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ҲИСОБОТ 

оид ба сафари хизматӣ 

Сафар доштанд: 

Шогурезвов Худоёр Алушиевич - сардори маркази бақайдгирӣ, 

машварат ва тестӣ, Донишгоҳи технологии Тоҷикистон. 

Мулоҷонов Баҳодур Абдуҷаборович – муаллими калони кафедраи 

барномасозӣ ва муҳандисии комютерӣ, Донишгоҳи технологии 

Тоҷикистон. 

Юсупов Ҷасур Тоҳирович – масъули Web-сомонаи, Донишгоҳи 

технологии Тоҷикистон. 

Макони сафар: Шоҳигарии Испания, ш. Сантияго де Компостелла 

Мўҳлати сафар: аз 08.11.2021 то 12.11.2021 

Сафари хизматии мо ба шаҳри Сантиаго Де-Компостелаи 

шоҳигарии Испания дар асоси даъвати расмии Донишгоҳи Сантьяго-де-

Компостела дар доираи татбиқи лоиҳаи ELBA – “Таъсиси марказҳои 

омӯзишию тадқиқотӣ ва таҳияи курсҳо оид ба таҳлили зеҳнии Додаҳои 

Калон (BigData) дар Осиёи Марказӣ”-и барномаи “Ерасмус+”-и Иттиҳоди 

Аврупо бо розигии Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

фармони ректори Донишгоҳи технологии Тоҷикистон сурат гирифт. 

Мақсадҳои асосии лоиҳаи ELBA: 

- дар маҷмӯъ баланд бардоштани нерӯи илмии мутахассисон, 

тавассути таҳия ва татбиқи маҷмӯи бисёрсоҳаи курсҳои модулӣ барои 

донишҷӯёни зинаи бакалавр ва мутахассисони муҳандисӣ оид ба таҳлили 

интеллектуалии додаҳо (маълумот) дар миқёси калон (IBDA) дар 

кишварҳои Осиёи Марказӣ тавассути ҳамкорӣ бо ин соҳа мебошад. 

- лоиҳа бо фароҳам овардани имкониятҳо барои тайёр кардани 

мутахассисони баландихтисос дар соҳаи таҳлили интеллектуалии 

додаҳои (маълумотҳои) калон (IBDA) бо заминаҳои гуногунҷабҳа ва 



дастрасӣ ба воситаҳои самараноки муосири IBDA дар асоси таҷриба ва 

технологияҳои ИА, ки ба рушди устувор мусоидат мекунад, равона 

шудааст. 

- дар натиҷаи амалигардонии лоиҳа дар донишгоҳ озмоишгоҳи 

муҷаҳҳаз бо технологияҳои муосир оид ба таҳлили интеллектуалии 

додаҳои (маълумотҳои) калон (IBDA) таъсис дода шуда, модулҳои 

таҳиягардида ба барномаҳои таълимӣ ворид карда мешаванд. 

  Мақсади сафар: иштирок намудан дар семинари-таълимии 

технологияҳои маълумотҳои калон (BigData). 

Барномаи кории семинар: Семинар 12 рӯз аз 02.11.2021 то 

12.11.2021 (аз соати 9-30 то 13-30 ва рузҳои 10 ва 11 ноябр аз соати 16-00 то 

20-00) баргузор гардид. Дар семинар-омӯзиш иштирокчиён аз  Осиёи 

миёна, Тоҷикистон, Қазоқистон, Қирғизистон, Узбекистон ва аз Аврупо 

Испания, иштирок варзиданд ва дар давоми 12 руз дарс омӯхтанд. Бо 

сабабҳои ба даст дер гирифтани виза иштирокчиёни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар семинар – омӯзишро аз санаи 08-11-2021 то 12-11-2021 

иштирок карданд. 

Барномаи корӣ: 

02.11.2021 Идоракунии додаҳо ва таҳлили матн: муқаддимаи 

додаҳои калон (Big data), барномасозӣ ва таҳлили додаҳои калон;  

03.11.2021 барномасозӣ барои таҳлили ахбор, идоракунии додаҳои 

калони матн; 

04.11.2021  Муқаддимаи контейнеризатсия бо Docker; 

05.11.2021 Инфрасохтори ҳисоббарорӣ барои Big Data Analytics. 

08.11.2021 Технологияи Big Data. 

09.11.2021 Технологияи Big Data. 

10.11.2021 Истифодаи программаторҳои ARGON (Internet of Things).  



11.11.2021 Истифодаи программаторҳои ARGON (Internet of Things).  

12.11.2021Боздид аз маркази таҳлили маълумотҳои калон ва 

тадқиқот CITIUS. 

Рӯзҳои 08.11.2021 ва 09.11.2021 дарси технологияи Big Data гузашта 

шуд.  

Дар ин рузҳо ба мавзӯҳои зерин таваҷҷуҳи зиёд дода шуд: 

Коркарди тамоми массиви маълумоти дастрас. 

Таҳлил ва коркарди маълумоти калон дар вақти воқеӣ. 

Нигоҳдорӣ ва идоракунии ҳаҷми калони иттилоот  

DataMining-раванди коркард ва сохтори додаҳо, марҳилаи таҳлил 

барои муайян кардани намунаҳо. 

Machine Learning - раванди омӯзиши мошинӣ дар асоси алгоритми 

раванди таҳлил. 

 Рӯзҳои 10.11.2021 ва 11.11.2021 Истифодаи программаторҳои 

ARGON (Internet of Things) дарсҳо гузаронида шуд. 

Дар ин рӯзҳо асосан бо программаторҳои ARGON дарс хонда шуд: 

Сохтани мавҷи Интернет (Wi-fi) 

Сохтани мавҷи Bluetooth 

Барномарезӣ намудан дар забони барномасозии C++ 

12.11.2021 ҳамаи иштироккунандагони семинар-таълимӣ бо маркази 

CITIUS (Маркази технологияҳои иттилооттии донишгоҳи Сантяго де 

Компостела) ошно карда шуд ва дар он ҷо бо озмоишгоҳҳо шинос 

шуданд.  

Ҳамин тариқ, кори семинари-таълимии мазкур дар асоси барномаи 

кории тасдиқгардида пурра ба иҷро расонида шуда, дар фароварди 

семинар ба иштироккунандагон сертификатҳо оид ба иштирокашон дар 

кори семинар – омӯзиш супурда шуданд.  



Барномаи маблағгузорӣ: 

Тамоми хароҷоти ба сафари мазкур вобаста аз ҳисоби буҷаи лоиҳаи 

“ELBA”-и  барномаи “Ерасмус+”-и Иттиҳоди Аврупо маблағгузорӣ карда 

шуд.  

Расмҳо аз рафти баргузории семинар-таълим 

  

Рафти кори семинар 

 

 

 

 

 

 
 

Кори гуруҳӣ 

 

 

 

 

 

 

Шиносоӣ бо маркази CITIUS 

  



 

 

 

Худоёр ШОГУРЕЗОВ                 __________________ 

Баҳодур МУЛОҶОНОВ           __________________ 

Ҷасурҷон ЮСУПОВ   _________________________ 

 

ш. Душанбе, Донишгоҳи технологии Тоҷикистон,  

22-юми ноябри соли 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


