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Përmbledhje
Sistemet e Informacionit Gjeografik përfaqësojnë teknologjinë më moderne që ka gjetur përdorim kohët e
sotme në vendet më të përparuara perëndimore dhe më gjerë. GIS si shkencë është multidisiplinore, si e
tillë integrohet në një gamë të gjerë problematikash tepër delikate për nga niveli i kompleksitetit.
Eksperienca tregon që shumë vende tashmë kanë pjesë integrale dhe të pandashme sistemet GIS pothuajse
në të gjithë sektorët informativë dhe komunikimi. Mbështetur mbi ngjarjet e viteve të fundit që kanë
ndodhur në Shqipëri, të tilla si përmbytjet e herëpashershme, ndërtimet ilegale, mungesa e informacionit
dhe komunikimit gjatë zhvillimit të biznesit dhe turizmit shkak i zhvillimit të konkurencave jo të ndershme,
elemente edukativë dhe shkencorë, projekte dhe platforma të keqadministruara, është menduar të studiohet
mundësia dhe potenciali i integrimit të kësaj teknologjie si zgjidhje optimale për t’i dhënë drejtim këtyre
çështjeve aq delikate për ambjentin që na rrethon.
Si konkluzion i citimeve të lartpërmenduara është menduar të ndërtohet një platformë multifunksionale me
akses të hapur për të gjitha kategoritë e popullsisë (open-access) me të drejtë përdorimi dhe shfrytëzimi
nga një gamë e gjerë njerëzish të cilët mund dhe të mos kenë njohuri të zhvilluara kompjuterike por që në
sajë të ndërfaqes praktike dhe funksionale që zotëron platforma do të jenë në gjëndje të implementojnë më
së miri kërkesat e tyre specifike. Kjo platformë mendohet të jetë një burim informacioni dhe komunikimi që
do ndikojë drejtpërdrejtë në vendimmarrjet e njerëzve, duke ngritur në një shkallë më të lartë
profesionalizmi procesin analitik dhe performues.
Burimi kryesor i kësaj platforme do të shërbejnë një sërë institucionesh dhe organizatash shtetërore dhe të
pavarura por gjithashtu do të jetë i hapur për cilindo entitet i cili ofron informacione dhe të dhëna të cilat
pasi janë kontrolluar dhe verifikuar mbi konsistencën dhe saktësinë e tyre, t’i jepet mundësia të integrohen
si pjesë (produkt) e vlefshme për platformën GIS. Mënyra se si është menduar të grumbullohet kjo sasi kaq
e madhe informacioni është përmes metodës së shumëanshme të replikimit, e cila vjen si një alternativë
mjaft efikase e shpejtë dhe me siguri të lartë, tashmë e testuar në databaza globale të prioritetit maksimal si
dhe ka rezultuar me performancë të shkëlqyer.

Fjalë Kyçe: GIS, replikim, databazë, harta dinamike, gjeoinformacion, platformë.
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Abstract
The Geographical Information Systems represent one of the most modern technologies that has faced a
great development in many of the western countries and larger. GIS is a multi-discipline science and as
such it can be integrated in a wide range of extreme delicate problematics based on the complexity level.
Experience tell us that in many countries GIS already represents an integral and necessary part in almost
every information and communication sector. Based on the recent events in Albania such as continuos
floods, illegal constructions, the lack of information in business and turism sector leading to unfair
competition, educative and scientific elements, projects and platforms managed not correctly, etc it has
been evaluated the possibility and the potentiality of integrating GIS technology as an optimal solution to
redirect to a well managed plan to such delicate issues for the surrounding environment.
As a conclusion to the above mentioned notations it has been concepted to build a multifunctional platform,
open-sourced (free web acess and download) for a vast range of population which may not have extended
computer knowledges but due to the practical and functional interface the platform is going to be
developed, they will manage to implement as well as possible their specific requests and demands. This
platform has been structured to act as a reliable source of information and communication that will affect
directly peoples decission-making process, raising to a higher level of professionality the analytic and
performative process.
The main source of this platform will be a combined set of private and state institutions and organizations,
but it will also be opened to any reliable entity offering consistent data and information (checked by
responsible specialists). The way how it is conceived to collect such a great amount of information is
through the multi-directional replication method, which act as a fast and effective alternative, with a high
security performance, already tested in many global databases of maximum priority which has resulted in
excellent performance.

Keywords: GIS, replication, database, dynamic map, geoinformation, platform.
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Hyrje
Punimi shkencor “Platforma Web GIS Albania, Teknika të avancuara replikimi” është një
studim i mirëfilltë i një serie të njëpasnjëshme proçesesh mbështetur mbi teknikat e
replikimit në platforma të ndryshme databazash dhe gjeodatabazash. Ky studim vjen në
vazhdën e disertacionit për master, thelluar me studime të mëtejshme në lidhje me situata
specifike të krijuara gjatë procesit të replikimit bashkangjitur së cilës do të integrojmë një
teknologji të re (GIS), më bashkëkohore e cila do të plotësojë platformën si një të tërë
duke krijuar një sistem kompleks në zgjidhjen e shumë problematikave dhe çështjeve në
ambjentin rrethues.
Materialet, metodat, analiza dhe logjika e përdorur në këtë studim nuk burojnë nga një
kërkim i menjëhershëm por janë fryt i shumë botimeve, kërkimeve, konferencave,
materialeve mësimore të cilat janë grumbulluar me durim dhe përkushtim gjatë një
procesi të gjatë formues. Çdo element ka ardhur rrjedhshëm si rrjedhojë e përvojës dhe
eksperiencës grumbulluar gjatë aktivitetit të zhvilluar në sektorin akademik dhe privat.
Interesi dhe përçasja e vazhdueshme për teknikat e replikimit të databazave vjen si pasojë
e një sërë projektesh të implementuara në struktura shtetërore të tilla si Prokuroria e
Tiranës, Prokuroria e Përgjithshme, ato të Rretheve etj, ndërsa tendenca për të mbështetur
teknologjinë GIS dhe gjeodatabazat vjen si pasojë e një fryti prej vitesh pune në profilin
akademik, shoqëruar kjo me bindjen se gjeodatabazat dhe hartat dinamike janë e ardhmja
e çdo strukture, organizate apo dhe entiteti i profilit privat apo dhe shtetëror.
Studimi ndahet në 6 sesione kryesore, të cilat kanë një vijimësi logjike me njëra-tjetrën.
Seksioni i parë zhvillon një parantezë të teknologjisë GIS. Çfarë përfaqëson ajo, cilët
janë komponentët e saj thelbësorë, mbi çfarë parametrash implementohet dhe cilat janë
avatazhet e përdorimit të saj. Trajtohen format dhe mënyra se si kjo teknologji
ndërvepron, analizon dhe përpunon të dhënat gjeografike. Teknikat e përdorura dhe
modelet mbi të cilat ajo mbështetet.
Seksioni i dytë trajton paketën ndihmëse që ofrohet nga platforma ArcGIS. Merren të
trajtuar me rradhë të gjithë komponentët e saj përbërës dhe paraqitet potenciali i
integrimit të saj në platformën Web GIS Albania.
Seksioni i tretë i cili është dhe ndër më të rëndësishmit që përmban kërkimi shkencor
paraqet fushat e implementimit të kësaj teknologjie në Shqipëri. Ky trajtim bëhet i
pavarur për secilën nga fushat. Analiza zhvillohet përmes shembujve konkretë bazuar
mbi harta dinamike të gjeneruara nga platforma WGA dhe aplikacionet e saj ndihmëse.
Jepen sugjerime dhe ndërhyrje konrekte mbi secilën nga fushat e implementimit veçmas
duke treguar rëndësinë e integrimit të kësaj teknologjie në strukturat e tyre përbërëse.
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Ky kapitull është ngritur si një domosdoshmëri e ndjekjes së trendit në vendet më të
zhvilluara, shoqëruar kjo me një përshtatje krejt të natyrshme me problematikat kryesore
që shqetësojnë vendin tonë.
Fakti që gjithmonë e më tepër kompanitë, bizneset, koorporatat janë të varura nga
distancat, drejtimet, hapësira, koordinatat që shoqërojnë vendndodhjen, fakti që
gjithmonë e më tepër praktikat dhe analizat e tyre operacionale mbështeten mbi të dhëna
të karakterit gjeo-hapësinor dhe dinamizmi i evolucionit të ngjarjeve, zhvendosjes së
objekteve, krahasimi i vlerave apo dhe strukturimi i raporteve të cilat të shoqëruara nga
një interpretim vizual dhe pamor i tyre kryesisht në trajtën e hartave zëvendëson më së
miri metodën tradicionale të paraqitjes tabelare dhe skematike duke transmetuar dhe
interpretuar më së miri informacionin në favor të vendimmarrjeve më të sakta. Gjithë ky
proçes na çon në mënyrë të pashmangshme në përdorim e teknologjisë GIS dhe
gjeodatabazave si depozitat më të përshtatshme të ruajtjes së të dhënave gjeo-hapësinore.
Në këtë seksion janë marrë në shqyrtim fushat më të rëndësishme si biznesi, turizmi,
edukimi, enegjitika, transporti, ndërtimi, etj por njëkohësisht është parë e udhës të bëhen
pjesë e trajtimit dhe disa sektorë mjaft delikatë të shoqërisë Shqiptare të tilla si
menaxhimi i rreziqeve natyrore, problematikat e transportit dhe trafikut, hartat kadastrale,
interneti, etj.
Lexuesi për secilën nga fushat përballet me shembuj konkrete ku pjesa më e madhe e
rasteve të studimit i përkasin viteve të fundit. Ky kapitull ndihmon në vlerësimin real të
GIS si teknologji dhe përfitimeve që mund të derivojnë nga implementimi i saj.
Seksioni i katërt përbën një parantezë të skurtër të trajtimit të aplikacionit WGA që
pason. Në këtë seksion trajtohen termat thelbësorë që do të bëjnë pjesë në ambjentin e
punës. Koncepte si Google API, Gjeodatabaza, Gjeokoduesi, ArcSDE, etj janë vetëm disa
nga elementet bazë mbi të cilat mbështetet platforma jonë.
Seksioni i pestë trajton drejtpërdrejt aplikacionin WGA. Analizohen në mënyrë të
detajuar modulet dhe elementet përbërës. Paraqitet potenciali që ka platforma, avantazhet
e përdorimit të saj dhe zbërthehet rruga që duhet ndjekur nga ana e përdoruesit për një
përvetësim sa më të plotë të ndërfaqes që ajo paraqet. Statistikat, legjenda, çështjet e
studimit, hartat dinamike janë vetëm disa nga pikat kyçe mbi të cilat do mbështetet ky
kapitull.
Nga ana tjetër në mbarim të trajtimit të aplikacionit vijohet me një analizë të detajuar të
logjikës që përmban kjo platformë, duke filluar që nga skema e aplikimi, tipet e
databazave pjesëmarrëse në të, rrjedhën e kodimit, natyra e të dhënave që trajtohen, niveli
i përdoruesve, kostoja e implementimit e deri tek kodi që paraqesin modulet bazë. Në
fund të këtij kapitulli kuptohet saktë mbi çbaza funksionon sistemi dhe cilat janë
pritshmëritë e tij në të ardhmen.
Seksioni i gjashtë trajton teknikat e avancuara të replikimit. Prezantohet një strukturë e
përbërë e cila mbështetet mbi dy teknika replikimi të cilat veprojnë veçmas por kanë një
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rrjellojë logjike të njëra-tjetrës, pasi produkti i përfituar nga replikimi i gjeodatabazave
(rezultati, output) shërben si (e dhënë hyrëse, input) për të përfituar produktin
përfundimtar në trajtën e hartave dinamike të indeksuara, statistikave, raporteve, etj.
Meqenëse platforma jonë mbështetet mbi dy tipe databazash atëherë dhe trajtimi i
teknikave të replikimit për secilin prej tyre zhvillohet i diferencuar. Fillohet me databazën
web ku shkurtimisht bëhet një ndërlidhje e shkurtër dhe me prezantimin që është bërë
gjatë kërkimit të zhvilluar për master shkencor, një hyrje e domosdoshme kjo për të
vijuar më pas me formën se si mendohet të integrohet kjo teknikë në aplikacionin tonë
WGA.
Në vijim procedohet me analizën e teknikës së replikimit të gjeodatabazës, format e saj
kryesore, koncepti mbi të cilin mbështetet dhe cilat janë tipet e replikimit të nevojshme
për tu integruar në platformën tonë. Forma e trajtimit shpeshherë bëhet mbi bazën e
krahasimit me replikimin e RDBMS për të kuptuar më mirë avantazhet që kanë secila nga
ato në raport me njëra-tjetrën.
Qëllimi i ngritjes së kësaj plaforme vjen si rezultat i nevojës dhe domosdoshmërisë për të
rritur shkallën e komunikimit dhe të përcjelljes së informacionit kundrejt kategorive të
ndryshme të popullatës. Ekzistojnë shumë standarte të konventave Europiane të cilat
mbrojnë me ligj të drejtën e informimit të popullatës kundrejt çështjeve dhe
problematikave të natyrave të ndryshme. Në Shqipëri ekzistojnë tematika mjaft delikate
të tilla si lëvizjet demografike, ndërtimet pa leje, ndotja dhe dëmtimi i mjedisit, rreziqet e
vazhdueshme natyrore, menaxhimi i duhur i bizneseve, etj të cilat kërkojnë informim të
vazhdueshëm dhe konstant kundrejt popullatës.
Informim ky që në të shumtën e rasteve mungon, është i copëzuar ose dhe jashtë çdo lloj
përditësimi logjik. Shpeshherë popullsia gjendet e papërgatitur dhe në udhëkryq në lidhje
me vendimet që duhet marrë apo dhe drejtimet që duhen ndjekur. Është detyrë e
strukturave lokale dhe qeveritare mbajtja në korrent e popullatës për çdo fushë dhe
disiplinë të mundshme në lidhje më zgjidhjet dhe mundësitë më optimiste që ofrohen.
Kërkimi shkencor mbyllet duke rreshtuar një sërë pikash të cilat shihen të nevojshme të
përqendrohemi në të ardhmen për përmirësimin e mëtejshëm të sistemit. Parashtrohen
sugjerime dhe rekomandime që duhet të ndiqen në përspektivë për një evolucion sa më të
shëndetshëm të platformës si teknologji por dhe të vizionit informatiko-gjeografik në
koncept.
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Konvencionet e përdorura:
Me qëllim që të identifikohen dhe të interpretohen në mënyre të saktë dhe me kuptimin e
drejtë që kanë marrë në kontekstin ku ato janë paraqitur disa nga termat dhe shprehjet e
përdorura në këtë punim shkencor është parë e udhës përdorimi i disa imazheve grafike
(ikona) shoqëruar edhe me ngjyrat përkatëse për të identifikuar në mënyrë të plotë klasa
apo edhe kategori të caktuara, të cilat paraqiten si më poshtë:
Term i Ri: Përdoret në rastet kur paraqiten terma të cilat kanë nevojë për një
trajtim (interpretim) më të detajuar.
Kujdes: Përdoret në rastet kur një mënyre të caktuar logjikimi apo dhe
interpretimi i duhet bashkangjitur edhe një shtesë sqaruese mbi një ose disa
masa që duhen ndërmarrë apo pasur parasysh në mënyrë që të evitohen apo dhe
parandalohen bug-e dhe probleme të tipeve të ndryshme.
Ide të Reja: Përdoret në rastet kur gjatë trajtimit të një specifike të caktuar të
jetë e nevojshme ndërhyrja e autorit për ndonjë sugjerim të mundshëm në lidhje
me një performancë me të lartë që mund të arrihet, duke ndjekur disa pika të
caktuara.
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I. Sistemet e Informacionit Gjeografik
Parametrat gjithmonë e më tepër në rritje të kompjuterave gjatë dekadave të fundit kanë
shtyrë drejt zhvillimit të Sistemeve të Informacionit Gjeografik. GIS ka aftësi të mëdha
në ruajtjen, manipulimin, analizimin dhe shfaqjen e të dhënave gjeografike. Informacioni
gjeografik konsiderohet i tillë nëse ka një referencë (adresim) hapësinor në sipërfaqen e
tokës. Historikisht, të dhënat gjeografike ishin të kufizuara nga përshkrime verbale si dhe
harta te sofistikuara të cilat kanë ardhur gjithmonë e në rritje. Ndërkohë që në kohët e
sotme, informacioni gjeografik ruhet në Pc në formë dixhitale në formate të thjeshtëzuara
ose komplekse sipas kërkesës.
Abstragimi i realitetit hapësinor në këto të dhëna dixhitale (nënkupton kalimin e të
dhënave nga bota reale në format dixhital) njëkohësisht kufizon dhe zgjeron mundësitë
tona për të kuptuar proçese dhe fenomene të karakterit gjeografik. Imazhet në distancë të
përfituara nga satelitët, fotografitë ajrore, si dhe burime të tjera sigurojnë një sasi
(bashkësi) të madhe të dhënash gjeografike.
E përbashkëta e të gjithë të dhënave gjeografike është adresimi i tyre hapësinor në
sipërfaqen e tokës, sipas konceptit dhe matjeve të zhvilluara. Konceptimi njerëzor
(human) mbi tokën ka evoluar nga një sipërfaqe e pafundme e rrafshët, në sferike, pastaj
në një sferoid të shtypur në pole, e në fund në një gjeoid. Sidoqoftë përpjekjet për të
përcaktuar natyrën e të dhënave gjeografike ndërlikohen nëse marrim në konsideratë atë
çka përfaqësohet, si matet (duke përfshire pasiguritë gjatë matjeve), rezolucionin me të
cilin ndryshojnë, si dhe modelet e strukturat e të dhënave të përdorura në prezantimin e
informacionit.
Këto karakteristika ndërlidhen me njëra-tjetrën, sipas rastit me shkallë të ndryshme
vështirësie (shkalla e lidhjes ose e integrimit me njëra-tjetrën). Rëndësia e tyre është e
madhe pasi ato ndikojnë në mënyren se si ju mund dhe duhet të shfaqni, manipuloni dhe
identifikoni modelet tek të dhënat.
Kujdes: Natyra e informacionit është një komponent thelbësor i metodave të
kërkimit. Veç kësaj, konsiderimi mbi mënyren se si është menaxhuar
informacioni përbën një bazë të rëndësishme për të zhvilluar kritika mbi
kërkimet e të tjerëve.
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I.2 Çfarë është GIS ?
GIS konsiston në një kombinim të Harduare dhe Softuare të cilat përdoren për të ruajtur,
shfaqur, manipuluar dhe analizuar informacionin. Nuk ekzagjerojmë nëse theksojmë se
GIS ka luajtur një rol revulocionarizues në shumë degë, por nga ana tjetër duhet theksuar
se GIS nuk do të kishte vlerë pa kapitalin njerëzor (duke perfshirë mbledhësit e të
dhënave, analistët, programuesit) dhe kapitalin material (duke perfshirë institucionet dhe
infrastrukturën). GIS si teknologji e ka zanafillën rreth viteve 60 dhe që atëherë është
zhvilluar me ritme të shpejta.
Potenciali që ajo mendohet të ketë në të ardhmen besohet të jetë i pallogaritshëm. Në fakt
GIS mund të kthehet në një standart bazë për të gjithë databazat e të gjitha tipeve, ku
mundësitë e databazës tradicionale paraqiten të kombinuara me përfitimet që arrihen në
shfrytëzimin e të dhënave hapësinore që janë pjesë e informacionit në bazën e të dhënave.
Si rezultat i rolit përgjithësues që ka ndoshta në një të ardhme të afërt GIS nga
sisteme të informacionit gjeografik mund të zbërthehet në sisteme të
përgjithshme informacioni.
Sidoqoftë mund të themi të bindur se GIS është kthyer në një vegël e pazëvendësueshme
në implementimin e proçeseve të ndryshme kërkimore. Më poshtë do të radhisim disa nga
kolonat kryesore mbi të cilat mbështetet dhe funksionon GIS si teknologji:
I.3 Përkufizimet formale
GIS (1): 1Është një sistem informacioni i cili bazohet mbi kompjuterin dhe
përdoret për të analizuar, si dhe për të realizuar një prezantim kompjuterik të të
gjithë entiteteve gjeografike prezente mbi sipërfaqen e tokës si dhe të të gjithë
dukurive (ngjarjeve) natyrore dhe shoqërore që ndodhin mbi të.
GIS (2): 2Është një sistem bazuar mbi kompjuterin i cili ka të bëjë me:
1. Të dhëna hyrëse (input), janë të dhëna të pastrukturuara të cilat kanë nevojë
të përpunohen, ose harta që kanë nevojë të modifikohen e të azhornohen.
2. Menaxhim të dhënash, të dhënat grupohen dhe strukturohen sipas kritereve
të mirëpërcaktuara.
3. Manipulim të dhënash dhe analiza e tyre, përdoruesi përpunon të dhënat
sipas kërkesave specifike.
4. Të dhëna dalëse (output), janë hartat e përpunuara.
1
2

http://wiki.gis.com/wiki/index.php/GIS
http://www.esri.com/what-is-gis
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GIS (3): Është një bashkësi mjetesh që shërben për mbledhjen, ruajtjen,
transformimin dhe shfaqjen e të dhënave të hapësirës nga bota reale për një
qëllim të caktuar.
I.4 Faktorët që kontribuan mbi zhvillimin e GIS
Ashtu si dhe në shumë vende të tjera të botës të cilat kanë përkrahur dhe investuar në
sektorin teknologjik edhe Shqipëria ka ecur me hapa të kënaqshëm vitet e fundit duke
krijuar kushtet e përshtatshme për zhvillimin e GIS si teknologji dhe si koncept në
ambjentin e punës.
GIS është fjala e fundit e teknologjisë. Ajo është një disiplinë mjaft e re e cila ka gjetur
një zhvillimi tepër të madh sidomos në vitet e fundit. Përdorimi i saj është thelbësor në
fusha të ndryshme të jetës dhe kërkon njohuri të gjëra nga shkenca si gjeografia,
informatika, matematika, inxhinieritë e ndryshme, etj. Në të gjitha këto degë GIS gjen
zbatim si lëndë parësore në strukturat universitare si dhe laboratorë kërkimor e shkencor.
I gjithë ky evolucion që ka shoqëruar zhvillimin hap pas hapi të sistemeve të
informacionit gjeografik është ndikuar nga disa faktorë kryesorë, të cilët vlejnë dhe për
rrethanat ekzistuese në Shqipëri dhe paraqiten si më poshtë:
1. Revolucioni që shoqëroi Teknologjinë Informatike, lidhur me avancimin e shkencës
kompjuterike dhe hedhjes në treg të pajisjeve mjaft të sofistikuara.
2. Zhvillimi në Teknologjinë e Komunikimit.
3. Ulja e ndjeshme dhe e shpejtë e kostove të harduer (hardwer) dhe në të njëjtën kohë
rritja e shpejtësisë së përpunimit të të dhënave kompjuterike.
4. Funksionet gjithnjë e më të sakta të softuer (softwer), si dhe transformimi i tyre në
programe gjithnjë e më të njohura për përdoruesin. P.sh., një program Word më
përpara ka qenë i panjohur nga shumë përdorues, ndërsa në kohët e sotme është
kthyer në një program të zakonshëm, e njëjta gjë do të ndodhë me ArcGIS Desktop.
5. Të dhënat gjeografike janë pjesë e jetës sonë të përditshme dhe pjesa më e madhe e
vendimeve që ne marrim influencohen nga aspekte gjeografike si: drejtimi i lëvizjes,
pozicioni, distancat, klima, proçeset e ndryshme gjeografike etj.
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I.5 Ruajtja e të dhënave
Ruajtja e të dhënave është një ndër pikat kyçe gjatë punës me aplikacionin 1Web GIS
Albania. Shumica e softuereve GIS mund të ruajnë informacion i cili ka një referencë
hapësinore përkundrejt një sistemi koordinativ tokësor (p.sh., gjatësi-gjerësi gjeografike
apo ndonjë projeksion i ndonjë harte), referenca hapësinore relative në rastin kur
vendndodhja e një objekti merret në raport me vendndodhjen e një objekti tjetër ose rastet
kur për një objekt nuk kemi fare referencë hapësinore.
Ruajtja e informacionit pa referencë do te ishte rasti ideal por nga ana tjetër informacioni
i cili ruhet mbi bazën e referencave gjeografike është shumë më tepër i përshtatshëm t’i
nënshtrohet manipulimit, shfaqjes dhe analizës hapësinore e cila në rast të kundërt do të
ishte e pamundur.
Një ndër çështjet më të rëndësishme kur bëhet prezantimi i produkteve me
qëllim informimin e popullatës është dhe konsistenca e të dhënave të ruajtura.
Faktikisht në Shqipëri nuk ekziston një ekuilibër i drejtë në të dhënat që
prezantohen, duke u kthyer shpesh në burime vendimmarrjesh jo të sakta.
Marrim si shembull matjen e temperaturave në Shqipëri. Në rast se ky proces do të
realizohej bazuar mbi referenca gjeografike këto vlera mund të krahasohen me vlera të
tjera të cilat po ashtu mbështeten mbi referenca gjeografike të tilla si lartësia, dendësia e
popullsisë, apo dhe reshjet.
Në rast se ato do të ruheshin pa referenca gjeografike ato do të mund të krahasoheshin
vetëm me informacione të tjera të mbledhura në mënyrë të tillë me shpresën se mund t’i
përkasin të njëjtës zonë. Nga ana tjetër një proçes i tillë do të vështirësonte dhe
krahasimin me të dhënat e tjera gjeografike duke bërë të mundur që dhe proçese të
thjeshta siç është p.sh., përllogaritja e distancave, të vihej në diskutim.
Informacioni gjeografik ruhet në trajtën e pikave, vijave, poligoneve apo fushave dhe
lidhet me tabela që përmbajnë numra, imazhe, etj. Tashmë pranohet masivisht që bota
është një sferoid “me gunga” i shtypur në pole, dhe ky fakt, mbi formën dhe përmasën e
tokës ka patur një ndikim të madh mbi mekanizmin që përdoret për të matur
vendndodhjet mbi sipërfaqen e tokës. Sot për sot një nga mekanizmat më të saktë dhe të
sofistikuar për matjen e pozicionit është Sistemi Global i Pozicionimit i njohur ndryshe
me shkurtimin GPS.
2

GPS përbëhet nga një bashkësi satelitësh të cilët komunikojnë përmes
sinjaleve radio që transmetohen midis tyre dhe stacioneve bazë të ndodhura në
sipërfaqen e tokës. Me një marrës GPS secili prej nesh mund të lokalizojë
vetveten apo dhe këdo tjetër në lidhje me pozicionin që ka në rruzullin tokësor.
1

Web GIS Albania - WGA v1.1 Aplikacion GIS me qëllim informimin dhe komunikimin e popullatës në
Shqipëri. Burimi i implementimit ka origjinë nga menaxhimi i rreziqeve natyrore të viteve të fundit në
Qarkun e Shkodrës dhe me gjerë. Implementuar në funksion të tezës së doktoratës.
2
http://en.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System
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Si rrjedhim themi që një marrës GPS është një mjet i shkëlqyer për të përfituar referenca
gjeografike (kryesisht gjerësi dhe gjatësi gjeografike) për çdo entitet apo fenomen mbi
sipërfaqen e tokës dhe përdorimi i tyre sa vjen e rritet gjithnjë e më tepër. Imazhet
satelitore apo dhe fotografitë ajrore realizojnë gjithashtu në të shumtën e rasteve detyrën
e përfitimit të informacioneve që mund të analizohen gjatë referencave gjeografike.
Megjithëse njihet tashmë si një produkt me avantazhe të mëdha i cili është
integruar në shumë sektorë të vendeve më të zhvilluara perëndimore në
Shqipëri GPS njihet si një pajisje që përdoret kryesisht në mjete personale për
efekt orientimi. Shumë kompani që operojnë në Shqipëri dhe që gëzojnë një
numër të konsiderueshëm mjetesh dhe asetesh mund të arrinin përfitime të
ndjeshme si nga faktori ekonomik, kohor, logjistik dhe organizativ përmes
integrimit të kësaj pajisjeje në sistemet e tyre informative.
Kujdes: Sidoqoftë një sasi e madhe informacioni hapësinor kryesisht lidhur me
të dhëna të tilla si ato të censusit, ekonomike, pyetësoret, etj nuk përdorin GPS
apo imazhe satelitore mbështetur mbi referenca gjeografike, pavarësisht se
ekziston mundësia për diçka të tillë. P.sh., pyetësoret mund të mbështeten tek
referencat gjeografike në formën e adresave të shtëpive apo të punës. Kjo mund
të realizohet duke përdorur një rrjet rrugësh dhe adresat e tyre.
I.6 Ndërveprimi dhe shfaqja e të dhënave
Kemi theksuar aftësitë e zhvilluara që ka GIS për të shfaqur dhe ndërvepruar me të
dhënat, aftësi këto që jo vetëm tejkalojnë ato të paraqitjes së hartave të zakonshme (letër)
por gjithashtu edhe ato të kalkulatorëve elektronik apo dhe të bazave të të dhënave të cilat
kanë një profil jo gjeografik. Shfaqja e të dhënave duke patur në sfond një hartë dixhitale
na ofron një bashkësi të madhe avantazhesh në krahasim me databazat e zakonshme, në
momentin kur vjen koha për interpretim dhe analizim të tyre. Këto aftësi që ka GIS të
kombinuara me aftësitë humane në perceptimin e problematikave (çështjeve) hapësinore
zgjerojnë mundësitë (funksionalitetet) e GIS përtej atyre të një databaze të zakonshme
(tradicionale).
Një databazë e zakonshme që ruhet në një sistem si Oracle apo Access paraqitet në
formën e një grupi tabelash (të ngjashme me ato në Eksel) të cilat lidhen me njëra-tjetrën
me çelësa primar (kolona) të përbashkët. Funksionalitet e ketyre databazave konsistojnë
në përdorimin e tullseve të cilat mundësojnë shfrytëzimin e informacionit që ato
përmbajnë. P.sh., imagjinoni një tabelë e cila përmban të dhëna në lidhje me popullsinë
që banon në rrethin e Tiranës, të dhëna këto të karakterit përshkrues të tilla si emra,
numra (kode) sociale, si dhe të ardhura vjetore.
Imagjinoni një tabelë tjetër e cila përmban të njëjtat informacione plus dhe adresa
njerëzish. Këto të dhëna mund të manipulohen duke kërkuar p.sh., të dhëna personale
mbi njerëzit të cilët kanë të ardhura vjetore mbi 200.000 lekë. I njëjti funksionalitet mund
të implementohet edhe përmes një databaze GIS por tashmë rezultati i kërkesës
(hapësinore) mund të “hartëzohet” së bashku me rezultatet e përfituara nga të dhënat
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tabelare (në rastin konkret çdo adrese do t’i bashkangjitej një vendndodhje në hartë). Ky
operacion do të ishte i nevojshëm në rastet kur nevojitet të kërkohen persona të cilët i
përkasin një zone të caktuar.
Një shembull tjetër i cili më së miri tregon avantazhin e përdorimit të GIS. Supozoni se
nga censusi keni marrë të dhënat mbi dendësinë e popullsisë së Shqipërisë. Pasi t’i keni
ngarkuar në një databazë GIS i paraqitni ato në formën e blloqeve me gradient
(shkallëzim) ngjyre të ndryshme (sipas dendësisë). Harta në të majtë (figura 1) tregon
dendësinë e popullatës dhe kjo mund të kuptohet lehtësisht edhe pa përdorimin e një
legjende.
Ndërkohë që nëse për të paraqitur dendësinë e popullsisë i referohemi hartës në të djathtë
kuptojmë lehtësisht që të dhënat e përdorura mund të kenë qenë të korruptuara (gabim)
ose që ju nuk i keni shfrytëzuar aftësitë e programit në mënyren e duhur. Aftësia që ju
shfaqni në lidhje me interpretimin e duhur të situatës, ku harta në të majtë “ka kuptim”
ndërsa ajo në të djathtë “jo” mund të vijë si rezultat i disa faktorëve:

Figurë 1 - Verifikimi i çështjeve hapësinore në grupe blloqesh, nivel krahasues (Dendësia, Territori i
Shqipërisë), Softuer zhvillues ArcGIS 10.1, (Burimi i të dhënave: INSTAT, 2011). Për konsistencë
paraqitjeje ngjyrat dhe gradientët e përdorur janë ruajtur konform të dhënave onlinë të paraqitura nga
INSTAT.
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a) Ju mund të zotëroni informacion (njihni) personalisht territorin e Shqipërisë;
b) Mund të keni njohuri që në përgjithësi dendësia më e lartë e popullsisë në Shqipëri
ka tendencën të anojë drejt zonave në afërsi të kryeqytetit (Tiranë) si dhe drejt
qëndrave bregdetare, dhe që kjo dendësi në përgjithësi zvogëlohet duke lëvizur nga
qendra drejt periferive.
c) Në përgjithësi zonat me sipërfaqe më të vogël (të shprehura në hartë) nënkuptojnë
dendësi më të lartë.
Imagjinoni të gjeneroni të tilla hamendësime si dhe të nënkuptoni të tilla gabime në rastin
kur outputi (rezultati) do të shprehej vetëm nëpërmjet një tabele me numra dhe shifra.
Aftësia që ka GIS në ndërlidhjen e informacionit tabular (shprehet përmes tabelave) me
paraqitje të hartëzuar është një nga avantazhet më të mëdha në raport me databazat e
zakonshme. Aftësia e zhvilluar që ka GIS në trajtimin e të dhënave hapësinore e çon
(drejton) kërkuesin (specialistin) në shfrytëzimin e kësaj aftësie për të gjetur më mirë
gabimet e mundshme ose të dhëna jo konsistente.
Këto aftësi që GIS zotëron të kombinuara dhe me aftësitë njerëzore në perceptimin e të
dhënave hapësinore e shtyn akoma më tepër domosdoshmërinë dhe nevojshmërinë e
kësaj platforme. Si përfundim konkludojmë duke thënë se përmes një softueri të
mirëpërcaktuar GIS dhe një bashkësie të ofruar të dhënash mund të krijojmë lidhje
(relacione) të pafundme si dhe të analizojmë procese (fenomene) mjaft interesante.
I.7 Manipulimi dhe Analiza e të dhënave
Dallimi midis manipulimit të të dhënave dhe analizës së tyre bëhet i vështirë nëse merren
në kontekstin e GIS. Shpeshherë dhe një manipulim i thjeshtë i të dhënave (nganjëherë
vetëm shfaqja e të dhënave) mund të injektojë zhvillimin e analizës nga ana e përdoruesit.
Në vijim do të trajtojmë disa nga manipulimet bazë që do t’i nënshtrohen të dhënat
gjeografike gjatë punës me aplikacionin Web GIS Albania në gjenerimin e hartave,
raporteve dhe statistikave. Interpretimi i duhur i tyre është një domosdoshmëri në
lehtësimin dhe realizimin e punës me të dhënat gjeografike. Përdoruesi duhet të ketë një
plan të qartë dhe të mirëorganizuar në atë çfarë kërkon të përfitojë (rezultatin) me të
dhënat në dispozicion dhe mbi çfarë kriteresh duhet të mbështesë kërkimin e tij.
I.7.1 Transformimi projeksioneve dhe koordinatave
Siç është përmendur dhe më lart informacioni mund të shfaqet në format mbështetur mbi
referenca gjeografike ose jo. Shumica e softuereve GIS janë në gjëndje të transformojnë
informacionin nga një sistem koordinativ në tjetrin. Në më të shumtën e rasteve kalimi i
të dhënave nga një sistem koordinativ në tjetrin është thjesht çështje e ripërpunimit të
vlerave (koordinatave) X dhe Y përmes ekuacioneve matematikore. Ky proçes ngjan më i
thjeshtë në rastet e simboleve në trajtën e pikave, dhe ndërlikohet në rastet e vijave,
poligoneve dhe të dhënave matricore. Në rastin e vijave dhe poligoneve transformimi
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mbështetet mbi pikat e tyre përbërëse, pastaj i ribashkon ato duke përdorur të dhënat
topologjike në një format tabelar.
I.7.2 Manipulimi logjik dhe matematik i të dhënave tabelare
Në përgjithësi të dhënat në formën e pikave, vijave dhe poligoneve konsistojnë në të
dhëna në formë gjeometrike (hapësinore) dhe atribute (tabelare). P.sh., vijat që
përfaqësojnë rrugët mund të shoqërohen me informacione tabelare që përmbajnë të dhëna
mbi shpejtësinë, trafikun apo numrin e aksidenteve të ndodhura, ndërkohë poligonet
mund të shoqërohen me informacione tabelare në lidhje me popullatën, shtrirjen e
sipërfaqes, të ardhurat për frymë, etj. Këto të dhëna tabelare mund të manipulohen në
mënyrë mjaft të dobishme por njëkohësisht nëse nuk i kushtohet rëndësia e duhur mund
të çojnë në gabime të rënda. P.sh., duke patur kolonat e popullatës dhe të sipërfaqes ne
mund të krijojmë një kolonë të re në tabelë, atë të dendësisë duke shfrytëzuar dy kolonat
e mësipërme (respektivisht duke i pjesëtuar ato).
I.7.3 Grumbullimi (Bashkimi) dhe Filtrimi hapësinor
Shpeshherë është e nevojshme të grupohet (grumbullohet) informacioni gjeografik në një
shkallë më të lartë matjeje. Kjo shkallë mund të jetë më e përshtatshme për të përfaqësuar
një fenomen të caktuar gjeografik por gjithashtu mund të aplikohet edhe për qëllime
paraqitjeje apo për lehtësi në të kuptuar. Duhet të tregohet një kujdes i veçantë gjatë
grupimit të informacionit pasi GIS lejon përdoruesin që të kryejë të dy rastet (grupim të
përshtatshëm dhe të papërshtatshëm, pra me pak fjalë nuk kontrollon atë çka keni ju ndër
mend të bëni).
P.sh., supozoni se dispononi të dhëna mbi numrin e popullsisë, dendësinë, përqindjen e
popullatës në Shqipëri, si dhe mesataren e të ardhurave për frymë të paraqitura të
grupuara në blloqe (poligone). Nëse kërkojme t’i paraqesim në një shkallë më të lartë
p.sh., në nivel qarku ju duhet të paramendoni mbi efektin që ky proçes do të ketë mbi
këto të dhëna. Nëse për numrin e popullsisë ju mund të realizoni një shumatore dhe ta
paraqisni atë në nivel qarku, për të dhënat e tjera është më e vështirë të realizohet ky
proçes, p.sh., ky veprim nga ana konceptuale nuk mund të realizohet në lidhje me të
ardhurat mesatare për frymë.
Kujdes: Çdo grupim bazohet mbi një funksion të caktuar (mbledhje, mesatare,
maksimum, minimum, etj) dhe ky funksion i vjen për shtat disa veçorive duke
penalizuar disa të tjera.
Ashtu si dhe në shumë vende të tjera edhe në Shqipëri ka diferenca të theksuara
zonale të karakterit ekonomik, social, politik, etj. Nëse marrim si shembull
rrethin (qendrën) e Tiranës e cila ka një mesatare të ardhurash vjetore mjaft të
lartë në raport me komunat përbërëse të tilla si Pezë, Kashar, Ndroq, etj. Një
grupim mbi bazën e të ardhurave do të çonte në një pasqyrim jo real të situatës
aktuale.
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I.7.4 Përllogaritja e distancave
Matja e distancave është një nga aftësitë më të spikatura që GIS zotëron. Është shumë e
rëndësishme aftësia e një programi në përcaktimin e distancave më të shkurtra. Një nga
avantazhet më të mëdha që ka GIS është përcaktimi i nje rrezeje (zone mbulimi) nëse i
përcaktohet një vlerë fikse (distancë). P.sh., një rast studimi mund të ishte përllogaritja që
realizon një kompani imobiliare që vepron në Shqipëri (mbulon të gjitha fazat, që nga
grumbullimi i drurit e deri tek prodhimi i mobilieve) në përcaktimin e distancave (rrezes)
nga pyjet të cilat dallohen qartazi nga rruga.
Arsyeja pse kjo kompani mund të veprojë në një mënyrë të tillë lidhet ngushtë me faktin
që njerëzit nëse shikojnë të zhvillohet një aktivitet i tillë si ai i prerjes së drurëve mund të
krijojnë një koncept dhe imazh negativ mbi emrin e kompanisë dhe kjo mund të ndikojë
në tregun e saj, në të kundërt nëse ky aktivitet zhvillohet larg syrit të njeriut, edhe pse
njerëzit e kuptojnë diçka të tillë përsëri e kanë më të lehtë për ta pranuar.
Dihet që në Shqipëri operojnë një numër i konsiderueshëm firmash ndërtimi.
Pranohet gjithashtu që produktin e parë këto firma e marrin duke gërmuar në
shtratin e lumejve si dhe në guroret e përhapura që disponojnë. Përcaktimi i
trajektoreve të sakta, drejtimeve të mirëpërcaktuara dhe përllogaritja e
distancave nga subjekte të veçantë përbën një faktor thelbësor në mbarëvajtjen e
proçesit. GIS mbulon më së miri konglomeratin e specifikave të lartpërmendura.
Shembull tjetër i llogaritjes së distancave është situata kur nevojitet të llogaritet raporti
midis rritjes së distancës së shtëpive nga qendra e biznesit të qytetit (marrim në shqyrtim
zonën e bllokut në Tiranë) dhe çmimit që kanë këto shtëpi. Rruga më e mirë është të
mblidhen të dhënat mbi shtëpitë e shitura kohët e fundit dhe çmimet respektive si dhe
integrimi në softuer i distancave që ka secila nga këto shtëpi nga qendra e biznesit në
qytet. Një funksion interesant do të derivonte nga ky fakt duke na treguar se si ndryshon
raporti i çmimit të shtëpive në varësi të distancës.
Kujdes: Në aplikacionin Web GIS Albania ofrohet gjithashtu mundësia e
zhvillimit të kërkimeve specifike me opsion “distancën”. Përdoruesi ka mundësi
të përcaktojë zonën rrethuese të kërkimit dhe natyrën e objektit që kërkohet
brenda kësaj zone, që sipas rastit mund të jetë ose jo i të njëjtës natyrë me
objektin origjinë “referues”.
I.7.5 Mbivendosja
Një tjetër funksion shumë i rëndësishëm i GIS është aftësia për të krahasuar dhe
menaxhuar shtresa të ndryshme hapësinore. Përpunimi që GIS i bën këtyre shtresave
lidhet ngushtë me dy parametra të huazuar nga algjebra të cilët janë operatorët “DHE”
dhe “OSE”.Operacioni i cili mbështetet mbi operatorin “OSE” quhet bashkim. Proçesi i
bashkimit kombinon së bashku hapësirën gjeografike të të dy shtresave.

10

Nga ana tjetër operacioni që kryhet përmes operatorit “DHE” quhet prerje. Ky proçes
nxjerr si rezultat vetëm pjesën e përbashkët që mund të kenë shtresat pjesëmarrëse. Këto
proçese nuk janë fikse për çdo program, ndaj është e rëndësishme të menaxhohet me
kujdes qëllimi dhe arsyeja e përdorimit të secilit funksion.
I.7.6 Modelimi hapësinor
Duhet pranuar që Shqipëria është një vend mjaft i ndjeshëm ndaj rreziqeve natyrore të
tilla si reshjet e dëborës, përmbytjet, zjarret, etj. Ata janë kthyer tashmë në një faktor
negativ dhe konstant duke paraqitur një kërcënim serioz dhe të herëpashershëm ndaj
popullatës.
Shumë vende kanë integruar tashmë modele dhe simulime në përputhje me parametrat
dhe vlerat e zonave të kërcënuara. Ashtu dhe në vendin tonë tashmë me zhvillimin
teknologjik janë krijuar kushtet e përshtatshme për gjenerimin dhe strukturimin e
projekteve të tilla që do të shërbenin si një shtysë jo vetëm për informimin e popullatës
por gjithashtu përmirësimin dhe rritjen e efikasitetit të menaxhimit dhe operimit nga ana
e strukturave të emergjencës.
Modelimi hapësinor është një nga funksionet kyçe të GIS si teknologji. Supozoni se keni
një rrjet të shprehur në pika të matjeve të reshjeve në Shqipëri me informacione mbi
reshjet, lartësinë dhe temperaturën. Ju mund të ndërtoni fare mire një modelim hapësinor
i cili parashikon reshjet nisur nga lartësia dhe temperatura (në rastin konkret shfrytëzohen
funksionet e lidhjeve korrelative të dyfishta ose të trefishta).
Modelimi hapësinor në të shumtën e rasteve ka një tendencë që çon në përllogaritjen e
gjërave të cilat nuk janë drejtpërdrejt të matshme. P.sh., supozoni se kërkoni të prodhoni
një hartë e cila shfaq rrezikun mbi zjarret (vatrat e tyre) në Shqipëri duke përdorur
variabla të tillë si bimësia, pjerrësia, orientimi, distanca nga rrugët, etj. Të gjitha këto
variabla mund të përfitohen përmes modeleve ekzistuese, pastaj nisur nga këto të mund të
përllogarisni rrezikun ndaj zjarrit nga një kombinim matematikor i tyre apo logjik.
I.8 Teknikat e ndjekura gjatë zhvillimit të proçesit të kërkimit në WGA.
Për të kuptuar më saktë atë çfarë përfaqëson platforma WGA duhet t’i japim përgjigje me
radhë pikave të poshtëshënuara:


Çfarë është informacioni gjeografik, në çfarë formash na shfaqet ai dhe cilat janë disa
nga rrugët që përdoren gjatë kërkimit ?



Cilët janë disa nga elementet thelbësore që duhen patur parasysh gjatë analizës,
hartëzimit dhe interpretimit të informacionit ?



Mënyra e referencimit hapësinor të imazheve në distancë dhe mënyrat e përdorimit të
saj gjatë kërkimeve ?
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Cilat janë aftësitë analitike kryesore të platformës WGA ?

Mbi bazën e analizës kërkimore qëndron koncepti që kërkimi fillohet vetëm atëherë kur
dihet rruga që duhet të ndjekësh për ta përfunduar atë. Gjatë punës me aplikacionin WGA
përdoruesi duhet të ketë të mirëpërcaktuar rrugën që duhet ndjekur dhe opsionet që
nevojiten për ta realizuar dhe për këtë duhet të ketë një njohje të gjerë ndaj një serie
pyetjesh të cilat ndeshen më së shumti gjatë punës kërkimore.
Karakteristikat e mëposhtme janë shumë të rëndësishme të kihen parasysh gjatë krijimit,
analizimit dhe hartëzimit të të dhënave. Përgjigja ndaj secilës prej pyetjeve të mëposhtme
sjell më afër solucionit (zgjidhjes) përdoruesin dhe lehtëson prosesin kërkimor.
I.8.1 Natyra e fenomenit që përfaqësohet
Fenomenet (entitetet dhe ngjarjet) gjeografike konceptohen në trajtën e modeleve
konceptuale. Këto janë paraqitje të thjeshtëzuara fenomenesh në botë. Dallimi më
thelbësor konceptual gjatë përfaqësimit të fenomeneve gjeografike është ai mes fushës
dhe objektit.
Një shembull i qartë i fushës është temperatura, një fenomen i vazhdueshëm dhe i
ndryshueshëm që ekziston kudo në hapësirë. Shembuj të tjerë përfshijnë lartësinë,
trysninë, etj.
Në kontrast me këto shembuj kemi ato që përfaqësojnë objekte të veçantë si p.sh.,
zjarrfikëset. Janë të dallueshme, si dhe kanë të mirëpërcaktuar kufijtë dhe formën,
lehtësisht kuptohet që ndodhen në një vend dhe jo në një tjetër. Shembuj të tjerë
entitetesh që përfaqësohen nga objektet gjeografike janë rrugët, ndërtesat, etj.
Kujdes: Në aplikacionin WGA në zonën “çështje studimi” radhiten lista e
elementëve që i përkasin kategorive respektive dhe i përkasin njërit (fushë) apo
tjetrit (objekt) fenomen. Në përgjithësi të gjithë elementët e një kategorie i
përkasin të njëjtit fenomen. P.sh., për fenomenin “fushë” kemi kategorinë
“rreziqe natyrore” me elementët përbërës zjarre, përmbytje, reshjet,
temperatura, thatësira, etj. Fenomeni “objekt” mund të përfaqësohet nga
kategoria “institucione” me elementët përbërës bashki, qark, gjimnaz,
universitet, etj.
I.8.2 Faktori hapësinor
Pyetjet në lidhje me faktin se si matet informacioni lidhen me pyetjen e mëparshme në
lidhje me përcaktimin e natyrës së fenomenit që po studiohet. Informacioni gjeografik
matet dhe analizohet në shkallë të ndryshme hapësinore. Gjatë analizës që i bëhet të
dhënave tentohet të përdoren shkallë të ndryshme matjeje në mënyrë që të arrihet në
konkluzione sa më efikase. Terma të tillë si “rezolucion“ apo “thërrmija“ përdoren
vazhdimisht gjatë trajtimit të konceptit “shkallë matjeje”, sidomos në rastet kur
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informacioni shprehet në format dixhital qoftë ai raster, karakteristike kryesisht për
imazhet e përfituara nga satelitët ose piksel karakteristike për ekranin e kompjuterit.
Kujdes: Logjikisht duhet pranuar se marrja e vendimit për përdorimin e një
shkalle të vogël gjatë proçesit të kërkimit nga ana e përdoruesit, rrit
propabilitetin që synimi i kërkimit të jetë krahasimi dhe pjesëmarrja e shumë
objekteve në “ekuacion”, d.m.th kërkimin e pozicionon në një nivel “krahasues”, e kundërta, përdorimi i një shkallë të lartë nënkupton kërkim ndaj një
objekti të veçantë, specifik, d.m.th kërkimin e pozicionon në një nivel
“selektues” (përzgjedhës).
Sidoqoftë vështirësitë në përdorimin e shkallëve të ndryshme nuk kufizohen vetëm në
përcaktimin e faktit se cila është shkalla e duhur që duhet përdorur (rezolucioni i duhur),
pasi shpeshherë specialistët e GIS janë të interesuar në relacionet apo marrëdhënien që
ekziston midis shkallëve të ndryshme, të tilla si “lokale në globale” ose “globale ne
lokale”. Këto relacione shprehin hierarkitë që ekzistojnë midis shkallëve.
I.8.3 Faktori kohë
Të gjithë fenomenet gjeografike variojnë në funksion të kohës. Kjo do të thotë që shkalla
kohore e matjeve që mund të realizohen mbi një informacion gjeografik është një aspekt
tjetër i rëndësishëm i metodave të kërkimit. P.sh., informacionet vjetore në lidhje me
sasinë e reshjeve në Shqipëri mund të jenë të padobishme për të kuptuar ngjarje të
veçanta metereologjike të tilla si stuhitë apo përmbytjet. Matjet e përditshme të trafikut të
rrugëve apo dhe hekurudhave në një rrjet transporti mund të jenë të padobishme për të
kuptuar problematika të tilla si: çështjet delikate të trafikut që ndryshon minutë pas
minute, aksidentet rrugore, ç’rregullimi i drejtimit, kaosi, etj.
Aplikacioni ynë mundëson zhvillimin e kërkimit konform faktorit kohë. Çështja
qëndron në faktin se ndryshe nga shumë aplikacione të tjera të cilat i
mbivendosin të dhënat e përditësuara ndaj atyre të vjetrave duke humbur
relacionin midis së shkuarës dhe së tashmes, WGA për disa nga “çështjet e
studimit” (kryesisht rreziqet natyrore si zjarret, reshjet e dëborës, përmbytjet,
etj) ruan të dhëna dhe informacione konform faktorit kohë. Në këtë mënyrë
përdoruesi mund të zhvillojë një kërkim “relacional” duke krahasuar, analizuar
dhe interpretuar modele dhe situata të ndodhura në periudha të ndryshme
kohore. Kjo ndihmon së tepërmi në rritjen e shkallës së ndërgjegjësimit se si
kanë evoluar disa fenomene dhe procese në kohë, duke çuar natyrshëm në
vendimmarrje më të sakta.
GIS si teknologji ka akoma hapësirë përmirësimi në lidhje me çështjen e menaxhimit të
informacionit (të dhënave) në kohe. Zhvillimi i modeleve dinamike të cilat përshkruajnë
çështje të tilla si rritja urbane, në mënyrë të vazhdueshme konsiston në një tematike mjaft
interesante dhe si një objekt studimi tepër i kërkuar.
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Meqenëse jemi në vazhdën e interpretimit të të dhënave të varura nga faktori kohë, duhet
theksuar se GIS mund të ushtrojë një rol përcaktues në studimin dhe analizimin e
lëvizjeve demografike që Shqipëria i është nënshtruar viteve të fundit.
Për herë të parë në historinë e censusit, të kryera që nga 1923-shi, popullsia në
zonat urbane është më e lartë se popullsia në zonat rurale. E ndarë në përqindje,
53.7% e popullsisë jeton në zonat urbane dhe 46.3% e popullsisë jeton në zonat
rurale. Shqipëria është vendi i fundit në kontinentin europian që arrin një normë
urbanizimi mbi 50 për qind, absolutisht i fundit, me përjashtim të Bosnjës dhe
Hercegovinës. Si rezultat ky evolucion gjeografik në një shtrirje kohore 10
vjeçare përbën një material të rëndësishëm për të paraqitur në formatin “hartë”
shoqëruar me diagrama dhe statistikat përkatëse.
Kujdes: Rezolucioni hapësinor është veçanërisht interesant marrë në kontekstin
e monitorimit në distancë të siguruar përmes sateliteve. Dendësia kohore (në
kohë) e imazheve që përfitohen përmes satelitëve është marramendëse dhe rritet
gjithmonë e më shumë. Biles ndërkohë që ju po lexoni këto rreshta satelitët po
grumbullojnë një numër të lartë imazhesh.
Sidoqoftë shumica e aplikacioneve nuk kërkojnë imazhe kohore të mirëpërcaktuara deri
në detaj. P.sh, metereologët mund të kërkojnë në interval kohor (çdo orë), planifikuesit e
urbanistikës (në intervale mujore ose vjetore), etj. Gjithsesi periodiciteti i imazheve të
përftuara duhet të jetë konform kërkesave që keni ndaj kërkimit shkencor.
I.8.4 Modelet dhe strukturat e të dhënave
Modelet tona konceptuale në lidhje me fenomenet gjeografike përfaqësohen në një formë
të thjeshtëzuar në kompjuter në trajtën e modelit të të dhënave, e cila është një format i
thjeshtëzuar kompjuterik i veçorive hapësinore, kohore dhe tematike të informacionit
gjeografik. Pjesën më të madhe të informacionit gjeografik e shprehim përmes modelit të
të dhënave në format raster ose vektorial. Modeli vektorial konsiston në objekte
gjeometrike të formuara nga lidhje vektoriale përmes pikave nyje në hapësirën e të
dhënave, dhe përfshin entitete të tilla si pika, vija ose poligone të cila janë zero, një, dy
ose tre dimensionale. Të dhënat hapësinore të shprehura në një format vektorial paraqiten
në trajtën e koordinatave që i jepen pikave të kulmeve.
Në ndryshim nga modeli vektorial modeli raster konsiston në një rrjet të rregullt qelizash
të vogla, zakonisht në formë katrore e cila ndan sipërfaqen e sheshtë si një kuti e madhe
shahu me vlera në çdo qelizë. Informacioni hapësinor në një model raster shprehet në
formën e koordinatave që i caktohen qelizave. Dallimi vektor - raster shpeshherë
përshkruhet si krahasimi konceptual ekuivalent me atë që zhvillohet midis objekteve dhe
fushave, pavarësisht se në të vërtetë ky krahasim nuk është krejt i saktë përderisa modeli
raster në formatin e vet dixhital përfaqëson fushën si një bashkësi objektesh të vendosur
në qeliza të vogla, dhe jo si një entitet i vazhdueshëm ashtu siç edhe në të vërtetë e ka
profilin.
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Si rrjedhojë modelet e të dhënave që përfaqësojnë fenomenet konceptuale në format
dixhital përfaqësohen nga strukturat e të dhënave. Marrim si shembull një bashkësi prej
tre stacionesh autobusi (figura 2). Modeli i të dhënave shprehet thjesht përmes 3 pikave
në hapësirë të cilat tregojnë numrin e identifikimit të stacionit të autobusit. Një sistem
koordinativ mund t’i bashkangjitet këtij modeli të dhënash për të lehtësuar përshkrimin e
vendndodhjes së pikave.

Modeli të dhënave vektorial
3 pika në hapësirë
me veçori numerike

Modeli të dhënave raster
me sistem koordinativ
të mbivendosur

Vlera

Strukturë të dhënash vektoriale

Strukturë të dhënash raster

Figurë 2 - Modelet dhe strukturat e të dhënave, Të dhëna mbi 3 stacione autobusi.

Struktura e të dhënave që i bashkangjitet këtij modeli të dhënash do të jetë e ndryshme në
varësi të tipit të modelit që është zgjedhur për të përfaqësuar informacionin. Në rastin e
një formati vektorial stuktura e të dhënave do të ishin tre rreshta me numra ku do i
shtohej dhe një kod ID (Identifikimi) (koordinata X, Y si dhe numri i identifikimit të
stacionit të autobusit).
Është e rëndësishme shfrytëzimi në mënyrën e duhur i modelit dhe strukturës së
të dhënave pasi ato influencojnë dukshëm mënyrën se si përpunohet dhe shfaqet
informacioni dhe se si analiza të caktuara mund të zhvillohen, gjithashtu
menaxhon dhe përhapjen e gabimeve në këto analiza.
Ndërsa në rastin e një modeli raster të dhënat mund të ruhen në 5 rreshta të 5 numrave
ose n rreshta të n numrave në varësi të rezolucionit hapësinor të pikselave ose qelizave të
rrjetës që konsiderohen të përshtatshme. Duhet theksuar që në modelin raster vlera 0 do
të thotë “nuk ka entitet të përfaqësuar”.

15

I.8.5 Kontrolli në distancë i Informacionit Gjeografik
Monitorimi në distancë në kohët e largëta realizohej nga pajisje deri diku primitive të tilla
si balona apo dhe aeroplane ndërsa në kohët e sotme ato realizohen duke u mbështetur
mbi pamjet satelitore. Fotografitë ajrore në fillimet e tyre ishin bardh e zi të marra në
diapazonin e dukshëm të spektrit elektromagnetik. Kjo pastaj me kalimin e kohës evoluoi
në fotografi me ngjyra të cilat zotërojnë një spektër më të gjerë informacioni.
Më pas u zvilluan pamjet me rreze infra të kuqe, një revolucion i rëndësishëm për të
vlerësuar në një shkallë më të mirë objektet. Zhvillimi i sensorëve gjithnjë e më të
sofistikuar ka zgjeruar rezolucionin spektral të imazheve të përfituara nga monitorimi në
distancë. Tashmë ka sensorë satelitore të aftë për të prodhuar imazhe të monituara në
distancë në lidhje me tokën mbështetur edhe nga efekti termal (nxehtësia).
Aktualisht ekzistojnë një sërë institucionesh dhe kompani shtetërore dhe private
të tilla si EUROSENSE, ZKI, etj qëllimi i të cilave është informimi dhe
prezantimi i të dhënave dhe fenomeneve në mbarë botën në kohë reale. Lidhja e
tyre me disa prej satelitëve të lëshuar në orbitë të tillë si TerraSAR-X,
FORMOSAT, CHAMP, etj i pozicionon ata si pararojë të informacionit, duke i
kthyer në një burim të besueshëm dhe të domosdoshëm në zgjidhjen e mjaft
situatave delikate.
Fillimet e tyre këto kompani i patën me qëllim përballimin e krizave natyrore
dhe menaxhimin e fatkeqesive natyrore, por me kalimin e kohës filluan të
shfrytëzoheshin nga një masë e gjerë njerëzish për qëllime kërkimore, studime
shkencore, strukturim projektesh, etj. Ato disponojnë databaza komplekse me të
dhënat e grumbulluara mbi evente (ngjarje) nga shumë vende të botës.
Shqipëria gjithashtu listohet (rreshtohet) në rangun e vendeve të cilat kanë
përfituar shumë nga këto burime. Të gjitha fatkeqësitë e viteve të fundit
(përmbytjet, reshjet e dëborës dhe së fundmi zjarret e përhapura gjatë këtij viti)
janë të ruajtura në trajtën e hartave dhe pamjeve satelitore në databazat
përkatëse. Disa nga këto harta janë shfrytëzuar gjithashtu gjatë studimit
shkencor.
Imazhet multispektrale në të shumtën e rasteve kanë me qindra shirita spektralë, përmasat
e të cilave mund të bëhen të pallogaritshme. Imagjinoni një imazh prej 1000 * 1000
piksel, i cili i bie të jetë afërsisht sa monitori i një kompjuteri ku secili piksel ka 256
shtresa te veçanta të cilat përfaqesojnë pjesë të spektrit të tyre elektromagnetik, e
përkthyer ndryshe, çdo piksel ka 256 të dhëna (në formën e numrave) që i shoqërohen.
Analizimi i informacioneve të tilla e detyrojnë kompjuterin të punojë shumë fort. Volumi
dhe interpretimi i këtyre imazheve shpeshherë mund jetë i lodhshëm për mendjen
njerëzore. Dhe për më tepër duhet theksuar se një pjesë e mirë e këtyre informacioneve
janë të tepërta.
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Si rezultat pjesa më e madhe e teknikave të cilat merren me imazhet e monitorimit në
distancë zotërojnë metoda të cilat “lehtësojnë” imazhin duke reduktuar rezolucionin e
tyre me qëllim eleminimin e teprinave në mënyrë të tillë që imazhi të bëhet më i
“përtypshëm” nga njerëzit. Në të shumtën e rasteve sasia e rezolucionit që eleminohet tek
një imazh varet dhe përcaktohet nga nevojat dhe qëllimet që ka përdoruesi.
Imazhet e monitorimit në distancë kanë një gamë të gjerë rezolucionesh të përdorura.
Rezolucioni hapësinor i përdorur për këto imazhe duhet të vijë konform kërkimit që
kërkohet të realizohet, pra duhet theksuar se zgjidhja se cili duhet të jetë rezolucioni më i
përshtatshëm për imazhin është një sfidë më vete.
P.sh., fotografitë ajrore mund të përfitojnë imazhe me rezolucion 1 inç (=2.54cm), ndërsa
imazhet e matura përmes radarit mund të arrijnë rezolucion të matur deri në kilometër.
Gjithsesi duhet theksuar se imazhet në rang globi me rezolucion më të vogël se 1 km e
sforcojnë së tepërmi aftësitë përllogaritëse të një kompjuteri.
Kujdes: Duhet theksuar se përdorimi i imazheve me rezolucion shumë të lartë
jo gjithmonë rezulton i dobishëm për nevojat e përdoruesit. Shpeshherë tipare
të veçanta të imazheve si p.sh., dritat, ndërtesat, etj bien në sy shumë më qartë
nëse trajtohen nga një rezolucion i vogël se sa një rezolucion i lartë.

* * *
Trajtimi i paketës ndihmëse ArcGIS në vijim do të na paraqesë një
panoramë të plotë të integrimit të një softueri aplikativ të profilit
gjeohapësinor në strukturimin e hartave të indeksuara të cilat do të
mund të integrohen më pas në aplikacionin Web GIS Albania.
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II. Paketa Ndihmëse, Platforma ArcGIS
Siç do ta përmendim në kapitujt në vijim paralelisht me aplikacionin WGA do të
shfrytëzojmë paktetat ndihmëse që na ofron ESRI në shfrytëzimin dhe menaxhimin e
hartave dinamike. Arsyeja e krijimit të një strukture të tillë paralele mbështetet pikërisht
mbi faktin se aplikacioni WGA do të operojë si një faqe web me module të
modifikueshme dhe të downlodueshme nga përdoruesi, si rezultat ndërhyrjet në
databazën e saj dhe funksionalitetet përbërëse do të jenë përgjithësisht të “asimilueshme”
dhe të shpejta në transferim (replikim, zhvendosje skedarësh, kopjim tabelash, etj).
1

ESRI: Është kompania më e madhe dhe e organizuar që ofron shërbimet e saj
në zhvillimin e softuareve (programeve) GIS dhe të aplikacioneve të cilat
merren me menaxhimin e databazave gjeografike. U themelua në vitin 1969 si
një institut i cili realizonte kërkime mbi ambjentin për t’u transformuar më pas
në qendrën kryesore botërore të shpërndarjes së produkteve të cilat kanë për
bazë menaxhimin, administrimin dhe analizën e të dhënave dhe informacioneve
me karakter gjeografik. Qëndra e kësaj kompanie është në Redland, Kaliforni.
Nga ana tjetër paketat ndihmëse do të “punojnë” në “back-stage” të menaxhuar nga
specialistë GIS. Ato do të mbështeten gjithashtu në databaza më komplekse dhe tullse më
të fuqishme. ArcGIS është një sistem që mundëson krijimin e të dhënave, hartave dhe
modeleve me qëllim shfrytëzimin e tyre nga përdorues në një desktop, brouzer (browser),
ose përmes pajisjeve si celulari, GPS etj, këto në varësi të nevojave të organizatës. Nëse
jeni një zhvillues (specialist programator), ArcGIS ju ofron mjetet e nevojshme për të
ndërtuar aplikacionet e juaja personale. Njerëzit përdorin ArcGIS në të gjitha tipet e
organizatave, me qëllim përmirësimin e rrjedhës së tyre të punës dhe zgjidhjen e situatave
kritike që shfaqen. ArcGIS ndihmon në:
Menaxhim të dhënash dhe vlerash (ku përfshihen menaxhimi i territorit, shërbimeve,
klienteve, etj).
Planifikim dhe analizë (përfshihen parashikimet dhe analizat e rreziqeve në
organizatë).
Operacione biznesi (shpërndarje, monitorim, gjurmim, inspektim, mirëmbajtje, etj).
Vendimmarrje.
Më poshtë (figura 3) paraqitet skema e plotë e një platforme ArcGIS 2. Prezantimi bëhet
sipas dy niveleve atij funksional dhe aplikativ. Paraqiten komponentet ArcGIS dhe
aplikacionet e saj përbërës.
1

http://www.esri.com/
Të dhënat mbi strukturën e platformës ndihmëse janë marrë nga burimi ESRI. Trajtimi është përqendruar
në aplikacionet bazë për platformën tonë.
2
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ArcGIS

Server GIS

ArcView
ArcMap

Desktop GIS

Mobile GIS

ArcEditor

ArcInfo

ArcCatalog

ArcGlobe

ArcToolbox

ESRI Network

Niveli Funksional
Niveli Aplikativ

Figurë 3 - Platforma ndihmëse ArcGIS

ArcGIS është një bashkësi produktesh softuer të integruara njëra me tjetrën të cilat
shërbejnë për ngritjen e një sitemi të plotë ArcGIS. Përbëhet nga 4 struktura themelore:
ArcGIS Desktop - Është një komplet aplikacionesh profesionale GIS e përbërë nga 3
produkte kryesore softuer ArcView, ArcEditor dhe ArcInfo.
Server GIS - ArcIMS, ArcGIS Server, dhe ArcGIS Image Server. Janë të gjitha produkte
të cilat mbështesin funksionalitetet e tyre mbi internetin. Përdoren në shpërndarjen e
hartave dinamike dhe shërbimet e ndryshme GIS përmes web-it.
Mobile GIS - ArcGIS Mobile ndihmon organizatat në shpërndarjen e të dhënave dhe
shërbimeve GIS nga servera qendrorë në një gamë të gjerë pajisjesh lëvizëse (mobile).
Pajisjet lëvizëse GIS si p.sh., GPS, ndihmojnë pjesëtarët e stafit të cilët nuk kanë
eksperiencë të madhe në përdorimin e aplikacioneve GIS
ESRI Developer Network (EDN) - Përmban komponente të integruar softuer për
zhvillues (programator) GIS të cilët ndihmojnë në ndërtimin e aplikacioneve GIS si dhe
paraqesin zgjidhje optimale ndaj problemeve të ndryshme. Ofrojnë burime kodi online,
librari referencash, modele të diagramave të objekteve si dhe suport teknik.
II.1 ArcGIS DESKTOP
Nga strukturat e lartpërmendura do të ndalemi në ArcGIS DESKTOP, pasi është
platforma kryesore në ndërtimin, manipulimin dhe menaxhimin e të dhënave gjeografike.
Është pikënisja për zhvillimin dhe organizimin e GIS përmes organizatës suaj dhe uebit.
E paraqitur skematikisht do të kishim një pamje si ajo e figurës 4. Në nivel funksional
paraqitet sipas tre produkteve softuer bazë:
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Figurë 4 - Ndërlidhja e aplikacioneve ndihmëse.

ArcView shërben për të zbatuar analiza mbi hapësirën, mundëson vështrimin e të
dhënave hapësinore si dhe krijimin e shtresave të hartave.
ArcEditor përmban të gjitha funksionalitet e ArcView të cilat i shtohen funksionaliteteve
mbi manipulimin e bazave të të dhënave gjeografike si dhe të skedarëve të formatit
“shapefile”.
ArcInfo përmban të gjitha funksionalitet e ArcEditor të cilat i shtohen funksionaliteteve
mbi manipulimin, modifikimin dhe analizën e të dhënave.
Meqenëse ArcView, ArcEditor, dhe ArcInfo kanë të njëjtën strukturë, përdorues të
ndryshëm mund të manipulojnë projektet e njëri-tjetrit pa hasur në vështirësi përshtatjeje.
Secili nga të tre produktet është në gjëndje të shfrytëzojë hartat, të dhënat, simbologjinë,
shtresat, tullset, ndërfaqet, raportet, metadatat, etj. Fakti që të tre produktet e
lartpërmendura mbështeten mbi të njëjtë arkitekturë (të përbashkët) ndihmon përdoruesit
duke mos i detyruar të mësojnë dhe t’i përshtaten arkitekturave të ndryshme.
II.2 Aplikacionet e ArcGIS Desktop
ArcGIS Desktop është një komplet aplikacionesh softuer të integruara, të prodhuara nga
ESRI në të cilat përfshihen ArcMap, ArcCatalog, ArcToolbox, ArcGlobe dhe ArcScene.
ArcMap mundëson paraqitjen, modifikimin dhe ndërveprimin (query) me të dhënat
hapësinore si dhe krijimin e hartave.
ArcCatalog është aplikacioni i cili mundëson menaxhimin e të dhënave, kërkimin dhe
eksplorimin e skedarëve dhe dokumentacioneve në kompjuter, databazë apo dhe burime
të tjera të dhënash. Pasi të keni krijuar lidhjen me të dhënat, ArcCatalog ju mundëson
shqyrtimin e përmbajtjes së tyre. Shpesh ndodh që kur kërkoni të shfrytëzoni të dhëna
mbi një projekt ato mund të mos jenë të përshtatshme për t’u përdorur, pasi mund të
nevojitet t’i ndryshohet formati, projeksioni, veçoritë, etj. Të gjitha këto manipulime
mund të zbatohen përmes përdorimit të tullseve të gatshme në ArcCatalog.
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ArcToolbox mundëson proçesimin gjeografik të të dhënave, konvertimin e tyre si dhe
analizimin e mjeteve të punës (tools).
ArcReader ofron përdorueve të GIS mundësinë e shpërndarjes së hartave dixhitale
lokalisht, përmes rrjetit ose internetit. ArcReader mund të hapë harta të publikuara,
skedarët e të cilave kanë prapashtesën (.pmf). Këto harta mund të krijohen nga produktet
e tjera ArcGIS si ArcMap apo ArcGlobe me anë të funksionalitetit të publikimit. Hartat e
publikuara në të vërtetë nuk përmbajnë të dhënat e shfaqura në hartë por i referohen të
dhënave (krijojnë një lidhje), të cilat mund të jenë ruajtur në një disk, një kompjuter tjetër
apo në web.
ArcReader mundëson një lidhje në kohë reale me të dhënat në mënyrë që paraqitja e të
dhënave të jetë dinamike dhe hartat të jenë të përditësuara. Dokumenti në vetvete mund
të përmbajë elemente të hartës të tilla si: titulli, shkalla e zvogëlimit, busullat, etj.
II.3 ArcMap
Midis aplikacioneve të lartpërmendura ne do të fokusohemi në trajtimin e ArcMap dhe
ArcCatalog si dy nga platformat më të rëndësishme në analizimin e informacioneve
gjeografike. Versioni i aktual i paketës së programeve është “ArcGIS 10.1”. ArcMap
është një softuer i mbështetur nga organizata ESRI i cili është projektuar për të
manipuluar të dhënat gjeografike. ArcMap krijon lehtësira të mëdha si në:


Vizualizimin. Brënda një kohe shumë të shkurtër përdoruesi krijon një kontakt viziv
me hartën, elementet përbërës të saj si dhe arrin të ndjekë në kohë reale të gjitha
modifikimet e mundshme që mund të aplikohen mbi hartë.



Krijimin. Lehtëson realizimin e hartave të cilat transmetojnë më së miri mesazhin
tuaj. ArcMap ofron të gjitha mjetet e duhura për të vendosur të dhënat në hartë dhe
për t’i shfaqur ato në mënyrë sa më efektive.



Zgjidhjen e situatave. Përdorimi i ArcMap gjatë punës me të dhënat gjeografike
mundëson dhënien e përgjigjeve pyetjeve të tilla si “Ku ndodhet…?”, “Sa
ndodhen…?”, “Po nëse...?” etj, të cilat më pas çojnë në vendimmarrje më të sakta.



Prezantimin. ArcMap ju mundëson krijimin e hartave mjaft komplekse por në të
njëjtën kohë dhe shumë të lehta për t’u interpretuar dhe zbërthyer nga njerëz të
jashtëm të cilët kërkojnë të analizojnë punën tuaj. Mundësia që ofron ArcMap në
kombinimin e hartave me tabela, grafikë, figura, vizatime dhe foto të ndryshme i jep
asaj një avantazh të madh në raport me shumë programe të tjerë. Gjatë punës do të
vini re se komunikimi gjeografik është një mënyrë shumë e suksesshme për të
motivuar dhe informuar të tjerët në lidhje me ambjentin që i rrethon.



Zhvillimin. Ambjenti ArcMap ndihmon në përshtatjen e ndërfaqeve të punës sipas
nevojave dhe interesit personal ose të organizatës në të cilën bëni pjesë. Mundëson
ndërtimin dhe zhvillimin e mjeteve të reja të punës të cilat automatizojnë veprimet e
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kryera dhe ngrejnë aplikacione autonome të cilat mbështeten mbi komponentet e
ArcMap.
Secili nga përdoruesit mund të krijojë një ambjent pune sa më familjare ndaj
kërkesave të tij dhe sa më të lehtë për t’u përdorur dhe menaxhuar. ArcMap ofron
mundësinë e riorganizimit dhe ristrukturimit të menuve apo dhe tullbareve ekzistuese
si dhe krijimin e menuve dhe tullbareve të reja.
Përdoruesi mund të shtojë apo të heqë tullse nga një tullbar, mund të ripozicionojë si
dhe të ndryshojë formën e tyre. Në këtë mënyrë gjithçka bëhet më e lehtë për punën
tuaj pasi jeni ju që rimodeloni ambjentin e punës sipas kërkesave dhe kritereve
specifike që keni dhe jo t’i përshtateni atij.

* * *
Në vijim do të trajtojmë problematikat kryesore që gjejnë zgjidhje nga
implementimi i GIS si teknologji dhe fushat bazë që mund të arrijnë
një ngritje të standarteve operuese nga integrimi i GIS si bosht
operimi, menaxhimi dhe strukturimi të informacionit dhe praktikave.
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III Fushat e përdorimit të GIS në Shqipëri
Duke qenë një shkencë e cila bazohet mbi administrimin dhe manipulimin e të dhënave
dhe informacioneve në favor të vendimmarrjeve më të sakta, si dhe ndërtimit të
projekteve bazuar mbi harta dhe pamje konkrete të përditësuara me informacionet më të
fundit, GIS shfaqet si një teknologji moderne e cila gjen hapësirë përdorimi në shumë
fusha.
Në Shqipëri integrimi i GIS në sektorin privat apo shtetëror paraqitet mjaft i “dobët”. Me
përjashtim të disa projekteve që zhvillohen në rang lokal përçasja ndaj kësaj teknologjie
lë shumë për të dëshiruar. Është fakt se nuk do të kishte asnjë sektor i çfarëdolloj profili
që nuk do të përfitonte nga platforma Web-Based GIS.
Në kapitujt në vijim ne do të paraqesim disa nga sektorët më të rëndësishëm që operojnë
në Shqipëri dhe që përbëjnë përqindjen më të lartë në GDP e vendit tonë. Secili nga këto
sektorë do të trajtohet veçmas shoqëruar dhe me shembuj konkretë se si integrimi i
platformës WGA v1.1 apo dhe çdo lloj paraqitjeje me bazë të dhënat gjeografike dhe
formatin “hartë” do të ndikonte në mënyrë të dukshme në rritjen e oportuniteteve
(mundësive) për të ardhura më të larta mbështetur mbi politika ndërveprimi më të sakta
dhe koherente.
Përjashtim nga kjo strukturë do të përbëjë kapitulli mbi “Menaxhimin e Rreziqeve
Natyrore” (nuk përbën sektor fitimprurës në buxhetin e shtetit) që në të vërtetë përbën
dhe zanafillën e krijimit të kësaj platforme si dhe disa nënsektorë (çështje të veçanta) që
përbëjnë interes të veçantë për vendin tonë të tilla si: interneti, media, problemet e
trafikut dhe të parkimit, etj.
Secila nga këto fusha si mjedisi, transporti, ekonomia, komunikimi, etj zë një rol të
rëndësishëm në jetën e njeriut dhe janë subjekt i përpjekjeve të vazhdueshme në
përmirësimin, zhvillimin dhe planifikimin e tyre sa më efikas dhe me rendiment. Ato
shfrytëzojnë specifikat e veçanta të teknologjisë GIS duke e kthyer atë në një pjesë
integrale dhe të pazëvendësueshme të strukturave dhe platformës që ato paraqesin.
Më poshtë (figura 5) do të trajtohen disa nga fushat kryesore të cilat gëzojnë nga
avantazhet e përfituara nga integrimi dhe implementimi i kësaj teknologjie në strukturat e
tyre.
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Fushat dhe Problematikat kryesore
të integrimit të teknologjisë GIS në Shqipëri

Turizëm

Menaxhim
Rreziqe
Natyrore

Ndërtim

Interneti

Biznes

Bujqësi

Hartat
Kadastr.

Menaxhim
Trafikut

Media dhe
Komunikim

Edukim

GIS në Turizëm
Figurë 5 - Strukturimi i ndarjes së sektorëve që përfitojnë nga platforma WGA - çështje me interes të
veçantë studimi

III.1 Sektori Turizmit
Në shumicën e vendeve industria e turizmit konsiderohet më e rëndësishme edhe se
industria prodhuese. Shqipëria ka një potencial të lartë në këtë sektor. Sipas 1statistikave
më të fundit gjatë viti 2011 më shumë se 2.7 milionë turistë kanë frekuentuar territorin
Shqiptar, shifër kjo e lartë në raport me popullsinë prej 2.8 milionë banorë (PHC, 2011).
III.1.1 Rast Studimi
Në vijim do të trajtojmë shembuj konkret se si një analizë e mirëfilltë e cila zbatohet mbi
dy nga pikat më delikate të sektorit të turizmit siç janë mungesa e akomodimit si dhe
ndotja, mund të implementohet në mënyrë të sukseshme përmes shfrytëzimit të hartave
dinamike dhe të dhënave që ato paraqesin mbi territorin Shqiptar si faktor indeksues dhe
strukturues.
Industria hoteliere në Shqipëri ka njohur një zhvillim të vrullshëm. Numri i hoteleve
është rritur me 19% nga viti kaluar. Mbështetur mbi të dhënat e marrë në shqyrtim
rezulton se numri i hoteleve në Shqipëri është i papërshtatshëm për të përballuar fluksin
gjithnjë e në rritje të vizitorëve të huaj. Kërkesat e larta kanë krijuar rrethanat e
favorshme për një zhvillim të sigurtë në sektorin hotelier.
1

http://www.mtkrs.gov.al/web/Treguesit_statistikore_te_turizmit_30_1.php
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Përpos këtyre faktorëve optimist ekziston dhe një situatë aspak komode ku mungesa e të
dhënave dixhitale kufizon strukturimin e një strukture indeksuese e cila të shprehë një set
(bashkësi) hartash dinamike në varësi të zonave si dhe potencialeve të tyre të mundshme
të zhvillimit dhe investimit. Të dhëna të paorganizuara ekzistojnë në formate të tilla si
Excel, Access, në lidhje me shifra vizitorësh, destinacione, drejtime etj, por asnjëra nuk
paraqitet e strukturar në databaza të mirëfillta të lidhura me harta dinamike të cilat janë të
afta të ofrojnë një plan menaxhimi më efikas në lidhje me resurset dhe potencialet reale të
territorit.
Numri i pamjaftueshëm i njësive të akomodimit në raport me numrin total të vizitorëve
është mjaft domethënës. Sipas (INSTAT, 2010) aktualisht disponohet një shifër prej 627
hotele të cilat mbështesin vetëm 17% të numrit të plotë të turistëve të tipit “netëqëndrues”. Kjo vë në dukje infrastrukturën e brishtë që ekziston në Shqipëri. Një analizë
e detajuar e territorit e ndjekur nga një politikë menaxheriale dhe operacionale të
mirëfilltë (figura 6) mund të përcaktojë saktësisht vendet kyçe dhe emergjente në
ndërtimin e hoteleve sipas njësisë “rreth”.

Stat. Hot.
Zona Turist

Figurë 6 - Shpërndarja e Infrastrukturës Hoteliere, Zhvilluar përmes
softuer ArcGIS 10.1, (Burimi i të dhënave: INSTAT, 2011) - Ndarja realizuar në nivel rrethi.

Në paralelizëm me këtë hartë mund të ndërtohet një hartë e dytë me të dhënat e marra nga
qarqet ose rrethet përkatëse mbi numrin e turistëve të hyrë në Shqipëri në nivel qarku.
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Duke ndërtuar një hartë të tillë do të ishte e mundur të bëhej një paralelizëm në nivel
krahasues mbi numrin e hoteleve në raport me numrin e turistëve në një zonë të caktuar.
Ky krahasim do të ishte mjaft i vlefshëm në përcaktimin se cilat janë zonat me
domosdoshmëri të lartë investimi duke hapur rrugë ndaj projekteve të reja dhe
fitimprurëse.
Vështirësitë në ndërtimin e një hartë të tillë vijnë nga fakti se disa nga faqet web
të këtyre institucioneve nuk deklarojnë shifra të tilla ose përmbajnë të dhëna në
kohë jo-reale.
Aktualisht proçedurat më të zakonshme mbështeten mbi survejime dhe
pyetësore diskrete, të cilët kanë si qëllim mbledhjen e të dhënave në favor të
vendimmarrjeve më të sakta të cilat më së shumtën e rasteve qëllojnë
inkonsistente dhe të papërditësuara.
Harta e mëposhtme (figura 7) e ndërtuar përmes ArcMap 10.1 vë në dukje indeksimin që
i bëhet problematikës së ndotjes së (vijës) bregdetit shqiptar përmes faktorit
baktereologjik të ndotjes (FC-50). Në vazhdimësi ndërtimi i hartave të profilit
“menaxhim natyror” mund të çonte në projekte ndërhyrjeje më të sakta dhe të
koordinuara.

Ndotj. Bakt.

Figurë 7 - Vija (Niveli) e Ndotjes, bregdeti Turistik Shqiptar, Zhvilluar
përmes softuer ArcGIS 10.1, (Burimi i të dhënave: ODA, 2011) - Ndarja realizuar në nivel komune.
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Të investosh në sektorin e turizmit është sa fitimprurës por njëkohësisht dhe delikat pasi
duhen marrë në konsideratë një numër i lartë faktorësh gjatë implementimit të kërkesave
(kueri) të tillë si: distancat, lëvizjet, pozicioni, etj.
Aktualisht në Shqipëri janë ngritur një numër i kufizuar aplikacione GIS Web Based
(mbështetur mbi një platformë GIS) të cilat deri në një pikë të caktuar mbulojnë kërkesat
e turistëve (konsumatorit). Kuptohet qe përmbajtja e këtyre aplikacioneve është më tepër
e prirur drejt efektit viziv i shtrirë deri në disa kalkulime të thjeshta të tipit standart më së
shumti (figura 8). Nga ana tjetër përveç kategorisë së turistëve ekziston një kategori e
rëndësishme akoma e pambuluar në këtë drejtim, ajo e biznesit.

Figurë 8 - Online Web Mapping Portal, Tirana, Albania
Burimi: Geo Consulting Albania (GC)

Platformë
Informacion
mbi Turizmin

Informacion
mbi Biznesin

Web
Teknologji
Përshtatshme

Konsistencë e
të dhënave

Papërshtatshme
Figurë 9 - Skema e paraqitjes së teknologjisë së komunikimit (situatës) në Shqipëri.
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Aplikacionet që nevojiten në këto raste janë të një niveli më të lartë dhe kërkojnë mjete
(tullse) të cilat implementojnë analiza të mirëfillta studimore sesa thjesht kërkime për të
identifikuar objekte apo vendndodhje. Kjo nisur dhe nga specifika më e lartë që ka
sektori i biznesit në vendimmarrje komplekse mbështetur mbi lidhje logjike.
Ashtu siç paraqitet dhe nga skema (figura 9) aktualisht sektori i biznesit në Shqipëri vuan
në të dy drejtimet primare, si në konsistencën e të dhënave që shfrytëzon ashtu dhe në
bashkësinë e softuereve që disponon për manipulimin e tyre. Për të përmbushur kërkesat
e biznesit për një grumbullim të zgjeruar të dhënash është e pashmangshme mbledhja e të
dhënave prej burimeve të ndryshme të aksesueshme (Franz, Wolfram, 2001).
Mund të themi që teknologjia GIS integron operacione (veprime) të lidhura me databazën
të tilla si kuerit dhe analiza statistikore me qëllimin e vetëm përfitimin e analizës pamore
që mund të kryhet vetëm në sajë të ekzistencës së hartave.
Janë pikërisht këto aftësi të cilat dallojnë GIS nga sistemet e tjera të informacionit dhe e
transformon atë në një produkt të vlefshëm për një kategori të gjerë ndërmarrjesh publike
dhe private, kryesisht në parashikimin e ngjarjeve (tabela 2), parashikimin e rezultateve si
dhe planifikimin e strategjive (ESRI, 2009).
Tabela 2 - Relacioni midis çështjeve të turizmit dhe aplikacioneve GIS

Çështjet e Turizmit
Etapë/databazë

Aplikacione GIS
Inventarizim sistematik i resurseve të turizmit.

Menaxhim mjedisor
Konfliktualiteti

Lehtësim në monitorimin e indikatorëve specifikë.
Konfliktualiteti në nivel përdoruesi dhe harte.
Përcaktimi i vendndodhjeve të përshtashme për
Menaxhim kapaciteti
zhvillimin e turizmit.
Simulimi dhe modelimi i rezultateve hapësinore të
Parashikim
propozuara në lidhje me zhvillimin e turizmit.
Integrimi i bashkësive të të dhënave të profilit socioIntegrim të dhënash
ekonomik dhe mjedisor brenda një njësie të caktuar
matjeje.
Kontroll i zhvillimit dhe drejtim Sisteme suporti në vendimmarrje.
Burimi: Përshtatur nga Butler 1993, f. 33 (cituar nga Bahaire dhe Elliott-White (1999), f.162).
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III.2 Rreziqet Natyrore në Shqipëri
Siç dihet Shqipëria rreshtohet në listën e vendeve me frekuencë të lartë të shpeshtësisë së
përballjes me fatkeqësitë natyrore të kategorive të ndryshme. Mjafton të përmendim që
vetëm 4 vitet e fundit, vendi ynë është prekur nga përmbytjet (2010, 2011), reshjet e
deborës (2012), dhe së fundmi me zjarret (2012). Në Shqipëri tradicionalisht ka qenë
gjithmonë i vështirë koordinimi në mënyrën e duhur i misioneve të kërkimit, shpëtimit
dhe evakuimit të popullatës në rast të identifikimit të një fatkeqësie natyrore. Kjo ka
ardhur kryesisht si rezultat i mungesës së teknologjisë dhe zhvillimit të analizave shkencore. Mënyra e vetme për skuadrat e shpëtimit
ishte bashkëpunimi që i ofrohej nga banorët
vendas të cilët e njihnin më mirë terrenin dhe
orientoheshin më mirë në zonën e prekur. Në
kohët e sotme në sajë të përparimit të shkencës
është bërë e mundur realizimi i operacioneve të
shpëtimit në mënyrë të suksesshme.

Figurë 10 - Pamje nga ajri e zjarreve në Shqipëri

Përfitimi i imazheve satelitore dhe përpunimi i tyre nga softuer GIS, ndihmojnë në
identifikimin e zonave të cilat janë objekt fatkeqësish natyrore, duke i klasifikuar ato
sipas shkallës së rrezikut. Satelitët që sillen rreth tokës grumbullojnë informacione dhe të
dhëna mbi temperaturën, lagështinë, rrezatimin diellor, krijimin e masave ajrore,
shpejtësinë e erës, nivelin e reshjeve, zhvendosjen e rrymave, etj.
Të gjitha këto të dhëna mblidhen në kohë reale. Më pas transferohen në kompjuter të
specializuar të lidhur me një softuer GIS të cilët realizojnë analizën dhe studimin e
hollësishëm të këtyre të dhënave duke na dhënë statistika dhe probabilitete mjaft të sakta
dhe të mundshme se ku, kur apo dhe me çfarë intensiteti këto rreziqe mund të ndodhin në
të ardhmen. Në sajë të rezultateve të arritura nga këto softuer, bëhet e mundur marrja
vendimeve të duhura dhe planifikimi i projekteve sa më efikase të tilla si: ndërtimi i
banesave të afta për të suportuar lëvizjet sizmike, urave dhe rrugëve në zona më të
sigurta, skicimin e rrugëve të shpëtimit për popullsinë në rast rreziku, ngritja e sistemeve
paralajmëruese të cilat sinjalizojnë rastet e rrezikut, etj.
Kur identifikohen kërcënimet natyrore, në fillim përcaktohen vetitë e tyre si dhe impakti
që ato kanë mbi njerëzit, pastaj grupi i punës mund të fillojë të përcaktojë se cilat janë
pikat e dobëta të komunitetit dhe se çfarë masash mund të merren për përforcimin e tyre.
Mund të ndërtohen harta në lidhje me zonat e prekura nga rreziqet natyrore në mënyrë që
t’i krahasojmë ato me popullsinë dhe me burimet natyrore që ndodhen në këto zona.
Shumë nga fatkeqësitë natyrore janë studiuar nga shtete të ndryshme dhe informacioni i
nxjerrë është regjistruar tashmë në softuer GIS përkatës.
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Rreziqet mund të jenë me prejardhje natyrore si p.sh.,: stuhitë, përmbytjet, rrëshqitjet e
dheut etj, dhe janë më të lehta për t’u përllogaritur dhe parashikuar nga softuer GIS. Por
ato mund të jenë dhe me prejardhje njerëzore si p.sh.,: derdhja masive e mbeturinave në
lumenj, liqene dhe dete ose vënia e qëllimshme e zjarreve. Kjo kategori për shkak të
paparashikueshmërisë së tyre është mjaft e rrezikshme dhe e vështirë për t’u analizuar
nga softuer GIS.
Sipas udhëzimeve të theksuara nga Bashkimi Europian (BE) në lidhje me menaxhimin e
situatave të rreziqeve natyrore, informimi i popullatës përbën një faktor të një rëndësie të
veçantë. Autoritetet përkatëse duhet medoemos të zhvillojnë mjetet e duhura për të
informuar kategori të ndryshme popullatash.
III.2.1 Rast Studimi
Nëse i referohemi situatave të emergjencës gjatë viteve të fundit shohim që si në rastin e
1
përmbytjeve të viteve Dhjetor-Janar 2010, 2011 (figura 11, 13), reshjet e dëborës në
Shkurt 2012 (figura 14) apo dhe ndotjeve masive të plazheve tona, niveli i informimit të
popullatës në lidhje me këto problematika është në nivele mjaft të ulëta. Çështja qëndron
në ndërtimin e një platforme e cila të shërbejë si urë ndërlidhëse jo vetëm për ngjarjet e së
kaluarës por dhe midis atyre që presupozohet të ndodhin në të ardhmen si rezultat i
ndryshimeve të shpejta klimaterike të cilat vendosin sfida të reja për shkencëtarët nga
njëra anë dhe autoritetet përgjegjëse nga ana tjetër (Hysenaj, 2012).

Figurë 11 - Qarku i Shkodrës dhe sipërfaqet e përmbytura (tokë në hektar) në nivel komune, Hartë
dixhitale, Softuer ArcMap 10.1 - Burimi, Qarku i Shkodrës.
1

Të dhënat gjeografike bazë mbi përmbytjet janë marrë nga Bashkia Shkodër
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Platforma WGA do të shërbejë si një urë komunikimi dhe ndërgjegjësimi mbi popullatën.
Secili nga ne do të ketë akses të lirë në një shërbim të tillë i cili do të rrisë shkallën e
ndërgjegjësimit të popullatës mbi nivelin e rrezikshmërisë që paraqesin fenomenet e
ndryshme natyrore dhe humane. Hartat e paraqitura janë ndërtuar duke mbledhur të
dhënat e fundit mbi përmbytjet (në qarkun e Shkodrës në nivel komune) dhe reshjet e
borës mbi vendin tonë mbështetur nga një softuer ArcGIS 10.1 (ArcMap) të cilat do të
shërbenin si një pikënisje e mirë në ngritjen e një shërbimi të tillë.
Struktura
Shteterore

Popullata
(Njerezit)

Institucione
te ndryshme

Struktura
Universitare
etj,

Figurë 12 - Platformë ArcGIS, Logjika e ndërveprimit dhe e rrjedhjes së informacionit është e njëjtë me
atë të platformës Web GIS Albania.

Siç përmendëm dhe më lart udhëzimet e BE (EU, 2007) i kushtojnë një rëndësi të madhe
transmetimit dhe komunikimit në kohë dhe në mënyrë të përditësuar të popullatës në
lidhje me impaktin dhe indeksin e rrezikshmërisë që paraqesin rreziqet e ndryshme
natyrore. Bazuar mbi këto udhëzime kërkohet që vendet përkatëse të implementojnë tre
proçese të njëpasnjëshme si më poshtë vijojnë:
Hapi i parë nënkupton zbatimin e një vlerësimi paraprak të të gjithë sipërfaqes territoriale
në lidhje me indeksin e rrezikshmërisë që paraqesin këto fenomene dhe përcaktimin e
atyre zonave të cilat kanë të domosdoshme themelimin e një platforme menaxhimi ndaj
rreziqeve natyrore.
Hapi i dytë nënkupton përgatitjen e hartave dixhitale të cilat tregojnë respektivisht zonat
dhe indeksin e rrezikshmërisë. Këto harta duhet të jenë në gjendje të mbulojnë situata të
ndryshme rreziqesh, të paraqesin propabilitete (lartë, mesëm, ulët) si dhe të përshkruajnë
pasojat në varësi të situatave të ndryshme. Hartat dixhitale përbëjnë një kusht paraprak në
ndërtimin e një patforme të tillë. Figura e mëposhtme tregon përmes një tabele
informuese se si një kërkim i zhvilluar nga ana e përdoruesit shoqërohet përveç rezultatit
viziv (pozicionit në hartë) dhe me të dhëna tabelare të regjistruara në lidhje me
fenomenin apo entitetin që po kërkohet.
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Kategoria:

Përmbytje

Territori:

Qarku i Shkodrës

Periudha:

Dhjetor 2009 - Prill 2010

Sip. tokë e përmbytur:

11400 ha

Shtëpi të përmbytura:

2649

Banorë të evakuar:

5173

Figurë 12/a - Tabelë Informuese

Hapi i tretë nënkupton hartimin e një plani veprimi të strukturave përgjegjëse në kuadrin
e masave paraprake që duhen ndërmarrë si kundërpërgjigje ndaj këtyre fenomeneve si
dhe krijimin e mundësisë që ky plan të jetë i aksesueshëm nga popullata e përgjithshme.
Kushtet e BE detyrimisht na vënë para një përgjegjësie e cila kërkon medoemos
integrimin e menjëhershëm të metodave më të avancuara teknologjike në të gjitha hallkat
e institucioneve dhe strukturave përgjegjëse. Gjithsesi duhet pranuar që në Shqipëri ka
filluar të reflektohet një klimë më pozitive ndaj përçasjes së faktorit teknologjik. World
Economic Forum ka publikuar këto ditë një raport global, sipas të cilit, Shqipëria ka
përmirësuar pozicionin e saj në renditjen globale për Indeksin e Përgjithshëm të
Gatishmërisë së Rrjetit për teknologjinë e informacionit (WEF, 2012).
Sipas WEF, "Shqipëria ngjitet me 19 vende në renditjen globale për përdorimin e
teknologjive të informacionit". Ky indeks llogaritet mbi bazën e katër nënindekseve
kryesore që janë; klima politiko-rregullatore për teknologjinë e informacionit dhe biznesi
përkatës; Gatishmëria e infrastrukturës dhe e përmbajtjes dixhitale, përballueshmërisë për
shërbimet e ofruara dhe aftësitë (e-skills); përdorimi i teknologjisë së informacionit nga
individët, biznesi dhe qeveria dhe impakti social dhe ekonomik.
Nga ana tjetër duhet theksuar se vetëm integrimi i teknologjisë është i pamjaftueshëm në
menaxhimin e fatkeqësive natyore, në rast se nuk shoqërohet nga një analizë e mirëfilltë e
tyre. Analiza e kësaj problematike duhet të përqendrohet në mungesën e ndërlidhjes që
ekziston midis hallkave përbërëse të procesit të menaxhimit ndaj rreziqeve. Përcaktimi i
një skeme të saktë ndërveprimi është hapi i parë që duhet ndërmarrë.
Nga ana tjetër midis fatkeqësive natyrore që kanë ndodhur në Shqipëri ne do të ndalemi
në rastin e përmbytjeve, gjithmonë duke patur parasysh se një pjesë e mirë e hapave të
ndërmarrë dhe skemave të gjeneruara në këtë punim shkencor janë të vlefshme dhe për
rreziqe natyrore të natyrave të tjera siç janë zjarret apo reshjet e dëborës.
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Figurë 13 - Qarku i Shkodrës dhe shtëpitë e përmbytura (në njësi) në nivel komune,
Hartë dixhitale, Softuer ArcMap 10.1 - Burimi, Qarku i Shkodrës.

Figurë 14 - Sipërfaqet e mbuluara nga reshjet e borës në nivel qarku, 10 Shkurt 2012,
Hartë dixhitale, Softuer ArcMap 10.1 - Burimi i të dhënave ESRI - DEVINFO, DCM-GVA
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Duhet patur në konsideratë fakti që përmbytjet në qytetin e Shkodrës kanë ndodhur si
pasojë e kombinimit të faktorëve “human-natyror”. Meqenëse faktorët natyrorë janë pjesë
e një procesi të pashmangshëm mjedisor si dhe janë më pak të ndjeshëm ndaj ndërhyrjes
së teknologjisë, përpjekjet tona duhet të përqendrohen në menaxhimin në mënyre të
duhur të faktorëve humanë. Nga ana tjetër vetë faktori human mund të kategorizohet në
dy ndarje të reja mbështetur mbi faktorët “kohë dhe përgjegjësi veprimi” të cilat janë:
faza “para përmbytjes” dhe “pas përmbytjes”. Mbi bazën e strukturave të ngjashme që
kanë, këto hapa organizohen sipas skemës së mëposhtme (figura 15):
Faktori Human
Post Përmbytje

Para Përmbytje

Komunikimi

Proj. Alternative

Koord. Grupeve
Emergjencës

Remote Sensing

Menaxhim
Hidrocentrale

Vlerësim
Simulacion
(Situata)

Web Mapping

Menaxhim

Të dhëna terreni

Figurë 15 - Skema e hapave të ndjekur në menaxhimin e rreziqeve natyrore (rasti i përmbytjeve). Ndarja
sipas faktorit kohë ”para” dhe ”pas” zhvillimit të fatkeqësisë natyrore.

Në bazën e kësaj skeme qëndron platforma WGA e cila shërben si urë ndërlidhëse ndaj
hapave të veçantë. Nga ana tjetër ajo luan rolin e një rregullatori përsa i përket rrjedhjes
së të dhënave dhe menaxhmit të tyre në mënyrë të duhur. Më poshtë do të trajtojmë me
radhë secilën nga fazat e skemës me përjashtim të projekteve alternative dhe koordinimit
të grupeve të emergjencës të cilat si subjekte dalin jashtë qëllimit dhe interesit të kërkimit
shkencor të realizuar.
III.2.1.1 Menaxhimi i Hidrocentraleve
Faktori human në fazën “para përmbytje” duhet të jetë pjesë e pandashme e një procesi
korigjimi në sajë të së cilës specialistët e hidrocentraleve duhet të jenë në gjendje të
menaxhojnë më mirë situatat “e hapjes dhe mbylljes së portave të shkarkimit” përmes të
dhënave të sakta dhe të përditësuara që ata zotërojnë, duke shmangur në këtë mënyrë
përmbytjet e zonave përreth. Siç dihet një menaxhim jo i duhur i hidrocentraleve
shoqëruar dhe me defekte teknike do të shkaktonte pasoja të pallogaritshme në zonat e
veriut.
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Pavarësisht nga ekzistenca e një shkallë të tillë rreziku “komunikimi dhe informimi” i
popullatës në atë periudhë ishte në nivel minimal. Pamjet satelitore të marra nga
agjensitë e survejimit (figura 16) tregojnë ritmin e menjëhershëm (interval kohor 9 orë)
mbi të cilin ka avancuar përmbytja gjatë procesit të shkarkimit në këto zona.
Ndërtimi i një korelacioni të gradës së tretë (si variabla mund të merren
parametra si reshjet, lartësia dhe temperatura ose ndonjë kombinacion tjetër i
përshtatshëm për parashikimin e përmbytjeve) do të krijonte një panoramë të
qartë reagimi në raste rreziku, duke i lidhur këto vlera në një sistem GIS do të
mund të përfitohej një sistem paralajmërues i cili në një shkallë të madhe do të
ishte i saktë në vlerat kthyese. Vështirësitë në ndërtimin e një strukture të tillë si
gjithmonë shkaktohen nga mungesa e informacionit dhe pamundësia për të
verifikuar korrektësinë e atij ekzistues.
Ekzistenca e një sistemi të mirëfilltë të informacionit gjeografik do të shërbente si
pararojë si në marrjen e përditësuar të të dhënave gjeografike ashtu dhe në transmetimin e
menjëhershëm të tyre drejt popullatës.

Figurë 16 - Pamjet satelitore mbi përmbytjet në Shqipëri të marra në inteval kohor 9 orë

III.2.1.2 Simulimet
Krijimi i simulacioneve është një proces mjaft i rëndësishëm në rritjen e shkallës së
gatishmërisë. Simulacioni mund të konsiderohet si një pasqyrë ku reflektohen situata të
ndryshme në varësi të faktorëve specifik siç mund të jetë dhe reagimi i popullatës. Fakti
që “Universiteti i Shkodrës” ka shërbyer si një strukturë pritëse për dy vite me radhë
tregon edhe njëherë nivelin e lartë të moskoodinimit që ekziston në Shqipëri.
Kujdes: Aktualisht ka një mungesë të theksuar të të dhënave dixhitale përsa i
përket territorit të Shqipërisë gjë e cila vështirëson së tepërmi krijimin e
situatave të simulimit dhe reagimit.
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III.2.1.3 Kontroll në Distancë (Remote Sensing)
Dihet tashmë që një nga kolonat bazë të GIS është dhe proçesi “remote sensing” i cili
nënkupton kontrollin në distancë të një të dhëne ose fenomeni pa krijuar kontakt fizik. Në
trajtimin e përditshëm ky term i referohet imazheve dhe fotografive të siguruara përmes
sensorëve teknologjik të integruar tek aeroplanët apo dhe pajisjeve më të sofistikuara siç
janë satelitët bazuar mbi principin e shpërndarjes së sinjaleve. Implementimi i një
teknologjie të tillë (remote sensing) është i një rëndësie të madhe në menaxhimin e gjithë
këtyre çështjeve.
Përmes pamjeve satelitore bëhet e mundur identifikimi i pikave kritike të argjinaturave të
dëmtuara, sistemeve të drenazhimit si dhe skicimi i trajektoreve të reja të evakuimit të
popullatës. Gjithashtu përmes pamjeve satelitore bëhet i mundur zbulimi i zonave më të
ndikuara nga shpyllëzimet, zonat më të përshtatshme për grumbullimin e popullatës në
rast rreziku, etj. Përmes kontrollit në distancë bëhet e mundur monitorimi i situatave të
tilla si ndërtimet pa leje dhe hedhjet e pakontrolluara të mbeturinave, faktorë këta kyç të
cilët kanë ndikim të drejtpërdrejtë në përmbytje.
Mund të lokalizohen pikat më kritike të cilat kanë nevojë për ndërhyrje të menjëhershme
(zgjerim dhe thellim) në shtratin e lumit Buna, zonat me bimësi të dendur, etj të cilat janë
shkaktuar në sajë të faktorëve njerëzorë të lartpërmendur. Kostot e masave të
lartpërmendura janë të larta por të domosdoshme në parandalimin në të ardhmen të
përsëritjes së fenomeneve të tilla. Ekzistojnë disa projekte nga Bashkimi Europian me
qëllim lehtësimin e masave të mësipërme por që në terren mbeten të vështira për tu
implementuar në rast se nuk mbështeten nga informacione të sakta mbi bazën e të hartave
dixhitale.
III.2.1.4 Web Mapping dhe Komunikimi
Siç dihet tashmë një nga nevojat themelore të menaxhimit të rreziqeve natyrore është dhe
instalimi i një rrjeti sistemesh të përshtatshëm monitorimi të cilët të jenë në përditësim të
vazhdueshëm si dhe në komunikim të herëpashershëm me njëri-tjetrin përmes teknikave
bazë të replikimit (siç do të trajtojmë në vijim platformën WGA).
Kujdes: Pjesa më e madhe e këtyre të dhënave merret nga agjensitë e jashtme
duke sjellë vonesa në përpunimin e informacionit të cilat çojnë në vendimmarrje të gabuara duke humbur besueshmërinë dhe mundësinë e një reagimi të
menjëhershëm.
Një nga mangësitë themelore në këtë proces është dhe situata e mosinformimit të
popullatës. Pjesa më e madhe e tyre nuk kanë informacionin e duhur për të marrë
vendime të drejta dhe kjo për mungesë të një strukture të mirëfilltë informimi. Sipas
statistikave pjesa më e madhe e popullatës së rrezikuar i përket dy grupeve kryesore.
Grupi i parë përbëhet nga të ardhur nga zonat malore të cilët janë të papërgatitur qoftë
dhe nga “koncepti i përmbytjes”, grupi i dytë përbëhet nga njerëz që kanë njëfarë
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informacioni por që gjithsesi preferojnë të rrezikojnë për shkak të situatë së tyre socialekonomike. Gjithsesi si përfundim ne duhet të bëjmë përpjekje të vazhdueshme të
“afrojmë” këto grupe me situatën korrente (aktuale) si dhe ti mundësojmë një përçasje më
të lehtë ndaj platformave të komunikimit (WGA).
Platformat e menaxhimit të përmbytjeve në Europë mbështeten ngushtë në përdorimin e
internetit si mënyra më e efektshme dhe e përditësuar në informimin e popullatës e cila
qëndron e pavarur nga koha, vendndodhja si dhe ofron perspektiva të ndryshme në
zgjidhjen e problemit (Barth, 2004).
Nga ana tjetër zhvillimi i vrullshëm i internetit në sajë të nismave të vazhdueshme të
strukturave qeveritare nën siglën “Shqipëria në moshën e Internetit” ka krijuar një
ambjent të përshtatshëm në evoluimin e mediumeve të komunikimit. Që nga 2005 ku
vetëm 0.01 e popullatës kishin kontratë internet (broadband), është rritur në mënyrë të
vazhdueshme duke kapur vlerën prej 2.01 gjatë 2008.
Kujdes: Nënkupton që përafërsisht 2 banorë në 100 janë klientë të rregullt të
shërbimeve të internetit broadband me shtrirje të gjerë.
Ndërkohë gjatë 2010 ky indeks kapi shifrën e 3.29 (figura 17). Evolucioni me ritme të
shpejta i internetit ka favorizuar së tepërmi shërbimet Web Mapping mbështetur mbi
sisteme të avancuara GIS.

Kontr. Int / 100 ban.

Figurë 17 - Evolucioni i Internetit në Shqipëri, (2005-2010), Të dhënat janë marrë nga Open Data Albania
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III.2.1.5 Vlerësimi
Në vazhdën e masave që duhen ndërmarrë si pjesë e proçesit parandalues ndaj rreziqeve
natyrore është dhe vlerësimi i duhur i tyre. Një proces vlerësimi i mbajtur në mënyrë të
duhur rrit mundësinë e shfrytëzimit më efikas të të dhënave të grumbulluara në favor të
vendimmarrjeve më të sakta.
Pamjet satelitore të shfrytëzuara në këto situata janë burimi më i saktë dhe më efikas në
evidentimin shtrirjes së rrezikut. Një nga burimet kryesore të të dhënave janë TerraSARX (DLR/ZKI) si dhe ENVISAT ASAR IMP. Të dhënat e paraqitura në hartën e paraqitur
si më poshtë janë mbledhur gjatë periudhës 8 Janar, 2010 dhe i referohen përmbytjeve në
qarkun e Shkodrës. Figura 18 paraqet hartën e vlerësimit të aseteve (të mirave materiale)
në €/m² (verdhë në kaf, gradient i ngjyrës) sipas EUROSENSE. Harta e prodhuar shërben
gjithashtu si e dhënë input për strukturimin e hartave të mëtejshme.

Figurë 18 - Hartë që paraqet vlerësimin e aseteve (të mirat materiale) për rajonin e Shkodrës, Shqipëri
Burimi i të dhënave, http://www.eurosense.com

Kombinimi i rezultateve të përfituara nga harta e vlerësimit të dëmeve me karakteristikat
e përmbytjeve mundëson vlerësimin e dëmeve shkaktuar në Janar, 2010 në Shqipëri.
Harta e rrezikut të përmbytjes (figura 19) tregon vlerat materiale të dëmtuara në zonat e
përmbytura të ndodhura në Janar 9, 2010. Këto vlera shprehen në €/m² (verdhë në kaf,
gradient i ngjyrës). Finalizimi i kësaj harte mundëson përcaktimin e një linje veprimi ndaj
fondeve të miratuara nga Bashkimi Europian mbi bazën e panoramës që ofrojnë hartat e
gjeneruara duke zhvilluar në këtë mënyrë një proçes të drejtë vlerësimi.
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Figurë 19 - Hartë që paraqet nivelin e rrezikut ndaj përmbytjeve për rajonin e Shkodrës, Shqipëri
Burimi i të dhënave, TerraSar-X.

III.2 Hartat dinamike dhe Interneti
GIS është i lidhur në mënyrë të pashmangshme me internetin. Duke qenë një teknologji e
cila mbështetet në trajtimin e të dhënave dhe informacioneve, atëherë veçoria e internetit
në shpërndarjen, komunikimin, përditësimin dhe transferimin e informacioneve
anembanë globit kthehet në një faktor përcaktues në implementimin e GIS.
Rritja çdo ditë e më tepër e përdorimit të internetit ka rezultuar edhe me rritjen e kërkesës
së njerëzve për t’u informuar në lidhje me aplikacionet të cilat kanë në thelb të tyre
përdorimin e GIS. Përdorimi i gjerë i hartave dinamike të shoqëruara me përditësimet më
të fundit rrisin besueshmërinë ndaj tyre dhe bëjnë të mundur rritjen e kualitetit të
informacionit të ofruar nga industria e sistemeve të informacionit gjeografik. I gjithë ky
proçes ka të bëjë me prezantimin dhe përpunimin e informacioneve gjeografike në
internet, në këtë mënyrë të gjithë përdoruesit e internetit mund të kenë akses direkt në
hartat dinamike, si dhe t’i manipulojnë ato për të arritur qëllime të caktuara.
Hartat dixhitale janë kthyer tashmë në një “burim informacioni” të besueshëm dhe të
shpejtë, ku njerëzit mund të informohen në kohë reale në lidhje me të gjitha zhvillimet e
reja të profilit politik, natyror, ekonomik, human, etj. Disa nga aplikacionet më të njohura
(figura 20) janë “Google Earth”, “Google Map”, “Bing Maps”, “Wikimapia”, “Openstreetmap”, etj.
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Duhet theksuar se përdorimi i internetit unifikon vendimmarrjen e njerëzve të ndryshëm
pasiqë secili prej tyre mbështetet në informacione të përbashkëta dhe të pakufizuara të
cilat janë të aksesueshme nga masa.

Figurë 20 - Pamje Satelitore, Burimi: Openstreetmap

III.2.1 Evolucioni i Internetit në Shqipëri
Evolucioni i teknologjisë GIS ka qenë i lidhur ngushtë me zhvillimin që ka marrë
evolucioni i internetit vitet e fundit në Shqipëri. Numri i përdoruesve të internetit është
një indikator (faktor vlerësues) i rëndësishëm pasi reflekton integrimin e teknologjisë në
një vend të caktuar si dhe shkëmbimin e informacionit në rang global (Hafkin & Taggart,
2001).
Kushtet parësore të internetit si shpejtësia, disponueshmëria, çmimi si dhe
profesionalizmi kanë patur një përmirësim të dukshëm, dhe këtë e tregon më së miri rritja
kostante dhe e qëndrueshme që ka patur indikatori matës për përdoruesit e internetit në
Shqipëri gjatë 10 viteve të fundit.
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Tabela 3 - Indikatori (treguesi) FIS

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Int. fiks
kontr. /100
inh.

0.16

0.32

0.64

N/A

N/A

N/A

1.26

2.64

3.29

3.49

Note: Kontratat fikse të internetit (FIS) për 100 banorë
Burimi: Bashkimi ndërkombëtar i telekomunikimit

Forumi Ekonomik Botëror ka publikuar edhe këtë vit raportin e përgjithsëm statistikor të
vendeve. Kërkojmë të ndalemi në indeksin e zhvillimit të teknologjisë në të cilën
Shqipëria ka hasur një rritje prej 19 vendesh në raport me vitin e kaluar duke u listuar
midis 10 vendeve me zhvillimin më të shpejtë teknologjik (tabela 4).
Tabela 4 - Sektorët e profilit teknologjik, pozicionet rritëse, (2011-2012)

Sektorët kryesorë Teknologjik (Nivel krahasues 2011-2012)
Politikat rregullatore të informacionit teknologjik, infrastrukturës, etj.
Menaxhim i shërbimeve dhe aftësive teknologjike (e-skills).
Përdorimi i teknologjisë së informacionit nga popullata, bizneset ose
njësitë qeveritare.
Impakti social dhe ekonomik i teknologjisë.

Inkrementimi
në renditje
13
24
17
18

Burimi: Forumi Botëror Ekonomik: Albania

III.2 Sektori i Biznesit
Kriza ekonomike që ka prekur botën vitet e fundit ka bërë të mundur që shumë organizata
të ristrukturojnë praktikat e tyre të operimit. Shumë nga këto biznese janë ndërgjegjësuar
në gjetjen e mënyrave të reja për të zhvilluar aktivitetin e tyre duke përdorur kryesisht
burimet e brendshme. Tani është koha për të investuar në sistemet e informacionit
gjeografik, një zgjidhje që ka ndihmuar shumë organizata për të kapërcyer sfidat e tyre
operative dhe të rrisin përfitimet. GIS shërben si një “zgjidhës i mirë problemesh” në
shumë fusha të biznesit si marketing, optimizim të procesit të biznesit si dhe segmentimin
e procesit të analizimit të të dhënave.
Nga ana tjetër GIS funksionon si një tulls mjaft i vlefshëm në sugjerimin dhe
rekomandimin e vendimmarrjeve të duhura në lidhje me hapat e ardhshëm që duhen
kryer gjatë procesit të biznesit (R.K.Sahoo 2008). Shitësit, siguruesit, menaxherët e
aseteve (pasurive), dhe të tjerë që kërkojnë të interpretojnë në mënyrën e duhur lëvizjet e
tregut, kanë arritur të kuptojnë se GIS mund t’i ndihmojë në shumë mënyra. Një
platformë e mirëorganizuar GIS mund të analizojë çdo pasuri të biznesit (të punësuarit,
konsumatorët, dhe objektet që ato kanë në zotërim, të gjithë rrjetin zinxhir të furnizimit,
etj).
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Figurë 21 - Ndërmarrjet aktive sipas Qarkut, Hartë dixhitale, Softuer ArcMap 10.1,
Burimi i të dhënave INSTAT Albania

Figurë 22 - Aktivitete turistike sipas Qarkut, Hartë dixhitale, Softuer ArcMap 10.1,
Burimi i të dhënave INSTAT Albania
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GIS përdoret në menaxhimin e informacionit të bizneseve të çdo lloji në varësi të
pozicionit gjeografik që ato kanë. Ju mund të ruani gjurmë se ku janë të shpërndarë
klientet apo bizneset e tjera konkurente, të planifikoni një fushatë marketingu, optimizoni
territorin e shitjes, etj. GIS i jep çdo biznesi një avantazh më tepër duke e bërë atë më
konkurues si dhe më të suksseshëm. GIS na lejon të kuptojmë dhe të vlerësojmë më mirë
të dhënat duke krijuar paraqitje grafike përmes informacionit të marrë nga databaza.
Do të paraqiten një bashkësi hartash dinamike 1 të gjeneruara nga softuer ArcMap (figura
21, 22, 23, 24, 25) me të dhëna të përfituara nga INSTAT me subjekt territorin Shqiptar,
ku paraqiten kategorizimi që i bëhet aktiviteteve ekonomike, tregtare dhe industriale me
ndarje administrative në nivel qarku.

Figurë 23 - Aktivitetet tregtare sipas Qarkut, Hartë dixhitale, Softuer ArcMap 10.1,
Burimi i të dhënave INSTAT Albania

Është e mundur ndërtimi i raporteve dhe statistikave të cilat tregojnë ecurinë vjetore dhe
të ardhurat e një kompanie. Më konkretisht do të trajtohen shembuj të disa prej
kompanive më me emër në botën e biznesit siç janë Nike dhe FedEx të cilat mund të
merren si modele operimi nga shumë prej kompanive më prestigjoze që operojnë në
Shqipëri të tilla si kompanitë celulare, e internetit, ndërtimit, etj. Kompania e veshjeve

1

Pjesa më e madhe e të dhënave gjeografike të profilit biznes, turizëm, ndërtim, transport, bujqësi, etj
janë marrë nga faqet zyrtare të INSTAT si dhe OPEN DATA ALBANIA (ODA)
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sportive 1Nike me anë të implementimit të teknologjisë GIS arriti të përfitonte
informacione të vlefshme në lidhje me shpërndarjen demografike të popullsisë, historikun
e shitjeve, shpërndarjen (vendndodhja) e shkollave dhe kolegjeve të cilat kishin ekipe
sportive të njohura në përbërjen e tyre apo dhe studimin e zonave ku mosha mesatare e
popullsisë ishte relativisht e re.

Figurë 24 - Prodhuesit e shërbimeve sipas Qarkut Hartë dixhitale, Softuer ArcMap 10.1,
Burimi i të dhënave INSTAT Albania.

I gjithë ky informacion i grumbulluar, i kombinuar njëkohësisht me paraqitjen vizuale në
hartë ndihmoi menaxherët e marketingut të kësaj kompanie në marrjen e vendimeve më
të sakta bazuar mbi fake dhe analiza konkrete, të cilat zëvendësuan hamendësimet dhe
sugjerimet abstrakte të deriatëhershme. 2FedEx gjithashtu njihet si një ndër kompanitë më
të mëdha në botë në transportin dhe shpërndarjen e produkteve si dhe të mirave materiale.
Për një kompani të tillë është shumë e rëndësishme llogaritja në mënyrë të saktë e
faktorëve kryesorë që ndikojnë në transport. Mungesa e databazave dhe hartave dinamike
do të vinte në vështirësi të madhe shpërndarjen në kohë dhe në destinacionin e duhur të
kërkesave të klientëve.

1
2

http://www.esri.com/news/arcnews/summer10articles/nike-learns.html
http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/industries/retail/pdfs/fedex_flr.pdf
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Figurë 25 - Aktivitetet industriale sipas Qarkut, Hartë dixhitale, Softuer ArcMap 10.1,
Burimi i të dhënave INSTAT Albania.

Kur bëhet fjalë për ekonominë në Shqipëri gjithmonë krijohet një relacion i drejtpërdrejtë
me ekonomitë e vendeve fqinje Itali dhe Greqi. Duhet pranuar që ekonomia e vendit tonë
është shumë e ndjeshme ndaj luhatjeve në tregjet Europiane por mbi të gjitha është e
ndjeshme ndaj luhatjeve të vendeve tona fqinjë të cilët përbëjnë partnerët tonë më të
rëndësishëm ekonomik.
Pa u futur thellë në investimet e kryera nga këto vende mjafton të përmendim faktin që
sipas statistikave më të fundit mbi 1.2 milionë shtetas shqipëtarë jetojnë dhe punojnë në
këto dy vende. Natyrshëm logjika na çon drejt faktit se kriza e thellë ekonomike që ka
prekur këto vende vitet e fundit do të reflektohet dhe në ekonominë e vendit tonë, dhe kjo
jo vetëm në shifrat e investimeve të kryera por gjithashtu dhe në numrin e emigrantëve që
do të ndërpresin marrëdhëniet e tyre të punës në këto vende si rezultat i papunësisë
gjithmonë e në rritje për tu kthyer në Shqipëri. Gjithsesi kjo kategori e cila sjell me vete
eksperiencën, mjetet monetare dhe projekte interesante investimi në vendin tonë do ta
quajmë “biznesmenë potencialë”.
Sipas deklarimeve pjesa më e madhe e kategorisë së “biznesmenëve potenciale” janë të
gatshëm të investojnë në Shqipëri në rast se mbështeten mbi kushte të përshtatshme ku
mund të operojnë me aktivitetet e tyre duke filluar që nga pajisja me informacionin e
duhur mbi ambjentin e zhvillimit të aktivitetit e deri tek sigurimi i mundësive dhe
mjeteve të posaçme për zhvillimin e kërkimeve dhe studimeve mbështetur mbi analiza të
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mirëfillta territoriale.
Gjithsesi terreni në Shqipëri nuk është tashmë nga më të përshtatshmit për këtë kategori
të re investitorësh të cilët do të përballen me sfida të rëndësishme kryesisht të ndikuara
nga mungesa e informacionit në terren e cila mund të çojë në vendimmarrje të gabuara.
Sipas statistikave zyrtare më tepër se 66% e të anketuarve që jetojnë jashtë
vendit deklaruan një rikthim të mundshëm në Shqipëri në rast të krijimit të
kushteve të përshtatshme në terren.
Mbështetur mbi faktin që GIS si teknologji shfrytëzohet dukshëm si burim i besueshëm
informacioni, zgjidhja e një situate të tillë mund të vijë pikërisht nga implementimi i
duhur i kësaj teknologjie dhe resurseve që ajo përmbledh.
Business intelligence: Biznesi Inteligjent është term i përshtatshëm në
menaxhimin e biznesit dhe i referohet aplikacioneve dhe tullseve teknologjikë
të cilat shfrytëzohen në mbledhjen, furnizimin dhe analizimin e të dhënave dhe
informacioneve. GIS renditet në kategorinë e tullseve që mundësojnë
aplikimin e biznesit inteligjent, duke përfshirë një bashkësi të harduer, softuer,
të dhëna, metoda, etj të cilat ndihmojnë në krijimin, analizimin, dhe
prezantimin e informacionit i cili lidhet me të dhënat hapësinore (Karen A.,
2007).
III.2.1 Shitje dhe Marketing
Shkurtimi i distancave, kursim në kohë, shkallë e lartë kontrolli të territorit janë disa nga
kolonat mbajtëse që kërkon procesi i marketingut. Çdo individ kërkon të përfitojë
maksimumin e sasisë së mundshme të të dhënave përmes integrimit të përbashkët të
faktorëve të lartpërmendur. Proçesi i kërkimit në marketing përbëhet nga 6 hapa (figura
26) të cilat përcaktojnë detyrat përkatëse që duhen implementuar. Këtu përfshihen
Përcaktimi i Problemit, Zhvillimi i një përçasjeje përkundrejt problemit, Formulimin e
një skice të procesit të kërkimit, Mbledhje e të dhënave, Përgatitje dhe Analizë e të
dhënave, Përgatije dhe Prezantim i Raportit (Malhotra, Naresha K., 2002). Në Shqipëri
procesi i marketingut zhvillohet në kushte “jo-teknologjike” kryesisht mbështetur në
rangun e intervistave dhe pyetësorëve.
Përcaktimi i
Problemit

Mbledhje e të
dhënave

Zhvillimi i një përçasjeje
përkundrejt problemit

Formulimin e një
skice të procesit të
kërkimit

Përgatitje dhe
Analizë e të dhënave

Përgatije dhe
Prezantim i Raportit

Figurë 26 - Fazat e procesit të kërkimit në marketing (SMRP)
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Nëse analizojmë me vëmendje hapat e lartpërmendur konstatojmë se ndikimin më të
madh nga hartat dixhitale e ka hapi i pestë e deri diku i fundit, që do të thotë që edhe në
Shqipëri hallkat më të dobëta të këtij zinxhiri janë pikërisht këto. Këto dy kategori
reflektojnë dukshëm mungesën aktuale që ka tregu Shqiptar në harta dinamike dhe mbi të
gjitha integrimin e tyre në softuer gjeo-hapësinorë.
Ide të Reja: Përfitimet që mund të arrihen nga prezantimi statistikor rezultojnë
të pjes’shme në rast se ato nuk ndërveprojnë me entitetet e duhura gjeografike.
Aktualisht në Shqipëri operojnë një numër i konsiderueshëm faqe uebi të cilat sillen si
udhërrëfyes në vendimmarrje. Gjithsesi databazat mbi të cilat ato mbështeten
funksionojnë më tepër si magazina të mëdha të cilat mbajnë informacione dhe nuk
orientohen drejt aspektit gjeografik të tij, që në raste të tilla mund të jetë përcaktues.
Kjo është arsyeja që synimi ynë në këtë projekt konsiston në mbledhjen e të dhënave,
integrimi e tyre në një softuer GIS të aftë jo vetëm në shfaqjen e aspektit statistikor por
gjithashtu dhe koneksionin (lidhjen) e këtyre të dhënave me aspektin gjeografik.
Rezultatet e arritura nga implementimi i gjuhëve MySQL, Oracle, etj mund të lidhen
tashmë me paraqitjet në hartë. Përllogaritja e distancave, drejtimeve, zmadhimi dhe
fokusimi janë vetëm disa nga funksionet prej të cilave ne mund të përfitojmë.
III.3 Problematika e hartave kadastrale në Shqipëri
Hartat kadastrale i referohen informacionit ose të dhënave ligjore të cilat janë të lidhura
me pronësinë, të drejtat që individë të caktuar zotërojnë mbi sipërfaqe të dhëna terreni,
vendndodhjen dhe vlerësimin monetar (sa është kostoja për metër katror i një sipërfaqeje
të dhënë) që përmbajnë sipërfaqet në shqyrtim apo dhe ndërtesat e ngritura mbi to, të
dhëna mbi hipotekën si dhe informacione mbi tipet e taksave të aplikuara mbi këto
sipërfaqe.
Shumica e hartave kadastrale në Shqipëri janë ngritur dekada më përpara përmes
metodave të vjetra (p.sh., vizatimet me dorë, skica, etj), duke çuar në krijimin dhe
ndërtimin e hartave të pasakta të cilat përmbanin të dhëna të gabuara. Me anë të GIS
realizohet ndërtimi i hartave kadastrale të përpikta që përmbajnë në mënyrë të strukturuar
të gjitha informacionet e lartpërmendura, duke bërë të mundur që të gjitha ndryshimet e
herëpassherëshme të informacioneve dhe të dhënave të aplikohen pa prishur strukturën e
hartës.
Konfliktet e krijuara në mënyrë të vazhdueshme nga shumë pronarë
njëkohësisht, që deklarohen si pronarë të një terreni apo zone janë kthyer në një
fenomen shumë shqetësues për shoqërinë Shqiptare kohët e fundit. Integrimi i
teknologjisë GIS do ti jepte fund njëherë e mirë mundësisë për të “manovruar”.
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Në sajë të imazheve të sakta që na sigurohen
nga satelitët dhe aeroplanet bëhet e mundur
realizimi i hartave kadastrale të një saktësie të
lartë, të cilat vihen në shërbim të një numri të
madh njerëzish siç janë pronarët e tokave,
vëzhgues, institucione financiare, banka, agjente
shitjeje ose marketingu, drejtues të bashkive ose
prefekturave etj.

Figurë 27 - Hartë Kadastrale

Një nga avantazhet e ruajtjes së hartave kadastrale në gjeodatabazë është dhe shpejtësia e
kërkimit të hartave e sidomos atyre që datojnë në periudha më të hershme, duke
shmangur në këtë mënyrë kontrollet rutinë në arkiva. Nga ana tjetër rritet siguria e
aksesimit të tyre.
Ndër shqetësimet kryesore që vërehen në zyrat e hartave kadastrale në Shqipëri
është dhe mungesa e herëpashershme e dokumentacionit, dëmtimi fizik i tij,
vështirësitë në aksesim, etj. Implementimi i hartave dinamike nënkupton
hedhjen e të dhënave në sistem. Si rezultat në sajë të sistemit mund të krijohen
hierarki (shkallë të ndryshme) aksesi për kategori të ndryshme, duke ruajtur në
këtë mënyrë integritetin e informacionit që përmbahet.
Disa kompani shitjeje (imobiliare) në Shqipëri kanë filluar të operojnë mbi
bazën e databazave të ngritura mbi konstatime dhe survejime personale të
territorit ku ato veprojnë por që gjithsesi ky proces duhet unifikuar.
III.4 Sektori Bujqësisë
Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi prodhimin bujqësor në Shqipëri, bazuar në
të dhënat e Ministrisë së Bujqësisë, Ushqimit, dhe Mbrojtjes së Konsumatorit. Bazuar në
të dhënat e 2010, sektori i bujqësisë ka kontribuar me rreth 18% të Produktit të
Brendshëm Bruto, duke e bërë atë një sektor kyç në zhvillimin e ekonomisë. Sektori i
bujqësisë në Shqipëri është aktualisht pjesa më e pazhvilluar e ekonomisë shqiptare dhe
vuan nga fragmentarizimi i thellë i sipërfaqes së tokës së punueshme.
Rritja e prodhimit bujqësor, jo vetëm që zhvillon ekonominë dhe ul papunësinë, por
mundëson uljen e çmimeve të produkteve kryesore jetike që konsumohen nga popullata,
si dhe ul varësinë e vendit nga importet.
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Figurë 28 - Aktivitetet bujqësore dhe peshkimi sipas Qarkut, Hartë dixhitale,
Softuer ArcMap 10.1, Burimi i të dhënave INSTAT Albania.

Figurë 29 - Numri i fermave që veprojnë në Shqipëri sipas Qarkut, Hartë dixhitale,
Softuer ArcMap 10.1, Burimi i të dhënave INSTAT Albania.
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GIS përdoret në menaxhimin e punës me të korrurat, monitorimin e teknikave që
përcaktojnë ciklin e të mbjellave për ferma të vogla individuale si edhe për zona të tëra
krahinore. Me anë të GIS bëhet e mundur analiza e kushteve klimaterike të asaj zone,
përbërjes së terrenit si dhe të shumë faktorëve të tjerë natyrorë si reshjet, erërat etj. Nga
këto të dhëna përcaktohet në mënyrë të saktë se cilat janë produktet më të përshtatshme
për t’u kultivuar në një sipërfaqe të caktuar dhe se si duhet menaxhuar ky proces në
mënyrë të tillë që të arrihet një prodhimtari sa më e lartë.
III.5 Sektori i Transportit
Pozita gjeografike e Shqipërisë i jep asaj mundësinë të krijojë kushte mjaf të favorshme
në zhvillimin e sektorëve të ndryshëm të transportit duke përfshirë atë rrugor, detar, ajror,
etj. Dihet që rrugët përbëjnë arterien themelore të infrastrukturës së shoqërisë moderne të
kohëve të sotme, duke dhënë një kontribut të rëndësishëm në shpërndarjen e të mirave
materiale si dhe në zhvendosjen e njerëzve. Mund të themi që GIS ofron aplikacione të
shumta të cilat i japin zgjidhje qarkullimit të dendur. Përdorimi i sistemeve të
informacionit gjeografik në fushën e transportit na ofron një gamë të larmishme
mundësish në menaxhimin e situatave komplekse.

Figurë 30 - Zhvillimi i sektorit të Transportit dhe Komunikacionit sipas Qarkut, Hartë dixhitale,
Softuer ArcMap 10.1, Burimi i të dhënave INSTAT Albania.

Makina, treni, avioni, të gjitha këto kanë një të përbashkët “janë të gjithë objekte që
kryejnë një zhvendosje të caktuar përgjatë një itinerari të mirëpërcaktuar”. GIS është në
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gjëndje të ofrojë mjetet e nevojshme në analizimin e këtyre objekteve në një kontekst të
caktuar hapësinor, duke studiuar lëvizjet e tyre, distancat që përshkojnë, trajektoret e
ndjekura, kohën e lëvizjes, etj.
Më poshtë paraqiten disa nga arsyet e përdorimit të GIS në transport:
a) Planifikim dhe skicim i rrugëve.
b) Gjetjen e rrugëve më të mira (e cila konsiston në gjetjen e distancave më të shkurtra
dhe përshkimin e tyre në minimumin e kohës së mundshme).
c) Navigim (udhëtari pajiset me informacionet e nevojshme se çfarë drejtimi duhet të
ndjekë, gjithashtu siguron informacione që kanë të bëjnë me pikat kryesore që kërkon
të zhvendoset).
d) Gjurmim (lokalizim i vendndodhjes së objekteve në një moment të caktuar kohor,
praktikohet më tepër në rastet e makinave).
e) Kontroll i trafikut (ka të bëjë me monitorimin e trafikut në pikat e tij kritike, mblidhet
informacioni i nevojshëm i cili përdoret edhe për analiza të hollësishme).
f) Vlerësim.
GIS mund të përdoret në menaxhimin e
infrastrukturës së transportit ose të
problemeve logjistike. Në monitorimin e
sistemeve hekurudhore si dhe të gjëndjeve
të rrugëve. Kuptohet kondicioni aktual që
kanë rrugët dhe situata në të cilat ato
paraqiten. Zgjidhen probleme që kanë të
bëjnë me trafikun, parkimin, si dhe
sigurohen informacionet e nevojshme se
cilat janë vendet më të përshtatshme në
ndërtimin e strukturave ndihmëse për
trafikun si rrethrrotullime apo dhe
mbikalime.

Figurë 30/a - Rrjet Transporti

Pavarësisht mungesës së teknologjisë në vendin tonë është tepër i domosdoshëm instalimi
i softuer të përshtatshëm GIS në kontrollin e trafikut. Sidomos në situatën në të cilën
paraqiten rrugët tona, ku pjesa më e madhe e tyre janë në punime e sipër, duke shkaktuar
në këtë mënyrë një trafik të rënduar dhe duke u kthyer në burim të një numri të madh
aksidentesh. Ardhja e përvitshme e emigrantëve në vendin tonë paraqet gjithashtu një
tjetër problem serioz, pasi rrugët tona nuk janë në gjendje të përballojnë një fluks kaq të
madh automjetesh duke shkaktuar kaos dhe vonesa të mëdha.
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Të gjitha këto të dhëna mund të mblidhen së bashku dhe të integrohen në një softuer GIS,
i cili pas analizës së tyre përcakton hapat që duhen ndjekur në përmirësimin e situatës. Së
pari përcaktohen se cilat janë zonat më kritike pastaj merren vendime të tilla si: devijimi i
trafikut të rënduar në rrugë dytësore ndihmëse, alternimi i orareve të lëvizjes,
intensifikimi i punimeve në zonat më të rënduara, etj.
III.5.1 Problematikat e trafikut dhe të parkimit
Dihet që një ndër problemet më shqetësuese në qytetin e Tiranës është trafiku që krijohet
dhe si shkak kryesor është vështirësia që shumë drejtues hasin në parkimin e automjeteve
të tyre. Është e rëndësishme përllogaritja e mundësive maksimale që ofrojnë rrugët e
Tiranës në parkimin e makinave me zonat aktuale të lejuara për parkim. Nga ana tjetër
duke llogaritur fluksin mesatar që përballon çdo rrugë mund të integrojmë të dhënat për
të krijuar një model harte se cilat janë zonat më efikase në ndërtimin e parkingjeve të
reja. Mbi bazën e faktorëve të lartpërmendur dhe të dhënat e marra nga bashkia e Tiranës
sipas së cilës:
Ekzistojnë aktualisht rreth 150 km rrugë primare, sekondare dhe të treta për zonën
urbane qendrore të qytetit të Tiranës. Është aplikuar një zvogëlim prej 20% të gjatësisë së
rrugëve të sipërpërmendura. Gjatësia disponibël e këtyre rrugëve sipas arsyetimit të
mësiperm rezulton:
150km x 80% = 120 km
Duke kosideruar në mënyre optimiste se është e mundur të parkohet në pjesën më të
madhe të zonave në të dy krahët e rrugës, hapësira totale disponibël për parkimin në rrugë
në zemër dhe në zgjerimin e saj për Tiranën është 240 km gjatësi. Për të pasur një ide të
hapësirës së anëve të trotuareve të rrugëve që aktualisht është e disponueshme për
parkimin në rrugë, është e domosdoshme të aplikohet një reduktim deri në 25% të
gjatësive të rrugëve të mësipërme për të plotësuar kërkesat e mëposhtme:


Hapësirat e nevojshme për kryqëzimet duke konsideruar 5 m nga fundi i parkimit
deri në distancën e fillimit të korsisë - këto hapësira janë virtualisht të
rëndësishme për gjithë trafikun dhe sigurinë e këmbësorëve;



Hapësirat e zëna nga kazanet e plehërave në rrugë;



Hapësirat e zëna nga zonat e ndalimit për shërbimet e transportit publik (stacionet
e autobuzave).
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Tabela 5 - 1Zonat e parkimit me pagesë
Rruget e miratuara parkim me
pagese
Barrikadave
Blv.”B.Curri & Zhan D'Ark”
Blv.”Zogu I “
Brigada e Tetë
Ded Gjon Luli
Dësh. e 4-Shkurtit
Ismail Qemali
Kavajës
Lekë Dukagjini
Luigj Gurakuqi
M.Shyri
Nikolla Tupe
Pjeter Bogdani
Sami Frashëri
Sheshi “Nënë Tereza
Sheshi para St.”Q.Stafa”
Trakti Blv.”Desh.Kombit”
Trakti pas Pall.Kul
Trakti“Mine Peza”
Vasho Pasha
TOTALI

Vende
nr.
38
581
191
57
130
220
116
263
88
120
189
30
55
57
62
67
109
29
85
70
2557

Lloji I parkimit

sektore
nr.

paralel
paralel
paralel
paralel
90 grade
paralel
paralel
paralel
paralel
paralel
paralel
paralel
paralel
paralel
paralel
90 grade
paralel
90 grade
paralel
paralel

1
29
8
2
5
11
4
12
5
4
8
2
2
4
3
4
6
1
6
6
123

Kështu hapësira që mbetet për përdorim në gjatësinë anash trotuareve të rrugëve për
parkim i korrespondon rreth 200 km në “zemër’ dhe në zonat e zgjerimit të Tiranës. Nga
ana tjetër tabela 5 orienton mbi rrugët të cilat kanë të miratuar parkimin me pagesë dhe
kapacitetin e tyre. Këto të dhëna të integruar në modele GIS japin një panoramë të plotë
të situatës dhe vendimeve më të drejta që duhen ndërmarrë.
Për të krijuar mundësinë e shfrytëzimit të hartave dinamike në zgjidhjen e
problematikës së parkimit duhet të sigurohen të dhënat e sakta mbi fluksin e
makinave të llogaritur për çdo rrugë të Tiranës. Kjo do të krijonte kushtet e
duhura për të përfunduar skemën e paraqitjes në hartë. Ky fluks fatkeqësisht me
konditat aktuale (mungesë e pajisjeve matëse) nuk mund të llogaritet.

* * *
Sesionet në vazhdim trajtojnë dy fusha të rëndësishme në ekonominë
Shqiptare respektivisht atë të energjitikës dhe të ndërtimit. Nga ana
tjetër trajtohet simbioza e lidhjes midis GIS si teknologji dhe GIS si
kurrikulë dhe avantazhet e ndërlidhjes reciproke.

1

Të dhënat janë marrë nga Bashkia Tiranë
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III.6 Sektori Energjitik
Fotot e realizuara nga sistemet hapësinore sigurojnë informacione në lidhje me shtrirjen,
shpërndarjen dhe dendësinë e kanaleve të lumenjve, përmasat dhe format e liqeneve dhe
të rezervateve, paraqesin skema të shpërndarjes së ndotjeve në zonat ujore dhe se cilat
janë ato më të prekurat. Jepen karakteristika mbi shtratin e lumenjve dhe se si ato
ndikojnë në shpërndarjen e tyre.
Por rëndësinë më të madhe e kanë pamjet që paraqesin shpërndarjen e borës dhe të
akujve në sipërfaqen tokës, përmes të cilave përcaktohet trashësia e këtyre shtresave si
dhe shpejtësia me të cilën ato po shkrijnë dita ditës. GIS luan një rol thelbësor në
studimin e aspekteve të ndryshme që kanë të bëjnë me burimet ujore të tilla si: erosionet,
përvijimin e kurrizeve lumore, sedimentet e rezervateve, vlerësim të rënies së reshjeve,
parashikim dhe monitorim të kohës, studim i kualitetit të ujit, menaxhim të sasisë së ujit
gjatë vaditjeve (p.sh., mund të ketë zona
ku sasia ujore është e kufizuar ndaj dhe
procesi i ujitjes duhet të jetë i
kontrolluar), studim i potencialit gërryes
të lumenjve etj. GIS mund të përdoret në
studimin e sistemeve të drenazhimit (të
gjitha tipet e hartave të cilat kanë lidhje
me lëvizjen dhe rrjedhjen e ujit), ujrat
nëntokësore, si dhe në shumë aplikacione
të tjera me karakter hidrologjik.

Figurë 30/b - Rrjet Hidrologjik

Siç dihet Shqipëria përfiton 95% të elektricitetit të saj përmes objekteve hidroelektrike,
por ndërkohë ka shfrytëzuar vetëm 1/3 e potencialit të saj hidrik, fakt ky që vë në pah
rezervat kolosale të energjisë së rinovueshme që ne zotërojmë. Territori hidrografik i
vendit është rreth 44.000 km2, që nënkupton 57% më shumë se e gjithë sipërfaqja e
përgjithshme kombëtare (NANR, 2008). Sot për sot Shqipëria konsiderohet si një vend
me potencialitet të lartë në investimet që i përkasin fushës energjitike (figura 31).
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Figurë 31 - Statusi administrativ dhe shpërndarja gjeografike
e Hidrocentraleve në Shqipëri, Hartë dixhitale.

Përdorimi i hartave dinamike dhe teknologjisë remote sensing të afta për të analizuar,
karakteristikat fizio-grafike si dhe indikatorët socio-ekonomik, por mbi të gjitha rrjetin
hidrografik të një zone të caktuar, do të na mundësojnë të zhvillojmë një analizë të
detajuar se cilat janë zonat më të përshtatshme në ndërtimin e hidrocentraleve të
ardhshëm në Shqipëri. GIS luan një rol thelbësor në çdo fazë të planifikimit, zhvillimit
dhe implementimit.
Në Shqipëri shumë prej projekteve të mbajtura karakterizohen nga procese të strukturuara
në mënyrë jo të qartë ku të dhënat hapësinorë nuk menaxhohen në mënyrën e duhur,
hartat dinamike vuajnë nga mungesa e informacionit të përditësuar, shfrytëzimi dhe
shpërndarja e të dhënave hasin në probleme teknike në mënyrë të vazhdueshme. Përmes
përdorimit të GIS mund të menaxhojmë të gjithë variablat lidhur me vendndodhjen, si
dhe mund të përfitojmë një skenar të qartë të zonës ku mund të projektohet hidrocentrali
në të ardhmen si dhe zonat e tij të impaktit (Pathak. M., 2008).
III.7 Sektori i Ndërtimit
Mund të themi që një nga aspektet më të rëndësishme të GIS është aftësia e tij në
integrimin e bashkësive të ndryshme të të dhënave (dataset), të databazave dhe
aplikacioneve, duke u kthyer në një teknologji mjaft të përshtatshme për shume projekte
të profilit inxhinierik (Howes D., 2009). Sektori i ndërtimit është një nga shtyllat
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mbajtëse ne ekonominë Shqiptare. Mbi 14.6% e popullsisë është e përfshirë në sektorin e
ndërtimit duke e kthyer atë në një nga sektorët më të rëndësishëm. Sidomos vitet e fundit
kemi qënë dëshmitarë të një lëvizjeje të fuqishme demografike shoqëruar kjo dhe me
nevoja gjithnjë e në rritje të sektorit të ndërtimit.
Një faktor ndimës në zbërthimin e trendit (tendencës) në ndërtim, është përmes
implementimit të një paralelizmi (në nivel krahasimi) midis numrit të kompanive të
ndërtimit, nevojave që ka një zonë e caktuar për banesa në raport me dendësinë e
popullsisë si dhe lejeve të ndërtimit që jepen nga autoritetet përkatëse (figura 32).
Përmes hartave dinamike bëhet e mundur të krahasohen indikatorët e këtyre parametrave
duke rritur mundësitë në realizimin e vendimmarrjeve më të sakta. Censusi i zhvilluar së
fundmi në një distancë kohore prej 10 vitesh nga hera e fundit rrit mundësinë e gjenerimit
të rezultateve tepër interesante të cilat mund t’i japin përgjigje shumë pyetjeve në lidhje
me lëvizjet demografike, dendësinë e popullsisë, tendencat e reja, indikatorë këto që
mund të shqyrtohen dhe analizohen më së miri duke u integruar në hartat dinamike.
Më poshtë (fig 32) paraqiten në nivel krahasimi dy harta dinamike të cilat ofrojnë
panoramën e plotë të shpërndarjes së firmave të ndërtimit që operojnë në territorin
Shqiptar nga njëra ana dhe dhënies së lejeve të ndërtimit nga ana tjetër. Mbi bazën e këtij
krahasimi cilido investues apo menaxher është në gjendje të marrë vendimet e duhura
mbi mënyrën e operimit dhe mbarëvajtjes në drejtimin e politikave organizative.

Figurë 32 - Firmat e ndërtimit që operojnë në Shqipëri; Lejet e ndërtimit të dhëna në Shqipëri; Modeli
është paraqitur në nivel krahasimi; Paraqitja në nivel qarku, Hartë dixhitale, Softuer ArcMap 10.1, Burimi i
të dhënave INSTAT Albania.
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III.8 Implementimi i teknologjisë GIS në sektorin e Medias dhe Komunikimit
Aktualisht në Shqipëri media luan rol primar në informimin e popullatës. Fakti që GIS
komunikon informacionin gjeografik në format dixhital thekson dukshëm ndikimin që ka
kjo teknologji tek media e cila gjithnjë e më tepër është e varur nga të dhënat dixhitale
(Daniel S., Michael G., 2001).
Teknologjia gjeo-hapësinore: duhet konsideruar pjesë e një procesi komunikimi përderisa ne hamendësojmë rezultatet që arrijmë nisur nga ajo çfarë
konstatojmë në ekranin e kompjuterit
Në vazhdën e këtij konstatimi është mbajtur një pyetësor i cili ka përfshirë 500 studentë
(figura 33). Rezultati i këtij pyetësori ka për qëllim përcaktimin e përqasjes që kanë
studentët ndaj GIS si teknologji. Atyre i’u është kërkuar të shprehin emrat e web siteve të
cilat ata shfrytëzojnë më së shumti në aspektin e komunikimit dhe mundësive të krijuara
në proçesin e të mësuarit. Pesë më të lakuarit janë radhitur sipas diagramës së
mëposhtme. Sipas asaj që konstatohet vërejmë se aplikacioni “Google Map” përkundrejt
çdo parashikimi radhitet midis tyre, që do të thotë se studentët kane filluar të kenë një
përçasje më të afërt me hartat dinamike dhe atë çka ato përfaqësojnë.
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Figurë 33 - Pyetësor, Përçasja që shfaqin studentët kundrejt teknologjisë GIS.

Trajtojmë një shembull i cili reflekton më më miri ndikimin që mund të ketë
implementimi i tullseve gjeo-hapësinore në proçesin e vendimmarrjes në këtë sektor. Për
këtë analizojmë performancën e njërës prej gazetave me tirazhin më të madh në vend.
Diagrama e mëposhtme (figura 34) reflekton më së miri se si tirazhi i shitjeve të kësaj
gazete varion dukshëm në varësi të faktorit “politik”, duke bërë të mundur që në shtrirjen
territoriale të Shqipërisë zonat me të njëjtat tendenca politike me gazetën kanë një
përçasje shumë të më lartë ndaj saj dhe anasjellas, duke krijuar një varësi të rëndësishme
të elementeve gjeografik në analizimin e punës gjatë proçesit të shpërndarjes. Në këtë
mënyrë menaxherët mund të vendosin të përcaktojnë raporte të ndryshme mbi tirazhin e
shitjeve në varësi të hapësirave gjeografike ku do të shpërndahet gazeta.
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GIS është mediumi i nevojshëm përmes të cilit mund të arrihet të realizohet një analizë e
mirëfilltë e situatës së lartpërmendur.

Shitjet
Tendencë e Njëjtë

Neutrale

Tendencë e Kundërt

10%
51%

39%

Figurë 34 - Impakti që ka faktori politik mbi tirazhin e shitjes së gazetës.

III.9 Implementimi i teknologjisë GIS në sektorin e edukimit
Ndërkohë që vendet e tjera patën një përqasje shumë më të shpejtë ndaj GIS si teknologji,
në Shqipëri fillimet e veta datojnë rreth 18 vjet më parë mbështetur nga akademia e
shkencave gjeografike në 1994, ndjekur më pas nga departamenti i Gjeografisë së
Universitetit të Tiranës në 1994 (Nikolli & Idrizi, 2011). Sot GIS është futur si kurrikulë
në disa departamente kryesisht shtetërore.
GIS është një shkencë e cila në kohët e sotme po gjen hapësirë gjithnjë e më tepër.
Dallohet për aspektin e saj modern dhe fushat e gjëra në të cilat mund të aplikohet.
Çështja e integrimit të GIS në kurrikulat universitare në Shqipëri është një problematikë
delikate e cila kërkon një ndërhyrje dhe menaxhim sa më të shpejtë dhe efikas. Integrimi i
kurrikulave të shkencave gjeo-hapësinore në strukturat universitare është e lidhur ngushtë
gjithashtu dhe me kërkesën e tregut ndaj specialistëve GIS.
Sot për sot pjesa më e madhe e tyre mbulohet nga gjeografë të cilët kanë kryer
specializime të shkurtra të nivelit teknik dhe aplikativ por dhe nga informaticienë të cilët
veçmas (pa bashkëpunim) e kanë të vështirë të ngrejnë aplikacionet e duhura me të dhëna
të sakta dhe të përditësuara.
(Bazuar mbi internetin)
relacion simbiozë
GIS Kurrikulë

GIS Teknologji

Institucione Akademike

Kërkesat e Tregut

Figurë 35 - Simbioza (GIS Kurrikulë - GIS Teknologji).
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Aktualisht më shumë se 3000 kolegje dhe universitete kanë zhvilluar kurrikula dhe
programe të shkëlqyera GIS (Esri, 2010). Ndërkohë pavarësisht numrit të lartë të
universiteteve private që veprojnë në Shqipëri, pothuajse asnjë prej tyre nuk ka mundur të
induktojë kurrikulën e GIS si pjesë të planeve mësimore që ofrojnë. Kjo tregon dhe
njëherë “dyshimet e forta” që kanë këto institucione mbi mundësitë reale që ka kjo
shkencë në një integrim të përshtatshëm në tregun Shqiptar, pavarësisht faktit që shumë
departamente mund të përfitojnë nga integrimi i kësaj kurrikule në zgjidhjen e shumë
problematikave aktuale të tilla si ndërtimet pa leje, ndotja mjedisore, rreziqet natyrore,
lëvizjet demografike apo dhe studimet me karakter biologjik.
Simbioza GIS kurrikul - treg i punës: Duhet theksuar fakti që zhvillimi i GIS
në Shqipëri si kurrikulë kryesisht në institucionet akademike universitare do të
shoqërohet me një impakt të menjëhershëm të integrimit të kësaj teknologjie në
tregun e punës dhe anasjellas (figura 35), kërkesat gjithnjë e më tepër në rritje
për specialistë të fushave gjeo-hapësinore do të rrisin propabilitetin që kjo
teknologji të gjejë përkrahje gjithnjë e më të madhe në ambjentet akademike.
Një pyetësor që përfshin 500 studentë është zhvilluar në ambjente akademike private dhe
shtetërore (figura 36). Rezultati i këtij pyetësori kishte si qëllim të përcaktonte nivelin e
përqasjes që kishin këta studentë përkundrejt teknologjisë GIS. Të dhënat e publikuara
ishin mjaft interesante. Sipas diagramës kalojmë në përfundimin se megjithëse studentët
janë mjaft aktivë në përdorimin e faqeve të tilla si Google Map, Google Earth, etj
shumica e tyre nuk janë të ndërgjegjshëm se mbi ç’baza funskionojnë dhe janë ngritur
këto aplikacione, d.m.th GIS dhe më konkretisht hartat dinamike.
Njohur me GIS,
11%

Përdorues
të GIS, 2%

Nuk njohin GIS,
87%
Figurë 36 - Integrimi i teknologjisë GIS në mjedisin universitar.
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IV. Ambjenti dhe termat e Punës
Nëse i rikthehemi përsëri statistikave në lidhje me evolucionin e internetit në Shqipëri
mund të theksojmë se gjatë 5 viteve të fundit kemi hasur një zhvillim të vrullshëm të tij.
Në 2005 për herë të parë në historinë tonë më tepër se 5% e popullatës shfrytëzonin
internetin si shërbim, ndërsa tashmë pas 5 viteve, 2010, ky numër ka arritur në 43.5% të
popullsisë dhe akoma i nënshtrohet një procesi rritjeje të vazhdueshëm dhe të
qëndrueshëm (ODA, 2012). Mund të themi që terreni për zhvillimin e kësaj teknologjie
tashmë është në një pikë të duhur.

Figurë 37 - Platforma Web Based WGA;
(Burimet e të dhënave: Strukturat qeveritare, Organizatat private, Institucione Universitare, etj; Përdoruesit
web: Entitete biznesi, organizata të ndryshme, kërkime shkencore, etj.)

Kërkimi në fjalë konsiston në ngritjen e një platforme GIS (figura 37) e cila të veprojë si
një urë komunikimi dhe informacioni ndaj entiteteve të ndryshme, me qëllim furnizimin e
vazhdueshëm me të dhëna të përditësuara të cilat mund të sigurohen në sajë të
ndërveprimit midis institucioneve qeveritare, arsimore dhe private.
Shqipëria ka ecur me hapa të shpejtë në fushën teknologjike e sidomos viteve të fundit ku
shumë firma, kompani e biznese të mëdha kanë kuptuar që mbështetja e platformave të
tyre të veprimit mbi sisteme teknologjike të besueshme dhe efiçiente mund të sjellë më
tepër përparësi se çdo strategji tjetër. Natyrshëm ky zhvillim ka sjellë dhe një përçasje më
të madhe ndaj teknikave të ndryshme informatike jo vetëm nga ana e specialistëve
përkatës por edhe midis njerëzve me funksione të ndryshme si menaxherë, drejtues,
projektues, etj.
Në kohët e sotme një pjesë e mirë e popullsisë ka krijuar një vizion të gjerë dhe të
shëndetshëm ndaj metodave më të avancuara që gjejnë përdorim deri dhe tek vendet më
të përparuara perëndimore. Gjithsesi ka akoma vend për të zgjeruar dhe më shumë
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vizionin teknologjik duke u orientuar gjithmonë në tendencën për të përkrahur dhe
mbështetur çdo risi dhe ndryshim të kësaj fushe e cila ndryshon me një dinamizëm mjaft
të lartë. Një nga këto raste është dhe analiza që është bërë gjatë zhvillimit të kërkimit mbi
temën e doktoraturës ndaj një sektori mjaft interesant dhe inovativ në fushën e
informatikës, siç është ai i hartave dinamike.
Duke qenë një fushë e re dhe e palëvruar shumë në ambjentet e punës koncepti i hartave
dixhitale përbën një interes të madh për një kategori të gjërë njerëzish të cilët konceptin
gjeografik të jetë së tyre të përditshme si lëvizja, zhvendosja, pozicioni, drejtimi,
distanca, etj, e kanë të lidhur ngushtë me konceptin infomatiko-gjeografik të shumë
aplikacioneve që përdorin përmes internetit dhe aksesorëve të tjerë kompjuterikë të tillë si
Google Map, Google Earth, MapServer, GeoServer, Mapnik, etj.
Kërkimi shkencor i realizuar është mbështetur ngushtë mbi terma të tillë si google api,
gjeodatabaza, shënjues, ArcSDE, etj të cilët kërkojnë një analizë më të detajuar në
mënyrë që lexuesi të jetë sa më i informuar mbi domethënien e tyre konceptuale dhe
logjike. Disa prej tyre do të analizohen si më poshtë vijon:
IV.1 Google API
Në fillimet e tyre pamjet e globit dhe të mbarë botës ishin ekskluzitivitet i imazheve
satelitore të përfituara nga laboratorë kompleksë të përqendruar kryesisht në Houston,
SHBA. Google startoi (inicioi) projektin e tij me idenë e integrimit të të gjithë imazheve
satelitore në një hartë të vetme të madhe dhe transformimin e saj në një produkt të hapur
(të aksesueshëm) nga masa e popullsisë. Google Map për herë të parë është implementuar
në Shkurt të 2005 dhe që atëherë ka patur një bum (zhvillim të menjëhershëm) të
pamenduar.
Më vonë lindi idea “pse të mos lejojmë integrimin e këtyre hartave në aplikacione të tjera
web, me fjalë të tjera transformimin e tyre në produkte fleksibël të afta për t’u shfrytëzuar
nga një gamë e gjerë njerëzish ?”, në mënyrë që gjithkush të mund të përfito-nte nga
shërbimet e tyre. Ishte pikërisht mbi bazën e këtij koncepti nga ku kanë gjetur fillimet e
tyre dhe Google API-t.
API është shkurtim i termit Ndërfaqja Aplikative e Programeve (Application Program
Interface). API në vetvete “ofron motorrin” (gjithë mekanizmat përbërës) Google ndaj
përdoruesve për shfrytëzim.
Historik: Versioni i Google Map Javascript API v2 është refuzuar (eleminim
gradual nga tregu) zyrtarisht më 19 Maj, 2010. Ndërkohë ky version do të
vazhdojë të jetë funksional deri më 19 Maj, 2013. Ndëkohë gjatë këtij procesi
tranzicioni këshillohet një zhvendosje graduale drejt versionit të ri API v3.
Google API në vetvete është një term i profilit softuerik-inxhinierik i cili përmbledh një
set (bashkësi) funksionesh, klasa dhe metoda të cilat mund të shfrytëzohen nga
programuesit për të zgjeruar funksionalitetet me të cilat mund të ndërveprojnë me hartën
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që kanë të integruar në aplikacionin e tyre. E gjithë kjo bashkësi elementesh derivon (e ka
prejardhjen) nga databaza e Google dhe meqenëse janë akoma në trajtim (zhvillim dhe
përmirësime të ndjeshme dhe të herëpashershme) vijnë në versione të reja në përshtatje
me kërkesat e përdoruesve.
Përmes Google API ne mund të integrojmë hartat Google në aplikacionet tona me anë të
Javascript. Shërbimet që na ofrohen përmes API-t na mundësojnë krijimin e hartave të
qëndrueshme dhe me opsione mjaft inovative (të avancuara).
Sqarim: Duke patur parasysh faktin që gjithnjë e më tepër interneti dhe gjithë
aplikacionet që ekzektohen përmes tij “detyrohen” të përballojnë kërkesa që
vijnë jo më nga desktopet tradicionalë por nga pajisje të tipit mobile (lëvizshme)
si celularë, i-phonë, i-padë, tablet, etj. Kjo ka sjellë një domosdoshmëri në
rikonfigurimin e këtyre aplikacioneve në përshtatje me këtë kategori të re, dhe si
rezultat është hedhur në treg version API v3. Karakteristikat e tij të reja janë
shpejtësia më e madhe dhe përshtatshmëria (aftësia për t’u integruar) më lehtë
në strukturën e këtyre entiteteve.
Në fillimet e tyre të gjithë Google API-t paraqiteshin në versionet e tyre BETA, por
meqenëse ato paraqiteshin në mënyrë të vazhdueshme si “open source” dhe
shpërndaheshin pa kusht (detyrim financiar apo i ndonjë natyre tjetër) gradualisht një
pjesë e tyre u implementuan në aplikacione të ndryshme. Midis tyre më të lakuarat janë
Web API, Data API, Ajax API, Ads API, Google Search API, etj të cilat trajtohen
shkurtimisht sipas tabelës së mëposhtme:
Tabela 6 - Format e Google API

Tullse Google API

Përshkrimi
Librari në Javascript e cila mundëson integrimin e përmbajtjeve
Ajax API
multimediale në aplikacione (faqe) web.
Google Search API
Aplikon funksionalitete kërkimi në hartën tuaj.
Mundëson paraqitjen dhe integrimin e hartave në aplikacioni
Google Maps API
tuaj.
Nëse kërkoni të shfrytëzoni shirita, diagrama, grafikë si dhe
Google Visualization API
nevojitet vizatimi i elementevë të veçantë për të paraqitur
produkte specifike (rezultatet e punës).
Info: -1- 1Shërbimet Google API mundësojnë programuesit të ndërveprojnë me
më shumë se 3 bilionë dokumente web direkt nga programet e Pc-ve të tyre.
-2- Google shfrytëzon standartet SOAP and WSDL standards, të cilët veprojnë
si ndërfaqe midis programit të përdoruesit dhe Google API.
-3- Ambjente programimi të tilla si Java, Pearl, Visual Studio .NET janë që të
gjitha kompatibël (të integrueshme) me Google API.
1

https://developers.google.com/maps/
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SOAP 1(Simple Object Access Protocol): Protokoll mbështetur mbi XML i cili
mundëson aplikacionet të shkëmbejnë të dhëna përmes HTTP. Ndryshe ofron
një mundësi komunikimi midis aplikacioneve të cilët veprojnë në sisteme të
ndryshme operimi, me teknologji dhe gjuhë programimi të ndryshme me njëratjetrën.
WSDL (Web Services Description Language): Gjuhë programimi mbështetur
mbi XML e cila përshkruan dhe lokalizon shërbimet e ndryshme web.
JSON (Javascript Object Notation): Sintaksë e ngjashme me XML e cila
përdoret në ruajtjen dhe shkëmbimin e objekteve. Në ndryshim nga XML
dallohet për përmasa më të vogla dhe shpejtësi më të madhe në analizë.
IV.2 Shënjues
Shënjuesi përfaqëson nga ana konceptuale atë që në hartat statike njihet me termin
simbol. Luan një rol të rëndësishëm në prezantimin e informacionit dhe të dhënave
gjeografike. Sipas specifikave të rastit menaxhohen shumë veçori të tyre si shfaqja, ikona
e paraqitjes, pozicionimi, madhësia, etj.
Mundësia që ofron platforma mbi modifikimin e
njënjuesve (simboleve) të përdorur në aplikacion si dhe
ristrukturimin e tyre janë një risi e cila rrit akoma më
tepër shkallën e fleksibilitetit nga ana e përdoruesit për
të shprehur dhe pasqyruar më saktë aspektin konceptual
dhe logjik të kërkimit shkencor të realizuar. Një
interpretim më i zgjeruar i tyre do të mund të zbërthehet
në seksionet në vijim (veprime të përgjithshme)

Figurë 37 (a) - Legjenda;

IV.3 Gjeodatabaza
Termi databazë është ndër më të lëvruarit ditët e sotme si një koncept që mbështetet në
ekzistencën e një bashkësie (strukturë e organizuar të dhënash) tabelash në format
dixhital. Ndaj nuk ka një sens të mirëfilltë nëse zhvillohet një krahasim midis databazës
së zakonshme dhe gjeodatabazaës me qëllim nxjerrjen në pah të avantazheve dhe
dizavantazheve. Fakti është që një gjeodatabazë në thelb është një databazë e zakonshme

1

http://www.w3schools.com
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me profil të theksuar gjeografik. Pra deri diku mund të themi që ato ndryshojnë nga
qëllimi i shfrytëzimit të tyre.
Gjeodatabazat suportojnë të gjitha tipet e të dhënave GIS duke filluar që nga të dhënat
veçori, entitetet gjeografike, pamjet ajrore dhe satelitore (të dhëna raster), të dhëna CAD,
3D, koordinata GPS, të dhëna mbi matjet e vrojtimeve, etj.
Gjeodatabaza: Është struktura më e zakonshme mbajtëse (e ruajtjes dhe
menaxhimit) të të dhënave në ArcGIS. Ajo paraqet të kombinuar termat “gjeo”
(të dhëna hapësinore) me databazë (depo të dhënash) deri në krijimin e një
strukture të aftë në ruajtjen e të dhënave hapësinore. Mund të shfrytëzohet në
ambjente të tilla si Desktop, Server apo dhe Mobile (të transportueshëm).
Kujdes: Gjeodatabazat mund të ruhen në IBM DB2, IBM Informix, Oracle,
Microsoft Access, Microsoft SQL Server.
Gjeodatabazat janë dy llojesh:


Një përdorues



Shumë përdorues

Gjeodatabaza me një përdorues shfrytëzohet kryesisht për punë individuale në një
ambjent desktop. Është e gatshme në tre forma: në trajtën e skedarit gjeodatabazë, si
gjeodatabazë personale në Microsoft Accsess ose si ArcSDE gjeodatabazë. Nëse do
zhvillonim një krahasim midis tre tipeve do të jepnim një përkufizim për secilin prej tyre
dhe më pas do zhvillonim një tabelë të tillë (tabela 7):
1. Gjeodatabazë skedar - Ruhet në trajtën e dosjes në skedarët e sistemit. Çdo bashkësi
të dhënash ruhet në skedarë që mund të arrijnë përmasa deri në 1 TB (opsion që
rekomandohet në raport me gjeodatabazat personale).
2. Gjeodatabazat personale - E gjithë bashkësia e të dhënave ruhet brënda një skedari të
tipit Microsoft Access e cila kufirin maksimal të ruajtjes e ka 2 GB.
3. ArcSDE Gjeodatabazat - Ruhen në databaza relacionale të tipit Oracle, Microsoft
SQL Server, IBM DB2, IBM Informix, etj. Këto gjeodatabaza kërkojnë përdorimin e
ArcSDE dhe janë të pakufizuara në madhësi dhe numër përdoruesish.
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Tabela 7 - 1Tipet e gjeodatabazave me një përdorues, nivel krahasimi.

ArcSDE

Skedar
Bashkësi të dhënash
GIS të ruajtura në
dosje me bazë
skedarësh.

Personale
Bashkësi të dhënash
GIS të ruajtura në
skedarët e Microsoft
Access.

Përshkrim

Bashkësi të dhënash
GIS të ruajtura në
databaza relacionale.

Nr.
Përdorues.

Shumë përdorues

Përdorues i vetëm

Përdorues i vetëm

Oracle, Microsoft
SQL Server, IBM
DB2, IBM Informix

Çdo bashkësi të
dhënash përbën një
skedar të veçantë. Një
skedar gjeodatabazë
është një dosje që
mban bashkësinë e saj
të të dhënave.

Madhësia.

Sa përmasa e DBMS
që e menaxhon

Një TB për çdo
bashkësi të dhënash.
Çdo skedar mund të
mbajë shumë bashkësi
të dhënash.

E gjithë bashkësia e të
dhënave e çdo
gjeodatabaze
përmbahet në një
skedar të vetëm të
Microsoft Access
(.mdb).
2 GB për çdo databazë
në Access. Limiti
maksimal përpara se
të degradojë
performanca është
250-500 Mb.

Platform

Windows, Unix,
Linux

Platformë e Kryqëzuar

Siguria

Ofruar nga DBMS

Siguria e ofruar nga
sistemi i operimit të
skedarëve

Shënim

Kërkon përdorimin e
ArcSDE

Format.
Ruajtj.

Windows

Siguria ofruar nga
sistemi i operimit
Windows mbi
skedarët
Mundëson ruajtjen e të Shfrytëzohet shpesh si
dhënave në format të
veçori e menaxhimit
kompresuar.
të tabelave.

Burim: ESRI, Tipet e Gjeodatabazave - nivel krahasimi.

Gjeodatabaza me shumë përdorues shfrytëzon teknologjinë ArcSDE të implementuar mbi
një platformë RDBMS me qëllim:


strukturimin e organizatave me një sistem menaxhimi të ruajtjes së të dhënave
qëndror dhe të shkallëzueshëm.



ruan integritetin e të dhënave përmes metodave si backup, rollback apo dhe failover.



gëzon funksionalitete shtesë që nuk hasen tek gjeodatabazat me një përdorues, të cilat
listohen si më poshtë vijon:
o

1

Procesi i diferencimit

http://www.esri.com/software/arcgis/geodatabase
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o

Procesi i replikimit

o

Procesi i arkivimit
Diferencimi: është mekanizmi i cili mundëson ruajtjen e integritetit të
gjeodatabazës ndërkohë që shfaqet (përpunohet) në forma të ndryshme. Është
baza mbi të cilën mundësohet shfrytëzimi i gjeodatabazës nga shumë përdorues
njëkohësisht.
Replikimi: mundëson shpërndarjen e të dhënave përmes dy ose më tepër
gjeodatabazave. Lejohet modifikimi dhe përditësimi në secilën prej databazave
shoqëruar më pas me sinkronizimin e tyre.
Arkivimi: mundëson regjistrimin dhe aksesin tek bashkësia ose nënbashkësia e
të dhënave në një databazë të diferencuar.
Kujdes: Gjithsecila prej 3 metodave të lartpërmendura luajnë rolin e
menaxhimit të të dhënave në rast dështimi apo dhe korruptimi të sistemit nga
virusë informatikë apo dhe keqfunksionim.

Ekzistojnë tre tipe gjeodatabazash me shumë përdorues (Tabela 8):
Tabela 8 - Tipet e gjeodatabazave me shumë përdorues, nivel krahasimi.

Ndërmarrje

WorkGroup

Ambjenti
Ndërmarrje të mëdha.

Ruajtj.
dhënash

Ndërfaq.
menaxhim.
Kapacitet
ruajtjes
Platforma
OS mbësh.
Nr. përd. të
njëkohshëm
Lidhja në
rrjet

Platforma RDBMS të
tilla si: DB2,
Informix, Oracle,
SQL Server, etj.
ArcCatalog
RDBMS
ArcSDE

Grupime të nivelit të
vogël dhe të mesëm.

Desktop
Ekipe pune të vogla
ose përdorues të
vetëm të cilëve i
nevojitet
funksionaliteti me
shumë përdorues.

SQL Server

SQL Server

ArcCatalog

ArcCatalog

Varet nga serveri

10 GB

10 GB

Çdo platformë

Windows

Windows

Numër i pakufizuar
edituesish dhe lexues

10 editues dhe lexues

1 editues dhe 3 lexues

Intranet dhe Internet

Intranet dhe Internet

Desktop dhe rrjet
lokal

Burim: ESRI, Tipet e Gjeodatabazave me shumë përdorues - nivel krahasimi.
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Arsyeja pse insistimi ynë konstant anon drejt përdorimit dhe shfrytëzimit të
gjeodatabazave janë si rrjedhojë e avantazheve të shumta që ato ofrojnë, disa prej të
cilave mund ti analizojmë si më poshtë vijon:
Funksionalitet
Versionim

Të dhëna
GIS
Gjeodatabaza me
një Përdorues

Gjeodatabaza me
shumë Përdorues

Replikim

Teknologji
RDBMS dhe ArcSDE

Arkivim

GJDB Skedar
GJDB Ndërmarrje
GJDB Personal

GJDB WorkGroup

GJDB Desktop
Figurë 38 - Skema e plotë e tipeve të gjeodatabazave dhe relacionit midis tyre



ruajtja e një sasie të madhe të dhënash hapësinore në mënyrë të centralizuar.



shfrytëzimi i modeleve gjeo-hapësinore të avancuara (topologjitë, rrjetet), etj.



ruhet integriteti i të dhënave hapësinore.



integrimi i të dhënave hapësinore me tipe të tjera të dhënash.



shkallëzim në përdorim.



mbështet editimin me shumë përdorues.



etj.
Versionim: Është mekanizmi që mundëson gjeodatabazën të menaxhojë dhe
ruajë gjendje të ndryshme (versione të reja apo të vjetra të saj) duke ruajtur
njëkohësisht integritetitn e databazës. Është boshti që lejon shfrytëzimin e
gjeodatabazës (akses dhe modifikim) nga shumë përdorues njëkohësisht.
Kujdes! E veçanata e gjeodatabazës është sepse struktura mbi të cilën është
ndërtuar i mundëson punën me çfarëdolloj RDBMS-je mbi të cilën është
mbështetur.
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IV.4 Gjeokoduesi
Logjika e aplikacionit tonë kërkon regjistrimin e vendndodhjeve në databazën e sistemit
përmes ruajtjes së koordinatave të tyre gjeografike, që do të thotë se pavarësisht se
përdoruesi mund të jetë në dijeni të adresës së saktë të objektit që kërkon të ruajë ai është
i detyruar të bëjë së pari konvertimin e adresës tekstuale në koordinata gjeografike.
Gjeokodimi si proces: nënkupton gjetjen e koordinatave specifike gjeografike
(më së shumti të shprehura në gjerësi dhe gjatësi) përmes shfrytëzimit të të
dhënave të tjera po të karakterit gjeografik të tilla si adresat e rrugëve, kode
postare (kode zip), etj. Pasi të kemi përfituar koordinatat e duhura entiteti
mund të “hartëzohet” (paraqitet në hartë) dhe të regjistrohet në sistemin e
informacionit gjeografik ose mund të shfrytëzohet për qëllime të tjera sipas
qëllimit të përdorimit.
Gjeokoduesi: përbën një softuer ose një shërbim web i cili mundëson
realizimin e procesit të gjeokodimit.
Kujdes: Ekziston dhe procesi i kundërt i gjeokodimit që nënkupton gjetjen e një
adrese (format tekstual, d.m.th të interpretueshëm dhe të njohur nga njerëzit)
përmes koodinatave gjeografike.
Google Map ofron dy tipe përçasjesh ndaj procesit të gjeokodimit. Nga njëra anë kemi
gjeokodimin që ekzekutohet nga ana e klientit d.m.th në brouser 1 dhe në anën tjetër kemi
gjeokodimin që ekzekutohet në server, d.m.th server ynë komunikon direkt me serverin e
Google. Aplikacioni Web GIS Albania mbështetet mbi gjeokodimin që zhvillohet në
brouser për disa arsye.
Së pari gjeokodimi në brouser nuk është subjekt i kufizimeve të rrepta nga ana e Google.
Nëse gjeokodimi me bazë serverin ka një limit prej 2500 kërkesash për IP që do të thotë
se nuk ka rëndësi nëse këto kërkesa vijnë nga përdorues të ndryshëm pasi gjithsecili prej
tyre regjistrohet me IP e serverit ku është ruajtur portali WGA duke e kthyer këtë shifër
në një vlerë mjaft të vogël.
Nga ana tjetër gjeokodimi lokal është subjekt i një kontrolli me bazë përdorues-sesion, që
nënkupton se aplikacioni nuk mund të arrijë kuotën maksimale përderisa “përgjegjësia”
shpërndahet tek secili nga përdoruesit dhe procesi i numërimit zerohet në çdo mbyllje
sesioni. Kjo situatë eliminon tërësisht rrezikun e një bllokimi të mundshëm.
Nga ana tjetër procesi i gjeokodimit mund të optimizohet akoma më shumë nëse
kombinohet me procesin caching i cili nënkupton ruajtjen e të dhënave (adresave që më
së shumti kërkohen) në server. Gjithsesi meqenëse Google rifreskon në mënyrë të
vazhdueshme të dhënat e veta gjeografike atëherë edhe ne si përdorues duhet të
“pastrojmë” të dhënat cach duke i zëvendësuar ato me informacione më të përditësuara.

1

Geocoding Strategies, Mano Marks, Google Geo APIs Team June 2010.
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Nëse marrim si shembull “Fakultetin e Shkencave të Natyrës” ekzistojnë dy mënyra për
të lokalizuar (gjurmuar) vendndodhjen e tij përmes hartave dinamike. Së pari kërkimi
mund të zhvillohet mbi bazë adrese, d.m.th përdoruesi fut në sistem emërtimin e subjektit
që në rastin tonë është “Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Tirana, Albania” i cili
procesohet nga motori i kërkimit gjersa lokalizohet (në rast se ekziston). Rasti i dytë
mundësohet në rast se përdoruesi është në dijeni të koordinatave gjeografike të subjektit
që në rastin tonë janë gjatësia: 41.334517 ° dhe gjerësia: 19.816476 °.
Vetë Google API ofron shërbimin e gjeokodimit dhe të anasjelltin e tij duke ofruar
mundësinë e aksesit tek gjeokoduesi përmes një kërkese HTTP. Ekzistojnë gjithashtu dhe
shumë burime të tjera në web të cilat mundësojnë këto shërbime.
Mundësia që është ofruar në downlodimin e aplikacionit WGA nga ana e përdoruesve të
thjeshtë i jep atyre të drejtën e shtimit të të dhënave të reja gjeografike. Gjatë procesit të
shtimit/modifikimit, përdoruesi përmes adresës së re të insertuar do të gjenerojë
koordinatat përkatëse gjeografike përmes modulit të gatshëm të gjeokodimit që ofrohet
nga aplikacioni WGA. Në këtë mënyrë përdoruesit do t’i mundësohet shtimi/modifikimi i
të dhënave të reja/ekzistuese pa qenë e nevojshme “ndërhyrja” direkte tek koordinatat
gjeografike, të cilat në realitet përbëjnë një situatë komplekse dhe të vështirë për t’u
menaxhuar.
IV.5 ArcSDE
GIS është një strukturë e cila ruan dhe menaxhon sasi të dhënash gjeo-hapësinore.
Struktura e ruajtjes së të dhënave ndryshon nga databazat e zakonshme me të cilat jemi
mësuar të punojmë dhe të zhvillojmë aplikacionet tona. Nëse bëjmë një krahasim midis
RDBMS dhe ArcSDE mund të themi që nëse RDBMS kufizohet kryesisht në
menaxhimin e të dhënave tabelare nga ana tjetër teknologjia ArcSDE mundëson
komunikimin midis përdoruesit GIS dhe RDBMS
ArcSDE: Është teknologjia e përdorur në menaxhimin e informacionit
gjeografik në një RDBMS. ArcSDE mund të konsiderohet tashmë si pjesë e
platformës ArcGIS. Zotëron një përdorim të gjërë kryesisht me qëllim
mundësimin e informacionit gjeografik të gjejë përdorim nga shumë përdorues
në rrjet si dhe në krijimin e shkallëzimit nga përdorues personal, workgroup
(bashkësi), deri në përdorim në nivel ndërmarrjeje.
Kujdes: Duhet theksuar që hera e parë që ArcSDE u integrua në platformën
ArcGIS i përket versionit ArcGIS 9.2. Më parë ky produkt trajtohej si standalone (i pavarur, më vete).
Gjeodatabaza ArcSDE: Një databazë ose strukturë të dhënash e cila përdoret
kryesisht në ruajtjen, ndërveprimin (kueri) dhe manipulimin e të dhënave
hapësinore.
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V. Platforma Web GIS Albania v1.1
Aktualisht ekzistojnë shumë aplikacione web me bazë GIS të cilat ofrojnë shërbime nga
më komplekset duke filluar nga kërkimet e mirëfillta e deri tek gjenerimi i statistikave
dhe raporteve të detajuara. Platforma të tilla si Google Map, Google Earth, etj janë vetëm
disa nga shumë aplikacionet ekzistuese të cilat janë integruar fuqishëm në jetën e
përditshme të njerëzve.
Shumë vende mbështetur mbi hartat dinamike kanë ndërtuar aplikacione të përvetësuara
mbi territorin e tyre duke e pasuruar me funksionalitete dhe module, të cilat lehtësojnë
ndjeshëm punën e përdoruesit dhe e bëjnë atë të ndihet sa më komfort në shfrytëzimin e
tyre. Në Shqipëri ekzistojnë një numër i kufizuar portalesh të profilit web-gis të cilat si
qëllim parësor kanë fushën e turizmit, duke avancuar deri tek kërkimi specifik i një
objekti të caktuar.
Gjithsesi nëse nevojitet të realizohen kërkime të avancuara të cilat kërkojnë ekzekutimin
e kërkesave (kueri) të përbëra (pjesmarrjen e më tepër se një objekti) ato nuk mund të
mbështeten nga këto platforma. Gjithashtu konceptimi i tyre është i tillë që nuk mund të
përdoren nga një gamë e gjerë e popullsisë por vetëm nga një grup specifik i cili ka një
nivel të mjaftueshëm në përdorimin e hartave dinamike. Si rezultat niveli i shfrytëzimit të
tyre paraqitet i kufizuar dhe sipas standarteve të vendosura nga një grup i kufizuar
njerëzish.
Duke u nisur nga një handikap i tillë si dhe nga kërkesat gjithnjë e në rritje të popullatës
mbi të dhëna të cilat kanë lidhje të ngushtë me pozicionin gjeografik (koordinatat), është
menduar të strukturohet një platformë multifunksionale emërtuar Web GIS Albania. Të
veçantat e kësaj platforme janë:
-1- Thjeshtësia (prakticiteti) në përdorim me qëllim përfshirjen e një game sa më të gjerë
njerëzish në përdorimin e saj duke filluar nga teknikë të specializuar, e deri tek njerëz me
njohuri të limituara (kufizuara) kompjuterike. Për këtë është menduar të kombinohen me
njëra-tjetrën ndërfaqja e dy aplikacioneve mjaft të njohura Google Map dhe ArcMap për
të prodhuar një hibrid të përbashkët. Në këtë mënyrë përdoruesit mund të ndjehen sa më
komfort gjatë përdorimit të aplikacionit dhe sa më “user-friendly”.
-2- Lehtësia në aksesimin e aplikacionit - Ky aplikim nuk instalohet në klient por direkt
në server, dhe çdo përditësim që i bëhet aplikimit mjafton që të bëhet vetëm në server dhe
të gjitha ndryshimet në layout dhe në funksionalitetet e tij implementohen edhe në klient.
Aksesi në këtë aplikim realizohet duke shkruar url-në përkatëse në “adres bar” në
brouzer. Çdo informacion i cili regjistrohet në platformat rajonale ruhet në databazën e
serverit përkatës, dhe pastaj i gjithë informacioni mblidhet ne db-në e serverit të
platformës qëndrore.
-3- Siguria e autenticitetit dhe përditësimit të të dhënave - Platforma sugjerohet të
instalohet në serverat përkatës të çdo qyteti (nisur dhe nga specifika e të dhënave që ato
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paraqesin p.sh, hotele rajonale, biznese private, shërbime klienti, etj), ku secila nga
strukturat përgjegjëse ngarkohet të përditësojë në mënyrë të vazhdueshme databazën
respektive rajonale. Platforma gjithashtu nevojitet të instalohet në një server bazë
(përgjithshëm) i cili duhet të jetë në gjendje të suportojë komunikimin me të gjithë
serverat rajonale si dhe të marrrë përditësimet e vazhdueshme prej tyre, realizuar kjo
përmes metodës së replikimit.
Ky proces duhet të zhvillohet nën kontrollin e vazhdueshëm të specialistëve përkatës
(informaticienë). Në këtë mënyrë do të evitohen konflikte dhe korruptim të tabelave të
databazave të cilat mund jenë shkaktarë të gjenerimit të hartave të gabuara të cilat mund
të ndikojnë në mënyrë të drejtpërdrejt në vëndimmarrjet e njerëzve.
-4- Përvetësimi dhe manipulimi personal - Aplikacioni mund të downlodohet së bashku
me databazën përkatëse. Përdoruesi mund të modifikojë ndërfaqen (ta personalizojë atë)
si dhe databazën (të heqë, shtojë osë ndryshojë të dhënat).

Figurë 38/a - Përdoruesi dhe aplikacioni ndërveprojnë përmes moduleve

Mundësia që i krijohet përdoruesit në downlodimin e platformës WGA ekziston pikërisht
në sajë të punës që është bërë në ngritjen e moduleve të menaxhimit të të dhënave
gjeografike të cilat “krijojnë pavarësinë” e nevojshme nga tipi i përdoruesit apo dhe
specifika e përdorimit të platformës. Në të shumtën e rasteve ndërhyrja në kod është
plotësisht e evitueshme dhe çdo përdorues mund të përfitojë nga të gjitha avantazhet e
platformës WGA vetëm duke ndjekur rrjedhën logjike të qarkullimit të të dhënave.
71

Databazat e të dhënave gjeografike, çështjeve, nënçështjeve, etj mund të pastrohen
totalisht dhe të rifillohet nga e para në ngritjen e një dataseti të ri i cili të plotësojë
karakteristikat e detyrës që duhet ekzekutuar.
-5- Kontroll i dyanshëm - Përmes aplikacionit përdoruesi arrin të përfitojë jo vetëm
“pamje vizive” të shfaqura në hartë të subjektit/eve të kërkuara, por gjithashtu arrin të
gjenerojë statistika (tabela/diagrama) të rezultatit të arritur, duke mundësuar krahasimin e
të dhënave në të dy formatet.
-6- Ndërveprim i objekteve të natyrave të ndryshme - Në sajë të moduleve që ofron
aplikacioni bëhet e mundur pjesëmarrja në kueri (kërkesën për filtrim) të më shumë se
dy entiteteve njëkohësisht që i përkasin kategorive të ndryshme.
-7- Filtrim i detajuar i të dhënave - Aplikacioni ofron një sërë mundësish për të zhvilluar
një kërkim specifik për çdo të dhënë në varësi të natyrës dhe kategorive ku ato bëjnë
pjesë. Periudha e kërkimit, distanca e kërkimit (rrezja e veprimit), limiti i kërkimit (numri
i entiteteve pjesëmarrëse) janë vetëm disa nga shumë mundësitë që ofrohen në realizimin
e një kërkimi sa më specifik dhe të personalizuar.
-8- Gjenerim i statistikave komplekse - Analiza e të dhënave mund të konkludohet duke
gjeneruar statistika mbështetur mbi rezultatet e arritura. Statistika këto të cilat mund të
shprehen në format tabelar ose grafik. Nga ana tjetër logjika e grupimit të të dhënave
(bazuar mbi entitet ose vendndodhje) mund të përcaktohet në varësi të nevojave të
përdoruesit. Në përfundim të dhënat mund të eksportohen në formatet bazë Excel, Word
dhe PDF.
V.1 Modeli i transformimit të të dhënave
Grumbullimi i të dhënave në aplikacionin WGA është një proces që kërkon një strategji
dhe plan të mirëpërcaktuar. Duhet patur parasysh që në këtë proces që përbëhet nga disa
etapa kërkohet pjesëmarrja e të dy kategorive kryesore (specialistë gjeografë dhe
informaticienë) që operojnë në menaxhimin e platformës WGA. Kjo vjen pasi mbi bazën
e punës qëndron përpunimi i të dhënave dhe informacioneve gjeografike të grumbulluara
nga mjedisi natyror (real) në sistemet informative të strukturuara dhe me relacione
logjike. Gjatë proçesit të transformimit të informacionit nga të dhëna bruto dhe të
papërpunuara në të dhëna të mirëorganizuara duhet të ndiqen disa hapa të cilat kanë të
bëjnë me modelimin e të dhënave (figura 39):
Modeli konceptual i të dhënave ka të bëjë me përcaktimin e saktë të entiteteve të cilët
bëjnë pjesë në strukturën përkatëse.
Modeli logjik i të dhënave ka të bëjë me përcaktimin e hierarkisë dhe të relacioneve
se si të dhënat janë të pozicionuara në raport me njëra-tjetrën.
Modeli fizik i të dhënave i referohet strukturave dixhitale të përdorura për të ruajtur
dhe për të organizuar të dhënat brenda kompjuterit.
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Modeli

Modeli

Modeli

Konceptual

Logjik

Fizik

Fazat e transformimit të informacionit nga
bota reale në sistemin informatik
Figurë 39 - Modeli i transformimit të të dhënave

Në figurën 40 paraqitet skema e plotë e qarkulimit të të dhënave gjatë përpunimit të tyre
nga një softuer GIS. Duhet theksuar se GIS përveç aftësive që ka në realizimin e një
përpunimi të plotë dhe kompleks të të dhënave gjeografike, është në gjëndje të përpunojë
po aq mirë dhe të dhëna të natyrave të tjera, siç janë informacionet statistikore, p.sh.,: çdo
ndryshim që GIS realizon mbi të dhënat hapësinore duhet të reflektohet menjëherë edhe
tek tabelat e databazës përkatëse dhe anasjellas.
Ajo çka në të vërtetë diferencon GIS nga platformat e tjera siç janë DBMS, programet
grafike etj, qëndron në faktin se GIS i përmbledh të gjitha, pra me një fjalë këto mund të
konsiderohen si pjesë përbërëse të GIS. Në çdo proçes të zhvilluar, GIS bën të mundur
integrimin e gjithë këtyre pjesëve në një operacion të vetëm. Në esencën e vet GIS ka për
qëllim përfitimin e një sasie të madhe informacioni të llojit të ndryshëm, përpunimin e tij
në një format të përshtatshëm si dhe paraqitjen e rezultatit përfundimtar në një hartë.

të dhëna hyrëse

të dhëna dalëse

Figurë 40 - Skema funksionale ArcGIS
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V.2 Ekzekutimi i aplikimit
Për të ekzekutuar aplikimin ju dopioklikoni ikonën përkatëse në desktop ose klikoni një
herë ikonën në shiritin e detyrave "Start" (Quick Launch); mund edhe të ekzekutoni
shfletuesin e Internetit (p.sh., Internet Explorer) dhe të aktivizoni aplikimin duke e hapur
atë me adresën përkatëse në serverin tuaj, ashtu siç hapni çdo sajt në Internet.

Figurë 41 - Aksesi aplikacionit WGA

Aplikimi e bën autentikimin kur ju i jepni të dhënat si përdorues i tij, pra emrin e
përdoruesit (në fushën "Përdoruesi:" – "User name:") dhe fjalëkalimin (në fushën
"Fjalëkalimi:" – "Password:"), dhe klikoni butonin "Hyr" – (apo "OK"). Në figurën 41
paraqitet rasti i autentikimit të një përdoruesi i cili nuk ju lejon të veproni para se t'ju
autentikojë.
Portali online Web GIS Albania ne trajtimet ne vijim do te njihet përmes shkurtimit
WGA v1.1. Aplikimi është i tipit klient-server. Pra të gjitha informacionet që krijohen,
konsultohen, përpunohen, depozitohen në një bazë të dhënash në serverin e sistemit,
pavarësisht se nga kush janë krijuar, modifikuar etj.
Në vijim do të zhvillojmë një analizë të shkurtër të ndërfaqes kryesore të aplikacionit
WGA v1.1 (figura 42) duke u ndalur vetëm në zonat kryesore të tij. Siç kemi përmendur
dhe më lart strukturimi i ndërfaqes së aplikacionit ka origjinën nga kombinimi i
ndërfaqeve të Google Map dhe ArcMap.
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Figurë 42 - Platforma Web GIS Albania

V.2.1 Harta
Është impakti i parë që përdoruesi vizualizon pasi të jetë lançuar aplikacioni.
Pozicionohet në qendër të aplikacionit dhe zë pjesën më të madhe të ndërfaqes rrethuar
nga module të ndryshme, për arsye se përbën elementin thelbësor mbi të cilin
përqendrohet pjesa më e madhe e veprimeve. Duhet theksuar domosdoshmëria e lidhjes
me internet për të siguruar shfaqjen e hartës në aplikacion. Detaje më të hollësishme mbi
natyrën e lidhjes do të trajtohen në një seksion tjetër të këtij studimi.
V.2.2 Çështje Studimi
Fillimi i kërkimit përkon pikërisht me këtë pjesë të ndërfaqes së aplikacionit. Ndryshe
nga shumica e aplikacioneve të tjera ekzistuese, WGA mundëson profilizimin e kërkimit
që në hapin e parë të tij. Përdoruesi duke marrë parasysh natyrën e problematikës apo
informacionit që kërkon të derivojë nga sistemi përcakton kategorinë që më së shumti i
përshtatet atij (p.sh., nëse kërkon të dhëna mbi fatkeqësitë natyrore futet në seksionin e
“rreziqeve natyrore” dhe aty zgjedh opsionin përkatës, nëse kërkon të dhëna mbi
univesitetet futet në seksionin “arsim”, etj). Kjo përzgjedhje ndikon direkt mbi opsionet e
kërkimit të cilat variojnë në varësi të alternativës së përzgjedhur.
Kujdes: Në një të ardhme të afërt do të mund të kombinohen akoma më tepër
faktorë kërkimi me njëra-tjetrën në mënyrë që të arrihen filtrime akoma më
komplekse. Gjithsesi kjo mund të arrihet vetëm pas një periudhe të caktuar pasi
produkti të jetë hedhur në web dhe njerëzit të familjarizohen me ndërfaqen e tij.
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V.2.3 Tullsi i Komandave
Mund të shfrytëzohet (shfaqet) ose jo sipas dëshirës. Përmban një set (bashkësi)
komandash të cilat aktivizojnë disa prej funksionaliteteve të Google Map ose në rast të
kundërt i ofrojnë vetë në format më të thjeshtë për përdoruesin duke u mbështetur mbi
stilin (ndërfaqen) që ofron aplikacioni ArcMap.

Figurë 42 (a) - Tullsi “Komanda”

Vlejnë të përmenden komandat e rifreskimit të dritares si dhe tullsi përgjegjës për
caktimin e vlerave që do të shfrytëzohen gjatë kërkimit të objekteve. Vijohet më pas me
opsionet përgjegjëse për tipin e territorit që kërkohet të paraqitet gjatë punës si dhe
përqindja e zmadhimit të hartës. Në fund paraqiten listbokset përgjegjëse për orientimin
në hartë në nivel rrethi dhe komune. Kjo realizohet pasiqë të gjithë llojet e përdoruesve të
kenë mundësi të shfrytëzojnë aplikacionin edhe pse me njohuri të kufizuara
kompjuterike.
Sqarim: Për disa nga tullset janë shfrytëzuar modulet që ofrohen nga Google
Map API v3.
V.2.4 Zonat e Kërkimit / Filtrimit
Është pjesa më e rëndësishme dhe delikate e aplikacionit. Gjithsesi janë bërë përpjekje që
kjo zonë t’i sillet përdoruesit në mënyrë sa më të qartë dhe të organizuar, në mënyrë të
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tillë që dhe përdorimi dhe kuptimi i saj të vijë tek njerëzit në mënyrë sa më të thjeshtë
dhe të interpretueshme. Kjo zonë përmban të gjitha fushat e nevojshme për të mbërritur
tek objekti (et) që kërkohen. Numri i komandave të aplikuara është më se i mjaftueshëm,
që vetëm duke u mbështetur pëmes tyre dhe pa aplikuar asnjë ndihmë shtesë (siç janë
komandat e gatshme që ofron google map, google earth, etj të tipit: tërheqje, zvarritje,
zmadhim, zvogëlim, etj) përdoruesi të mbërrijë në destinacion (të lokalizojë të dhënat e
specifikuara).
Filtrimi fillon duke përcaktuar ne fillim zonën e kërkimit, e cila ofrohet në nivel mjaft të
detajuar Rreth apo Komunë. Kriteret e filtrimit ndahen në dy kategori. “Kritere të
Përgjithshme” të cilat janë standart për çdo objekt (e) që kërkohet dhe “Kritere Specifike”
të cilat shfaqen pasi të keni cilësuar kategorinë e objektit që po kërkoni tek “Çështje
Studimi”. Ky opsion vjen si një risi për këtë natyrë aplikacionesh në Shqipëri pasi nuk e
kufizon nivelin e kërkimit në përgjithsësim por e detajon atë akoma më tepër në varësi të
kërkesës së përdoruesit.
Kujdes: Një organizim i detajuar i të dhënave do të mund të lejojë në të
ardhmen zhvillimin e kërkimeve mbështetur mbi faktorë akoma më specifikë të
tillë si rrugë, lagje, apo dhe zona të caktuara gjeografike.
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Figurë 42 (b) - Logjika e formulë Haversine
Midis shumë kritereve që ofrohen vlejnë të përmenden “Zona e Kërkimit” dhe “Limiti i
Kërkimit”. Këto opsione lejojnë jo vetëm kërkimin e një objekti në veçanti por gjithashtu
mundëson zgjerimin e kërkimit duke specifikuar rrezen e kërkimit si dhe numrin dhe
tipin e objekteve që kërkohen të lokalizohen brenda kësaj rrezeje. Nga ana tjetër
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pjesëmarrës në këtë operacion mund të jenë entitete të cilat i përkasin kategorive të
ndryshme.
Siç paraqitet dhe në figurën 42/b përcaktimi i një rrezeje kërkimi prej 10 kilometër nga
vendndodhja burim (pika në të verdhë) eleminon të gjitha vlerat e kthyera jashtë kësaj
rrezeje duke mbajtur vetëm ato që ndodhen brenda distancës së përcaktuar (pikat ngjyrë
blu, 6 të tilla).
Nga ana tjetër përdoruesi mund të vendoste të kufizonte limitin e kërkimit në vetëm 3
entitete, gjë e cila do të përjashtonte automatikisht pikat 1, 2 dhe 3 si pikat më të largëta
në këtë skemë duke ruajtur pikat 4, 5 dhe 6 si pikat më të afërta që ndodhen Brenda
distancës së përcaktuar.
V.2.4/a Shembull shfrytëzimi
Shembull -1- : Në rast se kërkohet investimi (blerja ose menaxhimi) i një
strukture turistike (hotel) në Tiranë në një zonë me dendësi të lartë njerëzish si
dhe me një aktivitet të theksuar turistik (lokale, restorante, etj) mund të
parashtrohet nga përdoruesi një kërkesë e tillë: Të kërkohet nëse hoteli mbi të
cilin jemi të interesuar ka një numër të madh lokalesh (përreth) në një rreze prej
5km. Në një situatë të tillë aplikacioni duke marrë për bazë hotelin, do të
kërkojë fillimisht lokalet në zonën e specifikuar (Tiranë) dhe do të shënjojë ato
që ndodhen brenda rrezes së përcaktuar (p.sh., 5 km).
Shembull -2- : Në rast se kërkohet një informacion mbi numrin e bareve apo
restoranteve që ndodhen në Tiranë, përdoruesi pasi të ketë përcaktuar
vendndodhjen dhe entitetet pjesëmarrëse në kueri respektivisht “Bar” dhe
“Restorant” mund të përfitojë numrin e kërkuar të të dhënave.
Shembull -3- : Duke u fokusuar në situatën e përmbytjeve në Shkodër mund të
kërkohet pozicionimi (distanca dhe shpërndarja) e hoteleve dhe shtëpive të
akomodimit në raport me zonat më të ndikuara nga përmbytjet për të kuptuar
më mirë masat që mund të ndërmerren dhe çështjet që kanë nevojë për
ndërhyrje për të minimizuar rrezikun.
V.2.5 Tabelat / Statistikat
Aplikacioni WGA ofron mundësinë jo vetëm të një paraqitjeje vizuale të kërkimit apo
dhe rezultatit të arritur ne fund të filtrimit por gjithashtu mundëson gjenerimin e tabelave
dhe grafikëve të rezultateve të arritura ne përfundim të proçesit të filtrimit. Në këtë
mënyrë përdoruesi disponon jo vetëm paraqitjen vizuale (harta) por dhe atë statistikore
(tabela/grafikë) duke menaxhuar më së miri informacionin e përfituar.
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V.2.6 Statistika
Sektori i statistikave do të shoqërojë paraqitjen vizuale të objekteve me informacione të
karakterit statistikor të cilat do të plotësojnë panoramën e kërkimit të përdoruesve. Është
menduar që statistikat e gjeneruara nga aplikacioni të jenë dy tipesh:
(a) - Statistika të gjeneruara nga përdoruesi
(b) - Statistika të gjeneruara nga administratorët e sistemit
Natyra e këtyre dy tipeve ndryshon nga qëllimi i thirrjes. Në grupin e parë bëjnë pjesë
statistika të gjeneruara si opsion shtesë për të shfaqur rezultatin e përftuar nga kërkimi i
përdoruesit në një format tjetër, ndryshe nga ai i hartës. Si rezultat në këtë profil do të
përballemi me statistika më të veçanta dhe specifike në përshtatje me kërkesat e
përdoruesve.
Në grupin e dytë bëjnë pjesë statistika të gjeneruara nga vetë administratorët e sistemit në
varësi të kërkesave më të shpeshta që kanë përdoruesit. Si rezultat këtu më së shumti do
të hasim të dhëna të profilit biznes, turizëm, ndërtim, rreziqe natyrore, etj.
E përbashkëta e këtyre dy grupimeve është logjika e paraqitjes së të dhënave gjeografike
nga një paraqitje vizive (pamore) në një paraqitje statistikore. Gjithashtu ndërfaqja që
përmban komandat dhe instruksionet është identike, dhe mënyra për të përfituar
konvertime të formateve në tipe më të përshtatshme si excel, word, apo dhe printime
është e përbashkët. Gjithashtu grupimi i tyre mbështetet mbi strukturën “Çështje
Studimi”.

Figurë 43 - Harta dinamike të gjeneruara nga softuer ArcMap; Filtrimi zhvillohet mbi bazën e “çështje
studimi” dhe “periudha”.
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Figurë 44 - Diagrama statistikore; Filtrimi zhvillohet mbi bazën e “çështje studimi” dhe “periudha”.

V.2.7 Legjenda
Ashtu si dhe në hartat statike, legjenda është mjeti i nevojshëm për të identifikuar
objektet e pasqyruara në hartë. Simbolet janë të kategorizuara sipas natyrës së përbashkët
me një strukturë të ngjashme me “Çështje Studimi”. Përdoruesi sipas nevojës mund të
vendosë shfaqjen ose jo të simbolit në hartë.
V.2.8 Download Aplikacion/Databazë
Siç e kemi trajtuar dhe më lart përdorimi i hartave dinamike po zgjerohet dukshëm,
praktikisht në të gjitha sferat e aktivitetit njerëzor. Aplikacioni WGA si qëllim parësor ka
ardhjen në ndihmë si një burim i besueshëm informacioni kategorive të ndryshme për
qëllime specifike, ku secili prej nesh përmes një ndërlidhje me internetin mund të
aksesojë shërbimet e tij.
Nga ana tjetër do të ishte pozitiv fakti nëse secilit nga ne do t’i jepej mundësia e
menaxhimit personal të aplikacionit si nga ana modulare (shtimit të moduleve) ashtu dhe
nga aspekti i të dhënave (administrimi i databazës). Sot gjithnjë e më shumë përmes
projekteve, detyrave të kursit, kërkimeve shkencore, analizave të çështjeve, studime të
problematikave, organizimit të eventeve (ngjarjeve, dukurive), etj “zotërimi” personal i
këtij aplikacioni do të rriste mundësitë për evolucion të mëtejshëm përmes përdorimit
vetjak.
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Si rezultat aplikacioni dhe databaza e të dhënave gjeografike mund të downlodohen nga
përdoruesi “free”. Të dhënat tabelare ruhen në format “datagjeog.csv” duke lehtësuar
integrimin e tyre në DBMS lokale. Sistemi i menaxhimit të databazave është MySQL dhe
një ndër ndërfaqet më të zakonshme që mund të përdoret për integrimin e skedarit
datagjeog.csv është phpMyAdmin.
Duhet theksuar se në çdo moment në të cilin përdoruesi vendos të downlodojë
aplikacionin ai përfiton versionin e fundit të tij, ndërkohë që skedari datagjeo.csv (nëse
shikohet e arsyeshme nga administratori i sistemit) përmban të dhënat e fundit që paraqet
aplikacioni online. Nisur nga kjo, çdo përdorues lokal është i ndërgjegjshëm mbi nivelin
e përditësimit të të dhënave që ai zotëron, duke i hapur rrugë në modifikimin/ shtimin e të
dhënave ekzistuese/të reja.
CSV: (Comma Separated Values) Skedarë që përmbajnë kryesisht të dhëna
numerike dhe tekstuale. Të dhënat janë të thjeshta pa nevojë interpretimi (siç
janë numrat binarë). Qëllimi kryesor i përdorimit të tyre është zhvendosja
(“transporti”) i të dhënave nga një aplikacion në tjetrin (shpeshherë këto
programe veprojnë në formate që nuk përputhen).
WAMP: (Windows-Apache-MySQL-PHP) Paketa individuale që instalohen
mbi kompjuter me sistem operimi windows. Duke ditur që Apache është një
server web, MySQL është një sistem menaxhimi databaze “open source” ndërsa
PHP gjuhë e cila strukturon faqe dinamike dhe manipulon të dhënat tabelare.
Sugjerim: Për të gjithë ata që i bëjnë download aplikacionit dhe skedarit
datagjeo.csv sugjerohet instalimi gjithashtu i paketave WAMP (për Windows),
MAMP (për Apple dhe Mac) dhe LAMP (për Linux) të cilat krijojnë ambjentin
me kushtet e plota të nevojshme për të integruar platformën dhe për të
plotësuar të dhënat tabelare.
Version

Download Databazë

03.04.2005
13.07.2007
22.02.2009
28.11.2010
01.12.2012
Figurë 45 - Tabelë Download Versione Databazë

Përdoruesi ka të drejtë të downlodojë versione të ndryshme të databazës (figura 45) në
varësi të kërkesave specifike që mund të ketë. Versionet e ndryshme dallohet nga të
dhënat gjeografike që ato përmbajnë. Një ndër avantazhet që ofrohen nga zotërimi i
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versioneve të ndryshme është dhe mundësia për të implementuar krahasimeve në
periudha (intervale) kohore të caktuara.
V.3 Veprime të përgjithshme me aplikimin
Siç kemi trajtuar dhe në sesionet e mëparshme aplikacioni ka dy tipe ndërfaqeje. E para
“front-office” ofrohet për të naviguar në aplikacion në web, ndërsa “back-office”
shfrytëzohet për manipulime me aplikacionin (figura 46). Figura e mëposhtme shfaq
aplikacionin së bashku me një pjesë nga ndërfaqet që menaxhojnë strukturën e tij.

Figurë 46 - Aplikacioni WGA, Version back-office (Modular).

Së bashku me aplikacionin përdoruesit mendohet ti ofrohet një manual përdorimi i cili do
ti vijë në ndihmë në zotërimin dhe menaxhimin e duhur të funksionaliteteve që ofrohen.
Përmes këtij manuali do të pasqyrohen rrjedha e veprimeve si dhe logjika që mbështetet
në secilën nga ato.
Përmes një moduli regjistrimi do të bëhet i mundur
kalimi në back-office, kjo vetëm pasi përdoruesi të
ketë insertuar në zonën përkatëse username dhe
password-in e duhur. Nga ana tjetër këto të dhëna
mund të modifikohen përmes ndërfaqes përkatëse. Në
mënyrë të paracaktuar të dhënat fillestare do të jenë
standarte.

Figurë 47 - Ndërfaqe Regjistrimi
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V.3.1 Navigimi në menunë bazë të kontrollit
1
2

Nga skema e prezantuar vërejmë një
kategorizim prej katër nivelesh, secili prej të
cilëve simbolizohet nga ikona ose emërtimi
përkatës.

3

4

Duke filluar nga ikona për editimin
(modifikim ose fshirje) e çështje studimi (1),
duke vazhduar në vijim me ikonën përgjegjëse
për nënçështjet (modifikim, fshirje ose
ndryshim simboli) (2).

5

Klikimi mbi secilën nga nënçeshtjet (3)
mundëson hapjen e një dritareje që menaxhon
të dhënat (harta, statistika, etj) mbi të, dhe më
pas secila nga nënçështjet ka ikonën
përgjegjëse për shtimin e një të dhëne të re
gjeografike (4).
Në fund kemi të pozicionuar ikonën
përgjegjëse për modifikimin e të dhënave
gjeografike (5).

Figurë 48 - Navigim në menunë Çështje

V.3.2 Shtimi i një çështje/nënçështje të re
Shtimi i një çështjeje ose nënçështjeje të re është një proces që ndikon mbi shumë hallka
në mënyrë të njëpasnjëshme. Përdoruesi duhet të tregojë kujdes në menaxhimin në
mënyrën e duhur të një procesi të tillë i cili mund të ndikojë në shumë aspekte të
aplikacionit duke filluar që nga statistikat, tabelat, legjenda e deri tek ruajtja e të dhënave
gjeografike.
Përdoruesi mund të vendosë të shtojë një çështje ekzistuese (që është fshirë në një hap të
mëparshëm) ose mund të shtojë një çështje të re të patrajtuar më parë. Rasti i parë
implementohet përmes një listboksi, ndërsa i dyti duke insertuar direkt në tekstboks
emërtimin e çështjes së re.
Kujdes: Për shkak të rëndësisë që paraqesin disa çështje dhe nënçështje të cilat
i quajmë “të dhëna bazë” fshirja e tyre menaxhohet duke i kthyer në status “joaktive”, ndryshe nga çështjet dhe nënçështjet e tjera të cilat fshihen
përfundimisht nga sistemi.
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Figurë 49 - Ndërfaqet e shtimit të çështjeve dhe nënçështjeve

Shtimi i nënçështjes së re kërkon të përcaktohet çështja në të cilë ajo do të bëjë pjesë. Në
fund duhet përcaktuar dhe simboli me të cilin ajo do të përfaqësohet në hartë.
V.3.2 Modifikimi (riemërtimi/fshirja) i një çështje/nënçështje të re
Dritaret e editimit (modifikimit dhe fshirjes) së çështjeve dhe nënçështjeve gjeografike
janë të përngjashme nga aspekti logjik dhe funksional. Përdoruesi ka të drejtë sipas
kërkesave specifike të modifikojë emërtimet e çështjeve dhe nënçështjeve ekzistuese si
dhe ti fshijë ato përmes funksionaliteteve që ofrojnë dritaret.

Figurë 50 - Ndërfaqet e editimit (modifkim/fshirje) të çështjeve dhe nënçështjeve
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Kujdes: Është e rëndësishme manipulimi që implementohet mbi këto elementë
pasiqë çdo ndryshim ndikon drejtpërdrejt mbi mënyrën se si shfaqet, sillet apo
dhe reagon platforma gjatë procesit të kërkimit dhe strukturimit të të dhënave
dhe informacioneve. Gjithashtu këto ndryshime ndikojnë dhe në layout
(ndërfaqen) e aplikacionit.
Kujdes: Ndryshimi i simboleve të paraqitjes në hartë për secilën nga
nënçështjet mund të ndryshohet në çdo moment.
Ekzistojnë 7 çështje themelore siç paraqiten në
figurën 51 të cilat kanë të paracaktuara nënçështjet e
tyre. Përdoruesi edhe pas fshirjes së tyre gëzon të
drejtën e riintegrimit të menjëhershëm së bashku me
të gjitha nënçështjet aktive pasi ato nuk zhduken
përfundimisht pas fshirjes por shtohen si opsion për
t’u shfrytëzuar në të ardhmen.

Figurë 51 - Çështje bazë

E kundërta ndodh me çështjet e reja që shtohen nga
vetë përdoruesi, fshirja e të cilave nënkupton
fshirjen e çështjes dhe të gjitha nënçështjeve që e
përbëjnë, duke sjellë nevojën e ripërsëritjes së
veprimeve të shtimit në rast se përdoruesi kërkon
rishfrytëzimin e mëvonshëm të tyre.

Kujdes: Në të kundërt me sesionin e çështjeve, nënçështjet mund të
manipulohen pa kufizime pasi në mënyrë konstruktive përdoruesi mund të
vendosë të zgjedhë një rrjedhë tjetër të organizmit dhe strukturimit të të
dhënave gjeografike
Kujdes: Me rëndësi paraqitet faza e fshirjes së çështjeve/nënçështjeve.
Përdoruesi gjatë punës individuale mund të ndërveprojë fuqimisht me
aplikacionin duke shtuar një numër të madh të dhënash gjeografike të cilat me
kalimin e kohës mund të kthehen në një problematikë serioze në mbingarkimin
e bazës së të dhënave me të dhëna gjeografike të panevojshme dhe si rrjedhojë
në vonesa në sistem gjatë përpunimit të cilat ulin ndjeshëm performancën.
Ndaj në rastin kur kategoritë ku ato bëjnë pjesë (çështjet/ nënçështjet)
konsiderohen të panevojshme nga ana e përdoruesit, atëherë procedohet me
fshirjen e plotë të tyre. Në rastin kur fshihet një çështje pasohet me fshirjen e të
gjitha të dhënave të regjistruara në këtë kategori, në rastin kur fshihet një
nënçështje pasohet me fshirjen e të dhënave që i përkasin vetëm kësaj
nënçështjeje.
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V.3.3 Statistika / Grafike
Ashtu siç kemi përmendur dhe më lart aplikacioni ofron ndërfaqe të karakterit statistikor
përmes formateve tabelare dhe grafike (figura 52, 53). Përdoruesi mund të kontrollojë
rezultatet e arritura veçmas ose të grupuara.
Siç dhe kemi trajtuar më lart aplikacioni
mundëson gjenerimin e statistikave të
grupuara sipas disa modeleve logjike. Për
thjeshtëzimin e mëtejshëm të të dhënave
rezultante është ofruar dhe mundësia e
eksportimit të tyre në formate si Word,
Excel dhe PDF

Figurë 52 - Zona Statistikë

.

Figurë 53 - Opsionet statistikore që ofron aplikacioni WGA v1.1

Kujdes: Të dhënat mund të grupohen në dy nivele sipas kërkesave specifike që
mund të kenë përdoruesit “Entitet” dhe “Vendndodhje”. Aplikacioni merr
parasysh informimin e përdoruesit përmes një dritareje dialoguese në rast të
grupimit me bazë vendndodhjen që nuk mund të shfrytëzojë më shumë se një
entitet të vetëm.
V.3.4 Regjistrimi i të dhënave Gjeografike
Përbën një ndër ndërfaqet (modulet) më delikate të aplikacionit. Përdoruesi duhet ta
menaxhojë saktë pasiqë zanafilla e kërkimeve mbështetet pikërisht mbi të dhënat që
insertohen përmes kësaj ndërfaqeje (figura 54).
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Subjekti Shtepi Pr.

Subjekti Hotele

Figurë 54 - Ndërfaqja e shtimit të të dhënave gjeografike.

Subjekti Përmbytjet

Hapi i parë konsiston në atë që përdoruesi starton procedurën e regjistrimit të të dhënës
gjeografike. Si fillim verifikon zonën, nëse ajo është e saktë dhe plotëson kushtet e
duhura. Pasi të ketë shkruajtur elementin e kërkimit p.sh., “pallati i kulturës tirana”,
shtyp butonin “Procedo” i cili duke përmes modulit të gjeokodimit të integruar në
aplikacion na kthen koodinatat e sakta gjeografike të objektit si dhe adresën e plotë të tij.
Për të konfirmuar përfundimisht rezultatin e arritur butoni “Konfirmo Vendndodhje” na
kthen pozicionin ekzakt të objektit duke shmangur në këtë mënyrë situata ngatërrese
kryesisht të natyrës së ngjashmërive në emërtim ose të pozicioneve të përafërta
gjeografike.
Hapi i dytë nënkupton plotësimin me informacionin e nevojshëm mbi objektin e
identifikuar, informacion ky që do të shërbejë në vijim për qëllime statistikore si dhe për
të plotësuar rezultatin e kërkimit të iniciuar.
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Kujdes: Të dhënat e futura në fushën “Shënime” shfrytëzohen si të dhëna
referimi (sqarimi) në lidhje me objektin që përfaqësojnë. Të dhënat mund të
futen si tekst i thjeshtë (gjatë klikimit dalin si një fjali e vetme) ose mund të
futen përmes ndihmës që japin taget HTML në strukturimin e informacionit
(konkretisht tagu <br>, duke paraqitur një informacion më të organizuar dhe
më të lehtë për t’u interpretuar dhe analizuar.)

Figurë 55 - Model i insertimit të të dhënave përshkruese.

Kujdes: Duhet theksuar se në varësi të kategorisë “Çështje-Nënçështje” që
përdoruesi ka zgjedhur për të regjistruar objektin gjeografik varet numri dhe
tipi i fushave të informacioneve që duhen plotësuar për të regjistruar objektin.
Plotësimi i tyre shënohet me simbolin (*) në rast se është i detyrueshëm, ndërsa
në rastet e tjera mund dhe të anashkalohet.
Hapi i tretë nënkupton shtimin e të dhënës gjeografike përmes butonit “Shto të Dhëna”, e
cila automatikisht e radhit atë midis të dhënave të tjera të së njëjtës kategori.
Kujdes: Në rastet kur përdoruesi kërkon të regjistrojë një objekt i cili nuk
njihet nga google, siç janë rastet kur objekti në fjalë është i një rëndësie të
limituar, psh., një vendparkim makinash, një stacion autobuzi, një pikë shitjeje,
një zyrë informacioni, etj. Kjo ndodh kryesisht kur objektet që kërkohen janë të
përgjithshëm dhe jo unikë.
Situata të tilla nuk mund të zgjidhen duke shkruajtur emrin e objektit në fushën
e kërkimit por duke kontrolluar me kujdes zonën gjeografike bëhet dopioklik
mbi pozicionin që supozohet të jetë i duhuri. Automatikisht aplikacioni na
kthen koordinatat e zones së përzgjedhur. Kjo fazë këshillohet të mbulohet nga
specialistë gjeografë të cilët zotërojnë informacion më të plotë në lidhje me
shtrirjen gjeohapësinore të objekteve.
Një ndër avantazhet që ofron aplikacioni qëndron në faktin se për çdo nënçështje
përdoruesi mund të ruajë informacione shtesë (figura 54) të cilat ruhen në databaza të
veçanta dhe thërriten kurdoherë që zhvillohet një kërkim duke rritur shkallën e filtrimit
dhe specifikimin më të detajuar të objektit (eve) që kërkohen.
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V.3.5 Të dhënat mbi Nënçështjet
Nëse deri në këtë fazë jemi përqendruar mbi atë çfarë mund të realizojmë ne si përdorues
përmes aplikacionit Web GIS Albania duke filluar që nga kërkimet specifike, gjenerimin
e statistikave, diagramave, eksportin e rezultateve, etj, tashmë do të analizojmë
mundësinë e informimit të popullatës përmes të dhënave që na ofrohen të paracaktuara

Figurë 56 - Modele përshkruese të të dhënave gjeografike.

(default) nga administratorët e sistemit. Në kuadrin e tematikës së përmbytjeve të dhënat
e ofruara paraqiten në trajtë e hartave, grafikëve dhe tabelare (figura 56).
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V.3.6 Menaxhim të dhëna Gjeografike
Ndërfaqja e menaxhimit të të dhënave gjeografike përbën një faze delikate të integrimit të
të dhënave në mënyrën e duhur. Mbështetur mbi kategorinë ku përdoruesi klikon (është i
interesuar) do të shfaqet dhe tabela e cila përmban vetëm të dhënat e kësaj kategorie (rasti
konkret “përmbytjet”). Çdo rekord ka ikonën e editimit dhe fshirjes së të dhënës
respektive. Përmes tyre përdoruesi mund të fshijë një të dhënë të futur gabimisht ose ta
modifikojë atë, duke manipuluar fusha si “përshkrimi”, “adresa”, “zona gjeografike”, etj.

Figurë 57 - Editim të dhëna.

Për të lehtësuar punën e përdoruesit në menaxhimin e të dhënave gjeografike është vënë
në dispozicion ndërfaqja e cila i mundëson “lundrimin” në të dhënat tabelare,
modifikimin, dhe fshirjen e tyre.

Figura 57 (a) - Kërkim të dhëna

Figurë 57 (b) - Tabelë me të dhënat Gjeografike.
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Ndërfaqja në fjalë ofron mundësinë e filtrimit (kërkim të detajuar të një të dhëne të
veçantë mbi bazën e disa kritereve të njohura më parë) dhe shumë funksionalitete të tjera
ndihmëse në lehtësimin e punës me ndërveprimin e të dhënave. Figurat 57/a dhe 57/b
shfaqin më së miri se si zhvillohet kërkimi i të dhënave gjeografike dhe si aplikohet
“lundrimi” mbi të dhënat tabelare.
Kujdes: Siç kemi trajtuar dhe më lart fshirja e të dhënave mund të zhvillohet
një nga një, proces ky që mund të shkaktojë vonesa duke marrë parasysh
numrin e madh të të dhënave gjeografike që mund të ruhen gjatë punës, ose
mund të kalohet direkt në fshirjen e çështjes/nënçështjes e cila do pasonte dhe
me fshirjen e të dhënave gjeografike respektive.
V.3.7 Personalizimi i hartës
Duhet theksuar mundësia që ofrohet për të punuar mbi stile të personalizuara të hartës të
cilat na shkëpusin në njëfarë mënyre nga hartat standarte që përdor Google. Duke
shfrytëzuar klasat dhe libraritë përkatëse ne mund të “pastrojmë” hartën nga elementët e
panevojshëm dhe të mbajmë vetëm ato të duhurit. Nëse na interesojnë emërtimet e
rrugëve dhe duam të eleminojmë çdo të dhënë tjetër (gjeometri ose etiketë), nëse duam të
shfaqim vetëm emërtimet e një kategorie të caktuar, nëse duam të ndryshojmë stilin e
paraqitjes, si dhe shumë të tjera situata analoge të cilat krijojnë një ambjent sa më të
përshtatshëm dhe komod në zhvillimin e kërkimeve, zgjedhim midis opsioneve të
tullbarit Komanda dhe operojmë mbi layoutin e sapoformuar (figura 58).

Figurë 58 - Kërkim mbi një hartë të personalizuar.
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V.3.7 Aksesimi Aplikacionit Online
Aplikacioni Web GIS Albania është një platformë multifunksionale e cila mund të
aksesohet online përmes adresës (domain) www.wgalb.com si dhe përmes faqes së
Qarkut Shkodër si një projekt i cili pritet të hedhë hapat e parë drejt një procesi të
mirëorganizuar informues kundrejt popullatës.

Figurë 58/a - Lidhja direkte me portalin nga web site i Qarkut Shkoder.

Vlen të theksohet fakti se pavarësisht zanafillës së projektit si një portal që do të vepronte
si një burim informacioni për kategorinë e ndikuar nga përmbytjet, pasurimi i mëtejshëm
me të gjitha kategoritë bazë që prekin jetën tonë të përditshme do të rrisë akoma më tepër
shkallën e tij të integrimit në të gjitha strukturat dhe disiplinat e mjedisit rrethues. Në të
ardhmen mendohet të investohet mbi portalin me të dhëna të grumbulluara nga një gamë
e gjerë entitetesh shtetërore, private dhe akademike. Ky bashkëpunim do të rrisë akoma
më tepër shkallën e përditësimit dhe konsistencës së të dhënave gjeografike të përdorura.
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VI. Logjika e Platformës
Për të kuptuar më mirë mbi ç’bazë funksionon platforma, duhet të ndjekim hap pas hapi
logjikën mbi të cilën ajo është ndërtuar. Nëse nevojitet të bëhet një fragmentim i kësaj
strukture mund të implikojmë më së miri çështjet e mëposhtme:
VI.1 Skema e Aplikacionit
Në fillim do të paraqesim në mënyrë të përmbledhur skemën e përgjithshme në të cilën
qarkullojnë të dhënat si dhe ambjentin me të cilin punohet. Siç vërehet dhe nga figura 59

Admin
Gjeodatabaza

ArcMap,
ArcCatalog,
etj

Kërkesë
Përdorues

(Klient)

Ndërfaqe Përdorues
HTML + Google Map

Admin.
(X, Y)
Koord.
Gjeog.

Server

MySQL

Kërkesë
Kthim
AJAX/DOM
(Google Map API)
+
Javascript

XML

Kodi PHP

XML
Gjat, Gjer (koord)

Figurë 59 - Logjika e platformës Web GIS Albania

administratorët e sistemit furnizojnë ndërfaqen e aplikacionit në dy forma paralele njëra
me tjetrën. Nga njëra anë kemi të dhënat gjeografike të cilat ndikojnë direkt në paraqitjen
në hartë, ndërsa nga ana tjetër kemi hartat dinamike të gjeneruara përmes paketave
ndihmëse të tilla si ArcMap, ArcCatalog, etj të cilat gjenerojnë harta dhe statistika të cilat
strukturohen sipas kategorive përkatëse dhe kërkohen mbi bazën e filtrimit.
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Kujdes: Nga dy tipet e databazave ekzistuese përdoruesi gëzon të drejtat e
manipulimit të databazës MySQL.
Kërkesat e përdoruesve janë të dyanshme dhe secila prej tyre kërkon shfrytëzimin e
njërës prej dy tipeve të databazave që përmban platforma. Këto databaza veprojnë të
pavarura dhe të pandikuara nga njëra-tjetra dhe produkti (outputi) që gjenerohet nga
secila prej tyre shërben si input ndaj kërkesave që ka përdoresi (klienti). Databazat e
përdorura analizohen si më poshtë vijon:
VI.2 Tipet e databazave
Mbi bazën e logjikës së qarkullimit të informacionit dhe organizimit të punës në
platformën WGA është menduar të operohet mbi dy tipe databazash, databazën web dhe
gjeodatabazën. Meqenëse aplikacioni web përmes google API shfrytëzon hartën e
gjeneruar nga google përmes pamjeve të siguruara nga imazhet satelitore, rezulton që
databaza mbi të cilën mbështetet përmban të dhëna gjeografike kryesisht të karakterit
përshkrues dhe koordinativ. Kjo vjen dhe si rezultat i replikimeve të shpeshta që mund t’i
nënshtrohet kjo databazë e cila nevojitet të mos jetë shumë e ngarkuar gjë që do të sillte
dhe vonesa në sistem.
Nga ana tjetër gjeodatabaza e cila operon mbi aplikacione si ArcMap përmban kategori të
zgjeruara të dhënash dhe skedarësh (figura 60), dhe shfrytëzohet për gjenerimin e
statistikave, grafikëve, tabelave, etj.
GJEODATABAZA

Bashkësi Tabelare.

Entitete gjeografike të përfaqësura nga
pika, vija dhe poligone.
Bashkësi të dhënash në format raster, i
cili përdoret për të përfaqësuar
fenomenet e vazhdueshme gjeografike.

Figurë 60 - Gjeodatabaza dhe tipet e të dhënave

VI.3 Rrjedha e kodimit PHP/XML
Administratori/Përdoruesi ngarkon në databazën web të dhënat gjeografike. Përmes
skedarit PHP bëhet e mundur lidhja me databazën dhe tërheqja e të dhënave ku për
secilën prej tyre ruhen veçoritë përkatesë në formatin xml duke krijuar në fund të procesit
skedarin XML. Është pikërisht ky skedar që nëpërmjet gjuhëve të programimit AJAX
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dhe Javascript si dhe modulet e Google API gjeneron shënjuesit të cilët paraqiten në hartë
si vendndodhje e objekteve të gjurmuara.
VI.4 Struktura Tabelare
Databaza e platformës përmban një sërë tabelash të pavarura por dhe me lidhje logjike
me njëra-tjetrën. Atributet kryesore që duhet t’i kushtohet një vëmendje e veçantë janë
ato të gjerësisë dhe gjatësisë gjeografike të cilat janë përgjegjëse në përcaktimin ekzakt të
koordinatave gjeografike të objekteve që do të kërkohen të lokalizohen. Në mënyrë që të
ruhemi nga mbingarkesa që mund të shkaktohet nga shfrytëzimi i koordinatave
gjeografike mjaftohemi të përdorim një saktësi jo më të madhe se 6 numra pas presjes
dhjetore.
Kujdes: Duke marrë parasysh numrin e lartë të të dhënave që mund të
përfitohen në këtë mënyrë, është shumë e lehtë të arrihet në një “mbingarkim të
dhënash” që do të ulte ndjeshëm përformancën e punës së zhvilluar.
Ndaj kemi përdorur tipin Float (10, 6) për kolonat “Gjerësi” dhe “Gjatësi” p.sh.,
(37.422041, -122.073132). Sipas projektit në fjalë hedhja e të dhënave gjeografike në
databazën e sistemit përbën pjesën më delikate dhe më të rëndësishme të të gjithë
procesit. Ndaj është e nevojshme bashkëpunimi i ngushtë midis specialistëve të fushës
informatike (menaxhimin e softuereve të duhur që nevojiten për të përfituar koordinatat
gjeografike) dhe atyre të fushës gjeografike (për të mbështetur dhe konfirmuar
konsistencën dhe saktësinë e të dhënave të gjeneruara).
Mungesa e njërës nga të dy palët e lartpërmendura vë në rrezik efikasitetin e realizimit të
procesit. Gjeokoduesit janë tullsat (mjetet) më të përshtatshëm në realizimin e detyrës së
mësipërme.
VI.5 Natyra e të dhënave
Duke marrë për bazë që gjithçka që do të paraqitet në hartë do të kërkohet në tabelat
përkatëse është e domosdoshme hedhja e saktë e të gjithë informacionit të nevojshëm në
lidhje me adresat, koordinatat gjeografike si dhe emërtimet me të cilat këto objekte do të
përfaqësohen nga shënjuesit e tyre. Çdo kërkim që do të startojë nga përdoruesi do të ketë
si “target” këto tabela dhe të dhënat e ruajtura në to. Këto të dhëna mund të fshihen,
shtohen apo dhe modifikohen në varësi të ndryshimeve të ndodhura me kohën.
Ndërveprimi me to duhet të jetë i shpeshtë dhe i koordinuar, pasi siç dihet në jetën e
përditshme variacioni dhe evolucioni i ngjarjeve dhe situatave është jo vetëm i
përvitshëm apo dhe i përmuajshëm por ndodh në frekuenca akoma më të shpeshta p.sh.,
çdo ditë, orë apo minutë.
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Shembull! Kuvendi i Shqipërisë aktualisht në Google Map gëzon një
vendndodhje dhe koordinatë të caktuar. Me mbarimin e godinës së re kjo
vendndodhje dhe kjo koordinatë duhet rifreskuar në databazën përkatëse të
platformës sonë. Ky ndryshim i përket frekuencës së shpeshtësisë “e rradhë”.
Nga ana tjetër një menaxher hoteli vendos të mbyll strukturën dhe të hapë
biznesin e ri në një vendndodhje të re që mund të jetë brenda të njëjtit qytet,
shtet apo dhe jashtë kufijve. Ky ndryshim është i një frekuence më të shpeshtë
dhe duhet pasqyruar gjithashtu në databazën e të dhënave. Në fund kemi dhe
biznese si taksitë të cilët e ndryshojnë vendndodhjen (vendqëndrimin) e tyre me
një frekuencë të tipit “e shpejtë”, ndryshim ky që nuk duhet kaluar nga ana e
specialistëve përkatës.
Gjatë implementimit të modulit për shtimin e të dhënave të reja gjeografike ekzekutohet
kueri i mëposhtëm (paraqiten vetëm disa nga fushat bazë):
INSERT INTO `dhëna_gjeog` (`emër`, `adresa`, `gjerësi`, `gjatësi`)
VALUES ('Stadiumi Kombetar Qemal Stafa; Kapaciteti 17 000 vende, etj',' Qemal Stafa
Stadium, Tirana, Albania', '41.318623', '19.823990');
INSERT INTO `dhëna_gjeog` (`emër`, `adresa`, `gjerësi`, `gjatësi`)
VALUES ('Parlamenti i Shqipërisë; Anëtarë 140 deputetë, etj',' Parliament of Albania','
'41.321424', '19.81999');
VI.6 Kërkimi i vendndodhjeve
Midis shumë kërkesave SQL të shfrytëzuara nga ky aplikacion, vëmë në dukje atë
përgjegjës për gjetjen e shënjuesve të cilët ndodhen brenda një rrezeje të caktuar (nga
përdoruesi) veprimi në raport me një vendndodhje bazë. Për këtë qëllim është shfrytëzuar
formula Haversine e cila shfrytëzon gjerësinë dhe gjatësinë gjeografike, rrezen e veprimit
dhe limitin (numrin) e entiteteve që përdoruesi paracakton si parametra për tu
implementuar nga kërkesa SQL.
SELECT emër, adresa, gjerësi, gjatësi, ( 6371 * acos( cos( radians('%s') ) * cos( radians(
lat ) ) * cos( radians( lng ) - radians('%s') ) + sin( radians('%s') ) * sin( radians( lat ) ) ) )
AS rreze_veprimi FROM dhëna_gjeog HAVING rreze_veprimi < '%s'
ORDER BY rreze_veprimi LIMIT 0 , '%s'"
Formula Haversine! Kjo formulë shfrytëzohet me së shumti në përcaktimin e
drejtimit, zhvendosjes, etj duke llogaritur distancën më të shkurtër midis dy
pikave në një sipërfaqe sferike përmes gjatësisë dhe gjerësisë gjeografike që ato
disponojnë.
Distanca ndërmjet dy qyteteve:
Qyteti1: (gjerësi, gjatësi)
Qyteti2: (gjerësi, gjatësi)
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Formula Haversine është:

dlon  lon2  lon1

d lat  lat2  lat1
2

2

  d 
  dlon   , Përllogaritja duhet zhvilluar në
a  sin  lat    cos(lat1 )  cos(lat2 )  sin 

  2 
  2 

radian dhe jo gradë !!!
c  2sin 1 ( a )
Distanca, d  R  c ku R është rrezja e tokës, kështu që d = 6371 kilometra x c
Pavarësisht se mund të ekzistojnë më tepër objekte nga sa kërkohen në bazë të formulës
merren parasysh vetëm ata që kanë distancën më të afërt me vendndodhjen bazë
(origjinë).
VI.7 Niveli i Përdoruesve
Përdorues i përgjithshëm - Përfshin kategorinë më të madhe të përdoruesve të aplikacionit. Njohuritë e kërkuara janë minimale dhe vështirësia e shfrytëzimit të aplikacionit
është më se e asimilueshme. Navigimi në web është aftësia dhe kushti primar që duhet të
zotërojë përdoruesi. Përfshin masivisht shtresat të cilat kërkojnë të informohen mbi një
çështje apo problematikë të caktuar. Nuk kanë të drejta mbi sistemin.
Përdorues i familjarizuar - I përkasin kryesisht kategorisë së përdoruesve të cilat kanë
njohuri të mjaftueshme në fushën e programimit (mund të shtojnë module të reja në
përshtatje me kërkesat specifike që kanë) si dhe orientim të mirë gjeografik (mund të
shtojnë të dhëna gjeografike në databazën e sistemit). Shfrytëzojnë mundësinë e
downloadimit të programit dhe ndërhyrjes në kod (open source) si dhe databazës.
Qëllimi i këtyre përdoruesve është gjithashtu marrja dhe gjenerimi i informacionit dhe
statistikave, por në nivel më specifik që mund të mbulojë kryesisht projekte, kërkime
personale shkencore me qëllim akademik, biznes, menaxhim, etj. “Personalizimi” i
sistemit është fjala më e përshtatshme që mund t’i vishet kësaj kategorie përdoruesish.
Nuk kanë të drejta mbi sistemin në web me përjashtim të situatave kur punojnë lokalisht
pas procesit të downlodimit.
Përdorues gjeo/informatik - Kanë të drejta në aksesin e faqes web dhe modifikimin e
kodit përkatës. Gëzojnë nivel të lartë programimi (specialistët përgjegjës për
shtimin/modifikimin e moduleve/ndërfaqes) kryesisht në gjuhët html/ dhtml/ ajax/ xml/
php/ javascript/. Njohin funksionet dhe klasat e integrueshme google api, etj. Nga ana
tjetër kemi specialistë gjeografë, detyra kryesore e të cilëve është menaxhimi i “çështjeve
të studimit”, organizimin dhe strukturimin e tyre si dhe popullimin dhe përditësimin e
tabelave me të dhëna gjeografike.
Përdorues specialist GIS - Mbulojnë kategorinë e specialistëve GIS të cilët zotërojnë
aftësi në menaxhimin dhe shfrytëzimin e paketave ArcGIS dhe aplikacioneve që ato
përmbajnë (kryesisht ArcMap). Aftësitë në menaxhimin e gjeodatabazave, ArcSDE si
97

dhe teknikave të replikimit kthejnë këtë gamë specialistësh në burimin kryesor të krijimit
të hartave dinamike, diagramave, statistikave, etj.
VI.8 Kostoja e Implementimit
Platforma WGA përfshin (nevojitet) një bashkësi e përbërë nga harduer, softuer, burime
njerëzore, të dhëna gjeografike si dhe nevojën për një koordinim midis këtyre
elementeve. Shifrat (në vlera) nuk do të trajtohen në këtë seksion por do të jepet një
panoramë e përgjithshme e sasisë së këtyre burimeve që nevojiten për të mundësuar
funksionimin normal të platformës.
Harduer - përbëhen nga një grup (3-4) kompjuter të lidhur me një server qëndror për çdo
njësi rajonale si dhe në zyrën qëndrore (njësia do të përcaktohet në varësi të strukturimit
që do ti bëhet procesit të menaxhimit dhe grumbullimit të të dhënave gjeografike; mund
të kemi nivel qyteti, rrethi ose qarku). Pajisje si ploter apo dhe skaner dixhitale duhet të
jenë prezentë për të mbuluar situatat e mbajtjes së prezantimeve apo projekteve
ndërgjegjësuese ndaj popullatës.
Softuer - Nevojitet paketa e plotë ndihmëse ArcGIS 10.1 (liçensa e plotë).
Burime njerëzore - Përbëhen nga specialistë gjeografë dhe informaticienë që do të
punojnë mbi platformën. Programuesit e specializuar nevojiten vetëm në menaxhimin e
aplikacionit, ndërsa çdo njësi rajonale nevojitet të ketë një mirëmbajtës sistemi dhe
databaze. Nga ana tjetër specialistët gjeografë janë të domosdoshëm si në zyrën qëndrore
ashtu dhe në njësitë rajonale për të menaxhuar konsistencën dhe korrektësinë e të
dhënave gjeografike të grumbulluara duke përfshirë këtu dhe njerëzit që do të kenë detyra
në terren.
Koordinues - Menaxhimi i njësive rajonale me zyrën qëndrore do të kërkojë praninë e
koordinatorëve, detyra e të cilëve do të jetë verifikimi i mbarëvajtjes së proçesit, analizën
e rezultateve aktuale dhe sugjerimet për të ardhmen.
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VII. Kodi i Përdorimit (Modulet Bazë)

VII.1 Modulet Javascript

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"/>
<meta emri="viewport" content="initial-scale=1.0, user-scalable=no" />
<title>Platforma WGA V 1.1</title>
<script src="http://maps.googleapis.com/maps/api/js?sensor=false"
type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var hartë;
var shënjuesit = [];
var dritareinfo;
var lokalizopoz;
function ngarko() {
hartë = new google.maps.Map(document.getElementById("hartë"), {
center: new google.maps.LatLng(40, -100),
zoom: 6,
mapTypeId: 'roadmap',
mapTypeControlOptions: {style:
google.maps.MapTypeControlStyle.DROPDOWN_MENU}
});
dritareinfo = new google.maps.InfoWindow();
lokalizopoz = document.getElementById("lokalizopoz");
lokalizopoz.onchange = function() {
var shënjuesNum = lokalizopoz.options[lokalizopoz.selectedIndex].value;
if (shënjuesNum != "none"){
google.maps.event.trigger(shënjuesit[shënjuesNum], 'click');
}
};
}
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/*
Skedari PHP merr si parametra gjerësinë dhe gjatësine gjeografike në mënyrë që të zhvillojë
kërkimin në databazën përkatëse. Gjersa pjesa më e madhe e njerëzve që do të punojnë me hartën
dinamike janë në dijeni ta adresave të entiteteve por jo të koordinatave të tyre atëherë ne
mbështetemi mbi klasën e “Gjeokodimit“ i cili transformon adresat në koordinata. Na mbetet
vetëm të krijojmë në aplikacion, një buton i cili të thërrasë funksionin “kerkoPoz“ sa herë që
përdoruesi fut në tekstboks adresën e një vendi të caktuar dhe ia kalon atë funksionit
“gjeokoduesi.geocode“. Në këmbim merr një parametër “gjeresigjatësi“ gjeografike dhe ia kalon
funksionit “KërkoEntiteteBllok“ i cili në anën e tij fillon të kërkojë për entitete të tjera që ndodhen
brenda një rrezeje të caktuar. Kjo ndodh gjithmonë nëse procesi i gjeokodimit është mbyllur me
sukses.
*/

function kerkoPoz() {
var adresa = document.getElementById("hyradrese").value;
var gjeokoduesi = new google.maps.Geocoder();
gjeokoduesi.geocode({adresa: adresa}, function(rezultatis, status) {
if (status == google.maps.GeocoderStatus.OK) {
KërkoEntiteteBllok(rezultatis[0].geometry.location);
} else {
alert(adresa + ' nuk u gjet');
}
});
}
/*
Ngarkimi i rezultateve XML
Hapi i dytë aplikohet pasi të përfitohen gjerësia dhe gjatësia gjeografike. Këto parametra i
kalohen skedarit PHP dhe më pas përpunohet XML që ky skedar gjeneron. Ngarkimi i skedarit
XML në faqen tonë realizohet përmes objektit XMLHttpRequest i cili përfitohet nga brouseri që
ne përdorim.Ky objekt na mundson shfrytëzimin (tërheqjen) e një skedari i cili ndodhet në të
njëjtin domain me faqen web nga vjen kjo kërkesë. Është pikërisht mbi këtë proces që bazohet
dhe gjuha e programimit AJAX. Një funksion të tillë JS API v2 e kishte të integruar brënda
klasave përkatëse ndërsa me versionin e ri API v3 ky funksion duhet specifikuar nga vetë
programuesi. Funksioni merr dy parametra të cilët janë:
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1. “url“ - specifikon adresën për tek skedari PHP. Është më e lehtë nëse ruhen në të njëjtën dosje
në mënyrë që t’i referohemi skedarin vetëm përmes emrit të tij.
2. “kthepergjigje“ - i referohet funksionit që thërritet në momentin kur XML kthehet në skedarin
Javascript.
*/

function shkarkoUrl(url, kthepergjigje) {
var kerkese = window.ActiveXObject ?
new ActiveXObject('Microsoft.XMLHTTP') :
new XMLHttpRequest;
kerkese.onreadystatechange = function() {
if (kerkese.readyState == 4) {
kerkese.onreadystatechange = doNothing;
kthepergjigje(kerkese.responseText, kerkese.status);
}
};
kerkese.open('GET', url, true);
kerkese.send(null);
}
function analizoXml(str) {
if (window.ActiveXObject) {
var dokument = new ActiveXObject('Microsoft.XMLDOM');
dokument.loadXML(str);
return dokument;
} else if (window.DOMParser) {
return (new DOMParser).parseFromString(str, 'text/xml');
}
}
/*
Tashmë që funksioni “shkarkoUrl është përcaktuar, ne mund ta thërrasim duke i bashkangjitur
emrin e skedarit PHP “phpxmldatabaza“ si dhe një funksion “kthepergjigje“ që në rastin tonë
është “function(data) “ tek i cili duhet të bëjmë të mundur gjetjen e gjithe elementëve shënjues në
XML, dhe “lundrimin” përmes tyre. Për çdo element (shënjues) të gjetur shfrytëzojmë (marrim)
emrin, adresën, distancën, gjerësinë dhe gjatësinë gjeografike si dhe çdo veçori tjetër që mund të
tërhiqet nga databaza përkatëse dhe i kalojmë si parametra tek funksioni “krijoShenjues“ për të
krijuar shënjuesin e ri bashkë me veçoritë e tij të reja.
*/
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function KërkoEntiteteBllok(center) {
pastropoz();
var rrezja = document.getElementById('zona_kerk').value;
var kerk_url = ' phpxmldatabaza.php?gjeresi=' + center.lat() + '&gjatesi=' + center.lng()
+ '&rrezja=' + rrezja;
shkarkoUrl(kerk_url, function(data) {
var xml = analizoXml(data);
var shenjuesNyje = xml.documentElement.getElementsByTagName("shënjues");
var kufi = new google.maps.LatLngBounds();
for (var i = 0; i < shenjuesNyje.length; i++) {
var emri = shenjuesNyje[i].getAttribute("emri");
var adresa = shenjuesNyje[i].getAttribute("adresa");
var distanca = parseFloat(shenjuesNyje[i].getAttribute("distanca"));
var gjatgjer = new google.maps.LatLng(
parseFloat(shenjuesNyje[i].getAttribute("gjeresi")),
parseFloat(shenjuesNyje[i].getAttribute("gjatesi")));

krijoOpsion(emri, distanca, i);
krijoShenjues(gjatgjer, emri, adresa);
kufi.extend(gjatgjer);
}
hartë.fitBounds(kufi);
lokalizopoz.style.visibility = "visible";
lokalizopoz.onchange = function() {
var shënjuesNum = lokalizopoz.options[lokalizopoz.selectedIndex].value;
google.maps.event.trigger(shënjuesit[shënjuesNum], 'click');
};
});
}
/*
Mbi bazën e funksionit “krijoShenjues“ bëhet e mundur ndërtimi i shënjuesit sipas parametrit
“gjatgjer“ që në fakt përfaqëson gjatësinë dhe gjerësinë gjeografike si dhe i bashkangjitet ngjarja
(eventi) ku sa herë që përdoruesi klikon mbi të shfaqet dritarja me të gjitha informacionet e
nevojshme mbi shënjuesin e klikuar (target). Tani hollësitë dhe paraqitja e këtyre informacioneve
varet nga të dhënat e ruajtura në tabelë.
*/

102

function krijoShenjues(gjatgjer, emri, adresa) {
var html = "<b>" + emri + "</b> <br/>" + adresa;
var shënjues = new google.maps.Marker({
hartë: hartë,
position: gjatgjer
});
google.maps.event.addListener(shënjues, 'click', function() {
dritareinfo.setContent(html);
dritareinfo.open(hartë, shënjues);
});
shënjuesit.push(shënjues);
}

/*
Funksion i cili ruan në një listboks të gjithë shënjuesit e gjetur në hartë.
*/

function krijoOpsion(emri, distanca, num) {
var opsion = document.createElement("opsion");
opsion.value = num;
opsion.innerHTML = emri + "(" + distanca.toFixed(1) + ")";
lokalizopoz.appendChild(opsion);
}
/*
Presupozohet që platforma do të suportojë një numër të madh kërkimesh, në të cilat është e
nevojshme pastrimi i herëpashershëm i hartës nga shënjuesit e përftuar nga veprimet e
mëparshme. Funksioni i mëposhtëm eleminon gjithë shënjuesit prezent duke i bërë null.
*/

function pastropoz() {
dritareinfo.close();
for (var i = 0; i < shënjuesit.length; i++) {
shënjuesit[i].setMap(null);
}
shënjuesit.length = 0;

103

lokalizopoz.innerHTML = "";
var opsion = document.createElement("option");
opsion.value = "none";
opsion.innerHTML = "Shiko të gjithë rezultatet:";
lokalizopoz.appendChild(opsion);
locationSelect.style.visibility = "visible";
}
function anulloVeprim() {}
//]]>
</script>
</head>

/*
Logjika e skedarit PHP trajtohet si më poshtë vijon. Si fillim inicializohet skedari XML duke
krijuar njëkohësisht dhe nyjën prind për shënjuesit që do të shfaqen (përfaqësojnë çdo objekt ose
entitet) në hartë. Në një hap të dytë bëhet lidhja me databazën, ekzekutohen kërkesat (kueri)
midis të cilave ato që kërkojnë të përftojnë dhe “rrezen e veprimit”. “Lundrojmë” një nga një
rreshtat e tabelës dhe për secilin prej tyre (çdo vendndodhje) krijojmë një nyje të re XML e cila
trashëgon si atribute të saja (veçori) të gjitha atributet që merr nga rreshti korent (aktual) dhe
secilën nga këto nyje e bashkangjisim me nyjen prind që krijuam në hapin e parë.
*/

VII.2 Skedari PHP me produkt XML

<?php
require("phpxmldatabaza.php");
// Tërheqja e parametrave nga URL
$gjeresi = $_GET["gjeresi"];
$gjatesi = $_GET["gjatesi"];
$rreze = $_GET["rreze"];
// Inicializo skedarin XML, krijo nyjën prind
$dom = new DOMDocument("1.0");
$nyje = $dom->createElement("markers");
$nyjeprind = $dom->appendChild($nyje);
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// Krijo lidhje me serverin mySQL
$nderlidhje=mysql_connect (localhost, $username, $password);
if (!$nderlidhje) {
die("Nuk mund të lidhet : " . mysql_error());
}
// Aktivizo databazën mySQL
$db_selected = mysql_select_db($database, $nderlidhje);
if (!$db_selected) {
die ("Nuk mund të shfrytëzohet db : " . mysql_error());}
// Kërko të dhënat (rreshtat) në tabelën dhëna_gjeog
$query = sprintf("SELECT emër, adresa, gjerësi, gjatësi, ( 6371 * acos( cos( radians('%s') )
* cos( radians( lat ) ) * cos( radians( lng ) - radians('%s') ) + sin( radians('%s') ) * sin(
radians( lat ) ) ) ) AS rreze_veprimi FROM dhëna_gjeog HAVING rreze_veprimi < '%s'
ORDER BY rreze_veprimi LIMIT 0 , '%s'",
mysql_real_escape_string($gjeresi ),
mysql_real_escape_string($gjatesi),
mysql_real_escape_string($rreze));
$rezultati = mysql_query($query);
$rezultati = mysql_query($query);
if (!$rezultati) {
die("Kërkesë jo e rregullt: " . mysql_error());
}
header("Content-type: text/xml");
// Lëviz përmes rreshtave të tabelës, duke shtuar nyje XML për secilin prej tyre.
while ($rresht = @mysql_fetch_assoc($rezultati)){
$nyje = $dom->createElement("marker");
$nyjere = $nyjeprind->appendChild($nyje);
$nyjere->setAttribute("emer", $rresht[‘emer’]);
$nyjere->setAttribute("adresa", $rresht[‘adresa’]);
$nyjere->setAttribute("gjeresi", $rresht['gjeresi']);
$nyjere->setAttribute("gjatesi", $rresht['gjatesi']);
$nyjere->setAttribute("distanca", $rresht['distanca']);
}
echo $dom->saveXML();
?>
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VIII. Replikimi i Databazave
Ashtu si dhe gjatë mbrojtjes së dizertacionit të masterit, edhe në këtë studim do të
mbështetemi mbi teknikën e replikimit si një teknikë e fuqishme dhe e besueshme në
shkëmbimin e të dhënave midis databazave me të njëjtën strukturë por në pozicione të
ndryshme gjeografike. Në këtë mënyrë jo vetëm që ruhet konsistenca e të dhënave por
arrihet të mbahet një përditësim i vazhdueshëm dhe konstant i databazave rajonale me
njëra-tjetrën dhe me atë qëndrore, duke i ofruar popullsisë një shërbim korrekt dhe mbi të
gjitha të besueshëm.
Aktualisht në fillimet e tij mendohet të aplikohet teknika e replikimit vetëm ndërmjet
databazave web (midis zyrave rajonale dhe asaj qëndrore) pasi manipulimi i
gjeodatabazës do të jetë e drejtë vetëm e administratorëve qëndror. Me kalimin e kohës
pritet një përshkallëzim në profesionalizmin e menaxhimit të sistemit si dhe inkrementim
të interesit në përdorim dhe shfrytëzim i cili do të bëjë të pashmangshëm procesin e
ndërhyrjes në gjeodatabazë edhe përmes platformave rajonale. Si rezultat do të lindë
nevoja e fillimit të procesit të replikimit edhe midis gjeodatabazave.
Në vijim do të trajtojmë zhvillimin e procesit të replikimit tek të dy tipet e databazave.
Në databazën web do të zhvillojmë një rifreskim të shkurtër të teknikës së replikimit dhe
më pas do të fokusohemi mbi krijimin e një algoritmi të posaçëm i cili do të menaxhojë
situatat e dështimit gjatë procesit të replikimit. Ky algoritëm vjen si përmirësim i
mëtejshëm i efikasitetit të kësaj teknike. Ndërsa tek gjeodatabaza do të trajtojmë rrugën
përmes së cilës zhvillohet kjo teknikë.
VIII.1 Replikimi i databazës web
Për sa kohë që sasia e të dhënave që ne menaxhojmë në jetën e përditëshme do të
vazhdojë të rritet me ritme të mëdha do të vlerësohen gjithnjë e më tepër edhe përpjekjet
që bëhen për t’i administruar dhe kontrolluar në mënyrën e duhur (Gilfillan, 2001). Për
më tepër fluksi dhe koordinimi i rrjedhjes së tyre nga një vendndodhje origjinë në një
target (destinacion final) duhet të realizohet në mënyrë sa më të saktë dhe më të sigurtë,
si dhe me minimumin e kohës së mundshme.
Problemi më i madh i databazave konsiston në faktin e mbingarkimit të tyre gjatë
importimit të të dhënave, ku tabela të veçanta të tyre mund të mbipopullohen me të
dhëna, dhe siç pritet kjo shkakton edhe impakt në performancën e saj, pasi databaza të
tilla nuk mund të suportojnë informacion të mëtejshëm (ngarkesën).
Kjo është arsyeja pse kompani të fuqishme si YAHOO (Amir & Danilov, 2002) apo dhe
të tjera përdorues të MySQL nuk ekzekutojnë proçeset e tyre në një databazë server të
vetme, por gjithnjë e më tepër janë të prirura drejt implementimit të teknikave të reja dhe
të fuqishme të cilat lejojnë arritjen e performancave të larta, sigurisë në transaksione, dhe
shpejtësi në koordinimin e veprimeve siç është Replikimi MySQL.
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MySQL replikimi është një teknikë që shërben për menaxhimin e një volumi të madh të
dhënash. Replikimi ka për bazë kopjimin e një (ose disa) databazave nga një server bazë
(qëndror) në një server të dytë dhe konfiguron njërin prej tyre (të cilin do ta quajmë Slave
Server) në mënyrë të tillë që të marrë informacionet nga serveri tjetër (do ta quajmë
Master Server).
VIII.1.1 Skedarët e Replikimit
Ekzistojnë disa skedarë të një rëndësie të veçantë dhe opsione konfigurimi të lidhur
ngushtë dhe në mënyrë të pashmangshme me teknikën e replikimit:
Skedarë binar: Nëse fillohet me ekzekutimin e komandës –log-bin, mysql
krijon një skedar të tipit binar me të gjithë përditësimet e kryera. Në këtë
skedar ruhen vetëm ato query të cilat realizojnë ndryshime në rekordet e një
tabele. Këto skedarë janë përgjegjës për ruajtjen e të gjitha transaksioneve të
kryera në Master Server, ato janë bërthama nga e cila derivon dhe bazohet
teknika e replikimit.
Skedarë mbështetës: ruan query të replikuara nga MySQL slave përpara se
ato të ekzekutohen, ndryshe mund të konceptohet si një "mbështjellëse" e
përkohshme e tyre, pasi ashtu siç aktivizohet në mënyrë automatike në
momentin kur starton proçedura e replikimit ashtu dhe në momentin kur
përfundon replikimi MySQL "kujdeset" për fshirjen e skedarëve tashmë të
panevojshme.
Skedarë master.info: shërben posaçërisht për të ruajtur informacionin në
lidhje me masterin me të cilin është i lidhur në rrjet. Në këtë skedar përmbahen
emri i hostimit të masterit, numri i portës së komunikimit, ussername,
password, emri i skedarit binar, pozicioni i shënjuesit, etj.
VIII.1.2 Fazat e Replikimit
1. Hapi i parë konsiston në performimin e modifikimit të të dhënave nga ana e klientit
në Master Server, ekzekutohen instruksione të tilla si (Insert, Update, Delete, Load data
etj) 1.

Figurë 61. Ekzekutimi i instruksioneve nga Klient në Master
1

Prezantimi i teknikës së Replikimit është mbështetur mbi kërkimin e zhvilluar gjatë Masterit Shkencor.
Një trajtim i shkurtër është paraqitur si parantezë ndaj algoritmit që vijon.
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2. Hapi i dytë konsiston në atë që menjëherë pas ekzekutimit të komandës në master,
pasohet në regjistrimin e kësaj komande në skedarin binar. Për më tepër master server
regjistron dhe id-unike të vet.

Figurë 62. Regjistrimi i komandës në skedarin binar

3. Hapi i tretë varet nga krijimi i dy situatave të ndryshme në varësi të faktit nëse Slave
Server është online apo jo. Në rastin e parë komanda i transmetohet Slave Server në
paralel (ose minimumi menjëherë pasi ekzekutohet në Master Server) për tu shkruajtur në
skedarin mbështetës (relay log). Në rastin e dytë pritet derisa të lidhet Slave Server, dhe
menjëherë do të marrë një listë të plotë të të gjithë instruksioneve të cilat kanë mbetur
akoma pa u ekzekutuar në anën e tij, të cilat merren nga skedari binar të Master Server.
Proçesi I/O (thread) i replikimit ruan instruksionin në skedarin mbështetës.

Figurë 63. Kalimi i instruksioneve nga skedari binar në skedarin mbështetës

4. Hapi i katërt shënon dhe përfundimin e proçesit të replikimit, të dhënat pasi janë marrë
nga skedari mbështetës, pason me ekzekutimin lokalisht të këtyre komandave nga SQL
proçesi, duke e sjellë Slave Server në një stad tashmë të përditësuar në raport me
Masterin1.

Figurë 64. Ekzekutimi i instruksioneve nga skedari mbështetës në Slave Server

1

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/replication.html
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VIII.1.3 Efektiviteti i përdorimit
Zgjidhje të përshkallëzuara: Shpërndarja e ngarkesës përmes përdorimit të disa
serverave Slave njëkohësisht për të rritur performancën. Përdorimi i këtij modeli mund të
rrisë në mënyrë të ndjeshme shpejtësinë e ndërveprimit me të dhënat (leximit, shkrimit,
dhe përditësimit), pasi në këtë ambjent të ngritur shkrimi dhe modifikimi (update) do
zhvilloheshin posaçërisht (detyrimisht) në Master Server ndërsa leximi i të dhënave mund
të bëhet edhe në Slave Server, duke rritur në mënyrë të ndjeshme shpejtësinë e proçesit të
leximit në sajë të shpërndarjes së tij në disa Slave Server të ndryshëm (Derek , 2007).
Siguria e të dhënave: Përderisa të dhënat replikohen drejt serverave Slave të cilët kanë
të drejta në ndalimin ose pezullimin në një afat të caktuar të proçesit të replikimit të të
dhënave është e mundur të ekzekutohen ndërkohë servise backup-i mbi serverin Slave pa
korruptuar Master Data-t (Thalmann & Kindahl, 2006).
Analizimi: Të dhënat në kohë reale mund të krijohen në Master ndërkohë që analiza e
informacionit mund të zhvillohet në Slave pa ndikuar në performancën e Masteri-t.
Shpërndarja e të dhënave: Replikimi është një teknikë e mirfilltë e cila më në fund
rrëzon të gjitha barrierat gjeografike si distanca etj, duke i bërë ato të pallogaritshme,
mjafton të ekzistojë një komunikim i rregullt ndërmjet entiteve në mënyrë që të realizohet
replikimi i MySQL databazave.
Filtrimi: Një nga karakteristikat themelore të teknikës së replikimit, e cila i lejon të
qëndrojë në krye në raport me të gjitha teknikat e tjera të përdorura deri më sot, është
asinkroniteti i tij (Zawodny, 2002). Që do të thotë se ashtu siç zhvillohet në mënyrë të
paracaktuar replikimi i të gjithë databazave të ruajtura në Master Server, ashtu mund të
përzgjidhet edhe të realizohet replikimi i pjesshëm (një ose disa database dhe një ose disa
tabela brenda një databaze), duke filtruar në këtë mënyrë pjesë të caktuara nga
informacioni i plotë i ruajtur në master, kjo bën që klienti të ketë kontroll të plotë mbi të
dhënat e replikuara.
VIII.1.4 Skema e replikimit
Transferimi i të dhënave konsiston në shkëmbimin e informacionit mes njësisë qëndrore
dhe atyre rajonale. Njësia qëndrore menaxhon të dhënat referencë dhe pastaj e dërgon
këtë informacion drejt njësive rajonale në mënyrë që ato ta përdorin në mënyrën më të
saktë dhe të jenë gjithmonë të përditësuara me ndryshimet më të fundit.
Konfigurimi i kësaj teknike ka për bazë ngritjen e një numri të tillë servisesh MySQL në
serverat e zyrës qëndrore që të jetë i njëllojtë me numrin e platformave rajonale të
rretheve të cilat replikojnë me platformën WGA në qëndër. Secili nga këta servise
databaze duhet të jetë identik me databazën e rrethit përkatës që i korrespondon (Hysenaj,
2008). Pasi përfundon proçedura e replikimit këto servise sinkronizojnë të dhënat e
replikuara me databazën e zyrës qëndrore duke e përditësuar atë dhe në këtë mënyrë
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arrihet të sigurohen të dhënat e plota të cilat sjellin dhe gjenerimin e raporteve dhe
statistikave të sakta.
Në rastin e aplikimit tonë të dhënat e referencës mund të konsiderohen të gjithë
informacionet që kanë lidhje me çështjet e studimit të tilla si rreziqet natyrore, biznes,
turizëm, etj d.m.th çdo ndryshim që mendohet të aplikohet mbi fushat e kërkimit
reflektohet pastaj dhe në databazat përkatëse rajonale.
Platformë Rajonale
Durrës

Platformë Rajonale
platforma në vazhdim

Shkodër

Plat. Qëndrore
Plat. Qëndrore

Platformë Rajonale
Vlorë

Platformë Rajonale
Korçë
platforma në vazhdim

Figurë 65 - Sistemi i Replikimit midis njësisë qëndrore dhe atyre rajonale
(rasti funksionimit të rrjetit të komunikimit).
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Platformë Rajonale
Durrës

platforma në vazhdim

Platformë Rajonale
Shkodër

Plat. Qëndrore

Platformë Rajonale
Vlorë

Platformë Rajonale
Korçë

platforma në vazhdim

Figurë 66 - Sistemi i Replikimit midis njësisë qëndrore dhe atyre rajonale (rasti
mosfunksionimit të rrjetit të komunikimit).

Ndryshime të tjera por me probabilitet më të ulët për të ndodhur janë ato që lidhen me
konfigurimin e zonave të kërkimit (nënkupton përcaktimin e qendrës gjeografike
(koordinatave gjeografike) që i përfaqëson ato), të tilla si qarku, rrethi, komuna, etj.
Nga ana tjetër databazat rajonale përcjellin drejt databazës qëndrore të gjitha ndryshimet
e herëpas’hershme që ato aplikojnë mbi koordinatat (e reja dhe të vjetra) gjeografike të
objekteve (shkolla, institucione, zona rreziku) që rregjistrohen në sistem. I gjithë ky
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shkëmbim informacioni suportohet në sajë të ndërveprimit që kanë databazat e njësive
përkatëse me njëra-tjetrën.
Ekzistojnë dy mënyra për të realizuar këtë shkëmbim të dhënash dhe kjo në varësi të
faktit nëse kemi rrjet ose jo. Për secilin nga këto dy raste jepen skemat përkatëse se si
funksionon procesi i transferimit të të dhënave. Rasti i parë ndodh kur kemi një rrjet
funksional mes njësive (siç tregohet në Fig 65). Rasti i dytë ndodh kur nuk kemi një rrjet
funksional mes njësive (si tregohet në Fig 66):
VIII.3 Replikimi i Gjeodatabazës
Meqenëse gjeodatabaza bën pjesë në bashkësinë e databazave por që përmban të dhëna
hapësinore, detyrimisht një përkufizim i thjeshtë i replikimit të gjeodatabazës do të
konsistonte në konceptin e shumëfishimit të të dhënave hapësinore të ruajtura në një
DBMS.
Ekzistojnë tre tipe replikimi të gjeodatabazave: me një drejtim, me dy drejtime, me
kontroll të brendshëm ose të jashtëm. Replikimi i gjeodatabazës nuk përngjason me atë të
RDBMS, pasi ajo bazohet mbi ambjentin e versionimit krijuar nga teknologjia ArcSDE
duke anashkaluar aftësitë replikuese që ofron RDBMS mbi të cilën ajo mbështetet.
Replikimi njëdrejtimor: Veçoria bazë qëndron në faktin që të dhënat e replikuara nuk
mund të modifikohen tek gjeodatabaza ”fëmijë” që në rastin tonë janë zyrat rajonale.
Nëse tentohet të bëhen ndryshime nga zyrat rajonale atëherë mund të shkaktojë konflikte
në sinkronizimin e të dhënave të cilat mund të mbivendosen. Ndryshimet mund të
dërgohen herë pas here1.
Format e replikimit të
gjeodatabazës
Njëdrejtimor
Dydrejtimor

R(Ç)egjistrim

Figurë 67 - Tipet e ndryshme të replikimit të gjeodatabazës

1

Managing distributed data with Geodatabase Replication, Gary MacDougall
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Replikimi dydrejtimor: Veçoria bazë qëndron në faktin që replikimi nga zyrat rajonale
në zyra qëndrore dhe anasjellas mund të modifikohet dhe të menaxhohet në të dy
sektorët. Gjithsesi modifikimi i dyanshëm i të dhënave gjeografike konsiderohet si
konflikt gjatë procesit të sinkronizimit.
Replikimi regjistrim/çrregjistrim: Mundëson kopjimin e të dhënave në një gjeodatabazë
tjetër, modifikimin e tyre dhe në përfundim transferimin e ndryshimeve të realizuara
përsëri tek gjeodatabaza origjinë. Pasi të dhënat të jenë të sinkronizuara nuk mund të
bëhen modifikime të mëtejshme veçse kur procesi rifillon nga fillimi.
Mbi bazën e tipeve të trajtuara më lart mund të themi që platforma Web GIS Albania në
hapat e parë do të shfrytëzojë replikimin njëdrejtimor pasi çdo gjë do të vendoset nga
zyra qëndrore dhe programuesit GIS, ndërkohë që platformat rajonale do të kenë
mundësinë e leximit dhe integrimit të produkteve të prodhuara përmes paketave
ndihmëse ArcGIS.
Ndërkohë në një periudhë të dytë me përmirësimin e mëtejshëm të strukturës dhe
konfigurimit mund të arrihet një ndërveprim më dinamik midis platformave rajonale me
zyrën qëndrore dhe platformave rajonale me njëra-tjetrën përmes replikimit dydrejtimor.
Ky lloj replikimi do të krijojë mundësi të mëdha në avancimin e punëve paralele ne
grumbullimin, analizimin dhe përpunimin e të dhënave duke rritur shkallën e
përgjegjshmërisë së njësive rajonale të cilat do të sillen tashmë si struktura autonome dhe
suficiente.
Arsyet: Meqenëse në aplikacionin tonë WGA kërkohet komunikim i
dyanshëm midis zyrës qëndrore dhe atyre rajonale në shkëmbimin midis të
dhënave referencë dhe atyre gjeografike mbi territorin e Shqipërisë atëherë
natyrshëm replikimi dydrejtimor është më i përshtatshmi për tu integruar në
sistemin tonë.
Arsyet: Gjithsesi arsyet e zhvillimit të replikimit në vija të përgjithshme janë
analoge me ato të RDBMS. Ato kanë për bazë performancën e databazës si dhe
balancimin e ngarkesës së të dhënave, balancimin e ngarkesës së rrjetit,
sigurinë e sistemit dhe të dhënave, menaxhim në rast dështimi si dhe
shpërndarje të të dhënave hapësinore.
Përderisa replikimi i gjeodatabazës implementohet në nivelin e teknologjisë ArcSDE dhe
ArcObject, bën të mundur që RDBMS e përdorur të mos jetë detyrimisht e të njëjtit tip.
Por cilat janë parametrat e nevojshëm për të krijuar ndërlidhjet midis këtyre
gjeodatabazave ?
Ambjentet e kërkuara në fakt janë disa llojesh, duke filluar që nga rrjetet lokale (në rastet
kur gjeodatabazat janë në një zyrë ose ambjent të përbashkët pune), shërbime të
ndryshme web-i (përmes shfrytëzimit të aftësive replikuese në web që disponon server
ArcGIS, ne mund të hedhim online gjeodatabazën tonë e cila më pas mund të aksesohet
nga përdorues të jashtëm përmes internetit dhe URL që ju i mundësoni atyre), madje dhe
113

situata e mungesës së lidhjes (lokale ose web) mund të menaxhohet përmes skedarëve
XML të cilët mund të trasnportohen duke shfrytëzuar emailin, FTP, biles dhe CD.

Njësi Rajonale

Njësi Qëndrore

Njësi Rajonale

Njësi Rajonale

Figurë 68 - Replikimi i dyanshëm i gjeodatabazave. Entitetet pjesëmarrëse, Njësitë rajonale - zyra
qëndrore;

Gjatë replikimit të gjeodatabazës ekzistojnë disa opsione të cilat duhen përcaktuar për të
zhvilluar replikimit. Si fillim duhet specifikuar versioni që kërkoni të replikoni
(çfarëdolloj versioni që të ekzistojë në gjeodatabazën “prind” është (përbën) element
potencial për tu replikuar. Gjithashtu replikimin mund ta filtroni akoma më shumë në
nënkategori të bashkësisë së të dhënave apo dhe përmes implementimit të kërkesave
(kueri), përzgjedhjeve si dhe filtrimeve hapësinore.)
Kujdes! Replikimi i gjeodatabazës mund të zhvillohet në një ambjent me rrjet
ose jo. Gjithashtu mund të shfrytëzohen lidhjet e gjeodatabazave lokale, të cilat
mundësojnë akses mbi një gjeodatabazë në internet.
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Përfundime
Sot gjithnjë e më tepër po jetojmë në një shoqëri ku pjesa më e madhe e vendimmarjeve
bazohet mbi informacione gjeografike. Hartat po kthehen në një element përcaktues duke
përkthyer numrat dhe shifrat në pamje vizive shumë herë më të lehta për tu interpretuar
dhe analizuar.
Ashtu si dhe në shumë vende të tjera të botës edhe në Shqipëri aplikacionet Web GIS
ngadalë po gjejnë hapësirën e tyre në ambjente konkuruese, edukative, informuese, etj.
Gjithsesi ky proces kërkon një mbështetje më të madhe nga ana e entiteteve shtetërore
dhe private përmes financimeve dhe stimulimeve të aspektit ekonomik dhe formues.
Projekti Web GIS Albania është një hap premtues dhe impenjativ drejt një kthese të
rëndësishme mbi integrimin e teknologjisë GIS në Shqipëri. Përpjekjet janë bërë që një
numër i madh fushash të tilla si bizneset, turizmi, institucionet, edukimi, menaxhimi i
rreziqeve natyrore, etj të gjejnë përkrahje dhe shtysë në lehtësirat që krijon kjo platformë
në shumë çështje delikate dhe komplekse të cilat kërkojnë zgjidhje efikase përmes
parashtrimit të alternativave, analizimit të mundësive, etj. Duke përfituar në këtë mënyrë
si nga karakteri informues (komunikues) ashtu dhe nga mundësitë e shumta analitike në
përpunimin dhe strukturimin e informacionit gjeografik.
Kërkimi shkencor i realizuar përveçse një projekt afatgjatë i karakterit informatikogjeografik synon të ndërgjegjësojë mbi krijimin e një përçasje më të ngushtë mbi sistemet
e informacionit gjeografik dhe hartat dinamike në tërësi si një “fenomen” që po fiton
terren gjithnjë e më tepër.
Materiali i prezantuar përmban gjithë bazën e nevojshme për të interpretuar në mënyrën e
duhur platformën Web GIS Albania. Trajtohen cilat janë qëllimet e përdorimit të saj,
avantazhet dhe problematikat që shoqërohen nga implementimi i kësaj platforme, fushat
ku mund të integrohet, tipet e teknologjive të përdorura, gama e përdoruesve që mund të
përfshihen, etj. Përmenden kostot e implementimit, hapësira gjeografike e veprimit që në
rastin tonë përfshin gjithë territorin e Shqipërisë, njerëzit që nevojiten të përfshihen në
projekt, dhe mbi të gjitha parashtrohen objektivat që synohen të arrihen në të ardhmen
përmes një përkrahjeje më të madhe e cila mund të ndikojë drejtpërsëdrejti në evoluimin
e sistemit në tërësi.
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Rekomandime për të ardhmen
Bota po zhvillohet me një ritëm të shpejtë dhe në këtë ambjent “informacioni është
pushtet”, dhe kjo është ajo çfarë GIS realizon më së miri ”analizon informacionin në
favor të vendimmarrjeve më të sakta” (Hysenaj M., 2011).
Si një perspektivë në të ardhmen pasurimi i mëtejshëm i kësaj platforme duhet të
vazhdojë në mënyrë konstante. Një bashkësi më e pasur hartash dinamike, pyetësorësh,
diagramash si dhe të dhëna statistikore duhet të shfrytëzohen.
Platforma duhet të shërbejë si një urë komunikimi dhe informacioni jo vetëm për një
kategori te caktuar njerëzish por për një gamë të gjerë popullsie, duke vepruar si një
rregullator gjeneral (i përgjithshëm). Thjeshtësia në përdorim dhe interpretim përkundrejt
popullatës duhet të jenë primare gjatë zhvillimit të mëtejshëm të kësaj platforme.
Në mënyrë të vazhdueshme duhet ruajtur tendenca në rritjen e burimeve (në numër dhe
variacion të entitete të ndryshme) të informacionit dhe në kontrolle më të sakta në lidhje
me saktësinë dhe besueshmërinë e tij. Përditësimi duhet të jetë baza e këtij proçesi.
Qëllimi i kërkimit të zhvilluar konsiston në vënien në dukje të rëndësisë së madhe që
paraqet integrimi i GIS si teknologji e së ardhmes në zhvillimin dhe avancimin e vizionit
dhe perspektives së politikave udhëheqëse në shumë fusha të tilla si menaxhimi i
problematikave natyrore dhe humane, metodologjive të avancuara kërkimore,
menaxhimin e njohurive dhe strategjitë organizative, etj.
Në një perspektivë të ardhme është e nevojshme forcimi i mëtejshëm i bashkëpunimit
midis entiteteve akademike dhe atyre të biznesit me qëllimin e zhvillimit të shkencave
gjeo-hapësinore. GIS meriton një rol lider në mjedisin rrethues.
Koncepti i platformës nuk duhet të vijë tek njerëzit si një projekt i përmbyllur i cili mund
të suportojë gjerësisht çdo kërkesë të mundshme dhe që prek çdo sferë të jetës apo
ambjentit që na rrethon. Gjithçka që ne dimë me siguri është shpejtësia e madhe me të
cilën ndeshemi çdo ditë me evolucionin, ndryshimin dhe rimodelimin e ngjarjeve dhe
entiteteve. Ky ndryshim më së shumti nënkupton zhvendosje dhe lëvizje në drejtime dhe
destinacione të ndryshme. Kjo nënkupton një ndikim të drejtpërdrejt në koordinatat e tyre
gjeografike (vendndodhje). Gjithashtu kërkesat e njerëzve vijnë në rritje e sipër. Ndaj kjo
platformë do të jetë në mënyrë konstante e hapur ndaj ri-strukturimeve ku do të
përfshihen futja e moduleve të reja si dhe përditësimi i të dhënave gjeografike.
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* * *
Në vijim pasqyrohet aktiviteti kërkimor dhe shkencor në kuadër të
mbrojtjes së dokotoratës në formën e angazhimeve në konferenca
ndërkombëtare dhe botimeve në revista ndërkombëtare.
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