مؤسسً عالي آمىزش باوكدا ري اريان
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مؤسسً عالي آمىزش باوكدا ري اريان

اردوي آمىزشي بیگ دیتا و فىاورياهي نىیه مدريیت ریسک باوکي

معرفي دوري
دس ایي دٍسُ کبسثشدی کِ ثِ آؿٌبیی هشخللیي ؿجکِ ثبًکی ثب هجحث ثیگ دیشب دس ثبًکذاسی ًَیي اخشلبف داسد ثِ سـشیح
ساّجشدّبی غیشػٌشی ثش دبیِ فٌبٍسی دشداخشِ هی ؿَد .ایي ساّجشدّب جْز ػبصهبًذّی ،سجضیِ ٍ سحلیل ٍ اػشخشاج داًؾ ٍ هذیشیز
سیؼک اص هٌبثع دادُّبی جذیذ هبًٌذ سلفي ّوشاُ ثِکبس ثشدُ هیؿًَذ .دس ایي دٍسُ گشٍُّبی هعشفی ؿذُ سَػظ ثبًکّب ثب ثِکبسگیشی
خشد جوعی ثش سٍی ٍضعیز ثبًک خَد هشوشکض ؿذُ ٍ ثب اػشفبدُ اص هجبحث جلؼبر سئَسی ٍ کبسگبُّبی عولی هحلَلی قبثل اسایِ ثشای
ثبًک سذاسک خَاٌّذ دیذ .جلؼبر عولی ؿبهل ثشسػی ّذٍحّ ،بیَ ٍ اثضاس اػذبسک خَاّذ ثَد ٍ ثِکبسگیشی آى دس هذیشیز سیؼک
ثبًکی دس قبلت یک دشٍطُ اص اّذاف ایي اسدٍی ّفز سٍصُ اػز.

مشخصات مدرس
ایـبى فعبلیز حشفِای خَد سا دس ػبل  0832ثب عضَیز دس ّیئز علوی داًـگبُ اكفْبى آغبص کشدًذ ٍ دغ اص دٌج ػبل فعبلیز
داًـگبّی ثِ ثبًک هشکضی جوَْسی اػالهی ایشاى دیَػز .دس ثیؾ اص یک دِّ فعبلیز ایـبى دس ثبًک هشکضی هیسَاى ثِ سذسیغ ثیؾ
اص دُ دٍسُ هجبحث هشسجظ ثب هذیشیز اعالعبر ٍ کبسثشد فٌبٍسی دس هذیشیز سیؼک اص ػبل  0831سبکٌَى ٍ ًیض ّوکبسی ٍ هـبٍسُ دس
دشٍطُّبی هشسجظ دس جْز دیبدُػبصی فٌبٍسیّبی ًَیي اؿبسُ کشدٍ .ی دس سذٍیي ػٌذ هلی »چـناًذاص هبلی ٍ ػالهز ثبًکی کـَس«
ٍ دشٍطُ ثیيالوللی »ػٌذ ساّجشدی ػَاد دادُ ٍ اعالعبر« دس خبسج اص کـَس هـبسکز داؿشِ اػز .ایـبى ثب سخلق علَم دادُّبی
هبلی ٍ ثب اسکب ثِ سحلیالر اسؿذ آهبس سیبضی ،هذیشیز اجشایی هبلی ٍ دؼز گشجَیـي ام .فیل .ػیؼشنّبی هذیشیز اعالعبر ثبًکی
اص داًـگبُ ًَا ٍ دس اداهِ دکششی سخللی هذیشیز فٌبٍسی اعالعبر ٍ ػیؼشن ّبی سلوین ثب گشایؾ کالى دادُ دس هذیشیز سیؼک،
سبکٌَى داسای چْبس کشبة سألیفی اػز کِ ػِ عٌَاى اص ایي سألیفبر هَسد سقذیش قشاس گشفشِ اػز .ایـبى سَػظ دظٍّـکذُ دَلی ٍ ثبًکی
ثِ عٌَاى دظٍّـگش هٌشخت دس حَصُ دَل ٍ ثبًک هعشفی ؿذ ٍ سبکٌَى ثِ عٌَاى ػخٌشاى هذعَ دس ساثغِ ثب هَضَعبر هشسجظ ثب هذیشیز
اعالعبر ٍ فٌبٍسی ّبی ًَیي ثبًکی دس کٌفشاًغ ّبی ثیي الوللی ػَیغ ،هشاکؾ ،دشسغبل ،اسشیؾ ٍ اػذبًیب دعَر ثِ ػخٌشاًی ؿذُ اػز.

هدف کلي
آؿٌبیی فشاگیشاى ثب فٌبٍسی ّبی ثیگ دیشب ؿبهل ّذٍحّ ،بیَ ٍ اثضاس اػذبسک ٍ ثکبسگیشی آى دس هذیشیز سیؼک ثبًک.

اهدا ف جزیي
 آؿٌبیی ثب هجوَعِ دادُّبی غیشػٌشی
 آؿٌبیی ثب کبسثشدّبی ثیگ دیشب دس ثبًکّبی اسٍدبیی
 آؿٌبیی ثب ّذٍحّ ،بیَ ٍ اثضاسّبی اػذبسک
 ایجبد ػٌذ ًحَُ ثکبسگیشی ثیگ دیشب دس ثبًک سَػظ کبس گشٍّی
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ااظتنر از گروي اهي شرکت کنىدي بعد از اتمام دوري
 ثب چیؼشی ثیگ دیشب ٍ کبسثشد آى دس هذیشیز سیؼک آؿٌب ثبؿٌذ.
 هٌبثع ثیگ دیشبی ثبًکی سا ثـٌبػٌذ.
 فٌبٍسیّبی دبیِای ٍ هْوی کِ سحَل ثیگ دیشب سا هَجت هیؿًَذ سا سـشیح کٌٌذ.
 اکَػیؼشن ّذٍح سا ثذاًٌذ ٍ ثب چیؼشی هخ-سدیَع آؿٌب ثبؿٌذ.
 چگًَگی ثِکبسگیشی ّذٍح ،دیشبٍسّبٍع ّبیَ ٍ سحلیل دادُ سَػظ آى سا ثذاًٌذ.
 ثب اػذبسک ٍ هشاحل سْیِ ٍ سجذیل ٍ سحلیل دادُ دس آى آؿٌب ثبؿٌذ ٍ ثشَاًٌذ اص آى دس سَلیذ هذلّبی یبدگیشی هبؿیي اػشفبدُ کٌٌذ.

اهدا ف رفتاري
دغ اص دٍسُ فشاگیش هیسَاًذ:
ً حَُ ثکبسگیشی ثیگ دیشب سا دس ثبًک سَضیح دّذ.
 یک هجوَعِ دادُ حجین سا ثبسگضاسی ٍ سحلیل ًوبیذ.
 کبسکشد سخلق خَد سا دس دشٍطُّبی ثیگ دیشبی ثبًک سَضیح دّذ.

مدت زمان اردو ،نحىي ربانهم رزیي و مىابع
ایي اسدٍ دس ّفز سٍص ثب سشکیجی اص ؿؾ سٍص کالع سئَسی ،کبسگبُ عولی ،ثبصی ٍ فعبلیز گشٍّی ٍ یک سٍص اسایِ دشٍطُ ثِ اجشا
دس خَاّذ آهذ .ؿشکزکٌٌذگبى اص ػبعز  3:08دس هحل ثشگضاسی حضَس خَاٌّذ یبفز ٍ دس یک فضبی سعبهلی هجبحث سا فشاگشفشِ،
سوشیي کشدُ ٍ ثالفبكلِ ثِ هحلَلی قبثل اسایِ ثشای ثبًک خَد سجذیل هیًوبیٌذ .قبثلیز گشٍُّب دس اًجبم ایي فشآیٌذ هْن اػز ٍ
افشاد هعشفی ؿذُ سَػظ ثبًکّب دس حلَل ًشیجِ ًقؾ هْوی سا ایفب هیًوبیٌذ .لزا سَكیِ هیؿَد دس اًشخبة افشاد دقز الصم سَػظ
اداسار آهَصؽ ثبًکّب ٍ هؼئَلیي هشسجظ كَسر دزیشد.

حازئیه شرکت رد دوري
ّش ثبًک ،گشٍّی ثب سشکیت صیش سا هعشفی ًوبیذ:
 یک ًفش اص کبسؿٌبػبى اداسُ آهَصؽ (سًگ کبسر گشدى آٍیض :ػجض )
 یک ًفش اص ثشًبهًَِیؼبى اداسُ فٌبٍسی (سًگ کبسر گشدى آٍیضً :بسًجی)
 یک ًفش اص کبسؿٌبػبى خجشُ اداسُ اعشجبسار (سًگ کبسر گشدى آٍیض :آثی)
 یک ًفش اص کبسؿٌبػبى خجشُ اداسُ سیؼک (سًگ کبسر گشدى آٍیض :صسد)
 یک ًفش اص کبسؿٌبػبى اداسُ ػبصهبى ٍ سٍؽّب (سًگ کبسر گشدى آٍیض :ػفیذ)
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ملزومات مىرد نیاز رباي شرکت رد دوري
 فلؾ هوَسی حذاقل  3گیگبثبیز
 لخ سبح

مىاردي هک اعضاي گروي اه باید بدا نىد
 حضَس  %022دس سوبهی دٍسُ ٍ اخز ً % 12وشُ آصهَى ثشای اخز هذسک دٍسُ الصم اػز .هَاسد خبف عذم حضَس ثب ّوبٌّگی
قبثل ثشسػی اػز.
ّ ش گشٍُ هی ثبیؼز ٍظبیف سٍصاًِ سا ثشسػی ٍ ثب سَجِ ثِ سخلق سقؼین ًوبیٌذ.
ً شیجِ ثِكَسر سٍصاًِ ٍ ًْبیشبً سب ػبعز  3ؿت آى سٍص قبثل اسػبل ثِ آدسع دؼز الکششًٍیک هیثبؿذ.
 ثعذ اص صهبى هقشس ثِ اهشیبص گشًٍُ ،وشُ هٌفی سعلق خَاّذ گشفز.
ّ ش سٍص ثشًبهِ سٍص ثعذ ثبیذ سَػظ افشاد گشٍُ هغبلعِ ٍ ثِ رّي ػذشدُ ؿَد .ایي اهش ثبعث هیؿَد ّش گشٍُ اص صهبى ًْبیز اػشفبدُ
سا داؿشِ ثبؿذ.
ّ ش گشٍُ ثبیذ دس ًظش داؿشِ ثبؿذ کِ اًجبم دقیق ٍظبیف سٍصاًِ ثبعث ایجبد هحشَای الصم جْز اسایِ ًْبیی اػز ٍ دس کبس گشٍّی
سٍصاًِ هذیشیز صهبى هْن اػز.
 گشٍُّب دس ًظش داؿشِ ثبؿٌذ کِ دس سٍص ّفشن ًشبیج کبس خَد سا ثبیذ اسایِ دٌّذ.

ازبار رد اختیار فراگیران
 آدسع دؼز الکششًٍیکی دس اخشیبس فشاگیشاى قشاس خَاّذ گشفز کِ سوبهی ٍظبیف سٍصاًِ سا قجل اص ػبعز  3ؿت ثِ آى اسػبل خَاٌّذ کشد.
 هٌبثع آهَصؿی الصم ٍ کشت هشجع دس اخشیبس فشاگیشاى قشاس خَاّذ گشفز.
ٍ ظبیف سٍصاًِ ٍ فشمّبی هشثَط ثِكَسر سٍصاًِ دس اخشیبس فشاگیشاى قشاس هیگیشد.
 ثشًبهِ دٍسُ آهَصؿی دس اثشذای دٍسُ ثشای سوبهی فشاگیشاى اسػبل خَاّذ ؿذ.
 ثبصخَسد ٍظبیف اًجبم ؿذُ سٍصاًِ ثِ فشاگیشاى دس عَل دٍسُ دادُ خَاّذ ؿذ.
 دس صهبى کبسگشٍّی ٍ اًجبم ٍظبیف سٍصاًِ ،کلیٌیک گشٍُ ّب ثشای ثشعشف کشدى ّشگًَِ هـکل احشوبلی یب دبػخ ثِ ػؤاالر دس اخشیبس
فشاگیشاى اػز .قجل اص هشاجعِ ّوبٌّگی الصم اػز.
 سٍی هیض ّش گشٍُ ثشگِ هـخلبر گشٍُ حبٍی اعالعبر ًبم ثبًک ٍ ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ٍ سخلق افشاد گشٍُ ٍجَد داسد کِ هیثبیؼز
سکویل ٍ دس عَل دٍسُ ثش سٍی هیض قشاس دادُ ؿَد.
 ثشگِّب ٍ اثضاس هَسد ًیبص ثِكَسر سٍصاًِ دس اخشیبس قشاس خَاّذ گشفز.
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ربانهم روزاهن دوري
روز نخست

َذف :خذیزش ،آضٌایی ،ارایِ هقذهِ هثحث ،زطکیل گزٍُ ّز تاًک ،اًجام ٍظیفِ رٍس اٍل
يظیفٍ ريز :ایجاد گزٍُ ،اًسخاب ًام تزای گزٍُ ،خاسخ تِ سؤاالذ ارایِ ضذُ کارذ یک
مطبلعٍ اختیبری مىببع:
کساب -1 :تخص هذیزیر اعالػاذ ریسک -2 ،هقذهِ هٌثغ  Dالزیي
9:88-8:38

خذیزش ضزکر کٌٌذگاى ٍ ارایِ گزدى آٍیش هطخػاذ حاٍی ًام ٍ ًام خاًَادگی ،زخػع ٍ ًام تاًک در ایي سهاى اًجام خَاّذ ضذ کِ ضزکرکٌٌذگاى
الشام تِّوزاُ داضسي آى در زواهی عَل دٍرُ دارًذ ٍ ّذایر ایطاى تِهحل دیذار اٍلیِ ٍ آضٌایی.

9:38-9:88

دیذار ايلیٍ ي آشىبیی :در ایي تخص در یک فضای تاس تا خذیزایی چای ٍ ضیزیٌی ،افزاد تا ّن آضٌا خَاٌّذ ضذ ٍ تِ گح ٍ گفر اٍلیِ هیخزداسًذ.
 هؼزفی دٍرُ
 هؼزفی تیگ دیسا ٍ هٌاتغ تیگ دیسا

11:88-9:38

جلسٍ تئًری

 سیسسنّای زَسیغ دادُّ :ادٍج در هقاتل

NoSQL

 رٍشّای ًَیي هذیزیر ریسک تاًکی
 رزثِتٌذی اػسثاری

11:38-11:88

اسسزاحر ٍ هثاحثِ فزد تِ فزد
 هؼزفی هقذهازی

13:88-11:38

کبرگبٌ

 آضٌایی ٍ زٌظین داکز ٍ
 آضٌایی تا

virtual machines

 Jupyter Notebookتز رٍی VM

 هزٍر دسسَراذ هقذهازی ضل ٍ ززهیٌال
14:88-13:88

اسسزاحر

14:38-14:88

زطکیل گزٍُ ّز تاًک ٍ آضٌایی افزاد اداراذ هخسلف یک تاًک تا یکذیگز
اًجام کار گزٍّی تز رٍی ٍظیفِ رٍس اٍل تا ًظارذ زسْیلگز .ارسال ًسیجِ تِ ایویل ارایِ ضذُ زا ساػر  8ضة اهکاىخذیز اسر.

16:88 – 14:38

ارزیببی آمًزشی ريزاوٍ ي وظر سىجیً :ظز گزٍُ در راتغِ تا ًقاط هثثر ٍ هٌفی فؼالیر ایي رٍس زَسظ هسخػع آهَسش گزٍُ گزفسِ ضذُ ٍ تِ
ایویل اضافِ هیضَد.

روز دوم

َذف :تزرسی ٍظیفِ رٍس اٍل ٍ زکویل آى ،آضٌایی تا  Hadoop, YARN, Sqoop, Flume, Kafka, Flakaاًجام ٍظیفِ رٍس دٍم
يظیفٍ ريز :خاسخ تِ سؤاالذ ارایِ ضذُ کارذ دٍ ٍ زکویل ٍ تزٍسرساًی ٍظیفِ رٍس اٍل عثق دسسَرالؼول
کلیىیک کبرگريَی :گزفسي ٍقر ٍ هزاجؼِ گزٍُّا در غَرذ ًیاس در سهاى کارگزٍّی
کلیىیک آمًزش :کلیِ اػضای گزٍُّا تا ػٌَاى »هسخػع آهَسش« هیتایسر تیي ساػر  11:45الی  12:38در ایي کلیٌیک حاضز ضًَذ.
مطبلعٍ اختیبری مىببع :هٌثغ  Bتخص یک زا خاًشدُ هززثظ ّسسٌذ.
 آضٌایی
9:38-8:38
18:88-9:38
11:38-18:88

تا اکَسیسسن Hadoop

 Hadoop HDFS
 Hadoop Map Reduce

جلسٍ تئًری
تاسی

 Hadoop YARN
) Load data from RDBMS (Sqoop
) Load data from Streaming sources (Flume

جلسٍ تئًری

11:45-11:38

اسسزاحر

12:38-11:45

تحث ٍ کارگزٍّی

13:38-12:38

اسسزاحر

15:88-13:38

کبرگبٌ
 Loading data into the hdfs
 Loading data from a RDBMS with Sqoop
 Loading Streaming data with Flume
اًجام کارگزٍّی تز رٍی ٍظیفِ رٍس سَم تا ًظارذ زسْیلگز ٍ ارسال ًسیجِ تِ ایویل ارایِ ضذُ زا ساػر  8ضة.

16:88-15:88

ارزیببی آمًزشی ريزاوٍ ي وظرسىجیً :ظز گزٍُ در راتغِ تا ًقاط هثثر ٍ هٌفی فؼالیر ایي رٍس زَسظ هسخػع آهَسش گزٍُ گزفسِ ضذُ ٍ تِ



فایل سیسسن Hadoop hdfs



زوزیي Map-Reduce

ایویل اضافِ هیضَد.
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روز سىم

َذف :آضٌایی تا  ،Hive, Hue, Impapa, HBaseتزرسی ٍظیفِ رٍس قثل ،اًجام ٍظیفِ رٍس سَم
يظیفٍ ريزّ :ز کذام اس افزاد گزٍُ تا زَجِ تِ زخػع خَد تز رٍی کارذ سِ کار کزدُ ٍ ًسیجِ تزای ّز گزٍُ در قالة یک ایویل زا قثل اس ساػر  8ضة ارسال هیضَد.
کلیىیک کبرگريَی :گزفسي ٍقر ٍ هزاجؼِ گزٍُّا در غَرذ ًیاس در سهاى کارگزٍّی
کلیىیک ریسک ي اعتببرات :کلیِ اػضای گزٍُّا تا ػٌَاى »هسخػع ریسک ٍ هسخػع اػسثاراذ« هیتایسر تیي ساػر  12:38الی  11:45در ایي کلیٌیک حاضز ضًَذ.
مطبلعٍ اختیبری مىببع:
کساب -1 :تخص هذیزیر فٌاٍری کساب -2 ،هٌثغ  Bالزیي فػَل  ٍ 17 ٍ 14هٌثغ  Cفػَل 6 ٍ 5 ،4
9:38-8:38
18:88-9:38

جلسٍ تئًری

 هقذهِای تز هذیزیر ریسک اػسثاری تزاساط دادُّای هَتایل ٍ تزرسی

Hue

 Hive as the Big Data Warehouse Solution

تاسی

11:38-18:88

جلسٍ تئًری

11:45-11:38

اسسزاحر

12:38-11:45

تحث ٍ کارگزٍّی

13:38-12:38

اسسزاحر

 هقذهِای تز دسسَراذ  ٍ Hiveآضٌایی تا
 تزرسی یک کساتخاًِ خایسَى ٍ زکویل

 ستاى کَیزی
15:88-13:38

کبرگبٌ

 زٌظیواذ

Impala, HBase

Hive

Hive

Hive

 زحلیل زَسظ

Hive

 تزرسی دادُّا زَسظ

Hive

اًجام کارگزٍّی تز رٍی ٍظیفِ رٍس سَم ٍ زکویل فزم ضوارُ دٍ تا ًظارذ زسْیلگز ٍ ارسال ًسیجِ تِ ایویل ارایِ ضذُ.
16:88-15:88

ارزیببی آمًزشی ريزاوٍ ي وظرسىجیً :ظز گزٍُ در راتغِ تا ًقاط هثثر ٍ هٌفی فؼالیر ایي رٍس زَسظ هسخػع آهَسش گزٍُ گزفسِ ضذُ ٍ تِ
ایویل اضافِ هیضَد.

روز چهارم

َذف :آضٌایی تا  ،RDDs ٍ Sparkتزرسی ٍظیفِ رٍس قثل ،اًجام ٍظیفِ رٍس چْارم
يظیفٍ ريز :جوغتٌذی کارذ ّای یک زا سِ ٍ زْیِ هسي سخٌزاًی ٍ ضزٍع زْیِ خزٍزَزایح
کلیىیک فىبيری :کلیِ اػضای گزٍُّا تا ػٌَاى »هسخػع فٌاٍری« هیتایسر تیي ساػر  11:45الی  12:38در ایي کلیٌیک حاضز ضًَذ.
مطبلعٍ اختیبری مىببع:
کساب -1 :تخص هذیزیر اعالػاذ ریسک -2 ،هٌثغ  Aالزیي فػَل 11 ٍ 9 ،6 ،5
 فٌاٍریّای ًَیي هذیزیر ریسک
9:38-8:38

جلسٍ تئًری

 هقذهاذ

Spark

 هقذهِای تز

RDDs

 Transformations, Action and Lazzy Evaluation
18:88-9:38
11:38-18:88

تاسی
جلسٍ تئًری

11:45-11:38

اسسزاحر

12:38-11:45

تحث ٍ کارگزٍّی

13:38-12:38

اسسزاحر

کار تا

Aggregations, Grouping Data, Joins, Sorting Data ،Key/Value pairs

 هقذهِای

تز pySpark

ًَ ضسي ٍ اجزای یک اخلیکیطي اسدارک در
15:88-13:38

کبرگبٌ

 زٌظیواذ

در pySpark

 تزًاهًَِیسی در
 ایجاد

pySpark

RDDs

RDDs

اًجام کار گزٍّی تز رٍی ٍظیفِ رٍس سَم تا ًظارذ زسْیلگز ٍ ارسال ًسیجِ تِ ایویل ارایِ ضذُ.
16:88-15:88

ارزیببی آمًزشی ريزاوٍ ي وظر سىجیً :ظز گزٍُ در راتغِ تا ًقاط هثثر ٍ هٌفی فؼالیر ایي رٍس زَسظ هسخػع آهَسش گزٍُ گزفسِ ضذُ ٍ تِ
ایویل اضافِ هیضَد.
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اردوي آمىزشي بیگ دیتا و فىاورياهي نىیه مدريیت ریسک باوکي
مؤسسً عالي آمىزش باوكدا ري اريان

روز پنچم
َذف :زکویل اسدارک ،تزرسی ٍظیفِ رٍس قثل ،اًجام ٍظیفِ رٍس خٌجن
يظیفٍ ريز :زْیِ فایل خاٍرخَیٌر زَسظ ّز کذام اس اػضای گزٍُ تجش هسخػػیي فٌاٍری ،تزای دٍ اسالیذ ٍ حذٍد دٍ دقیقِ ارایِ هؤثز زَسظ ّز فزد هٌغثق تز اسالیذّای
رٍس قثل.
هسخػػیي فٌاٍری تِ زکویل خزٍزَزایح اداهِ هیدٌّذ کِ کل فزآیٌذ خزٍصُ ٍ هحػَل ًْایی آى را ًطاى هیدّذً .سیجِ تِ خاٍرخَیٌر هٌسقل هیضَد.
9:38-8:38
18:88-9:38
11:38-18:88

 Spark Streaming, Spark ML, Spark graphx and Spark SQL
 How to set up a Spark Cluster in AWS

جلسٍ تئًری
تاسی
جلسٍ تئًری

11:45-11:38

اسسزاحر

12:38-11:45

تحث ٍ کارگزٍّی

13:38-12:38

اسسزاحر

15:88-13:38

زکویل هثاحث کارتزد تیگ دیسا در هذیزیر ریسک

 Input/Output operations in pySpark
 Spark SQL
 Spark ML
 Write Algorithms with Spark
 Implementation of a K-Means algorithm

کبرگبٌ

اًجام کارگزٍّی تز رٍی ٍظیفِ رٍس سَم تا ًظارذ زسْیلگز ٍ ارسال ًسیجِ تِ ایویل ارایِ ضذُ.
16:88-15:88

ارزیببی آمًزشی ريزاوٍ ي وظرسىجیً :ظز گزٍُ در راتغِ تا ًقاط هثثر ٍ هٌفی فؼالیر ایي رٍس زَسظ هسخػع آهَسش گزٍُ گزفسِ ضذُ ٍ تِ
ایویل اضافِ هیضَد.

روز ششم
َذف :زکویل کارتزدی هثاحث
يظیفٍ ريز :زوزیي ارایِ سخٌزاًی ٍ خاٍرخَیٌر ٍ ًْایی کزدى آى
 زکویل هثاحث
9:38-8:38

کبرگبٌ

18:88-9:38

تاسی

18:15-18:88

اسسزاحر
وحًٌ ارایٍ پريژٌ ي

12:38-18:15

جمعبىذی کبر
گريَی

13:38-12:38
16:88-13:38

 جوغتٌذی
 زکویل ًظزسٌجی ًْایی دٍرُ (فزم )Kahoot.it

 چگًَگی ارایِ هؤثز ٍ زکویل عزح تاًک
 زوزیي سخٌزاًی دُ دقیقِای
 جوغتٌذی کارگزٍّی

اسسزاحر
کبرگريَی

زکویل خزٍزَزایح عزح هذیزیر ریسک تا تیگ دیسا ٍ اداهِ کار ٍ ارسال هجوَػِ ًْایی خاٍرخَیٌر ،هسي سخٌزاًی دُ دقیقِای
ٍ خزٍزَزایح زَسظ ایویل

اًجام کار گزٍّی تز رٍی ٍظیفِ رٍس سَم تا ًظارذ زسْیلگز ٍ ارسال ًسیجِ تِ ایویل ارایِ ضذُ.
16:88-14:88

ارزیببی آمًزشی ريزاوٍ ي وظر سىجیً :ظز گزٍُ در راتغِ تا ًقاط هثثر ٍ هٌفی فؼالیر ایي رٍس زَسظ هسخػع آهَسش گزٍُ گزفسِ ضذُ ٍ تِ
ایویل اضافِ هیضَد.
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ربانهم روزاهن دوري
روز هفتم

َذف :ارایِ ًسیجِ کار در سهاى اخسػاظ دادُ ضذُ تِ ّز گزٍُ ٍ دریافر زَغیِّای ًْایی
ّز گزٍُ ًین
ساػر

 18دقیقِ آهادگی ٍ
ارایِ تِػالٍُ
 18دقیقِ تزرسی

حضَر زواهی افزاد گزٍُ در سهاى زؼییي ضذُ الشاهی اسر ٍ ّز فزد هیتایسر تخص هزتَط تِ خَد را ارایِ ًوایذ .ترزای ّرز
فزد دٍ اسالیذ ٍ دٍ دقیقِ ٍقر سخٌزاًی در ًظز گزفسِ ضذُ اسر ٍ هجوَػاً اًسظار هیرٍد ّز گزٍُ  18دقیقِ سخٌزاًی کٌذ.

یک هفتً بعد
خزٍصُ گزٍّی ٍ ارایِ اًجام ضذُ در رٍس آخز تا زَجِ تِ درط آهَخسِّا ٍ تزاساط زَغیِّای دریافسی اغالح هیضَد ٍ یک ّفسِ تؼذ اس آخزیي جلسِ ٍ در رٍس زؼریریري
ضذُ در قالة یک ایویل تِ آدرط خسر الکسزًٍیک ارسال هیضَد .گزٍُّایی کِ هَفق ضذُ تاضٌذ ًسیجِ کار خَد را در تاًک خَد ارایِ کزدُ ٍ تاسخَرد ضزکرکٌٌذگراى را
در قالة یک ًاهِ تِ ّوزاُ تقیِ هذارک تِ خسر الکسزًٍیک ارسال کٌٌذ ًوزُ ٍیضُ دریافر خَاٌّذ کزدً .وزاذ ّز گزٍُ تزاساط ارایِ رٍس ّفسن ٍ اػوال زغیریرزاذ ترزاسراط
زَغیِّای دریافسی در رٍس ّطسن ٍ ٍجَد یا ػذم ٍجَد ًاهِ تاسخَرد ارایِ در تاًک هحاسثِ هیگزدد.

آدرس :خیبببن پبسذاران ،ایستگبٌ ضرابخبوٍ ،پالک 595
تلفه -27895 :داخلی 2446-2458-2457-2497
WWW.Ibi.ac.ir

Email: Training@ibi.ac.ir
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