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1. Parathënie 

Ky manual është përgatitur prodhimin dhe përditësimin e të dhënave topografike të shkallës 1/2000 

 

Ky manual përmban si mëposhtë: 

 

⚫ Procedurat për strukturizimin e të dhënave 

⚫ Procedurat pët gjenerimin e paketës së tile-ve vektor 

⚫ Krijimi, mbushja e të dhënave dhe mirëmbajtjen e Gjeodatabazën Entreprice (EGDB) 

 

Referohuni dokumentit të specifikimeve të produktit të të dhënave për hartën topografike the 1/2000. 

 

2. Strukturizimi i të dhënave 

2.1. Të përgjithshme 

Shpesh, të dhënat hartografike mund të ketë rëndësi në paraqitjen e saj (shfaqja), ndërsa ripërdorshmëria 

si të dhënave mund të theksohet më pak. Të dhëna të tilla hartografike i nënshtrohen një procesi strukturimi 

për të përmirësuar ripërdorueshmërinë e të dhënave. Duke e strukturuar, bëhet e disponueshme zgjedhja 

(selektimi) sipas atributeve, gjeometrisë ose sipas topologjisë së të dhëna. Ky manual përshkruan procedurën 

e përgjithshme për strukturimin e të dhënave hartografike. Çështjet më të rëndësishme në procesin e 

strukturimit të të dhënave janë si më poshtë. 

 

⚫ Konvertimi në të dhëna shumë të ripërdorshme pa degraduar përmbajtjen e saktë të tyre 

⚫ Mund të zbatohet automatikisht nga kushdo (asnjë përpunim që përfshin subjektivitetin) 

⚫ Procedura e implementimit duhet të jetë e përcaktuar mirë, dhe rezultatet nuk do të ndryshohen gjatë 

procesit të përsëritjes. 

 

Procedura e përgjithshme e implementimit është si mëposhtë: 

1. Unifikimi i strukturës së të dhënave (Tipologjia, Atributi, Përkufizimi) 

2. Bashkimi i të dhënave  

3. Fshirja e gabimeve të mundshme 

4. Gjenerimi i tipologjive derivues 

5. Fshirja e informacioneve të panevojshme 

6. Inspektimi 

Albtopo2000 është projektuar si të dhëna GIS, dhe shumica e procesit të strukturimit kryhet në fazën e 
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plotimit dhe editimit. Për më tepër, megjithëse specifikimet e të dhënave janë të gjitha të projektuara si tipologji 

gjeometrike dhe nuk përfshijnë topologjinë, është e mundshme që të gjenerohet pjesërisht përdorimi 

topologjik në procesin e strukturimit. 

 

2.2. Plani i punës 

2.3. Procedura e strukturimit të të dhënave është siç përshkruhet në tabelën mëposhtë; 

 

Hapi Përmbajtja 

1 Unifikimi i strukturës 

së të dhënave 

1.1 Korrigjimi, fshirja e shtresave të papërcaktuara 

1.2 Korrigjimi, fshirja e tabelave dhe fushave të atributeve 

1.3 Korrigjimi, fshirja e atributeve të tepërta 

2 Bashkimi i të dhënave  

3 Fshirja e gabimeve 

të mundshme 

3.1 Korrigjimi, fshirja e gabimeve topologjike 

3.2 Korrigjimi, fshirja e gabimeve gjeometrike 

4 Gjenerimi i tipologjive derivues 

5 Fshirja e informacioneve të panevojshme 

6 Inspektimi 

 

2.4. Procedura e punës 

Në strukturimin e të dhënave, shpesh bëhet përpunimi i pakthyeshëm i të dhënave. Rekomandohet shumë 

të bëni “back up-e” para se të filloni punën çdo ditë. 

 

 Unifikimi dhe struktura e të dhënave 

Prodhimi i të dhënave mund të kryhet në sisteme të shumta fotogrametrike dhe kompjutera editimi. 

Gjithashtu, të dhënat për tu mirëmbajtur të ndahen në njësi lehtësisht të menaxhueshme. Për këtë arsye, 

strukturat e të gjitha të dhënave objektiv të ndara në pjesë, duhet të jenë plotësisht të unifikuara sipas 

specifikimeve përpara se të bashkohen si të dhëna. 

Nëse krijohen të dhëna që kanë një strukturë të të dhënave jo-uniforme, mund të jetë e vështirë ose e 

pamundur të korrigjoni strukturën e të dhënave. Rekomandohet detyrimisht të krijoni dhe shpërndani një 

shabllon gjeodatabaze (GDB – në vijim) paraprakisht për të krijuar një mjedis pune të unifikuar para plotimit / 

editimit. 
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2.4.1.1 Korrigjimi, fshirja e shtresave të papërcaktuara 

Fshini shtresën e përkohshme të krijuar gjatë prodhimit. Për më tepër, emrat e shtresave duhet të 

unifikohen sipas specifikimeve. Emri i shtresës (Emri i tipologjisë) duhet të jetë saktësisht i njëjtë në të 

gjitha karakteret (germat kapitale dhe jo kapitale). 

 

2.4.1.2 Korrigjimi, fshirja e tabelave dhe fushave të atributeve 

Unifikoni emërtimet e fushave, llojet e përmbajtjes së fushave (numër, tekst, etj.) dhe shumëllojshmërinë 

e tabelave të atributeve të ruajtura në secilën shtresë sipas specifikimeve. Emri i fushës (emri i atributit) 

duhet të jetë saktësisht i njëjtë në të gjitha karakteret (germat kapitale dhe jo kapitale). 

 

2.4.1.3 Korrigjimi, fshirja e atributeve të tepërta 

Kontrolloni nëse të dhënat e ruajtura në tabelën e atributeve janë brenda intervalit të përcaktuar nga 

specifikimi, dhe nëse janë jashtë tolerancës, korrigjoni ose fshini ato. 

 

 Bashkimi i të dhënave 

Pas unifikimit të strukturave të të gjitha të dhënave që duhen bashkuar, kryhet integrimi dhe bashkimi i të 

dhënave. Realizoni tre proceset e mëposhtme për secilën tipologji për dy ose më shumë grupe të të dhënave. 

 

⚫ Bashkimi (për linjat dhe poligonet) 

⚫ Shpërbëni (dissolve) poligonet (për poligonet) 

⚫ Bashkoni (unsplit) linjat (për linjat) 

 

Asnjë regjistrim të dhënash/veprime terreni nuk duhet të kryhet gjatë integrimit. Kur ndodh një gabim i 

bashkimit të tabelës, përpunimi duhet të ndalet dhe gabimi i strukturës së të dhënave të secilës të dhënë duhet 

të korrigjohet. 

 

 Pastrimi i gabimeve të mundshme 

Kryeni pastrimin e gabimeve gjeometrike dhe topografike në të dhënat e bashkuara. Pavarësisht se 

specifikimi i produktit të të dhënave nuk përcakton elementin topologjik, është e mundur të përdoren 

informacionet topologjike të përkohshme/pjesshme në mënyrë që të kryhet me efikasitet pastrimi i tiparit 

gjeometrik. Edhe pse menyra të ndryshme mund të konsiderohen për pastrim, menyrat dhe procedurat e 

mëposhtme mund të standardizohen në përgjithësi duke përdorur ArcGIS Toolbox. Për më tepër, në rastin e 

pastrimit të gabimeve të tipologjive, të dhënat që kanë një autoritet përgjegjës (kufijtë administrativ, etj.) nuk 

i nënshtrohen korrigjimit në parim. 

 

2.4.3.1 Korrigjimi dhe fshirja e gabimeve topologjike  

⚫ Përmbajtja 
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Specifikimi nuk përcakton në mënyrë të qartë marrëdhënien midis tipologjive. Sidoqoftë, marrëdhëniet 

e tipologjive kryesore duhet të nënkuptohen. 

 

Rregullat 

topologjike 

Përmbajtja Çfarë përmban 

Ndërtesat dhe 

pika me kuotë  

Building - Ndërtesat 

BuildingPart - Pjesë ndërtese 

ProductionBuilding - Ndërtesa 

prodhuese 

AgriBuilding - Ndërtesa buqësore 

AsigAreaBuldingFeature - Sipërfaqe 

ndërtese Asig 

SpotElevation -Pika me kuotë 

（Ndërtesa） 

Tipologjitë 

poligonale dhe 

shkrimet 

AerodromeArea – Zona e 

aerodromit 

RailwayStationArea – Zona e 

stacionit hekurudhor 

PortArea – Zona e postit 

RoadArea – Trupi i rrugës 

DamOrWeir - Digë 

Standingwater -  

Watercourse – Rrjedhë ujore 

ProtectedSite – Zonat e mbrojtura 

Building - Ndërtesa 

BuildingPart – Pjesë ndërtese 

ProductionBuilding – Ndërtesa 

prodhuese 

AgriBuilding – Ndërtesa bujqësore 

AsigAreaBuldingFeature – 

Sipërfaqe ndërtese Asig 

AsigAreaTransportFeature – 

Sipërfaqe transporti Asig 

 

NamedPlace – Emërtimi i vendit 

 

⚫ Lidhjet, çfarë lidhet 

Specifikimi nuk përcakton në mënyrë të qartë marrëdhënien midis tipologjive. Sidoqoftë, marrëdhëniet e 

tipologjive kryesore duhet të nënkuptohen. 

Lidhja topologjike Lidhja Çfarë lidhet 

Hekurudhat RailwayLink-Lidhje hekurudhore RailwayNode – Nyjet hekurudhore 
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CablewayLink-Lidhje kablore CablewayNode – nyjet kabllore 

 

Rrugët detare WaterwayLink – Lidhjet e rrugëve 

ujore 

WaterwayNode 

Rrugët RoadLink – Lidhjet rrugore RoadNode 

Rrjedhë ujore HydroNode – Nyjet hidrike WatercourseLink 

infrastruktura TelecommunicationNetwork – Rrjeti 

i telekomunikacionit 

ElectricityCable – kabllot elektrik 

OilGasChemicalsPipe – Tuubacionet 

Naftë Gaz Kimikate 

SewerPipe – Tubacionet ujrave të 

ndëtura 

ThermalPipe – Tubacionet e 

ngrohjes 

WaterPipe – Tubacionet e ujrave 

Appurtenance - Nyjet 

 

⚫ Përdredhje 

Sigurohuni që tipologjitë linja nuk kanë vetë-ndërprerje. Përdredhjet e vetëndërprerjeve duhet të priten 

dhe të modifikohen si një element i pavarur 

 

⚫ Dublikimet (Pjesore, të plota) 

Për të gjitha tipologjitë, kërkoni elemente që mbivendosen (dublikohen) plotësisht ose pjesërisht dhe 

fshini dublikimin.. 

 

2.4.3.2 Korrigjimi dhe fshirja e gabimeve gjeometrike 

⚫ Prit linjën - Trim Line (zgjatje) 

Zbatojeni në tipologjitë linja. Gjurma standarde e zgjatjes është 2m (1mm në shkallën e hartës) 

 

⚫ Zgjat linjën - Extend Line (mos përputhje) 

E njëjtë me “Prit linjën”, aplikohet në të gjitha figurat. Gjurma mospërputhjes 2m është standard. 

⚫ Elementët e vegjël 

Fshini të gjith elementët e vegjël që nuk ndikojnë në prishjen e figurave të tjera. Toleranca e gjurmës 

4m2 (1mm x 1mm). 

 

⚫ Kthimi i drejtimit të linjës  

Kjo përdoret për të ndyshuar drejtimin e vijës (ose poligonit) që është dixhitalizuar. 
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⚫ Gabime në lartësi 

Tipologjitë e tjera nga ato që janë përcaktuar 3D në specifikime, duhet të jenë 2D. Të gjitha që ruhen 

në 3D duhet të konvertohen në 2D. 

Rregullime individuale kërkohen për tipologjitë që janë definuar si tre-dimensionale dhe që shtrihen 

në jashtë kufirit (-10m deri në 3000m). 

Ndër tipologjitë tre-dimensionale, Contour Line - Izoipset kanë një lartësi konstante gjatë gjithë 

segmentit të vijës. Gabimi duhet të korrigjohet individualisht. Inspektimi vizual 3D duke përdorur një 

mjedis 3D shikimi, rekomandohet ArcScene. 

 

2.4.3.3 Përcaktimi i proceseve të mundshme 
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GN NamedPlace – Emërtimi i vendit S      

 AdministrativeBoundary – Kufijt administrativ L X X    

 MaritimeBoundary – Kufijt detar L X X    

 Baseline – Vija bazë L X X    

 MaritimeZone – Zonat detare A   X X  

TN MarkerPost – Shenjë kilometrike S      

 AerodromeArea – Zonë aerodromi A   X X  

 AerodormePoint – Pikë aerodromi S      

 AerodromeNode – Nyje aerodromi S      

 ApronArea – Zonë qëndrimi A   X X  

 RunwayArea – Zona e pistës A   X X  

 TaxiwayArea – Zona e pritjes/Taksi A   X X  

 RailwayArea – Sipërfaqe hekurudhore A   X X  

 RailwayLink – Lidhje hekurudhore L X X    

 RailwayNode – Nyje hekurudhore S      

 RailwayStationArea – Zona e stacionit hekurudhor A   X X  

 RailwayStationNode – Nyje e stacionit hekurudhore S      

 RailwayYardArea – Sipërfaqe e kantierit hekurudhor A   X X  

 RailwayYardNode – Nyje e kantierit hekurudhor S      

 CablewayLink – Lidhje e transportit hekurudhor L X X    

 CablewayNode – Nyje e transportit hekurudhor S      

 Beacon - Fener S      

 Buoy - Bovë S      

 FerryCrossing – Linjë kalimi të tragetit L X X    

 PortArea – Zonë e portit A   X X  

 PortNode – Nyje portuale S      

 WaterwayLink – Lidhje transportit detar L X X    

 WaterwayNode – Nyje e transportit detar S      

 RoadArea – Trupi i rrugës A   X X  

 RoadLink – Lidhje rrugore L X X    

 RoadNode – Nyje rrugore S      

 RoadServiceArea – Zona e servisit rrugor A   X X  

 VehicleTrafficArea – Zona e trafikut të automjeteve A   X X  

HY HydroNode – Nyje hidrike S      

 WatercourseLink – Rrjedhë ujore L X X  X  
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 WatercourseSeparatedCrossing – Rrjedhë e ujrave të ndara S      

 DrainageBasin – Pellg ujëmbledhës A   X X  

 RiverBasin – Basen lumor A   X X  

 Crossing - Kalime L or A X X X X  

 DamOrWeir - Dige A   X X  

 Embankment - Argjinaturë L X X  X  

 Ford - Va A   X X  

 Lock – Portë bllokuese A   X X  

 ShorelineConstruction – Konstruksion bregdetar A   X X  

 Sluice - Pritë A   X X  

 Rapids - Rrëke S or L or A X X X X  

 Falls - Ujëvar S or L or A X X X X  

 LandwaterBoundary – Kufiri tokë-ujë L X X  X  

 Shore - Bregdet A   X   

 Standingwater – Ujra të ndenjura S or A   X X  

 Watercourse – Rrjedhë ujore L or A X X X X  

 Wetland – Tokë e lagur A   X X  

PS ProtectedSite – Zonat e mbrojtura A   X X  

EL ElevationGridCoverage – Rrjeti i mbulimit të lartësive S     X 

 ContourLine - Izoipse L X X  X X 

 SpotElevation – Pikë me kuotë S     X 

 BreakLine – Vijë thyerje L X X  X X 

 VoidArea – Zona pa informacion A   X X  

 IsolatedArea – Zona të izoluara A   X X  

LC LandCoverUnit – Njësia e mbulesës së tokës A   X X  

GE ActiveWell – Pus aktiv S      

BU Building - Ndërtesë A   X X X 
 

BuildingPart – Pjesë ndërtese A   X X X 

US GovernmentalService – Shërbimet qeveritare S      

 EnvironmentalManagementFacility – Infrastruktura e 
menaxhimit të mjedisit 

S or A   X X  

 Appurtenance – Nyje/Pajisje S      

 Cabinet - Kabinë S      

 Duct - Kanal L X X    

 Manhole - Pusetë S      

 Pipe - Tubacion L X X    

 Pole - Shtyllë S      

 Tower – Konstruksion (Shtyllë tensioni lartë) S      

 TelecommunicationNetwork – Rrjeti i telekomunikacionit L X X    

 ElectricityCable – Kabël elektrik L X X    

 OilGasChemicalsPipe – Tubacion Naftë Gaz dhe Kimikate L X X    

 SewerPipe – Tubacion i ujrave të ndotura L X X    

 ThermalPipe – Tubacionet e ngrohjes L X X    

 WaterPipe – Tubacionet e ujit L X X    

PF ProductionBuilding – Ndërtesat prodhuese A   X X X 

 ProductionInstallation – Instalimet e prodhimit S      

 ProductionPlot – Parcelë prodhimi A   X X  

AF AgriBuilding – Ndërtesa bujqësore A   X X X 

 AquacultureInstallation – Instalime bujqësore S      

 InstallationPart – Pajisje instalimi S      

 Plot – Parceë[ A   X X  

 WaterManagementInstallation – Instalimet e menaxhimit të ujit S or L or A X X X X  

AS KRGJSH(AsigPointGeodeticFeature – Pikat gjeodezike Asig)  S      

 AsigPointReligiousFeature – Tipologjitë pikat e objekteve të S      
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kultit Asig 

 AsigPointCartographicFeature – Tipologjitë pika hartografike 
Asig 

S      

 AsigPointTopographicFeature – Tipologjitë pika topografike 
Asig 

S     X 

 AsigLinearTransportFeature – Tipologjitë lineare të transportit 
Asig 

L X X    

 AsigLinearTopographicFeature - Tipologjitë lineare topografike 
Asig 

L X X    

 AsigLinearFenceFeature – Tipologjitë ndarëse lineare Asig L X X    

 AsigAreaTransportFeature – Tipologjitë e transportit sipërfaqe 
Asig 

A   X X  

 AsigAreaBuldingFeature – Tipologjitë objekte sipërfaqësore 
Asig 

A   X X X 

 

 Gjenerimi të tipologjive derivues (që zhvillohen) 

Tipologjitë listuara më poshtë mund të gjenerohen si derivative nga të dhënat, nga të dhënat e plotimeve 

dhe nga editimet. 

Tipologjitë 

derivuese 

Tipologjitë e derivuara Tipologjitë burim 

AU AdministrativeBoundary – Kufijtë 

administrativë 

MaritimeBoundary – Kufijtë detar 

Baseline – Vijë bazë 

MaritimeZone – Zona detare 

Official source information – Burimet e 

informacioneve zyrtare 

HY DrainageBasin – Pellg ujëmbledhës 

RiverBasin – Baseni lumor 

ElevationGridCoverage - Rrjeti i 

mbulimit të lartësive 

 

 Fshirja e informacioneve të panevojshme 

Të dhënat duhet ti nënshtrohen procesit të post-procesimit të mëposhtëm: 

 

⚫ Aplikimi i rregullave të paraqitjes të simboleve / për simbolet. 

⚫ Modifikoni rendin e shfaqjes së shtresave duke përdorur të dhëna me simbologji për të përfituar 

paraqitjen hartografike. 

⚫ Fshini shtresat dhe tipologjitë e krijuara të përkohshme. 

 

 Inspektimi 

Realizoni inspektimet e mëposhtme për punimet për strukturimin e të dhënave. 

⚫ Aplikoni simbolin, printoni të dhënat dhe kontrolloni vizualisht cilësinë e procesit ngjitur me njësinë 

e fletës së hartës. 
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⚫ Për Procesin 1-5, një palë e tretë duhet të realizojë procesin, përveç atij që kryen inspektimin e 

ekstraktimit. 

 

 Rëndësia e backup-it (ruajtja) 

Mund të jetë e pashmangshme që përpunimi i strukturuar të shkaktojë modifikim ose humbje të pjesshme 

të të dhënave. Është thelbësore të bëni kopje të të dhënat origjinale përpara çdo hapi të procesit të 

strukturimit. 

 

3. Paketa e gjeneralizimit të “tile-ve” vektor  

3.1. Rreth “tile-ve” vektor 

Mund të përmendim disa formate të hartave vektoriale si GeoJSON, TopoJSON. Formati i tile-ve vektor ka 

funksion të dyfishtë, për të përmirësuar përformancën e shkarkimit dhe të shfaqjes. 

Tile-et vektor përdorin të tile-e vektor “cache” të cilat mundësojnë kohën e gjenerimit të të dhënave më të 

shkurtër, madhësi më të vogël të të dhënave sesa formatin e të dhënave të tile-ve raster ose të dhënat 

vektoriale të tjera. Prodhuesi i të dhënave mund të përpiqet në mënyrë të përsëritur të gjenerojë të dhëna për 

tile-e vektor derisa të arrihet një kohë e kënaqshme. 

Stili i tile-eve vektor mund të ndryshohet pas gjenerimit të tyre duke përdorur skedarët e veçuar të stileve. 

Veçanërisht ArcGIS siguron ndërfaqen “Vector Tile Style Editor” për një konfigurim të lehtë. Një grup të 

dhënash mund të ketë stile të ndryshme.  

Rezolucioni i shfaqjes së tile-ve vektoriale nuk varet nga shkalla si në rastin e tile-ve raster. Gjithashtu tile-et 

vektor mund të shfaqet me kënd rrotullimi me përmbajtje të rrotulluar. 

Tile-et vektor kërkojnë më shumë fuqi llogaritëse (kompjuterike) të klientit sesa tile-et raster. Kjo do të thotë 

që shkarkimi është më i shpejtë se ato raster, por shfaqja është më e ngadaltë. Sugjerohet të përdorni “cache” 

të tile-ve raster nëse ofruesi i shërbimit ka nevojë për shfaqje më të shpejtë të performancës. Gjithashtu 

sugjerohet të përdorni “cache” raster nëse ofruesi kërkon paraqitje komplekse hartografike për hartat sepse 

tile-et vektor kufizohen kur stilet bëhen komplekse. 
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3.2. Rreth paketës së “tile-ve” vektor (*.vtpk) 

Të dhënat e tile-ve vektor kanë qëllim të dyfishtë dhe përbëhen nga një grup 

skedarësh tile. Për t'i bërë të dhënat e tile-et vektor të përshtatshme me informacionin 

e nevojshëm si stilet e të dhënave, duhet të konsiderohet paketa e tile-eve vektor (* 

.vtpk). 

Vtpk është një skedar i pa kompresuar dhe përmban të gjithë burimin e nevojshëm, 

të paraqitur si në figurën në të djathtë. Mos i ngatërroni dosjet brenda pasi mund të 

shfaq problem. 

Rekomandohet të përdorni "7Zip" i cili mund të specifikojë modalitetin e 

pakompresuar të formatit nëse dëshironi të përpunoni vtpk. 

Gjithashtu rekomandohet të përdorni "Notepad ++" me shtesën “JSTool” për editimin 

e përmbajtjes vtpk. JSTool formaton skedarin JSON në të lexueshëm. 

Të dyja 7Zip dhe Notepad ++ janë softe të hapur dhe mund të gjenden falas në 

internet. 

 

3.3. Procedura e punës 

Procedura e gjenerimit të paketave vektoriale në mjedisin e punës së ESRI paraqitet më poshtë: 

 

 

 Përgatitja e simboleve 

Përgatitni një simbol për çdo tipologji duke përdorur Style Editor në faqen e punës ArcGIS desktop. 

1. Përgatitja e simboleve 

3. Metadata dhe atributet 

2. Sistemi koordinativ 

4. Konvertimi i simboleve 

5.Krijimi i indekseve të tile-ve vektor 

6. Krijimi i paketës të tile-ve vektor 

7. Ngarkimi i vtpk 

8. Shpërndarja e hartës  

11. Modifikimi manual i vtpk 

10. Editimi i stileve të tile-ve 

 

9. Editimi i stileve online 
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Konvertoni simbolet në paraqitje 1  dhe optimizoni 

karakteristikat e simbolit nëse është e nevojshme. 

 

Në vazhdim e gjithë puna do të kryhet në softin ArcGIS Pro 

dhe jo në ArcGIS Desktop. ArcGIS Desktop-i përdoret vetëm 

për krijimin e simboleve. Shtoni të dhënat e hartës në ArcGIS 

Pro. Fikni ose ndizni shtresa për për të zgjedhur tipologjinë e 

duhur për eksport. Vetëm shtresat e paraqitura (active) do të përfshihen në paketën vektoriale të tile-ve pas 

eksportimit. 

 

Kini kujdes se të gjitha simbolet duhet të jenë në përputhje me dokumentin e specifikimit të të dhënave, 

përveç efekteve grafike në internet, siç është "Efekti Halo” (Shton zonë të hollë kufitare rreth tekstit për t'i 

theksuar ato në kontrast me hartën"). 

 

 Reference sistemi koordinativ 

Vendosni reference sistemin koordinatv “WGS 1984 Web 

Mercator Auxiliary Sphere”duke kërkuar me emërtimin e vet në 

dritaren e komunikimit të sistemeve koordinative. Ruaj 

informacionin dhe mbyll dritaren.  

 

 

 

 

 Metadatat dhe atributet 

Plotësoni formularin me informacion për metadatat e hartës. 

 

Hapni tabelën e atributeve në çdo shtresë dhe aktivizoni "Highlight" në fushat që do të përfshihen në vtpk 

përveç fushave BLOB (Binary Large Object) dhe të gjeometria. Atributet nuk do të shfaqen në shtresën e tile-

ve vektor në ArcGIS Online, por gjithsesi i mban atributet për përdorim në aplikacione sipas kërkesave të 

veçanta. 

 
1 Representation  
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 Krijimi i simboleve 

Konvertimi i lidhjeve të simboleve nga paraqitja, në lidhjen e zakonshme të simboleve 1 me 1. 

 

Fikni së pari të gjitha shtresat, pastaj përpunoni ato një nga 

një. Zgjidhni shtresën një për një në varësi të rëndësisë së 

shfaqjes. Ata në thelb janë renditur gjatë simbologjisë në 

desktop, por edhe një herë sigurohuni që rendi i shfaqjes të 

jetë i duhuri. Realizimi i ndryshimit të rendit pastaj në vtpk 

është e vështirë. Shtresat që nuk kërkohet të paraqiten në 

hartën e online “web map” duhet të jenë të fikura. 

Shkoni te menuja “Symbol” në panelin që shfaqet në çdo 

shtresë që është ndezur. Ndryshoni simbolin kryesor në 

Paraqitje (Representation), pastaj klikoni “Analysis” dhe 

konvertoni. Simbolet e paraqitjes shfaqen në tabelën më 

poshtë. 

Në lidhje me tekstin, “Annotation” në ArcGIS nuk është i 

konvertueshëm me vtpk. Vetëm teksti në atribute mund të 

transferohet. Teksti i rrotulluar në ArcGIS pro do të 

transferohet në vtpk (editimi i parametrave të rrotullimit kërkon 

editim në JSON). 

Sigurohuni që shtresat që do konvertoni të jenë të aktivizuara dhe rënditja të jetë e duhura. 

 

 Krijimi i indekseve të “tile-ve” vektor 

Vtpk në përgjithësi përdor informacionin për indekset e tile-ve. Sidoqoftë, indeksimi duhet të bëhet në çdo 

rast praktikisht. 
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Shkoni tek dritarja e “Geoprocessing”, kërkoni “Vector” dhe 

gjeni “Create Vector Tile Index” 

 

Zgjidhni hartën e edituar si input, shkruani emrin e skedarit 

output, kthehuni tek "ArcGIS Online Package" më pas 

ekzekutoni në run. Skedarët e të dhënave të formatit Shp do 

të gjenerohen. 

 

 

 Krijimi i paketës së “tile-ve” vektor 

Krijoni vtpk duke përdorur hartën dhe skedarin “shp” indeks. 

 

Shkoni tek “Create Vector Tile Package” në panelin 

“Geoprocessing”. 

 

Zgjidhni hartën e edituar si input, shkruani emrin e skedarit 

output, kthehuni tek "ArcGIS Online Package", Selektoni 

skedarin “shp” që krijohet si një poligon indeks, riktheni 

shabllonin tjetër dhe jepni “run”  

 

*.vtpk do të krijohet. 

 

Madhësia e skedarit do të jetë deri në 2GB, ose do ndahet në të dhënat e hartës.  

 

 Ngarkimi i “vtpk” 

Ngarkoni (upload) skedarin vtpk të gjeneruar në një server për Portal, për ArcGIS (Intranet) ose ArcGIS 

Online (Internet). 
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Hapni “ArcGIS Online”, ose “Portalin për ArcGIS”. 

 

Për “ArcGIS Online”, shkoni në faqen “Contents”, dhe shtoni 

një element “Add Items”. Selektoni vtpk, mbani opsionin “Host 

layer” të aktivizuar on, dhe pastaj ngarkoje “Upload”. 

 

Skedari duhet të krijohet në dritaren e përmbajtjes. 

 

Shkoni te faqen “Contents”, zgjidhni skedarin e ngarkuar dhe 

hapeni në “Map Viewer” për të parë nëse skedari i ngarkuar 

është ngarkuar saktë. 

 

 

 

 

 

 Publikimi (shpërndarja) i hartës 

Skedari i ngarkuar nuk është publikuar akoma. 

 

Shkoni në faqen “Contents”, selektoni një përmbajtje dhe pastaj klikoni butonin “share” në tabelen e shfaqur. 

Përzgjidhni “Organization” ose“Public” për shpërndarjen. 

 

  

 Editimi i stileve online 

ESRI ofron Vector Tile Style Editor e cila aktivizon konfigurimin vtpk në ndërfaqen grafike të përdoruesit. 

Shënim, është i përkohshëm dhe vetëm cilësimet kryesore mund të konfigurohen përmes redaktorit. 

Mbani parasysh, mund të realizohen vetem editime provizore ose të përgjithshme me anë të “editor”. 

 

Shkoni tek “app launcher” dhe selektoni “Developers”. Shkoni në faqen “Dashboard” dhe selektoni “New 

Basemap Style”.  Zgjidhni “My Styles” në dritaren “Select a style to start editing”. Selekto skedarin vtpk të 

ngarkuar dhe pastaj “Vector Tile Style Editor” hapet automatikisht. 
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 Editimi i stileve të tile-ve vektor 

Çdo symbol mund të editohet. Proceset e editimit janë të ngjashme me dritaren e hartës. Karakteristika e 

mëposhtme mund të konfigurohen në këtë dritare:  

⚫ Visible scale range – Rendi i shkallës vizuale 

⚫ Color - Ngjyrat 

⚫ Pattern size – Madhësia e mbushjes 

⚫ Opacity - Transparenca 

⚫ Symbol size – Madhësia e simbolit 

⚫ Symbol origin – Origjina e simbolit 

 

Ruani rezultatin në skedarin e shtresave (vtpk bëhet shtresë) ose eksportoni rezultatin si skedar GeoJSON. 

Aplikoni “json” për skedarët e tjerë “vtpk” në të njëjtin projekt. 

 

* Stilet mund të konfigurohen në faqen e punës ArcGIS Pro (p.sh. Afishimi i shkallës së shkallës), gjithashtu 

edhe kjo përpara se të gjeneroni formatin vtpk. 
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 Manipulimi manual i “vtpk” 

Për detajime më të hollësishme për “vtpk”, modifikoni manualisht “vtpk” në “text editor”. Kjo kërkon njohuri 

në JSON, ose të pakten njohuri bazike në XML. 

Sugjerohet të përdorni 7zip, dhe notepad ++ për marrjen dhe editimin e skedarëve JSON. 

 

3.4. Krahasimi i “Paraqitjes” me “vtpk” dhe “Pro” 

Ekzistojnë probleme të njohura të përputhshmërisë së paraqitjes mes ambjentit në desktop dhe vtpk. 

 

Për shembull, stili i mbushjes (p.sh. shkallët) në përdoret stili me gradient mund të shfaqë probleme. Ato 

rekomandohen të shndërrohen automatikisht me stil të thjeshtë mbushjeje. Optimizoni gabime të tilla 

individualisht në Vector Tile Style Editor 

https://pro.arcgis.com/ja/pro-app/tool-reference/data-management/create-vector-tile-package.htm 

 

 

  

 

  

https://pro.arcgis.com/ja/pro-app/tool-reference/data-management/create-vector-tile-package.htm
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4. Mirëmbajtja e gjeodatabazës “enterprise” (EGDB) 

4.1. Sistemi online 

 Dizaini bazik 

4.1.1.1 Komponentët e sistemit  

Pajisja Qty Përshkrimi HPE 

19 inch Server Rack 1 HPE 42U 600x1075mm Adv G2 Kit Pallet Rack 

Lartësia: 42U; Gjerësia: 600mm; Trashësisa: 1,075mm 

Volumi i paketës (200.60 x 112.52 x 59.78 cm) 

LAN Switch 2 HPE Aruba 2930F 24G 4SFP Switch  

SAN Switch 2 HPE SN3000B 24/12 FC Switch 

Rack Server 2 HPE DL380 Gen10 8SFF CTO Server 

Storage 1 HPE MSA 2052 SAN DC SFF Storage 

1 x HPE MSA 16Gb SW FC SFP 4pk XCVR (HPE P/N: C8R24B) 

12 x HPE MSA 1.2TB 12G SAS 10K 2.5in ENT HDD  (HPE P/N: 

J9F48A) 

PDU 2 HPE G2 Basic 7.3kVA/C13 C19 INTL PDU 

 

4.1.1.2 Diagrama logjike e instalimit 

⚫ Ethernet Network (LAN) 

 

 

⚫ Fiber Channel (FC) Network 

Server-1

Server-2 Ethernet SW-2

Storage

Ethernet SW-1

Storage Management

Management Network



 

18 | Page 

 

 

 

 

4.1.1.3 Memorja “storage” 

⚫ RAID6(Konfigurim më i sigurt dhe i qëndrueshëm RAID sesa RAID50, në të cilin 2 disqe përdoren 

për back-up në rast të dëmtimit të diskut) 

⚫ Kapaciteti i përdorimit: 10.7 TB (më shume se 10 TB, e cila është kërkesë) 

 

4.1.1.4 Serveri 

⚫ OS: Windows Server 2012 R2 Standard 

⚫ Hyper-V Cluster 

 

 Konfigurimi “hardware” 

 

 

Server-1

Server-2 FC SW-2

Storage

FC SW-1
Controller A Controller B

• Server: Hyper-V Cluster

Hyper-V Cluster

VM 

OS

GIS

DBMS

Storage 10TB

SV-1
ASIGbasemap-1

SV-2
ASIGbasemap-2

VH01 VHD2: 4TB 

DB

Ortho Photos, etc

ASIGBasemap

Windows Server 2012 R2 Standard,

10 Virtual Processors, 131GB RAM 

Refer to ASIGServerinfo

sheet for more detail
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 Konfigurimi “software” 

4.1.3.1 Harta bazë e ASIG – “ASIGBasemap” 

 

 

⚫ OS: Windows Server 2012 R2 Standard [AKSHI] 

⚫ Antivirus software: Symantec Endpoint Protection [AKSHI] 

⚫ GIS: ArcGIS Enterprise 10.6.1, Portal for ArcGIS, ArcGIS for Server, ArcGIS Web Adapter (IIS), 

ArcGIS Data Store, ArcGIS Pro 2.2 

⚫ DBMS: PostgreSQL 10 

 

4.1.3.2 Procesi i punës konceptual për prodhimin dhe publikimin e të dhënave nga 

platforma ArcGIS 

 

 

VM 

OS

GIS

DBMS

Computer-1 Computer-2 Computer-3 Computer-4

Cartography
Cartography
Data structure

Photogrammetry
Data Capture, Editing

Photogrammetry
Data Capture, Editing

Photogrammetry
Data Capture, Editing

Aerial Photos Aerial Photos Aerial Photos

Data editing 

Data 

Capturing

Data 

structuring 

Data/Map 

publishing 

Symbolizati

on 

Work Flow

Stereo Analyst for ArcGIS
ArcGIS Desktop Standard 
& ArcGIS Pro

Stereo Analyst for ArcGIS
ArcGIS Desktop Standard 
& ArcGIS Pro

Stereo Analyst for ArcGIS
ArcGIS Desktop Standard 
& ArcGIS Pro

ArcGIS Desktop Advanced 
& ArcGIS Pro

LAN

Web Services • ISO compliant services 

(WMS, WMTS, WFS etc)

• Vector tile services

Internet

Portal for ArcGIS & 

ArcGIS for Server

ArcGIS Enterprise
Standard

Data Storage Server

Windows Server

Store Aerial Photos locally 

[Better performance]

JICA Project

ASIG

After JICA project, ASIG 

can keep adding data to 

this DB and updating it

Enterprise 

Geodatabase

Edit vector data 

stored in data 

storage server

DB

（SDE）
Vector data

Web Services

Only internally 

(test by ASIG)

ArcGIS Online

Tiles
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 Platforma ArcGIS 

4.1.4.1 Gjeodatabaza “enterprise” 

⚫ NJë databazë master & Editim konkurent & Të dhëna të mëdha (shumë) 

⚫ Mund të aksesohet nga pajisjet (machines) lokale në ASIG 

⚫ Lidhet me platformën ArcMap/ArcCatalog si mëposhtë 

➢ Platfoma e databazës: PostgreSQL 

➢ Instanca: 172.24.19.21 

➢ Tipi autentik: Database authentication 

➢ Emri i përdoruesit/PW: sde/xxxxxxxxxx 

➢ Databaza: geodbalbania0  

⚫ Hapats: 

➢ Shënim 1: Lidhu me WiFi: ASIG_MAIN 

➢ Shënim 2: Shtoni linja e mëposhtme të hostohen në pajisjet locale (local machines) 

➢ C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts 

➢ 172.24.19.21 asigbasemap.asig.local 

  

 

⚫ Referenca:  

http://desktop.arcgis.com/en/arcmap/latest/manage-data/geodatabases/types-of-geodatabases.htm 
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4.1.4.2 Gjeodatabaza “enterprise”: Konfigurimi i ArcMap në pajisjet lokale (local 

machines). 

⚫ Hapat: 

➢ Editor toolbar > Options > Versioning tab 

➢ Çaktivizoni “Edit a version of the database with the ability to undo and redo.” 

 

 

 

4.1.4.3 Krijimi i gjeodatabazës “enterprise” 

⚫ Hapat: 

➢ Vendosni VM (ASIGbasemap) dhe startoni ArcGIS Pro ose Desktop 

➢ Startoni “Create Enterprise Geodatabase” 

 

 

In this case, “localhost” means 

ASIGbasemap

Any name you like

postgres/password

Any password for “sde” user

Specify keycodes
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4.1.4.4 Gjeodatabaza “enterprise”: Si të bëhet “backup-i” 

⚫ Hapat; 

➢ Rekomandohet të behet back-up i tipologjive (feature classes) në gjeodatabazën Enterprise në 

pajisjet locale në mënyrë të rregullt (çdo jave)  

➢ Në ArcCatalog, bëni back-up një shabllon gjeodatabaze “geodbalbania_bkupMMDD.gdb” 

➢ Kopjoni gjeodatabazën shabllon dhe zëvendësojeni emërtimin MMDD, me ditenë dhe muajin 

e back-up-it 

➢ Shkoni në gjeodatabazën Enterprise dhe selektoni me të djathtën në të gjitha tipologjitë 

(feature data sets) > Right click > Copy  

➢ Shkoni në gjeodatabazën shabllon dhe mëni “paste “ the copied feature data sets 

 

 

 

4.1.4.5 Rikthimi i databases “Recovery DB” pas rënies së gjeodatabazës “enterprise” ose 

serverit 

⚫ Hapat; 

➢ Punoni lokalisht [Rekomandim] 

➢ Administratori i IT/GIS-it duhet të rikrijojë gjeodatabazën Enterprise në serverin e ruajtjes së të 

dhënave. Pasjtaj kopjoni grupin e të dhënave nga gjeodatabaza e back-up-it në një 

gjeodatabazë boshe dhe të re. 
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4.1.4.6 Vendodhja e DB në VM (ASIGbasemap) 

⚫ Steps; 

➢ Në VM (ASIGbasemap), startoni pgAdmin 4 

➢ Fusni fjalkalimin për përdoruesin postgres 

➢ Shënim: Nuk lejohet të manipulohet drejtpërdrejt tabela që lidhet me ArcGIS në RDBMS. Duke 

bërë kështu, SDE mund të prishet. Por ju mund të shtoni tabelat tuaja të tjera dhe t'i ndryshoni 

ashtu si dëshironi 

 

 

 

4.1.4.7 Konfigurimi që lejon “host-e” të tjerë të aksesojë databazën PostgreSQL 

⚫ Hapat; 

➢ D:\PostgreSQL\10\data\pg_hba.conf 

➢ Shtoni linjën e mëposhtme  

➢ Për momentin, lejohet që të gjithë përdoruesit e lidhur me ASIG_WIFi (duhet të ndryshohet në 

të ardhmen) 

 

➢ Refer to “Create an Enterprise 

geodatabase”
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4.2. Ruajtja e të dhënave në EGDB - Data Store to Existing EGDB 

 Si të kopjojmë të dhëna 

VM (ASIGbasemap) përdoret për ruajtjen e të dhënave. Të gjitha të dhënat e rëndësishme të projektit JICA 

mund të kopjohen këtu.  

⚫ Dy përafrime/qasje; 

⚫ Përdorni dosjen e ndarë (shared folder) për të gjithë në VM 

➢ Për të dhëna me pak volum. 

⚫ Kopjoni brenda serverit qëndror të AKSHI-it (qendra e të dhënave) 

➢ Për të dhëna me volume të mëdha 

➢ Një volum i madh i të dhënave nuk duhet të kopjohet me qasjen 1 (përmes rrjetit ndërmjet 

zyrës dhe qendrës së të dhënave) pasi mund të jetë barrë për trafikun e rrjetit dhe shkakton 

ngadalësimin e shpejtësisë së rrjetit midis zyrës dhe qendrës së të dhënave. 
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 Si të shpërndani dosjen në VM  

⚫ Lidhuni me rrjetin wifi ASIG_MAIN 

➢ Është e nevojshme të kontrollohet nga stafi IT i ASIG për fjalkalimin. 

⚫ Hapni dosjen e përbashkët në VM (ASIG Basemap) në Windows Explorer si më poshtë 

➢ \\172.24.19.21\asigshare 

➢ Është e nevojshme të kontrollohet nga stafi IT i ASIG për fjalkalimin (administrator i domain-it) 

⚫ Kopjoni të dhënat 

 

 

 

 Kopjimi brenda serverit të AKSHI-t  

⚫ Caktoni një takim që të vizitoni qendren e të dhënave AKSHI 

➢ Pyesni administratorin e stafin IT të ASIG për koordinim 

➢ Kërkesa për takim duhet të bëhet të paktën 1 ditë para datës që ju duhet të bëni takimin. 

⚫ Vizitoni qendren e të dhënave AKSHI 

➢ Merrni me vete ID (e.g. kartë ID apo pasaportë) 

➢  Telefoni celular nuk lejohet brenda, kështu që duhet ta vendosni në një kuti sigurie përpara hyrjes 

➢ Shkoni te serveri i ruajtjes së të dhënave (stafi i administratorit të IT të ASIG e di se ku është) 

⚫ Vendosni HDD me USB tek ASIGBasemap-2, e sipërmja, e cila hoston VM (ASIGBasemap). 

 

 Kopjimi local në serverin e AKSHI-t  

⚫ Në zyrat e ASIG, lidhuni me rrjetin wifi ASIG_MAIN dhe startoni aplikacionin Remote Desktop. Lidhuni 

me  ASIGBasemap-2 
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➢ 172.24.19.12, pyesni administratorin IT të ASIG për kredincialet e administrimit të domain-it 

➢ Sigurohuni që HDD njihet nga server si mëposhtë 

➢ Lidhni me dosjen asigshare të VM (ASIGbasemap, \\172.24.19.21\asigshare) 

⚫ Kopjoni të dhënat me dojen e përbashkët  

➢ 30-40 MB/s (nga zyra, më pak se 10MB/s)  

➢ E shpejtë por përsëri kërkon kohë të realizojë 

 

 

 

4.3. Krijimi i një EGDB të re 

 Çfarë është PostgreSQL? 

PostgreSQL është një databazë menaxhimi në internet, i cili është zhvilluar në Universitetin e Kalifornisë, 

Departamenti i Shkencave Kompjuterike në Berkeley. Është një sistem i menaxhimit të bazës së të dhënave i 

hapur (open source), i cili ka aftësinë për të mbështetur tipologji të mëdha, që përfshinë por nuk kufizohen 

në: 

⚫ Kërkime komplekse 

⚫ Çelësa të huaj 

⚫ Gishtëza“triggers” 

⚫ Pamje të përditësuara 

⚫ Integritet në transanksione 

⚫ Kontrolli i njëkohshëm i multiversion 

 

Për më tepër, përdoruesit mund ta përdorin këtë databazë të hapur në shumë mënyra të ndryshme. Është 

e mundur të shtohen të dhëna, tipologji, funksione, etj. 

PostgreSQL mund të përdoret falas për këdo dhe për çfarëdo qëllimi, privat, komercial ose akademik. 

* https://www.postgresql.org/docs/9.6/intro-whatis.html 

 Kërkesat e databazës PostgreSQL për ArcGIS 10.7.x dhe ArcGIS Pro 2.4 

Versionet e mëposhtme të PostgreSQL dhe PostGIS janë të suportuar nga ArcGIS. Versionet e listuara janë 

https://www.postgresql.org/docs/9.6/intro-whatis.html
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versionet më minimale, të vogjël, të mbështetur dhe të çertifikuar për secilën version të madh të mbështetur 

të PostgreSQL. Versione më të reja të vogla suportohen, por nuk janë çertifikuar. Bazuar përkufizimit 

PostgreSQL, numri në pozicionin y tregon një version të vogël në një lëshim: PostgreSQL 9.x.y. Për PostgreSQL 

10.x, numri në pozicionin x tregon një version të vogël. 

⚫ PostgreSQL 11.2* 

➢ PostGIS 2.5.1* 

⚫ PostgreSQL 10.7 (64 bit) 

➢ PostGIS 2.4 

⚫ PostgreSQL 9.6.12 (64 bit) 

➢ PostGIS 2.3 

⚫ PostgreSQL 9.5.12 (64 bit)** 

➢ PostGIS 2.2** 

 

*Suporti bëhet me ArcGIS 10.7.1 dhe ArcGIS Pro 2.4. 

**Suporti mbaron me ArcGIS 10.7dhe ArcGIS Pro 2.3. 

*** https://pro.arcgis.com/en/pro-app/help/data/databases/database-requirements-postgresql.htm 

 

 Instalimi 

4.3.3.1 Ngritja e sistemit 

⚫ Kliko “Run as Admin” 

➢ C:\Users\----------\Documents\ArcGIS 3rd Party\PostgreSQL_10.7\postgresql-10.7-1-

windows-x64.exe 

⚫ Vendos fjalkalimin 

➢ “postgres” (mund të provosh çfarë të duash) 

 

https://pro.arcgis.com/en/pro-app/help/data/databases/database-requirements-postgresql.htm
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⚫ Shtyp butonin “Next” disa herë deri sa ju paraqitet pamja si mëposhtë. 

 

 

  

postgres

Uncheck

And tab “Finish”                restart.
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4.3.3.2 Ngritja e “st_geometry.dll” 

⚫ Instaloni Visual Studio 2015, 2017 dhe 2019 

➢ https://support.microsoft.com/en-gb/help/2977003/the-latest-supported-visual-c-

downloads 

 

 

 

4.3.3.3 Regjistrimi në “My ESRI” 

⚫ Shkoni tek 

➢ https://my.esri.com/#/downloads/Database%20Support%20Files 

➢ Është e munduar të hysh në llogarinë e ESRI nga një llogari facebook-u 

➢ Dhe shkarkoni databazën e kërkuar. 

➢ Llogaria Enterprise kërkohet. 

➢ Nëse përdorni llogarinë tuaj personale dhe fjalkalimin personal. 

➢ ArcGIS Pro Database suporton: 

 

install

restart.

https://support.microsoft.com/en-gb/help/2977003/the-latest-supported-visual-c-downloads
https://support.microsoft.com/en-gb/help/2977003/the-latest-supported-visual-c-downloads
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⚫ Kopjoni nga “st_geometry.dll”  

➢ \ProDatabaseSupport_24_169289\ProDatabaseSupport_24\PostgreSQL\10\Windows64\s

t_geometry.dll“ 

➢ Në  

➢ C:\Program Files\PostgreSQL\10\lib 
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 “Run ArcGIS PRO” dhe “run Create Enterprise Geodatabase” 

 

 

 

  

①

②

③

④

⑤

⑥
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4.3.4.1 Emërtimi i instancës: localhost 

⚫ Shkruani emërtimin e serverit PostgreSQL në rreshtin e fundit në dritare. 

 

 

 

4.3.4.2 Emërtimi i databases (DB) 

⚫ Vetëm shkronjat jokapitale të alfabetit. Të reja apo ekzistuese janë në rregull. 

⚫ Ky parametër i vlefshëm për serverin PostgreSQL dhe mund të jetë ose emri i databazës 

ekzistuese të paracaktuara ose një emër për të cilën programi do të krijojë. 

⚫ Nëse mjeti krijon databazë, në SQL Server, madhësia e skedarit ose do të jetë e njëjtë me atë 

të përcaktuar ose 500MB për skedarin MDF (File Descriptor File) dhe 125MB për (skedarin log 

të krijuar nga SQL Server). Të dy këta skedarë janë krijuar në vendndodhjen e paracaktuar të 

serverit SQL në serverin e bazës së të dhënave. 

 

4.3.4.3 Administratori i databazës 

⚫ Administratori i databazës “postgres” 

⚫ Nëse përdorni vërtetimin e databazës, specifikoni një përdorues administrator të databazës. 

⚫ Për oracle, përdorni përdoruesin sys. Për PostgreSQL, specifikoni një përdorues që ka status 

superpërdorues. 
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4.3.4.4 Fjalkalimi i Database Administrator Password 

⚫ “ postgres ” 

 

4.3.4.5 Fjalkalimi i administratorit të gjeodatabazës 

⚫ “ postgres ” 

 

4.3.4.6 Skedari i autorizimit 

⚫ Kopjoni skedarin e kodeve çelës nga serveri ArcGIS në një vend të arritshëm për pajisjen. 

⚫ Ky file krijjohet në folderin \\Program Files\ESRI\License<release#>\sysgen të serverit 

Windows dhe /arcgis/server/framework/runtime/.wine/drive_c/Program 

Files/ESRI/License<release#>/sysgen në Linux. Nëse nuk e keni bërë deri tani kështu, 

autorizoni ArcGIS Server që të krijoni këtë skedar.  

 

4.3.4.7 Përfundimi i krijimit të gjeodatabazës “enterprise” 
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 Instalimi i PostGIS 

⚫ PostGIS është një zgjerues gjeohapësinor i databazës pët databazat e lidhura me objektet në 

PostgreSQL. Shton suport për objektet gjeografike që lejojnë kërkimet e vendndodhjes të ekzekutohen 

me SQL. 

 

 

 

 

 

②



③ https://postgis.net/

Type PostgreSQL 

password

Can type any name

If you use same port number, same user as well as same password, 

you will access to the previous created database.
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 “Query” dhe “Inserting Data” në “pgAdmin 4” 

 

 

 

 

 

  

① ②

③
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 Krijimi i databatës dështoi: ERROR: “Nuk lejohet krijimi i databazës” 

 

 

 

⚫ Jo çdo përdorues ka autorizim për të krijuar databazë të re. Nëse PostgreSQL refuzon të krijojë 

databazë për ju, atëherë administratori i faqes duhet t'ju japë autorizim për të krijuar atë. 

Konsultohuni me administratorin e faqes tuaj nëse kjo ndodh. 

⚫ Ju gjithashtu mund të krijoni databaza me emra të tjerë. PostgreSQL ju lejon të krijoni një numër të 

pacaktuar databazash në një site. Emërtimi i databazës duhet të ketë karakterin e parë një karakter 

alfabetik dhe janë të kufizuara në 63 bytes në gjatësi. Një zgjedhje e përshtatshme është të krijoni një 

databazë me të njëjtin emër si emërtimi i përdoruesit.  

*Burimi: https://www.postgresql.org/docs/9.6/tutorial-createdb.html 

 

⚫ ÇFARË NËNKUPTON GABIMI I NDODHUR 

⚫ "Arsyeja më e zakonshme për të cilën do të refuzohet është sepse serveri Postgres nuk mund të 

gjejë skedarin vendin ku e keni specifikuar. Komanda COPY ekzekutohet nga këndvështrimi i 

serverit dhe jo i klientit. Nëse serveri Postgres po funksionon lokalisht në kompjuterin tuaj, ai do të 

funksionojë nën llogarinë e përdoruesit që është i ndryshëm nga e juajai. Prandaj nuk mund të 

lexojë apo të shkruaj skedarë që, për shembull, janë në direktorinë e llogarisë tuaj përsonale. Në 

mënyrë të ngjashme, nëse serveri po funksionon nga distanca në një kompjuter tjetër, ai nuk do të 

jetë në gjendje të përdorë skedarë për të lexuar ose shkruar në kompjuterin tuaj. " 
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*Burimi: https://www.masterywithdata.com/blog/copy-permission-denied 

 

 

⚫ Privilegjet (të drejtat) e gjeodatabazës në Server SQL. 

Privilegjet përcaktojnë se çfarë përdoruesi është i autorizuar të bëjë me të dhënat dhe databazën. 

Privilegjet duhet të caktohen bazuar në llojin e punës që personi bën brenda institucionit. 

 

 

  

https://www.masterywithdata.com/blog/copy-permission-denied
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 Importimi i të dhënave nga “ArcGIS Pro” tek “PostgreSQL server” 

 

 

 

 

 

postgres

Password 

Created geodatabases will be appear

Desire data

PostgreSQL instance

New database name
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⚫ Error 000210: Cannot create output <value> 

 Nëse nuk mund ta përfundoni gjeoprocesimin, “feature class to feature class” për importimin e 

databazës nga ArcGIS Pro në PostgreSQL; thjesht përpiquni të mbyllni të gjitha projektet dhe 

të filloni nga fillimin me ArcGIS Pro. 

 Pastaj krijoni gjeodezistatën e re Enterprise dhe bëni përsëri procedurën. 

 ERROR 000210 do të thotë që skedari nuk mund të krijohet pasi kjo mund të shkaktohet nga 

bllokimi i të dhënave, një adresë (path) e pasaktë apo drejtat e kufizuara ndaj përdoruesit. 

 Në këtë rast ju lutemi konfirmoni që të dhënat nuk janë të bllokuara/kyçura nga një përdorues 

ose aplikacion tjetër dhe se keni të drejta të plota për hapësirën e punës që po përdoret. 

Kontrolloni për të siguruar që adresa e të dhënave është e saktë ose provoni të krijoni skedarin 

në një adresë të re. 

 *Burimi: https://pro.arcgis.com/en/pro-app/tool-reference/tool-errors-and-warnings/001001-

010000/tool-errors-and-warnings-00201-00225-000210.htm 

 

  

https://pro.arcgis.com/en/pro-app/tool-reference/tool-errors-and-warnings/001001-010000/tool-errors-and-warnings-00201-00225-000210.htm
https://pro.arcgis.com/en/pro-app/tool-reference/tool-errors-and-warnings/001001-010000/tool-errors-and-warnings-00201-00225-000210.htm
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 Importimi i të dhënave në “pgAdmin 4” 
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 Ku gjenden të dhënat e eksportuara? 

 

 

 

 Më shumë informacione 

⚫ https://www.postgresql.org/docs/9.6/tutorial-createdb.html 

⚫ https://www.postgresql.org/docs/9.6/tutorial-createdb.html#FTN.AEN467 

⚫ https://www.postgresql.org/docs/9.6/tutorial-start.html 

⚫ https://www.postgresql.org/docs/9.6/index.html 

⚫ https://desktop.arcgis.com/en/arcmap/10.3/manage-data/gdbs-in-sql-server/privileges-sqlserver.htm 

 

 

Fund 

https://www.postgresql.org/docs/9.6/tutorial-createdb.html
https://www.postgresql.org/docs/9.6/tutorial-createdb.html#FTN.AEN467
https://www.postgresql.org/docs/9.6/tutorial-start.html
https://www.postgresql.org/docs/9.6/index.html
https://desktop.arcgis.com/en/arcmap/10.3/manage-data/gdbs-in-sql-server/privileges-sqlserver.htm

