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Përmbledhje

Arkivat elektronikë, ashtu si edhe arkivat tradicionalë, përbëjnë një pasuri aset me
vlera të jashtëzakonshme për një vend. Zhvillimi i sistemeve të arkivave elektronikë
është një sipërmarrje komplekse. Për ndërtimin e tyre duhen marrë në konsideratë një
sërë çështjesh, ku përfshihen aspekte ligjore dhe organizative, si edhe detaje teknike.
Ajo çfarë i bën këto sisteme më shumë komplekse është objekti kryesor i tyre,
dokumenti. Dokumentet, si pjesë e arkivit elektronik të institucioneve të memories
kombëtare, kanë afat ruajtjeje ‘përgjithmonë’. Përgjatë kësaj periudhe kohore, e cila
e tejkalon kohën e mbajtjes në gjendje funksionale të pajisjeve dhe programet krijuese
të tyre, vetë dokumentet i humbasin karakteristikat e një dokumenti arkivor, si:
autenticiteti, integriteti, qëndrueshmëria dhe lexueshmëria.
Qëllimi i këtij studimi është: analizimi i situatës aktuale në lidhje me arkivat
elektronikë dhe ruajtja afatgjatë dixhitale; identifikimi dhe analizimi i aspekteve
kryesore teknike gjatë zhvillimit të këtyre sistemeve; dhe rekomandime për zgjidhje
konkrete në vendin tonë.
Në studim u përfshinë institucionet e Rrjetit Arkivor Kombëtar. U analizuan aspektet
kryesore të dizajnimit dhe ndërtimit të sistemeve të arkivave elektronikë, dhe
karakteristikat kryesore që duhet të kenë koleksionet e dokumenteve elektronike për të
siguruar ruajtjen e tyre afatgjatë.
Ky studim mund të shërbejë gjithashtu edhe si një model zbatimi për institucionet
arkivore në vend, në kushtet kur përshtatja e Teknologjisë së Informacionit dhe të
Komunikimit në ofrimin e shërbimeve elektronike është përcaktuar si një nga
prioritetet kryesore në Strategjinë Ndërsektoriale të Shoqërisë së Informacionit.
Fjalë kyçe: arkiv elektronik, dokument elektronik, ruajtje afatgjatë dixhitale,
metadata, format skedari.
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Abstract
Digital archives, as well as traditional archives, constitute an asset of exceptional
value to every country. Development process of digital archives systems is a very
complex task. For their development a number of issues should be considered, which
includes a number of legal and organizational aspects as well as technical details.
What makes these systems very complex is their main object, the document.
Documents, part of digital archives belonging to national heritage, have to be
preserved forever. During this period of time, which exceeds the life limits of
equipment and the programs, originator of these documents, the document may lose
the archival value, such as: authentication, integrity, durability and readability.
The aim of this study was analyzing of the current situation regarding the main
issues dealing with digital archives and digital long-term preservation,
identification and analyzing of main technical aspects during the development of
these systems, and recommendations of concrete solutions in Albania.
This study was extended to the Network of National Archive Institutions and has
analyzed the main aspects on the design and development of digital archives as well
as main components that collections of electronic documents should have, in order to
ensure their long-term preservation.
This study may serve as an application model to the archival institutions in Albania,
in circumstances that the adoption of Information and Communication Tenchnology
in the provision of electronic services is defined as one of the main priorities in Intersectorial Strategy for the Information Society.
Keywords: Electronic archives, Electronic document,
preservation, Metadata, File format.

ii

Digital

long-term

FALËNDERIME

Ky punim është rezultat i punës dhe përpjekjeve disavjeçare, dhe nuk do të mund të
përfundonte pa mbështetjen dhe përkrahjen e vazhdueshme të disa personave, të cilët
pa dyshim meritojnë më shumë sesa thjesht të përmenden në këtë faqe falënderimesh.
Falënderimi im i parë shkon për drejtuesin shkencor, Profesor Aleksandër Xhuvani, i
cili besoi tek projekti im kërkimor qysh në momentin e parë të prezantimit me të.
Falënderim për familjen time, prindërit e mi, të cilët kanë qenë mbështetja ime gjatë
kësaj periudhe, në mënyrë që çdo ditë të punoja dhe të mos ndalesha në këtë rrugëtim
jo pak të vështirë.
Një falënderim i veçantë shkon për Prof. Nevila Nika, e cila, me profesionalizmin dhe
përvojën e saj, më ka ndihmuar për kuptuar rëndësinë e madhe të dokumenteve dhe të
arkivave, duke kontribuar kështu në mënyrë të drejtpërdrejtë në realizimin e këtij
punimi.
Së fundmi, falënderimet e mia do të shkojnë për profesorët e katedrës së informatikës,
në veçanti Prof. Ilia Ninka dhe Prof. Asoc. Endrit Xhina, të cilët me përkushtimin dhe
punën e tyre kanë krijuar mundësi dhe hapësira për realizimin e projekteve kërkimore
shkencore të tilla.

Mirënjohje dhe respekt për të gjithë Ju!
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Terma dhe koncepte
Në këtë seksion shpjegohen termat dhe konceptet kryesore të përdorur në këtë studim,
me qëllim sigurimin e kontekstit në të cilin ato janë përdorur.
Arkiv elektronik
Program kompjuterik, i zhvilluar për të koleksionuar, për të organizuar dhe
kategorizuar dokumentet, në mënyrë që të lehtësohet administrimi, ruajtja, gjetja,
përdorimi dhe aksesi në to.
Shpeshherë termi “Arkiv elektronik” përdoret për t’iu referuar një numri të madh
sistemesh apo funksionesh kompjuterike, të cilat shërbejnë për ruajtjen dhe
mirëmbajtjen e rekordeve apo dokumenteve elektronike që pasqyrojnë veprimtarinë e
organizatave apo individëve të ndryshëm. Dokumentet e përcaktuara për ruajtje
arkivore duhet të plotësojnë katër karakteristika kryesore të dokumenteve: vërtetësinë,
sigurinë, integritetin dhe përdorshmërinë.
Koleksion dokumentesh
Një grup dokumentesh me karakteristika të ngjashme, zakonisht të grupuara sipas
personit, organizatës apo institucionit që i ka krijuar ato [2]. Ndryshe njihen edhe me
emërtimin “fond dokumentesh”.
Koleksion elektronik
Me “koleksion elektronik” kuptojmë një ose disa objekte dixhitale të cilat janë
përzgjedhur apo organizuar për të lehtësuar gjetjen, aksesin dhe përdorimin e tyre [3].
Objekti i këtij studimi janë koleksionet elektronike me vlerë historike, të krijuara
kryesisht gjatë ushtrimit të funksioneve të institucioneve publike, të cilat ruhen në
institucionet arkivore (qendrore apo institucionale) pavarësisht nga mënyra e krijimit
(si pasojë e proceseve të dixhitalizimit apo të lindura në formë dixhitale), tipit dhe
formatit të tyre.Aty përfshihen dokumente shkresore, fotografi, dokumente në zë dhe
figurë.
Dokument
Këshilli Ndërkombëtar i Arkivave, në standardet e tij [4], e përcakton një dokument
si: “Informacioni i krijuar, i marrë dhe i mirëmbajtur si evidencë dhe informacion
nga një organizatë ose nga një person, në përputhje të plotë me përcaktimet përkatëse
ligjore ose sipas përcaktimeve për kryerjen e veprimtarive të biznesit.”.
Dokumentet janë kujtesa e një shteti dhe e një kombi. Ato gjithashtu shërbejnë edhe si
evidencë e aktiviteteve të kryera nga të gjithë mekanizmat e tij. Dokumentet janë
burime shumë të rëndësishme informacioni, të cilat shërbejnë për të provuar nëse ka
ndodhur apo jo një veprim i caktuar dhe mënyra si është realizuar ai. Këto burime
përdoren jo vetëm nga institucionet audituese apo institucionet e drejtësisë, por
komuniteti i përdoruesve të tyre është akoma edhe me gjerë, duke përfshirë studiues
të fushave të ndryshme dhe qytetarët e ndryshëm.
Dokument elektronik
“Dokument elektronik” është informacioni i regjistruar në atë mënyrë që kërkon një
kompjuter dhe/ose pajisje dhe programe të tjera elektronike për t’u përdorur, për t’u
interpretuar, shfaqur dhe përpunuar në mënyrë të kuptueshme nga një individ.
Dokumentet elektronike mund të kenë “lindur” në formë elektronike apo të jenë
iv

konvertuar në formë të tillë si pasojë e proceseve të dixhitalizimit dhe përfshijnë
dokumente në tekst, në imazhe, në zë dhe video.
Dokumente me Rëndësi Historike Kombëtare (RHK)
“Dokumente me rëndësi historike kombëtare” janë të gjitha aktet që kanë vlerë
ruajtjeje të përhershme dhe shpallen si të tilla nga Drejtoria e Përgjithshme e
Arkivave, për shkak të rëndësisë juridiko-administrative, historike, shkencore dhe
kulturore për trashëgiminë e popullit shqiptar [5].
Dixhitalizim
Procesi i transformimit të materialeve analoge/tradicionale në formë elektronike, në
mënyrë të veçantë për ruajtje dhe përdorim në sistemet kompjuterike [2].
Ruajtje dixhitale
“Ruajtja dixhitale” është procesi i cili ka për qëllim zbulimin e efekteve që prodhon
ndryshimi dhe evoluimi i teknologjisë së informacionit në një objekt dixhital dhe në
zhvillimin e mekanizmave që mundësojnë ruajtjen, interpretimin dhe aksesimin e këtij
objekti.
Ruajtja dixhitale afatagjatë
Ruajtja e objekteve dixhitale për periudha të gjata kohore, zakonisht më shumë se
jetëgjatësia e pajisjeve dhe programeve që janë përdorur për krijimin e tyre dhe në
shumicën e rasteve për periudha të pacaktuara.
Metadata
“Metadatat” janë një pjesë shumë e rëndësishme e informacionit kontekstual të
objekteve dixhitale. Metadatat përkufizohen si “të dhëna rreth të dhënave”, ose
ndryshe të dhëna që përshkruajnë kontekstin, përmbajtjen, strukturën dhe
administrimin e objekteve dixhitale përgjatë kohës.
Sistemet e Administrimit të Dokumenteve Elektronik (SADE)
Janë programe kompjuterike të zhvilluara për krijimin, regjistrimin, modifikimin,
ruajtjen, komunikimin, aksesin e dokumenteve elektronike dhe metadatave të tyre
brenda një apo disa organizatave private apo publike, duke garantuar vërtetësinë dhe
integritetin e tyre.
Informacion riprezantues
Informacioni që transferon një objekt të dhënë në koncepte më të kuptueshme. Një
shembull është përcaktimi i ASCII, i cili tregon sekuencat e caktuara të bit-eve
(objekti të dhëna) që u korrespondojnë simboleve të caktuara.
Teknologjia e informacionit dhe e komunikimit (TIK)
TIK përbën tërësinë e instrumenteve të cilat lehtësojnë komunikimin, përpunimin dhe
transmetimin e të dhënave dhe të informacionit duke përdorur mjete elektronike. Pra,
TIK shërben si mjet i cili bën të mundur krijimin dhe administrimin e dokumenteve
dixhitale përgjatë gjithë ciklit të jetës së tyre.
Cikli i jetës së dokumentit
Cikli i jetës së dokumentit është zinxhiri i etapave nëpër të cilat ai kalon, qysh nga
çasti i krijimit deri në arkivimin apo shkatërrimin e tij [4]. Cikli i jetës së dokumentit
është i rëndësishëm për çdo lloj sipërmarrjeje, pavarësisht nëse bëhet fjalë për sisteme
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elektronike apo tradicionale të menaxhimit të dokumenteve. Fazat nëpër të cilat
kalojnë dokumentet përfshijnë: krijimin, regjistrimin, ruajtjen, kategorizimin,
plotësimin e metadatave, komunikimin, arkivimin dhe/ose shkatërrimin e tyre.
Paketë informacioni
Një paketë informacioni konsiston në përmbajtja e informacionit dhe informacioni
përshkrimor i domosdoshëm për ruajtje e tij, e thënë ndryshe “skedar plus metadata”.
Pixel
Është njësia bazë e programimit të ngjyrave të një imazhi dixhital apo pajisje që
përdoret për shfaqjen e tyre të tilla, si ekran, printer, etj. Është më tepër një njësi
logjike sesa një njësi fizike.
Checksum
Është një vlerë e përdorur për të verifikuar integritetin e të dhënave në formë
elektronike. Për llogaritjen e kësaj vlerë përdoren algoritme të ndryshme.
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SHKURTIME

DPA

Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave

OAIS

Open Archival Information System

TIK

Teknologjia e Informacionit dhe Komunikimit

IANA

Internet Assigned Numbers Authority

PCM

Pulse Code Modulation

KLA

Këshilli i Lartë i Arkivave

RHK

Ruajtje Historike Kombëtare

AIP

Archival Information Package

SIP

Submission Information Package

DIP

Dissemination Information Package

OCR

Optical Character Recognition

RDF

Resource Description Framework
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KAPITULLI I
HYRJE
1.1 Arkivat elektronikë dhe ruajtja dixhitale
Arkivat janë institucione të një rëndësie të veçantë. Mision kryesor i tyre është ruajtja,
mirëmbajtja dhe vënia në dispozicion të trashëgimisë historike e kulturore të një
vendi, e cila është pasqyruar nëpërmjet dokumenteve ndër shekuj. Arkivat cilësohen
si “kujtesa e një kombi”.
Nëse i hedhim një vështrim të përgjithshëm panoramës së aktorëve që kanë lidhje me
një dokument, qysh nga lindja dhe përgjatë gjithë ciklit të tij të jetës, institucionet
arkivore renditen në nivelin fundor. Kjo natyrisht jo për shkak të rëndësisë, por sepse
ato janë destinacioni final i rrugëtimit të një dokumenti.
Shkenca e arkivistikës është një shkencë e vjetër, e cila ka lindur bashkë me
dokumentin. Si e tillë, ajo ka zgjidhur pothuajse të gjitha problemet që kanë të bëjnë
më arkivimin tradicional.
Gjatë dekadave të fundit, ashtu sikurse institucionet e tjera, edhe institucionet arkivore
e kanë bërë teknologjinë e informacionit dhe të komunikimit (TIK) një pjesë integrale
të proceseve të tyre të punës. Ajo haset kudo, në proceset e pranimit dhe regjistrimit të
dokumenteve, në proceset e kërkimit dhe aksesimit e tyre, në konvertimin dhe ruajtjen
e dokumenteve në formë elektronike, etj.
Kjo qasje e re, e përdorimit masiv të TIK, bazuar në epërsinë që ofron përdorimi i saj,
mund të thuhet pa frikë që e ka revolucionarizuar në mënyrë tërësore shkencën e
arkivistikës, duke lindur në këtë mënyrë një drejtim i ri të kësaj shkence, atë të
Arkivave elektronikë.
Në fillimet e tij, arkivimi elektronik dukej si shpëtimi nga mbingarkesa për
institucionet arkivore, për specialistët e mirëmbajtjes dhe administrimit të
dokumenteve. Kjo pasqyrohej në lehtësimin me të cilën realizoheshin proceset e
kërkimit, po ashtu shpërndarja e informacionit. Studiuesit mund të njiheshin me
dokumentet pa qenë detyrimisht e nevojshme prania fizike në ambjentet e arkivave
dhe dokumentet origjinale ruheshin kështu nga dëmtimet fizike. Të gjitha këto epërsi
nuk i ofronte më herët puna me metodat manuale.
Por, shumë shpejt filluan të shfaqeshin problemet e para, që ishin të panjohura në
kohën kur perdoreshin metodat tradicionale të punës në institucionet arkivore. Një
dokument në letër, pjesë e koleksioneve të dokumenteve arkivore, ka probabilitet
shumë të vogël ose zero të “zhdukjes”, me përjashtim të rasteve të katastrofave
natyrore. Një dokument në formë elektronike është shumë delikat, ai mund të fshihet
ose të ndryshohet shumë thjesht. Një dokument tradicional, pasi bëhet pjesë e
dokumenteve arkivore, mbetet i lexueshëm dhe në formë të pandryshueshme, për aq
kohë sa respektohen rregullat e sigurisë fizike dhe të ruajtjes teknologjike (drita,
niveli i lagështisë, ajrimi etj.). Një dokument në formë elektronike bëhet shumë shpejt
i palexueshëm edhe nëse respektohen rregullat e sigurisë fizike dhe të ruajtjes
teknologjike.
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Dokumentet mund të lindin në formë elektronike ose të konvertohen në formë të tilla
nëpërmjet procesit të skanimit. Pavarësisht nga mënyra e krijimit tyre, ato nuk janë
asgjë tjetër vetëm se sekuenca bit-esh të organizuara në mënyra të ndryshme, në
varësi të formatit të zgjedhur për ruajtjen e tyre. Që kjo sekuencë bit-esh të jetë e
lexueshme, përdoruesi duhet të zotërojë pajisje dhe programe kompjuterike të afta për
të lexuar, për të interpretuar dhe shfaqur këtë sekuencë bit-esh në formë të
kuptueshme për përdoruesit.
Ky proces filloi të vështirësohej shumë me kalimin e kohës, si rrjedhim i ndryshimeve
teknologjike në ndërtimin e pajisjeve dhe programeve kompjuterike, duke i
shndërruar sekuencat e bit-eve në të painterpretueshme dhe si rrjedhim të
palexueshme. Dhe ky përbën një problem shumë të madh për institucionet arkivore, të
cilat kanë për detyrë të sigurojnë ruajtjen e koleksioneve të tyre përgjithmonë. Në këtë
mënyrë lindi një tjetër drejtim, “ruajtja dixhitale afatgjatë”. Ky drejtim nuk mund të
konceptohet si një entitet i veçuar, por është bashkëshoqërues i arkivave elektronike.
Të gjitha aspektet e trajtuara më lart, qëndrojnë në themel të këtij punimi. Qëllimi ynë
ka qenë të studiojmë aspektet kryesore teorike lidhur me sistemet e arkivave
elektronikë, standardet kryesore mbi të cilat ato duhet të mbështeten, si dhe studimi i
situatës aktuale në Shqipëri, përsa u përket arkivave elektronikë që ruajnë dhe
administrojnë koleksionet e dokumenteve me vlerë historike kombëtare. Pyetjet
kryesore të ngritura për këtë qëllim kanë qenë: A kemi në Shqipëri sisteme të
arkivave elektronikë? Nëse po, mbi bazën e cilave standarde janë ndërtuar dhe si
funksionojnë ato? A janë ato të aksesueshme ato për publikun e gjerë dhe cilat janë
teknikat e kërkimit që ato mundësojnë? Më pas duke studiuar standardet
ndërkombëtare në fushën e arkivave elektronike, ruajtjes dixhitale dhe praktikat më të
mira jemi përpjekur të japim rekomandimet tona në këtë drejtim.
Ky studim mund të shërbejë si një model zbatimi për institucionet arkivore në vend,
në kushtet kur përdorimi TIK në ofrimin e shërbimeve elektronike është përcaktuar si
një nga prioritetet kryesore në Strategjinë Ndërsektoriale të Shoqërisë së
Informacionit[1].
1.1.1 Arkivat elektronikë
Në periudhën ku jetojmë, arkivat elektronikë kanë një rëndësi po aq të madhe për një
vend, sa edhe arkivat tradicionalë. Si të tilla, ato duhet t’u nënshtrohen studimeve të
hollësishme, në mënyrë që të identifikohen saktë dhe në kohë të gjithë komponentët
përbërës së tyre. Kambanat e alarmit janë hedhur që në vitin 2000 nga Gail M. Hodge,
i cili shkruan:
“Gjatë rrugëtimit tonë në epokën dixhitale, në epokën e koleksioneve elektronike,
është shumë e rëndësishme të dimë që barbarë të rinj po na presin përpara dhe që
jemi duke kaluar në një etapë ku shumica e asaj që ne dimë sot, shumica e asaj që ne
po kodojmë dhe po shkruajmë në mënyrë elektronike, do të vdesë përgjithmonë” [6].
Shpesh herë, shumica e njerëzve i konceptojnë arkivat elektronikë si një sasi
dokumentesh në forma elektronike të depozituara diku në një pajisje ruajtjeje. Në fakt
arkivat elektronikë janë shumë më tepër se kaq. Ato janë sisteme software të
zhvilluara mbi bazën e një workflow kompleks, i cili përfshin të gjitha etapat nëpër të
cilat kalon dokumenti, proceset korresponduese të tyre dhe aktorët, e gjitha kjo e
ndërtuar mbi një arkitekturë të mirëpërcaktuar hardware, e cila siguron kapacitetet e
nevojshme të ruajtjes dhe siguri maksimale të transmetimit të të dhënave elektronike
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në rrjetet kompjuterike. Dizanjimi i tyre përfshin ndërthurjen e njohurive në disa
drejtimeve të ndryshme, në ato TIK, të metodologjive dhe praktikave vendore, si:
administrimi i dokumenteve gjatë gjithë ciklit të jetës, krijimi dhe administrimi i
metadatave, dizenjimi dhe ndërtimi i bazave e të dhënave, proceset e indeksimit dhe
të kërkimit, dizenjimi dhe zhvillimi i ndërfaqes për përdoruesit, aspektet e sigurisë së
të dhënave dhe ndërveprueshmërinë e sistemeve të ndryshme.
Sistemet e arkivave elektronikë, edhe pse në një vështrim nga larg, janë zgjidhje
software. Ato duhet të zhvillohen mbi platforma hardware të mirëpërcaktura, të cilat
ofrojnë kapacitete ruajtjeje të mjaftueshme dhe performancë maksimale. Ato gjenden
në forma të larmishme, në varësi të qëllimit konkret për të cilat janë krijuar, të natyrës
dhe sasisë së dokumenteve që ato duhet të ruajnë dhe administrojnë, të pritshmërive e
kërkesave që ka komuniteti i përdoruesve dhe teknologjive të përzgjedhura për
modelimin dhe zhvillimin e tyre nga kompani apo individë të cilët i kanë zhvilluar.
Për shembull arkivat audio-vizualë të mediave, arkivat elektronikë GIS, arkivat
elektronikë kombëtarë të dokumenteve historike, arkivat e sistemit të ligjeve etj.
Sistemet e arkivave elektronike, objekt i këtij studimi, janë arkivat të cilat janë të
destinuara për ruajtjen dhe administrimin e dokumenteve që ruhen në institucionet
arkivore, pjesë Rrjetit Arkivor Kombëtar.
1.1.2 Ruajtja dixhitale
Ruajtja dixhitale është një koncept relativisht i ri, i cili lindi si domosdoshmëri, pasi
me zhvillimin e shpejtë të teknologjisë së informacionit, sasi të mëdha dokumentesh
në formë elektronike, po bëheshin të paaksesueshme dhe të palexueshme.
Brown e përkufizon ruajtjen dixhitale si procesin e mirëmbajtjes së objekteve
dixhitale në formë autentike dhe të aksesueshme për përdoruesit, për sa kohë kërkohet
një gjë e tillë [7]. Ndërsa Koalicioni i Ruajtjes Dixhitale [8] e përkufizon ruajtjen
dixhitale si seri aktivitetesh menaxhuese të nevojshme për të siguruar aksesin e
vazhdueshëm tek materialet dixhitale për sa kohë është e domosdoshme. Po sipas
tyre, ruajtja dixhitale i referohet të gjitha veprimeve të domosdoshme për të
mirëmbajtur aksesin në materialet dixhitale përtej limiteve të ndryshimeve
teknologjike dhe dështimeve të funksionimit të pajisjeve kompjuterike; dhe përfshin
çdo lloj objekti dixhital, qoftë ky i lindur në formë elektronike apo jo. Për më tepër,
ruajtja dixhitale nuk përfshin vetëm skedarë tekst apo imazh, por edhe programe të
ndryshme aplikative, sisteme shfrytëzimi dhe sisteme të menaxhimit të bazave të
dhënave.
Ruajtja dixhitale përfshin jo vetëm ruajtjen e të dhënave (të dhënat binare), por edhe
ruajtjen e kuptimit, kontekstit dhe pavarësisë së tyre, duke siguruar në çdo kohë
integritetin dhe vërtetësinë e tyre.
Sikurse dallohet qartë nga përkufizimet, për të realizuar me sukses procesin e ruajtjes
dixhitale, duhen identifikuar disa veprime dhe më tej duhen përcaktuar mënyrat sesi
do të realizohen këto veprime.
Përcaktimi i veprimeve varet nga strategjia e ruajtjes që do të përzgjidhet nga një
institucion i caktuar. Ekzistojnë disa strategji për ruajtjen dixhitale afatgjatë, ndër më
kryesoret janë emulimi dhe migrimi i të dhënave. Për secilën prej tyre janë kryer
studime të shumta në nivel ndërkombëtar, të cilat kanë dalë me rezultate konkrete. Në
vijim do të ndalemi më gjatë për të sqaruar secilin prej tyre.
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1.2

Pamje e përgjithshme e sistemit arkivor

Në këtë seksion paraqitet një pamje e përgjithshme e organizimit të sistemit arkivor
në Republikën e Shqipërisë, e mënyrës së administrimit të dokumenteve shkresore në
vend, të aspekteve ligjore të arkivave tradicionale dhe të dokumentit elektronik.
1.2.1 Organizimi i Rrjetit Arkivor Kombëtar në Shqipëri
Në Republikën e Shqipërisë, mënyra e krijimit, e evidentimit, qarkullimit, ruajtjes
dhe arkivimit të dokumenteve është përcaktuar nga ligji nr. 9154, datë 06.11.2003
“Për arkivat” [9]. Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave, është organi më i lartë i
Rrjetit Arkivor Kombëtar (RrAK) në Republikën e Shqipërisë. RrAK përbëhet nga:








Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave;
Arkivi Qendror Shtetëror;
Arkivi Qendror Shtetëror i Filmit;
Arkivi Qendror Shtetëror;
Arkivat shtetërorë që funksionojnë në mënyrë të përhershme pranë
institucioneve fondkrijuese;
Arkivat shtetërorë vendorë (12 qarqe)
Arkivat në veprim (arkivat pranë institucioneve publike qendrore apo
vendore).

Në mënyrë skematike, organizimi i tyre do të paraqitej si në figurën e mëposhtme:
Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave
Arkivat e
sistemit

Arkivi Qendror

Arkivi Qendor
Shtetëror

Arkivat rajonalë

Arkivi Qendor i
Filmit

Arkivat e
institucioneve në veprim

Arkivi i
Presidencës

Arkivi i Kuvendit
Arkivi Qendor
Teknik

Arkivat privatë

të Shqipërisë

Arkivi i Ministrisë
së Punëve të
Jashtme

Arkivi Qendor i
ISSH-së

Arkivi i Ministrisë
së Punëve
Brendshme

Arkiv Qendror i
Forcave të
Armatosuara

Arkivi i Ministrisë
së Drejtësisë

ASHV Tiranë,
ASHV Berat,
ASHV Dibër,
ASHV Gjirokastër,
ASHV Durrës,
ASHV Elbasan,
ASHV Fier,
ASHV Korçë,
ASHV Kukës,
ASHV Lezhë,
ASHV Shkodër,
ASHV Vlorë

Figurë 1: Organizimit i RrAK-së në Republikën e Shqipërisë
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Institucionet e mësipërme, ka të përcaktuar llojet dokumenteve të cilat duhet të ruajë
dhe të administrojë. Në tabelën e mëposhtme janë paraqitur në formë të përmbledhur
dokumentet që ruhen dhe administrohen në mënyrë të përhershme prej tyre.







1. Arkivi Qendror Shtetëror
Dokumentet që janë trashëguar nga Shteti Shqiptar nga periudha parashtetërore;
Dokumentet që janë krijuar nga institucionet qendrore e vendore të administratës
shtetërore deri në vitin 1944;
Dokumentet e institucioneve qendrore të administratës shtetërore dhe të
organeve udhëheqëse partiake, të krijuara deri në vitin 1991;
Dokumentet e institucioneve qendrore të administratës shtetërore pa kufizim
kohor, me përjashtim të atyre që ruhen në arkivat e sistemit ose në arkivat që
ruajnë akte të së njëjtës tipologji;
Dokumentet që janë krijuar prej institucioneve të tjera shtetërore joqendrore pas
vitit 1944, por janë të vetme në llojin e tyre;
Dokumentet të krijuara nga subjekte e persona, juridikë dhe fizikë, privatë, të
kaluara në pronësi të shtetit para hyrjes në fuqi të ligjit nr. 7726, datë 29.6.1993
“Për fondin Arkivor Kombëtar dhe për arkivat”.

2. Arkivat shtetërore vendore
Ruajnë dokumentet e trashëguara, si dhe dokumentet e arkivave të institucioneve
shtetërore vendore dhe të organeve të qeverisjes vendore, që veprojnë brenda
njësisë administrativo-territoriale përkatëse.
3. Arkivat e sistemit: Arkivi i Ministrisë së Mbrojtjes, Arkivi i Ministrisë së
Punëve të Jashtme, Arkivi i Ministrisë së Brendshme, Arkivi i Kuvendit të
Shqipërisë, Arkivi i Presidentit të Republikës së Shqipërisë, Arkivi i
Sistemit të Drejtësisë.
Administrojnë dhe ruajnë dokumentet e trashëguara dhe të krijuara gjatë
veprimtarisë së institucioneve të cilat dorëzojnë pasurinë arkivore pranë tyre.
4. Arkivi Shtetëror i Filmit
Depoziton, ruan, mirëmban të gjithë fondit filmik shqiptar ose të huaj që disponon.
Ruan dhe administron të gjitha materialet dokumentare shoqëruese të filmit, si
skenarë letrarë dhe tekniko–regjisorialë, listë – montazhe, listë – dialogë, fotografi
nga filmi, skica dekoresh, postera, ilustrime, materiale të distribuimit të filmit, si
dhe materiale të tjera që shoqërojnë filmin.
5. Arkivi Shtetëror Teknik
Ruan dhe administron dokumente teknike, studime, planimetri harta.
6. Arkivat në veprim
Tërësia e dokumenteve që krijohen nga/ dhe mbërrijnë adresë të institucionit..
Tabela 1: Dokumentet që ruhen dhe administrohen në institucionet e RrAK.
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1.2.2 Administrimi i dokumenteve tradicionale në Shqipëri
Sipas ligjit nr. 9154, datë 06.11.2003, “Dokumente” janë të gjitha aktet e krijuara nga
autoritetet publike, gjatë ushtrimit të funksioneve të tyre administrative; aktet e
krijuara nga institucionet joshtetërore, si dhe subjektet juridike e fizike e private, kur
vlerësohen me rëndësi historike kombëtare, pavarësisht nga koha, vendi, pronësia,
mënyra e krijimit dhe lloji i tyre [5].
Çdo institucion, publik apo privat, e pasqyron veprimtarinë e tij nëpërmjet
dokumenteve. Dokumenti, pasi krijohet dhe aprovohet, duhet të regjistrohet në
regjistrin e korrespondencës së institucionit përkatës. Procesi i regjistrimit të
dokumenteve të brendshme, të dokumenteve dalëse dhe hyrëse kryhet sipas
përcaktimeve ligjore për këtë qëllim [9]. Dokumenti ka dy faza: fazën aktive dhe
fazën pasive. Dokumenti konsiderohet që është në fazën “aktive”, për sa kohë
vazhdon veprimtaria apo procesi për të cilin ai është krijuar apo të cilin ai
dokumenton. Në përfundim të saj, thuhet që dokumenti futet në fazën “pasive”.
Jo të gjithë dokumentet, të cilat krijohen nga institucionet, duhet të ruhen
përgjithmonë. Afatet kohore të ruajtjes së dokumentit përcaktohen sipas natyrës dhe
rëndësisë që ai paraqet. Ekziston një dokument i cili është hartuar dhe miratuar nga
DPA-ja që quhet “Lista tip me afatet e ruajtjes së dokumenteve me rëndësi historike
kombëtare”, në të cilin janë të përcaktuara shumica e tipave të dokumenteve dhe
aftatet korresponduese të ruajtjes së tyre [10]. Duke u bazuar në aktet e mësipërme
ligjore [9], [10], bëhet klasifikimi dhe përpunimi tekniko-shkencor i dokumenteve.
Dokumentet të cilat nuk klasifikohen me vlerë Rëndësi Historike Kombëtare (RHK),
ruhen përkohësisht në institucionet krijuese sipas përcaktimeve përcaktëse ligjore. Në
përfundim të afatit të ruajtjes së tyre, ato asgjësohen sipas procedurave të
mirëpërcaktuara. Pjesa tjetër e dokumenteve të klasifikuara si dokumente me vlerë
RHK, dërgohet për ruajtje përgjithmonë në institucionet arkivore korresponduesee.
Figura e mëposhtme paraqet skematikisht hapat të rrugëtimit të dokumenteve gjatë
ciklit të jetës së tij janë:

Arkivimi

Krijimi

Regjistrimi

Përdorimi
Ruajtja
e
përkohshme

Shkatërrimi

Figurë 2: Paraqitja e ciklit të jetës së një dokumenti qysh nga krijimi deri në arkivim
Dhjetë vjet mbas krijimit i tyre, dokumentet RHK duhet të dorëzohen në institucionet
e ruajtjes arkivore të përhershme. Pas pranimit në institucionet arkivore, ato u
nënshtrohen një afati maturues, zakonisht 10-15 vjet. Gjatë kësaj kohe ato ruhen dhe
administrohen nga institucionet arkivore përkatëse dhe aksesi në to bëhet në mënyrë
të kufizuar, vetëm sipas përcaktimeve përkatëse në ligjin “Për arkivat”. Pas
përfundimit të kësaj periudhe, për sa kohë që aksesi në to nuk bie ndesh me akte të
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tjera ligjore siç janë ligji për mbrojtjen e të dhënave personale ligji për pronësinë
intelektuale; etj. dokumenti është i hapur për akses nga publiku i gjerë.

1.3

Aspektet ligjore

1.3.1 Ligji nr. 5194, datë 06.11.2003 “Për arkivat”
Sikurse u theksu edhe më lart, mënyra e krijimit dhe administrimit të dokumenteve
përgjatë ciklit të tyre, në Republikën e Shqipërisë rregullohet nga ligji nr. 9154, datë
06.11.2003, “Për arkivat”.
Në këtë ligj ka një kapitull të veçantë i cili quhet “Arkivat e numerizuara” i përbërë
nga 6 nene. Këto nene kanë natyrë përgjithësuese dhe nuk janë aspak në koherencë
me zhvillimet më të fundit të arkivave elektronike. Në këtë ligj, edhe pse ka një
kapitull me emrin “Arkivat e numerizuara”, përkufizimi për këtë term dhe termin
dokument i numerizuar mungon, duke krijuar një kpërshtjellim.
Ky kapitull i vlerëson dokumentet e numerizuara si pasuri arkivore vetëm nëse ato
janë regjistruar në formë të pandryshueshme që në aktin e krijimit. Gjithashtu
përcakton arkivat e institucioneve shtetërore qendrore dhe vendore si vendruajtjen e
tyre, por nuk ka asnjë nen apo ndonjë akt tjetër nënligjor i cili udhëzon mënyrën se si
do të realizohet një gjë e tillë. Nenin 41 i këtij ligji i përkufizon arkivat e numerizuara
si:
“Arkivat e numerizuar janë pjesë e rrjetit arkivor kombëtar. Arkivat e numerizuar i
nënshtrohen së njëjtës disiplinë ligjore për ruajtjen, komunikimin dhe shërbimin.
Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave ka të drejtën e përcaktimit të programeve të
numerizimit të dokumenteve në institucionet fondkrijuese.”
Një situatë e tillë ka krijuar një pështjellim dhe paqartësi në institucionet publike. De
jure arkivat e numerizuara janë pjesë e rrjetit arkivor kombëtar. Nga ana tjetër
mungojnë standardet apo specifikimet teknike mbi bazën e së cilës duhet të krijohen,
regjistrohen dhe rrugëtojnë ndër vite arkivat elektronikë, duke mundësuar ruajtjen e
karakteristikave të dokumenteve arkivore.
1.3.2 Ligji nr.10273, datë 29.04.2010 “Për dokumentin elektronik”
Ky ligj është miratuar në vitin 2010, dhe është hartuar nga Agjencia Kombëtare e
Shoqërisë së Informacionit me asistencë të ekspertëve ndërkombëtarë. Ligji ka
përkufizime të qarta për dokumentin elektronik dhe pjesët e tij përbërëse. Në të
përcaktohen gjithashtu edhe kriteret e vlefshmërisë ligjore, të cilat kërkojnë në
mënyrë të domosdoshme shoqërimin e dokumenteve elektronike me nënshkrimin
elektronik dhe metadatat korresponduese. Sipas tij:
“Dokument elektronik” është çdo informacion i krijuar me “cilësi dokumentare”, i
dërguar, i marrë ose i ruajtur në formë elektronike nga një sistem kompjuterik apo
nga një mekanizëm i ngjashëm dhe që plotëson kushtet për vlefshmërinë, në përputhje
me nenet 5 deri në 9 të këtij ligji. Përmbajtja e dokumentit elektronik përfshin të
gjitha format e të dhënave, pasqyruar me shkronja, numra, simbole, zë dhe imazh.
“Cilësi dokumentare” është informacioni detyrues që i bashkëlidhet ose shoqëron
dokumentin elektronik, të tillë si: nënshkrimi elektronik, koha e krijimit, emri i
krijuesit dhe të dhëna të tjera që krijohen së bashku me dokumentin elektronik, me
qëllim regjistrimin, ruajtjen e autenticitetit, tërësinë dhe vlefshmërinë e dokumentit
elektronik përgjatë ciklit të dokumentimit.”
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Gjithashtu në këtë ligj, në nenin 18, pika 3, përcakton arkivin e dokumentit elektronik
si vijon:
Arkivi i dokumentit elektronik duhet të sigurojë që:
a) dokumenti elektronik të arkivohet në formën që është krijuar, dërguar, marrë
dhe ruajtur, duke mos ndryshuar tërësinë e tij, përfshirë të dhënat e
nënshkrimit elektronik, si dhe të dhënat për vërtetimin e tij;
b) dokumenti elektronik, së bashku me nënshkrimin elektronik të përfshirë, të
ruhet nëpërmjet procedurave dhe teknologjive, që sigurojnë garanci për
pacënueshmërinë dhe tërësinë e tij përgjatë gjithë kohës së ruajtjes, si dhe
mosfshirjen pa autorizimin përkatës;
c) dokumenti elektronik, gjatë kohës së përcaktuar të ruajtjes, të jetë në formë të
lexueshme, në dispozicion të personave që kanë të drejtën e aksesit në të;
d) të mundësojë përcaktimin në mënyrë të besueshme të çdo dokumenti
elektronik, të origjinës së tij, krijuesit, kohës, mënyrës dhe formën e marrjes
në sistemin e ruajtjes;
e) procedura e mirëmbajtjes së sistemit të ruajtjes së dokumentit elektronik të
mos cenojë paprekshmërinë e dokumentit elektronik.
Deri më tani mungojnë akte nënligjore të cilat të krijojnë udhëzime konkrete sesi do
të realizohen proceset kryesore që kanë të bëjnë me dokumentet elektronike, të tilla si
regjistrimi, komunikimi i tyre brenda dhe jashtë institucionit, ruajtja, klasifikimi dhe
aksesi në to.

1.4

Parimet e koleksioneve të dokumenteve elektronike

Një koleksion dokumentesh elektronike do të thotë një grup objektesh dixhitale të
cilat janë përzgjedhur apo organizuar për të lehtësuar gjetjen, aksesin dhe përdorimin
e tyre.
National Information Standards Organization (NISO) rekomandon një sërë parimesh
mbi të cilat mbështeten koleksionet dhe objektet dixhitale të “mira”, të paraqitura më
poshtë. Këto parime shërbejnë si një udhërrëfyes për çdo individ apo organizatë, e cila
ka përgjegjësinë ose dëshiron të përfshihet në fushën e ruajtjes dixhitale. Parimet e
koleksioneve elektronike janë:
Parimi 1:

Një koleksion i mirë krijohet duke u mbështetur në një rregullore të
hollësishme, të qartë dhe të saktë, të ndërtimit të koleksioneve.

Parimi 2:

Koleksionet duhet të përshkruhen, në mënyrë të tillë që përdoruesit e
tyre të mund të zbulojnë karakteristikat e tyre, duke përfshirë fushën,
formatin, kufizimet në akses, pronësinë dhe çfarëdolloj tjetër
informacioni, i cili përbën një informacion thelbësor me qëllim
përcaktimin e vërtetësisë, të integritetit dhe interpretimit të tyre.

Parimi 3:

Një koleksion i mirë është i kurueshëm, çka do të thotë se burimet e tij
janë të menaxhuara në mënyrë aktive gjatë gjithë ciklit të jetës së tyre.

Parimi 4:

Një koleksion i mirë është i disponueshëm gjerësisht dhe mënjanon
implementime të panevojshme për t’u përdorur. Koleksionet duhet të
jenë të aksesueshme edhe nga individët, të cilët kanë aftësi të
kufizuara, duke e mundësuar këtë akses nëpërmjet teknologjive të
përshtatura.

Parimi 5:

Një koleksion i mirë respekton të drejtën e pronësisë intelektuale.
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Parimi 6:

Një koleksion i mirë ka mekanizma për të përllogaritur dhe për të
regjistruar në mënyrë të standardizuar të dhëna statistikore që kanë të
bëjnë me përdorimin tyre.

Parimi 7:

Një koleksion i mirë është i ndërveprueshëm.

Parimi 8:

Një koleksion i mirë integron workflow-in e tij tek nevojat e
përdoruesve.

Parimi 8:

Një koleksion i mirë është i qëndrueshëm përgjatë gjithë kohës.

Parimet e objekteve dixhitale
Parimi 1:

Një objekt dixhital i mirë ekziston në një format i cili suporton
përdorimin i tij aktual dhe atë të ardhshëm.

Parimi 2:

Një objekt i mirë është i ruajtshëm.

Parimi 3:

Një objekt i mirë është i kuptueshëm dhe i përdorshëm edhe jashtë
kontekstit të tij të ngushtë.

Parimi 4:

Një objekt duhet të emërtohet me një identifikues global unik, të
qëndrueshëm, i cili duhet të shënohet tek adresa e duhur e objektit.

Parimi 5:

Një objekt i mirë duhet të jetë i autentifikueshëm.

Parimi 6:

Një objekt i mirë është i shoqëruar me metadata.

1.5

Përcaktimi i problemit

Për shkak të epërsive të mëdha që ofron TIK, gjatë viteve të fundit mjaft institucione
publike kanë ndërmarrë nisma të reja që kanë të bëjnë me automatizimin e proceseve
të punës dhe dixhitalizimin.
Adaptimi i TIK në institucionet e ruajtjes së trashëgimisë historike dhe kulturore të
vendit siç janë arkivat, ka qenë fokusuar kryesisht në projektet e dixhitalizimit masiv
të koleksioneve të tyre, si dhe në zhvillimin e paketave software, të cilat shërbejnë për
ruajtjen dhe kërkimin e koleksioneve të dokumenteve.
Duke qenë se projekte të tilla janë shumë të rëndësishme, kërkojnë një kohë të gjatë
për realizimin e tyre dhe kanë kosto lartë financiare, është e nevojshme që përpara të
tyre të identifikohen çështjet kryesore që kanë të bëjnë me to dhe më pas të analizohet
me kujdes secila prej tyre, duke pasur parasysh aspektet ligjore përkatëse.
Përsa i përket zhvillimit të sistemeve të arkivave elektronike, të cilat kanë në fokus
ruajtjen afatgjatë dixhitale, çështjet kryesore që duhen analizuar janë: modeli logjik
mbi të cilin duhet të mbështeten këto sisteme, përcaktimi dhe studimi i formateve të
ruajtjes së dokumenteve, identifikimi i metadatave dhe krijimi i skemave përkatëse
që duhet të përdoren nga sistemet e arkivave elektronike dhe strategjitë e ruajtjes
afatgjatë dixhitale. Për këtë qëllim janë ngritur dhe analizuar pyetjet e mëposhtme:
1. Çfarë janë arkivat elektronikë?
2. Cilat janë kërkesat funksionale që duhet të përmbushin sistemet e arkivave
elektronikë?
3. Cilat janë standardet ndërkombëtare dhe praktikat më të mira në fushën e
arkivave elektronike?
4. Çfarë nënkuptojmë më koleksione elektronike në këndvështrimin legjislativ
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dhe arkivistik?
5. Si krijohen koleksionet elektronike?
6. Si klasifikohen koleksionet elektronike?
7. Çfarë është formati i një skedari, rëndësia dhe tipat e ndryshëm?
8. Cilat janë formatet më të përdorshme për krijimin dhe ruajtjen e koleksioneve
elektronike?
9. Cilat janë teknikat e kodimit të skedarëve kompjuterikë që përcaktohen si
format të cilat mund të përdoren për ruajtjen afatgjatë?
10. Karakteristikat e përcaktimit të cilësisë së koleksioneve elektronike?
11. Metadatat dhe cilat janë standardet kryesore të metadatave që përdoren në
sistemet e arkivave elektronike?
12. Cili mund të jetë një model i mundshëm implementimi për sistemet e
arkivave elektronike?
13. Çfarë është ruajtja dixhitale afatgjatë? Cilat janë strategjitë e ruajtjes dixhitale
afatgjatë?

1.6

Objektivat e studimit

Ky studim, ka synuar të analizojë situatën që paraqitet sot në Shqipëri në lidhje me
çështjet kryesore që kanë të bëjnë me sistemet e arkivave elektronikë dhe ruajtjen
afatgjatë dixhitale, konkrtisht: të identifikojë dhe të analizojë aspektet kryesore
teknike të cilat duhen konsideruar gjatë proceseve të krijimit, transferimit dhe ruajtjes
së koleksioneve elektronike, të studiojë dhe analizojë aspektet kryesore zhvillimit të
modeleve funksionale të sistemeve të arkivave elektronike dhe të rekomandojë
zgjidhje konkrete për këtë qëllim.
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1.7

Organizimi i tezës

Ky studim është organizuar në tetë kapituj kryesorë, në secilin prej të cilëve trajtohet
një çështje e veçantë që ka të bëjë me arkivat elektronikë dhe ruajtjen dixhitale
afatgjatë.
Në kapitullin e parë bëhet një hyrje e përgjithshme, duke paraqitur mënyrën e
organizimit të sistemet arkivor në Shqipëri, një paraqitje e përgjithshme e fushës
studimit dhe qëllimit. Pjesë e tij janë gjithashtu konceptet kryesore që kanë të bëjnë
me arkivat elektronikë dhe ruajtjen dixhitale afatgjatë.
Në kapitullin e dytë është shpjeguar metodologjia e përdorur në këtë studim, e cila
është konceptuar në disa teknika. Fillimisht studimi është fokusuar në hulumtimin e
literaturës ekzistuese për temën e përzgjedhur. Literatura e studiuar përfshin tipa të
ndryshëm publikimesh, siç janë botime në formë librash, udhëzime, standarde të
ndryshme në fushën e arkivave, dokumente të projekteve të ndryshme ndërkombëtare
në fushën e arkivave elektronike dhe dixhitalizimit, artikuj shkencorë etj. Më pas në të
bëhet një paraqitje e metodave të përdorura për vlerësimin e gjendjes aktuale në
Shqipëri, duke përfunduar me një analizim të shkurtër të rezultateve të përftuara prej
tyre.
Në kapitullin e tretë janë trajtuar aspekte teorike, që kanë të bëjnë me arkivat
elektronike dhe menaxhimin e dokumenteve. Fillimisht jemi ndalur tek shpjegimi i
hapave kryesorë që janë të lidhur me menaxhimin e dokumenteve sipas përcaktimeve
që jep standardi ndërkombëtar ISO 15489: 2001. Vazhdon një hyrje të shkurtër e
standardit “Sistemet e Hapura të Arkivave Elektronike”. Pjesë e këtij kapitulli janë
dhe shpjegimet e tipave të ndryshëm të dokumenteve dhe formateve që përdoren për
ruajtjen e tyre.
Në kapitullin e katërt janë analizuar karakteristikat e koleksioneve dixhitale. Kemi
filluar me një hyrje të shkurtër dhe më pas kemi trajtuar katër tipat kryesorë të
dokumenteve të koleksioneve dixhitale të cilët janë objekt i këtij studimi, dokumentet
tekst, dokumentet imazh, dokumente audio dhe dokumentet video. Për secilin prej
këtyre tipave të dokumenteve janë identifikuar formatet kryesore të tyre dhe është
analizuar struktura vetëm për ato tipa formatesh që rekomandohen për ruajtjen
afatgjatë dixhitale. Identifikimi i karakteristikave teknike që kanë të bëjnë me cilësinë
dhe përcaktimin e vlerave të tyre janë trajtuar gjithashtu në këtë kapitull.
Në kapitullin e pestë diskutohen çështje teorike të metadatave. Ato janë një pjesë
shumë e rëndësishme e sistemeve të arkivave elektronike. Studimi është fokusuar në
analizimin e tipave kryesorë të standardeve të metadatave që përdoren në fushën e
arkivave elektronike dhe ruajtjen afatgjatë dixhitale. Janë analizuar katër skema
kryesore, Dublin Core, PREMIS, METS dhe Standardi i Arkivave të Australisë.
Në kapitullin e gjashtë është paraqitur modeli logjik i sistemeve të arkivave
elektronike duke u mbështetur kryesisht në standardin ndërkombëtar OAIS. Modeli
logjik i propozuar ka natyrë modulare. Secili prej moduleve paraqet funksionet
kryesore të sistemit të arkivave elektronike që përfshihen në atë modul dhe mënyrën e
rrjedhjes së fluksit të informacionit.
Në kapitullin e shtatë është trajtuar ruajtja dixhitale afatgjatë. Ajo është cilësuar si një
nga drejtimet e reja kërkimore shumë të rëndësishme. Ruajtja dixhitale merret me
studimin e hapave që duhen ndjekur për ruajtjen e përmbajtjes dixhitale për afate të
gjata kohore, të cilat i tejkalojnë afatet kohore gjatë së cilës mund të funksionojnë
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pajisjet dhe programet kompjuterike, të cilat kanë krijuar përmbajtjen dixhitale. Kemi
trajtuar dy tipat kryesorë të ruajtjes dixhitale, migrimin dhe emulimin duke e
mbështetur atë kryesisht në studimet që janë publikuar si përmbledhje e disa
projekteve ndërkombëtare.
Kapitulli i tetë është kapitulli i konkluzioneve. Në këtë kapitull kemi bërë një
përmbledhje e studimit dhe gjithashtu disa rekomandime që duhen marrë në
konsideratë përsa i përket ndërtimit të sistemeve të arkivave elektronike.
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KAPITULLI II
METOLOGJIA E KËRKIMIT
2.1

Hyrje

Në këtë kapitull është paraqitur metodologjia e përdorur për realizimin e këtij studimi,
i cili është shtrirë në disa etapa.
Fillimisht u kryen hulumtime në literaturë, për të identifikuar aspektet kryesore që
duhet të merreshin në konsideratë për studimin e sistemeve të arkivave elektronikë
dhe ruajtjes afatgjatë. Për këtë qëllim u studiuan publikime të ndryshme, duke
përfshirë libra, udhërrëfyes, standarde, praktika më të mira dhe artikuj të ndryshëm
shkencorë.
Mbi bazën e njohurive të marra, u ndërtua një pyetësor i thjeshtë, i cili synonte të
identifikonte situatën reale në lidhje me gjendjen e sistemeve të arkivave elektronikë
në Shqipëri, mënyrës së krijimit të koleksioneve elektronike në institucionet arkivore
në vend. Nga përpunimi i të dhënave, u krijua një panoramë e saktë e gjendjes reale,
nga e cila u identifikuan disa çështje kryesore të cilat nuk ishin marrë në konsideratë
dhe duhej të studioheshin më tepër në mënyrë që të jepnim rekomandime për to.
Më pas, u përzgjodhën kampione dokumentesh të tipave të ndryshëm, pjesë e
koleksioneve të dokumenteve të fondeve që ruhen në AQSH. Për secilin grup u kryen
testime për sa i përket konvertimit të tyre nga forma tradicionale në formë elektronike
duke përdorur parametra të ndryshëm teknike. Pas krahasimit u përcaktuan
karakteristikat teknike që duhet të kenë këto dokumente, në mënyrë që të sigurohet
ruajtja afatgjatë.
Paralelisht me punën kërkimore shkencore dhe natyrisht në funksion të saj, kanë qenë
edhe pjesëmarrjet në trajnime dhe evente ndërkombëtare në fushën e arkivave
dixhitale dhe ruajtjes afatgjatë dixhitale.
Në përfundim, studimi rekomandon disa hapa që duhen ndërmarrë nga institucionet
përgjegjëse për krijimin e një strukture standardesh dhe rekomandimesh e cila do të
shërbente kolonë bazë për ndërtimin e sistemeve të arkivave elektronikë afatgjatë.
Këto përfshijnë modelin logjik mbi bazën e të cilit ato duhet të zhvillohen,
përcaktimin e formateve të skedarëve të cilët do të përdoren për ruajtjen afatgjatë dhe
vlerave që duhet të kenë karakteristikat kryesore teknike të tyre, rëndësinë që kanë
metadatat dhe përcaktimi i strategjive të ruajtjes afatgjatë dixhitale.

2.2

Analizimi i situatës

Analizimi i situatës aktuale është realizuar duke ndjekur metodat e mëposhtme:
1. Intervista me grupet e interesit
2. Shqyrtimi dhe analizimi i burimeve online
Intervistat janë realizuar duke përdorur pyetësorë, të vlerësuar këto si metoda më e
efektshmepër grumbullimin e të dhënave të cilat shërbejnë për kërkime shkencore, në
mënyrë të veçantë kur studimi i referohet një target grupi të madh[11].
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Informacioni është grumbulluar nga institucionet arkivore në vend dhe në disa
institucione të tjera publike të cilat konsiderohen si prodhues/furnizues të
informacionit siç janë ministritë.

2.3

Shqyrtimi dhe analizimi online

Shqyrtimi dhe analizimi online është një metodë që kryesisht ofron të dhëna sasiore.
Të dhënat sasiore përbëjnë një bazë të mirë për të siguruar të dhëna dhe informacion
në nivel të përgjithshëm, i cili është i fokusuar në një grup të madh. Ato nuk mund të
konsiderohen si zgjidhje optimale në rast se arrihet të kryhet një analizim në thellësi i
të dhënave.
Shqyrtimi dhe analizimi online është kryer duke vizituar faqet zyrtare të internetit të
këtyre institucioneve. Dy janë grupet kryesore të analizuara janë:



Institucionet arkivore – Si target-grupi kryesor meqenëse administrimi i
koleksioneve dhe parimet arkivore të përpunimit të tyre janë të rregulluara dhe
udhëhiqen nga këto institucione.
Institucionet publike në veprim – Këto institucione shërbejnë si prodhuesit e
koleksioneve dixhitale.

Nga shqyrtimi dhe analizimi i tyre rezulton që vetëm tri institucione ofrojnë shërbim
kërkimi online të koleksioneve të tyre dixhitale. Megjithatë, numri i koleksioneve të
dixhitalizura është i limituar në krahasim me vëllimin e madh të koleksioneve që
ruajnë këto institucione.

2.4

Intervistat

Pas shqyrtimit online, ku duhet nënvizuar se nuk rezultoi me rezultatet e pritshme, u
kryen një seri intervistash cilësore me individë apo punonjës që kishin lidhje të
drejtpërdrejtë me krijimin apo administrimin e koleksioneve tradicionale dhe/ose
dixhitale. Pyetjet e survejimit u formuluan duke marrë në konsideratë qëllimin
kryesor dhe objektivat e studimit. Pyetësorët u organizuan në katër seksione:
1.
2.
3.
4.

Pjesa e përgjithshme;
Pjesa që kishte lidhje me krijimin e përmbajtjes dixhitale;
Pjesa që kishte lidhje me ruajtjen dhe arkivimin;
Pjesa që kishte lidhje me dispoponueshmërinë online të koleksioneve
elektronike.

Pyetësori përbëhej nga 12 pyetje, të cilat u ndërtuan duke u mbështetur në tri shtylla:
1.
2.
3.
4.

mënyra e krijimit,
ruajtja dhe arkivimi dhe
aksesi te koleksionet online.
Pyetësori i përdorur gjendet në shtojcën I, e bashkëlidhur në fund të këtij punimi.
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2.5

Ndërtimi i intervistave

Metoda e përdorur për intervistim përfshinte elemente gjysmë të strukturuara të cilat u
mbështetën mbi gjetjet e procesit të shqyrtimit dhe analizës online. Intervistat u
realizuan duke bashkëbiseduar drejtpërdrejt me intervistuesit.

2.6

Periudha e intervistimit

Intervistat u zhvilluan përgjatë viteve 2014-2015. Informacioni i grumbulluar u
evidentua në institucionet përkatëse.

2.7

Rezultatet

Në intervistë u përfshinë 24 institucione të ndryshme. Nga të cilat, 5 prej tyre bëjnë
pjesë në institucionet e arkivave qendrore, të cilat ruajnë tipologji të ndryshme
dokumentesh, 12 arkiva shtetërore vendore, 2 institucione të arkivave të sistemit, 2
institucione të qeverisjes qendrore dhe një institucion i ngjashëm me arkivat. Tabela e
mëposhtme paraqet, në formë të plotë, listën dhe emërtimin e institucioneve:

Lloji i institucionit

Emërtimi i institucionit

Arkiva

Arkivi Qendror Shtetëror

qendrorë shtetërorë

Arkivi Qendror i Filmit

Numri
5

Arkivi Qendror Teknik i Ndërtimit
Arkivi Qendror i Forcave të Armatosura
Arkivi Qendror i Sigurimeve Shoqërore
Arkiva

12 arkiva shtetërorë vendorë në rrethe

12

Arkivi i Kuvendit të Republikës së Shqipërisë

2

shtetërorë vendorë
Arkivat e sistemit

Arkivi i Presidentit të Republikës së Shqipërisë
Institucione qendrore

Këshilli i Ministrave

3

Ministria e Financave
Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë
Institucione të tjera

Biblioteka e Universitetit të Arteve

2

Biblioteka Kombëtare
Gjithsej: 24

Tabela 2: Lista e institucioneve të intervistuara
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Nga analizimi i rezultateve u konstatua se ato nuk ishin aspak të kënaqshme. Të
dhënat tregonin një situatë jo të mirë në cilën ndodheshin institucionet arkivore në
vend. Nga 24 institucionet e intervistuara, vetëm në 8 prej tyre janë ndërmarrë nisma
apo projekte të dixhitalizimit të koleksioneve të tyre, ndërsa pjesa tjetër e
institucioneve të intervistuara nuk kanë nisma të tilla dhe aq më pak të kenë sisteme të
mirëfillta të arkivave elektronikë të implementuara. Institucionet, të cilat kanë
deklaruar se kanë filluar projekte të dixhitalizimit, edhe pse janë të pakta në numër,
për nga rëndësia përfaqësojnë institucionet kryesore të rrjetit arkivor kombëtar. Në një
situatë më të dobët paraqiten arkivat shtetërorë vendorë dhe arkivat e sistemit.
Një e dhënë tjetër interesante është fakti që secili prej institucioneve ka gjetur një
metodë të personalizuar për krijimin dhe arkivimin e koleksioneve të tyre në mënyrë
elektronike. Gjithashtu, formatet e përdorura për ruajtjen e koleksioneve dixhitale
janë pothuajse të njëjta në varësi të natyrës së dokumenteve që janë dixhitalizuar. Për
dixhitalizimin e dokumenteve shkresore janë përdorur formatet: TIFF, JPEG dhe
PDF. Për dokumentet audio dhe video janë përdorur formatet: WAVE, MP3, AVI dhe
MPEG 2.0. Karakteristikat teknike të dixhitaizimit që kanë përzgjedhur janë të
ndryshme.
Në shumicën e rasteve nuk ruhet një kopje e destinuar për ruajtjen afatgjatë dixhitale
apo siç njihet ndryshe ‘master copy’.
E njëjta situatë jo e mirë është vërejtur edhe përsa u përket metadatave. Ajo janë
kryesisht në formën e të dhënave përshkrimore dhe sasiore të cilat ruhen në baza të
dhënash relacionale dhe kanë si qëllim kryesor ofrimin e lehtësirave në mënyrat e
kërkimit dhe shfrytëzimit të koleksioneve. Në asnjë rast nuk kemi modele metadatash
të zhvilluara në funksion të ruajtjes afatgjatë dixhitale.
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KAPITULLI III
ASPEKTET TEORIKE
3.1 Hyrje
Ky kapitull prezanton kontekstin e hulumtimit për këtë punim, në mënyrë të veçantë
aspektet që kanë bëjnë me arkivat elektronikë dhe menaxhimin e koleksioneve
elektronike. Konkretisht:






Standardet e menaxhimit të dokumenteve;
Sistemet e menaxhimit elektronik të dokumenteve;
Standardet e metadatave;
Ndërtimi dhe kriteret e certifikimit të arkivave/depozitave dixhitale të
besueshme;
Strategjitë e ruajtjes afatgjatë dixhitale.

Literatura tregon që të katër aspektet e mësipërme përbëjnë çështje thelbësore në
studimin e sistemeve të arkivave elektronikë dhe të koleksioneve të dokumenteve në
formë elektronike.

3.2 Administrimi i dokumenteve
Administrimi i dokumenteve ka të bëjë me kontrollin e dokumenteve sipas një regjimi
të plotë, të bazuar në rregulla, procedura, sisteme dhe procese. Së bashku ato
sigurojnë prova të besueshme të veprimeve dhe vendimeve të marra, dhe bëjnë të
mundur vënien në dispozicion të dokumenteve për përdorim kur kjo është e
nevojshme, duke realizuar në këtë mënyrë menaxhimin efektiv të një prej aseteve
kryesore të institucioneve apo organizatave, pikërisht dokumentet e tyre.
Administrimi i dokumenteve është përcaktuar si një fushë e menaxhimit, përgjegjëse
për kontrollin efikas dhe sistematik të mënyrës së krijimit, të marrjes, mirëmbajtjes
dhe vënies në dispozicion të dokumenteve [4].
Administrimi i dokumenteve vepron në nivele të ndryshme dhe përfshin një sërë
aktivitetesh dhe detyrash. Një pjesë e administrimit kryhet si pjesë e rutinës ditore nga
punonjësit, ndërsa pjesa tjetër, ajo më e rëndësishmja, realizohet nga persona që kanë
njohuritë dhe ekspertizën e duhur. Administrimi i dokumenteve nuk realizohet si një
proces i shkëputur, por ai është i lidhur me funksione që kanë të bëjnë me çështje, të
tilla si e drejta e informimit, mbrojtja e të dhënave personale, e drejta e pronësisë
intelektuale, siguria e informacionit dhe kërkesat funksionale dhe organizative
institucionale.

3.3 Standardet e administrimit të dokumenteve
ISO 15489: 2001 (Information and Documention Record Management/Menaxhimi i
Rekordeve të dokumentimit dhe informimit) është padyshim njëri prej standardeve
më të rëndësishme për menaxhimit e dokumenteve, duke përfshirë këtu krijimin,
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klasifikimin, ruajtjen dhe shfrytëzimin e tyre në organizma, institucione publike në
veprim dhe institucione arkivore. Ai është një standard i zbatueshëm në sistemet
tradicionale dhe elektronike të administrimit të dokumenteve.
ISO 15489-2201, përbëhet nga dy pjesë: pjesa e përgjithshme dhe udhëzimet. Në
pjesën e përgjithshme përcaktohen karakteristikat, të cilat duhet të zotërojë një
dokument gjatë gjithë ciklit të jetës, ndërsa në pjesën e dytë trajtohen aspekte praktike
dhe udhëzime të detajuara sesi mund të implementohen çështjet kryesore të trajtuara
në pjesën e parë. Çdo rregull, procedurë apo praktikë që ka për qëllim administrimin e
dokumenteve, duhet sigurojë që dokumentet të kenë karakteristikat e mëposhtme:
 Autentik. Një dokument është autentik nëse për të provohet:
a) që është ai që pretendon të jetë;
b) që është krijuar ose dërguar nga personi për të cilin thuhet se e ka
krijuar ose e ka dërguar dhe
c) që është krijuar ose dërguar në kohën në të cilën pretendohet që është
krijuar apo dërguar.
Në mënyrë që të sigurohet autenticiteti i dokumenteve, çdo institucion duhet të
zbatojë dhe dokumentojë rregulla dhe procedura të cilat kontrollojnë krijimin,
pranimin, dërgimin, ruajtjen, mirëmbajtjen dhe vënien në dispozicion të
dokumenteve, në mënyrë që të sigurojë se krijuesit e dokumenteve janë të autorizuar,
janë të identifikueshëm dhe që dokumentet janë të mbrojtura nga ndryshimi, fshirja,
shtimi, përdorimi dhe fshehja e paautorizuar.
 Besueshmëria. I besueshëm është ai dokument, përmbajtja e të cilit mund të
besohet si paraqitja e plotë dhe e saktë e veprimeve, aktiviteteve ose fakteve
për të cilat ai dëshmon dhe ka lidhje me veprimet, aktivitetet vijuese.
Dokumentet duhet të krijohen në momentin e kryerjes së aktivitetit të cilin
ato dokumentojnë ose menjëherë pas tij, nga persona që kanë njohuri të
drejtpërdrejtë për faktet ose nga instrumentet të cilat përdoren në mënyrë
rutinë nga institucioni apo organizata.
 Integriteti. Me integritet të dokumentit kuptojmë se faktin që ai është i plotë
dhe i pandryshuar. Është e domosdoshme që dokumenti të mbrohet nga
ndryshimi i paautorizuar. Rregullat dhe procedurat e menaxhimit të
dokumenteve duhet të specifikojnë se çfarë shtojcash apo shënimesh mund
t’i bëhen dokumentit pas krijimit të tij, në cilat kushte kryhet autorizimi për
krijimin e shtojcave dhe shënimeve, kush është i autorizuar për t’i kryer ato
dhe në çdo rast secili prej këtyre veprimeve duhet të jetë i gjurmueshëm.
 Përdorshmëria. Një dokument quhet i përdorshëm nëse ai është i
lokalizueshëm, rikthyeshëm, i shfaqshëm dhe i interpretueshëm.
Aspekte të tjera shumë të rëndësishme të këtij standardi, janë rekomandimet që ai jep
përsa i përket mënyrës së zhvillimit dhe implementimit të sistemeve të menaxhimit të
dokumenteve, proceset dhe funksionet që duhet të ofrojnë ato. Ai përcakton edhe
hapat nëpër të cilat duhet të kalojë procesi i kompozimit dhe implementimit të
sistemeve të menaxhimit të dokumenteve, i cili paraqitet si vijon:
a) gjurmimi paraprak;
b) Analizimi i veprimtarive institucionale;
c) Identifikimi i kërkesave për dokumentet dhe të dhënat që lidhen me to;
d) Identifikimi i strategjive që janë në përputhje me kërkesat e dokumenteve;
e) Kompozimi i një modeli të mundshëm për menaxhimin e dokumenteve;
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f) Zbatim i modelit të menaxhimit të dokumenteve;
g) Rishikimi i tij pas implementimit;
Çdo sistem i zhvilluar për menaxhimin e dokumenteve duhet të suportojë funksionet
dhe proceset e mëposhtme në lidhje me dokumentet:
a) regjistrimin;
b) klasifikimin;
c) klasifikimin e aksesit dhe nivelit të sigurisë;
d) identifikimin e statusit;
e) kërkimin;
f) aksesin;
g) ruajtjen;
h) përdorimin.
Gjurmimin e veprimeve kryesore që kryhen në to.

3.4 Modeli Open Archival Information System (OAIS)
Modeli OAIS është zhvilluar nga Komiteti Konsultativ për Sistemet e të Dhënave
Hapësinore (CCSDS), dhe është përcaktuar prej tij si më poshtë:
“Një OAIS është një arkiv, i përbërë nga një organizatë, e cila
mund të jetë pjesë e një organizate të madhe, nga njerëz dhe
sisteme që kanë pranuar përgjegjësinë për të ruajtur informacion
dhe ta bërë atë të disponueshëm për një komunitet të caktuar
përdoruesish.” [12]
Modeli i "OAIS" është përshtatur nga shumë institucione të ruajtjes së trashëgimisë
kulturore dhe projekte të ndryshme të ruajtjes dixhitale në botë. OAIS ofron një
strukturë, në të cilën të gjitha përpjekjet e ruajtjes, duke përfshirë ruajtjen fizike,
dixhitale dhe multimediale, të ndajnë një referencë të përbashkët. Ky model ka në
themel të tij tri shtylla/ role kryesore: krijuesi, konsumatori dhe administrimi.

Figurë 3: Paraqitja e thjeshtë skematike e modelit OAIS
Në akronimin "OAIS", fjala "Open" i referohet faktit se modeli është zhvilluar
bashkërisht në një forum të hapur, publik, në të cilin mund të marrin pjesë çdo person
ose grup personash.
Njësia qendrore mbi bazën e të cilit është ndërtuar modeli OAIS është “paketa e
informacionit”. Një paketë informacioni është ekuivalente me një njësi përshkrimore
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në standardin ISAD(G) [13]. Ajo përfshin objektin dixhital (i kompozuar nga një ose
disa skedarë) dhe të dhënat bashkëshoqëruese të tij, ose siç njihen ndryshe metadatat.
Metadatat përmbajnë informacion i cili përshkruan përmbajtjen, strukturën, kuptimin
e objektit dixhital, të tilla si të dhëna teknike për objektin dixhital, të dhëna për të
drejtat e riprodhimit, etj.
Modeli OAIS përcakton tre tipa të ndryshëm paketash informacioni:
1. Submission Information Package (SIP) është paketa e informacionit e dërguar
nga institucionet burim drejt institucioneve arkivore për ruajtje.
1. Archival Information Package (AIP) është paketa e informacionit e paketuar
nga një institucion arkivor, e cila është e destinuar për ruajtje bashkë me të
dhënat përshkruese dhe çfarëdolloj informacioni tjetër të nevojshëm për të.
2. Dissemination Information Package (DIP) është paketa e informacionit e
arkivuar, e ripaketuar, e cila do të jetë e disponueshme për konsumatorët e
ndryshëm të sistemit sipas një forme që e bën atë të përdorshme për
konsumatorët.
Me fjalë të tjera, sistemet e mbështetura në modelin OAIS ofrojnë tri funksione
kryesore: krijojnë, ruajnë dhe vënë në dispozicion paketat e informacionit. Modeli
funksional OAIS ilustrohet në figurën e mëposhtme:

Figurë 4: Paraqitja skematike e moduleve të modelit OAIS
Paketat e informacionit arkivor (AIP) duhet të përmbajnë të dhëna të mjaftueshme për
të mundësuar aksesin në të ardhmen. Procesi është relativisht i vështirë dhe është
përshkruar si "masa heroike" [14].
Ka mjaft iniciativa, të cilat kanë zhvilluar programe kompjuterike që mund të
përdoren për krijim e tipave të ndryshëm të paketave të informacionit të modelit
OAIS. Edhe pse secili prej tyre shërben për të krijuar një nga paketat SIP, AIP dhe
DIP, ato ndryshojnë në mënyrë të konsiderueshme mes njëra-tjetrës, kjo në varësi të
taksonomisë së paketave të përzgjedhura prej secilit.
Arkivat e Australisë kanë zhvilluar programin të quajtur VERS (Victoria Electronic
Records System) për këtë qëllim, i cili shërben në mënyrë specifike për të dhënat e
Qeverisë Australiane.
Pavarësisht nga kompleksiteti i tij, modeli OAIS është shumë fleksibël. Ai merr në
konsideratë problemet e ruajtjes, siguron role dhe raste përdorimi për t’i adresuar ato,
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por ai nuk përshkruan një zgjidhje të caktuar. Ai shërben si një udhëzues shumë i mirë
për të gjithë ata që dëshirojnë të zhvillojnë sisteme të menaxhimit të dokumenteve.

3.5

Auditimi dhe certifikimi i depozitave dixhitale të besueshme

Auditimi dhe certifikimi i sistemeve të arkivave elektronikë është një proces po aq i
rëndësishëm sa dhe ndërtimi i tyre. Për këtë qëllim janë kryer studime të ndryshme,
ku më i rëndësishmi është studimi dhe standardi i njohur ndërkombëtarisht i Komitetit
Konsultativ për Sistemet e të Dhënave Hapësinore (CCSDS), “Audit and Certification
of Trustworthy Digital Repository” [15]. Ky standard është një rekomandim teknik, i
cili mund të përdoret si bazë për proceset e auditimit dhe të certifikimit të
besueshmërisë së depozitave dixhitale.
Termi “depozita dixhitale të besueshme” në këtë standard i referohet përkufizimit,
sipas së cilit:
“Një depozitë dixhitale e besuar është ajo depozitë, misioni i së cilës është të sigurojë
akses të besueshëm në terma afatgjatë në burimet dixhitale tek komuniteti i saj i
përdoruesve, tani dhe në të ardhmen”[16].
Termi “depozitë dixhitale” në këtë standard është ekuivalenti i termit “arkiva
dixhitalë” në standardin OAIS.
Ky standard, paraqet specifikime të detajuara të kritereve, të cilat duhet të përmbushin
sistemet e depozitave/arkivave dixhitale, në mënyrë që ato të certifikohen si depozita
të besueshme nga proceset audituese dhe certifikuese korresponduese. Më poshtë janë
paraqitur 6 atribute kryesore që duhet të kenë depozitat e besueshme dixhitale,
konkretisht:
1. Pajtueshmëria me modelin e referencës OAIS. Nënkupton që, në aspektin
organizativ dhe të funksionaliteteve, sistemet e depozitave/arkivave dixhitale
duhet t'u përmbahen politikave dhe procedurave të përcaktuara të bazuara në
modelin e referencës OAIS.
2. Përgjegjësia administrative. Një depozitë dixhitale e besuar duhet të sigurojë
prova se ka një angazhim themelor për të zbatuar standardet e pranuara
gjerësisht nga komunitet dhe praktikat më të mira, në mënyrë të veçantë ato që
lidhen drejtpërsëdrejti me qëndrueshmërinë e sistemit.
3. Qëndrueshmëria organizative. Ky kriter përcakton që organizatat të cilat kanë
zgjedhur të kenë rolin e depozitave dixhitale të besueshme duhet të jenë të
themeluara në mënyrë të tillë që të demonstrojnë qëndrueshmëri organizative.
Misioni i tyre, statusi ligjor dhe praktikat e punës së tyre duhet të reflektojnë
menaxhimin, ruajtjen afatgjatë dhe aksesin përgjatë kohës në asetet dixhitale
dhe për më tepër, duhet të jenë transparente dhe të mbështetura në rregulla dhe
procedura të mirëdokumentuara.
4. Përshtatshmëria teknike dhe procedurale. Ka të bëjë me aftësinë e sistemeve
të depozitave/arkivave dixhitale për të qenë në gjendje për të konsideruar tipa
të ndryshëm strategjish për ruajtjen dixhitale dhe akoma më tepër, për të
siguruar infrastrukturën e nevojshme (hardware, software dhe pajisje) për
pranimin, ruajtjen dhe disponueshmërinë. Gjithashtu ato duhet të kenë hartuar
rregulla dhe plane konkrete për zëvendësimet teknologjike sipas nevojave, dhe
në pajtueshmëri me standardet përkatëse dhe "praktikat më të mira"
(mbështetur nga ekspertiza e duhur).
5. Siguria e sistemit. Çdo sistem, i cili certifikohet si një depozitë dixhitale e
besueshme, duhet të jetë e dizajnuar, në mënyrë të tillë që të ofrojë siguri
maksimale në asetet e saj dixhitale. Rregullat dhe procedurat për këtë qëllim
duhet të përfshijnë në mënyrë të veçantë kërkesat për sa u përket proceseve të

- 21 -

kopjimit dhe transferimit, proceseve që adresojnë dhe sigurojnë integritetin e
të dhënave, sistemin e autentifikimit dhe autorizimit, firewall-eve dhe
sistemeve të backup/recovery-it.
6. Llogaridhënia procedurale. Depozitat dixhitale të besueshme duhet të
sigurojnë një gamë të ndërlidhur detyrash dhe funksionesh, të cilat duhet të
korrespondojnë me rregullat dhe procedurat e përcaktuara. Për më tepër
mekanizmat e monitorimit, të cilat matin dhe sigurojnë operacionet e
vazhdueshme të të gjitha sistemeve të ndërlidhura, duhet të jenë të pranishme
dhe funksionale. Pjesë e këtij kriteri vlerësimi janë edhe mënyra e kryerjes, e
dokumentimit dhe e përshtatjes së vazhdueshme të strategjive të ruajtjes
(migrimi dhe emulimi) në kontekstin e praktikave më të mira. Llogaridhënia
procedurale duhet të sigurojë mekanizma të feedback-ut dhe të zgjidhjes së
problemeve.
7. Qëndrueshmëria financiare. Kriter ky që ka të bëjë me sigurimin e
qëndrueshmërisë financiare përgjatë kohës.

3.5 Çfarë është formati i një skedari?
Formati i një skedari kompjuterik është një mënyrë standarde e kodimit të
informacionit, me qëllim ruajtjen e tij në një pajisje kompjuterike duke specifikuar
numrin e bit-eve të përdorura për të koduar informacionin [17].
Brown [18] e ka përkufizuar formatin e një skedari si “struktura e brendshme e një
objekti dixhital”, e cila lejon të përpunohet dhe të interpretohet në një formë të
kuptueshme nga njerëzit. Formatet e skedarëve mund të ruhen në çfarëdolloj pajisje
ruajtjeje, të cilat janë në gjendje të riparaqesin sekuencat e bit-eve prej “0” dhe “1”.
Sekuencat e vazhdueshme të bit-eve, të cilat shprehin një karakteristikë të caktuar të
një skedari, quhen bistream.
Një bitstream mund të ruhet në disa mënyra në media të ndryshme. Të rimarrësh një
bitstream nga vendndodhja fizike në media, kërkon një pajisje hardware në të cilën
fillimisht të ngarkohet ai medium dhe një “controller” special, i cili të jetë i aftë të
marrë informacionin e ruajtur në medium-qoftë ky medium magnetik, optik apo
ndonjë tjetër. Për më tepër, një program i quajtur “driver i pajisjes” është gjithashtu i
domosdoshëm për ta bërë pajisjen të aksesueshme nga një sistem kompjuterik. Duke
pasur parasysh se informacioni dixhital i ruajtur në medium është i lexueshëm, ai
akoma ka nevojë për interpretim të formës së tij binare, kjo për shkak se një bitstream
mund të paraqesë pothuajse çdo gjë – nga një numër i plotë deri në një element
imazhi, sikurse e ka ilustruar në figurën e mëposhtme, Jeff Rothenberg [19].

Figurë 5: Sekuencë bit-esh që prezanton vlera të ndryshme
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Për të eliminuar problemin e interpretimit të bitstream-eve në disa mënyra, thuhet që
struktura e tyre duhet përcaktuar në mënyrë implicide, që do të thotë se sekuencat e
bit-eve që prezantojnë, p.sh. karaktere alfanumerike, duhet të kenë gjatësi fikse, ku
secila prej tyre të paraqesë një karakter të veçantë. Kjo është ajo çfarë bëjnë tipa të
ndryshëm skedarësh, dhe secili prej tyre mund të përdorë gjatësi të ndryshme
sekuencash për kodimin e informacionit.
Për tipa të ndryshëm dokumentesh përdoren formate të ndryshme. skedarësh Aspekti i
parë që specifikohet në një format skedari është fakti nëse ai është një format binar
apo një format ASCII, dhe më pas vazhdohet me mënyrën e organizimit të
informacionit dhe të sekuencave të bit-eve të përdorura për secilën prej tyre. P.sh.
TIFF është një format që përdoret për ruajtjen e imazheve. Në mënyrë që imazhet të
shfaqen për përdoruesit, aplikacioni software duhet të dijë si të interpretojë çdo
sekuencë bit-esh të skedarit. Në rast se tentojmë të hapim një skedar me një program i
cili nuk e suporton këtë format, atëherë skedari nuk do të hapet ose edhe në rast se
hapet, ai do të shfaqet në formë të plotë ose të palexueshme.

3.6 Tipat e dokumenteve, skedarët e ruajtjes së tyre
Dokumentet i gjejmë në forma të larmishme qoftë në kategoritë e dokumenteve
tradicionale, ashtu edhe në kategoritë e dokumenteve elektronike. Tipat kryesorë të
tyre janë: dokumentet tekst apo shkresore, fotografitë, dokumente zanore, dokumente
video, harta, etj.
Në botën dixhitale një dokument i një tipi të caktuar mund të kodohet në disa mënyra
apo siç thuhet ndryshe në disa formate, kjo në varësi të kërkesave specifike që mund
të kenë përdoruesit e tyre. Pyetja që ngrihet natyrshëm në këtë rast është: Cilën prej
mënyrave/formateve duhet të përzgjedhim për kodimin e informacionit dhe mbi bazën
e cilave kritere duhet të merret vendimi?
Për t’iu përgjigjur pyetjes së mësipërme, më poshtë do të shtjellojmë aspektet
kryesore të formatit të skedarëve, si dhe tipa të ndryshëm formatesh që mund të
përdoren si formate për ruajtjen e dokumenteve.

3.7 Vështirësitë e formateve të skedarëve dixhitalë
Një nga problemet më serioze të formateve të skedarëve kompjuterikë është fakti që
ato vjetrohen shumë shpejt. Me termin “vjetrim”, në këtë rast kuptojmë faktin se
formatet e skedarëve bëhen të papërdorshëm. Vjetrimi është ‘çmimi’ që paguajmë për
ritmet e shpejta me të cilat zhvillohet teknologjia e informacionit. Por ai nuk është i
vetmi shkak. Më poshtë janë paraqitur në formë të përmbledhur shkaqet kryesore të
vjetrimit të formateve të skedarëve kompjuterikë:







Zhvilluesi/t i/e formatit e mbyll biznesin e tij.
Zhvilluesi/t ndalon/në mbështetjen tek formati.
Pjesa e tregut të zhvilluesit është në rënie.
Ndryshimi në mënyrë të konsiderueshme i programeve kompjuterike.
Formati ka varësi te pajisjet ose sistemet e vjetëruara të shfrytëzimit.
Versionet e reja të programit kompjuterik mbi të cilin ato mbështeten nuk
suportojnë më versionet e mëparshme të formatit.
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Shumica e zhvilluesve të programeve kompjuterike komerciale që krijojnë formate
skedarësh, nuk e vënë në dispozicion dokumentacionin për formatet që ata kanë
zhvilluar, madje edhe në qoftë se ata e bëjnë një gjë të tillë, ky informacion nuk është
gjithmonë i plotë dhe i saktë.
Ndryshe ndodh me formatet e hapura. Dokumentacioni teknik që përshkruan mënyrën
e kodimit të tyre është lehtësisht i aksesueshëm dhe i mirëdokumentuar. Kjo është një
ndër arsyet që formatet e hapura këshillohen si formate për ruajtjen dixhitale afatgjatë.
Një tjetër problem që ka të bëjë me formatet e skedarëve kompjuterikë është numri
tepër i lartë i formateve të skedarëve kompjuterikë të krijuar deri më tani. Në mënyrë
që të zotërohet informacion i saktë dhe në çdo kohë për tipat e ndryshëm të skedarëve
të cilët janë zhvilluar deri në një kohë të caktuar, janë zhvilluar tipa të ndryshëm
regjistrash. Një nga regjistrat më të njohur është regjistri IANA (Internet Assigned
Names Authority) MIME [20]. Një tjetër iniciativë në këtë drejtim është edhe
shërbimi PRONOM, i cili është zhvilluar nga Arkivat Kombëtare të Mbretërisë së
Bashkuar. Ai shërben jo vetëm si regjistër, por edhe si një sistem informacioni për
formatet e skedarëve, duke ofruar të dhëna rreth programeve kompjuterike të cilat
mund të përdoren për hapjen e formateve të caktuara dhe informacion për risqet që
kanë tipa të caktuara formatesh [21].

Figurë 6: Shërbimi PRONOM, i ofruar nga Arkivat Kombëtare të Mbretërisë së
Bashkuar.
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KAPITULLI IV
KARAKTERISTIKAT KRYESORE TË KOLEKSIONEVE
ELEKTRONIKE
4.1

Hyrje

Me shtimin e karakteristikave dhe funksionaliteve të reja në zhvillimet software,
formatet e skedarëve dixhitalë vazhdojnë të zhvillohen, duke u bërë gjithashtu edhe
më shumë kompleksë.
Për më tepër, ndodh shpesh që versionet e reja të software-ve nuk i lexojnë skedarët
kompjuterikë të krijuar me versionet e vjetra të së njëjtit software. Kjo dukuri përbën
rrezik të madh për ‘plakjen’ e informacionit dixhital.
Formatet e skedarëve përcaktojnë rregulla strikte që përdorin software-t për të koduar
sekuencat e bit-eve në informacione kuptimplote, të cilat të jenë në gjendje t’u
shfaqen përdoruesve dhe t’u ofrojnë atyre mundësi editimi dhe ndryshimi. Shumica e
zhvilluesve të programeve software, të cilët zhvillojnë edhe formate skedarësh,
hartojnë dokumentacionin e detajuar teknik përkatës për atë format. Por, vendimi për
ta bërë publik këtë lloj dokumentacioni është në vullnetin e tyre. Bazuar në
disponueshmërinë dhe stabilitetin e specifikimeve teknike të formateve, ato
klasifikohen në formate në pronësi dhe formate të hapura.
Formatet e hapura janë shumë popullore për shkak të natyrës së tyre të pavarur nga e
drejta e pronësisë. Megjithatë, zgjidhja midis një formati të hapur apo një formati në
pronësi nuk është një vendim i thjeshtë. Për përzgjedhjen e tij duhen analizuar rast pas
rasti edhe faktorët e tjerë të cilët kanë të bëjnë me cilësinë dhe qëndrueshmërinë e
formateve të skedarëve.
Gjatë viteve të fundit janë zhvilluar projekte dhe studime të ndryshme për sa i përket
studimit të karakteristikave të rëndësishme që duhet të kenë objektet dhe/ose skedarët
dixhitalë. Disa prej tyre janë: projekti PLANET (Preservation and Long-term Access
through Networked Services), projekti InSPECT (Investigating Significant Properties
of Electronic Content over Time), CEDARS (Consortium of Research Libraries
Exemplars in Digital Archives etj. [22], [23], [24].
Wilson [25], i përcakton “karakteristika të rëndësishme” si:
“Karakteristikat e objektit dixhital, të cilat duhen ruajtur me kalimin e kohës, në
mënyrë që të sigurohet aksesi, përdorimi dhe kuptimi i këtyre objekteve në mënyrë të
vazhdueshme”.
Për shkak se përcaktimi i “karkateristikave të rëndësishme” të skedarëve është shumë
i rëndësishëm, dhe për më tepër ato janë të ndryshme nga një tip skedari në tjetrin, më
poshtë janë analizuar tipat kryesorë të formateve të përdoruara për tipa të ndryshëm
dokumentesh.
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4.2

Koleksionet e tipit “tekst”

Në dhjetëvjeçarët e fundit, dokumentet “tekst” po krijohen vetëm në formë
elektronike. Në këtë kategori kemi parasysh kryesisht dokumentet e krijuara gjatë
proceseve rutinë ditore të zyrave, të tilla si dokumente të krijuara në Microsoft Word
apo në PDF edhe pse gama e tyre është shumë më e gjerë.
Por edhe pse shumica e dokumenteve të gjeneruara në institucionet publike gjendet në
formë teksti, studimet e ruajtjes dixhitale afatgjatë janë përqëndruar kryesisht në
dokumentet e tipit “imazh”, “zë” apo “video”. Kjo sepse teksti konsiderohet i thjeshtë,
por nuk është i tillë. Dokumentet tekst kanë strukturë komplekse e cila përfshin
seksione, nënseksione, kapituj, lista, nënlista etj, duke i dhenë kështu një kuptim të
caktuar dokumentit.
Edhe për këtë kategori dokumentesh, është shumë e rëndësishme që me kalimin e
kohës ato të ruajnë “karakteristikat e rëndësishme” të tyre. Pjesë e këtyre
karakteristikave janë paraqitja, përmbajtja, konteksti dhe struktura. Ato duhet të
sigurojnë qëndrueshmëri maksimale gjatë proceseve të transferimit, të ruajtjes dhe të
migrimit.
Deri më tani, pranë zyrave të arkivave depozitohen vetëm versionet e dokumenteve të
printuara në letër. Duke menduar si jo të largët ditën kur dokumentet e mësipërme do
të jenë kontigjenti kryesor i depozitimit në institucionet arkivore, jemi ndalur për t’i
analizuar ato.
Dokumentet “tekst”, të cilat janë dixhitalizuar nëpërmjet proceseve të skanimit, janë
trajtuar më poshtë si imazhe.

4.1.1 Tipat kryesore të formateve të dokumenteve “tekst”
Një skedar i tipit “tekst” është një skedar binar, i cili përmban një tekst të paraqitur
nëpërmjet karaktereve alfabetike, numerike dhe shenjave të pikësimit sipas një
strukture të caktuar.
Tipat kryesorë të formateve të përdorur për krijmin e dokumenteve tekst janë:
Microsoft Word, Rich Text Format, Extensible Markup Language, Portable
Document Format.
Microsoft Word, është një nga programet më të përdorshme në botë për krijimin dhe
përpunimin e dokumenteve “tekst”. Ai është format binar (me përjashtim të
versioneve të bazuara në XML), idizanjuar në mënyrë të veçantë për kodimin dhe
paraqitjen e përmbajtjes tekst duke përdorur teknika formatimi të ndryshme për
strukturimin dhe shfaqjen e përmbajtjes. Dokumentet në formatin Microsoft Word
kanë varësi të drejtpërdrejtë në software-in që i ka krijuar ato, dhe nuk mund të hapen
apo aksesohen me programe të tjera. Për më tepër, formati Microsoft Word është
format në pronësi. Këto veçori përbëjnë disavantazh të madh kur bëhet fjalë për
ruajtjen dixhitale afatgjatë.
Rich Text Format (RTF) është format në pronësi të kompanisë Microsoft, por
specifikimet teknike të tij janë publike. Ai hyn në kategorinë e formateve që ka
shkallë të lartë ndërveprueshmërie, sepse suportohet nga pothuajse të gjitha sistemet e
shfrytëzimit dhe pajisjet.
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XML është format i përdorur gjërësisht dhe i rekomanduar për ruajtjen dixhitale. Ai
është format i hapur, përdor Unicode për kodimin e karaktereve dhe mund të
konvertohet lehtësisht në formate të tjera. Edhe pse ky format ka shumë përparësi,
përdorimi i tij kërkon e përcaktimin e një skeme fikse me elementet dhe atributet
përkatëse.
Formati PDF, është padyshim një nga formatet më të përdorshëm për ruajtjen dhe
komunikimin e dokumenteve tekst. Dokumentet në formatin PDF janë lehtësisht të
krijueshme, janë të lexueshme në të gjitha platformat duke përdorur programe falas
për leximin e tyre (Adobe Acrobat Reader) ofrojnë metoda kërkimi në përmbajtjen e
tyre. Ky format ka shumë versione. Versioni PDF/A është një nga versioniet e tij. Ai
rekomandohet të përdoret si format për ruajtjen afatgjatë dixhitale.
NARA (National Archive and Record Administration)[26]. Arkivat Kombëtare të
Mbretërisë së Bashkuar [27], Arkivat Kombëtare të Francës [28] e kanë përcaktuar
formatin PDF në përgjithësi dhe nëntipat PDF/A-1, PDF/A-2 në veçanti si formate të
preferuara për dokumentet tekstuale të formatuara, ose e thënë ndryshe të
dokumenteve të cilat nga pikëpamja vizive janë të organizuara dhe të strukturuara në
shtresa të ndryshme duke përdorur elemente të ndryshme formatimi.
Për këtë arsye, më poshtë kemi bërë një paraqitje të hollësishme të këtij formati.

4.1.2 Formati PDF
Portable Document Format (PDF) bën pjesë në familjen e standardeve ISO të
zhvilluar nga Adobe Systems Incoorporated dhe është përshkruar prej tij si gjuha e
paraqitjes së dokumenteve. PDF përdoret për paraqitjen e dokumenteve të formatuara
dhe suporton faqosjen e tyre. Dokumentet PDF mund të jenë të thjeshta apo të
strukturuara. Ato mund të përmbajnë tekst, imazhe, grafikë, video dhe audio.
Versionet e reja ofrojnë funksionalitete të tjera, siç janë përfshirja në përmbajtjen e
tyre të imazheve gjeohapësinore.
Një [29] PDF përcaktohet si format skedari që shërben për paraqitjen e dokumenteve
në mënyrë të pavarur nga programet kompjuterike, pajisjet dhe sistemet e
shfrytëzimit.
Një dokument PDF konsiston në një koleksion objektesh, të cilat së bashku
përshkruajnë aparencën e një apo disa faqeve, zakonisht të shoqëruara edhe me
elementë interaktivë dhe informacionin përkatës strukturor, të gjitha këto të paraqitura
në sequencë byte-sh vetëpërmbajtësore. Ky format i paraqet dokumentet të formatura
në faqe.
Në themel të aftësisë së PDF-së për të përshkruar pamjen e sofistikuar të imazheve
dhe topografisë qëndron modeli i imazhit të Adobe (Adobe Imaging model). Ai është
një model i thjeshtë i paraqitjes së unifikuar të imazheve dy dimensionale. “Piktura” e
këtij modeli vendoset në një faqe në zonat e përzgjedhura:




Mund të jetë në formë karakteresh, figurash gjeometrike, vijash ose
fotografish.
Mund të jetë në ngjyrë bardhezi, grayscale ose me ngjyra.
Secili prej elementeve mund të futet brenda formave të tjera që mund të ketë
një faqe.
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Sintaksa e formatit PDF është e ndërtuar në tri nivele: objekt, skedar dhe dokument,
skematikisht e paraqitur në figurën e mëposhtme:

Figurë 7: Modeli i sintaksës së një skedari PDF.
PDF është një format i dokumentuar plotësisht, i hapur dhe me një përdorim shumë të
madh. Ai është i pavarur nga sistemet e shfrytëzimit, pajisjet hardware apo
aplikacionet software.
Një skedar PDF është skedar ASCII 7-bit-ësh, me përjashtim të disa elementeve të
cilat mund të kenë përmbajtje binare. Çdo skedar PDF fillon me kokën, e cila
përmban një numër dhe versionin e formatit, p.sh. PDF-1.7.
Formati PDF është nëntip i “Carousel Object Structure”, i cili konsiston në një skedar
pemë i përbërë prej nëntë objektesh:





vlera logjike,
numra,
string,
emra,



vektor,






fjalor,
streams,
objekt null,
komente.

Formati PDF suporton disa metoda ngjeshjeje, si JPEG2000 dhe LZW. Ai ka disa
nëntipa të tij, ku më i rëndësishmi është cilësuar PDF/A për shkak të epërsive të
mëdha që ofron në mënyrë të veçantë për ruajtjen dixhitale afatgjatë.
PDF/A është quajtur formati i ruajtjes afatgjatë dixhitale. Ajo që synon formati
PDF/A është që të prodhojë skedarë me përmbajtje statike të cilët mund të
riprodhohen vizualisht në mënyrë të plotë dhe precize, sot dhe në të ardhmen [30].
Duke qenë se ai synon të afrojë ruajtje afatgjatë, PDF duhet të punojë në mënyrë të
pavarur nga pajisjet apo sistemi i shfrytëzimit. Gjatë gjenerimit të skedarëve të tipit
PDF/A duhen marrë në konsideratë disa rregulla, si: përfshirja e të gjithë fonteve dhe
ngjyrave, përfshirja e metadatave sipas modelit XMP (Extensible Metadata Platform),
eliminimi i shtresave dhe objekteve transparentë etj. Formati PDF/A ka tre nëntipa:
PDF/A-1, PDF/A-2, PDF/A-3. PDF/A-1 është një derivat i Adobe PDF version 1.4, i
zhvilluar me qëllimin e sigurimit të ruajtjes afatgjatë dixhitale. Ai ka dy nivele niveli
“a” dhe “b”. Kategorizimi në këtë mënyrë është bërë me qëllim përmbushjen e
nevojave të përdoruesve të ndryshëm.


PDF/A-1a është më i thjeshtë në gjenerimin dhe garantimin e
riprodhueshmërisë vizuale të përmbajtjes. Për të siguruar funksionet e
kërkimit, ky format përdor mënyrën e kodimit Unicode.
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PDF/A-1b kërkon më shumë përpjekje gjatë procesit të gjenerimit, por
sigurisht ofron më shumë funksionalitete në përmbajtje, dhe në mënyrë të
veçantë për tekstin.

Versioni PDF/A-2 bazohet në formatin PDF 1.7, dhe për rrjedhim ofron cilësi të reja,
siç janë: paraqitja e ilustrimeve 3-dimensionale, karakteristika interaktive, shtresat
JPEG2000 dhe PDF, Unicode paths për hiperlinqet, etj.
Në shumicën e rasteve, dokumentet PDF krijohen në dy mënyra kryesore: duke
konvertuar dokumentet nga Microsoft Word në PDF ose duke i skanuar në formatin
PDF. Në të dyja rastet, përdoruesit duhet të bëjnë kujdes në:







përzgjdhjen e versionit të duhur të formatit, zakonisht një nga nënversionet e
PDF/A;
përzgjedhjen e opsioneve që kanë të bëjnë me lidhjet, markimet në dokument
etj.
përzgjedhjen e specifikimeve teknike të imazheve, që mund të jenë pjesë e
përmbajtjes së dokumenteve PDF, siç janë: rezolucioni, teknikat e ngjeshjes
apo hapësirën e ngjyrave, cilësinë.
përzgjedhjen e shkallës së duhur (në rastet e krijimit të dokumenteve pdf gjatë
proceseve të skanimit), zakonisht 100%.
Përzgjedhjen e opsioneve të optimizimit (“Searchable Image (Exact)”
/“Image+Text”) dhe OCR, në rastet kur është e mundur.

4.3 Koleksionet e tipit “imazh”
Dokumentet e tipit “imazh” të cilat krijohen nëpërmjet kompjuterit, në varësi të
teknikës që përdoret për krijimin e tyre ndahen në dy grupe: imazhe raster dhe
imazhe vektor. Imazhi raster është i kompozuar nga gridë pixel-al, ndërsa imazhet e
tipit “vektor” bazohet në përcaktime matematikore, sikurse janë: pika, vija, harku,
rrethi, etj. Për secilin prej tipave të mësipërmëm ka një numër të larmishëm
formatesh, më kryesorët prej të cilëve paraqitet në tabelën më poshtë:
FORMATE TË TIPIT RASTER

FORMATE TË TIPIT VEKTOR

TIFF (Tagged-Image File Format)

SVG (Scalable Vector Graphics)

PSD (Photoshop Document)

EPS (Encapsulated PostScript)

JPG (Encapsulated PostScript)

PDF (Portable Document Format)

PNG (Joint Photographic Experts Group)

PS (PostScript)

GIF (Portable Network Graphics)

WebCGM (Web Computer Graphic Metafile)

Tabela 3: Tipat kryesorë të formateve raster dhe vektor.
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Formatet e skedarëve raster ndryshojnë nga sasia e të dhënave që përmban një imazh.
Sa më i vogël të jetë skedari aq më pak të dhëna ka ai; dhe për më tepër aq më e dobët
është cilësia e imazhit.
Skedarët e tipit vektor ndërtohen duke përdorur konceptet matematikore dhe për këtë
arsye ato mund ta zmadhojnë apo zvogëlojnë shkallën e tyre, pa e humbur cilësinë e
imazhit.

4.2.1 Imazhet e tipit “raster”
Formatet e tipit “rastër” janë formatet të cilat hasen më tepër në proceset e
dixhitalizimit dhe përdorimin në internet. Pothuajse të gjithë tipat e pajisjeve të
skanimit dhe pajisjet e shfaqjes, si ekranet dhe printerët i suportojnë formatet e tipit
“rastër”.
Imazhet raster janë të organizuar në formën e një gride pixel-ash, të cilat bëhen të
dukshëm vetëm kur shumëfishohet shkalla e zmadhimit të tyre. Informacioni që ruhet
në nivelin “pixel” është kryesisht informacion për ngjyrën.

Figurë 8: Ilustrim i një imazhi i paraqitur në dy forma: raster dhe vektor

4.2.1.1 Karakteristikat kryesore të imazheve të tipit “raster”
Karakteristika kryesore të imazheve të tipit “raster”, është fakti që çdo pixel ka
koordinata të përcaktuara dhe mund të editohet. Struktura e brendshme e skedarëve
raster zakonisht është e përbërë prej një ‘koke’(“header”) të skedarit në të cilën
përshkruhet struktura e skedarit, e cila pasohet nga një seri vlerash ku në secilën prej
tyre ruhet informacion kryesisht për ngjyrën e një pixel-i të caktuar.
Kjo mënyrë organizimi i bën këto lloj skedarësh relativisht të mëdhenj. Pothuajse të
gjithë skedarët e tipit “raster” janë të ngjashëm në strukturë. Ajo çka i dallon është
numri i bit-ve që ato rezervojnë për çdo pixel, metadatat që përdor secili prej tyre,
teknikat e ngjeshjes (compression) dhe funksionalitete të tjera shtesë.
Karakteristikat kryesore të formateve raster janë:




rezolucioni,
thellësia e bit-eve,
hapësira e ngjyrave (color space).
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Rezolucioni
Rezolucioni i një imazhi paraqet numrin e pixel-ave që ruhen brenda formatit dixhital,
dhe matet në pixels per inch (PPI). Sa më i madh të jetë numri i pixel-a për njësi/inç
(njësi/cm) të ruajtur, aq më e madhe është dendësia e informacionit për ngjyrat, dhe
për këtë arsye detajet në imazh janë më të dukshme dhe më të qarta. Përzgjedhja e
rezolucionit kryhet në varësi të qëllimit për të cilën do të përdoret imazhi dixhital, të
teknikës së përdorur për krijimin e tij dhe të gjendjes fizike të dokumentit i cili do të
dixhitalizohet. Rezolucioni nuk është vetëm tregues i “cilësisë” së imazhit, por edhe i
madhësisë së imazhit të tij. Për shembull, një dokument me përmasa 21 X 29.7cm
(A4), kur skanohet duke përdorur rezolucioni 300 PPI, do të prodhojë një imazh
dixhital që është 63000 pixel x 8910 pixel (dimensionet e dokumentit origjinal
shumëzuar me PPI). Një pullë postare, në madhësi 1 cm x 1 cm, do të prodhojë një
imazh dixhital që 300 pixel x 300 pixel. Të dy këto imazhe janë skanuar në të njëjtin
rezolucion 300 PPI, por ato prodhojnë imazhe me madhësi të ndryshme.
Thellësia e bit-eve (bit-depth)
Thellësia e bit-eve është numri i bit-eve të përdorur për ruajtjen e çdo piksel
individual. Për shembull një imazh gri zakonisht përdor 8 bit për çdo piksel, ndërsa
një imazh me ngjyrë përdor 24-48 bit për pixel, sipas preferencave dhe nevojave
specifike që mund të ketë çdo përdorues. Thellësia e bit-eve është një karakteristikë, e
cila ndikon në cilësinë dhe madhësinë e skedarit. Sa më shumë bit-e të rezervojmë për
ruajtjen e një pixeli, aq më mirë do të jetë cilësia e imazhit dhe aq më e madhe do të
jetë madhësia e skedarit.
Hapësira e ngjyrave (color space)
Diapazoni i ngjyrave të një imazhi i referohet metodës së punës me ngjyrat të bazuar
në modele të caktuara. Modelet më të zakonshme të ngjyrave janë: bitonal, grayscale,
RGB dhe CMYK. Modeli bitonal është i bazuar vetëm në dy ngjyra, ngjyra e zezë dhe
ngjyra e bardhë. Modeli grayscale ofron 256 nuanca të ngjyrës gri, që shkojnë nga e
bardhë në të zezë. Modeli RGB përdor kombinimin e tri ngjyrave: të kuqen, të
gjelbrën dhe ngjyrën blu; ndërsa modeli CMYK bazohet në katër ngjyra bojë qielli
(cian), bojë rozë (magenta), e verdhë dhe e zezë.
Ashtu sikurse edhe dy karakteristikat e tjera të formateve raster, edhe karakteristika e
quajtur “hapësira e ngjyrave” ndikon në madhësinë e formatit. Skedarët bitonalë kanë
një madhësi të vogël, ndërsa skedarët me ngjyra janë relativisht të mëdhenj.
Një tjetër çështje, e cila duhet marrë në konsideratë, është vështirësia e konvertimit të
skedarëve që përdorin modelin RGB në modelin CMYK. Kjo ndodh për shkak se disa
kombinime RGB nuk përputhen me kombinimet që ofron CMYK, duke e bërë të
pamundur printimin apo shfaqjen e tyre pa humbur cilësi. Adobe Photoshop është i
vetmi aplikacion i cili mundëson funksionin “out of gamut”, si edhe ofron mundësinë
e zëvendësimit të ngjyrës në një nga nuancat e përafërta të modelit CMYK.

4.2.1.1 Tipat kryesorë të skedarëve raster
Në këtë seksion do të paraqesim disa nga tipat kryesorë të formateve të imazheve që
bëjnë pjesë në grupin raster dhe që rekomandohen për përdorim si formate për ruajtje
dixhitale afagjatë.
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4.2.1.1.1 Formati TIFF
Versioni i parë i formatit TIFF, është publikuar në 1986 nga Aldus Coorporation. Prej
asaj periudhe formati ka evoluar në versione të tjera. Aktualisht versioni i fundit është
versione 6.0.
Qëllimi i formatit TIFF është të përshkruajë dhe të ruajë të dhënat e imazheve raster.
Ai ofron një mjedis të pasur me anë të të cilit çfarëdo lloj aplikacioni mund të
shkëmbejë të dhëna imazhesh. Padyshim, formati TIFF konsiderohet një format i
pasur në të dhëna, i aftë të përshkruajë të dhënat e imazheve dyngjyrëshe (bardhezi),
grayscale dhe me ngjyra. Ai suporton metoda të ndryshme ngjeshjeje duke i ofruar
përdoruesve mënyra të ndryshme, të cilat mund të jenë më afër nevojave të tyre. TIFF
është një format “portable”, që do të thotë që ai nuk ka preferencë në lidhje me një
sistem shfrytëzimi të caktuar, me një kategori të veçantë të skedarëve të sistemit,
kompilues apo procesorë.
TIFF është një format skedari i organizuar me sekuenca 8 bit-ëshe. Çdo skedar në
format TIFF fillon me kokën e skedarit (file header). Në sekuencën e saj 8-byte ajo
ruan informacion në lidhje me mënyrën e renditjes së byte-ve, identifikimin e tipit të
skedarit, si dhe informacion shënjues te drejtoria e parë e imazhit, e cila njihet me
emrin Image File Directory (IFD).
Një IFD mund të jetë e pozicionuar në çdo lloj vendndodhjeje pas kokës së skedarit.
Në këtë mënyrë lexuesit ndjekin shënjuesit sipas mënyrës së përcaktuar.
Bytes

Përshkrimi

Vlerat

0-1

Përcakton mënyrën e renditjes së byte-ve të
përdorura brenda skedarit.

II” (4949.H) “MM”
(4D4D.H)

2-3

Identifikon skedarin si TIFF. Renditja e
vlerës varet nga vlera në 0-1.

42

4-7

Offset i paraqitur në byte i IFD së parë.

Varet nga pozicioni IFD, i
cili mund të vendoset
kudo në skedarë.

Tabela 4: Përshkrimi i përdorimit të sekuencës së parë të bit-eve në një skedar të
tipit TIFF
Çdo IFD konsiston në 2 byte në të cilat ruhet numri i hyrjeve apo i fushave të
direktorisë, i pasuar nga një sekuencë 12-byte e rezervuar për fushat e hyrjes dhe më
pas nga një fushë 4-byte, e cila ruan offsetin e IFD-së pasuese. Çdo skedar TIFF duhet
të ketë minimum një IFD, e cila duhet të ketë minimuni 1 hyrje (entry).
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Figurë 9: Struktura e skedarit TIFF
Një fushë është një entitet logjik, e cila konsiston në një tag dhe vlerën e saj. Fusha e
një IFD ka formatin e mëposhtëm:
Bytes

Përshkrimi

0-1

Tag-u që identifikon fushën

2-3

Tipi i fushës

4-7

Numri i vlerës

8-11

Vlera offset (në byte) për atë fushë

Tabela 5: Përshkrimi në formë tabelare i formatit të fushës së një IDF
Më poshtë kemi paraqitur një shembull të skedarit TIFF, i cili paraqet strukturën e
brendshme të tij.
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Figurë 10: Paraqitja e një skedari të tipit TIFF sipas sistemit hexadecimal
Formati TIFF mundëson futjen e një numri të palimituar informacioni (tag-esh) dhe
metadatash në varësi të qëllimeve specifike të përdoruesve.

4.2.1.1.2

Formati JPEG 2000

JPEG 2000 është një sistem kodimi i imazheve që përdor teknika të ngjeshjes bazuar
në teknologjinë e wavelet, në kuantizimin skalar dhe modelimin e kontekstit. Metoda
e ngjeshjes së informacionit që përdor ky format është një metodë pa humbje. Kodimi
i të dhënave organizohet sipas të ashtuquajturave shtresa. JPEG ofron edhe një numër
funksionalitetesh, shumica e të cilave buron nga vetë algoritmi i tij. Një shembull
është funksioni “random access”.
Arkitektura e tij ka bërë që ky format të përdoret në një gamë të gjerë, që nga kamera
dixhitale të thjeshta deri në aparturat e imazherisë në mjekësi. JPEG 2000 është një
format suitë për shkak se ai përbëhet nga 12 pjesë. Pjesa e parë përcakton strukturën
bazë të këtij formati. Ajo përfshin sintaksën e kodimit të sekuencave të bit-eve dhe
hapat e nevojshëm që përfshihen në kodimin dhe dekodimin e imazheve.
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4.2.2 Skedarët e tipit “vektor”
Ndryshe nga imazhet raster, të cilat paraqiten në formën e një gride pixel-ash, një
imazh i tipit “vektor” krijohet duke bashkuar objekte të përcaktuara paraprakisht (vija,
pika, forma gjeometrike) ose forma të tjera të dhënash të strukturuara nëpërmjet
ekzekutimit të një sekuence instruksionesh për kryerjen e vizatimit të tyre.
Pra imazhet vektoriale janë tërësisht të ndryshme nga imazhet raster, dhe përcaktohen
matematikisht sikurse paraqitet edhe në figurën e mëposhtme [31]:

Figurë 11: Paraqitja e shkronjës “A” sipas hartës së bit-eve (majtas) dhe sipas
mënyrës vektoriale (djathtas)
Vizatimi i figurave gjeometrike të cilat përcaktojnë vetë imazhin kryhen duke ndjekur
një hierarki të caktuar. Kjo hiearki është një nga karakteristikat më domethënëse për
imazhet e tipit “vektor”. Në mënyrë të veçantë këto karakteristika mundësojnë që
diagramat vektorialë të manipulohen lehtësisht nëpërmjet funksioneve të rrotullimit,
të tërheqjes, të pjerrësimit dhe kombinimit të formave komplekse gjeometrike dhe
gjithashtu lehtësojnë zmadhimin, zvoglimin, fokusimin e detajeve duke ruajtur
rezolucionin e objekteve përbërës të tij.
Tri janë mënyrat kryesore të krijimit të imazheve vektorialë:
 Nëpërmjet transformimit dhe gjenerimit nga vlerat e të dhënave, p.sh. hartat
gjeografike.
 Duke përcaktuar direkt zonat dhe objektet që formojnë imazhin, nëpërmjet
programeve kompjuterike të përpunimit të imazheve, siç janë Paint, Adobe
Photoshop, etj.
 Duke ekstraktuar karakteristika të rëndësishme nga një imazh i tipit “rastër”,
p.sh. teknikat e “vector art”, të cilat janë bërë shumë popullore kohët e fundit
[32].
Imazhet vektoriale përdoren gjerësisht nga paketa programesh ilustruese, siç janë
Adobe Illustrator, programe për modelime 3-dimensionale, programe që përdoren për
animacione.
Imazhet vektoriale mund të referohen sipas një sistemi koordinativ fiks, arbitrar apo
relativ. Sistemet e koordinatave fikse përdoren në përgjithësi nga programet e
ilustrimit dhe vizatim me sistemin koordinativ të bazuar në një faqe. Programet
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kompjuterike të dizenjimit ose siç njihen me emrin CAD, përdorin sisteme koordinimi
arbitrare që i përshtaten të dhënave. Sistemet relative të koordinimit përdoren në ato
raste kur vetëm lidhja midis elementeve të imazhit është e rëndësishme, për shembull
në diagramat molekulare. Teorikisht, sistemet e koordinimit mund të kenë dimensione
të ndryshme, por kryesisht përdoren sistemet dy dhe tridimensionale.
Sasia e informacionit përshkrues, e ruajtur në një skedar vektorial, varion nga një
aplikim në tjetrin. Skedarët e imazheve vektorialë zakonisht i përshkruajnë plotësisht
objektet gjeometrike, atributet e tyre (p.sh. vijat, poligone, ngjyrat, lloji i vijës, etj.)
dhe pozicionin e tyre në hapësirën dy apo tridimensionale.
Një disavantazh i ruajtjes së informacionit në skedar të tipit “vektorial” është fakti që
sistemi koordinativ i imazhit duhet të transformohet matematikisht në mënyrë që ta
përshtasë atë me pajisjen në të cilën ai do të përdoret. Ky transformim në përgjithësi
kërkon një ose më shumë veprime të tipit zvogëlim, rrotullim, përshtatje. Skedarët
vektorialë zakonisht ruajnë informacione bitmap.

4.2.2.1

Karakteristikat kryesore të skedarëve të tipit “vektor”

Karakteristikat kryesore të skedarëve vektorialë ndryshojnë në varësi të mënyrës së
zbatimit të tyre dhe qëllimit specifik për të cilin do të përdoren.


Formati i skedarit

Format i skedarit përcakton software-in, i cili është në gjendje që të interpretojë
përmbajtjen e skedarit në një pajisje dalëse ekran apo printer. Ekziston një shkallë
ndërveprimi ndërmjet programeve dhe formateve të skedarëve për tipa të caktuar
aplikacionesh përmes marrëveshjeve dhe përdorimit të standardeve.


Shkalla

Imazhet që i përkasin kategorisë CAD dhe GIS, kanë shumë të rëndësishme njësinë
bazë të matjes dhe dokumentimin e saj. P.sh. të dhënat gjeografike përdorin zakonisht
njësinë “metër”, të dhënat arkitekturore përdorin milimetër. Zakonisht, shkalla është e
parëndësishme për skedarët që i ilustrojnë ato, pasi ata duhet t’i përfshijnë përmbajtjet
brenda një faqeje.


Precizioni dhe saktësia

Saktësia e të dhënave të imazheve vektoriale është e varur në disiplinën ku do të
vizatohen dhe përdoren të dhënat. Kur të dhënat CAD dhe GIS mblidhen nga
vrojtimet, janë zakonisht me një precision më të madh sesa është e nevojshme
normalisht. Pajisjet moderne të vrojtimit zakonisht punojnë me një saktësi prej disa
milimetrash, ndërkohë që të dhënat gjeografike kërkojnë një precizion deri në një
metër. Të dhënat inxhinierike kërkojnë një precision deri në nivele milimetrike apo
dhe më të ulëta.


Sistemi koordinativ

Koordinatat gjeografike shprehen nga gjërësia dhe gjatësia gjeografike sipas një
sistemi kartezian planar, kombëtar apo ndërkombëtar. Duke u nisur nga rëndësia që
ato kanë, është shumë e rëndësishme që sistemet koordinative apo projeksionet e
hartave të jenë të dokumentuara në mënyrë të plotë.


Gjeometria
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Përmbajtja më domethënëse e imazheve vektoriale është gjeometria; pozicionimi apo
vendosja e vijave, pikave, tekstit dhe objekte të tjera të thjeshta ose komplekse në
hapësirën dy ose tridimensionale të modelit.


Objektet dhe lidhja midis tyre

Ajo çfarë shfaqet dhe rëndësia e lidhjeve në imaxh.


Marrëveshjet

Kuptime shtesë, të cilat u jepen objekteve nëpërmjet përdorimit shtresave, ngjyrave,
tipave të vijave etj.


Të dhënat bashkëlidhur

Të dhëna të jashtme, të cilat duhen lidhur me objektet e vizatuara, që nga stili i
përdorur për vijat, libraria e simboleve deri te të dhënat që përshkruajnë
karakteristikat fizike të objekteve.


Metodologjia

Metodologjia e përdorur në koleksionimin e të dhënave, në mënyrë të veçantë kur ajo
ka ndikim në interpretimin dhe saktësinë e tyre.

4.2.3 Tipat kryesorë të formateve vektoriale
Kompania angleze “Joint Information Systems Committee” (JISC), në publikimin e
saj “The Significant Properties of Vector Images”, rekomandon WebCGM 2.0, SVG
1.1 dhe PDF/A, si tre nga kandidatët kryesorë të formateve vektoriale, të cilët mund
të përdoren për arkivimin dhe ruajtjen afatgjatë [33].

4.2.3.1

Formati Scalable Vector Graphics (SVG)

Formati SVG është një gjuhë për përshkrimin e imazheve dydimensionale në XML e
zhvilluar nga World Web Consortium. Formati SVG përcakton një bashkësi
primitivësh të cilat përdoren për vizatimin e objekteve, si dhe veprimet që mund të
kryehen mbi to, p.sh. “fill” etj.
Ky format mund të grupojë, të stilizojë, të transformojë dhe kompozojë tre tipa të
ndryshëm objektesh: imazhe vektoriale, imazhe raster dhe tekst. Imazhet SVG dhe
mënyra e sjelljes së tyre janë të përcaktuara në një skedar XML, duke i bërë ato të
kërkueshme, të indeksueshme dhe të kompresueshme. Pra, ne mund të krijojmë një
imazh SVG duke përdorur një editor të thjeshtë teksti.
Në specifikimet e formatit SVG 1.1 përcaktohen 14 fusha funksionale:
1. Paths janë primitivë të cilët përcaktojnë një vijë të drejtë ose të lakuar, e cila
ka një pikë fillestare dhe një pikë fundore. Ato mund të jenë të hapura dhe të
mbyllura. Paths përdoren për të vizatuar forma të thjeshta ose të përbëra të
figurave gjeometrike. Ato mund të ngjyrosen, të konturohen ose të përdoren si
një pikë takimi.
Paths kanë një kodim kompakt i cili përcakton gjeometrinë e një objekti, duke
përdorur funksione të paracaktuara siç janë: “moveto”, “curveto”, “lineto”,
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

“arc” etj. Për shembull komanda M (për “move to”) i paraprin koordinatave
numerike x dhe y të një pike pozicionimi, ndërsa komanda L (për “line to”)
përdoret për vizatimin e një vije duke u nisur nga pika e përcaktuar nga vlerat
e koordinatave x dhe y.
Forma të thjeshta prezantojnë format gjeometrike të thjeshta të përdorura nga
formati SVG. Këto forma matematikisht janë ekuivalente me një element
“path”. Mbi to mund të aplikohen të gjitha karakteristikat e path-eve. Në këtë
kategori bëjnë pjesë format gjeometrike: drejtkëndor, rreth, elips, vijë,
polivijë, poligon dhe secila prej tyre prezantohet me një element të veçantë.
Teksti përcaktohet nëpërmjet një bashkësie karakteresh të cilat duhet të
orientohen dhe të pozicionohen në një path i cili ka një origjinë. Path, mbi të
cilin mbështetet teksti në një skedar SVG, mund të jetë i drejtë ose i lakuar,
mund të përdorë si origjinë karakterin e parë, karakterin e fundit ose ndonjë
pozicion tjetër. Skedarët SVG shprehen në unicode dhe mbi të mund të
aplikohen efekte vizuale.
Vizatimi është dokumentacion teknik i formatit SVG dhe përcakton vizatimin
si një proces i cili përfshin ngjyrosjen dhe konturimin. Ai mund të aplikohet
mbi path-et, format gjeometrike kryesore dhe tekstin e një skedar SVG.
Ngjyrosja dhe konturimi mund të kryhen duke përdorur një ngjyrë të vetme,
një gradient ose një patern të përcaktuar, një imazh i caktuar. Ato mund të jenë
opake apo me ndonjë nivel të caktuar transparence. Pjesë e vizatimit të një
objekti janë edhe shënjuesit të cilët prezantojnë karakteristika linjë-fundore, të
tilla si kokat e vektorëve, apo simbole që mund të shfaqen në kulmet e një
poligoni.
Ngjyrat. Kjo karakteristikë mund të aplikohet për të gjitha elementet e
dukshme të një skedari SVG qoftë në mënyrë të drejtpërdrejtë, ose me anë të
karakteristikave si psh. ‘fill’, 'stroke'. Ato mund të specifikohen në disa
mënyra: duke përdorur emrat e ngjyrave, duke i shprehur sipas kodit
heksadecimal, sipas kodit decimal, nëpërmjet skemës RGB (255,255,127) me
vlera fikse ose nëpërmjet skemës RGB me vlera të shprehura përqindje
(100%, 100%, 50%).
Gradientët dhe modelet e dizenjuese. Elementet e një skedari SVG mund
ngjyrosen me ngjyra solide, me gradient të nuancave të ndryshme ose me
modele të përsëritura. Gjithashtu duhet të specifikohet edhe jotejdukshmëria.
Gradientët dhe modelet mund jenë të animuar dhe të shkruar. [33]
Clipping, maskimi dhe kompozimi. Clipping në imazhet kompjuterike
përdoret për të kufizuar efektin e një apo më shumë primitivëve në një zonë të
caktuar. Skedarët SVG mund të përdorin si kufinj çdo path të mbyllur, duke
përfshirë tekst, format bazë dhe kombinime të tyre.
Në skedarët SVG, çdo objekt grafik mund të përdoret si “maskë” për
kompozimin e një objekti tjetër.
Efektet filtruese janë një seri veprimesh mbi imazhet të cilat aplikohen tek një
“imazh burim” për të prodhuar një imazh të modifikuar. Efektet filtruese
përcaktohen nga elementet “filtër” brenda skedarit SVG.
Ndërveprueshmëria është përmbajtja e skedarëve SVG, e cila mund të jetë
interaktive dhe përcaktohet nga një listë ngjarjesh të suportuara nga ky format
ku më kryesoret janë “focusin”, “focusout”, “activate”, “click”, “mouseover”
etj.

- 38 -

10. Lidhjet. Imazhet SVG mund të përmbajnë hiperlinke në dokumente të tjera,
por edhe brenda të njëtit dokument. Lidhja me dokumentet e tjera realizohet
duke përdorur atributin “xlink:href”, ndërsa për lidhjen me një pjesë të të
njëjtit dokument është e domosdoshme të përcaktojmë “një identifikues
fragmenti” i cili shërben si selektues.
11. Scripting është ekuivalent me elementin “script” në HTML dhe përcakton
vendin ku mund të vendosni skripte në brendësi të një skedari SVG. Scriptet
mund të aplikohen në fragmente të ndryshme të një skedari SVG, dhe për më
tepër është e mundur të specifikojmë gjuhën e programimit për çdo element
individual “script”. Ato mund të përdoren për ngjarje të veçanta të
aplikueshme mbi një pjesë të imazhit, p.sh. në ngjarjet “onclick” ose “onload”.
12. Animimi është aftësia për të siguruar ndryshimin e imazhit me kalimin e
kohës, zakonisht në intervale të shkurta. Për të realizuar këtë funksion
përdoren atribute të ndryshme, të cilat identifikojnë elementin që do të
animohet dhe elemente të cilat diktojnë mënyrën e animimit. Formati SVG
suporton katër elemente animimi: “animate”, “set”, “animateMotion”,
“animateColor”. Ky format suporton zgjatimin e funksionaliteteve me
elemente të përcaktuara në Synchronized Multimedia Integration Language
(SMIL) 3.0.
13. Font-et janë elemente të rëndësishme për shfaqjen e përmbajtjes së një
skedari. Ato duhet të jenë të qëndrueshme në mënyrë që t’u sigurojnë
përdoruesve hapjen e imazheve edhe nëse ata nuk kanë të instaluar fontet
përkatëse në kompjuterin e tyre. Në skedarët SVG fontet përcaktohen nga
elementi “font”. Për të siguruar qëndrueshmëri maksimale, ky format përdor
opsionin “WebFont” të përcaktuar në specifikimet e CSS2 (Cascading Style
Sheets, level 2).
14. Metadatat që përfshihen në një dokument të tipit SVG, duhet të specifikohen
brenda elementit “metadata”. Nuk ka kufizime për vendndodhjen apo numrin
e metadatave që mund të vendosen në një skedar të tipit SVG.
Formati SVG mund të jetë interaktiv dhe dinamik, dhe padyshim paraqet një gjuhë
përmbajtjeje grafike të pasur. Ai është një format i hapur dhe i mirëdokumentuar.
SVG mbështetet në diapazonin e ngjyrave sRGB dhe ofron një rezolucion të lartë të
imazhit. Gjithashtu ai suportohet nga browserat kryesorë të internetit.
Në tabelën e mëposhtme janë paraqitur tipat kryesorë të formateve të tipit “vektor”,
një përshkrim i shkurtër i secilit prej tyre dhe vlerësimin për sa i përket
qëndrueshmërisë dhe risqeve që mund të paraqesë secili prej tyre.
Formati i
skedarit

Përshkrimi

Vlerësimi i qëndrueshërisë
dhe risqet

PostScript .ps

PostScript njihet ndryshe si
gjuhë përshkruese e faqeve e
zhvilluar nga Adobe, e cila
përcakton çdo gjë që duhet
printuar. Ky format lejon
kryerjen e disa funksioneve dhe
transformimeve me përmbajtje,
si: zmadhim, zvogëlim,
rrotullim, etj.

Një dokument PostScript
është një skedar 7-bit ASCII,
por është gjithashtu edhe një
program kompjuterik. Duke
qenë një program i
interpretueshëm ai përballet
në mënyrë të vazhdueshme
me fenomenin e “plakjes”
teknologjike, duke rrezikuar
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përmbajtjen dixhitale të
prodhuar prej tij.
Ky format ka një përdorim
relativisht të madh, por
gjithmonë e më shumë po
zëvendësohet me formatin
PDF.
Portable
Document
Format
.PDF

Scalable Vector
Graphics
.svg

AutoCAD
Drawing
Format
.dwg

Universal 3D
File
Format .u3d

Portable Document Format
është një derivat i PostScript në
të cilin mungojnë një numër i
caktuar elementesh programimi
si 'if' dhe 'loop'.

Është format i
mirëdokumentuar dhe ka një
përdorim të shumë madh.

Kjo kërkon shumë më pak
përpunim dhe për pasojë
interpretues më të thjeshtë për të
shfaqur në ekran apo printer
përmbajtje të këtij formati.
Formati përmirësohet në mënyrë
të vazhdueshme nga zhvilluesi i
tij.

Rekomandohet si format që
mund të përdoret për ruajtjen
afatgjatë.

SVG është format markimi
XML, i hapur, që përshkruan
imazhet vektoriale dy
dimensionale statike dhe të
animuara.

Është një standard i bazuar
në XML, zhvilluar nga W3C.
Ai është cilësuar si një
format i përshtatshëm për
ruajtjen afatgjatë të imazheve
vektoriale 2-dimensionale.

Drawing është një format
komercial i zhvilluar nga
Autodesk. Ai është përmirësuar
në vazhdimësi nga zhvilluesi i
tij, duke pasuruar dhe
përmirësuar objektet gjeometrike
dhe jogjeometrike të ruajtur në
bazën e tij të të dhënave.

Të qenurit një format binar, i
mbyllur dhe në pronësi,
DWG është i papërshtatshëm
për t’u përdorur si format
ruajtjeje aftagjatë.

U3D është një format binar i
hapur dhe zhvilluar nga 3D
Forum i Industrisë 3D në
bashkëpunim me kompaninë
Intel dhe ECMA International.
Ai është projektuar për
përdorimin e të dhënave grafike
3-dimensionale. Duke qenë një
format i hapur, ai mund të
përdoret në platfroma software
dhe hardware të ndryshme.

Edhe pse është një format i
hapur, forma e tij binare e
kufizon përdorimin e tij si
një format për ruajtje
afatgjatë.
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Suportohet pothuajse nga të
gjithë browserat aktualë.

X3D41 .x3d

X3D është pasues VRML dhe
udhëhiqet nga Konsortiumi
Web3D. Ai është standard ISO
për imazhet 3D me kohë reale.
Është i bazuar në XML dhe
gjendet në tri versione kodimi:
UTF-8, XML dhe binar.

Duke qenë së është i bazuar
në XML, ai është i
përshtatshëm si një format
për ruajtjen afatgjatë.

Geography
Markup

Ky format përdor XML për të
shprehur karakteristika
gjeografike. Ai mund të shërbejë
si gjuhë modelimi për sistemet
gjeografike dhe si një format për
shkëmbimin e të dhënave
gjeografike. Ai është një
standard ISO, konkretisht ISO
19136.

Duke qenë një standard i
bazuar në XML dhe një
standard ISO, GML
konsiderohet si format shumë
i përshtatshëm për ruajtje
aftagjatë të të dhënave
gjeografike.

Ky format kombinon
informacionin hapësinor dhe
përshkrues për imazhet raster
dhe vektorët në një skedar të
vetëm ASCII. Është format i
zakonshëm i përdorur për të
dhënat e GIS në internet.

Duke qenë një format i hapur
dhe i bazuar në ASCII,
formati E00 është i
përshtatshëm për t’u përdorur
për ruajtjen aftagjatë.

CML është një format XML për
të përshkruar molekulat,
substanca, karakteristikat e tyre
fizike dhe kimike, reaksione
kimike dhe analitike.

Duke qenë i bazuar në XML,
ai mund të bëhet një format i
qëndrueshëm për ruajtjen
dixhitale, kryesisht për
paraqitjen e të dhënave dhe
lidhjeve kimike në publikime
të ndryshme.

Language
(GML)
.gml

ArcInfo
Coverage
Export format
.e00

Chemical
Markup
Language
(CML)

Tabela 6: Lista e formateve kryesore të tipit “vektor”
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4.4 Rekomandime për dokumentet e tipit “imazh”
Për përcaktimin e karakteristikave teknike të dokumenteve të tipit “imazh” janë
përdorur kampione dokumentesh të larmishme për sa i përket formës, mënyrës dhe
kohës së krijimit.
Këto dokumente u përkasin koleksioneve të ndryshme të fondeve të dokumenteve që
ruhen në AQSH. Ato përfshijnë dokumente shkresore dhe fotografi bardhezi, me
ngjyra, dokumente të shkruara me dorë, dokumente të shkruara me makina shkrimi
dhe me kompjuterë. Testimet u bënë duke përdorur pajisje gjysmëprofesionale dhe
profesionale skanimi. Për ruajtjen e dokumenteve u testuan tipa të ndryshëm
formatesh duke përdorur karakteristika teknike (rezolucion, thellësi bit-esh, ngjyra,
metoda ngjeshjeje) të ndryshme.
Cilësia e dokumenteve të dixhitalizuara u vrojtua me sy të lirë duke përdorur pajisje
shfaqjeje të kalibruara dhe duke rritur shkallën e zmadhimit deri në 300%. Më poshtë
kemi paraqitur shembullin e një dokumenti dhe një fotografie të dixhitalizuar duke
përdorur formatin TIFF dhe JPEG, me 16 bit për kanal:

Tiff pa kompresim; 16 bit per
channel
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JPEG pa kompresim, 16 bit per
channel
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Figurë 12: Shembuj dokumentesh të përdorura për përcaktimin e karakteristikave
teknike të dokumenteve të tipit imazh
Vrojtimet treguan se të dyja formatet ofrojnë cilësi shumë të mirë. Ato nuk
ndryshojnë cilësinë e tyre edhe kur shkalla e zmadhimit rritet 300%. Ndërkohë nuk
mund të thuhet e njëjta gjë për madhësitë e këtyre skedarëve. Skedarët e formatit
TIFF janë mesatarisht 50% më të mëdhenj se skedarët JPEG, dhe kjo përbën
disavantazh për to.
Rekomandimet tona për këtë tip dokumentesh janë paraqitur në tabelën e mëposhtme:
Tipi i dokumentit

Rezolucio
ni

Thellësia e
bit-eve

Ngjeshja

Formati

Dokumentet tekst
bardhezi

300 dpi

1 bit
bitonal

Pa humbje

tiff
jpeg2000
PDF/A

Dokumentet tekst
bardhezi
(karakteri më i
vogël < 1.0 mm)
Dokumente grafike
gri

600 dpi

1 bit
bitonal

Pa humbje

tiff
jpeg2000
PDF/A

600 dpi

8 bit greycale

Pa humbje

Dokumente tekst
me ngjyra

600 dpi

16 bit/kanal
Me ngjyra

Pa humbje

tiff
jpeg2000
PDF/A
tiff
jpeg2000
PDF/A
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Fotografi bardhezi

600 dpi

Fotografi me ngjyra 600 dpi

1 bit
bitonal

Pa humbje

tiff
jpeg2000

16 bit/kanal

Pa humbje

tiff
jpeg2000

Tabela 7: Specifikimet teknike të dokumenteve të tipit imazh (raster)

4.5 Dokumentet audio dhe video
Dokumentet audio dhe video janë dokumente “time-based” ose i shqipëruar ‘të bazuar
në kohë’. Ato, padyshim, mund të konsiderohen si tipa kompleksë dokumentesh.
Karakteristikat e dokumenteve audio dhe video dixhitale, ndryshojnë në mënyrë
domethënëse nga karakteristikat e dokumenteve të tjera dixhitale.
Një sinjal audio është një koncept i cili paraqitet grafikisht me raportin e kampioneve
të valëve të zërit në interval të rregullta të kohës. Ndërsa skedarët video janë sekuenca
të vazhdueshme imazhesh të shfaqura sipas një shpejtësie të caktuar, zakonisht 25-30
imazhe për sekondë. Këto imazhe duhet të shfaqen në mënyrë të sinkronizuar dhe
përmbajnë skedarë audio dhe metadata.
Kur bëhet fjalë për dokumentet audio dhe video, është shumë e rëndësishme që të
kuptohen konceptet e mëposhtme:




Wrapper- i quajtur në disa rates edhe me emrin “container”, është një strukturë
paketimi e cila zakonisht përmban disa skedarë audio, video sëbashku me të
dhëna të tjera shoqëruese. Ato sigurojnë informacionin e nevojshëm për
kodimin dhe dekodimin e të dhënave që përmbajnë. Wraper-a të ndryshëm
suportojnë tipa të ndryshëm skedarësh. Windows Media Files (.wmv) ruajnë
vetëm windows media codecs, ndërsa QuickTime është një wrapper i cili ruan
disa tipa codecs si MPEG2, DV etj. Wrapper-at nuk janë formate kodimi.
Wrapper-at duhet të garantojnë që skedarët audio/video, metadatat dhe pikat
kritike të indeksimit të qëndrojnë të sinkronizuara.
Codec-Ky term është derivat i termave kodim/dekodim dhe
kompresim/dekompresim, të cilët paraqesin etapat e krijimit të përmbajtjes
audiovisuale dixhitale. Kjo lloj përmbajtjeje paketohet sipas një teknike të
caktuar kodimi, e cila zakonisht shoqërohet edhe me procesin e kompresimit
apo të ngjeshjes së informacionit. I gjithë informacion i kodimit dhe
kompresimit ruhet në codec. Codec-t janë të ndryshëm për përmbajtjen audio
dhe video.

4.5.2 Dokumentet e tipit “audio”
Valët zanore që ndodhin në natyrë, p.sh. tingëllima e një zileje, boria e një treni janë
valë të vazhdueshme, pa ndërprerje. Audiot dixhitale e pjesëtojnë valën e
vazhdueshme të zërit në kampione diskrete (sample), të regjistruar në intervale fikse
kohe (mijëra herë në sekondë), më pas ato i konvertojnë në të dhëna dixhitale të cilat
ruhen në pajisje kompjuterike. Pra, procesi i krijimit të audiove dixhitale është në
vetvete një numër konceptesh komplekse, të cilat përcaktojnë edhe cilësinë e
dokumenteve audio. Konkretisht: sampling, sample rate, rezolucioni (bitdepth) dhe
bitrate.
Skedarët audio, ashtu sikurse edhe tipa të tjerë skedarësh, gjatë viteve të fundit kanë
pësuar zhvillime të rëndësishme duke i bërë ata mjaft efektivë për përdorimin si
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formate ruajtjeje afatgjatë të koleksioneve audio të çfarëdolloj magnitude. Shoqata
Ndërkombëtare e Arkivave Audiovisuale ka qenë mjaft aktive duke publikuar në
vazhdimësi udhëzime për krijimin dhe ruajtjen e objekteve dixhitale audio [35].
Formatet audio nuk janë formate të thjeshta, dhe për këtë arsye është shumë e
rëndësishme të kryejmë dallimin midis formatit të kodimit audio, kontejnerit i cili
mban të dhënat audio raw, dhe audio codec.
Një codec është një program software i aftë për të kryer kodimin dhe dekodimin e të
dhënave, një protokoll për të kompresuar dhe dekompresuar të dhënat, të cilat ruhen
zakonisht në një skedar kontejner sipas një formati kodimi të caktuar.
Një kontejner është ai që mban të dhënat, i cili referohet ndryshe si format i skedarit.
Ai është përgjegjës për paketimin, transportimin dhe prezantimin e të dhënave dhe
zakonisht prezantohet me prapashtesën e skedarëve, p.sh .mp3.
Një format kodimi audio është formati i paraqitjes së përmbajtjes për ruajtje dhe
transmetim, p.sh. MP3.
Formatet audio ndahen në tri grupe kryesore: në formate të pakompresuara, në
formate që përdorin kompresimin pa humbje dhe formate që përdorin kompresimin
me humbje. Formatet audio të pakompresuara prodhojnë një cilësi shumë të mirë të
zërit, por zënë hapësira shumë të mëdha për ruajtje. Formatet kryesore që bëjnë pjesë
në këtë grup janë WAVE dhe AIFF. Ato kanë përdorim mjaft të madh, mund të ruajnë
të dhënat sipas metodës lineare Pulse Code Modulation dhe si rrjedhim janë formatet
e rekomanduara për ruajtjen afatgjatë të dokumenteve audio.
Formatet me kompresim pa humbje sigurojnë gjithashtu një cilësi të mirë të zërit,
duke zënë hapësira shumë herë më të vogla ruajtjeje se formatet e pakompresuara. Në
këtë grup bëjnë pjesë formatet FLAC, WavPack, Monley’s Audio, Alac.
Formatet e kompresuara me humbje reduktojnë së tepërmi madhësinë e një skedari
audio duke eliminuar informacion dhe thjeshtësuar të dhënat. Më i njohuri prej tyre
është padyshim mp3.

4.5.2.1

Karakteristikat kryesore teknike të skedarëve audio

Karakteristikat kryesore të skedarëve audio janë: sample rate dhe thellësia e bit-eve.
Në fushën e përpunimit të sinjaleve, “sampling” apo kampionimi është reduktimi i një
sinjali të vazhdueshëm në një sinjal diskret. Rasti më i zakonshëm për të shprehur
këtë nocion janë valët zanore. Në figurën e mëposhtme është paraqitur kampionimi
dhe kuantizimi i një sinjali 4-bit PCM:

Figurë 13: Kampionimi dhe quantizimi i një sinjali 4-bit PCM [36]
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Një kampion paraqet një vlerë apo një set vlerash në një pikë të caktuar të kohës. Në
audiot dixhitale të cilat përdorin PMC, thellësia e bit-eve është numri i bit-eve të
informacionit për çdo kampion apo sample rate. Ato mund të marrin vlera duke filluar
nga 8-bit deri në 24 bit për kampion. Ky koncept nuk ka kuptim për formatet jo-PCM
sikurse janë formatet që përdorin metodat e kompresimit me humbje, p.sh. .mp3.

4.5.2.2 Formatet kryesore të skedarëve audio
Formati Waveform Audio File Format (WAVE), është zhvilluar nga Microsoft dhe
IBM me qëllim ruajtjen e skedarëve audio. Ky format është një derivat i formatit
Resource Interchange File Format (RIFF). Nga pikëpamja strukturore, të dhënat në
një skedar WAVE ruhen në të ashtëquajturat “chunk” dhe “nënchunk”. Një chunk
është njësia bazë strukturore e kompozimit të skedarëve WAVE. Çdo njëri prej tyre
përbëhet nga sekuencë 4-byte e cila ruan informacion identifikues të chunk-ut (ID), e
pasuar nga fushë tjetër 4-byte në të cilën ruhet madhësia e chunkut dhe nga chunku i
cili përmban të dhënat.
Ky format përdor metodën e kodimit LPCM (Linear pulse-code modulation) dhe
është formati kryesor për sistemet windows.
WAVE është një format i mirëdokumentuar, ka përdorim të madh dhe nuk kërkon
licensa për përdorimin e tij. Për më tepër, ai ofron një cilësi shumë të mirë të zërit.
Cilësitë e mësipërme, e bëjnë atë një formatin WAVE një format të rekomanduar për
ruajtjen afatgjatë dixhitale të dokumenteve audio.
Formati Audio Interchange File Format (AIFF) ofron një standard për ruajtjen e
kampioneve të zërit. Ai lejon ruajtjen e kampioneve të zërit një dhe shumëkanalësh
me vlera të ndryshme të karakteristikave “sample rate” dhe “thellësi e bit-eve”. Ai
është zhvilluar në përputhje me standardin “EA IFF 85” [37].
Të dyja formatet paraqesin rezultate pozitive kur flasim për faktorët e
qëndrueshmërisë, të cilësisë dhe funksionalitetit të përdorur nga Iniciativa e Ruajtjes
Dixhitale e Librarisë së Kongresit Amerikan [38]. Ato janë formate të
mirëdokumentuara, të hapura dhe ofrojnë cilësi shumë të mirë.

4.5.2.3 Rekomandime për formatet e tipit “audio”
Ekzistojnë disa tipa të ndryshëm formatesh lineare që mund të përdoren për kodimin e
skedarëve audio. Megjithatë, sa më i madh të jetë përdorimi brenda një komuniteti
profesional i një formati të caktuar, aq më e madhe është mundësia e pranimit të
formatit si format i ruajtjes afatgjatë, dhe aq më shumë rritet probabiliteti i prodhimit
të mjeteve profesionale, të cilat do të përdoren për të migruar formatin në formatet e
së ardhmes, kur kjo bëhet e domosdoshme. Për shkak të thjeshtësisë dhe
gjithëpranimit të metodës lineare, Pulse Code Modulation IASA rekomandon
përdorimin e formatit WAVE, i cili mund të përdoret për ruajtjen afatgjatë. Gjithashtu
rekomandon që dixhitalizimi i dokumenteve audio të bëhet minimalisht në një
frekuencë 48 kHz dhe në thellësi bit-esh 24 bit.
Konsorciumi i Bibliotekës Akademike dhe Kërkimore të Ilinoisit, bashkë me
Shoqatën e Regjistrimit të Koleksioneve Zanore [39], në studimet e tyre respektive
rekomandojnë specifikimet e mëposhtme për formatet audio, të cilat duhet të ruhen si
kopje sigurie.
Eksperimentet tona janë kryer duke përdorur si kampione dokumente audio të
regjistruara në mënyrë analoge. Këto dokumente gjenden në formën e shirita
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magnetik të tipave të ndryshëm. Rregjistrimin e zërit në këto shirita ishte kryer duke
përdorur karakteristika të ndryshme teknike të regjistrimit, si p.sh. shpejtësia e
regjistrimit, numri i pistave etj. (koleksionet e dokumenteve audio të AQSH).
Për dixhitalizimin e tyre u ndërtuan platforma hardware dhe software përkatëse e
paraqitur në skemën e mëposhtme:
Pajisja
lexuese
(mangetofonë
të vjetër)

Pajisje e
konvertimit
analog-digital

Software për
regjistrimin
(Wavelab)

Kartë zëri
profesionale

Figurë 14: Paraqitja skematike e hapave për konvertimit të dokumenteve analoge
audio në dokumente audio në formë dixhitale
Nga eksperimentet tona rezulton se karakteristikat teknike të dokumenteve audio, të
cilat duhet të ruhen për afate të gjata kohore, duhet të kenë parametrat e mëposhtëm:
Dokumente të lindura në formë elektronike
 Formati i skedarit: WAVE, AIFF
 Sample Rate: 96 kHz
 Thellësia e bit-eve: min 24 bit
Dokumente të konvertuara në formë elektronike
Karakteristikat teknike të konvertimit të tyre duhet të kryhen duke përzgjedhur
parametrat e duhur. Ato përcaktohen nga teknologjia e përdorur për regjistrimin e tyre
dhe gjendja fizike në të cilën ndodhen kasetat apo shiritat. Preferohet:
 Formati i skedarit: WAVE, AIFF
 Sample Rate: 44.1 ose 48 kHz
 Thellësia e bit-eve: 16 ose 24 bit
Më poshtë janë paraqitura rekomandimet në formë tabele:
Niveli i rekomandimit

Formati i skedarit

Sample Rate

Thellësia e bit-eve

Minimumi

WAVE/ AIFF

44,000

16

Konsiderata speciale

WAVE/ AIFF

48,000

24

I rekomanduar

WAVE/ AIFF

96,000

24

Tabela 8: Karakteristikat teknike të formateve audio të rekomanduar për
ruajtjen dixhitale afatgjatë

4.5.1 Dokumentet e tipit “video”
Dokumentet video, dixhitale apo analoge përbëhen nga një sekuencë imazhesh, të
cilat kur shfaqen në monitor sipas një shpejtësie të caktuar krijojnë iluzionin e një
videoje. Nga pikëpamja konceptuale, numri i imazheve të përdorura për regjistrimin e
një skene në një moment të caktuar kohe quhet frame. Në nivel abstrakt lëvizja e
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imazheve karakterizohet nga veçoritë që lidhen me një frame së bashku me
shpeshtësinë me të cilën ato lëvizin, e cila quhet frame rate. Një shembull klasik është
modeli i quajtur “Sallie Garner at a Gallop”, krijuar nga Eadweard Muybridge në vitin
1878 [34].

Figurë 15: Paraqitja e sekuencës së imazheve që krijojnë videon e quajtur “Sallie
Garnier at a Gallop”
Sekuencat e imazheve, të cilat përbëjnë një dokument video, shoqërohen pothuajse
gjithmonë me një ose më shumë kanale zëri dhe të dhëna përshkruese. Të gjitha këto
paketohen së bashku në të ashtuquajturin wraper dhe ruhen në një skedar.

4.5.1.1

Karakteristikat kryesore të koleksioneve të tipit “video”

Karakteristikat kryesore, të cilat duhen marrë në konsideratë kur ruajmë apo
transmetojmë dokumente video, janë:








Rezolucioni. Një frame individual i një dokumenti video është i përbërë nga
një sekuencë imazhesh raster të cilat janë të kompozuara nga një bashkësi
pixel-ash, ku secili prej tyre prezanton një pikë diskrete në hapësirën
dydimensionale. Rezolucioni paraqet pikërisht numrin e pixel-ave që formon
një frame.
Thellësia e bit-eve. Numri i bit-e të përdorur për të paraqitur vlerën e një
pixel-i, ose e thënë ndryshe numri i bit-eve të përdorura për të ruajtur
informacionin për ngjyrën në nivel pixel-i.
Aspect ratio. Paraqet trajtën ose formën e imazhit, e cila mund të mos jetë
detyrimisht në formë katrore.
Frame rate. Është shpeshtësia apo shpejtësia me të cilën shfaqen framet
individuale.
Audio. Një dokument audio mund të ketë një apo më shumë kanale zëri.
Metoda e kompresimit (codec). Mënyra e përdorur për kodimin dhe
dekodimin e sekuencave të bit-eve që formojnë një skedar video për ruajtje
apo shfaqjen e tij.
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Përveç karakteristikave të mësipërme, struktura e një dokumenti video është po aq e
rëndësishme. Për këtë qëllim, duhet të sigurohet ruajtja e lidhjes midis kanaleve të
zërit dhe videove në mënyrë që mos të jetë problem shfaqja e dokumenteve video.
Kodimi i skedarëve video ka një impakt të madh në cilësinë e tyre. Ai shpreh
strukturën e bitstream-eve, metodën e përdorimit për kodimin dhe dekodimit të tyre.
Në qoftë se seria e imazheve që përbën një frame, do të regjistrohej me metoda
kodimi pa humbje (lossless), atëherë për ruajtjen e tyre do të na duheshin pajisje me
kapacitete shumë të larta. Për më tepër, shpeshtësia e shfaqjes së tyre, në mënyrë që
ato të krijojnë iluzionin e lëvizjes, do t’i kalonte kërkesat teknike që ofrojnë sot postet
profesionale të regjistrimit dhe transmetimit të videove.
Për të evituar problemet e mësipërme, është e nevojshme përdorimi i metodave të
kompresimit gjatë regjistrimit të dokumenteve video. Metoda e kompresimit që
përdoret më së shumti në skedarët video është kompresimi me humbje (lossy), edhe
pse kjo metodë rrezikon aspekte që kanë të bëjnë me autenticitetin dhe performancën.
Shkalla e përzgjedhur për kompresim mund të variojë nga rasti në rast, megjithatë për
një përcaktim të saktë mund të përdoren teknika të standardizuara për vlerësimin
subjektiv të cilësisë që përdoren në transmetimet televizive.
Pra, karakteristikat kryesore të skedarëve video ndikojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë
në përmbajtjen e skedarit, në kontekstin, në mënyrën e shfaqjes dhe strukturën e tij.

4.5.1.2

Tipat kryesorë të formateve të koleksioneve të tipit video

Advanced Authoring Format (AAF)
Një format që bashkon së bashku metadatat, video, audio dhe sekuenca të tjera bitesh, i dizajnuar për shkëmbimin e përmbajtjes ndërmjet platformave dhe
aplikacioneve. AAF është menduar për përdorimin në fazën e post-prodhimit të
dokumenteve video.
Advanced Systems Format (ASF)
Një format në pronësi i zhvilluar nga Microsoft, i cili mund të përmbajë tipa të
ndryshëm, duke përfshirë audio, video, script-e, imazhe të kompresuara JPEG,
sekuenca binare e të tjera të përcaktuara.
ASF është supertip për të dyja formatet WMA (Windows Media Audio) dhe WMV
(Windows media video) dhe për këtë arsye mund të përshkruhet si një format metapërmbajtës. Ai mund të përdoret gjithashtu edhe në media stream jo të bazuar në
windows.
Audio/Video Interleaved (AVI)
Një format në pronësi të Microsoft i bazuar në specifikimet RIFF meta-format. AVI
është një format multimedia, i cili mund të përmbajë të dhëna audio dhe video dhe
mundëson sinkronizimin audio-visual.
Zakonisht, skedarët AVI janë të mëdhenj në kapacitet dhe ofrojnë cilësi shumë të
mirë, por ata duhen koduar/dekoduar siç duhet për të mos humbur cilësinë. Përdoret
gjerësisht për prodhimin e materialeve video dhe filmave dixhitalë.
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4.5.1.3

Rekomandime për formatet video

Edhe për këtë kategori dokumentesh, eksperimentet tona janë kryer duke përdorur si
kampione dokumente video të regjistruara në mënyrë analoge në kaseta të tipave të
ndryshëm të cilat kanë përdorur karakteristika teknike të ndryshme regjistrimi
(koleksionet e dokumenteve video të AQSH). Për dixhitalizimin e tyre u ndërtuan
platforma hardware dhe software përkatëse e paraqitur sipas skemës e mëposhtme:

Pajisja
lexuese
(video
regjistrues
analog të
vjetër)

Pajisje e
konvertimit
analog-digital

Pajisje
Time base
corrector

Kartë
grafike
profesionale

Software për
regjistrimin
(Adobe
Premiere)

Figurë 16: Paraqitja skematike e hapave për konvertimit të dokumenteve video
analoge në dokumente video në formë dixhitale.
Pas testimesh të ndryshme, rekomandimet tona për këtë tip dokumentesh paraqiten si
më poshtë:
Dokumente të konvertuara në formë elektronike
Karakteristikat teknike të konvertimit të tyre duhet të kryhet duke përzgjedhur
parametrat e duhur, të cilët përcaktohen nga teknologjia e përdorur për regjistrimin e
tyre dhe cilësia. Preferohet:





wrapper: .avi, .mov
Compression: uncompresed
Bit depth: min 8, preferohet 10 bit
Frame Rate: native, 25

Audio




Compresion: uncompresion, PCM
Sample rate: 48 kHz
Resolution: 24 –bit

Dokumente të linduara në formë elektronike






Wrapper: mpeg, mp4, mov, avi
Frame size: native or HD
Compression: uncompresed
Bit depth: 8, preferohet 10 bit
Frame Rate: native, 25

Audio




Compresion: native, zakonisht i pakompresuar PCM
Sample rate: 48 kHz
Resolution: 16 ose 24 –bit

Më poshtë janë paraqitur rekomandimet në formë tabele:
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Niveli
rekomandimit

i Formati i skedarit

Kompresimi

Bit depth

Frane
Rate
Native/
25
Native/
25
Native/
25

Minimumi

AVI/ MOV

Pa ngjeshje

8

Konsiderata
speciale
I rekomanduar

AVI/ MOV/MPEG
2.0/MP4
AVI/ MOV/MPEG
2.0/MP4

Pa ngjeshje

10 bit

Pa ngjeshje

10 bit

Tabela 9: Karakteristikat teknike të formateve video të rekomanduara për
ruajtjen dixhitale afatgjatë

4.6 Teknikat e vlerësimit të cilësisë së tipave të skedarëve që duhet të
përdoren për ruajtjen afatgjatë
Cilësia e objekteve elektronike është një çështje shumë e rëndësishme. Megjithatë,
përkufizimi i “cilësisë” është një çështje e hapur dhe për të ka një numër
interpretimesh të ndryshme përsa i përket përcaktimit të atributeve që kanë lidhje
direkte me mënyrën e krijimit dhe ruajtjen e tyre. Natyrisht, e shikuar në
këndvështrimin e ruajtjes afatgjatë dixhitale, përcaktimi i këtij përkufizimi bëhet edhe
më kompleks.
Cilësia është një karakteristikë objektive dhe varet kryesisht edhe nga qëllimi për të
cilin do të krijohen dhe do të përdoren objektet elektronike. P.sh. për komunitetin e
fotografëve profesionistë, objekti i të cilëve ndër të tjera është edhe prodhimi i
postareve apo reklamave me dimensione të mëdha, nocioni i cilësisë është i ndryshëm
nga komunitetet e tjera siç janë institucionet e ruajtjes së trashëgimisë kulturore.
Cilësia e një objekti dixhital duhet përcaktuar për tipa të ndryshëm objektesh (tekst,
imazh, video dhe audio), përsa kohë që teknikat dhe karakteristikat për krijimin e tyre
janë të ndryshme. Pra, në aspektin e cilësisë, përdorues të ndryshëm mund të kenë
përkufizime të ndryshme.
Për dokumente, të cilat lindin në formë dixhitale, përdoruesit e kanë më të thjeshtë për
të përcaktuar parametrat teknikë që përmbushin kriteret e cilësisë. Për dokumente të
cilat duhet t’u nënshtrohen proceseve të dixhitalizimit, paraprakisht duhet kryer një
studim rreth materialit dhe teknikës së përdorur për krijimin e tyre, të gjendjes së tyre
fizike, etj.
Duke u bazuar në këto aspekte, Anne R. Keney, në një studim të saj, ka sugjeruar një
metodë shumë të vlefshme për përcaktimin e cilësisë për imazhe, të cilat do të
prodhohen si rezultat i proceseve të dixhitalizimit. Teoria e saj mbështetet në metodën
e indeksimit të cilësisë, metodë kjo e përdorur fillimisht nga standardet e ruajtjes së
mikrofilmit për përcaktimin e lexueshmërisë së tekstit [40].
Në këtë standard supozohet që detajet më të vogla të një dokumenti janë të matshme
dhe janë pikërisht ato që përcaktojnë karakteristikat teknike të nevojshme për të
arritur një cilësi të caktuar. Konkretisht për rastin e dokumenteve tekst, germa më e
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vogël është “ë”. Gjatësia e kësaj germe në një tekst përcakton rezolucionin për një
nivel të caktuar cilësie.
Sipas teorisë së saj, indeksi i cilësisë (Quality Index) klasifikohet në tri nivele: QI=8
ofron cilësi të imazhit shumë të mirë; QI=5 ofron cilësi imazhi të mirë, QI=3 ofron
cilësi imazhi të dobët. Më poshtë është paraqitur tabela e indeksit të cilësisë.
Pixel
>=2
1.5 - 1.9
<1

Vlerësimi i cilësisë
Shumë i mirë
I mirë
I papranueshëm

Tabela 10: Tabela e përcaktimit të indeksit të cilësisë
Formula e indeksit të cilësisë paraqitet më poshtë:
QI = (dpi x .039h)/2,

ku h është gjatësia e shprehur në mm e germës më të
vogël në tekst.

H = 3QI/0.039h
dpi = 2QI/0.39h
Duke zbatuar formulën mësipërme, arrihet në përfundimin që, për të pasur një cilësi
shumë të mirë imazhi, dokumentet duhen skanuar me rezolucion 600 dpi. Me këtë
rezolucion, një karakter me gjatësi 1-mm mund të skanohet me cilësi shumë të mirë
nëse përdoren 24 pixel-a për të paraqitur gjatësinë e tij.
Formula e mësipërme ofron një teknikë shumë të mirë në përcaktimin e cilësisë së
imazhit në rastet e dokumenteve të cilat përmbajnë tekst. Në rastet e dokumenteve të
tipit “dorëshkrime”, apo dokumente të cilat përmbajnë elemente të tjerë grafike,
gjatësia fikse e një karakteri nuk mund të përdoret për karakterizimin e detajeve. Në
këto raste rekomandohet që formula e mësipërme të përshtatet duke marrë për bazë
elemente, të tilla si vija më e hollë, pika apo markime, të cilat janë pjesë e
dokumenteve që duhet të skanohen.
Komuniteti i shkencëtarëve të cilët merren me përpunimin e imazheve kanë rënë
dakord që, për të arritur një nivel shumë të mirë të cilësisë në imazhe, duhet rezervuar
minimalisht 2 pixel për elementin më të vogël, i cili do të përdoret si karakterizues i
cilësisë. Përcaktimi i detajeve si shkallë apo duke u bazuar në perceptimin vizual
mund të na japë rezultate në varësi të dokumentit që do të dixhitalizohet, zakonisht
kjo ka vlerë për hartat apo portretet.
Pas përcaktimit të rezolucionit në nivel teorik, duke u mbështetur te formula e
mësipërme, është shumë e rëndësishme që pajisjet që do të përdoren për konvertimin
e tyre të sigurojnë një perfomancë të lartë. Pajisjet e skanimit mund të ofrojnë mënyra
matjeje rezolucion/pikë për inch (dot per inch) dpi ose pixel për inch ppi. Është shumë
e rëndësishme të theksojmë që dpi dhe ppi nuk janë e njëjta gjë, edhe pse shpesh herë
ngatërrohen ndërmjet tyre. Një pajisje skaner që përpunon imazhin në nivele të larta
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dpi shpesh ofron një cilësi imazhi më të dobët se një pajisje skaner që skanon duke
përdorur nivele më të ulëta pixel për inç. Pika për inç tregon kampionin e skanerit në
interval, por kjo nuk garanton skanimin në nivelin e duhur të detajeve.
Për më tepër, në mënyrë që të merret cilësia maksimale e siguruar nga prodhuesit,
pajisjet e përdorura për skanimin e dokumenteve duhet të kalibrohen sipas teknikave
standarde për këtë qëllim përpara përdorimit të tyre.

4.5 Kriteret e vlerësimit për caktimin e formateve për ruajtjen
afatgjatë
Përzgjedhja e formateve që do të përdoren për ruajtjen afatgjatë të koleksioneve
elektronike RKH, duhet të mbështetet edhe në faktorë që sigurojnë qëndrueshmëri në
terma afatgjatë.
Caroline R. Arms i kategorizon në dy grupe kryesore faktorët të cilët duhen
konsideruar gjatë procesit të vlerësimit të formateve të skedarëve që do të përdoren
për ruajtjen afatgjatë [41].
1. Faktorët e qëndrueshmërisë
2. Faktorët e cilësisë dhe funksionaliteteve.
Shtatë faktorët e qëndrueshmërisë së formatit sipas Arms, influencojnë në mënyrë të
drejtpërdrejtë realizueshmërinë dhe koston e ruajtjes së përmbajtjes dixhitale gjatë
përballjes së saj me zhvillimet teknologjike. Këto faktorë vlerësimi janë të
aplikueshëm në çdo strategji ruajtjeje duke përfshirë migrimin apo emulimin. Le t’i
hedhim një vështrim të shkurtër secilit prej tyre.
1. Hapja. Ky faktor i referohet faktit që në çfarë shkalle ekziston tërësia e
mjeteve dhe e specifikimeve të nevojshme për vlerësimin e integritetit teknik,
dhe në çfarë niveli janë ato të arritshme për individët apo institucionet të cilat
janë përgjegjëse për krijimin dhe ruajtjen e përmbajtjes dixhitale.
2. Adaptimi. I referohet shkallës së përdorimit të formatit nga përdorues të
ndryshëm.
3. Transparenca. I referohet shkallës në të cilën prezantimi dixhital është i
hapur për një analizë të drejtpërdrejtë me mjete të thjeshta, të tilla si p.sh. një
editor teksti.
4. Vetëdokumentimi. Objektet dixhitale të vetëdokumentuara përmbajnë
informacion përshkrues, teknik dhe metadata administrative.
5. Varësia e jashtme. Shkalla në të cilën një format i caktuar varet nga hardware
të veçantë, sisteme shfrytëzimi ose programe të tjera.
6. Impakti i patentës. Shkalla në të cilën përdorimi i një formati të caktuar
pengohet nga patenta.
7. Mekanizmat e mbrojtjes teknike. Zbatimi i mekanizmave të tillë, si
encryption, që parandalojnë ruajtjen e përmbajtjes nga një depo të besuar
dixhitale.
Faktorët e cilësisë dhe funksionaliteti kanë të bëjnë me aftësinë e një formati për të
paraqitur karakteristikat e rëndësishme të një elementi të caktuar të përmbajtjes, i cili
është shumë i rëndësishëm për përdoruesit e tanishëm dhe të ardhshëm. Këta faktorë
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ndryshojnë në varësi të tipit të përmbajtjes dixhitale. Iniciativa e ruajtjes dixhitale në
Shtetet e Bashkuara të Amerikës rekomandon faktorët e mëposhtëm të ndara sipas
tipit të përmbajtjes:
1. Imazhet:
a. qartësia,
b. ngjyrat,
c. efektet grafike dhe topografia.
2. Audio:
a. cilësia e transmetimit,
b. numri i kanaleve të suportuara.
3. Teksti:
a. integriteti i strukturës së dokumentit;
b. integriteti i strukturave, fonteve dhe karakteristikave të tjera;
c. aftësia për mbështetjen e formulave të ndryshme dhe diagrameve.
4. Video:
a. qartësia;
b. cilësia e transmetimit;
c. aftësia për të suportuar disa kanale zëri.
Një studim krahasues i faktorëve të mësipërm është kryer ndërmjet formateve të
ndryshëm që përdoren për tipa të njëjtë përmbajtjeje dixhitale nga Iniciativa e
Udhëzimeve për Dixhitalizimin në Agjencitë Federale të SHBA [42]. Ai padyshim
është një mjet shumë i mirë për çdo institucion i cili është i përfshirë në veprimtarinë
e ruajtjes dixhitale.
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KAPITULLI V
METADATAT
5.1

Hyrje

Arkivat dhe bibliotekat, gjatë viteve të fundit, gjithnjë e më shumë po priren t’i
ofrojnë komunitetit të përdoruesve të tyre akses në burimet dixhitale të informacionit.
Pjesë e këtyre burimeve të informacionit janë të dhënat përshkrimore të koleksioneve,
të dhëna që kanë të bëjnë me të drejtat e aksesit etj.
Të dhënat përshkrimore luajnë një rol shumë të rëndësishëm. Ato janë krijuar në
funksion të lehtësimit të procedurave të kërkimit, por ky nuk është i vetmi funksion që
ato kryejnë. Roli i tyre në ruajtjen dixhitale afatgjatë është po aq i rëndësishëm.
Në ditët e sotme, kur teknologjia e informacionit ka arritur një nivel përdorimi shumë
të lartë, termi “të dhëna përshkrimore” gjen një shtrirje shumë të gjerë. Ato mund të
përdoren për të përshkruar objekte, ngjarje, dukuri dhe janë bërë pjesë e pandashme e
sistemeve elektronike të cilat gjenden të aplikuara në të gjithë fushat e aktivitetit
njerëzor, si: ekonomi, media, mjekësi, arkiva, biblioteka, qeverisje elektronike, etj.
Metadata janë të dhëna të paraqitura në mënyrë të strukturuar, që shërbejnë për të
përshkruar, shpjeguar, lokalizuar, duke lehtësuar procesin e kërkimit, të përdorimit
ose të menaxhimin e burimeve të informacionit. Ato luajnë një rol shumë të
rëndësishëm në proceset e arkivimit dhe ruajtjes dixhitale, sepse janë
bashkëshoqërues të objekteve dixhitale që nga krijimi, përgjatë gjithë ciklit të jetës së
tyre, deri në arkivimin dhe administrimin në arkiva dhe më tej akoma, në
implementimin e strategjive të ruajtjes afatgjatë, të tillë si emulimi apo migrimi.
Nga ky këndvështrim, duhet t’u kushtohet një vëmendje e veçantë krijimit dhe
përdorimit të standardeve të metadatave, në mënyrë që përmbajtja dixhitale, e cila
aktualisht po prodhohet, të jetë e aksesueshme dhe e lexueshme në të ardhmen, duke
ruajtur karakteristikat e dokumenteve.
Në epokën e informacionit dixhital, metadatat kanë marrë një karakter ndryshe.
Metadatat u përcjellin inteligjencë dhe koherencë koleksioneve dixhitale. Metadatat
mund të përdoren për të dokumentuar çdo aspekt të iniciativave të arkivit elektronik
dhe të sistemeve të administrimit të dokumenteve elektronike: përzgjedhjen,
organizimin, ruajtjen, kërkimin dhe interpretimin e informacionit.
Iniciativat për krijimin e metadatave standarde nuk janë të reja, ato kanë vite që kanë
filluar dhe sot ekzistojnë disa standarde të ndryshme në fushën e ruajtjes dixhitale dhe
arkivave elektronikë. Ku më të rëndësishmet janë: Dublin Core Metadata, PREMIS
(Preservation Metadata: Implementation Strategies), METS (Metadata Encoding and
Transmition Standard).
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5.2 Metadatat
Metadatat përkufizohen si “të dhëna që japin informacion rreth të dhënave të tjera”.
Normalisht, ato referohen si të dhëna të strukturuara, të lexueshme nga kompjuteri
dhe që mundësojnë identifikimin, përshkrimin, lokalizimin e një informacioni të
caktuar [43]. Metadatat ruajnë informacion bazë, kryesisht informacion përshkrimor,
shpjegues, lokalizues për modele, dukuri, objekte apo veprime të ndryshme duke
lehtësuar në mënyrë të veçantë proceset e kërkimit, të administrimit dhe të ruajtjes.
Autori, titulli, data e krijimit përbëjnë një shembull të thjeshtë metadatash, të cilat
përdoren për dokumente dhe libra. Aplikimi i metodave të filtrimit mbi këto metadata
thjeshtëson së tepërmi kërkimin për gjetjen e dokumenteve specifike.
Në komunitetin e arkivave, metadatat kanë gjetur përdorim të gjerë. Ato i gjejmë në
proceset e regjistrimit dhe pranimit, në proceset e katalogimit të dokumenteve
arkivore, proceset e ruajtjes e të dhënave dhe referencave arkivore, etj.
Aktualisht ekzistojnë modele të ndryshme metadatash dhe kjo për shkak të diversitetit
të komuniteteve që i përdorin ato. Modeli Dublin Core është një nga modelet më të
thjeshta, i cili ka një numër të limituar elementesh, dhe ka gjetur një përdorim të
gjerë. "Dublin Core" shkurtimi i “Dublin Core Metadata Element Set”, është krijuar
në 1995, dhe versioni i parë i tij përfshinte një grupim prej pesëmbëdhjetë elementesh
që përshkruajnë një burim. Ato janë: titulli, krijuesi, subjekti, përshkrimi, publikuesi,
kontribuesi, data, tipi, formati, identifikuesi, burimi, gjuha, lidhja, mbulimi, dhe të
drejtat [44]. Modelet PREMIS dhe METS janë dy standarde të tjera, shumë më
komplekse, të cilat kanë gjetur përdorim gjerësisht në fushën e arkivave.
Metadatat cilësohen si elemente thelbësore që sigurojnë “mbijetesën” e dokumenteve
në formë dixhitale dhe aksesueshmërinë e tyre në periudha kohore afatgjata [45].
Përsa i përket arkivimit dhe ruajtjes afatgjatë të përmbajtjeve dixhitale, në vendet e
zhvilluara ekzistojnë iniciativa të ndryshme kërkimore shkencore, në të cilat
metadatat kanë një fokus të veçantë.
Krijimi i modeleve të metadatave nuk është i thjeshtë. Ai përfshin fillimisht
evidentimin e objekteve, proceseve dhe aktorëve që kanë të bëjnë me arkivimin dhe
ruajtjen dixhitale. Më pas, vijon me përcaktimin e elementëve, hiearkinë dhe
bashkësinë e vlerave që të ketë secili prej tyre. Modeli duhet të përfshijnë:
 Informacion teknik, që mundëson shfaqjen dhe shikimin e dokumentit
dixhital. Ai përfshin tipin e dokumentit dixhital, i cili mund të jetë skedar
bitmap ose vektor, llojin e formatit të skedarit, p.sh.: TIFF apo JPEG,
metodën e kompresimit të përdorur, të dhëna rreth ngjyrave dhe numrit të
kanaleve, etj.
 Informacion rreth procesit të krijimit të dokumentit dixhital qoftë ai i
lindur në formë dixhitale, apo i krijuar si rezultat i proceseve të
dixhitalizimit. Ai përfshin tipin, madhësinë e dokumentit origjinal, të
dhëna teknike rreth programeve dhe pajisjeve të përdorur në procesin e
krijimit apo skanimit.
 Informacion në lidhje me cilësinë, vërtetësinë dhe të drejtat e dokumenteve
dixhitale, etj.
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Të dhënat e mësipërme krijohen dhe në formë të strukturuar, në funksion të ruajtjes
afatgjatë, të sigurimit të vërtetësisë së dokumenteve, të kërkimit dhe administrimit të
tyre sikurse janë analizuar më poshtë:
Metadata dhe ruajtja dixhitale
Problemi teknik thelbësor në lidhje me arkivimin dhe ruajtjen dixhitale ka lidhje me
jetëgjatësinë relativisht të shkurtër të pajisjeve, programeve dhe formateve që
përdoren për krijim dhe ruajtjen e përmbajtjes dixhitale. Për zgjidhjen e këtij problemi
ka disa qasje teknike, të tilla si emulimi dhe migrimi. Për implementimin e secilës
prej këtyre teknikave duhen të dhëna të sakta përsa i përket mjedisit teknologjik në të
cilën është krijuar dhe përdorur përmbajtja dixhitale. Jeff Rothenberg propozon
ndërtimin e programeve emuluese, të cilat të mund të imitojnë veprimet e pajisjeve
dhe programeve të vjetruara [46]. Kjo do të kërkonte të ruheshin së bashku të dhënat
rreth përmbajtjes dixhitale, programeve dhe pajisjeve të përdorura për krijimin e tyre.
Migrimi në mënyrë periodike i përmbajtjes dixhitale dhe të dhënave të tyre
shoqëruese nga një gjeneratë kompjuterësh në gjeneratën pasardhëse siguron ruajtjen
e karakteristikave kryesore të dokumenteve arkivore. Edhe vetë proceset e migrimit
kanë një set metadatash shoqëruese të cilat shërbejnë për dokumentimin e këtyre
proceseve.
Metadatat dhe vërtetësia
Përtej problemeve teknike që kanë të bëjnë me ruajtjen dixhitale, është shumë e
domosdoshme të adresohen edhe problemet e lidhura me vërtetësinë. Konkretisht, si
do të informohen përdoruesit, që dokumenti dixhital që ato kanë në zotërim pas një
rezultati kërkimi është ‘i vërtetë’ dhe nuk është modifikuar nga ndonjë ndërhyrje e
paautorizuar? Një propozim për zgjidhjen e këtij problemi mund të jetë përdorimi në
çdo objekt dixhital i një identifikuesi të qëndrueshëm dhe unik dixhital, i quajtur
ndryshe UUI (Universally Unique Identifier) dhe shoqërimi i dokumentit, i paketës
apo informacionit dixhital gjatë gjithë kohës me një element të quajtur checksum.
Ruajtja e këtyre dy të dhënave shumë të rëndësishme, mundësohet nëpërmjet
metadatave të krijuara për këtë qëllim [47].
Metadatat dhe kërkimi
Sistemet e arkivimit dhe ato të ruajtjes dixhitale mbi të gjitha duhet të sigurojnë
mundësinë e kërkimit dhe qasjes në dokumentet arkivore. Për këtë arsye këto sisteme
ndërtohen duke u mbështetur në standardet ndërkombëtare të përshkrimit, të tilla si:
Standardi Ndërkombëtar i Përshkrimit Arkivor (ISAD(G)), por jo vetëm. Këto
standarde në vetvete organizojnë dhe përshkruajnë në mënyrë hierarkike nivele të
ndryshme organizimi dhe lidhjen ndërmjet tyre. ISAD(G) i organizon njësitë
përshkrimore në disa nivele dhe përcakton elementet që duhet të ketë çdo nivel, si
p.sh.: niveli Fond, Nënfond, Seri, Nënseri, Dosje dhe Dokument. Edhe në këtë rast, të
gjitha të dhënat që përshkruajnë secilin nivel mund të ruhen në formën e metadatave.
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Metadatat dhe administrimi
Administrimi i një përmbajtjeje dixhitale lind që me krijimin e saj. Për këtë qëllim
paraprakisht hartohen rregulla që dokumentojnë përdoruesit e mundshëm të një
sistemi, rolet dhe të drejtat e tyre në procese apo funksione të ndryshme. Në këtë
mënyrë sigurohet lënia e gjurmëve në sistem për veprimeve të ndryshme të kryera nga
përdoruesit e tij.
Metadatat dhe ndërveprueshmëria
Në shumicën e rasteve, metadatat krijohen dhe përdoren nga sistemet e menaxhimit të
dokumenteve elektronike vetëm në funksion të logjikës së biznesit për të cilën ato
janë ndërtuar. Mirëpo, këto sisteme mund të shërbejnë si burim metadatash për
sisteme të tjera ose të kenë nevojë të shkëmbejnë informacion me to. Për të realizuar
me sukses procese të tilla, duhen përdorur skema të unifikuara metadatash të cilat
realizojnë ndërveprueshmërinë midis sistemeve.
Institucionet fondkrijuese, të cilat kanë ose që parashikojnë të ndërtojnë sisteme
elektronike të menaxhimit të dokumenteve, duhet të konsiderojnë mbështetjen e
këtyre sistemeve në skema të standardizuara metadatash, me elemente të
mirëpërcaktuara. Kjo do të siguronte ndërveprueshmërinë ndërmjet sistemit të tyre
dhe sistemeve të institucioneve arkivore duke mundësuar transferimin e
dokumenteve, së bashku me metadatat pa pasur probleme.
Mjetet e kërkimit dhe përshkrimi arkivor janë një burim i konsiderueshëm të dhënash.
Pajisja e koleksioneve të dokumenteve arkivore me to është detyrim ligjor, dhe si i
tillë ai duhet të përmbushet nga të gjitha institucionet publike. Implementimi i
skemave të standartizuara të metadatave për ruajtjen e këtyre të dhënave do shërbente
drejtpërsëdrejti në automatizimi i këtij procesi. Kjo do të sillte epërsi të mëdha si për
institucionet që i krijojnë dokumentet, ashtu edhe për institucionet arkivore.

5.3 XML dhe përdorimi i saj në implementimin e metadatave
Extensible Markup Language (XML) e zhvilluar World Wide Web Consortium
(W3C), është një gjuhë markimi e cila përcakton një set rregullash për kodimin e
dokumenteve në mënyrë të tillë që, përshkrimi dhe organizimi i informacionit në
përmbajtje tij të jetë i kuptueshëm si nga njeriu, ashtu edhe nga kompjuteri. Në themel
të ndërtimit të dokumenteve XML qëndrojnë skemat xml.
Një skemë e bazuara në XML është një përshkrim i një tipi të caktuar dokumenti xml,
e shprehur në termat e kufizimeve që mund të përcaktohen në strukturën dhe
përmbajtjen e tij. Këto kufizime shprehen duke përdorur kombinime të rregullave
gramatike të renditjes së elementëve, kushteve logjike, tipeve të të dhënave që
përdoren për elementët dhe atributet etj. Një nga skemat më të përdorura xml është
Xml Schema Definition (XSD). Ajo ka gjetur përdorim në implementimin standarteve
të ndryshme të metadatave. Disa nga avantazhet e përdorimit të XML janë:

- 59 -

XML thjeshtëzon shpërndarjen e të dhënave dhe informacionit. Sistemet kompjuterike
dhe bazat e të dhënave mund të përmbajnë të dhëna në formate të papajtueshme. Të
dhënat XML ruhen në format të thjeshtë tekst. Kjo mënyrë e krijimit të të dhënave
xml i bën ato të pavarura nga programet apo pajisjet. Kjo karakteristikë, i bën të
dhënat xml lehtësisht të shkëmbyeshme midis sistemeve dhe programeve të
ndryshme.
XML lehtëson transportimin e të dhënave. Një nga sfidat për zhvilluesit dhe
modeluesit e aplikacioneve software për shumë kohë ka qenë shkëmbimi i të dhënave
të papajtueshme në mënyrë të vecantë midis sistemeve në internet. Shkëmbimi i të
dhënave duke përdorur XML e redukton shumë këtë kompleksitet, dhe të dhënat
mund të lexohet nga aplikacionet e ndryshme të papajtueshme.
XML thjeshtëson ndryshimet e platformës, përmirësimi i sistemeve të reja
(platformave hardware ose software) sot është një fenomen i kohës. Sasi të mëdha të
të dhënave duhet të konvertohen dhe të dhëna të papajtueshme shpesh humbasin.
Meqënëse të dhënat XML ruhen në format tekst, kjo e bën më të lehtë zgjerimin apo
përmirësimin e sistemeve të reja operative, aplikacioneve të reja apo shfletuesve e rinj
pa humbjen e të dhënave.

5.4 Disa modele metadatash
Modelimi i metadatave përfshin analizimin, ndërtimin dhe zhvillimin e strukturave, të
rregullave, të kufizimeve, të modeleve dhe teorive të aplikueshme për një klasë
problemesh të paracaktuara. Metadatat krijohen duke u bazuar në konceptin e
“klasës”, e cila konsiston në një set objektesh të cilat ndajnë me njëra-tjetrën të njëjtat
atribute, lidhje dhe veprime [48]. Sintaksa e metadatave i referohet rregullave të
krijuara për të strukturuar fushat dhe elementet e metadatave, rezultati i të cilave
rezulton në një skemë. Një skemë e caktuar metadatash mund të shprehet nëpërmjet
gjuhëve të ndryshme të programimit, ku çdonjëra prej tyre ka sintaksën e saj
individuale të përcaktuar. Të tilla mund të jenë HTML, XML, RDF, etj.
Përcaktimi i skemave të metadatave dhe elementëve që ato do të përmbajnë përbën
një stad shumë i rëndësishëm në ndërtimin e sistemeve të arkivimit dhe të ruajtjes
dixhitale të dokumenteve. Institucionet arkivore mund të krijojnë modelet e tyre për
skemat e metadatave ose mund të përdorin modele të zbatuara nga institucionet
arkivore në arenën ndërkombëtare. Disa prej standardeve të njohura mbi metadatat në
fushën e arkivave dhe që kanë gjetur përdorim masiv janë PREMIS METS, Dublin
Core dhe EAD, etj.

5.4.1 Modeli PREMIS
Standardi PREMIS "PREservation Metadata: Implementation Strategies" përcakton
një bashkësi njësish kuptimore që duhet të njohim në mënyrë që të jemi në gjendje të
performojnë funksionet e ruajtjes dixhitale [49]. Këto funksione mund të jenë të
ndryshme nga një sistem në tjetrin, por në përgjithësi duhet të sigurojnë që objektet
dixhitale të mbeten të interpretueshme, të shikueshme (të mund të shfaqen në monitor,
- 60 -

ose të jenë të lexueshme nga aplikacione). Ai duhet të sigurojë që objektet dixhitale të
mos jenë ndryshuar nga ndërhyrje të paautorizuara apo që çdo ndryshim i kryer të jetë
realizuar në mënyrë të ligjshme dhe në formë të dokumentuar. Ky model bazohet në
pesë entitete dhe paraqitet skematikisht si më poshtë [50]:

Figurë 17: Modeli i të dhënave PREMIS.
Entitetet intelektuale janë entitete konceptuale, dhe konsistojnë në një përmbajtje e
cila konsiderohet si një njësi individuale për sa i përket administrimit dhe
përshkrimit. Psh një libër, një fotografi, një njësi përshkrimore etj.
Entiteti objekt përfshin ato objekte që ruhen realisht në një depozitë dixhitale. Entiteti
ngjarje përfshin informacionin për veprimet të cilat ndikojnë në vetë objektin, ndërsa
entiteti agjentët përfshin aktorët të cilët kanë role në ngjarjet që kanë të bëjnë me
objektet. Ato mund të jenë njerëz, organizata ose programeve kompjuterike. Entiteti
të drejtat ruan informacion në lidhje me të drejat e përdorimit të objekteve. Zhvilluesit
e këtij standarti kanë publikuar edhe një fjalor të dhënash për këtë standart, i cili jep
shpjegim të detajuar për entitetet kryesore, elementët dhe atributet përbërëse të secilit
prej tyre. Skema xml e standardit PREMIS është publike dhe mund të përshtatet nga
institucione apo organizma të ndryshme. Më poshtë është paraqitur një segment i
skemës xml të PREMIS.
<!-- ****************objectCharacteristicsComplexType -->
<xs:complexType name="objectCharacteristicsComplexType">
<xs:sequence>
<xs:element ref="compositionLevel" minOccurs="0"/>
<xs:element ref="fixity" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element ref="size" minOccurs="0"/>
<xs:element ref="format" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element ref="creatingApplication" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element ref="inhibitors" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element ref="objectCharacteristicsExtension" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<!-- *******objectIdentifierComplexType -->
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Përveç epërsive, kryesisht në proceset e ruajtjes afatgjatë, PREMIS shoqërohet edhe
nga disavantazhe. Ai ka për qëllim të përcaktojë të gjitha elementet e metadatave që
kanë të bëjnë vetëm me ruajtjen, duke përjashtuar të dhëna që kanë të bëjnë në
mënyrë specifike me implementimin e rregullave të veçanta të institucioneve,
metadatat përshkrimore, etj.

5.4.2 Modeli METS
METS (Metadata Encoding and Transmission Standard) është një model specifik për
kodimin dhe transmetimin e të dhënave e shprehur në XML. Ky model siguron mjetet
për të koduar metadatat e nevojshme për menaxhimin e objekteve dixhital brenda
sistemeve, dhe/ose shkëmbimin e këtyre objekteve ndërmjet sistemeve të ndryshme
[51].
METS është dizajnuar për të kryer një përshkrim tërësor të objekteve dixhitale
pavarësisht nga natyra e tyre duke përfshirë tekste, imazhe, video, skedarë zanorë, dhe
materiale interaktive. Ky model suporton të gjitha tipet e metadatave që kanë të bëjnë
me ruajtjen: metadatat përshkruese, administrative dhe teknike.
Metadatat përshkruese: informacioni i lidhur me kontekstin intelektual të një
objekti dixhital.
Metadatat administrative: informacioni i nevojshëm për administrimin e objekteve
dixhitale duke përfshirë informacion për pronësinë intelektuale etj.
Metadatat teknike/strukturore: informacion si komponentët individualë që krijojnë
një objekt dixhital janë të lidhur me njëri-tjetrin, duke përfshirë edhe mënyrën se si
ato duhet të shfaqen.
Një skedar METS është i organizuar në shtatë seksione sipas ilustrimit të mëposhtëm:
<metshdr>
Koka e skedarit Mets
<dmdSec>
Seksioni i metadatave përshkrimore
<admSec>
Seksioni i metadatave administrative
<fileSec>
Seksioni i skedarit
<structMap>
Harta strukturore
<struclLnk>
Seksioni i lidhjeve strukturore
<behaviorSec>
Seksioni i sjelljes
Në seksionin Kokë (header), skedari METS përmban metadata që përshkruajnë vetë
dokumentin; në seksionin e metadatave përshkruese ruhen metadatat përshkrimore të
brendshme, por mund të lidhen me metadata të jashtme sikurse janë EAD (Encoding
Archival Description), të cilat ruhen në një destinacion tjetër; në seksionin e metadata
administrative sigurohet informacion për mënyrën e krijimit, të ruajtjes apo të
drejtave intelektuale të dokumenteve të veçantë; seksioni i skedarit liston të gjithë
skedarët të cilët ka në përmbajtje objekti dixhital; në seksionin harta strukturore
paraqiten objektet dixhitale sipas hierarkisë dhe lidhjes së elementeve përbërës së tyre
sikurse ilustrohet në figurën e mëposhtme:
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<mets>

<structMap>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<...>
<div>
<...>
<div>
<div>
<div>
<...>
<...>

Figurë 18: Paraqitja hierarkike e modelit METS
Seksioni lidhjet strukturore lejon krijuesit e METS të regjistrojnë nyjat në hierarkinë
e hartës strukturore; seksioni sjellje lidh veprime të caktuara me përmbajtjen e një
objekti të METS.

Figurë 19: Sekuencë e seksionit hartë strukturore e shprehur në XML
Dublin Core
Iniciativa Dublin Core Metadata ka filluar si një përpjekje për të krijuar një standard
të thjeshtë, i cili do të përdorej për përshkrimin e burimeve (imazhe, video, website),
i thjeshtë për t’u implementuar në çfarëdo lloj depozite dixhitale [52]. Ashtu sikurse
shumë skema të tjera metadatash, Dublin Core ka evoluar me kalimin e kohës.
Fillimisht DC kishte 15 elemente, sikurse janë paraqitur në tabelën e mëposhtme dhe
më vonë është pasuruar me të tjera elemente. Pavarësisht udhëzime të hollësishme të
ofruara nga DCMI, përdorimi i këtyre grup-fushave nuk është i thjeshtë, dhe mund të
prodhojë rezultate të ndryshme. Përcaktimi i metadatave për një burim kërkon
njohuri shumë të mira të fushës dhe përvojë, madje edhe për rastet e thjeshta.
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Elementi

Përshkrimi/përdorimi

Contributor

Editori/ përkthyesi

Coverage

Zona gjeografike

Creator

Autori, bashkautorët

Date

Data e krijimit, e ndryshimit të fundit

Description

Informacion i përgjithshëm

Format

Tipi i formatit

Identifier

Identifikuesi

Language

Gjuha e shkruar, e folur

Publisher

Organizata apo personi

Relation

Versione të alternuara

Rights

Të drejtat e autorësisë

Sources

Origjina burimit

Subject

Kodi i klasifikimi, fjalë kyçe

Tittle

Emri formal i burimit

Type

Natyra e përmbajtjes

Tabela 11: Fushat/kategoritë kryesore të modelit standard “Dublin Core”

5.3.4 Modeli EAD
Encoding Archival Description (EAD), është një standard ndërkombëtar, jo në
pronësi, i cili është dizajnuar në mënyrë të veçantë për kodimin e informacionit të
mjeteve të kërkimit në fondet arkivore. Ai bën përshkrimin hierarkik të mënyrës se si
klasifikohen, organizohen dhe ruhen dokumentet arkivore. Ky standard është
zhvilluar nga shoqata e arkivistëve amerikanë, publikuar në vitin 1998, dhe që prej
asaj kohe është përmirësuar në vazhdimësi me versione të reja.
Aktualisht është në përdorim version 3.1 i EAD, i cili ka 165 elemente. EAD i
organizon elementet në tri nivele kryesore:
 <eadheader> , që përmban të dhëna rreth mjeteve të kërkimit;
 <frontmatter>, që përdoret për të shpërndarë informacionin publikues, si
titulli etj.;
 <archdesc>, i cili përmban të dhënat e përshkrimit arkivor.
Më poshtë kemi paraqitur një sekuencë të këtij modeli, e cila paraqet vendosjen
hierarkike të niveleve të përshkrimit arkivor: seri/ nënseri/ dosje.
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<dsc dsctype="combined">
<c level="seri">
<did>
<unitid>Seri 1</unitid>
<unittitle>1976</unittitle>
</did>
<scopecontent>[...]</scopecontent>
<c level="nënseri">
<did>
<unitid>nënseri 1 Kabineti </unitid>
<unittitle> </unittitle>
</did>
<c level="dosje">
<did>
<unittitle> VKM 123/1976</unittitle>
</did>
</c> [. . .]
</c>
<c level="nënseri">
<did>
<unitid>nënseri 2</unitid>
<unittitle> Korespondenca Dalëse </unittitle>
</did>
<c level="file">
<did>
<unittitle>Mbi vendosjen e ...</unittitle>
</did>
</c>
[. . .]
</c>
</c>
</dsc>

5.3.5 AGRkMS Metadata
Standardi i metadatave Australian Government Recordkeeping Metadata Standard
(AGRkMS) është një model i zhvilluar nga Arkivat Kombëtarë të Australisë, të cilat
janë një ndër vendet lider përsa i përket aplikimit të teknologjive të reja në arkiva[53].
Ai është një profil aplikimi i mbështetur në modelin Dublin Core, dhe ka
karakteristikat e mëposhtme:
 I thjeshtë në krijim dhe mirëmbajtje;
 I aftë për t’u përshtatur në teknologjinë web semantic;
 Ofron mundësi për shtim elementësh dhe atributesh.
Ashtu si shumica e modeleve të tjera të metadatave, ai ka një set elementesh të cilët
mund të jenë të detyrueshëm ose opsionalë. Edhe pse lista e elementeve që propozon
ky model është e gjatë, tri janë elementet e detyrueshme:
 krijuesi,
 titulli,
 data.
Skema e kodimit të këtij modeli i shton kuptim karakteristikave të veçanta duke
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treguar në këtë mënyrë sesi mund interpretohen vlerat. Të dhënat duhet të shkruhen
sipas një sintakse standarde për të mundësuar shkëmbimin dhe kuptimin e të dhënave
në komunikimet e rrjeteve kompjuterike. Për këtë qëllim zhvilluesit e standardit kanë
krijuar një skemë të tillë në disa formate, duke përfshirë formatin XML, RDF dhe e
kanë vënë në disponueshme për të gjithë komunitetin që e përdor atë, kryesisht
institucionet qeveritare. Më poshtë kemi paraqitur një sekuencë të skemës në RDF:
<div xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/">
<span property="dcterms:title" xml:lang="en-AU">An
approach to the preservation of digital records</span> ëas
first published in <span property="dcterms:created"
content="2002-10">October 2002</span> by the <span
property="dcterms:creator">National Archives of
Australia</span> and revised in <span
property="dcterms:modified">2007</span>.

</div>
Skema është e mirëdokumetuar dhe për më tepër aksesi është falas. Ky model me pak
ndryshime mund të përdoret si një opsion shumë i mirë edhe për arkivat e vendeve të
tjera.

5.4 Një model i mundshëm zbatimi
Për të krijuar një model të dhënash për metadatat që mund të përdoren nga
institucionet arkivore, fillimisht duhet të njihet konteksti ligjor dhe administrativ i
“objekteve” dhe proceseve të përfshira në to. Institucionet arkivore kanë si objekt
kryesor të tyre dokumentet dhe janë përgjegjës për kryerjen e proceseve të punës që
kanë të bëjnë me pranimin, evidentimin, klasifikimin, përpunimin, ruajtjen dhe
komunikimin e tyre. Modeli OAIS pasqyron në mënyrë të plotë proceset dhe aktorët e
sistemeve të informacionit që mund të përdoren në institucionet arkivore.
Ai është modeli më i suksesshëm mbi të cilin janë mbështetur zgjedhjet informatike
për ndërtimin dhe zhvillimin e aplikacioneve të sistemeve të arkivave elektronikë.
Standardi METS është gjithashtu i përputhshëm totalisht me të. Modeli i OAIS e
organizon informacionin në formën e tri paketave të ndryshme SIP (Submition
Information Packet), AIP (Archival Information Packet) dhe DIP (Dissimination
Information Packet). Secila prej këtyre paketave ka të njëjtën ndërtim: objektin
dixhital (pavarësisht nga formati) dhe metadatat që i korrespondojnë secilit prej tyre.
Figura e mëposhtme ilustron në formë të thjeshtë paketën e informacionit.

Objekti dixhital

+

Metadata

=

paketë informacioni

Figurë 20: Paraqitja skematike e paketës së informacionit
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Arkivat Kombëtare të Australisë kanë identifikuar një minimum prej nëntë
karakteristikash për menaxhimin efektiv të informacionit dhe i zbatojnë ato si të
dhëna detyruese për të shoqëruar objektet dixhitale. Ato janë: identifikuesi, krijuesi,
data e krijimit, titulli, niveli i mbrojtjes, klasa e disponueshmërisë, formati, të drejtat,
kontrolli i integritetit [53]. Disa nga këto metadata përshkruajnë dokumentin dhe disa
të tjera ruajnë të dhëna rreth krijuesit dhe të drejtat mbi aksesin të tyre; megjithatë
këto të dhëna janë të pamjaftueshme për të siguruar ruajtje afatgjatë dixhitale. P.sh.
elementi format nuk jep informacion të mjaftueshëm për procesin e migrimit, pasi
mungon e dhëna për “versioni i formatit”. Për më tepër, në këtë grup metadatash nuk
është përcaktuar cili grup metadatash do të shoqërojë objektin/dokumentin dixhital,
cili grup do të ruhet i veçuar dhe si të realizohet lidhja midis tyre.
I gjithë informacioni teknik, i cili është i domosdoshëm për të kuptuar mënyrën e
kodimit dhe interpretimit të një objekti dixhital, duhet ta shoqërojë objektin dixhital
gjatë gjithë jetës së tij. Çdo objekt dixhital duhet të identifikohet nga një identifikues
unik universal, i cili siguron edhe elementin që mund të përdoret jo vetëm si
identifikues, por edhe si lidhës midis dy grupeve të metadatave. Identifikuesi Unik
Universal (IUU) duhet të jetë në përputhje me modelin RFC4122 [54] dhe për
gjenerimin e tij mund të përdoren aplikacione të thjeshta si duke përfshirë edhe kodin
në Java të paraqitur më poshtë, ekzekutimi i të cilit do të jepte si output:
IUU('c89fa84a-ed47-490ee-892c-91e939ac7451').
import java.util.IUU;
public class UuidExample {
public static void main(String[] args){
final IUU uuid = IUU.randomIUU();
System.out.println(iuu);
}
}
IUU përbën një element në skemën e metadatave dhe mund të paraqitet si më poshtë:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<DigitalFile
xmlns="http://albanianationalarchives.gov.al/2016/test/embedd
ed/metadata"
xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”>
<IUU>'c89fa84a-ed47-490ee-892c-91e939ac7451</IUU>
</DigitalFile>
Skemës së mësipërme duhet t’i bashkëngjitet grupi i mëposhtëm i metadatave teknike
bashkë me IUU përkatëse:
•
object_IUU,
•
file_path,
•
file_checksum,
•
file_created_date,
•
file_format,
•
file_format_version,
•
file_created_aplication_name;
•
file_created_aplication_version,
•
file_size, file_resolution,
•
file_color_space,
•
file_width, file_heigh.
Të gjitha metadatat përshkruese që referohen ISAD (G) dhe metadatat që kanë të
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bëjnë me administrimin dhe aksesin duhet të organizohen në formën e bazave të të
dhënave relacionale të cilat lidhen me vetë objektin dixhital nëpërmjet IUU. Kjo
mënyrë organizimi ofron më tepër lehtësira në proceset e kërkimit dhe konsultimin
me vetë dokumentin.
Rëndësia e metadatave
Metadatat janë elemente thelbësore në proceset e arkivimit dhe ruajtjes dixhitale. Ato
janë bashkëshoqëruese të objekteve dixhitale që në momentin e krijimit, gjatë
arkivimit të tyre dhe në vazhdimësi gjatë gjithë proceseve që kanë të bëjnë me
ruajtjen afatgjatë dixhitale, të tilla si migrimi apo emulimi. Për këtë ekzistojnë qasje të
ndryshme në përzgjedhjen dhe implementimin e skemave të metadatave, kjo në varësi
edhe të kornizave ligjore që kanë të bëjnë me administrimin e dokumenteve publike
në vende të ndryshme. Shumë shtete kanë përshtatur skemat standarde që njihen
botërisht, si: Dublin Core, PREMIS apo METs. Dublin Core është një skemë
relativisht e thjeshtë, si rrjedhim, në rastin e institucioneve arkivore, nuk siguron
elementet e duhura për përshkrimin arkivor sipas ISAD (G). PREMIS është një skema
relativisht komplekse, e fokusuar kryesisht në sigurimin e elementeve të ruajtjes
afatgjatë të objekteve dixhitale. METs është një skemë komplekse por gjen më shumë
zbatim në institucionet arkivore pasi përveç ruajtjes afatgjatë dixhitale ajo përmban
edhe elemente të përshkrimit arkivor. Megjithatë, të dyja këto skema kanë kosto të
lartë implementimi dhe do gjenin përdorim në mënyrë të veçantë në rastet kur të
gjithë fondkrijuesit do të përdornin sisteme elektronike të menaxhimit të
dokumenteve për krijimin, komunikimin dhe arkivimin e dokumenteve.
Pavarësisht nga skema që mund të zgjidhet si model, metadatat në sistemet e
arkivimit dhe ruajtjes dixhitale duhet të sigurojnë informacion të plotë, të saktë dhe të
sigurt në lidhje me objektet apo përmbajtjen dixhitale, integritetin, aspekte teknike të
krijimit të tyre, si dhe të dhëna kontekstuale dhe përmbajtësore rreth tyre. Ato mund
të gjenerohen në mënyrë automatike apo gjysmëautomatike dhe mund të ruhen duke
përdorur teknika të ndryshme. E rëndësishme është që të sigurohet një lidhje e
pacenueshme ndërmjet dokumentit dhe metadatave që i përkasin atij. Skemat e
metadatave duhet të ofrojnë mundësinë e shtimit të elementeve të reja, kur është e
nevojshme, pa cenuar integritetin dhe sigurinë e objekteve dixhitale.
Megjithatë, për përcaktimin e një skeme standarde duhen kryer studime dhe testime të
mëtejshme. Do të ishte ideale që modeli i përzgjedhur të përfshinte elemente të cilët
do të mbulonin çështjet e arkivimit dhe të ruajtjes dixhitale afatgjatë. Implementimi i
këtyre modeleve në sistemet elektronike të menaxhimit të dokumenteve të përdorur në
institucionet fondkrijuese do të lehtësonte së tepërmi procesin arkivimit dhe ruajtjes
dixhitale në institucionet arkivore.
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KAPITULLI VI
NDËRTIMI I MODELIT LOGJIK DHE
SISTEMIT TË ARKIVAVE ELEKTRONIKË

FUNKSIONAL

I

6.1 Paraqitja e thjeshtë e modelit të arkivave elektronikë

Arkivat

Konsumatorët

Krijuesit

Fondkrijuesit

Adminstruesit

Termi “arkiv”, është përdorur për t’iu referuar një numri të madh funksionesh dhe
sistemesh që kanë të bëjnë me depozitimin, ruajtjen dhe aksesimin e objekteve të
destinuara për ruajtje. Duke iu referuar pikërisht këtij përkufizimi në funksionimin e
sistemit të arkivave evidentohen tre aktorë kryesorë, të cilët paraqiten skematisht si
më poshtë:

Përdoruesit

Figurë 21: Paraqitja skematike e lidhjes midis tre aktorëve kryesorë të një sistemi të
arkivit elektronik






Krijuesit – mund të jenë individë, institucione private ose shtetërore apo
sisteme klientë të cilët prodhojnë informacion i cili duhet ruajtur në sistemet e
arkivave elektronike.
Administrimi – përgjegjësitë e këtij entiteti përfshijnë përcaktimin dhe
ndjekjen e zbatimit të rregullave të nivelit të lartë në tërësinë e proceseve që
kanë të bëjnë me veprimtarinë administruese të një sistemi arkivor.
Konsumatorët - janë persona apo sisteme klientë të cilët ndërveprojnë me
shërbimet që ofrojnë sistemet e arkivave elektronike për të patur akses në
informacion.

6.2 Përkufizimi i informacionit
Që një person apo një sistem të jetë në gjendje të kuptojë një informacion, duhet
fillimisht të ketë njohuri bazë. Për shembull, që një njeri të jetë në gjendje të lexojë
dhe të kuptojë një tekst në gjuhën shqipe, duhet që ai të ketë njohuri bazë të gjuhës
shqipe.
Informacion është çdo tip njohurie që mund të shkëmbehet për shprehjen apo shfaqjen
e të cilit nevojitet përdorimi i disa të dhënave. P.sh. informacioni në një dokument
letër shfaqet duke përdorur karakteret (të dhënat), të cilat kur kombinohen sipas
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njohurive të një gjuhe të caktuar (njohuritë bazë) konvertohen në informacion të
kuptueshëm. Në qoftë se lexuesi apo marrësi nuk ka njohuritë bazë të gjuhës së
përdorur, për shembull anglisht, atëherë marrësit i duhet një fjalor dhe informacioni
gramatikor (represantion informacion) në mënyrë që duke përdorur njohuritë bazë të
tij të mund të kuptojë informacionin e shfaqur në text.
Në mënyrë të njëjtë, informacioni që ruhet në formë dixhitale shprehet nëpërmjet biteve (të dhëna) të cilat kur kombinohen informacionin reprezantues të këtyre bit-eve
konvertohen në informacion të kuptueshëm për aq kohë sa informacioni reprezantues
është i kuptueshëm nëpërmjet përdorimit njohuritë bazë të marrësit. Pra mund të
themi që “Të dhënat e interpretuara, duke përdorur informacionin riprezantues,
prodhojnë informacion”.

informacioni
riprezantues

të dhëna

informacion

Figurë 22: Marrja e informacionit nga të dhënat
Për të bërë të mundur ruajtjen në mënyrë të suksesshme të informacionit, është shumë
e rëndësishme që Sistemet e Arkivave Elektronikë (SAE) të jenë të pajisura me mjetet
e duhura të cilat të jenë në gjendje të kuptojnë dhe identifikojnë në mënyrë të qartë të
dhënat dhe informacionin riprezantues që i shoqëron ato. Për informacionin dixhital
kjo do të thotë që SAE duhet të jetë në gjendje të identifikojë të mënyrë të qartë bit-et
dhe informacionin riprezantues që aplikohet mbi këto bit-e. Kjo transparencë e
kërkuar në nivelin bit është një karakteristikë e ruajtjes së informacionit dixhital.
Për ta bërë pak më të komplikuar, natyra rekursive e informacionit riprezantues i cili
përbëhet nga të dhënat e tij dhe informacione të tjera prezantuese zakonisht qëndron
në krye të një vargu të objekteve të informacionit riprezantues. Për sa kohë që qëllimi
kryesor i një SAE është të ruajë informacionin për një komunitet të caktuar, SAE
duhet të kuptojë njohuritë bazë të këtij komuniteti për të kuptuar minimumin e
informacionit riprezantues që duhet të ruajë dhe mirëmbajë. Më pas duhet të
vendosim nëse duhet të mirëmbajmë minimumin e informacionit riprezantues apo
duhet të ruajë më shumë informacion riprezantues në mënyrë që ai të kuptohet nga një
komunitet më i gjerë me më pak njohuri bazë.
SAE synojnë ruajtjen e përmbajtjes së informacionit. Për sa kohë që teknologjia
dixhitale dhe varësia në ndërveprimet komplekse midis të dhënave dhe teknologjive të
shfaqjes së informacionit ecën përpara, organizatat do të kërkojnë ruajtjen e sistemeve
origjinale. Por ky problem mund të bëhet më kompleks për vetë natyrën e pronësisë të
disa programeve.

6.3 Paketat e informacionit
Një paketë informacioni është një kontejner konceptual për dy tipa informacioni:
përmbajtje dhe informacioni përshkrues. Këto dy tipa informacioni bashkohen
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nëpërmjet informacionit të paketimit, sikurse paraqitet skematikisht në figurën e
mëposhtme.

Figurë 23: Koncepti i paketës së informacionit.
Përmbajtja është pikërisht informacioni i destinuar për ruajtje, i cili përbëhet nga
objekti i të dhënave (bit-et) dhe informacioni riprezantues që i bashkëngjitet, i
nevojshëm për të bërë objektin të kuptueshëm.
Informacioni përshkrimor është i domosdoshëm për ruajtjen e përmbajtjes, sepse ai
siguron që përmbajtja të jetë e identifikueshme në mënyrë të qartë dhe na ndihmon të
kuptojmë mjedisin ku është krijuar përmbajtja. Informacioni përshkrimor ndahet në
pesë grupe të quajtur: origjina, konteksti, referenca, qëndrueshmëria dhe të drejtat e
aksesit.







Origjina përshkruan burimin e përmbajtjes dhe historikun e ruajtjes së saj që
nga momenti i krijimit.
Konteksti përshkruan mënyrën e lidhjes së përmbajtjes me pjesë të tjera jashtë
paketës së informacionit.
Referenca siguron një ose më shumë identifikues të cilët përdoren për
identifikimin në mënyrë unike të përmbajtjes. Një shembull mund të jetë
identifikuesi unik universal, ose numri i referencës që përcaktohet nga
standarti ISAD(G).
Qëndrueshmëria siguron një mbështjellëse ose shtresë mbrojtëse që mbron
përmbajtjen nga ndryshimet e padëshiruar dhe të padokumentuar. Shembulj
mund jetë përdorimi i nënshkrimit elektronik dhe ose vlerave të checksum-ve.
Të drejtat e aksesit, informacioni në lidhje me të drejtat e aksesit, shpërndarjes
në përmbajtjen dixhitale

Duke iu referuar modelit OAIS, ekzistojnë tre tipa të ndryshëm paketash
informacioni:




Paketat e informacionit të krijuara nga krijuesit (SIP);
Paketat e informacionit arkivor (AIP);
Paketat e informacionit për shpërndarje apo akses (DIP).

Skematikisht rrjedhën e informacionit në modelin e AE mund ta paraqesim sipas
diagramit të mëposhtëm:
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• Paketa
SIP
Krijuesi

Arkivat

• Paketa
AIP

• Paketa
DIP
Përdoruesit

Figurë 24: Paketat e informacionit në modelin e arkivit elektronik
Komunikimi midis paketave SIP dhe AIP mund të jetë i thjeshtë ose kompleks, kjo në
varësi të marrëveshjeve paraprake të kryera midis institucioneve krijuese dhe atyre
arkivore dhe sistemeve të implementuara nga secili prej tyre. Shpesh herë, hasen
situata kur paketat SIP janë plotësisht të ndryshme paketat e standartizuara SIP. Në
këto raste, rekomandohet përdorimi i aplikacioneve të cilat bëjnë identifikimin e
përmbajtjes dixhitale dhe më pas gjenerojnë rekomandime të tipit hap pas hapi për
gjenerimin dhe karakterizimin e paketës së informacionit.
Komunikimi midis paketave AIP dhe DIP është është më i thjeshtë përsa sa kohë ato
gjenerohen duke u bazuar në procese të standartizuara brenda së njëjtit sistem.

6.4 Funksionet kryesore të sistemeve të arkivave elektronikë
Funksionet kryesore që duhet të kryejë një SAE, në mënyrë që ai të përmbushë
detyrimet ligjore dhe kërkesat e përdoruesve të saj, janë:
1. Negocimi për/dhe pranimi i paketave të informacionit nga institucionet
dhe/ose individë krijues;
2. Kontroll i vazhdueshëm i mënyrës së krijimit të paketave të informacionit në
funksion të ruajtjes afatgjatë dixhitale sipas kritereve të paracaktuara dhe të
aprovuara;
3. Përcaktimi komunitetit i cili do të përdorë në vazhdimësi informacionin e
ruajtur, në rastin e arkivave kombëtarë, ky komunitet është publiku i gjerë,
studiues, studentë, institucione etj.
4. Sigurimin që informacioni që do të ruhet të jetë i kuptueshëm në mënyrë të
pavarur nga komuniteti për të cilin ai është dizajnuar, ose e thënë ndryshe
komuniteti të jetë në gjendje të kuptojë informacionin pa pasur nevojë për
asistencën e ekspertëve të cilët e kanë krijuar këtë informacion.
5. Të ndjekë të gjithë rregullat dhe procedurat, në mënyrë që të sigurohet
vërtetësia e dokumenteve të ruajtura apo të shpërndara prej këtyre sistemeve.
6. Të sigurojë që tërësia e dhënave dhe informacionit brenda SAE të jetë i ruajtur
nga përpjekjet e ndryshme(të qëllimshme ose jo të qëllimshme ) për fshirjen
apo ndryshimin e tyre.
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7. Të ofrojë mekanizma për verifikimin e vërtetësisë të përmbajtjes dixhitale për
përdoruesit. Këto mekanizma duhet të jenë sa më të thjeshtë. Psh, ofrimin e
programeve të cilat bëjnë krahasimin deri në nivelin bit të dy dokumenteve.

6.5

Modeli funksional i një Sistemi të Arkivave Elektronikë

Në këtë seksion, kemi synuar të japim një përshkrim të detajuar të modelit funksional
të sistemeve të arkivave elektronike. Ky model mund të aplikohet në institucione të
ndryshme arkivore. Modeli i propozuar është mbështetuar në modelin OAIS dhe
përshtatur në kontekstin praktikës arkivore në shqipëri.

6.5.1 Pamje e përgjithshme e modelit funksional
Kushti kryesor për zhvillimin e sistemeve të arkivave elektronike funksionale dhe të
suksesshme është përputhshmëria e sistemit me modelin e referencës OAIS. Ky
model është i ndarë në disa njësi kryesore funksionale. Për secilën prej tyre, duhen
identifikuar proceset dhe mënyra e rrjedhjes së të dhënave në to. Më pas, në varësi të
proceseve, kryesisht për ato që ndërveprojnë me përdoruesit (të jashtëm apo të
brendshëm) duhen zhvilluar ndërfaqet korresponduese.
Në figurën e mëposhtme janë treguar funksionet kryesore të SAE.

Figurë 25: Pamja e thjeshtë e modelit funksional të SAE
Roli që kryen nga secili prej entiteteve në figurë është përshkruar shkurtimisht si më
poshtë:
Pranimi. Ky entitet ofron shërbime dhe funksione për pranimin e paketave të
informacionit SIP nga krijuesit dhe përgatit përmbajtjen për ruajtje dhe administrim
brenda sistemit të arkivit elektronik. Ai shërben si urë lidhëse midis institucioneve
apo individëve krijues dhe sistemeve të arkivave elektronike. Paketat SIP mund të
dërgohet duke përdorur lehtësirat e komunikime në rrjetet kompjuterike(psh.
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transferimet FTP ose mënyra të tjera). Në rastet kur madhësia e paketave është e
madhe, pajisjet të tjera të jashtme mund të përdoren për transferim. Funksionet e
pranimit përfshijnë marrjen e paketave SIP, kontrollin e cilësisë së paketave SIP,
gjenerimin e paketave të informacionit arkivor AIP i cili duhet të përputhet me
standardet e përcaktuara nga institucionet arkivore, gjenerimin apo importimin e
informacionit përshkrues nga paketat e informacionit dhe popullimin e bazës së të
dhënave arkivore me të, koordinimin e proceseve të përditësimit në depozitat
dixhitale dhe administrimin e të dhënave.
Ruajtja arkivore. Ky entitet ofron shërbimet dhe funksionet për ruajtjen dhe
mirëmbajtjen e paketave AIP. Funksionet e ruajtjes arkivore përfshijnë marrjen AIP
nga moduli pranim dhe vendosjen e tyre në depozitat e ruajtjes së përhershme,
administrimin e hierarkisë së ruajtjes, rifreskimin në mënyrë të vazhdueshme të
pajisjeve në të cilën janë ruajtur objektet dixhitale arkivore, kryerjen e kontrolleve
speciale apo rutinë për gabime dhe/ose korruptime, sigurimin e kapaciteteve për
rivënie në punë në rastet e gabimeve apo katastrofave të ndryshme.
Menaxhimi i të dhënave. Ky entitet ofron shërbimet dhe funksionet për popullimin,
mirëmbajtjen dhe aksesin e informacionit përshkrues në bazat e të dhënave që janë
modeluar për këtë qëllim. Ky informacion shërben për identifikimin e dokumenteve
dhe të dhënave të tjera që dokumentojnë proceset administrative që kryhen mbi to. Në
këtë grup përfshihen funksionet e administrimit të bazës së të dhënave, kryerjen e
përditësimeve për bazën e të dhënave, gjenerimin e raporteve të ndryshme, etj.
Regjistrimi. Konsiston në një bazë të dhënash, e cila shërben si burim informacioni
për formatet e skedarëve të ndryshëm që ruhen nga sistemi i arkivit elektronik. Ky
entitet përcakton në një farë mënyre rregulla që kanë të bëjnë me funksionet e ruajtjes
dixhitale.
Depozitimi. Ky entitet ofron funksionet e depozitimit në nivel hardware dhe
gjithashtu ruan të dhëna rreth tipave të pajisjeve që janë përdorur për implementimin e
SAE të tilla si datastorages, servera etj.
Administrimi. Ky entitet ofron shërbime dhe funksione për funksionimin e
përgjithshëm të sistemit të arkivës elektronike. Funksionet e administrimit përfshijnë
nxitjen dhe negocimin e marrëveshjeve me krijuesit e paketave të informacionit,
kontrollin nëse këto marrëveshje përmbushin standardet e paracaktuara nga
institucionet arkivore, mirëmbajtjen dhe konfigurimin e sistemit hardware dhe
software. Ky entitet gjithashtu ofron funksione për të monitoruar dhe për të
përmirësuar veprimet të ndryshme të sistemit, migrimin/updatimin e përmbajtjes
dixhitale. Ai është gjithashtu përgjegjës për zhvillimin e mëtejshëm dhe mirëmbajtjen
e standardeve dhe rregullave të funksionimit të SAE, për të siguruar suport për
përdoruesit.
Planifikimi i ruajtjes: Ky entitet ofron shërbimet dhe funksionet për monitorimin e
platformës mbi bazën e të cilës është aplikuar sistemi i arkivit elektronik. Ai jep
rekomandime për të siguruar që informacioni i ruajtur në këto sisteme do të mbetet i
aksesueshëm për komunitetin e tij të përdoruesve në terma afatgjatë edhe në qoftë se
mjedisi origjinal kompjuterik i tij vjetërohet. Këto funksione përfshijnë kontrollin në
mënyrë të vazhdueshme dhe periodike të përmbajtjes dixhitale, rekomandimin në
mënyrë periodike të përditësimeve apo migrimet që duhet të kryhen dokumentet
arkivore, zhvillimin e rekomandimeve për përmirësimin e standardeve, monitorimin e
ndryshimeve teknologjike dhe monitorimin për identifikimin e nevojave dhe
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kërkesave për shërbime të reja. Ajo gjithashtu dizajnon modele për tipa të ndryshme
paketash informacionit, zhvillon plane të detajuara migrimi.
Aksesi. Ky entitet ofron shërbime dhe funksione që ndihmojnë përdoruesit për gjetjen
e informacionit të ruajtur në sistem. Ato gjithashtu përfshijnë funksionet e marrjes së
kërkesave, funksionet e kontrollit të kërkesave në mënyrë të veçantë kur kërkesat
bëhen për informacion të rezervuar, koordinimin e ekzekutimit të kërkesave,
gjenererimin e përgjigjeve.
Kërkimi. Ky entitet duhet të ofrojë funksione që kanë të bëjnë me ofrimin e më
shumë se një mënyre kërkimi, duke përfshirë kërkimet me fjalë kyçe dhe kërkime të
detajuara sipas fushave të veçanta etj. Rezultatet e kërkimit duhet të shfaqen në formë
të thjeshtë dhe të përshtatshme për përdoruesit.

6.5.3 Analiza e detajuar e modelit funksional
Në këtë seksion do të bëjmë një analizë të detajuar të secilit prej moduleve që duhet të
kenë të zhvilluar në platformat software të sistemeve të arkivave elektronikë.
6.5.2.1 Moduli i pranimit
Në figurën e mëposhtme janë paraqitur funksionet dhe proceset kryesore të modulit të
pranimit, si dhe skema e ndërveprimit midis këtyre funksioneve. Në këtë modul janë
paraqitur dy aktorët kryesorë: krijuesit dhe sistemet e arkivave elektronikë.

Figurë 26: Paraqitja skematike e funksioneve të modulit “Pranim”
Funksioni i Marrjes/pranimit siguron pajisjet dhe kapacitet e duhura për marrjen e
paketave SIP nga krijuesit e tyre. Transferimi i këtyre paketave mund të kryhet
nëpërmjet transferimeve elektronike nëpërmjet protokolleve të transportit, p.sh. FTP,
duke krijuar web service të veçanta për këtë qëllim ose duke i ngarkuar në pajisje
ruajtje dhe më pas duke dërguar në institucionet arkivore. Ky funksion duhet përveç
të tjerave të sigurojë edhe kontrolle speciale të aksesit në përmbajtjen e paketave. Ky
funksion duhet të mundësojë konfirmimin e pranimit të paketës. Në rastet kur paketa
e informacionit shfaqet me probleme, sistemi duhet të gjenerojë një kërkesë për
ridërgim të paketës drejt krijuesit të tij.
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Funksioni Kontrolli i cilësisë kontrollon paketat të informacionit SIP të dërguara për
pranim. Ky mekanizëm duhet të përfshijë procesin e kontrollit të checksum-ve në
secilin prej skedarëve që janë pjesë e paketës së informacionit.
Funksioni Gjenerim pakete AIP duhet të transformojë një ose më shumë paketa
informacioni SIP në një ose më shumë paketa informacioni AIP të cilat duhet të jenë
në përputhje të plotë me standardet e përcaktuara. Ky funksion mund të gjenerojë
kërkesa për raporte drejt modulit “menaxhimi i të dhënave” në mënyrë që të marrë
informacionin e nevojshëm që i duhet funksionit gjenero AIP për të prodhuar
informacion përshkrues që e kompleton paketën e informacionit AIP. Më pas ai mund
të dërgojë paketat SIP dhe AIP për audit në modulin administrim prej të cilit dhe merr
mbrapsht një raport auditi.
Funksioni Gjenerimi informacionit përshkrues ekstrakton informacionin përshkrues
nga paketat AIP dhe koleksionon informacion përshkrues nga burime të tjera në
mënyrë që të sigurojë dhe të koordinojë proceset e përditësimit dhe menaxhimin e të
dhënave. p.sh. nëse një fond i caktuar ekziston i regjistruar në sistemin e arkivit
elektronik, ai transferon paketën përkatëse tek fondi pa patur nevojë të krijojë një
rekord të ri për fondit edhe pse ky informacion gjendet në paketën e informacionit
SIP. E njëjta procedurë ndiqet për të gjitha nivelet e përshkrimit të përcaktuara në
ISAD(G).
Funksioni Përditëso duhet kryejë transferimin e paketave AIP drejt depozitave
dixhitale dhe transferimin e informacionit përshkrues përkatës drejt bazave të të
dhënave që shërbejnë për ruajtjen e këtij informacioni. Transferimi i paketave duhet të
përfshijë fillimisht kërkesën për depozitim të paketës së informacionit, më tej pasi
procesi i transferimit të ketë përfunduar dhe është verifikuar, moduli “depozita
arkivore” kthen një konfirmim duke përfshirë dhe informacionin identifikues të
depozitës për paketën përkatëse AIP. Informacioni identifikues dërgohet për ruajtje
edhe në bazën e të dhënave përkatëse nëpërmjet veprime kërkesë për përditësim dhe
konfirmim përditësimi.
Pra, nga ato që u diskutuan më lart, dokumentet transferohen në depozitat dixhitale
vetëm mbasi procesi i pranimit të tyre ka përfunduar me sukses. Për të siguruar që
dokumentet dhe të dhënat përkatëse përshkrimore të jenë transferuar me sukses në
duhet të ndiqen procedurat e mëposhtme.
1. Të sigurohet që çdo objekt dixhital që do të transferohet në sistemin e arkivave
elektronikë të ketë një identifikues unik.
2. Të sigurojë që të gjitha objektet të skanohen për viruset dhe forma të tjera të
dëmshme. Mënyra ideale do të ishte mbajtja e objekteve në karantinë për një
periudhë të caktuar. Në përfundim të kësaj periudhe dokumentet duhet të
skanohen përsëri. Çdo kompjuter apo pajisje ruajtjeje (servera, datastorages) të
përdorura për transferimin elektronik të të dhënave, duhet të jenë i mbrojtur
dhe të ketë të instaluara programe antivirus të cilat duhet të përditësohen
rregullisht.
3. Përpara transferimit të objekteve dixhitale duhet të bëhet një kopje rezervë e
tyre dhe të verifikohet integriteti i tyre. Objektet dhe të dhëna e kopjuara duhet
të ruhen derisa procesi i transferimit të jetë kompletuar me sukses në mënyrë
që të kemi një kopje rezervë nëse ndonjë gjë nuk shkon siç duhet.
4. Procesit i pranimit dhe transferimit duhet të pasohet me procesin e testimit,
për të siguruar se humbja e strukturës, e përmbajtjes apo e formatit është
brenda kufijve të pranueshëm. Nëse procesi i transferimit nuk përfshin
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procesin e normalizimit apo ndonjë hap tjetër që ndikon në mënyrën e kodimit
të objekteve dixhitale, atëherë kryhet procesi përllogaritjes së shumës së biteve apo siç njihet ndryshe checksums. Ky proces kryhet para dhe pas
transferimit të të dhënave, në mënyrë që të konfirmohet që të dhënat nuk janë
ndryshuar gjatë transferimit. Në qoftë se të dhënat kanë qenë të korruptuara
ose janë ndryshuar në ndonjë mënyrë, checksum do t’i etiketojë këto objekte
dixhitale si difektoze.
Gjithashtu duhet të verifikohet vlefshmëria edhe integriteti i të gjithë metadata të
lidhura me objektet dixhitale që do të transferohen, për të siguruar që asnjë nga
metadata nuk ka ndryshuar gjatë transferimit të të dhënave.
6.5.1.2 Moduli Depozita Arkivore
Funksionet e këtij moduli janë paraqitur në figurën e mëposhtme dhe do të jenë objekt
trajtimi analizimi më poshtë:

Figurë 27: Funksionet e kryesore të modulit “Depozitimit Arkivor”.
Funksioni Marrja e të Dhënave merr një kërkesë për depozitim dhe një paketë AIP
nga moduli pranim dhe e vendos paketën AIP në një “vend depozitimi” të
përhershëm. Kërkesa e transferimit mund të përfshijë edhe frekuencën e përdorimit të
objekteve të të dhënave që përbëjnë paketën AIP në mënyrë që të përcaktohet pajisja
e duhur për ruajtjen e saj. Ky funksion përzgjedh tipin e pajisjes, përgatit pajisjen apo
volumet e saj dhe më pas kryen transferimin fizik të paketës AIP depozitës
elektronike. Pas kompletimit të transferimit ky funksion dërgon një mesazh që
konfirmon depozitimin në modulin e pranimit duke përfshirë edhe të dhëna
identifikuese për pajisjen e depozitimit të paketës së informacionit.
Funksioni i Hierarkisë së ruajtjes, nëpërmjet komandave dhe duke u bazuar në
rregullat e përcaktuara paraprakisht, pozicionon përmbajtjen e paketave AIP në
median përkatëse e cila mund jetë pajisje datastorage. Ai monitoron log-et e gabimeve
për të siguruar që paketat AIP nuk janë korruptuar gjatë procesit të transferimit.
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Gjithashtu ky funksion gjeneron statistika operacionale që kanë të bëjnë me
përllogaritje e kapaciteteve të ruajtjes, përdorimin e sistemit etj.
Funksioni Zëvendëso media siguron aftësitë për të riprodhuar AIP përgjatë kohës.
Implementimi i këtij funksioni duhet të marrë parasysh moslejimin e ndryshimit të
përmbajtjes apo informacionit përshkrues të saj.
Funksioni Kontrolli i gabimeve, siguron që asnjë nga komponentët e një AIP nuk
është korruptuar gjatë procesit të transferimit të brendshëm. Ky funksion përfshin
sigurimin e njoftimeve nga të gjithë komponentët e sistemit (pajisje dhe programe) në
rastet kur konstatohen gabime dhe regjistrimin e këtyre gabimeve në një skedar log.
Ky skedar duhet të jetë objekt i vazhdueshëm kontrolli nga stafi IT i mirëmbajtjes së
sistemit.
Funksioni i Rivënia në punë e pajisjeve siguron mekanizmat e riprodhimit të
paketave të objekteve dixhitale kohë pas kohe. Këto funksione duhet të sigurojnë
ruajtjen e integritetit të objektit dixhital dhe informacionit përshkrues. Strategjia e
migrimit mbi të cilën mbështeten këto funksione duhet të marrin në konsideratë që
përzgjedhja e pajisjeve të ruajtjes të bëhet duke u mbështetur në kritere të përcaktuara
për përzgjedhjen e pajisjeve të ruajtjes së përmbajtjes dixhitale për afate të gjata
kohore.
Funksionet e Kontrolli të gabimeve duhet të sigurojnë që paketat e informacionit
duhet të mbeten të pakorruptuara gjatë proceseve të brendshme të transferimit. Për
siguruar diçka të tillë, duhet që komponentët hardware dhe software të përzgjedhur
për implementimin dhe vënin në punë të SAE, të sigurojnë funksione të lajmërimit të
“rreziqeve potencialë”, dhe secili prej tyre të shkruhet në skedarët log përkatës.
Funksionet e rikuperimit/rivënies në punë duhet të sigurojnë mekanizma për ruajtjen e
kopjeve të sigurisë apo kopjeve të dyta ose të treta në pajisje të ndara fizikisht nga
njëra-tjetra. Këto pajisje këshillohet të ruhen në vende gjeografikisht të ndryshme, të
mirëstudiuara, dhe duhet të jenë të shoqëruara me dokumentacion e duhur teknik.
6.5.1.3 Moduli i administrimit të të dhënave
Ashtu sikurse vepruam edhe për modulet më lart po ilustrojmë më poshtë funksionet
kryesore të modulit administrim.
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Figurë 28: Funksionet e kryesore të modulit “Admistrimi të dhënave”
Funksionet kryesore të këtij moduli janë katër: Administrimi i bazës së të dhënave,
performimi i pyetjeve/kërkesave, gjenerimi i raporteve dhe përditësimi i bazës së të
dhënave. Le të analizojmë secilin prej tyre.
Funksioni i administrimit të bazës së të dhënave është përgjegjës për mirëmbajtjen
dhe sigurimin e integritetit të të dhënave në bazën e të dhënave në të cilat ruhet
informacioni përshkrues i paketave dhe informacioni i sistemit. Informacioni
përshkrues identifikon dhe përshkruan mbajtësit e arkivave elektronikë dhe sistemin e
informacionit i përdorur për kryerjen e veprimeve të ndryshme. Gjithashtu ky
funksion është përgjegjës për krijimin e skemave të bazave të të dhënave, përcaktimin
e tabelave dhe lidhjeve midis tyre etj.
Funksioni i Performimit të Query-ve, pasi merr një kërkesë për query nga moduli
akses dhe e ekzekuton atë, gjeneron një rezultat të cilin e transmeton drejt kërkuesit
nëpërmjet mekanizmave të sistemit për këtë qëllim.
Funksioni Gjenerim Raportesh, pasi merr një kërkesë për raport nga moduli akses,
pranim ose administrim ekzekuton query përkatës dhe më pas gjeneron raportit
përkatës, të cilin ia më pas kalon kërkuesit.
Funksioni Përditësimi i bazës së të dhënave shton, modifikon ose fshin informacion
nga moduli “Administrimi i të dhënave”. Burimet kryesore të updateve janë moduli
pranim, i cili siguron informacion përshkrues nga paketat e reja AIP dhe nga moduli
administrim, i cili siguron përmirësimet e sistemit.
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6.5.1.4 Moduli Admistrim
Funksionet kryesore të këtij entiteti janë paraqitur në figurë më poshtë ndërsa
analizimi në vijim.

Figurë 29: Funksionet kryesore të modulit administrim
Funksioni Negocim i Marrëveshjes së Pranimit negocion marrëveshjen e pranimit
me krijuesit e paketave të informacionit. Ai gjithashtu përcakton dhe një skedul për
pranimin e të dhënave nga krijuesit. Ky funksion merr template të paketave AIP/ SIP
dhe ia dërgon krijuesve për të eliminuar problemet gjatë proceseve të pranimit dhe
transferimit në sistemin arkivës elektronike.
Funksioni Administrimi dhe Konfigurimi i Sistemit përfshin të gjithë funksionet
inxhinierike të nevojshme për sigurimin e funksionimit të sistemit në tërësi duke
përfshirë kontrollet sistematike të ndryshimeve në konfigurime. Ky funksion
mirëmban integritetin dhe aftësinë për të regjistruar çdo gjurmë të konfigurimit të
sistemit gjatë gjithë fazave të ciklit të jetës së një sistemi. Ai gjithashtu auditon
veprimet, performancën dhe përdorimin e sistemit. Kjo kryhet nëpërmjet dërgimit të
një kërkese drejt modulit administrim të dhënash prej të cilit dhe merr një raport. Ai
mund të bëjë kërkesa për statistika operacionale nga moduli depozita arkivore. Këto
raporte përblidhen në mënyrë periodike për t’u përdorur për vlerësimin e përfomancës
së sistemit.
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Përditësimi i Informacionit Arkivor, ky funksion siguron të gjithë mekanizmat e
duhur për përditësimin e përmbajtjeve në depozitat dixhitale. Ai merr kërkesa për
ndryshime, procedura dhe mjete nga administratori i sistemit.
Funksioni i Kontrollit të aksesit siguron të gjithë mekanizmat dhe metodat për të
ndalimin e aksesit të paautorizuar në SAE.
Funksioni i Kontrolli i pranimit, verifikon nëse paketat AIP dhe SIP plotësojnë
kërkesat e specifikuara në marrëveshjen e pranimit.
6.5.1.5 Moduli i Planifikimit të ruajtjes
Funksionet kryesore të këtij moduli janë paraqitur në figurën e mëposhtme:

Figurë 30: Paraqitja e funksioneve të modulit planifikimi i ruajtjes
Katër janë funksionet kryesore të këtij moduli në funksion të sigurimit të të dhënave
dixhitale të cilat janë trajtuar si më poshtë:
Funksioni Monitorimi i përdoruesve ndërvepron me përdoruesit dhe krijuesit për të
reflektuar ndryshimet në kërkesat e shërbimeve dhe produkteve teknologjikë të
përdorur. Këto kërkesa duhet të përfshijnë formatet e të dhënave, preferencat për
paketat software, platformat e reja kompjuterike, mekanizmat për komunikimin midis
institucioneve që krijojnë objektet dixhitale dhe institucioneve arkivore etj.
Funksionet e Monitorimi i teknologjisë, Zhvillimi i strategjisë së ruajtjes, Dizajnimi
i paketave dhe hartimi i planeve të migrimit
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6.5.1.6 Moduli Akses
Koordimi i aktiviteteve të aksesit përfshin ndërtimin e një ndërfaqeje për përdoruesit.
Kjo ndërfaqe mund të aksesohet nëpërmjet rrjeteve kompjuterik Lan ose WAN.
Shpejtësia e kërkimit dhe aksesimit të informacionit në internet ka arritur në vlera që
e favorizojnë shumë ndërtimin e aplikacioneve me ndërfaqe web.
Janë konstatuar tre tipa të ndryshme kërkesash që mund të implementohen për këtë
modul: Kërkesa për qyery, kërkesa për raporte dhe porosi.
Funksioni Gjenero Paketa Shpërndarjeje (DIP), merr një kërkesë shpërndarje,
kërkon AIP në modulin Depozitë dixhitale dhe kalon një kopje të të dhënave për
përpunim. Në të njëjtën kohë, ky funksion dërgon një kërkesë drejt modulit
administrim të dhënash për të tërhequr informacionin përshkrues të paketës përkatëse.
Duke përdorur procese speciale gjeneron paketën DIP të cilën ia kalon kërkuesit të
saj.

Figurë 31: Funksionet kryesore të modulit akses.
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6.5.1.6 Diagrami e përmbledhur e rrjedhës së të dhënave

Figurë 32: Paraqitja e përmbledhur e rrjedhës së të dhënave në një model të arkivit
elektronik
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6.6 Shërbimet e të rëndësishme që duhen konsideruar
Aplikacionet kompjuterike moderne, aplikacionet kompjuterike të shpërndara
konsiderojnë një numër të caktuar shërbimesh mbështetëse, siç janë komunikimi
ndërmjet proceseve, emërtimi i shërbimeve, trajtimi i rasteve përjashtimore, siguria,
shërbimet e backup-it dhe shërbimet e direktorive. Këto shërbime janë shërbime të
bazuara në shërbimet e përshkruara në modelin e referencës IEEE POSIX OSE. Më
poshtë po japim një formë të përmbledhur disa nga shërbimet kryesore dhe funksionet
që këto shërbime ofrojnë të cilat duhen konsideruar gjatë modelimit të sistemeve të
arkivave elektronike:
Shërbimet e Sistemit të Shfrytëzimit sigurojnë shërbimet kryesore të domosdoshme
për funksionimin dhe admistrimin e platformës së aplikacioneve dhe për të siguruar
një ndërfaqe midis programit software dhe platformës. Këto shërbime përfshijnë:
Veprimet e Kernelit sigurojnë shërbime të nivelit të ulët, të domosdoshme për
të krijuar dhe administruar proceset, për të ekzekutuar programet, për të
përcaktuar dhe komunikuar sinjalet, për të përcaktuar dhe përpunuar
operacionet e clock-ut të sistemit, administrimin e skedarëve dhe direktorive,
kontrollin e hyrje-daljeve.
Komanda dhe Utilities përfshijnë mekanizmat për veprimet në nivelin
operator, sikurse janë krahasimi, printimi, shfaqja e përmbajtjes së skedarëve,
editimin e skedarëve, mesazhet e logimit, lëvizjen e skedarëve ndërmjet
direktorive, renditjen e të dhënave, ekzekutimin e skripteve, etj.
Real Time Extension përfshijnë ndërfaqet midis aplikacioneve dhe sistemeve
të shfrytëzimit të nevojshme ekzekutimin deterministik, përpunimin dhe
përgjigjen e aplikacioneve.
Admistrimi i sistemit përfshin aftësinë për të përcaktuar dhe për të
administruar burimet dhe aksesin e përdoruesve, konfigurimin dhe
administrimin e pajisjeve, skedarëve të sistemit, proceseve administrative,
autorizimin e përdorimit të burimeve dhe backup-in e sistemit.
Shërbimet e sigurisë së sistemit të shfrytëzimit specifikojnë kontrollin e
aksesit tek të dhënat e sistemit, funksionet, pajisjet, programet nga përdoruesit
apo shërbimet e përdoruesve.
Shërbimet e rrjetit sigurojnë aftësitë dhe mekanizmat për të mbështetur aplikacionet
e shpërndara që kërkojnë akses tek të dhënat si dhe ndërveprimin midis aplikacioneve
në mjedise rrjeti heterogjene. Këto shërbime përfshijnë:
Komunikimin e të dhënave, i cili përfshin specifikimet e API dhe protokollit,
për transmetimin e të dhënave në mënyrë të besueshme, transparente ndërmjet
rrjeteve komunikuese.
Aksesin transparent të skedarëve për skedarët e ndodhur në një vend të
caktuar në një rrjet heterogjen.
Mbështetjen e kompjuterave personal/micro për ndërveprim me sisteme të
bazuara në sisteme të tjera shfrytëzimi.
Shërbimet e thërritjes së procedurave në distancë të cilat përfshijnë zgjatime
të procedurave lokale të thërritjes në një mjedis të shpërndarë.
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Shërbimet e sigurisë së rrjetit, të cilat përfshijnë kontrollin e aksesit,
autentikimit, konfidencialitetit, integritetit dhe administrimin e komunikimit
ndërmjet dërguesve dhe marrësve të informacionit në një rrjet.
Shërbimet e sigurisë përfshijnë aftësinë dhe mekanizmat për të mbrojtur
informacionin e ndjeshëm në sistem dhe ndryshimet e tij. Niveli i mbrojtjes është
përcaktuar bazuar në vlerën që ka informacioni tek përdoruesi fundor dhe perceptimi i
rrezikut në të. Këto shërbime përfshijnë:
Shërbimet e identifikimit dhe autentifikimit, të cilat konfirmojnë dhe
identifikojnë kërkesat për përdorimin e burimeve të sistemit. Një shërbim
autentifikimi mund të ndodhë në fillim ose në fund të një sesioni.
Shërbimi i kontrollit të aksesit ndalon përdorimin e paautorizuar të burimeve
të sistemit. Ky shërbim aplikohet në aspekte të ndryshme të aksesit të
burimeve.
Shërbimi i integritetit të të dhënave siguron që të dhenat nuk mund të
ndryshohen apo shkatërrohen nga mënyra të paautorizuara.
Shërbimi i konfidencialitetit të të dhënave, i cili siguron që të dhënat të mos
jenë në dispozicion të individëve apo proceseve të paautorizuar.
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6.7 Platforma software të sistemeve të arkivave elektronikë “open
source”
Aplikacionet “open source” janë programe kompjuterike, kodi burim i të cilave vihet
në dispozicion të përdorueve duke iu dhënë atyre të drejtën e studimit, ndryshimit,
përdorimit dhe shpëndarjes për këdo dhe për çfarë do lloj qëllimi.
Si në të gjitha fushat e tjera, edhe në drejtimin e sistemeve të arkivave elektronikë
gjenden mjaft iniciativa të cilat kanë zhvilluar aplikacione “open source”. Ajo luajnë
rolin e depozitave dixhitale, të cilat zakonisht janë ndërtuar duke u mbështetur në
standardet e rekomanduara në këtë drejtim të tilla si, OAIS, ISAD (G), EAD etj. Disa
prej aplikacioneve open source më të përdorshme në fushën e arkivave elektronikë
janë AToM, Archivamatica, Roda, Dspace etj. Më poshtë kemi paraqitur shkurtimisht
dy prej tyre:
AToM është shkurtimi i “Access to Memory”, një web-based software, i cili është
zhvilluar mbi bazën e standardeve ndërkombëtare të aprovuara nga Këshilli
Ndërkombëtar i Arkivave (ICA). Ai është një aplikacion shumëgjuhësh dhe shërben si
depozitë e koleksioneve të tipave të ndryshëm. Duke qënë se suporton formatet EAD,
CVS, SKOS, ai i ofron përdoruesve siguri maksimale në shkëmbimin e të dhënave. Ai
është zhvilluar në mënyrë të tillë që të përdoret në një infrastrukturë e cila përdor një
depozitë dixhitale të centralizuar dhe nga ato që përdorin disa depozita të shpërndara
në rrjet. Ai ofron fleksibilitet për përshtatjen e nevojave të përdoruesve në ndërfaqe
dhe funksionalitete. Duke qënë se përdor Elasticsearch si teknike për kërkim dhe
analizim ai ofron kërkim të shpejtë deri në nivel dokument.

Figurë 33: Arkitektura e aplikacionit AToM .
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Archivematica është sistem i ruajtjes dixhitale “open source”, i dizenjuar në mënyrë
të veçantë për sigurimin e akesit për afate të gjata kohore në objektet dixhitale. Kjo
suitë e integruar software u mundëson përdoruesve të përpunojnë objektet digjitale
sipas të gjitha fazave të modelit OAIS, nga pranimi deri tek aksesi. Për të siguruar
besueshmëri maksimale, dokumente autentike dhe të qëndrueshme, archivematika
përdor standardet METS, PREMIS, DUBLIN CORE për krijimin dhe ruajtjen e
paketave të informacionit. Archivematica është një aplikacion fleksibël i cili mund të
përsonalizohet lehtësisht në varësi të kërkesave të institucioneve që do ta përdorin atë.
Ai suporton një numër të madh formatesh skedarësh, për këtë qëllimi ai ka një
rregjistër formatesh të integruar me shërbimin PRONOM. Ky aplikacion ofron
metoda kërkimi të shpejta nëpërmjet kërkimit me fjalë kyçe dhe kërkimeve të
avancuara. Gjithashtu ai mund të integrohet me sisteme të tjera të depozitave dixhitale
sic janë DSpace, CONTENTdm etj. Më poshtë është paraqitur arkitektura e zgjidhjes
Archivematica:

Figurë 34: Arkitektura e aplikacionit Archivematica.

- 87 -

KAPITULLI 7
STRATEGJITË E RUAJTJES AFATGJATË
7.1 Ruajtja dixhitale
Ruajtja dixhitale konsiderohet akoma si një çështje e hapur, e cila deri më tani nuk
është një problem i zgjidhur plotësisht. Ajo është ende në proces testimi nga jo vetëm
nga institucionet e ruajtjes së trashëgimisë kulturore, por në mënyrë të veçantë është
subjekt i projekteve kërkimore-shkencore në këtë drejtim.
Teknologjia dixhitale është duke u zhvilluar në një hapësirë dinamike, si rrjedhim
është e vështirë të arrihet një zgjidhje tërësore për të gjitha çështjet që dalin nga
përdorimi i ndryshimeve teknologjike.
Kjo është padyshim arsyeja kryesore pse shumë projekte kërkimore janë duke u
nënndarë në projekte më të vogla, që mbulojnë problematika individuale brenda
fushës së ruajtjes dixhitale. Kjo metodë e të ndërtuarit të teorisë së ruajtjes dixhitale
në analogji është e njëjtë me ndërtimin e një shtëpie me blloqe individuale.
Teoria e ruajtjes dixhitale ishte fokusuar për shumë vite vetëm në nivelin e ruajtjes
fizike dhe bit stream, por tanimë ajo është zhvilluar më tej duke marrë në konsideratë
logjikën ose nivelin e çështjeve software të ruajtjes së aksesit në objekte dixhitale.

7.2 Strategjitë e ruajtjes dixhitale
7.2.1 Teoria e emulimit
Emulimi i referohet aftësisë së një programi kompjuterik të instaluar në një pajisje
tjetër elektronike për të emuluar ose imituar funksionimin e një programi apo pajisje
[55].
Që në fillesat e para të zhvillimin të arkivave dixhitale, u vu re që ndërtimi i të
ashtëquajturit muze i teknologjisë kompjuterike nuk ishte një strategji afatgjatë e
zbatueshme për ruajtjen dixhitale. Emulimi është në një farë mënyrë një zgjatim i
idesë së muzeut të teknologjisë kompjuterike, duke patur për qëllim arritjen e ruajtjes
së funksionalitetit të teknologjisë origjinale përmes stimulimit artificial në një mjedis
të ri teknologjik.
Termi emulim nënkupton “rikrijim në një pajisje kompjuterike i një mjedisi teknik, i
cili është i aftë të mundësojë shfaqjen dhe përdorimin e objekteve dixhitale të krijuara
në kohë të mëparshme. Emulimi përfshin jo vetëm pajisjet (hardware) origjinale, por
edhe sistemet e operimit dhe programet aplikative.
Pra, me pak fjalë emulimi është një metodë e cila synon të ruajë funksionalitetin dhe
pamjen e objekteve dixhitale, aspekte këto që nuk ofrohen nga metoda e migrimit.
Emulimi mund të ketë kosto më të ulët se migrimi nga një platformë në tjetrën i të
gjitha objekteve dixhitale që ruhen në institucionet arkivore. Në figurën e mëposhtme,
është paraqitur në mënyrë skematike teoria e emulimit sipas J. Rothenberg.
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Figurë 35: Strategjia e emulimit për ruajtjen afatgjatë (sipas J. Rothenberg).
Jeff Rothenberg, ndoshta një nga mbrojtësit me të mëdhenj të strategjisë së emulimit,
ka sugjeruar që të punohet në zhvillimin e specifikimeve teknologjike të emulimit, gjë
e cila do të mundësonte ndërtimin e funksionit të emulimit sipas nevojës të kohës.
Zgjidhja ideale e emulimit është përkufizuar nga ai si:
Një arritje ideale duhet të sigurojë një zgjidhje të vetme afatgjatë dhe të qëndrueshme
që mund të krijohet njëherë dhe të aplikohet në mënyrë të njëjtë, automatikisht dhe në
sinkron me tipat e dokumenteve dhe në të gjithë mediat me një ndërhyrje minimale të
njeriut.
Në thelb, ky është një hap drejt një arritje të vetme të emulimit që do të funksionojë
për të gjitha ndërhyrjet e mundshme. Rothenberg e ka zhvilluar edhe me tej idenë e
tij, por idetë e tij janë kritikuar nga protagonistë të tjerë të teorisë së emulimit. Kritikët
kanë vënë theksin tek:
 Deri më tani strategjia ka ekzistuar vetëm në teori, pasi ka patur pak
eksperienca në praktikimin e emulimit.
 Efektshmëria e kostos së zhvillimit të teorisë së emulimit nuk është
përllogaritur në mënyrë të qartë.
 Emulimi përpiqet të ruajë gjërat e gabuara duke u fokusuar në ruajtjen e
funksionalitetit të sistemeve informatike krahasuar me përmbajtjen dixhitale.
 Ruajtja dhe ndërtimi i sistemeve për regjistrimin e specifikimeve mund të
ngrejë pyetje rreth pronësisë intelektuale dhe të drejtës së autorit.
Një nga projektet kërkimore më me ndikim që ka punuar për strategjitë e emulimit ka
qënë projekti CAMiLEON (Creating Archives at Michigan & Leeds: Emulating the
Old on the New). Ai ishte një bashkim projektesh ndërmjet librarive të dy
Universiteteve të Michigan dhe atij të Leeds. Në rastin e universitetit Leeds ishte
vazhdimi i projektit CEDARDS. Objektivat kryesore të projektit ishin:
 Të eksploronte opsionet e ruajtjes afatgjatë të funksionalitetit original dhe
mënyrës së shfaqjes së objekteve dixhitale në to.
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Të studionte emulimin teknologjik si një strategji për ruajtjen dhe aksesin
afatgjatë në objektet dixhitale duke vlerësuar disponibilitetin e emulatorëve,
eksplorimin e zhvillimit emulativ, testimin e secilës prej këtyre çështjeve, etj.
Të studionte mënyrën si ndërvepronte strategjia e emulimit me strategjitë e
tjera të ruajtjes dixhitale.

Synimi i projektit nuk ishte të zhvillonte një zgjidhje emulatore të vetme për të gjithë
problemet, por të studionte emulues të ndryshëm të cilët do të zgjidhnin problemet
specifike. Ky projekt mori rezultate konkrete vetëm për disqet video të prodhuara nga
BBC, të cilat arriti t’i kthente në formë shikueshme dhe të përdorshme. Kostoja e
emulimit varet shumë nga fakti sa i vjetër është emuluesi dhe sa i thjeshtë është ai për
t’u kuptuar dhe përmirësuar.
Publikimet e projektit tregojnë që emulimi është pjesë e procesit të ruajtjes dixhitale,
por jo e vetmja zgjidhje praktike për problemin e ruajtjes dixhitale. Ajo çfarë e dallon
atë, është fakti që emulimi ka një potencial për të qënë i aftë të ruajë jo vetëm
përmbajtjen, strukturën dhe aftësinë për të përpunuar informacionin e një objekti
dixhital, por edhe aspektet e tij vizuale.
Një tjetër projekt i rëndësishëm në fushën e strategjive të ruajtjes dixhitale është
padyshim edhe projekti Norvegjez NEDLIB. Projekti është zhvilluar gjatë viteve
1998-2000 dhe synonte të testonte teknika të ndryshme emulimi. Testimet e tyre u
kryen duke u bazuar në software emulimi komercialë. Ato duhet të kryheshin në
funksion të sigurimit të kriterit të autenticitetit për dokumente, të cilat do të
testoheshin. Për rrjedhojë projekti identifikoi aspektet hardware të cilat ishin të
domosdoshme për t’u emuluar në të ardhmen. Gjatë studimit të këtyre aspekteve u
konstatua se metadatat ishin një element shumë i rëndësishëm, pa praninë e të cilave
teoria e emulimit mund të bëhej e pazbatueshme. Pikërisht këtu i ka fillesat metoda e
“Kompjuterit Universal” (UVC), e cila nuk është tjetër veçse një strategji emulimi që
në fakt shkon përtej teorisë së Rothenberg-ut. Strategjia adreson problemin e
interpretimit të skedarëve kompjuterikë në të ardhmen duke krijuar një program i cili
mund të kryejë këtë interpretim në mënyrë automatike sipas gjuhës së makinës së
UVC. Sipas tyre, një program i tillë duhet të shkruhet në kohën kur një dokument
arkivohet në sistemet elektronike dhe të ruhet bashkë me dokumentin. Programi
ekzekutohet në të ashtëquajturin interpretues UVC, i cili është një formë e makinave
virtuale. Sipas kësaj teorie arkivimi i një dokumenti pavarësisht nga forma e tij,
përfshin arkivimin dhe përshkrimin e skedarit si pjesë e metadatave dhe programin
UVC së bashku me të.
UVC bën përdorimin e një programi të konvertimit të aftë për deshifrimin e formës
origjinale të të dhënave në një format logjik që do të jetë shumë më e lehtë për tu
kuptuar në të ardhmen. Ndryshe nga rasti i emulimit konvencional, ky program
konvertimi është shkruar aktualisht (për një makinë UVC), jo në të ardhmen, kur
emulimi duhet të përdoret për materiale të ruajtura. Për programet, metodologjia e
bazuar UVC do të mbështetet në një emulator UVC për teknologjinë e sotme
kompjuterike të shkruar tani, dhe një emulator UVC shkruar për platformën e
ardhshme kompjuter. Kjo ndryshon nga metoda e propozuar nga J. Rothenberg në atë
që nuk kërkon të shkruajë një emulator për një kompjuter të vërtetë nga e kaluara në
të ardhmen. Programi për të arkivuar dhe fotografi të saj, ku në thelb të dhënat apo
dokumentet do të arkivohen me një emulator të shkruar në gjuhën e makinës UVC.
Kjo teknikë është testuar nga një projekt i Librarisë Mbretërore të Holandës. Ky
projekt përdori si kampion skedarë të formateve të ndryshëm. Rezultatet treguan se
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kjo teknikë nuk është shumë inkurajuese sidomos për rastet e formateve të skedarëve
në pronësi [56].
Përzgjedhja e emulimit si strategji e ruajtjes afatgjatë në institucione të tilla siç janë
arkivat është thjesht një teori. Vetëm Arkivat e Norvegjisë kanë aplikuar një zgjidhje
të tillë, por në një numër të limituar dokumentesh.
Si strategji ruajtje, emulimi është i orientuar nga ruajtja dhe stimulimi i funksioneve
dhe karakteristikave të mjedisit teknik të një dokumenti dixhital. Por cilat janë
karakteristika e domosdoshme të sistemit, i cili duhet të emulohet (imitohet) dhe si
përcaktohen ato? Përgjigja varet më së shumti nga regjistruesit të cilët do të emulohen
në të ardhmen dhe janë të vështira për t’u llogaritur.
Do të duhet ende shumë kohë përpara se teoria e emulimit të aplikohet gjërësisht në
ruajtjen e dokumenteve dixhitale, të cilat kanë vlera historike kombëtare.

7.2.2 Migrimi
Teoria e migrimit është e bazuar në konvertimin e skedarëve dhe nuk synon të ruajë
apo të simulojë funksionalitetin e platformës teknologjike në të cilën janë krijuar
dokumentet elektronike. Në ndryshim nga emulimi, migrimi bën ndryshimin e
logjikës së kodimit të dokumenteve elektronike (formatin), kështu që dokumentet
mund të vazhdojnë të përdoren në pajisje dhe programe kompjuterike korente edhe
pasi mjedisi teknik origjinal të vjetërohet.
Task Forca mbi Arkivimin e Objekteve dixhitale, në një raport të saj e përkufizon
migrimin si: “Migrimi është një set i organizuar detyrash i dizenjuar për të kryer
transferimin periodik të materialeve në formë dixhitale nga një platformë
pajisje/programe në një tjetër platformë, ose nga një gjeneratë e teknologjisë
kompjuterike në tjetrën” [57].
Natyrisht ky është një përkufizim i përgjithshëm që përfshin disa procese të cilat në
thelb ndryshojnë mënyrën e kodimit të informacionit.
Standardi ISO 14721:2003 “Open archival information system – Reference model”,
liston disa tipa migrimi si:
Rifreskimi: një formë e migrimit dixhital ku pajisja, e cila mund të mbajë një ose më
tepër paketa AIP-i, zëvëndësohet nga një tjetër pajisje e të njëjtit tip duke kopjuar bitet e informacionit në të.
Ripaketimi: formë e migrimit dixhital ku rezulton me disa ndryshime në bit-et e
paketës së informacionit.
Replikimi: formë e migrimit ku nuk rezulton me ndryshime në paketën e
informacionit dhe në përmbajtjen e informacionit. Bit-et e përdorura për të ruajtur
objektet e informacionit ruhen gjatë transferimit brenda së njëjtës pajisje apo në një
pajisje të re. Replikimi ndryshon nga rifreskimi për shkak se ai mund të kërkojë
ndryshime në infrastrukturën e hartës së paketës së infomacionit.
Transformimi: një formë migrimi dixhital ku ndodhin disa ndryshime në
informacionin e përmbajtjes apo të bit-eve gjatë përpjekjeve për ruajtjen e të gjithë
përmbajtjes.
Format e migrimit të aplikuara më tepër janë:



konvertimi nga një format skedari në një tjetër format,
konvertimi në formate të standardizuara.
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Përdorimi i strategjisë së migrimit për ruajtjen e dokumenteve në formë elektronike
kërkon njohuri shumë të mira në formatet e skedarëve, në mënyrë që të sigurohen të
gjithë karakteristikat domethënëse dhe të rëndësishme të një formati të ruhen gjatë
konvertimit në formatet e reja. Për këtë qëllim, sikurse është përmendur edhe më lart
janë kryer kërkime të shumta të cilat ofrojnë mënyra matjeje për përcaktimin e risqeve
apo përfitimeve gjatë përzgjedhjes së formateve që do të përdorim. Këto studime janë
shumë të rëndësishme dhe i japin një informacion shumë të dobishëm institucioneve,
të cilat duhet të sigurojnë ruajtje dixhitale afatgjatë.
Projekte të cilat janë marrë me studimin e formateve të skedarëve janë të shumtë.
Mund të përmendim PRONOM, iniciativë e Arkivave Kombëtare të Mbretërisë së
Bashkuar; Global Registry for Digital Format Representation Information -GRDFRI,
iniciativë e Librarisë së Universitetit të Harvardit në Shtetet e Bashkuara.
PRONOM është një sistem i cili regjistron informacion për llojet e formateve të
skedarëve dixhitale i cili ruan informacion për më shumë së 300 lloje të ndryshme
formatesh.
GRDFRI, ndryshe nga PRONOM, synon të koleksionojë informacion rreth formateve
të ndryshme të skedarëve kompjuterikë dhe t’i prezantojë ato në formën e modelit të
informacionit të modelit OAIS.
Libraria e Kongresit Amerikan është një tjetër burim shumë i pasur me informacion
rreth formateve të skedarëve. Në të gjendet informacion për tipa të ndryshme
formatesh. Studimet e tyre kanë identifikuar shtatë faktorë kryesor të qëndrueshmërisë
së formateve të skedarëve kompjuterikë mbi bazën e të cilëve ato vlerësojnë formatet
që përzgjedhin për ruajtjen dixhitale afatgjatë. Për çdo tip formati, gjendet historiku i
plotë i zhvillimit të tij duke pasqyruar të gjithë versionet dhe nëntipat e tyre,
informacion teknik, vlerësime të faktorëve të qëndrueshmërisë dhe cilësisë.
Migrimi është një nga teknikat më të zakonshme të ruajtjes dixhitale. Ai është një
zgjidhje shumë e mirë për dokumentet e tipit të thjeshtë sikurse janë edhe dokumentet
tekst për shkak se ndryshimet të cilat ndodhin gjatë procesit të konvertimit në këto
dokumente janë më të thjeshta për t’u evidentuar.
Formati i skedarëve, funksionaliteti i tyre dhe të tjera karakteristika të rëndësishme
kanë qënë objekti kryesor i studimeve të kryera për strategjitë e migrimit. Deri më
tani, ka informacion dhe eksperienca ndërkombëtare sikurse janë regjistrat e
formateve të skedarëve, të cilat kanë informacion të mjaftueshëm për të bërë të
mundur ndërtimin e mjeteve automatike të migrimit.
Migrimi mund të kategorizohet si një formë e kushtueshme ruajtjeje, për sa kohë ai do
të zbatohet me procedura manuale, që do të thotë të përpunojë në mënyrë individuale
sasi të mëdha skedarësh kompjuterik.
Zhvillimet teknologjike, konkretisht programet automatike të migrimit e kanë bërë
këtë teknikë relativisht të thjeshtë. Për sa kohë do të kemi sisteme të cilat do të
regjistrojnë informacion vlerësues për tipa të ndryshme formatesh duke luajtur rolin e
vrojtuesit teknologjik, konvertimi në të ardhmen do të jetë i thjeshtë.
Pra siç duket, migrimi është dhe do të vazhdojë të mbetet strategjia kryesore e ruajtjes
dixhitale afatgjatë. Kërkimet e kryera deri më tani në këtë drejtim, kanë identifikuar
më tepër avantazhe se sa disavantazhe në përdorimin e kësaj strategjie.
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KAPITULLI 8
KONKLUZIONE
Dokumentet janë mekanizmi kryesor ku mbështetet funksionimi ligjor i institucioneve
dhe individëve në shoqërinë njerëzore. Ato janë cilësuar si elementet vitale për një
shoqëri të suksesshme. Arsyet e mësipërme e bëjnë fushën e administrimit të
dokumenteve një drejtim shkencor me interes të madh. Sistemet e arkivave
elektronike janë pjesë e rëndësishme e këtij drejtimi.
Studimi paraqitur në këtë punim, u realizua duke përdorur metoda të miksuara
kërkimi, të cilat synuan të merrnin të dhëna sasiore por mbi të gjitha të dhëna cilësore.
Studimi u zhvillua në disa stade: studimi dhe analizimi i literaturës, analizimi i
situatës në vend, testimi dhe analizimi konkret të disa tipeve të dokumenteve dhe
hartimi i punimit.
Ky studimi nxori në pah që sistemet e arkivave elektronike janë sisteme komplekse,
për zhvillimin e të cilave ndërdhuren disa disiplina, nga metodat tradicionale të
përpunimit të informacionit deri tek ruajtja dixhitale afatgjatë.
Të dhënat e mbledhura krijuan një panoramë reale të gjendjes së instucioneve
arkivore për sa i përket gjendjes së sistemeve të arkivave elektronike, mënyrës së
krijimit të përmbajtjes dixhitale, specifikimeve teknike të përdorura në proceset e
dixhitalizimit, mënyrës së ruajtjes të të dhënave përshkrimore të koleksioneve të
dokumenteve arkivore, strategjive të ruajtjes afatgjatë dixhitale. Nga këto të dhëna
rezultoi:
 Legjislacioni në drejtim të arkivave elektronike është shumë vakët. Në të
mungojnë përkufizimet e qarta për sa i takon termave “Arkiva elektronike”,
“Dokument i numerizuar” si dhe trajtimet e duhura ligjore të ndërtimit dhe
administrimit të tyre.
 Nivel shumë të ulët të implementimit të sistemeve të arkivave elektronike.
Vetëm disa nga institucionet kishin implementuar sisteme të tilla. Në nivel
vendor gjendja paraqitet më e dobët, pasi mungojnë iniciativa të tilla.
 Edhe në rastet kur ekzistojnë sisteme të arkivave elektronike të koleksioneve,
ato nuk janë zhvilluar duke u mbështetur në rekomandime të standardizuara në
fushën e arkivave. Më tepër ato janë zhvilluar duke u përpjekur të
automatizojnë proceset e punës pa marrë në konsideratë qëndrueshmërinë dhe
përdorshmërinë e sistemeve në terma afatgjata.
 Përmbajtja dixhitale e ruajtur në këto sisteme nuk i plotëson kriteret teknike të
ruatjes afatgjatë dixhitale. Proceset e dixhitalizimit hasen pothuajse në të
gjithë institucionet e studiuara në nivel qendror, por asnjëri prej tyre nuk i
kishte përzgjedhur specifikimet teknike për krijimin e tyre duke u mbështetur
në studime apo në metoda shkencore.
 Formatet e skedarëve të përdorura për ruajtjen e dokumenteve janë kryesisht
formate të cilat rekomandohen për ruajtjen afatgjatë. Karakteristikat teknike të
dixhitalizimit plotësojnë kryesisht kriteret e kopjeve të aksesit dhe nuk
plotësojnë kriteret që duhet të kenë kopjet e sigurisë. Nocioni i kopjeve të
sigurisë në shumicën e rasteve ngatërrohet me backup-in.
 Në seksionin e metadatave, situata lë për të dëshiruar. Praktikat më të mira në
botë në këtë drejtim kanë zhvilluar skema metadatash standarde të cilat
përdoren sistemet e arkivave elektronike. Përdorimi i skemave standarde është
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shumë i rëndësishëm dhe ndihmon në disa aspekte kryesore që kanë të bëjnë
me manaxhimin e dokumenteve gjatë ciklit të jetës së tyre. Ato ofrojnë, përveç
të tjerave, mundësi për ndërveprim midis sistemeve të ndryshme pa patur
nevojë të zhvillohen zgjatime software ekstra, ndihmojnë në procesin të
ruajtjes dixhitale afatgjatë, lehtësojnë dhe optimizojnë proceset e kërkimit dhe
për më tepër janë komponenti kryesor për qasjen drejt teknologjisë semantik.
Strategjia e ruajtjes dixhitale afatgjatë, ishte një nocion i cili nuk aplikohej në
asnjë prej institucioneve.

Sikurse dhe u diskutua më lart, kjo fushë studimi është mjaft e gjerë. Dhe ky punim
mund të konsiderohet si fillimi i ndërtimit të një infrastrukture rregullash dhe
procedurash për ndërtimin e sistemeve të arkivave elektronike të sukseshme.
Rekomandimet teknike të dixhitalizimit të dokumenteve tradicionale të listuara më
lart mund të përdoren si standarde për proceset e dixhitalizimit në institucionet e
ruajtjes së trashigimisë historike dhe kulturore.
Në rastet kur institucione të caktuara, ruajnë dokumente të cilat nuk janë listuar në
tabelat e mësipërme, ato mund të përdorin teknikat e përcaktimit të cilësisë të trajtura
në këtë punim. Këto teknika mbështeten në formula të studiuara dhe që përdoren nga
komuniteti ndërkombëtar i arkivave dhe bibliotekave.
E njëjta llogjikë mund të përdoret për përzgjedhjen e tipit të skedarit, i cili do të
përdoret për ruajtjen afatgjatë dhe kopjen e aksesit. Kjo do të thotë që, përpara
përcaktimit të një formati si format ruajtjeje, stafi përgjegjës duhet të bëjë një
vlerësim duke u bazuar në kriteret e analizuara më lart që sigurojnë cilësi,
qëndrueshmëri dhe funksionalitet në terma afatgjatë.
Përcaktimi i skemave standarde të metadatave që do të përdoren në nivel kombëtar
është gjithashtu një emergjencë. Këto skema, duhet të kenë të përfshira informacion
teknik, strukturor, administrativ dhe përshkrues të përshtatura në kontekstin ligjor dhe
metodologjik të punës me dokumente në institucionet shqiptare.
Hartimi i strategjisë të ruajtjes aftatgjatë dixhitale është një element shumë i
rëndësishëm. Kjo strategji duhet të udhëheqë ndërtimin e sistemeve efektive dhe
eficente dhe të qëndrueshme, duke mundësuar akses në informacionin dixhital përtej
afateve kohore gjatë të cilave mund të funksionojnë pajisjet dhe programet e
përdorura për krijimin e tyre.
Në mënyrë që të ndërtojmë sisteme të arkivave elektronike të suksesshme, zhvillimi i
tyre mbi të gjitha duhet të mbështetet në standardet: CCSDS 650.0-M-2 “Modeli i
referencës për një sistem informacioni arkivor të hapur”, standardi CCSDS 652.0-M-1
Auditi dhe certifikimi i depozitave dixhitale të besueshme etj.
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SHTOJCA

I
PYETËSOR

1. Emri i Institucionit tuaj
_________________________________________________________________
2. A ka institucioni juaj një sistem për arkivat elektronike?
 Po
 Jo
3. Cilat janë tipat e dokumenteve që dixhitalizohen në institucionin tuaj?








dokumente shkresorë
libra/revista
fotografi
Harta/skica
shirita audio
kaseta video
të tjera (specifiko) ____________________

4. Cilat janë formatet që përdoren për krijimin dhe ruajtjen e dokumenteve në formë
elektronike?











TIFF (versionin)______
JPEG (versionin)_______
JPEG2000 (versionin) ________
GIF (versionin)________
WAVE (versionin)_________
AVI (versionin)________
MP3, (versionin)________
MP4, (versionin)________
MPEG (versionin)_________
Të tjera (Specifiko)__________

5. A ruan institucioni juaj dy kopje: Master copy dhe akses copy




Po, specifiko formatin që perdorni per secilin:
o Formati i skedarit për kopjen Master __________________
o Formati i skedarit për kopjen e aksesit _________________
Jo

6. A përdorni metada gjatë proceseve të dixhitalizimit dhe regjistrimit të
dokumenteve elektronike në sistem?



Po
Jo

7. Cilat janë tipat e metadatave që përdorni
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Dublin core
METS
PREMIS
EAD
Të tjera, ju jutem plotësoni________________________

8. A ka institucioni juaj një rregullore për dixhitalizimin e dokumenteve ku
specifikohen detaje teknike?



Po
Jo

9. A ka institucioni juaj një strategji për ruajtjen dixhitale afatgjatë?



Po
Jo

10. Sa është kapaciteti i përmbajtjes dixhitale të krijuar deri më tani në insitucionin
tuaj?


_______GB ose TB

- 100 -

ARTIKUJ DHE KONFERENCA SHKENCORE
KONFERENCA SHKENCORE
1. A. Topi and A. Xhuvani (2015). E-archiving architechture and actual
challanges in Albania. International Conference on Innovative technologies,
IN-TECH 2015, Dubrovnic, Croatia, 09-11/09/2015. (Abstract +
Proceedings)
2. A. Topi and A. Xhuvani (2015). Digital long-term preservation in
Albania, determinig the right file formats. 4th UBT International
Confeerence on Computer Science and Cummunication Engineering &
Information Systems and Security. Durrës, Albania, 9-15. (Abstract +
Proceedings)
3.
A. Topi, A. Xhuvani, B. Vasili. (2015). The digitalization of magnetic
audio tapes for long term preservation: some important
considerationa. 3rd International Conference - Harmonization of
Environmental Research and Teaching with Sustainable Policy. Vol. 2, 6-8
November, Shkodër, Albania 2015. (Abstract + Proceedings)
ARTIKUJ
1. Ardiana Topi and Aleksandër Xhuvani (2016). Adapting the European
Legislation Identifier (ELI) Ontology in the Albanian Legal Publishing
System: A possible Solution Model. International Journal of Scientific
Research in Science, Engineerng and Technology (www. ijsrset.com);
Volume 2 (4), 765-769. ISSN: 2394-4099.
2. Ardiana Topi, N. Nika, A. Xhuvani. (2016). Metadatat dhe rëndësia e
tyre në proceset e arkivimit dhe ruajtjes digjitale/ Metadata
importance in the Process of Archiving and Digial Preservation.
Buletini Shkencor i Shkencave Natyrore. Universiteti i Shkodrës “Luigj
Gurakuqi”, V. 66. 24-38.
3. Ardiana Topi. (2016) Creating Index of Properties on Archival
Documents Using Relational Database. International Journal of Science
and Research (www.ijsr.net); Volume 5, Issue 10, October 2016,
20162280. ISSN: 2319-7064.
4. E. Musaj and Ardiana Topi (2012). E-Archiving, the Future and Our
Challanges. Atlanti. Vol 22 (2). 151-156.

- 101 -

