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1 HYRJE
Interneti i gjërave IoT (Internet of things) është një koncept i gjerë që përdoret për të përshkruar
ndërlidhjen e objekteve të ndryshme, që përdoren gjatë jetës së përditshme, përmes internetit.
IoT lidh individët dhe pajisjet përmes një rrjeti me shpërndarje të gjerë. Qëllimi i IoT është të
lidhë çdo person dhe çdo objekt përmes internetit, duke krijuar një mjedis inteligjent (Morais
et al., 2005).
Interneti i gjërave ka një rëndësi të madhe teknologjike, sociale dhe ekonomike. Përmes
mbledhjes, analizimit dhe shpërndarjes së të dhënave krijohet mundësia për akses në më shumë
informacion dhe njohuri, për rrjedhojë transformohet mënyra se si ne punojmë, edukohemi apo
jetojmë. Avancimet teknologjike të viteve të fundit mundësojnë lidhjen e gjithnjë e më shumë
pajisjeve me një kosto më të ulët dhe më lehtë. IoT mund të aplikohet në fusha të ndryshme, tek
njerëzit, shtëpitë, sistemet e shpërndarjes, zyra, në fabrika, në qytete, në agrikulturë etj. (Rose,
2015). Përdorimi i IoT ka ardhur duke u rritur. Statista1 prashikon se më shumë se 30,73 bilion
pajisje do të jenë të lidhura me internetin deri në 2020. Ndërkohë që sipas Institutit Global të
McKinesy parashikohet se ndikimi financiar i IoT në ekonominë globale të jetë nga $3.9 -$11.1
trilonon deri në vitin 2025 (Manyika, 2015). IoT shikohet dhe si një mundësi për të zvogëluar
hendekun që ekziston midis vendeve të pasura dhe vendeve të varfra të globit. Një prej fushave
që ka filluar të implementohet dhe të përdoret IoT është dhe agrikultura.
Bujqësia përbën një nga sektorët më të mëdhenj dhe më të rëndësishëm të ekonomisë
shqiptare, duke patur rritje të qëndrueshme çdo vit. Pavarësisht rritjes së prodhimit si rezultat i
industrializimit të prodhimit bujqësor ky sektor përballet me sfidat të tjera jo vetëm në vendin
tonë por kudo në botë si: nevoja për rritje të mëtejshme të prodhimit si rrjedhojë e shtimit të
popullsisë dhe kërkesës për produkte bujqësore, cilësia dhe siguria ushqimit. Aplikimi i
teknologjive të përshtatshme të rrjetit pa tela dhe lidhjes së tij me sensorë të ndryshëm në
agrikulturë mund të sjellë kontribute thelbësore në bujqësinë e precizionit. Bujqësia e
precizionit është përcaktuar si arti dhe shkenca e përdorimit të teknologjisë për të përmirësuar
prodhimin (Karima et al, 2017).
Kjo mund të arrihet duke siguruar dhe përdorur
informacionin që ka lidhje me agrikulturën,
për shembull faktorët metereologjike si:
temperatura, lagështira, drita e diellit apo era në vendin e duhur dhe në kohën e duhur me
qëllim rritjen e prodhimit dhe përmirësimit të kualitetit, ndërsa kujdesemi dhe për mbrojtjen e
ambientit.

1.1 QËLLIMI I STUDIMIT
Nëpërmjet këtij studimi synohet që të analizohen kërkesat dhe të hulumtohen teknologjitë për
ndërtimin e një sistemi monitorimi të disa prej parametrave për realizimin e një ferme
precizioni shqiptare. Monitorimi i ambientit për parametra si lagështia e ajrit, e dheut dhe
temperatura jo vetëm ndikojnë në rritjen e prodhimit, por edhe mund të ndihmojnë në
përshtatjen e ambienteve të ndryshëm ndaj llojeve të kultivimit. Teknologjia më e përshtatshme
për të monitoruar ambientin e kultivimit është nëpërmjet ngritjes së një sistemi të rrjetit pa tela
1
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(wireless) që do të lidhej me sensorë të përshtatshëm. Nëpërmjet këtij studimi do të
hulumtohet jo vëtëm mënyra për ndërtimin e një sistemi monitorimi, por edhe rëndësia që ka
adaptimi i IoT në fermat në vendet në zhvillim duke patur në fokus fermat shqiptare.
Ky studim ka në fokus të tij projektimin dhe ndërtimin e një aplikacioni ueb që i përshtatet
kërkesave të një fermeri shqiptar dhe njëkohësisht realizon implementimin e një ferme
preçizioni nëpërmjet internetit të gjërave, duke realizuar kontrollin e disa parametrave të
ambientit që kanë lidhje me shtimin e produktivitetin dhe njoftimin e fermerëve në raste të
kalimit të kufijve maksimal të vendosur, nëpërmjet mesazheve SMS si dhe garantimin në këtë
mënyrë të sigurisë ushqimore.

1.2 OBJEKTIVAT E STUDIMIT
Për të realizuar objektivin kryesor do të realizohen këto objektiva:






Hulumtim në literaturë për të përcaktuar teknologjitë më të përshtatshme për ndërtimin
e një sistemi të një fermë precizioni me kosto sa më të ulta për të plotësuar nevojat e
një ferme shqiptare.
Përdorimi dhe integrimi i teknologjive për implementimin e një aplikacioni ueb si:
html5 dhe php me platformën open source Arduino dhe sensorët për matjen e
parametrave të ndryshëm.
Përcaktimi dhe shfaqja e informacioneve rreth produktit në uebsite që kanë lidhje jo
vetëm me promovimin dhe shitjen e produkteve bujqësore, por edhe informacione që
kanë lidhje me sigurinë e tyre si kushtet me të cilat janë prodhuar, fermeri apo kushtet e
transportit.
Konkluzione dhe rekomandime për implementimin e një ferme precizioni nën kushtet e
fermave shqiptare.

1.3 ORGAZIMI I STUDIMIT
Ky punim është strukturuar si më poshtë: në kapitullin e dytë analizohet situata e fermave
shqiptare dhe mundësitë që ofron ndërtimi i një sistemi monitorimi dhe e-biznesi njëkohësisht,
në industrinë e ushqimit dhe pijeve. Në kapitullin e tretë trajtohen çështje të sigurisë ushqimore
dhe sistemet që mbështetin këtë proces. Në kapitullin e katërt prezantohen teknologjitë e
ndërtimit të sistemit të monitorimit dhe sistemit ueb. Në kapitullin e pestë paraqiten disa nga
proceset kryesore të projektimit të sistemit ueb, ndërsa në kapitullin e gjashtë mënyrat e
ndërtimit të sistemit Arduino. Në kapitullin e shtatë paraqiten pjesët kryesore të implementimit
të sistemit dhe udhëzimet përkatëse. Konkluzionet e punimit paraqiten në kapitullin e fundit.
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2 E-FARMA DHE E-BIZNESI
Kombet e bashkuara parashikojnë një rritje të popullsisë globale me mbi 11 bilion deri në vitin
2100. Kjo do të shoqërohet dhe me rritje të ndjeshme të kërkesës për ushqim. Fermerët sot
përballen me një numër të madh sfidash: ndryshimet klimaterike, presionet për orientimin drejt
zhvillimit të qëndrueshëm, rritje të kërkesës globale për ushqim, rritja e kërkesës për produkte
të shëndetshme etj.
Mënyra se si operojnë një numër i madh fermash aktualisht në treg është e paqëndrueshme si
nga ana ekonomike ashtu dhe nga ajo sociale dhe mjedisore. Për rrjedhojë nevojitet orientimi i
fermerëve drejt adaptimit të formave më të qëndrueshme të funksionimit.

2.1 E-FARMA DHE IOT
Fermat dhe bujqësia në tërësi mund të fuqizohen përmes përdorimit të IoT. E-farming përfshin
konceptualizimin, dizenjimin, zhvillimin vlerësimin dhe aplikimin e mënyrave novatore të
përdorimit të IoT në agrikulturë. Vitet e fundit ka ardhur duke u rritur interesi mbi kontributet
potenciale që mund të ofrojë IoT në rritjen e eficensës dhe të produktivitetit të fermave.
Teknologjia e informacionit dhe interneti i gjërave ka krijuar mundësi të reja për fermerët.
Përdorimi dhe avancimevet teknologjike përsa i përket IoT mund të rrisin ndjeshëm efiçencën e
fermave dhe konkurrueshmërinë e tyre në treg.
Përdorimi i IoT shikohet si një alterantivë për të reduktuar hendekun që ekziston midis vendeve
të zhvilluara dhe atyre në zhvillim. Një prej sektorëve kryesorë të ekonomisë të vendeve në
zhvillim është sektori bujqësor. Pjesa më e madhe e popullsisë angazhohet dhe është e punësuar
në këtë sektor. Megjithatë në shumicën e rasteve, sektori bujqësor në këto vende përbëhet nga
ferma të vogla dhe jo efiçente. Pjesa më e madhe e fermerëve përballen me sfida të shumta si
barrierat fizike që kanë me tregun, mungesën e të dhënave, mungesa e aksesueshmërisë në
tregje, menaxhim i burimeve në mënyrë jo të qëndrueshme, rritje e konkurrencës, rritje e
kërkesës për informacion të detajuar mbi produktin nga konsumatorët, barriera ekonomike si
për shembull akses i ulët në kapitalin financiar etj. Përdorimi i teknologjisë së informacionit
mund të ndihmojë në përmirësimin e produktivitetit të fermave sidomos të atyre në vendet në
zhvillim.
Si mund të ndikojë konkretisht IoT në sektorin bujqësor?
Ka disa mënyra dhe metoda të cilat janë aplikuar në vende të ndryshme dhe të cilat kanë dhënë
impakt të menjëhershëm në sektorin bujqësor. IoT mund të ndihmojë në:
1. Zhvillimin e bujqësisë precize. Bujqësia precize është një mënyrë për ‘të aplikuar trajtimin e
duhur në vendin e duhur në kohën e duhur’ (Gebbers and Adamchuk, 2010). Përmes pajisjeve
dhe sistemeve të tilla si: Auto-Guidance systems (AGS), Global positioning system (GPS) web
map Service (WMS), Phononet Project, Sensor Obesrvation Service (SOS) etj. fermerët mund
të monitorojnë në kohë reale parametrat e tokës dhe kushtet e bimëve dhe të kenë informacion
të saktë mbi nivelin e lagështirës apo të përbërësve të tjerë në tokë. Në këtë mënyrë fermerët
1
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dinë saktësisht se kur bimët kanë nevojë për vaditje apo për plehërim dhe sasitë e sakta që
nevojiten. Për rrjedhojë kemi një menaxhim më të mirë të burimeve nga fermerët, mos
shpërdorim të tyre dhe reduktim të kostove. Avantazhi i përdorimit të pajisjeve të tilla rritet dhe
si pasojë e kostove të ulta të instalimit dhe të përdorimit të tyre (Mehta, 2015). Në bazë të
studimeve të bëra fermat precize janë të qëndrueshme dhe ekonomikisht fitimprurëse (Griffin
and Lowenberg-DeBoer, 2005).
2. Rritja e aksesueshmërisë në treg: Fermerët shpesh e kanë të vështirë aksesueshmërinë në
treg kjo për shkak të barrierave fizike apo të atyre ligjore. Përdorimi i IoT mund të ndihmojë në
reduktimin e këtyre barrierave përmes lidhjes direkte të fermerëve me konsumatorët
përfundimtarë duke reduktuar apo duke shmangur plotësisht ndërmjetësit. Lidhja me tregun
mundësohet përmes rregjistrimit të fermerëve në faqe ueb-i të cilat kanë si qëllim promovimin
dhe shitjen e produkteve bujëqsore. Nëpërmjet rregjistrimit të produkteve në këto faqe dhe
çertifikimi të produktit përfitimet janë të dyanshme, nga ana e prodhuesit por dhe nga ana e
konsumatorit. Prodhuesit mund të ofrojnë informacion të detajuar mbi produktet e prodhuara
prej tyre dhe të kenë mundësi që këtë informacion ta ofrojnë në kohë reale, ta përditësojnë, në
një numër gjithnjë e më të madh konsumatorësh potencial me një kosto minimale. Nga ana
tjetër duke u shtuar informacioni mbi produktet bujqësore të ofruara në treg, mënyrën e
kultivimit dhe transportimit të tyre, rrisku i perceptuar konsumator vjen duke u ulur.
Konsumatorët mund të gjejnë lehtësisht informacion të detajuar mbi origjinën dhe procesin e
prodhimit të produkteve që ata zgjedhin të konsumojnë. Rregjistrimi në faqet e uebit i jep
mundësi fermerëve të lidhen dhe me ndërmjetës të tjerë, ndoshta më me përvojë, të cilët janë të
interesuar për shitjen e produkteve bujëqsore. Jo vetëm kaq, por përmes aksesueshmërisë në
treg fermerët mund të monitorojnë në kohë reale luhatjet në çmimin e produkteve që ata
kultivojnë.
3. Monitorim i të mbjellave: pajisjet e ndryshme tekonologjike dhe sensorët mundësojnë për
fermerët të monitorojnë në kohë reale gjendjen e të mbjellave të tyre dhe të kushteve
klimaterike dhe të marrin masat e nevojshme për mbrojtjen e kulturave bujqësore.
4. Logjistikë dhe magazinim smart: sa i rëndësishëm dhe vendimtar është procesi i prodhimit të
kulturave bujëqsore po kaq i rëndësishëm është dhe procesi i magazinimit dhe shpërndarjes së
tyre. Rritja e efiçencës së magazinimit dhe shpërndarjes është vendimtar për sukses në treg kjo
nisur dhe nga karakteristikat e veçanta të kulturave të ndryshme bujqësore (kushtet e
nevojshme të magazinimit të tyre, jetëgjatësia etj.). Përdorimi i IoT për monitorimin dhe
gjurmimin e produktit gjatë gjithë kanalit të shpërndarjes rrit vlerën e shtuar të produktit pasi
mundëson garancinë për produkte cilësore.
Interneti i gjërave ka një diapazon shumë të gjerë aplikimi dhe mundësitë për fermerët shtohen
nga dita në ditë kjo edhe si pasojë e avancimeve të shpejta të tekonologjisë. Sistemet më të
përshtatshme për një fermë varen nga karakteristikat e fermës, (madhësia, kultura bujqësore që
kultivohet, burimet financiare të disponueshme, largësia me tregjet etj.) si dhe nga
karakteristikat e tregut të synuar për shitjen e produktit (madhësia e tregut, largësia e tregut,
niveli i arsimimit të të targetuarve, të ardhurat etj.).
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2.2 STRUKTURA E FERMAVE NË SHQIPËRI
Sektori bujqësor luan një rol shumë të rëndësishëm në ekonominë e Shqipërisë. Kontributi në i
këtij sektori në PBB zë rreth 20% dhe të punësuarit në këtë sektor përbëjnë rreth 50% të të
punësuarve.Ky sektor përballet me problematika të shumta.
Pjesa më e madhe e sipërfaqjeve të mbjella janë të vogla, duke e bërë kështu të vështirë
mekanizimin e këtyre fermave apo aksesin në tregun financiar. Për rrjedhojë pjesa më e madhe
e proceseve të prodhimit vazhdojnë të kryhen me forma tradicionale përmes punës së krahut.
Në këtë mënyrë produktiviteti dhe konkurrueshmëria e fermave mbetet në nivel të ulët.
Ndarja në parcela të vogla dhe mungesa e kooperimit midis fermerëve bën që pjesa më e madhe
e produkteve bujqësore të kenë destinacion vetëm tregun e brendshëm dhe shumë pak fermerë
të arrijnë të jenë konkurrentë me kulturat e tyre bujqësore në rajon apo më gjerë. Mungesa e
tregjeve të qëndrueshme për produktet shqiptare lidhet dhe me një sërë faktorë të tjerë të
rëndësishëm. Pjesa më e madhe e produkteve bujqësore shqiptare nuk janë të markuara apo të
çertifikuara dhe një produkt i pa markuar dhe i pa certifikuar nuk mund të jetë konkurrent në
tregun global. Promovimi i produkteve bujqësore shqiptare vazhdon të jetë në nivele të ulta.
Kostot e prodhimit të produkteve bujqësore janë të larta kjo dhe si pasojë e keq menaxhimit të
burimeve. Për shembull asnjë fermë në vendin tonë nuk përdor sensorë për monitorimin e
lagështirës, çka do të thotë që vaditja e kulturave bujqësore bëhet nga fermerët pa patur
informacion të saktë mbi lagështirën e bimës dhe nëse realisht bimët kanë nevojë për vaditje.
Po e njëjta situatë vlen dhe për sasinë e pesticideve të përdorura nga fermerët. Përdorimi i
sensorëve të cilët gjurmojnë parametrat biologjikë të tokës dhe bimës sigurojnë informacion për
fermerin mbi sasinë e pesticideve që duhet të përdorë (efiçensë në përdorimin e burimeve) dhe
garanci për siguri ushqimore për konsumatorët.
Në ndihmë të përmirësimit të produktivitetit të fermave shiptare mund të vijë IoT. Në seksionin
pasardhës do të analizojmë disa nga format më të përshtatshme për fermat në vendin tonë.

2.3 ARKITEKTURA E SISTEMIT E-FARMING
Arkitektura e sistemit e propozuar për rastin e fermave shqiptare përbëhet nga një platformë
uebi e emërtuar e-Farming. Gjuha e programimit të uebit do të jetë php, ndërsa dizenjimi grafik
do të ndërtohet nëpërmjet gjuhës markuese HTML5 dhe CSS3. Për krijimin e bazës së të
dhënave do të përdoret mysql.
Kjo platformë grumbullon dhe ofron informacion në tre drejtime: fermeri, klienti dhe
administratori. Çdo fermer ka të drejtë të krijojë një llogari të vetën dhe pas hapjes së të cilës
mund të rregjistrojë produktet që do të ofrojë në treg me gjithë informacionin mbi produktin.
Pas regjistrimit të produkteve çdo fermer mund të bëjë modifikime, ndryshime në kategoritë e
produkteve dhe plantacioneve. Nga ana tjetër fermeri mund të marrë informacion të detajuar, të
saktë dhe të përditësuar mbi çmimet e tregut, kërkesën dhe ofertën e produkteve. Rregjistrimi i
produkteve në ueb i krijon mundësi fermerëve të promovojnë produktet e tyre në një treg më të
gjerë dhe të aksesojnë tregje më të largëta me një kosto minimale.
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Informacioni i ofruar nga fermerët është i vlefshëm për klientët dhe administratorët e sistemit
njëkohësisht. Klientët mund të informohen në kohë reale për produktet e ofruara, karakteristikat
e tyre, procesin e prodhimit, prodhuesin dhe vendin e prodhimit të produkteve. Rritja e
informacionit të disponueshëm krijon ulje të rriskut të perceptuar për konsumatorët dhe rritje të
sigurisë për cilësinë e produkteve të konsumuara prej tyre.
Nga ana tjetër krijimi i një baze të dhënash krijon mundësi për parashikime të sakta në treg, për
një ndarje më eficiente të subvencioneve në ndihmë të fermerëve dhe në përzgjedhjen e
kulturave bujqësore për të cilat ka nevojë tregu.

Figurë 2-1 Struktura e sistemit

Ky sistem është i përshtatshëm për kushtet e fermave shqiptare pasi ka kosto të ulët instalimi
dhe mirëmbajtje dhe është shumë i thjeshtë në përdorim.

2.4 KËRKESAT E SISTEMIT DHE TEKNOLOGJITË E IMPLEMENTIMIT
Sistemi që do ti vijë në ndihmë fermerëve shqiptarë do të realizojë këto kërkesa:











Ndërtimin e dy sistemeve Arduino dhe ueb që do të komunikojnë me njëra-tjetrën.
Ndërtimi i një sistemi Arduino në plantacionin e çdo fermeri që do të mbledhë,
depozitojë dhe transmetojë informacione mbi parametrat klimaterike (lagështi,
temperaturë dhe ph).
Çdo fermer do të ketë llogarinë e tij.
Çdo fermer do të jetë pronar i shumë plantacioneve
Çdo plantacion do të informohet nga sistemi përkatës arduino
Për çdo plantacion do të shfaqen të dhëna që janë mbledhur nga sistemi Arduino.
Fermeri do të informohet nëse ndodhin ndryshime klimaterike që mund të shkaktojnë
probleme.
Në faqen ueb do të shfaqen produktet që shiten nga çdo fermer.
Klienti mund të krijojë llogarinë e tij në faqen ueb.
Klienti mund të shikojë konditat e kultivimit të produktit bujqësor që dëshiron të
blejë.
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Teknologjitë softuerike që do të përdoren për të ndërtuar sistemin janë:








HTML5
JAVASCRIPT
CSS3
JQUERY
BOOTSTRAP
PHP
ARDUINO

2.5 E-BIZNESI
Shfrytëzimi i tregtisë elektronike është një tjetër pikë e dobët e ekonomisë tonë dhe
rrjedhimisht industria e pijeve dhe ushqimit mbeten të pazhvilluara në nivelet optimale të
mundshme. Zbatimi i politikave për të mbështetur ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në këtë
sektor tashmë është një domosdoshmëri. Prioritare është krijimi i një mjedisi të favorshëm
dixhital për qytetarët dhe bizneset dhe heqja e të gjitha pengesave aktuale për realizimin e
investimet në sektorët e IT dhe komunikimit.
E-biznes është përcaktuar si çdo lloj transaksioni mes personave (fizikë ose jo), të tilla si
shpërndarja dhe tregtimi i produkteve elektronikisht, operacionet e përpunimit të biznesit,
proceset dhe transaksionet e kryera me mjete elektronike, të bazuara në transmetimin
elektronikisht të të dhënave(Chaffey, 2002). Ai përbën një proces të plotë, që zhvillohet
nëpërmjet internetit pa qenë e nevojshme prania fizike e palëve të përfshira, pra shitësit dhe
blerësit, të cilët madje mund të ndodhen në shtete të ndryshme. Në përgjithësi, bëhet fjalë për
çdo transaksion që përfshin një angazhim në internet për të blerë ose shitur mallra, si dhe për të
ofruar shërbime për klientët dhe bashkëpunimin midis kompanive B2B.
E-biznesi në industrinë e ushqimit dhe pijeve, siç është e vërtetë në shumicën e sektorëve të
biznesit, mund të marrë shumë forma (për shembull http://www.k-ecommerce.com/food-andbeverage):
Proceset e brendshme: projektimi, zhvillimi dhe evoluimi i proceseve të një kompanie për të
arritur funksionimin me më efektivitet të proceseve të saj dhe për të ofruar produkte dhe
shërbime të cilat përmbushin në një pjesë më të madhe nevojat dhe kërkesat e konsumatorëve.
Aplikacionet e tij zakonisht integrohen në funksionimin në një rrjet lokal me teknologji pa tel, i
cili mund të sigurojë komunikim të shpejtë dhe efektiv mes grupeve të punës, si dhe midis
përdoruesve dhe bazës së informacionit.
Transaksine midis bizneseve B2B: E-biznesi i mundëson bizneseve të ushqimit dhe pijeve të
përmirësojnë bashkëpunimin midis tyre, thjeshtojnë procedurat dhe kostot e furnizimit,dërgesa
më të shpejta të furnizimeve dhe kontrollin e niveleve të inventarit në mënyrë më efikase.
Përveç kësaj, mundësia për lidhje elektronike me furnizues dhe shpërndarës të ushqimit dhe
pijeve, si dhe kryerja e pagesave elektronike reduktojnë gabimet njerëzore, rrisin shpejtësinë e
transaksionit dhe zvogëlojnë kostot. Gjithashtu element i rëndësishëm është mundësia për
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aksesim të lehtë në të dhënat e lidhura me produktet dhe informacion i përgjithshem për
furnitorët, si dhe shërbimet e ofruara që rrisin bashkëpunimin dhe lehtësojnë transaksionet.
E-biznesit midis të kompanive dhe konsumatorëve (B2C): Kjo është forma më e zakonshme e ecommerce, ku konsumatori ka akses në një larmi të madhe të produkteve përmes blerjeve
online. Vlera e shtuar e transaksioneve nëpërmjet teknologjive elektronike është se konsumatori
mund të ketë një pasqyrë të plotë të produkteve që dëshiron të blejë, mund të ketë qasje në
produkte të përpunuara dhe të përdorë shërbime të reja që do ta ndihmojnë në zgjedhjen e
duhur.
Biznesi elektronik midis biznesit dhe shtetit (B2G): Kjo është një formë vazhdimisht në
zhvillim e-commerce, e cila nëpërmjet përdorimit të teknologjisë së informacionit dhe
telekomunikacionit në administratën publike, kombinuar me ndryshimet organizative dhe
aftësive të reja të stafit ka për qëllim përmirësimin e shërbimit publik, forcimin e demokracisë
dhe mbështetjen e politikave publike. Grupi i iniciativave të qeverisjes elektronike zakonisht
bazohet në krijimin e portaleve qeveritare ku qytetarët dhe bizneset mund të gjejnë lehtësisht
shërbime dhe të marrin informacionin që u nevojitet si për shembull portali e-albania.
2.5.1

Modelet e biznesit

Modelet e biznesit të cilat aktualisht përdoren mund të kategorizohen bazuar në mënyrën e
bashkëveprimit midis blerësve dhe shitësve. Më poshtë do të analizohen modelet më të
rëndësishme të këtyre modeleve dhe do të përcaktohet lidhja e tyre me karakteristikat specifike
të industrisë ushqimore dhe pijeve.
Platformat e bashkëpunimit virtual: organizimi i faqeve elektronike të tregtimit në ueb lejon
çdo veprimtari bashkëpunuese në mes të kompanive, duke përfshirë shkëmbimin e
informacionit, marrjen e vendimeve dhe bashkëpunimit në projekte kërkimore (Lumpkin, G.
dhe Dess, G., 2004). Teknologjitë e-commerce, të tilla si platforma virtuale mund të lehtësojnë
dhe përshpejtojnë zbatimin e aktiviteteve tregtare pasi mbështesin funksionimin e dyqaneve
elektronike dhe metodave të reja të bashkëpunimit dhe fuqizojnë blerjen dhe shitjen.
Vështirësia në këtë lloj tregu nuk është pjesa teknike, por themelimi i rregullave të duhura të
bashkëpunimit midis palëve të përfshira në transaksion, shkëmbimi i informacionit të
nevojshëm dhe organizimi i komunikimit me tregjet e tjera të ngjashme elektronike.
Ankandet: Ankandet elektronike janë një lloj i përhapur i tregtisë elektronike, duke kënaqur të
dyja palët e përfshira. Nga njëra anë, shitësit kanë avantazhin e rritjes së çmimeve të
produkteve, ndërsa blerësit, nga ana tjetër, konkurrojnë duke bërë ofertat për të blerë produktin
në çmimin më të mirë të mundshme. Kështu, edhe pse çmimet lëvizin drejt rrijes, ankandet
lejojnë blerësit të blejnë një produkt me çmime më të mira se çmimet e katalogut dhe shitësit të
reduktojnë stokun e tyre me çmime më të mira se sa ata do të kishin arritur në ndonjë mënyrë
tjetër (Chaffey, 2002). Në këtë pikë duhet të theksohet se për pyetjen nëse ankandet janë të
përshtatshme për industrinë ushqimore, përgjigja nuk është aq e qartë. Ankandet mund të
aplikohen më lehtë në industritë ku produktet mund të përshkruhen lehtësisht dhe qartë, gjë që
nuk ndodh në disa raste në industrinë ushqimore. Në fakt, ankandet përdoren vetëm në një
përqindje të vogël të të gjitha transaksioneve të tregtuara në mënyrë elektronike në lidhje me
industrinë ushqimore.
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Ankandet e anasjellta: Ankandet e anasjellta në internet kanë karakteristikën e uljes së
çmimeve për blerësit. Blerësit përcaktojnë nevojat e tyre për një produkt ose shërbim dhe
furnizuesit e bëjnë ofertën për të kënaqur nevojën e blerësit. Për shkak se blerësi janë fuqia e
ankandit të anasjelltë, një model i tillë funksionon mirë si për kompanitë e mëdha por dhe për
grupet e vogla të blerësve. Sidoqoftë, hasen probleme të ndryshme në sistemet klasike të
ankandit të përdorura për produkte më të standardizuara. Çmimi i një produkti, për shembull,
në industrinë ushqimore nuk është një faktor përcaktues për blerësit, pasi po aq të rëndësishme
janë dhe informacione në lidhje me origjinën, gjendjen, cilësinë dhe certifikatat e sigurisë së
një produkti, gjithashtu dhe besueshmeria e furnizuesit në lidhje me kohën dhe cilësinë e
dorëzimit.
Katalogët: Blerjet në internet duke përdorur katalogët e produkteve mbledhin, përpilojë dhe
kodojnë informacionin nga burime të ndryshme. Këto faqe online lejojnë blerësit të krahasojnë
produkte dhe shërbime të njëjta nga shitësit ose prodhuesit e ndryshëm. Një katalog supozon
një treg relativisht statik, ku sasia është e pakufizuar dhe produktet dhe çmimet e ofruara janë të
qëndrueshme deri në përditësimin e ardhshëm të listës (Lambrou, 2005). Blerjet online përmes
katalogut janë më të mirat për kategoritë e industrisë që kanë produkte standarde dhe të cilat
mund të kenë karakteristika specifike. Në industrinë e ushqimit dhe pijeve, ku furnizuesit mund
të japin një përshkrim statik, me grup të pandryshuar të specifikimeve dhe çmim fiks për një
produkt, përdorimi i tregjeve elektronike bazuar në modelin e katalogu është e mundur të gjejë
aplikim me rezultate pozitive.
Sistemet e tregtisë së lirë: E-tregjet që veprojnë sipas modelit të tregtisë së lirë u lejojnë
blerësve dhe furnizuesve të negociojnë çmimet e produkteve. Në shumicën e rasteve përdoren
sistemet e depozitimit të menjëhershëm të ofertës (bind and ask system). Me këto sisteme
blerësi depoziton ofertën e tij në formën e një pyetje për blerësin dhe negociojnë çmimin derisa
ata të bien dakort. Ashtu si sistemet e katalogimit, sistemet tregtare funksionojnë më mirë për
industritë që kanë produkte të standardizuara pa shumë veçori. Avantazhet e një sistemi të tillë
janë aftësia për të lidhur shitësit anonim me blerësit anonim dhe bizneset për të zbuluar trendet
e çmimit. Megjithatë, fakti që shumica e blerësit të industrisë ushqimore kanë krijuar tashmë
marrëdhënie me furnizuesit tek të cilët kanë besim, e bën të vështirë shfrytëzimin e
avantazheve të një sistemi të tillë nga furnizuesit e rinj (Rushton et al, 2010). Për më tepër, fakti
që shumica e blerësve kanë bërë tashmë disa transaksione me furnizuesit, ju krijon një ndjenjë
sigurie duke qenë kështu jo shumë të gatshëm për transaksionet me rrezik me furnizuesit të ri.
Edhe pse një sistem i tillë është i projektuar posaçërisht për nevojat e industrisë ushqimore dhe
mund të ofrojë shumë, ajo nuk është përdorur gjerësisht në tregjet elektronike që operojnë në
industrinë ushqimore, për shkak se ajo është një model që kërkon infrastrukturë të kushtueshme
teknologjike dhe rrjeteve të organizuara mirë të shitjes. (Siegel, 1999) (Timmers, 2000),
(Turban et al., 2002).
2.5.2

Mangësitë dhe shkalla e ngadaltë e përhapjes

Shumë faqe ueb të korporatave janë ende në fazën e parë të zhvillimit, duke u siguruar
klientëve të tyre informacione të njëanshëm dhe interaktivitet minimal. Për bizneset e vogla ajo
shpesh mund të jetë një formë ekonomike e marketingut dhe komunikimit, kryesisht për
prezantimin e aktiviteteve të kompanisë dhe produkteve të disponueshme por në asnjë mënyrë
në fakt nuk përmirëson në mënyrë të ndjeshme shitjet, shërbimet dhe zinxhirin e furnizimit.
7
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Shumë pak kompani të industrisë kanë adaptuar sistemet ERP për të menaxhuar proceset e
tyre dhe ndërveprimin e tyre me klientët dhe furnizuesit e tyre dhe kjo i ka detyruar prodhuesit
e sistemeve ERP të përqëndrohen më shumë në nevojat në rritje të shpejtë të kompanive më të
vogla në industrinë ushqimore. Këto biznese, tradicionalisht konsiderohen të kenë relativisht
pak fuqi investimi në teknologjitë e reja, me modele të kufizuara biznesi. Nevoja për
komunikim në të gjithë spektrin e biznesit dhe zinxhirit të furnizimit në industrinë e ushqimit
dhe pijeve ka sjellë mundësi të mëdha për ndryshim duke nxitur që shumë kompani të
zhvillimit të softuerit të zhvillojnë aplikacione që mbulojnë fusha të ndryshme të industrisë së
zinxhirit të furnizimit. Pavarësisht nga përfitimet që ofrojnë aplikimi i teknologjive të reja për
kompanitë, ngurrimi i ndryshimit organizativ, mungesa e informacionit dhe mungesa e
edukimit përbëjnë ende pengesa serioze për zhvillimin e mëtejshëm. Është gjithashtu me vlerë
te vihet në dukje roli i luajtur nga situata aktuale në treg, e cila i lejon pak furnizuesve fleksibël
të kontrollojnë ciklin e jetës së produktit, të mbështesin metoda moderne të shpërndarjes dhe të
marrin lëndët e para nga një furnizues ndërkombëtar, duke ushtruar kështu presion në rritje
mbi prodhuesit vendas dhe SME-të. Rritja e konkurrencës i çon SME-të më pak të zhvilluara
teknologjikisht në disavantazh, me një tendencë për t'u izoluar në përjashtimin teknologjik.
(Siegel, 1999) (Turban et al., 2002).
2.5.3

Mundësitë dhe pengesat për biznesin elektronik

Mundësitë kryesore të cilat duan të shfrytëzojnë kompanitë e ushqimeve përmes adaptimit të
aplikacioneve të e-biznesit është përmirësimi i shërbimeve të ofruara, arritja e proceseve më
efikase në zinxhirin e furnizimit dhe shfrytëzimi i përfitimeve të teknologjive të reja. Për këtë
qëllim, kompanitë e industrisë do të ballafaqohen me konkurrencë të ashpër, e cila përbëhet nga
kompanite shumëkombëshe që tashmë kanë investuar në teknologji të reja. Qëllimi në këtë pikë
është të bëhet një analizë më e gjerë ndaj këtyre faktorëve dhe të paraqiten përfitime më të
konsiderueshme të fituara nga e-biznesi, por edhe të rreziqeve dhe pengesave me të cilat
kompanitë e industrisë ushqimore duhet të përballen.
Mundësitë:
Përmirësimi i shërbimeve të klientëve mund të arrihet përmes shpërndarjes më të shpejtë,
instalimit të sistemeve automatike të rinovimit të inventarit dhe komunikimit më efikas.
NVM , Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme (Small and Medium-sized Enterprises - SMEs) e
ushqimit dhe pijeve mund të përfitojnë nga interneti, pasi ekzistenca e një faqe interneti është
hapi i parë për themelimin e komunikimit me klientët dhe shërbimeve të zinxhirit të furnizimit
(UN 2005, Cruz-Cunha et. al. 2010). Ndërveprimi me klientët është gjithashtu thelbësor pasi
kompania merr informacion rreth trendeve dhe nevojave të reja të konsumatorit dhe zhvillon
produktet dhe shërbimet e saj në përputhje me rrethanat. Përdorimi i internetit mund të
ndihmojë në përmirësimin e shërbimeve para shitjes dhe pas shitjes duke ofruar të gjithë
informacionin e nevojshëm për një produkt dhe duke iu përgjigjur pyetjeve të klientit.
 Përmirësimi i proceseve të brendshme mund të arrihet duke adoptuar praktikat e
ndjekura nga kompanitë të cilat kryesojnë industrinë. Aplikacionet për biznesin
elektronik ndihmojnë SME-të në industrinë e ushqimit dhe pijeve për të përmirësuar
proceset e tyre të brendshme, veçanërisht në fusha të tilla si magazinimi, shpërndarja
dhe furnizimi. Kjo arrihet me instalimin e sistemeve elektronike të informacionit (p.sh.
ERP, WMS, Sistemi i Menaxhimit të Flotës etj.) të përshtatura sipas kërkesave të
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secilës kompani. Zgjidhjet e zbatuara kanë si objektiv kryesor reduktimin e kohës së
përgatitjes së dërgesës së një porosie, zvogëlimin e gabimeve për shkak të faktorëve
njerëzore dhe sigurimin e informacionit në kohë reale (real-time management
information).
Shfrytëzimi i mediave teknologjike dhe të komunikimit përmes përdorimit të tregjeve
elektronike (e-marketplace) dhe platformave elektronike (e-Portal). NVM-të, të cilat
po bëjnë biznes në këtë mënyrë, arrijnë të aksesojnë klientët e rinj dhe bashkëpunëtorët
e biznesit pa pasur nevojë të investojnë në marketing dhe promovimin e produkteve.
Marketingun dhe promovimin e produkteve e siguron tregu elektronik, duke investuar
kohë dhe para, gjithashtu ofron aftësinë paguese dhe besueshmërinë më të madhe në
krahasim me një faqe interneti të vetme të një NVM-ve (UN 2005, Cruz-Cunha et. al.
2010). Është gjithashtu e rëndësishme të përmendet, se një NVM nuk ka nevojë për të
investuar në teknologji të reja, pasi duke qenë aktive përmes portaleve ose tregjeve
online teknologjitë tashmë janë zhvilluar dhe e vetmja qe duhet të bëni është të lidheni
në internet.
Promovimi i produkteve të specializuara arrihet më lehtë nëpërmjet përdorimit të ebiznesit. NVM-të, përmes e-biznesit, mund të mbledhin të dhëna mbi preferencën e
konsumatorëve për produkte të specializuara si ushqimi organik dhe ushqimet për
vegjetarianët. Në vazhdim prodhojnë produkte dhe ua ofrojnë konsumatorëve më lehtë
nëpërmjet aplikacioneve të biznesit në internet si një treg.
Zhvillimi dhe evoluimi i teknologjive të reja që do të ndihmojnë industrinë për shkak të
kërkesave të krijuara nga bashkimet e kompanive, krijimi i grupimeve dhe
marrëveshjeve në nivel evropian. Këto lëvizje mund të çojnë në një liberalizim gradual
të tregut dhe rrjetit të shpërndarjes, i cili do të kërkojë investime në teknologji të lartë.
Ky trend do të udhëheqë kompanitë për të mbështetur dhe për të forcuar produktet e
tyre përmes investimeve në aktivitetet e e-biznesit, të cilat do të shërbejnë si nxitës për
bizneset më të vogla në industri. Në këtë mënyrë, SME-të do të detyrohen të investojnë
në teknologji që përmirësojnë transaksionet, komunikimin, kontabilitetin dhe proceset e
tjera të biznesit midis palëve në zinxhirin e furnizimit.

Pengesat:






Konkurrenca e lartë dhe kompresimi i çmimeve janë ndër çështjet më të rëndësishme që
SME përballen me përdorimin e biznesit elektronik. Tashmë, konkurrenca dhe
reduktimet e çmimeve kontribuojnë shumë në një NVM të paqëndrueshme (UN 2005,
Cruz-Cunha et. al. 2010) Optimizimin e proceseve përmes e-biznesit dhe rritjen e pjesës
së produktivitetit nga ana e kompanive shumëkombëshe ka shtyrë uljen e çmimeve,
duke i vendosur SBV-të (Sistemet e Biznesit te Vogel) më pak të avancuar
teknologjikisht në një pozitë të vështirë.
Mungesa e avantazhit konkurrues mbi bizneset që kanë përfshirë disi e-biznesin në
proceset e tyre. Problemi bëhet më akut kur, përveç mos përdorimit të biznesit
elektronik, ekziston një mungesë informacioni që e bën edhe më të vështirë përshtatjen
ndaj biznesit të ri.
Siguria e transaksioneve, sidomos në komunikimet elektronike, është shumë e
rëndësishme dhe kompanitë që duan të kalojnë përmes tregtisë elektronike duhet t'i
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kushtojnë vëmendje të veçantë. Sistemet e sigurisë së transaksionit që përdoren
gjerësisht sot janë: (Zhang 2010)
• (Digital ID) konfirmim dixhital i identitetit (ID digjitale konfirmon identitetin e
tregtarit të përfshirë në transaksion).
• protokolli i sigurisë (p.sh. Layer Secure Socket ose Secure electronic transacion
- Set). Ky protokoll është projektuar në mënyrë që të bëjë një lidhje të sigurt në
server.
• lidhje e sigurt.
Testet për sigurinë dhe besueshmërinë e dyqanit elektronik duhet të bëhet pavarësisht
nëse aksesi në internet bëhet përmes kompjuterit, telefonit celular ose ndonjë mjeti
tjetër. Për sa i përket "identitetit" të tij, një dyqan online duhet të tregojnë qartë se për
çfarë saktësisht është themeluar përmes ekzistencës së një alarmi të veçantë të sigurisë
në faqen e saj. Përveç kësaj, duhet ti mundësohet konsumatorit, para se të bëjë blerje, të
ketë njohuri të plotë të sigurisë së ofruar për transaksionet (Turban et.al., 2002).
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3 SIGURIA USHQIMORE
3.1 HYRJE
Sipas organizatës botërore të shëndetit (World Health Organization, WHO) siguria ushqimore
(food safety) është garantimi që produkti ushqimor nuk do shkaktojë dëmtime konsumatorit kur
të përgatitet ose konsumohet në bazë të përdorimit të parashikuar (Codex Alimentarius, 2009).
Si rezultat, siguria ushqimore varet jo vetëm nga vetë produkti ushqimor, përpunimi i tij në
industri dhe dërgimi i produktit në treg por dhe nga menaxhimi dhe përdorimi i konsumatorit.
Për një produkt, si siguri nënkuptohet mungesa e mikrorganizmave biologjik (allogjen dhe
patogjen, baktere), kimikate (substance kimike) dhe natyrale (qelq,metal). Ushqime që nuk
kanë rreziqe për shëndetin konsiderohen ushqime te sigurta. Të gjitha produktet ushqimore që
qarkullojnë në treg duhet nga legjislacioni të jenë të sigurta.
Rreziku (hazard) për ushqimet (sipas WHO) konsiderohet çdo faktor ose veçori natyrale,
kimike dhe biologjike që mund ta bëjë produktin jo të sigurtë për konsumatorin. Për vlerësimin
e rreziqeve të mundshme që mund të vinë nga ushqimet faktorët që merren parasysh janë
serioziteti(severity) dhe propabiliteti i shfaqjes së rrezikut(risk) (Jia dhe Pappa, 2005). Siguria
absolute është garancia e moslejimit të shkaktimit të një sëmundjeje nga përdorimi i një
përbërësi (kunsumimi i produktit) për kosumatorin. Por një probabilitet shumë i vogël rreziku
është brenda çdo produkti ose substance kimike, prandaj arritja e sigurisë absolute është pak e
vështirë. Siguria relative e produkteve (relative food safety) ushqimore është garancia praktike
që një produkt nuk do të ketë si pasojë një sëmundje tek konsumatori kur ai konsumon një
produkt ose përbërës me kusht që produkti të përdoret saktë dhe konsumimi nuk tejkalon
nivelet e propozuara.

3.2 SIGURIA USHQIMORE
Siguria ushqimore nuk varet vetëm nga produktet ushqimore por dhe nga konsumatorët që i
konsumojnë. Si pasojë, ushqime që konsiderohen të sigurta për konsumatorin normal (me kusht
përdorimin sipas udhëzimeve) mund të jenë të rrezikshme për konsumatorët alergjikë.
Përshtatshmëria e ushqimit (food suitability) nënkupton garantimin që produkti është i
pranueshem për konsum në bazë të përdorimit të kërkuar nga rregullat (Τurpenou, 2008).
Cilësia e ushqimit përfshin, përveç sigurisë dhe konceptin e përmbushjes së kërkesave më të
gjera të konsumatorëve. Cilësia e ushqimit lidhet kryesisht me vlerën ushqyese, shëndetin e
konsumatorit dhe karakteristikat organoleptike. Karakteristikat e dukshme si shije, erë, pamje,
cilësi dhe karakteristika të tilla si vlera ushqyese, përmbajtje kalorish dhe statusit
mikrobiologjik janë karakteristika që përcaktojnë cilësinë përfundimtare të ushqimit. Në
përgjithësi, cilësia e ushqimit mund të konsiderohet të jetë e lidhur me shkallën e përshtatjes së
saj ndaj kërkesave të konsumatorëve. Në përgjithësi, karakteristikat e ushqimit janë klasifikuar
në katër kategori, organopati, vlera ushqimore, higjienë dhe vlerë komerciale
(Amvrosiadis,2005).
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Figura 3-1 Kontrolli i sigurisë së përgjithshme

Siguria e përgjithshme ushqimore kontrollohet dhe sigurohet në të gjitha fazat e prodhimit,
ruajtjes, trajtimit e tregtisë me pakicë dhe në rrjedhën e konsumit familjar (p.sh. nga fusha apo
ferma, gjatë përpunimit industrial të ushqimit dhe ofrimit të produktit final për konsum), siç
ilustrohet në figurën 3.1.
Shumë rreziqe mund të kërcënojnë gjendjen e sigurisë së ushqimit gjatë drejtimit të tij nga
prodhimi në konsumin e tij, me rezultat infektimin e tij me baktere (Jia, 2005). Për shembull,
rreziqet që lidhen me prodhimin primar përfshijnë pesticidet, ilaçet veterinare, antibiotikët,
12
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plehrat, mikroorganizmat patogjenë. Në përgjithësi, prodhimi primar me të gjitha fazat që e
përbëjnë (si korrja, therja, peshkimi, etj), është hapi i parë i rrezikut të mundshëm për ushqimin
( Τurpenou, 2008).
Siguria është faktori më i rëndësishëm i cilësisë së ushqimit dhe është i një rëndësie të veçantë
për ushqimin. Cilësia e ushqimit është e dëshirueshme dhe deri në një farë mase vullnetare, por
siguria e ushqimit konsiderohet "e detyrueshme" për konsumatorin, është e detyrueshme nga
legjislacioni dhe duhet të sigurohet për të gjitha produktet e prodhuara nga industria ushqimore
dhe të tregtuara.
Për arsyet e mësipërme, siguria është adresuar në mënyrë specifike në sistemin parandalues
HACCP (HACCP: Hazard Analysis of Critical Control Points) i cili kërkon që të sigurojë
sigurinë e ushqimit, identifikojë rreziqe specifike që shoqërohen me ushqimin ose pijet dhe
vendos sisteme kontrolli që fokusohen në parandalimin (EEC 1993; Ehiri et al. 1995).

3.3 SISTEMI HACCP I SIGURISË USHQIMORE
Sistemi HACCP është një sistem i specializuar që përqendrohet në pikat kritike të kontrollit
(CCP) (CCPs: critical control points) që janë më të rëndësishmet në procesin e prodhimit të
ushqimit dhe në mënyrë sistematike i qasen sigurimit të ushqimit në mënyrën më të mirë duke
kontrolluar këto pika. Pikat e kontrollit kritik janë identifikuar gjithashtu për disa faza të
zinxhirit të ftohtë për produkte të ndryshme të ngrira të përpunuara minimalisht. Monitorimi i
këtyre pikave të kontrollit dëshmon të jetë i rëndësishëm për sigurimin e cilësisë së ushqimit
(Jia & Oraiopoulou, 2008).
Aplikimi i HACCP në sistemin e prodhimit të ushqimit filloi të përgatitet rreth viteve 1960 nga
kompania Pillsbury në bashkëpunim me NASA(National Aeronautics and Space
Administration), Laboratorët Natick të ushtrisë së SHBA dhe US Air Force Space Laboratory
Project Group. Qëllimi i projektit ishte garantimi i sigurisë së ushqimeve që konsumoheshin
nga astronautët në hapësirë. Në vitin 1988, Komisioni Ndërkombëtar për Specifikimet
Mikrobiologjike nxori një udhëzues zbatimi të HACCP. Në vazhdim, në vitin 1990, Komiteti i
Alimentarius Codex filloi përgatitjen e udhëzimeve për zbatimin e sistemit HACCP, i cili është
aprovuar dhe miratuar në Gjenevë në vitin 1993, në takimin e 20-të të Komisionit Alimentarius
Codex (Domenech et al., 2007).
HACCP është një qasje sistematike për njohjen, vlerësimin dhe kontrollin e fazave të prodhimit
të ushqimit që janë vendimtare për sigurinë e produktit përfundimtar. Qëllimi i zbatimit të një
sistemi të tillë është sigurimi i prodhimit të ushqimit të sigurt nëpërmjet parandalimit në vend të
kontrollit të cilësisë (Luming, 2002). Sistemi HACCP është i aplikueshëm për identifikimin e
rreziqeve ndaj sigurisë së ushqimit në të gjitha fazat e prodhimit (CAC/RCP 2003).
Sistemi HACCP është një sistem i projektuar shkencërisht dhe përfshin një proces sistematik i
përbërë nga 12 hapa, 7 prej të cilave janë parimet bazë të tij. Përparësia ndaj sistemeve të tjera
të sigurisë ushqimore është që të përfshijë një plan që çdo kompani i përshtatet bazuar në
nevojat dhe veçoritë e veta (Vela dhe Fernandez, 2003).
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Sistemi HACCP është krijuar për të mbuluar në mënyrë efektive hendekun që ekzistonte në
aplikimin e një sistemi të tillë të lidhur me prodhimin e ushqimit të sigurt për konsumatorin.
(Featherstone S., 2015)

3.4 RREZIQET NË USHQIME
Rreziqet në ushqime ndahen në trekategori: rreziqe natyrale, rreziqe kimike dhe rreziqe
biologjike.
3.4.1

Rreziqe natyrale

Rreziqe natyrore quhen trupat e huaj që nuk bëjnë pjesë në përbërjen natyrale të produktit dhe
mund të bien në produkt gjatë fazës nga prodhimi në konsum. Shembull i trupave të huaj në
një produkt janë: xham, dru, metal, gurë, letër, kaucuk. Këta trupa të huaj mund të shkaktojnë
dëmtime te konsumatori por dhe te vetë produkti (Kondylis, 2014).
3.4.2

Rreziqe kimike

Rreziqet kimike quhen substancat kimike që mund të gjenden te ushqimet dhe të jenë të
rrezikshme për shëndetin e njeriut. Këto substanca mund të gjenden brenda ushqimeve në sasi
të kontrolluara ose komplet të ndaluara për tu ndodhur atje. Kimikatet mund ta kenë
prejardhjen nga pesticide–herbicide(spërkatje, gracka), kimikate pastrimi, kimikate industriale
(lëng ftohës), kimikate anbjentale si dhe nga kimikate nga metalet e eneve përpunuese të
produktit(metale të rënda) (Kandylis, 2014). Kimikate të rrezikshme mund të jenë dhe
substancat që përdoren në ushqime për arsye fuksionale, teknologjike ose konservimi
(konservues kimik) në rastet kur ato janë jashtë parametrave të lejuara. Kur sasia është shumë
më e lartë se parametrat mund të ketë rrezik për shëndetin e konsumatorit. (Amvrosiadis,
2005).
Rreziqet nga kimikatet ndahen në dy kategori:
I.

II.

3.4.3

Në rreziqet që kanë të bëjnë me bashkime kimike që janë në ushqim nga fiologjia e
produktit: si për shembull ciguatoxin(PCBs) e dioksinat e tjera. Këto rreziqe kanë të
bëjnë me një numër të konsiderushëm të substancave kimike me prejardhje bimore ose
shtazore. (Jia dhe Papa, 2005)
Në rreziqet që janë si pasojë e bashkimeve kimike që janë shtuar teknikisht në ushqime.
Kanë të bëjnë me substanca si hormone, antibitikë, pesticide, metale të rënda si dhe
konservus (Arvanitogiannis dhe Tzouros,2006).
Rreziqe biologjike

Rreziqe biologjike janë rreziqet që kanë të bëjnë me patogjenet që mund të ndodhen në
ushqime, që mund të jenë baktere, viruse ose parazitë. Infektimi me baktere është diçka
normale dhe shumë e përhapur në natyrë. Faktorët kryesore që mund të shtojnë bakteret janë
dy kategori të brendshëm ose te jashtëm.
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Faktorë të brendshëm janë:



Ph, aciditeti i ushqimeve.
Në ushqime me aciditet (ph e ulët), siç janë frutat dhe kosi, ka më pak zhvillim të
baktereve dhe si pasojë mund të ruhen për një kohë më të gjatë.
Lagështia
Lagështia është një faktor i rëndësishëm, pasi të gjithë mikroorganizmat që të mund
të mbijetojnë dhe të shtohen u duhet uji. Prandaj për të siguruar produktet nga
mikroorganizmat ulim sasinë e ujit në ushqim. Kjo është dhe arsyeja pse frutat e
thata ruhen për një kohë më të gjatë.

Faktorë të jashtëm janë:
 Temperatura
Intervali i temperaturës brenda të cilit mund të zhvillohen bakteret konsiderohet
temperatura midis 5°C dhe 60°C. Kjo quhet faza e rrezikshme e temperaturës.
 Oksigjeni
Oksigjeni është i domosdoshëm për zhvillimin e shumë baktereve. Në mënyrë që të
ruhet produkti duke ulur sasinë e baktereve, duhet të ulim sasinë e oksigjenit në
amballazhet e produktit (Kandylis,2014)

3.5 SIGURIA DHE HIGJENA GJATË PËRPUNIMIT TË PRODUKTEVE
Metodat që zbatohen tek ushqimet gjatë përpunimit të tyre janë natyrale, kimike ose mekanike.
Synimi bazë i teknologjisë ushqimore është të prodhojë produkte të sigurta. Në fazat e
prodhimit të ushqimeve bëjnë pjesë disa faza si marrja e produktit, magazinimi, përpunimi,
amballazhimi si dhe hedhja e produktit përfundimtar në treg. Lëndët e para të produkteve
ushqimore në shumë raste janë delikate nga temperatura ose mund të kenë nga natyra e tyre
subtanca të rrezikshme. Gjatë transportit mund të shtohen rrezikshmëria e infektimit. Për këto
arsye, transporti dhe magazinimi duhet te kryhen shpejt dhe në kushte të përshtatshme duke
patur kujdes të madh për shmangien e infektimeve. Procedurat e përpunimit të produkteve që
godasin problematikat janë përpunimet termale siç është pasterizimi dhe sterilizimi të cilat ulin
ngarkesën mikrobiale, përpunimet e ftohjes ose ngrirjes që neutralizojnë zhvillimin bakterial, si
dhe ndarjet mekanike që heqin trupat e huaj. Këto metoda janë të nevojshme gjatë përpunimit,
që të rritet siguria ushqimore. Në çdo instalim ose ambient që kalon një produkt duhet të ruhet
higjena. Rëndësi të madhe për sigurinë dhe cilësinë e ka mikrobiologjia e tyre si dhe mungesa e
substancave kimike që janë të dëmshme për shëndetin e njeriut. Përpunimi i produktit duhet ta
bëjë produktin më të shëndetshëm. (Jia & Oraiopoulou, 2008). Tradicionalisht procesimi i
ushqimit është mbështetur në praktikat e mira të prodhimit, GMS (Good Manufacturing
Practices) dhe procedurat më të mira të higjenës, GHP (Good hygiene practice) për sigurimin e
sigurisë ushqimore. GMP aplikohen përpara implementimit të një sistemi efektiv HACCP
(Njage et al, 2018). Aplikimet e pricipeve të HACCP përmirësojnë sigurinë mikrobiale të
ushqimit (Kokkinakis & Fragkiadakis, 2007; Wang et al., 2010), ndërgjegjësojnë punonjësit për
përgjegjësitë që ato kanë për sigurinë e ushqimit (Eves & Dervisi, 2005; Trafialek & KolozynKrajeëska, 2011) si edhe rritin besimin e klientave në produktet (Herath & Hensons, 2010).
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3.6 GLOBAL G.A.P. - THE WORLDWIDE STANDARD FOR
GOOD AGRICULTURAL PRACTICES
Vitet e fundit, gjithmonë e më tepër po i kushtohet një vëmendje e veçantë orientimit drejt
zhvillimit të qëndrueshëm. Siç specifikohet dhe nga raporti i Brundtland, zhvillim i
qëndrueshmë është zhvillimi që plotëson nevojat e brezit të tanishëm pa kompromentuar
nevojat e brezit të ardhshëm të plotësojnë dhe ata nevojat e tyre. (The Brundtland Report, Our
Common Future)
Parimet e qëndrueshmërisë po përpiqen të implementohen në çdo sferë të shoqërisë, duke
përfshirë këtu dhe bujqësinë. Gjithmonë e më tepër fermerët në botë po përpiqen që të
aplikojnë praktikat e mira bujqësore. Kjo për dy arsye kryesore, së pari për të ndërtuar ferma të
qëndrueshme dhe së dyti për të rritur sigurinë ushqimore.
Organizata Global G.A.P, është një organizatë e cila ndihmon të garantojë se fermat operojnë
në mënyrë të sigurtë dhe të qëndrueshme përmes çertifikimit që ju bën fermave apo produkteve
specifike të cilat operojnë apo zhvillohen në mënyrë të qëndrueshme.
Avantazhet e çertifikimit nga Global G.A.P janë të shumta si për fermerët dhe për
konsumatorët. Së pari për femerët është një garanci dhe një biletë për të operuar në tregjet
rajonale apo/edhe në atë ndërkombëtare. Me rritjen e informacionit konsumatorët dhe
politikbërësit janë bërë gjithmonë e më shumë të ndërgjegjshëm në lidhje me konceptet e
sigurisë ushqimore dhe parimet e qëndrueshmërisë. Për rrjedhojë shumë shtete kanë përshtatur
legjislacionin e tyre për të maksimizuar sigurinë e ushqimeve që futen në tregjet e tyre duke
krijuar barriera hyrëse për ato produkte të cilat janë jo të çertifikuara dhe që nuk paraqesin
garanci të mjaftueshme në lidhje me sigurinë ushqimore.
Nga ana tjetër dhe konsumatorët gjithmonë e më shumë po adaptojnë sjellje të qëndrueshme
konsumi duke refuzuar apo bojkotuar produkte të cilat nuk janë të sigurta apo të qëndrueshme.
Ata priren të konsumojnë dhe të përzgjedhin produkte bujqësore për të cilat ka më tepër
informacion dhe siguri. Në këto kushte pajisja me çertifikatë G.A.P rrit sigurinë e perceptuar
konsumatore mbi produktin si dhe ofron informacion me të detajuar mbi produktin, pasi çdo
produkt pajiset me barkodin e vet unik që e bën lehtësisht të identifikueshme origjinën e
prodhimit të produktit. Në këtë mënyrë produktet bujqësore të çertifikuara nga G.A.P janë më
konkurrente në treg krahasuar me produktet e pa çertifikuara.
Që një fermë apo produkt i një ferme të mund të pajiset me çertifikatën Global G.A.P duhet të
kontrollohet dhe të përmbushë standartet e kërkuara në disa dimensione: gjurmueshmëria e
produktit, siguria ushqimore, siguria dhe shëndeti i të punësuarve, mjedisi dhe biodiversiteti.
Secili prej këtyre dimensioneve monitorohet duke vlerësuar nënparametra të ndryshëm si p.sh.:
përdorimi i ujit, pesticidet e përdorura, menaxhimi i mbetjeve etj.
Sistemi arduino i propozuar nga ana jonë është një armë e fortë për çdo fermer pasi lehtëson
dhe rrit mundësinë që ai të pajiset me çertifikatë Global G.A.P. Kjo pasi përmes sensorëve të
aplikueshmë në kohë reale fermeri mund të monitorojë sasinë e lagështisë, Ph si dhe të
pesticideve të përdorura prej tij duke mundësuar në këtë mënyrë një menaxhim të qëndrueshëm
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të tokës, plehrave kimike dhe ujit, elementë këta shumë të rëndësishëm që merren në
konsideratë gjatë çertifikimit. Gjithashtu këto të dhëna të sakta dhe të besueshme mund ti
vendosen në dispozicion Global G.A.P. në çdo moment.
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4 TEKNOLOGJITË E NDËRTIMIT
Qëllimi i këtij kapitulli është të analizohen teknologjitë ekzistuese për të përcaktuar
teknologjinë më të përshtatshme sipas disa kritereve specifike për të ndërtuar platformën
elektronike dhe më pas të prezantohen teknologjitë e ndërtimit të sistemit Arduino si dhe të
sistemit ueb.

4.1

KËRKIMI I TREGUT

Pasi është bërë një studim i detajur i tregut është përcaktuar se cili është qarku elektronik më i
përshtatshëm për ndërtimin e sistemit. Kjo zgjedhje u bazua në disa kritere specifike.
4.1.1

Cilët janë kriteret?

Për të paraqitur një krahasim të plotë dhe të detajuar, duhet së pari të adresojmë kriteret që
pajisja të jetë e përshtatshme. Kriteret nuk janë një grup karakteristikash që një pajisje mund të
ketë. Një kriter është një autoritet ose një model që mund të gjykohet ose të vendoset. Bazuar
në kriteret do të zgjidhet pajisja. Prandaj, kriteret duhet të jenë globale për të gjitha pajisjet.
Përveç kësaj, të gjitha pajisjet do të duhet të plotësojnë kriteret e përzgjedhjes.
4.1.2

Lista e kritereve

Pajisjet pranohen nëse plotësojnë kriteret e përshkruara më poshtë. Me pak fjalë, kriteret (të
vlerësuara nga kuptimi) janë:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mbështetje në sensorë
Pavarësia në përdorim
Mbështetje në GSM
Ndërfaqja e përdoruesit të internetit
Çmimi
Ndjeshmëria

Më poshtë do të detajojmë rëndësinë e kritereve të tilla
4.1.3

Mbështetje në sensorë

Mbështetja në sensorë është aftësia e sistemit që të sigurojë informacion përmes sensorëve.
Sensorët janë të aftë të masin parametrat e synuara dhe të përcjellin sinjalin dixhital në pajisjen
Arduino. Disa nga avantazhet e sensorëve të përzgjedhura janë si më poshtë:






Matje me precision të lartë
Matje e parametrave në kohë reale
Pasqyrimi i gjetjeve në kohë reale
Komunikim të drejtëpërdrejtë me arduino
Eficiensë shumë të lartë energjetike
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Ne besojmë se mbështetja në sensor është një kriter pasi matja me saktësi dhe në kohë reale e
parametrave janë të domosdoshme në mënyrë që një fermer të mund të monitorojë kushtet e
parcelave të veta. Në këtë mënyrë garantohet saktësi në vendimmarrje si dhe kursim i kohës
dhe i burimeve. Sensorët sigurojnë monitorim në kohë të vazhdueshme, sistematike dhe të
saktë të parametrave në çdo parcelë. Për më tepër parametrat e monitoruara mund të përshtaten
në varësi të nevojave dhe karakteristikave të çdo parcele. Secili fermer ka mundësinë të
zgjerojë gamën e parametrave që monitorohen prej tij.
4.1.4

Pavarësia në përdorim

Ky term nuk i referohet vetëm karakteristikave të baterisë, por nevojave energjetike të pajisjes.
Me fjalë të tjera, një sistem Arduino duhet të aplikojë teknologji jashtëzakonisht të ulët të
energjisë. Ky është një tjetër kriter i rëndësishëm sepse:



jo të gjitha parcelat kanë akses në energji
mund të ketë probleme energjetike për shkak të kushteve klimaterike

Prandaj, duhet të sigurojmë që një pajisje të jetë në gjendje të vazhdojë të ndjekë dhe të
monitorojë parametrat e parcelës pavarësisht kushteve klimaterike dhe pavarësisht nëse parcela
ka ose jo akses në energji. Për më tepër teknologjitë të cilat kanë efiçencë të lartë energjitike
kanë kosto shumë të ulta mirëmbajtje. Pajisja duhet të jetë në gjendje të veprojë dhe
funksionojë dhe në kushte të paparashikuara, duke e bërë në këtë mënyrë sistemin tepër efikas.
4.1.5

Mbështetja GSM (përfshirë GPRS)

Një sistem Arduino duhet të mbështesë plotësisht GSM (Global System for Mobile
Communication) në mënyrë që të komunikojë me përdoruesin përfundimtar. Një pajisje që
mbështet GSM është në gjendje të komunikojë me përdoruesin, duke përdorur SMS ose edhe
komandat zanore. Një avantazh tjetër i këtij lloji është komunikimi dhe reagimi i menjëhershëm
ndaj çdo nevoje të përdoruesit. Një tipar i tillë është gjithashtu i nevojshëm për shkak të faktit
se shumë parametra duhet të maten dhe përcillen në kohë reale tek palët e interesuara qofshin
këta fermerët, konsumatori apo furnitorët.
4.1.6

Ndërfaqja e Përdoruesit të Internetit

Nevojitet një ndërfaqe për të lejuar përdoruesin të monitorojë të gjitha të dhënat e grumbulluara
nga sensorët dhe ti shikojë ato në kohë reale. Përveç një ndërfaqe të thjeshtë, një ndërfaqe
interneti ka avantazhe edhe më të mëdha, pasi jo vetëm që monitoron pajisjen online, por
gjithashtu lejon që të dhënat e grumbulluara dhe analiza e tyre të shfaqet në çdo pajisjeje të
mundshme (tabletë, smartphone ose pc). Pa një ndërfaqe të bazuar në ueb, përdoruesi merr
vetëm koordinatat e pajisjes. Nga ana tjetër, duke pasur një ndërfaqe të përdorimit në internet,
këto të dhëna bëhen lehtësisht të aksesueshme nga të gjitha palët e interesuara.
4.1.7

Kosto

Një tjetër kriter shumë i rëndësishëm është çmimi i një sistemi Arduino. Çmimi është shumë i
rëndësishëm sepse ndërtimi i sistemit ndikon në mënyrë të drejtpërdrejt në kosto. Një fermer
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mund të ketë më shumë se një parcelë dhe për rrjedhojë mund të ketë nevojë për dhjetra
sensorë. Në këto kushte duhet ti kushtojë një vëmendje shumë të veçantë çmimit. Një element i
rëndësishëm që ndikon ne përzgjedhjen e Arduino Uno është çmimi pasi kjo pajisje mund të
blihet me një cmim shumë konkurrues në treg.
4.1.8

Krahasimi i mikrokontrolluesve

Para së gjithash, zemra e pajisjes sonë, baza mbi të cilën do të vendosen sensorët është një
mikrokontrollues. Pra, ne duhet të bëjmë një hulumtim të parë të tregut mbi mikrokontrollorët
dhe në bazë të kritereve të përmendura më lart për të zgjedhur atë më të përshtatshme. Pra, le të
shohim mikrokontrolluesit në treg dhe kriteret e secilit prej tyre
Table 4-1 Krahasimi i Mikroprocesoreve

Lloji I
Mikrokontroll
orit

Kosto $

Arduino Uno
ATMEGA 328

9,99

Rasberry Pi 3

39.99

Raspberry Pi
Zero
BeagleBone
pcDuino
Goldilocks
Intel Galileo
SparkCore
DigiSpark
Teensy 3.6
Microchip PIC
MSP430
Intel Edison
8051
Microcontrolle
r KIT

5.99
59.99
60
45
84.99
39.99
7.99
29.99
4
4
99.99
85

Energjia
(Pavarësia
në
përdorim
5V, 2050mA

Shpejtësia

Kujtesa e sistemit RAM

16MHz

5V, 200400mA
5V, 80200mA
5V, 300mA
5V, 2A
5V, 2A
5V, 800mA
5V, 500mA
5V, 500mA
5V, 50mA
2-5.5V
5V
50mA
5V, 1.5A

900MHz

RAM Flash SRAM Eep
rom
2Kb 32Kb 2Kb
1Kb
1 GB

1GHz

512 MB

1GHz
2GHz
20MHz
400MHz
72MHz
16.5MHz
180MHz
48MHz
16MHz
500MHz
12MHz

512 MB
1Gb
16kB
512kB
20kB
8kB
256kB
2kB
64kB
1GB
32kB

Eshte zgjedhur Arduino Uno per koston e ulet dhe per komunikimin e tij me shume sensore
Arduino per te ndertuar nje sistem sa me perfekt, duke mos rritur koston dhe ne efekt te
precizionit te matjeve. Gjithashtu arduino ofron nje game te gjere sensoresh sic jane sensoret
per lageshtine, per ph, te cilet mund te komunikojne nepermjet portave analoge ose dixhitale
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qe ofron paketa. Ndertimi I shume sensoreve qe ofron kompania, e ben me te realizueshme
dhe me te pershtatshem ne nevojat e fermerit ne sistemin tone.
4.1.9

Krahasimi i pajisjeve GPS

Në këtë seksion do të bëjmë një analizë teorike të sistemeve GPS për të vlerësuar sistemet më
të mira GPS, të cilat mund të përdoren për zgjerime të metejshme të sistemit të propozuar nga
ana jonë. Implementimi i këtyre pajisjeve do të ndihmojë fermerët dhe konsumatorët në
gjurmueshmërinë e produktit. Përmes këtyre pajisjeve mundësohet monitorimi në kohë reale i
trajektores që ndiqet për transportimin e produkteve bujqësore nga ferma në pikat e shitjes. Ky
është shërbim opsional i cili mund ti shtohet sistemit të propozuar nga ana jonë. Ky element
ndihmon në rritjen e sigurisë ushqimore. Megjithatë në këtë punim për sa i përket sistemeve
GPS jemi ndalur vetëm në anën teorike. Kjo pajisje nuk i është shtuar sistemit që ne kemi
ndërtuar dhe testuar në praktikë. Analiza teorike behet me qëllim për ti dhëne më tepër
informacion fermerëve të cilët janë të interesuar të zgjerojnë sistemin përtej opsioneve bazë që
ne propozojmë në këtë punim.
Table 4-2 Krahasimi i pajisjeve GPS

Lidhje
me
GSM
Po

Lidhje në
Pavarësi
rrjet e
përdoruesit
Po
2

Ndjeshmëria Saktësia Cmimi
GPS (dBm)
(4)
(feet)
-160
5-10
125

Po

Po

14

-160

9-10

99.99

Po

Po

4

-162

50

139.99

AngelSense Po
Guardian

Po

5

-159

10

59.99

Spy Tec GL- Po
300

Po

14

-148

15

49.95

Trax

Po

Jo

3

-162

10-20

98.99

Spot Gen 3

Po

Po

180

-

30

149.95

Gjurmuesit
GPS
Amber
Alert Gps
BrickHouse
Security
Spark
Nano
Trackimo
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Yepzon

Po

Jo

14

-159

5

129

Ultimate
Adafruit

Po

Po

240

-165

6

39.95

Amcrest
AM- GL300

Po

Po

7-10

-147

30

69.99

Vectu
PAM-7Q
PMB-648
SUP500F
EM406
Copernicus
U-Blox 6M

Po
Po
Po
Po
Po
Po
Po

Po
Po
Po
Jo
Po
Jo
Po

3
-

-162
-130
-159
-161
-163
-160
-162

200
8
16
8
8
8
8

49.99
49.99
19.99
29.99
39.99
74.95
15

Adafruit
Po
FONA 808 GPS
Breakout

PO

-

-165

8

49.95

Pra, nga pajisjet e mësipërme të GPS-së kemi arritur në përfundimin se ajo që i plotëson
kriteret më të mira është Adafruit's Ultimate GPS pasi ka pavarësi më të madhe, është shumë
ekonomike, me saktësi të madhe dhe mbështet GSM. Vlen gjithashtu të theksohet se një
avantazh i madh i këtij GPS të veçantë, përveç kritereve të mësipërme, është se ajo merr një
sinjal nga 22 satelitë.
4.2 PËRZGJEDHJA E SISTEMIT MË TË PËRSHTATSHËM GSM / GPRS
Në këtë pikë, pasi ne kemi zgjedhur mikrokontrollorin e duhur dhe sensorët e përshtatshëm
bazuar në kriteret e përmendura, duhet të zgjedhim sistemin elektronik të duhur GSM / GPRS.
Kjo zgjedhje do të përcaktohet nga tre kritere shumë themelore. Njëra është padyshim kostoja
që ne duam të jetë e ulët, e dyta është energjia elektrike që nevojitet për furnizimin e sistemit
elektrik dhe e fundit diapazoni i frekuencave. Ne duhet të zgjedhim një sistem elektronik që
punon me frekuenca të aplikueshme për vendin tonë dhe nëse përshtaten me sistemin Arduino.
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4.2.1

Çfarë është komunikimi machine to machine

Machine to machine i referohet komunikimit të drejtpërdrejtë mes pajisjeve duke përdorur çdo
kanal komunikimi, duke përfshirë rrjetin me valë dhe tel. Komunikimi Machine-to-Machine
mund të përfshijë instrumente industriale, duke lejuar një sensor ose njehsor të transmetojë të
dhënat që regjistrojnë (të tilla si temperatura, niveli i inventarit etj.) tek softueri i aplikimit që
mund ti përdorë. Ky komunikim u përfundua fillimisht duke pasur një rrjet të largët të
makinave të informacionit të transmetimit prapa një nyje qendrore për analizë, e cila pastaj do
të zhvendoset në një sistem të tillë si një kompjuter personal.
Ne përdorëm sistemin GSM / GPRS të SPARKFUN, modelit SM5100B-D, i cili kushton 35
EUR, duke e bërë këtë sistem shumë ekonomik dhe një sistem i cili lidhet direkt mbi Arduino.
Pas analizës së sistemit kemi arritur në përfundimin se: në mënyrë që sistemi i krijuar nga ana
jonë të komunikojë (M2M), karta SIM duhet të jetë 2G SIM. Komunikimi më i fundit nga
makina në makinë është transformuar në një sistem rrjeti që transmeton të dhëna në pajisjet
personale. Zgjerimi i rrjeteve IP anembanë botës ka bërë komunikimin me makinë në makinë
më shpejt dhe më lehtë duke përdorur më pak energji.
Ne përdorëm të njëjtën gjë përpara për tu lidhur me rrjetin. Duke kryer një studim tregu bazuar
në kriteret e vendosura më sipër, ne identifikuam mburojat GSM / GPRS në vijim, që veprojnë
në mënyrë efektive në vendin tonë. Kur i referohemi termit efikasitet, nënkuptojmë se ata
mbështesin frekuencat e telefonisë celulare që janë 800-2600 MHz.

Table 4-I krahasimi i pajisjeve GSM/GPRS shields

GSM / GPRS shields

Kosto ($)

Arduino GSM shield 2
Sparkfun GSM/GPRS

60
29.95

Furnizimi me energji të
jashtme (përtej furnizimit
me energji Arduino)
No
2.5A

25

9V, 2A

24.99

9V, 2A

24.66

NO

76.13

NO

39.95

NO

SM5100B-D
Keyestudio SIM900
GSM/GPRS Module
SIM900 Quad-band
GSM/GPRS Shield
SIMCOM SIM900 Quadband GSM GPRS
Shield

ITEAD SIM5216E 3G
Module WCDMA
Adafruit FONA 800
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Shield - Voice/Data
Cellular GSM
SIM900
850/900/1800/1900

32.26

9V, 2A

29.00

6-12 V, >500mA

MHz GPRS/GSM
Development Board
Module Kit For Arduino
SIM800H GPRS IOT
Shield For Arduino

Pra, nga tabela e mësipërme kemi konstatuar se opsioni më i përshtatshëm është sistemi
Arduino GSM 2. Arsyeja kryesore është se ajo nuk kërkon furnizim të jashtëm me energji
elektrike, e cila është shumë e rëndësishme. Një arsye tjetër po aq e rëndësishme që ne
zgjodhëm këtë sistem elektronik është se pas kërkimeve të gjera të tregut dhe komunikimit me
kompanitë që ndërtojnë këto sisteme elektronike arritëm në përfundimin se kjo është zgjidhja
më e thjeshtë, e përshtatshme dhe e pavarur, pasi shumica e këtyre sistemeve kërkojnë një
përdorues të kryejë disa komanda (AT-comand) çdo herë në mjedisin e Arduino për të marrë
sinjalin. Nga ana tjetër sistemi Arduino GSM 2 ka inteligjencë më të lartë dhe është
absolutisht i pavarur, pasi mund të na dërgojë sinjale në çdo kohë pa praninë e një përdoruesi.

4.3 ARDUINO
Në 2005 një projekt në institutin Interaction Design të Ivreas, Itali, si degë e platformës open
source Wiring, filloi me synimin që të ndërtojë një sistem për ndërtimin dhe kontrollin e
programeve i cili do të ishte me kosto të ulët në krahasim me sistemet që përdoreshin në atë
kohë. Themeluesit e projektit Massimo Banzi dhe David Cuartielles, e ndërtuan projektin pas
Arduin të Ivreas, figura historike më e rëndësishme e qytetit. Ideja e Wiring ishte të lejonte një
programim të thjeshtë dhe skicime të elektronikës për artistët dhe dizenjuesit. Arduino u
ndërtua rreth Wiring por u zhvillua në mënyrë të pavarur prej vitit 2005. Arduino është një
motherboard me një mikrokontrollues të instaluar dhe hyrje dalje që mund të programohet në
gjuhën wiring(në bërthamë është C++ plus bibliotekat të ndërtuara në C). Ai është një
platformë e hapur harduerike me një kosto mjaft të ulët krahasuar me mikrokontrolluesit e
tjerë. Arduino mund të përdoret për ndërtimin e sistemeve të pavarura, por mund të lidhet me
sistemet kompjuterike përmes programeve Processing, Max/MSP, PureData, SuperCollider.
Pjesa më e madhe e ndërtimeve arduino mund të përshtaten dhe të ndërtohen sipas
specifikatave të veçanta të sistemit që duam të ndërtojmë. Programi Arduino u vlerësua në
Festivalin Digital Communities në Prix Ars Electronica në vitin 2006. Arduino është një
platformë open source me pajisje prototype elektronike. Arduino ka aftësinë të komunikojë me
ambientin duke shndërruar sinjale me një seri sensorësh. Ndërtimet e paisjeve që janë bërë
duke përdorur këtë mikrokontroller funksonojnë si të pavarura ose me përdorimin e një
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logjizmiku të instaluar në një kompjuter. Për shembull Flash, Processing, MaxMSP. Ne
figurën 4.1 paraqitet pamja e paketës Arduino.

Figura 4-1 Bordi elektorinik Arduino UNO

4.4 MODELET ARDUINO
E gjitha familja e Arduino-s, përveç Arduino Due, bazohet në mikrokontrolluesit 8-bit Atmel
AVR microcontrollers, në mënyrë specifike ato në seritë megaAVR, duke filluar nga seritë
bazike ATmega168 të përdorura në modelet e para Diecimila dhe Duemilanove tek seritë e
fuqishme ATmega2560 të Mega 2560 (Perea, 2015) .
Në figurën 4.2 paraqiten disa modele të platformës Arduino që ndodhen në treg. Për ndërtimin
e sistemit zgjodhëm modelin Arduino Uno, sepse nyjet që ka në përdorim plotësojnë nevojat e
pajisjes që duam të ndërtojmë, memorja e mikrokontrolluesit është e mjaftueshme për
depozitimin e kodit që u krijua për këtë qëllim si dhe është mjaft e lirë, duke e bërë të
përshtatshme për ndërtimin e sistemit për matjen e parametrave të ndryshëm të ambientit për
një fermë shqiptare.
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Figura 4-2 Modelet Arduino

4.4.1

Karakteristika teknike te arduino Uno

Në tabelën 4.4.paraqiten karakteristikat teknike të Arduino Uno, i cili është përzgjedhur për
implementimin e sistemit.
Table 4-4 Karakteristika teknike të Arduino Uno

Mikrokontrolleri ATMEGA328
Tensioni I funksionit
Tensioni hyrës
Limitet e tensionit hyrës
Nyjet dixhitale
Nujet analoge hyrëse
Rryma e vazhduar në cdo nyje
Rryma e vazhduar e nyjes së tensionit
Memoria flash
Memoria SRAM

5V
7-12V
6-20V
Ι/Ο 14, (6, PWM Pulse Width Modulation)
6
40mA
3.3V 50mA
32KB (ATMEGA328)
2KB (ATMEGA328)
26
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Memoria EEPROM
Shpejtësia e orës (frekuenca)

1KB (ATMEGA328)
16MHz

Ushqyesi

Për fuksionimin e paketës arduino është e domosdoshme ushqimi i tij me rrymë ose nëpërmjet
një fishi me diametër 2,1 mm ose usb nëpërmjet një komjuteri. Ushqimi i tij i jashtëm nuk
duhet të kalojë 12V, por dhe të mos jetë më e vogël se 7V. Në imazhin e mëposhtëm shfaqen
hyrjet dhe daljet e tensionit te arduino Uno.

Figura 4-3 Nyjet e ushqimit

Nyjet e ushqimit janë si më poshtë:




4.4.2

Nyja Vin tregon tensionin e hyrjes në paketë kur përdor burim të jashtëm energjie.
Ushqimi me tension realizohet nëpërmjet kësaj nyjeje.
Nyja 5V përdoret nga pjesë të ndryshme të paketës dhe të mikrokontrolluesit.
Tensioni është i barabartë me 5V dhe e ka origjinën nga lidhja me USB ose është
tension i stabilizuar që jepet nga Vin.
Nyja 3.3V tregon tensionin i cili prodhohet nga FTDI (Future Technology Devices
International drivers ). Rryma nuk kalon mbi 50mA.
Dy nyjet GND janë hyrjet e tokëzimit.

Memorja

Mikrokontrolluesi ATMEGA328 përbëhet nga tre lloje memorjeje:




Memorja Flash në të cilën depozitohen skicat Arduino.
SRAM (static random access memory), të cilën e përdor skica gjatë procesit të
zbatimit të tij.
EPPROM, në të cilën depozitohen të dhëna për kohë të gjatë dhe të dhëna që nuk
ndryshojnë në kohë.
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4.4.3

Nyjet ArduinoUno

Platforma Arduino për komunikimin me ambientin përdor sensorë dhe pajisje të tjera dhe
përdorë një rradhë me kunja(pins). Çdo pin funksionon si një hyrje ose dalje. Arduino UNO ka
20 pin nga te cilat 14 janë dixhitale dhe 6 janë analoge. Më poshtë kemi funksionet dhe veçoritë
e hyrje daljeve.





Hyrjet 0 dhe 1 kryejnë funksionin transmeto/merr të portës seriale. Kur një program
dërgon të dhëna në portën seriale ato shtyhen në portën usb nëpërmjet kontrollorit
Serial-Over-USB, por edhe në lidhjen 0 që të lexohet një tjetër paisje.Vendosja në
funksion e kontatit serial ka si rezultat ngrirjen e 2 portave dixhitale hyrje /dalëse të
platformës.
2 dhe 3 kanë aftësinë të funksionojnë dhe si ndërrprerës të jashtëm (interrupt 0 dhe1)
3,5,6,9,10,11 kanë aftësinë të funksionojnë si dalje pseudo-analoge me përdorim të
sistemit PWM (Pulse Width Modulation)

Figura 4-4 Pinset e Arduino UNO

Gjithashtu bordi elektronik arduino ka dhe një seri me dalje analoge me numra 0 deri 5 siç
duket dhe në imazhin e mëposhtëm (Figura 4-5)
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Figura 4-5 Nyjet analoge te Arduino UNO

Bordi elektronik arduino përbëhet dhe nga një konverter dixhital analog me 6 kanale.
Konverteri ka si dalje nga 0 deri në 1023 numra të plotë, hyrjet analoge in kanë si funksion
leximin e sinjaleve analoge të sensorëve.
4.4.4

Arduino IDE

Arduino IDe(Integrated Development Environment) është ambjenti kryesor i zhvillimit për
paketen arduino.
IDE përbëhet nga:








një përpunues kodi burimor
kompilatori
mjete prodhimi automatike të kodit burimor
rregulluesi (debugger)
lidhësi (linker)
sisteme të kontollit të publikimeve
vegla të ndërtimit të lidhjeve grafike të përdoruesit për aplikacionet në ndërtim

Arduino IDE komunikon me paketën arduino që të ngarkojë programin dhe të komunikojë me
ta. Ne tabelën e mëposhtme shfaqen karakteristikat kryesore të ambjentit të zhvillimit:
Table 4-5 Mjetet e zhvillimit

Mjetet e zhvillimit te Arduino IDE
Vegla
Përshkrimi
Skica kontrollohet për gabime sintaksore
Kontrollohet skica për gabime dhe nëqofte se nuk ka ngarkohet në
Arduino
Krijohet nje skicë e re
Shfaqet një dritare e cila jep zgjedhje të të gjitha skicave
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Depozidohen ndryshimet në skicë
Depozitohet skica
Më poshtë jepet një skicë e ndërtuar në Arduino IDE e cila ndez dhe fik një LED çdo 1
sekondë:
/*
Realizon ndezjen e një LED
Në mënyrë të përsëritur ndez një LED për një sekondë dhe pastaj e fik atë për një sekondë.
*/
// Pin 13 ka një LED të lidhur me të
int led = 13;
// funksioni setup ekzekutohet një herë

void setup() {
// initialize the digital pin as an output.
pinMode(led, OUTPUT);
}

// funksioni loop ekzekutohet në mënyrë të përsëitur:
void loop() {
digitalWrite(led, HIGH); // ndez LED-in (HIGH është niveli i //voltazhit)
delay(1000);

// pret për një sekondë

digitalWrite(led, LOW);
delay(1000);

// fik LED-in duke e kthyer voltazhin në LOË

// pret për një sekondë

}
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Çdo skicë ka dy funksione:
Funksioni Setup(): Në fillim të zbatimit të skicës thirret funksioni setup(). Në përgjithësi
funksioni setup përdoret për inicializimin e variablave dhe vendosjen e hyrjeve pin që do të
përdoren.
Funksioni loop(): pas vendosjes të funksionit setup vjen funksioni loop, i cili është përgjegjës
për zbatimin e një përsëritjeje. Me përdorimin e loop është e mundshme që në kohë të
kordinuar programi të funksionojë dhe ti përshtatet të dhënave te reja. Loop është përgjegjëse
për kontrollin e bordid elektronik arduino.

4.5 TEKNOLOGJITË SOFTUERIKE
Më poshtë janë paraqitur shkurtimisht teknologjitë që janë përdorur për të realizuar sistemin
ueb dhe lidhjen me sistemin arduino.
4.5.1

HTML5

Html (HyperText Markup Language) është gjuha e cila përdoret për ndërtimin dhe projektimin
e siteve dhe përdoret për të përshkruar përmbajtjen ose të dhënat në World Wide Web.
HTML5 është version i ri i kësaj gjuhe markimi duke përfshirë tipare të reja, duke përmirësuar
tipare ekzistuese dhe Ape skriptimi. HTML5 përfshin të gjitha elementet e HTML4 dhe
XHTML 1.0. Gjithashtu ajo është dizenjuar me disa principe themelore për të siguruar që ajo
punon në të gjitha platformat, është e përputhshme me shfletuesit e vjetër dhe trajton
gabimet(Weyl et al, 2011). Qëllimi i HTML5 është të përcaktojë një gjuhë të vetme markimi
për të evituar gabimet e sintaksës në dokumentat ekzistuese por edhe të evitojë nevojën për të
përdorur specifikime të ndryshme për të arritur aplikacione komplekse uebi. HTML5 ka
elemente të rinj dhe atibute që janë zhvilluar duke konsideruar të ardhmen dhe uebsite
moderne. Me zhvillimin e internetit dhe rritjen e përdoruesave të tij, që aksesojnë uebin
nëpërmjet pajisjeve të lëvizshme, HTML5 është bërë kandidatja kryesore për aplikacione
mobile për platforma të kryqëzuara. Shumë tipare kryesore të saj janë krijuar që të jenë të afta
të ekzekutohen në pajisje me fuqi të ulët si telefonat e zgjuar dhe tabletat. (Curran,2012).
Përveç avantazheve që ofron kjo gjuhë u shfrytëzuan tipare dhe APIt e mëposhtme të HTML5
në ndërtimin e prototipit softuerik:



4.5.2

Funksioni i zbulimit gjeografik (Geolocation API), për të gjetur vendodhjen e
përdoruesit.
Aftësia e funksionit të aplikacionit për depozitimin e të dhënave pa qenë e nevojshme
lidhja në rrjet (localStorage, Websql, API, app-cache).
Javascript

JavaScript është pjesë integrale e faqeve ueb. JavaScript dhe manipulimi i DOM përbëjnë një
pjesë të rëndësishme të zhvillimit të aplikacioneve nëpërmjet HTML5.
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Brendan Eich i Netscape krijoi JavaScript. Në Dhjetor të vitit 1995, Sun Microsystems dhe
Netscape shpallën gjuhën JavaScript dhe në Mars 1996, JavaScript u publikua në shfletuesin
Netscape Navigator 2.0. Në qershor 1997, u krijua standarti i kësaj gjuhe ECMA-262.
Për një kohë të gjatë Javascript
është trajtuar si gjuhë e rendit të dytë, e cila ishte e
përshtatshme për implementimin e funksionaliteteve bazike si validimi i fushave. Në vitet e
fundit reputacioni i JavaScript është përmirësuar mjaft. Ajo po përdoret si gjuhë jo vetëm për
tu ekzekutuar në shfletuesin e faqeve ueb, por edhe në server si për shembull nëpërmjet
Node.js, e cila është një metodë asinkrone për të shkruar aplikacione serveri.
Javascript mund të përdoret dhe për të kontrolluar mikrokontrolluesit. Për shembull
frameworku Johny-Five përdoret për Arduino, duke sjellë një përafrim më të thjeshtë për
programimin e pajisjeve se sa gjuhët tradicionale të niveleve të ulëta. Përdorimi i Javascript dhe
Arduino hap një botë të tërë mundësish, nga ndërtimi i robotëve në bashkëveprimin e sensorëve
të jetës reale.
Të gjitha platformat më të mëdha të pajisjeve të lëvizshme(iOS, Android dhe Windows Phone)
kanë një opsion për të ndërtuar aplikacione duke përdorur Javascript. (Antani et al, 2017)
4.5.3

CSS3

CSS (Cascading Style Sheets) përcakton mënyrën se si do do të shfaqet faqja Html. Këto stile
në mënyrë tipike vendosen në skedarë të ndarë. Përpara se të përfshiheshin faqet e stilimit në
HTML 4.0, taget HTML përfshinin stilin. Kjo lloj mënyre ishte shume e vështirë që të
mirëmbahej kur ishte e nevojshme ndryshimi i një ngjyre apo madhësie. CSS kursen mjaft
kohën e programuesit, pasi stili shoqërohet me taget HTML. Të dhënat në stilin e CSS mund të
ndryshohen një herë dhe çdo faqe dhe element që i referohet atij stili do të ndryshohet. Në
ndërtimin e prototipit do të përdoret CSS3 i cili është dhe versioni i fundit i css.
4.5.4

jQuery

jQuery është një nga libraritë më popullore të JavaScript. Ai përmban metoda të thjeshta që
ndihmojnë në implementimin e funksioneve komplekse CSS3 si: CSS3-Rotate, CSS3Animations, etj. jQuery përdoret për përdorim dinamik të të dhënave dhe për ndërtimin e
ndërfaqjes të një faqeje ueb. Kjo librari do të përdoret në ndërtimin e prototipit jo vetëm për
avantazhet e përmendura më sipër, por edhe për lehtësimin që ai krijon në kërkesat që ka një
aplikacion për pajisje të lëvizshme si: aksesimi i bazës së të dhënave nëpërmjet shërbimeve
JSON, kalimi i parametrave nëpërmjet pamjeve, etj.
4.5.5

Bootstrap

Bootstrap është një koleksion veglash kod të hapur per krijimin e ueb siteve. Ai është krijuar
nga Mark Otto dhe Jacob Thornton, punonjës të Twitter, për të inkurajuar më shumë
konsistencë në mjetet e brendshme dhe aplikacionet ueb.
Ai përdor HTML dhe CSS për templatet, tipografinë, formatimin, navigimin, butonat etj.
Bootstrap përfshin një librari JavaScript për ndërtimin e elementeve për një faqe dinamike që
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gjenden në shumë ueb site moderne. Programusit mund ta përshtatin bootstrap-in duke
përzgjedhur veglën që duan të përdorin në punën e tyre. Adaptimet mund të bëhen të limituara
nëpërmjet një stili qendror. Me përhapjen masive të pajisjeve të lëvizshme dhe zhvillimin e
aplikacioneve për këto pajisje, dizenjimi reagues është ajo çfarë nevojitet. Më parë,
aplikacionet për desktop duhet të përshtateshin për ekrane me madhësi më të vogël duke i
hequr tipare të ndyshme. Me shpërndarjen e Bootstrap 3, një përafrim drejt pajisjeve të
lëvizshme u implementua për të ndihmuar në krijimin e uebsiteve, që funksionojnë në mënyrë
efikase pavarësisht kufizimeve të platformës.
4.5.6

MySQL

MySql është një sistem baze të dhënash relacionale, me shumë linja ekzekutimi dhe shumë
përdorues, që numëron më shumë se 11 milion instalime. MySQL është me kod të hapur dhe
punon në shumë platforma si për shembull : Linux, Mac OS X, NetBSD, OpenBSD, SCO
OpenServer, Tru64, Windows 95, Windows 98, Windows NT, Windows 2000, Windows XP,
versionet e reja të Windows, etj.
4.5.7

Xampp

XAMPP është një paketë programesh me kod të hapur e zhvilluar nga Apache. Ajo përbëhet
nga baza e të dhënave Mysql dhe përkthyesin për kode të shkruar në gjuhët e programimit php
dhe perl. Meqënëse ne do të ndërtojmë një prototip softuerik, të dhënat dhe komponentet e
serverit duam ti mbajmë në një server lokal, por që të jetë i pavarur nga sistemi i operimit. Të
qenurit pa pagesë, lehtësia në instalim dhe përdorim, të qenurit i pavarur nga platformat janë
arsyet kryesore që u zgjodh XAMPP si server lokal (Rawlinson, 2018).
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5 PROJEKTIMI I SISTEMIT
5.1 MODELI
Metodat e zhvillimit softuerik janë të nevojshme në mënyrë që procesi i zhvillimit softuerik të
jetë sistematik, në mënyrë të tillë që jo vetëm të zhvillohet brenda një kohe të caktuar por edhe
të ketë cilësi të mirë (Nugroho et al, 2017).
Këto metoda përdoren për të përshkruar, dizenjuar, ndërtuar e mirëmbajtur programet
softuerike duke ofruar gjithashtu orientime që kanë të bëjnë me punët që duhet të realizohen si
dhe kriteret për përfundimin e njërës punë dhe kalimit tek tjetra.
Disa nga modelet që përdoren kryesisht në ditët e sotme janë:
 Ujëvarës
 Modeli i prototipit model
 Spiral
 Modeli V
 Zhvillim i shpejtë
 Inkremental
Për ndërtimin e prototipit softuerik do të përdoret modeli i ujëvarës.
5.1.1

Modeli i ujëvarës (Waterfall Model)

Modeli i ujëvarës është modeli më i vjetër dhe më i njohur, të cilit i referohen shpesh si modeli
klasik i ciklit softuerik. (Royce,1970) ishte një nga njerëzit më të hershëm, i cili ka shkruar
rreth këtij modeli. Tipari dallues i këtij modeli janë fazat sekuenciale; në mënyrë që të fillohet
një fazë duhet të ketë përfunduar faza paraardhëse. Ky model punon mirë për projekte në të
cilat kontrolli i cilësisë ka një rëndësi të madhe për shkak të dokumentacionit intensiv dhe
planifikimit (Mohammed et al, 2010). Kjo është arsyeja pse u zgjodh ky model për ndërtimin e
prototipit.
Pavarësisht disavantazheve që ai ka, modeli i ujëvarës ka shumë aspekte pozitive (Tsui et al,
2016):
 Kërkesat duhet të specifikohen në hapat e parë. Ky model përfshin fazën e planifikimit,
e cila mund të përfundohet në organizatë dhe do të shërbejë si pararendës i kërkesave.
 Katër detyra kryesore duhet të përfundojnë përpara se softueri të paketohet dhe të
shpërndahet: kërkesat, dizenjimi, implementimi dhe testimi.
 Rezultati i çdo faze ushqen fazën pasardhëse.
 Softueri mund të gjurmohet ndërsa lëviz në mënyrë sekuenciale në faza të
identifikueshme.
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Modeli i ujëvarës përbëhet nga fazat e mëposhtme që ndiqen në mënyrë sekuenciale:

Figura 5-1 Fazat e Modelimit

Realizueshmëria (Feasibility): Gjatë kësaj faze analizohen kostot, burimet, koha, buxheti për
të përcaktuar nëse projekti është i realizueshëm.
Analiza e kërkesave (Analysis): Grupi i projektimit bashkë me përdoruesin e sistemit
mbledhin nevojat dhe kërkesat nga klientë dhe analizojnë fushën e zbatimit të projektit.
Projektimi i Sistemit dhe i Softuerit (Design): Në këtë fazë arkitekti i sistemit dhe
programuesit luajnë rolin kryesor në krijimin dhe në vendosjen e strukturës përfundimtare.
Projektohet ndërfaqja e përdoruesit, baza e të dhënave dhe logjika e biznesit. Çështjet kryesore
në këtë fazë projektimi janë: zhvillueshmëria, ripërdorueshmëria, cilësia, gabimet, siguria,
mënyra e mirëmbajtjes dhe pajtueshmëria.
Ndërtimi i Softuerit (Coding/ Implementation): Bazuar në projektimin dhe analiza e
kërkesave prodhohet softuerin.
Bashkimi dhe Testimi i Sistemit (System Integration and Testing): Në këtë fazë produkti që
del nga zhvillimi lidhet me ambjentin e testimeve. Kontrolli është proçedura e testimit dhe në
vazhdim e vlerësimit të një sistemi ose pjese të tij për të vërtetuar ose provuar nëse i plotëson
nevojat dhe kriteret e marra nga grupi i projektuesëve.
Funksionimi dhe Mirëmbajtja (Release & Maintenance): Kjo është faza e fundit e modelit
ku sistemi i ndërtuar dorëzohet tek klienti. Në qoftë se dalin probleme ose ndryshime
konsiderohen si pjesë e mirëmbajtjes.
Avantazhe:
 metoda më e vjetër dhe më e konsoliduar për zhvillimin e sistemeve,
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është kollaj e kuptueshme nga të gjithë pjesëtarët e grupit të punës,
e përshtashme me kriteret e vendosura nga klienti dhe minimizon ankesat e tij,
hapat e modelit janë themelet dhe për metodat e tjera,
modeli ndihmon në ndarjen e punëve midis programuesëve, analistëve, shitësve dhe
drejtuesëve,
ai siguron një sistem të integruar mirë, funksional dhe gjithëpërfshirës,
sistemi që sigurohet në fund të proceseve të modelit të ujëvarës ka dokumentacion të
mirë.
Disavantazhe
Analiza e sistemit dhe zbulimi i kritereve rrallë herë mund të përfundohen në fillimin e
një punimi.
Humbet shumë kohë nga fillimi i një pune deri në dorëzimin e një pjese të sistemit.
Klienti dhe përdoruesit vonojnë të marrin një imazh funksional të sistemit.
Modeli ndan rolet e programuesit, analizuesit dhe drejtuesit duke sjellë ndonjëherë
probleme.

5.2 PËRSHKRIMI I KËRKESAVE TË SISTEMIT
Sistemi që do të ndërtohet do të përbëhet nga dy nënsisteme që komunikojnë me njëri tjeprin.
Sistemi Arduino do të shërbejë për të mbledhur të dhënat që kanë lidhje me kushtet klimatike
dhe të vaditjes dhe transmetimin e këtyre të dhënave. Ky sistem duhet të plotësojë kushtet e
mëposhtme:
 Do të instalohet një sistem arduino në çdo plantacionin të çdo fermeri që do të mbledhë,
do të depozitojë dhe do të trasmetojë të dhëna si: kushtet klimatike (temperatura,
lageshtia, dhe ph e ujit të vaditjes)
 Sistemi arduino pasi të ketë mbledhur të dhenat do ti trasmetojë në faqen ueb të krijuar
Sistemi ueb do të përdoret nga përdoruesit fermer dhe konsumator. Ai duhet të plotësojë
kërkesat e mëposhtme:
 Çdo fermer do të ketë llogarinë e tij personale
 Çdo fermer do të ketë në pronësinë e tij shume plantacione
 Çdo plantacion do të informohet nga një sistem arduino.
 Fermeri për situatën e plantacionit do të informohet me sms.
 Për çdo plantacion do të shfaqen informacionet që janë mbledhur nga një sistem
arduino.
 Në faqen ueb do të shfaqen produktet e çdo fermeri.
 Përdoruesi mund të krijojë llogari në faqen ueb
 Përdoruesi mund të blejë produkte
 Përdoruesi mund të shikojë kushtet e kultivimit të produktit që blen.

5.3 AKTORËT E SISTEMIT
Aktorët e sistemit janë si më poshtë:
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Table 5-I Aktorët e sistemit, Aktori Menaxher

Përdoruesi manaxher
Përshkrimi
Asnjë
Pseudonim
Asnjë
Trashëgon
Përdorues pasiv. Punon në frontin e prapëm.
Tipi i aktorit
Personi
i
kontaktit
Detaje
të
kontaktit

Table 5-II Aktorët e sistemit, Aktori fermer

Përshkrim
Pseudonim
Trashëgon
Tipi i aktorit
Personi
i
kontaktit
Detaje
të
kontaktit

Përdoruesi fermer ka mundësinë të krijojë llogari, të krijojë plantacione
dhe të depozitojë produkte. Është aktor aktiv.
Asnjë
Asnjë
Përdorues aktiv. Punon në frontin e përparmë.

Table 5-III Aktorët e sistemit, Aktori Klient

Përshkrim
Pseudonim
Trashëgon
Tipi i aktorit
Personi
i
kontaktit
Detaje
të
kontaktit

Krijon llogari, kërkon produkte që mund ti blejë. Është aktor aktiv.
Asnjë
Asnje
Përdorues aktiv. Punon në frontin e përparmë.

5.4 PËRSHKRIM I RASTEVE TË PËRDORIMIT
5.4.1

Dërgimi i të dhënave nga plantacioni

Sistemi lejon përdoruesin (menaxher) të fusë të dhënat që mbledh nga sistemi arduino me
sensorë në plantacion për çdo plantacion. Të dhënat vijnë nga një bazë të dhënash online të
cilat mblidhen nga sitemi arduino dhe sensorët përkatës të lageshtisë, te pH dhe temperaturës.
Aktori: Menaxheri
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Parakushtet:
1.
2.

Sistemi ka filluar punë
Sistemi Arduino ka filluar të depozitojë dhe të matë të dhëna

Skenari:
1.
2.
3.
4.

Përdoruesi merr të dhënat
Përdoruesi përzgjedh plantacion
Përdoruesi plotëson formën me të dhënat
Përdoruesi dërgon formën

Drejtim alternativ:
1.

Përdoruesi fut të dhënat me import

Kufizimet:
1.

Përdoruesi përzgjedh plantacionin

5.4.2

Krijimi i llogarisë

Aplikacioni lejon përdoruesin të krijojë llogari për fermerin dhe klientin. Një përdorues mund
të jetë edhe fermer edhe klient.
Aktorët fermer/klient
Parakushtet:
1.

Aplikacioni ka filluar

Skenari
1. Përdoruesi përzgjedh butonin Connect
2. Përdoruesi plotëson të dhënat e nevojshme
3. Përdorusi dërgon formën
5.4.3

Kërkimi i produkteve

Aplikacioni i lejon përdoruesit të kërkojë produkte dhe po të jetë i rregjistruar dhe po të mos
jetë i rregjistruar
Aktorët: Klient
Parakushtet
38

Ndërtimi i sistemeve të informacionit për rritjen e efiçencës dhe sigurisë ushqimore bazuar mbi teknologjitë e internetit të objekteve

1. Aplikacioni punon
2. Janë futur produktet në aplikacion
Skenari
1. Përdoruesi kërkon produkte në bazë të kategorive
2. Perdoruesi klikon butonin Search
3. Shfaqen rezultatet
Drejtim alternativ:
1. Përdorusi bën kërkim në bazë të fjalëve kyç
5.4.4

Rregjistrimi i plantacionit

Aplikacioni i lejon përdoruesit që është i rregjistruar të rregjistrojë plantacionin që ka në
pronësi
Aktorët: Fermer
Parakushtet:
1.
2.

Aplikacioni ka filluar punë
Përdoruesi krijon llogari

Skenari:
1.
2.
3.
4.
5.4.5

Përdoruesi logohet në sistem
Përdoruesi përzgjedh plantacionin e ri
Përdoruesi plotëson formën
Përdoruesi dërgon formën
Rregjistrimi i produktit

Aplikacioni i lejon perdoruesit që është i rregjistruar të rregjistrojë produktet që prodhon.
Aktorët: Fermer
Parakushtet:
1.
2.
3.

Aplikacioni punon
Përdoruesi ka krijuar llogari
Përdoruesi ka vendosur plantacionin

Skenari:
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1.
2.
3.
4.
5.

Përdoruesi lidhet në sistem
Përdoruesi zgjedh produkt të ri
Përdoruesi zgjedh plantacion
Përdoruesi plotëson formën
Përdoruesi dërgon formën

Drejtim alternativ
1. Përdoruesi drejtohet në ekranin e krijimit të plantacionit
5.4.6

Blerja e produktit

Aplikacioni i lejon përdoruesit, i cili është i regjistruar, të blejë produktet të cilat janë të
gatshme.
Aktorët: klient
Parakushtet:
1.
2.

Aplikacioni punon
Përdoruesi ka krijuar llogari

Skenari:
1.
2.
3.
4.

Përdoruesi lidhet në sistem
Përdoruesi kërkon produktin
Përdoruesi zgjedh produktin dhe e vendos në kosh
Përdoruesi bën checkout

Drejtimi alternativ
1. Përdoruesi ka të drejtën ta fshijë produktin nga koshi i blerjeve

5.5 NDËRFAQET KRYESORE TË SISTEMIT
Disa nga ndërfaqet kryesore me të cilat ndërvepron përdoruesi do të paraqiten në këtë seksion.
Çdo ekran përbëhet nga një titull ku shfaqet oferta e ditës dhe menuja e përzgjedhjeve
Login/Register/Contact. Menuja e përzgjedhjeve përbëhet nga menutë që shërbejnë për të
shfaqur dhe mundësur zgjedhjen për përdoruesin për kategoritë e ndryshme të produkteve
bujqësore, butoni i kërkimit dhe koshi i blerjeve. Gjithashtu elementi grafik “breadcumb” është
përdorurur për ndërtimin e faqeve ueb, footer dhe faqes kryesore (që përmban përbërjen
kryesore të faqes ueb). Për dizenjimin e faqes ueb u përdorën teknologjitë css, html5, bootstrap
dhe një prototip falas me emër obaju nga bootstrapious.
Ndërfaqet kryesore të sistemit paraqiten më poshtë:
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Figura 5-1 Ndërfaqja kryesore

Ndërfaqja e kontaktit
Për kontaktimin e një përdoruesi me menaxherin e portës elektronike përdoret ekrani i kontaktit
si më poshtë:

41

Ndërtimi i sistemeve të informacionit për rritjen e efiçencës dhe sigurisë ushqimore bazuar mbi teknologjitë e internetit të objekteve

Figura 5-2 Ndërfaqja e kontaktit

Ndërfaqja për hyrjen në system
Më poshtë prezantohet ekrani i lidhjes së klientit me faqen

42

Ndërtimi i sistemeve të informacionit për rritjen e efiçencës dhe sigurisë ushqimore bazuar mbi teknologjitë e internetit të objekteve

Table 5-3 Ndërfaqja për çkyçjen

Ndërfaqja e regjistrimit të përdoruesit
Më poshtë prezantohet ekrani i regjistrimit të klientit në portën elektonike

Figura 5-4 Ndërfaqja e rregjistrimit

Ndërfaqja për shfaqjen e produkteve bujqësore
Më poshtë paraqitet ndërfaqja që përdoret për të shfaqur rezultatet e një kërkimi të një produkti.
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Figura 5-5 Ndërfaqja për shfaqjen e rezultateve të kërkimit

Figura 5-6 Ndërfaqja për shfaqjen e produkteve dhe çmimeve përkatëse
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Figura 5-7 Grafiku i matjeve të e sensorëve të instaluar në plantacion

Ndërfaqja e rregjistrimit të një plantacioni
Më poshtë shfaqet ndërfaqja që mundëson rregjistrimin e një plantacioni.

Figura 5-8 Ndërfaqja që mundëson rregjistrimin e një plantacioni
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5.6 BAZA E TË DHËNAVE
Baza e të dhënave të platformës paraqitet në figurën e mëposhtme:

Figura 5-9 Baza e të dhënave

Në tabelën "user" depozitohen të dhënat që kanë të bëjnë me përdoruesin si: kodi i hyrjes dhe
adresa e postës elektronike. Tabela user përbëhet nga fushat e mëposhtme që përmbajnë
informacionet:





"id" -> çelësi primar i tabelës
"username" -> emri i përdoruesit
"passcode" -> fjalëkalimi i përdoruesit
"email" ->
email-i i përdoruesit

Në tabelën "category" depozitohen të dhënat që kanë të bëjnë me kategoritë e produkteve si
emër, përshkrim dhe përshkrim i shkurtër. Tabela përbëhet nga fushat e mëposhtme:





"id" -> çelësi primar i tabelës
"name" -> emri i një kategorie
"description" -> përshkrimin e një kategorie
"shortdesc" -> përmban një përshkrim të shkurtër të një kategorie
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Në tabelën "ktima" depozitohen të dhëna që kanë të bëjnë me plantacionin e fermerit si emri,
përshkrimi, "id" e përdoruesit i cili ka në pronësi plantacionin. Tabela "ktima" përbëhet nga
kolonat e mëposhtme:





"id" -> çelësi primar i tabelës
"name" -> emri i plantacionit
"description" -> përshkrimi i plantacionit
"userid" -> id e përdoruesit I cili ka në pronësi plantacionin

Në tabelën "metriseis" depozitohen të dhënat e mbledhura nga sistemi arduino si: temperatura,
lageshtia dhe ph në çdo plantacion. Tabela metriseis përbëhet nga fushat e mëposhtme:







"id" -> çelësi primar i tabelës
"imerominia" -> data e regjistrimit
"temperature -> temperatura mesatare e një dite
"moisture" -> mesataren e matjeve të lageshtisë në një ditë
“ph”-> eshte ph i tokes ne plantacion
"ktimaid" -> id e plantacionit në të cilin është bërë matja
Në tabelën "products" depozitohen të dhënat bazë të një produkti, domethënë emër,
fotografi, çmimi dhe të tjera

Tabela products










"id" -> çelësi primar i tabelës
"name" -> përmban emrin e produktit
"price" -> çmimi i produktit
"image"-> imazhi i produktit
"description->" përshkrimi i produktit
"shortdesc" -> përshkrim i shkurtër i produktit
"ktimaid" -> id e plantacionit ku u prodhua produkti
"discount" -> zbritjet që mund të bëhen në varësi të ofertave
"category" -> id e kategorisë ku bën pjesë produkti
Në shtojcë ndodhet skripti sql i krijimit të bazës së të dhënave.

5.7 SKENARË PËRDORIMI
Më poshtë janë paraqitur disa skenarë përdorimi të ndërfaqeve të aplikacionit ueb.
5.7.1

Regjistrimi i përdorusit

Pasi plotësohen të dhënat shtypet butoni "Register".
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Figura 5-10 Forma e regjistrimit

Të dhënat e rregjistruara në bazën e të dhënave mund të kontrollohen duke përdorur phpmyAdmin siç
tregohet në figurën.

Figura 5-11 Të dhënat e rregjistruara për krijimin e një përdoruesi

5.7.2

Kërkimi i produktit

Përdoruesi vendos fjalën për kërkim. Rezultatet e marra duke përdorur fjalën e kërkimit do të
shfaqen.
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Figura 5-12 Vendosja e fjalës për kërkim

Figura 5-13 Shfaqja e rezultateve të kërkimit

5.7.3

Rregjistrimi i plantacionit

Përdoruesi duke e përdorur faqen ueb administration.php perzgjedh fermën (plantacion) ,
plotëson dhe dërgon të dhënat.
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Figura 5-14 Rregjistrim i plantacionit

Figura 5-15 Rregjistrim i plantacionit

5.7.4

Ndryshimi i kategorisë

Përdoruesi hap faqen ueb administration.php dhe zgjedh menunë "Category". Zgjedh
kategorinë, plotëson formën dhe rregjistron të dhënat duke shtypur butonin Save Category.
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Figura 5-16 Rregjistrimi i kategorisë

Figura 5-17 Ndryshimi i kategorisë

5.8 SUPOZIMET
Supozimet për shkrimin e kodit dhe funksionit të platformës elektronike ueb janë si më
poshtë:

Çdo vizitor i platformës do të ketë mundësinë të krijojë llogari

Menaxheri importon /ndryshon /fshin produkte, kategori produktesh dhe plantacionesh

Çdo fermer mund të ketë një ose më shumë plantacione

Në çdo plantacion prodhohet një produkt

Në tabelën "metriseis" janë vlerat mesatare të temperaturës dhe lagështisë të
plantacionit për një ditë të caktuar.
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Gjuha e programimit është php
Projektimi i ndërfaqjeve bazohet në një templat, html5 dhe css3.
Baza e të dhënave është ndërtuar në mysql.

Në kapitullin 6 përshkruhet se si është ndërtuar sistemi i bazuar në Arduino për mbledhjen e
parametrave të plantacioneve dhe lidhjen e tij me aplikacionin ueb.
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6 NDËRTIMI I SISTEMIT ARDUINO
6.1 SISTEMI ARDUINO
Synimi i këtij sistemi është rregjistrimi i temperaturës, lagështisë dhe ph të tokës, dërgimi dhe
depozitimi i të dhënave në një bazë të dhënash dhe gjithashtu lajmërimi i çdo pronari
plantacioni për vlerat e ph në qoftë se janë më të mëdha ose më të ulta se një prag i caktuar.
Matjet e sensorëve bazohen në sinjale analoge dhe dixhitale kurse për lidhjen në rrjet dhe
dërgimin e mesazheve përdoret wifly shield, i cili mbështetet të gjithë llojet e rrjeteve pa tel dhe
protokolleve të komunikimit.
Ndërtimi i sistemit arduino përbëhet nga pjesët e mëposhtme:






1 Arduino Uno
1 sensori DTH11 i temperaturës (me të cilin bëhen matjet e temperaturës dhe lageshtisë)
1 matësi analog i ph (me të cilin bëhen matjet e ph)
1 Wifly module
9V bateri

Lidhja e këtyre komponenteve për të krijuar sistemin arduiono dhe komunikimi i këtij sistemi
me sistemin ueb paraqiten në figurën e mëposhtme:

Figura 6-1 Ndërtimi i sistemit Arduino dhe lidhja e tij me aplikacionin ueb
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6.2 DHT11

Figura 6-2 DHT11 (sensori i matjes së temperaturës dhe lageshtisë)

Sensori dixhital i temperaturës dhe lageshtisë DH11 është një sensor i komplikuar i cili
përbëhet nga një sistem i kalibruar i prodhimit të sinjaleve dixhitale të temperaturës dhe të
lagështisë. Ato janë të përbërë nga dy pjesë: një sensor lagështie dhe një rezistencë sensitive
temperature e cila shërben si sensor temperature. Ky modul mund ti dërgojë Arduinos të dhëna
në periudha kohe specifike.
Sensori dallohet për dhënien e një cilësie të lartë matjesh dhe koston e tij të ulët.
Karakteristikat bazë të sensorit janë dhënë më poshtë:


Çmim i ulët



Fuqia 3 deri 5V

- Mat temperatura në intervalin nga 0 deri ne 50 ºC me saktësi ± 2 ºC
- Mat lagështinë në intervalin 20-90% me saktësi ± 5%
- Koha e përgjigjes < 5 sekonda
- 30 X 20mm dimesionet e tij

6.3 WIFLY SHIELD
WiFi ndryshe i njohur si IEEE 802.11x, është teknika më e njohur për lidhjen pa kabëll të
paisjeve me rrjetin. Të gjithë komjuterat e kohës apo pajisje të tjera si celularët e zgjuar kanë
mundësi për lidhjen e tyre në rrjet nëpërmjet WIFI. Paisjet të ndryshme ofrojnë aftësi trasferimi
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të dhenash deri në 54 Mbps dhe distancë deri në 150 m si dhe funksionojnë në frekuenca 5
GHz.
Arduino përdor pajisje të veçanta për të siguruar transmetimin e sinjalit në standartin e
komunikimit 802.11x. Për lidhjen e arduino me rrjetin pa tel u përdor Wifly module rn 171 i
paraqitur në figurën.

Figura 6-3 Wifly Shield

6.4 MATËSI ANALOG PH
Ph është koncentrimi i joneve të hidrogjenit në solucione të bazuara në ujë dhe tregon nëse solucioni
është acid apo bazik. Ph acid i tokës është atëhere kur ph është i ulët (< 6.9) ndërsa ph jo acid i

tokës(alkalike) është atëhere kur ph është i lartë (>7,1).
Më poshtë përshkruhen përshtatshmëria e tokës për kultivimin e frutave dhe perimeve sipas
niveleve ph të saj.





Shumë acide (5,4 dhe poshtë). Toka është e përshtatshme për kultivimin e patllixhanit,
patates, boronicës etj.
Mesatare acide (5,5-5,9). Toka është e përshtatshme për kultivimin e mollës, fasules,
karrotës etj.
Acide e lehte (6,0-6,9). Toka është e përshtatshme për kultivimin e shpargujve, spinaqit,
rrushit etj.
Alkalike (7,1-8). Toka është e përshtatshme për kultivimin e shegës, pjeshkës, pjeprit.

Për kultivuesin është shumë me rëndësi gjetja e ph të tokës sepse nga ajo vendoset për :



Llojin e perimeve dhe frutave për të cilat toka është më e përshtatshme.
Llojin dhe sasinë e plehrave që do të përdoret si dhe programin e plehërimit.

55

Ndërtimi i sistemeve të informacionit për rritjen e efiçencës dhe sigurisë ushqimore bazuar mbi teknologjitë e internetit të objekteve



Përllogaritjen e sasive të gëlqeres, të cilat janë të domosdoshme për korigjimin e
aciditetit të tokës në qoftë se tokat janë shumë acide.

Figura 6-4 Matësi analog Ph

6.5 PROJEKTIMI I SISTEMIT
Në figurën 6.5 paraqitet projektimi i komponenteve harduerike të paraqitura më lart. Ky projektim
është realizuar duke përdorur ambientin Fritzing, që është një mjet me kod të hapur për të mësuar, ndarë
apo për të realizuar prototipe për projekte elektronike.

Figura 6-5 Lidhja e komponenteve harduerike
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Siç paraqitet në skicën e mësipërme sensori i temperaturës lidhet me nyjet dixhitale 8,9 dhe
sensori i ph lidhet me nyjen analoge A0.
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7 INSTALIMI DHE IMPLEMENTIMI I SISTEMEVE
7.1 UDHËZIME PËR INSTALIMIN E PLATEFORMËS UEB DHE PLATFORMËS
ARDUINO
Me poshtë jepen hapat për instalimin lokal të aplikacionit










instalimi dhe vendosja e parametrave xampp.
krijimi i data bazës së të dhënave ntonatos
zbatimi i script ntonatos.sql
vendosja e obaju në dosjen htdocs në instalimin xampp
vendosja e të dhënave sms.php dhe mesurments në dosjen qendrore (htdocs) te xampp
server
lidhja e plaketës arduino me komjuterin
zëvendësimi i fushave ssid, fjalëkalimi, ip lokale
Upload libraritë wiflyhq dhe dth11.
Zbatimi arduino sketch.

7.2 DËRGIMI I MESAZHIT
Bëhet nëpermjet një shërbimi on line që quhet twilo. Kodi i mëposhtëm është i instaluar në
paisje dhe të platformës elektronike.

/* Send the request */
//wifly.println("GET / HTTP/1.0");
wifly.print( "GET /sendsmsktimaid.php?");
wifly.print("ph=");
wifly.print( averageVoltage/1000.0*slopeValue+interceptValue );

PHP snippet
<?php
// Require the bundled autoload file - the path may need to change
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// based on where you downloaded and unzipped the SDK
require __DIR__ . '/twilio-php-master/Twilio/autoload.php';
// Use the REST API Client to make requests to the Twilio REST API
use Twilio\Rest\Client;
// Your Account SID and Auth Token from twilio.com/console
$sid = 'AC60106fbaf850c07ca2932e742cf269c2';
$token = '2097a7405581ce9963d2dc8ea72e7400';
$client = new Client($sid, $token);
// Use the client to do fun stuff like send text messages!
$client->messages->create(
// the number you'd like to send the message to
'+30697XXXXXXXXXXX',
array(
// A Twilio phone number you purchased at twilio.com/console
'from' => '+13153704765',
// the body of the text message you'd like to send
'body' => "Ph is over the limits!"
)
);

7.3 RREGJISTRIMI I

TEMPERATURËS/LAGESHTISË

/* Send the request */
// wifly.println("GET / HTTP/1.0");
wifly.print( "GET /updatevalues.php?");
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wifly.print("temp1=");
wifly.print( DHT.humidity );
wifly.print("&&");
wifly.print("moi1=");
wifly.print( DHT.temperature );
wifly.println( " HTTP/1.1");
wifly.println( "Host: 192.168.1.4" );
wifly.println( "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" );
wifly.println( "Connection: close" );
wifly.println();

7.4 LIDHJA ME BAZËN E TË DHËNAVE
Më poshtë paraqitet kodi për lidhjen me bazën e të dhënave.

$dbhost = '127.0.0.1:3306';
$dbuser = 'root';
$dbpass = '';
$dbname = 'ntonatos';
$conn = mysqli_connect($dbhost, $dbuser, $dbpass, $dbname);
mysqli_set_charset($conn, "utf8");
// Check connection
if ($conn->connect_error) {
die("Η σύνδεση απέτυχε: " . $conn->connect_error);
}
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7.4.1

Zbatimi sql query

Në kodin e mëposhtëm prezantohet një shembull i zbatimit të një sql query.
$result = $conn->query($sql);
if ($result->num_rows > 0) {
// output data of each row
while($row = $result->fetch_assoc()) {
// do something
}
}
else {
echo "0 results";
}

7.4.2

Kontrolli i plotësimit të formës (Form Validation)

Më poshtë prezantohet një pjesë e formës së rregjistrimit ku pjesa e emailit dhe fjalëkalimi janë
të detyrushme.
<div class="form-group">
<label for="email">Email</label>
<input type="text" class="form-control" id="email" name="email" placeholder="Email" required>
<div class="help-block with-errors"></div>
</div>
<div class="form-group">
<label for="inputPassword" class="control-label">Pass code</label>
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<input type="password" class="form-control" name="inputPassword" id="inputPassword"
placeholder="Pass code" required>
<br>

7.4.3

Krijimi i grafikëve

Më poshtë prezantohet kodi për krijimin e grafikëve.

<script src="https://code.highcharts.com/highcharts.js"></script>
<script src="https://code.highcharts.com/modules/exporting.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(function () {$('#chartContainer').highcharts({
title: {
text: 'farm measurements',
x: -20 //center
},
subtitle: {
text: '', x: -20
},
xAxis: {
},
yAxis: {
title: {
text: 'Measurements'
},
plotLines: [{
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value: 0,
width: 1,
color: '#808080'
}]
},
tooltip: {
valueSuffix: ''
},
legend: {
layout: 'vertical',
align: 'right',

verticalAlign: 'middle',

borderWidth: 0
},
series: [ {
name: 'TEMPERATURE',
data: [<?php echo join($temp, ',') ?>]
},
{
name: 'MOISTURE',
data: [<?php echo join($moist, ',') ?>]
}]
});
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});
</script>
<div id="chartContainer" style="min-width: 310px; height: 400px; margin: 0 auto"></div>

7.5 NGARKIMI I SKEDARËVE
//upload file
$target_dir = "images/";
$target_file = $target_dir . basename($_FILES["fileToUpload"]["name"]);
$uploadOk = 1;
$imageFileType = pathinfo($target_file,PATHINFO_EXTENSION);
// Check if image file is a actual image or fake image
if(isset($_POST["submit"])) {
$check = getimagesize($_FILES["fileToUpload"]["tmp_name"]);
if($check !== false) {
echo "File is an image - " . $check["mime"] . ".";
$uploadOk = 1;
} else {
echo "File is not an image.";
$uploadOk = 0;
}
}
// Check if file already exists
if (file_exists($target_file)) {
echo "Sorry, file already exists.";
$uploadOk = 0;
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}
// Check file size
if ($_FILES["fileToUpload"]["size"] > 500000) {
echo "Sorry, your file is too large.";
$uploadOk = 0;
}
// Allow certain file formats
if($imageFileType != "jpg" && $imageFileType != "png" && $imageFileType != "jpeg"
&& $imageFileType != "gif" ) {
echo "Sorry, only JPG, JPEG, PNG & GIF files are allowed.";
$uploadOk = 0;
}
// Check if $uploadOk is set to 0 by an error
if ($uploadOk == 0) {
echo "Sorry, your file was not uploaded.";
// if everything is ok, try to upload file
} else {
if (move_uploaded_file($_FILES["fileToUpload"]["tmp_name"], $target_file)) {
"The file ". basename( $_FILES["fileToUpload"]["name"]). " has been uploaded.";
} else {
echo "Sorry, there was an error uploading your file.";
}
}
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8 PËRFUNDIME
Me përfundimin e këtij punimi arritëm krijimin e sistemi të bazuar në Arduino e cila regjistron
temperaturën, lageshtinë, vlerën e ph të tokës si dhe parametra të tjerë që vlerësojnë mënyrën
se si rriten produktet bujqesose në plantacin. Zgjerimi i platformës dhe për matjen e
parametrave të tjerë është i mundur pasi platforma arduino është e hapur dhe me shumë porta
duke na dhënë mundësinë ta përshtasim duke shtuar ose hequr sensorë në bazë të produktit që
prodhohet në plantacion. Këto vlera të rregjistruara depozitohen në një bazë të dhënash. Kur
vlera e ph kalon një prag atëhere fermeri do të marrë një mesazh në celularin e tij që do ta
informojë.
Sistemi që u ndërtua është bazuar mbi internetin e objekteve (Internet of Things IoT), paisje që
domosdoshmërish duhet të jenë të lidhura në internet, por kanë dhe aftësinë e lidhjes lokale dhe
ofrojnë shërbime si kontrolli i smart home, kontrollin e sensorëve industrial, sensorë të
kontrollit të vendndodhjes si dhe regjistrimin e imazheve, zërit etj.
Synimi ynë kryesor është që në të ardhmen të zgjerohet sistemi i ndërtuar dhe të instalohet në
ferma të medha, siç paraqitet në figurën 8.1. Mënyra e ndërtimit të sistemit duke patur
arkitekturë të hapur, platforma arduino si dhe rrjete (Wifi) bën të mundur marrjen e të dhënave
në kohë reale si: ndjekja e punëve që kryhen në fermë por dhe marrja e shumë infomacineve të
tjera në kohë reale nëpërmjet sensoreve që mund të shtohen. Një nga parametrat që e bëjnë të
realizueshëm projektin për fermerin shqiptar është dhe kosto e ulët e ndërtimit të sistemit
Arduino. Gjithashtu ofrimi i platformës ueb rrisin vlerën e sistemit pasi nëpërmjet tij i ofrohet
fermerit mundësinë e promovimit dhe shitjes së produkteve si dhe nëpërmjet depozitimit të të
dhënat nga sensorët i japim konsumatorit në kohë reale informacion për produktin dhe sigurinë
e produktit. Ky sistem është ndërtuar në llogjikën që të përfitojnë dhe fermeri dhe konsumatori.
Sistemi mund të zgjerohet dhe përmirësohet sepse është ndërtuar në llogjikën e arkitekturës së
hapur.

Figura 8-1 Zgjerimi i sistemit
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10 SHTOJCA I - IMPLEMENTIMI I SISTEMEVE DHE INSTALIMI
Xampp
Nëpërmjet Xampp u instalua apache.mysql dhe php

Figura 10-1 Paneli i kontrolli Xampp

Figura 10-2 Gjendja e Xampp pas instalimeve

Pjesët që komunikojnë me Arduino
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Lidhja dhe komunikimi me Wifly

Figura 10-I Arduino Uno Wifly

/*
* WiFlyHQ Example httpclient.ino
*
* This sketch implements a simple Web client that connects to a
* web server, sends a GET, and then sends the result to the
* Serial monitor.
*
* This sketch is released to the public domain.
*
*/

#include <WiFlyHQ.h>
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial wifiSerial(8,9);
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//#include <AltSoftSerial.h>
//AltSoftSerial wifiSerial(8,9);

WiFly wifly;

/* Change these to match your WiFi network */
const char mySSID[] = "myssid";
const char myPassword[] = "my-wpa-password";
//const char site[] = "arduino.cc";
//const char site[] = "www.google.co.nz";
const char site[] = "hunt.net.nz";
void terminal();

void setup()
{
char buf[32];

Serial.begin(115200);
Serial.println("Starting");
Serial.print("Free memory: ");
Serial.println(wifly.getFreeMemory(),DEC);

wifiSerial.begin(9600);
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if (!wifly.begin(&wifiSerial, &Serial)) {
Serial.println("Failed to start wifly");
terminal();
}

/* Join wifi network if not already associated */
if (!wifly.isAssociated()) {
/* Setup the WiFly to connect to a wifi network */
Serial.println("Joining network");
wifly.setSSID(mySSID);
wifly.setPassphrase(myPassword);
wifly.enableDHCP();
if (wifly.join()) {
Serial.println("Joined wifi network");
} else {
Serial.println("Failed to join wifi network");
terminal();
}
} else {
Serial.println("Already joined network");
}
//terminal();
Serial.print("MAC: ");
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Serial.println(wifly.getMAC(buf, sizeof(buf)));
Serial.print("IP: ");
Serial.println(wifly.getIP(buf, sizeof(buf)));
Serial.print("Netmask: ");
Serial.println(wifly.getNetmask(buf, sizeof(buf)));
Serial.print("Gateway: ");
Serial.println(wifly.getGateway(buf, sizeof(buf)));
wifly.setDeviceID("Wifly-WebClient");
Serial.print("DeviceID: ");
Serial.println(wifly.getDeviceID(buf, sizeof(buf)));
if (wifly.isConnected()) {
Serial.println("Old connection active. Closing");
wifly.close();
}
if (wifly.open(site, 80)) {
Serial.print("Connected to ");
Serial.println(site);

/* Send the request */
wifly.println("GET / HTTP/1.0");
wifly.println();
} else {
Serial.println("Failed to connect");
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}
}
void loop()
{
if (wifly.available() > 0) {
char ch = wifly.read();
Serial.write(ch);
if (ch == '\n') {
/* add a carriage return */
Serial.write('\r');
}
}
if (Serial.available() > 0) {
wifly.write(Serial.read());
}
}

/* Connect the WiFly serial to the serial monitor. */
void terminal()
{
while (1) {
if (wifly.available() > 0) {
Serial.write(wifly.read());
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}
if (Serial.available() > 0) {
wifly.write(Serial.read());
}
}
}

Lidhja dhe komunikimi me DTH11

Figura 10-4 Arduino

#include <dht11.h>
dht11 DHT11;
#define DHT11PIN 2
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void setup()
{
Serial.begin(115200);
Serial.println("DHT11 TEST PROGRAM ");
Serial.print("LIBRARY VERSION: ");
Serial.println(DHT11LIB_VERSION);
Serial.println();
}
void loop()
{
Serial.println("\n");
int chk = DHT11.read(DHT11PIN);
Serial.print("Read sensor: ");
switch (chk)
{
case DHTLIB_OK:
Serial.println("OK");
break;
case DHTLIB_ERROR_CHECKSUM:
Serial.println("Checksum error");
break;
case DHTLIB_ERROR_TIMEOUT:
Serial.println("Time out error");

78

Ndërtimi i sistemeve të informacionit për rritjen e efiçencës dhe sigurisë ushqimore bazuar mbi teknologjitë e internetit të objekteve

break;
default:
Serial.println("Unknown error");
break;
}
Serial.print("Humidity (%): ");
Serial.println((float)DHT11.humidity, 2);
Serial.print("Temperature (°C): ");
Serial.println((float)DHT11.temperature, 2);

Serial.print("Temperature (°F): ");
Serial.println(Fahrenheit(DHT11.temperature), 2);
Serial.print("Temperature (°K): ");
Serial.println(Kelvin(DHT11.temperature), 2);
Serial.print("Dew Point (°C): ");
Serial.println(dewPoint(DHT11.temperature, DHT11.humidity));
Serial.print("Dew PointFast (°C): ");
Serial.println(dewPointFast(DHT11.temperature, DHT11.humidity));
delay(2000);
}
//
// END OF FILE
//
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Lidhja dhe komunikimi matësin analog Ph

Figura 10-5 Matësi analog Ph

Karakteristika
Tensioni i funksionit 5V
Ph matje e zgjeruar 0 - 14
Temperature e matjes 0 - 60 ℃
Marzhi i gabimit ± 0.1pH (25 ℃)
Koha e reagimit ≤ 1min
pH sensore BNC lidhese
LED lambe kur funsionon

Matja Ph
/***************************************************
This example uses software solution to calibration the ph meter, not the potentiometer. So it
is more easy to use and calibrate.
This is for SEN0161 and SEN0169.
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Created 2016-8-11
By youyou from DFrobot <youyou.yu@dfrobot.com>

GNU Lesser General Public License.
See <http://www.gnu.org/licenses/> for details.
All above must be included in any redistribution
****************************************************/

/***********Notice and Troubleshooting***************
.Connection
and
Diagram
can
be
found
http://www.dfrobot.com/wiki/index.php/PH_meter%28SKU:_SEN0161%29

here

This code is tested on Arduino Uno.
****************************************************/
#include <EEPROM.h>
#define EEPROM_write(address, p) {int i = 0; byte *pp = (byte*)&(p);for(; i < sizeof(p); i++)
EEPROM.write(address+i, pp[i]);}
#define EEPROM_read(address, p) {int i = 0; byte *pp = (byte*)&(p);for(; i < sizeof(p); i++)
pp[i]=EEPROM.read(address+i);}
#define ReceivedBufferLength 20
char receivedBuffer[ReceivedBufferLength+1]; // store the serial command
byte receivedBufferIndex = 0;
#define SCOUNT 30

// sum of sample point

int analogBuffer[SCOUNT];

//store the sample voltage

int analogBufferIndex = 0;
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#define SlopeValueAddress 0
// (slope of the ph probe)store at the beginning of the
EEPROM. The slope is a float number,occupies 4 bytes.
#define InterceptValueAddress (SlopeValueAddress+4)
float slopeValue, interceptValue, averageVoltage;
boolean enterCalibrationFlag = 0;
#define SensorPin A0
#define VREF 5000 //for arduino uno, the ADC reference is the power(AVCC), that is
5000mV

void setup()
{
Serial.begin(115200);
readCharacteristicValues(); //read the slope and intercept of the ph probe
}

void loop()
{
if(serialDataAvailable() > 0)
{
byte modeIndex = uartParse();
phCalibration(modeIndex);
// If the correct calibration command is received, the
calibration function should be called.
EEPROM_read(SlopeValueAddress, slopeValue);
and intercept should be read ,to update current value.

// After calibration, the new slope

EEPROM_read(InterceptValueAddress, interceptValue);

82

Ndërtimi i sistemeve të informacionit për rritjen e efiçencës dhe sigurisë ushqimore bazuar mbi teknologjitë e internetit të objekteve

}

static unsigned long sampleTimepoint = millis();
if(millis()-sampleTimepoint>40U)
{
sampleTimepoint = millis();
analogBuffer[analogBufferIndex] = analogRead(SensorPin)/1024.0*VREF;
//read the voltage and store into the buffer,every 40ms
analogBufferIndex++;
if(analogBufferIndex == SCOUNT)
analogBufferIndex = 0;
averageVoltage = getMedianNum(analogBuffer,SCOUNT);
// read the stable value by the median filtering algorithm
}
static unsigned long printTimepoint = millis();
if(millis()-printTimepoint>1000U)
{
printTimepoint = millis();
if(enterCalibrationFlag)
stability of voltage

// in calibration mode, print the voltage to user, to watch the

{
Serial.print("Voltage:");
Serial.print(averageVoltage);
Serial.println("mV");
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}else{
Serial.print("pH:");

// in normal mode, print the ph value to user

Serial.println(averageVoltage/1000.0*slopeValue+interceptValue);
}
}
}

boolean serialDataAvailable(void)
{
char receivedChar;
static unsigned long receivedTimeOut = millis();
while (Serial.available()>0)
{
if (millis() - receivedTimeOut > 1000U)
{
receivedBufferIndex = 0;
memset(receivedBuffer,0,(ReceivedBufferLength+1));
}
receivedTimeOut = millis();
receivedChar = Serial.read();
if (receivedChar == '\n' || receivedBufferIndex==ReceivedBufferLength){
receivedBufferIndex = 0;
strupr(receivedBuffer);
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return true;
}
else{
receivedBuffer[receivedBufferIndex] = receivedChar;
receivedBufferIndex++;
}
}
return false;
}
byte uartParse()
{
byte modeIndex = 0;
if(strstr(receivedBuffer, "CALIBRATION") != NULL)
modeIndex = 1;
else if(strstr(receivedBuffer, "EXIT") != NULL)
modeIndex = 4;
else if(strstr(receivedBuffer, "ACID:") != NULL)
modeIndex = 2;
else if(strstr(receivedBuffer, "ALKALI:") != NULL)
modeIndex = 3;
return modeIndex;
}
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void phCalibration(byte mode)
{
char *receivedBufferPtr;
static byte acidCalibrationFinish = 0, alkaliCalibrationFinish = 0;
static float acidValue,alkaliValue;
static float acidVoltage,alkaliVoltage;
float acidValueTemp,alkaliValueTemp,newSlopeValue,newInterceptValue;
switch(mode)
{
case 0:
if(enterCalibrationFlag)
Serial.println(F("Command Error"));
break;

case 1:
receivedBufferPtr=strstr(receivedBuffer, "CALIBRATION");
enterCalibrationFlag = 1;
acidCalibrationFinish = 0;
alkaliCalibrationFinish = 0;
Serial.println(F("Enter Calibration Mode"));
break;

case 2:
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if(enterCalibrationFlag)
{
receivedBufferPtr=strstr(receivedBuffer, "ACID:");
receivedBufferPtr+=strlen("ACID:");
acidValueTemp = strtod(receivedBufferPtr,NULL);
if((acidValueTemp>3)&&(acidValueTemp<5))
buffer solution should be 4.00

//typical ph value of acid standand

{
acidValue = acidValueTemp;
acidVoltage = averageVoltage/1000.0;

// mV -> V

acidCalibrationFinish = 1;
Serial.println(F("Acid Calibration Successful"));
}else {
acidCalibrationFinish = 0;
Serial.println(F("Acid Value Error"));
}
}
break;
case 3:
if(enterCalibrationFlag)
{
receivedBufferPtr=strstr(receivedBuffer, "ALKALI:");
receivedBufferPtr+=strlen("ALKALI:");
alkaliValueTemp = strtod(receivedBufferPtr,NULL);
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if((alkaliValueTemp>8)&&(alkaliValueTemp<11))
standand buffer solution should be 9.18 or 10.01

//typical ph value of alkali

{
alkaliValue = alkaliValueTemp;
alkaliVoltage = averageVoltage/1000.0;
alkaliCalibrationFinish = 1;
Serial.println(F("Alkali Calibration Successful"));
}else{
alkaliCalibrationFinish = 0;
Serial.println(F("Alkali Value Error"));
}
}
break;

case 4:
if(enterCalibrationFlag)
{
if(acidCalibrationFinish && alkaliCalibrationFinish)
{
newSlopeValue = (acidValue-alkaliValue)/(acidVoltage - alkaliVoltage);
EEPROM_write(SlopeValueAddress, newSlopeValue);
newInterceptValue = acidValue - (slopeValue*acidVoltage);
EEPROM_write(InterceptValueAddress, newInterceptValue);
Serial.print(F("Calibration Successful"));
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}
else Serial.print(F("Calibration Failed"));
Serial.println(F(",Exit Calibration Mode"));
acidCalibrationFinish = 0;
alkaliCalibrationFinish = 0;
enterCalibrationFlag = 0;
}
break;
}
}
int getMedianNum(int bArray[], int iFilterLen)
{
int bTab[iFilterLen];
for (byte i = 0; i<iFilterLen; i++)
{
bTab[i] = bArray[i];
}
int i, j, bTemp;
for (j = 0; j < iFilterLen - 1; j++)
{
for (i = 0; i < iFilterLen - j - 1; i++)
{
if (bTab[i] > bTab[i + 1])
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{
bTemp = bTab[i];
bTab[i] = bTab[i + 1];
bTab[i + 1] = bTemp;
}
}
}
if ((iFilterLen & 1) > 0)
bTemp = bTab[(iFilterLen - 1) / 2];
else
bTemp = (bTab[iFilterLen / 2] + bTab[iFilterLen / 2 - 1]) / 2;
return bTemp;
}

void readCharacteristicValues()
{
EEPROM_read(SlopeValueAddress, slopeValue);
EEPROM_read(InterceptValueAddress, interceptValue);
if(EEPROM.read(SlopeValueAddress)==0xFF
EEPROM.read(SlopeValueAddress+1)==0xFF
EEPROM.read(SlopeValueAddress+2)==0xFF
EEPROM.read(SlopeValueAddress+3)==0xFF)
{
slopeValue = 3.5; // If the EEPROM is new, the recommendatory slope is 3.5.
EEPROM_write(SlopeValueAddress, slopeValue);
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}
if(EEPROM.read(InterceptValueAddress)==0xFF
EEPROM.read(InterceptValueAddress+1)==0xFF
EEPROM.read(InterceptValueAddress+2)==0xFF
EEPROM.read(InterceptValueAddress+3)==0xFF)
{
interceptValue = 0; // If the EEPROM is new, the recommendatory intercept is 0.
EEPROM_write(InterceptValueAddress, interceptValue);
}
}

Moduli Arduino
#include <WiFlyHQ.h>
#include <dht.h>

dht DHT;

#define DHT11_PIN 5

#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial wifiSerial(8,9);

//#include <AltSoftSerial.h>
//AltSoftSerial wifiSerial(8,9);
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WiFly wifly;

/* Change these to match your WiFi network */
const char mySSID[] = "billy123";
const char myPassword[] = "loutrakiou40";

//const char site[] = "arduino.cc";
//const char site[] = "www.google.co.nz";
const char site[] = "192.168.1.4";
char buf[32];

#include <EEPROM.h>
#define EEPROM_write(address, p) {int i = 0; byte *pp = (byte*)&(p);for(; i < sizeof(p); i++)
EEPROM.write(address+i, pp[i]);}
#define EEPROM_read(address, p) {int i = 0; byte *pp = (byte*)&(p);for(; i < sizeof(p); i++)
pp[i]=EEPROM.read(address+i);}

#define ReceivedBufferLength 20
char receivedBuffer[ReceivedBufferLength+1]; // store the serial command
byte receivedBufferIndex = 0;

#define SCOUNT 30

// sum of sample point
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int analogBuffer[SCOUNT]; //store the sample voltage
int analogBufferIndex = 0;

#define SlopeValueAddress 0 // (slope of the ph probe)store at the beginning of the
EEPROM. The slope is a float number,occupies 4 bytes.
#define InterceptValueAddress (SlopeValueAddress+4)
float slopeValue, interceptValue, averageVoltage;
boolean enterCalibrationFlag = 0;

#define SensorPin A0
#define VREF 5000 //for arduino uno, the ADC reference is the power(AVCC), that is
5000mV

void terminal();

void setup()
{

Serial.begin(115200);
Serial.println("Starting");
Serial.print("Free memory: ");
Serial.println(wifly.getFreeMemory(),DEC);

93

Ndërtimi i sistemeve të informacionit për rritjen e efiçencës dhe sigurisë ushqimore bazuar mbi teknologjitë e internetit të objekteve

wifiSerial.begin(9600);
while (!wifly.begin(&wifiSerial, &Serial)) {
Serial.println("Failed to start wifly");
//terminal();
}

/* Join wifi network if not already associated */
if (!wifly.isAssociated()) {
/* Setup the WiFly to connect to a wifi network */
Serial.println("Joining network");
wifly.setSSID(mySSID);
wifly.setPassphrase(myPassword);
wifly.enableDHCP();

if (wifly.join()) {
Serial.println("Joined wifi network");
} else {
Serial.println("Failed to join wifi network");
terminal();
}
} else {
Serial.println("Already joined network");
}
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//terminal();

readCharacteristicValues();

}

void loop()
{

// READ DATA
Serial.print("DHT11, \t");
int chk = DHT.read11(DHT11_PIN);
switch (chk)
{
case DHTLIB_OK:
Serial.print("OK,\t");
break;
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case DHTLIB_ERROR_CHECKSUM:
Serial.print("Checksum error,\t");
break;
case DHTLIB_ERROR_TIMEOUT:
Serial.print("Time out error,\t");
break;
case DHTLIB_ERROR_CONNECT:
Serial.print("Connect error,\t");
break;
case DHTLIB_ERROR_ACK_L:
Serial.print("Ack Low error,\t");
break;
case DHTLIB_ERROR_ACK_H:
Serial.print("Ack High error,\t");
break;
default:
Serial.print("Unknown error,\t");
break;
}
// DISPLAY DATA
Serial.print(DHT.humidity, 1);
Serial.print(",\t");
Serial.println(DHT.temperature, 1);
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Serial.print("MAC: ");
Serial.println(wifly.getMAC(buf, sizeof(buf)));
Serial.print("IP: ");
Serial.println(wifly.getIP(buf, sizeof(buf)));
Serial.print("Netmask: ");
Serial.println(wifly.getNetmask(buf, sizeof(buf)));
Serial.print("Gateway: ");
Serial.println(wifly.getGateway(buf, sizeof(buf)));

wifly.setDeviceID("Wifly-WebClient");
Serial.print("DeviceID: ");
Serial.println(wifly.getDeviceID(buf, sizeof(buf)));

if (wifly.isConnected()) {
Serial.println("Old connection active. Closing");
wifly.close();
}

if (wifly.open("192.168.1.4", 8082)) {
Serial.print("Connected to ");
Serial.println(site);
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}
/* Send the request */
// wifly.println("GET / HTTP/1.0");
wifly.print( "GET /updatevalues.php?");
wifly.print("temp1=");
wifly.print( DHT.humidity );
wifly.print("&&");
wifly.print("moi1=");
wifly.print( DHT.temperature );
wifly.println( " HTTP/1.1");
wifly.println( "Host: 192.168.1.4" );
wifly.println( "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" );
wifly.println( "Connection: close" );
wifly.println();

if(serialDataAvailable() > 0)
{
byte modeIndex = uartParse();
phCalibration(modeIndex); // If the correct calibration command is received, the
calibration function should be called.
EEPROM_read(SlopeValueAddress, slopeValue);
intercept should be read ,to update current value.

// After calibration, the new slope and

EEPROM_read(InterceptValueAddress, interceptValue);
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}

static unsigned long sampleTimepoint = millis();
if(millis()-sampleTimepoint>40U)
{
sampleTimepoint = millis();
analogBuffer[analogBufferIndex] = analogRead(SensorPin)/1024.0*VREF; //read the
voltage and store into the buffer,every 40ms
analogBufferIndex++;
if(analogBufferIndex == SCOUNT)
analogBufferIndex = 0;
averageVoltage = getMedianNum(analogBuffer,SCOUNT); // read the stable value by the
median filtering algorithm
}

static unsigned long printTimepoint = millis();
if(millis()-printTimepoint>1000U)
{
printTimepoint = millis();
if(enterCalibrationFlag)
stability of voltage

// in calibration mode, print the voltage to user, to watch the

{
Serial.print("Voltage:");
Serial.print(averageVoltage);
Serial.println("mV");
99

Ndërtimi i sistemeve të informacionit për rritjen e efiçencës dhe sigurisë ushqimore bazuar mbi teknologjitë e internetit të objekteve

}else{
Serial.print("pH:");

// in normal mode, print the ph value to user

Serial.println(averageVoltage/1000.0*slopeValue+interceptValue);
if ((averageVoltage/1000.0*slopeValue+interceptValue) > 10){

/* Send the request */
//wifly.println("GET / HTTP/1.0");
wifly.print( "GET /sendsmsktimaid.php?");
wifly.print("ph=");
wifly.print( averageVoltage/1000.0*slopeValue+interceptValue );

wifly.println( " HTTP/1.1");
wifly.println( "Host: 192.168.1.4" );
wifly.println( "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" );
wifly.println( "Connection: close" );
wifly.println();

}
}
}

delay(10000);
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}

/* Connect the WiFly serial to the serial monitor. */
void terminal()
{
while (1) {
if (wifly.available() > 0) {
Serial.write(wifly.read());
}

if (Serial.available() > 0) {
wifly.write(Serial.read());
}
}
}

boolean serialDataAvailable(void)
{
char receivedChar;
static unsigned long receivedTimeOut = millis();
while (Serial.available()>0)
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{
if (millis() - receivedTimeOut > 1000U)
{
receivedBufferIndex = 0;
memset(receivedBuffer,0,(ReceivedBufferLength+1));
}
receivedTimeOut = millis();
receivedChar = Serial.read();
if (receivedChar == '\n' || receivedBufferIndex==ReceivedBufferLength){
receivedBufferIndex = 0;
strupr(receivedBuffer);
return true;
}
else{
receivedBuffer[receivedBufferIndex] = receivedChar;
receivedBufferIndex++;
}
}
return false;
}

byte uartParse()
{
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byte modeIndex = 0;
if(strstr(receivedBuffer, "CALIBRATION") != NULL)
modeIndex = 1;
else if(strstr(receivedBuffer, "EXIT") != NULL)
modeIndex = 4;
else if(strstr(receivedBuffer, "ACID:") != NULL)
modeIndex = 2;
else if(strstr(receivedBuffer, "ALKALI:") != NULL)
modeIndex = 3;
return modeIndex;
}

void phCalibration(byte mode)
{
char *receivedBufferPtr;
static byte acidCalibrationFinish = 0, alkaliCalibrationFinish = 0;
static float acidValue,alkaliValue;
static float acidVoltage,alkaliVoltage;
float acidValueTemp,alkaliValueTemp,newSlopeValue,newInterceptValue;
switch(mode)
{
case 0:
if(enterCalibrationFlag)
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Serial.println(F("Command Error"));
break;

case 1:
receivedBufferPtr=strstr(receivedBuffer, "CALIBRATION");
enterCalibrationFlag = 1;
acidCalibrationFinish = 0;
alkaliCalibrationFinish = 0;
Serial.println(F("Enter Calibration Mode"));
break;

case 2:
if(enterCalibrationFlag)
{
receivedBufferPtr=strstr(receivedBuffer, "ACID:");
receivedBufferPtr+=strlen("ACID:");
acidValueTemp = strtod(receivedBufferPtr,NULL);
if((acidValueTemp>3)&&(acidValueTemp<5))
buffer solution should be 4.00

//typical ph value of acid standand

{
acidValue = acidValueTemp;
acidVoltage = averageVoltage/1000.0;

// mV -> V

acidCalibrationFinish = 1;
Serial.println(F("Acid Calibration Successful"));
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}else {
acidCalibrationFinish = 0;
Serial.println(F("Acid Value Error"));
}
}
break;

case 3:
if(enterCalibrationFlag)
{
receivedBufferPtr=strstr(receivedBuffer, "ALKALI:");
receivedBufferPtr+=strlen("ALKALI:");
alkaliValueTemp = strtod(receivedBufferPtr,NULL);
if((alkaliValueTemp>8)&&(alkaliValueTemp<11))
standand buffer solution should be 9.18 or 10.01
{
alkaliValue = alkaliValueTemp;
alkaliVoltage = averageVoltage/1000.0;
alkaliCalibrationFinish = 1;
Serial.println(F("Alkali Calibration Successful"));
}else{
alkaliCalibrationFinish = 0;
Serial.println(F("Alkali Value Error"));
}
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}
break;

case 4:
if(enterCalibrationFlag)
{
if(acidCalibrationFinish && alkaliCalibrationFinish)
{
newSlopeValue = (acidValue-alkaliValue)/(acidVoltage - alkaliVoltage);
EEPROM_write(SlopeValueAddress, newSlopeValue);
newInterceptValue = acidValue - (slopeValue*acidVoltage);
EEPROM_write(InterceptValueAddress, newInterceptValue);
Serial.print(F("Calibration Successful"));
}
else Serial.print(F("Calibration Failed"));
Serial.println(F(",Exit Calibration Mode"));
acidCalibrationFinish = 0;
alkaliCalibrationFinish = 0;
enterCalibrationFlag = 0;
}
break;
}
}
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int getMedianNum(int bArray[], int iFilterLen)
{
int bTab[iFilterLen];
for (byte i = 0; i<iFilterLen; i++)
{
bTab[i] = bArray[i];
}
int i, j, bTemp;
for (j = 0; j < iFilterLen - 1; j++)
{
for (i = 0; i < iFilterLen - j - 1; i++)
{
if (bTab[i] > bTab[i + 1])
{
bTemp = bTab[i];
bTab[i] = bTab[i + 1];
bTab[i + 1] = bTemp;
}
}
}
if ((iFilterLen & 1) > 0)
bTemp = bTab[(iFilterLen - 1) / 2];
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else
bTemp = (bTab[iFilterLen / 2] + bTab[iFilterLen / 2 - 1]) / 2;
return bTemp;
}

void readCharacteristicValues()
{
EEPROM_read(SlopeValueAddress, slopeValue);
EEPROM_read(InterceptValueAddress, interceptValue);
if(EEPROM.read(SlopeValueAddress)==0xFF &&
EEPROM.read(SlopeValueAddress+1)==0xFF &&
EEPROM.read(SlopeValueAddress+2)==0xFF &&
EEPROM.read(SlopeValueAddress+3)==0xFF)
{
slopeValue = 3.5; // If the EEPROM is new, the recommendatory slope is 3.5.
EEPROM_write(SlopeValueAddress, slopeValue);
}
if(EEPROM.read(InterceptValueAddress)==0xFF &&
EEPROM.read(InterceptValueAddress+1)==0xFF &&
EEPROM.read(InterceptValueAddress+2)==0xFF &&
EEPROM.read(InterceptValueAddress+3)==0xFF)
{
interceptValue = 0; // If the EEPROM is new, the recommendatory intercept is 0.
EEPROM_write(InterceptValueAddress, interceptValue);
}
}
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10.1 SHTOJCA II BAZA E TË DHËNAVE

-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 4.5.1
-- http://www.phpmyadmin.net

Parametrat
SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET time_zone = "+00:00";
emri i bazë së të dhënave: `ntonatos`

Struktura e tabelës “category”
CREATE TABLE `category` (
`id` int(11) NOT NULL,
`name` varchar(50) CHARACTER SET greek NOT NULL,
`shortdesc` varchar(100) CHARACTER SET greek NOT NULL,
`description` varchar(250) CHARACTER SET greek NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

-- vendosja e tw dhwnave nw tabelwn `category`
INSERT INTO `category` (`id`, `name`, `shortdesc`, `description`) VALUES
(1, 'Citrus trees', 'Citrus trees short description', 'citrus trees description'),

110

Ndërtimi i sistemeve të informacionit për rritjen e efiçencës dhe sigurisë ushqimore bazuar mbi teknologjitë e internetit të objekteve

(9, 'Melons', 'Melons Short Description', 'Melons Descriptions');
--- Struktura e tabeles `ktima`
-CREATE TABLE `ktima` (
`id` int(11) NOT NULL,
`name` varchar(50) NOT NULL,
`description` varchar(500) NOT NULL,
`userid` int(11) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

--- Vendosja e të dhënave në tabelën `ktima`
-INSERT INTO `ktima` (`id`, `name`, `description`, `userid`) VALUES
(3, 'FARM NO 1', 'FARM NO 1 Description', 1);
--- Struktura e tabelës `metriseis`
-CREATE TABLE `metriseis` (
`id` int(11) NOT NULL,
`imerominia` date NOT NULL,
`temperature` int(11) NOT NULL,
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`moisture` int(11) NOT NULL,
`ph` int(11) NOT NULL,
`ktimaid` int(11) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

--- Vendosja e të dhënave në tabelën `metriseis`
--

INSERT INTO `metriseis` (`id`, `imerominia`, `temperature`, `moisture`, `ph`, `ktimaid`)
VALUES
(1, '2016-01-01', 10, 60, 1),
(2, '2016-01-02', 6, 70, 1),
(3, '2016-01-03', 5, 50, 1),
(4, '2016-01-04', 3, 30, 1),
(5, '2016-01-05', 10, 60, 1),
(6, '2016-01-06', 11, 70, 1),
(7, '2016-01-07', 9, 50, 1),
(8, '2016-01-08', 18, 30, 1),
(9, '2016-01-09', 7, 60, 1),
(10, '2016-01-10', 8, 70, 1),
(11, '2016-01-11', 9, 50, 1),
(12, '2016-01-12', 12, 80, 1),
(13, '2016-01-13', 13, 70, 1),
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-- ---------------------------------------------------------- Struktura e tabelës `products`
-CREATE TABLE `products` (
`id` int(11) NOT NULL,
`name` varchar(50) NOT NULL,
`price` float NOT NULL,
`image` varchar(50) NOT NULL,
`description` varchar(500) NOT NULL,
`shortdesc` varchar(50) NOT NULL,
`ktimaid` int(11) NOT NULL,
`discount` int(11) NOT NULL,
`category` int(11) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

--- Vendosja e të dhënave në tabelën `products`
-INSERT INTO `products` (`id`, `name`, `price`, `image`, `description`, `shortdesc`, `ktimaid`,
`discount`, `category`) VALUES
(1, 'Orange', 2, 'images/orange.jpg', 'Orange Valencia', 'Orange Valencia', 1, 0, 1),
(2, 'Orange', 2, 'images/orange.jpg', 'Orange Valencia', 'Orange Valencia', 2, 0, 1);

113

Ndërtimi i sistemeve të informacionit për rritjen e efiçencës dhe sigurisë ushqimore bazuar mbi teknologjitë e internetit të objekteve

-- ---------------------------------------------------------- Struktura e tabelës për tabelën `user`
-CREATE TABLE `user` (
`id` int(11) NOT NULL,
`username` varchar(50) CHARACTER SET greek NOT NULL,
`passcode` varchar(50) CHARACTER SET greek NOT NULL,
`email` varchar(50) CHARACTER SET greek NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
--- Vendosja e të dhënave për tabelën`user`
-INSERT INTO `user` (`id`, `username`, `passcode`, `email`) VALUES
(1,

'test1',

'test1',
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Përmbledhje e punimit

Avancimet teknologjike kanë ndryshuar mënyrën e të bërit biznes duke krijuar shumë mundësi dhe sfida për të
gjithë aktorët. Në ditët e sotme gjithnjë e më tepër po i kushtohet një rëndësi e veçantë rritjes së efiçensës dhe
qëndrueshmërisë së të bërit biznes. Zhvillimi ekonomik tashmë nuk analizohet vëtëm nga dimensione sasiore por
dhe nga ato cilësore.
Rritja e numrit të popullsisë globale ka rritur kërkesën për produkte ushqimore, por njëkohësisht ka rritur dhe
presionin dhe kërkesën për më shumë siguri dhe kontroll ushqimor. Konsumatorët gjithnjë e më tepër kërkojnë që
të informohen mbi origjinën dhe karakteristikat e produkteve që ata konsumojnë. Nga ana tjetër, si pasojë e
përmirësimit të sistemeve të shpërndarjes tashmë fermat po përballen me një konkurrencë në nivel global.
Ky punim përpiqet të analizojë se si një prej sektorëve më të rëndësishëm të ekonomisë shqiptare, ai bujqësor,
mund të bëhet më efiçent dhe konkurrent në treg përmes përdorimit të Interentit të gjërave. Përmes ndërtimit të një
aplikacioni në web të përshtatur me karakteristikat dhe nevojat e tregut shqiptar synohet të arrihet rritja e
produktivitetit të fermave në vendin tonë.
Dy janë kriteret që janë marrë në konsideratë për përzgjedhjen e teknologjive më të përshtatshme për ndërtimin e
sistemit për fermerët shqiptarë: lehtësia në përdorim dhe kosto sa më e ulët për implementimin.
Sistemi i sugjeruar nga ana jonë ofron disa avantazhe të rëndësishme: së pari monitoron parametrat të ndryshëm
të tokës dhe të bimës duke i dhënë informacion në kohë reale fermerit mbi nevojat që kanë platacionet, duke rritur
në këtë mënyrë efiçensën. Nga ana tjetër ofron informacion të saktë dhe të detajuar për blerësin mbi origjinën e
produktit duke rritur kështu sigurinë ushqimore dhe konkurrueshmërinë e produkteve në treg.
Përdorimi i teknologjisë së informacionit mund të implementohet me sukses në fermat shqiptare duke mundësuar
reduktimin e kostove, monitorim më të lehtë, por dhe lidhje të produktit me tregjet e synuara. Vetëm në këtë
mënyrë ky sektor mund të kthehet në një sektor konkurrent dhe fitimiprurës.

Fjalë kyçe: Sistemet e informacionit, Interneti i gjërave, Siguria Ushqimore.

Abstract

Technological advancements have changed the way of doing business by creating many opportunities and
challenges for all actors. Nowadays more and more attention is paid to increasing the efficiency and sustainability
of doing business. The economic development is now not analyzed quantitatively but qualitatively.
The increased number of global population has increased the demand for food products, but at the same time has
increased the pressure and demand for more food safety and control. Customers increasingly seek to be informed
about the origin and characteristics of the products that they consume. On the other hand, as a result of the
improvement of distribution systems, farms are already facing a global competition.

Ndërtimi i sistemeve të informacionit për rritjen e efiçencës dhe sigurisë ushqimore bazuar mbi teknologjitë e internetit të objekteve

This paper tries to analyze how one of the most important sectors of the Albanian economy, the agricultural one,
can become more efficient and competitive in the market through the use of the Internet of things. Through the
construction of a web application suited to the characteristics and needs of the Albanian market, the goal is to
increase the productivity of farms in our country.
The purpose of this paper is to determine which are the most appropriate technologies that are to be used by
Albanian farmers. Two are the criteria that are taken into account in selecting systems such as ease of use and
lower implementation costs.
The system suggested by us provides some important advantages. First it monitors the different soil and plant
parameters, giving real-time information to the farmer on the needs of the plantations, thus increasing the
efficiency. On the other hand, it provides accurate and detailed information to the buyer about the origin of the
product, thus enhancing the food safety and competitiveness of products on the market.
The use of information technology can be successfully implemented on Albanian farms by enabling cost reduction,
easier monitoring and product links with targeted markets. Only in this way can this sector turn into a competitive
and beneficial sector.
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