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1. HYRJE
1.1.Rregullat e përgjithshme
Metodologjia e zhvillimit të Sistemit të Integruar të Informacionit Gjeografik në Autoritetin
Rregullativ të Telekomunikacionit (SIIGJ-ART) të Kosovës është bazuar në standarde dhe
specifikime të cilat janë kërkuar dhe definuar nga ART.
Arkitektura e SIIGJ-ART është zhvilluar duke ju referuar punës së OGC (Open GIS Consortium),
për telekomunikacion dhe mundësinë e sistemit dhe të komponentëve tjera e në veçanti me
’OpenGIS Web Services Architecture’.
Në këtë model ndarja e prezantimit nga proceset e drejtuara me rregulla dhe procese nga
metodat e qasjes në deponi të përhershme për të dhëna (qoftë bazat e të dhënave relacionale,
sisteme të fajllimit, fajllave të strukturuar në formatin XML).
Aplikacioni - Aplikacioni i dizajnuar për nevojat e ART-së posedon funksionet për importim
dhe eksportim të shënimeve, mundësi të kategorizimit të shënimeve si dhe funksione të tjera që
janë të paraqitura më poshtë në formë të ’printscreen’s’.
Në mënyrë që të ekzekutohet me sukses aplikacioni, përdoruesit duhet të kenë të instaluar në
kompjuterat e tyre të paktën njërin nga shfletuesit/browsera-at si: Internet Explorer, Moxilla
Firefox, Google Chrome. Rekomandojmë që si shfletues të përdoren Moxilla Firefox ose Google
Chrome me perditesimet e here pas hershme ne varesi të zhvillimit te tyre.
Aplikacioni është i krijuar të punojë në ’Localhost’ me mundësi qasjeje edhe nga jashtë rrjetit
lokal duke i lejuar operatorëve qasje vetëm në shënimet e tyre dhe t’i modifikojnë të dhënat e
tyre. Qasja nga jashta rrjetit lokal bëhet përmes linkut1:

http://84.22.40.142/ink/tra/
Në Aplikacion përdoruesit mund të kenë qasje edhe përmes ueb faqes zyrtare të ART-së
www.art-ks.org në seksionin “vegëza direkte”.
Secili operatorë do të jetë përgjegjës për vendosjen e shënimeve të veta, ART nuk merr
përgjegjësi për vendosjen e shënimeve të operatorëve.
Aplikacioni është i krijuar që të shkarkojë (’download’) apo ngarkojë (’upload’) shënime në
formate të ndryshme.
Gjeodatabaza – Modeli i gjeodatabazës është zhvilluar në dy mënyra. Mënyra e parë është që
gjeodatabaza është e inkorporuar në aplikacion gjë që nuk ka nevoje për ’software’ shtesë për
lidhje RDBMS dhe mënyra e dytë është që gjeodatabaza është e pavarur dhe mund të
inkorporohet në çfarëdo databaze tjetër dhe përmes lidhjeve RDBMS të bëjë lidhjen me
’software’ të ndryshëm që e kanë këtë mundësi.
Shënimet vektor dhe raster - Të dhënat tematike mund të trajtohen me rendësi fundamentale
për shumë aplikacione, gjegjësisht në shumë vende edhe janë definuar si të dhëna standarde
1

Linku eshte subjekt ndryshimi dhe në një rast të tille do ju bëhet me dije me kohë përdoruesve të aplikacionit
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kornizë. Shënimet siç janë: Elevacioni (topografia), Ortofoto, Hidrografia, Transporti, Entitete
qeveritare (kufijtë administrativ), Kadastrale (kufijtë e pronës), dhe Kontroll gjeodezike. Janë
shënime bazë që duhet të merren nga organet përkatëse të Qeverisë së Kosovës si dhe duhet të
jenë kompatibil me sistemin referent të Kosovës (Kosova Ref 01).
Duke ju referuar konceptit të platformës së SIIGJ-ART më poshtë janë të paraqitur mjetet/veglat
punuese (’Tools’) për përdorimin e aplikacionit, skemën e gjeodatabazës, relacionet në mes të
tabelave si dhe përshkrimin e çdo tabele dhe kolonave të saj.

1.2.Rregullat tjera të përdorimit të Platformës
Në veçanti, përdoruesit e aplikacionit duhet të kenë parasysh çështjet si në vijim:
(1)

Në rast të ndonjë paqartësie apo paraqitjes së ndonjë gabimi në platformë, duhet
kontaktuar personin përgjegjës pranë ART-së – Administratorin e rrjetit/GIS
(Liridon.hoti@art-ks.org), ndërsa për çështje tjera profesionale personat pranë
departamenteve të ART-së (valon.grabanica@art-ks.org dhe atlantida.hasani@artks.org).

(2)

Operatorët do të kenë qasje me të drejta të plota vetëm në shtresën (layer), e cila
pasqyron rrjetin e tij.

(3)

Operatorët e rrjeteve publike te komunikimeve elektronike duhet te përcaktojnë se cili
prej informacioneve të paraqitura/futura në platformë është konfidencial në përputhje
me legjislacionin e aplikueshëm.

(4)

Me rastin e ndryshimit te doracakut, përdoruesit/operatoret do te njoftohen me kohe
dhe dokumenti i ri do të publikohet në ueb faqen zyrtare të ART-ë www.art-ks.org

2. PËRSHKRIMI I GJEO-DATABAZËS
GIS është një sistem, i cili mundëson që një bazë e shënimeve të mos ndërtohet vetëm si
Gjeodatabazë konvencionale, thjeshtë për ruajtjen e shënimeve dhe relacionet e tyre, por që kjo
bazë e shënimeve të jetë në gjendje të analizohet, prezantohet dhe të mund të konvertoj
shënimet që regjistrohen në tabelat e kësaj baze në harta dinamike.
Këto shënime duke kaluar nëpër gjeoprocesime, në mënyrë të automatizuar shndërrohen në
gjeo-vizuelizime, të cilat mund të bartin dhe prezantojnë në vetëm te dhënat hapësinore, të cilat
kuptohen dhe konvertohen në pozita gjeografike në aspektin topologjik në formë të:
1. Pikave
2. Vijave
3. Poligoneve
Duke aplikuar teknologjitë e reja na bëhet e mundur që informatat e nevojshme të jenë
gjithmonë në dispozicion, në moment dhe të sakta, qoftë në proceset e vendim-marrjes apo edhe
në ofrimin e shërbimeve.
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Fig. 1 . Shfaqja apo prezantimi i te dhënave në aspektin topologjik me karakter Linje

Duhet të kemi parasysh që GIS nuk nënkupton vetëm krijimin apo ndërtimin e hartave dhe
nxjerrjen e rezultateve vetëm në formë të hartave. Përkundrazi, përveç hartave të cilat janë
dinamike dhe paraqesin gjendjen në hapësirë, GIS është në gjendje që të servojë shënime në të
gjitha format tjera, të cilat do t’i bënte një bazë relacionale e shënimeve, (RDBMS) në formë të
raporteve tekstuale, diagrameve, grafikoneve dhe tabelave, të cilat mund të gjenerohen me
metoda të automatizuara ose edhe manuale.
Gjeodatabaza (shkurtesa e Bazës së të dhënave Gjeografike) është një depo fizike e
informacioneve gjeografike siç janë informacionet hapësinore, atributet, metada dhe relacionet,
që janë në brendësi të RDBMS (ang. Relational Database Management System ).
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Fig.2. Renditja e shtresave në një Gjeodatabazë
Objektet të cilat quhen FEATURE CLASSES dhe TABLES përbëjnë komponentët kryesorë të
Gjeodatabazës. FEATURE CLASSES ruajnë karakteristika gjeografike të cilat prezantohen
përmes pikave, linjave ose poligoneve, dhe atributeve të tyre në RDBMS. FEATURE CLASSES
mund të organizohen në formë të grumbullimit të FEATURE CLASSES logjike në mënyrë
logjike (FEATURE DATASET) ose këto mund të ekzistojnë në mënyrë të pavarur në
Gjeodatabazë. Tabelat e RDBMS mund të ruajnë gjithashtu edhe informacione jo-gjeografike të
cilat prezantojnë botën reale. Të dy informacionet gjeografike dhe jo-gjeografike ruhen në
rreshtat e Tabelave të Databazave Relacionale.
FEATURE DATASETS janë në të vërtetë një grumbull i FEATURE CLASSESE me koordinata të
njëjta hapësinore. FEATURE DATASETS janë të ngjashëm me shtresat të cilat përmbajnë të
dhëna shtresore të prezantuara me gjeometri të ndryshme (psh pika, linja, poligone etj).
Modeli i Gjeodatabazës përfshinë modelin e orientuar në objekte për definimin e
karakteristikave, sjelljeve dhe relacioneve të dhënave vektoriale dhe forcimin e sanksionimeve
dhe integrimin e të dhënave të ofruara prej sistemit.
Një Gjeodatabazë gjithashtu përkrahë tipe shtesë të objekteve, duke përfshirë NETWORK
FEATURES dhe ANNOTATIONS. Pra modelet e të dhënave prezantohen përmes pikave,
linjave, poligoneve, shënimeve si dhe atributeve si FEATURE CLASSES të thjeshta, psh
ngjashëm me Shape File. Modelet më të avancuara të dhënave përkrahin edhe rrjetat komplekse
(psh shërbimet e ndryshme komunale, telekomit, distribucionit elektrik etj), topologjinë, dhe
karakteristikat e avancuara siç janë dimensionet, relacionet dhe karakteristikat tjera të
orientuara në objekte.
Gjeodatabaza mund të ruaj të dhëna Vektoriale dhe Raster (Foto), rrjetat e parregullta këndore
që prezantojnë sipërfaqet dhe të dhënat gjeokoduese për adresa të lokacioneve.
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3. PËRMBAJTJA E APLIKACIONIT
Aplikacioni përmban të dhëna për rrjetet publike të komunikimeve elektronike si në vijim
(Figura e mëposhtme):
(1) Rrjetin pa tela (wireless) dhe atë të telefonisë mobile/radio transmetues
(2) Rruge kabllore (HFC Network);
(3) Rrjetin e telefonisë fikse
(4) Rrjetin nën tokësor (underground infrastrukture)

3.1. Faqja kryesore e WebGIS-it
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Username – Emri i përdoruesit.
Full Name – Emri dhe mbiemri i përdoruesit.
E-mail – është opcionale.
User level = 0 – Administror me të gjitha të
drejtat d.m.th mund të ketë qasje në të gjitha
databazat/qasje në të gjitha file-at,
mund te shtoj dhe ndryshoj ‘password’-at etj.

Legjenda
Pirgjet

BTS
VALA

VALA

Kujtesa

Kujtesa

IPKO

IPKO
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Opsionet e Importimit
AutoCAD DXF, MapInfo MIF, ESRI shape, GML 2, City GML, KML, WKT, SQL, CSV, DBF,
ASCII Point & Grid, X3D
Vektor Shënime

Raster shënime

Shënime jo Hapsinore (Non Spatial)

Opsionet e Eksportimit
AutoCAD DXF, GML 2, MapInfo MIF, WKT, KML, SQL, DBF, CSV, PDF, ASCII Point & Grid,
City GML, VRML, X3D
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Opsione të ndryshme për tabela, mirëmbajtje, pastrim, lidhjet në mes të tabelave, bashkimi i
tabelave të ndryshme:

Pamjet e Hartës – Menaxhimi i Shtresave & ngarkimi i shënimeve në harta
Pamja e hartës është një dritare brenda një harte e cila është zmadhuar në një vend të veçantë
dhe tregon një selektim të shtresave të hartës. Pamjet mund të konsiderohen dokumentet e
hartës ku të gjitha informatat në lidhje me paraqitjen e shtresave në hartë janë ruajtur. Një
përdorues mund të ketë më shumë pamje të ruajtura në dosjen private. Një pamje mund të
ndryshohet nga tërheqja (

) apo zmadhimi (

) ose duke shtuar apo ndryshuar pamjen e

shtresave duke përdorur ‘layer tool‟ (veglën për shtresa)

.

Lëvizja në Hartë
Lëvizja e tërheqjes së dorës në hartë duke klikuar në një pikë dhe me pas zvarritet. Sigurohuni
që jeni lidhur mirë me serverin dhe peshën për hartën e ngarkuar para se të bëni një tjetër
lëvizje në hartë.

Zmadhimi brenda
Zmadho brenda, duke nxjerrë një drejtkëndësh. Harta është përqendruar në qendër të
drejtkëndëshit të nxjerrë dhe zona brenda drejtkëndëshit plotëson dritaren e hartës. Leximi
duhet të jetë më i madh se 20 piksella, përndryshe do të injorohet.
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Zmadhimi jashtë
Zmadho jashtë, duke nxjerrë një drejtkëndësh. Shtrirja e pamjes aktuale është e ngarkuar brenda
drejtkëndëshit të nxjerrë. Leximi duhet të jetë më i madh se 20 piksella, përndryshe do të
injorohet.

Menaxher i Shtresave
Dialogu, Menaxheri i Shtresave më poshtë tregon grumbullin e shtresave në një tabelë lëvizëse.
Është gjithmonë një shtresë e vetme e selektuar e theksuar nga një shirit i kaltër. Pjesa më e
madhe e mjeteve (‘tools’) mbi shtresën e dialogut vepron mbi shtresën e selektuar. Për
shembull, ikonat

i lëvizin shtresat e selektuara lartë dhe poshtë.

Selektive : lejon karakteristikat në shtresa të jenë të selektuara me mjete (’tools’) si
Shumë shtresa mund të selektohen.

.

Edituese : vetëm një shtresë mund të editohet në një kohë. Kur vizaton një formë (’shape’) të
re do të shkojë vetëm në atë shtresë që është e selektuar për editim. Kur e kalon
një tipar nga shënimi ai është dërguar në shtresën edituese. Çdo mjet tjetër
manipulues që gjeneron tipare të reja do të dërgohen vetëm tek ajo shtresë që
është edituar/selektuar.

Futja e shënimeve në pamje
Ky mjet i merr të dhënat e hartës e cila tashmë është ngarkuar në server dhe i shton ato për
pamjen e hartës. Të dhënat të cilat tashmë janë importuar ose krijuar duke përdorur Itegis-in
quhen një burim i të dhënave (‟data source‟).
Dialogu i burimit të të dhënave të hapura ka dy butona:
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Vektor: Këto janë burime të të dhënave që përmbajnë tiparet e ruajtura të hartës si pikat, vijat,
shumëkëndësha, drejtkëndësha dhe elipsa.

Imazhi: Burime të të dhënave të cilat janë imazhet ose koleksionet e imazheve të tilla si
fotografitë ajrore apo të skanuara në harta letër. Burimet e të të dhënave të imazheve do të
mbyllen në një seksion më vonë.

Tabela vektor ka shfaqje poshtë të një mënyje të renditur në të gjitha bazat e të dhënave MySQL
të cilat janë në dispozicion në server. Baza e të dhënave të caktuara në meny është databaza
aktive („active database‟) ku tabelat e punës zakonisht janë ruajtur. Shtresat mund të shtohen
nga bazat e të dhënave të tjera se sa baza e shënimeve aktive. Këto zakonisht do të jenë të dhëna
statike në prapavijë të cilat ka gjasa që të lexohen vetëm. Ndarja e bazave të të dhënave aktive
dhe baza e të dhënave statike lejon të dhënat aktive të arkivohen më shpesh se komplet të
dhënat më të mëdha në prapavijë. Lejet me shkrim të të dhënave statike zakonisht i jepen vetëm
administratorit.
Në selektimin e bazës së të dhënave një listë e tabelave është marrë. Vetëm tabelat gjeohapësinore janë të shfaqura. Tabelat gjeo-hapësinore janë gjithmonë me parashtesë geo_(gjeo_).
Në fund të listës së tabelave ekzistojnë dy opsione shtesë të theksuara me të vjollcë: -

Struktura e Tabelave Hapësinore
Tabelat hapësinore kanë katër emrat e kolonave të rezervuara:Geo

MySql fushëë gjeometrike
Fusha numër i plotë që përmban llojin e gjeometrisë

Get 0 = pikë, 1 = rreth, 2 = vijë, 3 = drejtkëndësh, 4 = shumëvija, 5 = shumëkëndësh, 6 = tekst, 7
= elipse, 9 = mbr, 10 = shumëkëndësh).
ges

Fusha VARCHAR përmban stilin e caktuar për veçoritë individuale. Ky është një stil i cili
është
treguar
për
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çdo tipar individual kur stilet janë duke u vendosur për tërë shtresën.
gep

Parametrat e veçantë shtesë sikurse një rotacion i objekteve të tekstit.

Shembull i një tabele hapësinore siç tregohet nga phpMyAdmin

Ruajtja e Pamjes
Pamjet e përkufizuara janë ruajtur si dosje XML. Ruaje (Save) ( ) dhe Ruaje Si (Save As) (
) mjetet (tools) tregojnë një dialog dosje për ruajtje të përkufizimit në dosjen tuaj të përdoruesit
në server. Dialogu i dosjes gjithashtu ju lejon të ngarkoni ose shkarkoni përkufizimet në
kompjuterin tuaj lokal. Shih faqen ndihmë të Menaxherit të Dosjeve për më shumë informacion
mbi menaxhimin e dosjeve.
Krijimi i dosjeve të përdoruesit përmban një udhëzues të veçantë të quajtur Konfigurimi im
(‟my Configuration‟) (ju mund ta fshini këtë udhëzues, por ai do të ri-krijohet në hyrjen tuaj të
ardhshme). Nëse pamja aktuale ruhet në këtë udhëzues si shtresat.xml (layers.xml), atëherë kjo
pamje do të jetë e ngarkuar herën tjetër që ju hyni. Ky është përdorues i caktuar i pamjes (‟user
default view‟). Nëse nga asnjë përdorues i caktuar i pamjes është ruajtur atëherë është përdorur
grupi i caktuar i pamjes (‟group default view‟) (i cili është krijuar nga administratori).

Ruajtja e pamjes së caktuar si my Configuration/layers.xml (Konfigurimi im/shtresat.xml)
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Ruajtja e Pamjes së Caktuar Grupore
Nëse ju jeni regjistruar si administrator, dialogu i dosjes tregon udhëzuesin e krijuar të dosjeve
për të gjitha grupet dhe përdoruesit. Në këtë shembull janë dy grupe përdoruesish: CPAT dhe
DTA. Nëse pamja është ruajtur si shtresat.xml në root/CPAT/configuration, atëherë të gjithë
anëtarët e grupit CPAT do të marrin këtë pamje të caktuar.

Modifikimi i Shtresave
Për të ndryshuar vetitë (properties) e një shtresë, zgjidhni një rresht në listën e shtresës dhe
pastaj klikoni
. Dialogu i shtresës ka tabela të ndryshme në varësi të llojit të shtresës.
Shtresat e imazheve kanë vetëm tabelën i Përgjithshëm (‟General’), ndërsa shtresat vektoriale
kanë ekstra Stilin (Style), Emërtimin (‟Label‟), Filtruesin (‟Filter‟) dhe tabelat e Interpolimit
(‟Interpolation‟).

Tabelat e pronës për shtresat vektoriale

Tabelat e pronës për shtresat e imazheve

Të dhënat e përgjithshme


Pika e parë në tabelën e Përgjithshëm është Titulli (‟Caption‟), një përshkrim i shkurtër i
cili do të përdoret për të identifikuar shtresat në menynë e shtresave gjithashtu edhe në
legjendën e hartës. Kur një shtresë është shtuar së pari, titulli caktohet në burimet e të
dhënave.



Emri (Name) është ndryshe i përshtatur për shtresën e përdorur për referencën e
shtresave në dorëshkrime. Emri, gjithashtu, caktohet tek burimet e të dhënave për
shtresa të reja.



Source (Të dhënat) i referohen emrit të tabelës MySQL që përmban të dhënat
hapësinore. Burimi është vendosur gjithmonë kur shtresa i shtohet, por ajo mund të
përmisohet këtu. Nëse tabela e të dhënave është jashtë bazës se të dhënave aktive, ajo
është e kualifikuar me emrin e bazës së të dhënave (p.sh hartat baze.gjeo_rrugët.).



Comment (Komenti) është opsional, ai siguron një nëntitull në legjenda dhe është
treguar edhe në tipet e mjeteve në listën e shtresave.

Shtrirja e Zmadhimit
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Përdor Shtrirjen e Zmadhimit/zvogëlimit (‟Use Zoom Range‟) kontrollon kutinë ndryshon
zmadhimin e shtresës ndezur dhe fikur për një shtresë. Një Shtrirje Minimale (Minimum
Range) dhe Shtrirje Maksimale (Maximum Range) mund të specifikohet për çdo shtresë në
hartë. Nëse shtrirja minimale është 5000 metra dhe shtrirja maksimale është 25000 metra atëherë
shtresa do të ndryshojë kur gjerësia e pamjes së dritares së hartës është midis 5000 dhe 25000
metra. Shtrirjet janë të shprehura në njësitë e hartës (p.sh. njësitë e cilado koordinatave në hartë
janë të shprehura). Zmadhimi i shtresave është shumë me rëndësi për performancën e
optimizuar të shtresave vektoriale. Nëse shtrirja e zmadhimit është e lartë atëherë ri – vizatimi i
hartës do të jetë shumë i ngadaltë si dhe futja e më shumë të dhënave në pamje se sa mund të
jetë i qartë për përdoruesin.

Emërtimi
Kontrolloni opsionin Label (Emërtim) për të kaluar në emërtim për shtresa. Shprehja e
emërtimit mund të jetë një emër i vetëm i kolonës apo një shprehje SQL e kombinuar me emrat
e kolonës dhe funksionet. Butoni valid
teston shprehjet e sintaksës duke u përpjekur të
paraqesë atë në server. Vlerat e sakta duhet te vendosen në thonjëza të vetme. Vlera e saktë '\ n'
ve në ndarje vijën në emërtim. Për shembull, shprehja e ardhshme e bën një emërtim duke i
kombinuar vlerat nga dy kolona të ndara nga një vijë e ndarë:
Prishtine

Makofc
concat(Komuna,'\n',fshati)

prodhimi i emërtimeve:

Pozicioni (Position) i emërtimit mund të vendoset për në Veri (V), Veri Perëndim (VP),
Perëndim (P), etj. Një emërtim i Fillimit (‟Offset‟) për etiketim mund të vendoset në piksel.
Emërtimet mund të shfaqen në një Fushë të Zmadhimit/Zvogëlimit (‟Zoom Range‟). Emërtimi i
fushës se zmadhimit nuk pranon shtresën e fushës së zmadhimit (d.m.th. shtresa duhet të jetë
ndezur para etiketimit të fushës së zmadhimit që është vlerësuar).
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Së fundi, një Tip i Saktë i stilit Fonti (Font) mund të bëhet. Fonti i caktuar është Arial i Thjeshtë
10pt. Fonte tjera në dispozicion janë Courier, Times dhe Verdana.

Filtrimi
Kjo tabelë mund të përdoret për të vendosur një shprehje ku filtrat bazohen nga karakteristikat
e caktuara te tipareve të tyre. Shprehja është një ku klauzole SQL. Për shembull, shprehja e
lartësisë > 100 do të fsheh çfarëdo veçori në më pak se 100 metra mbi nivelin e detit. Filtrimi
mund të ngadalësojë pasqyrimin kështu që përpiqu për të përdorur kolona të indeksuara kur
vendosja e të dhënave është i madh. Funksionet mund të përdoren në shprehje për filtër, por
këto nuk mund të përfitojnë nga kolonat e indeksuara kështu mund të qëllojnë performancën.

Interpolimet
Interpolimi mund të përdoret për të bërë një shtresë vektori që sillet pak si një shtresë e rrjetit.
Për shembull, një koleksion i shpërndarë rastësisht i pikave me një atribut lartësi. Normalisht
Info
mjeti mund të tregojë vetëm lartësinë, ku një pikë ekzistuese mund të jetë klikuar mbi
të. Nëse interpolimi është ndezur, atëherë një lartësi mund të shikohet duke klikuar kudo në
hartë. Çdo vlerë e interpoluar është shfaqur në fund të dialogut - mjetit ‘Info’.
Shprehja e Kolonës Numerike (Numeric Column Expression) është çdo shprehje e vlefshme
SQL matematikore e cila mund të jetë një emër i një kolone të vetme numerike ose disa kolona
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dhe funksione. Butoni valid
teston sintaksën kundër serverit MySQL. Metoda (Method) e
Interpolimit mund të jetë Largësia Inverse Mesatare e Rëndesës (Inverse Distance Weighted
Average) për pikat rastësisht shpërndarëse ose Interpolimi Bilinear („Bilinear Interpolation‟)
nëse pikat ndodhë që do të organizohen në një rrjet të rregullt. Vlera e Fuqisë (Power) është e
nevojshme vetëm për metodën mesatare të rëndesës. Duke e lënë Fuqinë në 2 jep shfaqje më të
mirë. Rrezja (Radius) është distanca maksimale nga pika e klikuar që është kërkuar për pikë.
Opsioni Për vlerën zero kthehu (For null values return) është një vlerë për t'u kthyer në qoftë
se nuk ka pikë fqinje brenda rrezës, ose në qoftë se kthehet shprehja e pavlefshme për të gjitha
pikat brenda rrezës.

3.2.Ngarkimi i të Dhënave prej CSV, XML dhe DBF dosjeve
Ngarkuesi i të dhënave importon të dhëna në një bazë të dhënash MySQL duke shtuar në
tabelat ekzistuese ose krijimin e tabelave të reja të përhershme ose të përkohshme. Të dhënat
mund të shtohen në tabelat ekzistuese nga bashkëngjitja e të dhënave, duke zëvendësuar
shtyllat ose të dyja. Duke shtuar në një tabelë ekzistuese, struktura e tabelës me rëndësi nuk ka
pikërisht përshtatje, por vlerat janë shtuar vetëm kur emrat e kolonave përshtaten. Kur
zëvendësohen kolonat, kolona kyçe në tabelën ekzistuese dhe në tabelën me rëndësi duhet të
specifikohen. Vlerat ku përshtatja kyçe do të zëvendësohen. Çdo e dhënë ku kyçet nuk
përputhen në mënyrë opsionale mund të bashkëngjiten në fund të tabelës apo injorohen.

CSV është një format tekst dosje që mund të eksportohet nga të gjitha bazat e të dhënave më
të afërta ose aplikacioneve e fletë kërkesave. Është dëm se ajo mban vetëm të dhëna dhe mbart
asnjë informacion në lidhje me strukturën e bazës së të dhënave (skemës), ose indekseve.
Shumica e eksportuesit CSV japin mundësinë e përdorimit të rreshtit të parë të dosjeve për të
mbajtur emrin e kolonës. Fig 1 tregon një dosje CSV me vijën e parë si emër të kolonës. Vlerat e
karakterit janë mbyllur në thonjëza dhe të gjitha vlerat janë të ndara me presje. Nëse dosja CSV
është duke u importuar në një tabelë të re, ngarkuesi do të hetoj të dhënat dhe përpjekje për të
gjeneruar një strukturë të tabelës që mund të mbajë të gjitha llojet e të dhënave në dosje. Ajo do
të zbulojë numrat, tekstin, dhe datat. Vlerat e tekstit të zgjatur do të importohen në fusha të
memorizuara dhe karaktere të veçanta (p.sh. vijë e furnizuar dhe thonjëza) janë te ruajtura.
Nëse të dhënat janë duke u bashkangjitur nga një dosje CSV me asnjë emër të kolonës, atëherë
ajo do të marrë urdhër të kolonës që përputhet saktësisht me tabelën ekzistuese, nëse jo, një
gabim do të raportohet. Nëse një tabelë e re është krijuar ku dosja CSV nuk përmban emrat e
kolonës, atëherë emrat janë të krijuare si 1 kol, kol 2 etj.

DBF (Format i databazes – ‘database format’) është një e dhënë e gjatë e këmbimit format që
shumica e aplikacioneve të bazës së të dhënave mund të eksportohen. Ajo bart informacion në
lidhje me strukturën e bazës së të dhënave (skemës), por jo indekset. Gjatësia maksimale e
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emrave të kolonës është 10 shkronja dhe emrat më të gjatë të kolonës janë prerë në eksport.
Ngarkuesi i të dhënave ka një kufizim më tej se kjo nuk do të trajtoj plotësisht fushat e
memorizuara. Fushat e memorizuara janë krijuar në tabelat e reja, por vlerat e tekstit nuk janë
futur. Kjo mund të punoj përreth duke shtuar të dhënat e tekstit duke përdorur më vonë CSV
import.

XML merret me emrat e gjatë në fusha, lejon fusha të memorizuara dhe bart skemën e plotë të
bazës së të dhënave, duke përfshirë indekset dhe vlerat e të dhënave. Është dëm se ajo është një
format relativisht i ri i këmbimit dhe të gjitha aplikimet nuk do të eksportojnë atë. (Në MS
Access ajo është e përkrahur vetëm nga versioni i 2003). Dy dosje janë të nevojshme gjithmonë:
dosja XML që përmbajnë të dhëna dhe një dosje XSD përmban skemën (p.sh. My Data.XML , My
Data.xsd). Ngarkuesi i të dhënave i kërkon këto nga dosjet për t'u vendosur së bashku në një
arkiv të vetëm ZIP (MyData.zip). Dosjet XML janë më të mëdha se sa dosjet CSV por të
kompresuara edhe në arkivat ZIP.

Importimi i të dhënave shtesë
Mbështetja e të dhënave tuaja! Kur të shtohen më shumë të dhëna ajo është një ide e mirë për të
kopjuar tabela duke përdorur phpMyAdmin. Shtimi i të dhënave për të kopjuar tabela dhe
pastaj kopjen e kthejmë në origjinal nëse ai operacion është i suksesshëm.
Duke krijuar një tabelë të re, ne tani do të ngarkojmë më shumë të dhëna të cilat mund të jenë të
bashkangjitura në tabela apo mbishkrim të pjesëve të tij. Së pari, ne do të shtojmë disa rreshta
më shumë kështu që Create or Add to Table (Krijo apo Shto në Tabela) opsioni është i
vendosur për add to existing table (shto në tabelën ekzistuese). Kjo shkakton që forma të
zgjatet lehtë më ulët dhe një mundësi të re të shfaqjes Add Data Method (Shto Metoda të të
Dhënave).
Janë
2
zgjedhje:
shtimi i rreshtave (append rows): Të dhënat e reja të shtuara në fund të tabelës (shtesë SQL).
zëvendëso kolonat (replace column): Të dhënat ekzistuese ndryshojnë (freskim SQL).

Importimi i Dosjeve XML
Importimi i XML është i ngjashëm me procesin e CSV. Mundësitë më pak janë të nevojshme për
udhëheqjen e procesit, sepse këto mund të merren nga informacioni shtesë i skemës së krijuar
në dosjen e XSD.
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Ngarkuesi gjithmonë kërkon një ZIP që përmban dy dosje. Për shembull: studentMarks.xml që
përmbajnë të dhëna dhe studentMarks.xsd që përmbajnë skemë informacioni ('skema' do të thotë
emrat e kolonës dhe gjerësinë etj).

Importimi i Dosjeve DBF
Importimi i DBF është i ngjashëm me procesin e CSV. Dallimi kyç është se fushat e
memorizuara nuk janë të ngarkuara. Fushat e memorizuara do të krijohen për tabela të reja, por
vlerat aktuale të tekstit nuk janë të bashkangjitura. Një mënyrë për të punuar rreth kësaj është
që të përdorim DBF të importojë strukturën dhe pastaj përdorimin e shtimit ose metodat e
zëvendësimit të përshkruara më lart për të sjellë të dhëna të memorizuara në përdorimin e CSV.

Gazetari – Kërkimi Im
Kjo është e ngjashme me një kërkues gazetar, por i jep më shumë kontroll mbi atë që është e
kërkuar. Një bazë e të dhënave duhet të selektohet dhe pastaj një tabelë dhe kolona duhet të
zgjidhet. Zgjedhja e bazës së të dhënave standarde në lidhjen e tanishme e bazës së të dhënave
përmes listës së menysë e të gjitha bazave të të dhënave në server ku edhe përdoruesi ka qasje.
Tabela e zgjedhur duhet të përmbajë të dhëna hapësinore për të gjetur të dhënat në hartë.
Tabela mund të jetë një tabelë e plotë hapësinore (që përmban fushë gjeometrike GEO (GJEO))
ose ajo duhet të përmbajë një palë të kolonave me X, Y të dhëna. ITEGIS me vështrim të parë
për kolonën e GEO (GJEO) dhe, në qoftë se nuk është gjetur, e para palë e kolonës vijuese do të
përdoret:
X, Y
Lindje, Veri
Lindja, Veriu
Lat, Long
Latitude, Longitude
Pas hyrjes së termit kërko dhe operatorit krahasues, shtyp ’enter’ ose kliko
. Nëse një shënim
i vetëm i vendit i përputhet kërkimit atëherë harta do të shkojë direkt në vend. Nëse kërkimi
përputhet me më shumë se një vend, ata janë të shënuar në meny ku klikimi mbi pikat lëvizëse
në hartë tregon vendndodhjen e saj.
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Operatorët Krahasues të Kërkimit:
= : Equal to (Barabartë me).
<> : Not equal to (Jo e barabartë me).
> : Greater than (Më e madhe se)
< : Less than (Më e vogël se).
*like*(*sikur*) : Vlera e kolonës përmban fjalë ose një pjesë të fjalës (jo rast i ndjeshëm).
*like (*sikur) : Mbaron me fjalë.
like* (sikur) : Fillon me fjalë.
not like (jo si) : Nuk përmban fjalë ose një pjesë të fjalës.
sounds like (tingëllon si) : Krahasimi ‘Soundex’ (p.sh. Smyth është i njëjtë si ‘Smith’ - i dobishëm
kur drejtshkrimi është i pasiguritë).
between comma pair (mes palës presje): p.sh. 45.200 do të përshtatet me të gjitha vlerat në mes
të 45 dhe 200 përfshirëse.
in comma list (në listën presje) : p.sh. 10,20,30 përshtatet gjithashtu nga këto 3 vlera.
full text (tekst i plotë) : Kërkimi shumë i shpejtë i tekstit të plotë i ngjashëm me kërkimin në
‘Google’. Kolona duhet të ketë një indeks të plotë teksti ose tjetër një gabim mund të kthehet.
Shiko : Full Text Filters (Filtrat e Tekstit të Plotë).

Matjet
Ky mjet bën matjen e distancës Karteziane nga pika në pikë në njësitë e hartës. Një ‘polyline’ i
përkohshëm është vizatuar dhe gjatësia e mbledhur është treguar në shiritin e statusit. Për ta
përfunduar, klikoni dy herë ose shtypni çelësin ESC.
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