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Werken en leren in de Geo-ICT

Prijs: €995,Duur: 2 dagen
Tijden: 9.00 - 16.00 uur

Pyspark met Apache
Inhoud

Leerdoelen

Apache Spark is een krachtige, open-source
processing engine voor Big Data in het
Hadoop cluster. Met Spark is het mogelijk om
datasets die verschillen in aard en bron te
verwerken. De grootste voordelen van
Apache Spark zijn snelheid, gebruiksgemak,
het combineren van SQL, streaming en
complexe analyses, en het feit data Spark
overal kan draaien. Met de Python API
kunnen er eenvoudig allerlei acties in Apache
plaatsvinden.

• U bent bekend met de basis van Apache
Spark.
• U raakt bekend met RDDs, HDFS en Spark
algoritmen.
• U begrijpt hoe parallel processing in zijn
werk gaat en hoe u applicaties bouwt.
• U weet hoe u de prestaties van Apache
Spark verbetert en problemen detecteert.

Eerst wordt er een inleiding op het
framework gegeven. Vervolgens leert u hoe u
moet werken met RDDs en HDFS. U gaat ook
in op parallel processing en het bouwen van
Spark applicaties. Tenslotte leert u meer over
Spark streaming, Spark algoritmen en
verbeteren van prestaties van het framework.
In deze cursus leer u tevens hoe u Spark
applicaties met behulp van Python kan
ontwikkelen. Zo leert u bijvoorbeeld hoe u
Spark applicaties kan testen en deployen
naar een cluster en hoe u deze clusters
vervolgens kan monitoren.

Klik hier om je in te schrijven!
Geo-ICT Training Center, Nederland; Wie zijn wij?

Beschikbare locaties

Geo-ICT Training Center is een opleidingsinstituut voor
geo-informatie. Om beter voor elkaar en de aarde te
kunnen zorgen helpen we u met het inwinnen, bewerken,
analyseren en gebruiken van geo-Informatie.
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