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1. HYRJE 
 

COMMAND d është projekti që ofron mbështetje për qendrën e komandës dhe kontrollit 

për gatishmërinë ndaj fatkeqësive në nivel lokal. Projekti do të mundësojë analizën e kapaciteteve 

teknike në nivel lokal në Kroaci, Maqedoninë e Veriut, Mal të Zi, Shqipëri dhe Bosnje-

Hercegovinë. 

Për këto nevoja, u zhvillua një platformë IT që mbledh, analizon dhe shkëmben të gjitha të 

dhënat përkatëse për gatishmëri të suksesshme ndaj fatkeqësive dhe situatave emergjente. 

Qëllimi i kësaj platforme është rrjetëzimi i organizatave të ndryshme të rëndësishme për 

sistemin e mbrojtjes civile, si dhe konsolidimi i të dhënave nga burime të ndryshme për të siguruar 

akses në të dhëna të rëndësishme në një vend në momentet kritike - momentet e fatkeqësisë kur 

ajo është e nevojshme për të reaguar shpejt dhe me efikasitet. Për më tepër, platforma, duke qenë 

se përbëhet nga një bazë e madhe të dhënash, mundëson analizën e mëvonshme të ngjarjeve dhe 

situatave, si dhe planifikimin në nivel strategjik. 

Fakti është se kjo lloj databaze, së bashku me funksionalitetet që ofron, mund të jetë e 

rëndësishme për shumë organizata që merren me planifikimin dhe reagimin ndaj situatave të 

krizës, kështu që platforma mbështet një numër të pakufizuar përdoruesish - që do të thotë se secili 

nga 5 partnerët ka mundësinë të krijojë organizata në nivelin e tyre (lokal), si dhe përdorues të 

sistemit (të cilët janë shtuar në organizata individuale). Secili prej partnerëve menaxhon "pjesën" e 

tij të platformës dhe është përgjegjës për kujdesin për bazën e të dhënave dhe të drejtat e 

përdoruesve të përdoruesve dhe organizatave individuale. Për shembull, administratori i sistemit të 

secilit prej partnerëve mund të përcaktojë se cili nga përdoruesit mund të shohë cilat të dhëna dhe 

cilat të dhëna mund të modifikojë secili përdorues. 

Komponenti hapësinor i të dhënave është një nga më të rëndësishmit në rastin e situatave 

të krizës, kështu që të dhënat e gjeoreferencuara në kombinim me atributet dhe pjesa përshkruese 

që i referohet të dhënave është një tërësi e rrumbullakosur që mundëson informacion të plotë në 

një moment të caktuar. Gjithashtu, ky kombinim (format) i të dhënave mundëson planifikim më të 

mirë në nivel strategjik (por edhe operacional) në kuadër të organizimit më të mirë në strukturat e 

sistemit të mbrojtjes civile. Sistemi është intuitiv dhe i lehtë për t'u përdorur dhe mundëson 

kërkimin, filtrimin dhe eksportimin e të dhënave në një numër të pakufizuar në formate të 

ndryshme të të dhënave (xlsx, geojson, shp, dxf, gpkg...). 

Në pjesën e mëposhtme të dokumentit, funksionalitetet dhe funksionaliteti i platformës IT 

COMMAND d janë paraqitur në mënyrë të detajuar, përshkruese dhe grafike.  
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2. KARAKTERISTIKAT THEMELORE TEKNIKE TË PLATFORMËS 

 
Për shkak të thjeshtësisë, shpejtësisë dhe disponueshmërisë së sistemit, është e mundur 

qasja në sistem/platformë nëpërmjet çdo pajisjeje inteligjente (pajisje celulare, laptop, tablet, PC, 

etj.) dhe për përdorim (vetëm) kërkohet një lidhje interneti. Përdoruesit hyjnë në sistem përmes 

lidhjes së mëposhtme https://commandd.pipgis.eu/. Kjo parandalon pamundësinë e aksesit në 

sistem (në përgjithësi, dhe veçanërisht në situata krize kur ndodhin aksidente), d.m.th., lidhjen e 

përdoruesit (vetëm) me një kompjuter/pajisje të caktuar. Një shembull i një praktike të tillë (të 

vjetëruar) janë rastet kur janë kryer instalime të sistemit lokal, ku një licencë individuale (për një 

përdorues individual) do të instalohej në një kompjuter specifik, dhe më pas në praktikë dhe për 

shkak të një ngjarje krize (p.sh., një tërmet ) u tregua se hapësira (më shpesh zyra) ku ishte 

kompjuteri i licencuar, nuk ishte e mundur të aksesohej. Figura 1 tregon ndërfaqen e hyrjes, pra 

dritaren që hapet duke zgjedhur lidhjen e mësipërme. 

 
Figura 1 Ndërfaqja e hyrjes; identifikimi bëhet përmes çdo shfletuesi të internetit 

 
 

 

Fjalëkalimi dhe emri i përdoruesit janë dy gjëra të nevojshme për të hyrë në sistem. Si 

fjalëkalimi ashtu edhe emri i përdoruesit mund të ndryshohen për çdo përdorues në çdo kohë, dhe 

kjo mund të bëhet nga vetë përdoruesi ose nga administratori (lokal) i sistemit në emër të tij. Në 

rastin e një fjalëkalimi të harruar, ai mund të rikuperohet/rikthehet shumë shpejt dhe lehtë duke 

klikuar mbi "harrove fjalëkalimin?" dhe futni emrin e përdoruesit në hapin tjetër. Ky 

funksionalitet zbatohet në mënyrë të thjeshtë, d.m.th., qasja në vetë sistem është e thjeshtë 

pikërisht për shkak të qëllimit parësor të sistemit, që është të mbështesë vendimmarrjen në situata 

krize dhe nuk duhet të ketë vonesa në aksesin e informacionit. Prandaj, ekziston një kontroll i 

dyfishtë në rast të fjalëkalimit të harruar, d.m.th., është e mundur ta ndryshoni vetë ose mund të 

bëhet nga administratori i sistemit. 
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Figura 2 Funksionaliteti për rivendosjen e një fjalëkalimi (të harruar)

 
 
Figura 3 Ndërfaqja e përdoruesit pas hyrjes në sistem

 
 

Pas hyrjes në sistem, është e dukshme një ndërfaqe në të cilën pjesa më e madhe e ekranit 

është një bazë harte, dhe në të majtë janë skedat dhe dosjet me të dhëna (module). Qëllimi i një 

ndërfaqeje të tillë është të vendosë të gjitha të dhënat në hapësirë, ose t'i gjeoreferencojë ato, në 

mënyrë që të merret pasqyra më e saktë e situatës në terren duke kombinuar shtresat me të dhënat 

dhe atributet e të dhënave individuale. Në këndin e sipërm të majtë të ekranit ka katër "butona" blu 

që janë mësuar: 

 

1) Ndryshimi i bazave - këto janë baza hartografike që janë shumë të rëndësishme për 

analizën e të dhënave (hapësinore) dhe mundësojnë shfaqjen paralele të bazave të shumta, duke 

reduktuar dhe rritur transparencën, sfondet bardh e zi, etj. Përveç bazave të disponueshme 

publikisht si Google Satellite, sipas kërkesave të përdoruesve, janë implementuar edhe disa baza 

zyrtare (lokale) DOF (ortofoto dixhitale). Përdoruesve u mundësohet zmadhimi dhe zvogëlimi, gjë 

që është veçanërisht e dukshme nëse në atë moment Google Satellite përdoret si bazë harte, e cila 

është një pamje aktuale ajrore e terrenit, në mënyrë që terreni të mund të shihet qartë në një lartësi 

të lartë zmadhimi. 
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Bazat hartografike që kanë të gjithë partnerët janë baza publike: 

 

Bazat hartografike që kanë të gjithë partnerët janë baza publike: 

• OSM 

• Google Maps 

• Google Terrain 

• Google Satellite 

Figura 4 Butoni për ndryshimin e sfondit të hartës

 
 

Krahas këtyre bazave hartografike, varësisht nga disponueshmëria lokale e bazave, partnerët kanë 

implementuar edhe baza shtesë si bazat zyrtare shtetërore të ortofotografisë dixhitale, të cilat 

zakonisht janë të cilësisë dhe detajeve më të mira dhe pamjet janë më të qarta. Disa nga partnerët 

kanë zbatuar disa sfonde të tilla ortofoto dixhitale nga periudha të ndryshme gjatë historisë, gjë që 

është e dobishme për monitorimin historik të ndryshimeve të të dhënave (hapësinore) dhe për të 

bërë analiza dhe krahasime. Funksionaliteti i sistemit për "afishimin paralel" të dy bazave 

hartografike, i cili funksionon si i ashtuquajturi "Slider" gjithashtu kontribuon, tregohet këtu në 

shembullin e partnerit Tirana. 
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Figura 5 Paraqitja paralele dhe krahasimi i dy hartave (bazave)

 

 

2) Qasja në shtresa dhe module me të dhëna - siç u përmend më herët, kjo është pjesa më e 

rëndësishme e sistemit, sepse ju mund të aksesoni të gjitha të dhënat kryesore që gjenden në bazën 

e të dhënave përmes këtij "butoni", në mënyrë të tillë që shtresat të përmbahen në dosje dhe të 

hapen duke klikuar në shtresat e dosjeve (të ngjashme me një menu rënëse). 

Figura 6 Butoni për të hyrë në shtresat e të dhënave/modulet e programit 

 
 

Kjo pjesë qendrore e sistemit ndryshon nga partneri në partner dhe është e zakonshme që të gjithë 

partnerët të kenë module programi për futjen dhe modifikimin e të dhënave në kategoritë e 

mëposhtme: 

• Mbajtës të substancave të rrezikshme 

• Aksidentet industrial 

• Përmbytjet  
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• Zonë sizmologjikisht aktive  

• Personat juridikë me interes  

• Forcat operative  

Nëpërmjet këtyre moduleve të programit, mundësohet input i pavarur - duke shtuar një numër të 

pakufizuar të dhënash në lidhje me këto kategori dhe duke i përshkruar ato sipas atributeve. Nëse, 

për shembull, shfaqet një zonë e re sizmologjikisht aktive - është e mundur që ajo zonë të shënohet 

me vija në një mënyrë shumë të thjeshtë. Ose nëse përdoruesi dëshiron të shtojë një stacion të ri 

zjarrfikës në hartë që nuk ishte në bazën e të dhënave më parë, ai do ta bëjë këtë duke vizatuar një 

pikë (gjeolokacion) në hartë në varësi të vendit ku ndodhet ai stacion zjarrfikës, dhe kjo do të 

shfaqet  në hartë në një shtresë Forcat operative. Është e mundur fshirja dhe redaktimi i të dhënave 

(ndryshimi i përshkrimit/atributeve të tyre), gjë që bëhet në mënyrë shumë të thjeshtë dhe të 

shpejtë, dhe me këtë synohet të sigurohet që baza e të dhënave të mbetet "e përditësuar", d.m.th. se 

përdoruesit e sistemit nuk kanë probleme dhe kufizime kur mbajnë të dhënat e bazës së të dhënave 

të rifreskuara. Të dhënat kryesore që partnerët mbajnë këtu do të specifikohen më vonë në 

dokument dhe është e rëndësishme të theksohet se vetë forma, lloji dhe vëllimi i të dhënave 

ndryshojnë nga partneri në partner, në varësi të preferencave, dëshirave dhe kufizimeve të tyre që 

shfaqen. 

 

3) Shtresat aktive – aksesi i shpejtë për të parë (vetëm) shtresat aktive, fshehja e përkohshme e 

disa prej shtresave aktive ose çaktivizimi i një shtrese aktive është aktivizuar. Gjithashtu, në 

pjesën e poshtme të kësaj skede, është e mundur të ruhen shtresat aktualisht aktive si grupi i tyre i 

shtresave të të dhënave, gjë që në fakt mundëson personalizimin e aplikacionit ose pamjen - 

ruajtjen e të preferuarave. 

 
Figura 7 Pasqyrë e listës së shtresave aktive të të dhënave

 

 

4) Legjenda – shfaq simbolologjinë për të dhënat që shfaqen aktualisht (d.m.th., të dhënat që 

gjenden në shtresat aktive). Qëllimi i legjendës është t'i sqarojë përdoruesit e sistemit se çfarë 
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tregon çdo simbol/ngjyrë në hartë. Legjenda hapet për të gjitha shtresat aktive në mënyrë që 

përdoruesi të ketë akses të menjëhershëm në sqarimin e shtresave me të dhëna dhe në të njëjtën 

kohë të ketë fokus vetëm në të dhënat që po shikon aktualisht. Ndërsa përdoruesi aktivizon dhe 

çaktivizon shtresat e të dhënave, situata në butonin Legjenda ndryshon në të njëjtën kohë. 

Figura 8 Pamje e legjendës

 

 

3. MENAXHIMI, EDITIMI DHE SHIKIMI I TË DHËNAVE 

 
Është vërejtur vazhdimisht se të dhënat janë një pjesë kyçe e platformës IT. Një sasi e madhe e të 

dhënave u mblodh për nevojat e këtij projekti (nga aktorë të ndryshëm të sistemit të mbrojtjes 

civile, të dhëna publike, etj.) dhe u futën në sistem. Duhet të theksohet se sistemi është dinamik 

dhe është planifikuar të përdoret në afat të gjatë në mënyrë që përdoruesit të mund të bëjnë 

ndryshime në të dhëna në mënyrë të pavarur dhe çdo ditë, të shtojnë dhe fshijnë të dhëna, të gjitha 

me qëllim të mbajtjes së bazës së të dhënave të përditësuar. d.m.th që situata në bazën e të 

dhënave korrespondon me situatën reale në terren dhe në praktikë. Analiza e avancuar e të 

dhënave është e aktivizuar në atë mënyrë që përdoruesi të mund të kombinojë një numër të 

pakufizuar shtresash dhe nënshtresash paralelisht. 
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Figura 9. Shembull i kombinimit të shtresave me të dhëna - përdorimi paralel i disa moduleve të programit

 
 

Fokusi është në analizën hapësinore të të dhënave (të dhënat janë të gjeoreferencuara - ato kanë 

një vend përkatës në hartë), secila pjesë e të dhënave përshkruhet gjithashtu me atribute, dhe këto 

atribute (përshkrimi i të dhënave) mund të arrihen në disa mënyra; direkt nga tabela e të dhënave 

(e kuqe në foton më poshtë) ose duke klikuar mbi objektin në hartë (jeshile në foton më poshtë). 
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Figura 10 Qasja në informacione rreth objekteve në hartë (të dhëna) në 2 mënyra të ndryshme

 

Nëse dëshironi të shtoni të dhëna të reja, kjo bëhet thjesht përmes opsionit "redakto gjeometrinë" 

(sepse gjithçka është në hartë dhe ka komponentin e vet hapësinor) dhe zgjidhet pozicioni në hartë 

ku duhet të futni një objekt të ri. dhe më vonë përshkruhen atributet e atij objekti. GIS (sistemi 

gjeoinformativ) njeh dhe bën dallimin midis tre opsioneve të formës në hartë: 

1. Pika – p.sh. vendndodhjet e kompanive me substanca të rrezikshme 

2. Linja – p.sh. rruga 

3. Poligoni - për shembull, zona administrative e një qyteti ose bashkie 

Duke marrë parasysh natyrën e të dhënave, përcaktohet edhe një nga këto tre forma të objektit. 
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Figura 11 Shtimi i të dhënave në sistem

 
 
 

Përdoruesit e sistemit (nëse kanë lejen e administratorit) mund të fshijnë lehtësisht të dhënat nga 

sistemi. Nëse përdoruesi dëshiron të fshijë disa të dhëna nga sistemi sepse, për shembull, janë të 

pasakta ose të vjetra, ai e bën këtë duke hapur të dhënat që nuk nevojiten më dhe duke klikuar në 

ikonën e koshit, mund të fshijë artikullin. 

 
Figure 12 Deleting data from the system 
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LLOJET E TË DHËNAVE të përfshira në bazat e të dhënave të sistemit COMMAND d mund të 

ndahen përafërsisht në disa kategori: 

a) Të dhëna administrative – të dhëna të rralla që ndryshojnë (të disponueshme publikisht dhe 

zyrtare) të dhëna, për shembull, kufijtë e bashkive, qyteteve dhe qarqeve, regjistrat e adresave, etj. 

 

b) Të dhënat për infrastrukturën - të dhëna për trafikun, energjinë elektrike, telekomunikacionin, 

tubacionet e gazit, furnizimin me ujë dhe kullimin, kushtet e përdorimit të tokës dhe 

infrastrukturën tjetër kritike. 

 

Figura 13. Pamje e infrastrukturës së trafikut, gazit, ujit dhe kullimit 

 

 

c)Të dhëna për kapacitetet – të dhëna për forcat operacionale që tregojnë se çfarë kapacitetesh 

kanë në dispozicion organizatat individuale (personel, pajisje, etj.) 
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Figura 14. Shembull i shfaqjes së të dhënave mbi kapacitetet në një sfond të errët 

 

 

d) Të dhënat për rreziqet dhe zonat e rrezikut - këto të dhëna tregojnë zonat e rrezikuara, 

kompanitë me substanca të rrezikshme, zonat e rrezikuara nga tërmeti dhe përmbytjet, etj. 

 

Figura 15. Shembull i paraqitjes së të dhënave për zonat e rrezikut 
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Figura 16. Simulimi i një aksidenti industrial; Pliva Hrvatska d.o.o., Savski Marof 

 

 

e) Lidhjet e IT-së – të dhënat që shfaqen në sistem dhe janë rezultat i lidhjeve të IT-së me disa 

sisteme të tjera. Këto të dhëna janë gjithmonë "të freskëta" sepse përditësohen automatikisht, gjë 

që ka një rëndësi vendimtare. Sistemi është i adaptueshëm në mënyrë të tillë që integrimet e IT-së 

me sisteme të tjera IT mund të kryhen në të ardhmen. 

 

Figura 17. Nivelet e ujit të lumit si shembull i integrimit dhe lidhjes së sistemeve të shumta të IT 

(ndërveprueshmëria) 

 

Në sistemin (shembulli i Qarkut të Zagrebit), është e mundur të monitorohet gjendja e niveleve të 

ujërave të lumenjve në territorin e Republikës së Kroacisë, si dhe të monitorohen të dhënat 

historike dhe luhatjet në nivelet e ujit të lumenjve. Një mjet jashtëzakonisht i rëndësishëm për 
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luftën (në kohë) kundër përmbytjeve dhe shpëtimin e njerëzve dhe pronave. Duke e konsideruar 

natyrën e përmbytjeve si një formë fatkeqësie që nuk njeh kufij midis qarqeve dhe bashkive, 

sistemi mundëson një pasqyrë të të gjitha niveleve të ujit për të cilat janë bërë matjet në nivelin e 

Republikës së Kroacisë, në mënyrë që përdoruesit të mund të marrin një informacion më të 

detajuar dhe panoramë më të gjerë të situatës që po ndodh në zonën e qarkut, por edhe në zonat 

përreth. Ky funksionalitet rrit efikasitetin e reagimit në kohë në situata të përhapjes së shpejtë të 

përmbytjeve dhe planifikimit të mbrojtjes dhe mbrojtjes së qytetarëve dhe pronës. 

 

Në mënyrë që të dhënat të jenë një bazë vendimmarrëse me cilësi të lartë (para së gjithash në nivel 

strategjik), sistemi është përshtatur për të mundësuar kërkime me shumë kritere dhe eksportim të 

të dhënave. Kërkimi i avancuar siguron analizë dhe planifikim të detajuar, të gjitha me thjeshtësi 

dhe intuitivitet maksimal. 

 

Figura 18. Opsione për kërkim të avancuar, filtrim dhe eksportim të të dhënave në formate të 

ndryshme 
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Është shumë e rëndësishme që përdoruesit e sistemit të kenë akses të shpejtë dhe të lehtë në të 

dhënat e filtruara. Prandaj sistemi bën të mundur arritjen e të dhënave të dëshiruara në vetëm disa 

klikime. Baza e të dhënave është e madhe dhe do të bëhet më e madhe me kalimin e kohës dhe 

përdoruesit në situata krize ose situata kur hartohen planet e mbrojtjes i nevojiten vetëm të dhëna 

të caktuara nga baza e të dhënave ose kombinime të caktuara të të dhënave të kategorizuara. 

Nëpërmjet kërkimit dhe filtrimit të të dhënave me shumë kritere dhe atribute, përdoruesi arrin në 

të dhënat që i nevojiten në atë moment në pak sekonda. Nëse është e nevojshme të nxirren shpejt 

të dhënat në lidhje me një përmbytje ose një pandemi, mjafton që përdoruesi t'i fusë ato fjalë kyçe 

me hyrje arbitrare dhe sistemi nxjerr vetëm të dhëna që përmbajnë ato fjalë, dhe gjithashtu është e 

mundur të përdoren menutë rënëse dhe filtra shtesë nëse të dhënat duhet të filtrohen më në detaje. 

Është e mundur të eksportohen të dhëna në formatet e mëposhtme: 

• xlsx 

• geojson 

• dhp 
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• dxf 

• gpkg 

Prandaj, përveç eksportit tabelor (xlsx), është e mundur të merren të dhëna, duke pasur parasysh 

rëndësinë e komponentit hapësinor, në formatet GIS ose CAD, në mënyrë që sistemi të mundësojë 

shkëmbim të shpejtë dhe të lehtë të të dhënave, si dhe përgatitjen e të dhënave për hyrje. në 

sisteme të tjera. Përveç faktit që pas filtrimit, të dhënat mund të eksportohen në një nga formatet e 

përmendura, të dhënat mund të shtohen edhe si një shtresë e përkohshme e të dhënave në hartë ose 

të shfaqen në hartë - kjo do të thotë se vetëm të dhënat që plotësojnë afishohen filtrat e vendosur 

më parë të përdoruesit. 

 

4. FUNKSIONALITET SHTESË TË SISTEMIT 

 
Pavarësisht nga grupi i të dhënave në bazën e të dhënave të krijuar nga përdoruesi individual, 

është e mundur të krijohet një numër i pakufizuar shënimesh hapësinore (shënime arbitrare, nëse 

ka lejen e administratorit për përdoruesin) në formën e një pike, rreshti ose poligonin nëpër sistem. 

Të ashtuquajturat Komente lejojnë përshkrimin e objektit të futur dhe shtimin e dokumentacionit 

(bashkëngjitur në koment). 

 

Figura 19. Moduli "Komente" mundëson shënime hapësinore të ngjarjeve; pika, vija dhe poligone 

si dhe kryerja e komunikimit dhe bashkangjitja e dokumenteve në çdo format dixhital 

 
 

Përmes këtyre shënimeve hapësinore, përdoruesit i mundësohet përshkrimi i tyre, si dhe shtimi i 

dokumentacionit për secilin "Koment". Gjithashtu, mundësohet krijimi arbitrar i kategorive të reja 

që secili partner dëshiron të krijojë, kështu që ky funksionalitet ofron mundësinë e personalizimit 

të pavarur të modulit dhe përshtatjes me nevojat e vetë përdoruesit (le t'i quajmë lokale). Këto 

shënime hapësinore nuk kanë kufizime hapësinore, kështu që përdoruesi mund t'i shtojë ato kudo 

në hartë (pa i parë partnerët e tjerë), kështu që baza e të dhënave e organizuar e shënimeve të veta 

është private dhe e sigurt. Duke pasur parasysh se fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë e tjera nuk 

njohin kufij gjeografikë (një shembull i mirë është pandemia COVID 19), u vërejt nevoja që secili 
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partner të mund të mbajë privatisht shënime të të dhënave jashtë kufijve të tyre gjeografikë, kështu 

që për shembull, Shkupi mund të regjistrojë disa të dhëna për territorin e Republikës së Kroacisë 

që do të jenë të dukshme vetëm për ta – si p.sh., vendndodhjet e pikave më të nxehta që kanë 

ndodhur në Republikën e Kroacisë. 

 

Duke marrë parasysh komponentin hapësinor të të gjithë bazës së të dhënave dhe modulet e 

programit që janë baza e sistemit COMMAND d, është e mundur edhe kryerja e matjeve përmes 

Mjeteve të Matjes. Veglat mundësojnë matjen e shpejtë të sipërfaqes, gjatësisë, rrezes etj., me 

qëllim që me disa klikime të arrihet p.sh. sipërfaqja e kërcënuar apo gjatësia e rrugës që duhet 

mbyllur etj. Këto mjete mund të kombinohen me shtresa të dhënash në mënyrë që matja 

(sipërfaqja, gjatësia, etj.) të mos jetë domosdoshmërisht arbitrare, por mund të maten edhe objektet 

ekzistuese që janë tashmë në sistem (baza e të dhënave). 

 

Figura 20. Përdorimi i mjetit matës 

 
 

Çelësi është të jemi në gjendje të vendosim të dhëna në mënyrë hapësinore dhe të llogarisim 

shkallën e një rreziku hapësinor dhe sa larg mund të jetë rreziku nga ne. Nëpërmjet mjeteve 

matëse të disponueshme në sistem, kjo bëhet në mënyrë të shpejtë dhe të thjeshtë me qëllim që 

përdoruesi të ketë në dispozicion një hartë të të gjithë botës (jo vetëm zonën e tij administrative) 

dhe të mund të marrë qartë një pamje se sa afër ose larg janë ata. ndaj rrezikut, krizës, ngjarjeve të 

luftës etj. 

 

Funksionaliteti Print map në PDF ofron një mënyrë të shpejtë dhe të lehtë për të krijuar 

dokumente nga sistemi dhe një dokument i tillë përmban komponentin hapësinor të të dhënave, 

shënimet së bashku me të dhënat, si dhe të dhëna të tjera që përdoruesi dëshiron të vendosë në 

dokument (p.sh. nënshkrim, legjendë, etj.). 
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Figura 21. Printimi i hartës në PDF - krijimi dhe gjenerimi arbitrar i dokumentit 
 

 
 

 

Gjithçka që përdoruesi i sistemit tregon në hartë, qofshin ato disa shtresa, ose shfaqja e të dhënave 

hapësinore të marra nga filtrimi i avancuar dhe shfaqja e të dhënave, përdoruesi mund ta 

transferojë shumë lehtë në një dokument të veçantë përmes printimit të hartës në PDF 

funksionalitetin. Kjo është thelbësore për shkëmbimin e brendshëm (partner) dhe ndërpartner të 

dokumenteve, paralajmërimeve dhe planeve, sepse përdoruesi gjeneron një dokument me të dhëna 

kryesore në një vend dhe me një zmadhim arbitrar me një klikim. Kjo i jep përdoruesit liri të plotë 

kur krijon një regjistrim imazhi të shoqëruar me atribute përshkruese, titullin e dokumentit, kokën 

dhe detaje të tjera. 

 

Simulimi i tërmetit lejon përdoruesin të improvizojë dhe simulojë një ngjarje tërmeti kudo në 

hartë. Me zgjedhjen e butonit “Simulimi i tërmetit”, përdoruesit i jepet mundësia të zgjedhë 

vendin (arbitrarë) ku dëshiron të pozicionojë ngjarjen e tërmetit. Pasi të konfirmojë vendndodhjen 

e tërmetit duke klikuar, ai mund të shtojë më shumë lokacione të tërmeteve për të bërë krahasime 

të shkallës së mundshme të fatkeqësisë dhe është e mundur të zgjidhet madhësia e tërmetit në 

përputhje me të cilën rrezja e tërmetit është dhe më pas  shfaqet - zona potencialisht e kërcënuar 

nga tërmeti. 
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Figura 22. Simulimi i tërmetit 

 

 
 

Duke marrë parasysh që partnerët, si  funksionalitetet e tjera, kanë akses në hartën e botës, kjo do 

të thotë se ata mund të krijojnë një simulim të tërmetit kudo në hartë, pavarësisht nëse është bërë 

për qëllime planifikimi apo analiza të mëvonshme. Sistemi më pas do të shënojë zonën 

potencialisht të kërcënuar në varësi të fuqisë së madhësisë së zgjedhur dhe do të krijojë një rreze. 

Nëse zgjidhet një magnitudë më e madhe tërmeti, rrezja do të jetë më e madhe, kështu që 

përdoruesi që bën simulimin do të jetë në gjendje të shohë qartë shtrirjen e tërmetit dhe sa larg 

arrin ai në hartë, e cila zakonisht është ndërkufitare. 
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5. PANELI I ADMINISTRATORIT 

 
Ndërfaqja e administratorit (paneli i administratorit) ndodhet në këndin e sipërm të tyre të ekranit. 

 
Figura 23 Pozicioni i panelit Admin brenda sistemit 

 
 

Duke klikuar në butonin e shënuar në figurën 23, përdoruesi hyn në panelin e administratorit 

përmes të cilit (në varësi të të drejtave të paracaktuara) mund të menaxhojë të drejtat e 

përdoruesve të tjerë, por edhe të shtojë përdorues të rinj në sistem, nga të cilët, siç u përmend më 

lart, mund të ketë një numër të pakufizuar. Nëse përdoruesi dëshiron të kthehet në pjesën qendrore 

të sistemit (i mbështetur nga harta), ata zgjedhin butonin " Gis Workspace" në të majtë. Të gjithë 

përdoruesit e sistemit të lidhur me partnerin lokal (Qarku i Zagrebit, Tiranë, Shkup, Podgoricë, 

Tuzla) janë të listuar në panelin e administrimit, kështu që përdoruesit nga Tuzla do të shohin 

vetëm përdoruesit nga Tuzla, gjë që vlen edhe për partnerët e tjerë. Të gjithë përdoruesit kanë 

qasje në panelin e administratorit, por jo të gjithë përdoruesit mund të modifikojnë aksesin e 

përdoruesve të tjerë ose të shtojnë përdorues të rinj. Kjo sfidë u zgjidh në atë mënyrë që personat e 

autorizuar për të shtuar përdorues të rinj dhe për të modifikuar të drejtat e përdoruesve të tjerë në 

të vërtetë bëhen "administratori i përdoruesit lokal" - mund të ketë më shumë administratorë të 

tillë dhe nuk ka kufizime për sa i përket anës teknike të sistemi është i shqetësuar. Informacioni 

bazë për përdoruesin që është në sistem është: 

1. Emri i përdoruesit 

2. Emri i plotë i përdoruesit 

3. E-mail 

4. Njësia organizative, departamenti (p.sh. Zjarrfikësit, Administrata e Qytetit...) 
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Pasi të caktohet, fjalëkalimi dhe emri i përdoruesit mund të ndryshohen në çdo kohë, dhe këtë 

mund ta bëjë vetë përdoruesi, pavarësisht nëse ai është një "administrator i përdoruesit lokal". 

 
Figura 24 Paneli i administratorit mundëson administrimin e të gjithë sistemit (përdoruesit, ndërfaqja, etj.) 
 

 
 
 
 
 

6. OPERACIONI I SISTEMIT MIDIS PARTNERËVE 

 
Megjithëse secili prej partnerëve menaxhon veçmas bazën e të dhënave, rregullon të drejtat e 

përdoruesve të tyre lokalë dhe organizon strukturën organizative përmes ndërfaqes së 

administratorit, sistemi është i ndërveprueshëm në mënyrë që në momente të caktuara, kur është 

më e nevojshme, përdoruesit ndajnë të dhënat dhe informacionin përmes vetë sistemi - 

komunikimi. Kjo ndodh në momentin e rrezikut dhe ndodhjes së fatkeqësive. 

5 (le t'i quajmë ato qendrore) rreziqet janë të përcaktuara në sistemin KOMANDA d: 

1. Përmbytje 

2. Tërmet 

3. Epidemi 

4. Temperatura ekstreme 

5. Aksident teknik dhe teknologjik 

Kur ndodh një nga fatkeqësitë që mund të vendosim në kategoritë e mësipërme, përdoruesit 

shkëmbejnë informacione rreth ngjarjes duke përdorur formularët e paracaktuar që gjenden në 

sistem. Hapi i parë është përcaktimi i vendndodhjes së ngjarjes, dhe pjesa e dytë është përshkrimi i 

shkurtër dhe konciz i asaj që ndodhi. Pra, në hapin e parë, përdoruesi i partnerit ku ndodhi 

aksidenti ( p.sh. Qarku i Zagrebit) hyn në "nënsistemin" për regjistrimin dhe informimin e 

partnerit për ngjarjen në një nga 2 mënyrat. Kjo mund të jetë drejtpërdrejt nga pjesa ku ndodhen 

shtresat e të dhënave ose përmes ndërfaqes së administratorit. 
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Figura 25 Qasja në formularin për informimin e partnerëve për incidentin (aksident, rrezik) 

 

 

Në të dyja rastet, përdoruesi së pari zgjedh llojin e rrezikut dhe, në përputhje me përzgjedhjen, hap 

një formular të paracaktuar me qëllim të veprimit efikas dhe informimit të shpejtë të partnerit, në 

mënyrë që të përmbajë (vetëm) informacionin bazë. rreth ngjarjes. Vetë partneri vlerëson se për 

cilat ngjarje të informojë të tjerët dhe ideja është që kjo të bëhet vetëm për fatkeqësi reale të një 

përmasash më të mëdha dhe me rëndësi strategjike. Si pjesë e shtresave dhe në dosjen ku janë 

shtuar rreziqet (opsioni 1 nga Figura 24.) ekziston gjithashtu një shtresë me të njëjtin emër - 

"Rreziqet" ku ndodhen të gjitha rreziqet e regjistruara së bashku me informacionin shoqërues. 

Filtrimi dhe kërkimi i avancuar dhe eksportimi i të dhënave mund të kryhen përmes tabelës së të 

dhënave. 

 
Figura 26 Shtresa për të parë të gjitha rreziqet 
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Kur përdoruesi dëshiron të shtojë një rrezik dhe të informojë partnerët e tjerë për një ngjarje të re, 

pasi të zgjedhë kategorinë e rrezikut, hapet një formular që ndryshon në varësi të kategorisë së 

ngjarjes.  

  

Figura 27 tregon diversitetin e këtyre modeleve.

 

Pas plotësimit të formularit për informacionin e krizës, i cili pritet të zgjasë deri në disa minuta, 

duke klikuar "dërgo!" njoftimi u dërgohet të gjithë përdoruesve dhe është automatikisht i dukshëm 

në sistemet e përdoruesve të tjerë (sistemet lokale). 

Formularët janë përshtatur me dokumentet e krijuara më parë që janë pjesë e projektit dhe 

përmbajnë të dhëna kyçe dhe relevante për aksidentin në përputhje me rregullat dhe zakonet e 

profesionit: 

1. Data e rrezikut/aksidentit 

2. Zona e prekur 

3. Numri i përafërt i banorëve të prekur/kërcënuar 

4. Raporti fillestar 

5. Faktorë të tjerë që ndryshojnë në varësi të rrezikut 

Formulari i plotësuar dhe i dorëzuar mbetet në sistem derisa të hiqet/fshihet nga administratori ose 

një person tjetër i autorizuar. Kur rreziqet paraqiten hartografikisht si pika në hartë, duke klikuar 

mbi rrezikun (pikën) në anën e djathtë hapet përshkrimi i rrezikut, pra forma e formularit dhe të 

dhënat që janë futur fillimisht. 
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7. STRUKTURA E BAZAVE LOKALE TË TË DHËNAVE 

 
Secili prej 5 partnerëve organizoi bazën e tyre të të dhënave në nivel lokal (me ndihmën e 

kompanive të punësuara të IT). Baza e të dhënave është e përmirësuar, e modifikueshme dhe e 

zgjerueshme, gjë që përdoruesit mund ta bëjnë vetë. Seti i të dhënave që është i njëjtë për të gjithë 

përdoruesit, domethënë modulet që ekzistojnë për të gjithë përdoruesit janë module programi 

përmes të cilave është e mundur të regjistrohen të dhënat për kategoritë e mëposhtme: 

1. Mbajtësit e substancave të rrezikshme 

2. Aksidentet industriale 

3. Përmbytjet 

4. Zonë sizmologjikisht aktive 

5. Personat juridikë me interes 

6. Forcat operative 

 

1 Pronarët e substancave të rrezikshme në praktikë janë më shpesh kompanitë dhe organizatat 

që përdorin substanca të rrezikshme në veprimtarinë e tyre, por është e mundur që në praktikë të 

shfaqen edhe organizata të tjera që kanë substanca të tilla në posedim. Ne më së shpeshti i 

përkufizojmë substancat e rrezikshme si: 

• Lëndët dhe objektet shpërthyese 

• Gazrat 

• Lëngje të ndezshme 

• Lëndët e ngurta të ndezshme 

• Substancat vetë-reaktive 

• Substancat polimerizuese 

• Eksplozivë të ngurtë të desensibilizuar 

• Substancat që i nënshtrohen djegies spontane 

• Substancat që në kontakt me ujin gjenerojnë gazra të ndezshëm 

• Substancat oksiduese 

• Peroksidet organike 

• Substancat toksike 

• Substancat infektive 

• Material radioaktiv 

• Substancat gërryese 
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Përdoruesi fut vendndodhjet ku gjenden substanca të tilla në bazën e të dhënave të tyre nën 

kategorinë "Pronar i substancave të rrezikshme", dhe kjo është më pas një pikë në hartë që tregon 

nevojën për kujdes të shtuar, nëse është planifikim dhe parandalim apo reagim pasi diçka shkon 

gabim- jo domosdoshmërisht në ato vende ku ndodhen pronarët e substancave të rrezikshme, por 

edhe në rrethinat e tyre. Në sistem është shumë e lehtë të krahasohen dhe vlerësohen rreziqet, duke 

pasur parasysh mjetet që ofron sistemi (matje, shtresa të ndryshme dhe projeksione të aksidenteve, 

etj.). 

 
Figura 28 Pronarët e substancave të rrezikshme - Tiranë 

 

 

2 Aksidentet industriale mund të shoqërohen me kategorinë nr. 1. duke pasur parasysh faktin e 

deklaruar më parë se këto ndodhin më së shpeshti për shkak të substancave të rrezikshme në 

objektet e prodhimit të kompanive që përdorin substanca të ndryshme të rrezikshme në punën e 

tyre të përditshme s. Është e mundur të regjistrohen të gjitha aksidentet e këtij lloji dhe t'i 

përshkruani, filtroni dhe modifikoni në sistem. Në këtë rast, baza e të dhënave përbëhet nga 

objekte poligonale në hartë të shoqëruara me atribute me të cilat përdoruesi përshkruan detaje që 

lidhen me aksidentin. Kombinimi i mjeteve matëse me këtë modul programi mundëson një lloj 

simulimi. 
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Figura 29 Aksidentet industriale - Tuzla 

 

 

3 Përmbytjet janë në fakt një shfaqje poligonale e zonave të ndodhjes së përmbytjeve në bazën e 

të dhënave ku përdoruesi ka mundësinë të futë zonat historike të përmbytjeve, zonat e mundshme, 

përmbytjet aktuale, të gjitha në përputhje me nevojat dhe rrethanat. Në përshkrimin e secilës 

përmbytje (zone) është e nevojshme të përshkruhen detajet e saj në mënyrë që më vonë të filtrohen 

më lehtë të dhënat, dmth., për të kryer analizën e sapopërmendur - nëse bëhet fjalë për përmbytjet 

aktuale që kanë ndodhur, projeksionet, apo diçka tjetër. 
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Figura 29 Zonat e shfaqjes së përmbytjeve - Qarku i Zagrebit 

 

 

4 Zona sizmologjikisht aktive është vija që shënon zonën në hartë që sipas vlerësimeve të 

ekspertëve është e rrezikshme ose subjekt i ngjarjeve të tërmeteve. Moduli i programit lejon një 

numër të pakufizuar hyrjesh të linjave të tilla, si dhe përshkrim (kategorizim sipas dëshirës së 

përdoruesit). Modelet e rreziqeve më të mëdha sizmike në përgjithësi ndjekin linjat e thyerjes 

tektonike të vendit. Një tërmet është një proces endogjen i shkaktuar nga lëvizja e pllakave 

tektonike, kështu që është e mundur të identifikohen vendndodhjet e mundshme të tërmeteve të 

ardhshme bazuar në përvojat e mëparshme. Megjithëse tërmetet janë të paparashikueshëm, linjat e 

gjeoreferencuara në sistem kanë një rëndësi të madhe për përdoruesit e sistemit dhe ata që marrin 

vendime dhe plane të mbrojtjes civile, veçanërisht në kombinim me të dhënat demografike që 

sistemi mbështet.  

 

Figura 30 Zona sizmologjikisht aktive - Podgoricë 

 

 

5 Personat juridikë me interes (për sistemin e mbrojtjes civile) mund të përkufizohen ndryshe, 

pra do të kuptohen ndryshe nga partnerët. Është një bazë të dhënash dhe një modul programi që 
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mundëson identifikimin në hartë dhe përshkrimin e atributeve të personave juridikë që janë të 

rëndësishëm për përdoruesin. Këto mund të jenë organizata dhe/ose kompani të ndryshme që për 

ndonjë arsye duhet të regjistrohen në bazën e të dhënave të tyre. Në praktikë, këto mund të jenë 

dhe më së shpeshti janë institutet e shëndetit publik, spitalet (speciale), farmacitë, kompanitë e 

furnizimit me ujë, etj. Ndër të dhënat që futin përdoruesit, përdoren si atribute për të përshkruar 

personat juridikë me interes për mbrojtjen civile. sistemi, janë adresa, personat përgjegjës, numri i 

telefonit dhe informacione të tjera kontaktuese dhe të ngjashme. 

 
Figura 31 Personat juridikë me interes - Shkup 

 

 

6 Forcat operacionale janë forca nga sistemi i mbrojtjes civile që përbëjnë atë sistem dhe që në 

fakt janë kapaciteti që vepron në raste aksidentesh dhe rreziku për të riparuar dëmet, për të 

mbrojtur njerëzit dhe pronën. Në bazën e të dhënave të forcave operacionale, partnerët kanë të 

dhëna të ndryshme në varësi të disponueshmërisë së të dhënave, por edhe rëndësisë së pjesëve 

individuale të mbrojtjes civile. Për shkak të kufijve gjeografikë dhe ligjorë midis partnerëve, disa 

partnerë nuk kanë disa organizata që kanë partnerët e tjerë. Në një kuptim më të gjerë, megjithatë, 

ne mund t'i kategorizojmë forcat operacionale dhe t'i ndajmë ato në: 

• MUP 

• Shtabi i mbrojtjes civile 

• Zjarrfikësit 

• Shoqata dhe organizata të tjera 

 

Nuk ka kufizime për shtimin dhe përshkrimin e forcave operacionale, gjë që i jep përdoruesit 

lirinë për të ngritur një bazë që i përshtatet dhe që do të jetë një bazë cilësore për menaxhim dhe 

planifikim. 
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Figura 32 Forcat operacionale 

 

  



                                                                                                    

   
 

31 

 

Specifikat dhe dallimet në pjesë të caktuara të bazës së të dhënave të partnerëve 

kushtëzohen dhe janë rezultat i faktorëve të ndryshëm, nga të cilët duhet të veçojmë rregulloret 

ligjore dhe kufizimet në mbledhjen dhe shkëmbimin e të dhënave, strukturën e sistemit të 

mbrojtjes civile që ndryshon nga partneri. për partneritet, numrin e njerëzve në sistem, nivelin e 

dixhitalizimit të pushteteve vendore dhe organizatave që janë në kuadër të sistemit të mbrojtjes 

civile. Më poshtë në dokument janë paraqitur këto dallime, d.m.th., disa shtresa të dhënash dhe 

sfonde hartografike specifike për partnerët individualë, dmth, karakteristikat e bazës së të dhënave 

që i nxjerrin në pah ato. 

 
Figura 33 Qarku i Zagrebit - vendndodhjet e qenve të kërkimit 

 

 

Ekspertët përgjegjës për mbrojtjen civile në nivel të Qarkut të Zagrebit e konsiderojnë 

shumë të rëndësishme të dihet se ku ndodhen qentë e tyre të kërkimit, çfarë lloj qensh janë, sa 

janë, etj. Prandaj, ata kanë të gjitha informacionet përkatëse për këtë temë. në bazën e të dhënave 

të tyre. 

. 
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Figura 34 Ortofoto dixhitale private (lokale) e një zone të populluar - Tiranë 

 

Rezolucioni i lartë u mundëson përdoruesve të sistemit nga Tirana të analizojnë më mirë dhe më 

saktë situatën në terren, kërcënimet e mundshme, planifikimin dhe menaxhimin më të lehtë të 

sistemit në tërësi. 
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Figura 35 Zonat e fundosjes - Tuzla 

 

 

Zonat e uljes së tokës e bëjnë dukshëm më të lehtë për përdoruesit e sistemit në Tuzla të 

identifikojnë problemet e mundshme që mund të ndodhin si rezultat i aksidenteve të ndryshme 

(përmbytjet, tërmetet) dhe në nivel operacional, ato janë të rëndësishme kur shfaqet një problem 

duke sugjeruar sistemin e mbrojtjes civile. punonjësit ku ka rreziqe me tokën. 

 
Figura 36 Rrjeti i detajuar i komunikacionit - Shkup 

 

Objektet rrugore të paraqitura dhe të përshkruara hartografikisht dhe sipas atributeve janë shumë 

të rëndësishme gjatë planifikimit të evakuimeve, shkrimit të dokumenteve që rregullojnë sistemin 

e mbrojtjes civile dhe menjëherë pas një aksidenti. Ky afishim dixhital i rrugëve, i cili mund të 

kombinohet dhe analizohet me të gjitha të dhënat e tjera që përmban databaza, është informacion i 

vlefshëm për të gjitha nivelet e sistemit të mbrojtjes civile. 

 

 


