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1. Hyrje 

Ky raport mund të dorëzohet në kuadër të projektit të titulluar: "" Rruga e djathit "si një 

forcë novatore e trashëgimisë kulturore për zhvillimin e agroturizmit në zonën 

ndërkufitare", me nofkën CheeseCulT, bashkëfinancuar nga INTERREG IPA CBC 

Programi Greqi - Shqipëri 2014-2020, i Bashkimit Evropian dhe i Burimeve Kombëtare 

të Greqisë dhe Shqipërisë, me kodin e Komitetit të Kërkimit "60920" dhe kodin MIS 

"5042207". Kontrata për furnizimin e shërbimeve "Këshillimi i Përgjithshëm i 

Menaxhimit të Biznesit dhe Hartëzimi" i Grupit 2 "Shërbime të Hartësimit Dixhital" 

është Nr. Prot. 47535 / 08-12-2020. Kontraktori ndërmori zbatimin e Deliverable 3.1.5: 

" GIS Mapping of a transnational Cheese Route and Identification of Thematic Sub-

Routes". 

Qëllimi i këtij manuali është të sigurojë informacionin e nevojshëm për përdoruesit e 

tabelës së bardhë përfundimtare interaktive (përndryshe pult; termat greqisht dhe 

anglisht përdoren në mënyrë alternative në tekst) për projektin CheeseCulT, i cili 

përfshin të gjithë elementët e nevojshëm që përbëjnë zonat e studimit dhe nënvizoni 

rrugët e mundshme. Elementët kryesorë të dorëzimeve të kontraktuesit kanë të bëjnë 

me analizën, sintezën dhe vizualizimin e të dhënave në panelin e ndërveprimit duke 

përdorur Sistemet e Informacionit Gjeografik dhe Sistemet e Inteligjencës së Biznesit. 

Të dhënat janë të disponueshme fizikisht dhe kulturalisht për fushat e programit dhe 

bëhen të arritshme përmes panelit të kontrollit (të hapura për të gjithë), ndërsa 

përdoruesit mund të specializojnë kërkimet e tyre bazuar në interesat e tyre. Për më 

tepër, i gjithë informacioni regjistrohet në tre gjuhë: Greqisht, Anglisht dhe Shqip. 

Manuali shpjegon mundësitë që përdoruesit kanë në lidhje me panelin e kontrollit që 

është postuar (dhe është i arritshëm për të gjithë) në lidhjen vijuese: 

https://public.tableau.com/app/profile/cheececulteu     

Filozofia e përgjithshme e tabelës së bardhë interaktive bazohet në performancën 

hartografike të të dhënave mbi aktivitetet e djathit dhe qumështit të zonave të studimit 

të kombinuara me elementë kritikë të realitetit si Kultura, Muzeumet, Urat, Mjedisi dhe 

Destinacionet Top. 

Për secilin prej këtyre elementeve, siç është analizuar më poshtë, janë përfshirë një 

përshkrim përkatës, referencat, lidhjet në internet dhe imazhet në mënyrë që përdoruesit 

të kenë një pamje të plotë. Të dhënave të mësipërme u shtohen partnerët e programit si 

Prodhuesit, objektet Turistike, Autoritetet Lokale dhe vendet Kulturore. Për ta, të gjithë 

informacionin e nevojshëm është në dispozicion që vizitorët të kuptojnë shërbimet e 

ofruara dhe të zgjedhin vetë rrugët që dëshirojnë të ndjekin përveç atyre të sugjeruara 

tashmë.   

https://public.tableau.com/app/profile/cheececulteu
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2. Raporti i punës 

2.1. Detyrimet kontraktuale 

Detyrimet kontraktuale të kontraktorit përcaktojnë që nga fillimi që ai merr përsipër të 

organizojë, analizojë, kompozojë dhe vizualizojë me aplikacione interaktive përmes 

sistemeve të informacionit gjeografik dhe sistemeve gjeografike të biznesit të të gjithë 

informacionit gjeografik dhe përshkrues të burimeve fizike dhe njerëzore të shoqëruara 

me "Streets of Cheese" ". Qëllimi ishte krijimi i një paneli ndërveprues (Dashboard), 

dmth. Menuja e Navigimit, e cila do të përfshijë informacionin bazë në lidhje me 

projektin dhe fushat e aplikimit. Aplikimet ndërvepruese do t'i mundësojnë përdoruesit 

të ekzekutojë pyetje të shumta njëkohësisht mbi bazën gjeografike dhe përshkruese me 

arsyetim jo-linear në një mjedis interaktiv të vizualizuar. Në veçanti, aplikacionet 

interaktive të vizualizimit të të dhënave i japin përdoruesit mundësi të shumta për të 

arritur: 

• Shikimi simultan i të gjithë informacionit gjeografik dhe përshkrues. 

• Specializimi duke paraqitur informacionin e përgjithshëm për secilën fushë të 

interesit brenda të njëjtës tabelë interaktive me një klik të vetëm me rregullimin 

e njëkohshëm të të gjitha fushave dhe mundësinë e kthimit të menjëhershëm në 

gjendjen origjinale të tabelës së bardhë interaktive. 

• Ekzekutoni pyetje të shumëfishta komplekse dhe sintetike për informacione 

gjeografike dhe përshkruese (thjesht me një klikim) ndërsa përshtatni fushat e 

tabelës interaktive me këto pyetje. 

• Aftësia për të integruar tabelën e bardhë interaktive në çdo faqe në internet duke 

përdorur kodin e ngulitur. 

• Mundësia e ndarjes falas të tabelës interaktive me një lidhje për këdo të 

interesuar. 

• Aftësia për të lidhur tabelën e bardhë interaktive me faqet e tjera të internetit që 

lidhen me informacionin përshkrues dhe t'i vizualizoni ato në të njëjtën tabelë 

interaktive. 

• Aftësia për të zgjedhur prejardhjet gjeografike. 

• Ndërfaqe miqësore për përdoruesit. 

• Aftësi për të zgjedhur aplikacionin në gjuhë të ndryshme (Greqisht, Shqip, 

Anglisht). 

• Aftësia për të zmadhuar informacionin gjeografik dhe mjetet me zgjedhje të 

shumëfishtë në fushat e informacionit gjeografik. 

• Aftësia për tu lidhur direkt me pamjen e rrugës në Google. 
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2.2. Metodologjia   

Qasja metodologjike për zbatimin e veprimeve të mësipërme dokumentohet në hapat e 

mëposhtëm:  

 

 

Grafiku 1. Qasja metodologjike. 

 

Α. Mbledhja e të dhënave 

Α1. Futjet e të dhënave nga autoriteti kontraktues  

 

A. Mbledhja e të 
dhënave

B. Analiza / përpunimi / 
korrigjimi i gabimeve

C. Gjeoreferenca

D. Vizualizimi
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Të gjitha sa më sipër u arritën në mënyrën që ishte regjistruar, megjithatë, për 

përfundimin e dorëzimit aktual, një hyrje kritike ishin të dhënat që u përdorën për të 

krijuar hartën ndërvepruese. Konkretisht, ekipi i projektit pranoi: 

• Rezultatet e hulumtimit të kryer në Prodhuesit dhe Tregtarët e Produkteve të 

Qumështit, Kompanitë lokale të hotelierisë dhe akomodimit, Autoritetet dhe 

Institucionet Kulturore në Greqi dhe Shqipëri. 

• Partnerët e fundit të CheeseCult në Greqi dhe Shqipëri, duke përfshirë të dhëna 

të tilla si informacione të shkurtra përshkruese dhe të kontaktit. 

• Rezultatet e vlerësimit të partnerëve të CheeseCult në Greqi dhe Shqipëri, 

bazuar në të cilat ato klasifikohen në nivele të ndryshme (3 nivele kriteresh në 

lidhje me shkallën e interesit për pjesëmarrjen në projekt, karakteristikat / 

përshtatshmërinë dhe rëndësinë për projektin). 

Në total, bashkëpunëtorët tejkalojnë 30. Sidoqoftë, për interpretimin e plotë të realitetit 

të fushave të programit, ishte e nevojshme të identifikohen elementë shtesë të mjedisit 

dhe kulturës. 

Α2. Të dhënat e mbledhura nga kontraktori 

Ekipi i projektit mori përsipër të formulojë një bazë të të dhënave (në 3 gjuhë të 

ndryshme) që përfshin: 

• Pikat me interes kulturor dhe historik në Greqi dhe Shqipëri. Kjo kategori 

përfshin vendet arkeologjike, monumentet, tempujt, teatrot, etj. Në pult, 

kategoria shfaqet si KULTUR. Janë mbledhur 67 të dhëna përkatëse. 

• Thesaret kulturore në Greqi dhe Shqipëri. Kjo kategori përfshin muze, 

biblioteka, qendra kërkimore, etj. Në pult, kategoria shfaqet si MUSEUMS. 

Janë mbledhur 60 të dhëna përkatëse. 

•  

• Urat në Greqi dhe Shqipëri. Në pult, kategoria shfaqet si URA. Janë mbledhur 

21 të dhëna përkatëse. 

• Në dispozicion të natyrshëm në Greqi dhe Shqipëri. Kjo kategori përfshin 

elementë të mjedisit si parqet Kombëtare, grykat, liqenet, plazhet, etj. Në pult, 

kategoria shfaqet si MJEDIS. U mblodhën 75 të dhëna përkatëse. 

• Destinacionet kryesore në Greqi dhe Shqipëri. Kjo kategori përfshin qytete, 

fshatra, etj. Në pult, kategoria shfaqet si TOP DESTINATIONS. Janë mbledhur 

16 të dhëna përkatëse. 
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Në total ato renditen në më shumë se 180 të dhëna të mbledhura. Për secilin prej tyre u 

regjistrua një përshkrim i shkurtër, referenca bibliografike përkatëse nga buron 

informacioni dhe koordinatat x dhe ψ për paraqitjen e tyre korrekte në hartë. 

Për më tepër, u mblodhën imazhe shoqëruese për secilin prej këtyre elementeve në 

mënyrë që përdoruesit të mund të shikonin imazhet në kombinim me hartën interaktive 

të rrugës. Përkatësisht, imazhet u kërkuan dhe u shtuan për partnerët e CheeseCult. 

Β. Analiza - përpunimi - korrigjimi i gabimeve 

Në mënyrë që të arrihej shfrytëzimi i saktë i të dhënave, së pari u korrigjuan gabimet e 

nevojshme, ato u grupuan në kolona specifike në bazën e të dhënave dhe në fund u 

bashkuan (bashkuan) tabelat për të kombinuar të gjithë informacionin. Pastaj, meqenëse 

të gjitha më lart u bënë në Greqisht, përkthimet e nevojshme u bënë në Anglisht dhe 

Shqip. 

C. Gjeoreferenca 

Për të kapur të gjitha të dhënat nga ana hapësinore, x-koordinatat u vendosën nga hartat 

google në një sistem koordinues WGS 84. Këto të dhëna kanë të bëjnë kryesisht me 

bashkëpunëtorët shqiptarë të projektit si Qendra e Ekspozitave, Restoranti "24 ore" dhe 

producentët Luljeta Xhebro, Vladimir Petro, Izet Bejkaj, Arben Stefanidhi dhe Albert 

Lipe. Në sa më sipër, supozimi u ndoq se koordinatat x-ψ janë identike me zonën më 

të gjerë në të cilën këta bashkëpunëtorë janë aktivë. 

Përveç kësaj, për shumicën e artikujve u mblodhën lidhjet e nevojshme për pamjen në 

rrugë të Google. Kur ishte e mundur përmes hartave google, faqja ishte vendosur dhe 

lidhja përkatëse u regjistrua dhe si rezultat përdoruesit e hartës interaktive kanë qasje 

në pamjen e rrugës. Sidoqoftë, në shumë raste kur Google nuk ka regjistruar (p.sh. në 

të dhëna mjedisore siç janë parqet kombëtare, etj.) Është përfshirë një lidhje përkatëse 

që e çon përdoruesin në zonën më të gjerë të elementit në hartat e Google. 

D. Vizualizimi 

Duke përdorur programin Tableau, të dhënat u futën dhe u krijuan në fletë pune 

përkatëse, të cilat u vizualizuan në pultet interaktive. Që nga fillimi, kërkesat për disa 

nga veçoritë minimale që duhet të ishin në dispozicion nga paneli u morën parasysh. 

Arritur në mënyrë specifike: 

• Shikimi i njëkohshëm i informacionit gjeografik dhe përshkrues 

• Aftësia për të specializuar informacionin, për të personalizuar të gjitha 

elementet bazuar në zgjedhjet e përdoruesve 

• Kryerja e kërkimeve komplekse  

• Aftësia për të integruar panelin e kontrollit në çdo faqe në internet (kopjo-ngjit 

kodin e ngulitur) 
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• Aftësia për të ndarë lirisht panelin e kontrollit për këdo 

• Mundësia për të zgjedhur sfondin gjeografik 

• Mjedisi miqësor për përdoruesit 

• Aftësia për të shfaqur panelin e kontrollit në 3 gjuhë (Greqisht, Anglisht, Shqip) 

• Mundësia e fokusit të madh (zoom) 

• Lidhu me google street view 
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3. Karakteristikat e Përgjithshme të Panelit 

Në kontekstin e të gjitha më lart, më poshtë janë mundësitë praktike të panelit të 

kontrollit. Së pari, në Imazh 1, shiriti i opsioneve gjendet në pjesën e poshtme të djathtë 

të tabelës interaktive. Në mënyrë të veçantë, pasi kanë bërë disa redaktime (undo), 

përdoruesit mund të zgjedhin zhbërë (redo), ribërë dhe rivendosin (reset). Pastaj, 

përmes ndarjes (share), paneli mund të njoftohet duke kopjuar lidhjen që shfaqet në 

dritaren që shfaqet (Imazh 2). 

 

Imazh 1. Opsionet e menaxhimit të panelit. 

 

 

Imazh 2. Mënyrat për të njoftuar panelin e kontrollit. 

Përdoruesit mund t'i marrin të dhënat përmes Shkarkimit në formatet e mëposhtme: 

Imazh, pdf dhe powerpoint (Imazh 3). Përveç kësaj, ajo ofron mundësinë për të parë në 

ekran të plotë duke e bërë leximin (Full Screen) e të dhënave më funksionale. 

Megjithatë, vini re se pjesa e djathtë e shiritit të opsioneve nuk është e disponueshme 

kur shikoni në ekran të plotë. 
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Imazh 3. Mënyrat për të ruajtur një skedar. 

Informacioni interaktiv i tabelës së bardhë shfaqet në fund të faqes për të siguruar 

informacion se sa njerëz e kanë parë këtë panel, kur është botuar dhe kur është 

azhurnuar (Imazh 4). 

 

 

Imazh 4. Informacioni i panelit. 

 

Imazh 5. Mjetet e hartës. 

Mjetet për menaxhim të menjëhershëm të të dhënave shfaqen në hartën kryesore  

(Imazh 5). Në mënyrë të veçantë, përdoruesit mund të përqendrohen në zonën që 
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dëshirojnë (zoom in) ose largohuni nga pamja shumë e përqendruar (zoom out). Me 

opsionin e zmadhimit në shtëpi, harta kthehet në shkallën e saj origjinale. Sa i përket 

opsioneve, duke klikuar në shigjetën përdoruesit kanë një larmi mënyrash për të 

zgjedhur të dhënat. Opsioni i parë (zoom area) shfaq një lupë me të cilën përqendrimi 

është në zonën e dëshiruar, opsioni i dytë (pan) lejon kursorin e përdoruesit të lundrojë 

në të gjithë hartën (duke klikuar dhe lëvizur) me shkallën e mbetur siç është. Tri 

opsionet e tjera (rectangle, radial, lasso) lejojnë opsione të të dhënave të personalizuara 

në hartë. 
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4. Manuali i Përdoruesit 

4.1. Skeda kryesore 

Në faqen kryesore (Imazh 6), përdoruesit janë të mirëpritur në aplikacion dhe u jepet 

mundësia të zgjedhin gjuhën që duan. Ky opsion i çon ata në skedën kryesore me të 

gjitha informacionet në lidhje me zonat e studimit. 

 

Imazh 6. Faqja kryesore e panelit të kontrollit. 

Një mënyrë tjetër për të lundruar në pjesë të ndryshme të panelit të kontrollit ndodhet 

në pjesën e sipërme të majtë, ku ndodhen 7 skedat që çojnë në Menunë Kryesore në 

Greqisht (GR), Menuja përkatëse Angleze (EN) dhe Menuja Shqiptare (AL) shfaqet. 

Pastaj përdoruesit kanë qasje në itineraret sugjeruese-indikative në Greqisht (ROUTES 

GR), Anglisht (ROUTES EN) dhe Shqip (ROUTES AL) (Imazh 7). 

 

 

Imazh 7. Skedat e disponueshme. 
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4.2. Menuja themelore  

4.2.1. Fushat e opsioneve  

Menuja kryesore është identike për secilën nga tre gjuhët e përdorura. Në skedën 

kryesore të tabelës së bardhë interaktive, përdoruesit kanë mundësi të shumta siç 

tregohet në Imazh 8. 6 opsionet kryesore shpjegohen më poshtë. 

 

Imazh 8. Elementet qendrore të pultit. 

Së pari, përdoruesit mund të zgjedhin kategorinë që duan të kapin në hartë (pika 1 në 

Imazh 8). Fusha përfshin opsionin e zgjedhjes së shumëfishtë, dmth përdoruesit mund 

të zgjedhin të gjithë artikujt (All), një ose më shumë artikuj duke klikuar në fushën 

përkatëse. 

Emrat e pikave me interes shfaqen më pas (pika 2 në Imazh 8). Përdoruesit atje mund 

të lejojnë që të shfaqen të gjitha informacionet (All) ose të zgjedhin të gjitha pikat duke 

klikuar Të gjitha dhe më pas të zgjedhin një ose më shumë pika me interes. 

Në pikën e 3-të ndodhet fusha e përzgjedhjes së sfondit hartografik. Përdoruesit mund 

të zgjedhin nga katër opsione të tilla si harta satelitore, harta gjeofizike, harta e 

kontrastit të mprehtë dhe harta e kontrastit të butë (Imazh 9 deri Imazh 12). 

  

1 

2 

5 

3 

4 

6 
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Imazh 9. Ndryshimi i sfondit hartografik - harta gjeofizike. 

 

Imazh 10. Ndryshimi i sfondit hartografik - harta satelitore. 
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Imazh 11. Ndryshimi i sfondit hartografik - harta e kontrasteve të forta. 

 

 

Imazh 12. Ndryshimi i sfondit hartografik - harta e kontrasteve të butë. 
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Në pikën 4 ekziston një fushë përzgjedhjeje për të shfaqur Imazhin përkatës për secilën 

pikë me interes. Duke e aktivizuar, përdoruesit kanë qasje në imazhe që nxjerrin në pah 

secilën pikë si në Imazh 14. Pozicioni i fushës merr opsionin për të fshehur Imazhin siç 

tregohet në Imazh 13. 

 

 

  

Imazh 13. Opsioni i shfaqjes / fshehjes së imazhit. 

 

 

Imazh 14. Shfaqja e imazhit. 

Pika 5 tregon memon e hartës që shpjegon ikonat e përdorura në pikat sipas kategorisë. 

Në Imazh 15 shfaqet legjenda e hartës dhe një opsion shtesë shfaqet në pjesën e sipërme 

të djathtë të fushës. Përdoruesit mund të klikojnë në atë që u lejon atyre të izolojnë 

kategorinë që duan duke e zgjedhur atë nga memorandumi. 

 

 

Imazh 15. Legjenda e hartës. 
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Fushat e treguara në pikën 6 janë për renditjen e artikujve sipas kategorive në mënyrë 

që përdoruesit të kenë një pasqyrë të përgjithshme të tyre. Klikimi në njërën nga këto 

kategori do të sjellë një dritare që shfaqet me opsione Keep only dhe Exclude. Duke 

zgjedhur Keep only në njërën nga kategoritë, harta përqendrohet vetëm në elementet e 

saj. Në thelb kjo është një mënyrë e ndryshme për të zgjedhur një kategori. 

Duhet gjithashtu të theksohet se informacioni i rëndësishëm është në dispozicion në 

çdo pikë të hartës nga prapa. Për t'i parë ato, përdoruesi thjesht duhet të lëvizë kursorin 

në pikën e interesit. Aty do të gjeni informacione përshkruese dhe lidhje të ngjashme 

(Imazh 16). 

 

Imazh 16. Dritare pop-up me informacion të detajuar sipas artikullit. 

Më në fund, për secilin nga elementët që shfaqen në hartë, janë mbledhur lidhjet 

përkatëse të internetit, si dhe lidhja për pamjen e rrugës në Google. Përdoruesit kanë 

qasje në këto lidhje për sa kohë që ata klikojnë në pikën për të cilën interesohen. Pastaj 

shfaqet dritarja pop-up ku përfshihen lidhjet përkatëse siç tregohet në Imazh 17. 
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Imazh 17. Lidhje dhe lidhje të ngjashme për pamjen në rrugë të Google street view. 

 

4.2.2. Shembuj të përzgjedhjes së rrugës  

Bazuar në pikat e interesit që shfaqen në hartë, përdoruesi ka aftësinë të zgjedhë pika 

specifike me interes, duke krijuar kështu rrugët e tyre. Përzgjedhja mund të bëhet ose 

nga menuja e hartës ose duke zgjedhur parametrat me interes (Muzeumet, Kultura, 

Prodhuesit, Mjedisi, etj.). Duke zgjedhur si parametra me interes për shembull 

prodhuesit vendas, kulturën dhe mjedisin, mund të formohet një itinerar i cili fillon me 

një shëtitje në Skala Vitsa, vazhdon me një vizitë në Prodhuesin Rokka-Lena 

Gerothanasis, në Urën Klidoniavistas dhe në Bouraz më në fund përfundon me 

producentin Vassilios Porikis & Co. OE. (Imazh 18). 
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Imazh 18. Shembull i konfigurimit të rrugës nga përdoruesit (1). 

Një shembull tjetër i një rruge të mundshme që mund të konfigurohet nga përdoruesi 

lind nga zgjedhja e parametrave me interes në lidhje me mjedisin dhe prodhuesit 

vendas. Prandaj, duke filluar nga qendra e skive në Anilio, mund të vazhdojë me një 

vizitë në Metsovo dhe Vlachotirokomiki Tsoutsoplidis SA, në liqenin e burimeve Aoos 

dhe së fundmi në Parkun Kombëtar të Tzoumerka, Peristeri dhe gryka Arachthos 

(Imazh 19). 
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Imazh 19. Shembull i konfigurimit të rrugës nga përdoruesit (2). 

Një shembull tjetër i një rruge që mund të krijohet nga përdoruesit në rajonin e 

Shqipërisë lidhet me zgjedhjen e parametrave të kulturës, muzeve, mjedisit dhe 

prodhuesve vendas. Duke filluar me një vizitë te producentja Luljeta Xhebro, vizitori 

mund të vazhdojë me një vizitë në Qendrën e Ekspozitës, Muzeun Kombëtar të Luftës, 

Muzeun Etnografik, shtëpinë e Ismael Kadare dhe më në fund prodhuesin vendas Izet 

Bejkaj (Imazh 20). 
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Imazh 20. Shembull i konfigurimit të rrugës nga përdoruesit (3). 

 

4.3. Skeda e rrugës treguese 

Në skedën me rrugët e sugjeruara, përdoruesit gjejnë të njëjtin mjedis me ato të 

përmendura më sipër (Imazh 21), ndërsa për secilën prej tre gjuhëve të përdorura 

opsionet janë saktësisht të njëjta. Përdoruesit mund të zgjedhin midis 7 rrugëve të 

sugjeruara në zonat e studimit për të konfiguruar në mënyrë efektive vizitën e tyre. Siç 

tregohet në Imazh 22 përdoruesit mund të zgjedhin ndonjë nga 7 rrugët dhe kjo çon në 

shfaqjen e pikave përkatëse të interesit në hartë. 
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Imazh 21. Pikat treguese të rrugës. 

 

Imazh 22. Përzgjedhja e rrugëve.  

Përzgjedhja e rrugës së dytë, për shembull, përqendron hartën në një zonë specifike 

(Imazh 23) me pikat e sugjeruara të interesit për t'u vizituar. Përdoruesi mund të 

thellohet në secilin element të itinerarit për të vendosur se ku dëshiron të shkojë (Imazh 

24). 
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Imazh 23. Rruga e sugjeruar 2 - versioni grek. 

 

Imazh 24. Shembull i shfaqjes së artikujve të sugjeruar të rrugës. 
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Përkatësisht, e njëjta logjikë gjendet në hartat përkatëse ndërvepruese në anglisht dhe 

shqip. 

 

Imazh 25. Itinerari i sugjeruar 4 - Versioni anglisht. 

 

Imazh 26. Itinerari i sugjeruar 7 - versioni në shqip. 


