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Përshkrimi i disertacionit
Qëllimi i disertacionit
Proceset e Qeverisjes elektronike janë komplekse dhe përfshijnë aktorë të ndryshëm të cilët
ndërveprojnë me të dhëna dhe me njëri-tjetrin. Si pasojë e ndryshimeve të politikave
qeverisëse dhe legjislacioneve proceset e qeverisjes elektronike:


janë vazhdimisht në ndryshim.



janë të paparashikueshëm.



janë të paqëndrueshëm.



dhe bëhen më komplekse çdo ditë.

Ndryshimet në shërbimet administrative të ofruara nëpërmjet kanaleve elektronike kërkojnë
gjithashtu modifikimin e programit aplikativ që përdoret për administrimin e praktikave të
shërbimeve. Ndryshimet e softuerit mund të jenë komplekse dhe të kërkojnë riprogramim të
moduleve të softuerit për të akomoduar ndryshimet. Ndryshimet mund të kenë kosto të lartë
dhe për më tepër në institucionet publike proceset e buxhetimit dhe të kontraktimit të
shërbimeve të riprogramimit mund të rezultojnë të jenë komplekse.
Jo në pak raste institucionet detyrohen të vendosin programe të reja aplikative për t‟ju
përshtatur ndryshimeve ligjore dhe kontekstuale.
Duke qënë se softueri është një aset me vlerë të konsiderueshme për institucionet ndërtimi i
softuerëve të cilët janë në gjëndje të akomodojnë ndryshimet ndikon në ulje të ndjeshme të
kostove të ndryshimit si dhe rrit fleksibilitetin për institucionet për të përmirësuar shërbimet.
Qëllimi i këtij punimi është të evidentojë elementet që mund të ndryshojnë në shërbimet
administrative dhe të rekomandojë mjete dhe teknika për ndërtimin e softuerëve që i
përshtaten ndryshimeve pa patur nevojë për tu riprogramuar.

Organizimi i disertacionit
Ky studim është organizuar në 7 kapituj. Më poshtë paraqitet një përmbledhje e secilit prej
kapitujve të disertacionit.
Kapitulli I paraqet Modelin Referues Rrjedhë Pune, teknologjinë Windows Workflow
Foundation të kompanisë Microsoft që mundëson përdorimin e modelit deklarativ të rrjedhës
së punës në aplikacionet tuaja si dhe metodikën për evidentimin e parametrave të
adaptueshmërisë së shërbimeve.
6

Kapitulli II paraqet teknologjitë e nevojshme dhe përdorimin e tyre për ndërtimin ose
dizenjimin e diagrameve të rrjedhës së punës në softuerin për automatizim procesesh.
Kapitulli III paraqet teknologjitë e nevojshme dhe përdorimin e tyre për ndërtimin në
mënyre dinamike të formave të grumbullimit të të dhënave në softuerin për automatizim
procesesh.
Kapitulli IV paraqet teknologjitë e nevojshme dhe përdorimin e tyre për realizimin e
komunikimit me sisteme të tjerë në softuerin për automatizim procesesh.
Kapitulli V paraqet zbatimin e softuerit për automatizim procesesh për një model
institucional – Modeli konceptual Zyra me Një Ndalesë e Integruar.
Kapitulli VI paraqet automatizimin e procesit të qeverisjes vendore “Shërbimi urbanistik i
lejeve të ndërtimit ”.
Kapitulli VII paraqet mjetet dhe teknologjitë e disponueshme që mundësojnë automatizimin
e proceseve të qeverisjes elektronike në përputhshmëri me aktet ligjorë.
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1 Hyrje
1.1 Qeverisja elektronike
Qeverisja elektronike është një ndër objektivat strategjikë të modernizimit të qeverisjes
publike në Shqipëri që reflektohet qartë në reformat aktuale të administratës publike.
Shërbimet tradicionale publike nuk i plotësojnë kërkesat e konsumatorëve. Institucionet
qeveritare janë burokratike dhe kritikohen vazhdimisht për vendimmarrje joefektive dhe
koordinim të dobët midis tyre. Përfitimet e risive teknologjike lejojnë përmirësimin e
efiktivitetit, për të arritur rezultate optimale të qeverisjes, duke siguruar mundësi të reja
bashkëveprimi për qytetarët, bizneset dhe institucionet publike, transparencë qeverisjeje dhe
duke e bërë më të qartë vendimmarrjen.
Qeverisja elektronike nënkupton përdorimin e mjeteve dhe sistemeve që mundësohen nga
teknologjitë e informacionit dhe komunikimit për të siguruar shërbime më të mira publike për
qytetarët dhe bizneset.[1]
Disa nga objektivat kryesore të qeverisjes elektronike janë: [2]


Përmirësimi i proceseve të brendshëm organizativë të qeverisë.



Ofrimi i informacioneve dhe shërbimeve më të mira.



Rritja e transparencës së qeverisjes për të parandaluar korrupsionin.



Përforcimi i besueshmërisë politike dhe përgjegjshmërisë.



Promovimi i veprimtarisë demokratike nëpërmjet pjesmarrjes dhe konsultimeve.

1.2 Modeli Referues Rrjedhë Pune
Teknologjia e rrjedhës së punës është një teknologji që evolon shpejtë dhe është duke u
përdorur gjithnjë e më shumë si në sektorin e biznesit ashtu dhe në atë publikë. Karakteristika
kryesore e tij është automatizimi i proceseve që përfshijnë aktivitete dhe ndërveprim me
përdoruesit dhe veçanërisht me mjete ose aplikacione të teknologjisë së informacionit.
Rrjedha e punës ka të bëjë me automatizimin e proçedurave ku dokumentet, informacioni apo
detyra kalojnë ndërmjet pjesmarrësve bazuar në rregulla të përcaktuara, për të arritur apo
kontribuar në një qëllim të përgjithshëm të biznesit.[3]
Ndërsa rrjedha e punës mund të organizohet manualisht, shumica e rrjedhave të punës në
praktikë organizohen brenda kontekstit të një sistemi të teknologjisë së informacionit.
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Sistemi i menaxhimit të rrjedhës së punës është një sistem që përcakton plotësisht, menaxhon
dhe ekzekuton rrjedhën e punës përmes softuerit mënyra e ekzekutimit të të cilit drejtohet nga
paraqitja kompjuterike e logjikës së rrjedhës së punës.[4]
Sistemi i menaxhimit të rrjedhës së punës automatizon logjikën e procesit. Përdoruesit dhe
aplikacionet softuerike ekzekutojnë detyra, duke implementuar logjikën e detyrave. Kjo
ndarje midis logjikës së procesit dhe detyrave lejon dizenjuesit e rrjedhës së punës të
modifikojnë njërën shtresë pa ndikuar te tjetra.
Rrjedha e punës automatizon proceset që i përkasin një modeli dy-shtresore, siç ilustrohet në
Figurën 1.1. Në këtë model shtresa e rrjedhës përmban logjikën e procesit, ndërsa shtresa e
punës i korrespondon aktiviteteve bazë të procesit. Shtresa e rrjedhës kontrollon dhe
automatizon koordinimin e shtresës së punës.

Figura 1.1 Logjika dhe aktivitetet e procesit të ndarë në shtresën e rrjedhës
dhe atë të punës
Funksionet kryesorë të sistemeve te menaxhimit të rrjedhës së punës janë:


Funksionet e fazës së krijimit që merren me përcaktimin dhe modelimin e procesit të
rrjedhës së punës dhe aktiviteteve përbërëse të saj.



Funksione kontrolli të procesit të fazës së ekzekutimit që merren me menaxhimin e
proceseve të rrjedhës së punës në një ambjent operacional dhe rradhitjen e aktiviteteve të
ndryshëm që duhen të menaxhohen si pjesë e çdo procesi.

9

1.Hyrje



Dhori Terpo

Ndërveprimet gjatë ekzekutimit me përdoruesit dhe mjetet aplikative TI(Teknologjisë së
Informacionit) për procesimin e hapave/aktiviteteve të ndryshëm të procesit.

Figura 1.2 ilustron karakteristikat themelore të sistemeve të menaxhimit të rrjedhës së punës
dhe marrëdhëniet midis këtyre funksioneve kryesorë.

Figura 1.2 Karakteristikat e Sistemit Rrjedhë Pune
Funksionet e fazës së krijimit.
Funksionet e fazës së krijimit janë ato që rezultojnë në një përkufizim të kompjuterizuar të
një procesi të biznesit. Gjatë kësaj faze, një proces i biznesit përkthehet nga bota reale në një
përkufizim të procesueshëm nga kompjuteri duke përdorur një ose më shumë teknika
analizimi, modelimi dhe përkufizimi. Përkufizimi që rezulton quhet model i procesit,
“template” i procesit, “metadata” të procesit, ose përkufizim i procesit.
Një përkufizim procesi normalisht përbëhet nga një numër diskret hapash/aktivitete, që lidhen
me operacionet e përdoruesve dhe/ose të kompjuterit, dhe rregullave që drejtojnë progresin e
procesit nëpërmjet hapave/aktiviteteve të ndryshëm. Përkufizimi i procesit mund të shprehet
në formë teksti ose grafike, apo në një gjuhë me simbole formale. Disa sisteme të rrjedhës së
punës mund të lejojnë ndryshime dinamike të përkufizimit të procesit nga mjedisi operacional
i ekzekutimit, siç tregohet nga shigjeta në figurën e mësipërme.
10
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Funksione kontrolli të procesit të fazës së ekzekutimit.
Gjatë ekzekutimit, përkufizimi i procesit interpretohet nga softueri i cili është përgjegjës për
krijimin dhe kontrollin e instancave operacionalë të procesit, skedulimin e

hapave/

aktvititeteve të ndryshëm të procesit duke thërritur resurset përkatëse njerëzore dhe aplikative
etj. Këto funksione kontrolli të procesit veprojnë si një lidhje midis procesit të modeluar nga
përkufizimi i procesit dhe procesit siç paraqitet në botën reale, e reflektuar në ndërveprimet
me përdoruesit dhe mjeteve aplikative TI. Komponenti kryesor është softueri bazë i kontrollit
dhe menaxhimit të rrjedhës së punës (ose "motor"), përgjegjës për krijimin dhe fshirjen e
procesit, kontrollin e skedulimit të aktivitetit të një procesi operacional dhe ndërveprimet me
mjetet aplikative ose resurset njerëzore.
Ndërveprimet gjatë ekzekutimit të aktivitetit.
Aktivitetet individuale të një procesi të rrjedhës së punës lidhen në mënyrë tipike me
veprimet e përdoruesit, shpesh të realizuar në bashkëpunim me përdorimin e një mjeti të
veçantë TI (p.sh. plotësimi i një formulari ose forme) ose me veprime përpunimi të
informacionit që kërkojnë një program përkatës aplikativë për të vepruar në disa të dhëna
(p.sh. përditësimi i një baze të dhënash me një rekord të ri). Ndërveprimi me softuerin e
kontrollit të procesit është i nevojshëm për transferimin e kontrollit midis aktiviteteve, për të
konstatuar statusin operacional të proceseve, thirrjen e mjeteve aplikative dhe kalimin e të
dhënave përkatëse.
Distribucioni & Ndërfaqe sistemi.
Aftësia për të shpërndarë detyra dhe informacion midis pjesmarrësve është një karakteristikë
e madhe dalluese e infrastrukturës së ekzekutimit të rrjedhës së punës. Funksioni distributiv
mund të operojë në një varietet nivelesh në varësi të qëllimit të rrjedhës së punës dhe mund
të përdorë një shumëllojshmëri të mekanizmave të komunikimit (postë elektronike,
“messaging passing”, “distributed object technology”, etj.). Një paraqitje alternative e
arkitekturës së rrjedhjës së punës e cila thekson këtë aftësi distributive paraqitet në Figurën
1.3.
Shërbimi i ekzekutimit të rrjedhës së punës paraqitet si funksion infrastrukturor kryesor me
ndërfaqe për përdoruesit dhe aplikacionet, të shpërndara përgjatë fushës së rrjedhës së punës.
Secila nga këto ndërfaqe është një pikë e mundshme e integrimit ndërmjet shërbimit të
ekzekutimit të rrjedhës së punës dhe infrastrukturave të tjera apo komponentëve të tjerë
aplikativë.
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Figura 1.3 Distribucioni në shërbimin e ekzekutimit të rrjedhës së punës

Figura 1.4 ilustron komponentët kryesorë funksionalë të një sistemi rrjedhë pune. Modeli i
përgjithshëm përbëhet nga:


Komponentë softueri që ofrojnë mbështetje për funksione të ndryshme të sistemit të
rrjedhës së punës (paraqitur me sfond me ngjyrë të theksuar).



Të dhëna kontrolli sistemi (paraqitur pa sfond) që përdoren nga një ose më shumë
komponentë softueri.



Aplikacione dhe baza të dhënash (paraqitur me sfond me ngjyrë të lehtë) të cilat nuk
janë pjesë e produktit rrjedhë pune, por të cilat mund të thërriten si pjesë e një sistemi
total rrjedhë pune.

Rolet dhe komponentët funksionalë më kryesorë të sistemit të rrjedhës së punës përshkruhen
më poshtë:
Mjete të përkufizimit të procesit.
Mjetet e përkufizimit të procesit përdoren për modelimin e procesit në një formë të
procesueshme nga komjuteri dhe mund të bazohen në një gjuhë formale përkufizimi të
procesit, në një model relacional objektesh, ose në sisteme më të thjeshta, një skript ose një
set komandash rutimi për transferimin e informacionit midis përdoruesve pjesëmarrës. Mjeti i
përkufizimit të procesit mund të ofrohet si pjesë e një produkti specifik rrjedhë pune ose
mund të jetë pjesë e një produkti analize të procesit të biznesit i cili ka komponentë specifik
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për analizimin ose modelimin e një veprimtarie biznesi. Në rastin e fundit duhet të ketë një
format shkëmbimi të pajtueshëm për transferimin e përkufizimit të procesit nga / në softuerin
rrjedhë pune.

Figura 1.4 Komponentët kryesorë funksionalë të një sistemi rrjedhë pune
Përkufizimi i procesit.
Përkufizimi i procesit përmban të gjithë informacionin e nevojshëm rreth procesit për të
mundësuar ekzekutimin e tij nga softueri i ekzekutimit të rrjedhës së punës. Kjo përfshin
informacion rreth startimit dhe kushteve të përfundimit, aktivitetet përbërës dhe rregullat për
navigimin midis tyre, ndërmarrjen e detyrave të përdoruesve, referenca ndaj aplikacioneve që
mund të thërriten, përcaktimin e çdo të dhëne relevante të rrjedhës së punës që nevojitet të
referohet etj.
Përkufizimi i procesit mund ti referohet një modeli Organizim/Role që përmban informacion
në lidhje me strukturën organizative dhe rolet brenda një ndërmarrjeje. Kjo mundëson
specifikimin e përkufizimit të procesit në terma të entiteteve organizative dhe funksioneve të
roleve që lidhen me veprimtari të veçanta, në vend të pjesmarrësve të veçantë. Shërbimi i
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ekzekutimit të rrjedhës së punës ka përgjegjësinë e lidhjes së subjekteve organiztative ose
roleve me pjesmarrësin specifik në ambjentin e ekzekutimit të rrjedhës së punës.
Shërbimi i ekzekutimit të rrjedhës së punës.
Shërbimi i ekzekutimit të rrjedhës së punës interpreton përkufizimin e procesit dhe kontrollon
inicijimin e procesit dhe sekuencimin e aktiviteteve të tij, përcakton njësi pune në listën e
punës së përdoruesit dhe thërret mjete aplikative kur është e nevojshme. Kjo realizohet
nëpërmjet një ose më shumë motorëve bashkëpunues rrjedhë pune, që menaxhon(jnë)
ekzekutimin e instancave individuale të proceseve të ndryshëm. Shërbimi i ekzekutimit të
rrjedhës së punës përmban të dhëna kontrolli të brendshëm, që janë të centralizuara ose të
shpërndara përmes një seti motorësh rrjedhë pune. Këto të dhëna kontrolli rrjedhë pune
përmbajnë informacion rreth statusit internal të proceseve të ndryshëm dhe instancave të
aktiviteteve që janë duke u ekzekutuar, dhe gjithashtu mund të përmbajnë informacione
kontrolli dhe rikuperimi/ristartimi të përdorur nga motori i rrjedhës së punës për koordinimin
dhe rikuperimin nga kushte dështimi.
Përkufizimi i procesit, në bashkëpunim me çdo të dhënë relevante të rrjedhës së punës
përdoret për të kontrolluar dhe naviguar nëpër hapat/aktivitetet e ndryshëm të procesit duke
ofruar informacion rreth kriterit të hyrjes dhe daljes për hapat/aktivitetet e ndryshëm, opsione
ekzekutimi sekuencial ose paralelë për aktivitete të ndryshëm, detyra përdoruesi ose
aplikacione TI të lidhuara me çdo aktivitet etj. Kjo mund të kërkojë akses në një model të
dhënash Organizim/Role nëse përkufizimi i procesit përfshin konstrukte në lidhje me këto
lloje entitetesh.
Motorët rrjedhë pune përmbajnë gjithashtu aftësinë e thërritjes së mjeteve aplikativë për
aktivizimin e aplikacioneve të nevojshëm për ekzekutimin e aktiviteteve të veçantë. Parimi i
përgjithshëm i mekanizmave të tillë mund të variojë, me disa sisteme të thjeshta të cilat
vetëm ofrojnë suportin e një mjeti të vetëm të caktuar, të tilla si një formë apo editor
dokumenti, ndërsa të tjerët mund të ofrojnë metoda për thërritjen e një game më të gjerë
mjetesh, lokalë dhe në distancë për motorin rrjedhë pune.
Të dhëna relevante rrjedhë pune dhe të dhëna aplikacioni.
Të dhënat që përdoren nga një sistem manaxhimi rrjedhë pune për të përcaktuar tranzicionin
midis stadeve të një instance rrjedhë pune quhen të dhëna relevante rrjedhë pune.
Të dhënat që janë specifike për një aplikacion dhe s‟janë të aksesueshme nga sistemi i
menaxhimit të rrjedhës së punës quhen të dhëna aplikacioni. Ato manipulohen direkt (dhe
vetëm) nga aplikacionet e thërritura, edhe pse motorët rrjedhë pune mund të jenë përgjegjës
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për transferimin e të dhënave të tilla midis aplikacioneve (nëse është e nevojshme), kur
aplikacione të ndryshme thërriten në pika të ndryshme të aktivitetit të procesit.
Listë Pune.
Kur ndërveprimet e përdoruesit janë të nevojshme në ekzekutimin e një procesi, motori
rrjedhë pune vendos njësi pune në listën e punës për tu trajtuar nga menaxhuesi i listës së
punës, i cili manaxhon ndërveprimet me pjesmarrësit në rrjedhën e punës. Ky proces mund të
jetë i padukshëm për pjesmarrësit në rrjedhën e punës, me listën e punës të mbajtur në
softuerin rrjedhë pune dhe duke i paraqitur përdoruesit në mënyrë sekuenciale detyrën tjetër
për realizim. Në sisteme të tjerë, lista e punës mund të jetë e dukshme te përdoruesi (i cili ka
përgjegjësinë e përzgjedhjes së njësive individuale të punës nga lista dhe progresimin e tyre
në mënyrë të pavarur) dhe paraqet realizimin e detyrave.
Menaxhuesi i listës së punës & Ndërfaqe përdoruesi.
Menaxhuesi i listës së punës është një komponent softueri i cili menaxhon ndërveprimin
midis pjesmarrësve në rrjedhën e punës dhe shërbimit të ekzekutimit të rrjedhës së punës. Ai
është përgjegjës për ecurinë e punës që kërkon vëmendjen e përdoruesit dhe ndërvepron me
shërbimin e ekzekutimit të rrjedhës së punës nëpërmjet listës së punës. Në disa sisteme, kjo
mund të paraqitet nëpërmjet një aplikacioni desktop që ofron një paraqitje të njësive të punës
që presin për vëmendjen e përdoruesit. Në sisteme të tjerë mund të jetë më e sofistikuar, duke
kontrolluar shpërndarjen e punës përgjatë një seti përdoruesish për të ofruar facilitete të tilla
si balancim të ngarkesës dhe ricaktim të punës. Përveç këtyre funksioneve të menaxhimit të
listës së punës, motorët rrjedhë pune suportojnë zakonisht një rang të madh ndërveprimi me
aplikacione klienti, duke përfshirë regjistrimin dhe ç‟regjistrimin e pjesmarrësve në rrjedhën
e punës, kërkimin e startimit të një instance të një procesi të posaçëm, kërkimin e njësisë së
punës të rradhitur për një pjesmarrës të veçantë etj.
Në figurën e mësipërme, ndërfaqja me përdoruesin paraqitet si një komponent softueri i
veçuar, përgjegjës për paraqitjen e dialogimit me përdoruesin dhe kontrollin e ndërfaqes
lokale me përdoruesin. Në disa sisteme kjo mund të kombinohet me menaxhuesin e listës së
punës në një entitet funksional të vetëm. Gjithashtu disa aplikacione klienti mund të
ndërveprojnë me disa motorë rrjedhë pune të ndryshëm, duke mundësuar konsolidimin e
njësive të punës nga këto shërbime, në një listë të unifikuar detyrash, për t‟ua paraqitur
pjesmarrësve nëpërmjet një ndërfaqeje të përbashkët përdoruesi.
Thërritja e aplikacioneve lokalë mund të jetë e nevojshme për të suportuar përdoruesin në
ndërmarrjen e disa detyrave të veçanta. Kjo mund të realizohet nëpërmjet menaxhuesit të
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listës së detyrave, për shembull gjatë kohës së paraqitjes të njësive të punës te përdoruesi ose
mund të jetë përgjegjësi e përdoruesit, duke përdorur facilitete të përgjithshme të
disponueshme në ndërfaqen e përdoruesit për të ngarkuar aplikacionet mbështetëse përkatëse.
Ka një dallim midis thërritjes së aplikacionit nëpërmjet Menaxhuesit të listës së
punës/Ndërfaqe përdoruesi (që nuk kontrollohet direkt nga motori rrjedhë pune dhe mund të
jetë i padukshëm për të) dhe thërritjes direkte të aplikacionit nga softueri i ekzekutimit të
rrjedhës së punës.
Funksione Supervizimi.
Në një sistem rrjedhë pune ekzistojnë një numër funksionesh supervizimi, të cilat ofrohen
normalisht. Këto ofrohen zakonisht duke u bazuar në privilegje supervizimi të një stacioni
pune, ose përdoruesi të veçantë. Këto funksione mund të mundësojnë supervizorët të
ndryshojnë rregullat e shpërndarjes së punës, identifikimin e pjesmarrësve për rolet specifikë
organizativë në një proces, gjurmimin dhe alarme për afate të tejkaluara ose forma të tjera
ngjarjesh, gjurmimin e historikut të një instance procesi të veçantë, hulumtimin në lidhje me
rendimentin dhe statistika të tjera etj. Aty ku përdoren motorë rrjedhë pune të shpërndarë,
mund të nevojiten komanda specifike për transferimin e veprimeve të tilla kontrolli ose
përgjigje midis motorëve të ndryshëm rrjedhë pune për ofrimin e një ndërfaqeje të vetme
administrative.

1.3 Windows Workflow Foundation
Një nga teknologjitë që kompania Microsoft ofron në mënyrë që të lehtësojë dhe të zhvillojë
programimin në .NET është Windows Workflow Foundation, një softuer që ju mundëson
përdorimin e modelit deklarativë të rrjedhës së punës në aplikacionet tuaja.
Në Figurën 1.5 paraqitet arkitektura e Windows Workflow Foundation.[5]
Komponentët kryesorë të kësaj arkitekture paraqiten si më poshtë:
“Runtime” - ofron ambjentin e ekzekutimit të rrjedhës së punës. Ai ofron shërbime dhe
funksione kryesore të tilla si:


Skedulimin dhe ekzekutimin e rrjedhës së punës dhe të aktiviteteve.



Menaxhimin e mënyrës së ekzekutimit të rrjedhës së punës. Rrjedha e punës mund të
ekzekutojë aktivitetet e saj në mënyrë sekuenciale dhe në formë ciklike, duke
ekzekutuar përsëri një aktivitet të mëparshëm.



Menaxhimin e statusit të një instance të rrjedhës së punës. Instanca e rrjedhës së punës
përmban të dhënat dhe aktivitetin që ekzekutohet.
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Ngarkimin dhe ruajtjen e një instance të rrjedhës së punës në një instancë arkivimi
permanent.



Gjurmimin e ekzekutimit të rrjedhës së punës dhe gjenerimin e eventeve kur rrjedha e
punës dhe aktiviteti ndryshojnë status.

Figura 1.5 Arkitektura e WWF

Aktivitete standarte - Windows Workflow Foundation ofron një set aktivitetesh standarte që
përmbahen në Librarinë e Aktiviteteve Bazë. Kjo librari përbëhet nga aktivitetet thelbësore
më të zakonshëm që ju nevojiten për ndërtimin e aktiviteteve tuaja dhe rrjedhat e punës.
Aktiviteti përfaqëson një njësi të punës në një rrjedhë punë dhe përdoret për ekzekutimin e
kodit brenda një rrjedhe pune.
Figura 1.6 paraqet disa nga aktivitetet standarte te WWF të organizuara në grupe si:
“Control Flow”, “Flowchart”, “State Machine”, “Messaging” etj.
Aktivitete të personalizuara - Përveç aktiviteteve që Windows Workflow Foundation ofron,
ju keni mundësinë e krijimit të aktiviteteve tuaja duke zgjeruar funksionalitetin e Librarisë së
Aktiviteteteve Bazë. Aktivitetet e krijuara nga përdoruesi mund të implementohen me kodë
proçedurial ose në mënyrë deklarative të përbërë nga aktivitete të tjerë.
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Workflow - Rrjedhat e punës në Windows Workflow Foundation janë një orkestrim i punës
së modeluar nga proceset e biznesit dhe ka tre lloje të ndryshme rrjedhash pune që mund të
ndërtohen nëpërmjet Windows Workflow Foundation për modelimin e llojeve të ndryshme të
rrjedhës së procesit të bazuar në karakteristikat e një procesi të biznesit. Tre llojet e rrjedhës
së punës në Windows Workflow Foundation janë: “Sequential” , “Flowchart” dhe “State
Machine” .

Figura 1.6 Aktivitetet standarte të WWF

Workflow Designer - Windows Workflow Foundation përmban një kanavacë dizenjimi të
rrjedhës së punës që është i integruar në Visual Studio. Kjo kanavacë dizenjimi ju lejon që në
mënyrë vizuale të deklaroni aktivitetet dhe rrjedhën e punës. Karakteristikat e çdo aktiviteti
konfigurohen duke përdorur dritaren “Properties” ose në disa raste, direkt në sipërfaqen e
dizenjimit. Aktivitetet selektohen nga Toolbox-i i Visual Studio-s dhe vendosen në
kanavacën e dizenjimit të rrjedhës së punës.
Modeli i të dhënave në WWF - Ashtu si në çdo gjuhë tjetër programimi, WWF përdor
variabla, argumente, dhe shprehje për përpunimin e të dhënave dhe komunikimin me WWF
18
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ruajtjen e të dhënave brenda një rrjedhe pune dhe

argumentet përfaqësojnë të dhënat hyrëse dhe dalëse të një aktiviteti ose rrjedhe pune.
Argumenteve u caktohet një vlerë duke përdorur shprehje që mund të referojnë variabla.
Funksione shtesë - ofron funksionalitete shtesë të rrjedhës së punës gjatë ekzekutimit, si për
shembull : funksionalitete të personalizuara të komunikimit midis procesit “host” dhe
rrjedhës së punës, ose Persistencë dhe Gjurmim të ofruara nga Windows Workflow
Foundation.
Persistenca - është aftësia për të ruajtur dhe ngarkuar më vonë statusin e një instance rrjedhe
pune. Kjo mundësi është e rëndësishme sepse lehtëson krijim e rrjedhave të punës që
ekzekutohen për një kohë të gjatë dhe që mund të kërkojnë minuta, orë, ose ditë që të
përfundojnë. Ndërsa një rrjedhë pune është duke pritur për disa të dhëna hyrëse, statusi i tij
ruhet në mënyrë të sigurt dhe mund të shkarkohet nga memorja e kompjuterit. Kur të dhënat
janë të disponueshme instanca ngarkohet në memorje dhe ekzekutimi mund të vazhdojë.
Gjurmimi - është një mekanizëm i ofruar nga Windows Workflow Foundation për të
monitoruar ngjarje dhe ndryshime të statusit gjatë ekzekutimit të rrjedhës së punës. Të dhënat
e gjurmimit përfshijnë kohën e skedulimit të një aktiviteti për ekzekutim, startimin e
ekzekutimit, tranzicionet në statuse të ndryshëm etj. Ju mund të përcaktoni dhe aplikoni një
profil gjurmimi për të filtruar informacionin që përmbush nevojat tuaja.
Shërbimet Workflow - shërbimet workflow janë shërbime WCF(Windows Communication
Foundation) që implementohen në mënyrë deklarative si rrjedha pune. Klientët WCF
aksesojnë në mënyrë direkte rrjedhën e punës nëpërmjet një ose më shumë “endpoint”-eve.
Shërbimi workflow është plotësisht vetëfunksionues duke përcaktuar kontratën e shërbimit si
dhe parametrat e tjerë brenda vetë rrjedhës së punës.
Host Process - Rrjedhat e punës mund të ekzekutohen brenda çdo aplikacioni në Windows.
Rrjedhat e punës mund të ekzekutohen si një program, ose mund të ekspozohen si shërbime
duke përdorur shërbimet e rrjedhës së punës. Shërbimet e rrjedhës së punës mund të hostohen
në një IIS ose AppFabric.
Shembull - Herësi i dy numrave të plotë.
Figura 1.7 paraqet dizenjimin e një “workflow” që lexon dy numra të plotë dhe paraqet
herësin e pjestimit të tyre ne një dritare “console”.
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Figura 1.7 Workflow për shembullin-Herësi i dy numrave të plotë
Kodi i aktivitetit të personalizuar LexoDyInteger paraqitet më poshtë:
public sealed class LexoDyInteger : NativeActivity
{
// Percakto argumentet e aktivitetit
public OutArgument<int> Int1 { get; set; }
public OutArgument<int> Int2 { get; set; }
protected override void Execute(NativeActivityContext context)
{
// Krijo nje bookmark
context.CreateBookmark("LexoDyInteger", Resumed);
}
private void Resumed(NativeActivityContext context,
Bookmark bookmark,
object value)
{
string line = value as string;
string[] numbers = line.Split(' ');
if (numbers.Length == 2)
{
Int1.Set(context, int.Parse(numbers[0]));
Int2.Set(context, int.Parse(numbers[1]));
}
else
{
throw new Exception("Jep dy numra të ndarë nga një
hapesirë");
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}
}
protected override bool CanInduceIdle
{
get{return true;}
}
}

Programi “host” që ekzekuton këtë “workflow” paraqitet si më poshtë:
static void Main(string[] args)
{
AutoResetEvent sync = new AutoResetEvent(false);
Workflow1 wf = new Workflow1();
WorkflowApplication wfApp = new WorkflowApplication(wf);
wfApp.Completed =
delegate(WorkflowApplicationCompletedEventArgs e)
{
sync.Set();
};
wfApp.Run();
Console.WriteLine("Jep dy numra të ndarë nga një hapesirë");
string line = Console.ReadLine();
wfApp.ResumeBookmark("LexoDyInteger",line);
sync.WaitOne();
}

1.4 Parametrat e adaptueshmërisë së shërbimit
Si metodikë për evidentimin e elementeve që mund të ndryshojnë në një shërbim
administrativ :


Së pari, kemi kufizuar fushën e studimit vetëm në ato procese pune të përkufizuara si
shërbim administrativ



Së dyti, kemi zgjedhur një metodë për të studjuar ndryshimet në shërbime



Së treti, kemi zbatuar metodën për një kampion me shërbime dhe institucione



Së katërti, kemi evidentuar parametrat e adaptueshmërisë së shërbimit

Shërbimi Administrativ
Për efekt të këtij studimi “Shërbim konsiderohet një proces pune i ngritur me bazë ligjore, i
institucionit publik që merr nisje nga një kërkesë e qytetarit dhe rezulton në një përgjigje për
qytetarin”.
Parametrat e adaptueshmërisë së shërbimit
Parametrat e adaptueshmërisë së shërbimit do të quajmë elementet që mund të ndryshojnë në
një shërbim administriv.
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1.4.1 Metoda për evidentimin e parametrave të adaptueshmërisë së shërbimit
Për evidentimin e parametrave të adaptueshmërise u bazuam në mënyrat e mëposhtme:
1- Fiksojmë institucionin dhe shikojmë ndryshimet e disa shërbimeve në kohë.
2- Fiksojmë kohën dhe shikojmë ndryshimet e disa shërbimeve në institucione të së
njëjtës natyrë.
Mënyra e dytë paraqet disa përparësi:
•

Variabli i ndryshimit diskret. Ndryshimet maten për vlera të njëjta të variablit.

•

Mundësi për të përfshirë përvojën reale nëpërmjet intervistimit të punonjësve të
angazhuar me këto praktika.

Mënyra e dytë megjithatë kërkon që të shikohen ndryshimet e të njëjtit shërbim në
institucione të ndryshme. Kjo gjë kërkon që institucionet të jenë të së njëjtës natyrë, pra që
kryejnë të njëjtat funksione por në territore të ndryshme. Institucionet ku mund të realizohej
kjo analizë mund të ishin Bashkitë. Bashkitë ofrojnë përafërsisht të njëjtën listë shërbimesh të
cilat në elemente bazë rregullohen nga akte ligjore/nën ligjore. Megjithatë Bashkitë brenda
hapësirës ligjore vendosin për detaje të ofrimit të shërbimit në mënyrë të pavarur.
1.4.2 Analiza e shërbimeve
Për evidentimin e parametrave të adaptueshmërisë u analizuan shërbimet administrative në 8
Njësi të Qeverisjes Vendore(NJVQ). Në Figurën 1.8 dhe Figurën 1.9 paraqiten karakteristikat
kryesore të këtyre Njësive të Qeverisjes Vendore.

Figura 1.8 Bashkitë shërbimet e të cilave u analizuan
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Figura 1.9 Komunat shërbimet e të cilave u analizuan
1.4.3 Metodika për evidentimin e shërbimeve
Hapat për evidentimin e shërbimeve:
1. Plotësimi i skedave të shërbimit nga specialistët e pushtetit vendor në të cilat
evidentohen shërbimet, baza ligjore, Njësitë Vendore ku ofrohet ky shërbim,
kategoritë për të cilat ofrohet shërbimi dhe niveli i kompetencës (shiko Figurën 1.10)
2. Identifikimi i shërbimeve të ngjashme ( nga 368 u konkludua në 123 shërbime)
3. Konsultimi i listës paraprake me specialistët (nga 123 u konsolidua në 67 shërbime)
4. Verifikimi me bazën ligjore të 67 shërbimeve

Figura 1.10 Skedat e intervistimit të specialistëve të NJQV
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Figura 1.11 paraqet hapat e ndërmarrë për evidentimin e shërbimeve në Njësite e Qeverisjes
Vendore.

Figura 1.11 Hapat e ndërmarrë për evidentimin e shërbimeve
1.4.4 Parametrat e adaptueshmërisë të evidentuara
Parametrat e adaptueshmërisë të evindentuara nga analiza e shërbimeve në 8 Njësitë e
Qeverisjes Vendore duke identifikuar ndryshimet që vinin nga vendimmarrjet e veçanta janë:


Rrjedha e punës (hapat e trajtimit të një praktike administrative)



Të dhënat që mblidhen nga qytetari



Modelet e dokumentave “që printohen nga programi”



Lista e dokumentave bashkëngjitur



Rolet në procesin e trajtimit të praktikave



Koordinimi me institucione të tjerë

1.4.5 Tiparet e softuerit për automatizimin e shërbimeve administrative për t’ju
përshtatur parametrave të adaptueshmërisë
Zhvillimi i një softueri të suksesshëm për automatizimin e proceseve të qeverisjes elektronike
duhet të përmbajë karakteristika të tilla si:


aftësinë e softuerit për t‟ju adaptuar ndryshimeve të procesit në kohën e duhur



thjeshtësi në përdorimit e tij



qëndrueshmëri dhe mirëmbajtje



i pasur me mjete GUI për dizenjimin e modelit të procesit



i pasur me mjete fleksibel të grumbullimit të të dhënave



i pasur me mjete të gjenerimit të dokumenteve
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i pasur me mjete të administrimit të rasteve të përdorimit të proceseve



i pasur me mjete të komunikimit me sisteme të tjerë
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2. Ndërtimi i diagramave të rrjedhës së punës
2.1 Nevoja për ndërfaqe grafike Ueb për ndërtimin e rrjedhës së punës
Proceset e qeverisjes elektronike janë vazhdimisht në ndryshim, janë të paparashikueshëm, të
paqëndrueshëm dhe bëhen më kompleksë çdo ditë. Ndërtimi i rrjedhës së punës nga interneti
na jep mundësinë për tu përshtatur shpejt me kërkesat e reja, duke ndryshuar ose përmirësuar
hapat dhe aktivitetet e procesit të qeverisjes elektronike, pavarësisht nga vendndodhja
gjeografike, larg nga zyra, në kohë, pa koston e instalimit të ndonjë programi dhe thjesht,
vetëm duke pasur qasje në internet.

2.2 Mjetet e disponueshme
SVG (Scalable Vector Graphics) është një nga teknologjitë Ueb që mundëson krijimin e
objekteve grafikë në “browser”. SVG është një gjuhë që përshkruan grafikë dy-dimensionale
në XML.[6]
SVG përdoret për të paraqitur tre lloje objektesh grafike:


Forma grafike – SVG ka disa forma të paracaktuara grafike, si dhe elementë “path”, të
cilët mund të përshkruajnë çdo formë arbitrare dy-dimensionale.



Tekst - SVG ofron elementë për paraqitjen e tekstit.



Grafikë Bitmap (imazhe) - SVG lejon grafikë konvencionalë bitmap për tu përfshirë
në një grafikë SVG apo dokument.

Grafika SVG mund të jetë interaktive dhe dinamike. Modeli DOM (Document Object Model)
për SVG, i cili përfshin XML DOM, lejon animacione grafike vektorialë në mënyrë të
thjeshtë dhe efikase nëpërmjet skriptimit.

2.3 Grafika Ueb SVG
2.3.1 Historia e zhvillimit[7]
SVG është zhvilluar nga Grupi i Punës SVG W3C duke filluar në 1998, pasi kompanitë
Macromedia dhe Microsoft paraqitën gjuhën VML (Vector Markup Language) ndërsa
kompanitë Adobe Systems dhe Sun Microsystems paraqitën një format konkurrues të njohur
si PGML (Precision Graphics Markup Language). Grupi i Punës kryesohej nga Chris Lilley i
W3C. SVG 1,0 u bë një Rekomandim i W3C në 2001. SVG 1,1 dhe SVG mobile Profiler
(SVG Basic dhe SVG Tiny) u miratuan si Rekomandime të W3C në Janar të vitit 2003. SVG
2 është specifikimi i zhvilluar aktualisht dhe është në dispozicion në formën e draftit.
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2.3.2 Avantazhet e SVG
Janë një numër arsyesh pse SVG është e përshtatshme në mënyrë ideale në platformën Ueb[8]:


Imazhet SVG mund të krijohen dhe të editohen me çfarëdo editor teksti.



Imazhet SVG mund të kërkohen, të indeksohen, të përdoren në skript dhe të
kompresohen.



Imazhet SVG ndryshojnë në shkallë.



Imazhet SVG mund të zumohen pa degradim.



SVG është një standard i hapur.



Skedarët SVG janë në formatin XML.

2.3.3 Gjuha SVG
Struktura SVG
Një dokument SVG është një dokument i thjeshtë XML me DTD (Document Type
Definition) e vet dhe elementë që përdoren për të paraqitur forma grafike. Meqënëse SVG
bazohet në XML, ajo zbaton strukturën dhe rregullat sintaktikorë XML.
Shembulli i mëposhtëm paraqet një dokument të thjeshtë SVG.
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN"
"http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd">
<svg width="200" height="150"
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<title>Shembull i ndertimit te nje rrethi</title>
<desc>Ndërtimi i një rrethi</desc>
<circle cx="100" cy="75" r="45" />
</svg>

Kodi SVG fillon me një deklaratë XML:
<?xml version="1.0"?>

dhe më pas deklaron tipin e dokumentit që i referohet një DTD:
<!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN"
"http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd">

Më pas elementi rrënjë <svg> përcakton gjerësinë dhe lartësinë e formës grafike në pixel:
<svg width="200" height="150"
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">

Kur një element <svg> </svg> përfshihet në përmbajtjen e një skedari XML ose HTML ai
referohet si fragment dokumenti SVG.
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Një dokument SVG ashtu si një dokument XML përdor elemente për të specifikuar llojet e
objekteve të vendosur në skedar. Elementet në një dokument SVG ndjekin të njëjtat rregulla
si në XML. Ato përbëhen nga etiketat <element> </element> dhe informacioni midis
tyre.
Çdo element mund të përmbajë atribute që përshkruajnë karakteristika të një elementi. Për më
shumë kontroll mbi imazhet, shumica e atributeve përmbajnë vlera. Atributet dhe vlerat
paraqiten nëpërmjet sintaksës attribute=’value’. Në rastin kur një atribut ka më shumë
se një vlerë ato ndahen nga njëra tjetra duke përdorur shenjën e pikëpresjes “;”.
Sintaksa për elementet dhe atributet e tyre paraqitet si më poshtë:
<element attribute=”value”> ose
<element attribute=”value:specifier; value:specifier;>

Elementet bazë SVG
Elementet bazë të grafikës SVG[9] që përshkruajnë figurat grafike më të përdorshme janë:


Line

Elementi <line> përdoret për të krijuar një vijë.
Shembulli i mëposhtëm paraqet krijimin e një vije (shiko Figurën 2.1):
<svg width="300" height="300" >
<line x1="100" y1="100" x2="300" y2="100" stroke="black"/>
</svg>



-

x1,y1 specifikojnë koordinatat e fillimit të vijës.

-

x2,y2 specifikojnë koordinatat e fundit të vijës.

-

stroke specifikon ngjyrën e vijës.

Rectangle

Elementi <rect> përdoret për të krijuar një drejtkëndësh / katror .
Shembulli i mëposhtëm paraqet krijimin e një drejtkëndëshi (shiko Figurën 2.2):
<svg width="300" height="300" >
<rect x="150" y="50" width="50" height="50" />
</svg>

-

x , y specifikojnë koordinatat e këndit majtas lart.

-

width, height specifikojnë gjerësinë dhe lartesinë e drejtkëndëshit.
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Figura 2.1 Krijimi i një vije në SVG

Figura 2.2 Krijimi i një drjetkëndëshi në SVG


Circle

Elementi <circle> përdoret për të krijuar një rreth.
Shembulli i mëposhtëm paraqet krijimin e një rrethi (shiko Figurën 2.3):
<svg width="300" height="300" >
<circle cx="150" cy="60" r="35" stroke="black" fill="red" />
</svg>

-

cx , cy specifikojnë koordinatat e qendrës së rrethit.

-

r specifikon rrezen e rrethit.

-

stroke specifikon ngjyrën e vijës së rrethit.

-

fill specifikon ngjyrën e formës së rrethit.
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Figura 2.3 Krijimi i një rrethi në SVG


Ellipse

Elementi <ellipse> përdoret për të krijuar një elips.
Shembulli i mëposhtëm paraqet krijimin e një elipsi (shiko Figurën 2.4):
<svg width="300" height="300" >
<ellipse cx="200" cy="80" rx="60" ry="40"
fill="green" stroke="red" stroke-width="2" />
</svg>

-

cx , cy specifikojnë koordinatat e qëndrës së elipsit.

-

rx , ry specifikojnë rrezen horizontale dhe vertikale të elipsit.

-

fill specifikon ngjyrën e formës së elipsit.

-

stroke specifikon ngjyrën e vijës së elipsit.

-

stroke-width specifikon gjerësinë e vijës së elipsit.

Figura 2.4 Krijimi i një elipsi në SVG
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Polyline

Elementi <polyline> përdoret për të krijuar një vijë të thyer.
Shembulli i mëposhtëm paraqet krijimin e një vije të thyer që simbolizon një tranzistor (shiko
Figurën 2.5):
<svg width="300" height="300" >
<polyline points="5 20, 20 20, 25 10, 35 30, 45 10, 55 30,
65 10, 75 30, 80 20, 95 20"
stroke="black" stroke-width="2" fill="none" />
</svg>

-

points specifikon koordinatat x, y të pikave përgjatë vijës së thyer.

-

stroke

-

stroke-width specifikon gjerësinë e vijës së thyer.

specifikon ngjyrën e vijës së thyer.

Figura 2.5 Krijimi i një vije të thyer në SVG


Polygon

Elementi <polygon> përdoret për të krijuar një shumëkëndësh.
Shembulli i mëposhtëm paraqet krijimin e një paralelogrami (shiko Figurën 2.6):
<svg width="300" height="300" >
<polygon points="120,50 220,50 170,130 70,130"
fill="red" stroke="black"/>
</svg>

-

points specifikon koordinatat e këndeve të shumëkëndëshit.

-

fill specifikon ngjyrën e formës së shumëkëndëshit.

-

stroke specifikon ngjyrën e vijës së shumëkëndëshit.
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Figura 2.6 Krijimi i një shumëkëndëshi në SVG


Path

Elementi <path> përdoret për të krijuar të njëjtat figura si dhe elementet vija, vija të thyera,
shumëkëndësh, rrathë dhe drejtkëndësh.
Komandat e mëposhtme janë të disponueshme për elementin <path>


M - për tu pozicionuar në një pike të re.



L - vizaton një vijë nga pika aktuale në një pikë të re.



H - vizaton një vijë horizontale nga pika aktuale në një pikë të re.



V - vizaton një vijë vertikale nga pika aktuale në një pikë të re.



C , S - vizaton një vijë të lakuar kubike Bézier.



Q , T - vizaton një vijë të lakuar kuadratike Bézier.



A - vizaton një hark eliptik.



Z - mbyll “path”-in.

Shembulli i mëposhtëm paraqet vizatimin e një trekëndëshi duke përdorur elementin <path>
(shiko Figurën 2.7):
<svg width="300" height="300" >
<path d="M150 30 L75 150 L225 150 Z" fill="blue"/>
</svg>



Text

Elementi <text> përdoret për paraqitjen e tekstit.
Shembulli i mëposhtëm paraqet krijimin e një teksti te thjeshtë (shiko Figurën 2.8):
<svg width="300" height="300" >
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<text x="50" y="50">Tekst i thjeshtë</text>
</svg>

-

x, y paraqesin koordinatat e pozicionimit të tekstit.

Figura 2.7 Krijimi i një trekëndëshi nëpërmjet elementit path në SVG

Figura 2.8 Paraqitja e një teksti në SVG


Image

Elementi <image> përdoret për përfshirjen e një figure të një formati PNG ose JPEG në një
dokument SVG. Përdorimi i elementit <image> është i ngjashëm me përdorimin e elemetit
<rect> ku:

-

x, y specifikojnë koordinatat e këndit majtas-lart.

-

width, height specifikojnë gjerësinë dhe lartësinë e imazhit.

-

vendodhja e figurës paraqitet nëpërmjet atributit xlink:href.

Shembulli i mëposhtëm paraqet perfshirjen e një imazhi:
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<svg width="300" height="300" >
<image xlink:href=”yourimage.jpg” x=”0” y=”0” height=”50px ”
width=”50px”>
</svg>

Animacioni në SVG
Animacioni realizohet duke ndryshuar atributet e një figure SVG me kalimin e kohës. Kjo
realizohet duke përdorur elementët e mëposhtëm :
 Elementi <set> ndryshon vlerën e një atributi të një forme SVG pas një intervali të
caktuar kohor dhe vetëm një herë.
 Elementi <animate> përdoret për të animuar një atribut të vetëm të një forme SVG me
kalimin e kohës..
 Elementi <animateColor> modifikon ngjyrën e një elementi me kalimin e kohës.
 Elementi <animateTransform> animon atributin transform të një forme SVG.
 Elementi <animateMotion> animon lëvizjen e një forme SVG përgjatë një itenerari.
Ndërveprimi në SVG
Vizatimet SVG mund të jenë interaktive dhe dinamike[10]. SVG ka DOM e tij SVG DOM.
SVG DOM është një ndërfaqe programimi, e cila i mundëson çdo gjuhe programimi akses në
pjesët e dokumentit SVG. Çdo element SVG dhe atributet e tij mund të aksesohen dhe të
manipulohen duke përdorur skripte. Gjuha skript zakonisht më e përdorur është JavaScript.
Duke përdorur JavaScript ne mund të krijojmë elementë, të ndryshojmë elementë, të heqim
elementë dhe të rirendisim grafin DOM. Metodat më të përdorshme për modifikimin e një
dokumenti SVG janë:


getElementById



getStyle



setProperty



setAttribute



getAttribute



cloneNode

Ne mund të krijojmë një skript në JavaScript për të ndërvepruar me një grafikë SVG.
Ndërveprimi ndodh kur objektet grafike i përgjigjen ngjarjeve. Për të përdorur skriptime në
SVG nevojitet përdorimi i elementit <script> midis skriptit dhe përcaktimin e atributit
TYPE të elementit <script>.
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Skripti përban funksione që thërriten nga ngjarje të shkaktuara nga elementë në SVG.
Objektet mund të përgjigjen ndaj ngjarjeve të mousit të lidhura me klikimin e butonit si
mouseclick, mousedown dhe mouseup; ngjarjeve të lidhura me lëvizjen e mousit: mouseover,
mouseout dhe mousemove; ngjarjeve të lidhura me statusin e një objekti dhe ngjarjeve të
lidhura me shtypjen e tasteve si keydown dhe keyup. Për të lejuar një objekt që ti përgjigjet
një ngjarjeje ne shtojmë një atribut onEventName te elementi përkatës. Vlera e atributit do të
jetë një shprehje JavaScript, zakonisht një thirrje funksioni. Ky funksion zakonisht ka si
parametër fjalën e rezervuar evt. Parametri evt ka metoda dhe veti që përshkruajnë ngjarjen e
ndodhur.
Shembulli i mëposhtëm paraqet përdorimin e një skripti JavaScript për të ndryshuar rezen e
një rrethi:
<svg width="100" height="100" viewBox="0 0 100 100"
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<script type="text/javascript">
// <![CDATA[
function change(evt) {
var target = evt.target;
var radius = target.getAttribute("r");
if (radius == 15) {
radius = 45;
} else {
radius = 15;
}
target.setAttribute("r",radius);
}
// ]]>
</script>
<circle cx="50" cy="50" r="45" fill="green"
onclick="change(evt)" />
</svg>

2.4 Përdorimi i SVG për krijimin e diagrameve të rrjedhës së punës
Vizatimi i diagrameve të rrjedhës së punës kërkon disa karakteristika që janë të
implementuara më së miri në SVG të tilla si[11]:


Gjenerimi në mënyrë dinamike i diagrameve SVG bazuar në të dhëna në “server”, të
tilla si “database” apo skedarë të tjerë.



Krijimi i “path”-eve komplekse.



Animimi i objekteve grafikë në diagram.



Ndryshimi i diagramit si përgjigje e ngjarjeve të “browser”-it.
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2.4.1 Gjenerimi në mënyrë dinamike i diagrameve SVG
Shembulli i mëposhtëm paraqet një skript PHP që gjeneron një grafikë SVG e cila përfshin
disa nga elementet bazë për krijimin e një diagrame: një rreth, një drejtkëndësh, një
trekëndësh, një vijë e thyer dhe tekst (shiko Figurën 2.9).
1. <?php
2. header("Content-type: image/svg+xml");
3. echo '<?xml version="1.0" standalone="no"?>';
4. echo '<!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.0//EN"
5. "http://www.w3.org/TR/2001/REC-SVG-20010904/DTD/svg10.dtd">';
6. echo
7. '<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
8. xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
9. width="300px" height="300px">';
10. echo "
11. <title>Shembull SVG</title>
12. <circle id='rrethi' cx='120' cy='150' r='60' fill='#F0F0F0'>
13. <animate attributeName='r' from='2' to='80' begin='0'
14.
dur='3' repeatCount='indefinite' /></circle>
15. <rect x='19' y='37' fill='#52B848' stroke='#000000'
16.
stroke-miterlimit='10'
17.
width='80' height='59' id='greenBlock' />
18. <polyline points='120 30, 25 150, 290 150' id='vije'
19.
stroke-width='4' stroke='brown' fill='none' />
20. <polygon points='210 100, 210 200, 270 150' id='pol'
21.
fill='green' />
22. <text id='mesazh' x='60' y='250' fill='blue'>Hello,
23.
World!</text>
24. </svg> ";
25. ?>

Në rreshtin nr. 2 një informacion dërgohet në “browser” duke identifikuar tipin e përmbajtjes
së të dhënave si image/svg nëpërmjet funksionit PHP:
header ("Content-type: image/svg+xml");

Më pas “output”-i dërgohet në “browser” nëpërmjet komandave echo të cilat lejojnë
dërgimin në “browser” të të dhënave të cilat mund të selektoheshin nga një bazë të dhënash.
Komanda animate përdoret në elementin circle për të ndryshuar madhësinë e rrezes së tij
nga 2 në 80 pixel me një interval përsëritjesh prej 3 milisekondash (dur=3). Animacioni
starton menjëherë gjatë ngarkimit të faqes (begin=’0’) dhe përsëritet në mënyrë të
vazhdueshme (repeatCount='indefinite').
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Figura 2.9 Gjenerimi në mënyrë dinamike i diagrameve SVG

2.4.2 Vizatimi i “path”-eve kompleskse në SVG
SVG është e pasur me elemente për vizatimin e vijave komplekse. Ky funksionalitet ofrohet
nga elementët e mëposhtëm:


Polyline



Path



Bézier Curve

2.4.3 Animimi i objekteve në diagram
Animacion grafik është procesi i ndryshimit të atributit (eve) të një objekti grafik. Në SVG
është shumë e lehtë implementimi i animacionit. Ne, kemi dhënë një shembull të animimit të
rrezes së një rrethi. Animacione më komplekse, sidomos animimi njëkohësisht i disa
atributeve, ose animimi i formës së vijave që përbahen në një diagramë të rrjedhës së punës,
janë gjithashtu të mundshëm në SVG.
Në shembullin e mësipërm të gjenerimit të një diagrame me SVG ndryshimi i kodit në
rreshtin nr.15 me kodin e mëposhtëm :
<rect x='19' y='37' fill='#52B848' stroke='#000000' strokemiterlimit='10' width='80' height='59' id='greenBlock' >
<animateTransform
attributeName="transform"
begin="0s"
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dur="20s"
type="rotate"
from="0 60 60"
to="360 60 60"
repeatCount="indefinite"
/>
</rect>

dhe kodit në rreshtat 12,13,14 me kodin e mëposhtëm:
<circle id='rrethi' cx='120' cy='150' r='60' fill='#F0F0F0'>
<animate attributeName='cx' from='120' to='300' begin='0'
dur='10' repeatCount='indefinite' />
<animate attributeName='cy' from='150' to='-20' begin='0'
dur='10' repeatCount='indefinite' />
</circle>

do të animojë njëkohësisht pozicionin e rrethit dhe do të rrotullojë drejtkëndëshin (shiko
Figurën 2.10).

Figura 2.10 Animimi në SVG
2.4.4 Ndryshimi i diagramës SVG nëpërmjet eventeve të “browser”-it
Shembulli i paraqitur në Figurën 2.11 lejon përdoruesin të përzgjedhë nëpërmjet “event”-it të
“browser”-it onChange të një inputi të tipit color ngjyrën e një elementi në diagram.
Funksioni JavaScript në shembullin e mëposhtëm përdor metodën getSVGDocument() për të
krijuar një objekt SVG document. Ky object SVG document mund të përdoret në të njëjtën
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mënyrë si edhe në HTML DOM për të aksesuar objektet në dokumentin SVG ose për të
shtuar ose hequr objekte në dokumentin SVG.
function poligon(choosen_color)
{
var svgEmbed = document.querySelector("#svgembed");
var svg = svgEmbed.getSVGDocument();
var p = svg.getElementById("pol");
p.setAttribute("fill", choosen_color);
}

Metoda getElementById("pol"); përdoret për tu rreferuar mbi objektin polygon dhe pastaj
përdorim metodën setAttribute të objektit SVG për të konfiguruar atributin fill me ngjyrën e
cila është marrë si argument i funksionit.
Shembulli i mëposhtëm paraqet një input HTML të tipit color i cili lejon përdoruesin të
përzgjedhë ngjyrën për polygonin.
Color the poligon:<input type="color" name="poligon_color"
onChange="poligon(this.value);">

Figura 2.11 Ndryshimi i ngjyrës së elementëve të diagramës SVG
Mjetet dhe teknikat e mësipërme janë përdorur për krijimin e një moduli të quajtur “Process
Modeler” për një softuer për automatizim e proceseve të qeverisjes elektronike të quajtur
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Smart Processes1, që ofron një ndërfaqe grafike Ueb për dizenjimin e rrjedhës së punës.
Figura 2.12 paraqet një “print screen” të këtij moduli.

Figura 2.12 Ndërfaqe grafike Ueb për dizenjimin e rrjedhës së punës

1

Një version Demo të softuerit Smart Processes që përmban modulin Process Modeler është i disponueshëm në
adresën http:// www.ictsofts.com.
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3. Ndërtimi i formave dinamike
3.1 Nevoja për forma dinamike
Format “data-entry” janë një nga komponentët kryesorë në të gjitha aplikacionet e
automatizimit të proceseve. Në aplikacionet aktualë, shumica e përmbajtjes së një forme
“data-entry” krijohet gjatë fazës së programimit. Kur kërkesat e një aplikacioni ndryshojnë,
nevojitet ridizenjimi ose rikompilimi i skedarit të formës. Për më tepër, meqënëse procese të
ndryshme kanë të dhëna “input”-esh të ndryshme, dizenjimi paraprak i një forme për tu
përgjithësuar është i pamundur.
Për të kapërcyer këto kufizime në krijimin e formave “data-entry”, ne sugjerojmë një përqasje
të përgjithshme për ndërtimin në mënyrë dinamike të elementëve të përmbajtjes së formës,
duke i transformuar ato nga një bazë të dhënash në të cilën janë të rezervuara, në një formë
HTML.

3.2 Zgjidhja e propozuar
Sugjerimi ynë për krijimin në mënyrë dinamike të elementëve të përmbajtjes së një forme
paraqitet nga hapat në vijim[12]:
1. Rezervimi në mënyrë dinamike i të dhënave që përfaqësojnë elementët e formës dhe
“input”-et e përdoruesit të një procesi në bazën e të dhënave.
2. Eksportimi i të dhënave të një rasti përdorimi të një procesi si XML.
3. Konvertimi i të dhënave XML nëpërmjet XSLT në një formë HTML.
4. Përdorimi i “event”-eve të “browser”-it për dërgimin në server të vlerës së ndryshuar të një
“input”-i.
5. Modifikimi i vlerës së “input”-it në bazën e të dhënave.
Këto hapa paraqiten në diagramë në Figurën 3.1.

MSSQL SERVER
• Rezervo
"input"-et në
tabela

FOR XML
• Eksporto të
dhënat "case"
në XML

XSLT

Evente të Browser
-it
• Transformo
XML në formë
HTML

• Dërgo kërkesë
për modifikimin
e vlerës së
"input"-it

Server-side script
• Rezervo vlerën
në bazën e të
dhënave

Figura 3.1 Hapat e ndjekur për krijimin e një forme dinamike “data entry”
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3.3 Skema e bazës së të dhënave
Në Figurën 3.2, paraqitet skema e bazës së të dhënave e përdorur për rezervimin në mënyrë
dinamike të elementeve të fomës dhe të të dhënave të përdoruesit, që jepen nëpërmjët formës.
Tabela “Process”, rezervon të dhëna rreth procesit që konfigurojmë, tabela “Cases” rezervon
të dhëna rreth një rasti përdorimi të një procesi ose “case”, tabela “Inputs” rezervon të dhëna
rreth elementëve të një forme dhe tabela “Data” rezervon të dhëna që jepen nga përdoruesi
për një rast përdorimi të një procesi.

Figura 3.2 Skema e bazës së të dhënave e qasjes sonë

3.4 Konvertimi i të dhënave SQL në XML
Klauzola FOR XML në një komandë “Select” në SQL bën të mundur konvertimin e të
dhënave nga tabelat relacionale në një dokument të strukturuar XML. Sintaksa bazë e
klauzolës FOR XML[13] është si më poshtë:
FOR XML
{
AUTO [<directives>] [ELEMENTS]
| RAW [(‘<element>’)] [<directives>] [ELEMENTS]
| PATH [(‘<element>’)] [<directives>] [ELEMENTS]
}
<directives> = [ , TYPE ] [, ROOT (‘<root>’) ]
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AUTO
Mënyra AUTO afishon rezultatin e një komande “Select” si elementë XML. Emri i elementit
XML është i njëjtë me emrin e tabelës dhe vlerat e kolonave afishohen si atribute XML.
Shembulli i mëposhtëm paraqet përdorimin e klauzolës AUTO për selektimin e të dhënave
nga një tabelë të emërtuar “Employees” që përmban të dhëna si ID e punonjësit , Emrin dhe
Mbiemrin e tij.
Shembulli
SELECT EmployeeID, FirstName, LastName
FROM Employees
FOR XML AUTO

afishon:
<Employees EmployeeID="1" " FirstName="Nancy" LastName="Davolio" />
< Employees EmployeeID="2" FirstName="Andrew" LastName="Fuller" />
< Employees EmployeeID="3" FirstName="Janet" LastName="Leverling” />
Nëse dëshironi që vlerat e kolonave të afishohen si elementë mund të përdorni opsionin
ELEMENTS në klauzolën AUTO.

Shembulli
SELECT EmployeeID, FirstName, LastName
FROM Employees
FOR XML AUTO,ELEMENTS

afishon:
<Employees>
<EmployeeID>1</EmployeeID>
<FirstName>Nancy</FirstName>
<LastName>Davolio</LastName>
</Employees>
<Employees>
<EmployeeID>2</EmployeeID>
<FirstName> Andrew </FirstName>
<LastName> Fuller </LastName>
</Employees>
<Employees>
<EmployeeID>3</EmployeeID>
<FirstName> Janet </FirstName>
<LastName> Leverling </LastName>
</Employees>
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RAW
Mënyra RAW afishon rezultatin si një <row> element. Vlerat e kolonave të tabelës afishohen
si atribute .
Shembulli
SELECT EmployeeID,FirstName,LastName
FROM Employees FOR XML RAW

afishon:
<row EmployeeID="1" " FirstName="Nancy" LastName="Davolio" />
<row EmployeeID="2" FirstName="Andrew" LastName="Fuller" />
<row EmployeeID="3" FirstName="Janet" LastName="Leverling” />
Ju mund të ndryshoni emërtimin e elementit <row> duke specifikuar emërtimin tuaj.
Shembulli
SELECT EmployeeID, FirstName,LastName
FROM Employees
FOR XML RAW('Employee'),ELEMENTS

afishon:
< Employee EmployeeID="1" " FirstName="Nancy" LastName="Davolio" />
< Employee EmployeeID="2" FirstName="Andrew" LastName="Fuller" />
< Employee EmployeeID="3" FirstName="Janet" LastName="Leverling” />
PATH
Mënyra PATH ju lejon të përcaktoni strukturën përbërëse të elementeve të afishuara XML
duke përdorur sintaksën XPath.
Nëse do të dëshironit të afishonit rekordet e tabelës “Employees” në formatin e paraqitur më
poshtë
<Employee ID="1">
<Name>
<FirstName>Nancy</FirstName>
<LastName>Davolio</LastName>
</Name>
</Employee>
ju mund të përdorni mënyrën PATH siç paraqitet në vijim:
SELECT EmployeeID "@ID", FirstName "Name/FirstName", LastName
"Name/LastName"
FROM Employees FOR XML PATH ('Employee')
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Për të konvertuar të dhënat e një rasti përdorimi të një procesi në XML, ne specifikojmë
klauzolën FOR XML në query. Në skriptin e paraqitur më poshtë të dhënat më pas
rezervohen në një skedar XML.
<?php
$serverName = "servername\instancename";
$connectionInfo = array( "Database"=>"databasename");
$conn = sqlsrv_connect( $serverName, $connectionInfo);
$sql="Select dbo.Inputs.inputId as [id],
dbo.Inputs.type as [type],
dbo.Inputs.name as [name],
dbo.Data.value as [value]
from dbo.Inputs
inner join dbo.Data
on dbo.Inputs.inputId=dbo.Data.inputId
where dbo.Data.caseId= $_REQUEST[caseId]
FOR XML PATH('element'),ROOT('elements'),
ELEMENTS XSINIL,TYPE";
$stmt = sqlsrv_query( $conn, $sql);
sqlsrv_fetch($stmt);
$xml=' ';
$xml.='<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>';
$xml.=sqlsrv_get_field($stmt,0,SQLSRV_PHPTYPE_STRING('UTF8'));
$file = 'form.xml';
file_put_contents($file, $xml);
sqlsrv_free_stmt( $stmt);
sqlsrv_close($conn);
?>

3.5 XML dhe XLST
XML është shkurtimi për “eXtensible Markup Language”, dhe përdoret për të përshkruar
dokumente dhe të dhëna në një format standart teksti që mund të shkëmbehen nëpërmjet
protokolleve standarte të Internetit[14].
Struktura e një Dokumeti XML
Struktura e dokumentit XML[15] përbëhet nga dy pjesë: prologu dhe elementi rrënjë ose
elementi “document”. Prologu paraqitet në fillim të dokumentit XML dhe përmban
informacion rreth dokumentit.
Prologu mund të përmbajë deklaratë rreth versionit të dokumentit, komente, instruksione
procesimi dhe Document Type Definition (DTD) ose Skemën XML.
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Dokumentet XML duhet të përmbajnë një element të vetëm “document” ose rrënjë që mund
të përmbajë elementë të tjerë. Çdo përmbajtje në një document XML duhet të paraqitet si
përmbajtje e elementit “document”.
Figura 3.3 paraqet strukturën e përmbajtjes së një dokumenti XML.

Figura 3.3 Struktura e një dokumenti XML
Prologu i Dokumentit XML
Prologu i një dokumenti XML përmban informacion rreth dokumentit. Ai mund të përmbajë
deklaratë XML, instruksione procesimi dhe DTD ose skemën XML.
Deklarata XML
Deklarata XML mund të përfshijë atribute që ofrojnë informacion në lidhje me versionin
XML, kodimin e përdorur në dokument dhe nëse dokumenti është i pavarur nga skedarë të
tjerë për procesimin ose jo.
Shembull i mëposhtëm paraqet një deklaratë XML:
<? xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
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Instruksione Procesimi
Instruksionet e procesimit lejojnë dokumentet të përmbajnë udhëzime për aplikacione të tjerë.
Instruksionet e procesimit startojnë me karakterin <? dhe përfundojnë me ?> .
Instruksioni i mëposhtëm paraqet një referencë të një stylesheet-i XSL:
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="stylesheet.xsl"?>

Komente
Komentet mund të paraqiten kudo në një dokument XML. Komentet nisin me karakterin <!
dhe përfundojnë me -- >.
Shembulli i mëposhtëm paraqet një koment.
<!—Ky eshte nje koment -->

DTD dhe Skema XML
DTD dhe skema XML ofrojnë rregulla që përcaktojnë se cilët elementë ose atribute mund të
paraqiten në një dokument XML. Ato specifikojnë se cilët elementë ose atribute janë të
vlefshëm dhe cilët janë opsionalë ose të kërkuar.
Elementi XML Document
Përmbajtja e një dokumenti XML duhet të paraqitet si përmbajtje e elementit “document” ose
rrënjë. Elementi “document” përmban të gjithë elementët e tjerë, atributet, tekst, CDATA
dhe mund të përmbajë entitete ose komente.
Elementët


Elementët markojnë përmbajtjen.



Ofrojnë përshkrimin e përmbajtjes së markuar.



Ofrojnë informacion rreth rendit të të dhënave dhe rëndësisë relative të tyre.



Paraqesin marrëdhëniet midis të dhënave.

Elementët përmbajnë një etiketë fillimi dhe mbarimi si dhe përmbajtje. Etiketa fillim mund të
përmbajë gjithashtu edhe atribute. Ju mund të vendosni komente midis elementëve.
Shembull i mëposhtëm paraqet një element:
<element>Ky është një element</element>

Ekzistojnë katër lloje elementesh:


Elemente pa përmbajtje.



Elemente që përmbajnë vetëm tekst.
47

3. Ndërtimi i formave dinamike

Dhori Terpo



Elemente që përmbajnë vetëm elemente fëmijë.



Elemente që përmbajnë së bashku elemente fëmijë dhe tekst.

Atributet
Atributet ofrojnë informacion shtesë rreth një elementi. Nuk ka kufizim në numrin e
atributeve që mund të përmbajë një element. Atributet përbëhen nga një çift emër = vlerë.
Sintaksa më poshtë paraqet një atribut të një elementi.
<element atribut="Vlerë"/>

Tekst
Teksti në një dokument XML përmbahet midis një etikete fillimi dhe mbarimi.
Seksioni CDATA
CDATA lejon të markoni një bllok teksti që nuk procesohet si XML. Seksioni CDATA
starton me <!CDATA[ dhe përfundon me ]]. Ju mund të përdorni seksionin CDATA në
dokumentet XML për të përfshirë skripte, si psh JavaScript ose përmbajtje që nuk procesohet.
Entitetet
Entitetet janë simbole që paraqesin një karakter të vetëm. Ju mund të përdorni entitete për të
zëvendësuar karakteret e rezervuara në dokumentet XML.
Më poshtë paraqiten disa karaktere entiteti.
Karakter Entitet
&

&amp;

'

&apos;

>

&gt;

<

&lt;

"

&quot

Modeli i procesimit XML
Në Figurën 3.4 paraqitet modeli i procesimit XML ku një procesor XML lexon strukturën
dhe përmbajtjen e një dokumenti XML dhe e vë në dispozicion të aplikacioneve. Procesorët
XML zakonisht quhen XML “parser”. “Parser”-at XML më të zakonshëm janë Microsoft
XML Parser (MSXML), Apache Xerces2 dhe Oracle XML Parser.
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Figura 3.4 Modeli i procesimit XML
Ekzistojnë dy kategori procesimi XML:


i bazuar në strukturën pemë.



i bazuar në evente.

“Parser”-at e bazuar në strukturën pemë quhen ndryshe Document Object Model (DOM)
“parser”. Kurse “parser”-at e bazuar në “event”-e quhen Simple API for XML (SAX) parser.
“Parser”-i DOM ofron një ndërfaqe programimi për një dokument XML. Një aplikacion
mund të përdorë këtë ndërfaqe programimi për të lexuar, manipuluar dhe modifikuar një
dokument XML.
XML DOM
DOM është një standart W3C për ekspozimin e elementëve të një dokumenti të strukturuar si
një strukturë të dhënash në një gjuhë programimi të dëshiruar. Një program i quajtur DOM
parser, lexon përmbajtjen e një skedari XML dhe ju ofron një strukturë të dhënash që ju
mund ta aksesoni nga aplikacioni tuaj.
DOM është një koleksion ndërfaqesh që të gjitha bazohen në ndërfaqen bazë të quajtur Node.
Çdo ndërfaqe ka vetitë dhe metodat e tij. DOM paraqet një dokument XML si një strukturë
pemë të përbërë nga nyje. Disa nga nyjet janë: elemente, atribute tekst, komente etj.
Implementimi i DOM–it në një gjuhë të veçantë referohet si: “language binding”.
Specifikimi DOM përfshin “binding” për JavaScript dhe JAVA.
Dokumenti i mëposhtëm XML paraqitet në Figurën 3.5 si një strukturë pemë.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This XML document describes a DVD library -->
<library>
<DVD id="1">
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<title>Breakfast at Tiffany's</title>
<format>Movie</format>
<genre>Classic</genre>
</DVD>
<DVD id="2">
<title>Contact</title>
<format>Movie</format>
<genre>Science fiction</genre>
</DVD>
<DVD id="3">
<title>Little Britain</title>
<format>TV Series</format>
<genre>Comedy</genre>
</DVD>
</library>

.
Figura 3.5 Struktura pemë e dokumentit XML
DOM Level 1 Core përfshin këto ndërfaqe[16]:


Document



DocumentFragment



DocumentType



EntityReference



Element



Attr



ProcessingInstruction



Comment



Text



CDATASection



Entity
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Disa nga ndërfaqet kryesore të Modelit Objekt Dokument paraqiten në vazhdim.
Ndërfaqja Document
Ndërfaqja Document përfaqëson të gjithë dokumentin XML. Kjo ndërfaqe përmban një
numër metodash për të krijuar objekte të reja. Ju mund të përdorni këto metoda për të shtuar
elementë të rinj, nyje text dhe atribute .
Ndërfaqja Document përfshin :


documentElement

Atributi documentElement ofron akses të drejpërdrejt të elementit rrënjë të dokumentit XML .
Shembull:
var docRoot = oDocument.documentElement;


createElement(tagName)

Metoda createElement() përdoret për krijimin e një elementi.
oDocument.createElement("elementName");
Kur kjo metodë krijon një element të ri, ai nuk ka ndonjë vendodhje në strukturën pemë. Ju
duhet ta shtoni atë zakonisht duke përdorur metodën appendChild().
Shembull:
oDocument.documentElement.appendChild(oDocument.createElement("DVD"));
Kodi i mësipërm krijon një element <DVD> dhe e vendos atë poshtë elementit rrënjë të
dokumentit.


createTextNode(value)

Metoda createTextNode() krijon një nyje tekst që përmban vlerën e dhënë . Kjo është e
nevojshme për dhënien e vlerës së një elementi ose atributi, sepse nyja tekst është një nyje
fëmijë. Ju mund ta përdorni në këtë mënyrë:
oElement = oDocument.createElement("title");
oElement.appendChild(oDocument.createTextNode("Splash");
oDocument.documentElement.appendChild(oElement);
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Kodi i mësipërm krijon elementin:
<title>Splash</title>



createAttribute(attrName)

Ju mund të përdorni metodën createAttribute() për të krijuar objekte Atribute. Vlera e një
atributi shfaqet si një nyje tekst brenda atributit prandaj ju mund të përdorni të njëjtën metodë
si për atë të shtimit të vlerës së një elementi. Ju mund të përdorni gjithashtu vetinë value për
të vendosur vlerën e një nyje teksti në një atribut.
oAttribute = oDocument.createAttribute("ID");
oAttribute.value = "4";
oNamedNodeMap = oDocument.documentElement.attributes;
onamedNodeMap.setNamedItem(oAttribute);

Kodi i mësipërm krijon një atribut me vlerë 4. Më pas e vendos atë në koleksionin e
atributeve të një elementi duke thërritur metodën setNamedItem().
Metodat e mëposhtem krijojnë tipet e tjera të nyjeve:





createCDATASection()



createComment()



createDocumentFragment()



createEntityReference()



createProcessingInstruction()

getElementsByTagName(tagName)

Rezultati i ekzekutimit të metodës getElementsByTagName() përmban listën e të gjithë
elementëve të identifikuar nga etiketa e dhënë si parametër për metodën.
Shembull:
oDocument.getElementsByTagName('title');

Rezultatti i ekzekutimit të kodit të mësipërm përmban një koleksion elementësh të quajtur
<title>.
Ndërfaqja Node.
Ndërfaqja Node paraqet një nyje të vetme në pemën dokument. Është njësia ndërtuese
themelore në paraqitjen DOM të të dhënave XML. Objekti Node përmban veti dhe metoda të
ndryshme disa prej të cilave paraqiten më poshtë.
Figura 3.6 paraqet marrëdhëniet midis vetive më të rëndësishme të ndërfaqes Node.
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Figura 3.6 Vetitë e rëndësishme të ndërfaqes Node dhe marrëdhënia midis tyre


Attributes

Përdorimi i vetisë attributes na jep si rezultat një NamedNodeMap që përmban të gjitha
atributet e një nyje element:
oDocument.documentElement.firstChild.attributes;

Kodi i mësipërm përmban si rezultat atributet e fëmijës së parë të elementit document të një
dokumenti XML.


parentNode

Përdorimi i vetisë parentNode në një nyje përmban si rezultat prindin nyje të tij:
oDocument.getElementsByTagName('title')[0].parentNode;

Kodi i mësipërm gjen prindin e elementit <title>.


childNodes

Përdorimi i vetisë childNodes përmban si rezultat një NodeList që përmban të gjithë fëmijët e
nyjes aktuale:
oDocument.getElementsByTagName('title')[0].childNodes

Kodi i mësipërm gjen fëmijët e elementit të parë <title>.


firstChild dhe lastChild

Përdorimi i këtyre vetive përmban si rezultat nyjen e parë dhe të fundit në koleksionin
childNodes. Ju mund të përdorni firstChild me nextSibling për të naviguar nëpër fëmijët
childNodes të NodeList:
for(var n = oDocument.documentElement.firstChild; n != null; n = n.nextSibling)
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{
alert(n.nodeName);
}


previousSibling dhe nextSibling

Pëdorimi i këtyre vetive pëmbajnë si rezultat nyjet e mëparshme dhe pasardhëse që kanë të
njëjtin prind si dhe nyja aktuale.
oDocument.documentElement.lastChild.previousSibling;

Rezultati i ekzekutimit të kodit të mësipërm përmban fëmijën e parafundit të elementit
documentElement


nodeName

Përdorimi i vetisë nodeName përmban si rezultat emrin e nyjes aktuale. Në nyjen e
mëposhtme
<DVD id="4"/>

vetia nodeName kthen DVD.


nodeValue

Përdorimi i vetisë nodeValue përmban vlerën e nyjes aktuale. Për një element, kjo është null,
por për një atribut ose nyje text, vetia kthen vlerën e atributit ose përmbajtjen tekst:
oDocument.getElementsByTagName('title')[0].firstChild.nodeValue;
Shembulli i mësipërm gjen tekstin në elementin e parë <title>.


nodeType

Vetia nodeType ofron informacion rreth tipit të nyjes aktuale.


hasChildNodes()

Kjo metodë kthen një vlerë Boolean që tregon nëse nyja aktuale ka nyje fëmijë:
oDocument.getElementsByTagName('title')[0].hasChildNodes;



appendChild(newChild)

Metoda appendChild() shton një fëmijë të ri në fund të listës së nyjeve fëmijë të nyjes
aktuale. Ju duhet të krijoni nyjen para se ta shtoni :
oNewNode = oDocument.createElement("title");
oDocument.documentElement.appendChild(oNewNode);



cloneNode(deep)
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Kjo metodë klonon një nyje ekzistuse duke krijuar kopje të të gjitha atributeve dhe vlerave të
tyre. Ka një parametër Boolean deep që përcakton nëse klonimi duhet të jetë rekursivë:
oDocument.getElementsByTagName('title')[0].cloneNode(true);


insertBefore(newChild, refChild)

Metoda insertBefore() vendos një nyje të re fëmijë para një nyjeje fëmijë ekzistues:
var oOldNode = oDocument.getElementsByTagName('title')[0];
oNewNode = oDocument.createElement("title");
oDocument.documentElement.insertBefore(oNewNode, oOldNode);

Nëse refChild është null, fëmija vendoset si femijë i fundit.


removeChild(oldChild)

Metoda removeChild() heq nyjen oldChild nga koleksioni childNodes i nyjes aktuale:
oCurrentNode = oDocument.documentElement;
oOldNode = oCurrentNode.removeNode(oCurrentNode.lastChild);

Shembulli i mësipërm heq fëmijën e fundit të nyjes aktuale.


replaceChild(newChild, oldChild)

Kjo metodë zëvendëson një fëmijë të një nyje aktuale me një fëmijë te ri. Kodi i mëposhtëm
krijon një nyje të re dhe përdor replaceChild() për të zëvendësuar fëmijën e fundit:
oNewNode = oDocument.createElement("title");
oRootNode = oDocument.documentElement;
oOldNode = oRootNode.replaceChild(oRootNode.lastChild,oNewNode);

Ndërfaqja NodeList
Ndërfaqja NodeList paraqet një koleksin të renditur nyjesh. Çdo nyje në koleksion
indeksohet, duke filluar nga 0.


length

Vetia length paraqet numrin e elementëve të një liste NodeList.


item (index)

Metoda item() merr një argument index dhe kthen nyjen me atë index nga lista NodeList:
for (var i=0; i < oDocument.documentElement.childNodes.length; i++)
{
alert(oDocument.documentElement.childNodes.item(i).nodeName);
}

Kodi i mësipërm përdor një cikël FOR për të lexuar një e nga një elementët e koleksionit.
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Ndërfaqja NamedNodeMap
Ndërfaqja NamedNodeMap paraqet një koleksion nyjesh që mund të aksesoni duke u bazuar
te emri ose indeksi. Koleksioni nuk është i renditur në mënyrë të veçantë dhe ju mund të
përdorni këtë ndërfaqe për të shtuar ose hequr nyje nga koleksioni.
NamedNodeMap përdoret zakonisht me koleksionin e atributeve të një nyjeje. Një
NamedNodeMap përdoret edhe për koleksionin e entiteteve dhe shënimeve. Ju s‟mund të
përdorni NamedNodeMap me koleksionin childNodes.
Disa nga metodat e kësaj ndërfaqeje paraqiten mëposhtë:


getNamedItem(name)

Metoda

getNamedItem()

kap

një

nyje

duke

përdorur

emrin

si

parametër:

oDocument.documentElement.lastChild.attributes.getNamedItem("id");



removeNamedItem(name)

Kjo metodë përdor argumentin name për të përcaktuar nyjen që do të hiqet nga struktura
pemë:
oDocument.documentElement.lastChild.attributes.removeNamedItem("id");



setNamedItem(newNode)

Metoda setNamedItem() mer një nyje si parametër dhe e shton atë në fund të koleksionit
NamedNodeMap:
var idAttr =
oDocument.documentElement.firstChild.attributes.removeNamedItem("id");
oDocument.documentElement.lastChild.attributes.setNamedItem("id");

Kodi i mësipërm heq atributin id nga fëmija i parë dhe e shton atë te koleksioni i atributeve të
elementit femijë të fundit.
W3C[17] ka zhvilluar një gjuhë standarde për paraqitjen e informacionit të strukturuar në
XML në vitin 1998. Kjo gjuhë u emërtua Extensible Stylesheet Language (XSL).
Extensible Stylesheet Language Transformation[18], apo XSLT, është një gjuhë e thjeshtë që
ju lejon transformimin e dokumenteve XML në një document të ri XML , Hypertext Markup
Language (HTML), Extensible Hypertext Markup Language (XHTML), ose dokumente
teksti. Gjuha XML Path, ose XPath, është një teknologji shoqëruese për XSLT që ndihmon
në identifikimin dhe kërkimin e nyjeve në dokumentet XML si: elementet, atributet dhe
struktura të tjera.
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XSLT transformon dokumentet XML duke përdorur “stylesheet”-e të cilat në vetvete janë
dokumente XML.
Një stylesheet përmban një ose më shumë set rregullash të cilat quhen template.Një template
përmban rregulla që aplikohen për një nyje të specifikuar.
XSLT përcakton shumë elementë për të përshkruar transformimet që duhet të aplikohen në
një dokument. Disa nga keto elemente janë[19]:


Elementi <xsl:template> përdoret për të krijuar një template.

Atributi “match” përdoret për të asociuar një “template” me një element XML. Atributi
“match” mund të përdoret gjithashtu për të përcaktuar një “template” për të gjithë
dokumentin XML. Vlera e atributit “match” është një shprehje XPath. (p.sh. match=”/”
paraqet gjithe dokumentin).


Elementi <xsl:value-of> mund të përdoret për të paraqitur vlerën e një elementi në
“output”-in e transformimit.

Sintaksa e tij është:
<xsl:value-of select="expression" disable-output-escaping = "yes|no" />


Elementi <xsl:for-each> mund të përdoret për të selektuar çdo element XML të një
seti nyjesh të specifikuara.



Elementi <xsl:sort> përdoret për të renditur “output”-in.



Elementi <xsl:if> përdoret për të testuar përmbajtjen e një skedari XML.

Sintaksa e tij është:
<xsl:if test="expression">
... nëse shprehja është e vërtetë paraqit
</xsl:if>



Elementi <xsl:choose> përdoret së bashku me elementin <xsl:when>
<xsl:otherwise> për të shprehur teste kushtëzimi.

Sintaksa e tij është:
<xsl:choose>
<xsl:when test="expression">
... some output ...
</xsl:when>
<xsl:otherwise>
... some output ....
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</xsl:otherwise>
</xsl:choose>



Elementi <xsl:apply-templates> aplikon një “template” për elementin aktual apo
për nyjet fëmijë të elementit aktual.

Shembulli i mëposhtëm paraqet transformimin e skedarit cd.xml :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type=”text/xsl” href=”cdcatalog.xls”?>
<catalog>
<cd>
<title>Greatest Hits</title>
<artist>Dolly Parton</artist>
<country>USA</country>
<company>RCA</company>
<price>9.90</price>
<year>1982</year>
</cd>
<cd>
<title>Romanza</title>
<artist>Andrea Bocelli</artist>
<country>EU</country>
<company>Polydor</company>
<price>10.80</price>
<year>1996</year>
</cd>
<cd>
<title>When a man loves a woman</title>
<artist>Percy Sledge</artist>
<country>USA</country>
<company>Atlantic</company>
<price>8.70</price>
<year>1987</year>
</cd>
</catalog>

nëpërmjet një “stylesheet”-i cdcatalog.xls :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
<xsl:template match="/">
<html>
<body>
<h2>Koleksion CD</h2>
<table border="1">
<tr>
<th>Title</th>
<th>Artist</th>
</tr>
<xsl:for-each select="catalog/cd">
<tr>
<td><xsl:value-of select="title" /></td>
<td><xsl:value-of select="artist" /></td>
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</tr>
</xsl:for-each>
</table>
</body>
</html>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>

“Output”-i i këtij transformimi paraqitet në Figurën 3.7

Figura 3.7 Transformimi i skedarit cd.xml në “browser”

3.6 Konvertimi XML në HTML nëpërmjet XSLT
Në Figurën 3.8, paraqitet transformimi i skedarit form.xml nëpërmjet skedarit form.xsl në
“browser”.
// skedari form.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type=”text/xsl” href=”form.xls”?>
<elements xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<element>
<id>1</id>
<type>TEXT</type>
<name>Emri</name>
<value/>
</element>
<element>
<id>2</id>
<type>TEXT</type>
<name>Mbiemri</name>
<value/>
</element>
<element>
<id>3</id>
<type>DATE</type>
<name>Datëlindja</name>
<value/>
</element>
<element><id>4</id>
<type>TEXT</type>
<name>Qyteti</name>
<value/>
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</element>
</elements>
// Skedari form.xsl
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<xsl:stylesheet version="1.0"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
<xsl:template match="/">
<table>
<xsl:for-each select="elements/element">
<tr>
<xsl:if test="type='TEXT'">
<td>
<xsl:value-of select="name"/> :
</td>
<td>
<input type="text" id ="{id}" size="20"
onchange="myFunction(this.id,this.value)" />
</td>
</xsl:if>
<xsl:if test="type='DATE'">
<td>
<xsl:value-of select="name"/> :
</td>
<td>
<input type="date" id ="{id}" size="20"
onchange="myFunction(this.id,this.value)" />
</td>
</xsl:if>
</tr>
</xsl:for-each>
</table>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>

Figura 3.8 Transformimi XML në HTML nëpërmjet XSLT

3.7 Transformimi Dinamik i përmbajtjes XML nëpërmjet XSLT
Transformimet dinamike të përmbajtjes XML mund të bëhen në dy vende - në “server” ose te
klienti. Transformimet “server-side” ekzekutohen në “server” si përgjigje e kërkesës së
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klientit për një faqe të veçantë. Transformimet “client-side” ekzekutohen te klienti kur ai
merr një faqe të veçantë.
3.7.1 Transformime “server-side”
Në transformimet “server-side”[20], klienti bën një kërkesë të veçantë për një faqe, dhe
“server”-i ia kthen atë klientit. Kur “server”-i merr një kërkesë, ai identifikon skedarin XML
që mbart të dhënat për faqen e kërkuar dhe “stylesheet”-in XSLT që përdor për transformim.
“Server”-i më pas kryen transformimin dhe kthen rezultatin e transformimit te klienti. Ky
proces ilustrohet në Figurën 3.9.

Figura 3.9 Transformime “server-side”
Shumë gjuhë të ndryshme “server-side” ju mundësojnë punën me dokumente XML. Gjuhët
më të përdorshme përfshijnë VB.NET, C#.NET, PHP, ColdFusion, JavaServer Pages (JSP)
dhe Perl. Në vijim paraqitet transformimi i një dokumenti XML duke përdorur PHP. Ky
shembull përdor skedarin form.xml dhe “stylesheet”-in form.xsl që paraqiten më sipër.
<?php
// Load XSL file
$xsl = new DomDocument();
$xsl->load("form.xsl");
// Load XML file
$xml = new DomDocument();
$xml->load("form.xml");
// Configure the transformer
$proc = new XsltProcessor();
//Applies the transformation and shows the results
$xsl = $proc->importStylesheet($xsl);
$newdom = $proc->transformToDoc($xml);
print $newdom->saveXML();
?>
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3.7.2 Transformime “client-side”
Në transformimet “client-side”[21], faqja që klienti kërkon nga “server”-i përfshin instruksione
që e mundësojnë klientin të transformojë XML. Klienti kryen transformimin dhe paraqet
rezultatet. Ky proces është ilustruar në Figurën 3.10.

Figura 3.10 Transformime “client-side”
Shembulli i mëposhtëm paraqet mënyrën e transformimit të një dokumenti XML nga ana e
klientit duke përdorur Asynchronous JavaScript dhe XML (Ajax). Ky shembull përdor
skedarët form.xml dhe form.xsl.
<html>
<head>
<script>
function loadXMLDoc(filename)
{
if (window.ActiveXObject)
{
xhttp = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
}
else
{
xhttp = new XMLHttpRequest();
}
xhttp.open("GET", filename, false);
try {xhttp.responseType = "msxml-document"} catch(err) {}
xhttp.send("");
return xhttp.responseXML;
}
function displayResult()
{
xml = loadXMLDoc("form.xml");
xsl = loadXMLDoc("form.xsl");
// code for IE
if (window.ActiveXObject || xhttp.responseType == "msxmldocument")
{
ex = xml.transformNode(xsl);
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document.getElementById("1").innerHTML = ex;
}
// code for Chrome, Firefox, Opera, etc.
else if (document.implementation &&
document.implementation.createDocument)
{
xsltProcessor = new XSLTProcessor();
xsltProcessor.importStylesheet(xsl);
resultDocument = xsltProcessor.transformToFragment(xml,
document);
document.getElementById("1").appendChild(resultDocument);
}
}
</script>
</head>
<body onload='displayResult()'>
<form name='registrationform'>
<div id="1" />
</form>
</body>
</html>

3.8 Editimi i përmbajtjes së formës
Çdo element “input”-i i formës HTML përmban një “event” onChange. Ky “event” thërret
një funksion JavaScript (siç paraqitet më poshtë) që krijon një objekt AJAX
XMLHttpRequest dhe i dërgon një kërkesë skriptit edit.php në “server” që përditëson
rekordet e tabelës “DATA”. Në këtë mënyrë ne marrim të gjitha të dhënat e përdoruesit
nëpërmjet formës dhe i rezervojmë ato në bazën e të dhënave.
//Funksioni Javascript për “event”-in onChange
<script>
function myFunction(id,value) {
var xmlhttp;
if (window.XMLHttpRequest) {
// code for IE7+, Firefox, Chrome, Opera, Safari
xmlhttp=new XMLHttpRequest();
} else { // code for IE6, IE5
xmlhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
}
var queryString ="?id="+id+"&value="+value+"&caseId="+
"<?php echo $_REQUEST['caseId'];?>";
xmlhttp.open("GET","edit.php"+queryString,true);
xmlhttp.send(null);
}
</script>
// Skripti “server side” edit.php
<?php
$serverName = " serverName\instanceName ";
$connectionInfo = array( "Database"=>"databasename");
$conn = sqlsrv_connect( $serverName, $connectionInfo);
$id=$_GET['id'];
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$value=$_GET['value'];
$caseId=$_GET['caseId'];
$sql="Update dbo.Data
SET value ='$value'
WHERE caseId =$caseId AND inputId ='$id'";
$stmt = sqlsrv_query( $conn, $sql);
sqlsrv_free_stmt( $stmt1);
?>
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4. Modelimi i komunikimit me sisteme të tjerë
4.1 Shërbimet Ueb në .Net
Një shërbim Ueb është një softuer sistemi i projektuar për të mbështetur ndërveprimin
makinë-makinë në rrjet. Ka një ndërfaqe që përshkruhet me anë të një formati të
procesueshëm nga makina (specifikisht WSDL). Sistemet e tjerë ndërveprojnë me shërbimin
Ueb në një mënyrë të parashkruar në përshkrimin e tij duke përdorur mesazhe SOAP, që
zakonisht transportohen duke përdorur HTTP me një serializim XML”[22].
Figura 4.1 paraqet arkitekturën bazë të shërbimeve Ueb[23].

Figura 4.1 Arkitektura bazë e Shërbimeve Ueb
Arkitektura e shërbimeve Ueb bazohet në ndërveprimet midis tre roleve:


Kërkuesi i shërbimeve – inicijon ekzekutimin e shërbimeve.



Ofruesi i shërbimeve – proceson një kërkesë shërbimi Ueb.



Agjensia e zbulimit - një ndërmjetës opsional nëpërmjet të cilit një përshkrim i
shërbimit Ueb publikohet.

Operacionet e suportuara nga rolet janë:


Një ofrues i shërbimit publikon shërbimet te agjencia e zbulimit.



Një kërkues shërbimi gjen shërbime në agjencinë e zbulimit.



Kërkuesi i shërbimit dhe ofruesi ndërveprojnë. Ky veprim logjik përbëhet nga tre
hapa - lokalizo, kontakto dhe thërrit.
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Shërbimet Ueb janë ndërtuar mbi teknologjitë Ueb. Tre teknologjitë themelore në të cilat
bazohen shërbimet Ueb janë: “Hypertext Transfer Protocol” (HTTP), “Extensible Markup
Language” (XML), dhe “Simple Object Access Protocol” (SOAP).
HTTP është protokolli i përdorur gjerësisht nga shërbimet Ueb për të dërguar dhe marrë
mesazhe.
XML është një gjuhë “markup” që përcakton një numër rregullash për kodimin e
dokumenteve në një format që është i lexueshëm për njeriun dhe makinën.
SOAP është një protokoll i thjeshtë, i bazuar në XML, që lejon aplikacionet të shkëmbejnë
informacione nëpërmjet HTTP.
Mënyra më e lehtë për të krijuar shërbime Ueb në .Net është ndërtimi i tyre duke përdorur
ASP.NET. Një shembull i thjeshtë i një shërbimi Ueb që ekspozon një metodë që afishon
tekstin "Hello Web Service" te klienti paraqitet më poshtë:
// Shembull shërbimi Ueb që afishon tekstin “Hello Web Service”
using System.Web.Services;
namespace WebServiceDemo
{
public class Service : WebService
{
[WebMethod(Description = "Returns the string “Hello Web Service”")]
public string HelloWS()
{
return "Hello Web Service";
}
}
}

4.2 Modelet e komunikimit me shërbimet Ueb
Modelet e komunikimit me shërbimet Ueb janë[24]:


Modeli Sinkron.

Në bazë të këtij modeli nëse klienti thërret një metodë të shërbimit Ueb, aplikacioni i klientit
nuk do të procesojë komanda të tjera derisa një përgjigje SOAP të vije nga “server”-i.


Modeli Asinkron.

Në bazë të këtij modeli nëse klienti thërret një metodë të shërbimit Ueb, klienti dërgon
kërkesën SOAP dhe nuk ndërpret procesimin e komandave të tjera duke pritur për një
përgjigje SOAP.
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Një shembull i thërritjes së një metode shërbimi Ueb në mënyrë sinkrone dhe asikrone
paraqiten më poshtë:
using System;
namespace WebServiceClient
{
public partial class WebClient : System.Web.UI.Page
{
//Thërritja sinkrone e shërbimit Ueb
protected void btnSync_Click(object s, EventArgs e)
{
localhost.Service client = new localhost.Service();
TextBox1.Text = client.HelloWS();
}
// Thërritja asinkrone e shërbimit Ueb
protected void btnAsynch_Click(object s, EventArgs e)
{
localhost.Service client = new localhost.Service();
client.HelloWSCompleted +=
new localhost.HelloWSCompletedEventHandler(HelloWSCompleted);
client.HelloWSAsync();
}
void HelloWSCompleted(object s, localhost.HelloWSCompletedEventArgs e)
{
TextBox2.Text = e.Result;
}
}
}

4.3 Autentifikimi në shërbimet Ueb
Autentifikimi i referohet verifikimit të identitetit të një entiteti. Entiteti që përpiqet

të

autentifikojë identitetin e tij është i njohur si „principal‟. Evidenca e përdorur për të vërtetuar
identitetin e principalit është e njohur si „kredencialet‟. Nëse „kredencialet’ e saktë përdoren,
„principali’ supozohet të jetë që ai pretendon të jetë.
Një shumëllojshmëri teknologjish dhe mënyrash mund të përdoren për të implementuar
autentifikimin për shërbimet Ueb. Këto mënyra[25] në përgjithësi mund të klasifikohen si
autentifikim në nivel sistemi, autentifikim në nivel aplikacioni ose autentifikim nga të tretë.
Autentifikimi në nivel sistemi nuk kërkon nga shërbimi Ueb programim për tu zbatuar. As
nuk kërkon ndonjë ndryshim në shërbimin Ueb nëse mënyra e autentifikimit ndryshon.
Zakonisht, sistemi operativ ose “server”-i Ueb merret me autentifikimin përpara se të
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përcjellë kërkesën SOAP te shërbimi Ueb. Autentifikime në nivel sistemi më të zakonshëm
përfshijnë fjalëkalim bazë, fjalëkalim të koduar dhe çertifikata dixhitale.
Autentifikimi në nivel aplikimi kërkon programim në shërbimin Ueb dhe zakonisht duhet të
modifikohet me ndryshimet e mekanizmit të autentifikimit. Mënyra e autentifikimit në nivel
aplikimi mund të kalojë „kredencialet‟ si pjesë e mesazhit SOAP. Në këtë rast, shërbimi Ueb
duhet të lexoje „kredencialet‟ si dhe të zbatojë mekanizma autentifikimi vetë. SOAP duke
përdorur HTTP ekspozon „kredencialet‟ si tekst të qartë dhe lehtëson shpërdorimin. SSL
(Secure Sockets Layer) mund të përdoret për të kriptuar të dhënat për të gjitha mesazhet
SOAP të dërguara në shërbimin Ueb.
Shërbimet e autentifikimit nga palë të treta janë gjithashtu të disponueshme. Skemat “Single
Sign-on” janë me interes të veçantë për ambjentet e shërbimeve Ueb, të cilat janë të përbërë
nga një numër i madh i shërbimeve heterogjene dhe secila prej tyre mund të përdorë
mekanizëm të ndryshëm autentifikimi. Me një skemë “Single Sign-on”, kërkuesit e
shërbimeve autentifikohen me një „kredencialë‟ të vetëm. Shërbimi nga të tretë i “Single
Sign-on” menaxhon dhe korrespondon „kredencialin‟ që zotëron kërkuesi i shërbimit, tek çdo
ofrues shërbimi. Kompleksiteti i rruajtjes, menaxhimit, dhe revokimit të „kredencialit‟ të
autentifikimit trajtohet nga ofruesi i shërbimit të palës së tretë.

4.4 “Web service metadata query”
Shërbimet Ueb përdorin “metadata” për të përshkruar operacionet që ofrojnë. Web Service
Description Language (WSDL)[26]

është një format skedari i bazuar në XML për të

përshkruar shërbimet Ueb. Nëpërmjet WSDL, një klient i shërbimit Ueb mëson adresën e një
shërbimi Ueb, operacionet që ai ofron, protokollet e komunikimit që suportohen nga shërbimi
Ueb, si dhe formatin e saktë për dërgimin e mesazheve te shërbimi.
Skedari WSDL përshkruan një shërbim Ueb duke përdorur këto elementë kryesore:


Port type - grupon dhe përshkruan operacionet e ofruara nga shërbimi nëpërmjet
ndërfaqes së përcaktuar.



Port - specifikon një adresë për një lidhje.



Message - përshkruan emërtimin dhe formatin e mesazheve që suportohen nga
shërbimi Ueb.



Types - përcakton tipet e të dhënave (të përcaktuara në Skemën XML) të përdorura
nga shërbimi Ueb për dërgimin e mesazheve midis klientit dhe “server”-it.
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Binding - përcakton protokollet e komunikimit që suportohen nga operacionet e
ofruara nga shërbimi Ueb.



Service - specifikon adresën URL për aksesimin e shërbimit.

WSDL shpesh përdoret në kombinim me SOAP dhe Skemën XML për të ofruar shërbime
Ueb në internet. Një program i klientit i lidhur me një shërbim Ueb mund të lexojë skedarin
WSDL për të përcaktuar operacionet e disponueshme në server. Çdo tip të dhënash të
përdorura përfshihen në skedarin WSDL në formën e skemës XML. Klienti mund të përdorë
mesazhe SOAP për të thërritur një nga operacionet e listuara në skedarin WSDL.
Shembulli i mëposhtëm[27] paraqet leximin e skedarit WSDL që përshkruan shërbimin Ueb të
paraqitur në kapitullin 4.1. Operacionet e shërbimit Ueb paraqiten në Figurën 4.2.
// Skedari WSDL i shërbimit Ueb
<wsdl:definitions xmlns:soap=http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/
xmlns:tm=http://microsoft.com/wsdl/mime/textMatching/
xmlns:soapenc=http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/
xmlns:mime="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/mime/"
xmlns:tns=http://tempuri.org/
xmlns:s=http://www.w3.org/2001/XMLSchema
xmlns:soap12=http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/
xmlns:http=http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" targetNamespace="http://tempuri.org/">
<wsdl:types>
<s:schema elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://tempuri.org/">
<s:element name="HelloWS">
<s:complexType/>
</s:element>
<s:element name="HelloWSResponse">
<s:complexType>
<s:sequence>
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="HelloWSResult" type="s:string"/>
</s:sequence>
</s:complexType>
</s:element>
</s:schema>
</wsdl:types>
<wsdl:message name="HelloWSSoapIn">
<wsdl:part name="parameters" element="tns:HelloWS"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="HelloWSSoapOut">
<wsdl:part name="parameters" element="tns:HelloWSResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:portType name="ServiceSoap">
<wsdl:operation name="HelloWS">
<wsdl:documentation xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/">Returns the string
“Hello Web Service”</wsdl:documentation>
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<wsdl:input message="tns:HelloWSSoapIn"/>
<wsdl:output message="tns:HelloWSSoapOut"/>
</wsdl:operation>
</wsdl:portType>
<wsdl:binding name="ServiceSoap" type="tns:ServiceSoap">
<soap:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
<wsdl:operation name="HelloWS">
<soap:operation soapAction="http://tempuri.org/HelloWS" style="document"/>
<wsdl:input>
<soap:body use="literal"/>
</wsdl:input>
<wsdl:output>
<soap:body use="literal"/>
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
</wsdl:binding>
<wsdl:binding name="ServiceSoap12" type="tns:ServiceSoap">
<soap12:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
<wsdl:operation name="HelloWS">
<soap12:operation soapAction="http://tempuri.org/HelloWS" style="document"/>
<wsdl:input>
<soap12:body use="literal"/>
</wsdl:input>
<wsdl:output>
<soap12:body use="literal"/>
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
</wsdl:binding>
<wsdl:service name="Service">
<wsdl:port name="ServiceSoap" binding="tns:ServiceSoap">
<soap:address location="http://localhost:1045/Service.asmx"/>
</wsdl:port>
<wsdl:port name="ServiceSoap12" binding="tns:ServiceSoap12">
<soap12:address location="http://localhost:1045/Service.asmx"/>
</wsdl:port>
</wsdl:service>
</wsdl:definitions>
// Paraqitja e operacioneve të një shërbimi Ueb
protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
Label2.Text = "The following operations are supported";
XmlReader reader = new XmlTextReader(TextBox1.Text + "?WSDL");
serviceDescription = ServiceDescription.Read(reader);
bindColl = serviceDescription.Bindings;
portTypColl = serviceDescription.PortTypes;
msgColl = serviceDescription.Messages;
types = serviceDescription.Types;
schemas = types.Schemas;
foreach (Service service in serviceDescription.Services)
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Port port = service.Ports[0];
string binding = port.Binding.Name;
Binding bind = bindColl[binding];
PortType portType = portTypColl[bind.Type.Name];
sb = new StringBuilder();
sb.Append("<Ul>");
foreach (Operation operation in portType.Operations)
{
string operationName = operation.Name;
string operationdocumentation = operation.Documentation;
OperationMessageCollection opMsgColl = operation.Messages;
OperationInput opInput = opMsgColl.Input;
OperationOutput opOutput = opMsgColl.Output;
string inputMsg = opInput.Message.Name;
string outputMsg = opOutput.Message.Name;
Message msgOutput = msgColl[outputMsg];
sb.Append("<li>");
DisplayParametersAndReturnType(msgOutput, "output");
sb.Append(operationName.ToString());
sb.Append("&nbsp");
sb.Append("(");
Message msgInput = msgColl[inputMsg];
DisplayParametersAndReturnType(msgInput, "input");
sb.Append(")");
sb.Append("</br>");
sb.Append(operationdocumentation);
sb.Append("</li>");
}
sb.Append("<Ul>");
}
Label3.Text = sb.ToString();
}
public void DisplayParametersAndReturnType(Message msg,
string parameter)
{
foreach (MessagePart msgpart in msg.Parts)
{
XmlQualifiedName typName = msgpart.Element;
XmlSchemaElement lookup = (XmlSchemaElement)
schemas.Find(typName, typeof(XmlSchemaElement));
if ((msgpart.Name == "parameters") | (msgpart.Name == "Body"))
{
XmlSchemaComplexType complexType =
(XmlSchemaComplexType)lookup.SchemaType;
XmlSchemaSequence sequence =
(XmlSchemaSequence)complexType.Particle;
if (sequence != null)
{
foreach (XmlSchemaElement childElement in sequence.Items)
{
sb.Append(childElement.SchemaTypeName.Name);
sb.Append("&nbsp");
if (parameter == "input")
{
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sb.Append(childElement.Name);
}
sb.Append("&nbsp");
}
}
}
}
}
}
}

Figura 4.2 Paraqitja e operacioneve të një shërbimi Ueb

4.5 Rast studimi
Ofrimi i shërbimeve të qeverisjes elektronike në njësitë e qeverisjes vendore për llogari
të institucioneve të qeverisë qendrore
Rasti i Qëndrës Kombëtare të Regjistrimit (QKR) në Shqipëri.
Qëndra Kombëtare e Regjistrimit në Shqipëri është një institucion i pushtetit qendror që
shërben si një pikë e vetme e shërbimit për regjistrimin e biznesit dhe shërbimeve të lidhura
me të. Në mënyrë që të sjellë shërbimin më pranë komunitetit të biznesit ligji për QKR-në1
parashikon ofrimin e shërbimit në zyrat e QKR-së si dhe në sportele të dedikuara shërbimi në
Njësitë e Qeverisjes Vendore. QKR ka hapur zyrat e shërbimit nëpër bashki si dhe në disa
komuna të mëdha si një zbatim i kërkesave të përcaktuara nga ligji për QKR-në.
Në Z1N2 të Njësive të Qeverisjes Vendore ofrohet shërbimi i QKR-së përmes sporteleve të
dedikuara, nëpërmjet një PC-je të lidhur me sistemin e QKR-së. Ky kompjuter është i lidhur
përmes lidhjes VPN në sistemin e QKR-ë dhe përdor softuer të QKR-ë për të komunikuar me
të. Shembuj të shërbimeve të ofruara nëpërmjet këtyre sporteleve paraqiten më poshtë:

1
2

Ligji Nr. 9723, datë 3.5.2007, “Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit”
Z1N = Zyrë me një ndalesë, një pikë e vetme shërbimi për të gjitha shërbimet administrative
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Regjistrim Person Fizik



Pezullim Person Juridik



Pezullim Person Fizik
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Ndryshimet në bazën ligjore në Shqipëri për administrimin e pushtetit vendor, çojnë në
riorganizimin e Njësive të Qeverisjes Vendore nëpërmjet krijimit të njësive më të mëdha si
një bashkim i bashkive dhe komunave në një bashki që shërben si qendër e Njësisë së
Qeverisjes Vendore. Komunat dhe çdo bashki tjetër pjesë eventuale e bashkimit do të bëhen
pika shërbimi të bazuara në modelin Zyra me Një Ndalesë.
Ky ndryshim strukturor krijon njësi më të mëdha dhe krijon një mundësi për të zgjeruar
shërbimet e QKR-së për të gjitha pikat e shërbimit, në të gjitha pikat e shërbimit të Njësisë së
re të Qeverisjes Vendore.
Propozimi ynë është që të përdoret softueri për automatizimin e proceseve që është tashmë në
përdorim në Zyrat me Një Ndalesë për t'u shërbyer qytetarëve si një shtresë e ndërmjetme
midis operatorit dhe sistemit të QKR-së, në vend të një lidhjeje të dedikuar përmes
kompjuterit me sistemin e QKR-së. Softueri “Smart Processes” do të përdorë mjetin e tij të
konfigurimit të ndërfaqes, të quajtur “Form Designer”, për të dizenjuar ndërfaqen, e cila do të
lejojë operatorin në dhënien e kërkesës së qytetarit dhe në përgatitjen e përgjigjes. Pastaj,
nëpërmjet “web service control button“, kërkesa e qytetarit do të dërgohet në sistemin e
QKR-së. Nëse kërkesa përfshin kërkim në sistemin e QKR-së për të dhëna, atëherë rezultati i
“query”-it do të popullojë formën tashmë të dizenjuar të “input”-eve dhe operatori do të jetë
në gjendje të printojë dokumentin standart të kërkuar nga qytetari.
Nëse kërkesa përfshin procesimin e “case”-it në sistemin e QKR-së atëherë softueri Smart
Processes do të skedulojë një thirrje periodike derisa ai të marrë një status përfundimtar të
“case”-it nga sistemi i QKR-së. Pasi statusi përfundimtar i “case”-it është marrë nga sistemi i
QKR-së një shërbim shtesë “web query” bëhet nga softueri Smart Processes në mënyrë që të
merren të dhënat e pritshme për “case”-in specifik. Të dhënat e marra popullojnë “input”-et e
formës dhe statusi i “case”-it në softuerin Smart Processes ndryshon. Nënsistemi i njoftimit,
pjesë e softuerit Smart Processes, dërgon një mesazh njoftimi të ndryshimit të statusit të
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“case”-it tek operatori dhe qytetari duke përdorur një kanal komunikimi të zgjedhur, email
ose SMS.
Figura 4.3 ilustron modelin arkitekturor të sistemit të propozuar.

Figura 4.3 Modeli arkitekturor i sistemit të propozuar

74

5. Modeli Z1N e Integruar për pushtetin vendor

Dhori Terpo

5. Modeli Zyra me Një Ndalesë e Integruar për pushtetin vendor
5.1 Modeli Konceptual Zyra me Një Ndalesë
Modeli i propozuar[28] për Z1N kërkon vendosjen e tyre në çdo Njësi të Qeverisjes Vendore
(NjQV) periferike si një komplement për Z1N në Njësinë e Qeverisjes Vendore qëndrore. Të
gjitha Z1N do të shërbejnë si sportele shërbimi ndërsa Zyrat Prodhuese1 vendosen në Njësinë
e Qeverisjes Vendore qëndrore.

Figura 5.1 Modeli funksional Z1N
Një infrastrukturë moderne TIK (Teknologji Informimi dhe Komunikimi) do të mundësojë
shpërndarjen e shërbimit nëpërmjet një ambjenti softuerik bashkëpunimi ku Z1N
komunikojnë me Zyrat Prodhuese.
Modeli i propozuar duhet të plotësojë një listë kërkesash të cilat garantojnë shërbim cilësor
dhe fleksibilitet[29]:


Vendndodhja e Shërbimit.
Qytetari duhet të ketë mundësinë të kërkojë një shërbim në çdo nga Z1N të krjuara në
zonën e tij të qeverisjes vendore. Për më tepër, duhet të jetë e mundur për qytetarin
marrja e informacionit për shërbimin e kërkuar nga të gjitha Z1N ose kanale të tjerë.
Kjo duhet të jetë e mundur për shumicën e shërbimeve informative ndërsa disa
shërbime do të ofrohen vetëm në Njësinë e Qeverisjes Vendore që i përket qytetarit.



Dokumentet.
Shërbimet të cilat kërkojnë që qytetari të bashkëngjisë dokumente te kërkesa do të
ofrohen në Z1N në Njësinë e Qeverisjes Vendore periferike që i përket qytetarit. Z1N

1

Janë zyrat e NjQV ku përgatiten përgjigjet ndaj aplikimeve, kërkesave apo ankesave, si dhe produktet në formë
dokumentare, shkresore dhe elektronike.
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do të skanojë dokumentet dhe do të bashkëngjisë kopjen elektronike të tyre në case-in
e krijuar në softuer për të shqyrtuar kërkesën për shërbim të qytetarit. Në mënyrë
periodike ose kur kërkohet nga Zyra Prodhuese, dokumentet do të transferohen në
Νjësinë e Qeverisjes Vendore kryesore për arkivim.


Kanal Portali Ueb.
Për të rritur cilësinë e shërbimit dhe efiçensën, qytetari do të aksesojë shërbimet edhe
nëpërmjet një portali Ueb. Ndërsa disa shërbime elektronike pjesmarrëse dhe
informimi nuk kërkojnë autentifikim, ekzistojnë të tjera në të cilat kërkohet
autentifikimi i qytetarit për të aksesuar shërbimin. Z1N do të pajisë qytetarin me
“kredenciale” autentifikimi duke krijuar një llogari për të (departamenti TI është Zyra
Prodhuese në këtë rast), si një shërbim shtesë i ofruar nga Z1N. Një model i njëjtë
autentifikimi është tashmë në zbatim në Shqipëri për shërbime publike të ndryshme si:
Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve(www.dtp.gov.al) ose Zyra e Prokurimeve
Publike(www.app.gov.al). Shërbimet që kërkojnë bashkëgjitje dokumentash mund të
ofrohen gjithashtu nëpërmjet kanaleve Ueb portal. Si një shembull i shërbimeve të
ngjashme, ku dokumentat e skanuara bashkëngjiten dhe paraqiten kur kërkohen, mund
të shërbejë Zyra e Prokurimeve Publike.



Fleksibilitet në vendodhjen e NjQV.
Disa nga Njësitë e Qeverisjes Vendore periferike lokalizohen në zona rurale, në
distancë nga Njësitë e Qeverisjes Vendore qëndrore në të cilat ndodhen Zyrat
Prodhuese dhe departamentet TI. Në këtë mënyrë nevoja për support teknik TIK duhet
të minimizohet. Kërkesa e mësipërme plotësohet nëpërmjet një softueri Ueb i cili
kërkon një “setup” minimal të një kompjuteri dhe aksesorëve (printer dhe skaner) si
dhe lidhje në rrjet ose akses në internet.



Multi kanal shërbimesh.
Pavarësisht se nga ku është inicijuar kërkesa për shërbim, qoftë në një Z1N ose kanal
tjetër (“web portal”, “service kiosk”, “call center”, “sms”) kërkesa për shërbim duhet
të jetë e gjurmueshme nga të gjitha kanalet e tjerë.



Njoftime.
Sistemi duhet të mundësojë njoftimin e qytetarit në disa ngjarje. Për shembull kur një
kërkesë shërbimi ndryshon status dhe kërkohet një dokument shtesë, një sqarim, etj.



Funksione “Back office” të integruara.
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Është e rëndësishme tu ofrohen qytetarit sa më shumë shërbime nëpërmjet Z1N. Për
shembull qytetari duhet të mundësojë të marrë informacion për detyrimet e tij tatimore
nga të gjitha Z1N në zonën e pushtetit vendor të tij dhe nga të gjitha kanalet e tjere.
Sistemi Z1N duhet të ketë “Open Interface” (Soap-Web Service) nëpërmjet të cilit
mund të akomodojë module “back-office” të ndryshme të cilat mund të ekzistojnë ose
duhet të krijohen në të ardhmen.


Komunikime me Sisteme të tjerë Qeverisëse.
Nëpërmjet ndërfaqeve “Open Interface” (Soap-Web Sevice) sistemi Z1N duhet të
mundësojë komunikimin me Sisteme të tjerë Qeverisëse. Duhet të mundësohët
shkëmbimi i të dhënave me sisteme të tjerë periodikisht, ose në një formë rast pas rasti
në varësi të ngjarjeve të përdoruesit. Sistemi duhet të lejojë sistemet e tjera të krijojnë
“case” ose të marrin informacion rreth një “case”, listë të “case”-ve ose për një
person.



Mundësi për funksione shtesë shërbimesh.
Proceset e bazuara në softuerë në përgjithësi janë të prirur nga rreziku i ndryshimeve.
Ndryshime mund të kërkohen në të dhënat e mbledhura nga procesi, format e
printuara të gjeneruara nga softueri, rolet e përdoruesve, rrjedhën e punës ose
komunikimi me sisteme të tjerë. Për më tepër, procese të reja mund të nevojiten dhe
ato duhet të zbatohen në softuer, përndryshe administrata do të vuajë barrën që për
disa procese të përdorë një sistem të automatizuar të bazuar në softuer dhe për procese
të tjerë një sistem manual. Modeli ynë konceptual merr në konsideratë këtë sfidë dhe e
zgjidhë atë.



Mekanizma për mbledhjen e opinioneve.
Si pjesë e modelit të propozuar, sistemi softuer do të ketë mjete për krijimin e
pyetësorëve të cilat mbledhin opinionin e qytetarëve.



Metoda të ndryshme pagesash të taksave dhe tatimeve.
Një model efiçentë për shërbimet në lidhje me administrimin e taksave dhe tatimeve
duhet të lejojë qytetarin që të marrë informacion në lidhje me detyrimet e tij tatimore
nga çdo Z1N në zonën e tij të pushtetit vendor.
1. Qytetari duhet të mund të marrë një kopje të faturës ose nëpërmjet Z1N, ose
nëpërmjet portalit Ueb. Pagesat mund të bëhen në degët bankare. Me marrëveshje
përkatëse banka(at) automatikisht dërgon(jnë) një listë elektronike të pagesave çdo
pasdite. Lista e pagesave do të rezervohet në sistemin e administrimit të taksave.
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Ky model mundëson qytetarin të paguajë detyrimet tatimore të tij pa vizituar Z1N.
Skema të tjera Pagesash janë të disponueshme në bashkëpunim me bankat:
2. Listë elektronike e pagesave mund të dërgohet në bankë dhe qytetari mund të
paguajë në bankë ose nëpërmjet “internet banking”.
3. Qytetari përdor portalin Ueb për të marrë informacion rreth detyrimeve tatimore
dhe kryen pagesën nëpërmjet “banks payment gateway”.

5.2 Metodologjia
Metodologjia jonë e propozuar për implementimin e modelit konceptual të mësipërm duhet të
marrë në konsideratë parakushtet e mëposhtme:
1. Puna e mëparshme në qeverisjen elektronike dhe Z1N.
2. Ligji për Reformën Territoriale dhe Administrative.
3. Mjetet tona (Smart Processes).
5.2.1 Puna e mëparshme në qeverisjen elektronike dhe Z1N
1. Në vitet e mëparshme të aktivitetit të tij, programi për decetralizimin dhe zhvillimin
vendor (dldp) ka mbështetur pushtetin vendorë në veri të Shqipërisë, për projektimin dhe
zhvillimin e komponentëve të qeverisjes elektronike. Momentalisht, ekzistojnë 7(shtatë)
Z1N të krijuara në Njësitë e Qeverisjes Vendore në Shkodër, Bushat, Lezhë, Dajç,
Kallmet, Velipojë dhe Shengjin me mbështetjen e dldp dhe partnerëve të tij zbatues. Kjo
mbështetje konsiston:
a. në infrastrukturë, orendi dhe instalim të pajisjeve “hardware”.
b. në trajnimin e burimeve njerëzore të këtyre Njësive të Qeverisjes Vendore bazuar
në metodologjinë Z1N të propozuar.
c. dldp gjithashtu ka shpërndarë 5 module softueri (në bashkëpunim me kompanitë
TIK) për të ndihmuar dixhitalizimin e shërbimeve të lidhura me:
i.

taksa -tarifa

ii. ndihmë sociale
iii. librari të akteve ligjorë,
iv. kërkesa & ankesa
v. E-pjesëmarrje.
2. dldp dhe partnerët që punojnë në sektorin e qeverisjes elektronike janë përfshirë në
projekte dhe studime të ndryshme, ndër të cilat:
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a. Manuali i metodologjisë Z1N që është botuar, paraqitur dhe testuar në Njësi të
Qeverisjes Vendore të ndryshme.
b. Manual i standarteve Ueb për Njësitë e Qeverisjes Vendore.
c. Një “policy paper” për qeverisjen elektronike në nivel vendor.
d. Një manual praktike për mjete e informimit dhe komunikimit për Njësitë e
Qeverisjes Vendore.
3. Qeveria e Shqipërisë tashmë ka përvojë në zhvillimin dhe menaxhimin e Z1N. Shqipëria
ka filluar procesin e ofrimit të shërbimit publik dhe të disa transaksione “online”, si dhe
paraqitjen e qasjeve Z1N për ofrimin e pikave të shërbimeve publike në disa zona të
përzgjedhura. Sektoret më të avancuara në terma të Z1N dhe të ofrimit “online” të
shërbimeve janë regjistrimi dhe licensimi i biznesit, të cilat janë shërbime të ofruara nga
qeveria qëndrore.
5.2.2 Ligji për Reformën Territoriale dhe Administrative
Më 31 korrik 2014, Kuvendi i Shqipërisë ka miratuar ligjin për Reformën Territoriale dhe
Administrative (RTA), i cili hyri në zbatim pas zgjedhjeve lokale 2015. Bazuar në RTA,
Shqipëria do të organizohet administrativisht në 61 NjQV të reja / Bashki dhe 308 komunat
ekzistuese do të bashkohen me këto Bashki.
5.2.3 “Smart Processes”
“Smart Processes” është një softuer për automatizimin e proceseve i bazuar në Ueb, i cili
plotëson të gjitha kërkesat e modelit konceptual të përshkruar.
RTA parasheh organizime të ndryshme të NJQV-ve dhe komunave që sjell ndryshime në
vendimmarrje, menaxhimin e aseteve, zhvillimin ekonomik etj, por nuk ndryshon shërbimet
kryesore të qytetarit. Në këtë mënyrë metodologjia jonë për të materializuar modelin
konceptual Z1N do të ndërtohet bazuar në praktikat e mira aktuale të NJQV të mbështetura
nga dldp dhe partnerët e tij. Ne do të bazohemi në “manualin e metodologjisë Z1N” të testuar
tashmë në NJQV të ndryshme, duke e pasuruar atë me një sistem TI i cili plotëson synimet e
modelit konceptual.

5.3 Zgjidhja teknike e propozuar
Zgjidhja jonë teknike parashikon një sistem të centralizuar në NjQV qëndrore dhe Z1N të
vendosura në NJQV periferike të lidhur me sistemin qëndror. Moduli softuerik që përdoret
aktualisht nga Z1N duhet të ndryshohet në “Smart Processes”. Softueri ekzistues nuk mund
të përdoret për të mbështetur modelin tonë konceptual të propozuar. Proceset (e quajtura
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"Kërkesë Ankesa") në softuerin ekzistues shërbejnë vetëm si mekanizëm monitorimi për
skedare fizikë ose kërkesën. Të gjitha rastet (“cases”) kanë të njëjtën strukturë dhe nuk është
e mundur rruajtja e të dhënave shtesë që kërkohet për procesimin e “case”-it, si nga operatori
Z1N apo nga “back office”.

Figura 5.2 Zgjidhja teknike e propozuar
Me softuerin e ri proceset dizenjohen nëpërmjet një ndërfaqeje Ueb që është e thjeshtë në
përdorim për konfigurimin e të gjithë komponentëve të një procesi si:


Format “data entry”.



Rrjedhën e punës (statuset e “case”-ve, hapat dhe rregullat).



Rolet e përdoruesve.



Format e krijuara për printim.



Bashkëngjitja e dokumenteve të skanuar.



Komunikim me sistemet e tjera.



Komunikim me kanale të tjerë (njoftimi me “email” ose “sms” mbi ngjarjet)

Pasi krijohen, proceset dërgohen për ekzekutim në portalin e “case”-ve, që është hapësira
kryesore e punës së përdoruesve të Z1N. Një mjedis i ngjashëm me funksionalitete të
kufizuara ofrohet gjithashtu edhe në “portal”-in Ueb ndaj qytetarit.
Disa “print screen”-e të një aplikimi paraqiten më poshtë. “Print screen”-et janë marrë nga
automatizimi i procesit "Leje ndërtimi" në bashki që paraqitet në kapitullin 6.
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Figura 5.3 “Print screen”-e të procesit “Leje Ndërtimi”

Shërbime shtesë janë gjithashtu të disponueshme përmes kanaleve të tjerë. Megjithatë
rekomandimi ynë do të ishte që të përqëndrohemi së pari në aktivizimin e “portal”-it Ueb si
kanal me kosto më të ulët dhe më shumë përfitime.
Diagrama e mëposhtme paraqet një ide rreth konceptit te rrjetit:

Figura 5.4 Diagrama konceptuale e rrjetit
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6. Automatizimi i procesit të shërbimit urbanistik ‘Leje Ndërtimi’
6.1 Automatizimi i rrjedhës së punës në qeverisjen elektronike
Teknologjitë rrjedhë pune mund të aplikohen me sukses në dizenjimin dhe zbatimin e
sistemeve të qeverisjes elektronike. Të gjitha hapat e një procesi në një sistem të qeverisjes
elektronike mund të modelohen si aktivitete të një rrjedhe pune dhe më pas këto rrjedha pune
mund të ekzekutohen nga një sistem menaxhimi rrjedhë pune.
Për arsye të burokracisë në institucionet publike, hapat e procesit të qeverisjes kanë tendencë
të zgjaten në kohë, të bëhen tepër të ndërlikuar, me hapa të tepërt dhe me kosto të lartë.
Qytetarët dhe bizneset si në mbarë botën, presin qeverisje efektive,

transparente dhe

shqyrtim sa më të shpejtë të kërkesave të tyre nga qeveria.
Përdorimi i sistemeve të menaxhimit të rrjedhës së punës në qeverisjen elektronike rrit[30]:
 Efiçensën - automatizimi i proceseve të qeverisjes rezulton në eliminimin e shumë
hapave të tepërt.
 Monitorimin - mund të lejojë përdoruesin që në çdo kohë të kontrollojë statusin e
procesit. Ai lejon që përdoruesit përgjegjës të shohin proceset kritike në çdo hap, duke
identifikuar problemet dhe monitoruar performancën si dhe rendimentin.
 Shërbimin ndaj klientit-qëndrueshmëria e proceseve çon drejt parashikueshmërisë më të
madhe në nivelet e përgjigjes ndaj konsumatorëve.
 Fleksibilitetin - kontrolli softuerik mbi proceset mundëson ridizenjimin e tyre në
përputhje me ndryshimin e nevojave të qeverisjes.
 Përgjegjësinë - monitorimi i

kohës së ekzekutimit të funksioneve krijon matjen e

produktivitetit dhe përmirësimin e vazhdueshëm të procesit.

6.2 Përse platformat e zhvillimit të rrjedhës së punës janë më të mira se
programimi tradicional


Platformat e zhvillimit të rrjedhës së punës ju lejojnë të vizualizoni dhe të modeloni lehtë
hapat e zgjidhjes së një problemi. Kështu është më e lehtë për të kuptuar dhe ndryshuar
ato.



Platformat e zhvillimit të rrjedhës së punës përfaqësojnë një model programimi krejtësisht
të ndryshëm nga ai tradicional – një programim deklarativ. Ai ofron një ndarje të qartë
midis asaj se “çfare” duhet bërë (punën e vërtetë që ju jeni duke u përpjekur për të kryer)
dhe “kur” duhet bërë. Kjo ndarje ju lejon të ndryshoni “kur” pa ndikuar te ”çfarë”.
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Një përparësi tjetër e modelit të programimit rrjedhë pune është se ju mundëson në
implementimin e gjuhës specifike për “domain”-in tuaj. Në rrjedhën e punës, kjo
realizohet duke krijuar aktivitete tuaja që modelojnë problemin e “domain‟-it. Me një
gjuhë të tillë, ju mund të shprehni rregulla të biznesit duke përdorur terma që janë të
zakonshëm në një fushë të caktuar të problemit. Ekspertët në këtë fushë janë në gjendje
për të kuptuar një rrjedhë pune dhe aktivitetet që janë të deklaruara në të. Ata mund të
kuptojnë lehtë atë, pasi ajo është e deklaruar në terminologjinë që ata kuptojnë.



Platformat e zhvillimit të rrjedhës së punës ofrojnë një platformë solide që adreson
nevojat e sistemeve të rrjedhës së punës. Platformat e zhvillimit të rrjedhës së punës
sigurojnë një mënyrë shumë fleksibël për të dizenjuar dhe implementuar të gjitha llojet e
sistemeve të rrjedhës së punës.



Ndërveprimet e përdoruesve me sistemet aplikative janë komplekse. Problemi është se
përdoruesit nuk janë gjithmonë aq të parashikueshëm dhe një sasi e madhe kodi është i
nevojshëm vetëm për të menaxhuar të gjitha shtigjet e mundshme të ekzekutimit. Një
problem ndërveprimi me përdoruesit në mënyrë tipike mund të shprehet më natyrshëm
dhe në mënyrë të qartë në një model të rrjedhës së punës.



Platforma e zhvillimit të rrjedhës së punës ofrojnë një mënyrë të qëndrueshme të
zhvillimit të aplikacioneve tuaj. Një rrjedhë pune duket shumë e ngjashme me tjetrën. Kjo
konsistencë në modelin e programimit dhe të mjeteve e përmirësojnë produktivitetin tuaj
kur zhvilloni aplikacione të reja.

6.3 Programimi deklarativ përkundrejt programimit imperativ[31]
Programimi imperativ është një metodë tradicionale e përdorur nga programuesit
kompjuterikë. Instruksionet që përdoren në këtë lloj programimi japin komanda në kompjuter
për veprimet që duhet të ndiqen.
Programimi deklarativ është një mënyrë e kundërt programimi nga ai imperativ. Kur
programuesit e kompjuterave përdorin programimin deklarativ, ata fokusohen në atë që duan
të realizojnë, duke lejuar kompjuterin të zgjidhë problemin për të. Fakti që proçedurat happas-hapi nuk ofrohen është dallimi kryesor mes programimit deklarativ dhe atij imperativ.

6.4 Programimi deklarativ përkundrejt programimit imperativ në
Windows Workflow Foundation
Windows Workflow Foundation përdor një model deklarativ[32] për të përshkruar aktivitetet
dhe rrjedhën e punës. Aktivitetet individualë dhe rrjedhat e punës janë të organizuara si një
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pemë hierarkike aktivitetesh. Duke përdorur këtë model deklarativ ju deklaroni në një
sekuencë të caktuar aktivitetet që dëshironi të ekzekutoni. Sekuenca dhe kushtet në të cilat
aktivitetet ekzekutohen bazohen në vendndodhjen e tyre në pemë. Ndryshimi i kushteve në të
cilat një aktivitet ekzekutohet është aq i thjeshtë sa ndryshimi i vendndodhjes së tij në pemë.
Modeli deklarativ paraqet një ndarje të qartë ndërmjet punës aktuale që do të realizohet (të
përfaqësuar nga aktivitetet individualë) dhe mekanizmit që koordinon atë punë.
Kjo është në kontrast me modelin imperativ. Në këtë model, na nevojitet të implementojmë
jo vetëm kodin e nevojshëm për të kryer disa detyra, por edhe kodin e kontrollit për të
koordinuar ato. Kodi koordinues implementohet në mënyrë tipike si një seri të deklaratave
proçedurale imperative që mund të ndërthuren me kodin që realizon punën e vërtetë.
Ndryshimi i sekuencës ose kushteve sipas të cilave detyrat ekzekutohen realizohet duke
ndryshuar kodin proçedurial.
Deklarativ – “Hello world”
Shembull - Krijimi "Hello World" duke përdorur modelin deklarativ[33]:
1. Krijo një projekt Workflow Console Application - Pas starimit të Visual Studio 2010,
zgjidhni File | New Project. Në seksion Visual C #, zgjidhni Workflow dhe më pas
zgjidhni Workflow Console Application. Emërtoni projektin HelloWorld.
2. Krijimi i rrjedhës së punës - Së pari, vendosni një aktivitet Sequence në kanavacë nga
“Toolbox”-i, më pas vendosni një aktivitet WriteLine në aktivitetin Sequence. Së
fundi, shkruani "Hello World" në “box”-in e shprehjes së aktivitetit WriteLine (siç
është paraqitur në Figurën 6.1) dhe shtypni Ctrl + F5 për të ekzekutuar projektin.
Rezultati "Hello World" afishohet në dritaren e “Console”-s.
Imperativ – “Hello world”
Shembull– Krijimi i “Hello World“ duke përdorur kodin C#[33]:
1. Krijo një projekt Console Application. Emërto projektin HelloCodeWorld.
2. Shto një referencë të “assembly”-it System.Activities.
3. Në skedarin Program.cs shkruaj kodin e mëposhtëm
// Shembull "Hello World" duke përdorur modelin deklarativ
using System.Activities;
using System.Activities.Statements;
namespace HelloCodeWorld
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{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
WorkflowInvoker.Invoke(new HelloWorld());
}
}
public class HelloWorld : Activity
{
public HelloWorld()
{
this.Implementation = () => new Sequence
{
Activities = {
new WriteLine(){Text="Hello World"}}
};
}
}
}

Shtypni Ctrl + F5 për të ekzekutuar projektin. Rezultati "Hello World" afishohet në dritaren e
“Console”-s.

Figura 6.1 Shembull "Hello World" duke përdorur modelin deklarativ
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6.5 Skenari “Miratimi i lejeve të ndërtimit”
Dhënia e lejeve të ndërtimit në Shqipëri bazohet në Ligjin Nr. 10119, datë 23.4.2009 për
“Planifikimin e Territorit”.
Çdo person privat ose publik, që kërkon të kryejë zhvillime të reja ndërtimi është i detyruar të
aplikojë dhe të marrë leje ndërtimi nga autoriteti përgjegjës, sipas kushteve dhe kritereve të
përcaktuara nga ligji.
Kryetari i bashkisë / komunës është autoriteti përgjegjës për pranimin, shqyrtimin dhe
miratimin e kërkesave për leje ndërtimi, brenda juridiksionit të qytetit / komunës. Kryetari i
bashkisë / komunës asistohet nga këshilli teknik në këtë proces.
Autoriteti përgjegjës, sipas këtij ligji shqyrton kërkesën dhe vendos:


Miratimin e kërkesës.



Miratimin e kërkesës me kushte.



Refuzimin e kërkesës.

Kryetari i bashkisë / komunës kryen shqyrtimin e aplikimit për leje ndërtimi, brenda 45
ditëve kalendarike nga data e marrjes. Pas kalimit të këtij afati, kërkesa miratohet në heshtje.
Ligji është subjekt ndryshimi bazuar në shumë faktorë:


Përmbajtja e aplikimit.



Dokumentet që bashkëngjiten.



Format e dhënies së të dhënave.



Aktorët e brendshëm apo të jashtëm.

Ndryshimet e mësipërme kërkojnë adoptimin e shpejtë të aplikacioneve të sistemeve
ekzistuese në aspektin e të gjitha kategorive në ndryshim.
Në këtë mënyrë platformat e zhvillimit të rrjedhës së punës janë një alternativë e mirë për tu
bazuar në zhvillimin e shërbimeve të tilla.

6.6 Zgjidhja e ofruar
Zgjidhja e ofruar[34] për skenarin e mësipërm është një aplikacion i bazuar në Ueb dhe i
krijuar në . NET (C #) bazuar në platformën Windows Workflow Foundation.
Aplikacioni ka këto komponentë:
 “Process Configurator” ( siç paraqitet në Figurën 6.2)
Konfiguruesi i procesit është një mjet GUI i bazuar në Ueb që shërben për të konfiguruar
parametrat e procesit, duke përfshirë:
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kapacitetin e procesit, e matur me numrin e përgjithshëm të “case”-ve për proces,
numrin e përgjithshëm të “case”-ve për përdorues, numrin e përgjithshëm të “open
case” për përdorues.



disponueshmërinë e procesit, që përcakton periudhën në të cilën është e mundur
krijimi i “case”-ve të reja dhe periudhën në të cilën është e mundur ndryshimi i
“case”-ve ekzistuesë.



autorizimi i aksesit të përdoruesve, që mund të përcaktohen për tërë “case”-in e
procesit ose vetëm për pjesë të tij.

Figura 6.2 Process Configurator
 “Process Modeler” (siç paraqitet në Figurën 6.3)
Ofron një ndërfaqe grafike Ueb për dizejnimin e rrjedhës së punës. Rrjedha e punës përmban:


Statuse, të kategorizuara si Start, Intermediat dhe Final, të simbolizuara me rrathë me
ngjyrë ( jeshile për Start, të verdhë për Intermediat dhe të kuqe për Final).



Hapat që lidhin statuset, të simbolizuara me vija me shigjetë dhe që përcaktojnë
rrugën e progresit të një “case”-i nëpërmjet modelit të procesit.



Rregulla Biznesi, të simbolizuar me rrathe ngjyrë gri. Rregullat e Biznesit (formula
dhe kushte komplekse logjike të bazuara në të dhënat e “case”-it) ofrojnë mënyrën
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për të përcaktuar rutimin ose progresin e “case”-it në rrjedhën e punës.

Figura 6.3 Process Modeler



“Form Designer” për modelimin e formave “data entry” (siç paraqitet në Figurën 6.4)

“Form Designer” ofron një ndërfaqe Ueb e thjeshtë për t'u përdorur për dizenjimin e formave
që do të rruajnë të dhënat e “case”-ve të procesit.


“Cases portal” (siç paraqitet në Figurën 6.5)

Portali i “case”-ve ofron një portal Ueb për inicijimin dhe menaxhimin e “case”-ve. Ai ofron
një ndërfaqe dinamike të paraqitjes së listës së “case”-ve të përdoruesve dhe funksionalitete
të tjera të menaxhimit të “case”-ve, që përfshijnë:
 dhënien e të dhënave.
 menaxhimin e dokumenteve.
 caktimin e “case”-ve.
 progresin e “case”-ve.
 integrimet me të tretë.
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7. Paraqitja e Ligjit nëpërmjet ontologjisë për shërbimet publike
të qeverisjes elektronike
Softueri për automatizimin e proceseve u mundëson institucioneve qeveritare të ofrojnë
shërbime elektronike dhe të adaptohen shpejt me ndryshimet legjislative. Megjithatë në
sistemet e qeverisjes elektronike dizenjimi i procesit është një detyrë komplekse që kërkon
njohje të kuadrit ligjor mbi të cilin bazohet shërbimi, metodologjinë e dizenjimit të procesit
dhe eksperiencë në përdorimin e softuerit për automatizimin e proceseve. Dizenjimi i
proceseve duhet të garantojnë që procesi i ri të jetë në përputhje me aktet ligjorë. Në
përgjithësi aktet ligjore ruhen në format teksti dhe në këtë format është e vështirë të bëhet
analizimi i tyre nëpërmjet softuerit me qëllim që të ndihmojë në aktivitetin e dizenjimit të
procesit.
Një ontologji përcakton termat e përdorur për të përshkruar dhe paraqitur një fushë të dijes.
Ontologjitë përdoren nga njerëzit, bazat e të dhënave dhe aplikacionet që kanë nevojë për të
ndarë informacione të një fushe. Ontologjitë përfshijnë - përkufizime të përdorshme nga
kompjuteri të koncepteve themelorë të një fushe dhe marrëdhëniet midis tyre[35].
Gjuha Web Ontology Language (OWL) është standartizuar nga World Wide Web
Consortium (W3C) si një gjuhë e fuqishme e paraqitjes së dijes për krijimin e ontologjive.
Modelimi i informacionit në OWL ka dy përfitime praktike:


si gjuhë deskriptive, ajo mund të përdoret për të shprehur dije eksperte në mënyrë
formale



dhe si gjuhë logjike, ajo mund të përdoret për të nxjerrë konkluzione nga kjo njohuri.

Standardi OWL përcakton sintaksa të ndryshme[36] të bazuara në RDF(S), XML dhe format
proprietar teksti. Sintaksa OWL RDF/XML lejon kodimin e ontologjisë nëpërmjet
framework-ut RDF(S) në një serilalizim RDF/XML. Sintaksa OWL XML ofron një format
XML më kompakt për ontologjitë OWL, të pavarura nga RDF(S). Në kontrast me këto
serializime të orientuara drejt makinës, sintaksa abstrakte OWL shërben si një format teksti i
lexueshëm për njeriun për të paraqitur ontologjitë OWL.

7.1 Ontologjitë Ligjore
Ontologjitë Ligjore përfaqësojnë njohuri ligjore. Ndërmjet ontologive ligjore më të njohura
që mund të përmendim janë:


FOLaw(Functional Ontology of Law)[37][38] që bazohet në njohuri normative, njohuri
të përgjegjësisë, njohuri reaguese dhe njohuri krijuese.
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LRI - Core Legal Ontology[39], e bazuar në objekte, procese, subjekte fizikë,
subjekte mentale, agjentë dhe akte komunikuese.



Frame-Based Ontology[40][41] e bazuar në norma, akte, si dhe përshkrimin e
koncepteve.



LKIF (Legal Knowledge Interchange Format) e zhvilluar në projektin Estrella1 që
mundëson modelimin e fushave juridike dhe lehteson shkëmbimin mes sistemeve të
bazuara në njohuri ligjore.

7.2 Ontologjia e Ligjit për Arsimin e Lartë
Një paraqitje e ontologjisë për Ligjin e Arsimit të Lartë në Shqipëri është krijuar duke
përdorur Protege2. Figura 7.1 paraqet disa nga konceptet kryesore të ontologjisë së Ligjit të
Arsimit të Lartë në Shqipëri[42].

Figura 7.1 Ontologjia e Ligjit të Arsimit të Lartë

7.3 Paraqitja e ontologjisë në formatin RDF/XML
Ontologjia është eksportuar në formatin RDF/XML. Përfaqësimi i klasave, atributeve dhe
individëve ilustrohen në kodin e mëposhtëm:
1
2

Projekti Estrella i disponueshëm në http://www.estrellaproject.org
Protege është një open source ontology editor për krijimin e sistemeve inteligjentë.
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//Paraqitja e ontologjisë në formatin RDF/XML
// Klasat
<owl:Class rdf:about="http://example.org#HigherEducationInstitutions">
<rdfs:label>Institucione të Arsimit të Lartë</rdfs:label>
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#Thing"/>
</owl:Class>
// Atributet
<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://example.org#nrOfFaculty">
<rdfs:label>nrFakulteteve</rdfs:label>
<rdfs:domain rdf:resource="http://example.org#HigherEducationInstitutions"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer"/>
<rdfs:subPropertyOf
rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#topDataProperty"/>
</owl:DatatypeProperty>
// Individet
<owl:NamedIndividual rdf:about="http://example.org#Academies">
<rdfs:label>Akademia</rdfs:label>
<example:nrOfFaculty
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer" >1
</example:nrOfFaculty>
</owl:NamedIndividual>

7.4 Leximi i përmbajtjes RDF / XML përmes C #
Përmbajtja RDF/XML lexohet nëpërmjet kodit C # dhe paraqitet në një GridView në një
faqe Ueb ASP.NET. GridView (siç paraqitet në Figurën 7.2) përmban nënklasat e klasës
HigherEducationInstitutions. Leximi i përmbajtjes së ontologjisë paraqitet në kodin e
mëposhtëm.
//Leximi i përmbajtjes RDF/XML
private void HigherEducationInstitutions()
{
// Krijo një DataTable
DataTable dt = new DataTable();
// Shto disa kolona ne të.
dt.Columns.Add(new DataColumn("Nr", typeof(string)));
dt.Columns.Add(new DataColumn("Institucione", typeof(string)));
// Krijo një instancë të klasës XmlDocument që paraqet parserin DOM të
// .NET Framework dhe ngarko skedarin e ontologjisë në memorie
XmlDocument xmlDoc = new XmlDocument();
xmlDoc.Load(Server.MapPath(“ontology.owl"));
XmlNamespaceManager ns =
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new XmlNamespaceManager(xmlDoc.NameTable);
ns.AddNamespace("owl", "http://www.w3.org/2002/07/owl#");
ns.AddNamespace("rdf", "http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#");
ns.AddNamespace("example", "http://example.org#");
ns.AddNamespace("rdfs", "http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#");
// Selekto Nyjet specifike duke përdorur metodën SelectNodes()
XmlNodeList nodeList =
xmlDoc.DocumentElement.SelectNodes("//owl:Class", ns);
int i = 0;
foreach (XmlNode node in nodeList)
{
if (node.SelectSingleNode("rdfs:subClassOf", ns). Attributes["rdf:resource"].
Value == "http://example.org#HigherEducationInstitutions")
{
i = i + 1;
// Krijo rekordin
DataRow dr = dt.NewRow();
dr["Nr"] = i;
dr["Institutione"] = node.SelectSingleNode("rdfs:label", ns).InnerText;
dt.Rows.Add(dr);
}
}
//Paraqit të dhënat në një GridView
GridInstitucione.DataSource = dt;
GridInstitucione.DataBind();
}

Figura 7.2 Leximi i përmbajtjes RDF/XML
Gjuha e programimit mund të përdoret për të validuar rrjedhën e punës të bazuar në ontologji
për të zbuluar hapat e rrjedhës së punës që s‟janë në përputhje me aktin juridik.
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7.5 Paraqitja në një format të lexueshëm për përdoruesin e përmbajtjes
RDF/XML
XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations) mundëson transformimin e shpejtë
dhe të lehtë të përmbajtjes RDF/XML në një paraqitje HTML. Shembujt e mëposhtëm
ilustrojnë paraqitjen e përmbajtjes së ontologji-së në një browser (siç paraqitet në Figurën
7.3).

Figura 7.3 Paraqitja në format të lexueshëm për përdoruesin e përmbajtjes RDF/XML
//Transformimi i ontologjisë në përmbajtje HTML
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
string xmlOntology = File.ReadAllText(Server.MapPath("ontology.owl"));
// Përcakto përmbajtjen e XML control
Xml1.DocumentContent = xmlOntology;
// Specifiko skedarin XSLT që do të përdoret për transformim
Xml1.TransformSource = Server.MapPath("ontology.xslt");
}
// Stylesheet-i ontology.xslt i përdorur për transformim
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
xmlns:msxsl="urn:schemas-microsoft-com:xslt" exclude-result-prefixes="msxsl"
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xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#"
xmlns:example="http://example.org#"
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
>
<xsl:template match="/">
<xsl:for-each select="rdf:RDF/owl:NamedIndividual">
<xsl:value-of select="example:hasText" disable-output-escaping="yes"/>
</xsl:for-each>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>
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Konkluzione
Elementet që mund të ndryshojnë në shërbimet administrative të evidentuar nga ky punim
janë:


Rrjedha e punës



Të dhënat që mblidhen



Modelet e dokumentave “që printohen nga programi”



Listën e dokumentave bashkëngjitur



Rolet në procesin e trajtimit të praktikave



Koordinimin me institucione të tjera

Softueri për automatizimin e proceseve të punës për trajtimin e shërbimeve adminsitrative
duhet të jetë i pajisur me mjete për të akomoduar këto ndryshime pa programim dhe duhet të
ketë këto tipare:


aftësinë për t‟ju adaptuar ndryshimeve të procesit në kohën e duhur.



të garantojë kosto të ulët operacionale



të garantojë monitorimin e cilësisë së shërbimit



të garantojë mbështetjen e integrimit midis sistemeve të institucioneve

Në kapitujt e 2, 3 dhe 4 janë paraqitur mjetet dhe teknikat për realizimin e këtyre tipareve.
Kapitulli 2 paraqet teknologjitë e nevojshme dhe përdorimin e tyre për ndërtimin ose
dizenjimin e diagrameve të rrjedhës së punës në softuerin për automatizim procesesh.
Kapitull 3 paraqet teknologjitë e nevojshme dhe përdorimin e tyre për ndërtimin në mënyre
dinamike të formave të mbledhjes së të dhënave në softuerin për automatizim procesesh.
Kapitulli 4 paraqet teknologjitë e nevojshme dhe përdorimin e tyre për realizimin e
komunikimit me sisteme të tjerë në softuerin për automatizim procesesh.
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Përmbledhje
Qeverisja elektronike është një ndër objektivat strategjikë të modernizimit të qeverisjes
publike në Shqipëri që reflektohet qartë në reformat aktuale të administratës publike.
Qeverisja elektronike nënkupton përdorimin e mjeteve dhe sistemeve që mundësohen nga
teknologjitë e informacionit dhe komunikimit për të siguruar shërbime më të mira publike për
qytetarët dhe bizneset.
Një nga teknologjitë e sukseshme për automatizimin e proceseve të qeverisjes elektronike
është teknologjia “Rrjedha e Punës”. Teknologjia “Rrjedha e Punës” ka të bëjë me
automatizimin e procedurave ku dokumentet, informacioni apo detyra kalojnë ndërmjet
pjesmarrësve bazuar në rregulla të përcaktuara, për të arritur apo kontribuar në një qëllim të
përgjithshëm.
Proceset e qeverisjes elektronike janë komplekse dhe përfshijnë aktorë të ndryshëm të cilët
ndërveprojnë me të dhëna dhe me njëri-tjetrin. Si pasojë e ndryshimeve të politikave
qeverisëse dhe legjislacioneve, proceset e qeverisjes elektronike janë vazhdimisht në
ndryshim, janë të paparashikueshëm, janë të paqëndrueshëm dhe bëhen më komplekse çdo
ditë.
Zhvillimi i një softueri të suksesshëm për automatizimin e proceseve të qeverisjes elektronike
duhet të përmbajë karakteristika të tilla si aftësinë e softuerit për t‟ju adaptuar ndryshimeve të
procesit në kohën e duhur, thjeshtësi në përdorimit e tij, qëndrueshmëri dhe mirëmbajtje,
mjete të pasura GUI për dizenjimin e modelit të procesit, mjete të pasura dhe fleksibel të
grumbullimit të të dhënave, mjete fleksibël të gjenerimit të dokumentave, portal të
administrimit të rasteve të përdorimit të proceseve, mjete të pasura dhe fleksibel për
shkëmbimin e të dhënave me sisteme të tjerë etj.
Në këtë disertacion paraqitet evidentimi i elementeve që mund të ndryshojnë në shërbimet
administrative dhe rekomandohen mjete dhe teknika për ndërtimin e softuerëve për
automatizim procesesh të qeverisjes elektronike që i përshtaten këtyre ndryshimeve.
Fjalë Kyçe: Qeverisje elektronike, Rrjedhë pune, Softuer Automatizim Procesesh
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Abstract
e-Government is one of the strategic objectives of the modernization of public government, on
Albania, which is clearly reflected in the actual reforms of public administration.
e-Government intends the use of means and systems enabled by the technologies of
information and communication, in order to provide better public services for citizens and
businesses.
One of the most successful technologies for the automation of e-Government processes, is
workflow technology. Workflow is concerned with the automation of procedures where
documents, information or tasks are passed between participants according to a defined set of
rules to achieve, or contribute to, an overall business goal.
e-Government processes are by nature complex, involving several actors interacting with data
and each other. As a consequence of legislation and government politics changes, eGovernment processes are constantly changing, unpredictable, volatile, and it seems to
become more complex every day.
The development of a successful software for the automation of the e-Government processes
must contain features such the ability of the software to adapt to process changes in a timely
manner, the simplicity of usage of the software, sustainability and maintenance, rich GUI
based toolbox for process model design, rich and flexible data collection tools, formal
document generation tools, case administration portal, rich and flexible tools for exchanging
data with other systems etc.
In this dissertation is presented the identification of elements that may change in the
administrative services as well as tools and techniques recommended for building
e-Government process automation software that suit these changes.
Keywords: e-Government, Workflow, Process Automation Software
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Abstract
The development of a successful software for the automation of the e-Government processes
must contain features such the ability of the software to adapt to process changes in a timely
manner, the simplicity of usage of the software, sustainability and maintenance, rich GUI
based toolbox for process model design, rich and flexible data collection tools, formal
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data with other systems etc.
In this dissertation is presented the identification of elements that may change in the
administrative services as well as tools and techniques recommended for building
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