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Qëllimi i punimit

Qëllimi i këtij punimi, duke u bazuar edhe në temën e konferencës është që ta bëjë të pa

dukshmen të dukshme me anë të virtualizimit të shënimeve nëntokësore, e bazuar në zhvillimin e

teknologjive të reja dhe ndërveprimin e tyre siç janë GIS dhe Augmented Reality.



GIS

Sistemi i Informacionit Gjeografik (GIS)

është ndër teknologjitë më moderne të kohës

që ka përdorim të gjerë në shumë fusha. Ky

sistem mundëson menaxhimin elektronik të

të dhënave hapësinore si dhe mundëson

vizualizimin dhe virtualizimin sa më efikas të

tyre. Qëllimi i GIS është mbledhja,

modelimi, ruajtja, manipulimi, analiza,

marrja dhe prezantimi i gjeo të dhënave

Augmented Reality

AR mund të përkufizohet si një sistem që përmbush tre

karakteristika themelore: një kombinim i botës reale dhe

virtuale, bashkëveprim në kohë reale dhe regjistrim i

saktë 3D i objekteve virtuale dhe reale. Kjo përvojë është

e ndërthurur në mënyrë të përsosur me botën fizike, aq sa

perceptohet si një aspekt gjithëpërfshirës i mjedisit real.

Në këtë mënyrë, augmented reality ndryshon perceptimin

e vazhdueshëm të botës reale. Realizimi i kësaj

teknologjie bëhet përmes pajisjeve mobile si dhe kohëve

të fundit edhe përmes syzeve të zhvilluara specifikisht

për integrimin e Augmented Reality në jetën e

përditshme.



Komponentat kryesore për implementimin e AR në
menaxhimin e rrjetit të ujësjellësit

1. Shënimet në GIS.

Nënkuptojnë digjitalizimin e të dhënave për rrjetin e ujësjellësit primar dhe sekondar duke përfshirë
burimet, stacionet e pompimit, rezervuarët, gypat, pusetat kryesore, valvulat, hidrantët etj.

2. Saktësia e të dhënave.

Të dhët të cilat i fitojmë nga digjitalizimit duhet të jenë të dhëna të sakta mbi lokacionin se ku gjendet
aseti duke përmbajtur shënimet mbi lokacionin me të dhëna koordinative X,Y (në rastin e Rep. 
Kosovës) në sistemin referues KOSOVAREF01.

3. Kodimi i të dhënave

Kodimi i të dhënave si proces është mjaft kompleks, që nënkupton konvertimin e të
dhënave nga një format në një format tjetër, për qëllime të paraqitjes, përpunimit si dhe
përputhshmërinë e të dhënave për implementimin e aplikacioneve.



Përparësit e përdorimit të GIS dhe AR

Duke e pasur parasysh që zhvillimi teknik dhe teknologjikë ndodhë për arsye të lehtësimit të punëve të
përditshme me synimin e vetëm që të bëhet optimizimi sa më racional i aspektit financiar dhe operativ.

Ndërveprimi në mes të GIS dhe AR është shumë ideal për të arritur këtë optimizim për arsye se, paraqitja e
pajisjeve infrastrukturore në sistemin e ujësjellësit dhe jo vetëm, përmes Augmented Reality në botën
reale ia mundëson përdoruesit ta shoh infrastrukturën në mënyrën më të mirë dhe me saktësi të lartë
duke e rritë në këtë mënyrë produktivitetin në punë, zvogëlon gabimin njerëzor dhe mundëson një
ambient më të sigurt të punës.



Struktura e implementimit të Aplikacionit





Rezultatet të cilat do të arrihen me përdorimin dhe implementimin e kësaj teknologjie si dhe

ndërlidhjen e saj me GIS janë: evidentimin më të shpejt të problemeve që paraqiten në

infrastrukturën e ujësjellësit, reagim më i shpejt në mirëmbajtjen e rrjetit të ujësjellësit,

përmirëson sigurinë në punë, si dhe e lehtë për tu përdorur në smart pajisjet si (telefon,

tablet, GPS etj.).

Rezultatet e implementimit
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