
  

 
 

 ]Data Engineer[ هداد یسدنهم شزومآ  هرود لصفرس

 یئانب یبتجم :سردم

www.nikamooz.com 
 

 1 :هحفص

  

 هداد یسدنهم شزومآ

 [Data Engineer]  

  تعاس  ۶۶ :هرود لوط

 یئانب یبتجم رتکد :سردم

 

 

 

 هداد یسدــــنهم یشزوــــمآ هرود

 )تعاس ۷۰ عومجم رد( هسلج ۲۲ :هرود لوط

 یئانب یبـــتجم سدنهم :نیسردم

 
 



  

 
 

 ]Data Engineer[ هداد یسدنهم شزومآ  هرود لصفرس

 یئانب یبتجم :سردم

www.nikamooz.com 
 

 2 :هحفص

  [Data  Engineer] هداد یسدنهم شزومآ
 یسیون همانرب هقباس لاس ود لقادح و یسیون یرئوک و  SQLینابم  :هرود نیا زاین شیپ

 

 همدقم .1
 یتاعالطا یاههناماس رد ار یمهم شقن ،هداد شزادرپ هزوح رد روهظون یلغش هاگیاج کی ناونع هب هداد یسدنهم

 دنچ رد ،تسا گرزب یاهتکرش زاین دروم رتشیب ناریا رد رضاح لاح رد هک هاگیاج نیا .دنکیم افیا ایند زور ریذپسایقم

 هزوح نیا ندوب دیدج هب هجوت اب .دش دهاوخ لیدبت یموب یتاعالطا یاههناماس یمامت یلصا رگیزاب کی هب ،هدنیآ لاس

 رد هزوح نیا رد یلماک و عماج یاههرود زومآکین هسسوم ،هتشر نیا رد رظن بحاص ناصصختم دوجو هب روشک زاین و

 .دوب دهاوخ هداد یسدنهم هرود اب ریسم نیا عورش هک تسا هتفرگ رظن

 

 یاههداد شزادرپ هزوح زا یبسانم شناد هب نیاربانب و تسا یتاعالطا ریذپسایقم یاههناماس یسدنهم ،هداد یسدنهم

 نیا یاهرازبا و اهیروانف رب یرورم هب ،هداد یسدنهم ینابم هرود رد .دراد زاین هدش عیزوت یاه متسیس یحارط و نالک

 تخادرپ میهاوخ یلمع یاهلاثم ماجنا قیرط زا هزوح

 

 نابز کی هب طلست ینعی هزوح نیا یلصا تامدقم اب هیلوا ییانشآ هک تسا هدش یحارط یدارفا یارب هداد یسدنهم هرود

 Data) اههداد شرابنا ثحابم و یاهطبارریغ و یاهطبار یتاعالطا یاهکناب اب بسانم ییانشآ و یسیونهمانرب

Warehousing) هدادنالک متسیسوکا و هداد شزادرپ ریذپسایقم یاهتخاسریز دیدج هزوح دراو دنراد دصق و دنراد ار 

 ،دیاهدرکن راک یلمع تروص هب اهنآ اب و دیتسین انشآ قوف هناگ هس میهافم نیا زا کی ره اب نونکات رگا نیاربانب .دنوش

 مه صوصخ نیا رد زومآکین عونتم یاههرود زا دیناوت یم .دینک راک اههزوح نیا تیوقت یور رب ادتبا مینکیم هیصوت

 :تسا زاین دروم یاهتراهم یلمع تیوقت یارب ریز یاههرود رد تکرش ام داهنشیپ .دینک هدافتسا

 یسیون یرئوک و  SQLینابم •

 دربراکرپ یاه NoSQLیشزومآ هرود •

 

 هیلوا ییانشآ و تسا هدروخ هرگ مه میجح یاههداد و اتیدگیب ثحبم هب ریذپسایقم یاههناماس هزوح رد راک یفرط زا

 دروم یلصا یاهرازبا ،هدش هتفگ هرود نیا رد هدادنالک رب یاهمدقم اما دوشیم بوسحم تیزم ،هدادنالک متسیسوکا اب

 دیکات اب( کراپسا یشزادرپ بوچراچ زین و HDFS و Hive دننام نآ حرطم یاههفلوم و پوده ینعی هزوح نیا رد هدافتسا

 یاههرود ،کیدزن یاهدنیآ رد هتبلا .دش دهاوخ راک یلمع تروص هب (Spark Structured Streaming – نایرج شزادرپ رب

 .دش دهاوخ رازگرب مه اتیدگیب هزوح رد یلماک و یصصخت

  .دوب دهاوخ اههداد هریخذ و شزادرپ یاهتخاسریز یحارط اب طبترم میهافم و اهرازبا رب هرود نیا یلصا زکرمت
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 مزال یاهتراهم و هداد یسدنهم هیاپ میهافم .2
 هداد شزادرپ ریذپسایقم یاههناماس ساسا و هیاپ ناونع هب هداد یسدنهم ترورض و هاگیاج نایب هب هرود یادتبا رد

 رب ار هداد یسدنهم ینابم هرود یلک لصفرس ،هزوح نیا رد زاین دروم یاهرازبا و اهتراهم رورم نمض و تخادرپ میهاوخ

 تفرگ دیهاوخارف ار یبلاطم هچ ،هرود یاهتنا رد دینادب اقیقد ات داد میهاوخ رارق یسررب دروم ،رازبا و اهتراهم نیا ساسا

 .دوش هداد خساپ راک یادتبا رد دیراد مه یماهبا ای لاوسرگا و

 

 

 
 رد ناگدننک تکرش ات تفرگ دهاوخ تروص تمسق نیا رد مه هداد ملع اب هداد یسدنهم یاهتوافت و اهتهابش یسررب

 .دنریگبارف ار یراک یاههزوح ریاس اب نآ طابترا و دنوش هجوتم الماک ار نامزاس رد هداد سدنهم کی قیقد هاگیاج ،هرود
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 رکاد هیاپ میهافم .3
 و بصن ،هرود یادتبا رد ،درک میهاوخ هدافتسا اهرازفا مرن اب راک و یزادنا هار یارب رکاد زا هرود لوط رد هکنیا هب هجوت اب

 درک میهاوخ رورم مه اب ارنآ یلصا تاروتسد و رکاد یزادناهار
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 :تفرگ دنهاوخ رارق یسررب دروم شخب نیا رد ریز بلاطم
 

 سکونیل رد  dockerو زودنیو رد  Docker Desktopیزادناهار و بصن  •

 جیمیا کی ندش هتخاس هوحن اب ییانشآ و لیافرکاد کی یسررب  •

 رکاد متسیسوکا رد اهرنیتناک شقن و اهجیمیا یارجا دنور اب ییانشآ  •

 اهتنا ات عورش زا رکاد جیمیا کی تایح هخرچ یسررب و نآ اب راک هوحن و رکاد جیمیا کی یارجا •
 اهرتنیتناک رد اههداد هریخذ هوحن و اهمویلاو موهفم یسررب •

 رکاد نامرف طخ یلصا تاروتسد رورم •
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 سکونیل نامرف طخ .4
 اـب مـیراد زاـین ،تـسا سکوـنیل رـب یـنتبم هدادنالـک هزوـح دوـجوم یاـهجیمیا رـثکا هـیاپ لماعمتـسیس هـک اـجنآ زا

  .میوــش انــشآ زــین هداد یاــهلیاف اــب راــک و شزادرــپ یارــب زاــین دروــم یلــصا تاروتــسد و سکوــنیل ناــمرف طــخ

 :مینکیم یسررب یدربراک یاهلاثم کمک هب ار ریز دراوم شخب نیا رد

 

  WSL کمک هب زودنیو رد سکونیل نامرف طخ یزاس لاعف  •

 یجورخ و یدورو تیاده  •

 اههشوپ و اهلیاف اب راک  •
 )درادناتسا یاطخ/درادناتسا یجورخ( نامرف طخ یاهناموگرآ  •

 تاروتسد یدنب هورگ  •

 یلرتنک تاروتسد و گنیتپیرکسا  •

  (grepروتسد عاونا( وگلا کی یوجتسج و باختنا  •
• Sort,Sed and Awk  

  )(vi,vim,nanoنامرف طخ یاهروتیدا اب راک  •

 

 

  هدادنالک یلصا میهافم .5
 هداد یسدنهم کرحم روتوم ناونع هب هدادنالک متیسوکا اب هک میراد زاین ،اهتراهم و اهرازبا تمس هب ریسم همادا زا لبق

 شلاچ اب ار اهنآ ،اههداد دایز مجح هک دننکیم ادیپ هداد سدنهم کی هب زاین ساسحا اهتکرش ینامز الوصا .میوش انشآ
 دهاوخ راکورس اهنآ اب راکدوخ روط هب هک هداد نالک هیاپ میهافم اب دیاب ،هداد سدنهم کی نیاربانب .دشاب هدرک هجاوم

 راک و اتید گیب میهافم و اهرازبا اب هداد یسدنهم شزومآ هزوح رد ام یدج راک عورش ،اتسار نیا رد .دشاب انشآ ،تشاد

 :تفرگ میهاوخ یپ ار ریز دراوم هزوح نیا رد .دوب دهاوخ اهنآ اب یلمع

 

 کراپسا و پوده رب دیکات اب یچاپآ داینب هدادنالک یاههژورپ هچخیرات و متسیسوکا یسررب  •
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 )اپاک/ادبمال یرامعم( یتاعالطا ریذپسایقم یاهمتسیس یحارط رد یداهنشیپ یاهیرامعم یسررب •

 )عبانم تیریدم/شزادرپ/هریخذ( پوده یلصا یازجا و اههفلوم اب ییانشآ  •

 .۳ پوده دیدج تاناکما یسررب  •

 رکاد یور رب یزاجم رتسالک کی داجیا قیرط زا پوده لیاف متسیس اب یلمع راک  •
 یلمع تروص هب  (Yarn)پوده عبانم تیریدم هناماس تاناکما یسررب  •

 هدادنالک متسیسوکا رد لیاف یبایزاب و هریخذ یاهتمرف اب ییانشآ  •

  .پوده یور رب SQL شزادرپ روتوم کی ناونع هب Hive اب راک لوصا و میهافم یسررب  •

 
 

 

6. Apache Airflow 
 ،دریگب پاکب سیباتید کی زا ،یصاخ تعاسرس .دهد ماجنا هنازور دیاب ار یدایز هدش یدنبنامز یاهراک ،هداد سدنهم کی

 یمیدق یاهنشیتراپ یاههداد ،هام ره نایاپ رد ،دهد ماجنا ،نیعم یاههزاب رد ار هداد هرابنا هب اههداد لاقتنا و ETL دنیآرف

 یحارط ار اهراک زا ینایرج ای هریجنز دناوتب دیاب ،اهنیا رب هوالع … و دنک لقتنم ویشرآ شخب و ادج یلصا سیباتید زا ار

 کی ادتبا الثم .دوش تیاعر اهراک نیب یگتسباو و دوش ماجنا راکدوخ تروص هب یدعب راک ،راک دنچ ای کی مامتا اب هک دنک
 هریخذ پوده متسیسلیاف رد اتیاهن و هدش لیدبت CSV هب هجیتن سپس ،دوش ارجا یلصا سیباتید یور رب  SQLروتسد

 .دوش

 یاهراک و هداد ماجنا ار نیالفآ هداد شزادرپ طوطخ یحارط دناوتب هک میراد یرازبا هب زاین ،الاب یاهیدنمزاین یمامت یارب
 .دنک تیریدم ار دنمنامز
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Airflow تسا هدش لیدبت هداد یسدنهم هزوح رد مهم و یتسد مد رازبا کی هب هزورما ،اهیدنمزاین نیا نداد رارق فده اب. 

 تیبوبحم یلصا لیلد ،اهراک تیریدم و فیرعت یلصا رازبا ناونع هب نوتیاپ زا هدافتسا رانک رد ریذپ سایقم و هداس راتخاس

 یسررب ار ریز میهافم ، یلمع لاثم کی اب شزومآ زا شخب نیا رد .تسا هزوح نیا رد یچاپآ داینب دیدج اتبسن هژورپ نیا

 :درک میهاوخ

 

 نآ هیاپ میهافم و  Airflowطیحم و یرامعم اب ییانشآ  •

 راک نایرج کی فیرعت یارب هدافتسا لباق یلصا یاهرگلمع ای اهروتارپا یسررب  •

 ریذپسایقم یاهراک نایرج فیرعت رد اهنشکناک و اهریغتم زا هدافتسا  •

 چرس کیتسالا یارب هداس کوه و نیگالپ کی نتشون  •

  Airflowییارجا یاهروتوم یسررب  •

 یطرش و هدیچیپ یراک یاهنایرج تخاس  •

 

 

7. Apache Nifi 
 دناوتب هکنیا .تسا هداد قیرزت و لاقتنا ای ETL یاهرازبا،هداد سدنهم کی زایندروم و یتسد مد یاهرازبا زا رگید یکی
 ،فلتخم دصاقم هب ار اهنآ اتیاهن و هداد ماجنا اهنآ یور ار هیلوا لکش ر~غت و اهشزادرپ ،هدناوخ فلتخم عبانم زا ار اههداد

 کمک هداد سدنهم هب ،م�وگیم مه  (Data Flow Manager)هداد نایرج ریدم اهنآ هب هک اهرازبا عون نیا .دنک تیاده

 .دنک تیریدم ار  (ETL)هداد لاقتنا و لکش ر~غت ،تفایرد هخرچ ،یسیونهمانرب هب زاین نودب ات دننکیم
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 فلتخم عبانم زا ار اههداد عاونا ،یافیان یچاپآ کمک هب ینعی . تسا روظنم نیا یارب یچاپآ داینب یکیفارگ رازبا یافیان

 کت کت یازا هب ،اهنیا رب هوالع .مینک یم لاسرا زاین دروم دصاقم هب اتیاهن و هداد ر~غت ،زاین هب هتسب ار اهنآ ،هدناوخ

 هلحرم تروص هب ارنآ یور رب هتفرگ تروص تار~غت و شیادیپ ءاشنم میناوتیم ،دننکیم تکرح ریسم نیا رد هک ییاههداد
 .م�امن دصر هلحرم هب

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 :درک میهاوخ یسررب لماک تا�زج اب ار ریز میهافم یلمع لاثم کی زا هدافتسا اب ،هداد یسدنهم شزومآ زا شخب نیا رد

 

 هداد شزادرپ طخ کی یازجا اب ییانشآ  •

  ETL (Data Provenance, Data Flow, Attributes,Queues)دنیآرف کی یارجا دنور یسررب  •

 )تسا راک نایرج زا هلحرم کی روسسورپ ره( هداد نایرج یحارط رد یلصا یاهروسسورپ اب ییانشآ  •

  .یلمع تروص هب ETL کی یحارط  •
 روسسورپ کی یحارط  •

 

 ،یافیان شزومآ ینایاپ شخب ،میراد اکفاک و چرس کیتسالا ،اردناساک رد اههداد هریخذ هب زاین ،شخب نیا رد هک اجنآ زا

 .تفای دهاوخ همادا NoSQL یاهسیباتید رورم و یسررب زا دعب
 

 

 یاهطبارریغ یتاعالطا یاهکناب .8
 یاهطبار یتاعالطا یاهکناب رانک رد و هدش یحارط صاخ زاین کی هب خساپ یارب الومعم  NoSQLیتاعالطا یاهکناب

 طاقن و یتاعالطا یاهکناب عون نیا رب یبسانم فارشا دیاب هداد سدنهم کی هکنیا هب هجوتاب .دنوریم راک هب ،کیسالک

 و کی ره دربراک دراوم و یاهطبارریغ یتاعالطا یاهکناب یلک لوصا نایب هب شخب نیا رد ،دشاب هتشاد اهنآ توق و فعض
 .تخادرپ میهاوخ سیدر و چرس کیتسالا ،اردناساک ینعی هزوح نیا رد مهم سیباتید هس یلمع یسررب اتیاهن
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 شزادرپ ریذپسایقم یاههناماس یحارط رد اهنآ زا تسرد هدافتسا ،یاهطبارریغ یتاعالطا یاهکناب صوصخ رد مهم هتکن

 میهاوخ تبحص ،یراک تایبرجت و یلمع فلتخم یاهلاثم رکذ اب نآ هرابرد هرود نیا رد صاخ روط هب هک یرما .تسا هداد

 .درک

 

 :تفرگ دنهاوخ رارق یسررب دروم ریز یاهروحم ،شخب نیا رد

 کی ره توق و فعض طاقن و اهدربراک و یتاعالطا یاهکناب عاونا اب ییانشآ  •

 نآ اب یلمع راک و اردناساک یاهداد لدم یسررب  •

 نآ یرامعم اب ییانشآ و اردناساک یزادناهار و بصن  §

 اهدیلک عاونا شقن یسررب و زاین دروم یرئوک ساسا رب اردناساک لوادج یحارط §

 اردناساک نامرف طخ یسررب  §
 ینایرج یاههداد زا نتفرگ یرئوک و اههداد یسررب و اردناساک هب یافیان لاصتا  §

  Materialized Viewیسررب  §

 

 یلمع لاثم کی یسررب قیرط زا چرس کیتسالا اب ییانشآ  •
  ELKهتشپ یفرعم  §

 چرس کیتسالا یزادناهار و بصن  §

 اهسکدنیا اب ییانشآ  §

 .چرس کیتسالا رد اهتنیوپدنا عاونا یسررب  §
  .دروکر کی یناسر زور هب و فذح ،جرد  §

 چرس کیتسالا یرئوک نابز یسررب  §

 چرس کیتسالا هب یافیان لاصتا  §

 یعقاو یاههداد اب انابیک فلتخم تاناکما یسررب  §
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 نآ فلتخم تاناکما و سیدر اب ییانشآ •

 زا شخب نیارد . تسا هدش لیدبت یتاعالطا یاه متسیس یمامت رد دیفم رایسب و یتسد مد رازبا کی هب سیدر

 رد میقم یرامآ هناماس کی و دش میهاوخ انشآ بوبحم هظفاح رد میقم سیباتید نیا اب یلمع تروص هب ،شزومآ
 .درک میهاوخ یحارط ،یافیان رد هدش نایب یلمع لاثم یارب هظفاح

 

o  سیدر یزادناهار و بصن 

o  هیاپ تاروتسد یسررب 
o  سیدر گنیروتینام یاهرازبا. 

o  سیدر هظفاح رد میقم یاههداد نامتخاس عاونا یسررب 

o  یاهظحل یرامآ هناماس کی یحارط 

 
 

 

 

 

 
 

 اکفاک .9
 اهنآ همه نیب هک دنراد یرازبا هب زاین ،دنراد ام یتاعالطا هناماس رد یصاخ درکراک کی ره هک یشزادرپ فلتخم یاههریزج

 رد نآ هدننک افیا نیرتمهم هزورما هک یشقن .دنراذگب کارتشا هب ،نآ رتسب رب ار مزال یاههداد دنناوتب و هدوب کرتشم

 یاهمتسیس عاونا یارب ریذپسایقم و نئمطم یرتسب ،هدش عیزوت فص کی ناونع هب اکفاک .تسا اکفاک، یعقاو یاهمتسیس
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 هب زاین نودب و کرتشم ساب کی قیرط زا فلتخم هناماس نیب تاعالطا کارتشا ،نآ کمک هب و دنکیم مهارف نوگمهان

 تار~غت تسا نکمم هک یزورما یتاعالطا یاههناماس یارب هک یرما .دریگیم تروص ،هناماس ود نیب میقتسم طابترا

 .تسا یتایح زاین کی ،دشاب دایز اهنآ رد رازبا و اه یروانف

 
 

 :درک میهاوخ یسررب مه اب ار ریز میهافم ،یلمع لاثم کی کمک هب

  .رتسالک کی رد اکفاک یلصا یازجا و یرامعم اب ییانشآ  •

 نوتیاپ اب هدننک فرصم / هدننکدیلوت کی نتشون قیرط زا اکفاک هیاپ هیاپ میهافم یسررب  •
 اکفاک نامرف طخ و گنیروتینام یاهرازبا  •

 اه تسفآ تیریدم و رتسالک رد اهدون تیریدم  •

 اه یسرتسد حطس و ناربراک فیرعت  •

 

 

 

 کراپسا یشزادرپ بوچراچ .10
 ،دناهدش هریخذ ینتم هب و ماخ لکش هب هک ییاه هداد هچ .میراد اههداد یور رب یصاخ شزادرپ هب زاین تاقوا زا یرایسب

 .دنوش یم تفایرد یاهظحل تروص هب هک ییاههداد ای و دنتسه سیباتید رد هک ییاههداد هچ
 دوجوم یاهدروکر یمامت نیب رد ای و مینک جارختسا csv یاههداد زا هتشذگ لاس هد یارب ار یرامآ میراد زاین دینک ضرف

 رد هک ییاهتیئوت یازا هب ای و میبایب ار یصاخ یاهدروکر ای دارفا ،هدرک لامعا ار نیشام یریگدای لدم کی ،سیباتید رد

 صخشم ،نتم شزادرپ یاهشور ساسارب تیئوت تاعالطا ریاس رانک رد مه ار اهنآ یساسحا لیلحت ،مینکیم تفایرد هظحل

 .مینک هریخذ ًاتیاهن و هدرک
 نیالفآ یاههداد مه و ینایرج یاههداد یور رب مه دناوتب هک تسا ریذپ سایقم یشزادرپ بوچراچ کی دنمزاین ،اهراک نیا

 هدهع رب جیار و کیسالک تروص هب هزورما هک یاهفیظو .دوش لامعا ،هکبش رد عیزوت لباق و ریذپسایقم تروص هب مه نآ

 .تسا کراپسا

 و لکش ره اب ار اههداد میناوتب هک دراذگ یم ام رایتخا رد یتاناکما و رازبا ینعی تسا هداد شزادرپ بوچراچ کی کراپسا
 .مینک شزادرپ یمجح ره
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 .رتسالک کی رد نآ یرامعم و کراپسا یلصا یازجا اب ییانشآ  •

 کراپسا یزادنا هار و بصن  •
  (Context, Driver, RDD, Actions, Transforms, Executers, Jobs)کراپسا هیاپ میهافم  •

 کراپسا هیاپ تاروتسد یسررب  •

  SparkSQLاب راک  •

 اهباج تیریدم و گنیروتینام یاهرازبا یسررب  •
 اههداد شزادرپ رد اهمیرفاتید یسررب  •

 نایرج شزادرپ میهافم اب ییانشآ  •

  Spark Structured Streamingاب یلمع لاثم کی ماجنا  •
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 یلمع راک /سوهکیلک اب راک / یحارط تاظحالم/هیاپ میهافم( نیون یلیلحت یاهسیباتید .11

 دیورد یچاپآ اب
 تعرس اب و یتحار هب یلیلحت نیگنس یاه یرئوک ،یاهطبار یتاعالطا یاهکناب رد دوجوم یاه هداد مجح ندش دایز اب

 یلصا یتاعالطاکناب رانک رد هداد یاههرابنا زا هدافتسا اب یتنس یاهراکهار رد یلکشم .دنوشیمن هداد خساپ ،بسانم

 زا هدافتسا و وجوسرپ هنوگ ره یحارط ناکما هک هزوح نیا رد یدنمزاین عون ر~غت اب اما دشیم هداد خساپ هناماس

 روط هب هک دنتشاذگ دوجو هصرع هب اپ ،اهسیباتید زا یدیدج عون ،ریخا تاظحل یاههداد صوصخب اههداد یمامت
 .دناهدش یحارط ،الاب رایسب یاهمجح رد مهنآ هداد نارگلیلحت یارب ،صاخ

 درک میهاوخ راک ،دنتسه هدافتسا لاح رد مه یناریا گرزب یاهتکرش رد هک هزوح نیا یلصا سیباتید ود اب ، شخب نیا رد

 یالاب مجح یور رب یلمع لاثم کی ماجنا هب ،اهسیباتید عون نیا باختنا یارب زاین دروم هیاپ میهافم نایب رب هوالع و

 .تخادرپ میهاوخ مه هداد
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 یسررب  • یاهیدنمزاین

 هداد لیلحت هزوح دیدج

 تاظحالم و اهسکدنیا عاونا اب ییانشآ ، فلتخم یاه یرئوک و هداد تروپمیا ،سوه کیلک یزادنا هار و بصن •
 یلیلحت لوادج یحارط
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 و یرامعم اب ییانشآ ،نآ رد اههداد تروپمیا هوحن و لنپ لرتنک یسررب ،دیورد یچاپآ یزادناهار و بصن  •

 لوادج یحارط تاظحالم

 

 

 (Grafana/Fluentd / Prometheus)  گال تیریدم و گنیروتینام یاهرازبا .12
 دصاقم یارب فلتخم یاههناماس رامآ و تاعالطا یروآ عمج هوحن اب ،هداد یسدنهم ینابم هرود رد ماگ نیرخآ ناونع هب
 رایسب رازفا مرن و یدتنئولف رازبا ،سوئتمورپ یرس میات سیباتید شقن و دش میهاوخ انشآ یاهظحل شیاپ و تشادهگن

 یور رب گنیروتینام یاهفرح دروبشاد کی ،هدرک یسررب یزورما یتاعالطا یاههناماس رد ار انافارگ زاس دروبشاد یدربراک

 .درک میهاوخ داجیا هژورپ نیا یلصا یلمع لاثم

 هنازور تاعالطا و سروب اب طبترم یسراف یاهتیئوت شزادرپ و هریخذ عماج هناماس کی یحارط اب قوف ثحابم هیلک
 .دش دهاوخ هداد شزومآ ،عماج هژورپ کی بلاق رد سروب نامزاس

 اهرازفامرن یدنبرکیپ و بصن هوحن ،ثحبم ره یادتبا رد اما دش دنهاوخ راک رکاد اب اهرازفامرن و اهلاثم یمامت دنچ ره : هتکن

 .دش دهاوخ هداد شزومآ مه لاکول تروص هب
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  ؟ تسه یسک هچ هرود نیا سردم
 ]هداد یسدنهم صصختم و سردم ،هرواشم[ یئانب یبتجم

 
 هک هداد ملع و رازفامرن یسدنهم هزوح رد لاعف و هاگشناد سردم ،نارهت هاگشناد رازفامرن یارتکد یوجشناد

 و یصصخت یاوتحم دیلوت و هدادنالک هزوح رد قیقحت و هعلاطم یور رب ریخا لاس دنچ رد ار دوخ یراک زکرمت

 و یرازفامرن یاههژورپ تیریدم .تسا هتشاذگ هداد یسدنهم تیاس رد اهنآ راشتنا و یسراف نابز هب یدربراک

 یاهتیلاعف رگید زا یتاعالطا ریذپسایقم یاههناماس یحارط

 .تسا هتشذگ لاس دنچ رد ناشیا هتفرگ تروص

 

 زومآ کین  BigData یاههرود سردم •

 نارهت هاگشناد سردم و رازفا مرن یارتکد یوجشناد •

 و یلم حطس رد هدادنالک یاههژورپ رواشم و یرجم •

 یللملا نیب

 هنیمز رد یصصخت یاوتحم دیلوت هزوح رد لاعف •

 هداد شزادرپ

 

 

 

  :یلک هاگن کی رد هرود
 ]Data Engineer[ هداد یسدنهم شزومآ  هرود :هرود ناوــنع  
 .دنوش لیدبت هداد سدنهم کی هب دنهاوخیم هک یدارفا  :نیبطاـــخم  

 SQL Serverرد یسیون یرئوک هرود :هرود زاـــینشیپ  

 تعاس ۷۰ عومجم رد هسلج ۲۲ :هرود لوــط  

 تسا یصاصتخا یمارگلت هورگ یاراد :یناـــبیتشپ  

 یدولناد و یروضحریغ :هئارا هوــحن  

  یربراک لنپ قیرط زا دولناد :دولناد هوــحن  

 زومآ کین تیریدم یرهاط دیرف :هرود تیریدم  

 یئاــــنب یبـــتجم  :سردــــم  

  ناموت رازه دون و دصراهچ و نویلیم کی :هرود غلـــبم  
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؟تسا هنوگچ یدولناد یاههرود تفایرد هوحن  
 

 رد و هدش دراو زومآکین تیاس رد دوخ یربراک باسح هب ،شرافس تبث زا سپ
 .دینک هدش یرادیرخ هرود تاسلج دولناد هب مادقا »اهدولناد« شخب

 

 

 ؟تسا هنوگچ یمسر روتکاف رودص

 شورف دحاو اب دوخ دیرخ زا شیپ ،یمسر روتکاف تفایرد هب لیامت تروص رد

 رودص ناکما ،تسا رکذ نایاش.د�امن لصاح سامت )۰۲۱ – ۹۱ ۰۷ ۰۰ ۱۷( هعومجم

 دهاوخن دوجو ناونع چیه هب هعومجم تیاس زا نیالنآ دیرخ زا سپ یمسر روتکاف

 .تشاد

 

 ریظنیب ینابیتشپ

 کین یاههرود مامت نالا ،تسا ینعمیب الماک ینابیتشپ نودب شزومآ

  .تسا مارگلت و تیاس قیرط زا ینابیتشپ یاراد زومآ

 یط ینابیتشپ میت ،زومآکین تیاس رد امش شرافس ندش ییاهن و تبث سپ

 امش ندش وضع دنیارف ات تفرگ دنهاوخ سامت امش اب یراک تعاس ۷۲ ات ۲۴

 هنوگ ره دوجو تروص رد.دوش ماجنا هرود ره یمارگلت ینابیتشپ هورگ رد

 زا ای و دcامرف لصاح سامت تکرش یاههرامش اب دیناوتیم یماهبا و لاوس

 .دcامن حرطم ار دوخ تالاوس ،تیاس ینابیتشپ تچ شخب قیرط

 

 زومآ کین رتفد ،2 گنز ،29 کالپ ،33 نابایخ ،گنهرف نادیم ،دابآ فسوی ،نارهت :سردآ
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