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 Big Data Developer – מפתח ביג דאטה

 לימוד אקדמיות שעות 304

 : כללי רקע

ממקורות רבים ושונים, בשנים האחרונות ארגונים מתמודדים עם כמויות הולכות וגדלות של מידע המגיע בקצבים גבוהים 
 ושברצונם לחלץ מתוכו תובנות עסקיות מתקדמות בזמן אמת.  

על מנת לתת מענה לאתגרים החדשים בעולמות הדאטה, התפתחו טכנולוגיות חדשות ומתקדמות לאחסון ועיבוד מידע בנפחים  
 .  Big Dataגדולים ובקצבים מהירים שנקראות טכנולוגיות 

ח בקצב אדיר, ויותר ויותר ארגונים בארץ ובעולם מטמיעים את הטכנולוגיות האלו במערכות הליבה גדל ומתפת  Big Data-תחום ה
, כדי לתת מענה לצרכי הארגון Big Dataשלהם. חברות רבות מחפשות כיום אנשי מקצוע בעלי ידע ונסיון בעבודה מול טכנולוגיות  

 ולזכות ביתרון עסקי וטכנולוגי. 

מתגמלים ביותר מבחינה כספית    Big Data-טק, התפקידים בעולם ה-ינמי ונדרש מאד בשוק ההייבהיותו תחום חדש, מתפתח, ד
ומציעים אפשרויות רבות לקידום עסקי ומקצועי. עם זאת, יש לקחת בחשבון שהתמקצעות בתחום זה מאתגרת למדי, שכן היא 

 ת חדשים ויכולת ליישמם בשטח. דורשת השקעה תמידית בכישורים ויכולות טכניות, לימוד של כלים וטכנולוגיו

, תוך יישום הידע Big Data-מיועד למפתחים מנוסים המעוניינים להתקדם ולהשתלב בעולמות ה Big Data Developerקורס 
ללא  Data-(. רקע קודם זה מהווה יתרון עצום על פני מי שמגיע מעולמות הOOPוהנסיון שצברו בשפות פיתוח מונחה עצמים )

 . Big Data-ואנליסטים, שלרוב ישתלבו בתפקידים אחרים בעולמות ה BI ,DBAגון אנשי רקע בפיתוח, כ 

כיום,   Big Data-, שהיא פלטפורמת העיבוד המובילה והפופולרית בעולמות הApache Sparkבמהלך הקורס נצלול לעומק אל 
 Big Data-נולוגיות האחסון של עולמות הנתוודע גם לטכ והוירטואליזציה ועוד.    Cloud-, בעולמות הHadoopומשמשת בסביבות  

 .HBase-וMongoDB כגון  NoSQLובסיסי נתונים של  Apache Hadoop ,Elasticsearchשנעבוד מולם כמפתחים, כגון 
של  , שמספר גדל והולך AWS- כיום, ההענן הציבורי המוביל תעל גבי פלטפורמ Big Dataכמו כן, נלמד כיצד לפתח אפליקציות 

 הארגונית.  Data-עבור תשתית ה ארגונים בוחרים בשירותיה

בתכנון ויישום פרוייקטים  Naya Technologiesנבנתה מתוך ניסיון עשיר ורב שנים של חברת  Big Data Developerהכשרת 
יתמודדו עם בנייה   התלמידיםבארץ ובעולם, ומותאמת באופן אופטימלי כהכנה למשימות ואתגרים בעולם האמיתי.    Big Dataשל  

ועיצוב של ארכיטקטורות העונות לצרכים עסקיים נפוצים, פיתוח פתרונות עיבוד וניתוח מידע בזמן אמת, בניית תהליכי שינוע 
 . Big Data-נתונים והטמעתם ועוד יישומים נדרשים מעולמות ה

 שמדובר בקורס מתקדם ומקצועי, על התלמידים לעבור בחינת התאמה וראיון אישי על מנת להתקבל למסלול. מכיוון 

 תיאור ההכשרה: 

בנינו מסלול הכשרה מעשי שיכלול את כל הידע  Big Data Developerעל מנת לענות לצורך עצום בבעלי ידע רלוונטי לתפקידי  
 הנדרש. 

, והשניה תעסוק בטכנולוגיות השכיחות ביותר Sparkמסלול הכשרה בנוי משתי ליבות. הראשונה תעסוק בכתיבת קוד מעל 
 . Big Dataבתחום 

 . ETL כיתהליו Big Data נולוגיות הרלציוניים אל מול טכ Data-ת העולמו  בסקירה שלתחיל נקורס את ה

. מודול הזה מבוסס על  Javaבשפת נלי כתיבת קוד פונקציוופרקטית בהבנה מעמיקה יעניק ידע והמודול הראשון של הקורס 
 אחרות.  לעומת שפות Java- בתכנות פונקציונלי והשוואה בין , ETLפרקטיקות של כתיבת 

 Spark-ו Spark) הפופולריים ביותר APIבעולם ביג דאטה, בה נכתבו  והחזקה, השפה המובילה Scalaמודול הבא יעסוק בשפת 

Streaming) אם בסופו של דבר כותבים בהיכרות טובה עם השפה חשובה גם . זו הסיבה, בין היתר, למה-Java   .או שפה אחרת 

ישנים  )וגם החדשים  API, נלמד Sparkנלמד ארכיטקטורה של  – Sparkהיכרות מעמיקה עם סביבת הוא בקורס השלב הבא 
 Scala -ב. מבחינת השפה המימוש יתבצע גם ETLשיפור ביצועים בכתיבת קוד, נלמד לכתוב לדאוג ל, נלמד לפתור בעיות ו(יותר
 זרימת דאטה בזמן אמת.  –  spark streaming -נושא חשוב מאוד בסוף המודול נגיע ל . Java-בוגם 

 



 

NAYA College 

 www.naya-college.co.il    | 073-2865417| פקס:  073-2865544 :| טלפון, הרצליה 71הנדיב 

 

 

פרויקט ראשון של הקורס. בהמשך הקורס הפרויקט הראשון יהווה בסיס לשלבים הבאים לקראת  את הליבה הראשונה יסכם 
 עבודה על הפרויקט המסכם. 

ואז מתקדם לטכנולוגיות רלוונטיות   Linuxתחיל לימוד של מערכת הפעלה  נ  .  Big Dataהליבה השניה תעסוק בכלים וטכנולוגיות  
 .Amazon –  AWSהענן של  את המודול מסכם נושא . Hadoop, Hbase, MongoDB, Kafkaוביניהן 

מקיף שיאפשר לסטודנטים להתנסות בטכנולוגיות שונות שנלמדו במהלך הקורס. מטרת הפרויקט    גמראת הקורס יסכם פרויקט  
 .Scala-ו Javaבאמצעות  Data Pipelineהיא כתיבת  

 :קהל יעד

 המעוניינים להיכנס לתחום פיתוח ביג דאטה. מפתחים בעלי נסיון מוכח בתעשיה 

 דרישות קדם: 

 ואחרותOOP (C++, C#, Java   )ידע ונסיון בשפות   •

 יכולת לכתוב קוד פרוצדורלי  •

 ברמה בסיסית לפחות  SQLנסיון בעולמות הדאטה, היכרות עם בסיסי נתונים,  •

 .כניסהומבחן  ה לקורס מותנית במעבר ראיון אישיהקבל •

 
 הלימודים: תוכנית 

Preparation Modules: 

All you need to Know about Java Programming 

This module dedicated only for programmers without Java experience. 

Big Data Technologies Introduction  

• Hadoop Eco-System 

• NoSQL   
o Introduction to NoSQL 

o Main characteristics of NoSQL solutions 

o The four types of NoSQL solutions, leading technologies and real world use cases 

• Technologies and trends in the world of Big Data  

o Search engines (Elastic search, SOLR) 

o Cloud Computing  

o NewSQL databases (Vertica, VoltDB, MemSQL) 

 

 Data Modelling Concepts 

• ETL concepts and techniques 

 

Module I: 

Functional Programming in Java 

• Lambda and functional interface vs closure or function 

o Callback method pattern  

o Anonymous inner class 

o Functional interface 
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o Lambda scope 

o Final / effectively final 

o Method reference 

o Default methods 

o Static methods 

o Private methods 

o Multiple inheritance in interfaces 

o supplier / consumer /predicate / function 

• Stream API 

• Stream vs collection 

• Stream of object vs Stream of primitive 

• Intermediate operations vs Terminal 

• Stream design and features (lazy, parallel) 

• Map reduce concept 

• Map vs flatMap 

• Filter and other non-terminal operations 

• Terminal operations: forEach, reduce, collect 

• Collectors: (list, set, map, grouping by - multimap) 

• Infinite streams, short circuit operations 

• Optional 

• Concept of monada and optional 

• Creating an optional 

• Optional API 

• Optional anti-patterns 

• Optional patterns 

 

Scala  

• Declarations 

• val vs var 

• Immutability concept 

• Scala types (Any, AnyRef, Unit, Nothing) 

• Constructor concept (parameters, body) 

• Multiple constructors 

• Default parameters 

• Scala object 

• Case class concept and features 

• Companion object, apply and unapply methods 

• Functions / high order functions 

• Traits 

• Inheritance 

• Tuples 

• Scala collections 

• Pattern matching 

• Implicit variables 

• Implicit functions 

• Implicit and type classes 

 

Spark 

• Spark introduction 
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o Spark configuration 

o Spark context / Spark Session 

o Spark modes (local/standalone/muster) 

o Spark submit 

o Driver vs executors 

o Parquet vs Avro 

o Partitions 

• RDD 

o Transformations / vs actions 

o Filter, map, flatMap 

o Reduce and collect 

o Mathematic operations on DoubleRdd 

o PairedRdd and by key operators 

o Spark on Scala vs spark on Java 

o Broadcast 

o Accumulators 

• Dataframes 

o SqlContext 

o Working with schema files 

o Dataframe API 

o Column concept 

o Functions singleton 

o Row 

o Custom schema 

o Join and Union 

o Converting Rdd to Dataframe 

o Temp tables and SQL 

o udf functions 

o ETL Patterns 

o Separating environment for different profiles 

o Testing 

o Using AOP for logging dataframes content 

• Streaming with Spark 

o Spark Streaming 

o Spark Streaming - Kafka integration 

o Structured Streaming 

o Structured Streaming - Kafka integration 

o Process micro-batch as batch 

o Log management 

• Spark UI and Tuning 

o Introducing Spark UI 

o Spark partitioning 

o Cache, Persist and Broadcast 

o Data skewed & handling 
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Module II: 

 Big Data and NoSQL for Big Data Developer 

• Basic Linux 

o Connection & Man Pages 

o Files & Directories 

o Files Contents 

o Commands and Arguments 

o Shell Variables 

o Introduction to vi  

o Bash Scripting 

o Pipes and Commands 

• Hadoop Infrastructure and Ecosystem Services 

o Data Engineering Introduction 

o Hadoop core and Eco-system  

o HDFS - Architecture and Read & Write Patterns 

o Using Flume to ingest data from various sources in real time 

o Using Sqoop to ingest data from Relational databases 

o Using Hive to query HDFS data with SQL 

o Using Impala to query HDFS data with SQL 

o Implementing Kudu as a Columnar Storage Solution  

o Oozie - Hadoop Workflow Manager and Scheduler 

• Implementing Kafka  

o Introduction to Kafka 

o Installation & Configuration 

o Kafka Architecture and Components 

o Kafka APIs and Kafka-Connect 

o Kafka-Connect Workshop 

• NoSQL - HBase & MongoDB  

o Introduction to HBase 

o NoSQL Introduction 

o Apache HBase introduction and solution overview 

o Apache HBase use-cases and considerations 

o MongoDB introduction and architecture 

o MongoDB components, deployment, indexes 

o MongoDB Transaction, Replication and Sharding 

o MongoDB CRUD and Administrative Commands 

• Search Engines - ELK  

o Introduction to search engines 

o Introduction to Elasticsearch and typical use-cases 

o Basic setup and configurations 

o Indexes (Lucene) and mapping configurations 

o Querying: APIs, queries and complex queries, aggregations 

o Introduction to Logstash 
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o Introduction to Kibana 

 

Cloud Technologies for Big Data Developer 

• Cloud Computing  

o Introduction to cloud technologies 

o Types of cloud computing 

o Introduction to AWS / Azure / Google Cloud 

• AWS 

o Introduction to AWS 

o Introduction to AWS Services 

o AWS RDS & Redshift 

o Amazon EMR 

o Amazon Kinesis 

o Amazon Athena 

o AWS Glue 

o AWS Big Data processing with Lambda  

Final Project 


