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Kapitulli i Parë
HYRJE
Ky punim studion përdorueshmërinë e aplikacioneve në Cloud Computing1, dhe i përket
disiplinës së sistemeve informatike, qeverisjes së sistemeve informatike. Si rast i zbatuar,
është analizuar Reja kompjuterike qeveritare në Shqipëri.
Cloud Computing apo Reja kompjuterike është sot një tendencë në industrinë e teknologjive
të informacionit dhe komunikimit (TIK), për të cilën ka një interes në rritje si në
këndvështrimin teknologjik, dhe në atë ekonomik. Cloud Computing, Reja kompjuterike
apo kompjutimi në Re janë praktikat e përdorimit të serverave, të strehuar diku
përmes Internetit për të ruajtur, administruar dhe proçesuar të dhënat, ndryshe nga
një kompjuter lokal apo personal. Identifikimi dhe kuptimi i përfitimeve të platformave të
Reve kompjuterike, i jep një kuptim tjetër praktikave të përdorueshmërisë dhe mirëqeverisjes
në organizata, qofshin ato private apo shtetërore. Qeverisja e përshtatshme dhe efektive e
sistemeve dhe të dhënave ecën paralelisht me veprimtarinë e suksesshme të një organizate.
Në këtë tezë, do të studiojmë veçanërisht përdorueshmërinë e Resë kompjuterike në
qeverinë shqiptare, do të analizojmë sistemet TIK dhe mundësinë e kalimit të tyre në Re në
bazë të tre kritereve: me qëllimin e një qeverisje të përshtatshme, rritjen e përfitimeve nga
përdorimi i Resë, marrjen e masave më të forta të sigurisë në përdorimin e saj. Këto janë
çështjet kyç, që këshillohen të merren në konsideratë për rritjen e përdorueshmërisë si dhe për
zgjerimin e mëtejshëm të Resë kompjuterike, të cilin do të argumentohen në punim.
Identifikimi dhe kuptimi i përfitimeve të marra nga përdorimi i Resë kompjuterike, i
rreziqeve dhe kontrolleve, i mundëson organizatës një mënyrë të përshtatshme për mirë
qeverisjen e Resë. Kur merren në konsideratë zgjidhjet si Re për shkak të të mirave, që
përfitohen gjatë vënies në punë të tyre, organizatat gjithashtu duhet të identifikojnë dhe
vlerësojnë rreziqet që mund të lindin. Me identifikimin dhe kuptimin e rreziqeve duhet të
merren sa më parë masat e domosdoshme për zbatimin e kontrolleve të cilat i zvogëlojnën
ato. Qëllimi i përcaktimit të strategjive që duhen ndjekur për optimizimin dhe zgjerimin e
Resë qeveritare shqiptare është ndihmesa, që mund t’i jepet organizatave qeveritare të cilat
duhet të marrin ose kanë marrë në konsideratë kalimin e shërbimeve të tyre në Renë
qeveritare. Kjo ndihmë ofrohet nëpërmjet propozimit të një strukture të mirë organizuar dhe
përcaktimit të hapave për identifikimin dhe vlerësimin e përfitimeve, rreziqeve dhe
kontrolleve të nevojshme gjatë vënies në jetë të platformave Re kompjuterike. Nëpërmjet
analizimit të literaturës dhe zhvillimit të një pyetësori, drejtuar institucioneve qeveritare, të
cilat kanë vënë në zbatim shërbimet në Re apo po mendojnë t’i zbatojnë ato, do të kemi
mundësi të identifikojmë nevojën për një kuadër qeverisës të integruar të Resë kompjuterike.
1

Termi ‘Cloud Computing’ është shqipëruar ‘Re kompjuterike’ dhe është përdorur kështu në punim.
1
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Për të adresuar këtë nevojë, gjatë këtij punimi, propozohet një strukturë qeverisëse për një
përdorueshmëri më të mirë të Resë qeveritare në Shqipëri. Modeli i propozuar ka si qëllim të
mundësojë një strukturë optimale dhe të udhëzojë për hapat që duhen ndjekur drejt një
qeverisje efektive të Resë qeveritare.
Kapitulli parë i punimit paraqet një hyrje dhe një pamje të përgjithshme të çështjeve, që do të
diskutohen në këtë tezë. Seksioni në vijim paraqet një sfond mbi Renë kompjuterike, që i
paraprin temave që do të diskutohen më pas. Pas saj, përkufizohet problemi, i ndjekur nga
hipotezat dhe pyetjet kërkimore të ngritura. Në vazhdim paraqiten objektivat kryesore dhe
qëllimi i tezës, pëcaktohen metodologjia e ndjekur për mbledhjen e të dhënave të nevojshme
për këtë punim, paraqiten shkurtimisht çështjet e diskutuara në secilin prej kapitujve dhe
nxirren përfundimet për kontributin e mundshëm që kjo tezë mund të japë në të ardhmen.

I.1. Përshkrimi i situatës
Sfidat kryesore që has sot qeveria shqiptare janë nevojat e shumta të vendit për investime në
të gjithë sektorët. Në këtë drejtim, kufizimet në buxhet dhe domosdoshmëria e optimizimit të
investimeve po i detyrojnë organizatat publike të kërkojnë për zgjidhje sa më optimale në
investimet në TIK.
Gjatë viteve ’90 shpenzimet e lidhura me hapësirat e qendrave të ruajtjes së të dhënave,
energjisë së harxhuar për përllogaritje dhe ftohje etj. u rritën ndjeshëm duke nxitur
përshtatjen e grid computing dhe virtualizimeve. Me anë të grid computing përdoruesit mund
të përdornin shërbime sipas nevojave të tyre për infrastrukturë kompjuterike në një kohë të
matshme. Virtualizimi dhe shpërndarja e infrastrukturës ndaj shumë konsumatorëve, i detyroi
ofruesit e shërbimeve të ndryshonin modelin e tyre të biznesit për të ofruar shërbime të
menaxhueshme në largësi me një kosto më të ulët. Me shpëndarjen gjithnjë e më të madhe të
shërbimeve, në fillimet e viteve 2000, lindi nevoja për integrimin dhe menaxhimin e këtyre
shërbimeve, e cila solli lindjen e arkitekturave të orientuara nga shërbimi (SOA, serviceoriented architecture). Në këtë mënyrë lindi edhe koncepti i Cloud Computing, si pasojë e
nevojës për mundësimin e burimeve TIK, si një shërbim [1].
Edhe pse në vendin tonë nuk ka patur zhvillime kaq të vrullshme rreth viteve ’90 në
teknologjitë TIK, sot, janë bërë një sërë investimesh të rëndësishme në platformat e Reve.
Kjo e bën të rëndësishme analizën e zhvillimit të mëtejshëm në raport më përdorueshmërinë
dhe qeverisjen e tyre.
Konceptet kryesore të lidhura me këtë tezë janë: Reja kompjuterike, Reja qeveritare,
përdorueshmëria, siguria dhe mirë qeverisja e Resë kompjuterike.

I.1.1. Reja Kompjuterike dhe Reja qeveritare
Cloud Computing apo Reja kompjuterike përbën një koncept relativisht të ri dhe inovator për
shumë qeveri, biznese dhe qytetarë, i cili është i lidhur me një model të ri të ofrimit të
infrastrukturës dhe shërbimeve kompjuterike. Ai përfaqëson një ndryshim nga koncepti i
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blerjes së një produkti informatik në marrjen e një shërbimi për konsumatorët përmes
internetit, kjo mundësuar nga platformat e Resë dhe super të dhënat. Reja sot ofron një model
të ri të infrastrukturës së përgjithshme kompjuterike dhe shërbimeve kompjuterike, duke
mundësuar shërbime të shkallëzueshme dhe të ndryshueshme në varësi të preferencave.
Koncepti i Resë eleminon nevojën për të instaluar dhe për të menaxhuar middleware dhe
aplikacionet në kompjuterat e përdoruesit, duke i siguruar atij infrastrukturën si një platformë
dhe shërbime, si dhe duke i lehtësuar detyrat e mirëmbajtjes së software dhe hardware.
Reja kompjuterike po ndryshon mënyrën e punës në shumë organizata të mëdha dhe
fatmirësisht qeveritë dhe sektori publik kanë filluar të konsiderojnë mundësinë e përshtatjes
të kësaj platforme të re. Një Re qeveritare është një model zhvillimi për të ndërtuar dhe
shpërndarë shërbimet drejt agjencive qeveritare, qytetarëve dhe biznesit. Duke patur një
numër në rritje të aplikacioneve dhe sistemeve të agjencive të ndryshme të lidhura përmes një
infrastrukturë të përbashkët qeveritare, Reja qeveritare si një e tërë ofron mundësi të
pafundme, duke mundësuar teknikisht zgjidhje të parealizuara dot më parë.
Modeli i aplikacioneve (shërbimeve) të Resë kompjuterike të zbatuar në shumë vende
evropiane, përmbush shumicën e kërkesave të administratës publike për zgjidhje teknologjike
të avancuara. Ai ofron shkallëzueshmëri, elasticitet, performancë të lartë, aftësi replikuese
dhe siguri edhe pse jemi akoma larg ndërtimit të një modeli, që të vlerësojë rreziqet e
mundshme që i shfaqen organizatës lidhur me sigurinë.
Qeveria shqiptare ka përzgjedhur ta adresojë këtë çështje, duke ndërtuar qendrën e të dhënave
(datacenterin) qeveritar për optimizimin e ruajtes së të dhënave të tyre, duke ndërtuar një
Reje private dhe publike, me modelin Infrastruktura si një shërbim (IaaS).

I.1.2. Përdorueshmëria dhe qeverisja e Resë kompjuterike
Në punimin tonë, për konceptin përdorueshmëri do i referohemi përkufizimit të ISO-s që
është: “Përdorueshmëria është pika deri ku mund të përdoret një sistem, produkt apo
shërbim nga përdorues specifik për të arritur qëllimin e kërkuar me efikasitet, rendiment si
dhe në mënyrë të kënaqshme, në një kontekst të paracaktuar përdorimi” [2]. Padyshim që ne
do ta shikojmë konceptin e përdorueshmërisë në lidhje me Renë kompjuterike.
Kurse, koncepti i qeverisjes përkufizohet si në vijim: “Qeverisja e Resë kompjuterike përbën
drejtimin dhe mbikëqyrjen e ofruar përmes strukturave të zbatuara dhe udhëzimeve për të
mbështetur dhe për të zgjeruar përdorimin e Resë si dhe identifikimin dhe vlerësimin e
përfitimeve, rreziqeve dhe kontrolleve të lidhura me të”.
Pavarësisht, përfitimeve të mëdha, që vijnë nga përdorimi i Resë kompjuterike, anët negative
dhe të dëmshme që vijnë si pasojë e qendërzimit dhe burimeve të shpërndara, po rriten aq
shumë sa mundet të kalojnë përfitimet e marra nga këto platforma. Brenda mjedisit të Resë,
virtualizimi i lejon përdoruesit nga institucione të ndryshme të kenë akses më të madh në
krahasim me mjedisin IT fizik që ato kanë në dispozicion. Të dhënat në Re nuk janë nën
kontrollin dhe menaxhimin e institucionit që i zotëron ato, dhe ky fakt mbart në vetvete
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rreziqe dhe kërcënime të cilat mund të sjellin rrezikimin e sigurisë së sistemit dhe të dhënave
të organizatës [3].
Identifikimi i rreziqeve dhe analizës është i rëndësishëm për të caktuar prioritetin e zbatimit
të qeverisjes dhe kontrollit të të dhënave, si edhe për të vendosur një auditues apo kontrollues
të mjedisit të virtualizuar dhe të Resë. Bazuar në identifikimin dhe analizën e rreziqeve, duhet
të ndërtohen dhe zbatohen kontrollet e duhura për të siguruar, që të merren masat e
nevojshme për të adresuar rreziqet dhe për të arritur objektivat IT.
Në këtë aspekt do të shikohet strategjia e rritjes së përdorueshmërisë dhe e qeverisjes së
Resë në mënyrë që të mund të kuptohen dhe zvogëlohen rreziqet e lidhura me të. Tre çështje
kyçe të përdorueshmërisë dhe qeverisjes të analizuara në punim janë: përfitimet, qeverisja
dhe siguria si më poshtë:






Përfitimet janë vlera e arritur nëpërmjet zbatimit të zgjidhjeve në Re, të cilat përputhen
me strategjitë dhe objektivat e biznesit përmes optimizimit të kostove. Përfitimet
përcaktojnë arsyen pse përshtaten zgjidhje specifike të Resë për t’i shërbyer një nevoje të
caktuar të qeverisë;
Qeverisja do të përbëjë masa të ndërmarra, politika, procedura, udhëzues, praktika apo
struktura organizative të ndërtuara për të siguruar arritjen e objektivave të biznesit dhe për
të parandaluar, detektuar dhe korrigjuar rreziqet e Reve kompjuterike. Në mënyrë që të
arrihet një qeverisje e mirë dhe të mbrohen mjediset e Resë kompjuterike nga rreziqet e
lidhura me to, është i nevojshëm ndërtimi dhe zbatitimi i kontrollove të duhura;
Siguria përfaqëson masat e marra për të shmangur ndikimin që ka ndodhja e një incidenti,
si pasojë e dobësive të lidhura me Renë kompjuterike. Ky i fundit mund të sjellë dëmtime
në sistem apo organizatë. Reja është në zhvillim e sipër dhe rreziqet e lidhura me
përdorimin e saj nuk janë plotësisht të njohura. Administrimi efektiv i sigurisë është i
domosdoshëm për të vendosur një balancë mes përfitimeve dhe zvogëlimit të rreziqeve.

I.2. Formulimi i problemit
Reja kompjuterike ka marrë një përhapje të gjerë e cila pritet të rritet akoma edhe më shumë
në të ardhmen. Me zhvillimin e këtij koncepti, për organizatat, që e vënë në zbatim atë është
tepër e rëndësishme të kuptojnë se si të rrisin përdorueshmërinë dhe të marrin maksimumin e
përfitimeve, duke menaxhuar dhe zvogëluar rreziqet e lidhura me përdorimin e Resë.
Pavarësisht, identifikimit dhe përkufizimit të rreziqeve të shumta që ekzistojnë, në rastin e
Resë qeveritare në Shqipëri nuk ekziston një strukturë formale e mirëpërcaktuar, e cila të
përcaktojë hapat specifik, që duhen ndjekur gjatë zbatimit të platformave të Resë qeveritare.
Ofruesit e Resë dhe institucionet qeveritare, të cilat janë në rolin e konsumatorit duhet të
inkurajojnë kërkimet mbi rreziqet në të duke u munduar të identifikojnë zgjidhje të konkrete
[4]. Gjithashtu, mungesa e një mjedisi të përshtashëm dhe të pëlqyeshëm sjell probleme në
zhvillimin e Resë kompjuterike [5]. Në mënyrë që organizatat të përfitojnë maksimalisht nga
përdorimi i Resë duhet të ndiqet dhe zhvillohet një qeverisje e mirë, një strukturë
menaxhuese si dhe plane dhe strategji që duhen ndjekur në varësi të nevojave specifike të
secilit institucion.
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Aktualisht, edhe pse ka patur përpjekje për adresimin e nevojave të mirë qeverisjes së Resë,
nuk ekziston një kuadër i aprovuar dhe i standardizuar për Renë qeveritare shqiptare.
Më poshtë paraqiten disa problematika të identifikuara gjatë shqyrtimit të literaturës dhe
analizës së situatës:
1. Modeli i shërbimit IaaS i Resë qeveritare, vënë në përdorim nga qeveria shqiptare ka
kufizime në lidhje me gamën e shërbimeve, që vë në dispozicion për Institucionet
publike. Duhet analizuar zgjerimi në modelin e shërbimeve SaaS;
2. Në situatën ekzistuese, shteti shqiptar po investon në paralel, si në infrastrukurat e
institucioneve dhe në ato të centralizuara, pa patur të qartë se si do të ecet përpara.
Mungesa e një strukture qeverisëse të formalizuar, e cila identifikon përfitimet dhe
rreziqet e Resë, po sjell përdorimin jo efektiv të Resë qeveritare nga institucionet
qeveritare në Shqipëri, fakt i cili sjell domosdoshmërinë e përcaktimit të një strategjie të
mirë përcaktuar për realizimin e shërbimeve në Re;
3. Ka patur disa zhvillime në strategjitë e sigurisë ekzistuese dhe në krijimin e strategjive
për Retë qeveritare, por ato mbeten angazhime të përhershme që duhen përmirësuar në
çdo kohë, pasi teknologjitë e përdorura në to janë gjithmonë në zhvillim dhe ndryshim;
4. Duhet përcaktuar metodologjia e vlerësimit të përdorueshmërisë së aplikacioneve në Re;
5. Ka një mangësi dhe vështirësi të vendosjes së standardeve në lidhje me përdorueshmërinë
e Reve kompujterike në nivel botëror;
6. Standardet aktuale nuk mund të përdoren për kontrollin e rreziqeve në një shkallë të lartë
të Reve kompjuterike, pasi atyre ju mungon shumica e elementëve të lidhura me
transferimin apo përdorimin nga shumë qeramarrës (multi-tenancy). Një sërë organizatash
po adaptojnë standarde specifikisht për shërbimet në Re. Megjithatë, progresi në këtë
fushë është i ngadaltë, dhe arritja në një standard të mirëpërcaktuar për shërbimet Re
duket shumë larg [6];
7. Strukturat e kontrollit duhet të ndërtohen, zhvillohen dhe realizohen në mënyrë të tillë, që
të sigurojnë integritetin e Resë qeveritare shqiptare, besueshmërinë dhe vlershmërinë e
saj.

I.3. Hipotezat dhe pyetjet kërkimore
Gjatë këtij punimi ne pranojmë të mirëqenë faktin, që informacioni i mbledhur nga burime të
ndryshme rreth çështjes së konceptimit dhe vënies në jetë të shërbimeve të Resë kompjuterike
në Shqipëri është i saktë. Gjithashtu, përfundimet e nxjerra nga pyetësori, nuk vënë në dilemë
saktësinë e të dhënave të ofruara nga institucionet publike.
Aktualisht, qeveria e Shqipërisë ka vënë në jetë modelin e shërbimeve të Resë IaaS
(Infrastructure as a Service) dhe PaaS (Platform as a Service). Infrastruktura e Resë
qeveritare shqiptare është ngritur pranë Agjencisë Kombëtare së Shoqërisë së Informacionit
(AKSHI), me qëllim që të përmbushë nevojat për zhvillimin e arkitekturës dhe verifikimin e
funksionaliteteve të institucioneve, që do e përdorin atë.
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Shteti shqiptar po tenton të zhvendosë disa nga shërbimet e tij në modelin SaaS (Software as
a Service). Por sot, me ekzistencën e shumë alternativave në Re, kjo lëvizje nuk është shumë
e lehtë. Zgjedhjet e gabuara mund të sjellin një ulje të performancës, të prishin reputacionin si
dhe do të bënin shumë të vështirë arritjen e përmirësimeve të dukshme pas realizimit të këtij
modeli. Ashtu si mënyra të tjera të Resë, është e rëndësishme të sigurohet që zgjidhjet e SaaS
të lidhen me disa principe të përgjithshme të pranuara nga platformat e Reve kompjuterike.
Rrjedhimisht, pyetjet kërkimore të cilat lindin si pasojë e diskutimeve të mësipërme janë:
 Cilat janë zhvillimet më të fundit në Retë kompjuterike?
 Çfarë metodash përdoren për vlerësimin e përdorueshmërisë së aplikacioneve në Retë
kompjuterike?
 Si është përdorueshmëria e Resë kompjuterike në administratë?
 A janë të gatshëm institucionet shqiptare për kalimin e plotë të shërbimeve në Renë
qeveritare kompjuterike?
 A përfiton shteti shqiptar nga migrimi i shërbimeve administrative në shkallë të gjerë në
Renë qeveritare?
 Cili model Reje është i vlefshëm për shtetin shqiptar?
 Cilat janë çështjet më të rëndësishme të përdorueshmërisë dhe të kuadrit qeverisës të Resë
qeveritare?
 A përbën siguria, si një nga pikat më delikate të përdorueshmërisë, një vështirësi të
kalimit në Re dhe a del detyrë hartimi i një strategjie për sigurinë?
 A është e nevojshme një strategji e rritjes së përdorueshmërisë së Resë qeveritare?
 A është i nevojshëm hartimi i një kuadri qeverisës të Resë qeveritare?
Në fund të këtij punimi, është e rëndësishme të arrihet në propozimin e një strategjie të rritjes
së përdorueshmërisë së Resë qeveritare shqiptare, në hartimin e një kuadri qeverisës të Resë
qeveritare. Ky kuadër do të mund të ofrojë hapat, që duhen ndjekur për rritjen e
përdorueshmërisë, identifikimin dhe vlerësimin e përfitimeve, rreziqeve dhe kontrolleve nga
secili institucion, përpara marrjes në konsideratë të vënies në punë të shërbimeve në Renë
qeveritare. Do të duhet të jepen argumentat e plotë të zgjerimit të modelit IaaS në modelin
SaaS të Resë qeveritare.

I.4. Objektivat dhe qëllimi
Detyrat kryesore të këtij punimi janë si më poshtë:
 Paraqitja e koncepteve kryesore të Resë kompjuterike të cilat janë të lidhura direkt me
analizën;
 Analiza e platformës së Resë qeveritare shqiptare të zbatuar;
 Paraqitja e metodologjive, që përdoren sot për vlerësimin e përdorueshmërisë;
 Përcaktimi i kuadrit qeverisës, që do të përdoret për vlerësimin e përdorueshmërisë të
Resë qeveritare;
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Vlerësimi i përfitimit si rezultat i përdorimit të Resë qeveritare;
Përcaktimi i kërcënimeve kryesore të sigurisë dhe realizimi i një strategjie sigurie në
Renë qeveritare në Shqipëri;
Zhvillimi i një sondazhi në lidhje me përdorueshmërinë e Resë qeveritare dhe planet për
kalimin në të;
Propozime dhe rekomandime për migrimin ose jo të shërbimeve në modelin SaaS në
Renë qeveritare shqiptare.

Objektivi kryesor

[O.1]
Të përcakohet nevoja dhe
kërkesa për një kuadër të
rritjes së përdorueshmërisë së
Resë qeveritare

[O.2]
Të propozohet zgjerimi i
kuadrit në modelin SaaS të
Resë qeveritare

Nën-objektivat
[O.1.1] Të realizohet një analizë e literaturës në lidhje me statusin
aktual të platformave të Reve kompjuterike dhe Resë qeveritare
shqiptare, përdorueshmërisë, përfitimeve, rreziqeve dhe kontrollit
me qëllim përcaktimin e nevojës dhe kërkesave nga rishikimi i
literaturës së kuadrit qeverisës të Resë qeveritare.
[O.1.2] Të realizohet një pyetësor me disa organizata kryesore
qeveritare, që kanë interes në platformat Re dhe ato që po
planifikojnë të kalojnë në platformat Re, për të përcaktuar nevojën
dhe kërkesën për rritjen e përdorueshmërisë së Resë qeveritare.
[O.1.3] Të rekomandohet një zgjidhje e mundshme për të adresuar
nevojat dhe kërkesat e identifikuara.
[O.2.1]
Të përcaktohen komponentët, që duhen marrë në konsideratë për
t’u përfshirë në kuadrin e propozuar të Resë qeveritare me qëllim
rritjen e përdorueshmërisë së Resë qeveritare.
[O.2.2] Të integrohen komponentët e identifikuar në një strukturë
kuadër funksionale.

[O.3]
Të ilustrohet aplikueshmëria e zgjerimit të propozuar të Resë qeveritare, përmes një vlerësimi
të përdorueshmërisë kuadër të Resë.

Gjatë punimit tonë do të analizojmë, nëse është koha e duhur për zbatimin dhe zgjerimin e
modelit SaaS në Renë qeveritare të Shqipërisë. Kjo do të arrihet nëpërmjet listimit dhe
analizimit të ndikimeve pozitive dhe negative, që ky model mund të sjellë në organizatat
qeveritare shqiptare. Për të kuptuar vlefshmërinë e ‘Software as a Service’ duhet fillimisht të
vlerësojmë përdorueshmërinë e modeleve IaaS dhe PaaS, tashmë të zbatuara në Shqipëri, si
dhe t’i krahasojmë me modelin SaaS. Pas analizimit të kritereve më të rëndësishme për
vlerësimin e përdorueshmërisë sipas organizatave të ndryshme, si p.sh. Instituti
Ndërkombëtar i Standardeve dhe Teknologjive (NIST, National Institute of Standards and
Technology) duhet të përzgjedhim disa kritere vlerësimi, ndikimi i të cilave është më i madh
dhe më i dukshëm në rastin e zbatimit të Resë qeveritare shqiptare.
Një pyetje tjetër, e cila lind si pasojë e dëshirës për të kaluar në SaaS është: “A është
virtualizimi i përdorur (Hyper-V) i përshtatshëm për mbështetjen e transkasioneve të
virtualizimit në SaaS? Nëse jo, cila teknologji do të ishte më e përshtatshme?
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I.5. Qasja metodologjike
Ky punim ndjek modelin e kërkimit të orientuar për sistemet e informacionit. Kërkimi i
orientuar përfshin fazat e mëposhtme iterative: 1. Identifikimi i problemit dhe motivimit
(ndërgjegjësimi); 2. Përcaktimi i objektivave për t’u zgjidhur (rekomandime); 3. Ndërtimi
dhe zhvillimi; 4. Demostrimi dhe vlerësimi; 5. Komunikimi dhe përfundimet.
Elementë të përdorur në këtë punim janë:
 Hapësira e problemit. Përcaktimi i nevojës dhe kërkesave për një platformë për
përdorimin e aplikacioneve në Renë qeveritare;
 Cikli i ndërtimit. Ndërtimi dhe vlerësimi i produkteve, i cili është një proces ciklik i
karakterizuar përmes vlerësimit dhe përsosjes;
 Baza e njohurive. Përcaktimi i pikave kyçe (Reja kompjuterike, vlerësimi i
përdorueshmërisë, kuadri qeverisës i Resë, ato qeveritare, eksperienca dhe ekspertiza) dhe
metodologjive të përdorura në punim (mbledhja e të dhënave dhe teknikat e analizimit,
matjet dhe vlerësimet);
 Përshtatshmëria. Marrëdhënia mes hapësirës së problemit dhe ndërtimit, si p.sh.
rëndësia arrihet kur platforma e propozuar mundet të adresojë nevojat dhe kërkesat për
një strukturë qeverisëse për Renë kompjuterike;
 Korrektësia. Marrëdhënia mes bazës së njohurive dhe ndërtimit, p.sh. aplikimi i
metodologjive për të ndërtuar dhe vlerësuar strukturën e propozuar.
Siç është përmendur edhe më lart, qëllimi i këtij punimi është përcaktimi i komponentëve të
strukturës së qeverisjes për Renë kompjuterike, dhe vlerësimi i përfitimeve, rreziqeve dhe
kontrolleve në modelin e propozuar të Resë. Struktura e propozuar mundëson, që gjetjet e një
faze të shërbejnë si material për fazën pasardhëse.
Në proceset e ndërtimit dhe zhvillimit aplikohet një kombinim i metodave të kërkimit për të
arritur qëllimet e përcaktuara më lart duke mundësuar, që çdo aspekt i kërkimit të realizohet
me metodën më të përshtatshme dhe më rezultative. Këtu përfshihet analiza e literaturës,
kërkimi i bazuar në zhvillimin e sondazhit, intervista, vlerësimet nga observimet, etj.
Intervistimi është përdorur për grumbullimin e informacionit të nevojshëm në fazat e
ekzaminimit të gjendjes aktuale të Resë qeveritare në Shqipëri. Teknika e përdorur më
gjerësisht është intevistimi personal i përfaqësuesve të departamenteve IT në institucionet
qeveritare, ku përdoren shërbimet e ofruara nga Reja qeveritare. Zhvillimi i fazës së
intervistimit ka luajtur një rol thelbësor gjatë zhvillimit të punimit pasi ka ndihmuar në
gjetjen e përgjigjeve të pyetjeve kërkimore të hedhura në fillim të punës. Gjithashtu, kjo
metodë kërkimore ka ndihmuar në projektimin e hapave të mëtejshme që duhen ndjekur për
përmirësimin e gjendjes së Resë qeveritare shqiptare. Përgjigjet e marra dhe konkluzionet e
arritura gjatë zhvillimit të intervistave janë të paraqitura gjatë punimit.
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Zhvillimi i Sondazhit. Zgjedhja e pyetjeve, të cilat janë përfshirë në pyetësorin e zhvilluar,
është bërë në bazë të hipotezave dhe pyetjeve kërkimore të cilave kërkojmë t’u japim
përgjigje. Pyetësori është përdorur si një mjeti ideal për arritjen e rezultateve të rëndësishme
statistikore dhe për marrjen e një informacioni të strukturuar. Në fund të punimit, në shtojcën
C paraqiten edhe pyetjet drejtuar institucioneve publike, pjesë të administratës shtetërore.
Rishikimi i Literaturës. Për zhvillimin e punimit janë konsultuar shumë dokumente të
rëndësishme të zhvilluara në fushën e Resë kompjuterike ndër vite, dhe sidomos punimet dhe
zbatimet më të reja të Reve kompjuterike. Para se nisjes së studimit të rastit të Shqipërisë,
nëpërmjet rishikimit të dokumenteve mbi zhvillimin e Reve qeveritare në vende mjaft të
zhvilluara dhe vërejtjes së problemeve të lindura gjatë zbatimit dhe analizimit të zgjidhjeve u
arritën konkluzione të rëndësishme mbi zhvillimin dhe vlerësimin e shërbimeve në platformat
e Reve qeveritare. Në këtë mënyrë mund të ngrihen disa çështje thelbësore të cilat kanë
nevojë të rishikohen dhe të përmirësohen në rastin e vendit tonë. Kjo metodë është përdorur
në çdo fazë të punimit. Gjithashtu, grumbullimi dhe përpunimi i dokumentave përkatëse të
vendosura në dispozicion nga institucionet dhe ministritë ka ndihmuar mjaft në zhvillimin e
punimit.
Analiza Krahasuese. Arsyeja kryesore për përdorimin e analizës krahasuese është interesi
për krijimin e një kuptimi më të mirë mbi teknologjitë e përdorura në Re, që do të ndihmonte
në mirë përcaktimin e kuadrit qeverisës. Dy karakteristika kryesore, që përcaktojnë analizën
krahasuese janë: 1. Shpjegimi dhe analizimi i arsyeve pse ekzistojnë ngjashmëri dhe dallime
në teknologjitë e përdorura në re; 2. Besueshmëria në të dhënat e mbledhura rreth rasteve të
ndryshme, dhe krijimi i një kuadri të mirëpërcaktuar.

I.6. Organizimi i punimit
Punimi është i ndarë në dhjetë kapituj ku secili prej tyre mund të përmblidhet me pak fjalë si
më poshtë:
Në kapitullin e parë jepet një hyrje mbi konceptet kryesore, të cilat do të përdoren gjatë
punimit duke nisur që nga termi ‘re kompjuterike’ e deri te përdorueshmëria dhe qeverisja e
Reve kompjuterike. Me përcaktimin e këtyre termave kryesore mundet të formulohet
problemi dhe të ngrihen hipotezat dhe pyetjet kërkimore, të cilat do të zhvillohen gjatë
punimit. Paraqiten objektivat, qëllimet kryesore dhe detyrat, që duhet të zgjidhen në këtë
tezë. Pas kësaj përshkruhet qasja metodologjike e ndjekur, e cila është thelbësore për të
përshkruar metodat e ndjekura për mbledhjen e informacionit e deri te testimet, pyetësorët
apo vlerësimet e ndryshme të realizuara gjatë punimit të këtij disertacioni. Në fund të këtij
kapitulli, përshkruhet edhe kontributi i pritshëm i punimit në fushën e Reve kompjuterike dhe
të qeverisjes së mirë të të dhënave.
Në kapitullin e dytë jepet një pamje e përgjithshme e konceptit të Resë kompjuterike. Reja
është modeli, që vë në dispozicion një bashkësi burimesh të konfigurueshme (si rrjeti,
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serverat, hapësira e ruajtjes së të dhënave, aplikacionet), dhe mundëson në mënyrë të shpejtë
dhe të thjeshtuar aksesin përmes rrjetit të aplikacioneve, duke i lejuar ofruesit të Resë dhënien
e menjëhershme në përdorim të burimeve. Në këtë kapitull specifikojmë çfarë është Reja
kompjuterike si dhe përshkruajmë arkitekturën dhe modelet e ndërtimit të tij. Gjithashtu,
përmendim aktorët kryesorë në Re dhe shërbimet e ofruara nëpërmjet teknologjive të
ndryshme, si dhe mënyra e orkestrimit të shërbimeve në kompjutimin në Re. Vlerësimi i
përdorueshmërisë së aplikacioneve në Retë kompjuterike është ndër pikat kyçe të punimit, e
për këtë arsye në këtë kapitull paraqitet një përshkrim i aplikacioneve në Re, teknologjive dhe
metodave të përdorura si dhe menaxhimi i shërbimeve në Re.
Në kapitullin e tretë jepet një përshkrim i tipeve të hypervisor-ëve dhe bëhet krahasimi i disa
prej tyre. Konkretisht, në qeverinë e Shqipërisë është vënë në përdorim platforma e Microsoft
Hyper-V. Hyper-V është ndërtuar për të ofruar virtualizimin e organizatave në një qendër
ruajtje të dhënash apo në Re hibride. Në këtë pjesë do të analizohet nëse kjo platformë është e
duhura në rastin e kalimit në SaaS. Përveç kësaj, duke u përqëndruar në kriteret e vlerësimit
të përshkruar në kapitullin e katërt do të verifikohet se cili hypervisor përmbush numrin më të
madh të kritereve të nevojshme në rastin e Resë qeveritare në Shqipëri. Një nga mënyrat më
të mira për të përzgjedhur hypervisor-in e duhur është krahasimi i treguesve të performancës.
Këto tregues përfshijnë: overhead-in e cpu-së, sasinë e strehave maksimale dhe kujtesës
guest, si dhe mbështetja për procesorët virtualë. Por, këto tregues të vetëm nuk mund të
vendosin zgjedhjen e bërë. Duhet, që përveç kapacitetit të hypervisor-ëve, të merret në
konsideratë edhe sistemin operativ guest që mund të mbështete nga secili hypervisor.
Në kapitullin e katërt analizohet çështja e E-Qeverisjes dhe zbatimi i Resë qeveritare. Në
këtë pjesë jepet përkufizimi i konceptit të Resë qeveritare dhe shpjegohen përparësitë e
Resë në qeverisje, duke marrë në konsideratë realizimet e kryera në shtete të ndryshme si
Mbretëria e Bashkuar, Gjermania, Spanja, Estonia etj.. Më pas kalohet konkretisht në
përshkrimin e zbatimit të Resë qeveritare në Shqipëri, ku paraqitet infrastruktura ekzistuese e
Resë qeveritare shqiptare dhe shërbimet e strehuara në të. Në këtë kapitull jepet një vështrim i
përgjithshëm mbi platformat e Resë qeveritare në Shqipëri, modelin e shërbimit dhe
zhvillimit të përdorur si dhe përparësitë dhe mangësitë e tyre. Gjithashtu, pas përshkrimit të
shërbimeve elektronike ekzistuese në Shqipëri, analizohet kalimi i tyre i mundshëm në Renë
qeveritare si edhe shpjegohen arsyet pse disa nga këto shërbime po tentohen të kalohen nga
platforma IaaS, në atë SaaS.
Kapitulli i pestë përbën një nga pjesët më të rëndësishme të punimit, pasi në të analizohet
koncepti i përdorueshmërisë dhe kriteret përkatëse sipas modeleve të ndryshme formale. Në
këtë mënyrë mund të kalohet në analizën e kritereve në rastin konkret të Resë qeveritare
shqiptare. Zhvillimi i kësaj analize, bazohet në kriteret e vlerësimit të specifikuara sipas
organizatave ndërkombëtare si NIST dhe CSMIC. Pas analizimit të secilit prej kritereve të
përdorueshmërisë, përzgjidhen disa kritere më të rëndësishme, të cilat janë të domosdoshme
për t’u analizuar në rastin e shtetit tonë. Më tej, zhvillohet një vlerësim i ndikimit të këtyre
kritereve në Renë qeveritare shqiptare. Në bazë të kritereve të përdorueshmërisë mund të
arrihet të vlerësohet përdorueshmëria dhe mund të nxirren konkluzione të rëndësishme për
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hapat e mëtejshme, që duhen ndjekur gjatë vënies në punë të modeleve të ndryshme në Renë
qeveritare.
Kapitulli i gjashtë përqendrohet në gjetjet e pyetësorit, që është zhvilluar dhe përfundimet e
nxjerra nga ai. Subjekti i pyetësorit të zhvilluar ishin individë ose përfaqësues të
institucioneve qeveritare në Shqipëri ku përdoren shërbimet e Resë kompjuterike ose
institucione të cilat po tentojnë të migrojnë shërbimet e tyre drejt Resë qeveritare. Zhvillimi i
pyetësorit ka ndihmuar në arritjen e rezultateve të rëndësishme statistikore dhe marrjen e një
informacioni të mirë strukturuar. Rezultatet e arritura nga ky pyetësor tregojnë gjendjen
aktuale të Resë qeveritare, numrin dhe cilësinë e shërbimeve të përdorura në institucione të
ndryshme qeveritare shqiptare, si dhe hapat dhe përmirësimet e mëtejshme që mund të
përfshihen në strategjinë kombëtare të Resë qeveritare shqiptare. Pas modelizimit të
pyetësorit, dërgimit të tij dhe marrjes së rezultateve ndërtohen paraqitje grafike në bazë të
përgjigjeve të marra. Zhvillimi i këtij pyetësori krijon një ide të përgjithshme mbi gjendjen
aktuale të zbatimit të Resë në institucionet qeveritare shqiptare dhe ndihmon në mbledhjen e
opinioneve mbi punën e ardhshme dhe strategjitë, që duhet të ndiqen në aspektin e zhvillimit
të Resë qeveritare.
Në kapitullin e shtatë paraqiten përfitimet e migrimit në shtresën më të lartë të shërbimeve,
SaaS. Modeli i shërbimit SaaS i ofron institucioneve publike mundësinë të përdorin
aplikacionet e ofruesit të shërbimit (AKSHI), që ekzekutohen në infrastrukturën e Resë.
Organizatat publike, në rastin e platformës SaaS, nuk duhet të menaxhojnë ose kontrollojnë
infrastrukturat Re duke përfshirë rrjetin, server-at, sistemet operative, vendet e ruajtjes të të
dhënave, apo edhe aplikimet individuale, por në disa raste, mund t’ju duhet të konfigurojnë
specifikat e mjedisit për përdoruesit.
Në kapitullin e tetë paraqiten rekomandimet mbi kriterin qeverisje të përdorueshmërisë, që
duhet marrë në konsideratë gjatë migrimit në modelin e shërbimit SaaS.
Lëvizja drejt modelit të shërbimeve sipas kërkesës, Software as a Service (SaaS), ka
problematikat e saj, dhe duhet patur shumë kujdes në zgjedhjet e bëra. Zgjedhje të gabuara do
të ndikonin negativisht në reputacionin e shërbimeve të ofruara nga Reja qeveritare. Qeveria
e Shqipërisë duhet të marrë parasysh masa ligjore dhe rregulla në lidhje me kalimin në
modelin SaaS. Ndërkohë, institucionet publike duhet të analizojnë bazat ligjore që lidhen me
dhënien e shërbimit gjatë adoptimit të modelit SaaS. Mbi të gjitha është e rëndësishme që
institucionet apo organizatat të jenë mjaft të kujdesshme për çështjet dhe pikat që duhet të
jenë të përfshira në marrëveshjen e shërbimit (SLA) përpara se të vlerësojnë një ofrues të
shërbimeve në Re.
Në kapitullin e nëntë vlerësohet një nga kriteret më të rëndësishme të përdorueshmërisë,
Siguria. Menaxhimi dhe mirëkuptimi i rreziqeve të sigurisë të lidhura me kapacitetet e
adoptimit të Resë kompjuterike në institucionet qeveritare mbetet një sfidë kyçe për shtetet në
përgjithësi dhe për Shqipërinë në veçanti. Gjatë migrimit në modelin e shërbimit SaaS,
shfaqen shqetësime të shumta dhe probleme të sigurisë, më së shumti të lidhura me
vlerësimin e rrezikut dhe elasticitetin, migrimin e suksesshëm dhe alternativat e zgjedhjes së
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Resë private/publike. Në këtë pjesë, do të analizohen dhe identifikohen modele potencialisht
të suksesshme të Resë, që do t’i përshtateshin më mirë qeverisë shqiptare në kontekstin e
trajtimit të rreziqeve të rëndësishme të sigurisë. Gjithashtu, paraqiten rekomandime që duhen
ndjekur për të adresuar nevojën e një strategjie kombëtare për Renë qeveritare. Vlerësimi i
sigurisë, auditimi dhe çertifikimi i saj duhet të caktohet nga AKSHI për të ofruar shërbime Re
bazuar në kërkesat e sigurisë të përdoruesit.
Në kapitullin e dhjetë paraqiten rekomandimet si rezultat i punës analitike dhe sondazhit të
realizuar gjatë zhvillimit të tezës. Pasi analizohen përparësitë dhe mangësitë gjatë zbatimit të
modeleve të ndryshme dhe përmenden të mirat, që mund të arrihen nga institucionet
qeveritare, arrihen disa përfundime mbi përdorueshmërinë e Resë qeveritare në Shqipëri. Në
këtë kapitull të fundit listohen përgjigjet e pyetjeve kërkimore dhe hipotezave të ngritura në
fillim të punimit. Përveç kësaj, listohen disa rekomandime dhe çështje të pazgjidhura, që
mund të trajtohen në punime të mëtejshme në këtë drejtim të shkencave kompjuterike.

I.7. Kontributi
Struktura e propozuar gjatë këtij punimi mundëson një mënyrë qeverisëse, si dhe ndihmon në
përcaktimin e hapave për të identifikuar dhe vlerësuar përfitimet, rreziqet dhe kontrollet për
Renë qeveritare shqiptare. Ky punim i shërben për të gjithë institucionet qeveritare të cilat
kanë realizuar ose jo disa nga shërbimet e tyre në Renë qeveritare. Punimi shërben si
mbështetje për specialistët të cilët kanë si detyrë të merren me qeverisjen e IT apo me
mundësimin e shërbimeve në Re si edhe për audituesit apo këshilluesit IT. Kontributi
shkencor i kësaj teze është paraqitja e strategjive, që duhen ndjekur për zhvillimin e Resë
qeveritare në Shqipëri, si në vijim:


Një kuadër i përgjithshëm për vlerësimin e aplikacioneve së Resë qeveritare shqiptare;



Një platformë e cila mund të aplikohet për mirë qeverisjen e mjedisit të Resë
kompjuterike (një strukturë qeverisëse dhe udhëzuese për identifikimin dhe vlerësimin e
përfitimeve, rreziqeve dhe kontrolleve në Re);



Analiza e përfitimeve të përdorimit të Resë, që mundëson një bazë për identifikimin e
shërbimeve në Re;



Një listë të rreziqeve, që përcakton ato më kryesorët, të cilët mund të hasen gjatë
zhvillimit të Resë;



Paraqitja e kontrolleve standarde formale, të cilët japin një bazë për përzgjedhjen e
kontrolleve të duhura për mitigimin e rreziqeve të identifikuara;



Një analizë të kalimit dhe zgjerimit në modelin e shërbimit SaaS;



Një udhëzues për identifikimin dhe vlerësimin e kontrolleve të nevojshme në mjedisin e
Resë.
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Kapitulli i Dytë

NJË PAMJE E PËRGJITHSHME E RESË
KOMPJUTERIKE
Për të paraqitur një situatë sa më gjithëpërfshirëse të Resë kompjuterike, kemi bërë një
studim të thelluar të literaturës ekzistuese në këtë fushë. Kemi përshkruar në mënyrë të
detajuar të gjitha elementet e një platforme Re kompjuterike, të cilat do të na duhet t’i
zbatojmë dhe t’i përdorim për zgjidhjet e propozuara.

II.1. Reja kompjuterike
Cloud Computing apo Reja kompjuterike është një nga tendencat në industrinë IT në ditët e
sotme, për të cilën ka një interes në rritje si në aspektin teknologjik ashtu dhe në atë
ekonomik. Kjo fushë e Re është zhvilluar në mënyrë konstante përgjatë këtyre viteve të
fundit dhe shumë kompani janë përshtatur lehtësisht me këtë model si ofruesit e Resë ashtu
edhe përdoruesit e tij. Në aspektin shkencor, ka patur shumë përpjekje për të përkufizuar
Renë dhe padyshim, që gjenden shumë përkufizime të hartuara nga institucione
ndërkombëtare të fushës, kjo për faktin, që ai nuk i referohet një teknologjie specifike, por një
kombinimi të disa teknologjive. Shoqata IEEE (Institute of Electrical and Electronics
Engineers) e përkufizon Renë kompjuterike si: “Një paradigmë në të cilin informacioni ruhet
gjithnjë në servera në internet dhe më pas ai vendoset përkohësisht (cashohet) te klienti, ku
ky i fundit është një kompjuter, laptop, qendër informacioni, etj.” Një përkufizim tjetër
interesant nga NIST jepet si në vijim: “Reja kompjuterike është modeli, që vë në dispozicion
një bashkësi burimesh të konfigurueshme (si rrjeti, serverat, hapësira e ruajtjes së të dhënave,
aplikacionet), dhe mundëson shpejt dhe thjesht aksesin përmes rrjetit të aplikacioneve, duke i
lejuar ofruesit të Resë dhënien e menjëhershme në përdorim të burimeve”.
Një platformë kompjuterike në Re disponon, konfiguron, rikonfiguron, dhe ofron dinamikisht
serverat sipas nevojës. Serverat në Re mund të jetë makina fizike ose makina virtuale. Dita
ditës po provohet se me anë të përdorimit të Resë po ndryshon mënyra se si vihen në
dispozicion dhe si plotësohen kapacitetet për hardware dhe software të nevojshëm dhe si
zhvillohen aplikacionet web për përdorimin e këtyre burimeve kompjuterike [7].
Reja kompjuterike ndryshe i referohet së bashku aplikacioneve të ofruara përmes internetit si
shërbime, si dhe hardware-it dhe sistemeve software në një qendër të dhënash (Data Center) e
cila ofron këto shërbime.
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Përsa i përket ofrimit të hardware-it dhe kostos së përdorimit të tij, Reja ofron tre mundësi të
reja si në vijim:

Ofrimi i burimeve hardware të pafundme sipas kërkesës, mjaftueshëm shpejt për të
mbështetur operacionet, duke shmangur nevojën e planifikimit paraprak nga ana
përdoruesit;

Mosangazhimi paraprak i përdoruesit të Resë përsa i përket nevojës për burime
hardware, duke lejuar që ai të nisë me pak burime dhe t’i rrisë ato rrugës;

Mundësia për të paguar sipas përdorimit të burimeve, p.sh. procesorin sipas
përdorimit dhe ruajten e të dhënave sipas përdorimit ditor.
Ndërtimi dhe operimi i qendrave të të dhënave supergjigande, në vende me kosto të ulët,
kostot e ulta të ndërlidhjes, përbëjnë dhe çelësin kyç për rritjen e përdorimit të tyre.

II.2. Modelet e shërbimit të Resë kompjuterike
Shërbimet në Renë kompjuterike ofrohen sipas tre modeleve bazë. Figura 1 paraqet këto
modele dhe ndarjen e burimeve në mënyrë ilustrative.

Platforma si
Shërbim
PaaS

Menaxhohet nga
Klienti i Resë

Të Dhënat

Aplikacioni

Runtime

Middleware

Middleware

Sistemi
Operativ

Menaxhohet nga Ofruesi i Resë

Virtualizimi

Serverat

Sistemi
Operativ
Virtualizimi

Serverat

Të Dhënat

Aplikacioni

Runtime

Menaxhohet nga Ofruesi i Resë

Runtime

Menaxhohet nga Ofruesi i Resë

Menaxhohet nga Klienti i Resë

Aplikacioni

Të Dhënat

Software si
Shërbim
SaaS

Menaxhohet nga
Klienti i Resë

Infrastrukura si
Shërbim
IaaS

Middleware
Sistemi
Operativ
Virtualizimi

Serverat

Hapësira ku
ruhen të Dhënat

Hapësira ku
ruhen të Dhënat

Hapësira ku
ruhen të Dhënat

Rrjeti
Kompjuterik

Rrjeti
Kompjuterik

Rrjeti
Kompjuterik

Figura 1. Modelet e shërbimeve në Re
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IaaS
Infrastruktura si shërbim (IaaS, Infrastructure-as-a-Service) është ofrimi i infrastrukturës
kompjuterike (burimeve hardware) si një shërbim plotësisht i jashtëm përmes një rrjeti
publik ose privat, e cila përfshin serverin, sistemet software për shfrytëzimin e hardware,
hapësirën për ruajtjen e të dhënave, platformat e virtualizimit si dhe pajisjet e rrjetit. Në këtë
mënyrë IaaS ofron përparësi shkallëzueshmërinë pothuajse të menjëhershme, efikasitet në
kosto dhe në përshtatshmëri. P.sh. Shërbimet Web të Amazonit (Amazon Web Services)
ofrojnë një mjedis IaaS për konsumatorët, të cilët mund të zhvillojnë aplikacione personale,
duke përdorur gjuhë dhe mjete të zgjedhura nga ata [8]. Ky model i ofron përdoruesve
fundorë një fleksibilitet maksimal në ndryshimin e shërbimeve të tyre në Re, duke lehtësuar
ndërtimin e ndërfaqeve të thjeshta për përdoruesin. Megjithatë, shërbimet në Renë IaaS,
kërkojnë, që konsumatorët e Resë të kenë ekspertiza të tyret të brendshme për të mundësuar
përdorimin e të mirave të Resë.
PaaS
Platforma si shërbim (PaaS, Platform-as-a-Service) është ofrimi i mjedisit të domosdoshëm
për të mbështetur gjithë ciklin jetësor të ndërtimit dhe të përdorimit të aplikacioneve dhe të
shërbimeve në një infrastrukturë Re, dhe si pasojë mund të konsiderohet si një bashkësi
gjuhësh programimi, softwaresh dhe mjetesh zhvillimi. Klienti nuk menaxhon apo
kontrollon infrastrukturën e Resë, e cila ndodhet në një nivel më poshtë. Infrastruktura
përfshin rrjetin, serverat, sistemet operative dhe të ruajtjes, por ka kontroll mbi aplikacionet
e zhvilluara dhe mundësisht edhe në përcaktimin e konfigurimeve. Shërbimet PaaS
përfshijnë skicimin e aplikacionit, zhvillimin, testimin, shpërndarjen, strehimin,
bashkëpunimin në grup, integrimin e shërbimeve web, integrimin e bazës së të dhënave,
sigurinë, shkallëzueshmërinë, vendin e ruajtjes, menaxhimin e statusit dhe të versioneve të
ndryshme. P.sh. Salesforce.com mundëson aplikacionin ‘Salesforce Platform’ si një model
Reje PaaS, i cili lejon përdoruesit të zhvillojnë aplikacione në platformën e Salesforce.
Gjithsesi, përdoruesit janë të kufizuar në mjetet e ofruara nga Salesforce për atë shërbim
[9].
SaaS
Software si shërbim (SaaS, Software-as-a-Service) është ofrimi i aplikacioneve që janë të
liçensuar për përdorim, dhe të cilët u ofrohen konsumatorëve, sipas kërkesave, përmes një
rrjeti publik (Interneti) apo privat (Intranet). SaaS vihet në përdorim, kryesisht, kur duhen
mundësuar funksionalitete të zgjidhjeve software të biznesit me kosto të ulëta, duke lejuar
konsumatorët të përfitojnë të njëjta të mira të software-ve të liçensuara dhe të ndërtuara
posaçërisht për ta, por pa hasur kompleksitetin e instalimit, të menaxhimit, të mbështetjes,
të liçensimit apo të kostove fillestare të larta. P.sh. një nga Google Apps, i cili po përshtatet
si aplikacion e-mail i organizatës, në shumë raste, ka të njëjtën pamje dhe ndjesi për të
gjithë konsumatorët dhe këtyre të fundit u kufizohen ndryshimet e ndërfaqes së përdoruesit
vetëm në ngjyrat dhe logon e organizatës.
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II.3. Modele të tjera shërbimi të Resë kompjuterike
Edhe pse modelet e shërbimit SaaS, PaaS dhe IaaS janë më të referuarat në literaturë dhe
më të përdorurat në praktikë, ekzistojnë alternativa apo zgjerime të këtyre shërbimeve si më
poshtë:
















Komunikimi si një shërbim (CaaS): Ofrimi i shërbimeve të komunikimit, si p.sh. Voiceover-IP, mesazhe dhe video konferenca [10];
Siguria si një shërbim (SECaaS): Shpërndarja e elementëve të infrastrukturës të nivelit
të dytë, si p.sh. menaxhimi i log-eve dhe gjurmimi i pajisjeve (asset tracking);
Monitorimi si një shërbim (MaaS): Siguria e rrjetit të biznesit dhe rrjetit mobile përmes
Internetit për incidente të ndryshme në bazat e të dhënave, aplikacionet, transaksionet
dhe sistemet [10];
Ruajtja si një Shërbim (STaaS): Ofrimi i shërbimit të ruajtjes së të dhënave, duke
përfshirë bazat e të dhënave si shërbim;
Desktop si një shërbim (DTaaS): Ndarja e makinës fizike të përdoruesit nga desktopi
dhe software, që ata përdorin;
Kapacitetet llogaritëse kompjuterike si një shërbim (CCaaS): Kapacitetet llogaritëse si
burime bazë kompjuterike të përdorura në ekzekutimin e modeleve komplekse
matematikore, mundësuar si një shërbim virtual sipas nevojës (on-demand);
Baza e të dhënave si një shërbim (DBaaS): Aksesi dhe përdorimi i sistemeve të
menaxhimit të bazave të të dhënave si një shërbim;
Hardware si një shërbim (HaaS): Ofrimi i burimeve hardware, si hapësira e serverit,
pajisjet e rrjetit, kujtesa, ciklet e procesorit CPU dhe hapësira e ruajtjes së të dhënave;
IT si një shërbim (ITaaS): Departamenti IT ëshë shndërruar në një qendër operimi të
vetëqëndrueshme financiarisht, duke i trajtuar përdoruesit e brendshëm si të ishin
klientë;
Proçeset e biznesit si një shërbim (BPaaS): Një seri veprimesh të marra me rradhë për të
përfunduar një detyrë të biznesit, që ofrohet në platformën e infrastrukturës në Re, si
p.sh. procesi ‘Nga porosi e klientit deri në pagesë’ i ndërtuar për kompanitë prodhuese.
Ndërtimi i procesit të biznesit ndërtohet në përputhje me praktikat më të mira në
industry;
Blockchain si një shërbim (BaaS), është përkufizuar nga IBM Bluemix, dhe është një
shërbim i përfshirë në platformën PaaS Microsoft Azure.

II.4. Arkitektura referencë e Resë kompjuterike
Një model arkitekture referencë për Renë është një abstraksion i koncepteve dhe
ndërlidhjeve në Resë kompjuterike. Organizatat e njohura të Reve, ofruesit dhe agjencitë
qeveritare kanë propozuar modele të ndryshme reference për arkitekturën e Resë. Përveç
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modeleve të listuara më poshtë ekzistojnë edhe modele specifike për fusha të ndryshme
(p.sh. qeveri, qendra ruajtje të dhënash, Re organizatash etj.). Tabela 1 liston një sërë
modelesh referencë për arkitekturën e Resë kompjuterike.
Tabela 1. Modelet referencë të arkitekturës së Resë

Modelet referencë të
arkitekturës së Resë
Menaxhimi i shpërndarë i
task-Forcës: Arkitektura
Referencë e Shërbimeve
në re

IBM:
Arkitektura
Referencë e Resë

Aleanca e Sigurisë në Re:
Modeli Referencë i Resë

Kuadri
arkitekturor
Referencë e Resë nga
CISCO

Përkufizimi
Ky model është i përshtatshëm për sisteme kompjuterike të përgjithshme
në Re. Ai përkufizon aktorët (ofruesi, konsumatori dhe zhvilluesi në Re),
ndërfaqet për ndërlidhjen mes aktorëve, të dhënat mbi informacionin e
shkëmbyer mes ndërfaqeve dhe profilet DMTF në kontekstin e caktuar.
Ky model referencë përqendrohet në ndërfaqet e ofruesit, p.sh. si të ofrojë
mbështetje për ndërlidhjen mes aktorëve [11].
Arkitektura Referencë, sipas modelit të IBM, përqendrohet në sistemet
kompjuterike të përgjithshme në Re bazuar në menaxhimin e shërbimeve.
Aktorët (ofruesi i Resë, konsumatorët dhe zhvilluesit), përbërësit e Resë,
modelet e shërbimit dhe përcaktimi i shërbimeve të mbështetjes
operacionale, apo të biznesit për ofruesit e Resë [12].
Aleanca e Sigurisë në Re përshkruan një model referencë për Renë të
përqendruar në platformat e përgjithshme të Reve. Në këtë model
përcaktohen stiva e burimeve (p.sh. IaaS, PaaS, SaaS) dhe ndërlidhja, apo
varësia mes tyre. Ky është i vetmi model, i cili përcakton varësitë mes
IaaS, PaaS dhe SaaS. Në këtë model është e rëndësishme të kuptohen
marrëdhëniet dhe varësitë mes modeleve në retë kompjuterike për të
kuptuar rreziqet e lidhura me Renë [13].
Ky model portretizon shtresat arkitekturore të lidhura përmes API.
Struktura përqendrohet në sisteme re kompjuterike të përgjithshme dhe
përcakton një model të shtresëzuar, i cili merr në konsideratë burimet,
sigurinë dhe shtresën e konsumatorëve [14].

Arkitektura për Sigurinë Ky model është i specifikuar për sigurinë në Re. Ai përcakton aktorët
e hapur: Modelet e kryesorë (konsumatorët, sistemet, arkitektët, zhvilluesit dhe audituesit),
arkitekturës për Sigurinë politikat e sigurisë, që duhen ndjekur në çdo hap dhe ndjek rrjedhën e
informacionit [15].
IETF:
Struktura Struktura IETF përcakton shtresat kryesore, ose funksionet në mbështetje
Referencë e Resë
të kërkesave të përgjithshme të aplikacioneve dhe shërbimeve në Re. Kjo
strukturë gjithashtu përqendrohet në sistemet kompjuterike të
përgjithshme në Re dhe përcakton strukturat referencë brenda-Resë dhe
mes-Reve. Struktura brenda-Resë përcakton shtresat për të mbështetur
kërkesat e përgjithshme të shërbimeve në Re [16]. Ky është i vetmi
model, i cili merr në konsideratë edhe strukturën inter-Re.
Diagrama Konceptuale Kjo diagrame përdoret në rastin e sistemeve të përgjithshme të Resë dhe
referencë e kombinuar përcakton aktorët (ofruesi i Resë, konsumatori, audituesi, transmetuesi
sipas NIST
dhe ndërmjetësi), zhvillimin, orkestrimin, menaxhimin, sigurinë dhe
privatësinë e shërbimeve në Re [3].
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Modeli konceptual më i përshtatshëm dhe i zgjedhur në punim është ai i NIST. Arkitektura
e Resë kompjuterike, e parë në raport me aktorët, ka 5 të tillë kryesorë: konsumatori i
shërbimeve në Re, ofruesi i shërbimeve në Re, transmetuesi i shërbimeve në Re, audituesi i
shërbimeve në Re dhe ndërmjetësi i shërbimeve në Re. Secili komponent është një entitet
(një person ose organizatë), që merr pjesë në një transaksion ose proçes dhe kryen detyra të
caktuara në Renë kompjuterike. Më poshtë paraqitet arkitektura e Resë kompjuterike, e cila
identifikon aktorët kryesorë, aktivitetet e tyre dhe funksionet në platformat Re
kompjuterike. Diagrama përshkruan një arkitekturë të përgjithshme në nivele të larta dhe
lehtëson kuptimin e kërkesave, përdorimeve, karakteristikave dhe standardeve të Resë
kompjuterike [17].

Ofruesi i Shërbimeve të Resë
Konsumatori
në Re

Orkestrimi i
shërbimeve

Komisioneri i
Resë

Menaxhimi I
shërbimeve në Re

Shtresa
Shërbimeve

Audituesi
i Resë

PaaS
IaaS

Konfigurimi/
Ruajtja

Privatësia

Abstraksioni i
Burimeve dhe
Shtresa e Kontrollit

Siguria

Audit i
Sigurisë

Ndërmjetësimi i
Shërbimit

Mbështetja nga
Biznesi

SaaS

Agregimi i
Shërbimit

Auditori Cloud

Audit i
Privatësisë

Shtresa e
Burimeve Fizike
Hardware

Audit i
Perfomancës

Transportueshmëria/
Ndërveprimi

Arbitrazhi i
Shërbimit

Lehtësirat

Transportuesi në Re

Figura 2. Modeli konceptual i Resë kompjuterike

Në figurën 2 ilustrohet ndërveprimi mes aktorëve të ndryshëm, ku një konsumator i Resë
mund të kërkojë një shërbim direkt nga ofruesi i shërbimit në Re ose nëpërmjet një
ndërmjetësi të Resë. Një auditues i shërbimeve në Re kryen auditime të pavarura dhe mund të
kontaktojë secilin entitet të Resë për të mbledhur informacionin e nevojshëm. Tabela 2
paraqet shkurtimisht listën e aktorëve të përcaktuar në arkitekturën e mësipërme [18].
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Tabela 2. Aktorët në Renë kompjuterike

Aktori
Konsumator i shërbimeve në Re
Ofrues i shërbimeve në Re
Auditues i shërbimeve në Re

Ndërmjetësi i shërbimeve në Re

Transmetuesi i shërbimeve në Re

Përkufizimi
Një person, ose organizatë, që mban marrëdhënie biznesi
dhe merr shërbime nga ofruesi i shërbimeve në Re.
Një person, organizatë, ose entitet përgjegjës për vënien në
dispozicion të një shërbimi drejt palëve të interesuara.
Një palë tjetër që kryen vlerësime të pavarura të
shërbimeve në Re, të operacioneve të sistemit të
informacionit, të performancës dhe të sigurisë së zbatimit
në Re.
Një entitet, i cili menaxhon përdorimin, performancën
dhënien e shërbimit në Re, dhe negocion marrëdhëniet mes
‘Ofruesit të Resë’ dhe ‘Konsumatorëve të Resë’.
Një entitet, që mundëson lidhjen dhe transportin e
shërbimeve në Re nga ofruesi drejt konsumatorit.

Figura 3 ilustron ndërveprimet mes aktorëve të ndryshëm. Një konsumator i Resë mund të
kërkojë një shërbim direkt nga ofruesi i shërbimit në Re, ose nëpërmjet një ndërmjetësi të
shërbimeve në Re. Një auditues i shërbimeve në Renë kompjuterike kryen auditime të
pavarura dhe mund të kontaktojë aktorët e tjerë për të mbledhur informacionin e nevojshëm.

Konsumatori i
Resë

Audituesi i Resë

Ndërmjetësi në
Re

Ofruesi i Resë

Rruga e komunikimit mes ofruesit të shërbimit në Re dhe Konsumatorit
Rruga e komunikimit për mbledhjen e informacionit auditues nga Audituesi i Resë
Rruga e komunikimit për mbledhjen e informacionit auditues nga Audituesi në Re

Figura 3. Ndërveprimi mes aktorëve në Re
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II.5. Modelet e ndërtimit të Resë kompjuterike
Një infrastrukturë apo platformë Re mund të ndërtohet sipas disa modelesh zhvillimi: Re
publike, Re private, Re komunitare, ose Re hibride [18]. Ndryshimet mes këtyre modeleve
bazohen në mënyrën se si i ofrohen burimet konsumatorit të shërbimeve në Re.
Një Re publike është një model në të cilin infrastruktura dhe përdorimi i burimeve
mundësohen në përgjithësi nga një rrjet publik. Një Re publike zotërohet nga një organizatë,
e cila shet shërbime dhe i shërben një numri të ndryshëm klientësh siç dhe është ilustruar në
figurën 4.

Reja Publike
Internet

Konsumatorë
të rrjetit të
Organizatës

Konsumatorët duke
aksesuar Renë
nëpërmjet një rrjeti të
një organizate

Konsumatorët duke
aksesuar Renë
nëpërmjet një rrjeti

Figura 4. Reja publike

Një Re private i jep një konsumatori mundësinë për të aksesuar dhe përdorur infrastrukturën
dhe burimet kompjuterike.

Rrjeti i Organizatës

Reja Private

Figura 5. Reja private e brendshme
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Ky model zhvillimi mund të menaxhohet nga vetë konsumatori i shërbimeve në Re apo nga
një palë e tretë dhe mund të strehohet në premisat e organizatës, Reja private e brendshme
(on-site private Cloud) ose Reja private e jashtme (outsourced private Cloud). Reja private e
brendshme paraqitur në figurën 5 dhe Reja private e jashtme paraqitur në figurën 6 paraqesin
respektivisht mënyrat e strehimit të këtij modeli.

Ofruesi i shërbimeve Në Re

Konsumatorët e
Rrjetit të një
Organizate

Reja Private

User

User

Konsumatorët, duke
aksesuar Renë nga rrjeti i
një organizate

Figura 6. Reja private e jashtme

Një Re komunitare, ndryshe nga Reja private, që i shërben vetëm një organizate, i shërben një
grupi konsumatorësh, të cilët kanë çështje të përbashkëta si: objektivat e misionit, siguria,
privatësia dhe politika pajtueshmërie. Ashtu si sistemet private, një komunitet në Re mund
të menaxhohet nga organizata apo nga një palë e tretë. Figura 7 paraqet Renë komunitare të
brendshme (on-site community Cloud) e cila përbëhet nga disa pjesëmarrës në organizatë.

Organizata C
Organizata B

Organizata Z

Organizata A

Organizata Y

Reja Lokale

Organizata X

Organizatat, duke ofruar dhe
konsumuar burimet në Re

Organizatat, duke
konsumuar burimet në
Re

Figura 7. Reja komunitare e brendshme
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Një konsumator i shërbimeve në Re mund të aksesojë burimet e Resë lokale, dhe burimet e
organizatave, që bëjnë pjesë në komunitet nëpërmjet lidhjeve, që ekzistojnë ndërmjet
organizatave. Figura 8 tregon një Re komunitare të jashtme (out-sourced), ku serveri është i
strehuar në një kompani të jashtme. Në këtë rast, një komunitet i tillë Reje e ndërton vetë
infrastrukturën e zyrave, dhe ua ofron një bashkësie organizatash, që kërkojnë dhe
konsumojnë shërbimet në Renë kompjuterike.

Ofruesi i
Resë

Organizata C

Reja Private

Organizata B
Organizata A

Figura 8. Reja komunitare e jashtme

Reja private on-site

Reja private outsourced

Reja komunitare on-site

Reja komunitare outsourced

Reja Publike

Figura 9. Reja hibride

Një Re hibride është një kompozim i dy apo më shumë modeleve Reje të tipit privat apo
komunitar të brendshëm, privat apo komunitar të jashtëm, ose publike (private on-site, on-site
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community, private off-site, off-site community ose off-site public). Ato lidhen së bashku nga
teknologji standarde apo të pronësuara, të cilat lejojnë transportueshmërinë e të dhënave.
Figura 9 paraqet një pamje të thjeshtë të një sistemi Reje hibride, që mund të ndërtohet me
një bashkësi resh të 5 modeleve të ndryshme.

II.6. Orkestrimi i shërbimit
Orkestrimi i shërbimit i referohet komponentëve përbërës të sistemit, të cilët mbështesin
aktivitetet e ofruesit të shërbimeve në Re në renditjen, koordinimin dhe menaxhimin e
burimeve kompjuterike, me qëllim, që të mundësojë shërbimet për konsumatorin e Resë.
Figura 10 tregon një diagramë të organizimit të shërbimeve në Re.

Shtresa
Shtresa ee Shërbimit
Shërbimit

SaaS
PaaS
IaaS

Shtresa e Burimeve Fizike
Shtresa e Kontrollit të Burimeve

Shtresa e Burimeve Fizike
Pajisje Kompjuterike

Mjedisi Fizik

Figura 10. Orkestrimi i shërbimeve nga ofruesi i shërbimeve në Re

Modeli me tre shtresa paraqitur në figurën 10 grupon tre tipet e komponentëve përbërës të
sistemit të nevojshme për të ofruar shërbimet te konsumatorët e shërbimeve në Re [18]. Në
krye është shtresa e shërbimit (service layer), kjo është shtresa, ku ofruesit e shërbimeve në
Renë kompjuterike përcaktojnë ndërfaqet për konsumatorët e shërbimeve në Re për të
aksesuar shërbimet. Ndërfaqet e aksesit të secilit nga tre modelet e shërbimit janë në këtë
shtresë. Ёshtë e mundur, megjithëse jo e nevojshme, që aplikacionet SaaS të ndërtohen në
krye të komponentëve PaaS dhe komponentët PaaS mund të ndërtohen në krye të
komponentëve IaaS. Varësia opsionale ndërmjet SaaS, PaaS dhe IaaS paraqitet grafikisht si
komponentë që ruajnë njëra tjetrën; ndërsa këndi i komponentëve tregon që secili prej tyre
mund të qëndrojë edhe i vetëm. Për shembull, një aplikim SaaS mund të vihet në jetë dhe të
strehohet në makina virtuale nga një model Reje IaaS, ose mund të realizohet direkt në krye
të shërbimeve në Re, pa përdorur makinat virtuale të IaaS.
Shtresa e mesme në modelin e paraqitur është shtresa e burimeve dhe e kontrollit. Kjo shtresë
përmban komponentët e sistemit, që ofruesit e shërbimeve në Re përdorin për të mundësuar
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dhe menaxhuar aksesin e burimeve kompjuterike fizike nëpërmjet abstraksionit të software.
Shembuj të komponentëve të abstraksionit të burimeve përfshijnë elementët e software si
hypervisors, makinat virtuale, ruajtje e të dhënave virtuale dhe burime të tjera të
abstraksionit. Burimet e abstraksionit duhet të sigurojnë efiçencë, siguri dhe besueshmëri në
përdorim të burimeve fizike. Ndërkohë, që makinat virtuale janë gjerësisht të përdorura në
këtë shtresë, ekzistojnë dhe mënyra të tjera të rëndësishme të virtualizimit në nivel software.
Aspekti i kontrollit në këtë shtresë i referohet komponentëve software, që janë përgjegjës për
alokimin e burimeve, kontrollin e aksesit, dhe përdorimin e monitorimit. Ky është fabrikimi i
software që lidh së bashku një numër të madh burimesh fizike dhe abstraksionet e software të
tyre për të mundësuar shpërndarjen e burimeve, alokimin dinamik, dhe shërbimin e matur.
Shumë aplikacione Re open source dhe të pronësuara janë shembuj të këtij tipi middleware.
Shtresa e poshtme është shtresa e burimeve fizike (physical resource layer), që përfshin të
gjithë burimet hardware, siç janë kompjuterat (procesori dhe kujtesa), rrjetin (routerat,
firewall-et, switch-et, nyjet e rrjetit dhe ndërfaqet), komponentët ruajtës (hard disk) dhe
elemente të tjerë fizikë. Kjo shtresë, gjithashtu, përfshin burimet lehtësuese, si mbingrohja,
ventilimi dhe kondicionimi (HVAC), fuqia, komunikimet, dhe aspekte të tjera fizike.
Duke ndjekur këtë sistem arkitekturor, vëmë Re se komponentët në shtresat më lart janë të
varura nga funksionimi i shtresave më poshtë. Shtresa e mesme ekspozon një Re virtuale
burimesh në krye të shtresës së burimeve fizike dhe mbështet shtresën e shërbimit, ku
ndërfaqet e shërbimeve në Re i paraqiten konsumatorëve, ndërkohë që këta të fundit nuk kanë
akses direkt në burimet fizike.

II.7. Aktorët në Renë kompjuterike
Në arkitekturëm e Resë kompjuterike identifikohen 5 aktorë kryesorë: konsumatori i
shërbimeve në Re, ofruesi i shërbimeve në Re, transmetuesi i shërbimeve në Re, audituesi i
shërbimeve në Re dhe ndërmjetësi i shërbimeve në Re. Secili aktor është një entitet (një
person ose organizatë), që merr pjesë në një transaksion ose proces dhe kryen detyra të
caktuara në Re. Figura 2, e paraqitur në kapitullin e parë, paraqet aktorët kryesorë në
arkitekturën e Resë kompjuterike. Rolet e tyre shpjegohen në seksionet në vijim.

II.7.1. Konsumatori i shërbimeve në Re
Konsumatori është pala kryesore e interesuar (stakeholder) për shërbimet e Resë. Një
konsumator i shërbimeve në Re përfaqëson një person, ose një organizatë, që mban një
marrëdhënie biznesi me Ofruesin e shërbimeve në Re dhe përdor shërbimet e tij. Ai kërkon
shërbimet e mundësuara nga ofruesi, përzgjedh ato që i nevojiten dhe vendos një kontratë.
Konsumatori mund të faturohet për shërbimin e marrë dhe duhet që në fillim të përcaktojë
metodën e pagesës.
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Konsumatorëve i duhet një SLA për të specifikuar kërkesat për performancën teknike të
përmbushur nga një ofrues. SLA mund të përfshijë kushtet për cilësinë e shërbimit, sigurinë,
metodën, që do të ndiqet në rast të problemeve të ndryshme, si dhe detyrime, apo limitime, që
konsumatori duhet të pranojë. Një konsumator Reje mund të zgjedhë ofruesin me çmime dhe
kushte më të mira. Zakonisht kushtet e çmimeve të vendosura nga ofruesit dhe SLA nuk janë
të negociueshme. Vetëm nëse konsumatori kërkon përdorime të mëdha mund të bëhen
negociata për kontrata më të mira.
Në varësi të shërbimeve të kërkuara, skenarët e përdorimit të Resë mund të jenë të ndryshme
për konsumatorë të ndryshëm. Figura 11 paraqet disa shërbime në Re të ofruara ndaj
konsumatorëve.
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Rrjetet Sociale

Faturimi

Financime

Shitjet

Konsumatori i Resë

Menaxhimi i
përmbajtjes
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Integrimi
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shërbimeve
Hostim i
platformës

CDN
Rikuperimi
dhe backup

Konsumatori
IaaS

Kompjutime

Figura 11. Shërbime të ofruara drejt konsumatorit

Aplikimet SaaS (Cloud software as a service) në Re janë të ofruara te konsumatorët e SaaS
përmes një rrjeti. Konsumatorët e SaaS mund të jenë organizata, që i ofrojnë pjesëtarëve të
tyre akses në aplikacione software, përdorues, që përdorin direkt aplikacionin software, ose
administratorë të aplikacioneve software, që konfigurojnë aplikacionet për përdoruesit e
thjeshtë. Konsumatorët e SaaS mund të faturohen bazuar në numrin e përdoruesve, kohës së
përdorimit, bandwidth-it të rrjetit të konsumuar, sasisë së të dhënave të ruajtura ose
kohëzgjatjen e ruajtjes së të dhënave.
Konsumatorët e PaaS (Cloud platform as a service) mund të përdorin mjetet dhe burimet e
mundësuara nga ofruesi i shërbimeve në Re për të ekzekutuar, zhvilluar, testuar, shpërndarë
dhe menaxhuar aplikacionet e strehuara në mjedisin e Resë. Konsumatorët e PaaS mund të
jenë zhvillues aplikacionesh, të cilët ndërtojnë dhe realizojnë aplikacionin, testues
aplikacionesh, të cilët ekzekutojnë dhe testojnë aplikacionin në mjedise të bazuara në Re,
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zbatues të aplikacioneve, të cilët publikojnë aplikacione në Re, dhe administratorë
aplikacionesh, që konfigurojnë dhe monitorojnë ecurinë e aplikacioneve në një platformë.
Konsumatorët e PaaS mund të faturohen në bazë të procesimit, ruajtjes në bazën e të
dhënave, konsumimit të burimeve të rrjetit nga aplikacioni, ose kohëzgjatjes së përdorimit të
platformës.
Konsumatorët e IaaS (Cloud infrastructure as a service) kanë akses në kompjuterat virtual,
hapësirën ruajtëse të aksesueshme në rrjet, komponentët e infrastrukturës së rrjetit dhe
burimet e tjera kompjuterike, në të cilat ato mund të shpërndajnë dhe të ekzekutojnë
software-in. Konsumatorët e IaaS mund të jenë zhvillues të sistemit, administrator të sistemit
apo menaxherë IT, të cilët janë të interesuar të krijojnë, të instalojnë, të menaxhojnë dhe të
monitorojnë shërbimet për operacionet në infrastrukturën IT. Konsumatorët e IaaS
faturohen sipas sasisë apo kohëzgjatjes së burimeve të përdorura, si psh. kohë proçesori të
përdorur nga kompjuterat virtualë, vëllim dhe kohëzgjatje të të dhënave të ruajtura,
bandwidth-i i rrjetit i konsumuar, numri i adresave IP të përdorura në intervale të caktuara,
etj.
II.7.2. Ofruesi i shërbimeve në Re
Një ofrues i shërbimeve në Re është një person, organizatë ose entitet i përgjegjshëm për
vënien në dispozicion të një shërbimi drejt palëve të interesuara. Një ofrues siguron dhe
menaxhon infrastrukturën kompjuterike të domosdoshme për ofrimin e shërbimeve,
ekzekuton software, që ofron shërbimet dhe bën marrëveshje për të shpërndarë shërbimet
drejt konsumatorëve të shërbimeve në Re [19].
Disa nga ofruesit e shërbimit në Re më të njohur janë Cisco, Citrix, Google, IBM
(SoftLayer), Oracle, Microsoft (Azure), SAP, Rackspace, dhe Verizon (i cili ka përfshirë
Terremark). Apple dhe Salesforce janë gjithashtu ofrues të rëndësishëm në shërbimet Re, por
ato janë më të përqëndruar në zhvillimin dhe në shpërndarjen e aplikacioneve të tyre në vend
të strehimit të aplikacioneve të të tjerëve.
Për SaaS, ofruesi i shërbimeve në Re shpërndan, konfiguron, mirëmban dhe bën update
operacionet e aplikacionit software në infrastrukturën e Resë në mënyrë që shërbimet të
ofrohen në nivelin e kërkuar nga konsumatorët. Ofruesi i SaaS merr parasysh shumicën e
përgjegjësive në menaxhimin dhe kontrollimin e aplikacioneve dhe infrastrukturës, ndërkohë
që konsumatorët e Resë kanë aftësi të limituara për kontrolle administrative të aplikacionit.
Disa nga ofruesit e shërbimit SaaS më të njohur në ditët e sotme janë: SalesForce, Microsoft,
Adobe Creative Cloud, Amazon Web Services SaaS, Google G suite, Oracle, GitHub, Cisco
etj.
Për PaaS, ofruesi i Resë menaxhon infrastrukturën kompjuterike për platformën dhe
ekzekuton software-n Re, që mundëson komponentë të platformës, si stiva e software-it të
ekzekutuar, baza e të dhënave, dhe elementë të tjerë middleware. Ofruesi i PaaS i mundëson
gjithashtu zhvillimin, shpërndarjen dhe menaxhimin konsumatorit të Resë PaaS, duke i vënë
në dispozicion mjete si: mjedisi i integruar i zhvillimit (IDE), versioni i zhvillimit të
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software-t në Re, pajisjet e zhvillimit të software (SDK), mjete për shpërndarjen dhe
menaxhimin. Konsumatori i PaaS ka kontrollin e aplikacioneve dhe mundësisht të disa
karakteristikave të mjedisit të strehimit, por ka hyrje të kufizuar në infrastrukturën e
platformës si rrjeti, serverat, sistemi operativ apo vendi i ruajtjes.
Ndër ofruesit e shërbimit PaaS mund të përmenden:
 Red Hat OpenShift, i cili bazohet në aplikacionet open source dhe ofron një
larmirshmëri të madhe gjuhësh, baza të të dhënave, etj;
 Google App Engine është ndërtuar për aplikacionet web të shpërndara dhe zhvillimet
në Java, Python, PHP & Go;
 Heroku ndërkohë mbështet Ruby, Python, Java, Scala, Cloture dhe Node.js.
Microsoft-i me Windows Azure po zbut vijën ndarëse mes IaaS dhe PaaS dhe
mbështet .Net, Node.js, PHP, Python, Java dhe Ruby;
 Amazon Web Services edhe pse është kryesisht IaaS, shumë nga shërbimet e
vlefshme i ka të krahasueshme me ofruesit PaaS.
Për IaaS, ofruesi i Resë siguron burimet fizike kompjuterike, duke përfshirë serverat, rrjetin,
vendin e ruajtjes dhe infrastrukturën e strehimit. Ofruesi ekzekuton software-n e nevojshëm
për të bërë të disponueshme burimet kompjuterike drejt konsumatorit nëpërmjet një bashkësie
ndërfaqesh të shërbimeve dhe abstraksioneve të burimeve kompjuterike, si makina virtuale
dhe ndërfaqe rrjeti virtuale. Konsumatori i IaaS i përdor këto burime kompjuterike, si
kompjuterat virtual, për nevojat e tyre të ndryshme. Krahasuar me konsumatorët e SaaS dhe
PaaS, një konsumator IaaS ka akses në më shumë forma bazë të burimeve kompjuterike dhe
si pasojë ka më shumë kontroll drejt komponentëve software në stack-un e aplikacionit, duke
përfshirë sistemin operativ dhe rrjetin. Nga ana tjetër, ofruesi i IaaS, ka kontrollin e
hardware-t fizik dhe software-t e Resë, që bëjnë të mundur disponueshmërinë e shërbimeve të
infrastrukturës, si psh. serverat fizikë, pajisjet e rrjetit dhe të ruajtjes, sistemi operativ
strehues dhe kontrolluesi (hypervisor) i virtualizimeve.
Disa nga ofruesit e shërbimit SaaS janë:
 Amazon AWS, një nga ofruesit e shërbimit Re më të përdorur;
 Microsoft Azure gjithashtu ofron një mjedis Reje publike. Ai mundëson
infrastrukturë, në të cilën përdoruesit mund të ndërtojnë dhe të zhvillojnë
aplikacionet;
 Rackspace Open Cloud është një ofrues i shërbimit në Re me të gjithë mjetet që një
përdorues kërkon për të ndërtuar website dhe aplikacione të shkallëzueshëm;
 Google Compute Engine është një makinë virtuale me performancë të lartë dhe mjaft
e shkallëzueshme, që lejon ekzekutimin e ngarkesave të mëdha të punës;
 IBM SmartCloud Enterprise është një ofrues Reje me performancë të lartë, që ofron
shërbime ruajtje apo kompjutimi. Kjo Re është ideale për organizatat, që menaxhojnë
një numër të madh zhvilluesish dhe testuesish;
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 OpenStack është një software Re open source, ku përdoruesit krijojnë një Re private
apo publike. Ai kontrollon një bashkësi të madhe burimesh ruajtje, përllogaritëse dhe
rrjeti (networking);
 Citrix mundëson zgjidhje në Re, që lejojnë fleksibilitet më të madh në shpërndarjen e
shërbimeve me vlerë të madhe.
Aktiviteti i ofruesit të Resë mund të përshkruhet në 5 zona kryesore të paraqitura në figurën
12. Një ofrues mund ta ushtrojë aktivitetin e tij në zonat e: zhvillimit të shërbimit, orkestrimit
të shërbimit, menaxhimit të shërbimit në Re, sigurisë dhe privatësisë.

Ofruesi i Resë

Zhvillimi i
Shërbimit

Orkestrimi
Shërbimit

Menaxhimi i
Shërbimeve në
Re

Siguria

Privatësia

Figura 12. Aktivitetet kryesore të ofruesit të Resë

II.7.3. Audituesi i Resë
Një auditues i Resë është një palë e tretë, që mund të kryejë një ekzaminim apo kontroll të
pavarur të shërbimeve në Re, me qëllim që të shprehë një opinion rreth tyre. Procesi i
auditimit kryhet për të verifikuar përputhshmërinë dhe zbatimin e standardeve ekzistuese të
paracaktuara. Një auditues i Resë mund të vlerësojë shërbimet e ofruara nga ofruesi i saj për
sa i përket kontrolleve të sigurisë, ndikimin në privatësi, performancë etj.
Auditimi është shumë i rëndësishëm për Agjencitë shtetërore sepse ato duhet të përfshijnë një
pikë në kontratë, e cila i lejon palët e treta të aksesojnë kontrollet e sigurisë të ofruesve të
shërbimit Re. Kontrollet e sigurisë përfshijnë menaxhimin, mbrojtjen teknike dhe
operacionale, ose masat e marra nga sistemi informativ i organizatës për të mbrojtur
konfidencialitetin, integritetin dhe disponueshmërinë e sistemit dhe informacionit të tij. Për
auditimin e sigurisë, audituesi mund të bëjë një vlerësim të kontrolleve të sigurisë në sistemin
e informacionit për të përcaktuar sa mirë janë zbatuar këto kontrolle, nëse ato po operohen siç
duhet nëse po prodhojnë përfundimin e dëshiruar konform kërkesave të sigurisë të sistemit.
28

Vlerësimi i Përdorueshmërisë së Aplikacioneve Cloud Computing

Auditimi i sigurisë, duhet të verifikojë pajtueshmërinë me rregulloret dhe politikat e sigurisë.
Për shembull, një auditues mund të ketë si detyrë të sigurojë zbatimin korrekt të politikave të
ruajtjes së të dhënave sipas rregullave të autoritetit përkatës. Audituesi duhet të sigurohet, që
përmbajtja nuk është modifikuar dhe që kërkesat ligjore të ruajtjes së të dhënave janë
përmbushur.
Një audit mbi privatësinë mund të ndihmojë Agjencitë shtetërore të jenë në përputhje me
ligjet e privatësisë dhe rregulloret mbi privatësinë e individit, duke siguruar kështu
konfidencialitetin, integritetin dhe disponueshmërinë e informacioni personal në çdo hap të
zhvillimit dhe të operimit të Resë.
Ndër kompanitë, që mundësojnë auditimin e shërbimeve të Resë mund të përmendim
Wanstor, i cili mund të ofrojë këndvështrime të reja në biznes për të identifikuar dhe
komunikuar ndryshimet e nevojshme. Gjithashtu ‘Turner and Associates’ ka një eksperiencë
të madhe në auditimet në Re. Kjo kompani mundëson ruajtjen e të gjithë aspekteve të
sigurisë, të cilat zbatohen nëpërmjet një mjedisi kontrolli, i cili mbron të dhënat në Re.
Auditimet në Re kompjuterike realizohen në forma të ndryshme si raportimi SOC1 (Service
Organization Controls Report) dhe SOC2, HITRUST, PCI dhe FedRamp. Në varësi të
nevojave të ndryshme një nga këto opsione do të mundësonte plotësimin e kërkesave të
auditit të Resë.

II.7.4. Ndërmjetësi në Re
Me zhvillimet e avancuara të Reve, integrimi i shërbimeve në to mund të bëhet shumë
kompleks për t’u menaxhuar nga konsumatorët. Konsumatorët mund të kërkojnë shërbime
nga një ndërmjetës i Resë në vend që të kontaktojnë direkt me ofruesin e shërbimit. Një
ndërmjetës Reje është një entitet, i cili menaxhon përdorimin, performancën dhe shpërndarjen
e shërbimit. Ai negocion marrëdhëniet mes ofruesëve të shërbimeve Re dhe konsumatorëve
të shërbimeve.
Në përgjithësi një ndërmjetës i shërbimeve në Re mund të ofrojë shërbime në tre kategori:
Ndërmjetësimi i shërbimit: Një ndërmjetës Reje përmirëson një shërbim të caktuar, duke
rregulluar disa kapacitete specifike në varësi të konsumatorit. Përmirësimi mund të përfshijë
menaxhimin e aksesit në shërbimet e Resë, menaxhimin e identitetit, raportimin e
performancës, rritjen e sigurisë etj.
Kombinimi i shërbimeve: Një ndërmjetës Reje kombinon dhe integron disa shërbime në një
apo më shumë shërbime të reja. Ndërmjetësi ofron integrimin e të dhënave dhe zhvendosjen e
sigurtë të të dhënave nga konsumatori drejt ofruesit të shërbimit.
Mbledhja e shërbimeve: Kjo pikë është e ngjashme me pikën e dytë me përjashtim të faktit,
që në këtë rast shërbimet që kombinohen nuk rregullohen. Mbledhja e shërbimeve do të thotë
që një ndërmjetës ka fleksibilitetin të zgjedhë mes shërbimeve të ofruara nga disa agjenci të
ndryshme. Ndërmjetësi, mund të përdorë një shërbim me vendosje pikësh për të matur dhe
për të përzgjedhur agjencinë me rezultatin më të mirë nga e cila do të marrë shërbimin.
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Shumica e organizatave qeveritare po negociojnë shumë kontrata me disa ofrues të
platformës Re. Shumë kontrata nënkuptojnë shumë pagesa, shumë password-e dhe shumë
materiale për të kontrolluar rreth ofruesve të Resë. Si pasojë lind pyetja, se si mund të
koordinojmë, që këto shërbime të ndërveprojnë me njëra tjetrën, apo si mund të marrim
efikasitet maksimal nga to. Një ndërmjetës i Resë ndihmon në matjen dhe menaxhimin e
burimeve IT përmes shumë modeleve IT, duke shtuar mundësinë e kontrollit të kostos dhe
pajtueshmërisë [20]. Një ndërmjetës në Re sjell përmirësimet e mëposhtme:
1. Reduktimin e kompleksitetit. Ndërmjetësi krahason çmimin, performancën dhe
karakteristikat e aplikacionit në shumë ofrues të Resë private apo publike. Në këtë
mënyrë ai rekomandon zgjidhje ideale të para-konfiguruara në lidhje me kostot e
krahasuara.
2. Zvogëlimi i kostove dhe qendërzimi i proceseve IT. Agregimi i faturave dhe ndjekja e
procesit të pagesave me anë të një zgjidhjeje të qendërzuar për menaxhimin e faturave,
bën të mundur importimin e faturave direkt nga API dhe i konsolidon ato në një faturë të
vetme, bazuar në përdorues apo aplikacion.
3. Ndihmë për organizatën në menaxhimin e përputhshmërisë me politikat qeveritare.
Një ndërmjetës ndihmon në menaxhimin e politikave organizacionale për zgjedhjen e
shërbimeve bazuar në kosto, vendodhje, ngarkesë pune apo kërkesa performance.
Shumë nga kompanitë ofruese të shërbimeve në Re listohen edhe në kategorinë e
ndërmjetësit në Re. Disa shembuj janë:
 AWS Marketplace nga Amazon.com; Hp Aggregation Platform për SaaS për ndërtimin e
një biznesi ndërmjetësimi;
 CloudMore, që ofron agregimin e shërbimit Re dhe aktivizimin nëpërmjet partnerëve. Kjo
kompani ofron shërbime në MB, Suedi, Finlandë, Norvegji, Danimarkë, Irlandë etj.
Partnerë kryesorë të saj janë IBM, Microsoft, HP Autonomy, VMWare, Soonr dhe
Crytpzone;
 Cloud Sherpas cilësohet si një nga ndërmjetësit më të mirë, që ofron Google Apps,
Salesforce.com dhe shërbime ndërmjetësimi ServiceNow.
II.7.5. Transmetuesi në Re
Një transmetues i shërbimeve në Re kompjuterike është një ndërmjetës, që mundëson lidhjen
dhe transportimin e shërbimeve në Re mes konsumatorëve dhe ofruesit të tyre. Transmetuesit
e shërbimeve në Re i mundësojnë konsumatorëve akses përmes rrjetit, pajisjeve të
telekomunikacionit etj. Për shembull, konsumatorët e shërbimeve mund të marrin shërbime
në Re përmes pajisjeve, që aksesojnë rrjetin, si psh. kompjutera, laptop, telefona celulare,
pajisje mobile me Internet (MID) etj. Shpërndarja e shërbimeve në Renë kompjuterike
zakonisht mundësohet nga transmetues të rrjetit apo të telekomunikacionit, ose nga një agjent
transmetues (organizatë biznesi, që mundëson transport fizik të materialit të ruajtur, si p.sh.
hard drive me kapacitet të lartë). Një ofrues i shërbimeve në Re vendos lidhjet SLA me
transmetuesin për të ofruar shërbime në përputhje me nivelin e SLA të ofruar drejt
30

Vlerësimi i Përdorueshmërisë së Aplikacioneve Cloud Computing

konsumatorit. Kjo mund të detyrojë transmetuesin e Resë të ofrojë lidhje të dedikuara dhe të
sigurta mes konsumatorit dhe ofruesit. Shembuj të transmetuesve në Re të rëndësishëm janë:







Volico, i cili ka 2 qendra të të dhënave të lokalizuara në jug të Floridas dhe ofron një
mjedis ideal për plotësimin e kërkesave teknologjike;
Fusion, shërbimet e tij ulin kërkesat në kapital dhe ofrojnë përparësi të matshme në treg;
Vivial është një kompani teknologjike, që ofron një shumëllojshmëri mjetesh, që
ndihmojnë bizneset të përmirësojnë mënyrën se si ato lidhen me konsumatorët,
menaxhojnë përmbajtjen dhe masin rezultatet;
Rackspace Inc. është një kompani që ofron shërbime të Resë kompjuterike në Texas,
SHBA;
RapidScale është një inovator i shërbimeve në Re, i cili ofron zgjidhje të sigurta dhe të
besueshme drejt të gjitha kompanive në Botë.

II.7.6. Fusha e kontrollit mes ofruesit dhe konsumatorit
Ofruesi i shërbimit dhe konsumatori ndajnë kontrollin e burimeve në sistemin e Resë
kompjuterike. Siç ilustrohet në figurën 11, shërbime të ndryshme ndikojnë në kontrollin e
organizatës mbi burimet kompjuterike dhe kjo mund të bëhet në platformën e Resë. Figura 13
i tregon këto ndryshime, duke përdorur një software stivë klasik të përbërë nga aplikacioni,
middleware dhe shtresa e sistemit operativ. Kjo analizë e përshkrimit të kontrolleve përgjatë
stivës së aplikacionit ndihmon në kuptimin e përgjegjësive të palëve të përfshira në
menaxhimin e aplikacionit në Re.

Konsumatori i Resë

IaaS

PaaS

SaaS

Shtresa e Aplikacionit

IaaS

PaaS

SaaS

Shtresa e Middleware

Ofruesi i Resë

Shtresa e Sistemit
Operativ

Figura 13. Ndarja e kontrollit mes ofruesit dhe konsumatorit të Resë

Shtresa e aplikacionit përfshin aplikacionet software të dedikuara për përdoruesit ose
programet. Aplikacionet përdoren nga konsumatorët e SaaS, ose instalohen/ menaxhohen/
mirëmbahen nga konsumatorët e PaaS, konsumatorët IaaS dhe ofruesit e SaaS.
Shtresa e middleware-t siguron blloqet e ndërtimit të software-t (psh. librari, bazat e të
dhënave, dhe makina virtuale e Java) për zhvillimin e aplikacioneve software në Re.
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Middleware përdoret nga konsumatorët PaaS, instalohet/ menaxhohet/ mirëmbahet nga
konsumatorët e IaaS ose ofruesit e PaaS, dhe fshihet nga konsumatorët e SaaS.
Shtresa e sistemit operativ (SO) përfshin sistemin operativ dhe driverat, dhe fshihet nga
konsumatorët e SaaS dhe PaaS. Një Re IaaS lejon një ose më shumë sisteme operative të tjerë
të ekzekutohen të virtualizuar në një strehë të vetme fizike. Në përgjithësi, konsumatorët kanë
liri për të zgjedhur, se cilin sistem operativ të hostojnë mes gjithë atyre të ofruar nga ofruesi i
shërbimeve Re. Konsumatori IaaS mban përgjegjësi të plotë për të gjithë sistemet operativ
host, ndërsa ofruesi i IaaS siguron kontrollin e gjithë sistemeve operative të strehuara.

II.8. Aplikacionet në Re
Aplikacionet enkas për Re janë shkruar specifikisht për t’u ekzekutuar në një mjedis të tillë
(p.sh. Dynatrace është një aplikacion i ri analizues në Re i shkruar posaçërisht për të
mbështetur ekzekutimin e mjedisit OpenStack), duke mundësuar kështu Shërbimet në Re.
Zakonisht, aplikacionet në Re janë të shkruara dhe të zhvilluara, duke përdorur një mjedis
PaaS, që mbështet DevOps. Në një situatë ideale, shërbimet në Re mund të zhvillohen në disa
mjedise Reje, që plotësojnë kërkesat specifike (p.sh. performanca, shkallëzimi etj.).
Shërbimet në Re mund të jenë gjithashtu të ripërdorshme në kontekste të tjera. Shërbimet në
Re, shpesh vendosen dhe ruhen në kataloge të shërbimeve të ofruesit të Resë, dhe janë të
menduara të ndërveprojnë me shtresat e operimit të Resë dhe shtresat e suportit të klientëve.

II.8.1. Teknologjitë plotësuese DevOps

DevOps, si një metodë zhvillimi software, vendos fort theksin në bashkëpunimin e ngushtë
mes zhvilluesve të software-ve, konsumatorëve dhe profesionistëve të tjerë në fushën e
teknologjisë së informacionit, së bashku me krijimin dhe zhvillimin e shërbimeve të reja në
Retë kompjuterike. DevOps është optimizuar për të adresuar ndërlidhjen e zhvillimit të
software-it, kërkesave të klientit, funksioneve aktuale në Re dhe platformën e ekzekutimit
[21]. DevOps, i kombinuar me analizat, mbështet lehtësisht krijimin dhe shpërndarjen e
vazhdueshme të shërbimeve në Re të gjeneratës së Re. Mjedise të Resë Paas, si p.sh. Bluemix
i IBM, shpesh optimizohen për ndryshimet e shpejta të pajisjeve, dhe diferencohen për tipin e
shërbimit që ato mundësojnë, si dhe bëhen pjesë lehtësisht në një mjedis të plotë DevOps.

II.8.2. Menaxhimi i shërbimeve në Re
Menaxhimi i shërbimeve në Re përfshin të gjithë funksionet që kanë lidhje me shërbimet, që
janë të nevojshme për konsumatorët e Resë. Siç ilustrohet në figurën 14 menaxhimi i
shërbimeve në Re mund të përshkruhet nga: mbështetja nga biznesi, disponueshmëria dhe
konfigurimi, dhe kërkesat për portabilitet dhe ndërveprim [19].
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Menaxhimi i shërbimeve në Re
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Figura 14. Ofruesit dhe menaxhimi i shërbimeve në Re

II.8.2.1.

Mbështetja nga biznesi

Mbështetja nga biznesi përfshin një bashkësi shërbimesh, që lidhen me biznesin në
marrëveshje me klientët dhe suportimin e proceseve. Ai përfshin komponentët e përdorur për
të ekzekutuar operacionet e biznesit, që kanë të bëjnë me klientin.
Menaxhimi i konsumatorëve: Menaxhimi i llogarive të konsumatorëve, të hapura/ të
mbyllura, mbyllje llogarish, menaxhimi i profileve të përdoruesve, menaxhimi i lidhjeve të
konsumatorëve, duke mundësuar pika kontakti dhe zgjidhje të problematikave të
konsumatorëve, etj.
Menaxhimi i kontratave: Menaxhimi i shërbimeve të kontratave, procesi i shkrimit, nën
shkrimit, zbatimit dhe përfundimit të kontratës, etj.
Menaxhim inventarësh: Ngritja dhe menaxhimi i shërbimeve të katalogëve etj.
Llogaritje dhe faturim: Menaxhimi i informacionit të faturave të konsumatorëve, dërgimi i
informacioneve për faturat, procesimi i pagesave të marra, menaxhimi dhe mbledhja e të
dhënave mbi faturat, etj.
Raportimi dhe Auditimi: Monitorimi i veprimeve të përdoruesve, gjenerimi i raporteve, etj.
Çmimet dhe vlerësimet: Vlerësimi i shërbimeve në Renë kompjuterike dhe përcaktimi i
çmimeve, marrja me promovimet dhe rregullat e çmimeve, bazuar mbi profilin e
përdoruesve, etj.
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II.8.2.2.

Disponueshmëria dhe konfigurimi

Disponueshmëria e menjëhershme: Shpërndarja automatike e sistemeve në Re bazuar në
shërbimet/ burimet/ aftësitë e kërkuara.
Ndryshimi i burimeve: Rregullimi i konfigurimeve/burimeve për riparim detyrimesh,
përmirësime (upgrade) dhe bashkimi i nyjeve të reja në Re.
Monitorimi dhe Raportimi: Zbulimi dhe monitorimi i burimeve virtuale, monitorimi i
operacioneve në Re, ngjarjeve dhe gjenerimi i raporteve për performancën.
Matja: Mundësimi i aftësive matëse në një nivel abstraksioni të përshtatshëm për tipin e
shërbimit (për shembull, vendi i ruajtjes(storage), procesimi, bandwidth-i, dhe llogaritë
aktive të përdoruesve)
Menaxhimi i SLA: Përfshirja e përcaktimit të marrëveshjes së nivelit të shërimit SLA
(skema bazike me parametrat e QoS (cilësia e shërbimit), monitorimi i SLA dhe forcimi i
SLA, bazuar në politikat e përcaktuara.
II.8.2.3.

Portabiliteti dhe ndërveprimi

Përdorimi i Resë kompjuterike mundëson ulje të kostos në infrastrukturën TIK dhe
përmirësime të shpejta të software-ve. Përshtatja e Resë kompjuterike varet se si ajo
mbështet çështjet e përdoruesve për sigurinë, portabilitetin dhe ndërveprimin. Ofruesit e
shërbimeve në Re duhet të mundësojnë mekanizma për të mbështetur bartjen e të dhënave,
ndërveprimin e shërbimeve, dhe portabilitetin e sistemit. Mbartja e të dhënave është aftësia e
konsumatorëve të Resë për të kopjuar të dhënat e tyre brenda ose jashtë Resë, apo për të
përdorur disqe për transferim të dhënash.
Përsa i përket portabilitetit, konsumatorët janë të interesuar të dinë, nëse ata mund të lëvizin
të dhënat e tyre, apo aplikacionet në mjedise të ndryshme të Resë në kosto të ulët dhe duke
pasur ndërprerje minimale të shërbimeve. Portabiliteti i sistemit lejon migrimin e një instance
të ekzekutar në një makinë virtuale plotësisht të ndaluar ose të një imazhi të makinës nga një
ofrues tek një tjetër, migrimin e aplikacioneve dhe të shërbimeve dhe të përmbajtjes së tyre
nga një ofrues shërbimi tek një tjetër. Portabiliteti ndahet në dy fusha të ndryshme si në vijim
[22].



Portabiliteti i të dhënave në re: Aftësia e konsumatorit të Resë për të transferuar të dhënat në
drejtim të Resë dhe jashtë saj, ose të përdorë një disk për tradferim të një grupi të dhënash;
Portabiliteti i aplikacioneve në re: Aftësia për të transferuar lehtësisht një aplikacion apo
komponentët e një aplikacioni nga një sistem në Re në një tjetër, përmes një ndërfaqe
menaxhuese të unifikuar. Çelësi është lehtësia e lëvizjes së aplikacionit, dhe mungesa e
nevojës për ndryshime drastike në kodin e aplikacionit.
Nga pikëpamja e ndërveprimit, përdoruesit shqetësohen për aftësinë e komunikimit ndërmjet
shumë sistemeve në Re. Ndërveprimi i shërbimeve është aftësia e konsumatorëve të Resë për
të përdorur të dhënat dhe shërbimet e tyre nëpër shumë ofrues të shërbimeve Re me një
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menaxhim ndërfaqesh të standardizuar, në mënyrë që konsumatorët të mund të lëvizin
lehtësisht nga një shërbim në një tjetër.
Duhet theksuar, që disa modele të shërbimeve në Renë kompjuterike mund të kenë kërkesa të
ndryshme lidhur me portabilitetin dhe ndërveprimin. Për shembull, IaaS kërkon aftësinë për
të migruar të dhënat dhe ekzekutimin e aplikacioneve në një Re të Re. Në këtë rast është e
nevojshme të mundësohet kapja e imazheve dhe makinave virtuale dhe të migrohet në një
ofrues të ri të Resë, i cili mund të përdorë virtualizime të ndryshme. Çdo ofrues i zgjerimeve
të imazheve të makinave virtuale duhet të mundësojë fshirjen apo ruajtjen sipas nevojës.
Ndërsa për SaaS, fokusi është në mbajtjen e të dhënave, dhe është thelbësore për të lejuar
tërheqjen apo backup-in e të dhënave në një format standard. Aplikacionet në SaaS përbëjnë
sfidën kryesore për ndërveprimin. Kjo pasi ka shumë pak API standarde për aplikacionet
SaaS që shoqërohen me ndryshime në ndërfaqe edhe kalimin nga një aplikacion SaaS në
tjetrin.
II.8.2.4.

Siguria

Është e rëndësishme të theksohet, që Siguria është një çështje transversale e arkitekturës, që
prek të gjithë shtresat e modelit të referencës përcaktuar në figurën 2, që nga siguria fizike e
deri te siguria e aplikacioneve. Për këtë arsye çështjet e sigurisë në platformat e Reve
kompjuterike janë kompetencë, jo vetëm e ofruesit të Resë, por edhe të konsumatorit të Resë
dhe aktorëve të tjerë. Sistemet bazuar në Re duhet patjetër të adresojnë kërkesat e sigurisë si:
autentifikimi, autorizimi, konfidencialiteti, menaxhimi i identitetit, integriteti, auditi,
monitorimi i sigurisë, përgjigja ndaj incidenteve, menaxhimi i politikave të sigurisë. Tri
aspkete të rëndësishme të Resë janë listuar më poshtë.
Perspektiva e Modelit të shërbimit: Tri modelet e shërbimit të identifikuara, sipas
përkufizimit të NIST [17] si, p.sh. SaaS, PaaS dhe IaaS i paraqesin konsumatorëve tipe të
ndryshme të veprimeve të lidhura me menaxhimin e shërbimeve si dhe ekspozojnë pika të
ndryshme hyrje në sistemet e Reve, të cilët nga ana tjetër krijojnë mundësi të ndryshme sulmi
nga hackers. Prandaj, është e rëndësishme të konsiderohet ndikimi i modelit të shërbimeve në
Re dhe çështjet e ndryshme të lidhura me to, gjatë dizenjimit dhe zbatimit të sigurisë.
Implikimet e modeleve të zhvillimit të Resë: Varieteti i modeleve të zhvillimit në Re sjell
ndikimin e tij në aspekte të ndryshme të sigurisë. Një mënyrë për të parë ndikimet në siguri,
nga këndvështrimi i modelit të zhvillimit është niveli i ndryshëm i ekskluzivitetit të
konsumatorëve (tenants) në modelin e zhvillimit. Një mënyrë tjetër për të analizuar ndikimet
në siguri të modeleve të ndryshme të Reve është përdorimi i konceptit të kufizimeve të
aksesit.
Përgjegjësitë e ndara të sigurisë: Ofruesi dhe përdoruesi i Resë kanë shkallë të ndryshme
kontrolli ndaj burimeve kompjuterike në platformën e Resë. Krahasuar me sistemet
tradicionale IT, ku një organizatë ka kontroll mbi të gjithë bashkësinë e burimeve
kompjuterike dhe mbi gjithë ciklin e jetës të sistemeve, ofruesit dhe përdoruesit e Resë
bashkëpunojnë në ndërtimin, zhvillimin dhe operimin e sistemeve të bazuara në Re. Ndarja e
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kontrollit nënkupton, që të dyja palët mbajnë përgjegjësi në mbrojtjen e duhur të sistemeve
bazuar në Re. Pra, siguria kthehet në një përgjegjësi të përbashkët.

II.9. Përfundime
Në këtë kapitull u paraqitën konceptet kryesore mbi Renë kompjuterike. Aktorët kryesorë në
Re janë: ofruesi i shërbimeve, konsumatori, transmetuesi, ndërmjetësi dhe audituesi, të cilët
ndërveprojnë me njëri-tjetrin për të ofruar, menaxhuar dhe kontrolluar shërbimet. Modelet e
shërbimit SaaS, PaaS dhe IaaS janë modelet bazë të shërbimit në Retë kompjuterike. Modelet
bazë të ndërtimit të paraqitura janë ai publik, privat, hibrid dhe komunitar. Nga analizimi i
karakteristikave të secilit prej këtyre modeleve vërehet që modeli hibrid, rrit kompleksitetin
dhe paraqet sfida për menaxherët IT. Shërbimet në Re mund të zhvillohen në disa mjedise
Reje, që plotësojnë kërkesat specifike si performanca, shkallëzimi, elasticiteti,
disponueshmëria, besueshmëria etj. Shërbimet në Re, janë të menduara të ndërveprojnë me
shtresat e operimit të Resë dhe shtresat e mbështetjes së klientëve. Ofruesit e shërbimeve Re
duhet të mundësojnë mekanizma për të mbështetur bartjen e të dhënave, ndërveprimin e
shërbimeve, dhe portabilitetin e sistemit. Portabiliteti i sistemit lejon migrimin e një instance
të ekzekutuar në një makinë virtuale plotësisht të ndaluar ose të një imazhi të makinës nga një
ofrues tek një tjetër, migrimin e aplikacioneve dhe të shërbimeve dhe të përmbajtjes së tyre
nga një ofrues shërbimi tek një tjetër. Modele të ndryshme të shërbimeve në Re mund të kenë
kërkesa të ndryshme në lidhje me portabilitetin dhe ndërveprimin.
Mungesa e dukshmërisë mes infrastrukturës lokale dhe infrastrukturës remote në Re, si dhe
nevojës për të zhvilluar njohuri të reja teknike për të mbajtur ritmin me ndryshimin e
mjediseve, përbën një sfidë për përdoruesin e Resë. Është e rëndësishme të konsiderohet
ndikimi i modelit të shërbimeve në Re dhe çështjet e ndryshme të lidhura me to, gjatë
dizenjimit dhe zbatimit të sigurisë. Ajo çka përbën një interes shumë të madh është fakti, që
platformat e Reve kompjuterike gjejnë një përdorim kaq të gjerë dhe janë thelbësore për të
ardhmen e shoqërisë njerëzore. Elementet e përshkruara dhe të analizuara në këtë pjesë janë
thelbësorë për të kuptuar platformat Re dhe për të propozuar zgjidhje të përshtatshme për
Shqipërinë.
Në këtë kapitull u realizua objektivi [O.1.1], përsa i përket koncepteve të Reve kompjuterike.
Duke paraqitur të rejat më të fundit në teknologjitë e Reve, kemi adresuar pyetjet, që lidhen
me zhvillimet më të fundit në platformat e Reve kompjuterike.
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Kapitulli i tretë

VIRTUALIZIMI DHE PLATFORMAT RE
Në këtë kapitull do të shtjellojmë rolin e Hypervisor-it në Renë kompjuterike. Edhe pse
zgjedhja e ofruesit të Resë bazohet në një numër kriteresh të caktuara, ka raste ku kapaciteti i
hypervisor-it përbën një faktor të rëndësishëm në marrjen e vendimit. Virtualizimi është
çelësi kyç drejt Resë kompjuterike.

III.1. Roli i hypervisor-it në platformat Re
Virtualizimi lejon krijimin e shtresave inteligjente të abstraksionit. Këto shtresa fshehin
kompleksitetin e hardware dhe software, që qëndron nën to. Kuptimi i karakteristikave të
ndryshme të hypervisor-it mund të ofrojë ndihmë në zgjedhjen e Resë së duhur për të
ekzekutuar [23]. Në këtë seksion do të analizohen disa nga ofruesit kryesorë të Resë dhe do të
konsiderohen infrastrukturat dhe hypervisor-ët që ato përdorin për të punuar në Re. Do të
përqendrohemi tek përmbushja e kritereve të vlerësimit nga platformat Re me hypervisor të
tillë si Microsoft Hyper-V, VMware dhe Citrix XenSever.
Një hypervisor, i cilësuar ndryshe si një menaxher i makinave virtuale, është një program, që
lejon shumë sisteme operative të përdorin të njëjtën strehë hardware të përbashkët. Çdo
sistem shfrytëzimi duket sikur zotëron procesorin, kujtesën dhe çdo burim tjetër vetëm për
vete [24]. Megjithatë, hypevisor-i kontrollon procesorin dhe burimet duke i ndarë ato sipas
nevojave të secilit sistem shfrytëzimi, si dhe duke siguruar, që makinat virtuale të mos
pengojnë njëra-tjetrën.
Hypervisor-ët janë dy llojesh [25]: 1.Tipi i parë ekzekutohet direkt në hardware-n e sistemit;
2. Tipi i dytë ekzekutohet në një sistem operativ strehues (host), i cili ofron shërbimet e
virtualizimit.
Microsoft Hyper V është zgjedhja në Renë qeveritare, modeli IaaS [26]. Për këtë arsye do të
analizojmë teknikisht rolin e tij si një menaxhues i makinave virtuale. Në analizën tonë kemi
vendosur ta krahasojmë atë dhe me dy hypervisorë të tjerë të rëndësishëm të përdorur
masivisht në zbatime të platformave në Re, të cilët janë VMware dhe Citrix XenSever. Të
gjithë hypervisor-ët të marrë në konsideratë bëjnë pjesë në kategorinë e parë të hypervisorëve të cilët ekzekutohen direkt në hardware-n e sistemit.
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III.2. Microsoft Hyper V si një menaxhues i përdorur në Renë qeveritare
shqiptare
Hyper-V është dizenjuar për të ofruar virtualizimin e organizatave me një qendër ruajtje të
dhënash apo Re hibride. Ai është një zgjedhje e përshtatshme për organizatat, të cilat duan të
virtualizojnë punën e tyre, të ndërtojnë një Re private, të shkallëzojnë shërbimet nëpërmjet
një Reje publike, apo kombinimin e tyre.
Hyper-V është aplikuar mbi Windows Server, por mund të instalohet si një server i pavarur, i
njohur si Server Hyper-V, dhe lehtëson punën e administratorëve të virtualizimit. Ai ofron
një bashkësi të unifikuar të mjeteve të menaxhimit, pa ndikuar në zgjedhjen e organizatave
për serverat fizikë, Re private, Re publike apo Re hibride [27]. Konkretisht, Hyper-V është
një software, në të cilin mund të ekzekutohen shumë makina virtuale, ku shtresa hypervisor
kontrollon hardware dhe përcakton burimet në secilin sistem operativ të makinës virtuale.
Kjo platformë virtualizimi mund të përfshihet lehtësisht në Windows Server 2008 e në
versionet më lart. Ajo luan një rol të rëndësishëm në hapësirën e virtualizimit, dhe është e
rëndësishme për specialistët IT të kuptojn,ë se si funksionon dhe se çfarë mund apo nuk
mund të bëhet me të.
Disa nga përparësitë e Hyper-V janë:
 Zhvillimi i serverave virtualë në një kohë shumë të shkurtër;
 Mirëmbajtja nuk rezulton në downtime;
 Migrime të thjeshta në kohë reale;
 Backup-e të thjeshta;
 Siguri të lartë nëpërmjet Windows Active Directory;
 Kosto e ulët.
Ndërkohë ndër mangësitë e saj mund të përmendim:
 Hyper-V mbështet një numër të kufizuar të përdoruesve të sistemit operativ;
 Kërkon upgrade të sistemit gjatë jetëgjatësisë së produktit;
 Ka mbështetje të ulët për RemoteFX dhe template të shërbimeve në menaxhuesin e
qendrës së shërbimeve të makinave virtuale.
Shkallëzueshmëria
Faktori i shkallëzueshmërisë në Hyper-V ka një potencial goxha të lartë, i cili pasqyrohet dhe
nga tabela e mëposhtme:
Tabela 3. Shkallëzueshmëria në Hyper-V

Host
Host
Host

Burimet
Procesorët Logjikë
Kujtesë Fizike
CPU virtuale për Host

Hyper-V
320
4TB
2,048
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VM
VM
VM
VM
Cluster
Cluster

CPU virtuale për VM
Kujtesë për VM
VM aktive për host
Guest NUMA
Nyjet maksimale
VM maksimale

64
1TB
1,024
Yes
64
8,000

Madje në rastet kur puna është e konsiderueshme, Hyper-V ofron 64 procesorë virtualë dhe
1TB Ram në një makinë të vetme.

III.3. Vmware
Vmware ESXI instalohet drejtpërdrejt në serverin fizik, duke lejuar, që ai të ndahet në disa
servera logjikë të referuar si makina virtuale. Detajet teknike më të rëndësishme për t’u
përmendur në Vmware [28] janë:


Siguria e përmirësuar. Aksesi dhe kontrolli i përmirësuar, i bazuar në role, eleminon
varësitë e një profili me një rrënjë të përbashkët. Nuk është nevoja e shpërndarjes së
aksesit në mënyrë, që të kryhen punë administrative;



Skedarë log dhe Auditim. Vmware ESXi ruan në log-e të gjithë aktivitetet e
përdoruesëve si nga Shell-i edhe nga ndërfaqja e përdoruesit e lidhur direkt me console.
Ky log-im e bën më të lehtë auditimin e veprimtarisë të përdoruesit;



vMotion. Migrimi live i VMware lejon lëvizjen e gjithë makinës virtuale nga një server
fizik në një tjetër, pa kohë downtime. Klientët mund të migrojnë makinat virtuale live në
cluster, switch-e të shpërndara, vCenters dhe distanca të tjera të mëdha në 100 ms RTT.

Kapacitetet e Makinës Virtuale
Makinat virtuale ekzekutohen në Vmware ESXI me mbështetje për karakteristikat e
mëposhtme:
 Makinat virtuale mund të mbështesin deri në 128 CPU virtuale;
 Makinat virtuale mund të mbështesin deri në 4 TB RAM;
 Kontrolleri i ri xHCI mund të mbështesin pajisjet USB 3.0;
 Ndërfaqja e avancuar e kontrolluesit të strehuesëve (hosts) (AHCI) të Resë mbështet deri
në 120 pajisje për makinë virtuale;
 Madhësia maksimale e VMDK është 62 TB.

Stateless Firewall
vSphere ESXi përfshin një pajisje mbrojtëse (firewall stateless), të drejtuar nga shërbimet, i
cili mund të konfigurohet, duke përdorur klientin vSphere ose në linjën e komandave
ESXCLI. Firewall i lejon administratorëve të përcaktojnë rregullat e portave për shërbimet.
Gjithashtu, mund të specifikohen intervalet e IP apo IP individuale të cilat mund të
komunikojnë me shërbimet e hostit.
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Menaxhimi
Menaxhimi i VMware ESXI bëhet nëpërmjet API. Kjo lejon një metodë pa agjent në
monitorimin e hardware dhe në menaxhimin e sistemit. VMware gjithashtu mundëson
command line, si vSphere Command Line Interface (vCLI) dhe PowerCLI, duke mundësuar
kapacitete komanduese dhe skripte në mënyrë të kontrolluar. Kjo linjë komandash në largësi
përfshin një sërë komandash për konfigurim, diagnostikim dhe gjetje problemesh.

III.4. Citrix XenServer
Citrix XenServer është një platformë menaxhimi të virtualizimit e optimizuar për
aplikacionet, për desktop dhe për infrastrukturat e serverave të virtualizuar [29]. XenServer
është i ndërtuar për të menaxhuar lehtësisht tipe të ndryshme të ngarkesave të punës, sisteme
operative mix dhe konfigurime të ndryshme të rrjetit dhe të ruajtjes. Ai është mjaft i
shkallëzueshëm dhe ka performancë të lartë edhe për aplikacionet, apo rastet e virtualizimit të
desktop-it. IT merr shumë benefite nga XenServer, si p.sh. grafika të rritura të virtualizuara si
NVIDIA dhe Intel, dhe siguri në volume të ndryshme ngarkese me Direct Inspect API, të
cilët ulin koston e infrastrukturës dhe kompleksitetin.
XenServer i lejon IT të përmbajë një numër të konsiderueshëm të serverave të ruajtjes së të
dhënave. Kjo rrit përdorimin e burimeve hardware ekzistuese, duke ulur koston totale të
infrastrukturës. Administratorët mund të maksimizojnë efikasitetin në infrastrukturën e tyre,
duke minimizuar kohët kur ulet sistemi. XenServer gjithashtu lejon për një performancë dhe
kapacitet në koret e CPU, RAM e hostit, VM RAM dhe disqet virtuale për VM.
XenServer 7 është ndër hypervisor-ët më të mirë, duke siguruar performancë të lartë, dhe
grafika 3D të përmirësuara. Vetëm XenServer mundëson support për Intel’s Virtual Graphics
Technology (GVT-g) [30].
Të mirat e përdorimit të XenServerit janë:
 Konsolidimi i disa makinave virtuale në një server fizik;
 Reduktimi i numrit të imazheve të diskut të ndara, që duhen menaxhuar;
 Lejimi i integrimit të lehtë në rrjetin ekzistues dhe në infrastrukturat e ruajtjes;
 Lejon skedulimin, mirëmbajtjen e kohës downtime, duke përdorur XenMotion për të
migruar live Makinat virtuale mes hosteve të XenServer;
 Rrit disponueshmërinë e makinave virtuale, duke përdorur këtë disponueshmëri të
lartë për të konfiguruar politikat, që do të bëjnë restart makinat virtuale në një tjetër
host XenServer, nëse streha dështon;
 Rrit portabilitetin e makinave virtuale, një imazh i VM do të punojë në një rang
infrastrukturash zhvillimi.
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III.5. Zgjedhja e hypervisor-it të duhur
Kur vlerësojmë një platformë hypervisor, marrim në konsideratë përshtatshmërinë e hardware
mbi të cilin do të punojë ai. Gjithashtu, duhet të marrim parasysh edhe karakteristikat shtesë
të disponueshme të hardware-t dhe mënyrën se si këto karakteristika mbështeten nga
hypervisor-i, që do të zgjedhim. Çdo hypervisor ka listën e tij të pajtueshmërisë me hardware
(HCL) [24]. Mbi të gjitha, gjatë zgjedhjes së hardware është e rëndësishme të mësojmë cilat
virtualizime janë të rëndësishme në perspektivën e sigurisë [31].
Një nga mënyrat më të mira për të përzgjedhur hypervisor-in e duhur është krahasimi i
treguesve të performancës. Këto përfshijnë overhead-in e CPU, sasinë e hosteve maksimale
dhe kujtesës guest, si dhe mbështetjen për procesorët virtualë. Por, këto tregues të vetëm nuk
duhet të vendosin zgjedhjen tonë. Ne duhet që përveç kapacitetit të hypervisor-ëve, të marrim
në konsideratë edhe sistemin operativ guest, që secili hypervisor mbështet.
Nëse po ekzekutojmë sisteme heterogjene në rrjetin e shërbimeve, atëhere duhet të
përzgjedhim hypervisor-in, që mbështet sistemin operativ, të cilin po ekzekutojmë. Ndërkohë,
nëse po ekzekutojmë një rrjet homogjen të bazuar në Windows apo Linux, atëhere kemi
nevojë vetëm për një numër të vogël të sistemeve operative guest.
Jo të gjithë hypervisor-ët janë të njëjtë, edhe pse ato ofrojnë karakteristika të ngjashme.
Kuptimi i karakteristikave, që ato ofrojnë, si dhe i sistemeve operative, që ato mbështesin
është një pikë kyçe në procesin e përzgjedhjes së një hypervisor për virtualizimin e hardware.
Duke bërë lidhjen e këtyre të dhënave me kërkesat e organizatës, do të mund të bënim
zgjedhjen e duhur.
Faktorët e mëposhtëm janë të rëndësishëm për t’u analizuar para se të zgjidhet hypervisor-i i
duhur:
 Auto shkallëzimi: numri i makinave virtuale mund të shkallëzohet out/in në mënyrë
automatike;
 Shpërndarja e punës: balancimi i ngarkesës së VM;
 Migrimi live, migrimi dinamik i makinave virtuale pa i fikur më parë ato;
 Disponueshmëria e lartë;
 Menaxhimi i memories;
Performanca e makinës virtuale;
 Rrjeti, ruajtja dhe siguria;
 Menaxhim i përdoruesëve;
 Integrimi i vendit të ruajtjes (iSCSI)/ Aktivizimi i Rikuperimit ndaj gabimeve.
Ne kemi krahasuar përmbushjen e kritereve të vlerësimit në VMware, Microsoft Hyper-V
dhe Citrix XenSever, rezultati i të cilës është treguar në tabelën 4. Siç vihet re nga vëzhgimi
mbi platformat Re që janë sot në treg, zgjedhja e platformës së duhur të Resë kompjuterike
ndihmon në arritjen e suksesit gjatë realizimit të saj [32]. E parë kjo në raport me tre
kategoritë e përdorueshmërisë konkludojmë si më poshtë:

41

Vlerësimi i Përdorueshmërisë së Aplikacioneve Cloud Computing

Tabela 4. Kriteret e vlerësimit të VMware, Citrix dhe Hyper-V

VMware
Autoshkallëzimi
Balancimi i Workload-eve
Migrimi Live
Disponueshmëria e Lartë
Menaxhimi i burimeve
Zhvillimi i nyjeve fizike
Menaxhimi i përdoruesve
Storage/Integrimi
Mundësia e rikuperimit ndaj
dështimeve

Po
Po
Po
Po
Po
Po
Po
Po
Po

Citrix
XenServer
Po
Po
Po
Po
Po
Po
Po
Po
Po

Hyper-V
Jo
Jo
Po
Jo
Po
Po
Po
Po
Po

Përfitimet
Institucionet kanë më shumë opsione: Institucionet mund të realizojnë zgjidhjet në Re të
bazuara në modelin SaaS, në vend të atij IaaS. Për të marrë maksimumin, platforma Re duhet
të ofrojë opsione zhvillime elsaktike, që të lehtësojnë punën e institucionit.
Institucionet duan, që aplikacionet e tyre të integrohen lehtësisht me njëri-tjetrin:
Institucionet supozojnë, që aplikacionet e tyre të punojnë në mjedise të ndryshme. Prandaj,
zgjedhja e një partneri Reje duhet të realizohet në një ekosistem të gjerë të ofruesve të Resë
dhe të platformave, që mbështesin API.
Qeverisja
Institucionet presin, që zgjedhjet teknologjike të mbështesin qëllimet e tyre kryesore:
Shërbimet në Re duhet të mbështesin qëllimet strategjike të institucioneve, si p.sh.
inovacioni. Duhet të sigurohemi, që platforma Re mund të përmbushë të gjithë sfidat, që
mund të dalin përpara, duke lejuar përfshirjen e teknologjive të reja në software, duke
përfshirë analizimet e të dhënave dhe të inteligjencës artificiale.
Siguria
Institucionet duan të zotërojnë kontrollin dhe thjeshtësinë në administrim: Organizatat
drejtohen në Re për të lehtësuar menaxhimin e infrastrukturës, duke ruajtur kontrollin përsa i
përket përdorimit të aplikacionit. Duhet të sigurohemi, që të përdorim një platformë Re, e cila
mund të lehtësojë menaxhimin e aksesit të përdoruesve, nëpërmjet. kontrolleve single sign-on
dhe raportimit.

III.6. Përfundime
Paraqitja e konceptit të virtualizimit në këtë kapitull shërben për të përcaktuar rëndësinë e tij
në Renë kompjuterike, si edhe për t’i paraprirë paraqitjes së funksionaliteteve të hypervisorve më të dobishme për Renë qeveritare shqiptare.

42

Vlerësimi i Përdorueshmërisë së Aplikacioneve Cloud Computing

Zgjedhja e një hypervisor-i të duhur është një faktor që duhet marrë në konsideratë gjatë
ndërtimit të Resë, zbatimit të shërbimeve në Re ashtu si edhe në kalimin/ migrimin e
aplikacioneve në modelin e shërbimeve SaaS
Krahasimi i Hyper-V me hypervisor të tjerë të rëndësishëm, si Vmware dhe Citrix
XenServer, ndihmon në vënien në pah të përparësive të Hyper-V në modelin aktual të Resë
qeveritare shqiptare, si dhe ndihmon në përcaktimin e zgjedhjes së duhur gjatë kalimit nga
modeli i shërbimit IaaS në SaaS. Hyper-V ofron një bashkësi të unifikuar të mjeteve të
menaxhimit, pa ndikuar në zgjedhjen e organizatave për serverat fizikë, Re private, Re
publike apo Re hibride. Zgjedhja e hypervisor-it të duhur, mund të arrihet duke marrë në
konsideratë përshtatshmërinë e hardware dhe krahasimin e treguesve të performancës.
Duke krahasuar përmbushjen e kritereve të vlerësimit, vërejmë se Hyper-V nuk përmbush
kriteret e autoshkallëzimit, disponueshmërisë dhe balancimit të ngarkesës së punës, të cilat
cilësohen si kryesore në kuadrin qeverisës të paraqitur në punim, dhe si pasojë, me
ndryshimin e modelit të shërbimit nga IaaS në SaaS, duhet marrë në konsideratë mundësia e
ndryshimit të hypervisor-it të përdorur.
Si përfundim, paraqitja e konceptit të hypervisor-ëve dhe krahasimi i tyre vjen në dobi të
analizës së virtualizimit-it të përdorur në rastin e Resë qeveritare të Shqipërisë të shqyrtuar në
kapitullin e katërt dhe të përmbushjen e pjesshme të objektivit [O.1.1.
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Kapitulli i katërt
REJA QEVERITARE SHQIPTARE
IV.1. Koncepti i Resë qeveritare
Në administratën publike, është i domosdoshëm përdorimi i teknologjive të reja të cilat
mund të sjellin një ulje të shpenzimeve. Disa nga vendet më të zhvilluara e shikojnë Renë
kompjuterike si një zgjidhje të pjesshme ose të plotë për problemet ekzistuese, ku CC i
lejon të përqendrojë burimet e saj aty ku është më shumë e nevojshme, mundëson
organizimin më të mirë të strukturave qeveritare si dhe lejon shkëmbimin më të lehtë dhe të
shpejtë të informacionit mes organizatave të ndryshme qeveritare. Në vijim të vlerësimeve
të mësipërme, koncepti i Resë është shumë i përshtatshëm për t’u përdorur në rrjetet
qeveritare, edhe pse mungon një përcaktim standard i termit Re qeveritare (Government
Cloud). Në këtë punim do marrim parasysh përkufizimin e dhënë nga ENISA për Renë
qeveritare si më poshtë:
“ Një Re qeveritare është një model zhvillimi për të ndërtuar dhe për të shpërndarë
shërbimet drejt agjencive qeveritare ‘shpërndarje e brendshme e shërbimeve’,
qytetarëve dhe kompanive ‘shpërndarje e jashtme e shërbimeve drejt qytetarit dhe
biznesit’ (Për kë!). Një Re qeveritare është një mjedis për ofrimin e shërbimeve
qeveritare bazuar në legjislacionin qeveritar dhe të BE për sigurinë, privatësinë
dhe elasticitetin (Çfarë bën!). Një Re qeveritare është një mënyrë e sigurtë dhe e
besueshme (Reja private ose publike) për të ekzekutuar shërbimet nën kontrollin e
organizatave qeveritare (Si!)” [33].
Meqënëse çështja e vënies në punë të Resë qeveritare është në zhvillim e sipër, në studim do
të bëjmë një krahasim të Reve qeveritare mes Shqipërisë dhe tetë shteteve evropiane. Më
specifikisht do të përqëndrohemi në sistemin e Resë dhe modelin e zhvillimit, gjendjen e
zhvillimit, modelin e shërbimeve dhe strategjitë e sigurisë të zbatuara. Tabela 5 paraqet
informacion rreth platformave e Resë të zbatuara në katër shtete të Bashkimit Evropian si:
Estonia [34], Spanja, Mbretëria e Bashkuar dhe Shqipëria [35], Modeli i zhvillimit më i
përdorur dhe më i planifikuar mes shteteve të krahasuara më lart është ai privat dhe
komunitet. Nga ana tjetër, në këtë krahasim vërehet se 75% e shteteve të vlerësuara përdorin
një kombinim të tre modeleve të shërbimit: Infrastruktura si Shërbim (IaaS), Platforma si
Shërbim (PaaS) dhe Software si Shërbim (SaaS).
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Modeli i
shërbimit

Gjendja e
Zhvillimit

Po

Publik/
privat

IaaS/
PaaS/
SaaS

Në fazë
planifikimi

Jo

Publik/
Privat/
Komunitet/
Hibrid

IaaS/
PaaS/
SaaS

Zhvilluar

Kombëtar,
Rajonal,
Qytet

MB

Po

Privat/
Komunitet

IaaS/
PaaS/
SaaS

Zhvilluar

Kombëtar

Austria

Po

Publik/
Privat/
Komunitet

IaaS/
PaaS/
SaaS

Planifikuar

Kombëtar,
Rajonal,
Qytet

Danimarka

Jo

Publik/
Privat/
Komunitet

SaaS

Planifikuar

Sipas
bashkive

E-mail, Prokurimi

Franca

Po

Komunitet

IaaS

Në proces
zhvillimi

Kombëtar

N/A

Gjermania

Po

Privat/Kom
unitet

Irlanda

Po

Publik/
Privat/
Komunitet

IaaS/
PaaS/
SaaS
IaaS/
PaaS/
SaaS

Shqipëria

Jo

Privat
hibrid

IaaS/
PaaS

Spanja

Shërbime
në Renë
qeveritare

Strategji
Kombëtar
e
Modeli i
Zhvillimit

Estonia

i
Niveli
përshtatje
s të Resë

Platforma
e
Resë
qeveritar

Tabela 5. Modele të Reve qeveritare të shteteve BE & Shqipëri2

Shërbimet e
administrimit publik
Shërbimet Eqeveritare, Pjesëmarrja
e qytetarëve, E-mail,
Ruajtja/ Backup, Zyra
dhe ndërveprimet
E-mail, Zyrat,
Menaxhimi i
marrëdhënieve me
konsumatorët
Backup/ Arkivim,
Aplikacionet për eqeverisjen, Identiteti si
shërbim,

Në proces
zhvillimi
Planifikuar

Kombëtar

Zhvilluar
pjesërisht

Kombëtar

Maganizimi i
informacionit publik,
E-mail
E-mail,
Menaxhimi i
projekteve

IV.2. Pse të përdorim Re-në qeveritare
Nëse më parë shumica e aplikacioneve në qeverinë shqiptare dhe programeve ekzekutoheshin
nga software të ngarkuar në makina fizike apo servera në të njëjtën ndërtesë, tashmë Reja
kompjuterike lejon aksesimin e aplikacioneve të njëjta përmes internetit. Shumë biznese dhe
qeveri, duke përfshirë edhe qeverinë shqiptare, po i kalojnë shërbimet e tyre në Re. Kjo vjen
si pasojë e efekteve pozitive, që Reja ka në përmirësimin e efektivitetit, ndihmesën në uljen e
2

Burimi origjinal: Kuadri i sigurisë së ENISA, e zgjeruar nga autori (shtimi i Shqipërisë)
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kostove, mirëpërdorimin e burimeve, etj. [36]. Figura 15 në vijim, paraqet një kuadër më të
plotë të të gjithë elementëve së bashku.

Karakteristika të domosdoshme të Resë
Akses i gjerë
ndaj rrjetit

Shërbime të
Matura

Elasticitet

Vetëshërbim
sipas kërkesës

Bashkimi i
burimeve

Shtresa Shërbimeve
SaaS

Aplikacioni 1

PaaS

Aplikacioni 2

Komponentët

IaaS

Hardware

...

Shërbimet

Rrjeti

Ruajtja

Infrastruktura e Virtualizuar
Hardware

Rrjeti

Ruajtja

Lehtësirat

Infrastruktura Fizike
Hardware

Rrjeti

Ruajtja

Lehtësirat

Platforma e Menaxhimit të Resë
Suportimi dhe menaxhimi i shërbimeve

Modele zhvillimi të Resë
Publik

Privat

Komunitar

Hibrid

Figura 15. Karakteristikat kryesore të Resë

Në vijim po listojmë disa nga arsyet më të rëndësishme të kalimit të shërbimeve qeveritare
shqiptare në platformat CC.
1. Kursimi në kosto. Një nga përfitimet kryesore të kalimit në Re është ulja e kostove
financiare. Me CC, nuk është më e nevojshme, që institucionet qeveritare të paguajnë për
sasi të mëdha të diskut dhe hapësirë ruajtëse, për blerjen, instalimin dhe mirëmbajtjen e
software-ve të kushtueshëm. CC ofron opsione të pagesës sipas përdorimit, në kohë apo
numër përdoruesish, për aplikacion, si dhe mënyra të tjera të shkallëzimit pagesëpërdorim.
2. Shpejtësia e përshtatjes. CC është i dizenjuar për të ofruar shërbime me
shkallëzueshmëri të palimituar, gjë e cila cilësohet si një nga vetitë kryesore të tij. Nëse
shërbimet qeveritare kalohen në Re, atëherë institucionet mund të kenë akses në një
bashkësi të madhe burimesh virtuale, të cilët i lejojnë që në periudha me ngarkesë të
madhe pune të përgjigjen në mënyra efiçente, fleksibël dhe me kosto të ulët. Kështu,
stabiliteti ekonomik dhe performanca balancohen. Gjithashtu, burimet e CC mund të
përzgjidhen në çfarëdo sasie dhe në çdo kohë.
3. Lehtësia në përdorim. Reja kompjuterike është gjithashtu i lehtë për t’u përdorur. Reja
mënjanon nevojën për të shkarkuar dhe instaluar personalisht software të ndryshëm.
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

Ofruesi i Resë ka konceptuar një mjedis shumë të plotë në aspektin e softwareve dhe
aplikacioneve në dispozicion për t’u përdorur nga klientët, duke minimizuar kështu
përpjekjet për të rregulluar dhe për të integruar aplikacionet sipas preferencave. Të gjithë
punonjësit e një institucioni apo organizate mund të aksesojnë të dhënat në Re shumë
lehtësisht, kudo që ka një lidhje me Internetin.
Rritja e kapacitetit ruajtës. Reja ofron kapacitet ruajtës të palimituar në krahasim me
hard drive tipik apo limitet e serverave. Në këtë mënyrë nëse do të shfaqet nevoja për një
rritje të kapacitetit ruajtës, mund të bëhet në çdo kohë kundrejt një pagese të caktuar.
Gjithashtu, Reja vazhdimisht përmirësohet duke ofruar versionet e fundit të software-ve
dhe duke lehtësuar punën e institucioneve të ndryshme qeveritare në përditësimet e
ndryshme.
Fleksibiliteti dhe shkallëzueshmëria. Shërbimet e bazuara në Re janë shumë të
përshtatshme për institucionet apo organizatat dhe kërkesat e tyre në rritje për bandwidth.
Nëpërmjet përdorimit të Resë, shkallëzimi lart apo poshtë i kapacitetit është shumë më i
lehtë se më parë dhe gjithmonë institucionet mund të paguajnë në varësi të kapacitetit që
përdorin. Në të kaluarën ndryshimet në shërbime mund të kërkonin muaj, ndërkohë me
përdorimin e Resë mund të kërkojnë vetëm disa minuta. Mjedisi zhvillues në Re ofron të
gjithë mjetet e duhura, duke ofruar lehtësi në ndërtimin e aplikacioneve [37]. Gjithashtu,
dokumentet e ruajtura në Re mund të shikohen apo ndryshohen në mënyrë të njëkohshme
në disa vendndodhje të ndryshme, ku mund të ndodhen përdoruesit.
Lehtësimi i punës së stafit IT. Meqënëse Reja bën shumë punë, nuk është më e
nevojshme të përdoren burime të vlefshme të stafit IT në problematika si mirëmbajtja e
serverave, rregullimi i dëmtimeve të ndryshme apo përditësimi i software-ve.
Departamentet IT të institucioneve përkatëse do të shpenzojnë më pak kohë në
mirëmbajtje dhe do të jenë më të lirë të përqëndrohen në iniciativa strategjike, të cilat do
të rrisnin performancën e institucionit përkatës.
Rikuperimi nga dëmtimet. Backup-i dhe zgjidhjet e rikuperimit të ofruara nga përdorimi
i Resë mundësojnë një kursim kohe si dhe eleminojnë nevojën e investimeve të mëdha të
kryera nga institucionet qeveritare për rikuperimin nga gabimet.
Siguria. Meqënëse të dhënat tona janë të ruajtura në Re, secili institucion mund t’i
aksesojë ato, pavarësisht nga çdo lloj aksidenti që mund t’i ndodhë. Gjithashtu, ofrohet
mundësia e fshirjes të të gjithë të dhënave nga laptopët e humbur, në mënyrë që ato të
mos bien në duart e gabuara. Implementimi i CC përfshin teknologji të përparuara të
sigurisë. Duke pasur një bashkësi të madhe burimesh, ofruesit e shërbimeve në Re mund
të përqëndrohen në burimet e sigurisë për të ofruar një mjedis të sigurtë. Automatizimi
brenda Resë, së bashku me burimet e përqëndruara në siguri krijojnë karakteristika të
përparuara të sigurisë. Gjithsesi, asnjë sistem nuk mund të ofrojë një siguri të plotë.
Auditimi dhe Logimi. Gjurmimi i ndryshimeve të informacionit është i domosdoshëm në
shërbimet e-qeveritare. Korrupsioni në agjencitë qeveritare mund të kontrollohet, duke
përdorur shërbimet e teknologjisë së informacionit dhe nga përgjegjshmëria e ofruesit të
shërbimeve. Procesi i auditimit si dhe auditi i sigurisë duhet të performohen periodikisht
për të garantuar sigurinë e sistemit. Reja mund të ndihmojë në analizimin e vëllimeve të
mëdha të të dhënave dhe në detektimin e mashtrimeve [38]. Ky analizim i të dhënave do
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të ndihmonte në ndërtimin e mekanizmave të mbrojtjes dhe të rritjes së sigurisë, kështu
aplikacionet bëhen më të disponueshëm dhe të besueshëm.
10. Miqësor me mjedisin. Nga lëvizja në platformat në Re përfiton edhe mjedisi. Me
ndryshimin e nevojave tona, kapaciteti i serverit shkallëzohet sipas përdorueshmërisë. Në
këtë mënyrë, përdorimi i burimeve hardware bën, që të përdoret vetëm energjia e
domosdoshme, duke siguruar një ndikim më të vogël në mjedis.
11. Raportimi dhe inteligjenca. Qendrat e të dhënave (makinat virtuale, vendi i ruajtjes,
rrjeti etj), ngarkesa maksimale, niveli i përdorimit, përdorimi i energjisë dhe koha, janë
disa faktorë, që përcaktojnë monitorimin dhe raportimin si domosdoshmëri për një
përdorim më të mirë të burimeve. Kjo minimizon kostot dhe skedulimin. Paraqitja e të
dhënave bën shumë shërbime raportimi të ofruara nga qeveria më transparente. Ofruesit e
Resë mundësojnë një infrastrukturë pune më të mirë në krahasim me metodat e
mëparshme, sepse ato mundësojnë funksionalitete shtesë. Aplikacionet mund të marrin
një sasi të madhe të dhënash të besueshme në kohë reale, të cilat ndihmojnë në marrjen e
vendimeve për ofrimin e shërbimeve më të mira.
12. Menaxhimi i politikave. Gjatë zhvillimit të aplikacioneve e-qeveritare duhet të zbatohen
politikat e ngritura nga qeveria. Këto politika duhet të rakordohen mes të gjithë
elementëve të zgjidhjes: infrastrukturës, qendrat e ruajtjes së të dhënave, duke mundësuar
përmirësimin e performancën ditore. Arkitektura e Resë ndihmon në zbatimin e këtyre
politikave në qendrat e ruajtjes së të dhënave. Politikat e lidhura me sigurinë mund të
dizenjohen dhe të zbatohen në qendrën e ruajtjes së të dhënave.

IV.3. E-qeverisja në shtetin shqiptar
E-qeverisja, sipas UN, mund të përkufizohet si përdorimi i teknologjive të informacionit dhe
të komunikimit TIK për të përmirësuar aktivitetin e sektorit publik dhe të organizatave
qeveritare. E-qeverisja është një koncept i gjerë që përcakton dhe vlerëson rolin, që
teknologjia ka në praktikat e punës së administratës dhe të qeverisë, në marrëdhënien mes
punonjësit civil dhe shoqërisë, sektorit privat e më gjerë [39]. E-qeverisja përfshin një seri
ndërveprimesh mes qeverisë dhe qytetarëve, biznesit, operacioneve të vetë administratës, për
të thjeshtuar dhe përmirësuar demokracinë, qeverisjen dhe elementë të tjerë të biznesit të
qeverisjes. E-qeverisja ka tre qëllime [40]:
1.
2.
3.

Përmirësimin e proçeseve qeverisëse: e-administrim;
Përmirësimin e shërbimeve ndaj qytetarit dhe biznesit: e-qytetar dhe e-shërbime;
Ndërverpimi me Shoqërinë civile: e-shoqëri.

Siç tregohet dhe në tabelën më poshtë, këto tre qëllime përputhen me proçeset e qeverisjes:
G2G, G2C, G2B.
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Tabela 6. Proçeset e qeverisjes

G2G

Qeveri Qeveri

Përfshin shpërndarjen e të dhënave dhe shkëmbimet
elektronike mes të gjithë aktorëve të qeverisjes. Kjo
përfshin shkëmbimet brenda dhe jashtë agjencive në nivel
kombëtar, rajonal apo lokal dhe lokal.

G2B

Qeveri-Biznes

Përfshin transaksione specifike të biznesit (psh. pagesa
taksash) si dhe sigurimin e shërbimeve on line të
fokusuara për biznesin.

G2C

Qeveri-Qytetar

Përfshin iniciativa, që
lehtësojnë
ndërveprimin e
njerëzve me qeverinë, si konsumatorë të shërbimeve
publike dhe si qytetarë. Kjo përfshin ofrimin e shërbimeve
publike për qytetarët, si dhe pjesëmarrjen në konsultim
dhe në procesin e marrjes së vendimeve.

Në drejtim të mirëqeverisjes inovative, një ndër gjashtë prioritetet e qeverisë shqiptare për
arritjen e një zhvillimi të qëndrueshëm ekonomik dhe social, siç cilësohet dhe në Strategjinë
Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim (SKZHI) 2015–2020 [41], në fokus është transformimi
i mënyrës së ofrimit të shërbimeve në Shqipëri për të qenë sa më pranë qytetarit.
Duke u fokusuar në shërbimet publike të lëvruara nga institucionet e administratës shtetërore,
qeveria shqiptare synon realizimin e një ndryshimi transformues në marrëdhënien shtetqytetar/biznes me impakt në fushën e shërbimeve publike në përgjithësi, duke përfshirë dhe
ato të qeverisjes vendore dhe të institucioneve të pavarura. “Shërbim publik” është produkti,
që u ofrohet nga institucionet e administratës shtetërore të pavarura dhe të qeverisjes vendore,
brenda juridiksionit të tyre, personave fizikë dhe juridikë, në bazë të kërkesës së tyre dhe që
rezulton në një përgjigje të formave të ndryshme, si certifikatë, licencë, leje, vërtetim etj., nga
institucioni përgjegjës, i parashikuar në ligj. Zgjidhjet inovative dhe të teknologjisë së
informacionit konsiderohen si elemente me rol të rëndësishëm në këtë proces. Duhet bërë
kalimi brenda afateve të përcaktuara te sistemeve TIK dhe shkëputja nga sistemet me bazë
shkresash, duke bërë të detyrueshëm zbatimin e parimit “Digjitalizimi në plan të parë” për të
gjitha institucionet e administratës shtetërore [42].
Kalimi në qeverisjen digjitale i referohet programit të kalimit të të gjitha proceseve dhe
transaksioneve të shërbimeve nga të gjitha institucionet e administratës shtetërore në sisteme
TIK brenda afatit kohor të përcaktuar. Këtu përfshihet edhe shkëputja nga kryerja e
shërbimeve në mënyrë manuale me bazë shkresash. Ky program do të kontribuojë në ofrimin
me më efektshmëri të shërbimeve elektronike.
Deri me sot, nga 4 etapat e E-qeverisjes (informimi ose katalogimi, transaksionet, integrimi
vertikal dhe horizontal), Shqipëria ka arritur deri në hapin e tretë të E-qeverisjes. Kalimi në
qeverisjen e plotë digjitale, Integrimi Vertikal dhe Horizontal, për shërbimet për qytetarët dhe
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për bizneset nga institucionet e administratës shtetërore do të duhet të përfshijë hapat e
mëposhtme:
 Kalimin e të gjitha shërbimeve administrative online;
 Ndalimin e menjëhershëm të përpunimit manual, ose me bazë shkresash të kërkesave për

shërbime;
 Pranimin e dokumenteve digjitale ose elektronike, duke përfshirë dokumentet
mbështetëse, si pjesë e kërkesave për shërbime;
 Zhvillimin dhe miratimin e zgjidhjeve teknologjike, të cilat mbështesin përpunimin e
vazhdueshëm (qoftë online dhe/ose offline) për të zgjidhur çdo problem ndërlidhjeje;
 Zbatimin e sigurisë, autentikimit, ruajtjes, disponueshmërisë, mirëmbajtjes së
dokumenteve dhe sistemeve digjitale sipas standardeve të përcaktuara nga AKSHI.

IV.4. Infrastruktura e Resë në Shqipëri
Qeveria shqiptare është përqendruar dhe po investon në një program për digjitalizimin e të
dhënave, i cili përfshin procesin e kalimit në të dhëna digjitale, të indeksimit, të integrimit në
sisteme TIK dhe realizimin e ndërveprimit [26]. Disa nga hapat konkretë dhe më kryesorë në
ndërtimin e infrastrukturave digjitale janë 3:
1. Sisteme back-end (`regjistrat bazë´) në departamentet IT të organizatave, ku ekzekutohen
aplikacionet kryesore, që ofrojnë shërbime dhe ku ruhen të dhënat (të dhënat e regjistrit
civil, të regjistrit të pronësisë, të adresave, të informacionit të mjeteve, të dhënat e
pensioneve, etj.);
2. Komponenti qëndror është shtresa lidhëse për çdo aplikacion shërbimi qytetar. Më tej, ajo
shërben si shtresë ndërveprimi për çdo shkëmbim të dhënash midis institucioneve
qeveritare. Komponentët bazë të tij janë:
 Portali qeveritar (GG – i cili është kryesisht një zbatim i Enterprise Service Bus)
 Department Integration Servers (DIS), i cili është një komponent lidhës i vendosur në
godinën e institucionit back-end. Mundëson ndërmjetësimin/përkthyesin midis GG
dhe institucionit back-end.
 Portali i pagesës (Payment Gateway) për të siguruar shërbime pagese për qytetarët, që
përdorin shërbimet e publikuara nëpërmjet portalit e-Albania.
3. Portali e-Albania. Aktualisht shërbimet për qytetarin/bizneset (Front Office) janë të
ekspozuara nëpërmjet një portali publik të quajtur e-Albania. Portali mundëson
ekspozimin e shërbimeve elektronike të publikuara nëpërmjet GG për ndërfaqen e
përdoruesit. Kjo do të thotë: qytetarët po përdorin ‘shërbime të rrjetit’ në një mënyrë
vetëshërbyese.
3

Informacioni i servirur në seksionet në vazhdim të kapitullit, i referohet dokumenteve të publikuara nga
AKSHI, ose janë skema ilustrative sipas kuptueshmërisë time të situatës teknike. Gjithsesi, ato kanë qëllim
ilustrativ për të nxjerrë në pah nevojën për një kuadër qeverisës të Resë kompjuterike qeveritare.
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Diagrama e mëposhtme ilustron të tre këto komponentë.

Sisteme
back-end

ISSH

ZRPP

QKB
PKI

Server i
Server
Server
pagesës
eForms
Autentikimi Aplikimi
dhe Autorizimi

Databaza

xxx

Portali Qeveritar
Qytetari

Biznesi

Figura 16. Infrastrukturat e Resë qeveritare

Një pasqyrë më e detajuar e sistemeve TIK të institucioneve në këtë fushë në këtë
informacion të mbledhur, ështe ilustruar në tabelën e mëposhtme:

Sisteme

3

1

2

AMF

2

1

3

AQTN

5

1

4

DPD

18

2

Regjistri i
ndërtimeve pa leje
Rregjistri i
sigurimit
Regjistri dhe
procesi i punës
Rregjistri i mjeteve
lundruese
Rregjistri i
drejtuesve të
mjeteve lundruese

Ndërveprimi

i
Numri
Shërbimeve

ALUIZNI

Platforma

Institucioni

1

Regjistrat/
Sisteme

Nr

Tabela 7. Sistemet kryesore TIK të administratës

SQL Server

Jo

Jo

Jo

VB; MS SQL
2005

Jo

Jo
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14

QKB

169

2

15

QSHA

5

1

16

SHKP

5

1

17

SHSSH

14

2

18

AZHT

12

1

Rregjistri i
Shtetasve që kanë
krye dënim
Rregjistri i gjendjes
civile të shtetasve
Rregjistri i
permbarimit
Hyrje/daljet nga
kufiri shtetëror
1. C@TS
2. C@TS_PUBLIC
3. NEXUS
Rregjistri i mjeteve
motorrike
Rregjistri i
drejtuesve të
mjeteve motorrike
Rregjistri i kartave
të Shëndetit
Rregjistri i
kontributeve
shëndetësore
Sistemi i
Kontributeve
Sistemi i
Pensioneve
Formularet e
aplikimit (A1, A1z,
A2, A3);
Regjistrim i notave;
Rregjistri Kombëtar
i Licensave
Rregjistri Kombëtar
i Bizneseve
Regjistrin e
Nxënësve
Regjistri i të
papaunëve
Rregjistri i
shtetasve që
kërkojnë
Sistemi E-leje

19

ZRPP

51

1

Rregjistri i pronave

5

DPB

2

1

6

DPGJC

22

11

7

DPP

3

1

8

DPPSH

10

1

9

DPT

28

3

10

DPSHTRR

64

2

11

FSDKSH

2

2

12

ISSH

67

2

13

MAS

11

1

Under
development

Jo

IBM, MS SQL

Po

Access

Jo

Oracle 11g, client
server, java EE
SQL Server

Po

MS SQL 2008 R2

Oracle, Linux

Po

Oracle

Po

.Net dhe Oracle
11g,

Jo

MicrosoftWebasse
mbel framework,
Microsoft SQL
Windows server
Microsoft SQL
Windows server
Microsoft SQL
Windows server
Microsoft SQL
Windows server

Po

Po
Po
Jo

Microsoft
SQL Po
Windows server
.Net
Po
MS SQL
ORACLE
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20

ATP

7

1

21
22

MIE
ADISA

24
5

1
1

Regjistri
i Access
kerkesave
për
pronësim
Regjistri i lejeve
Access
Rregjistri
i Access
shërbimeve
adminsitrative

Jo

Jo
Jo

IV.5. Platforma e Resë qeveritare në Shqipëri
Duke patur një numër të pavarur organizatash në strukturën e tyre, të paafta ose jo të
trajnuara mirë, për vendosjen dhe operimin e infrastrukturës IT në nivelet e kërkuara nga
standardet dhe kërkesat qeveritare, kërkohet një qasje strategjike ndaj planifikimit të
infrastrukturës, meanxhimit dhe operimit/mirëmbajtjes. Ndryshimet e vazhdueshme dhe qasja
gjithnjë në rritje e qeverisë shqiptare drejt shërbimeve elektronike në ndihmë të qytetarit,
dikton nevojën për sisteme dinamike dhe lehtësisht të modifikueshme për të adresuar proceset
institucionale. Në këtë drejtim, AKSHI është përballë sfidave të reja për të zhvilluar mjedisin
e përshtatshëm teknik mbi të cilin duhet të realizohen shërbimet elektronike. Ai duhet të
optimizojë vlerën e investimeve në këtë fushë duke marrë në konsideratë:






Eleminimin e sistemeve të shpërndara – pasja dhe mirëmbajtja e sistemeve dhe
infrastrukturave IT të shumëfishta dhe të ndryshme rëndon së tepërmi buxhetin në
dispozicion të TIK, si dhe konsumon gjithnjë e më shumë burime njerëzore;
Reduktimi i “kapanoneve infrastrukturore” – copëzimi i infrastrukturës IT në
“kapanone”, secili në shërbim të një institucioni, jo vetëm shumëfishon kostot e
operimit të tyre por rezulton edhe në nivele të ulta shfrytëzimi të investimit në këtë
drejtim;
Marrëveshjet e Nivelit të Shërbimit – sisteme të ndryshme të IT kërkojnë nivele të larta të
disponueshmërisë ndaj përdoruesve, duke shtrënguar Institucionet, që të ndërmarrin masa
për të reduktuar “kohën jashtë shërbimit” (Timeout), qoftë kjo si rezultat i dëmtimit të
paparashikuar të sistemeve, apo edhe gjatë periudhave të planifikuara për riparim dhe
mirëmbajtje.
Tabela 8. Kuadri i Resë shqiptare

Kuadri i Resë qeveritare
Strategji kombëtare për Renë?

Jo

Shërbimet në Re?

Shërbimet publike administrative

Modeli i zhvillimit

Hibrid, Privat

Modeli i shërbimit

IaaS/PaaS
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Siç dhe u paraqit në seksionin më lart, një nga metodat e adresimit të këtij ngërçi është Reja
qeveritare. Infrastruktura e Resë qeveritare shqiptare është ngritur pranë AKSHI-t me
qëllim, që të përmbushë nevojat për zhvillimin e arkitekturës dhe verifikimin e
funksionaliteteve të institucioneve, që do e përdorin atë [26]. Në tabelën 8 paraqitet modeli i
zhvillimit dhe shërbimit në platformën e Resë në Shqipëri. E gjithë kjo infrastrukturë krijon
përparësi dhe mundësira teknike për administratën, ndër të cilat mund të përmendim:








Magazinim fleksibël – ofron mundësi të pafundme ruajtje informacioni duke ruajtur
performancën e lartë, efikasitetin dhe në të njëjtën kohë përfitohet maksimalisht nga
standardet më të mira TIK sipas nevojave specifike të insitutcioneve publike;
Disponueshmëri e vazhdueshme – ofron disponueshmëri të lartë të shërbimeve duke
shfrytëzuar me efektivitet burimet e vëna në dispozicion në Re. Në këtë mënyrë ulet
“koha jashtë shërbimit” dhe monitorohet me rigorozitet gjendja e sistemeve informatike;
Platformë tërësisht e virtualizuar – mundëson përshtatjen e Marrëveshjeve të nivelit të
shërbimit (SLA) sipas nevojave të secilit institucion, duke krijuar mjedise virtuale të
izoluara për të ruajtur konfidencialitetin e çdo shërbimi, por në të njëjtën kohë mundëson
administrimin dhe monitorimin e përqendruar të burimeve mbështetëse;
Lidhje me shërbimet në Re – bëhet më e thjeshtë, duke përdorur platforma të integruara
të administrimit dhe të sigurimit të identitetit elektronik, njësoj mes gjithë institucioneve
publike.

IV.5.1. Modeli i zhvillimit të Resë qeveritare dhe i shërbimeve në të
AKSHI, si institucion kryesor për vënien në punë të infrastrukturave fizike të shtetit shqiptar
ka zgjedhur të përdorë një kombinim të dy metodave (Renë publike dhe private) për të
siguruar një shërbim më të mirë për institucionet publike [43].

Reja Hibride e Qeverisë së Shqipërisë

RE

Sisteme
back-end

ISSH

ZRPP

Internet

RE

QKB
PKI

Server i
Server
Server
pagesës
eForms
Autentikimi dheAplikimi
Autorizimi

Databaza

Portali Qeveritar

xxx

Qytetari

Biznesi

AKSHI

Figura 17. Modeli i zhvillimit të Resë qeveritare
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Në Figura 17 dhe 18 është paraqitur përmes diagrameve infrastruktura hibride, e cila ka
mundësuar krijimin e një Reje komunitare duke rritur disponueshmërinë e shërbimeve drejt të
gjithë institucioneve publike qeveritare. Reja qeveritare ofron infrastruktura, të cilat bëhen të
disponueshme si shërbime të bazuara në kërkesën e institucionit dhe në regjistrim
(subscription). Disa nga përparësitë kryesore operacionale të zhvillimit të modelit hibrid dhe
privat të vëna në punë nga AKSHI janë si më poshtë:




Ngarkesa e Punës – Aplikacionet dhe makinat virtuale mund të lëvizin n.p.m. Resë në
varësi të kërkesave në ndryshim të biznesit;
Performanca – Procesorët, memoria, dhe burimet e ruajtjes mund të përshtaten për
nevojat specifike të qeverisë, hardware të përbashkët ose fizikisht të ndarë;
Menaxhimi – Një raportim i vetëm mund të monitorojë infrastrukturën, operacionet
dhe proceset.
Qendra e Ruajtjes së të dhënave
Bashkësia e Burimeve

Menaxhimi

Ruajtja

Hostet

Vëllimi i njësisë shkallë
DAS or SAN

Hapësira e Makinës Virtuale

Paneli i
Menaxhimit
Hapësira e Ruajtjes e Menaxhimit

Server i vetëm
me katër hoste

Ethernet

LUNs dhe hapësira e VM

Rrjeti
Lidhja direkte

Menaxhimi i
Cloud Me
Hyper-V

Menaxhimi i
Sistemit

Direktoria, DNS, Menaxhimi

DNS dhe Protokolli i
konfigurimit dinamik të
hosteve (DHCP)

Direktori Aktive

Sistemet Ekzistuese
të Menaxhimit

Serveri i
Databazës

Menaxhimi i
makinave
virtuale

Figura 18. Infrastruktura IaaS e Resë qeveritare

Një nga pikat më të dobëta të këtij modeli zhvillimi është Siguria, pasi rreziku rritet në
modelet e kombinuara. Kombinimi i modelit privat/komunitar përbën rrezikun më të ulët,
ndërsa kombinimi privat/publik mbart rrezikun më të lartë. Megjithatë, duke përdorur një
strategji hibride, e cila integron teknologjitë ICT ekzistuese për menaxhim, Qeveria e
Shqipërisë ka shmangur sindromën e ‘Resë së veçuar’, e cila nënkupton realizimin e një Reje
të ndarë nga pjesa tjetër e sistemeve kritike.
Infrastruktura IaaS përbëhet nga Hyper-V i cili bazohet në tre komponentë kryesorë [44]:
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Qendra e ruajtjes së të dhënave dhe komponentët bazë të infrastrukturës – Kjo është pjesa
më e rëndësishme në një mjedis ku do të vendosen komponentë të tjetër të Hyper-V si Active
Directory, Domain Services, DNS, DHCP dhe sisteme të lidhura me menaxhimin.
Menaxhimi nga fabrika – Komponentët e menaxhimit, të cilët ofrojnë funksionalitetet
automatike bazë të menaxhimit të Resë private.
Bashkësia e burimeve – ku Strehohen serverat si dhe mundësohet ruajtja, Rrjeti i Zonës
Ruajtëse (SAN), dhe pajisje të tjera rrjeti. Teknologjia e Hyper-V përdoret për virtualizim në
qendrën e ruajtjes së të dhënave.
Konfigurimi më i fundit i Hyper-V është ndërtuar në Windows Server 2012, i cili ka
karakteristika të reja dhe shumë përmirësime në krahasim me Windows server 2008 [44]. Në
këtë mënyrë mund të ekzekutohen shumë makina virtuale, dhe hypervisor-i kontrollon
hardware dhe alokon burimet e sistemit operativ të makinave virtuale. Hyper-V maksimizon
të mirat e modelit të zhvillimit të zgjedhur në Renë qeveritare, duke rritur disponueshmërinë
dhe duke ofruar një menaxhim më të mirë. Më poshtë specifikohen formulat e përdorura për
të llogaritur kërkesat totale për CPU dhe RAM:
CPU =

(1)

RAM =

(2)

IV.5.2. Arkitektura e rrjetit qeveritar
Arkitektura e rrjetit të tanishëm nuk është shumë e komplikuar dhe numri i institucioneve
të ndërlidhura me të është gjithmonë në rritje. Në figurën 19 paraqitet në nivel makro
diagrama e rrjetit qeveritar në punë e sipër. Rrjeti i qeverisё është konceptualisht i përbërë
nga tre nivele:
1.
2.
3.

Rrjeti Qendror;
Rrjeti Shpërndarës;
Shtresa Aksesit.

Aktualisht AKSHI strehon përmes modelit IaaS, mbi 300 makina virtuale në shërbim të
qeverisë dhe institucioneve publike ku është përzgjedhur përdorimi i Microsoft Hyper V si
hypervisor më i përshtatshëm. Ndërkohë makinat virtuale janë heterogjene dhe arrijnë një
kapacitet deri në 2 TB RAM, 64 GB Disk Space 16vCPU [44]. Duke vënë në jetë Renë
qeveritare, qeveria e Shqipërisë duket se po ecën drejt rrugës së qendërzimit dhe
standardizimit të serverave të aplikacioneve, që përdoren në qeveri. Infrastruktura e
përbashkët e Resë, lejon standardizimin dhe shpërndarjen e burimeve kompjuterike si dhe
aplikacioneve në një nivel qeveritar, duke gjeneruar fitime në kosto për qeverinë.
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Figura 19. Makro-skema e rrjetit qeveritar

IV.5.3. Shërbimet elektronike të strehuara në Renë qeveritare
Kalimi i menaxhimit të shërbimeve në Re përfshin të gjithë funksionet, që kanë lidhje me
shërbimet, që janë të nevojshme për konsumatorët. Siç është ilustruar në figurën 14,
menaxhimi i shërbimeve në Re mund të ndahet në tre kategori: Mbështetja e biznesit,
Realizimi teknik & konfigurimi, Portabiliteti dhe ndërveprimi.
Në përfundimet e nxjerra nga sondazhi drejtuar Institucioneve publike, qeveria e
Shqipërisë aktualisht numëron 13 ministri, me më shumë se 10.000 punonjës, të cilët
përdorin infrastrukturën Re në bazë ditore. Këto ministri, ashtu si edhe agjenci të tjera
publike, kërkojnë një cilësi të mirë të shërbimeve, e cila kërkon kapacitete dhe njohuritë e
duhura për të ndërtuar dhe menaxhuar infrastrukturën teknike apo për të ofruar çdo
shërbim të nevojshëm në mjedisin e punës. Qendërzimi i shërbimeve IT mundëson këtyre
institucioneve fleksibilitetin për të zgjedhur nivelin e autonomisë si dhe për të vendosur
rreth mënyrës se si duhet të zhvillojnë shërbimet e tyre pa vështirësitë e përfshira në
menaxhimin e infrastrukturës fizike. Në këtë aspekt, AKSHI ofron një sërë shërbimesh të
përqendruara elektronike të bazuara në sisteme elektronike komplekse, nga të cilat
përfitojnë një numër i madh institucionesh si:


Strehimi i portaleve zyrtare si dhe i sistemeve të informacionit, në shërbim të
institucioneve të Qeverisë shqiptare. Aktualisht në infrastrukturën e Resë private të
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AKSHI strehohen mbi 250 faqe web dhe portale dhe më shumë se 50 sisteme të
institucioneve qeveritare;
Portali unik qeveritar e-albania;
Platforma qeveritare e ndërveprimit për ofrimin e shërbimeve të qeverisjes elektronike,
sipas tipologjisë: qeveri - qeveri, qeveri-qytetar, qeveri – biznes;
Qendra e të dhënave qeveritare (Datacenter-in qeveritar);
Qendra e rivendosjes dhe/ose vazhdueshmërisë së punës së datacenter-it qeveritar, në
rast fatkeqësie (Disaster Recovery Center);
Qendra e vazhdueshmërisë së punës (“Business Continuity Center”, BCC) dhe qendra
e ruajtjes së informacionit (Back-up Center) me qëllim mundësimin e ofrimit të
shërbimeve pa ndërprerje 24 orë në 24 orë për 7 ditë të javës;
Postë elektronike ose (Gov mail) për administratën publike qendrore dhe disa
institucione të pavarura;
Shërbimi i autentikimit të përdoruesve dhe të kompjuterave në Active Directory, i cili
ofron mundësinë e menaxhimit dhe të administrimit qendror të PC-ve dhe të
përdoruesve të administratës.

IV.6. Aktorët në Renë qeveritare
Siç kemi përshkruar në kapitujt më lart, në arkitekturëm e Resë kompjuterike identifikohen 5
aktorë kryesorë: konsumatori i shërbimeve në Re, ofruesi i shërbimeve në Re, transmetuesi i
shërbimeve në Re, audituesi i shërbimeve në Re dhe ndërmjetësi i shërbimeve në Re. Secili
aktor është një entitet (një person ose organizatë), që merr pjesë në një transaksion ose proces
dhe kryen detyra të caktuara në Re. Në vijim do të përshkruajmë Aktorët në Renë
qeveritare:
Ofruesi i shërbimeve në re: AKSHI është insitutioni i cili zotëron Renë qeveritare dhe ofron
shërbimet e Resë kompjuterike. Ai i siguron burime fizike kompjuterike, përfshirë serverat,
rrjetin, vendin e ruajtjes dhe infrastrukturën e strehimit. AKSHI ka kontrollin e hardware-t
fizik dhe software-t, që bëjnë të mundur disponueshmërinë e shërbimeve të infrastrukturës,
përmes infrastrukturës fizike, sistemit operativ strehues dhe kontrolluesi (hypervisor) i
virtualizimeve.
Konsumatori i shërbimeve në re: janë shumë Institucione të administratës shtetërore, apo
institucione të pavarura, të cilët konsumojnë shërbimet e Resë qeveritare. Ata përdorin
burime fizike kompjuterike, përfshirë serverat, rrjetin, vendin e ruajtjes dhe infrastrukturën e
strehimit.
Transmetuesi i shërbimeve në re: AKSHI është transmetuesit i shërbimeve në Re, i cili i
mundëson konsumatorëve, inistitucioneve shqiptare, akses përmes rrjetit dhe pajisjeve të
telekomunikacionit. AKSHI ka ndërtuar dhe zotëron rrjetin qeveritar privat GOv-net.
Audituesi i shërbimeve në re: Në rastin e Resë qeveritare, nuk ka asnjë institucion të
identifikuar si auditues i platformës së Resë. Do të ishte e preferueshme, që për shkak të
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shumë roleve që AKSHI luan si ofrues shërbimi, të kishte një palë të tretë, asnjanëse, që
mund të kryejë një ekzaminim apo kontroll të pavarur të shërbimeve në Re.
Ndërmjetësi i shërbimeve në re: Këtë rol nuk e luan asnjë entitet në rastin e Resë qeveritare
shqiptare.

IV.7. Ndërveprimi në Renë qeveritare
Në këtë sesion do të përshkruajmë ndërveprimin në nivel teknik në Renë qeveritare shqiptare.
Government Gateway është arkitektura bazë mbi të cilën mundësohet ndërveprimi
(interoperability). Bazuar në të, është e mundur të integrohen të gjitha sistemet elektronike të
brendshme të Qeverisë. Kjo arkitekturë është bazuar në një mekanizëm mesazhesh të quajtur
“publish/subscribe”. Nëpërmjet kësaj arkitekture janë integruar dhe mundësohet ndërveprimi
midis sistemeve elektronike të institucioneve, të ndryshme qeveritare. Këto sisteme
institucionale kanë bërë të mundur ekspozimin e funksionaliteteve të tyre nëpërmjet portalit
kryesor të qeverisë e-Albania, duke bërë më të lehtë dhe efikas si funksionimin e sistemve në
vetvete ashtu edhe shërbimin ndaj qytetarëve. Arkitektura ESB (Enterprise Service BUS)
është “zemra” e ndërveprimit, e cila ruan dhe monitoron gjendjen e të gjitha llojeve të
mesazheve elektronike, që shkëmbehen ndërmjet sistemeve të brendshme me njëri-tjetrin dhe
midis portalit kryesor dhe sistemeve të brendshme. Çdo sistem elektronik informacioni
institucional i qeverisë mund të komunikojë me GG nëpërmjet një sistemi integrimi.

IV.8. Propozimi për zgjerimin e Resë në modelin e shërbimeve SaaS
Infrastruktura e përbashkët Re, lejon standardizimin dhe shpërndarjen e burimeve
kompjuterike si dhe të aplikacioneve në një nivel qeveritar, duke gjeneruar fitime në kosto
për qeverinë. Gjatë studimit të literaturës dhe krahasimit të dokumenteve publike të shteteve
të ndryshme evropiane dhe Shqipërisë identifikojmë një mungesë të theksuar të
dokumentacioneve teknike standarde publike për infrastrukturat kombëtare të vendit tonë.
Edhe pse Reja qeveritare planifikohet të rritet akoma më shumë, ajo çka kemi identifikuar
gjatë kërkimit tonë është renditur më poshtë:


Mungon një analizë e detajuar që përshkruan mënyrën që do të ndiqet për
migrimin në Re të Institucioneve të administratës publike. Ekzekutimi i migrimit
është një proces mjaft kompleks dhe delikat, i cili duhet të zhvillohet në bazë të një
plani të mirëpërcaktuar. Përkufizimi i përdorueshmërisë i dhënë në seksionin I.1.2
mund të përcaktojmë rrugën, që duhet ndjekur për kalimin ne SaaS;



Mungon një analizë Kosto-Përfitim e përdorimit të Resë. Para kalimit në SaaS
duhet të merret në konsideratë, nëse përfitimi i marrë nga migrimi i aplikacioneve në
modelin SaaS është i shoqëruar me reduktim të kostos së alokuar për infrastrukturat
TIK në institucionet përkatëse. SaaS mundëson eliminimin e kostove fillestare pasi
nuk ka tarifa për liçensën;



Mungon një strategji e modelit teknik të zhvillimit të Resë qeveritare dhe
shërbimeve, që mendohet të kalohen. E thënë ndryshe, cilat institucione do të kenë
nevojë vetëm për shërbime IaaS dhe cilat mund të kenë nevojë për shërbime më të
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avancuara SaaS. Produktet që shpërndahen në modelin SaaS mund të përshtaten në
varësi të kërkesave të institucioneve duke plotësuar nevojën e tyre për produkte;


Mungon një kuadër i plotë qeverisës i Resë qeveritare. Dokumente të rëndësishme
që përcaktojnë standardet, kontrollet, rreziqet, sigurinë, bazën ligjore dhe rregullatore
të Resë duhet të jenë të aprovuara dhe të njohura për institucionet publike.

IV.8.1. Kategoritë e aplikacioneve për zhvillim ose migrim në SaaS
Qeveria shqiptare ka bërë progres në sistemet e ndryshme administrative, por një çështje e
rëndësishme pengon në progres të shpejtë – sigurimi i fondeve për investime të reja. Për këtë
arsye qeveria duhet të konsiderojë lëvizjen e disa prej shërbimeve të saj në platformën
Software as a Service (SaaS) ku ofrohet mundësia e pagesës kundrejt nivelit të përdorimit të
shërbimeve të ndryshme në Re, si dhe ofrohet një siguri dhe nivel aksesueshmërie më i lartë.
Duke ju referuar literaturës, modeli i shërbimit SaaS po merr një përdorim gjithnjë e më të
madh, ku disa shërbime të veçanta janë prioritare në këtë lëvizje [45]. Kategoritë e
aplikacioneve më të njohura për zhvillim ose migrim në SaaS janë: aplikacionet e email-it, të
menaxhimit të marrëdhënieve me klientët (CRM), aplikacionet e menaxhimit të projekteve,
financiare, të shitjeve dhe menaxhimit të shpenzimeve etj. të cilat janë të paraqitura në
tabelën 3.
Tabela 9. Kategoritë e aplikacioneve të administratës për zhvillim apo migrim në SaaS

Kategoritë e aplikacioneve Zbatuar në Përfitime
për zhvillim në SaaS
qeveri?
Menaxhimi i marrëdhënieve
Jo
Përshtatshmëria, efektivitet në kosto,
me Klientët (CRM)
siguria
Aplikacion
i
burimeve
Jo
Aksesueshmëria, efektivitet në kosto,
njerëzore (HR)
privatësia e të dhënave
Menaxhimi i Zinxhirit të
Jo
Efektivitet në kosto
ofruesve dhe prodhuesve
Aplikacioni i menaxhimit të
Jo
Përshtatshmëria, aksesueshmëria
logjistikës
E-prokurorimi
Jo
Efektivitet në kosto, aksesueshmëria,
besueshmëria
Portale dhe Sisteme të mësimit
Jo
Aksesueshmëria, shkallëzueshmëria
dhe të trajnimeve (TMS)
Sistem
informacioni
për
Jo
Përshtatshmëria, efektiviteti në kosto
menaxhimin e tokave (LMIS)
Sistem
digjital
i
Jo
Aksesueshmëria
më
e
lartë,
transaksioneve
në
tregti,
shkallëzueshmëria
transport, turizëm dhe pagesa
Shëndet publik dhe strehimi
Jo
Përshtatshmëria, aksesueshmëria
Kujdesi social
Jo
Efektiviteti në kosto, siguria
Planifikim dhe kontroll i
Jo
Efektiviteti në kosto, përshtatshmëria
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ndërtesave
Shërbime rregullatore
Siguria kibernetike
Monitorimi i rrjetit
menaxhimi i shërbimeve

dhe

Jo
Jo
Jo

Efektiviteti në kosto, besueshmëria
Siguria, besueshmëria
Aksesueshmëria, reagueshmëria

Edhe pse Reja kompjuterike është ndërtuar për të ofruar shërbime me shkallëzueshmëri të
palimituar, AKSHI në bashkëpunim me institucione të tjera publike duhet të marrë në
konsideratë analizën e kostove dhe të mirave të çdo aplikacioni dhe shërbimi të përmendur
më lart para se të kalojë shërbimet në SaaS.

IV.9. Përfundime
Në këtë kapitull, u analizua zbatimi i Resë qeveritare në qeverinë e Shqipërisë. Si fillim u
paraqit koncepti i Resë qeveritare në rang evropian dhe më pas arsyet pse duhet që
institucionet shtetërore në Shqipëri të kalojnë shërbimet në qenë qeveritare. Gjithashtu,
përshkruhet infrastruktura ekzistuese në Shqipëri dhe shërbimet elektronike kryesore të cilat
janë të strehuara në Renë qeveritare. Specifikimi i modelit të zhvillimit dhe të ndërtimit të
përzgjedhur është pjesë e rëndësishme e punimit, sepse duke u nisur nga kjo pikë mund të
vërehen pikat e dobëta dhe të forta të mënyrës aktuale të zbatimit të Resë qeveritare në
Shqipëri. Gjetjet më të rëndësishme janë:
 Modeli i Shërbimit IaaS i Resë qeveritare, vënë në përdorim nga qeveria shqiptare, ka
kufizime në lidhje me gamën e shërbimeve, që vë në dispozicion për institucionet
publike. Duhet analizuar zgjerimi në modelin e shërbimeve SaaS;
 Në situatën ekzistuese, shteti shqiptar po investon paralelisht si në infrastrukurat e
insitucioneve dhe në ato të centralizuara, pa patur të qartë, se si do të ecet përpara;
 Mungesa e një strukture qeverisëse të formalizuar, e cila identifikon përfitimet dhe
rreziqet e Resë qeveritare computing, po sjell përdorimin jo efektiv të saj nga institucionet
qeveritare në Shqipëri, fakt i cili sjell domosdoshmërinë e përcaktimit të një strategjie
zhvillimi të saj;
 Mungon një analizë e detajuar që përshkruan mënyrën që do të ndiqet për migrimin në Re
të Institucioneve të administratës publike. Ekzekutimi i migrimit është një proces mjaft
kompleks dhe delikat i cili duhet të zhvillohet në bazë të një plani të mirëpërcaktuar.
Përkufizimi i përdorueshmërisë i dhënë në seksionin I.1.2 mund të përcaktojmë rrugën, që
duhet ndjekur për kalimin ne SaaS;
 Mungon një analizë Kosto-Përfitim e përdorimit të Resë. Para kalimit në SaaS duhet të
merret në konsideratë nëse përfitimi i marrë nga migrimi i aplikacioneve në modelin
SaaS është i shoqëruar me reduktim të kostos së alokuar për infrastrukturat TIK në
institucionet përkatëse. SaaS mundëson eliminimin e kostove fillestare pasi nuk ka tarifa
për liçensën;
 Mungon një strategji e modelit teknik të zhvillimit të Resë qeveritare dhe shërbimeve që
mendohet të kalohen. E thënë ndryshe, cilat institucione do të kenë nevojë vetëm për
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shërbime IaaS dhe cilat mund të kenë nevojë për shërbime më të avancuara SaaS.
Produktet që shpërndahen në modelin SaaS mund të përshtaten në varësi të kërkesave të
institucioneve duke plotësuar nevojën e tyre për produkte;
Mungon një kuadër i plotë qeverisës i Resë qeveritare.

Me paraqitjen e gjendjes aktuale të Resë qeveritare shqiptare plotësohet pjesërisht objektivi
[O.1.1.]. Ky kapitull është bazë për punën në kapitujt e mëtejshëm, ku vlerësohet
përdorueshmëria dhe kalimi apo migrimi i aplikacioneve në modelin e shërbimit SaaS.
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Kapitulli i pestë

ANALIZA E PËRDORUESHMËRISË SË
APLIKACIONEVE NË RE
V.1.

Vlerësimi i përdorueshmërisë

I parë nga këndvështrimi kompjuterik, çdo aplikacion ka nevojë për një burim që mundëson
përllogaritjet, ruajtjen e të dhënave dhe realizon komunikimin. Për të vënë në përdorim dhe
për të menaxhuar burimet e pafundme, që disponon platforma Re, duhet të realizohet një
ndarje automatike e burimeve, një mirëmenaxhim i tyre, por nga ana tjetër duhet të vendoset
një ekuilibër në lidhje me përdorueshmërinë. Në punimin tonë, Përdorueshmëria është pika
deri ku mund të përdoret një sistem, produkt apo shërbim nga përdorues specifik për të
arritur qëllimin e kërkuar me efikasitet, rendiment si dhe në mënyrë të kënaqshme, në një
kontekst të paracaktuar përdorimi [2]. Përkufizimi i dhënë për përdorueshmërinë specifikon
këndvështrimin sipas punimit tonë të rrugës, që duhet ndjekur për ndërtimin e platformës CC.
Si fillim, duhen marrë parasysh përdoruesit dhe qëllimet e tyre, të cilët shpesh nuk merren në
konsideratë në ngritjen e platformave të tilla. Më pas, përkufizimi specifikon tre parametra
të rëndësishëm: efikasitetin, rendimentin dhe pëlqyeshmërinë. Së fundmi, përcaktohet që të
gjitha këto të ndodhin në një kontekst të caktuar.

Konteksti i
përdorimit

Zgjidhja
Vlerësimi

Qëllimi

Figura 20. Zgjidhja në kontekstin e përdorueshmërisë
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Gjatë konceptimit të përdorueshmërisë të platformave CC, specifikohen kërkesat dhe nevojat
e përdoruesit. Siç edhe paraqitet në figurën 20 në vijim, nevojat e përdoruesit janë bazë për
zhvillimin e një sistemi, produkti apo shërbimi të përdorshëm në CC.

V.2.

Kriteret bazë të vlerësimit sipas NIST

NIST ka krijuar një kornizë që vë në pah veçoritë e përdorueshmërisë, që duhet të përmbajnë
platformat e Resë. Kriteret dhe elementet e kornizës bazohen në standardet e
përdorueshmërisë ISO dhe në teknika të tjera të vlerësimit të aplikacioneve kompjuterike.
Figura 21 paraqet principet e përdorueshmërisë të Resë, ku listohen disa veti të
përdorueshmërisë të cilat janë me interes për përdoruesit e saj [2].

Konsumatori i Resë

Aftësia

Aktualitet

Pavarësi nga
Pajisja

Pavarësi nga
Platforma

Funksionim

Personalizimi

Aksesueshmëri

Kostumizim

Pronësi të
dhënash

Menaxhim
Identiteti

Kontroll

Besueshmëria

Disponueshmëri

Reagueshmëri

Konsistencë

Transparencë

Rezistencë ndaj
Gabimeve

Siguria

Siguri

Privatësi

Menaxhim
Identiteti

Besim

Vlershmëria

Kursim

Kënaqje e
përdoruesit

Dobi

Figura 21. Korniza e përdorueshmërisë së Resë sipas NIST

Konsumatorët presin që CC të gëzojë pesë karakteristika kryesore, pra të jetë: i aftë, i
personalizueshëm, i besueshëm, i sigurtë dhe i vlefshëm. Le të shpjegojmë më konkretisht
secilin kriter në seksionet në vijim.
V.2.1. Aftësia
Konsumatorët e Resë presin, që shërbimet në të, të kenë disa aftësi të caktuara. Katër
karakteristikat kryesore, që ato shikojnë në cilësitë e shërbimit të Resë janë përshkruar në
vijim.
Vetia
Aktualiteti

Pavarësi

Përkufizimi sipas NIST
Shërbimet në Re duhet të jenë të bazuara në teknologjitë e fundit.
Ofruesi duhet të ndryshojë dhe të përmirësojë shërbimet, për të
qëndruar koherent me teknologjitë e reja. Ai duhet të sigurohet, që
shërbimet në Re të jenë të përputhshme me risitë e fundit të hardware,
të sistemeve operative dhe të aplikacioneve të tjera që lidhen me to.
Aktualisht ofruesit e shërbimeve Re i përmirësojnë shërbimet çdo 18-24
muaj.
Që një shërbim në Re të jetë i mirë, konsumatorët duhet të jenë të aftë
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të aksesojnë këtë shërbim, duke përdorur tipe të ndryshme pajisjesh,
fikse, mobile etj
Konsumatorët, që përdorin shërbimet IaaS, duan të kenë mundësinë të
Pavarësi
përcaktojnë specifikimet ekzakte hardware rreth shërbimit që
nga
dëshirojnë të përzgjedhin. Për shërbimet SaaS, konsumatorët kërkojnë,
platforma
që shërbimi i Resë të jetë i pavarur nga hardware i Resë, sistemi
operativ etj. në mënyrë, që shërbimi të funksionojë në mënyrë korrekte
në çdo pajisje hardware dhe në çdo software.
Funksionimi Shërbimet në Re mund të konsiderohen të afta për konsumatorët, nëse
ato ofrojnë funksionalitete në të si: elasticiteti, përshkallëzimi,
i Resë
kundërmasa të shpejta etj., të cilat nuk janë të mundura në çdo
platformë.
nga pajisja

V.2.2. Personalizimi
Shërbimet në Re duhet t’i lejojnë konsumatorët (organizatat dhe përdoruesit) të ndryshojnë
paraqitjen e ndërfaqes së përdoruesit, si dhe ndryshimin e funksionaliteteve të shërbimeve në
varësi të nevojave të tyre. Disa herë, politikat IT të një organizate nuk e lejojnë një përdorues
të personalizojë ndërfaqen e përdoruesit të një aplikacioni të organizatës, megjithatë ato
mund të personalizojnë të gjithë zgjidhjen qendrore për organizatën. Ka pesë veçori kryesore
që një përdorues duhet të presë në kategorinë e personalizimit:
Vetia
Përkufizimi sipas NIST
Aksesueshmëria Është shkalla në të cilën një produkt apo sistem mund të përdoret
nga njerëzit me karakteristika dhe aftësi të ndryshme, për të arritur
një qëllim të tyre në një kontekst specifik. Shërbimet në Re duhet të
jenë të aksesueshme nga konsumatorët me nevoja të ndryshme.
Është përshtatje e një produkti software drejt kërkesave të një
Përshtatja
(customization)
audience të caktuar. Shërbimet në Re duhet t’i lejojnë konsumatorët
të ndryshojnë ndërfaqen e tyre në varësi të nevojave që kanë. Një
organizatë mund të zgjedhë një ndërfaqe standarde të përshtatur për
gjithë përdoruesit e tyre, duke siguruar një kosto mirëmbajtje më të
ulët.
Pronësia e të Konsumatorët duhet të kenë pronësi të plotë ndaj të dhënave, që ata
ruajnë në shërbimet Re që përdorin. P.sh. nëse një konsumator hedh
dhënave
një fotografi në një shërbim në Re, ai duhet të dijë si përdoret
fotografia dhe cili ka akses ndaj saj.
Menaxhimi
i Për të siguruar lehtësi në përdorim, autentikimi me disa hapa duhet
të realizohet në mënyrë të tillë, që konsumatori mos të shikojë
identitetit
(aksesi)
gjithë numrin e hapave të autentikimit apo të autorizimit, që duhen
për të aksesuar shërbimin në Re.
Konsumatori duhet të ketë një sens kontrolli ndaj funksionaliteteve
Kontrolli
të shërbimit në Re. P.sh. ata duhet të jenë të aftë të përcaktojnë
çfarë informacione (cookie) janë të vendosura nga ofruesi i
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shërbimit në Re, ose të jenë të aftë të çaktivizojnë GPS, nëse
shërbimi aksesohet nga një aplikacion mobile.

V.2.3. Besueshmëria
Besueshmëria është aftësia e sistemit për të realizuar funksionalitetet në kushte të caktuara në
një periudhë kohe. Ka pesë veti të specifikuara në këtë kategori:
Vetia
Përkufizimi sipas NIST
Disponueshmëria Përcaktohet nga aftësia e shërbimit për të performuar një funksion
të kërkuar në një kohë ose periudhë të përcaktuar. Përdoruesit e
shërbimeve të Resë presin një disponueshmëri të lartë, dhe nuk
është e rrallë të gjesh ofrues të shërbimeve në Re, të cilët ofrojnë
një disponueshmëri prej rreth 99%.
Konsumatorët e Resë kërkojnë, që shërbimet të kenë një nivel të
Reagueshmëria
lartë performance. Matësi kryesor i performancës është koha e
përgjigjes, ose koha që i duhet shërbimit për të kthyer një përgjigje
ndaj kërkesës së përdoruesit.
Qëndrueshmëria Një shërbim i Resë duhet të ofrojë të njëjta funksionalitete në çdo
(consistency)
rrethanë. Shërbimi nuk duhet të ketë konflikte me llojin e pajisjes
së përdoruesit (p.sh. lloje të ndryshme desktop), që akseson
shërbimin.
Politikat e ofruesit të shërbimit të Resë duhet të jenë transparente
Transparenca
drejt organizatës që i përdor. Përdoruesit e organizatës
(menaxherët, administratorët e bazave të të dhënave etj.) duhet të
kenë akses, sipas nevojës ndaj qendrës së ruajtjes së të dhënave, si
dhe të kenë detaje rreth kapaciteteve të platformës Re dhe
ndryshimeve të planifikuara, që mund të bëhen në të. Kjo pikë
është mjaft e rëndësishme për ndërtimin e besimit mes ofruesit dhe
konsumatorit.
Rezistenca ndaj Një program rezistues ndaj gabimeve është një pjesë software, që i
reziston gabimeve të ndryshme, që mund të ndodhi gjatë
gabimeve
ekzekutimit të tij. Për të arritur këtë qëllim, programi duhet të ketë
aftësitë për të detektuar gabimet, për t’i lokalizuar dhe për të
kufizuar përhapjen e tyre si dhe aftësinë ripërtëritëse ndaj
gabimeve.

V.2.4. Siguria
Konsumatorët e Resë dëshirojnë, që shërbimet dhe të dhënat e tyre të jenë të sigurta. Katër
vetitë kryesore në këtë kategori janë:
Vetia
Siguria

Përkufizimi sipas NIST
Shërbimet në Re duhet të jenë rezistente ndaj sulmeve të përdoruesve të
paautorizuar, shërbime të tjera të Resë, software të dëmshëm, si dhe
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sulme ndaj hardware të Resë dhe Internetit.
Shërbimet në Re sigurojnë ruajtjen e të dhënave personale të
Privatësia
përdoruesve (informacion personal, llogari bankare, vendodhje
gjeografike etj.) Sulmet e privatësisë cënojnë këtë informacion.
Menaxhimi Shërbimi në Re nuk duhet të lejojë përdorues të paautorizuar të
i identitetit aksesojnë të dhënat e përdoruesit ose të ekzekutojë ndonjë proces në
(autorizimi)
Re.

V.2.5. Vlershmëria
Konsumatorët e Resë presin, që shërbimet në të t’i shtojnë vlerat organizatës së tyre. Katër
vetitë kryesore, që mund të masin këtë kategori përfshijnë:
Vetia
Kursimi

Përkufizimi sipas NIST
Duke përdorur shërbimin në Re, përdoruesit do të jenë të aftë të
kursejnë në kosto në krahasim me zhvillimin e të njëjtit aplikacion në
infrastrukturën e tyre. Gjithashtu, ata do të jenë të aftë të ruajnë
burimet, që do të ishin të nevojshme nëse e ekzekutonin të njëjtin
aplikacion në infrastrukturën e tyre personale.
Kënaqësia e Pëlqimi nga përdoruesi mat në mënyrën më të duhur eksperiencën e
përdoruesit shërbimit. Ky pëlqim duhet të jetë në nivele të larta në mënyrë që të
vazhdohet me konsumimin e shërbimit.
Shërbimet në Re do të sjellin përfitime drejt konsumatorëve, nëse ata
Dobi
mund të ofrojnë karakteristika të reja, të cilat nuk janë të mundura me
pajisje të tjera IT. P.sh. shërbimet në Re janë shumë të vlefshme në
kompjutimet e shpërndara me datasete të mëdha (aplikacione të Big
Data) dhe kompjutimet mobile.

V.3.

Kriteret bazë të vlerësimit sipas CSMIC

Në një mënyrë të ngjashme CSMIC (Cloud Services Measurement Initiative Consortium), ka
krijuar kornizën e matjes së kualitetit të Shërbimeve në Re të paraqitur në tabelën 10. Kjo
kornizë nxjerr në pah shtatë kategoritë më të larta të përdorshmërisë të platformave në re
[46].
Tabela 10. Shtatë kategoritë kyç të përdorueshmërisë të Resë

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kategoria
Përgjegjësia
Shkathtësia
Siguria
Financa
Performanca
Siguria dhe privatësia
Përdorueshmëria

Pyetje
A mund të mbështetemi te organizata e ofruesit?
A mund të ndryshohet dhe sa shpejt mund të ndryshohet?
Sa e mundur është që shërbimi të punojë siç pritej?
Sa kushton?
A vepron sipas kërkesave?
A është shërbimi i sigurtë dhe a ruhet privatësia?
A është i thjeshtë për t’u mësuar dhe për t’upërdorur?
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Indeksi i Matjes së Shërbimit (SMI) është një bashkësi indikatorësh kyç të performancës
(KPI), të cilët mundësojnë një metodë të standardizuar për matjen dhe krahasimin e
shërbimeve të biznesit, pavarësisht nëse shërbimi ofrohet nga brenda apo jashtë Resë. SMI
është ndërtuar për t’u bërë një metodë standarde, e cila mund të ndihmojë organizatat të
masin shërbimet e biznesit të bazuara në Re, duke vlerësuar biznesin e tyre specifik dhe
kërkesat teknologjike.
SMI është një kornizë hierarkike. Nivelet më të larta e ndajnë hapësirën e matjes në 7
kategori, ku secila kategori më pas ndahet në më shumë veti. Disa nga KPI-të janë specifike
për një shërbim, ndërsa disa të tjera zbatohen tek të gjithë shërbimet (IaaS, PaaS dhe SaaS).
Le të përshkruajmë shkurt secilën kategori.

V.3.1. Përgjegjësia
Kjo kategori përmban veti, të cilat përdoren për të matur cilësi të lidhura me organizatën e
ofruesit të shërbimeve në Re. Këto cilësi mund të jenë të pavarura nga shërbimi që ofrohet.
Vetia
Mundësia
Auditimit

e

Pajtueshmëria
Eksperienca
Kontraktuese
Lehtësia e të bërit
biznes
Qeverisja

Pronësia
Stabiliteti i biznesit
të ofruesit
Certifikimet
e
ofruesit
Kontrata
e
Ofruesit/Verifikimi
i SLA
Etika e Ofruesit

Kërkesat personale
të ofruesit

Përkufizimi sipas SMI
Aftësia e një klienti për të verifikuar që ofruesi i shërbimit Re po
i përmbahet standardeve, proçeseve dhe politikave që ato
ndjekin.
Standardet, proceset dhe politikat e shprehura nga ofruesi i
shërbimit Re duhet të përmbushen.
Treguesit e përpjekjeve dhe kënaqësisë së klientëve me procesin
e hyrjes në marrëveshjet e nevojshme për të përdorur shërbimin.
Kënaqësia e klientit me aftësinë e të bërit biznes me një ofrues
të shërbimit Re.
Procesi i përdorur nga ofruesi i shërbimit në Re për të
menaxhuar pritshmëritë e klientit, problematikat dhe
performancën e shërbimit.
Niveli i të drejtave që një klient ka ndaj të dhënave, liçensave të
software-ve dhe pronës intelektuale të lidhur me shërbimin.
Probabiliteti që ofruesi i shërbimit në Re do të vazhdojë të
ekzistojë përgjatë kohës së kontratës.
Ofruesi i shërbimit në Re mban certifikata aktuale për
standarded e lidhura me kërkesat e klientëve.
Ofruesi i shërbimeve në Re bën të disponueshme për klientin
SLA të përshtatshme për të menaxhuar shërbimin dhe për të
zvogëluar rrezikun e dëmtimeve të shërbimit.
Etika lidhet me mënyrën se si një ofrues i një shërbimi në Re
drejton biznesin e tij; duke përfshirë praktikat e biznesit dhe
etikën jashtë rregullave të përcaktuara. Etika përfshin raporte të
drejtat me furnizuesit, klientët dhe punonjësit.
Niveli deri në të cilin personeli i ofruesit të shërbimit në Re ka
aftësitë, eksperiencën, edukimin dhe certifikimet e nevojshme
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Zinxhiri
furnizimit
ofruesit
Mbështetja
ofruesit

për të ofruar në mënyrën e duhur shërbimin.
i Ofruesi i shërbimit në Re sigurohet, që të gjithë SLA e
të domosdoshme të suportohen.

e Niveli deri në të cilin ofruesi i shërbimit Re bën të mundur
ndihmën ndaj klientit gjatë përdorimit të shërbimit nga ana e
tyre, duke përfshirë përgjigjen e pyetjeve rreth shërbimit dhe
zgjidhjen e problemeve, të cilat mund të lindin.
Ndikimi në ekonomi, shoqëri dhe mjedis i ofruesit të shërbimit
Qëndrueshmëria
në Re.

V.3.2. Shkathtësia
Kjo kategori përfshin ndikimin e shërbimit në aftësinë e klientit për të ndryshuar drejtimin,
strategjinë apo metodat e përdorura në mënyrë të shpejtë dhe me probleme minimale.
Vetia
Përshtatshmëria

Përkufizimi sipas SMI
Aftësia e ofruesit të shërbimit Re për të rregulluar ndryshimet
në kërkesat e klientit.
Aftësia e ofruesit të shërbimit në Re për të rregulluar
Elasticiteti
konsumimin e burimeve për një shërbim në një nivel të shpejtë,
i cili përmbush kërkesat e klientëve.
Aftësia për të shtuar karakteristika të reja, apo shërbime të
Zgjerueshmëria
tjera.
Aftësia për të shtuar, apo fshirë karakteristika të specifikuara
Lakueshmëria
nga një shërbim.
Transportueshmëria Aftësia e një klienti për të lëvizur shërbimin nga një ofrues i
Resë në një tjetër.
Aftësia e ofruesit të shërbimit në Re për të rritur, apo ulur
Shkallëzueshmëria
sasinë e shërbimit të disponueshëm për të përmbushur kërkesat
e klientit dhe SLA-në e përcaktuar.

V.3.3. Garancia
Kjo kategori përfshin vetitë kyç, që tregojnë sa e mundur është, që një shërbim të bëhet i
disponueshëm sipas specifikimeve.
Vetia
Disponueshmëria
Mirëmbajtja

Rikuperimi

Përkufizimi sipas SMI
Përshtatshmëria e dritares së disponueshmërisë së shërbimit,
si dhe probabiliteti, që kjo dritare do t’i ofrohet klientit.
Mirëmbajtja i referohet aftësisë së ofruesit të shërbimit në Re
për të bërë modifikime në shërbim, duke mbajtur kështu
shërbimin në kushte të mira.
Rikuperimi është shkalla në të cilin një shërbim është i aftë të
rikthehet në gjendjen normale të funksionimit pas një
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problemi të paplanifikuar.
Besueshmëria reflekton mundësinë e funksionimit të një
Besueshmëria
shërbimi pa asnjë dështim, në kushte të caktuara, gjatë një
periudhe të caktuar.
Aftësia ripërtëritëse/ Aftësia e shërbimit për të vazhduar funksionimi në raste
Toleranca
ndaj dështimesh të një apo më shumë komponentëve.
gabimeve
Qëndrueshmëria
e Niveli deri në të cilin shërbimi është rezistent ndaj
ndryshimeve apo zëvendësimeve.
shërbimit
Lehtësia dhe efiçenca e mbajtjes së performancës dhe
Shërbimi
rregullimit të problemeve me shërbimin.

V.3.4. Financa
Sasia e parave të shpenzuara në një shërbim nga klienti.
Vetia
Procesi i faturimit

Kostoja

Shkathtësia financiare
Struktura financiare

Përkufizimi sipas SMI
Niveli i integrimit i disponueshëm mes klientit dhe sistemi të
faturimit të ofruesit të shërbimeve në Re, si edhe
parashikueshmëria e faturave periodike.
Kostoja e klientit për të konsumuar një shërbim në një kohë
të caktuar. Kjo përfshin koston e tranzicionit të shërbimit, së
bashku me kostot periodike (p.sh. fatura të aksesit mujor) dhe
kostot në varësi të përdorimit.
Lakueshmëria dhe elasticiteti i aspekteve financiare të
shërbimeve të ofruesit në Re.
Sa është reagueshmëria e kostove dhe e komponentëve
faturues të ofruesit të shërbimeve në Re në lidhje me kërkesat
e klientëve?

V.3.5. Performanca
Kjo kategori përfshin karakteristikat dhe funksionet e shërbimeve të ofruara.
Vetia
Saktësia
Funksionaliteti
Përshatshmëria

Përkufizimi sipas SMI
Niveli në të cilin një shërbim përmbush kërkesat ndaj tij.
Karakteristikat specifike të ofruara nga shërbimi
Sa i afërt është kapaciteti i shërbimit të propozuar me
karakteristikat e shërbimit të klientit.
Aftësia e shërbimit për të ndërvepruar lehtësisht me shërbimet e
Ndërveprimi
tjera (nga i njëjti ofrues në Re dhe nga ofrues të tjerë).
Koha e përgjigjes e Një tregues i kohës mes kohës, kur shërbimi kërkohet dhe kohës,
kur përgjigja është e disponueshme.
shërbimit
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V.3.6. Siguria dhe privatësia
Kjo kategori përfshin vetitë, që tregojnë efektivitetin e kontrollit të një ofruesi të Resë ndaj
aksesimit të shërbimeve, të dhënave të shërbimeve dhe lehtësive fizike përmes të cilave
shërbimet ofrohen.
Vetia
Kontroli i aksesit
dhe menaxhimi i
privilegjeve
Të
dhënat
gjeografike/ politike
Integriteti
i
të
dhënave

Përkufizimi sipas SMI
Politikat dhe proceset në përdorim nga ofruesi i shërbimit të Resë
për të siguruar, që vetëm personeli me privilegjet e duhura të
mund të përdorë dhe të modifikojë të dhënat apo produktet e
punës.
Kufizimet e klientit rreth vendodhjes së shërbimit, bazuar në
rreziqet gjeografike apo politike.
Mbajtja e të dhënave që krijohen, përdoren apo ruhen në formën e
tyre korrekte, në mënyrë që klientët të kenë besim, që këto të
dhëna janë të sakta dhe të vlefshme.
Kufizimet e klientëve për përdorimin dhe shpërndarjen e të
dhënave përforcohen nga ofruesi i shërbimit Re. Ndonjë dështim i
kësaj mbrojtje, detektohet dhe raportohet te klienti.

Privatësia
e
të
dhënave
dhe
humbja
e
të
dhënave
Siguria fizike dhe Politikat dhe proçeset në përdorim nga ofruesi i shërbimit në Re
për të mbrojtur pajisjet e ofruesit nga aksesi fizik i paautorizuar,
mjedisore
dëmtime apo ndërhyrje të ndryshme.
Rreziqet aktive dhe Mekanizëm që siguron, që shërbimi është i mbrojtur nga rreziqet
menaxhimi
i aktuale dhe vulnerabilitete të mundshme.
vulnerabiliteteve
Proceset e ruajtjes së të dhënave nga ofruesit e shërbimeve në Re
Ruajtja/
përmbushin kërkesat e klientëve.
Gatishmëria
Menaxhimi
i Kapaciteti i ofruesit të shërbimit në Re për të mundësuar sigurinë e
aplikacionit, të dhënave dhe të infrastrukturës, bazuar në kërkesat
Sigurisë
e sigurisë së klientit.

V.3.7. Përdorueshmëria
Lehtësia me të cilën mund të përdoret një shërbim.
Vetia
Aksesueshmëria
Kërkesat
klientëve
personelin
Instalimi
Mësimi

Përkufizimi sipas SMI
Niveli në të cilin një shërbim është i përdorshëm nga përdoruesit
me pamundësi fizike.
e Numri minimal i personelit, i cili përmbush rolet, aftësitë,
për eksperiencën, edukimin dhe çertifikimet e kërkuara nga klienti për
të përdorur në mënyrë efektive një shërbim.
Instalimi karakterizohet me kohën dhe përpjekjet për të bërë një
shërbim gati për shpërndarje (aty ku është i aplikueshëm).
Përpjekja e kërkuar nga përdoruesit për të mësuar se si përdoret një
shërbim.
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Funksionimi
Transparenca

Kuptueshmëria

V.4.

Aftësia e një shërbimi për t’u përdorur lehtësisht nga përdoruesit.
Niveli në të cilin përdoruesit janë të aftë të përcaktojnë momentin,
kur ndodhin ndryshime në karakteristika apo komponentë të
shërbimit, dhe nëse këto ndryshime ndikojnë në përdorueshmëri.
Lehtësia me të cilën përdoruesit mund të kuptojnë kapacitetin dhe
funksionimin e një shërbimi.

Kriteret e përzgjedhura për vlerësimin e Resë qeveritare

Siç shikohet nga të dy modelet e paraqitura, ka shume kritere për të vlerësuar
përdorueshmërinë e një Reje kompjuterike. Gjithashtu, kemi zbuluar se nuk ka një standard
të njohur nga institucione ndërkombëtare. Kjo na bën që të mendojmë të zgjedhim kriteret, që
ne i gjykojmë si më prioritare dhe më të rëndësishëm për përdorimin e aplikacioneve në Retë
qeveritare. Gjithashtu, do të përzgjidhen kritere, që gjykohen si më të përshtatshme për
Modelin IaaS dhe atë SaaS, meqënëse dhe propozimi ynë është për zgjerimin e Resë
qeveritare edhe në modelin e realizimit SaaS.

Kriteret e Përdorueshmërisë
Përfitimi

Kostoja

Përshtatshmëria

Ndërveprimi

Siguria

Siguria

Privatësia

Menaxhimi i
Identitetit

Qeverisja

Menaxhimi i Nivelit
të Shërbimit

Rreziku

Kontrollet

Figura 22. Kriteret e përdorueshmërisë për modelin e Resë qeveritare

Kategoritë e përzgjedhura nga ne, nuk ulin aspak rëndësinë e kategorive të dy modeleve të
tjera. Por në gjetjet e punimit tonë, ato përbëjnë një peshë specifike më të madhe për Renë
qeveritare dhe për modelin e saj të zhvillimit. Siç vihet Re në figurën 22, këshillohet që si
bazë e përzgjedhur për vlerësimin të konsiderohen tre kategoritë e mëposhtme:
Përfitimi. Në këtë punim, kategoria përfitim është vlera e arritur përmes zbatimit të
zgjidhjeve në Re kompjuterike, ose arritja e strategjive dhe objektivave të secilit institucion
me një kosto të optimizuar.
Qeverisja. Qeverisja si kategori përfshin shumë elemente të rëndësishme, por në punimin
tonë ne do ta kufizojmë atë vetëm në rreziqet dhe në kontrollet. Kjo pasi në aspektin teknik
këto dy elemente përfshijnë ndikime të konsiderueshme në modelin e Resë dhe në
përdorueshmërinë e saj.
Siguria. Kjo kategori do të përfshijë të gjitha kriteret të cilat kanë të bëjnë me menaxhimin e
sigurisë të lidhura drejtpërdrejt me zbatimin e modelit të Resë. Identifikimi dhe analizimi i
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problemeve të sigurisë (humbja e të dhënave, ruajtja e privatësisë së të dhënave, menaxhimi i
identitetit etj.) janë çështje thelbësore, që duhen marrë në konsideratë gjatë realizimit të një
modeli të ri.
Figura 23 paraqet kuadrin e përdorueshmërisë së aplikacioneve në Renë qeveritare, bazuar në
modelin e Resë shqiptare të zbatuar si dhe në raste të zgjerimit të saj.

A është Reja Kompjuterike zgjidhja e duhur për
të optimizuar mjedisin TIK dhe për të arritur një
përfitim të kostove?
A janë zbatuar të gjithë kriteret, që kanë të
A
bëjnë drejtpërdrejt me menaxhimin e sigurisë
në Renë Kompjuterike?
A sigurojnë procedurat dhe udhëzimet
një Qeverisje të Resë në përputhje me
objektivat strategjike të Organizatës?

B

Përfitimet

A

D
O
Siguria

D

O

C

Qeverisja

B

C

P Ë R D O R U E SH M Ë R I A
Figura 23. Kuadri i përdorueshmërisë së Resë qeveritare shqiptare

V.4.1. Përfitimi
Përfitimi paraqet vlerësimin se si duhet realizuar kalimi i shërbimeve nga njëri model
zhvillimi në një tjetër me qëllim final krijimin e përparësive për institucionet në niveli
qeverisjeje dhe për krijimin e përparësive për Renë qeveritare në nivel teknik. Shërbimet në
Re sjellin përfitime për konsumatorët, nëse ato mund të ofrojnë karakteristika të reja, të cilat
nuk janë të mundura me pajisje të tjera IT. Psh. shërbimet në Re janë shumë të vlefshme në
kompjutimet e shpërndara me datasete të mëdha (aplikacione të Big Data) dhe kompjutimet
mobile. Duhet realizuar një strategji e duhur gjatë kalimit të shërbimeve nga njëri model
zhvillimi në një tjetër, dhe migrimi duhet bazuar në kapacitetet IT të disponueshme. I gjithë
objektivi është arritja e qëllimeve dhe e nevojave si dhe plotësimi i kërkesave gjatë kalimit në
modelin e ri SaaS. Ky objektiv arrihet vetëm nëse më parë identifikohen të gjithë kapacitetet
dhe vlerat e modelit të shërbimit SaaS, si dhe merret parasysh nëse niveli i rrezikut të
ndërmarrë është në një gradë të pranueshme. Me vënien në punë të modelit të shërbimit
përfitimet janë të lidhura me kriteret e mëposhtme:
Kriteri
Kostoja

Përkufizimi sipas Studimit
Kostoja e përdoruesit për të konsumuar një shërbim në një kohë të
caktuar. Kjo përfshin koston e tranzicionit të shërbimit, së bashku
me kostot periodike (p.sh. fatura të aksesit mujor) dhe kostot në
varësi të përdorimit.
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Përshtatshmëri
(Flexibility &
Scalability)

Ndërveprimi

Përshtatshmëria është aftësia e përshtatjes dhe shkallëzueshmërisë
të burimeve në funksion të shërbimeve. Aftësia për të shtuar apo
hequr karakteristika nga një shërbim (flexibility) si dhe mundësia e
shtimit apo zvogëlimit të numrit të shërbimeve për të përmbushur
kërkesat e klientit dhe SLA (scalability).
Ndërveprimi përkufizohet si njësi, e cila mat shkallën deri në të
cilën sistemet apo komponentët e tyre mund të punojnë së bashku
në mënyrë të suksesshme.

V.4.2. Qeverisja
Qeverisja paraqet mënyrën se si përfitimet e përmendura më lart mund të ndërlidhen dhe të
përfshihen në kuadrin qeverisës së IT dhe strategjive në Re. Përllogaritja e përfitimeve në
lidhje me ligjet dhe rregullat në fuqi përcaktojnë nivelin e qeverisjes për secilin institucion.
Në kategorinë e qeverisjes përfshihen tre kritere kryesore:

Kriteri
Marrëveshjet
e nivelit të
Shërbimit
(SLA)

Rreziku

Kontrollet

Përkufizimi sipas Studimit
Një Marrëveshje e nivelit të shërbimit (SLA) është kontrata mes aktorëve
të Resë, që përcakton ofrimin, menaxhimin dhe monitorimin e mjedisit dhe
të shërbimeve të Resë. Ajo zakonisht përfshin detaje të lidhura me
disponueshmërinë, privatësinë, sigurinë, backup-in, procedurat e
rikuperimit, përgjegjësitë, vendodhjen, mirëmbajtjen, menaxhimin dhe
monitorimin, auditin dhe si klienti do të kompensohet, nëse shërbimi i
përcaktuar nuk garantohet.
Rreziku është shkaku i mundshëm i një incidenti që ka gjasa për të
ndodhur si rezultat i dobësive që kanë të bëjnë me Renë kompjuterike, të
cilat mund të rezultojnë në dëm të një sistemi ose organizate.
Kontrollet (mbrojtjet ose kundërmasat) janë politikat, procedurat,
udhëzimet, praktikat ose strukturat organizative të konceptuara për të
siguruar përmbushjen e objektivave të biznesit dhe parandalimin, zbulimin
dhe korrigjimin e rreziqeve të Resë kompjuterike.

V.4.3. Siguria
Siguria paraqet kuadrin qeverisës të sigurisë të Resë me qëllim, që shërbimet në Re të jenë të
sigurta ndaj sulmeve nga përdorues të paautorizuar, shërbime të tjera të Resë, software të
dëmshme, si dhe sulme ndaj hardware të Resë dhe lidhjeve të rrjetit. Sulmet e ndryshme
mund të kompromentojnë funksionalitetet e shërbimeve Re të ofruara. Edhe pse këto sulme
mund të mos ndikojnë drejtpërdrejt në të dhënat private të përdoruesit, ato do të bënin që
shërbimi në Re të ishte më i cënueshëm nga sulmet e tjera të privatësisë [47]. Përdoruesi
duhet të ketë besim në Re. Mënyra e mbajtjes së të dhënave, e lehtësimit të detyrave të
konsumatorit dhe eksperienca e përgjithshme duhet të kontribuojë në ndjenjën e sigurisë dhe
të besimit ndaj Resë. Në analizën tonë Siguria është e lidhur me kriteret e mëposhtme:
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Kriteri
Siguria

Përkufizimi sipas Studimit
Siguria bazohet mbi një bashkësi të gjerë politikash dhe teknologjish, që
përdoren për të mbrojtur të dhënat, aplikacionet dhe infrastrukturën e
ndryshme të Reve kompjuterike.
Privatësia duhet të garantojë ruajtjen e të dhënave personale të përdoruesve
Privatësia
(informacion personal, llogari bankare, vendodhje gjeografike etj.)
Menaxhimi Menaxhimi i identitetit ka të bëjë me moslejimin e përdoruesve të
i identitetit paautorizuar të aksesojnë të dhënat e përdoruesit ose të ekzekutojë ndonjë
(autorizimi) proces në Re.

V.5.

Procesi i migrimit në modelin SaaS

Duke u bazuar në përkufizimin e përdorueshmërisë [2] dhe në kriteret e përzgjedhura për
vlerësimin e përdorueshmërisë sugjerojmë rrugën, që duhet ndjekur për zgjerimin e
platformës Re nga modeli i shërbimeve IaaS të Resë qeveritare në atë SaaS. Si fillim, duhen
marrë parasysh Institucionet dhe qëllimet e tyre, të cilat shpesh nuk merren në konsideratë në
ngritjen e platformave të tilla. Migrimi është një proces mjaft kompleks dhe delikat i cili
duhet të zhvillohet në bazë të një plani të mirëpërcaktuar. Në vijim do të përshkruajmë disa
hapa të rëndësishëm, që duhen ndjekur gjatë kalimit nga IaaS në SaaS.
Shërbimet Re. Si fillim duhet të përcaktojmë nivelin e Infrastrukturës si shërbim (IaaS) të
nevojshëm për të mbështetur aplikacionet dhe kalimin në SaaS të shërbimeve të Insitucionit.
Për disa institucione publike, të cilat nuk kërkojnë siguri të lartë, shërbimet bazë Re mund të
jenë të mjaftueshme. Për disa institucione të tjera, puna e të cilëve lidhet me ruajtjen e të
dhënave sensitive, kërkohen shërbime të tjera Re më të sigurta. Më pas fillon analiza sipas
kritereve të përcaktuara.

Përfitimi
Motivimi kryesor i përdorimit të Resë kompjuterike, është ulja e kostove. Reja kompjuterike i
mundëson organizatave të ulin kostot në hardware, software, të ulin numrin e personelit të
kërkuar për mirëmbajtjen e sistemeve dhe të të dhënave, si dhe të ulin shumë kostot e
hapësirave dhe kostot e energjisë të nevojshmepër pajisjet kompjuterike.
Përshtatshmëria është një aspekt i rëndësishëm sepse shumica e aplikacioneve SaaS nuk janë
të zhvilluar me një arkitekturë të caktuar Reje në mendje [48]. Kjo do të thotë, se AKSHI
(ofruesi SaaS) duhet të strehojë shërbimet në varësi të tipit më të mirë të opsionit IaaS për
nevojat e institucioneve publike.
Portabiliteti i të dhënave është një pikë kyçe për t’u marrë në konsideratë gjatë migrimit të
aplikacioneve. Formati dhe përmbajtja (sintaksa dhe semantika) duhet të qëndrojnë të njëjta
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edhe pas migrimit në SaaS. Megjithatë, portabiliteti i të dhënave mund të arrihet edhe nëse ka
ndryshime të formatit të të dhënave mes aplikacionit në godinë dhe aplikacionit të kaluar në
SaaS. E rëndësishme është që semantika e të dhënave të mos ndryshojë, pasi kjo do të sillte
barriera të mëdha në arritjen e portabilitetit të të dhënave, sidomos nëse aplikacioni SaaS
kërkon më shumë të dhëna se sa janë të disponueshme, apo aplikacioni SaaS i jep një kuptim
tjetër një pjese të të dhënave.
Qeverisja. Institucionet publike duhet të analizojnë bazat ligjore që lidhen me dhënien e
shërbimit gjatë adoptimit të modelit SaaS. Nëse procesimi i të dhënave konfidenciale është i
nevojshëm atëherë vend-ndodhja dhe kontrolli i të dhënave të AKSHI-t duhet të jenë të
ndara. Para kalimit në SaaS çdo institucion duhet të kërkojë mbështetje ligjore në mënyrë që
të sigurohet, që vënia në përdorim e SaaS përmbush të gjithë specifikat e shërbimit dhe të
dhënave. Çdo institucion publik duhet të konsiderojë skenarët më të këqinj dhe të sigurohet,
që mund të mbrohet në secilin prej tyre. Gjithashtu elementë të tjerë të rrezikut dhe kontrollit
duhet të adresohen me kujdes bazuar në rekomandimet e kapitujve në vijim.
Siguria. Shërbimet në Re do të sjellin mjaft përfitime për institucionet publike, por krahas
këtyre përfitimeve qëndrojnë edhe probleme të lidhura me sigurinë, menaxhimi i të cilave
arrihet nëpërmjet qeverisjes së mirë të infrastrukturës dhe të shërbimeve. Marrëveshja e
nivelit të shërbimit (SLA) duhet të përmbushë nevojat për menaxhimin dhe monitorimin e
mjedisit dhe shërbimeve të Resë. Gjithashtu, nëpërmjet kontrolleve të realizuara, identifikimit
dhe menaxhimit të rreziqeve, që mund të lindin gjatë vënies në jetë mund të sigurohet një
qeverisje e mirë. Në këtë mënyrë mund të arrihet një optimizim i kostos si edhe një rritje e
nivelit të aksesueshmërisë dhe të përshtatjes. Këto çështje janë thelbësore për të arritur një
vlerësim të mirë të zbatimit të shërbimeve në Re.
Ndërkohë që SaaS është një vlerë e rëndësishme në Renë qeveritare, ka situata të caktuara ku
ai nuk është opsioni i duhur, si p.sh.: 1. Aplikacionet, ku kërkohet një procesim i shpejtë i të
dhënave në kohë reale; 2. Aplikacionet, ku të dhënat nuk lejohet të strehohen jashtë, nga
legjislacioni apo rregullore të ndryshme; 3. Aplikacione, ku një zgjidhje ekzistuese i
përmbush të gjithë nevojat e organizatës.

Ashtu si edhe në modelet e tjera të vënies në punë të shërbimeve në Re, është e rëndësishme
të sigurohemi, që zgjidhjet SaaS të lidhen me disa principe të përgjithshme të pranuara nga
Reja kompjuterike [49]. Në arkitekturën e Resë qeveritare shqiptare këto principe janë:




Software menaxhohet nga një vendodhje qendrore: datacenteri qeveritar;
Software dërgohet në një model “një me shumë”: Software i instaluar në Re mund të
përdoret nga çdo institucion sipas principit ‘paguaj për atë që përdor’;
Përdoruesit nuk kanë detyrë të merren me përmirësimet e software: AKSHI e bën këtë
gjë në një mënyrë të përqendruar.

Avantazhet që mund të arrihen gjatë kalimit nga modeli i shërbimit IaaS në atë SaaS, ku
përmendëm të mirat e këtij të fundit drejt institucioneve qeveritare (eleminimi i kostos
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fillestare, mirëmbajtjes dhe përditësimeve, disponueshmëri e lartë, pagesë në bazë të
shërbimit) janë arsye mjaft të rëndësishme pse AKSHI, si ofruesi i shërbimeve në Renë
qeveritare, duhet të marrë parasysh këtë ndryshim. Në SaaS, përdoruesit duhet të kenë besim
të plotë tek ofruesi i Resë, pasi është ai i cili merret me sigurinë dhe ruajtjen e të dhënave të
përdoruesve. Në këtë mënyrë, përdoruesit e kanë të vështirë të dijnë me siguri nëse të dhënat
e tyre po përdoren në mënyrën e duhur. Megjithatë, përparësitë funksionale dhe financiare të
modelit SaaS janë arsye të forta që duhet ta shtyjnë qeverinë e Shqipërisë të kalojë shërbimet
nga IaaS në SaaS duke e kaluar Renë qeveritare në një stad më të avancuar dhe më të
qasshëm për institucionet publike shqiptare.

V.6.

Përfundime

Në këtë kapitull u paraqitën dhe u analizuan kriteret e përdorueshmërisë së aplikacioneve në
Renë kompjuterike qeveritare, si edhe u realizua pëzgjedhja e tyre në rastin e Resë shqiptare
sipas vlerësimit më të përshtatshëm të modelit të Resë të zbatuar. Për të vënë në përdorim dhe
për të menaxhuar burimet, që disponon platforma e Resë, duhet të realizohet një ndarje
automatike e burimeve, një mirëmenaxhim i tyre si edhe të vendoset një ekuilibër në lidhje
me përdorueshmërinë. Disa gjetje të rëndësishme në këtë kapitull janë:






Ka një mangësi dhe vështirësi të vendosjes së standardeve të vlerësimit në lidhje me
përdorueshmërinë e Reve kompjuterike në nivel botëror;
Nevojat e përdoruesit duhet të jenë bazë për zhvillimin e një sistemi, produkti apo
shërbimi të përdorshëm në Retë kompjuterike;
Është propozuar një kuadër për vlerësimin e Resë qeveritare dhe kriteret bazë të
vlerësimit të përzgjedhura janë: Përfitimet, Siguria, Qeverisja. Secili prej ketyre kritereve
bart disa veti të rëndësishme për vlerësim;
Janë propozuar hapat që duhet të ndiqen për migrimin/ kalimin e aplikacioneve në
modelin e shërbimit SaaS, ku bazë për vlerësimin do të duhet të përdoren kriteret e
përdorueshmërisë të përzgjedhura enkas në këtë kapitull.

Rishikimi dhe analiza e literaturës në lidhje me përdorueshmërinë, përfitimet dhe rreziqe, që
lindin me përdorimin e shërbimeve në Renë kompjuterike përmbush plotësisht nën-objektivin
[O.1.1]. Gjithashtu, me përcaktimin e komponentëve kryesorë, që duhen marrë në konsideratë
për t’u përfshirë në kuadrin e Resë qeveritare, përmbushet plotësisht nën-objektivi i dytë
[O.2.1]. Nëpërmjet hapave të propozuar për migrimin/ kalimin e aplikacioneve në modelin e
shërbimit SaaS, mund të thuhet se fillon të plotësohet pjesërisht edhe nën-objektivit [O.1.3].
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Kapitulli i gjashtë
SONDAZHI MBI PËRDORUESHMËRINË E RESË
QEVERITARE
Ky kapitull i punimit përqëndrohet në analizën e gjetjeve të sondazhit të zhvilluar dhe
nxjerrjen e përfundimeve. Subjekti i pyetësorit të zhvilluar ishin përfaqësues të institucioneve
qeveritare, ku përdoren shërbimet publike dhe Reja qeveritare, si dhe përfaqësues të
institucioneve të cilat po tentojnë të kalojnë aplikacionet dhe shërbimet e tyre në Renë
qeveritare. Pyetësori ju drejtua 22 Institucioneve, të cilët janë pjesë e reformës së shërbimeve
publike dhe lëvrojnë shërbime administrative publike për qytetarët dhe bizneset. Qëllimi
kryesor është të analizohet këndvështrimi ndaj shërbimeve në Renë qeveritare, të analizohet
koncepti mbi përdorueshmërinë e aplikacioneve të Resë qeveritare, dhe të realizohet një
vetëvlerësim i institucioneve për mundësinë e kalimit të aplikacioneve dhe shërbimeve nga
modeli Iaas në SaaS për ato institucione që aktualisht janë konsumator të Resë qeveritare.
Gjithashtu përmes pyetësorit është mbledhur informacioni dhe këndvështrimi i institucioneve
mbi shkallëzueshmërinë, kompleksitetin, çështjet e sigurisë, kostot ekzistuese, tipet e të
dhënave dhe mekanizmat e kontrollit të aksesit. Punonjësit, të cilët janë intervistuar, kanë
pozicione kyçe në institucionet e marra në konsideratë. Pyetjet e drejtuara janë zgjedhur me
kujdes dhe informacioni i mbledhur nuk thyen apo cënon çështje të sigurisë IT. Pyetësori i
detajuar dhe lista e institucioneve të intervistuara gjenden përkatësisht në Shtojcat A dhe B.

VI.1. Paraqitja e rezultateve të sondazhit
Më poshtë paraqiten grafikisht rezultatet e arritura pas përpunimit të informacionit të marrë
nga përfaqësuesit e institucioneve përkatëse.
VI.1.1.

Pyetjet e përgjithshme mbi institucionin

Si fillim, duhet të njihet madhësia e secilit institucion (numri i punonjësve), si një faktor i
rëndësishëm për përcaktimin e nevojave TIK në rritje të saj. Vlen të theksojmë që
informacionin paraprak të numrit të shërbimeve, që ata ofrojnë dhe numrin e transaksioneve e
kemi tashmë. Rreth 45% e institucioneve kanë deri në 100 punonjës dhe vetëm 32% e tyre
mund të cilësohen si institucione me më shumë se 500 punonjës.
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Grafiku 1. Madhësia e institucionit

Përafërsisht të gjithë institucionet specifikojnë, që vetëm 0-10% e buxhetit të tyre shkon për
infrastrukturat IT. Ky mund të konsiderohet një shpenzim relativisht i ulët krahasuar me
shumë vende evropiane dhe përbën një faktor pengues në planet për të zbatuar shërbime të
reja të teknologjive të informacionit dhe komunikimit. Rreth 59% e institucioneve pohojnë,
se infrastruktura e tyre ekzistuese është shumë e vështirë për t’u mirëmbajtur, ku institucionet
me një numër më të ulët punonjësish cilësojnë se mirëmbajtja e infrastrukturave të tyre është
pak komplekse.

Grafiku 2. Buxheti në dispozicion të
infrastrukturave TIK

Grafiku 3. Përdorimi i shërbime në Re

Grafiku 4. Kompleksiteti i infrastrukturave TIK
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Rezultatet tregojnë se me rritjen e organizatës, vjen edhe rritja e kompleksitetit të
infrastrukturave.

VI.1.2.

Infrastruktura e institucionit dhe përdorimi i Resë qeveritare

Meqënëse në seksionin A u morën rezultate përsa i përket institucioneve dhe
kompleksitetit të infrastrukturave, tani vlen të vlerësohet nevoja e institucioneve për
shkallëzueshmëri. Sipas përgjigjeve të marra nxjerrim përfundimin, që vetëm 36% e
institucioneve të pyetura e cilësojnë nevojën për shkallëzueshmëri si një faktor
kryesor të kalimit në Re. Ndërkohë 58% e këtyre institucioneve nuk përdorin asnjë
shërbim në Re dhe vetëm 42% e tyre e kanë konsideruar Renë kompjuterike, si një
zgjidhje për problemet e tyre dhe kanë nisur kalimin e disa shërbimeve në Renë
qeveritare shqiptare. Megjithatë 23% e institucioneve, që akoma nuk kanë kaluar në
Re shprehen, se ato janë duke vlerësuar mjedisin TIK për të përcaktuar shërbimet, që
duhen migruar në Renë qeveritare.

Grafiku 5. Burimet e rrjetit si pengues për
zgjerim

Grafiku 6. Shkallëzueshmëria si një nga
faktorët për kalimin në Re

Grafiku 7. Kompleksiteti i shërbimit në rrjet

Kur përfaqësuesit e institucioneve u pyetën se cili proces mes zhvillimit dhe
përmbajtjes është më kompleks, 45% e tyre cilësuan zhvillimin si më kompleks,
ndërkohë që 23% u përgjigjën se të dyja këto procese përbëjnë shërbime komplekse

80

Vlerësimi i Përdorueshmërisë së Aplikacioneve Cloud Computing

në rrjet. Nga ky rezultat, arrijmë në përfundim se pjesa më komplekse e shërbimeve
në rrjet është procesi i zhvillimit.
Ndërkohë, duke përdorur teknikat e virtualizimit, institucionet mund të reduktojnë
numrin e punonjësve për mirëmbajtjen e rrjetit dhe serverat e ruajtjes. 55% e të
intervistuarve cilësuan se institucioni ku ato punojnë përdor serverave të virtualizuar
ku zgjedhja e hypervisor-it të duhur në varësi të kushteve ekzistuese e ka lehtësuar
mjaft punën. Në rastin tonë, të gjithë institucionet të cilët kanë në përdorim servera
virtual përdorin Microsoft Hyper-V, si hypervisor. Shumica e institucioneve me
servera të virtualizuar i kanë zhvendosur shërbimet në Re, ndërsa pjesa tjetër është
duke e konsideruar këtë kalim.

Grafiku 8. Përdorimi i serverave fizik dhe
atyre virtual

VI.1.3.

Grafiku 9. Hypervisori i preferuar

Qasja institucionale ndaj përfitimit të përdorimit të Resë
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Grafiku 10. Avantazhet e përdorimit të shërbimeve në Re

Në paraqitjen grafike numër 10 kategorizohen kriteret të cilat përbëjnë përparësi në
përdorimin e Resë. Këto kritere i ndajmë sipas tre grupeve kryesore: përfitimi, siguria
dhe qeverisja. Secili prej përfaqësuesve të institucioneve ka vlerësuar disa kritere si
përparësi kryesore apo dytësore në punën e institucionit respektiv.
VI.1.4.

Qasja Institucionale ndaj sigurisë në përdorimin e Resë

Disa nga institucionet, që akoma nuk kanë kaluar shërbimet në Re mendojnë, se Reja
kompjuterike nuk ka besueshmëri të lartë. Ato ngRenë shqetësim në lidhje me
disponueshmërinë e shërbimeve dhe çështjet e sigurisë që lidhen me kalimin e
shërbimeve në Renë qeveritare. Problemi më i madh qëndron tek të dhënat
konfidenciale, që institucionet kanë në dispozicion. Rreth 86% e institucioneve e
shikojnë si mjaft kompleks shpërndarjen e informacioneve të klasifikuar përmes email-it. Për to është e rëndësishme, që institucionet të kenë siguri për të dhënat e tyre
para se të kalojnë në Re. Kjo mund të arrihet nga ofruesit e shërbimit, duke
mundësuar ndjekjen e protokolleve të sigurisë, enkriptimin e të dhënave dhe firewalleve personale.

Grafiku 11. Kompleksiteti i sigurisë së informacionit të klasifikuar përmes mail-it

Grafiku 12. Problemet e sigurisë
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Ndërkohë, nga përgjigjet e marra arrihet në përfundimin se një nga problemet më të
mëdha për sigurinë është koha jashtë shërbimi, siç është specifikuar nga 82% e
institucioneve. Koha jashtë shërbimit mund të sjellë humbje të mëdha në kosto dhe të
dëmtojë procese të rëndësishme për institucionin. Probleme të tjera kryesore janë
vjedhja e identitetit (77%), sulmet e mohimit të shërbimit(73%), privatësia (55%) etj.

VI.1.5.

Qasja institucionale ndaj qeverisjes së Resë

Rreth 82% e përfaqësuesve të institucioneve shprehen, se marrëveshja mbi nivelin e
shërbimit (SLA) është faktor thelbësor në disponueshmërinë e shërbimeve.
Gjithashtu, ato theksojnë se përgjegjësi kryesor për ruajtjen e sigurisë në Re duhet të
jetë vetëm ofruesi i shërbimit. Institucionet theksojnë faktin që nuk kanë SLA për
shërbimet në Re, që marrin nga institucionet qeveritare (p.sh. AKSHI). Vetëm 5% e
përfaqësuesve të institucioneve e konsiderojnë sigurinë si një përgjegjësi edhe të
përdoruesit. Rruga, që duhet të ndiqet nga ofruesi i Resë kompjuterike, është ndarja e
të dhënave publike dhe private në rrjet.

Grafiku 13. Ndikimi i SLA-së në
disponueshmërinë e shërbimit

Grafiku 14. Përgjegjësitë për çështjet e
sigurisë në Re

Grafiku 15. Rëndësia e analizës së rrezikut në përdorimin e Resë
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Përveç të tjerash i rëndësishëm është edhe vlerësimi i rrezikut në përdorimin e Resë, ku 64%
e institucioneve e cilësojnë këtë aspekt si mjaft kritik gjatë përdorimit të shërbimeve në Re.

VI.1.6.

Qasja institucionale ndaj kalimit në një model më të avancuar SaaS

Një nga çështjet kryesore të këtij punimi është kalimi i aplikacioneve në modelin e shërbimit
SaaS. Kur përfaqësuesit e institucioneve, të cilët kanë vënë në përdorim tashmë shërbimet në
Re u pyetën se cilat aplikacione janë më të mira për të kaluar në modelin e shërbimit SaaS në
Renë qeveritare, ato theksuan se aplikacionet inxhinierike (32%) dhe komunikimi (45%) janë
ndër më të përshtatshmet për të kaluar në SaaS duke konsideruar gjendjen aktuale të
shërbimeve dhe aplikacioneve të përdorura në institucion.

Grafiku 16. Vetëvlerësimi institucional i shërbimeve për migrim në Re

Grafiku 17. Aplikacionet më të përshtashme për t'u proçesuar në SaaS

Institucionet të cilat po mendojnë të kalojnë shërbimet e tyre në SaaS hasin disa sfida teknike.
73% e institucioneve cilësojnë ‘Sigurinë e Aplikacioneve’ si një nga sfidat kryesore, pasuar
me vështirësitë e integrimit me sistemin ekzistues (68%) dhe sigurinë e sistemit dhe rrjetit.
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Grafiku 18. Sfidat teknike të përshtatjes në mjedisin e Resë

Ndërkohë, zbatimi i politikave të kalimit të aplikacioneve shikohet si një nga pikat më të
rëndësishme nga 77% e institucione për t’u patur parasysh para kalimit në Re. Pas kësaj,
pikat më të rëndësishme janë: procedurat e kontrollit në Re (73%) dhe adoptimi me ligjet dhe
rregulloret (59%).

Grafiku 19. Sfidat kuadër të vënies në jetë të Resë

VI.2. Përfundime
Në këtë kapitull u paraqitën grafikisht të gjithë rezultatet e marra nga sondazhi. Me
analizimin dhe përpunimin e përgjigjeve, u mundësua arritja e rezultateve të rëndësishme për
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punimin në aspektin e tre kritereve kryesore të përdorueshmërisë së aplikacioneve të Resë
qeveritare, të propozuara në studim si: Përfitimi, Siguria dhe Qeverisja. Në këtë mënyrë,
përgjigjet dhe rezultatet e marra pas përfundimit të sondazhit ndihmuan në përcaktimin e
çështjeve kryesore, të cilat duhen patur parasysh gjatë zgjerimit të Resë qeveritare dhe kalimit
të shërbimeve në të. Përfundimet më të rëndësishme dhe të dobishme të nxjerra si rezultat i
zhvillimit të sondazhit janë:
 Përshtatshmëria e përdorimit të burimeve hardware përbën arsyen më të fortë për kalimin
në Renë SaaS;
 Ndërveprimi më i mirë dhe shkëmbimi në mënyrë më të lehtë i informacionit mes
institucioneve përbën një nga përfitimet kryesore të kalimit/migrimit në modelin e
shërbimit SaaS;
 Siguria e të dhënave shihet si një nga sfidat dhe pengesat kryesore të përdorimit të Resë
qeveritare apo të kalimit/migrimit në to;
 Nuk ka marrëveshje të mirëfillta ndër-institucionale, që përcakton ofrimin, menaxhimin
dhe monitorimin e shërbimeve Re;
 Përcaktimi dhe formulimi i marrëveshjes të nivelit të shërbimit (SLA) është faktor
thelbësor për mirë qeverisjen e Resë qeveritare;
 Çështja më kritike, që shqetëson institucionet publike dhe ka nevojë për një analizim më
të thellë është identifikimi dhe vlerësimi i rreziqeve të mundshme gjatë kalimit/ migrimit
në SaaS.
Në këtë kapitull, me zhvillimin e pyetësorit drejtuar institucioneve më të rëndësishme publike
që kanë interes në platformat Re dhe atyre që po planifikojnë të lëvizin në Re, u përmbush
plotësisht nën-objektivi [O.1.2]. Rezultatet e arritura shërbejnë në shtjellimin dhe
rekomandimet për zgjerimin e Resë qeveritare, të cilat paraqiten në tre kapitujt në vijim.

86

Vlerësimi i Përdorueshmërisë së Aplikacioneve Cloud Computing

Kapitulli i shtatë

VLERËSIMI I PËRFITIMIT, SI KRITER I
PËRDORUESHMËRISË SË APLIKACIONEVE NË RE
Siç u përmend në kapitujt më lart, infrastruktura e Resë qeveritare në Shqipëri është kryesisht
IaaS, kjo e zbatuar në modelin e zhvillimit të Resë hibride. Në këtë pjesë do të analizohen
përfitimet e zgjerimit/ migrimit të aplikacioneve në shtresën më të lartë të shërbimeve, SaaS
dhe do të vlerësohen përfitimet sipas tre karakterisitikave: kosto, përshtatshmëri, ndërveprim,
me qëllim rritjen e përdorueshmërisë siç janë ilustruar në figurën 24. Zgjedhja e këtyre
kritereve u bazua në rezultatet e analizave krahasuese si dhe rezultatet e sondazhit paraqitur
në seksionin e fundit të kapitullit VI.

Figura 24. Përfitimet në modelin SaaS

Modeli i shërbimit SaaS i ofron institucioneve publike mundësinë të përdorin aplikacionet e
ofruesit të shërbimit (AKSHI), që ekzekutohen në infrastrukturën e Resë. Aplikacionet janë të
aksesueshme përmes ndërfaqeve të pajisjeve të ndryshme të klientëve, siç janë web
browser-at. Organizatat publike, në rastin e platformës SaaS, nuk kanë nevojë të menaxhojnë
ose kontrollojnë infrastrukturat Re përfshirë këtu rrjetin, server-at, sistemet operative, vendet
e ruajtjes të të dhënave, apo edhe aplikimet individuale, por në disa raste, mund t’ju duhet të
konfigurojnë veçoritë e mjedisit të përdoruesit. Përfitimet e SaaS janë më shumë sesa
problematikat e zotërimit të të dhënave apo çështjet e sigurisë. Për shembull, shumë nga ne
përdorin shërbimet falas të e-mail-it të ofruar përmes Resë, që gjithashtu kontrollojnë dhe
ruajnë të dhënat tona. Megjithëse nuk i njohim politikat e privatësisë së ofruesit të shërbimit
(gmail, yahoo, hotmail, etj), ne vazhdojmë të përdorim këtë shërbim duke u ndjerë relativisht
të sigurtë në përdorimin e tij. Shërbimi i e-mail-it zyrtar i ofruar nga AKSHI kontrollon dhe
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ruan të dhënat për të gjithë përdoruesit e Active-Directory dhe zbaton një grup politikash në
një mënyrë të përqendruar. Gjithësesi, përdoruesit janë në dijeni të karakteristikave dhe
politikave të shërbimit të mail-it, sepse e-mail-i zyrtar përdoret sipas rregullave të
mirëpërcaktuara qeveritare.
Duke konsideruar tre kategoritë e përdorueshmërisë të specifikuara në seksionin V.4, në
vijim do të analizojmë tre kriteret e përfitimit gjatë lëvizjes së aplikacioneve dhe
shërbimeve në modelin SaaS.

VII.1. Kosto
Kur mendohet migrimi i aplikacioneve në Re, gjatë vlerësimit të kostove të ardhshme, është e
domosdoshme të përcaktohet mënyra se si ato do të faturohen. Këto kosto mund të
përcaktohen në bazë të përdorimit, kapacitetit, përdoruesve, instancave, ndarjes së
përfitimeve, faturat mujore ose si kombinim i dy apo më shumë faktorëve. Baza e
përzgjedhur apo kombinimi i tyre kanë një ndikim të dukshëm të kostove përsa i përket
përdorimit të burimeve, që lidhet me sa ato janë të parashikueshme në faturat e çdo muaji dhe
çfarë mekanizmash të pranimit të tyre do të nevojiten për të autorizuar ndryshimet në
përdorim të burimeve dhe shërbimeve.
Pas zhvillimit të sondazhit, siç vrojtohet në Grafiku 10, efektiviteti ekonomik dhe kursimi në
kosto humane, ishin përparësi kryesore të konsideruara nga shumica e institucioneve publike,
për përdorimin e shërbimeve në Re. Për të vlerësuar dhe optimizuar kostot duhet patur
parasysh një mënyrë matjeje apo peshimi të këtij kriteri në lidhje me kriteret e tjera të
përdorueshmërisë në Renë qeveritare shqiptare.
Përcaktimi i kostove të përgjithshme për secilin institucion, pas kalimit të aplikacioneve në
modelin SaaS mund të arrihet duke mbledhur të gjithë kostot e mëposhtme:


Kosto në bazë të përdorimit e cila përcaktohet në varësi të nivelit të përdorimit të
burimeve, si p.sh. përqindja e përdorimit të CPU së serverit, ose GB e të dhënave të
ruajtura. Kjo kosto është e ndryshueshme dhe shpesh është e vështirë për t’u parashikuar
saktësisht;



Kosto në bazë të kapacitetit të përdorur e cila varet nga kapaciteti i burimeve të përdorura,
si p.sh. numri dhe tipi i procesorëve, GB e RAM-it, GB e hapësirës ruajtëse të caktuar etj;



Kosto në varësi të përdoruesve e cila lidhet me numrin e përdoruesve, që kanë akses ndaj
burimeve të ofruara;



Kosto e përdorimit e cila përcaktohet nga numri i stacioneve të punës (workstation), të
cilat kanë akses në burimet e ofruara;



Kosto e përdoruesve konkurues e cila përcaktohet nga numri maksimal i përdoruesve, të
cilët mund të aksesojnë burimet në të njëjtën kohë;



Kosto e instancave e cila bazohet në numrin e instancave të software-ve të instaluar, si
p.sh. instanca e bazës së të dhënave apo middleware;
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Tarifa fikse mujore e cila është kosto e bazuar në tarifën mujore për burimet specifike, që
aksesohen.

Kur përzgjidhen aplikacione SaaS nuk ka kosto fillestare pasi nuk ka tarifa për liçencën dhe
klientët nuk duhet të përgjedhin një produkt të plotë. Ndërkohë, klientëve, të cilëve software i
nevojitet vetëm për një periudhë të limituar kohore mund të paguajnë vetëm për shërbimin e
marrë gjatë kësaj periudhe. Për SaaS, kosto e bazuar në numrin e përdoruesve dhe kosto e
përdorimit kanë përqindjen më të madhe në koston totale, ndërkohë që kostot e lidhura me
vëllimin e infrastrukturës mund të cilësohen si dytësore.
Qëllimi përfundimtar, që kërkohet të arrihet është përcaktimi i një rruge për të matur apo
parashikuar kostot e ardhshme me bazë mujore. Gjithashtu, duhet patur parasysh që çmimet
konkuruese në të ardhmen mund të mos jenë të njëjta me ato sot. Meqënëse tregu i burimeve
IT ndryshon në mënyrë të shpejtë me kalimin e kohës, duhen marrë parasysh edhe
ndryshimet e mundshme në koston totale.
Në mënyrë që të krahasohen kostot e ofertave të ndryshme të shërbimeve në Re, duhet të
aplikohet një metodologji që kombinon kostot që gjenerohen nga vetë çmimi dhe kostot e
tjera të lidhura, e më pas të krahasohen në mënyrë të qartë dhe të dobishme. Ky krahasim
merr në konsideratë të gjithë kostot e paparshikuara të lidhura me shërbimin, duke përfshirë
kostot e përhershme, ato të tranzicionit dhe të gjithë kostot që kryhen njëherë.
Institucionet gjithashtu nuk kanë pse të përdorin të gjithë burimet dhe paguajnë vetëm për aq
sa përdorin. Ky model i pagesës ‘paguaj sa shpenzon’ mundëson përfitimet e mëposhtme:









Redukton investimet IT CAPEX për përdorues të institucionit, duke i kaluar këto
kosto tek ofruesit e shërbimit, të cilët i shpërndajnë këto kosto tek të gjithë përdoruesit
e tyre;
Shpejtohet kthimin e investimit dhe përmirësohen fitimet nga investimi (ROI);
Reduktohen rreziqet e lidhura me zhvillimet IT, duke i transferuar ato (ose një pjesë të
tyre) te ofruesit e Resë;
Mirë përcaktohet procesi i prokurimeve IT;
Mirëmbajtja IT, përditësimet dhe kostot mbështetëse transferohen nga konsumatorët e
Resë te ofruesi i Resë (përditësimet mundëson automatikisht ndaj konsumatorëve dhe
faturohen periodikisht);
Arrihen përfitime në efektivitet të lidhura me shkallëzueshmërinë (elasticitetin) e
zhvillimeve në Re.

Rekomandimet më lart përbëjnë një bazë të rëndësishme për institucionet qeveritare për
të iniciuar një model të ri kostimi të investimit dhe përdorimit të Resë qeveritare. Deri
me sot, nuk ka asnjë model të zbatuar qoftë në shkallë institucioni qoftë në shkallë
kombëtare përsa i përket përdorueshmërisë së infrastrukturave TIK. Sugjerohet që
AKSHI të nisë një fazë eksperimentale të kostimit dhe hartimit të bazës së tarifimit qoftë
dhe pa transaksion real financiar.
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VII.2. Përshtatshmëria
Përshtatshmëria si kriter është parë sipas dy dimensioneve: përshtatja dhe shkallëzueshmëria.
Shërbimet në Re varen shumë nga përshtatshmëria e infrastrukturave, që nënkupton se me
rritjen e kërkesave për shërbime, burimet mundësohen automatikisht të përdoren, ose të mos
përdoren, dhe/ose të lëvizen në mënyrë, që të ekzekutohen në sisteme të tjera. Retë
kompjuterike mundësojnë më shumë shkallëzueshmëri krahasuar me metodat tradicionale IT.
Përgjigja e shpejtë dhe elastike ndaj kërkesave të institucionit, nëpërmjet Reve kompjuterike,
i jep institucioneve një përparësi konkuruese dhe optimizon punën në sektorin IT. Natyra e
përshtatshmërisë e Reve kompjuterike mundëson një mënyrë efektive, për të menaxhuar
kostot dhe shkallëzuar shërbimet sipas nevojave.
Grafiku 10 në seksionin C të kapitullit të VI paraqet nivelin e ndikimit të përshtatshmërisë të
burimeve software dhe hardware në marrjen e vendimeve për kalimin e shërbimeve në Re
nga ana e institucioneve publike. Rezultatet e arritura nga zhvillimi i sondazhit shpjegojnë
rëndësinë e marrjes në konsideratë të dy dimensioneve të përshtatshmërisë dhe
shkallëzueshmërisë në këtë seksion.
Përshtatshmëria në Re gjithashtu nënkupton që organizatat kanë opsionin të përdorin
kapacitete shtesë hardware ndërkohë që mbajnë kontrollin e infrastrukturës së tyre aktuale,
kanë opsionin të outsource-in të gjithë aspektet e infrastrukturës së tyre, ose të zgjedhin të
outsource-in plotësisht apo pjesërisht segmente të infrastrukturës.
Retë kompjuterike gjithashtu mundësojnë shërbime të besueshme dhe të shkallëzueshme, si
edhe mjedise zhvillimi dhe infrastrukturë, që mund të faturohet sipas një bazë të matshme.
Përshtatja e një aplikacioni ndaj kërkesave të audiencës. Shërbimet në Re duhet t’i lejojnë
konsumatorët të ndryshojnë ndërfaqen e tyre në varësi të nevojave që kanë. Një organizatë
mund të zgjedhë një ndërfaqe standarde të përshtatur për gjithë përdoruesit e tyre, duke
siguruar një kosto mirëmbajtje më të ulët. Aplikacionet, që shpërndahen në modelin SaaS
mund të përshtaten në varësi të kërkesave të klientëve. Çmimi përcaktohet individualisht në
varësi të aplikacionit të përshtatur. Ofruesit e SaaS gjithashtu mund të ofrojnë akses në APItë e tyre që lejon integrimin me sistemet ekzistuese.
Shkallëzueshmëria përcaktohet si aftësia e aplikacionit apo shërbimit për të lejuar një numër
të madh të paparashikueshëm përdoruesish dhe burimesh. Natyra elastike e Reve i lejon
organizatat jo vetëm të zhvillojnë zgjidhje në mënyrë të shpejtë, por gjithashtu të shtojnë
kapacitet kompjuterike sipas kërkesave dhe të mos e përdorin më këtë kapacitet kur nuk i
nevojitet me një përgjigje të shpejtë ndaj rritjeve të paparashikuara të kërkesave. Aftësia e
zgjidhjeve në Retë kompjuterike për t’u shkallëzuar lart apo poshtë është një përfitim i madh
pasi i siguron institucioneve më shumë mundësi rritje, duke paguar vetëm për burimet IT që
ai përdor (nuk duhet të mirëmbahen bashkësi burimesh rezervë për rastet e kërkesave të
larta).
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VII.2.1. Matja e shkallëzueshmërisë
Është e rëndësishme të njihet, nëse një shërbim në Re, që zgjidhet sot do të jetë i aftë të
përmbushë nevojat në rritje të institucionit për vëllim (p.sh. përdoruesit apo të dhënat).
Shkallëzueshmëria është një njësi matëse bazë, që përcakton përdorimin maksimal të
mundshëm të shërbimit.
Institucioni duhet fillimisht të përcaktojë cilat vëllime kritike të shërbimit do i duhet të rrisë
në të ardhmen, për të plotësuar nevojat e përdoruesve. Këto variojnë nga tipi i shërbimit, por
janë të lidhura ngushtësisht dhe me një burim kritik që mundëson shërbimin. Për shërbimet
SaaS numri maksimal i përdoruesve të lejuar (ose licensuar) përbën pikën kritike, që mund të
ketë nevojë për burime shtesë në të ardhmen.
Në IaaS mund të përzgjidhet numri maksimal i instancave të makinave virtuale për
aklikacion ose madhësia e TB maksimale e lejuar në diskun kryesor.
Më pas, për çdo vëllim kritik llogarisim:
Niveli i shkallëzueshmërisë = max_shërbimi/ max_parashikuar
Rritja e shkallëzueshmërisë= Niveli i shkallëzueshmërisë * 5, rrumbullakosur në
numrin e plotë më të afërt ose 10, kushdo të jetë më pak.
Ku:
Max_shërbimi = vëllimi maksimal që shërbimi mund të suportojë pa ndryshime në
SLA, pa rritje të papranueshme në kosto apo pa degradim të kohës së përgjigjes
Max_parashikuar = vëllimi maksimal i shërbimit që intitucioni pret t’i nevojitet për
operacionet në të ardhmen.

Sugjerojmë, që AKSHI të konsiderojë metodologjinë më lart për të vlerësuar
shkallëzueshmërinë në Re.

VII.3. Ndërveprimi
Nga rezultatet e marra gjatë zhvillimit të sondazhit, kemi arritur në përfundim, që një
ndërveprim edhe më i madh konsiderohet si përparësia kryesore e përdorimit të shërbimeve
në Re nga institucionet publike. Ndërveprimi është një infrastrukturë e ngritur dhe e zbatuar
më së miri në Renë qeveritare shqiptare. Në këtë seksion përshkruhen çështjet, që duhen
marrë në konsideratë në lidhje me ndërveprimin për të adresuar migrimin e kapaciteteve të
institucionit në shërbimet në Re.
Vlerësimi i aplikacioneve për gatishmërinë e migrimit në shërbimet në Re është i nevojshëm
në institucione, për të përcaktuar cilat aplikacione dhe të dhëna mund të lëvizin në një mjedis
Reje dhe cilat modele shërbimesh mund të mbështeten (IaaS, PaaS, SaaS). Zakonisht, merren
në konsideratë aplikacionet me rrezikun më të vogël (kanë shumë pak të dhëna sensitive), ose
aplikacionet të cilat mund të përfitojnë nga elasticiteti i ofruar nga Retë kompjuterike. Në
tabelën 11, përcaktohen tipet e aplikacioneve qeveritare më të përshtatshme për migrimin në
Re.

91

Vlerësimi i Përdorueshmërisë së Aplikacioneve Cloud Computing

Tabela 11. Tipet e aplikacioneve të përshtatshme për migrim në Re

Tipet e aplikacioneve më të përshtatshme
Aplikacione që nuk përmbajnë të dhëna
shumë sensitive.
Aplikacione të cilat ekzekutohen në
vendodhje të shpërndara për të shërbyer
përdorues të shpërndarë.
Aplikacionet të cilat duhet të shërbejnë
vëllime të mëdha të dhënash (shërbime
streaming).

Tipet e aplikacioneve më pak të
përshtatshme
Aplikacionet që përfshijnë të dhëna shumë
sensitive, sidomos kur mbrohen nga një
rregullore apo përfshihen rreziqe ligjore.
Aplikacione të cilat kërkojnë transaksione të
shpeshta në një baze të dhënash në godinën e
institucionit e cila nuk mund të migrohet në
Re.
Aplikacione të cilat ekzekutohen në
platformat e historike të mëparshme (legacy
platforms) të cilat nuk suportohen nga
ofruesit e Resë.

Aplikacione të cilat ekzekutohen më rrallë,
por që kërkojnë shumë burime kompjuterike
në momentin që ekzekutohen.
Zhvillimi, testimi dhe prototipet e
ndryshimeve në aplikacion, edhe nëse
aplikacioni final do të ekzekutohet në
infrastrukturë private.
Aplikacionet me arkitekturë të orientuar nga
shërbimi (SOA).

Për shërbimet SaaS, kodi i aplikacionit i përket ofruesit të shërbimit në Re. Migrimi i
aplikacioneve apo shërbimeve të institucionit në Re nuk përfshin mbartjen e kodit të
aplikacionit (p.sh. aplikacioni i institucionit zëvendësohet me aplikacionin e ofruar si shërbim
në re). Ajo që është e rëndësishme në rastin e SaaS është pajtueshmëria e ndërfaqes
funksionale të aplikacionit, në veçanti çdo ndërfaqe që i shfaqet përdoruesve. Edhe pse
ndërfaqja e përdoruesit e mundësuar nga aplikacionet SaaS nuk mund të jetë identike me atë
të institucioneve, është e dëshirueshme për mirë funksionimin e saj, që të paraqitet në një
mënyrë të ngjashme për të reduktuar kostot e ri-trajnimit të përdoruesve.
Lëvizja e aplikacionit në modelin SaaS do të kërkonte një trajnim të përdoruesve si edhe një
modifikim të proceseve ekzistuese, meqenëse pas kalimit në Re është e vështirë të ruhen një
kopje të njëjtë me aplikacionin origjinal të strehuar në institucion. Kjo duhet marrë parasysh
gjatë planifikimit të migrimit.
API-t funksionale të ofruara nga një shërbim SaaS duhet që në rastin më ideal të jenë të njëjta
me ndërfaqen e mundësuar nga aplikacioni i zëvendësuar (p.sh. API duhet të ofrojnë
ndërveprimin). Në rastet kur API-t nuk janë të ndërveprueshme, duhet të zëvendësohen
aplikacionet që i përdorin këto API, si pjesë e procesit të migrimit në SaaS.
Për të minimizuar ndryshimin, është e këshillueshme të krijohet një shtresë e përbashkët që
konverton thirrjet e API në formatin e nevojshëm për SaaS, ose duhet të zhvillohet një
Enterprise Service Bus (ESB).
Në rastet e PaaS dhe IaaS, ndërfaqet e përdoruesit dhe API shfaqur në aplikacionet e jashtme
janë përgjegjësi e kodit të aplikacionit, dhe ky kod është përgjegjësi e konsumatorit të Resë.
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Megjithatë, këto ndërfaqe mund të ndikohen si pasojë e lidhjeve të rrjetit nga institucioni në
Re. Nëse institucioni përdor teknikat SOA (ndërfaqe REST), atëherë ndikimi i migrimit
minimizohet. Në të kundërt, ndikimi ndaj aplikacioneve të tjera, që përdorin këto
funksionalitete të kaluara në Re do të ishte negativ dhe i dukshëm. Për këtë arsye, ndryshimet
e performancës si pasojë e kufizimeve të rrjetit duhet të konsiderohen si pjesë e migrimit
[50].
VII.3.1. Çështje të ndërveprimit të bazave të të dhënave shtetërore
Ligji Nr. 10 325, datë 23.9.2010. për bazat e të dhënave shtetërore, përcakton rregullat bazë
për krijimin, administrimin e bazave të të dhënave shtetërore dhe ndërveprimin ndërmjet tyre,
për të siguruar përdorimin me efektivitet, për interesa dhe shërbime publike, nga çdo subjekt i
interesuar. Në të specifikohen disa elementë të rëndësishëm teknik si [51]:
a) Të dhënat parësore të një baze të dhënash shtetërore janë informacione specifike, të
mbledhura nga institucioni administrues, në përputhje me aktin e krijimit;
b)
Të dhënat dytësore janë të
dhënat që merren nga një bazë tjetër të dhënash, ku ato janë parësore;
c) Ndërveprimi ndërmjet bazave të të dhënave shtetërore bëhet vetëm me të dhënat
parësore;
d) Ndalohet ndërveprimi i bazave të të dhënave shtetërore me të dhënat dytësore.
Autoriteti Rregullator Koordinues ka për përgjegjësi: a) të standardizojë procedurat dhe
rregullat për krijimin, regjistrimin, administrimin, ndërveprimin dhe sigurinë e bazave të të
dhënave shtetërore dhe elementeve të tjera specifike që lidhen me këto procese; b) të
regjistrojë bazat e të dhënave shtetërore përpara se të vihen në përdorim; c) të miratojë
arkitekturën dhe strukturën e bazës së të dhënave shtetërore;
Autoriteti është nën varësinë e AKSHI-t, edhe pse do të ishte ideale të ishte një autoritet i
pavarur shtetëror. Autoriteti, bazuar në procedurat standarde të administrimit dhe
ndërveprimit, do të duhet të vinte në dispozicion të institucioneve shtetërore webservice të
mundësuara nga ndërveprimi, të cilat lehtësojnë punën e shumë institucioneve publike në
lidhje me askesin e të dhënave primare të institucioneve të tjera. Ndër problematikat e vëna
re, është vështirësia e institucioneve të qeverisjes qendrore ose lokale të përdorin
funksionalitete të ndërveprimit, të cilat duhet të jenë të disponueshme për çështje
transparence të qeverisjes [52].

VII.4. Përfundime
Në këtë kapitull është analizuar përfitimi, si një nga kategoritë e përdorueshmërisë të
aplikacioneve në Re bazuar në tre kriteret respektive. Kjo kategori vlen të përdoret si në
modelin ekzistues të shërbimeve IaaS, ashtu edhe në vlerësimin e përfitimit gjatë lëvizjes së
aplikacioneve dhe shërbimeve në modelin SaaS. Disa gjetje të rëndësishme në këtë kapitull
janë:
Kosto: Kur mendohet migrimi i aplikacionve në Re, për të vlerësuar dhe optimizuar kostot
duhet patur parasysh një mënyrë matjeje apo peshimi të këtij kriteri në lidhje me kriteret e
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tjera të përdorueshmërisë në Renë qeveritare shqiptare. Në mënyrë që të krahasohen kostot e
ofertave të ndryshme të shërbimeve në Re, duhet të aplikohet një metodologji që kombinon
kostot që gjenerohen nga vetë çmimi dhe kostot e tjera të lidhura, e më pas të krahasohen në
mënyrë të qartë dhe të dobishme. Bazuar në modelet e propozuara, AKSHI do të duhet të
përpunojë një mënyrë standarde për të përcaktuar apo parashikuar kostot e përgjithshme në
bazë mujore për secilin institucion. Ky proces mund të nisë menjëherë në modelin e shërbimit
ekzistues IaaS, por bëhet akoma më e domosdoshme gjatë kalimit në modelin SaaS.
Përshtatshmëri: është një karakteristikë tjetër e rëndësishme e përfitimit. Në këtë seksion janë
përcaktuar metodat për llogaritjen e shkallëzueshmërisë së shërbimeve në bazë të nevojave në
rritje të institucioneve publike;
Ndërverpimi: Vlerësimi i aplikacioneve për gatishmërinë e migrimit në shërbimet në Re është
i nevojshëm për çdo institucion. Duhet përcaktuar saktë, cilat aplikacione dhe të dhëna mund
të lëvizin në një mjedis Reje dhe cilat modele shërbimesh mund të shërbejnë (IaaS, PaaS,
SaaS).
Kalimi në SaaS i ofron institucioneve qeveritare shumë përparësi si: eleminimi i kostove
fillestare, mirëmbajtje dhe përditësime, aksesueshmëri më të lartë, disponueshmëri e lartë dhe
pagesë në bazë të përdorimit. Është mjaft e rëndësishme që AKSHI si ofrues i shërbimeve në
Re të ndërtojë një metodologji të plotë për këtë kategori si pjesë e procesit të vlerësimit të
kalimit në SaaS.
Në këtë kapitull u mundësua vlerësimi i përfitimit të Resë qeveritare, si një nga detyrat
kryesore të këtij punimi. Në vijim të kapitullit V, ku përcaktohen komponentët e kuadrit të
propozuar të Resë qeveritare, në këtë pjesë përshkruhet dhe analizohet më në detaje
komponenti i parë ‘Përfitimi’, duke përmbushur objektivin [O.2.1]. Gjithashtu, me vlerësimin
e kritereve të përfshira në përfitimet e Reve kompjuterike, përmbushim pjesën e ilustrimit të
aplikueshmërisë, objektivi [O.3], për sa i përket kategorisë të parë ‘Përfitimit’.
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Kapitulli i tetë

QEVERISJA, SI KRITER I PËRDORUESHMËRISË SË
RESË
Përdorimi i Resë qeveritare në modelin IaaS apo kalimi drejt modelit të shërbimeve sipas
kërkesës, Software as a Service (SaaS), ka problematikat e saj, dhe duhet patur shumë kujdes
në zgjedhjet e bëra [53]. Zgjedhje të gabuara do të ndikonin negativisht në reputacionin e
shërbimeve të ofruara nga Reja qeveritare si dhe do të vështirësonin arritjen e suksesit të
kërkuar si pasojë e realizimit të shërbimeve në të. Qeveria e Shqipërisë duhet të marrë
parasysh rreziqet që mund të ndodhin për shkaqe qeverisje apo operacionale të Resë
qeveritare. Qëllimi i këtij kapitulli është të përcaktojë nevojën dhe kërkesat për të hartuar një
kuadër qeverisës të Resë qeveritare si një kriter i rëndësishëm i përdorueshmërisë së saj. Në
aspektin e qeverisjes janë konsideruar tre karakteristika të rëndësishme siç janë SLA,
Rreziqet dhe Kontrollet, të cilat do të trajtohen në seksionet në vazhdim.

VIII.1.

Marrëveshja e nivelit të shërbimit

Një marrëveshje e nivelit të shërbimit (SLA) është një garanci kontraktore mes ofruesit të
shërbimit dhe përdoruesit, e cila duhet të garantojë një nivel të kontraktuar të shërbimit [54].
VIII.1.1.

SLA

Në të specifikohet niveli i shërbimit, që ofruesi do të ofrojë ndaj përdoruesit, në terma të
matshme dhe si rezultat përcaktohen një bashkësi rregullash të lidhjes apo marrëdhënies mes
dy palëve kontraktuese. Një SLA normalisht duhet të përfshijë disponueshmërinë e shërbimit
dhe angazhimin për cilësinë, matjen e disponueshmërisë dhe cilësisë, kohën e përgjigjes dhe
riparimit, njoftimin rreth problemeve, pasojat nëse ofruesi i Resë kompjuterike nuk i
përmbahet termave të caktuara, ndryshimet e mundshme, mekanizmat auditues që garantojnë
përmbushjen e angazhimit nga të dy palët. SLA është një marrëveshje ligjore, e negociuar
mes palëve për përdorimin dhe marrjen në përdorim të burimeve kompjuterike. Në varësi të
modelit të zhvillimit varion edhe niveli i përcaktimit, matjes dhe raportimit të objektivave të
nivelit të shërbimit. Matja dhe raportimi i kohës së përgjigjes së transaksioneve janë shumë të
ndryshme nga matja e objektivave si disponueshmëria. Me zgjerimin e kërkesave të
bizneseve dhe institucioneve, konsumatorët e shërbimeve në Re mund të kërkojnë që në
SLA-në e ofruesit të Resë të përfshihet edhe koha e përgjigjes së transaksioneve. Në këtë
aspekt SLA ndihmon në vlerësimin e cilësisë së Shërbimit. Si çdo dokument tjetër ligjor,
edhe marrëveshja për nivelin e shërbimit (SLA) mund të jetë komplekse. SLA në SaaS
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gjithashtu nuk përbënë një rast të veçantë. Në të kundërt, për të bërë gjithçka më të vështirë,
SLA në SaaS janë të shkruara sipas interesave të ofruesit të shërbimit në Renë kompjuterike,
dhe jo të konsumatorëve. Për këtë arsye, është e rëndësishme që institucionet apo organizatat
të jenë mjaft të kujdesshëm për çështjet dhe pikat që duhet të jenë të përfshira në SLA
përpara se të vlerësojnë një ofrues të shërbimeve në Re.
Pse është përzgjedhur ky kriter dhe pse i vihet një theks i veçantë? Sot nuk ka asnjë
marrëveshje, që përcakton nivelin e shërbimit mes AKSHI-t dhe Institucioneve shtetërore.
Kjo bën, që në shumë situata, shumë probleme ligjore që lidhen me marrjen e shërbimit nga
qytetarë dhe biznese të mbeten të paadresuara, pikërisht sepse nuk ndahet dot përgjegjësia
ndërinstitucionale. Në hartimin e kontratave të tilla do të duhet patjetër angazhimi i ekipeve
IT, të cilët njohin më së miri kapacitetet dhe problemet teknologjike të lidhura me lëvrimin e
shërbimit dhe mund të adresojnë më së miri këto çështje në dokumentet SLA. Një përfundim
i tillë nxirret edhe nga rezultatet e sondazhit ku në Grafiku 13 vërehet se 82% të
institucioneve e konsiderojnë SLA si pikë thelbësore në disponueshmërinë e shërbimeve në
Re. Çështje kryesore që duhen patuar parasysh në SLA gjatë përdorimit të mjediseve Re
kompjuterike, dhe që shpesh përbëjnë dobësi janë listuar si mëposhtë:
-

Përcaktimi i qartë i angazhimit të ofruesit të Resë mbi çështje si uptime, koha e
përgjigjes, bandwidth-i, besueshmëria dhe siguria;

-

Mirëpërcaktimi i pronësisë, përgjegjësisë dhe veprimet gjatë përgjigjes ndaj incidenteve;

-

Përcaktimi i penaliteteve, nëse pikat e përcaktuara nuk përmbushen;

-

Mirë përcaktimi i neneve në mënyrë të drejtë e të barabratë për të mbrojtur konsumatorin
e Resë nga rreziqe dhe detyrime të mundshme ligjore;

-

Çështje të pa adresuara krijojnë mundësi për paqartësi ligjore, terma të padobishme
krijojnë rreziqe;
Rreziqet dhe shkeljet dhe dëmtimet e të drejtave të palëve të treta mund të sjellin
probleme ligjore dhe çështje gjygjësore;
Mos pajtimi me kërkesat e rregulloreve mund të sjellë penalitete si gjoba, apo sanksione
nga autoritetet përkatëse;
Mungesa e SLA-ve të standardizuara e bën të vështirë krahasimin mes shërbimeve
konkurruese mes ofruesve të ndryshëm të shërbimeve në Re.

-

SLA-të e ofruesve të shërbimit në Renë kompjuterike kanë shumë komponentë të njëjtë, por
ndryshojnë në shumë aspekte. Të gjithë SLA-të specifikojnë që kompensimi për rastet e
dështimit nuk mund të kalojë tarifën mujore që paguhet për shërbimin e marrë. Gjithashtu, ky
kompensim nuk mund të merret si një pagesë por si një kredit që mund të përdoret për të
paguar shërbimet e përdorura në të ardhmen. Shumica e ofruesve të Resë theksojnë se
ngjarjet si forca madhore, sulme DDOS, dështime të internetit etj. nuk janë të mbuluara nga
SLA. Ka modele të ndryshme për kompensimin e kohës jashtë shërbimi (downtime).
Megjithatë, shumë ofrues të Resë i mundësojnë vetes një periudhë të caktuar kohore për
zgjidhjen e problemeve. Kjo do të thotë që humbja e shërbimit deri në një limit kohor të
caktuar nuk shpërblehet me një kompensim. Koha downtime (jashtë shërbimi) mund të matet
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edhe ndryshe; disa ofrues e përkufizojnë atë si përqindja e periudhave pesë minutshe gjatë së
cilave shërbimi ka qenë i padisponueshëm. Këto dy principe të përmendura më lart
ndihmojnë ofruesit e shërbimit, duke zvogëluar kompensimet në rastin e problemeve me
shërbimin.
VIII.1.2.

Menaxhimi i marrëveshjeve të nivelit të shërbimit

Retë kompjuterike kanë një varësi të madhe ndaj ofruesit të Resë, që nënkupton sifda dhe
rreziqe si p.sh. shtimi i vulnerabiliteteve në ndërfaqet e jashtme, rrezik i shtuar në qendrat e
agreguara të të dhënave, pamjaftueshmëria e kontrolleve të mundësuara nga ofruesi, ndarja e
qartë e roleve dhe përgjegjësive mes konsumatorit dhe ofruesit, rreziku i pranisë së
keqdashësve në brendësi të ofruesit të Resë, paaftësia e ofruesit të shërbimeve, mungesa e
transparencës në procedurat e ofruesit të Resë, humbja e besueshmërisë, sfidat e
marrëveshjeve të nivelit të shërbimit (SLA) dhe rritja e besimit të një procesi garancie të
pavarur. Rreziqet më të spikatura në lidhje me ofruesin e Resë në Menaxhimin e SLA,
bazuar në vëzhgimin e kujdesshëm të literaturës përfshin: menaxhimi i aksesit si rezultat i
Varësisë nga ofruesi i platformës, Qëndrueshmëria e ofruesit, Çështjet e migrimit, Çështjet e
certifikimit dhe rregulloret. Këto rreziqe janë përshkruar në detaje në tabelën në vijim.
Tabela 12. Çështje për adresim në marrëveshjet e shërbimit

Varësia
nga Konsumatorët e Resë duhet të konsiderojnë çfarë mund të ndodhi nëse ofruesi i
ofruesi
i Resë duhet të ndërpresë ofrimin e shërbimeve. Shumë kompani kanë frikën se
platformës
pasi të kenë kaluar shërbimet në Retë kompjuterke, të dhënat e tyre mund të
‘mbahen peng’ nga një ofrues i caktuar i shërbimeve duke mos lejuar kalimin te
një ofrues tjetër shërbimi.
Qëndrueshmëria Një kërkesë kyçe në Retë kompjuterike është të garantohet qëndrueshmëria
e ofruesit
afatgjate e të dhënave dhe sistemeve, duke siguruar që ato do të jenë të
disponueshme edhe në rastin e ndryshimit drastik të modelit të biznesit nga
ofruesi i Resë, ndalimin e ofrimit të shërbimeve, largimi nga biznesi apo marrja
nga një kompani tjetër.
Çështjet
e Është shumë e rëndësishme të sigurohet mundësia e transferimit të të dhënave
migrimit
dhe shërbimeve në një ofrues tjetër, apo të migrohen sërish në infrastrukturën e
vetë institucionit në rastet e ndryshimeve të modeli të biznesit të ofruesit,
ndalimit të ofrimit të shërbimeve, largimit nga biznesi apo marrjes nga një
kompani tjetër në zotërim.
SLA duhet të garantojë që të dhënat dhe shërbimet të migrohen lehtësisht. Në
mënyrë që të dhënat të transferohen, duhet të përforcohen standardet teknike të
proceseve të transferimit, ndërfaqeve dhe formateve të të dhënave.
Çështjet
e Ofruesit e Resë duhet të plotësojnë detyrimet e rregulloreve si dhe ato për
certifikimit dhe certifikime. Ato gjithashtu duhet të jenë të gatshëm të marrin certifikime,
rregulloret
akreditime dhe të auditohen nga palë të treta.

Sugjerohet, që AKSHI të hartojë SLA tip e cila duhet të nënshkruhet me çdo institucion edhe
në modelin ekzistues të ofrimeve të shërbimeve IaaS. Kalimi në modelin SaaS e bën të
detyrueshme pasjen e kontratave mes institucioneve shtetërore.
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VIII.2.

Rreziku

Rreziku është shkaku (impakti) i mundshëm i një incidenti, që ka gjasa për të ndodhur si
rezultat i dobësive që kanë të bëjnë me Renë kompjuterike, të cilat mund të rezultojnë në dëm
të një sistemi ose organizate. Parashikimi i rreziqeve është ndër pikat më të rëndësishme në
platformat e Reve kompjuterike. Ai përfshin procesin e vlerësimit të probabilitetit dhe
pasojave të rreziqeve. Pjesa më e madhe e institucioneve publike të përfshira në sondazhin e
zhvilluar (64%) e kanë cilësuar rëndësinë e analizës së rrezikut, si kritike në përdorimin e
Resë. Si pasojë, vlerësimet e rrezikut do të ndihmonin në hartimin e kuadrit qeverisës për të
identifikuar dhe vlerësuar vazhdimisht rreziqet ndaj të cilave ekspozohen sistemet e
Institucioneve të vendoura në Renë qeveritarë. Rreziqet zakonisht kategorizohen sipas nivelit
në rreziqe të mëdha, mesatare apo të papërfillshme. Vlerësimi i rreziqeve ndërkohë është
procesi i përcaktimit të rrezikut dhe propozimit të masave që mund të ndërmerren për t’i
parandaluar ose zbutur ato. Siç do shohim në vazhdim rreziku kushtëzohet nga shumë faktorë
në një Re kompjuterike.
VIII.2.1.

Konsiderimi i rreziqeve bazuar në modelin e shërbimit

Rreziqet janë të lidhura ngushtë me modelin e shërbimit të Resë kompjuterike, që përdoret
nga një organizatë. Njësia e kontrollit dhe menaxhimit të burimeve TIK ndryshon në varësi të
llojit të modelit të shërbimit.
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Figura 25. Menaxhimi dhe kontrolli bazuar në modelin e shërbimit
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Në një model SaaS, konsumatori nuk menaxhon ose kontrollon infrastrukturën bazë të Resë
ose funksionalitetet e aplikacioneve, me përjashtim të rasteve të konfigurimit të aksesit të
përdoruesve. Në një model PaaS, konsumatori ka pak kontroll mbi aplikacionet e zbatuara
dhe konfigurimin e mundshëm të strehimit të aplikacioneve, por nuk kontrollon
infrastrukturën bazë të Resë. Konsumatori ka më shumë kontroll dhe menaxhim në një model
IaaS duke përfshirë aplikacionet, sistemet operative, ruajtjen dhe ndoshta disa komponentë të
zgjedhur të rrjetit. Figura 25 tregon ndryshimin në kontroll dhe menaxhim bazuar në modelin
e shërbimit. Retë private paraqesin një rrezik më të ulët për sa kohë ato menaxhohen nga vetë
organizata ose nga ofruesi i Resë, dhe veprojnë ekskluzivisht për atë organizatë. Megjithatë,
kjo mund të mos ofrojë të njëjtin nivel shkallëzueshmërie apo shkathtësie si shërbimet në
Retë publike dhe kërkon një investim më të madh dhe një grup IT më të aftë. Retë
komunitare paraqesin një rrezik më të madh se Retë private, sepse infrastruktura është e
përbashkët mes disa organizatave, gjë e cila sjell një humbje të mundshme të të dhënave, apo
ndryshime të paautorizuara (p.sh. të dhënat që ruhen së bashku me të dhënat e
organizatave rivale). Retë komunitare, megjithatë, kanë një kosto më të lartë se Retë
publike. Të dhënat mund të ruhen në vendodhje të panjohura dhe mund të jenë të
vështira për t’u gjetur nga Retë publike. Shërbimet në Re gjithashtu, nuk janë nën
kontrollin ose menaxhimin e organizatës në Retë publike, duke rritur rreziqet ligjore,
sigurinë, privatësinë dhe rreziqet e kontrollit. Megjithatë, Retë publike ofrojnë kosto
të ulët dhe shkallëzueshmëri më të lartë. Retë hibride paraqesin rrezikun më të lartë
krahasuar me modelet e tjera të zhvillimit. Retë hibride agregojnë rrezikun e
bashkimit të modeleve të ndryshme të zhvillimit. Prandaj, në këtë rast është tepër e
rëndësishme të sigurohemi, që të dhënat t’i përcaktohen tipit të duhur të Resë.
Rreziqet dhe përfitimet e përshkruara më lart aplikohen edhe në rastin e një Reje
Hibride. Ky rrezik varet nga modeli, siç tregohet në figurën 26, nga një rrezik më i
ulët drejt më të lartit ndërkohë, që rriten apo zvogëlohen përfitimet e marra nga
shkallëzueshmëria.

Të mirat

Hibrid
Publik
Komunitet
Privat

Rreziku
Figura 26. Progresimi i rreziqeve sipas modelit të Resë
99

Vlerësimi i Përdorueshmërisë së Aplikacioneve Cloud Computing

VIII.2.2.

Sfondi i rreziqeve

Në mënyrë që të mbrohen dhe ruhen asetet e Reve kompjuterike, është e rëndësishme për çdo
institucion të identifikojë rreziqet si në vijim:





Identifikimin e rreziqeve të lidhura dhe pikave të dobëta;
Vlerësim i rreziqeve të identifikuara, për të përcaktuar mundësinë e ndodhjes së tyre;
Vlerësim i rreziqeve të identifikuara për të parë ndikimin e tyre në institucion;
Zbatimi i një përgjigje të duhur për të reduktuar rrezikun e identifikuar deri në një nivel të
pranueshëm të bazuar në vlerën e aseteve.

Bazuar në analizën e literaturës, janë identifikuar disa kuadre të menaxhimit të rreziqeve dhe
metodat për vlerësimin e tyre përmendim pikat e mëposhtme si më të rëndësishme gjatë këtij
punimi:
 Grupi i punës i ENISA për vlerësimin dhe menaxhimin e rreziqeve [55];
 Kuadri i RiskIT [56];
 ISO/IEC 27001:2011 – Teknologjia e informacionit- teknologjitë e sigurisë- Menaxhimi i
rreziqeve dhe siguria e informacionit [57];
 Udhëzuesi për menaxhimin e rreziqeve për sistemet e teknologjisë së informacionit [58].
Këto kuadre përbëjnë bazën dhe referencën kyesore në diskutimin e koncepteve të rrezikut në
këtë seksion, që sjell si rezultat kontrollet e nevojshme për Retë kompjuterike në këto çështje:
 Siguria;
 Menaxhimi dhe kontrolli;
 Menaxhimi i marrëveshjes së nivelit të shërbimit;
 Pajtueshmëria ligjore dhe rregullatore;
 Ndërveprimi dhe portabiliteti;
 Rikuperimi nga dëmtimet dhe vazhdimësia e punës;
 Standardet dhe auditimi.

VIII.2.2.1.

Siguria

Siguria i referohet një bashkësie të gjerë politikash, teknologjish dhe kontrollesh të zhvilluara
për të mbrojtur të dhënat, aplikacionet dhe infrastrukturën e lidhur me Renë kompjuterike.
Rreziqet e lidhura me sigurinë në këtë mënyrë, ndahen mes ofruesit dhe konsumatorit të Resë
në varësi të modelit të zhvillimit dhe shërbimit. Siguria përbën rrezikun kryesor në Retë
kompjuterike sipas burimeve të ndryshme (C.A Solutions [59], ENISA [60], IDC [61], IT
Governance Institute [62], IEEE [63], Ponemon [64]).
Rreziqet e sigurisë më të përhapura në Re lidhen me politikat e sigurisë, kontrollin e të
dhënave, privatësinë, integritetin dhe disponueshmërinë e shërbimeve dhe të dhënave,
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enkriptimin, sigurinë e rrjetit, sigurinë logjike dhe sigurinë fizike [47]. Tabela e mëposhtme
paraqet një përmbledhje të rreziqeve të sigurisë të lidhura me Renë.
Tabela 13. Rreziqet në Re

Rreziku
Politikat e
sigurisë

Përshkrimi
Qëllimi i një politike mbi sigurinë e informacionit është dhënia e një
drejtimi të qartë dhe mbështetje Menaxhimit, për sigurinë e informacionit
konform ligjeve dhe rregulloreve si dhe kërkesave të biznesit [42].
Kontrolli i të
Zgjidhjet në Re e bëjnë të vështirë mbrojtjen e të dhënave dhe
dhënave
përforcimin e privatësisë, identifikimin e vjedhësve dhe sigurinë
kibernetike, pasi organizata apo institucioni nuk ka kontroll direkt ndaj të
dhënave që strehohen nga ofruesi i Resë. Ndarja e burimeve
kompjuterike me kompani apo institucione të tjera mund t’i ekspozojë të
dhënat ndaj konfiskimeve nëse një nga kompanitë e përfshira ka thyer
ligjet apo rregulloret.
Privatësia
Privatësia dhe konfidencialiteti lidhen me mbrojtjen, kontrollin apo
(konfidencialiteti) ndikimin e mënyrës se si të dhënat konfidenciale mblidhen, përdoren,
mbahen apo zbulohen. Ndarja e infrastrukturës së Resë me organizata të
tjera mund të sjellë problematika në lidhje me privatësinë e të dhënave
dhe konfidencialitetin.
Integriteti i
Integriteti i burimeve (sistemet dhe të dhënat) lidhet me sigurimin se
shërbimeve dhe
procesimi është i plotë, i saktë, në kohë dhe i autorizuar.
të dhënave
Disponueshmëria Në mënyrë, që shërbimet në Re dhe të dhënat të jenë të disponueshme në
e shërbimeve dhe kohën që nevojiten, duhet të parandalohen ndërprerjet e shërbimit si
të dhënave
pasojë e shkëputjeve të energjisë, problemeve në hardware, ndryshime
apo përditësime në software dhe hardware, sulme të ndryshme (sulmet
DoS), problematikat me lidhjen (Interneti dhe shpejtësia e banwidth-it),
probleme në aksesimin fizik, metodat e papërshtatshme për rikuperimin
nga dëmtimet dhe pika dështimesh në path-in e aksesimit të Resë.
Sistemet dhe të dhënat janë të kapshme dhe të përdorshme sipas
kërkesave të palëve të autorizuara.
Enkriptimi
Një rrezik i madh në mjediset e Reve kompjuterike është enkriptimi i
pamjaftueshëm dhe menaxhimi i çelsave të të dhënave. Mjediset në Re
janë të ndara mes disa qeramarrësve dhe ofruesi i shërbimeve ka
privilegjin të aksesojë të dhënat duke sjellë një rrezik të humbjes së tyre
apo të aksesit të paautorizuar. Të dhënat delikate apo të mbrojtura janë
shpesh në tranzit në rrjetet e Reve, duke rritur rreziqet e vjedhjes,
bllokimit apo kapjes. Të dhënat në disk apo mjedise live janë gjithashtu
të ekspozuara ndaj ofruesve apo palëve të tjera keqdashëse [65].
Siguria e rrjetit
Rreziqet e sigurisë së rrjetit përfshijnë hacking dhe ndërhyrjet me forcë,
enterprise perimetër evaporation dhe sulmet në pajisjet mobile
Siguria Logjike
Aksesimi përmes rrjeteve publike dhe shërbimeve të strehuara diku lidhet
me ekspozimin dhe rrjedhimisht me më shumë rreziqe. Të drejtat e
aksesit të privilegjuar duhet t’i jepen vetëm përdoruesve të autorizuar,
dhe duhet të rishikohen shumë shpesh. Zbatimi i elementëve të sigurisë
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dhe teknikave të ndryshme janë të domosdoshme për të siguruar
aksesimin e autorizuar ndaj të dhënave dhe aplikacioneve.
Me zhdukjen e qendrave fizike të ruajtjes së të dhënave, sulmuesit mund
të marrin akses ndaj të dhënave dhe aplikacioneve nga çdo pikë e rrjetit.

Siguria fizike

VIII.2.2.2.

Menaxhimi dhe kontrolli

Disa nga sfidat kryesore me kalimin sfida në lidhje me menaxhimin dhe kontrollin e
mjediseve në Renë kompjuterike përfshijnë të dhënat, menaxhimin dhe kontrollin e sistemit
dhe të dhënave, menaxhimin e ngarkesave të punës, kontrolli i ndryshimeve,
disponueshmëria e shërbimeve, mungesa e mjeteve dhe transparenca. Këto sfida paraqiten në
tabelën 13.

Tabela 14. Sfidat e kalimit në Re

Menaxhimi
dhe
kontrolli i sistemit
dhe të dhënave

Menaxhimi
i
ngarkesës së punës
Performanca

Kontrolli
ndryshimeve

i

Disponueshmëria e
shërbimeve
Mungesa e mjeteve

Përshkrimi
Me të dhënat, që strehohen nga ofruesit e Resë, organizatat kanë
vështirësi në kontrollin e të dhënave dhe ngjarjeve apo situatave që
ndodhin tek ofruesi i Resë. Çështjet e menaxhimit dhe qeverisjes në Re
përfshijnë mekanizma të standardizuar që merren me menaxhimin e
ciklit të jetës së të dhënave, menaxhimin e tarifimit për infrastrukturat e
përbashkëta, çështje në lidhje me përkeqësimin e bashkërendimit të
strategjive dhe rrezikun e pasjes më shumë sfidave teknologjiske në
vend të ofrimit të shërbimeve për të lidhur njerëyit dhe shkëmbimit të të
dhënave mes tyre [66].
Migrimi i ngarkesës së punë në një infrastrukturë të përbashkët rrit
ekspozimin dhe probabilitetin e ndërhyrjeve të paautorizuara.
Infrastruktura në Re mund të shkaktojë sjellje të paparashikueshme të
performancës për shkak të burimeve të përbashkëta. Ngarkesa e
ndryshueshme e punës të përdoruesve të ndryshëm mund të ketë ndikim
në CPU, rrjetin dhe burimet I/O në përdorim, duke sjellë ndikime në
performancën e aplikacioneve të ndërlidhura.
Integriteti i rrjetit, aplikacioneve, i bazave të të dhënave dhe software-t
të sistemit në një mjedis Reje të përbashkët, të aksesueshëm globalisht,
cënohet nga ndryshimet jo të duhura dhe të paautorizuara në të dhëna
dhe aplikacione. Natyra vetë shërbyese e Reve kompjuterike mund të
krijojë shpesh konfuzion në lidhje me përgjegjësitë për ndryshimet dhe
përditësimet e aplikacioneve. Përveç kësaj, çdo ndryshim në Renë
kompjuterike ndikon në shumë konsumatorë, duke kufizuar kështu
shkallën e përshtatshmërisë dhe arritjen e gjithë ndryshimeve në një
interval kohe të dëshiruar.
Konsumatori i Resë bazohet te ofruesi i Resë për disponueshmërinë e
shërbimeve dhe të dhënave. Besueshmëria e zgjidhjeve në Re për
aplikacione dhe të dhëna kritike nuk mund të garantohet akoma.
Mbrojtja e duhur dhe monitorimi i burimeve të informacionit të bazuara
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Transparenca

VIII.2.2.3.

në Re kërkon integrimin mes mjeteve të monitorimit të përdorura nga
ofruesi i Resë ashtu si edhe mjetet e përdorura nga konsumatori i Resë.
Të dhënat duhet të ngarkohen në kohë reale në mënyrë që të
mundësohet monitorimi i nevojshëm, të përmbushen kërkesat e sigurisë
dhe të arrihen performanca e pritur.
Organizatat kërkojnë që ofruesi i Resë të jetë transparent në
monitorimin e performancës së sistemit dhe të paraqesë ekzistencën e
kontrolleve të duhura të sigurisë. Transparenca i siguron konsumatorët,
që të dhënat dhe sistemet në Re janë të mbrojtura në mënyrën e duhur
nga aksesi i paautorizuar, ndryshimet dhe humbjet.

Pajtueshmëria ligjore dhe rregullatore

Organizatat kanë filluar të ndërgjegjësohen për garantimin e sigurisë dhe integritetit të të
dhënave, edhe kur ato ruhen nga ofruesit e Resë. Organizatat duhet të provojnë
pajtueshmërinë me standardet e sigurisë pavarësisht vendodhjes së të dhënave apo
aplikacioneve të tyre. Kjo mund të sjellë disa probleme në lidhje me prëputhshmërine me
rregulloret si më poshtë.

Organizatat duhet të përmbushin kërkesat e vendosura nga vetë organizata apo nga
institucione qeveritare, për të garantuar sigurinë e të dhënave të brendshme dhe të jashtme
si dhe të aplikacioneve. Përdorimi i Resë kompjuterike, në shumicën e rasteve nënkupton
që të dhënat dhe aplikacionet janë të strehuaraa në një vendodhje jashtë godinës së
institucionit dhe jashtë bashkësisë së rregulloreve dhe ligjeve që i mbrojnë ato në
institucion. Ligjet mund të bien në konflikt me detyrimet ligjore të konsumatorit në
shtetin e tij. Pajtueshmëria duhet të provohet pavarësisht vendodhjes së të dhënave.
Pajtueshmëria me disa ligje dhe rregullore përfshin Standardet për pagesat me kartë, Akti
i Përgjegjësisë, Auditimit dhe Transparencës së Korporatave, Standarde të auditimit si
SAS70 dhe ISO (CPNI [67], Clavister [68], [54], PWC [69], ISACA [70], Rittinghouse &
Ransome [1], Robertson [71], Weitz [72].
 Organizatat duhet të jenë konform me kërkesat e specifikuara në rregullore përmes
vlerësimeve të rregullta dhe njohjes së vendodhjes së të dhënave dhe aplikacioneve,
praktikat ligjore dhe ligjet specifike të ofruesit të Resë të aplikueshme në mjedisin e Resë,
të drejtat mbi të dhënat dhe kycja të dhënave vendor lock-in.
 Retë kompjuterike përfshijnë gjithashtu çështjet e taksimit në shtetin ku ndodhet ofruesi i
Resë, ashtu si edhe në shtetin ku ndodhet konsumatori [73].
 Ekspozimi i të dhënave në një mjedis të përbashkët me organizata të tjera mund t’i japë të
drejtën qeverisë të konfiskojë asetet në rastet kur një organizatë tjetër ka shkelur ligjin.
Rreziqet ligjore përfshijnë:
- Rreziqet e mbrojtjes së të dhënave;
- Rreziqet nga ndryshimi i juridiksionit;
- Rreziqet e licensimit;
- Kërkesat e mbajtjes së rekorderve në sektorin publik.
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VIII.2.2.4.

Portabiliteti dhe ndërveprimi

Portabiliteti siguron që konsumatori i Resë kompjuterike të jetë i aftë për të lëvizur të dhënat
(apo edhe gjithë aplikacionet) lehtësisht mes ofruesve të Resë. Një problematikë e madhe në
Retë kompjuterike është frika e Varësisë nga ofruesi i platformës, pra mungesa e mundësisë
për të marrë të dhënat apo sistemet nga një ofrues i Resë. Palët e interesuara të qeverisë janë
të shqetësuara në lidhje me portabilitetin nga perspektiva e inkurajimit të konkurrencës dhe
ndërtimit sistematik të elasticitetit.
Ndërveprimi është aftësia e sistemeve të ndryshme për të komunikuar lehtësisht me njëritjetrin. Problematikat e ndërveprimit përfshijnë papajtueshmërinë e shërbimeve të
mundësuara nga ofruesit e ndryshëm të Resë, kompleksitetin dhe kostot e larta të kalimit dhe
paqëndrueshmëria e të dhënave.

VIII.2.2.5.

Rikuperimi nga dëmtimet dhe vazhdimësia e punës

Kompleksiteti i shtuar si pasojë e mjedisit të Reve kompjuterike mund të rezultojë në
shtimin e komponentëve që duhen menaxhuar, dhe në procedura më komplekse për
rikuperim. Shqetësimet kryesore në këtë drejtim janë:









Kompleksiteti i arkitekturës teknike dhe kufizime të mundshme nga ofruesi i Resë;
Replikimi i të dhënave mbrapsh në infrastruktuart që ndodhen në godinën e institucionit
ose drejt një ofruesi tjetër;
Konfidencialiteti dhe ndikimi te konsumatorët e tjerë;
Ofruesi i Resë mund të përcaktojë kufizime në aktivitetet testuese për rikuperimin nga
dëmtimet;
Në rastin e ndodhjes së një incidenti, konsumatorë të tjerë mund të marrin prioritet më të
lartë në aktivitetet e rikuperimit;
Informacioni mund të mos lokalizohet direkt në rastin e ndodhjes së dëmtimeve të
ndryshme, për shkak të natyrës dinamike të Reve kompjuterike;
Vendodhja fizike, ku strehohet shërbimi i Resë, mund të pësojë dëmtime për shkak të
zjarreve, stuhive, shkatërrimeve natyrale dhe ndërprerjeve të energjisë elektrike;
Backup-et dhe arkivimi mund të kryhet nga ofruesit në vendodhje të ndryshme
gjeografike me rregullore të ndryshme, që shqetësojnë ruajtjen e të dhënave, mbrojtjen e
të dhënave dhe privatësinë.

VIII.2.2.6.

Standardet dhe auditimi

Organizatat duhet të provojnë, që pajtueshmëria e tyre me sigurinë është e bazuar në
rregulloret, standardet dhe praktikat e auditimit, pavarësisht vendodhjes së të dhënave dhe
sistemeve. Nuk ekziston asnjë metrikë standarde specifike për sigurinë e Resë, që mund të
përdoret nga konsumatorët e Resë për të monitoruar statusin e sigurisë të burimeve të tyre në
Re [65]. Kjo sjell vështirësi në lidhje me vlerësimin e sigurisë, përgjegjësisë dhe auditimit.
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Një rrezik tjetër është fakti, që konsumatorët mund të kenë të drejta të kufizuara për të kryer
auditime, ose për të kontrolluar performancën sië përshkruhet nët kontratën e SLA.

VIII.3.

Kontrollet

Siç është përkufizuar në kapitullin 5 të përdorueshmërisë, kontrollet (mbrojtjet ose
kundërmasat) janë politikat, procedurat, udhëzimet, praktikat ose strukturat organizative të
konceptuara për të siguruar përmbushjen e objektivave të biznesit dhe parandalimin, zbulimin
dhe korrigjimin e rreziqeve të Resë kompjuterike.
Një organizatë apo institucion si fillim përcakton objektivat e veta, dhe më pas identifikon
rreziqet e lidhura me to si edhe procesin IT që duhet të ndiqet për të arritur këto objektiva.
Për të zvogëluar mundësinë e ndodhjes dhe ndikimet e rreziqeve, një organizatë apo
institucion është i përgjegjshëm për të ndërtuar dhe zbatuar përgjigjet e duhura ndaj
rreziqeve. Këto përgjigje ndaj rreziqeve shërbejnë si pika kyçe për përcaktimin e kontrolleve.
Një paralajmërim për rrezikun nuk është i mjaftueshëm për të arritur një qeverisje efektive të
Resë kompjuterike. Janë të domosdoshme një bashkësi kontrollesh të cilat do t’i lejonin
institucionit të mitigojë rreziqet në mënyrën e duhur. Duhet të zhvillohet dhe ndiqet një
strategji e përshtatshme për mitigimin e rreziqeve dhe si pasojë mbrojtjen e të dhënave dhe
aplikacioneve në Re. Për këtë arsye këshillojmë të vëzhgojmë disa nga standardet, kuadret
dhe udhëzuesit ekzistues për Renë kompjuterike. Në këtë mënyrë mund të identifikohen
kontrollet e lidhura me secilin rrezik. Organizatat hasin një shumëllojshmëri rreziqesh të
shtuara gjatë përdorimit të Resë kompjuterike. Përgjegjësit e menaxhimit duhet të sigurohen
që ndiqen kontrollet e duhura për të reduktuar ndodhjen e rreziqeve. Ky proces i përcaktimit
të kontrolleve përfshin dy etapa:
1. Përgjigja ndaj rreziqeve: Menaxhimi i rreziqeve bazuar në një vlerësim të tyre;
2. Vendosja dhe ekzekutimi i aktiviteteve të kontrollit: Duhet të sigurohemi që përgjigjet
ndaj rreziqeve të përzgjedhura të veprojnë si pjesë e menaxhimeve të rreziqeve stë
organizatës.
VIII.3.1.

Metodat e kontrollit

Metodat e kontrollit përfshijnë kontrollet teknike dhe jo teknike. Kontrollet teknike përfshijnë
kontrollet e lidhura me teknologjinë, dhe janë të njohura ndryshe si kontrolle kompjuterike
ose aplikacioni. Kontrollet jo-teknike nënkuptojnë kontrollet menaxheriale dhe operacionale.
Tabela e mëposhtme përshkruan këto dy metoda kontrolli (teknike dhe jo teknike).
Tabela 15. Metodat e kontrollit

Kontrolli Përshkrimi
Dokumenti i standardeve NIST SP800-30 [58] i përcakton kontrollet teknike si ‘masa që
Kontrolle përfshihen në hardware, software apo firmware të kompjuterit ( p.sh, mekanizma të
teknike
kontrollit të aksesit, mekanizma të autentikimit dhe identifikimit, metoda enkriptimi,
software për detektimin e ndërhyrjeve)’. Kontrollet teknike janë të përfshira në zgjidhje
automatike (aplikacione) dhe janë të ndërtuara për të siguruar plotësinë, saktësinë,
autorizimin dhe validimin e kapjes së të dhënave dhe procesimin.
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Kontrolle
jo
teknike

Dokumennti i standardeve NIST SP800-30 përcakton kontrollet jo teknike si ‘kontrollet e
menaxhimit dhe operacionale, si p.sh. politikat e sigurisë, procedurat operacionale,
sigurinë fizike dhe sigurinë e personelit e mjedisit’. Qëllimi i kontrolleve jo teknike është
sigurimi i veprimtarisë së përhershme dhe efektive të sistemeve IT dhe zgjidhjeve të
automatizuara. Shembuj të kontrolleve jo teknike përfshijnë kontrollet mbi menaxhimin e
teknologjisë së informacionit, infrastrukturës së teknologjisë së informacionit,
menaxhimit të sigurisë dhe marrjes, zhvillimit dhe mirëmbajtjes së software-ve.

VIII.3.2.

Tipet dhe kategoritë e kontrolleve

Ekzistojnë tipe të ndryshme të kontrolleve si për metodat teknike edhe për ato jo teknike,
duke përfshirë kontrollin parandalues, zbulues dhe korrigjues. Qëllimi i tyre është për të
parandaluar një incident, për të identifikuar dhe njoftuar për ngjarje të dëshiruara, apo pas
ndodhjes së një ngjarje të pafavorshme, të adresohen kontrollet korigjuese.
Tabela 16. Tipet e kontrolleve

Tipet
Kontrollet
parandaluese

Kontrollet
zbuluese

Kontrollet
korrigjuese

Përshkrimi
Kontrollet parandaluese kanë qëllim të parandalojnë një incident (ngjarje të
padëshiruara, gabime dhe ndodhi të tjera të cilat kanë efekt negativ në proces apo në
produktin përfundimtar). Shembuj të kontrolleve parandaluese janë fuqizimi i
kontrolleve të aksesit, enkriptimi dhe autentikimi.
Një kontroll zbulues përdoret për të identifikuar dhe njoftuar për ngjarje të
dëshiruara ose jo, gabime dhe ndodhi të tjera (shkelje ose tentativa shkelje) të cilat
mund të kenë ndikim material në proces apo në produktin përfundimtar. Kontrollet
detektuese identifikojnë dhe karakterizojnë një incident në proces. Shembuj të
kontrolleve detektuese janë rrugët e auditit dhe metodat e detektimit të ndërhyrjeve.
Pas ndodhjes së një ngjarje të pafavorshme, kontrollet korigjuese supozohet të
limitojnë zgjerimin e dëmtimeve të shkaktuara nga ngjarja (p.sh. parregullsitë e
detektuara të sistemeve të informacionit).

Kontrollet funksionojnë në organizatë në të gjithë nivelet dhe funksionet dhe mund të
përfshijnë një sërë aktivitetesh si p.sh. miratimet, autorizimet, verifikimet, pajtimet,
përmbledhje të performancës, burimet e sigurisë, dhe detyrat e izolimit (segregation). Disa
elementë kontrolli janë:





Politikat dhe procedurat;
Standarde;
Udhëzuesit IT dhe praktikat më të mira;
Strukturat organizative.

Ndërkohë, kategoritë e kontrolleve përfshijnë strukturat e mëposhtme [74]:


Kontroll strategjik: Kontrollet strategjike janë qëllime të nivelit të lartë, të lidhura dhe
suportuese për objektivat e institucionit;
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Kontroll operacional: Kontrollet operacionale sigurojnë një përdorim efektiv të
burimeve;
Kontroll Raportues: Kontrollet raportuese sigurojnë besueshmërinë e informacionit që
raportohet ndaj përgjegjësve të menaxhimit;
Kontroll Pajtueshmërie: Kontrollet që sigurojnë pajtueshmëri me ligjet dhe rregulloret
e aplikueshme.

VIII.3.3.

Procesi i shmangies së rreziqeve

Kontrollet si rezultat i procesit të vlerësimit të rreziqeve, shërbejnë si të dhëna për procesin e
shmangies së rreziqeve. Për të zvogëluar rreziqet deri në një nivel të caktuar, duhet të
përzgjidhen dhe zbatohen kontrollet e duhura. Kjo gjithmonë duhet të kryhet pas identifikimit
të kërkesave të sigurisë dhe rreziqeve si edhe pas përzgjedhjes së një mundësie për trajtimin e
rreziqeve. Dokumenti NIST SP800-30 [58] thekson se kontrollet më efektive për nga kosto,
për të zvogëluar rreziqet, duhet të përzgjidhen në bazë të rezultateve të një analize kostopërfitim.
Përzgjedhja e kontrolleve mund të bëhet në bazë të standardeve, kuadreve dhe udhëzuesve
ekzistues, ose mund të ndërtohen kontrolle të reja për të përmbushur nevojat specifike.
Vlerësimi i ndërtimit të kontrolleve përfshin marrjen në konsideratë nëse kontrolli është i aftë
apo jo për të parandaluar, zbuluar apo korrigjuar rrezikun e identifikuar, dhe nëse ai është
ndërtuar në mënyrë të tillë që të përmbushë objektivat e procesit të kontrollit. Vlerësimi i
zbatimit të kontrolleve tregon nëse kontrolli ekziston apo jo, nëse është zbatuar dhe përdorur
siç duhet nga organizata. Vlerësimi i efikasitetit të kontrollit i referohet faktit, nëse kontrollet
veprojnë apo jo në bazë të arsyes pse janë ndërtuar.
Një kontroll është i ndërtuar me mendimin e ofrimit të garancisë rracionale se objektivat e një
institucioni do të mund të përmbushen (zvogëlimi i rreziqeve) [74]. Kur arrihet qëllimi thuhet
se kontrolli ishte efektiv. Vlerësimi i kontrolleve shërben për të përcaktuar nëse kontrolli
është zbatuar në rregull, vepron siç është parashikuar dhe prodhon rezultatin e dëshiruar.
Si përfundim, identifikimi i kontrolleve, është procesi i përzgjedhjes së një bashkësie
fillestare kontrollesh në varësi të rreziqeve të identifikuara. Vlerësimi i kontrolleve sjell
efektivitetin e ndërtimit, zbatimit dhe veprimit të kontrolleve të përzgjedhura.

VIII.3.4.

Standardet, kuadret dhe udhëzuesit për Retë kompjuterike

Pajtueshmëria me standardet ekzistuese dhe rregulloret është një qëllim specifik gjatë
përcaktimit të kontrolleve dhe matsave. Ky seksion paraqet disa nga standardet, kuadret dhe
udhëzuesit më të rëndësishëm në fushën e Reve kompjuterike.
Këto standarde janë gjithmonë në zhvillim e sipër, për shkak të natyrës evoluese të Reve
kompjuterike. Këshillohet të merren në konsideratë standardet, kuadret dhe udhëzuesit e
kontrollit më të përshtatshëm për Retë kompjuterike, të përcaktuara në tabelën e mëposhtme:
Tabela 17. Standardet ndërkombëtare kuadër
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Cloud
Security
Matrix

Ndërtuar për të mundësur principet themelore të sigurisë në Re, për të
udhëzuar ofruesin e Resë dhe ndihmuar konsumatorët e mundshëm të Resë në
vlerësimin e rreziqeve të sigurisë të një ofruesi Reje. (Cloud Security Alliance)

Cobit
(ISACA)

Një kuadër për kontrollin dhe qeverisjen e projekteve dhe operacioneve të
bazuara në IT.

FedRAMP

Mundëson një kuadër për vlerësimin dhe autorizimin e shërbimeve të Reve
kompjuterike. FedRAMP është e ndërtuar për përdorim nga agjensitë
shtetërore, por mund të përdoret për autorizim dhe monitorim të vazhdueshëm
të sigurisë si për sistemet e Reve kompjuterike qeveritare ashtu edhe ato
komerciale.

NIST

Dokumenti NIST SP800-53 R4 shtjellon kontrollet e nevojshme për të
adresuar sigurinë në Re [75].

ENISA

ENISA ka publikuar një raport “Cloud computing - Benefits, Risks and
Recommendations for Information Security” [55]. Ky raport përcakton numrin
e rreziqeve të lidhura me Renë, duke përmbledhur modelet e ndryshme të
shërbimeve dhe zhvillimit.

ISO

Specifikime me anë të të cilave vlerësohet sistemi i menaxhimit të sigurisë së
informacionit të organizatës dhe mënyrat e garantimit të certifikatave.

ITU

Program për auditimin/ vlerësimin i cili shërben si mjet dhe model për t’u
përdorur si udhërrëfyes për përfundimin e një procesi specifik vlerësimi.

IEEE

Standardet IEEE përcaktojnë specifika dhe praktikat më të mira bazuar në
njohuritë aktuale shkencore dhe teknologjike.

VIII.4.

Përfundime

Në këtë kapitulli u analizuan kriteret e përzgjedhura në lidhje qeverisjen të cilat janë:
marrëveshja e nivelit të shërbimit, rreziku dhe kontrollet. Është hartuar dhe paraqitur një
kuadër qeverisës i Resë qeveritare, me qëllim vlerësimin dhe rritjen e përdorueshmërisë së
saj. Të tre këto kritere të përdorueshmërisë përbëjnë shtyllën e kuadrit qeverisës të Resë dhe
duhet të jenë të sinkronizuara së bashku. Kuadri i paraqitur shërben si bazë për ndërtimin e
SLA-së, parashikimin e rreziqeve dhe strukturave të kontrollit për zhvillimin dhe zbatimin e
tyre në mënyrë të tillë, që të sigurojnë integritetin e Resë qeveritare shqiptare, besueshmërinë
dhe vlershmërinë e saj;
SLA: Marrëveshja e nivelit të shërbimit është një nga elementët kryesorë të përdorimit të
Resë kompjuterike cilido qoftë modeli i shërbimit që ajo ofron. SLA-të adresojnë me
kujdes, përdorimin, monitorimin, detyrimet e përgjegjesitë mes palëve në konsumimin apo
ofrimin e shërbimeve. Sot, nuk ka asnjë marrëveshje, që përcakton nivelin e shërbimit mes
AKSHI-t dhe Institucioneve shtetërore, në të cilën përcaktohen përgjegjsitë teknike dh
einsitutcionale mes palëve, si dhe mekanizmat e zgjidhjes së problemeve.. Në hartimin e
kontratrave të tilla do të duhet patjetër angazhimi i ekipeve ligjorë dhe IT, ku këta të fundit
njohin më së miri kapacitetet dhe problemet teknologjike dhe mund të adresojnë më së miri
këto çështje në dokumentet SLA. Kjo pasi çështje të pa adresuara krijojnë mundësi për
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paqartësi ligjore të cilat mund të krijojnë rreziqe të mundshme. Sugjerohet, që AKSHI të
hartojë SLA-të e cila duhet të nënshkruhet me çdo institucion që merr shërbim prej tij. Kjo
pasi kalimi në modelin SaaS e bën të detyrueshme pasjen e kontratave mes institucioneve
shtetërore.
Rreziqet: Parashikimi i rreziqeve është ndër pikat më të rëndësishme në platformat e Reve
kompjuterike si në përdorimin e saj ashtu dhe në kuadrin qeverisës. Rreziqet janë të lidhura
ngushtësisht me modelin e shërbimit Re. Në kapitull janë analizuar disa kuadre të
menaxhimit të rreziqeve dhe metodat për vlerësimin e tyre dhe është arritur në përfundimin e
rëndësishëm se duhen identifikuar rreziqet në vijim: Siguria; Menaxhimi dhe kontrolli;
Menaxhimi i marrëveshjes së nivelit të shërbimit: Pajtueshmëria ligjore dhe rregullatore;
Ndërveprimi dhe portabiliteti; Standardet dhe auditimi; Rikuperimi nga dëmtimet dhe
vazhdimësia e punës; Virtualizimi. Në mënyrë, që të mbrohen dhe ruhen burimet e Reve
kompjuterike, është e rëndësishme të ketë një kuadër qeveritar të rrezikut, dhe më pas, në
mënyrë unike çdo institucion të identifikojë rreziqet specifike dhe të zbatojë kontrollet e
nevojshme për të zvogëluar ndikimin negativ të tyre. Pas përcaktimit të objektivave dhe
identifikimit të rreziqeve një organizatë duhet të përcaktojë rrugën që duhet të ndiqet për të
zbuluar përgjigjet e duhura ndaj rreziqeve. Janë të domosdoshme një bashkësi kontrollesh të
cilat do t’i lejonin institucionit të mitigojë rreziqet në mënyrën e duhur.
Kontrollet: Është e rëndësishme të përcaktohet nëse kontrollet zbatohen në mënyrën e duhur
dhe nëse ato sjellin arritjen e rezultateve të dëshiruara. Metodat e kontrollit përfshijnë
kontrollet teknike dhe jo teknike. Përzgjedhja e kontrolleve mund të bëhet në bazë të
standardeve, kuadreve dhe udhëzuesve ekzistues, ose mund të ndërtohen kontrolle të reja për
të përmbushur nevojat specifike. Kur përmbushen qëllimet e përcaktuara dhe arrihen
përfitimet e parashikuara, mund të arrihet në përfundimin se kontrollet e zhvilluara kanë qenë
efektive. Kontrollet si rezultat i procesit të vlerësimit të rreziqeve, shërbejnë si input në
procesin e zvogëlimit të rreziqeve. Në këtë mënyrë rëndësia e qeverisjes qëndron në
identifikimin dhe zhvillimin e kontrolleve të duhura për të zbuluar pikat e dobëta të realizimit
të cilat mund të sjellin rreziqe të ndryshme.
Gjatë zhvillimit të këtij kapitulli përshkruhet dhe analizohet në detaje komponenti i
Qeverisjes, në kuadër të përmbushjes së objektivit [O.2.1]. Gjithashtu, me vlerësimin e
kritereve (SLA, rrezik dhe kontroll) në Renë kompjuterike, përmbushet pjesa e ilustrimit të
aplikueshmërisë, objektivi [O.3], për sa i përket komponentit të dytë ‘Qeverisja’.
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Kapitulli i nëntë

ASPEKTET E SIGURISË NË RENË QEVERITARE
SHQIPTARE
Në këtë kapitull do të analizohen principet e sigurisë në kuadër të përdorueshmërisë së Resë
qeveritare shqiptare. Siç dhe u paraqitën në kapitullin e pestë, kriteret e zgjedhura për t’u
marrë në konsideratë në këtë punim janë: siguria, privatësia, menaxhimi i identitetit.
Menaxhimi dhe mirëkuptimi i rreziqeve të sigurisë të lidhura me kapacitetet e përshtatjes të
Resë qeveritare në institucionet publike është një sfidë kyçe për shtetet në përgjithësi dhe për
Shqipërinë në veçanti. Gjithashtu, do të analizohen me vëmendje aspekte të rëndësishme të
sigurisë gjatë kalimit/migrimit të shërbimeve në modelin SaaS konform kritereve të
përdorueshmërise, si dhe strategjia dhe struktura e sigurisë në Re.

IX.1 Siguria
Siguria bazohet në një bashkësi të gjerë politikash dhe teknologjish, që përdoren për të
mbrojtur të dhënat, aplikacionet dhe infrastrukturën e ndryshme të Reve kompjuterike.
Rreziqet e sigurisë janë të ndara midis ofruesve të Resë dhe konsumatorëve në Re, bazuar në
shpërndarjen e Resë dhe modelit të shërbimit [76].
Rreziqet e sigurisë më të spikatura në Re lidhen me politikat e dobëta, kontrollin e të
dhënave, privatësinë, integritetin dhe disponueshmërinë e shërbimeve dhe të dhënave
respektive, kompleksitetin e enkriptimit, sigurinë e rrjetit fizik, sigurinë logjistike, dhe
sigurinë fizike [77].

IX.1.1 Siguria dhe modelet e shërbimit
Përveç problematikave të zakonshme të sigurisë që lidhen me Renë në përgjithësi, secili
model shërbimi ka problemet e veta specifike në lidhje me sigurinë.
Në IaaS, zhvilluesi ka një kontroll më të madh mbi sigurinë, sepse aplikacionet ekzekutohen
në makina virtuale të ndara nga njëra tjetra, por të ekzekutuara në të njëjtën makinë fizike. E
vetmja pikë ku duhet patur kujdes në këtë model është administruesi i makinave virtuale
(Hyper V në rastin tonë), i cili duhet të zotërojë dhe ofrojë një siguri më të lartë.
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Në PaaS, ofruesi mund të ofrojë një nivel të caktuar kontrolli specialistëve që ndërtojnë
aplikacionet mbi këtë platformë. P.sh. zhvilluesit mund të krijojnë sistemet e tyre të
autentikimit apo të enkriptimit të të dhënave. Megjithatë, ofruesit mundësojnë një siguri nën
nivelin e aplikacionit duke i bërë të dhënat e paaksesueshme mes aplikacioneve.
Në SaaS, çështjet më problematike janë analiza dhe filtrimi i alarmeve të sigurisë [78],
humbja e kontrollit të të dhënave, mbrojtja e të dhënave dhe përshtatja me rregullat qeveritare.
Punonjësit e ofruesit të Resë në mënyrë aksidentale ose jo mund të humbasin të dhëna të
rëndësishme dhe konfidenciale për një kompani. Në mënyrë që të ruhet konfidencialiteti,
klientët e Resë duhet të përdorin enkriptimin dhe metoda të sofistikuara për menaxhimin e
aksesit në shërbimet e SaaS. Modelet e rekomanduara të disponueshme në ditët e sotme,
bazohen në përdorimin e një kuadri, i cili zbaton një zgjidhje të sigurtë pa gjendje të
ndërmjetme e cila mund të përdoret për autentikimin e klientëve dhe menaxhimin e sesioneve.
Këto zgjidhje menaxhojnë me efektivitet të lartë mbrojtjen e burimeve nëpërmjet aksesit të
autorizuar për kapjen e tyre. Këto modele rekomandojnë zbatimin e disa komponentëve si
Policy Match Gate dhe Policy Activity Monitor si dhe nënkomponentëve përbërës të tyre si
Policy Validation Unit dhe Policy Proxy DB të cilët kanë në fokus të optimizojnë
shpërndarjen e shërbimeve të sigurisë dhe të aksesit të autorizuar. Analizat teorike të këtyre
modeleve nxjerrin në pah karakteristika të rëndësishme të këtij modeli, si zgjerueshmëria,
lehtësia në zbatimin efektiv të menaxhimit të sigurisë së burimeve të SaaS. [79].
Tabela 18. Problematika e sigurisë sipas modelit të shërbimit

Modeli i Ofruesi i shërbimit
Shërbimit
IaaS
-Instancat virtuale në IaaS shpesh nuk kanë
metoda ruajtje të vazhdueshme (të dhënat që
vijnë duhet të ruhen në vendin e ruajtjes së
afatgjatë) dhe të dhënat e paqëndrueshme
(volatile) mund të humbasin.
-Ofruesit në shumë raste nuk dëshirojnë të japin
imazhe të fundit të diskut sepse mund të
cënojnë të drejtat e privatësisë.
-Mund të lindin probleme me situatën e paqartë
në lidhje me mënyrën se si ofruesi menaxhon
mbarimin e kontratave të klientëve. Klientët e
kanë të pamundur të vërtetojnë nëse të dhënat
sensitive të ruajtura në makinat virtuale janë
fshirë apo jo.
PaaS
-Disa ofrues të shërbimit në Re ofrojnë
mundësinë e mbledhjes dhe ruajtjes të një
varieteti të dhënash për diagnostifikimin e
incidenteve.

Konsumatori i shërbimit
-Instancat IaaS ofrojnë më shumë
informacion për analizimin e sulmeve
apo incidenteve të ndryshme të
ndodhura në Renë kompjuterike.
-RFC 3227 përmban disa praktika të
mira të aplikueshme në IaaS në rastin
e incidenteve të sigurisë.

-Aplikacionet kryesore janë nën
kontrollin e konsumatorëve.
-Konsumatorët nuk kanë kontroll
direkt në mjedisin e ekzekutimit
-Mund të zbatohen mekanizmat e logimit dhe enkriptimit.
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SaaS

-Mjetet e log-imit duhet të ekzekutohen në
infrastrukturën e ofruesit të shërbimit
-Ofruesit mund të mos japin akses ndaj logeve
IP të klientëve që aksesojnë përmbajtje ose ndaj
metadata-ve të të gjithë pajisjeve

-Klienti nuk ka një këndvështrim të
thellë të sistemit dhe infrastrukturës
që mundëson shërbimin.
- Duhet të kërkohen kontrollet SSO
(Single sign-on)
-Klienti duhet të kontribuojë në
procesin e identifikimit të incidenteve
të kaluara duke zbatuar rregulla për të
mundësuar rimarrjen e të dhënave.

Kjo është një metodë efektive për të siguruar të dhënat përpara se ato të ruhen te ofruesi i
Resë. Megjithatë, enkriptimi nuk mund të aplikohet në shërbime ku të dhënat duhet të
përdoren në llogaritje. Është e rëndësishme që politikat e migrimit në SaaS të mundësojnë një
arkitekturë të mirëpërcaktuar të sigurisë për aksesimin e shërbimeve SaaS [80].
Problemet e Sigurisë në rastin e Resë qeveritare Shqitare do t’i shohim në tre rrafshe:
1. A janë të dhënat e institucioneve qeveritare të sigurta nga përdoruesit me qëllime të
këqija?
2. A janë të dhënat e institucioneve të ndryshme të ndara nga njëra-tjetra (klientët
SaaS)?
3. A munden institucionet të marrin të dhënat e tyre nëse AKSHI ka një problem, ose në
rast se ato duan të ndërrojnë ofruesin e shërbimit?
AKSHI duhet të sigurojë sistemet e fundit të sigurisë ndaj të dhënave të institucioneve
publike, duke përfshirë mbrojtjen nga viruset dhe malware, enkriptimin (industry encryption),
single sign-on (SSO), autentikim, monitorim, njoftim dhe sistem raportimi, përdorimi i
sistemeve që përdorin një strukturë për sigurinë në Re me një siguri efektive në sistemet e
komunikimit me enkriptim AES. Kjo arkitekturë sigurie mund të adaptohet lehtësisht në PaaS,
IaaS dhe SaaS dhe password-i i dhënë një herë të vetme mundëson një siguri extra gjatë
autentikimit të përdoruesve [81]. Ai duhet të sigurojë, që funksionalitetet e shërbimit Re të tij
të mbrohen në mënyrën e duhur. Gjithashtu është mjaft e rëndësishme, që stafi të jetë i
trajnuar në mënyrë që të administrohen të gjithë çështjet e sigurisë dhe politikat formale.

IX.2 Privatësia
Integriteti i të dhënave dhe konfidencialiteti janë çështje thelbësore gjatë vënies në punë të
Resë kompjuterike. Sistemet e sotshme moderne lejojnë që dërguesi të dërgojë një mesazh të
enkriptuar drejt marrësit nëpërmjet një serveri ruajtje në Re. Dërguesi nuk duhet të dijë asnjë
informacion tjetër përveç identitetit të marrësit (nuk i duhet të dijë çelësin publik apo
certifikatën e marrësit). Marrësi duhet të zotërojë dy gjëra në mënyrë që të mund të dekriptojë
tekstin. Si fillim është i domosdoshëm çelësi i tij sekret i ruajtur në kompjuter. Përveç çelësit
sekret atij i duhet një pajisje unike për sigurinë personale e cila mund të lidhet me
kompjuterin. Është e pamundur, që të dekriptohet teksti pa njërën prej tyre. Për më tepër në
momentin, që një pajisje sigurie humbet, ajo revokohet dhe nuk mund të përdoret më për
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dekriptimin e ndonjë teksti. Kjo mund të arrihet nëpërmjet serverit të Resë, i cili ekzekuton
menjëherë një algoritëm për të ndryshuar tekstin ekzistues të koduar duke e bërë të pa
dekriptueshëm nga pajisja e humbur. Ky proces është plotësisht transparent ndaj marrësit
[82].
Konsumatori i Resë gjeneron një çelës enkriptimi, me anë të të cilit enkriptohen dhe
dekriptohen të dhënat në rrugën drejt ofruesit të Resë. Për të siguruar ruajtjen e privatësisë së
të dhënave duhet një mirëmenaxhim i çelësave të enkriptimit. Për këtë arsye duhen ndjekur
hapat e mëposhtëm:
 Duhet të përcaktohet nëse çelësat do të mirëmbahen nga konsumatori i Resë apo nga
ofrues të besuar për menaxhimin e çelësave;
 Duhet të përcaktohet nëse çelësat ruhen në Re;
 Çelësat e enkriptimit nuk duhet të ruhen bashkë me të dhënat e enkriptuara;
 Duhet të administrohen çelësat e enkriptimit në mënyrë të sigurtë.
Enkriptimi i të dhënave dhe përdorimi i algoritmave të sofistikuar të enkriptimit sjell si efekt
anësor rritjen e ngarkesës së CPU-së në servera dhe në kompjuterat e përdoruesve, kjo
ngarkesë dhe vonesë në procesim bëhet akoma dhe me e dukshme në situatat e Big-Data.
Zgjidhjet e ofruara në të tilla raste dhe mundësitë më të mira janë ato që i enkriptojnë të
dhënat përpara se t’i vendosin në Re dhe i dekriptojnë ato pasi i marrin nga ajo. [83].

IX.3 Menaxhimi i identitetit
Menaxhimi i identitetit mundëson autorizimin e aksesit vetëm ndaj personave me të drejta të
caktuara. Për të realizuar këtë, duhet të zbatohen zgjidhje si Single Sign On (SSO) për
përdoruesit ekzistues. Përveç saj, mund të përdoren standarde për menaxhimin e identitetit si
SAML, SPML, WS-Federation etj. si mënyra për autentikimin dhe autorizimin e
përdoruesve. Për këtë arsye, në aplikacionet në Re në fusha sensitive si në e-Qeverisje
kërkohen më shumë mekanizma të sigurtë dhe të besueshëm për menaxhimin e identitetit.
Kjo pikë e dobët adresohet për aplikacionet e tilla duke zbatuar kuadrin STORK për
autentikimin e sigurtë në Re me përdorimin e eID. Kuadri STORK mbështet zgjidhje të
ndryshme kombëtare për eID dhe do të jetë kuadri më i rëndësishëm për eId në Evropë në të
ardhmen [84].
Vjedhja e identitetit, konsiderohet si një nga problemet kryesore të sigurisë, nga rezultatet e
arritura nga sondazhi i zhvilluar. 77% të përfaqësuesve të institucioneve publike e kanë
konsideruar këtë pikë si thelbësore për t’u marrë në konsideratë. Pengimi i aksesit ndaj
personave të paautorizuar vjen si domosdoshmëri për të mundësuar kriteret bazë të sigurisë
dhe për të ruajtur të dhënat konfidenciale. Opsione të sigurta autentikimi përfshijnë
certifikatat elektronike, përdorimin e tokenave, metodat biometrike etj., të cilat tentojnë të
ulin maksimalisht ndërhyrjen me forcë në sistemet në Re. Kompromisi në termat e sigurisë
është një nga pikat e dobëta, që sjell një rrezik të madh për përdoruesin. Ka shumë sisteme të
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cilat kërkojnë të rregullojnë këtë dobësi, duke propozuar një mënyrë e cila mundëson si
enkriptimin ashtu edhe kontrollet e aksesit për përdoruesit [85].
Krahas mënyrave të mbrojtjes, duhet të ndiqen edhe politikat e duhura për passwordet (si
p.sh. gjatësia minimale, kohëzgjatja e përdorimit, historia, kompleksiteti etj.) si edhe ato për
mbrojtjen e llogarisë (kohëzgjatja e bllokimit të hyrjes pas tentativave të dështuara).
Meqënëse shumica e shpërndarjes së burimeve kryhet nëpërmjet lidhjeve remote, API të
pambrojtura, qendra e sulmeve janë kryesisht API-t e menaxhimit dhe shërbimet PaaS.
Mënyrat e sulmeve si p.sh. phishing, fraud dhe shfrytëzimi i vulnerabiliteteve të software
vazhdojnë të kenë sukses. Kredencialet dhe password-et shpesh ripërdoren duke rritur
ndikimin e këtyre sulmeve. Por, zgjidhjet në Re shtojnë një kërcënim të ri [86]. Nëse
sulmuesi merr akses ndaj kredencialeve, ai mund të shikojë aktivitetet dhe transaksionet, të
manipulojë të dhëna, të kthejë informacion të falsifikuar dhe të ridrejtojë klientët në faqe të
rrezikshme. Instanca e shërbimeve mund të bëhet një bazë për sulmuesin, nga ku ai mund të
përdorë reputacionin e përdoruesit për sulme të mëtejshme. Është tepër e rëndësishme, që
institucionet në Shqipëri të cilat merren me politikat e Resë dhe vënien në jetë të tyre, të
marrin në konsideratë principet e mësipërme gjatë kalimi të shërbimeve publike në Re. Në
këtë aspekt, disa shërbime në Re i përmbushin principet e sigurisë, ndërsa disa të tjera vetëm
një pjesë të tyre.

IX.4 Arkitektura referencë e sigurisë në Re
Në këtë seksion, do të shikojmë me vëmendje një model të përgjithësuar mbi strukturën e
sigurisë, duke synuar trajtimin e çdo elementi të një sistemi të sigurtë informacioni si krijimi,
shpërndarja, vlerësimi dhe përmirësimi i një Reje qeveritare të sigurtë.

Konsumatori i
Resë
Shtresat e sigurta
funksionale
PaaS
IaaS

Menaxhimi i sigurtë i
përdorimit të Resë
Konfigurimi i Sigurisë
Transportueshmëria/
Ndërveprimi i sigurtë
Mbështetja e sigurtë nga
biznesi
Mbështetja organizacionale

Ofruesi i Shërbimeve në Re
Ofruesi Kryesor

Ofruesi i ndërmjetëm

Orkestrimi i Sigurisë së Sistemit Cloud
Zhvillimi i Sigurisë dhe Shtresa e Shërbimeve
Software as a Service (SaaS)

SaaS

Platform as a Service (PaaS)

PaaS

Komisioneri teknik
Shtresa e sigurtë e
Shërbimeve
SaaS
PaaS

Infrastrct. as a Service (IaaS)

Abstraksioni i
Sigurisë i
Burimeve dhe
Shtresat e
Kontrollit

Menaxh.i Agregimi
Sigurtë i i sigurtë i
shërbim- burimeve
eve në Re
Transportueshmëri/ Ndërveprim i Sigurisë

Menaxhimi i Sigurtë i
shërbimeve Cloud

Konfigurimi i Sigurisë

Shtresa e sigurisë
së burimeve fizike

Mbështetja e sigurtë nga biznesi

Hardware

Audituesi i Resë

Komisioneri i Resë

Lehtësirat

Mjedisi i Auditimit
të Sigurisë

Ndërmjet
ës i
sigurtë i
shërbime
ve

Arbitrazh
i Sigurtë i
Shërbim
eve

Komisioneri i Biznesit

Auditi
i Sigurisë
Auditori Cloud
Auditi për ndikimin
në privatësi
Auditi i
performancës

Trasmetuesi në Re
Mbështetja e Transportit të Sigurtë
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Figura 27. Arkitektura referencë e sigurisë në Re sipas NIST

Arkitektura e sigurisë dhe funksionet janë shumë të varura nga arkitektura referencë e Resë e
paraqitur në kapitullin e dytë. Figura 27 paraqet çështjet kryesore të sigurisë, që shqetësojnë
këtë arkitekturë [87]. Siç tregohet në figurë, sipas NIST funksionet kyç të një sistemi
menaxhimi të Resë ndahen në katër shtresa, dhe çdo shtresë përfshin një set prej katër
funksionesh kryesore:
 Shtresa e burimeve dhe e rrjetit e cila menaxhon burimet fizike dhe virtuale;
 Shtresa e shërbimeve përfshin kategoritë kryesore të shërbimeve në Re; IaaS, PaaS dhe
SaaS, funksionin e orkestrimit të shërbimit, dhe funksionet operacionale të Resë;
 Shtresa e aksesit përfshin API dhe funksionet e lidhjes midis Reve;
 Shtresa e përdoruesit përfshin funksionalitetet e përdoruesit, funksionalitetet e
partneritetit dhe ato të administrimit.
Funksione të tjera, si menaxhimi, arkivimi afatgjatë, ruajtja periodike e të dhënave, siguria
dhe privatësia, etj. konsiderohen si funksione ndër-shtresore që prekin të gjitha shtresat. Nga
perspektiva e sigurisë, principi i ndarjes kërkon që çdo shtresë të marrë përsipër disa
përgjegjësi. Në rast se kontrolli i sigurisë së një shtrese shmanget (p.sh. shtresa e aksesit),
funksionet e tjera të sigurisë do ta kompensonin, prandaj duhet të zbatohen funksione të tjera
shtresore apo ndër-shtresore [88].
Struktura e sigurisë për qëllimin e studimit tonë konsiderohet si një nga ndërhyrjet drejt
përmirësimit të përdorimit të Resë qeveritare. Pra, është shumë e rëndësishme për Autoritetin
Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike (AKCESK,) si edhe për
AKSHI-n, si organizata kryesore në zhvillimin e politikave të Resë dhe zbatimin e tyre, të
konsiderojnë këtë strukturë ashtu si edhe principet thelbësore të sigurisë të lidhura me të.

IX.5 Përgjegjësitë e aktorëve për sigurinë në Re
Gjatë aplikimit për përdorimin e shërbimeve në Renë kompjuterike, përdoruesit zakonisht
kanë shqetësime serioze në lidhje me mungesën e informacionit apo mënyrën e menaxhimit
të burimeve nga ofruesit e Resë, si p.sh. vendodhja e të dhënave sensitive, mungesa e
kontrollit fizik të qendrës së ruajtjes së të dhënave, besueshmëria e backup-it të të dhënave,
masat që do të ndërmerren në rastin e dëmtimeve etj. Gjithashtu, përdoruesit e Resë kanë
shqetësime rreth ekspozimit të të dhënave të tyre në qeveri të huaja dhe ligjet e tyre të
privatësisë.
Role të ndryshme përdoruesish, si p.sh. ofruesi i shërbimit të Resë, përdoruesi i Resë dhe
administratori IT duhet të përcaktohen, përkufizohen dhe përdoren në platformën e saj.
Paqartësia në këto role dhe në përcaktimin e përgjegjësive të secilit rol në lidhje me pronësinë
e të dhënave, kontrollin e aksesit, mirëmbajtjen e infrastrukturës etj. mund të sjellë probleme
ligjore apo teknike (sidomos gjatë punës me palë të treta). Gjithashtu, paqartësitë
kontraktuale mund të sjellin anomali apo incidente.
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Nga rezultatet e arritura gjatë zhvillimit të sondazhit, institucionet publike shqiptare
konsiderojnë ofruesin e shërbimeve në Re, si përgjegjës kryesor për çështjet e sigurisë në
Renë kompjuterike, edhe pse secili aktor është përgjegjës për çështje specifike të lidhura me
sigurinë. Për këtë arsye, në tabelën e mëposhtme paraqiten përgjegjësitë e secilit aktor në Re,
përgjegjësi, të cilat duhen marrë në konsideratë në strategjinë e sigurisë së Resë qeveritare
shqiptare.
Tabela 19. Përgjegjësitë e aktorëve për sigurinë në Re

Aktori në re

Konsumatori
në Re

Funksionet e Sigurisë

Nënfunksionet e Sigurisë

Menaxhim
i
sigurtë
përdorimit të Resë

Konfigurim i sigurtë
Ndërveprim i sigurtë
Mbështetje e biznesit
organizative e sigurtë

i

dhe

mbështetje

Orkestrim
i
sigurtë
i
ekosistemit të Resë
Shtresa funksionale të sigurta
Menaxhim
i
sigurtë
shërbimeve të Resë

i

Orkestrim
i
sigurtë
ekosistemit të Resë

i

Ofruesi i Resë

Konfigurim i sigurtë
Ndërveprim i sigurtë
Mbështetje e biznesit
Sigurimi i shtresës fizike të burimeve
(Hardware)– vetëm për një ofrues parësor
Abstraksioni i sigurtë i burimeve (Hardware) –
vetëm për një ofrues parësor
Zhvillim i sigurtë dhe shtresat e shërbimit

Transmetuesi Mbështetje për transport të
sigurtë
i Resë
Audituesi
i
Mjedis auditimi të sigurtë
Resë
Menaxhim
i
sigurtë
shërbimeve të Resë

Ndërmjetësi i
Resë

i

Orkestrim
i
sigurtë
i
ekosistemit të Resë - Vetëm
për ndërmjetësit teknik

i

Konfigurim i Sigurtë (aspekte teknike të
agregimit) - Vetëm për ndërmjetësit teknik
Ndërveprim i sigurtë (aspekte teknike të
agregimit) - Vetëm për ndërmjetësit teknik
Mbështetje e Biznesit
Konfigurim i sigurtë

i

Konfigurim i sigurtë

Agregimi i sigurtë

Ndërmjetësim i sigurtë
shërbimeve
Arbitrazh
i
sigurtë
shërbimeve

Konfigurim i sigurtë - Vetëm për ndërmjetësit
teknik
Ndërveprim i sigurtë - Vetëm për ndërmjetësit
teknik
Mbështetje e biznesit
Shtresa të sigurta të shërbimeve
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Përveç të tjerash, vendimi i një përdoruesi të Resë për të migruar një pjesë të infrastrukturës
së tij IT në një infrastrukturë Reje, do të sillte kalimin e një pjese të kontrollit të të dhënave
tek ofruesi i shërbimit. Kjo mund të përbëjë një kërcënim të madh ndaj të dhënave të
përdoruesit përsa i përket roleve dhe privilegjeve. Së bashku me transparencën e lidhur me
praktikat e ofruesit të Resë, mund të drejtohemi në një konfigurim të gabuar i cili mund të
shkaktojë sulme të brendshme. Këto pika të dobëta do të dëmtonin reputacionin e ofruesit dhe
mund të rezultojnë në një besim më të ulët të përdoruesit të Resë.

IX.6 Kërcënimet e lidhura me shërbimet në Re kompjuterike
Një masë e rëndësishme, që duhet marrë për të siguruar mjediset e Resë kompjuterike është
enkriptimi i përshtatshëm dhe menaxhimi kyç i të dhënave. Të dhënat sensitive janë në tranzit
në rrjet, duke rritur rrezikun e kapjes, hijacking, apo humbjes, për këtë arsye është shumë e
rëndësishme që të zbatohen sisteme të kontrollit të aksesit dhe enkriptimit të të dhënave, që
transferohen mes palëve. Metodat më të mira sot, ofrojnë skema efektive kriptografike për
kontrollin e aksesit në Re për ndarjen e të dhënave. Këto sisteme ofrojnë skema të
përkohshme enkriptimi të të dhënave, që ndahen mes palëve të bazuara në identitetin e palëve
[86].
Gjithashtu, është mjaft e rëndësishme përcaktimi i aktorit, që do të kontrollojë enkriptimin
dhe dekriptimin e çelësave (konsumatori Re apo ofruesi, dhe nëse metoda e enkriptimit e
përdorur është e duhura. Në mjediset Re, ofruesit e shërbimit kanë privilegjin e aksesit ndaj të
dhënave, duke krijuar rrezikun e humbjes së të dhënave apo aksesit të paautorizuar në Re
[89]. Për këto arsye një politikë e mirë e sigurisë për Renë hibride duhet të adresojë rreziqet
më të rëndësishme të sigurisë të listuara në tabelën e mëposhtme, kjo duke ndjekur principet e
sigurisë të përmendura në seksionin V.4.3 dhe të shtjelluara më në detaje më poshtë për rastin
e Resë qeveritare shqiptare.
Tabela 20. Kërcënimet e lidhura me shërbimet në Re

Kërcënimet për shërbimet private në Re

Kërcënimet për shërbimet publike në Re

Paqartësi në përgjegjësitë e komponentëve në Paqartësi në përgjegjësitë e përbërësve të
Re
shërbimeve
Pabarazi mbrojtje mes shtresave të ndryshme

Humbja e politikave të qeverisjes

Ndërprejra e biznesit

Humbja e besimit

Varësia nga ofruesi i infrastrukturëst (Supplier Varësia nga ofruesi i shërbimit (Service
lock-in)
provider lock-in)
Rreziqe të licensimit

Aksesim jo i sigurtë i përdoruesit

Konflikte me ligjet

Mungesë
burimeve

Integrim i keq

Humbja e të dhënave dhe informacionit

informacioni

/

menaxhim

i

Administrim jo i sigurtë i API
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Problematika të sigurisë në një mjedis të
përbashkët
Dështime të izolimit të Hypervisor-it
Jo disponueshmëria e shërbimit
Pasiguria në të dhëna dhe mospërputhshmëria
Abuzim nga ofruesit e shërbimit Re

IX.7 Principet e sigurisë në Renë qeveritare shqiptare
Megjithëse të mirat e përdorimit të Resë qeveritare janë të njohura, shumë qeveri hezitojnë
për të kaluar në përdorimin e Resë, për shkak të shqetësimeve mbi sigurinë e burimeve,
aksesin jo të autorizuar, humbjen e të dhënave, keqbërësit e mundshëm etj. Një sfidë madhore
në mjediset e Resë kompjuterike është humbja e kontrollit mbi të dhënat [90], dhe në të
njëjtën kohë ruajtja e konfidencialitetit, integritetit dhe disponueshmërisë së informacionit.
Pavarësisht ekzistencës së rreziqeve të sigurisë në përgjithësi në mjediset TIK, Reja krijon
rreziqe dhe cënueshmëri të reja të cilat ndryshojnë kontekstin dhe madhësinë e rrezikut në
krahasim me mjediset tradicionale IT.

IX.8 Zbatimi i sigurisë në Renë qeveritare shqiptare dhe rreziqet e
imponuara
Reja private e AKSHI-t ofron shërbime të dedikuara dhe një mjedis operimi të dedikuar
(single-tenant), me të gjithë të mirat dhe funksionalitet e elasticitetit dhe me një model
mbështetje të përshtatshmëm për shumë institucione publike. Kjo është mënyra më e
përshtatshme për aplikacionet të cilat kërkojnë kontroll të plotë dhe konfigurueshmëri të
infrastrukturës dhe sigurisë, siç është edhe rasti i AKSHI-t. Arsyet kryesore pse në Shqipëri
është zgjedhur kombinimi i Resë publike dhe private janë:
1. Reja hibride mundëson krijimin e një Reje që mbulon gjithë godinën, e cila përdoret e
lidhur me Renë publike (zgjidhjen e Microsoft-it në këtë rast) për të reduktuar shpenzimet
në mirëmbajtje;
2. Reja hibride mundëson një siguri më të madhe ndaj të dhënave dhe proceseve.
Kjo përzierje e modeleve të Reve ka sjellë disa përparësi:
 Infrastrukturë në qendrën e ruajtjes së të dhënave;
 Eleminim i vonesave për shkak të trafikut në internet; çdo përdorues në perspektivën e
trupit publik përfiton nga aksesimi i infrastrukturës së qendrës së ruajtjes së të dhënave
duke përdorur VPN;
 Kohë procesimi më e shpejtë pasi disa të dhëna procesohen lokalisht.
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Modeli hibrid i përdorur mund të ofrojë një administrim efektiv të burimeve të shpërndara,
por ai rrezikon të bëhet kompleks për shkak të problemeve të sigurisë që mund të lindin.
Gjithashtu, ai bart probleme në regjistrimin e të dhënave logging dhe veprimet e ndërmara
për marrjen e logeve/rregjistrimeve në një vend të vetëm në një format të përbashkët. Në
platformën e Resë qeveritare në Shqipëri, serverat e Hyper-V janë të ekspozuar ndaj
malware dhe viruseve ashtu si çdo sistem operativ tjetër dhe për këtë arsye duhet të sigurohet
një mbrojtje e përshtatshme. Kompleksiteti potencial i këtij modeli thekson nevojën për të
përdorur mjetet e virtualizimit për të zhvilluar, mirëmbajtur, dhe audituar përkthimin e
rregullave dhe të drejtave në kontrolle të aksesit [91].

Disa shembuj konkretë që duhet të adresohen në mbrojtjen e plotë të Resë qeveritare janë
listuar si në vijim:
 Anti-virus, anti-spyware for HTTP;
 Anti-phishing;
 Firewall dhe aplikacioni firewall duhet të zbulojnë VoIP dhe aplikacione p2p;
 Raportimi i incidenteve;
 Një shërbim Antivirus për aplikacionet HTTP, HTTPS 2.3.1dhe FTP;
 Antivirus që mundëson bllokimin e Viruset, spyware, Trojanet, scams, worms, etj;
 Funksionalite të avancuara të firewall-i;
 Bllokimi i shërbimeve duhet të jetë i mundur për protokolle si: http, ftp, smtp, pop3, p2p,
etj;
 Bllokimi në bazë protokolli ose aplikacioni duhet të jetë i mundur specifikisht: p2p,
instant messaging, chat, etj;
 Të gjithë veprimet duhet të listohen në log-e, sipas një konfigurimi të mirëpërcaktuar;
 Domain Keys (DKIM): përdorimi i çëlsave çift Public/Private në mënyrë, që të
kontrollohen përkundër atyre të publikuar në DNS;
 Tar pitting: teknike që konsiston në futjen e një vonese gjatë negocimit të lidhjes SMTP
në mënyrë që email server-i apo SMTP Gateway të mbrohet nga lidhjet e inicuara nga
sisteme që dërgojnë spam-e në mënyrë të automatizuar;
 Shërbime Antiphising;
 Duhet të ofrohet Bandwidth Managment. Ky funksionalitet duhet të lejojë administratorët
të kufizojnë trafikun për adresë IP ose një institucion i cili menaxhohet dhe provizionohet
në mënyrë të pavarur.
Me adresimin e pikave të mësipërme, mund të arrihen të eleminohen ose zbuten ndikimet
negative, që mund të kenë problemet e sigurisë të paraqitura më lart në Grafiku 12.
IX.8.1 Zvogëlimi dhe adresimi i rreziqeve të sigurisë në Renë qeveritare
Në mënyrë që të garantohen kontrollet e duhura të sigurisë për mjedisin e kompjutimit në
Renë qeveritare shqiptare, arkitektura/modeli i sigurisë dhe kuadri i saj duhet të zbatohen në
një mënyrë të integruar. Duke ju referuar shembujve më të mirë ndërkombëtar, tabela e
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mëposhtme identifikon kërcënimet e sigurisë dhe kërkesat për Renë hibride. Në rastin e Resë
hibride qeveritare shqiptare, këshillohet që çështjet e sigurisë të prioritizohen si më poshtë:
Tabela 21. Prioritizimi i kërcënimeve të sigurisë

Arkitektura/modeli i sigurisë dhe kuadri
Menaxhimi i sigurisë dhe teknologjia e auditimit
Siguria e ruajtjes
Mbrojtja e të dhënave dhe privatësisë
Menaxhimi i identitetit
Menaxhimi i sigurisë së rrjetit
Monitorimi i rrjetit dhe përgjigja ndaj incidenteve
Plani i vazhdueshmërisë së biznesit (BCP) dhe
rikuperimi nga shkatërrimet
Ndërveprimi dhe siguria e transportueshmërisë
Siguria e virtualizimit
Predikata të detyrueshme

Prioritet i lartë
Prioritet i lartë
Prioritet i ulët
Prioritet i lartë
Prioritet i lartë
Prioritet i lartë
Prioritet i lartë
Prioritet i lartë
Prioritet i mesëm
Prioritet i lartë
Prioritet i lartë

Në rrafshin teknik, një tregues prioriteti (i lartë, mesatar ose i ulët) caktohet ndaj çdo
çështje sigurie. Ky prioritet llogaritet bazuar në diskutimet rreth Resë hibride në aspektin
e nivelit të rreziqeve dhe ndikimit në të.
Disa masa më konkrete janë, vetëvlerësimi i sigurisë nga AKSHI, auditimi dhe çertifikimi i
sigurisë nga një palë e tretë me qëllim të ofrimit të shërbimeve në Re, bazuar në kërkesat e
sigurisë të përdoruesit. Gjithashtu duhet të zbatohen kriteret e nevojshme për sigurinë, për
të mundësuar kuptimin e nivelit të sigurisë mes aktorëve në Re. AKSHI duhet të zbatojë
politikat e veta të sigurisë duke integruar politikat e sigurisë të përdoruesit të shërbimeve
në Re, negocimin e SLA-së dhe propozimin e disa zgjidhjeve të pranueshme. Ndërkohë, që
AKSHI zbaton masat e sigurisë për t’ju përgjigjur rreziqeve të ndryshme, ai nuk është i
vetmi aktor në Renë qeveritare. Siç e kemi përshkruar rolet e palëve të përfshira si
konsumatori, ofruesi, përdoruesi etj., secili nga pjesëmarrësit ka përgjegjësitë dhe
përfshirjen e tij në çdo fazë të ofrimit të shërbimit. Në këtë situatë AKCESK, si autoriteti
për sigurinë kibernetike duhet të ndërtojë dhe të bëjë të disponueshme politika të sigurisë
në një shkallë të gjerë dhe duhet të monitorojë zbatimin e tyre.
Qeveria e Shqipërisë duhet të përgatitet për një strategji sigurie në Renë qeveritare e cila
duhet të marrë në konsideratë ndërlikimet më të rëndësishme të sigurisë të hasura nga
Autoriteti AKCESK dhe të rekomanduara nga ky studim. Principet që duhet të adresohen
janë:
 Adresimi i kërkesave bazë për sigurinë në Renë qeveritare;
 Monitorimi i vazhueshëm i kërkesave të sigurisë të zbatuara në Renë qeveritare;
 Auditimi i vazhdueshëm i kërkesave të sigurisë të zbatuara në Renë qeveritare;
 Përditësime të vazhdueshme dhe të rregullta të nevojshme në sigurinë në Renë
qeveritare shqiptare.
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IX.8.2 Çështje institucionale të migrimit në Re në modelin SaaS
Në Grafiku 16, vërehet se 45% e institucioneve publike janë duke menduar kalimin në
modelin e shërbimit SaaS, për të arritur përfitime të vlefshme për institucionin. Për këtë arsye
përmendim tre faktorë kyç që duhen patur parasysh gjatë procesit të migrimit në modelin
SaaS, dhe për të cilat institucionet publike kanë një ndjeshmëri të lartë janë analizuar në
vijim. Kur është fjala për migrim të plotë në Renë qeveritare sipas modelit SaaS, shfaqen
shqetësime të shumta si edhe ndërlikime të çështjeve të sigurisë, më së shumti të lidhura me
vlerësimin e rrezikut dhe elasticitetin, migrimin e suksesshëm dhe alternativat e zgjedhjes së
Resë private/publike. Jemi përqëndruar në modelin e Resë hibride, e cila është duke u zbatuar
nga AKSHI.
Besimi. Përdoruesi duhet të ketë besim në Re. Mënyra e mbajtjes së të dhënave, lehtësimit të
detyrave të konsumatorit dhe eksperienca e përgjithshme duhet të kontribuojë në ndjenjën e
sigurisë dhe besimit ndaj Resë. Shpesh, është e vështirë për një përdorues të Resë të njohë
nivelin e besimit në ofruesin e shërbimit të saj, sepse shërbimet konsiderohen si një kuti e
mbyllur (black-box). [92]. Gjithashtu, përdoruesit e shërbimit në Re nuk kanë mundësi të
vlerësojnë nivelin e vënies në punë të sigurisë të arritur nga ofruesi. Kjo mungesë e njohjes së
nivelit të sigurisë të ofruesit të shërbimit në Re është një kërcënim i madh për përdoruesin e
shërbimit [93].
Humbja e qeverisjes së të dhënave. Vendimi i një organizate për të migruar një pjesë të
sistemit të saj IT në një infrastrukturë Re, i jep detyrimisht një pjesë të kontrollit ofruesit të
shërbimit në Re. Kjo humbje e qeverisjes së të dhënave varet nga modeli i shërbimit të
zgjedhur. P.sh. modeli IaaS delegon vetëm hardware dhe menaxhimin e rrjetit ndaj ofruesit,
ndërkohë SaaS delegon sistemin operativ, aplikacionin dhe integrimin e shërbimeve.
Integrimi i keq. Migrimi në Re përfshin lëvizjen e një vëllimi të madh të dhënash dhe shumë
ndryshime në konfigurim (p.sh. adresim i rrjetit). Migrimi i një pjese të infrastrukturës IT
drejt një ofruesi Reje të jashtëm do të kërkonte ndryshime thelbësore në konceptimin e
infrastrukturës (politikat e rrjetit dhe sigurisë). Një integrim i keq mund të shkaktohet nga
ndërfaqe të papërputhshme apo politika jo të qëndrueshme të cilat mund të kenë ndikime
funksionale ose jo funksionale. Është e rëndësishme të theksojmë se migrimi në modelin
SaaS kërkon të trajtohet me shumë kujdes çështja e menaxhimit të licensave Software [94].

IX.9 Reja dhe kuadri i ri i BE-së për mbrojtjen e të dhënave GDPR
Në 8 Prill 2016 u adoptua një kuadër i ri i BE për mbrojtjen e të dhënave në formën e një
rregulloreje për mbrojtjen e të dhënave GDPR (General Data Protection Regulation).
GDPR zëvendëson direktivat e deritanishme në të gjithë shtetet pjesëtare të BE, duke e bërë
atë të zbatueshme pa nevojën e ndryshimeve të legjislacioneve kombëtare. Kjo rregullore e
Re është që nga 25 Maj 2018. Por, meqënëse ajo përfshinte ndryshime të mëdha, ka patur një
ndikim të madh që nga momenti i propozimit. Në këtë pjesë do të diskutohen disa nga
çështjet më thelbësore të kësaj rregulloreje të Re.
Organizatat të cilat proçesojnë të dhënat përmes shërbimeve në Renë kompjuterike kanë
hasur sfida unike në pregatitjen për të qenë konform kësaj rregulloreje deri në 25 Maj 2018
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pasi pajtueshmëria me GDPR në Re është mjaft komplekse. Institucionet të cilat përdorin
shërbimet në Re duhet të sigurohen që praktikat e të dhënave janë të pajtueshme me GDPR.
Ekzistojnë Gjashtë hapat drejt pajtueshmërisë, që institucionet të cilat përdorin shërbimet
në Re duhet të plotësojnë:
1. Njohja e vendodhjes ku aplikacionet në Re procesojnë apo ruajnë të dhënat. Kjo mund të
arrihet duke zbuluar të gjithë aplikacionet në Re të cilat janë në përdorim nga institucionet
dhe duke i pyetur ato se ku i strehojnë të dhënat e tyre. Ideja dhe zgjidhja për skedulimin
në bazë të vendodhjes është aktualisht e vlefshme me një listë të skenarëve të mundshëm
për të cilët kjo mënyrë mund të jetë mjaft efektive [95]. Kështu, vendodhja e qendrës së
ofruesit të shërbimeve përcakton edhe vendin ku ruhen të dhënat. Gjithashtu, të dhënat
mund të lëvizen ndërmjet qendrave të të dhënave;
2. Marrja e masave të përshtatshme të sigurisë për të mbrojtur të dhënat personale duke
përdorur teknika moderne si ato që bazohen mbi modelet e shërbimeve të Shenjuesve janë
sot një objekt i gjerë studimi dhe aplikimi në Re [96]. Ato ofrojnë mbrojtje dhe manaxhim
të mirë nga humbja, ndryshimi apo procesimi i paautorizuar. Ne duhet të dimë se cili
aplikacion përmbush standardet e sigurisë dhe të bllokojmë apo zhvillojmë kontrolle për
ato që nuk i përmbushin këto standarde;
3. Realizimi i një marrëveshje për procesimin e të dhënave me të gjithë aplikacionet në Re
që po përdorim. Në momentin që specifikojmë të gjithë aplikacionet në përdorim dhe
konsolidojmë të gjithë funksionalitetet e tyre, mund të plotësojmë një marrëveshje për
procesimin e të dhënave për t’u siguruar që këto aplikacione të jenë në përputhje me
kërkesat për mbrojtjen e privatësisë së të dhënave të specifikuar në GDPR. Marrëveshjet e
nivelit të privatësisë (PLA) supozohen të përdoren si shtesë në marrëveshjet për nivelin e
shërbimeve dhe me gjasa do të bëhen një mënyrë e standardizuar për ofruesit e
shërbimeve në Re për të përshkruar nivelin e privatësisë dhe mbrojtjes së të dhënave.
Kështu, paraqitet një mënyrë për të verifikuar, nëse ndërtimi i sistemit mbështet
preferencat e privatësisë dhe sigurisë të konsumatorit, duke shtuar PLA. Në hapin e parë,
ne formalizojmë konceptin e PLA dhe pastaj përcaktojmë nëse adoptimi i PLA në lidhje
me rregulloret 2016/679 për mbrojtjen e të dhënave personale është i nevojshëm. Më pas
mund të përshkruajmë se si PLA mund të përdoret për të suportuar privatësinë e bazuar
në një model të caktuar dhe analizat e sigurisë [97];
4. Mbledhja e të dhënave të domosdoshme duke anashkaluar të dhënat për qëllime të tjera.
Në marrëveshjen mbi procesimin e të dhënave specifikojmë që do të mblidhen vetëm të
dhënat personale të nevojshme për funksionalitetet kryesore të aplikacionit, si edhe
përcaktojmë një limit në mbledhjen e të dhënave të veçanta (si p.sh. raca, etnia, bindjet
politike, feja etj.);
5. Nuk duhet të lejohen aplikacionet në Re, që të përdorin të dhëna personale për qëllime të
tjera. Duhet të sigurohemi që nëpërmjet marrëveshjes së procesimit të të dhënave, si dhe
përmes termave të aplikacionit pronësia e të dhënave të qëndrojë te konsumatori dhe mos
të kalojë në palë të treta. Përdorim të gjerë kanë mjetet e ontologjisë. Vendimi për të
siguruar akses ndaj një burimi duhet të mundësojë menaxhim të sigurtë dhe me një kujdes
të veçantë në rregulloret e privatësisë dhe mbrojtjes së të dhënave. Në veçanti, kjo sfidë
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është më e rëndësishme në Retë publike pasi shumë janë të përfshirë shumë aktorë
qeverisës në një skenar të vetëm të Resë. Kjo sjell vështirësi në përcaktimin se kush
rregullore duhet të aplikohet në raste konflikti. Në vitet e fundit, janë propozuar shumë
modele për kontrollin e aksesit. Pavarësisht, rritjes së presionit ligjor, shumë pak nga këto
propozime plotësojnë kërkesat e privatësisë në specifikimet e politikave të sigurisë dhe
zbatimit të tyre të privatësisë. Këto zgjidhje tentojnë të forcojnë pajtueshmërinë me
privatësinë në politikat e kontrollit të aksesit në kontekstin e Resë publike. Me përdorimin
e mjeteve ontologjike, ato mundohen të plotësojnë fuqizimin e privatësisë me kushte për
kontrollin e aksesit. Këto mjete, përdorin njoftime për ruajtjen e sigurisë, ku rreziqet e
mbrojtjes së sigurisë lidhen me përdorimin dytësor të të dhënave personale më shumë se
sa aksesit të dhënave në vetvete [98];

6. Duhet të sigurohemi që të dhënat mund të fshihen kur ndalojmë së përdoruri aplikacionin.
Është e rëndësishme që në manualin e përdorimit të aplikacionit të specifikohet fakti që të
dhënat mund të shkarkohen në mënyrë të menjëhershme kur përfundon së përdoruri
shërbimi. Nëse ofrohet kjo mundësi, duhet të mësojmë edhe kohën kur duhet të ndodhë
ky proces. Sa më shpejt (mundësisht brenda një jave), aq më mirë, pasi në këtë mënyrë të
dhënat nuk ekspozohen ndaj rreziqeve të larta. Megjithatë në kontekstin e mjediseve të
hapura dhe dinamike si p.sh. Retë qeveritare, kontrollet e aksesit bëhen gjithnjë e më të
komplikuara. Kjo vjen sepse politikat e sigurisë, modelet dhe mekanizmat e ndërlidhura
duhet të përcaktohen në shumë fusha sigurie dhe duhet të përforcohen në një mënyrë të
integruar ashtu siç kërkohet nga legjislacioni specifik apo ai në nivel lokal. Kështu, duke
përmirësuar paradigmat e kontrollit të aksesit mund të arrihet pajtueshmëria me
privatësinë edhe në mjediset e hapura edhe ato dinamike. Përdorimi i një kuadri që
përcaktohet nga legjislacioni dhe, që synon të sigurojë një kontroll aksesi i cili garanton
ndërkohë sigurinë, e të dhënave private të strehuara në Re publike është tepër i
rëndësishëm. Ky kuadër duhet të merret me problemet e ndërveprimit mes politikave
heterogjene, që qeverisin procesimin e të dhënave personale në mjediset e Resë.
Në aspiratat e Shqipërisë për të qenë pjesë e BE-së, zbatimi sa më i shpejtë i kuadrit për
mbrojtjen e të dhënave krijon përparësi. Në këtë aspekt, nevoja për delegimin e kontrolleve të
aksesit duhet të trajtohet nga kuadri legjislativ i cili duhet të zbatohet nga AKSHI [99].

IX.10 Përfundime
Siguria është një nga problemet kryesore në platformat Re në të gjithë botën. Problemet e
sigurisë mund të jenë të llojeve të ndryshme si: siguria e burimeve, aksesim i paautorizuar,
humbja e të dhënave, keqdashës të mundshëm etj. Shteti shqiptar me përdorimin e modelit të
Resë hibride, mund të hasë shumë probleme për sa i përket sigurisë. Është e domosdoshme të
mundësohen kontrollet e duhura të sigurisë në mjedisin e Resë qeveritare bazuar në një model
apo arkitekturë të paracaktuar sigurie. Në mënyrë që të mundësohen kontrollet e duhura për
sigurinë në Renë qeveritare, duhet që mjedisi i kompjutimit, arkitektura/modeli i sigurisë dhe
kuadri rregullues të jenë të ndërlidhura mes gjithë aktorëve dhe roleve në Re. Qeveria e
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Shqipërisë duhet të pregatitet për një strategji sigurie e cila duhet të marrë në konsideratë
implikimet më të rëndësishme të sigurisë. Qytetarët dhe bizneset duhet të mbështeten
thellësisht në shërbimet e Resë të mundësuar nga qeveria, të cilat duhet të bëjnë të gjithë
punën për të garantuar që të dhënat e përdoruesve të shërbimeve të ruhen në mënyrën e
duhur. Pavarësisht, disa rreziqeve të shtuara në aspektin e sigurisë, përparësitë financiare dhe
funksionale të modelit SaaS janë arsye të forta që duhet ta shtyjnë qeverinë e Shqipërisë të
kalojë shërbimet nga modeli IaaS në SaaS.
Në këtë kapitull përshkruhet dhe analizohet më në detaje Siguria në Re, duke përmbushur
plotësisht nën-objektivin [O.2.1] në lidhje me të tre komponentët e kuadrit qeverisës.
Gjithashtu, me vlerësimin e kritereve (Siguri, Privatësi dhe Menaxhim identiteti) në Renë
kompjuterike, përmbushet objektivi [O.3].

124

Vlerësimi i Përdorueshmërisë së Aplikacioneve Cloud Computing

Kapitulli i dhjetë

KONTRIBUTI DHE REKOMANDIME
Kemi arritur në kapitullin e fundit të punimit po jo më pak të rëndësishëm. Deri tani, janë
paraqitur dhe analizuar konceptet bazë të Reve kompjuterike dhe virtualizimit, ndërtimi dhe
përdorimi i Resë kompjuterike qeveritare shqiptare, modeli i zhvillimit dhe shërbimit të saj,
kriteret e përdorueshmërisë së aplikacioneve në Renë kompjuterike në tërësi dhe specifikisht
për Renë qeveritare shqiptare. Të gjitha këto, bazuar mbi zgjidhjet më të avancuara sot në
botë në fushën e Reve kompjuterike. Për të vënë në përdorim dhe për të mirë menaxhuar
burimet, që disponon platforma e Resë, duhet të vendoset një ekuilibër në lidhje me
përdorueshmërinë. Është analizuar përfitimi, si një nga kategoritë e përdorueshmërisë të
aplikacioneve në Re bazuar në tre kriteret respektive: kosto, përshtatshmëri dhe ndërverpim.
Janë analizuar kriteret e përzgjedhura të qeverisjes të cilat janë: marrëveshja e nivelit të
shërbimit, rreziku dhe kontrollet. Është analizuar siguria si një nga kategoritë kryesore të
përdorueshmërisë dhe për më tepër janë diktuuar çështje konkrete që lidhen me sigurinë e
Resë qeveritare shqiptare. Në secilin kapitull të shkruar dhe çështje të analizuar janë dhënë
propozime konkrete dhe janë rekomanduar ndërhyrje, që duhet të ndodhin. Një përmbledhje
e kontributit dhe rekomandimeve paraqitet në dy seksionet më poshtë.

X.1. Kontributi
Kontributi shkencor i këtij punimi është paraqitja e strategjive, që duhen ndjekur për
zhvillimin e Resë qeveritare në Shqipëri, me qëllim rritjen e përdorueshmërisë së
aplikacioneve dhe shërbimeve në Re. Punimi ofron materialin e duhur për të ndërtuar një
kuadër të përgjithshëm të Resë qeveritare. Konkluzionet shkencore të studimit janë bazuar në
literaturë të gjerë e tepër bashkëkohore si libra, artikuj konferencash shkencore, artikuj
revistash shkencore, në nivel kombëtar e ndërkombëtar. Sondazhi i realizuar me një bazë
të gjerë institucionesh dhe përfituesish të shërbimeve të Resë qeveritare shqiptare na dha
mundësinë të vleresojmë zhvillimet në vendin tonë. Duke sintetizuar të gjithë materialin e
paraqitur në kapitujt më lart, në vijim përmblidhen kontributi i punimit.


Një
kuadër
i
përgjithshëm,
që
vlerëson
përdorueshmërinë
e
aplikacioneve/shërbimeve të Resë qeveritare: Ky punim propozon një kuadër të
integruar për qeverisjen e Resë qeveritare, i cili mundëson një strukturë qeverisëse si edhe
ofron hapat, që duhen ndjekur për të identifikuar dhe vlerësuar përfitimet, qeverisjen dhe
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sigurinë në Renë kompjuterike. Kuadri i paraqitur duhet të shërbejë si bazë për ndërtimin
e SLA-së, parashkimin e rreziqeve e strukturave të kontrollit për zhvillimin dhe zbatimi e
tyre në mënyrë të tillë, që të sigurojnë integritetin e Resë qeveritare shqiptare,
besueshmërinë dhe vlershmërinë e saj.
Një platformë e cila mund të aplikohet për mirë qeverisjen e mjedisit të Resë
kompjuterike dhe një listë të përfitimeve, që mundësojnë një bazë për identifikimin
e përfitimeve në re: Gjatë punimit në bazë të kërkesave dhe nevojave të mjedisit të Resë
qeveritare shqiptare, është propozuar dhe ideuar një platformë, e cila mund të aplikohet
në institucionet publike shqiptare për të mundësuar përfitime ndaj secilit institucion. Këto
përfitime vlerësohen në bazë të kostos, përshtatshmërisë dhe ndërveprimit në Re.



Një kuadër për qeverisjen e Resë qeveritare, që adreson çështjet e rreziqeve dhe
kontrolleve: Adresimi i çështjeve të qeverisjes (rreziqeve dhe kontrolleve) në qeverinë e
Shqipërisë shërben për të marrë parasysh rreziqet, që mund të ndodhin për shkaqe
qeverisje apo operacionale të Resë qeveritare dhe për të përcaktuar kontrollet e duhura që
duhet të ndërmerren për të arritur qëllimet e përcaktuara. Në aspektin e qeverisjes janë
konsideruar tre karakteristika të rëndësishme siç janë SLA, rreziqet dhe kontrollet, të cilat
përbëjnë kuadrin qeverisës së Resë qeveritare ahqiptare.



Lista e çështjeve, që duhet të adresojë strategjia e sigurisë së Resë qeveritare:
Menaxhimi dhe mirëkuptimi i rreziqeve të sigurisë të lidhura me kapacitetet e adoptimit
të Resë qeveritare në institucionet publike është përcaktuar si një sfidë kyçe për
Shqipërinë. Rreziqet e sigurisë më të spikatura në Re lidhen me politikat e dobëta,
kontrollin e të dhënave, privatësinë, integritetin dhe disponueshmërinë e shërbimeve dhe
të dhënave respektive, kompleksitetin e enkriptimit, sigurinë e rrjetit fizik, sigurinë
logjistike, dhe sigurinë fizike. Është tepër e rëndësishme, që institucionet në Shqipëri të
cilat merren me politikat e Resë dhe zbatimin e saj të marrin në konsideratë principet e
mësipërme gjatë vlerësimit të shërbimeve në Re.



Një analizë e kalimit dhe zgjerimit në modelin e shërbimit SaaS: Gjatë kalimit në
modelin SaaS duhen patur parasysh tre faktorë kyç. Besimi, mungesa e njohjes së nivelit
të sigurisë të ofruesit të shërbimit në Re është një kërcënim i madh për përdoruesin e
shërbimit; Humbja e qeverisjes së të dhënave, vendimi i një organizate për të migruar një
pjesë të sistemit të saj IT në një infrastrukturë Re, i jep një pjesë të kontrollit ofruesit të
shërbimit në re; Integrimi i keq, migrimi në modelin SaaS kërkon të trajtohet me shumë
kujdes çështja e menaxhimit të licensave Software. Një integrim i keq mund të shkaktohet
nga ndërfaqe të papërputhshme apo politika jo të qëndrueshme. Çështjet kryesore të
sigurisë të analizuara janë: aspektet e rëndësishme të sigurisë gjatë kalimit/migrimit të
shërbimeve në modelin SaaS konform kritereve të përdorueshmërisë të përcaktuara në
këtë punim; përcaktimi i kërcënimeve kryesore të lidhura me shërbimet në Re dhe i
principeve kryesore të sigurisë në Renë qeveritare në Shqipëri.



Drejtimi, që duhet ndjekur për zgjerimin dhe vlerësimin e mjedisit të Resë
kompjuterike: Me hartimin e metodologjisë për vlerësimin e përdorueshmërisë së
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aplikacioneve, përcaktimin dhe vlerësimit të përfitimeve, rreziqeve dhe kontrolleve si
edhe aspekteve të sigurisë të analizuaa në punim është përcaktuar drejtimi që duhet të
ndjekë Reja qeveritare shqiptare për arritjen e vlerësimit të përgjithshëm të mjedisit të
Resë kompjuterike dhe përcaktimin e zgjerimin në bazë të nevojave dhe
domosdoshmërive të përmendura.

X.2. Rekomandime
Disa nga rekomandimet kyçe të punimit lidhen me hartimin e dokumenteve strategjike nga
ana e shtetit shqiptar në lidhje me përdorueshmërinë e Resë qeveritare si në vijim.
•

Hartimi
i
një
metodologjie,
që
vlerëson
përdorueshmërinë
e
aplikacioneve/shërbimeve të Resë qeveritare sipas kostos, përshtatshmërisë dhe
ndërveprimit: Me hartimin e metodologjisë për vlerësimin e përdorueshmërisë së
aplikacioneve, Reja qeveritare shqiptare mundet të marrë shumë përfitime në aspektin
e uljes së kostove dhe rritjen e nivelit të përshtatshmërisë dhe ndërveprimit. Për këtë
arsye kjo pikë duhet parë si një nga detyrat kryesore për Renë qeveritare, në mënyrë
që të sigurohet një minimizim i kostove dhe të rritet disponueshmëria e shërbimeve.

•

Hartimi i një dokumenti kuadër për qeverisjen e Resë qeveritare, që adreson
çështjet e rreziqeve dhe kontrolleve: Ky dokumnet strategjik do të kornizonte
përgjegjësitë dhe do të rregullonte përdorimin e Resë shqiptare, do të krijonte një
mbrojte më të mirë të aktorëve në Re. Me propozimin e metodologjisë që duhet
ndjekur, lind domosdoshmëria e hartimit të dokumentacioneve ku specifikohen
rreziqet më të mëdha, që do të ndikonin negativisht në ofrimin e shërbimeve nga Reja
qeveritare shqiptare. Me përcaktimin e këtyre rreziqeve, duhet të adresohen edhe
kontrollet e duhura që do të ndiqen për eliminimin apo zbutjen e ndikimit të tyre në
mënyrë që të sigurohet besueshmëria ndaj shërbimeve në Re.

•

Hartimi i modeleve SLA, që përcakton marrëdhëniet mes të gjithë aktorëve të
Resë qeveritare: Marrëveshjet SLA mes AKSHIT dhe institucioneve, në varësi të
shërbimeve të përdorur nga nga ky i fundit, do të mundësonin përdorimin e
shërbimeve në Renë qeveritare konform bazave ligjore dhe do të ndanin qartë
përgjegjësitë institucionale në dhënien e shërbimit. Në të duhet të specifikohen
marrëdhëniet mes aktorëve në Renë qeveritare, detyrimet dhe të drejtat e secilit prej
tyre. Me anë të hartimit të SLA-së mund të adresohen që në fillim të gjitha problemet
ligjre që mund të lindin, duke përcaktuar përgjegjësitë e secilës prej palëve të
përfshira. Gjatë hartimit të këtyre kontratave duhet të përfshihet edhe stafi IT, i cili
mund të adresojë më konkretisht problemet teknologjike që mund të lindin.

•

Hartimi i dokumentit të strategjisë së sigurisë së Resë qeveritare: Qeveria e
Shqipërisë duhet të hartojë patjetër strategjinë e sigurisë, jo vetëm si një detyrim për
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përdorimin e Resë qeveritare, por edhe si një detyrim ndërkombëtar për mbrojtjen nga
sulme kibernetike.
•

Hartimi i një plani për zgjerimin e Resë qeveritare në modelin SaaS: Një plan
veprimi, që i referorohet të gjithë dokumenteve strtegjikë më lart, do të mundësonte
një rritje të mirëmenduar të aplikacioneve e shërbimeve të Resë qeveritare. Kalimi në
modelin SaaS duhet të realizohet dhe të sigurojë funksionalitetet në mënyrë
holistike dhe të strukturuar. Gjithashtu është mjaft e rëndësishme të sigurohet një
trajnim i duhur për t’u siguruar që punonjësit të jenë të aftë të përdorin modelin SaaS
në mënyrën e duhur.

Ajo çka përbën një interes shumë të madh, është fakti, që platformat e Reve kompjuterike
gjejnë një përdorim kaq të gjerë dhe po bëhen gjithnjë e më thelbësore për të ardhmen e
shoqërisë njerëzore. Punimi ofron vlera praktike dhe shkencore për shkak të referencave në
teknologjitë dhe zgjidhjet me bashkëkohore, që ofrohen sot në këtë fushë, si dhe
përfundimeve të sondazhit. Ky punim i shërben në mënyrë të veçantë institucioneve publike
shqiptare, që merren me hartimin dhe zbatimin e politikave të E-gov, si dhe të gjithë
institucioneve qeveritare të cilat janë konsumator ose planifikojnë të përdorin shërbimet në
Renë qeveritare.
Uroj, që në të ardhmen punime të tjera të pasojnë dhe zgjerojnë më tej punën e realizuar në
këtë fushë të shkencave kompjuterike.

________________
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Shtojca A

LISTA E INSTITUCIONEVE PUBLIKE TË
INTERVISTUARA
Nr

Institucioni

Akronimi

1

Agjencia e Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit të
Zonave/Ndërtimeve Informale
Agjencia e Mbikëqyrjes së Falimentit
Arkivi Qendror Teknik i Ndërtimit
Drejtoria e Përgjithshme Detare
Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve
Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile
Drejtoria e Përgjithshme e Përmbarimit
Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit
Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve
Drejtoria e Përgjithshme Shtetërore e Transportit Rrugor
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor
Instituti i Sigurimeve Shoqërore
Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë
Qendra Kombëtare e Bizensit
Qendra e Shërbimeve Arsimore
Shërbimi Kombëtar i Punësimit
Shërbimi Social Shtetëror
Agjencia e Zhvillimit të Territorit
Zyra Qendrore e Regjistrimit të Pasurisë së Paluajtshme
Agjencia e Trajtimit të Pronave
Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë
Agjencia për Ofrimin e Shërbimeve të Integruara
Total

ALUIZNI

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

AMF
AQTN
DPD
DPB
DPGJC
DPP
DPPSH
DPT
DPSHTRR
FSDKSH
ISSH
MASR
QKB
QSHA
SHKP
SHSSH
AZHT
ZRPP
ATP
MIE
ADISA

Numri i
Shërbimev
e publike
3
2
5
18
2
22
3
2
28
64
2
67
11
169
5
5
14
12
51
7
24
5
513
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Shtojca B

PYETËSORI
PUBLIKE

DREJTUAR

INSTITUCIONEVE

Pyetësori i mëposhtëm i është drejtuar institucioneve kryesore publike, që lëvrojnë shërbime
administrative ndaj shtetasve shqiptarë, për të marrë mendimin e tyre rreth çështjes së kalimit
të shërbimeve në Re nga modeli IaaS në SaaS. Lista e institucioneve, që kanë marrë pjesë në
këtë sondazh, paraqitet në shtojcën A.

Sondazh mbi përdorueshmërinë e Resë qeveritare
Udhëzime për institucionin
Ky pyetësor organizohet në kuadër të punimit të doktraturës ‘Vlerësimi i përdorueshmërisë së
Aplikacioneve Cloud computing, Reja qeveritare shqiptare’. Pyetësori përfshin pyetje mbi
gjendjen aktuale dhe pritshmëritë e institucionit tuaj në vënien në jetë të shërbimeve në Renë
qeveritare shqiptare. Pyetjet janë ndarë në katër nënseksione si më poshtë:







Pyetje të përgjithshme;
Pyetje që lidhen me Infrastrukturën e insitucionit dhe atë të përdorimit të Resë qeveritare;
Pyetje që lidhen me qasjen institucionale të Përfitimit të përdorimit të Resë;
Pyetje që lidhen me qasjen institucionale të Sigurisë së përdorimit të Resë;
Pyetje që lidhen me qasjen institucionale të Qeverisjes së Resë qeveritare;
Pyetje që lidhen me qasjen institucionale të kalimit në një model më të avancuar SaaS të Resë
qeveritare.

Nëpërmjet këtyre pyetjeve mendohet të arrihet një kuptim më i mirë i situatës aktuale të
Infrastrukturës IT të institucionit që ju përfaqësoni, të identifikohet çështje që lidhen me
përdorueshmërinë apo zgjermin e përdorimit të Resë kompjuterike qeveritare. Të dhënat e
marra nga ky pyetësor do të përdoren për një analizë të detajuar të Resë qeveritare, me qëllim
dhënien e rekomandimeve për përmirësimin e kuadrit të përdorueshmërisë. Të gjithë të
dhënat e ofruara nga secili institucion do të ruhen në mënyrë konfidenciale dhe do të
përdoren vetëm për arsye statistikore gjatë zhvillimit të punimit.
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Seksioni A. Pyetje të përgjithshme
1. Specifikoni madhësinë e organizatës tuaj?
a) 0-100
b) 100-500
c) 500 e më shumë
2. Afërsisht sa përqind e buxhetit vjetor të organizatës shfrytëzohet për ngritjen e
Infrastrukturave TIK?
a) Mes 0-10%
b) Mes 11-20%
c) Mes 21- 50%
d) Më shumë se 50%
3. A përdor institucioni juaj shërbime të bazuara në Re sot?
a) Po
b) Jo
4. Sa kompleks është sistemi aktual p.sh. ruajtja (storage), rrjeti, serverat e aplikacioneve
(application server)
a) Pak kompleks
b) Pak i vështirë për t’u mirëmbajtur
c) Shumë i vështirë për t’u mirëmbajtur
Seksioni B. Infrastruktura e insitucionit dhe përdorimi i Resë qeveritare
5. A mendoni se burimet e rrjetit përbëjnë një faktor pengues të zgjerimit në rrjetit aktual?
a) Po
b) Jo
6. A është shkallëzueshmëria një nga faktorët që ju drejtoi të shërbimet në re?
a) Po
b) Jo
7. Cili tip shërbimi është më kompleks në rrjet?
a) Zhvillimi
b) Mirëmbajtja
c) Të dyja
8. A përdorni server fizik të dedikuar apo servera virtualë?
a) Server fizik të dedikuar
b) Server të virtualizuar
9. Çfarë hypervisori preferoni për virtualizimimn e serverave?
a) Hyper-V
b) VMWare
c) Citrix XenServer
d) Asnjë
Seksioni C. Qasja institucionale ndaj përdorimit të Resë
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10. Pavarësisht nëse institucioni juaj ofron apo përdor shërbimet e Resë qeveritare, tregoni
nga lista e mëposhtme cilat nga kriteret dhe deri në çfarë pike do të konsideronit si
përparësi për përdorimin e Resë. (1- Aspak përparësi, 2- Neutral, 3- Shumë përparësi?
A përbën përparësi?

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Aspak Neutral Shumë

Kosto
Efektivitet më i mirë ekonomik (Ulje e kapitalit për investime)
Kursim në kosto humane IT
Kthim më i shpejtë i investimeve IT
Përshtatshmëria
Fleksibiliteti i përdorimit të burimeve hardware
Fleksibiliteti i përdorimit të burimeve software
Cilësi më e mirë e shërbimit dhe produkteve
Ndërveprim
Ndërveprimi më i mirë/ shkëmbimi i informacionit mes
organizatave
Aksesim më i mirë i shërbimeve, që ofrohen online
Lehtësim i kalimit nga një model Reje në tjetrin

Seksioni D. Qasja institucionale ndaj sigurisë së përdorimit të Resë
11. A mendoni se shpërndarja e informacionit të klasifikuar drejt një grupi njerëzish përmes
mail-it të sigurtë sjell kompleksitete në garantimin e sigurisë?
a) Po
b) Jo
12. Cili mendoni se është problem më i madh për sigurinë në organizatën tuaj?
a) Humbja apo vjedhja e të dhënave
b) Integriteti i të dhënave
c) Vjedhja e identitetit
d) Privatësia
e) Sulmet e mohimit të shërbimit
f) Koha jashtë shërbimi (downtime)
g) Vulnerabilitete të Website
Seksioni E. Qasja institucionale ndaj Qeverisjes së Resë
13. A mendoni se SLA (burimet e përbashkëta dhe disponueshmëria) nga ofruesi i Resë
mund të ndikojë në disponueshmërinë e shërbimit për organizatën?
a) Po
b) Jo
c) Jo i sigurtë
14. Kush mendoni se duhet të jetë përgjegjësi për çështjet e sigurisë në re?
a) Ofruesi i shërbimit në re
b) Përdoruesi i shërbimit të Resë
c) Përgjegjësi e ndarë mes ofruesit dhe përdoruesit
15. Si e vlerësoni rëndësinë e analizës së rrezikut në përdorimin e Resë qeveritare?
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a) Kritike
b) Pak kritike
c) Jo të rëndësishëm
Seksioni F. Qasja institucionale ndaj modelit më të avancuar SaaS të Resë qeveritare
16. A keni bërë një vlerësim të mjedisit/ infrastrukturës TIK në institucionin tuaj, për të
përcaktuar se cilat do shërbime do të ishin të domosdoshme të kalonin në Renë
qeveritare?
a) Po
b) Jo
c) Nuk është menduar
17. Cilat aplikacione mendoni se janë më problematike të proçesohen në re?
a) Burimet njerëzore
b) Pagat
c) Logjistika
d) Komunikimi
e) Financa
f) Aplikacionet inxhinierike
g) Të gjitha
h) Asnjë
18. Cilat janë sfidat teknike më të rëndësishme të adoptimit të mjedisit në re?
a) Çështjet e administrimit TIK
b) Integrimi me sistemet ekzistuese
c) Siguria e sistemit dhe rrjetit
d) Kontrolli mbi aplikacionet
e) Siguria e aplikacioneve
f) Siguria fizike
g) Përcaktimi i aplikacioneve që duhen lëvizur në re
h) Performanca e sistemit/ disponueshmëria
19. Cilat janë vështirësitë e realizimit kuadër të Resë në organizatën tuaj?
a) Zbatimi i politikave të kalimit të aplikacioneve
b) Përshtatja me ligjet dhe rregulloret
c) Mungesa e standardeve mes ofruesve të shërbimeve në re
d) Pamundësia e parashikimit të kostove në të ardhmen
e) Procedurat e kontrollit në re
Shënim: Informacioni marrë nga pyetësori do të përpunohet dhe do të analizohet në
kuadër të punimit të doktoraturës ‘Vlerësimi i përdorueshmërisë së aplikacioneve
Cloud computing, Reja qeveritare shqiptare’, pranë departamentit të Informatikës,
Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës.
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Shtojca C
LISTA E SHKURTIMEVE DHE TERMAVE TEKNIKE
ADISA

Agjencia për Ofrimin e Shërbimeve të Integruara

AES

Advanced Encryption Standard
Standardi i Avancuar i Enkriptimit

AHCI

Advance Host Controler Interface
Ndërfaqja e e avancuar e kontrolluesit të hoste-eve

AKCESK

Autoriteti Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike

AKSHI

Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit

ALUIZNI

Agjencia e Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave/Ndërtimeve
Informale

AMF

Agjencia e Mbikëqyrjes së Falimentit

API

Application Programming Interface
Ndërfaqe e Programimit të Aplikacionit
Arkivi Qendror Teknik i Ndërtimit

AQTN
Asset Tracking

I referohet metodës së gjurmimit të vendodhjes së burimeve fizike duke
skanuar barcode-t ose duke përdorur p.sh GPS

ATP

Agjencia e Trajtimit të Pronave

AZHT

Agjencia e Zhvillimit të Territorit

BCC

Business Continuity Center
Qendra e vijueshmërisë së punës

BPaaS

Bussiness Proccess as a Service
Procesi i Biznesit si Shërbim

CaaS

Communications as a Service
Komunikimi si Shërbim

CAPEX

Capital Expenditure
Janë fondet e përdorura nga kompania për të marrë, përditësuar dhe
mirëmbajtur burimet fizike
Cloud Computing

CC
CCaaS

Computing Capacity as a Service
Kapaciteti Kompjuterik si Shërbim

Cloud Computing

Re Kompjuterike kompjuterike apo kompjutim në re.

CPNI

Customer Proprietary Network Information
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CPU

Informacion i rrjetit për klientët
Central Processing Unit
Njësia Qendrore e Përpunimit

CSMIC

Services Measurement Initiative Consortium
Shoqëria për Iniciativën e Matjes së Shërbimeve në re

Datacenter

Një vend ku ruhen pajisjet kompjuterike si serverat, pajisjet rrugëzuese,
switch-et, firewall-et, si dhe pajisjet e backup-it, ndalimit të zjarrit,
kondicionimit etj.

DB

Baza e të dhënave

DBaaS

Database as a Service
Bazat e të dhënave si shërbim

DevOps

Development and Operations
Zhvillimi dhe operimi

DevOps

DevOps është një sistem ndërdisiplinor i praktikave të dedikuara për
studimin, ndërtimin, zhvillimin dhe operimin e sistemeve elastike që
ndryshojnë në mënyrë dinamike e të shpejtë

DKIM

DPB

Domain Keys Identified Mail
I lejon një organizatë të marrë përgjegjësinë për një mesazh, që është në
tranzit
Domain Name Service
Sistemi i emërtimit në Internet
Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve

DPD

Drejtoria e Përgjithshme Detare

DPGJC

Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile

DPP

Drejtoria e Përgjithshme e Përmbarimit

DPPSH

Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit

DPSHTRR

Drejtoria e Përgjithshme Shtetërore e Transportit Rrugor

DPT

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve

DTaaS

DeskTop as a Service
Desktop si Shërbim

eID

Electroni Identification
Idenitifikimi Elektronik

ENISA

European Network and Information Security Agency
Agjencia evropiane për rrjetin dhe sigurinë e informacionit

ESB

Enterprise Service Bus
Infrastruktura kompjuterike për organizatat qeveritare
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor

DNS

FSDKSH
FTP
G2B

File Transfer Protocol
Protokolli i transferimit të skedarëve
Government to Business
Qeveria për Biznesin
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G2C

Government to Citizen
Qeveria për Qytetarët

G2G

Government to Government
Qeveria për Qeverinë

GB

Gigabyte

GDPR

Rregullorja e përgjithshme mbi mbrojtjen e të dhënave
General Data Protection Regulation

GPS

Global Positioning System
Sistemi i pozicionimit gjeografik

Grid computing

Një rrjet kompjuterik në të cilin burimet e secilit kompjuter vihen në
përdorim të gjithë kompjuterave të tjerë në sistem

GVT-g

Virtual Graphics Technology

HaaS

Hardware as a Service
Hardware si Shërbim

HCI

Host Controler Interface
Ndërfaqja e kontrolluesit të hoste-eve

HTTP

Hypertext Transfer Protocol
Protokolli i transferimit të hypertext-it
Heating, Ventilation, and Air Conditioning
Ngrohja, Ventilimi dhe Ajri i Kondicionuar

HVAC
Hypervisors

program kompjuterik, firmware ose hardware që krijon dhe ekzekuton
makinat virtuale

IaaS

Infrastructure as a Service
Infrastruktura si Shërbim

ICT

Information and Communication Technology
Teknologjia e Informacionit dhe Komunikimit

IDC

International Data Corporation
Korporata ndërkombëtare e të dhënave
Integrated Development Environment
Mjedisi i integruar i zhvillimit

IDE
IEC
IEEE

International Electrotechnical Commision
Komisioni ndërkombëtar i elektroteknikës
Institute of Electrical and Electronics Engineers
Instituti i inxhinierëve elektrikë dhe elektronikë

IETF

Internet Engineering Task Force
Grupi i punës inxhinierik për Internetin

ISACA

Information Systems Audit and Control
Auditimi dhe kontrolli i sistemeve të auditimit
International Standards Organization
Organizata ndërkombëtare e standardeve

ISO
ISSH

Instituti i Sigurimeve Shoqërore
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IT

Information Technology
Teknologjia e informacionit

ITaaS

IT as a Service
Teknologjitë e informacionit si shërbim

ITU

International Telecommunication Union
Unioni Ndërkombëtar i Telekomunikacionit
Key Performance Indicator
Indikatori kyç të performancës

KPI
MaaS

Mobility as a Service
Lëvizja si shërbim

MASR

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

MID

Mobile Internet Devices
Pajisje të lëvizshme me Internet

Middleware

Software, që vepron si një urë lidhëse mes sistemit të shfrytëzimit ose
bazës së të dhënave dhe aplikacionit, sidomos në rrjet.

MIE

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

MSF

Microsoft Solutions Framework
Platforma e zgjidhjeve sipas Microsoft-it

NIST

National Institute of Standards and Technology
Insituti ndërkombëtar i standardeve dhe teknologjive

NUMA

Non-Uniform Memory Access

On-site Community
Cloud

Një komunitet Reje i menaxhuar nga vetë organizata

On-site private
Cloud

Re private e cila mund të menaxhohet nga vetë konsumatori i Resë apo
nga një palë e tretë, dhe mund të strehohet në premisat e organizatës

Open Source

Software për të cilin kodi burim origjinal bëhet i disponueshëm për të
gjithë

Outsourced
Community Cloud

Një komunitet Re i menaxhuar nga një palë e tretë

Outsourced private
Cloud

Re private e cila mund të menaxhohet nga vetë konsumatori Re apo nga
një palë e tretë, dhe mund të strehohet jashtë kompanisë

P2P
PaaS

Peer-to-peer
Platform as a service
Platforma si shërbim

PAM

Policy Activity Monitor
Monitori i aktivitetit të politikave

Physical resource
layer

Përfshin të gjithë burimet fizike të përdorura për të ofruar shërbimet Re,
sidomos hardware

PLA

Privacy Level Agreement
Marrëveshje e nivelit të privatësisë

PMG

Policy Match Gate
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Porta e përshtatjes së politikave
POP3

PPDB

Post Office Protocol 3
Është një protokoll klient-server në të cilin e-mail merret dhe mbahet nga
serveri i Internetit
Policy Proxy DB
Baza e të dhënave të Proxy-t të politikave

PVU

Policy Validation Unit
Njësi e validimit të Politikave

QKB

Qendra Kombëtare e Bizensit

QoS

Quality of Service
Cilësia e Shërbimit

QSHA

Qendra e Shërbimeve Arsimore

RAM

Random Access Memory
Kujtesa e pajijsjeve kompjuterike

REST
RFC

Representational State Transfer
Request For Comments
Kërkesë për komente
Return on Investiment
Është një njësi matëse e performancës, e përdorur për të vlerësuar
efektivitetin e një investimi
Software as a service
Software si shërbim

ROI

SaaS
SAML
SAN

Security Assertion Markup Language
Storage Area Network
Rrjeti i zonës së ruajtjes

SDK

Software Development Kit
Mjetet e zhvillimit të software

SECaaS

Security as a Service
Siguria si shërbim

SHKP

Shërbimi Kombëtar i Punësimit

SHSSH

Shërbimi Social Shtetëror

SKZHI

Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim

SLA

Service level agreement
Marrëveshja e nivelit të shërbimit

SMI

Service Measurement Index
Indeksi i matjes së shërbimeve

Smtp

Smple Mail Transfer Protocol
Protokolli i Transferimit të email-it
Simple Mail transfer Protocol
Protokolli i transferimeve të Email-it

SMTP
SO

Operating System
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Sistem Operativ apo Sistem Shfrytëzimi
SOA

Service Oriented Architecture
Arkitekturë e orientuar nga shërbimet

SPML
SSO

Service Provisioning Markup Language
Single Sign-On
Hyrje unike në sisteme kompjuterike

STaaS

STorage As A Service
Ruajtja si shërbim

Stack software

Një grup programesh, që punojnë bashkë për të prodhuar një rezultat apo
arritur një qëllim të përbashkët

STORK

(Secure Identity Across Borders Linked)

TB

Terra Byte

Thin-client

Një kompjuter në rrjet me pak programe të ruajtura lokalisht dhe i varur
shumë nga burimet e rrjetit.

TIK

Teknologjia e Informacionit dhe e Komunikimit

UN

United Nation
Kombet e Bashkuara

USB

Universal Service Bus

VM

Virtual Machine
Makinë virtuale

VMDK

Virtual Machine Disk
Formati i skedarëve për

harddisqet virtualë

VoIP

Voice over IP
Protokolli I transferimit të zërit përmes IP

VPN

Virtual Private Network
Rrjet virtual privat

WS-Federation

Web Services Federation
Specifikim i shërbimit të Federimit të Identifikimit

ZRPP

Zyra Qendrore e Regjistrimit të Pasurisë së Paluajtshme
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Përmbledhje
Ky punim studion përdorueshmërinë e aplikacioneve Re kompjuterike (Cloud
Computing), dhe i përket disiplinës së Sistemeve Informatike, qeverisjes së
Sistemeve Informatike. Në punim janë prezantuar dhe analizuar konceptet bazë të
Resë kompjuterike dhe virtualizimit, ndërtimi dhe përdorimi i Resë qeveritare
shqiptare, modeli i zhvillimit dhe shërbimit të saj, kriteret e përdorueshmërisë së
aplikacioneve në Re në tërësi dhe specifikisht për atë qeveritare shqiptare.
Përdorshmëria është vlerësuar sipas tre veçorive: përfitimi, qeverisja, siguria.
Punimi adreson drejtimin që duhet ndjekur për zgjerimin e mjedisit të Resë
kompjuterike; strategjinë e sigurisë së Resë qeveritare shqiptare; Një kuadër për
qeverisjen e Resë qeveritare; dhe kalimin në modelin e shërbimit SaaS. Këto çështje
janë kritike për të siguruar përdorimin e duhur dhe efektiv të aplikacioneve dhe
shërbimeve në Renë kompjuterike.
Fjalë Kyçe: Re Kompjuterike, Re qeveritare, Përdorueshmëri, Siguria e Resë, Kuadri i
Resë.

Abstract
This thesis studies the usability of applications and services in the Cloud
Computing, resides within the information systems discipline, more specifically
information system governance. The paper presents and analyzes the main
concepts of Cloud Computing and virtualization, the deployment model of the
Government Cloud in Albania, and provides the framework for Government Cloud
usability. To make a better use of the resources available in the Cloud, the analysis
of the main usability attributes has been carried out: benefit, governance, and
security. The paper addresses the strategy to be followed to expand the
Government Cloud, Issues to be addressed in the security strategy, the governance
framework; moving to SaaS service model. The above topics are critical to ensure
adequate and effective use of the applications and services in Cloud Computing.
Keywords: Cloud Computing, Government Cloud, Usability, Cloud Security, Cloud
Framework

145

Përmbledhje
Ky punim studion përdorueshmërinë e aplikacioneve në Renë kompjuterike
(Cloud Computing), dhe i përket disiplinës së Sistemeve Informatike,
qeverisjes së Sistemeve Informatike. Në punim janë prezantuar dhe
analizuar konceptet bazë të Resë kompjuterike dhe virtualizimit, ndërtimi
dhe përdorimi i Resë qeveritare shqiptare, modeli i zhvillimit dhe shërbimit të
saj, kriteret e përdorueshmërisë së aplikacioneve në Re në tërësi dhe
specifikisht për atë qeveritare shqiptare. Përdorshmëria është vlerësuar
sipas tre veçorive: përfitimi, qeverisja, siguria. Punimi adreson drejtimin që
duhet ndjekur për zgjerimin e mjedisit të Resë kompjuterike; strategjinë e
sigurisë së Resë qeveritare shqiptare; Një kuadër për qeverisjen e Resë
qeveritare; dhe kalimin në modelin e shërbimit SaaS. Këto çështje janë
kritike për të siguruar përdorimin e duhur dhe efektiv të aplikacioneve dhe
shërbimeve në Renë kompjuterike.
Fjalë Kyçe: Re Kompjuterike, Re qeveritare, Përdorueshmëri, Siguria e Resë,
Kuadri i Resë.

Abstract
This thesis studies the usability of applications and services in the Cloud
Computing, resides within the information systems discipline, more
specifically information system governance. The paper presents and analyzes
the main concepts of Cloud Computing and virtualization, the deployment
model of the Government Cloud in Albania, and provides the framework for
Government Cloud usability. To make a better use of the resources available
in the Cloud, the analysis of the main usability attributes has been carried
out: benefit, governance, and security. The paper addresses the strategy to
be followed to expand the Government Cloud, Issues to be addressed in the
security strategy, the governance framework; moving to SaaS service model.
The above topics are critical to ensure adequate and effective use of the
applications and services in Cloud Computing.
Keywords: Cloud Computing, Government Cloud, Usability, Cloud Security,
Cloud Framework

