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 معزفی دوره: 
آًچِ کِ هسلن است، ساصهاى ّای بضسگ دس دًیای اهشٍص بهِ  
سشعت بِ سوت استفادُ اص ثشٍت اًباضهتهِ دس دادُ ّهای          

ِ هَجَد دس ساصهاى حشکت هی کٌٌذ.بٌابش هطهاعه هِ ای          که
% هؤسسات هاعی بهاٍسداسًهذ    6تَسط گاستٌش اًجام ضذُ است،

کِ تحلیل ّای هبتٌی بش دادُ ّای عظین هٌجش بهِ ههضیهت      
% ایي هؤسسات هه هته هذ        99سقابتی قابل تَجِ خَاّذ ضذ. 

ّستٌذ کِ داضتي یک طشح هَفق هبتٌی بش دادُ ّای عظین 
بشًذُ ّا سا دس آیٌذُ ت ییي خَاّذ کشد.بِ ّویي دعیل ، باًک  
ّا ٍ هؤسسات هاعی بضسگ دًیا بِ سشعت دس حال سهشههایهِ      

گههزاسی دس حههَصُ دادُ ّههای عههظههیههن ّسههتههٌههذ.                                    
دادُ ّای عظین بِ هجوَعِ دادُ ّایی اضاسُ داسد کهِ بها         
استفادُ اص سٍش ّای سٌتی فٌاٍسی اطالعهات ٍ ابهضاسّهای        
سخت افضاسی ٍ ًشم افضاسی هَجَد دس آى، ًوی تهَاًهٌهذ دس      
صهاى ه  َعی دسک،گشدآٍسی، هذیشیت ٍ پشداصش ضًَذ. دادُ  
ّای عظین سٍش ّا ٍ فٌاٍسی ّای ًَیٌی سا جهْهت جهوه        
آٍسی ، رخیشُ ٍ آًاعیض دادُ ّای غیش ساخت یافتِ بِ صهَست  

 ه یاس پزیش ه شفی هی کٌذ.

 اهذاف دوره:
آضٌایی با هفاّین دادُ ّای عظین 

  تبییي ً ص دادُ ّای عظین دس خلق ثشٍت بشای

 هؤسسات هاعی ٍ باًک ّا

  اسائِ ًوًَِ ّایی اص تجشبیات جْاًی دس حَصُ دادُ ّای

 عظین

 محتوای دوره:
 دادُ ّای عظین چیست؟

 آضٌایی با سًٍذّای جْاًی

 دادُ ّای عظین دس ساصهاى

 آهادگی ساصهاى بشای خلق اسصش اص طشیق دادُ ّای عظین

 کاسبشدّای دادُ ّای عظین دس باًک ّا

آضٌایی با دادُ کاٍسی ٍ اعگَسیتن پیطشفتِ ٍ کاسبشد آًْا دس دادُ ّای 

 عظین

 آضٌایی با فٌاٍسی ّای دادُ ّای عظین

 Hadoop 

 Hive-Impala 

 Spark 

 NOSQL(Mongo DB) 

 Big Data Bundles 

 مخاطبان دوره:
هذیشاى فٌاٍسی  -هذیشاى اسضذ باًک ّا ٍ هؤسسات هاعی

 -هذیشاى باصاسیابی ٍ طشاحی هحصَل-اطالعات باًک ّا
هذیشاى حَصُ ّای باًکذاسی ضخصی ، باًکذاسی ضشکتی 

 ٍ جاه 

آضٌایی با هفاّین فٌاٍسی اطالعات ٍ  پیشنیاس دوره: 

 باًکذاسی
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