
Wingu la Ufafanuzi wa Takwimu za Kiafrika (ADIRC) 
ni mpango uliozaliwa na Square Kilometer Array 
(SKA) Shughuli za redio za elimu ya nyota hapo Bara 
la Afrika ambayo miundombinu ya wingu la utafi� 
itakayo unganisha Nchi za Washiriki wa Afrika na Na 

nchi ya mwenyeji wa 
SKA, Afrika ya Kusini 

ili kukidhi 
kompyuta ya 

kisayansi na 
ushirikiano 
ka�ka utafi� 
wa mahitaji 
ya darubini. 
Hii itakuwa 
miundombi
nu yenye 
nguvu ya IT 

itakayosamba
zwa, hutoa 

upa�kanaji 
tayari kwa kompyuta yenye utendaji wa juu, 
huonyesha taswira ya ma data na utendaji wa juu, 
vifaa vya kuhifadhi kiasi kikubwa juu ya kundi la 
ushirikiana wa utafi� kwenye Bara la Afrika.

Ingawa inatoka kwenye redio ya elimu ya nyota, 

ADIRC itaanza tangu mwanzo kutumikia pia ma data 

ki biolojia na kikoa cha siyansa ya jiografia wote mbili 

ya muhimu sana kwa mafanikio ya SDGs.

Kuna faida za sayansi wazi ka�ka ushirikiano wa 

kimataifa. Na shirika la nchi zilizounganishwa na SKA. 

Hata hivyo, miundo ya kijiografia na siasa, na ya IT 

imeanzishwa ili kutoa sayansi ya msingi ya ji�hada hii 

ya kimataifa Inaweza kutekelezwa kwa ufanisi pia 

kuendeleza ji�hada za kimataifa zinazoitwa SDGs.

ADIRC inaweza na itatumiwa kuendesha ajenda pana 

ya SDGs kwa kusaidia utafi� husika ka�ka nyanja hizi 

pana, nyingi yao ni ka�ka sayansi zilizowekwa.

Data kubwa, ujuzi wa juu wa utendaji wa kompyuta 

na miundombinu ya uongozi ka�ka shirika la 

kimataifa linalotengenezwa kwa njia ya shughuli za 

redio ya elimu ya nyota zinahusiana moja kwa moja 

na wasiwasi wengine wa kimataifa.

ADIRC na mawingu mengine ya kujitokeza kama hayo 

yanapaswa kuungwa mkono na kuhamishwa ka�ka 

kuendesha kuelekea SDGs na ajenda ya kimataifa.

Kuelekea Malengo ya Maendeleo 
Endelevu na Wingu la Utafi� 

Kiafrika wa data makini 

Kuanzisha miundombinu 
endelevu ya data kwa 

uvumbuzi wa mafanikio 
kuhusu Dunia na Afrika 

bora.

ADIRC itawakilisha teknolojia kubwa za kuwezesha 
zinazohitajika kwa SKA. Timu za usindikaji wa data 
kwa darubini ya SKA itazalisha hesabu mpya ya 
pekee, kompyuta mpya ya utendaji na majukwaa ya 
data, Zana na mbinu. Hizi zinahitaji ujuzi mpya 
ambao ni muhimu sana zaidi ya elimu ya nyota na 
ambayo ni muhimu kushiriki ka�ka uchumi wa ujuzi 
wa kimataifa, ikiwa ni pamoja na:

· Utumiaji wa mitambo inayojiendesha, 
uchambuzi wa data na mbinu za kujifunza 
mashini;

· Vifaa vya riwaya / programu ya usanifu wa 
kompyuta kwa ufanisi wa kompyuta;

· Majengo ya usanifu wa m�ririko wa ma data; 
· Mfumo wa kushughulika na takwimu kubwa 

ya hesabu na ma data;

Mfumo wa udhibi� na ufua�liaji unaofanana na 
"Vitu vya mtandao" Utafi� wa mawingu kama 
unapaswa kuungwa mkono na kuhamishwa ka�ka 
kuendesha kuelekea ajenda za SDG duniani.

Malengo ya Maendeleo 
Endelevu ni gani?

MALENGO YA MAENDELEO 

ENDELEVU (SDGs)

KUONDOKANA NA 
UMASKINI

AFYA BORA NA USTAWI

USAWA WA KIJINSIA

NISHATI YA BEI RAISI 
NA SAFI

SEKTA, UVUMBUZI NA 
UKARABATI

MATUMIZI YA UFANISI NA 
UZALISHAJI

MAISHA CHINI YA MAJI

AMANI, HAKI NA 
TAASISI ZENYE NGUVU

KUONDOKANA NA 
NJAA

ELIMA YA UBORA

MAJI SAFI NA USAFI 

KAZI NZURI NA UKUAJI 
WA UCHUMI

MIJI NA MIKOA 
ENDELEVU

HATUA YA HALI YA 
HEWA

MAISHA KWENYE 
INCHI KAVU

USHIRIKIANO KWA 
MALENGO

NISHATI MBADALA

Malengo ya Maendeleo Endelevu ya Umoja wa 
Mataifa (SDGs) ni se� ya Malengo ya kimataifa 17 na 
mashabaha 169 ka� yao ili kubadilisha tabia ya 
kibinadamu na kuthamini ulimwengu kwa bora 
kufikia mwaka wa 2030. Malengo haya yanapa�kana 
kutokana na kukomesha umaskini na njaa na 
kuboresha elimu, afya and ustawi, kushughulikia 
kutofau�ana na kulinda sayari.
Miundombinu ya data ni muhimu ili kusaidia mahitaji 
ya utafi� wa SDGs kwani utafi� wa msingi na 
uliotumika utahitaji kushiriki sana ka�ka:

· Ufahamu na utambuzi wa tata iliyo sambazwa 
na mifumo ya asili na ya binadamu.

· Kutoa ufanisi zinazohitajika ka�ka vifaa vipya, 
madawa mapya, mifumo mpya ya nisha�; 
mifumo mpya ya kilimo, usambazaji na 
usafiri, mifumo mpya ya elimu na mifumo 
mpya ya kiuchumi;

Kwa mfano, kama orodha isiyo ya ufafanuzi na isiyo 
ya kina ya ramani za maeneo ya utafi� wa SDGs:

A. Utafi� juu ya mabadiliko ya hali ya hewa- 
Inayoathiri SDGs nyingi kama vile: Hatua 
kuhusu hali ya hewa, Kukomesha umasikini, 
Kukomesha njaa, Maji safi na Usafi, Nisha� ya 
bei raisi na safi, maisha chini ya Maji, maisha 
kwenye inchi kavu;

B. Utafi� ka�ka  usa lama wa chakula - 
I n ayo at h i r i  S D G s  ny i n g i  ka m a  v i l e : 
Kukomesha umaskini, Kukomesha njaa, afya 
bora na ustawi.

C. Utafi� ka�ka elimu ya magonjwa- Inayoathiri 
SDGs nyingi kama vile:  Afya bora na ustawi

D. Utafi� ka�ka elimu ya biolojia ya masi- 
Inayoathiri SDGs nyingi kama vile: Afya bora 
na ustawi;

E. Utafi� ka�ka vifaa vya sayansi- Inayoathiri 
SDGs nyingi kama vile: Nisha� ya bei raisi na 
safi, Sekta, uvumbuzi na ukaraba�, miji na 
mikoa Endelevu, matumizi ya ufanisi na 
uzalishaji.

Ka�ka zama hizi tajiri za data, miundombinu ya 
kompyuta ina jukumu kubwa ka�ka usaidizi wa utafi� 
Kwa kuwezesha ukusanyaji, uchambuzi wa data bora, 
Kuigiza hali halisi, ni	 muhimu zaidi: ushirikiano. 
Utafi� ka�ka zama za kisasa ni msingi wa juhudi 
duniani.



Mradi wa SKA ni ji�hada za kimataifa kujenga jopo la 
redio kubwa duniani. Itahitaji vifaa vya usindikaji wa 
data na uwezo zaidi ya kile kinachopa�kana sasa, 
huzalisha kiasi cha data zaidi ya trafiki ya sasa ya 
mtandao wa kimataifa.

Upeo wa SKA unawakilisha kiwango kikubwa mbele 
ka�ka uhandisi na utafi� na maendeleo kwa kujenga 
na kutoa darubini ya redio, na itatoa ongezeko la 
mabadiliko ya ufanisi ka�ka uwezo wa sayansi waka� 
wa uendeshaji.

Kutumiwa maelfu ya darubini za redio, ka�ka 
maandamano matatu ya kipekee, itawawezesha 
wataalamu wa angani kufua�lia angani ka�ka undani 
isiyo ya kawaida na kuchunguza maelfu yote ya anga 
mara kwa kasi zaidi kuliko mfumo wowote uliopo 
sasa.

Mtandao wa Msingi wa Kijiografia wa Kiafrika (VLBI) ni 
mtandao (AVN) wa Afrika wa velesiko vya redio za 
VLBI ka�ka bara la Afrika, ambayo itaimarisha sayansi 
ambayo jumuiya ya kimataifa ya VLBI inaweza 
kufanya.

AVN itasaidia kuendeleza ujuzi  muhimu na 
uwezeshaji, kanuni na uwezo wa taasisi zinazohitajika 
ili kuboresha ushiriki wa Afrika ka�ka SKA na 
kuwezesha ushiriki ka�ka maendeleo ya teknolojia ya 
mkutaji wa njia ya SKA na sayansi.

Mpango wa AVN utahamisha uhodari na ujuzi ka�ka 
nchi wanachama ndani ya Bara la Afrika kwa kujenga, 
kudumisha, na kutumia darubini za redio na vifaa vya 
juu vya utendaji wa kompyuta.

Italeta fursa mpya za sayansi ndani ya Bara la Afrika 
kwa kiwango kidogo cha muda na kuendeleza jumuiya 
za sayansi ya elimu ya nyota ka�ka nchi za wanachama 
ya SKA.

Waka� wa kuanzisha AVN, �mu za teknolojia na ya 
sayansi zimefundishwa ili kuongeza msaada wa muda 
mrefu wa vyombo na shughuli za SKA ndani ya Bara la 
Afrika.

Terestesi ya redio ya Ghana itafanya kazi kama darubini 
moja ya sahani au kama sehemu ya mitandao ya 
kimataifa ya VLBI kama mtandao wa Ulaya wa VLBI. 
Kama darubini ya sahani moja, itatumika kufua�lia 
wamiliki kwa muda mrefu.

Nchi �sa za Afrika ni wanachama wa Mradi wa Square 
Kilometre Array na nchi hizi pia ni washirika wa kwanza 
ka�ka AVN. Nchi hizo ni Afrika ya Kusini, Botswana, 
Ghana, Kenya, Madagascar, Mauri�us, Msumbiji, 
Namibia na Zambia.

Redio Ya Elimu ya Nyota iko ndani ya nidhamu ya fizikia 
na ni sehemu ndogo ya utaalamu wa elimu ya nyota 
ambayo inajifunza vitu vya mbinguni kwenye masafa ya 
redio. Kuona kwa kwanza kwa mawimbi ya redio kutoka 
kitu cha mbinguni ilikuwa mwaka wa 1932, waka� Karl 
Jansky ka�ka Maabara ya Simu ya Bell aliona mionzi 
inayotoka kwenye Milky Way.

Uchunguzi wa baadaye umetambua vyanzo mbalimbali 
vya uhuru wa redio. Hizi ni pamoja na nyota na makundi 
ya nyota, pamoja na madarasa mapya ya vitu, kama vile 
makundi ya nyota za redio, nyota kubwa na ya pekee 
inayotoa nisha�, nyota inayotoa mawimbi za redio, na 
mabwana. Ugunduzi wa mionzi mikrowevu ya 
ulimwengu, inayoonekana kama ushahidi wa nadharia 
ya Big Bang, ilifanywa kwa njia ya redio ya elimu ya 
nyota.

Moja ya antenna ya MeerKAT kwenye 
tovu� ya SKA ka�ka Karoo.

Wanafunzi wa Afrika ambao hivi karibuni 
walipata mafunzo ka�ka Hartebeesthoek Radio 

Astronomy Observatory kama sehemu ya 
programu ya majifunzo ya AVN.

h�p:/gefieo.org/sites/default/files/ieo/ieo-
documents/SDG-Bigdata.pdf 

h�p://tapopalliance.org/wp-
content/uploads/2016/03/NoteBigDataSDGsGlobal
SustDevReportELetouze2015.pdf 

h�ps://unstats.un.org/bigdata/taskteams/sdgs/

Redio Ya Elimu ya Nyota ni nini?

SDG ambazo zinaweza kufaidika 
kutoka ADIRC ni:

Utafi�, Ushiriki wa Jumuiya, Kuondosha Umaskini

Usimamizi wa Mazao

Utambuzi wa Madawa ya Mbali

Kujitoa kwa elimu ya ubora

Upa�kanaji wa wanawake zaidi ya utafi� wa 
umuhimu wa kimataifa kupi�a wingu

Ufua�liaji wa ubora wa maji na miundombinu 
inayohusiana

Kukuza ukuaji wa uchumi
Kuzalisha mwumbaji wa kazi badala ya mwombaji 

wa kazi

Kutoa kubadilishana kwa ujuzi na ushirikiano

Kutoa elimu na utafi� ka�ka miji na jamii endelevu

Kutoa elimu na utafi� ka�ka matumizi na uzalishaji

Kutoa elimu na utafi� ka�ka kupunguza kiwango 
cha kaboni

Kutoa elimu na utafi� ka�ka uchambuzi wa 
mzunguko wa maisha chini ya maji

Kutoa elimu na utafi� ka�ka mzunguko wa maisha 
ya uchambuzi juu ya ardhi

Kutoa mfumo wa elimu ya uwazi

Kushirikiana na wadau wote kudumisha kaboni ya 
chini na taka sifuri

Square Kilometer Array (SKA) na 
Mtandao wa msingi wa ka� wa Afrika 

(AVN) ni nini? 

Elimu ya nyota ya redio inafanywa kwa kutumia 
antenna kubwa za redio zinazojulikana kama darubini 
za redio, ambazo hutumiwa moja kwa moja, au kwa 
darubini nyingi zilizounganishwa kwa kutumia mbinu za 
kijiografia ya redio na uvumbuzi wa kufungua

Mnamo tarehe Juni 8, 1967, vikwazo vya kwanza 
vilivyofanikiwa vya kijiografia viliandikwa, mafanikio 
yaliyopata Tuzo la Rumford mwaka wa 1971. Matumizi 
ya kijiografia inaruhusu elimu ya nyota ya redio kufikia 
ufumbuzi wa azimio ya pembe ya juu, kama nguvu ya 
kutatua ya kijiografia inafanywa na umbali ka� ya 
vipengele, badala ya ukubwa wa vipengele vyake.

Marejeleo:

● Fedha zinakwenda wapi 
   (Maonyesho ya kijiografia)?

● Je, fedha huenda kwenye maeneo sahihi     
(Kufunika vigezo vya kisayansi)?

● Ni mabadiliko gani yaliyotokea baada ya muda?

● Je, uingiliaji ulisababisha mabadiliko? 

●  Tambua madereva.

Mapinduzi makubwa ya Data kwa Maendeleo 
Endelevu

Fikiria juu ya Takwimu kubwa na Malengo ya 
Maendeleo ya kudumisha:

(Kiamba�sho muhimu cha Matumizi ya Data Kubwa kwa 
Ufua�liaji wa SDG)

● Ni mambo gani mengine ambayo yangeweza 
kuathiri matokeo? 

Mtandao wa VLBI wa Kiafrika utakua upendeleo mwaka 
huu na uzinduzi wa uchunguzi wa mita 32 huko Kutunse 
inchini Ghana, ambayo itakuwa tanuru ya kwanza ka�ka 
die AVN kuwa tayari kufanya sayansi na mitandao ya 
kimataifa.

Kuanzishwa kwa mtandao huu wa darubini za redio 
kwenye Bara la Afrika ni hatua muhimu ka�ka 
maandalizi ya utayari wa kuboresha manufaa ya Afrika 
kutokana na awamu ya pili ya Kilometer Square Array 
(SKA). 


