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ABSTRAKT
Procesi i përcjellës së kohës se kur është filluar puna dhe kohëzgjatjes së saj ka qenë një
çështje e komplikuar. Për shumë vite shumë metoda janë zhvilluar për të monitoruar
prezencën e punëtoreve në vendin e tyre të punës. Më të popullarizuarat kanë qenë karta
kohore dhe pasqyra e mungesave.
Secila nga këto opsione ka disavantazhët e veta. Në dekadën e fundit shumë kompani kanë
filluar të integrojnë softuerin dhe pajisje moderne për regjistrimin e hyrje-daljeve që të
monitorojnë prezencën e punëtoreve të tyre. Këto sistem përveç që ofrojnë regjistrimin e
hyrje-daljeve janë në gjendje edhe të gjenerojnë raporte ditore, kartelat e punëtorëve, listën e
pagave e shumë përfitime të tjera.
Në këtë projekt që kemi zhvilluar është ndërtuar një pajisje e ngjashme time and attendance
por është përdorur pllaka Arduino me aksesorët e saj duke shfrytëzuar RFID teknologjinë.
Përdorimi i sistemit në fjalë do t’i ndihmojë kompanitë, bizneset, institucionet e ndryshme
që të menaxhojnë më lehtë me punëtoret e tyre, të nxjerr raporte të detajuara dhe në mënyre
të automatizuar, larg nga metodat e vjetra tradicionale të cilat përveç që ishin të mundimshme
kanë harxhuar shumë kohë dhe kanë pasur vështirësi të tjera.
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1

HYRJE

Teknologjia e informacionit ka luajtur një rol të rëndësishëm në zhvillimin dhe modernizimin
e aspekteve të ndryshme në shumë sektorë të ndryshëm. Njëra ndër to ka qenë edhe përdorimi
i time and attendance sistemeve e cila ka ndihmuar pastaj shumë ndërmarrje, universitete,
shkolla, biznese në monitorimin dhe menaxhimin e punëtoreve të saj. Synimi i këtyre
sistemeve është që të rritë në radhë të parë efikasitetin në punë, fitimet e atyre që e përdorin
dhe të eliminoj metodat e vjetra të cilat kërkonin përdorimin e shumë letrave.
Epoka digjitale në të cilën jetojmë tash ka mundësuar të zhvillohen shumë teknologji të cilat
janë duke e prekur çdo aspekt të jetës së njeriut. Disa nga këto teknologji janë: NFC,
bluetooth, ajo biometrike e cila e identifikon njeriun me anë të karakteristikave të tyre si
zëri, fytyra, gjurmët e gishtërinjve, skanimi i iridës, RFID e shumë të tjera të cilat mund të
përdoren në pajisjet të cilat monitorojnë hyrje-daljet e punëtoreve në punë.
RFID është njëra ndër metodat më të popullarizuar monitorimin e hyrje-daljeve por edhe për
monitorimin e vendndodhjes së lokacionit të një objekti të caktuar. Institucionet e shëndetit,
institucionet financiare, makinat, librat, telefonat, pajisjet e kompjuteri e përdorin për
menaxhimin e njerëzve, aseteve dhe inventarit të tyre.
RFID si teknologji nuk është shumë e re po vazhdon të përdoret shumë pasi që ka një kosto
shumë të ulet dhe shumë efikase. RFID përdor radion valët dhe disa qipa të vogël të quajtur
tags në identifikimin, monitorimin e objekteve.
Ky studim është bërë me qëllim që të propozohet një time and attendance sistem i cili duke
përdorur Arduino pllakat, disa module të tjera që janë prodhuar për të dhe të përdorë RFID
për identifikimin e punëtoreve të cilët do t’i përdorin disa kartela ose tags gjatë hyrjes dhe
daljes nga puna. Duke përdorur këto të dhëna pastaj do të zhvillohet edhe attendance
sistemi i cili pastaj do të monitoroj hyrje-daljet, sa orë kanë punuar, gjeneron raportet ditore
dhe mujore për punëtore etj.
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2

DEKLARIMI I PROBLEMIT

Rritja e madhe e kompanive ka shtyrë ato që të zhvillojnë metoda të reja në monitorimin e
hyrje-daljeve të punëtoreve të tyre dhe llogaritjen e kohës sa kanë punuar. Njëra nder metodat
më të popullarizuar këtyre ditëve është ajo e zhvillimit të pajisjeve time attendance e cila
monitoron hyrje-daljet e punëtoreve, kohën sa kanë punuar si dhe menaxhon listën e pagave
të punëtoreve se sa do të paguhen brenda asaj periudhe duke eliminuar metodat e klasike të
cilat kanë qenë ato me përdorim të letrës.
Në treg ekzistojnë shumë pajisje time attendance të cilat prodhohen nga prodhues të
ndryshëm dhe të cilat përfshijnë edhe një softuer për menaxhimin e punëtoreve. Këto pajisje
zakonisht kanë çmime të larta dhe pagesa tjera për mirëmbajtje të softuerit, riparimi i pjesëve
të prishura në rast të ndonjë defekti së tyre është i pamundur pasi nuk dihet se si prodhohen
dhe çfarë pjesë përdorin duke detyruar klientin të blejë një pajisje komplet të re.
Duke pasur parasysh çmimin e lartë të tyre dhe problemet në mirëmbajtje lindë nevoja për
zhvillimin e një pajisje time attendance e cila duke përdorur mikrokontrolleret Arduino dhe
disa aksesorë të saj do të ketë një çmim dyfish më të lire dhe mirëmbajtja dhe riparimi i
pjesëve të sajë do të jetë shumë më i lehtë dhe praktik. Gjithashtu në fokus do të jetë e
zhvillimi i softuerit përcjellës i cili do të mundësoj që ta bëjë më të lehtë menaxhimin e
punëtoreve, monitorimin e hyrje-daljeve, llogaritjen e orëve sa kanë punuar, gjenerimin e
kartelës së punëtorit dhe disa raporteve të tjera. Gjithashtu kjo pajisje do të synoj që të jetë
sa më e lehtë në përdorim, do të ketë siguri të lartë dhe saktësi të të dhënave.
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3

SHQYRTIMI I LITERATURËS

Kohëve të fundit të rritur nevoja për time and attendance sisteme të cilat në mënyrë shumë
efikase janë duke i larguar metodat e vjetra të cilat përveç se të mundimshme kanë qenë edhe
jo efikase. Ekzistojnë shumë mënyra të zhvillimit të këtyre pajisjeve, por nder më të lehtat
dhe më pak të kushtueshmet është ajo duke shfrytëzuar pllakat Arduino dhe aksesoret e saj
siç janë Ethernet Shield, RFID moduli, LCD etj.
Në këtë kapitull do të shpjegohet se çka janë në të vërtet time and attendance sistemet, çka
është Arduino dhe si funksionon ai.
3.1

Çka janë Time Attendance Pajisjet

Në kohërat moderne Time and Atendance sistemi është më shumë se një mënyre për të
regjistruar kohen kur punëtorët kanë filluar punën dhe kanë përfunduar, pasi në këtë kohë
sisteme mund të llogaritet me përpikëri prezenca e punëtorit në punë, orari sa ka punuar, lista
e pagave të punëtorëve, pushimi vjetor e ai mjekësor e shume benifite të tjera. Disa sisteme
më të përparuar mund të vëzhgojnë edhe lokacionin ku ndodhen punëtoret dhe me anë të tyre
të gjeneron raporte më të detajuara.
3.1.1 Benifitet e Time and Attendance pajisjeve
Një Time and Attendance sistem i mirë ju mundëson që të keni një gamë të gjerë të
informatave të detajuara rreth aktiviteteve që ndodhin në kompaninë tuaj, e cila pastaj
mundëson rritjen e efikasitetit.
Informatat e sakta rreth kohës sa kanë punuar punëtoret mund të çojë deri tek faturat e
pagesave më të sakta, duke i zvogëluar kështu shpenzimet. Gjithashtu informatat e detajuara
rreth kohës së hyrjes së punëtoreve mund të ndihmojnë në eliminimin e vonesave në punë.
P.sh. kostoja vjetore e humbjes së dhjetë minutave në fillimin e punës për një kompani mund
të çoj në humbje deri me qindra mijëra euro.
Shumica e Time and Attendance sistemeve janë cloud-based e cila i mundëson të jenë më
fleksibile dhe qasje më të lehtë në sistem 24/7 përmes pajisjeve të ndryshme si smartphone,
tablat e të ngjashme.
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3.2

Çka është Arduino

Arduino është një open source pajisje elektronike e cila bazohet në një harduer dhe softuer
të lehtë në përdorim. Pllakat Arduino janë në gjendje të lexojnë inpute të ndonjë sensori p.sh.
ndezjen e një sensori, mesazh të twitterit, shtypje të butonit dhe ta kthejnë ato në output-e
duke aktivizuar në motor, publikuar diçka online ose edhe duke e ndezur një dritë led.
Ju mund të vendosni çka do të bëjnë pllaka duke i dërguar disa instruksione tek
mikrokontrolleri në bord.
Arduino është prodhuar për herë të parë në institutin e dizajnit dhe ndërveprimit Ivea si një
pajisje e shpejt për krijimin e prototipave duke pasur si target studentet të cilet nuk kishin
njohuri të mëhershme në elektronikë dhe programim. Pasi që komuniteti arduino u zgjeruar
në një rreth më të gjerë, lindi nevoja që pllakat Arduino t’i përshtateshin nevojave dhe sfidave
të reja. Të gjitha pllakat Arduino janë open source duke i dhëne mundësin përdoruesve që t’i
zhvillojnë ato në bazë të nevojave të tyre. Gjithashtu edhe softueri është open source dhe
është duke u rritur çdo ditë përmes numrit të madh të kontribuuesve që janë në të gjithë boten.
[1, 2]
3.2.1

Pse Arduino

Softueri i arduino është shumë i lehë për fillestaret dhe gjithashtu mjaftueshme fleksibil edhe
për përdoruesit më të avancuar. Arduino ka ndihmuar shumë profesor dhe student të
ndërtojnë instrumente që vërtetojnë ligjet e kimisë dhe fizikes, ose të fillojnë me programim
ose robotikë, ose shumë muzikant në eksperimentimin e instrumenteve të reja muzikore.
Ekzistojë edhe shumë lloje të platformave të mikrokontrollerve si : Parallex Basic Stamp,
Netmedia BX-24, Phidgets, MIT’s Handyboard dhe shumë të tjera me funksionalitete të
ngjashme.
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Mirëpo për dallim nga këto mikrokontroller Arduino ofron ofron më shumë avantazhe për
përdoruesit e saj, siç janë:
•

Jo i kushtueshëm – Pllakat Arduino janë relativisht jo të kushtueshme në krahasim
me platformat tjera të mikrokontrollereve.

•

Cross-platform – Softueri Arduino IDE punon për të gjitha platformat Windows,
MAC OS dhe Linux. Shumë sisteme të mikrokontrollerëve janë të kufizuara vetëm
në Windows.

•

I lehtë në programin – Arduino IDE është i lehtë të përdoret për fillestaret dhe
gjithashtu ofron benifite të ndryshme edhe për përdoruesit e avancuar.

•

Open Source softuer – Softueri i Arduinos është i publikuar si kod open source dhe
i mundshëm që të zgjerohet nga programoret me përvojë. Arduino mund të zgjerohet
përmes C++ librarive dhe personat që dëshirojnë të kuptojnë detaje teknike mund të
kalojnë nga Arduino në gjuhen programues AVR C në të cilën është i bazuar.

•

Open Soirce hardware – Të gjitha pllakat Arduino kanë një licenc që quhet Creative
Commons licens, që i lejon dizajnerët me eksperiencë të zhvillojnë versionet e tyre
rreth një modeli të caktuar. [2]

3.3

Arduino Mega

Arduino Mega është një mikrokontroller i bazuar ne ATmega2560. Arduino Mega ka 54 pina
digjital input/output nga të cilat 14 mund të përdoren si PMW outputs, 16 analog input, 4
UARTs(serial port i hardwerit), një lidhje për USB, një prize elektrike, një ISCP header dhe
butonin për resetim. Ai përmban çdo gjë që është e nevojshme për të mbështetur punën e një
mikrokontrolleri. [3]
3.3.1

Furnimzimi me elektricitet

Arduino Mega mund të furnizohet përmes portit USB ose me ndonjë furnizuesi te jashtëm.
Burimi i energjisë përzgjidhet automatikisht.
Furnizuesi i jashtëm mund të jete ndonjë AC-AD adapter ose ndonjë bateri. AC-AD adapteri
lidhet ne prizën elektrike të vendosur në pllakë, ndërsa nëse dëshirojmë të e lidhim me bateri
atëherë telat e baterisë lidhen ne pinat GND dhe VIN.
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Pllaka arduino mund te operoj ne furnizim prej 6 deri në 20 volt. Nëse furnizim është me i
vogël se 7V atëherë 5V pini do te furnizoj me elektricitet më te vogël se 5 volt dhe pllaka
nuk do te jete stabile, ndërsa nëse përdorim më shumë se 12 volt rregullatori i voltazhesh
mund të mbinxehet dhe të vije deri tek dëmtimi i pllakës. Rangu i rekomanduar është mes 7
dhe 12 volt.
Arduino Mega ka 4 pina për elektricitet:
1. VIN - Përdoret kur është duke e furnizuar pllakën e arduinos me energji nga burimet
e jashtme
2. 5V – Përdoret për ta furnizuar me elektricitet mikrokontrollerin dhe komponentët e
tjera ne pllake.
3. 3V3 – Është një 3.3V furnizues i cili gjenerohet nga FTDI qipi.
4. GND – Tokëzimi
3.3.2 Memoria
ATmega2560 ka një memorie 256KB për ruajtjen e kodit e cila ndahet në 8KB për
bootloader, 8KB për SRAM dhe 4KB për EEPROM.
3.3.3 Komunikimi
Arduino Mega përmban një numër të madh të lehtësirave që mundëson komunikimin me
kompjuter, me ndonjë Arduino tjetër ose edhe mikrokontroller tjetër. ATmega2650 përmban
katër UART harduerë për komunikimin serial TTL(5V). Një FTDI FT232RL në pllakë dhe
driveret FDDI që përmbajnë një port virtual. Softueri i Arduinos përmban një serial monitor
që lejon te dhënat e thjeshta të dërgohen dhe pranohen nga pllaka e Arduinos. Led-i RX dhe
TX do të ndriçojnë kur të dhënat janë duke u transmetuar përmes FTDI qipit dhe lidhjes USB
në kompjuter. ATmega2560 gjithashtu e mbështet edhe l2C(TWI) dhe SPA komunikimin.
3.3.4 Programimi
Arduino Mega mund të programohet me Arduino softuer(Arduino IDE). ATmega2560 vjen
me bootloader të gatshëm duke e mundësuar ngarkimin e kodit të ri pa ndihmën e ndonjë
harduer programeri të jashtëm. Komunikimi kryhet duke përdorur protokollet STK500.
Ju mund te kaloni bootloader-in dhe programin tek mikrokontrolleri përmes ICSP.

6

3.4

RFID

Radio Frequency Identification(RFID) është transmetim pa tela dhe pa kontakt që përdoret
për transferimin e të dhënave përmes valëve elektromagnetike. RFID e dërgon teknologjinë
auto-ID në një tjetër nivel duke i lejuar leximin e tag-eve pa parë ID e tyre si dhe në varësi të
tipit të RFID ka një rang të leximit prej disa centimetra deri në njëzet metra.
Aplikimi i parë i RFID teknologjisë është bërë në Luftën e Dyte botërore, ku janë identifikuar
aeroplanët miq dhe armiq. Që nga ajo kohë RFID teknologjia jo vetëm që është përmirësuar
por është ulur edhe kostoja e implementimit të sistemeve të cilat përdorin RFID teknologjinë
që e bënë RFID teknologjinë të jetë efecientë.
Ekzistojnë disa tipe të RFID për nga spektri elektromagnetik:
•

Low Frequency – kanë një rang të frekuencës 125-134 kHz, rangun e leximit e kanë
10 centimetra dhe përdoren tek gjurmimi i kafshëve, kontrolli i hyrjes, çelësat e
veturave.

•

High Frequency – kanë një rang të frekuencës 13.56 Mhz, Rangu i leximit deri në
30 centimetra dhe përdoren në NFC aplikacion, poker chips, Personal ID card etj.

•

Ultra-High Frequency – kanë një rang të frekuencës prej 860 – 960 Mhz. Kanë dy
tipe pasive dhe aktive. Rangu i leximit të tyre është 30 metra deri në +100 metra dhe
përdoren në: gjurmim të veturave, mining, ndërtimin e makinave etj.

3.4.1 Çka është një RFID tag
Një RFID tagu është shumë i thjeshtë dhe përbehet nga dy pjesë: një antenë për transmetimin
dhe pranimin e sinjalit dhe një RFID chip ose ndonjë qark të integruar në të cilën ruhen tag
ID dhe informatat e tjera.
RFID tags transmetojnë të dhënat e ndonjë gjëje(p.sh. punëtori, studenti) tek lexuesi duke
përdorur radio valët. RFID tagat zakonisht nuk kanë ndonjë bateri(përveç rasteve kur janë
aktive ose BAP tag) por në vend të tyre pranojnë energji nga radio valët e cila gjenerohet nga
RFID reader. Kur tagu pranon transmetimin nga RFID reader ose RFID antena, energjia
përcillet nga antena e brendshme deri tek chip-i i tagut. Energjia e aktivizon chipin i cili e
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modulon energjinë me informata të caktuara dhe e kthen mbrapa një sinjal tjetër drejt RFID
reader ose RFID antena.
Në secilin qip janë katër memory – EPC, TID, User dhe Reserved.
Secila nga këto katër memory përmban informata rreth përdoruesit që është bërë tag në varësi
se çka është specifikuar.
•

ECP memory – përmban kodin elektronik të produktit gjatësia e të cilit mund të
ndryshoj nga 96 bit deri 496 bit. Disa prodhues zgjedhin një numër të rastësishëm që
është unik ndërsa disa të tjera e përdorin një numër të rastësishëm por që mund të
përsëritet.

•

User memory – mund të ketë rangun nga 32 bit deri në 64000 bit dhe nuk është e
integruar në çdo qip. Nëse një tag e ka një user memory ajo pastaj mund të përdoret
për të dhëna të përcaktuara nga përdoruesi në lidhje me artikullin. Që mund të
përfshijë informata si tipin, numrin serial etj.

•

Reserved memory – përmban qasjen dhe mbylljen me fjalëkalim që i mundëson
memorien e tagut të mbyllet dhe i kërkon fjalëkalim përdoruesit në rast se ai kërkon
që tash sheh ose ndryshon.

•

TID memory – përmban identifikuesin e Tagut i cili është i përcaktuar nga prodhuesi
dhe nuk mund të ndryshohet.

Ekzistojnë qindra RFID tag të ndryshëm të cilet janë në dispozicion në forma, madhësi, tipare
dhe opsione të ndryshme në varësi të mjedisit të caktuar.
3.4.2 RFID Reader
RFID reader është një paisje e cila mundëson leximin dhe kthimin e informatave që cilat janë
të ruajtura brenda RDID tags.
Janë dy tipe te RFID reader:
1. Active RFID reader
2. Pasive RFID reader
RFID tagu i përdorur në sistem është një Mifare 13.56Mhz RC522 RFID Card Reader modul
për leximin e RFID tags pasive. Mifare RC522 është një me teknologji e larët e cila punon
pa kontakt me valë 13.56Mhz, është e dizajnuar nga NXP si një konsumues i vogël i
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energjisë, me çmim te volitshëm. Çdo RFID tag e ka një serial numër unik, e cila ndihmon
pastaj të identifikoj se tagu i cilit përdorues është. RFID tagu nuk kërkon bateri te brendshme.
[4] [5]
Kur tagu ose RFID kartela është afër RFID lexuesit ato transmetojnë informatat për tek RFID
lexuesi.

Figura 1 - Transmetimi i te dhënave ne mes te RFID lexuesit dhe RFID tagut

Disa karakteristike dhe veçori të MFRC522:
•

I/O pin-a të programueshëm

•

2.5V deri ne 3.3V furnizim me energji

•

CRC coprocessor

•

Një FIFO buffer

•

Zakonisht distanca e operimit në shkrim dhe lexim është më shume se 50mm

MFRC522 përkrahë këto standade të komunikimit:
•

Serial Peripheral Interface(SPI)

•

Serial UART

•

l2C-bus interdace

3.4.3 Serial Peripheal Interface(SPI)
SPI është përdorur për të mundësuar komunikim me shpejtësi shumë të madhe me hostin.
Interface-i mund t’i bëj ballë shpejtësisë deri në 10Mbit/s. Kur komunikon me host
MFRC522 sillet si “rob”, duke pranuar të dhënat nga hosti i jashtëm për mjedisin e
regjistruar, duke dërguar dhe pranuar të dhëna relevante për RF interface.
Një interface kompatibil me SPI i mundëson komunikim serial me shpejti të madhe në mes
të MFRC522 dhe mikrokontrollerit. [4]
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Figura 2 - Lidhja e SPI me Hostin

Siç u përmend edhe më herët se MFRC522 sillet si “rob” përgjatë komunikimit SPI, clock
sinjali i SPI SCK gjenerohet nga “pronari”. Komunikimi i të dhënave nga “pronari” deri tek
“robi” bëhet përmes linjës MOSI, linja MOSI përdoret të dërgoj të dhëna nga MFRC522 deri
tek “pronari”.
Të dhënave në MOSI dhe MISO duhet të jenë jo të ndryshueshme kur clock është ne rritje
dhe mund të ndryshohen kur clock është në rëne. Pra tek MFRC522 të dhënat sigurohen kur
clock është në rënje dhe janë të pandryshueshme kur clock është ne rritje.
3.4.4 UART

Figura 3 - Lidhja UART tek mikrokontrolleret

Inteface i brendshëm i UART është kompatibil me RS232 serial interface.
Shpejtësia e parapërcaktuar e transferimit të të dhënave është 9.4 kBd. Për të ndryshuar
shpejtësinë e transferimit të të dhënave, host controller-i duhet të shkruaj shpejtësinë e re tek
registreri SerialSpeedReg. Bit-at BT_T0[2:0] dhe BR_T1[4:0] definojnë faktorët për
përcaktimin e shpejtësisë në regjistrin SerialSpeedReg.
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BR_Tn

Bit 0

Bit 1

Bit 2

Bit 3

Bit 4

Bit 5

Bit 6

Bit 7

BR_T0 factor

1

1

2

4

8

16

32

64

BR_T1 range

1-32

33-64

33-64

33-64

33-64

33-64

33-64

33-64

Tabela 1 - BR_T0 dhe BR_T1
3.4.5 l2C-bus interface
l2c interface është i implementuar sipas NXP Semiconductors. Interface-i mund të veproj
vetëm në “slave mode”

Figura 4 - l2c bus interface

MFRC522 mund të sillet si “rob” pranues ose “rob” transmetues në mode-in standard, modein e shpejte ose edhe në atë më shpejtësi shumë të madhe. SDA është një lidhje e dyanshme
e cila lidhet me furnizues me tension pozitiv duke e shfrytëzuar burimin e energjisë së
rezistorit. Të dyja SDA dhe SCL janë të vendosura në gjendjen high kur të dhënat nuk
transmetohen. Të dhënat në l2C mund të transferohen në normat 100 kBd në standard mode,
deri 400 kBd në Fast mode dhe deri 3.4 Mbit/s në High-speed mode.
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3.4.6 RC522 RFID Module Pinout
RFID moduli ka tetë pina që e lidhin atë me pajisjet tjera. Lidhja e tyre bëhet në këtë mënyrë:

Figura 5 - MC522 Pinout

VCC – e furnizon modulin me elektricitet. Kjo mund të jetë në mes të 2.5 deri në 3.3V.
Zakonisht lidhet me output pinin 3.3V në pllakën arduino. Një tjetër fakt që duhet te kihet
parasysh është të mos e lidhim me pinin 5V sepse elektriciteti i madh mund ta dëmtoj
modulin.
RST – është një input për resitim dhe fikje. Kur ky pin është në gjendjen LOW, fikja me
forcë është e aktivizuar. Kjo i mbyll të gjitha pinat duke e fikur edhe oscilatorin.
GND – është pini i tokëzimit i cili lidhet me GND pinin në pllakën arduino.
ITQ – është një pin që alarmon mikrokontrollerin kur RFID tagu është në afërsi.
MISO/SCK/Tx – vepron si Master-in-Slave-Out kur SPI është e aktivizuar, vepron si serial
clock kur l2C interfejsi është i aktivizuar dhe vepron si serial data output kur UART interfejsi
është i aktivizuar.
MOSI – Master-Out-Slave-In është input i SPI tek RC522 moduli.
SCK(Serial Clock) – pranon pulset e kllokut të cilat vijnë nga SPI bus masteri.
SS/SDA/Rx – vepron si input i sinjalit kur SPI është i aktivizuar, vepron si serial data kur
l2C interfejsi është i aktivizuar dhe vepron si serial data input kur UART interfejsi është i
aktivizuar. Ky pin zakonisht vjen i futur në një katror dhe përdoret si referencë për të
identifikuar pinat tjerë. [4]
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3.5

Ethernet Shield

Arduino Ethernet shield e lejon pllakën e Arduinos të lidhet me internet duke i shfrytëzuar
libraritë e Ethernetit si dhe të shkruaj dhe lexoj në një SD card duke shfrytëzuar SD libraritë.
Sloti i caktuar për SD card që është i vendosur mbi pllake përdoret për të ruajtur fajllat të
cilet përdoren gjatë lidhjes në rrjetë.
Arduino Ethernet Shield ka 14 pin-a input/output, 6 pin-a analog, 16 MHz kristal oscilator,
një RJ45, një prize elektrike, një ISCP dhe butonin për resitim. Përmban katër lidhje të
menjëhershme.

Figura 6 - Harta e Ethernet Shield

Është kompatibil me tensionet 5/3.3V, që i mundëson të jetë kompatibil me të gjitha pllakat
arduino. Lidhja e tij bëhet duke e vendosur mbi pllakën arduino.
Pllaka e arduinos komunikon me W5100 dhe SD card duke përdorur SPI bus. Kjo bëhet duke
përdorur pin-at digjital 11, 12, 13 ne Arduino Uno ndërsa pin-at 50, 51, 52 Arduino Mega.
Në të dy pllakat pini 10 shfrytëzohet të përzgjedhë W5100 dhe pini 4 për SD card, kjo pastaj
pamundëson që këta pina nuk mund të përdoren për I/O. Në Arduino Mega pini SS 53 nuk
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përdoret për të përzgjedhur asnjërën nga W5100 ose SD card por patjetër duhet të lihet si
output.
Gjithashtu duhet të kihet parasysh se për shkak se W5100 dhe SD card e përdorin SPI bus-in
e njëjte vetëm njëra mund të jete aktive në të njëjtën kohë. Nëse dëshirojmë t’i përdorim të
dyjat, atëherë duhet të kemi kujdes me libraritë përkatëse. Nëse nuk dëshirojmë të përdorim
njërën nga W5100 ose SD card atëherë duhet ta çzgjedhim njërën. Nëse e çzgjedhim SD card
atëherë pinin 4 e caktojmë si output dhe e kundërta për W5100 pinin 10 e caktojmë si output.
[6] [7]
3.5.1

LED Induktori

Ethernet Shiled ka një numër të caktuar të dritave LED ne pllakë të cilat ndriçojë në raste të
caktuara [7].
•

LNK – Tregon se ka prezencë të lidhjes me internet dhe ndriçon kur pllaka
transmeton ose pranon të dhëna.

•

FEX – Tregon se lidhja është “full-duplex”, që nënkupton transmetimin e
njëkohshëm në të dy drejtimet.

•

SPD – Tregon që ka prezencë të lidhjes së internetit 100Mb/s

•

RX - Ndriçon kur pllaka pranon të dhëna

•

TX – Ndriçon kur pllaka dërgon të dhëna

•

COL – Ndriçon kur hasen konflikte mes lidhjeve

3.5.2 Lidheshmeria e Arduino Ethernet
Lidhshmëria e Ethernet shield mund të përdoret në dy mënyra:
•

Server – Ne mund ta bëjmë Ethernet Shieldin të veproj si server p.sh. mund të qasemi
nga intereti dhe t’i dërgojmë komandat nga pllaka arduino. Ky server mund të
përdoret në shumë mënyra p.sh. t’i kontrolloj gjërat në shtëpi dhe mund të shfaqë
informacione si leximi i senzoreve e shumë gjëra tjera.

•

Klient- Klienti zakonisht dërgon të dhëna në server. Në rast se arduino vepron si
klient ai mund të postoj të dhëna në data bazë që janë të ruajtura në server. Kjo
metodë, ku Arduino është klient model përdoret kur kemi sasi të madhe të të dhënave
si dhe për qellim të regjistrimit të të dhënave.
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Çdo pajisje që është e lidhur me internet e ka një IP address dhe një MAC address. MAC
address duhet të jetë unike ndërsa IP adresat mund të ndryshohen në varësi se si do e
konfigurojmë lidhjen me internet. Këto adresa na ndihmojnë të identifikojmë pajisjet me të
cilat dërgojmë dhe pranojmë të dhëna.
Adresa që përdoren për identifikimin e pajisjeve janë dy lloje:
•

IP adresat

•

MAC adresat

MAC adresa është unike dhe i caktohet çdo pajisje që lidhet me internet gjatë procesit të
fabrikimit. Ndërsa për caktimin e IP adresës ne duhet të lidhim pllakën Arduino me ruterin
dhe pastaj ruteri në mënyrë automatike do të caktoj IP adresën deri sa pajisja jonë nuk fiket.
Në rast se pajisja jonë fiket, atëherë ne duhet të përsërisim procesin e caktimit të IP adresës
dhe në këtë rast mund të marrim një IP address tjetër. Qëllimi kryesor i routerit është që t’i
menaxhoj të gjitha IP adresat e asaj hapësire dhe t’i lejoj ato të komunikojnë në mes veti.
3.6

LCD Display Module

LCD display moduli është i ndërtuar ne LSI kontroller, kontrolleri ka dy regjistra 8 bitësh,
regjistër te instruksioneve (IR) dhe një regjistrues të dhënash(DR).
IR ruan të gjitha instruksionet e kodit si p.sh. pastrimin e tekstit nga ekrani, lëvizjen e kursorit
si dhe adresën e informacionit për DDRAM gjeneruesin e karaktereve (CGRAM). IR mund
të shkruhet vetëm nga MPU. Regjistruesi i të dhënave(DR) ruan përkohësisht të dhënat të
cilat më pas do të lexohen apo shkruhen nga DDRAM ose CGRAM. Kur address information
është e ruajtur në IR, pastaj e dhëna është e ruajtur në DR nga DDRAM ose CGRAM. [8]
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3.6.1 LCD Pinout

Figura 7 - LCD Pinout

GND – Është tokëzimi dhe duhet të lidhet tek GND në Arduino.
VCC – është furnziuesi me energji dhe duhet të lidhet me pin-in 5V ne Arduino
Vo(LCD Contrast) – kontrollon kontrastin dhe shkëlqimin e LCD ekranit. Lidhet me pinin
e mesëm të potenciometrit dhe me anë të wiper-it në potenciometër rregullohet kontrasti.
RS(Register Select) – dërgon sinjale tek Arduino duke i treguar nëse LCD është duke
dërguar komanda ose të dhëna. Në parim, ky pin përdoret për t’i dalluar komandat ndaj të
dhënave.
P.sh. kur ky pin është LOW nënkupton se ne jemi duke dërguar komanda si p.sh. vendose
kursorin në pozitën e caktuar, pastroje ekranin, beje scroll ekranin dhe operacione tjera.
Ndërsa kur RS është HIGH ne dërgojmë të dhëna ose karaktere tek LCD.
R/W(Read/Write)- ky pin kontrollon nëse LCD është duke shkruar ose duke lexuar të dhëna.
Pasi ne e përdorim LCD si pajisje Output, ky pin vendoset në gjendjen LOW, që nënkupton
që jemi në Write mode.
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E(Enable) – Kur ky pin është në gjendjen LOW, LCD nuk brengoset se çka është duke
ndodhur me RW, RS si dhe Data bus. Ndërsa kur ky pin është ne gjendjen HIGH, LCD i
proceson të dhënat që hyjnë.
D0-D7(Data bus line) – janë pin-at që i bartin të dhënat 8-bit-she që ne i dërgojmë tek ekrani.
P.sh. nëse ne dëshirojmë të shohim një karakter ‘A’ në ekran ne do t’i vendosim këto pina në
0100 0001(ASCII table) në ekran.
A-K(Anode & Cathode) – kontrollojnë dritën e ekranit.
3.6.2 Display Data Ram(DDRAM)
Ky DDRAM përdoret për të dhënat e ekranit të cilat reprezentohen karaktere 8 bitësh.
Kapaciteti i saj i zgjeruar është 80 x 8 bit-a ose 80 karaktere.

Figura 8 - DDRAM adresa dhe pozicionimi

Në figurën më lart është paraqitur relacioni ne mes të DDRAM adresës dhe pozicionimit dhe
LCD.
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3.6.3 Charcter Generator ROM(CGROM) dhe Character Generator
RAM(CGRAM)
Të gjithë ekranet LCD të bazuar në kontrollerin Hitachi HD44780 i kanë dy lloje të
memorieve që i ruajnë karakteret e definuar më herët të quajtura CGROM dhe CGRAM.
CGROM është “non-volatile” memory, që nënkupton që të dhënat ruhen në të edhe pasi
ndërpritet furnizimi me elektricitet dhe nuk mund të ndryshohet, kurse CGRAM është
“volatile” memory, që në të ka të dhëna vetëm gjatë furnizimit me elektricitet dhe mund të
modifikohet në çdo kohë.
CGROM përdoret për të ruajtur të gjitha fontet e përhershme që mund të shfaqen duke
përdorur ASCII code. P.sh. nëse ne shkruajmë 0x41 në ekran do të paraqitet karakteri ‘A’.
CGRAM është një tjetër memory që mund të përdoret për ruajtjen e karaktereve të definuara
nga përdoruesi.
CGROM gjeneron 5 x 8 ose 5 x 10 karaktere.
Në CGRAM shfrytëzuesi mund të rishkruaj karaktere nga programi. Për 5 x 8 tetë patern
karaktere mund te shkruhen, dhe për 5 x 10 katër patentë karaktere mund të shkruhen.

Figura 9 - 5 x 8 dot
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Në figurën më lart është paraqitur ruajtja e karaktereve ne CGRAM për paternin 5 x 8.

Figura 10 - 5 x 10 dot

Ndërsa në ketë figurë është paraqitur ruajtja e karaktereve ne CGRAM për patentën 5 x 10.
3.7

Potenciometri

Potenciometri është një rezistor me madhësi të ndryshme i cili ka tre terminale [9]. Dy
terminalet e para janë të lidhura me një element rezistiv, ndërsa terminali i tretë është i lidhur
në mes me një cilindër rrotullues i cili quhet wiper.

Figura 11 - Terminalet e potenciometrit
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Pozicionimi i wiper-it e përcakton edhe tensionin e potenciometrit. Potenciometri në esencë
përdoret si ndarës i tensionit. Elementi i rezistencës mund të shihet si dy rezitorë në një seri,
ku pozita e wiper-it e përcakton rezistencën e rezistorit të parë tek ai i dyti.
Një rezistor gjithashtu është i njohur edhe si potometer ose pot. Potometri me i zakonshëm
që haset është ai vetëm me një rrotullim.
Materiale të ndryshme përdoren për konstruktimin e potenciometrave si karboni, metal
qeramika, plastika përçuese, metali etj. [10]
3.7.1

Karakteristikat e potenciometrit

Vlerat e potenciometrit zakonisht janë të shënuara si 10k për një potenciometër 10kOhm.
Gjithashtu nganjëherë përdoret edhe shënimi me SMD i cili përdor tre shifra për shembull
102 që ka kuptimin 10Ώ x 102 = 1k Ώ
Ekzistojnë katër lloje të potenciometrave :
1. Rrotullues
2. Linear
3. Digjital
4. Reostat
Potenciometrat përdoren në fusha të ndryshme si:
1. Kontrollimin e inputeve nga përdoruesit
2. Kontrollimin e audios
3. Pozicionim
4. Kalibrim

3.7.2 Rezolucioni
Nëse ne lëvizim wiper-in atëherë vlera e potenciometrit do të ndryshoj. Vlera më e vogël e
cila mund ta matim quhet rezolucion, shembull më i mirë i rezolucionit të mirë janë
potenciometrat nga plastika përçuese ndërsa ata me tela kanë më pak rezolucion.
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3.8

Passive Buzzer

Një buzzer është një pajisje e vogël por shume efikase nëse dëshirojmë të përdorim tinguj në
ndonjë projekt. Në treg ekzistojnë dy lloje të buzzer-ve:
•

Aktiv

•

Pasiv

Aktiv buzzer gjeneron tone duke e përdorur një oscilator të brendshëm dhe e tera çfarë duhet
është një rrymë direkte (DC). Ndërsa një pasiv buzzer kërkon rrymë alternative(AC) që të
lëshoj zë. Pasiv buzzer i duhet përdorimi i CPU per te gjeneruar zë prandaj mund edhe të
punoj ngadalë. Pasive buzzer ka dy pin-a:
•

Pozitiv – Identifikohet me anë të shenjës “+” dhe mund të dhe mund të furnizohet me
energji DC deri në 6V

•

Negativ – Identifikohet nga pin-i më i shkurtër dhe zakonisht lidhet në tokëzimin e
qarkut.

Buzzer-ët kanë përdorim të gjere në sistemet e alarmit, pajisjet komunikuese, pajisje
elektronike të automjeteve, dhe pajisje portative për shkak të madhësisë së saj të vogël [11].
3.9

Breadbordi

Është një pllakë elektronike e cila mundëson t’i lidh shumë qarqe elektrike pa e përdorur
saldimin e telave. Një breadboar zakonisht përbehet nga: shiritat terminal, binaret e energjisë,
si dhe një mbështetje për DIP(Dual in-line Package) [12] [10].
Shiriti terminal në total ka dhjetë vrima të ndara në dy pjese me nga pesë vrima të cilat nuk
janë të lidhura në mes vete.
Binaret e energjisë përbehen nga dy shirita të gjatë të cilet ndodhen në dy pjesët anesore të
breadbordit dhe lidhen me VCC si dhe me GND pin-at në pllakën Arduino. Zakonisht
preferohet nuk është e obligueshme që lidhja e tyre bëhet në atë mënyrë që në anën e kuqe
lidhet VCC ose 5V pini ndërsa në anën me ngjyrë të kaltër lidhet GND pini. Siç u tha edhe
me lart se breadbordi posedon dy binarë të energjisë të cilet nuk janë të lidhur në mes veti
dhe nëse dëshirojmë që tension i njëjtë të aplikohet në të dyja anët atëherë lidhen së bashku
me një tel.
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Shumica e breadbordëve vinë kanë numra dhe shkronja në çdo rresht dhe kolonë. Kjo nuk ka
ndonjë qëllim të caktuar vetëm se të jetë si ndihmues gjatë lidhjes së qarkut. Për arsye se
qarqet mund të komplikohen shumë shpejt dhe një gabim në lidhje të një këmbe e bënë të
gjithë qarkun të keq funksionoj ose të mos punoj fare.

Figura 12 - Tiparet e një breadbordi

3.9.1 DIP Support
Më herët treguam për vijë ndarëse në mes të dy aneve të breadbordi. Kjo vijë ka një qëllim
të rëndësishëm. Shumë qarqe të integruara(IC) janë të punuara në mënyre specifike që t’i
përshtaten në breadboard. Në mënyre që të shfrytëzojnë hapësirën që e zëne në breadbord
aty vijnë me një tipar që njihet si Dual-in-line Package ose DIP.
Qipat DIP vijnë me këmbe të gjata në atë mënyre që përshtaten me vrimat që ndodhen ne dy
skajet e vijës ndarëse. Pasi që çdo këmbë e qarkut të integruar është unike ne nuk dëshirojmë
që të dy anët të jenë të lidhura me njëra tjetrën. Kjo është edhe arsyeja kur vija ndarëse bëhet
e dobishme, kështu ne mund t’i lidhim komponentët e secilit qark të integruar duke mos
interferuar me funksionalitetin e këmbës në krahun tjetër.
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Figura 13 - DIP Support

3.10 Pajisjet tjera të ngjashme
Në treg ekzistojnë edhe pajisje të tjera të ngjashme të cilat kryejnë të njëjtën punë sikurse
pajisja të cilën ne e kemi zhvilluar. Ato vinë me specifika të ndryshme si për nga çmimi,
performanca, mirëmbajtja, softueri që ato e përfshin etj.
3.10.1 TTEZET Timetrax
Timetrax është pajisje e ngjashme e cila kryen monitorimin e hyrjeve dhe daljeve të
punëtoreve. Prodhimi i saj bëhet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës Prej karakteristikave
të saj është se përfshinë një softuer dhe kartela ose tag për pesëdhjetë punëtorë. Përdor
lidhjen me ethernet dhe nuk e përkrahë atë me Wi-Fi. [13]
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Figura 14- TTEZET Timetrax

Sistemi i saj për menaxhimin e punëtoreve ofron menaxhimin e pagesave javore, mujore,
gjysmë mujore ose mujore. Gjithashtu sistemi i saj mundëson edhe ndryshimin e kartës së
punëtorit dhe gjeneron raporte të ndryshme.
Disa nga raportet që Timetrax gjeneron:
•

Karta e punëtorit

•

Pagesa e detajuar

•

Të dhënat e punëtorit të detajuara

•

Punëtoret me kohën me të gjatë në kompani

Në mënyre automatike e llogaritë orët se sa ka punuar një punëtor, punën jashtë orarit dhe
kohë sa ka qenë në pushime.
TTEZET ka një çmim prej 350 dollar ose 315 euro, vjen me vit garancion për pajisjen dhe
nëntëdhjetë ditë për softuerin.
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3.10.2 uAttend CB6500
CB6500 është një pajisje që prodhohet ne Mbretërinë e Bashkuar dhe monitoron hyrje/daljet
e punëtoreve. uAttend është cloud-based attendance sistem që i lejon punëtoret të regjistrojnë
hyrjen dhe daljen e tyre me anë të një RFID kartele. CB6500 terminalet mund të përdoren
nga organizatat me një punëtor e deri tek ato me mijëra punëtorë. CB6500 ka një çmim prej
189 sterlina ose afërisht 225 euro. Në rast se kërkohen më shume terminal atëherë duhet të
bëhet një pagesë tjetër mujore prej 10 sterlinave çdo muaj [14].

Figura 15 - uAttend CB6500

Disa nga tiparet e CB6500:
•

Përkrah lidhjen ethernet ose Wi-Fi

•

Është komplet një web based sistem

•

Garanci në ndërrimin e pjesëve falas i përhershëm

•

Njoftime me zë në rast të leximit me sukses të kartelës ose të dështimit

•

Përshtatet me logon tuaj

Sistemi për menaxhimin e punëtoreve i cili quhet uAttend mbledh të dhënat e hyrjes dhe
daljes duke përdorur terminalin(pajisjen), webin ose smartphone. Të dhënat bashkohen dhe

25

menaxhohen me një llogari e cila është cloud basë. Llogaria është e qasshme përmes PC,
smartphone ose tableteve.
Disa tipare të sistemit për menaxhimin e punëtoreve uAttend:
•

Menaxhon të dhënat për listën e pagave të punëtoreve

•

Kohën kur pushimit mjekësor, pushimet vjetore dhe tjera mungesa

•

Rishikon dhe aprovon kërkesa për pushim

•

Ka listën e mungesave
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4

METODOLGJIA

Realizimi i këtij punimi është bërë duke përdorur disa metoda të cilat kanë bërë të mundur
studimin e hollësishëm të temës që është përzgjedhur, me të cilat është arritur deri rezultatet
e tanishme si dhe rrethanat se si do të vazhdoj zhvillimi i pajisjes të cilën e kemi zhvilluar
gjatë këtij punimi.
Për realizimin e këtij punimi janë përdorur këto tri metoda:
1. Shfletimi i literaturës – gjatë përdorimit të kësaj metode është mundësuar kërkimi i
materialeve, librave, projekteve të ngjashme. Me përdorimin e kësaj metode është
arritur që të merren njohurit e mjaftueshme për zhvillimin e pajisjes.
2. Metoda analitike – kjo metodë ka ndihmuar në kërkimin dhe analizimin e pajisjeve
të ngjashme të cilat kanë qenë të zhvilluara nga profesionistet e kësaj fushe.
Gjithashtu edhe leximi dhe studimi i specifikimeve të shkruara nga prodhuesit e
pjesëve që janë përdorur në zhvillimin e kësaj pajisje ku shpjegohet në mënyrë të
qartë se si të përdoren pajisjet në fjalë.
3. Implementimi – kjo është metoda tek e cila i

gjithë analizimi dhe shfletimi

pasqyrohen në zhvillimin e pajisjes për të cilën është nisur edhe ky punim.
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5

REZULTATET

RFID Teknologjia mund të jetë shumë e përdorshme në shumë fusha e mbi të gjitha në atë të
monitorimit të pjesëmarrjes së punëtoreve në punë ose edhe studenteve në ligjërata.
Ekzistojnë disa mënyra për monitorimin e pjesëmarrjes në punë si ajo biometrike e cila
përdorë karakteristikat e fytyrës, shenjat e gishtërinjve, identifikimin përmes zërit ose edhe
përmes irisit të syrit. Ky studim ka për qëllim që të paraqes një Web aplikacion për
menaxhimin e mbarëvajtjes së punëtoreve i cili bazohet i cili duke përdorur Arduino Mega,
Ethernet Shield, MFRC522 RFID Reader edhe komponentëve tjera në server side si PHP,
MySQL edhe XAMPP të regjistrojë pjesëmarrjen e punëtoreve në punë në mënyre
automatike. Gjate përdorimit të kësaj pajisje punëtori e afron kartelën ose UID Tag-un e tij
afër pajisjes për të regjistruar të dhënat e tij në data bazë. Këto të dhëna pastaj mund të
përdoren për kalkuluar pjesëmarrjen, vonesën në punë si dhe llogaritjet të tjera të cilat mund
të bëhen.

5.1

Arkitektura dhe Informatat e tjera

Në këto pjesë do të përshkruhet dhe do prezantohet mjetet që janë përdorur për zhvillimin
dhe dizajnimin e pajisjes të cilat përmbajnë pjesën softuerike dhe atë harduerike si dhe hapat
që janë ndjekur deri mbarëvajtja e prezencës së punëtorit në punë. Siç u tha edhe më lartë për
të implementuar sistemin e paraqitur janë përdorur komponentë harduerike dhe softuerike të
cilat janë përzgjedhur në bazë të tre parimeve dhe matjeve si kostoja, disponueshmëria si dhe
programimi i lehtë.
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Figura 16 - Bllok diagrami për arkitekturën e propozuar të sistemit

Në figurën më lartë paraqitet RFID Reader-i i cili është i lidhur me një Arduino
mikrokontroller i cili e ka qarkun e hapur nga pinat të cilet pastaj lidhen me një Ethernet
Shield i cili vendoset mbi pllakën Arduino. Pllaka Arduino dërgon UID tag e lexuar tek
serveri duke shfrytëzuar kabllon e Ethernet Shield-it si dhe përdor PHP & MySQL për
arkivimin e UID Tag në server. Dhe përmes LCD ekranit i shfaqë se a janë ruajtur të dhënat
në bazën e të dhënave.
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Figura 17 - Procesi i procedimit të të dhënave në faza të ndryshme

Në figurën 15 është paraqitur mënyra se si punon pajisja si dhe cilat janë ato pesë faza në të
cilat kalojnë të dhënat deri në ruajtën e tyre në data bazë.
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5.2

Teknologjitë dhe pajisjet e përdorura

Për zhvillimin e pajisjes Time Attendanc nga ana harduerike janë përdorur:
•

Arduino Mega 2560

•

Ethernet Shield W5100

•

RFID Reader RC522

•

LCD 1602A

•

10 kOhm Potenciometer

•

Passive Buzzer

•

Led dioda

•

Jumper Wires

•

Breadboard

Kurse për kodimin e pllakës Arduino kemi përdorur Arduino IDE që është një IDE që
mundëson shkrimin e kodit edhe ngarkimin e tij në pllakat Arduino. Arduino IDE përdor
gjuhen programuese C për kodim e cila nuk është C standarde por është një nën grup i gjuhës
C i cili quhet ArduinoC. ArduinoC i mungojnë shumë elemente nga C standarde p.sh. tipi i
të dhënave double. Prej dallimeve tjera është qe ArduinoC përdor Open Source C++
kompajllerin dhe shumica e librarive që përdoren në Arduino IDE janë të shkruara në C++.
Si server kemi përdorur localhost-in të mundësuar nga XAMPP i cili improvizon një server
lokal dhe përdor MySQL për ruajtjen e të dhënave në data bazë. Ndërsa tek ueb aplikacioni
është përdorur HTML, CSS, Bootstrap, Javascript, jQuery, AJAX në pjesën e Front end-it
ndërsa në atë server side ose back end është përdorur PHP dhe MySQL.
5.3

Dizajnimi i harduerit

RFID moduli MFRC522 dhe Arduino mega e lidhur me një Ethernet Shield do të përdoren
si komponentë kryesore të sistemit. RFID moduli do të ketë RFID tag të cilat do të përdoren
të regjistrojnë kohë e paraqitjes në punë. Ethernet Shield do të mundësoj transferimin e të
dhënave të lexuara nga RFID moduli deri tek web serveri. Një ethernet switch ose router do
të përdoret që të lidhë Ethernet Shiled, Serverin dhe klient kompjuterin me internet duke
shfrytëzuar një RJ45 konektor.
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Figura 18 - Lidhja e Ethernet

5.4

Zhvillimi i Pajisjes

Në këtë pjesë do të paraqitet hap pas hapi zhvillimi i pajisej dhe kodimi i saj. Në treg
ekzistojnë shumë modele të pllakave Arduino të cilat kanë specifika të ndryshme ku dallojnë
për nga shpejtësia e kllokut, Flash Memory, SRAM, EEPROM, numri i pinave I/O etj.
Microcontroller

Flash

SRAM EEPROM Clock

memory (bytes) (bytes)

speed

(bytes)

Digital Analog
I/O

input

pins

pins

Voltage

Arduino Uno

32K

2K

1K

16Mhz 14

6

5V

Arduino Nano

32K

2K

1K

16Mhz 14

8

5V

Digispark Pro

16K

2K

1K

16Mhz 14

10

5V

RoboRED

32K

2K

1K

16Mhz 14

6

5V ose 3.3V

ATmega1280

128K

8K

4K

16Mhz 54

16

5V

ATmega2560

256K

8K

4K

16Mhz 54

16

5V

Arduino Leonardo

32K

2.5K

1K

16Mhz 20

12

3.3V

Arduino Due

512K

96K

-

84Mhz 24

12/1

3.3V

Tabela 2 - Llojet e pllakave Arduino
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Duke marr parasysh numrin e madh të recodeve që do të ruhen dhe nevojën më të madhe për
I/O pina kemi përzgjedhur ATmega2560 për model që do të përdoret. Pajise tjetër që është
përdorur është edhe Ethernet Shield i cili do të përdoret t’i dërgoj të dhënat në server. Ethernet
Shield lidhet me Aduino Mega duke e vendosur mbi pllakë dhe lidhe me anë të disa ‘wirewrap’ koka që i mundësoj që pinat e Arduino mega të vazhdojnë të pa prekur për Ethernet
Shield. Arduino përdor pinat digjital 10, 11, 12 dhe 13 SPI për komunikim me Ethernet
Shiled dhe këta pina nuk mund të përdoren për dalje tjera I/O.

Figura 19 - Lidhja e Arduino Mega me Ethernet Shield

Pas lidhje së Arduino Mega-s me Ethernet Shield-in një lidhje tjetër e rëndësishme në këtë
rast është edhe ajo e lidhjes së pajisjes kryesore në këtë rast që është MFRC522 Moduli ose
RDIF Reader. Pini 3.3V nga pllaka lidhet me 3.3V ose në disa module që ndryshojnë quhet
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edhe VCC dhe pini GND i pllakës lidhet me pinin GND në MFRC522. Pini RST mund të
lidhet në cilin do pin digjital të pllakës arduino e në këtë rast është i lidhur me pinin 44. Pini
IRQ mbetet i pa lidhur pasi që libraria që ne e përdorim për MFRC522 nuk e përkrah atë pin.
Pasi që MFRC522 bënë një transferim të madh të të dhënave mënyra më e mirë për t’i
transferuar ato është të përdoren pinat SPI në mikrokontroller të cilët bëjnë transferimin e të
dhënave në shpejtësi shumë më të madhe.
Çdo pllakë arduino ka SPI pina të ndryshëm të cilët duhen të lidhen në ato rrethana. Tek
Arduino Mega këto pina janë në 50(MISO), 51(MOSI), 52(SCK), 53(SDA).
MOSI

MISO

SCK

CS

Arduino Uno

11

12

13

10

Arduino Nano

11

12

13

10

Arduino Mega

51

50

52

53

Tabela 3 - Pinat SPI në varësi të pllakës

Figura 20- Lidhja e MFRC522 me Arduino Mega

Pas lidhjes së MFRC522 modulit kemi lidhjen e dritave LED. Një dritë LED ka anodën dhe
katodën. Anoda zakonisht lidhet me një pin digjital, ndërsa katoda lidhet me GND pinin. Në
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rastin tonë LED-i ngjyrë gjelbër është lidhur me pinin digjital 30 ndërsa LED-i ngjyrë kuqe
me pinin digjital 31.
Një pajisje tjetër që është përdorur është edhe pasive buzzer e cila përdoret që të lëshoj
sinjalin bip ose ndonjë zile tjetër. Pasive buzzer vjen me dy pina ku njeri lidhet me ndonjërin
nga pinat digjital ndërsa pini tjetër lidhet me pinin GND.
Një nga pajisjet më të rëndësishme por edhe me komplekse për lidhje me Arduino dhe
kodimin e saj është edhe LCD moduli. Arsyeja pse është komplekse lidhja e saj me Arduino
pllakën është për shkak se Ethernet Shield pasi e ka të integruar SD modulin pinin digjital 4
e shfrytëzon për SD modul ku të njëjtin pin e përdor edhe Libraria LCD por gjithashtu
kërkohet që t’i bashkëngjitet një 10kohm potenciometër..
Para se të lidhet plotësisht preferohet që LCD moduli të testohet. Testimi i saj behet duke e
lidhur pin-in 5V dhe GND në power rails të bradboard-it dhe lidhjen e LCD modulit me
breadbordin. LCD ka dy lidhje me energji. E para ështe (Pin 1 dhe Pin 2) dhe e dyta (Pin 15
dhe Pin 16). Pin 2 dhe pin 15 lidhen me furnizim 5V ndërsa pini 1 dhe pin 16 lidhen me
GND. Për kontrollimin e kontrastit dhe shkëlqimit përdoret potenciometri i cili lidhet me pin
3 të LCD. Potenciometri ka 3 pin-a nga të cilet dy pin-at anash lidhen me GND dhe tjetri me
5V, kurse pini i mesëm me pin 3 të LCD.

Figura 21 - Rregullimi i kontrastit duke e rrotulluar wiperin
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Nëse paraqitet vija e bardhë e ekran atëherë do të thotë se LCD është duke punuar dhe nëse
është nevoja të ulim shkëlqimin atëherë këtë mund ta bëjmë përmes rrotullimit te wiperit në
anën e kundërt.
LCD ka shumë pina, në total janë gjithsej gjashtëmbëdhjetë pina të cilët nuk është e
nevojshme që të gjithë të jenë të lidhur. LCD ka tete data line pina të cilat bartin të dhënat e
papërpunuara deri tek ekrani. Por LCD është kompatibil me HD44780 janë të dizajnuara në
atë mënyrë që ne mund të komunikojmë me LCD duke përdorur vetëm katër pina. Dallimi
në mes të modit 8 bitesh dhe atij 4 bitesh ështe tek mënyra e shkrimit të të dhënave. 8-bit
mode mund të i shkruaj të dhënat me një hapë, ndera 4-bit mode e ndan një bajtin dhe për
këtë arsye përdor dy operacione të shkrimit. Pa e vetmja arsye që përdoret 4-bit mode është
kursimi i katër pinave që ne raste të përdorimit të ndonjë pllake e cila ka pak pina digjital do
të ishte e mirëseardhur. Ndërsa 8-bit mode preferohet në raste kur shpejtësia është e
nevojshme dhe kemi më shumë se dhjetë pin-a që janë në dispozicion.
Në këtë projekt ne do të përdorim 4-bit mode dhe prandaj kemi nevoje vetëm për 6 pin-a:
RS, EN, D4, D5, D6, D që të komunikojnë me LCD.
Duke e përdorur edhe lidhjen e mëhershme, tani pin-at D4-D7 të LCD do të lidhen me pinat 7, 6, 5, 3. Pini E do të lidhe me pinin 9 ndërsa RS pini i LCD do të lidhet me pinin 8 të
ATmega2560.

LCD Module

ATmega2560

RS

8

E

9

D4

7

D5

6

D6

5

D7

3
Tabela 4 - Lidhja e pinave
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Figura 22 - Lidhja e LCD me Arduino përmes breadbordit
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Figura 23 - Lidhja përfundimtare

5.5

Kodimi i pajisjes

Komunikimi me pajisjet e përdorura në këtë projekt është bërë më i lehtë me anë të disa
librarive që ofrohen në gitHub.
Libraritë që janë përdorur janë:
•

MFRC522.h – Përdoret për leximin e RFID tagut [4].

•

LiquidCrystal.h – Përdoret për LCD Modulin [15].

•

ArduinoHttpClient.h – Përdoret për të bërë kërkesa HTTP në server [16].

•

Ethernet.h – E lidh pajisjen me Internet [17].

•

Pitches.h – Përdoret nga passive buzzer për krijimin e tingujve.

Për përdorimin e këtyre librarive së pari ato duhet të instalohen përmes veglës Manage
Libraries që ndodhet tek Tools.
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Figura 24 - Përfshirja e Librarive

Pas importimin librarive vjen krijimi i instancave për secilën klasë.
MFRC522 pranon si parametra në konstruktor pinin SDK/SS dhe RST.
LiquidCrystal pranon si parametra ne konstruktorë disa variante. Pasi që Liquid Crystal mund
të kontrollohet përmes katër ose tetë data lines. Varësisht se cilin variant e përdor krijohet
variabla. Metoda e parë është obligative ndërsa metodat tjera janë opsionale.
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Mënyrat e dërgimit të parametrave në LiquidCrystal janë:
•

LiquidCrystal(rs,enable,d4,d5,d6,d7)

•

LiquidCrystal(rs,rw,enable,d4,d5,d6,d7)

•

LiquidCrystal(rs,enable,d0,d1,d2,d3d4,d5,d6,d7)

•

LiquidCrystal(rs,rw,enable,d0,d1,d2,d3d4,d5,d6,d7)

HTTPClient proanon si parametër IP adresën e serverit me të cilin do të komunikoj, instancën
e ethernetit dhe HTTP portin.
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Figura 25 - Krijimi i instancave

Metoda setup() thirret vetëm gjatë startimit të pajisjes. Ajo përdoret për inicializimin e
variablave, pinModes që përdoret për të përcaktuar se një pin a do të jetë input ose output,
startimin e librarive etj. Metoda setup() ekzekutohet vetëm një herë pas ndezjes së pajisjes
ose resetimit të pajisjes.
Në metodën setup() inicializohen të gjitha libraritë e përdorura. Njëra nga libraritë e
përdorura në këtë projekt është SPI. Kjo librari përdoret të lejoj komunikimin me pajisjet
SPI, ku Arduino është pajisja kryesore.
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Metoda begin() e librarisë SPI e cakton pinin SCK, MOSI, SS(SDA) si outupt-e. Gjatë kësaj
kohe SCK dhe MOSI janë në gjendjen LOW ndërsa SS(SDA) eshte në gjendjen HIGH.
Inicializimi i LCD bëhet përmes metodës begin() të LiquidCrystal.h. Kjo metodë si parametër
pranon numrin e kolonave dhe të rreshtave. Numri i kolonave dhe i rreshtave varet nga
modeli i LCD ekranit që e kemi, në rastin tonë ekrani ka 16 kolona dhe 2 rreshta.
Inicializimi i Ethernet Shield bëhet ma anë të metodës me emër të njejt që e ka edhe libraria
Ethernet.
Metoda begin() tek Ethernet pranon disa parametra:
•

Ethernet.begin(mac)

•

Ethernet.begin(mac, ip)

•

Ethernet.begin(mac,ip,dns)

•

Ethernet.begin(mac,ip,dns,gateway)

•

Ethernet.begin(mac,ip,dns,gateway,subnet)

MAC: është array 6 bitëshe e cila është unike për çdo pajisje e cila lidhet me internet.
Ethernet Shield të versionit më të ri përfshijnë një afishe në pajisje e cila tregon MAC
adresën, ndërsa Ethernet Shields të versionit më të vjetër MAC mund të zgjedhim sipas
dëshirës tonë.
Ip: IP Adresa e pajisjes(IP version 4)
Dns: IP adresa e DNS serverit. Ky parametër është opsional
Gateway: IP adresa e Network Gateway, eshte parametër opsional
Subnet: Subnet maska e rrjetës e cila gjithashtu është opsionale.
Ethernet.begin() kthen 1 në rast të lidhjes së suksesshme dhe 0 në rast të dështimit.
Inicializimi i RFID modulit behet përmes funksionit mfrc522.PCD_Init().
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Figura 26 - Inicializimi i komponentëve te Arduinos
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Figura 27 - Kodi për leximin e RFID Tags

Në figurën 23 paraqitet leximi i RFID kartelës bëhet përmes një funksioni të veçantë i cili
çdo herë është në kërkim të ndonjë RFID kartele ose tagu dhe në rast të gjetjes së tij e selekton
tagun e caktuar, pastaj e shfaqë në LCD ekran. Pas leximit të RFID tagut thirret metoda
getRequest() e cila tagun e lexuar e dërgon përmes HTTP tek serveri dhe ma anë të disa query
vërtetohet se a ruhet tagu në data bazë. Në rast se ekziston atëherë kthehet një True dhe të
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dhënat futen në data bazë, ndërsa nëse nuk ekziston ekzekutohet blloku else që shfaqë në
ekran se RFID tagu nuk ekziston.

Figura 28 - Dërgimi i RFID Tagut në server side
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Figura 29 - Kodi për insertimin e tagut ose kartelës së lexuar ne RFID moduli

Edhe pse janë të deklaruara funksionet readRFID() dhe getRequest() nuk ekzekutohen pa u
thirrur në funksionin loop() i cili është një nga dy funksionet që duhet t’i ketë patjetër çdo
sketch.

Figura 30 - Funksioni loop ne Arduino Sketch

Funksioni loop() ekzekutohet në mënyrë të njëpasnjëshme duke i mundësuar programit të
ndryshoj gjatë gjithë kohës. Ai kontrollon gjatë gjithë kohës ndryshimet që ndodhin dhe në
rastin tonë janë ndryshimet që ndodhin gjatë afrimit të RFID kartelës afër RC522 modulit.
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5.6

Web-based attendance sistemi

Si zakonisht çdo pajisje që prodhohet për Time Attendance duhet të ketë edhe softuerin e saj
e cili do të jetë në gjendje të gjeneron raporte të ndryshme të pjesëmarrjes së punëtoreve,
studenteve ose çfarëdo që të jetë ai. Ai softuer duhet të ketë gjithashtu edhe bazën e të
dhënave dhe komponentët tjera që e përcjellin çdo softuer.
5.6.1 Data baza e sistemit
Data baza e këtij sistem përbëhet nga tri tabela të cilat njëra përdoret për regjistrimin e
përdoruesve, tabela tjetër përdoret për regjistrimin e punëtoreve dhe tabela e tretë përdoret
për ruajtjen e pjesëmarrjes së punëtoreve në punë.

Figura 31 - Dizajni i skemës së data bazës

5.6.2 Kodimi i softuerit dhe dizajni i saj
Siç është përmendur edhe më herët për kodimin e Web-based aplikacionit janë përdorur PHP,
Javascript me librarinë e saj jQuery si dhe teknika AJAX e cila mundëson Web faqet të
përditësohen në mënyrë jo të sinkronizuar.
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Figura 32 - Insertimi i të dhënave në data bazë duke përdorur AJAX

Figura 33 - Shfaqja e të dhënave duke përdorur AJAX

Figura 34 - Fshirja e të dhënave duke përdorur AJAX
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Figura 35 - Përdorimi i PHP për Insertimin e të dhënave në tabelën employees
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Figura 36 - CRUD forma për shtimin e punëtoreve

Web aplikacion gjithashtu do të mundësoj që përmes një butoni search të shfaqë numrin e
orëve që ka punuar gjatë një muaji të caktuar, mesataren kur ka bërë check in dhe kur ka bërë
check out si dhe numrin e vonesave gjatë atij muaji. Pas gjetjes së të dhënave mundësohet
gjenerimi i një raporti në formatin PDF.
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Figura 37 - Rezultatet e Kërkimit të një punëtori

Figura 38 - Kodi për gjenerimin e PDF file
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5.7

Rezultatet dhe diskutimet rreth pajisjes

Figura 39 - Pamja 3d e pajisjes

Në figurën më lartë është paraqitur pamja 3D e pajisjes e cila ka edhe këto karakteristika:
Kapaciteti i punëtoreve

Pa limit

Metoda e skenimit

RFID

Keypad

Jo

Mënyra e lidhjes

DHCP

Raportet

Raport ditor, Specifik për çdo punëtor për periudhë të caktuar

Dimensionet

175mmx160mmx70mm

Pesha

500g

Furnizimi

5V USB, 9V përmes external power supply

Mënyra e montimit

Muri

Ngjyra

Zezë
Tabela 5 - Karakteristikat e pajisjes
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5.7.1 Krahasimi me pajisjet e prezantuar më lart
Sistemi i propozuar

TTEZT Timetrax

uAttend CB6500

Metoda e skenimit

RFID

Kartelë rrëshqitëse

RFID

Mënyra e lidhjes

Ethernet

Ethernet

Ethernet/Wi-Fi

Keypad

Jo

Jo

Jo

Raportet

Raporti Ditor, Kartela Lista e pagave, Kartela Lista e pagave, Kartela

Mirëmbajtja

punëtorit

punëtorit, ditor

punëtorit, ditor

E lehtë

Jo

Vetëm për Mbretërinë
e Bashkuar

Garanci

Jo

Një vit

Tërë jetën

Kostoja

65 euro

325 euro

225 euro

Shpejtësia dhe siguria

E lartë

E Lartë

E lartë

Tabela 6 - Krahasimi me pajisjet e tjera të ngjashme Time and Attendance

Në tabelën më lartë janë paraqitur disa nga karakteristikat që i dallojnë këto tri pajisje.
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6

DISKUTIME DHE PËRFUNDIME

Pas përfundimit të hulumtimit, projekti në fjalë mund të filloj të përdoret në ndërmarrje të
vogla. Gjithashtu projekti në fjalë do të mundësoj ndërmarrjeve që të jenë sa më efikase
menaxhojnë punëtoret dhe ardhjet e tyre në vendin e punës, gjithashtu do të mundësoj
gjenerimin e raporteve të ditore dhe mujore për punëtoret e caktuar.
Për zhvillimin e një sistemi në tillë kostoja e tij është rreth gjashtëdhjetë e pesë euro, që në
krahasim sistemet tjera të ngjashme është shume e vogël edhe pse ofron të njëjtat benifite
sikurse sistemet e tjera për time and attendance. Gjithashtu mirëmbajtja edhe riparimi në rast
të prishjes do të jetë shumë më i lehtë, më pak i kushtueshëm dhe mund të kryhet nga stafi i
IT i asaj ndërmarrje.
Souce kodi i kësaj pajisje dhe i gjithë sistemi do të jenë open-source, që do të lejojë zhvilluesit
e tjerë apo edhe ndërmarrjen e cila e posedon pajisjen ta ndryshojë atë në bazë të nevojave të
veta.
Sistemi në fjalë në të ardhmen mund të zhvillohet dhe të përmirësohet duke i shtuar atij
opsionin për menaxhimin e listës së pagave të punëtoreve, ofrimin e një tastiere në pajsje e
cila do të ofronte opsione shtesë për pajisjen ose edhe ofrimin i një llogarie për punëtoret e
cila do të ishte cloud basë dhe to t’i mundësojnë qasje në sistem përmes kompjuterëve
personal, smartphone ose tabletëve. Gjithashtu në zhvillimin e mëtutjeshëm synohet që kjo
pajisje të futet në tregun e Kosovës duke u ndihmuar ndërmarrjeve këtu e në rajon që t’i kenë
secila time attendance sistemin i cili do ta rriste efikasitetin dhe zhvillimin e tyre të
mëtutjeshëm.
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