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Abstrakt
Ofrimi i shërbimeve elektronike nga platformat qeveritare, siguron transparencë të
plotë në qeverisje, bashkëveprim afatgjatë të qytetarëve me organet e qeverisjes dhe
reduktim të dyanshëm të kostove. Procesi i modelimit dhe implementimit të këtyre
shërbimeve ndjek një rrjedhë që nis me hartimin e akteve juridike që rregullojnë
shërbimet dhe vijon me ndërtimin e një sistemi informatik që implementon rregullat
dhe procedurat e përcaktuara nga aktet juridike. Në kushtet kur në vendin tonë
reformat që prekin shërbimet për qytetarin janë të shpeshta, lind nevoja për studime
që ndihmojnë procesin e përkthimit të ngjarjeve jetësore në shërbime publike, për
ndarjen e shërbimeve në shërbime më të vogla si dhe për përkthimin e këtyre
shërbimeve në sisteme informatike. Përdorimi i ontologjive si një ndër përfaqësueset e
teknologjive të semantikës së webit, lejon një kuptim të qartë mbi të dhënat dhe
lidhjet logjike që ekzistojnë midis tyre duke e përmirësuar dukshëm procesin e
përkthimit të eventeve jetësore në shërbime publike.
Ky disertacion ofron zgjidhje për lehtësimin e ndërveprimit të qytetarëve me
platformat qeveritare që ofrojnë shërbime publike, por në të njëjtën kohë ndihmon dhe
në reflektimin e ndryshimeve legjislative ose të strukturës qeverisëse për shërbimet që
tashmë ofrohen.
Në këtë disertacion paraqitet inxhinierimi i një ontologjie në gjuhën shqipe dhe
ndërtimi i një mjeti bazuar në këtë ontologji për të nxjerrë njohuri të reja nga të dhënat
ekzistuese. Nëpërmjet këtij mjeti kërkues të bazuar në semantikë dhe algoritme të
përpunimit të gjuhës, qytetarët mund të kërkojnë lehtësisht për shërbimet elektronike
duke përdorur gjuhë natyrore. Në këtë mjet, ofrohet dhe një ndërfaqe për punonjësit e
institucioneve qeveritare, ku ata mund të mirëmbajnë ontologjinë duke identifikuar
dhe modifikuar shërbimet që afektohen nga ndryshimet e shpeshta në ligje,
dokumentacion dhe institucione.

Fjalë Kyçe: Qeverisja elektronike, shërbime publike, ontologji, semantika e webit,
përpunim i gjuhëve natyrore.

Abstract
Offering electronic public services by government web platforms ensures full
transparency in governance, long-term cooperation between citizens and the
government, and a two-way cost reduction. The process of designing and developing
public electronic services follows a plan that begins with the drafting of legislative
acts that regulate the services and proceeds with the progression of an information
system that implements the rules and procedures set in the legislative acts. In our
country, where reforms concerning citizen’s services are frequent, there is a demand
for studies that support the process of translating life events into public services,
decomposing services into smaller services, and translating these services into
information systems. Using ontologies as one of representatives of the semantic web
technologies would allow a clear understanding of the data and logical relations that
exist between them, significantly improving the process of translating life events into
public services.
This thesis offers a solution to facilitate the interaction of citizens with government
web platforms, but at the same time helps to reflect the legislative or governance
structure changes for services already provided.
In this thesis will be presented the engineering of an ontology in Albanian language
and the development of a tool based on this ontology to derive new knowledge from
existing data. Through this semantics-based search tool and language processing
algorithms, citizens can easily search for electronic services using their natural
language. The tool also provides an interface for government institutions employees,
where they can maintain the ontology by identifying and modifying services that are
affected by frequent changes in laws, documentation and institutions.
Keywords: Electronic governance, public services, ontology, semantic web, natural
language processing.
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Kapitulli 1: Hyrje në studim
1.1 Hyrje
Qeverisja elektronike ka ndryshuar plotësisht procesin e ndërveprimit me qytetarët
duke ofruar transparencë në aksesin e informacionit. Qytetarët mund të japin feedback
mbi politikat ose menaxhimin e burimeve në platformat qeveritare duke ndërmarrë
kështu një rol thelbësor në qeverisje. Ky bashkëpunim i ngushtë i qytetarëve me
organet e qeverisë rrit besimin e tyre ndaj qeverisë dhe i bën ata të përdorin më shpesh
platformat qeveritare.
Në mënyrë që të sigurohen pritshmëri të larta tek qytetarët, qeveria duhet të sigurojë
platforma online me një shumëllojshmëri funksionalitetesh të thjeshta për
përdoruesin, në të kundërt, siç cilësohet nga (Margetts & Dunleavy 2002), nëse
qytetarët apo bizneset kanë pritshmëri të ulëta ndaj një organizate qeveritare, ata nuk
do të përdorin shërbimet e ofruara dhe do të kërkojnë për metoda të tjera tradicionale.
Përdorimi i shërbimeve elektronike nga qytetarët dhe bizneset nuk është ende shumë i
zakonshëm në Shqipëri, pavarësisht investimeve të bëra nga qeveria për të zhvilluar
platforma online, të cilat ofrojnë një shumëllojshmëri shërbimesh të ndara në kategori
të ndryshme. Qytetarët shpesh i adresohen sporteleve fizike, për të gjetur zgjidhje për
problemet e tyre dhe arsyet janë të shumta si mungesa e aksesit në internet apo
vështirësi me përdorimin e platformave online, sidomos për moshat e treta.
Duke qenë se qytetarët janë më të orientuar ndaj eventeve jetësore të tyre, si martesa
ose lindja e një fëmije, siç diskutohet nga (Leben et al., 2004), qasja event-jetësor
konsideron operimin e qeverisë nga perspektiva e nevojave të qytetarit në vend të
strukturës së brendshme dhe nevojave të saj.
Inxhinierimi i ontologjive për modelimin e shërbimeve publike hedh bazat për
ndërtimin e sistemeve të qeverisjes elektronike që ofrojnë shërbime publike, të cilat
adaptohen lehtësisht me ndryshimet.
Ontologjitë modelojnë njohuritë duke i dhënë një kuptim të dhënave të strukturuara
ose pjesërisht të strukturuara. Ato ndihmojnë në kuptimin e informacionit, por edhe
për të nxjerrë informacion prej njohurive ekzistuese.

1.2 Qeverisja elektronike
Shumë autorë kanë dhënë pikëpamjen e tyre në lidhje me qeverisjen elektronike.
Sipas (Kamal 2009), qeverisja elektronike i referohet përdorimit të teknologjisë së
internetit si një platformë për shkëmbimin e informacionit, ofrimin e shërbimeve dhe
transaksioneve me qytetarë, biznese dhe struktura të tjera.
Një tjetër përcaktim për qeverisjen elektronike nga (Spirakis et.al 2010), është
përdorimi i teknologjisë së informacionit dhe komunikimit në transformimin e
qeverisë; kryesisht me synimin për të përmirësuar aksesueshmërinë, efektivitetin dhe
përgjegjësinë.
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Autorët (Shirish & Thompson 2008), e përcaktojnë qeverisjen elektronike si
përdorimi i ICT 1 dhe internetit për të zgjeruar aksesin dhe dorëzimin e të gjitha
aspekteve të shërbimeve qeveritare dhe veprimeve për benefitin e qytetarëve,
bizneseve, punonjësve dhe palëve të tjera të interesuara. Nga të gjitha përcaktimet
mund të dalim në përfundimin se, qeverisja elektronike në thelb synon të dorëzojë
shërbime publike në mënyrë të automatizuar, në sajë të mjeteve dhe mundësive që
ofron teknologjia e informacionit.
Qeverisja elektronike përfshin shumë aktivitete dhe aktorë, megjithatë autori (Seifert
2003) identifikon tre sektorë të veçantë. Këto përfshijnë qeveri-drejt-qeverisë, qeveridrejt-biznesit, dhe qeveri-drejt-qytetarit. Në raportin e (Seifert 2003), theksohet se
mund të përcaktohet dhe një sektor i katërt, që është qeveria-drejt-punonjësve, por ky
sektor mund të përfshihet edhe në sektorin qeveria-drejt-qeverisë.
Qeverisja elektronike qeveri-drejt-qeverisë përfshin komunikimin në nivele të
ndryshme të organeve të qeverisë, si qendrore ashtu edhe lokale. Ndërsa qasja qeveridrejt-biznesit përfshin ofrimin e shërbimeve dhe procedurave për biznesin duke ulur
kostot dhe përmirësuar konkurrencën. Edhe në platformën qeveritare e-Albania, një
prej shërbimeve më të përdorura për bizneset, është ai i regjistrimit të një biznesi të ri
në Qendrën Kombëtare të Biznesit.
Së fundmi, qeverisja elektronike qeveri-drejt-qytetarit mundëson:





akses të shpejtë në shërbimet publike;
shmang rradhë të gjata pritjeje për qytetarët;
ofron transparencë të plotë në procedurat dhe veprimet e qeverisë;
krijon një pikë të vetme aksesi edhe për ata qytetarë që e kanë të pamundur të
paraqiten fizikisht në sportelet e ofrimit të shërbimeve.

Qëllime të përbashkëta që kanë këta sektorë në thelb, përtej ndryshimeve të tyre janë:
përmirësimi i efiçencës, besueshmërisë dhe cilësisë së shërbimeve.
1.2.1 Stadet e shërbimeve publike në qeverisjen elektronike

Qytetarët aksesojnë shërbimet publike për arsye të ndryshme si marrja e informacionit
në lidhje me një shërbim, përftimi i dokumenteve apo lejeve të ndryshme dhe
gjithashtu kryerja e pagesave. Të gjitha këto veprime kryhen në stade të ndryshme të
zhvillimit të platformave që ofrojnë shërbime publike. Autori (Seifert 2003), analizon
këto stade të ofrimit të shërbimeve publike:
 Prezenca
Prezenca konsiderohet si faza e parë e zhvillimit të shërbimeve dhe mundëson vetëm
ofrimin e informacionit. Në këtë fazë sigurohet një prezantim i përgjithshëm i
shërbimeve, zakonisht nëpërmjet një faqeje të thjeshtë web, e cila përmban
informacion rreth agjensive të ofrimit të shërbimeve, orët zyrtare të punës, kontakte si
telefon apo adresat fizike. Këtu nuk ka një bashkëveprim të qytetarit me institucionet
përgjegjëse të ofrimit të shërbimeve.
 Bashkëveprimi
1

ICT- Information and Communications Technology
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Bashkëveprimi është stadi i dytë dhe ofron minimumin e bashkëveprimit, gjithnjë në
kuadër të informimit rreth shërbimeve. Krahasuar me stadin e parë këtu jepet një
informacion pak më i detajuar rreth shërbimeve ose formave që mund të shkarkohen
dhe të dërgohen sërish me e-mail drejt agjencive të ofrimit të shërbimeve. Një mënyrë
tjetër bashkëveprimi është duke kontaktuar me një punonjës për t’u përgjigjur
pyetjeve të thjeshta rreth shërbimeve apo procedurave.
 Transaksioni
Transaksioni është stadi i tretë i zhvillimit të procedurave në qeverisjen elektronike.
Ky stad është më i përparuar se dy stadet e para duke qenë se i mundëson qytetarëve
të përdorin një shërbim elektronik në çdo kohë dhe të arrijnë të bashkëveprojnë me
sistemin duke kryer detyra të caktuara. Disa detyra që mund të kryenin
qytetarët/bizneset do të ishin:
 rinovime të licencave;
 pagesa të ndryshme si të taksave dhe gjobave;
 aplikime për dokumente ose prokurime të ndryshme;
Pavarësisht bashkëveprimit më të lartë se në stadin e dytë, aktivitetet përfshijnë një
rrjedhë informacioni ose drejt qeverisë ose drejt qytetarit.
 Transformimi
Transformimi konsiderohet si stadi më i lartë i zhvillimit të qeverisjes elektronike.
Një sistem i tillë shfrytëzon gjithë potencialin e teknologjisë së informacionit për
ofrimin e shërbimeve elektronike lehtësisht të adaptueshme. Rrjedha e informacionit
dhe vendimarrja nuk janë të njëanshme, por të ndara midis organeve të qeverisë
qendrore, lokale, si dhe partnerëve publik ose privatë. Një qeverisje transformuese
heq kufizimet burokratike dhe promovon zgjidhjet e orientuara drejt qytetarit.
1.2.2 Sfidat e qeverisjes elektronike

Me planin e veprimit për qeverisjen elektronike 2016-2020, Komisioni Europian
synon të ndërrmarrë veprime në tre zona prioritare si: modernizimi i administratës
publike me teknologjitë e informacionit dhe komunikimit, mundësimi i lëvizshmërisë
ndërkufitare nëpërmjet shërbimeve elektronike si dhe lehtësimi i bashkëveprimit
digjital ndërmjet administratave dhe qytetarëve/bizneseve Figura 1.
Në raportin e Komisionit Europian për qeverisjen elektronike të hartuar nga
(Capgemini 2019), theksohet se si shtete të ndryshme Europiane janë fokusuar në
kritere si transparenca, që lidhet me veprimet e qeverisë, procedurat e ofrimit të
shërbimeve dhe nivelin me të cilin përdoruesit kanë kontroll mbi të dhënat e tyre
personale.
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Figura 1. Plani i veprimit për qeverisjen elektronike (Burimi: Capgemini 2019)

Faktorë të tjerë që përcaktojnë performancën në këtë raport janë:
Qendërzimi-përdorues që konsiston në sa shpejt dhe lehtë qytetarët përdorin
informacionin publik dhe shërbimet online.
Lëvizshmëria kufitare që tregon shtrirjen me të cilën njerëzit mund të përdorin
shërbimet publike jashtë vendit të tyre.
Mundësuesit kryesorë, lidhen me disponueshmërinë e mjeteve elektronike të
identifikimit, dokumenteve elektronike etj.
Në faktorin e lehtësisë së përdorimit dhe kuptimit të shërbimit, një problem shumë i
zakonshëm është ofrimi i shërbimeve të njëjta të emërtuara ndryshe nga institucione të
ngjashme. Në këtë situatë do të ofronte zgjidhje përdorimi i ontologjive sipas
(Hinkelmann et.al 2010):
Së pari, duke lehtësuar gjetjen e shërbimeve dhe informacionit. Në ontologji mund të
ruhen terma të ndryshëm për të njëjtin koncept, gjithashtu mund të bëhen lidhje midis
ontologjive që shprehin koncepte të ngjashme në mënyra të ndryshme.
Së dyti, përdorimi i ontologjive do të sillte ndihmesë në procesin e dizenjimit dhe
implementimin e shërbimeve. Njohuritë e përftuara në ontologji mund të ripërdoren
duke reduktuar kështu përpjekjet dhe duke rritur cilësinë e shërbimeve.
Së treti, ndërveprimi dhe dekompozimi i shërbimeve. Qytetarët mund të nisin
përdorimin e një shërbimi për një event jetësor dhe ndërkohë sistemi i mbështetur në
ontologji do të ofronte sugjerime për shërbime që do të mbyllnin procesin e eventit
jetësor.
Marrim si shembull këtu eventin jetësor të martesës, në mënyrë që të shpallet martesa
midis dy personave mund të nevojitet prokurë e posaçme, në rastet kur bashkëshortët
e ardhshëm nuk janë prezent në procedurën e shpalljes. Dokumente të tjerë do të ishin
certifikata e lindjes, me shënimin “për shpallje martese” dhe fotokopje e kartës së
identitetit. Dy dokumentet e para mund të aksesohen duke përdorur shërbimet
publike: Aplikimi për prokurë të posaçme dhe Certifikatë lindjeje. Në mungesë të
mjetit të identifikimit për shkak të skadencës apo të humbjes do të sugjerohej dhe
shërbimi Aplikimi për kartë pasaportë ose kartë identiteti. Pra, në këtë mënyrë
qytetari pavarësisht institucioneve të ndryshme që mund të ofrojnë këto shërbime ka
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mundësi t’i aksesojë të gjitha në një portal të vetëm qeveritar për të përmbushur
eventin e tij jetësor.
Së katërti, mirëmbajtja dhe ndryshimi i shërbimeve. Në kushtet kur ndryshimet
legjislative dhe institucionale janë të shumta, sidomos në vendin tonë, i cili aspiron
për t’u bërë pjesë e Bashkimit Europian, duhet të gjendet një mënyrë për të bërë
identifikimin dhe adaptimin e këtyre shërbimeve që preken nga këto ndryshime.
Nëpërmjet lidhjeve të deklaruara në ontologji midis shërbimeve dhe legjislaturës, por
edhe institucioneve, procesi i identifikimit bëhet lehtësisht duke përdorur këtu dhe
llogjikues për të zbuluar lidhje të reja midis këtyre entiteve.
Në vende të ndryshme Europiane, por edhe më gjerë, janë konsoliduar proceset për të
përkthyer eventet jetësore në shërbime publike me ndihmën e përcaktimit të një fjalori
nga një ontologji që përshkruan shërbime dhe burime të tjera që lidhen me to si ligjet,
institucionet apo dokumentet përkatëse. Ndërtimi i këtij mjeti bazuar në ontologji në
fushën e qeverisjes elektronike zhvillohet për herë të parë në Shqipëri, në këtë punim.
1.2.3 Konteksti i shërbimeve elektronike në Shqipëri

Në kohën kur zhvillimet teknologjike vijojnë të avancojnë me shpejtësi dhe aksesi për
shërbime online është mëse i domosdoshëm, qeveria shqiptare ka kryer investime të
mëdha në ofrimin e shërbimeve që reduktojnë kostot dhe kohën e qytetarëve.
Portali unik qeveritar shumë funksional e-Albania, administrohet dhe zhvillohet nga
Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit. Ky portal është 100% në gjuhën
shqipe dhe ofron përafërsisht 1344 shërbime, prej të cilave 782 i adresohen
qytetarëve, 813 sigurohen për bizneset dhe 93 shërbime për punonjësit e administratës
publike (e-Albania 2019).
Shërbimet e ofruara në platformën e-Albania janë të shumta dhe të ndara në kategori
si familja, biznesi im, leje dhe licenca Figura 2, e shumë kategori të tjera. Në total 12
kategori përfshirë së fundmi dhe atë të certifikatave elektronike. Një tjetër mënyrë e
filtrimit të shërbimeve është sipas institucioneve që i ofrojnë.
Sipas portalit të (e-Albania 2019), informacioni dhe shërbimet elektronike krijohen
dhe mirëmbahen nga institucione të ndryshme publik dhe private. Disponueshmëria
dhe saktësia e shërbimit është përgjegjësi e institucionit përgjegjës, i cili ofron
shërbimin e tij elektronik përmes portalit.
Përdoruesit e këtij portali janë:





Të gjithë qytetarët shqiptarë.
Bizneset e regjistruara në Republikën e Shqipërisë.
Punonjësit e administratës publike në Active Directory.
Vizitorët e portalit.
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Figura 2. Kategoritë e shërbimeve në platformën e-Albania

Në faqen zyrtare të portalit ofrohen shërbime elektronike të nivelit 1 dhe 2, ku
qytetarët mund të marrin informacion të detajuar në lidhje me shërbimet për
publikun, (licenca, leje, autorizime, dokumente të pajisura me vulë digjitale,
certifikata apo shërbime të tjera të ngjashme), dokumentet e nevojshme, procedurën
që duhet të ndjekin, oraret e funksionimit dhe vendndodhjen e zyrave të administratës,
kontaktet, si dhe adresën e faqes zyrtare të institucionit që ofron shërbimin përkatës
(e-Albania 2019). Gjithashtu ofrohen edhe shërbime elektronike të nivelit 3 dhe 4, ku
është e mundur të kryhen pagesa online për këto shërbime nëpërmjet kartave të debitit
dhe kreditit.
Sipas (e-Albania 2019), kjo platformë ka ndërveprim me Platformën Qeveritare të
Ndërveprimit (Government Gateway), në të cilën janë lidhur 48 sisteme të cilat
shkëmbejnë të dhëna në kohë reale. Kjo platformë siguron mbrojtjen e të dhënave
personale, por bën dhe verifikimin elektronik gjatë regjistrimit të qytetarëve me të
dhënat e Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile për individët dhe Regjistrit Kombëtar
Tregtar për bizneset (QKB).
Së fundmi, me miratimin e Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 495, datë
13.09.2017, "Për miratimin e rregullave të përfitimit të shërbimeve publike
elektronike", iu dha vlefshmëri ligjore dokumenteve të gjeneruara përmes portalit eAlbania.
Platforma e-Albania ofron aktualisht 33 dokumente me vulë elektronike, të cilat
gjenden në kategorinë "Dokumente me vulë elektronike". Aplikimi dhe përfitimi i
dokumenteve që përmbajnë vulën elektronike kryhet përmes identifikimit elektronik
në këtë platformë. Ndërkohë, para se qytetari të përftojë dokumentin elektronik, atij i
bashkëlidhet vula elektronike menjëherë pas gjenerimit në format PDF. Ashtu sikurse
çdo institucion ka të drejtën e modelimit dhe modifikimit të shërbimeve, kjo gjë vlen
edhe për vulën elektronike, e cila i përket vetëm institucionit lëshues të dokumentit
dhe aksesin mbi të e ka vetëm ky institucion (e-Albania 2019). Nëpërmjet
dokumenteve elektronike qytetarët mund të aksesojnë dhe printojnë lehtësisht në kohë
reale dokumente me vlerë ligjore.
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1.2.4 Vlerësimi i shërbimeve elektronike në Shqipëri në raport ndërkombëtar.

Në një raport të hartuar si rezultat i një studimi vjetor të realizuar nga (Capgemini
2019), por edhe të mbështetur nga partnerë të tyre për llogari të Komisionit Europian
janë paraqitur rezultatet e arritura në lidhje me matjen e performancës së Qeverisjes
elekronike në vendet e Europës. Këto studime janë kryer për secilin prej faktorëve si
qendërzimi-përdorues, transparenca, lëvizshmëria kufitare dhe ofrimi i
dokumentacionit elektronik. Objekt i studimeve kanë qenë të gjithë vendet e
Bashkimit Europian, por edhe disa vende që aspirojnë integrimin në BE, një prej të
cilëve ështe dhe Shqipëria.
Duke pasur parasysh rëndësinë që ka teknologjia e informacionit dhe komunikimit në
ofrimin e shërbimeve për qytetarët e një vendi, Komisioni Europian përdor mjete të
tilla si në rastin konkret (eGovernment Benchmark) për të monitoruar përdorimin e
teknologjisë së informacionit dhe komunikimit në sektorin publik të shteteve anëtare
të BE, por jo vetëm. Niveli dhe cilësia e përdorimit të teknologjisë së informacionit
është një indikator, i cili pasqyron realisht nivelin e ofrimit të shërbimeve publike për
qytetarët, të cilët janë dhe taksapaguesit kryesorë në vendet Europiane.
Ky studim, i cili përdoret tashmë prej 10 vitesh me periodicitet vjetor si një mjet
monitorimi nga Komisioni Europian, ka vlerësuar perfomancën e ofrimit të
shërbimeve përmes e-Qeverisjes bazuar në katër faktorët e sipërpërmendur. Sipas
konkluzioneve të raportuara si rezultat i këtij studimi, qendërzimi-përdorues është
indikatori i parë i matjes së performancës, nga katër të tillë. Ky indikator konsiston në
tre nën indikatorë: disponueshëria online, përdorueshmëria dhe sa miqësorë janë
versionet mobile.
Nëse do të fokusoheshim në vendin tonë, portali qeveritar e-Albania, sipas studimit të
kryer, është vlerësuar për disponueshmërinë mesatare online të shërbimeve në vitin
2018 në nivel kombëtar me 74%, në nivel rajonal me 68% dhe në nivel lokal me 50%.
Për nën-indikatorin se sa miqësor është versioni mobile, është vlerësuar në nivelin
75%.
Nëse do të bazoheshim në këtë rezultat për të bërë një krahasim të nën-indikatorit se
sa miqësor është versioni mobile i portalit e-Albania me vendet e tjera si Maqedonia,
Hungaria, Lituania apo Mali i Zi, do të rezultonte një vlerësim më i lartë i portalit eAlbania.
Studimi i (Capgemini 2019) është fokusuar në monitorimin e axhendës ambicioze
digjitale të Europës dhe paraqet të dhëna dhe statistika për 28 vendet anëtare të BE-së
dhe 8 vende Europiane që nuk janë pjesë e BE-së. Megjithatë, nëse do të studiojmë të
dhënat e këtij raporti për Shqipërinë, për eventet jetësore të veçanta, si për shembull
për eventin jetësor të hapjes së biznesit, duke marrë në konsideratë faktorin e
lëvizshmërisë kufitare, Shqipëria rezulton në 10%. Duke qenë se faktori i
sipërpërmendur dedukton përdorimet nga përdorues të huaj, kjo renditje konsiderohet
e ulët krahasuar me vendet e tjera.
(Capgemini 2019) raporton se për shërbimet që kanë lidhje me eventet jetësore të
familjes, përsa i përket disponueshmërise online shërbimet elektronike në Shqipëri
kanë një vlerësim prej 60 %, ndërsa në mesataren për periudhën 2016-2018, kishin një
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vlerësim prej 40%. Këto statistika paraqesin qartë një përmirësim të ndjeshëm për sa i
përket disponueshmërise së shërbimeve online në lidhje me këtë kategori.
Për sa më sipër edhe vetë raporti i studimit të (Capgemini 2019) në përmbledhjen e
performancës së qeverisjes elektronike në Europë thekson se ka diferenca të mëdha
përsa i përket qeverisjes elektronike midis vendeve të Europës Juglindore me ato të
Europës Perëndimore, megjithatë përgjatë viteve të fundit këto diferenca janë ulur
ndjeshëm.
(Capgemini 2019) raporton se nëse përgjatë periudhës 2012-2015 këto diferenca
llogariteshin në mbi 50%, tanimë këto diferenca janë ulur në raportin 42% dhe ka një
trend gjithnjë e në zbritje. Kjo statistikë tregon përmirësimin e ndjeshëm të qeverisjes
elektronike në vendet e Europës Juglindore siç është dhe vendi ynë.
Raporti i (Capgemini 2019) ka trajtuar gjerësisht dhe në mënyrë të detajuar të gjithë
faktorët që ndikojnë në performancën e qeverisjes elektronike në vendet e Europës, si
dhe ka analizuar më tej aspekte të rëndësishme të e-Qeverisjes përfshirë dhe evente të
tjera jetësore megjithatë, ne mund të arrijmë në konkluzionin se portali qeveritar eAlbania do të përmbushte shumicën e kritereve të ofrimit të shërbimeve online në
mënyrë të automatizuar.
Këto shërbime i ofrojnë përdoruesit lehtësi në përdorim, por duhet të theksojmë se
duhet ende zhvillim dhe investime në mënyrë që shërbimet e Qeverisjes në portalin eAlbania të arrijnë në nivelet e vendeve të zhvilluara Europiane, sidomos përsa i përket
eventeve të caktuara jetësore.
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Kapitulli 2: Përmbledhje teorike
2.1 Teknologjitë e semantikës së webit
Termi Semantika e Webit i referohet vizionit të World Wide Web Consortium për një
Web me të dhëna të lidhura, (World Wide Web Consortium 2017). Nëpërmjet
teknologjive të Semantikës së Webit mund të ndërtohen fjalorë që modelojnë njohuri
të fushave të ndryshme, mund të ruhen të dhëna të ndërmjetme dhe mund të shkruhen
rregulla për të menaxhuar të dhënat. Infrastruktura dhe arkitektura e semantikës së
webit ofron suportin e duhur për menaxhimin e njohurive dhe përcaktimin e
koncepteve.
Siç paraqitet edhe në Figurën 3, (Berner Lee et al. 2006), në qendër të semantikës së
webit qëndrojnë ontologjitë, të cilat lejojnë prezantimin e klasave që përshkruajnë
koncepte, përmbajnë atribute për çdo klasë dhe lidhjet që mund të ekzistojnë midis
tyre.

Figura 3. Arkitektura e Semantikës së Webit (Berners-Lee AAAI Boston 2006/11)

Në vijim shpjegohen komponentet kryesore të pasqyruara në Figurën më sipër.
2.1.1 URI/IRI

Identifikimi i objekteve të botës reale mund të bëhet nëpërmjet identifikuesve
Uniform Resource Identifiers (URI). Nëpërmjet URI ne mund të dallojmë objekte të
ndryshme nga njëri-tjetri. URI janë një përgjithësim i URL (Uniform Resource
Locator) në web (Hitzler et al. 2009), por edhe në fusha të tjera do të vendoseshin
URI. Këtu mund të përmendim librat që mund të identifikohen nëpërmjet ISSN ose
publikime të ndryshme të konferencave me ISBN (Hitzler et al. 2009). URI mund të
referojnë në rastin tonë objekte si shërbime publike, ligje, dokumentacionin ose dhe
lidhje që mund të ekzistojnë midis tyre. Një shembull i ndërtimit të URI është:
http://www.semanticweb.org/jonida-pc/ontologies/2018/11/ontoAL

Pjesa e parë http i referohet emrit të skemës URI që klasifikon tipin e URI, zakonisht
protokolli që do të përdoret. Shembuj të tjerë janë ftp, mailto, file dhe irc.
Pjesa e dytë është emri i domain www.semanticweb.org.
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Pjesa e tretë, e cila është dhe pjesa kryesore e URI-së, është shtegu. Mund të ketë
raste, në të cilat shtegu lihet bosh, siç është rasti i adresave të e-mail. Shtegu mund të
organizohen në mënyrë hierarkike duke përdorur simbolin / si ndarës.
Përtej shembullit të marrë më sipër, në URI mund të ketë edhe informacion për
përdoruesin si emri i përdoruesit ose fjalëkalimi i tij, gjithashtu mund të ruhet
informacion mbi portën. Një tjetër opsion që mund të ketë URI është query, por është
opsional, ai mund të identifikohet nga ?query= , (Hitzler et al. 2009). Në fund të URI
mund të vendoset edhe një fragment që identifikohet me simbolin # që tregon një
pjesë specifike të dokumentit.
2.1.2 Resource Description Framework (RDF)

Përfaqësimi i fakteve mund të realizohet në mënyra të ndryshme. Një prej problemeve
kryesore sot siç diskutohet nga (Antoniou et al. 2012), është që kompjuterët të jenë në
gjendje të kuptojnë përmbajtjen e informacionit, atë që njerëzit e kanë të lehtë ta
bëjnë. Kjo është dhe një prej sfidave kryesore të semantikës së webit. Sipas (Antoniou
et al. 2012), hapi i parë për të përcaktuar strukturën e informacionit të faqeve të webit
ishte eXtensible Markup Language ose shkurt XML. Një shembull i përfaqësimit të
informacionit me XML jepet më poshtë:
<ShërbimePublike>
<EmriShërbimit>Aplikimi për pension invaliditeti</EmriShërbimit>
<KohaEMarrjesSëShërbimit>60 ditë</KohaEMarrjesSëShërbimit>
<AfatiVlefshmërisë>1-3 vjet</AfatiVlefshmërisë>
</ShërbimePublike>

Informacioni i strukturuar me XML do të ishte më i lehtë për t’u procesuar nga
makinat dhe gjithashtu do të ndihmonte në shkëmbimin e informacionit në web,
(Antoniou et al. 2012), megjithatë XML mbetet në nivelin sintaksor, sepse përshkruan
strukturën e informacionit, por jo kuptimin e tij. Për më tepër theksojmë se me XML
do të mund të deklaronim objektet dhe atributet e tyre, por do të hasnim vështirësi në
përcaktimin e lidhjeve. Këtu do të na vinte në ndihmë gjuha më e thjeshtë e
semantikës së webit Resource Description Framework ose shkurt RDF.
Përshkrimi i emrit të saj do të ishte i thjeshtë. Resource qëndron për Burim ku sipas
fushës që po modelohet mund të jetë çfarëdolloj objekti, në fushën e qeverisjes
elektronike mund të kishim burime: dokument, shërbim, ligj, institucion. Të gjithë
burimet do të identifikoheshin në mënyrë unike nga URI. Description do të ishte
përshkrimi i burimeve, që do të tregonte lidhjet dhe karakteristikat që kanë këto
burime, ndërsa Framework do të qëndronte për kombinim të protokolleve të webit si
http, uri, xml (Schreiber et al. 2014).
Të dhënat mund të strukturohen në këtë model nëpërmjet atyre që quhen triples ose
tre-rreshta. Një triples do të quhej kështu sepse do të përbëhej nga burimi, predikata
dhe objekti/vlera, pra tre elementë. RDF do të na lejonte të përcaktonim formulime
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rreth burimeve. Zakonisht burimi dhe objekti janë të lidhura nëpërmjet predikatës që
shpesh herë quhet edhe karakteristikë RDF. Lidhja është një-drejtimore pra nga
subjekti drejt objektit. Në vend të objektit, subjekti mund të lidhet edhe me një vlerë
si më poshtë:
Ligji_Nr._10_129-Për Gjendjen Civile,

ështëMiratuar

11.05.2009

Subjekti

atributi

vlera

Pra, Ligji do të ishte subjekti dhe shohim që data do të ishte vlerë dhe jo një objekt
duke qenë se nuk ka ndonjë kuptim nëse do të trajtohej në një kontekst tjetër. Këto
quhen edhe Literals, për to mund të përcaktojmë tipin e të dhënës si string, datë,
numër etj.
Përcaktimi i një seti të dhënash RDF sipas (Prud'hommeaux & Seaborne 2008) :
{G, (<u1>, G1), (<u2>, G2) . . . (<un>, Gn)}
ku G dhe çdo Gi janë grafe, dhe çdo <ui> është një IRI, ku çdo <ui> është e veçantë.
G quhet dhe grafi bazë, (<ui>, Gi) quhen grafe të emërtuara.
Pra faktet mund të përfaqësohen nëpërmjet një grafi të thjeshtë RDF, Figura 4. Në
këtë figurë, prezantohet fakti që “Aplikimi për pension invaliditeti bazohet në Ligjin
“Nr.7703-Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë, i ndryshuar”. Sipër
nyjeve të grafit pasqyrohen referencat URI përkatëse.

Figura 4. Shembull i një grafi të thjeshtë RDF

2.1.3 Mënyrat e paraqitjes së RDF

Paraqitja e parë është ajo që përmendëm më sipër nëpërmjet grafeve, të cilat
përfaqësonin rreshta me nga tre elementë (triples), ku nyjet mund të ishin subjekt ose
objekt/vlerë. Në vijim paraqiten disa formate të ndryshme për RDF (Schreiber et al.
2014):
1. Familja Turtle e gjuhëve RDF.(N-Triples, Turtle, TriG dhe N-Quads);
2. JSON-LD (sintaksa RDF bazuar në JSON);
3. RDFa (për HTML dhe XML) - përfshirja e tageve RDF në tage html.
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4. RDF/XML (sintaksa XML për RDF) - do të lejonte RDF që të përdoret edhe
me mjete ekzistuese XML, enkodimi i RDF bëhet në gjuhën XML.
N-triples është pjesë e familjes së gjuhëve Turtles dhe konsiderohet si sintaksa bazë e
paraqitjes së RDF triples. Versioni pas saj është Turtle dhe në të përfshihen
shkurtimet (prefixes), të cilat reduktojnë përdorimin e URI në mënyrë që të rritet
lexueshmëria. Ndërsa versionet TriG dhe N-Quads, janë zgjerime të Turtle dhe NTriples. Në vijim po tregojmë disa shembuj të formateve të ndryshme rdf për
ontologjinë e krijuar nga ne OntoAL.
Formati Turtle
prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
:ShërbimePublike a rdfs:Class.
:Legjislatura a rdfs:Class.
:AktetLigjore a rdfs:Class;
rdfs:subClassOf :Legjislatura.
:Ligje a rdfs:Class;
rdfs:subClassOf :AkteLigjore.
:bazohetNë a rdf:Property;
:Aplikim_për_Revokim_Vullnetar a :ShërbimePublike;
Formati JSON-LD

{ "@id" : "http://www.semanticweb.org/jonidapc/ontologies/2018/11/ontoAL#Aplikim_për_Revokim_Vullnetar",
"@type" : [ "http://www.w3.org/2002/07/owl#NamedIndividual",
"http://www.semanticweb.org/jonidapc/ontologies/2018/11/ontoAL#ShërbimePublike" ],
"http://www.semanticweb.org/jonida-pc/ontologies/2018/11/ontoAL#bazohetNë"
: [ { "@id" : "http://www.semanticweb.org/jonidapc/ontologies/2018/11/ontoAL#Ligji_Nr._10081" }]

F a q e | 12

Formati RDF/XML
<rdf:Description rdf:about="http://www.semanticweb.org/jonidapc/ontologies/2018/11/ontoAL#Aplikim_për_Revokim_Vullnetar">
<kohaEMarrjesSëShërbimit rdf:datatype="http://www.w3.org/2000/01/rdfschema#Literal">2 ditë</kohaEMarrjesSëShërbimit>
<kostot rdf:datatype="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal">Pa
pagesë</kostot>

Një prej benefiteve kryesore të RDF, përveç mundësisë për të kryer query nëpërmjet
gjuhës së kërkimit SPARQL, është mundësia për të nxjerrë njohuri të reja nga njohuri
ekzistuese. Kjo realizohet nëpërmjet rregullave të logjikës dhe atyre që quhen
reasoners ose logjikues.
2.1.4 Shtimi i semantikës nëpërmjet RDFS

Skema RDF siguron një fjalor për modelimin e të dhënave të tipit RDF. Në
dokumentimin zyrtar të (Brickley & Guha 2014), shpjegohet fakti që skema RDF
është një zgjerim kuptimor i fjalorit të thjeshtë RDF. Në vijim do t’i referohemi kësaj
skeme shkurt RDFS. Kjo skemë do të siguronte mekanizma për të përshkruar grupe të
burimeve të lidhura dhe lidhjet që ekzistojnë midis tyre. Këto burime përdoren për të
përcaktuar atribute të burimeve të tjera si fusha (domain) dhe shtrirja (range).
Nëse do të deklaronim këto karakteristika për informacionin që ne ruajmë në lidhje
me shërbimet publike, atëherë ontoAl:nevojitetDokumentacion do të kishte si fushë
ontoAL:ShërbimetPublike dhe si shtrirje (range) do të kishte ontoAL:Dokumentacion.
Në vijim të dokumentimit zyrtar për RDFS nga (Brickley & Guha 2014), të gjithë
gjërat e përshkruara nga RDF quhen burime dhe janë instanca të klasës rdfs:Resource.
Resource konsiderohet si klasa e gjithçkaje, ndërkohë që të gjitha nënklasat e
rdfs:Resource janë instanca rdfs:Class.
Në Tabelën 1, jepen përcaktimet e strukturës së skemës RDF dhe RDFS së bashku me
përshkrimet për gjithësecilin prej atributeve ose klasave.

Struktura

Forma sintaksore

Përshkrimi

Class (një klasë)

C rdf:type rdfs:Class

C (burim) i një klase RDF

Property (një klasë)

P rdf:type rdf:Property

P (burim) një karakteristikë
RDF

type (një
karakteristikë)

I rdf:type C

I (burim) është një instancë
e C (një klasë)

subClassOf (një
karakteristikë)

C1 rdfs:subClassOf C2

C1 (një klasë) është nënklasë
e C2 (një klasë)
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subPropertyOf (një
karakteristikë)

P1 rdfs:subPropertyOf P2

P1 (një karakteristikë) është një
nën-karakteristikë e P2 (një
karakteristikë)

domain (një
karakteristikë)

P rdfs:domain C

fusha e P (një karakteristikë)
është C (një klasë)

range (një
karakteristikë)

P rdfs:range C

hapsira e P (një karakteristikë)
është C (një klasë)

Tabela 1. Struktura e skemës RDF, burimi (Schreiber et al. 2014)

Atribute të tjera përtej atyre të deklaruara në Tabelën 1, janë (Brickley & Guha 2014):
 rdfs:label, e cila është një instancë e rdf:Property që përdoret për të përcakuar
emërtime më të lexueshme për burimin. Shembull: R rdfs:label L
nënkupton që L është një emërtim i lexueshëm për R.
 rdfs:comment është sërish një instancë e rdf:Property që mund të përdoret për
të siguruar një përshkrim më të lexueshëm për burimin. Shembull: R
rdfs:comment L, nënkupton që L është një koment përshkrues për R.
 rdfs:seeAlso është një atribut i tipit shërbime që tregon lidhjen e një burimi me
një tjetër që e përshkruan këtë burim.
RDFS do të ishte një mënyrë e mirë për të shprehur faktet. Ajo ka ekspresivitet më të
madh se RDF, por edhe se XML, sepse nëpërmjet përcaktimit të klasave, atributeve
dhe karakteristikave të tjera mund t’i jepet kuptim të dhënave. Nëpërmjet RDFS është
e mundur të logjikohet duke nxjerrë fakte të reja nga fakte ekzistuese. Për shembull:
Nëse entiteti Sh1 lidhet me entitetin L1 nëpërmjet atributit bazohenNë dhe ky atribut
ka si fushë (domain) klasën e Shërbimeve Publike dhe si shtrirje (range) klasën e
Legjislaturës, atëherë nga kjo rrjedh fakti që Sh1 duhet të jetë i tipit Shërbim Publik
dhe L1 duhet të jetë i tipit Legjislaturë. Kjo konsiderohet si aftësia për të nxjerrë tipin
e entitetit në varësi të fushës ose hapësirës së atributit. Në të njëjtën mënyrë mund të
nxirrnim fakte edhe për trashëgiminë e klasave, pra nëse një entitet E  K ku K është
klasë dhe K  S ku S është superklasa e K, atëherë kjo do të sillte që E  S.
Pavarësisht aftësive të skemës RDF do të shikojmë në vijim që ajo ka edhe kufizime.
Për këtë u deshën struktura më shprehëse si ontologjitë.
2.1.5 SPARQL

Informacioni që ruhet në një dataset RDF është tepër kompleks dhe procesimi i tij në
mënyrë manuale do të kërkonte një kohë të gjatë, rrjedhimisht nevojitet një mënyrë
për kryerjen e querive mbi setin e të dhënave për të kuptuar lidhjet që mund të
ekzistojnë midis entiteteve ose për të marrë edhe detaje mbi atributet e tyre. SPARQL
(SPARQL Protocol and RDF Query Language) do të ishte gjuha e kryerjes së querive
mbi datasete RDF. Kjo gjuhë ka një sintaksë të thjeshtë të frymëzuar nga SQL
(Structured Query Language).
Versioni i parë i SPARQL 1.0 u lëshua në vitin 2008, siç përmendet në
(Prud'hommeaux & Seaborne 2008). Në këtë version ekzistonte mundësia për të
eksploruar lidhje, burime dhe atribute të tyre nëpërmjet query. Gjithashtu, mund të
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ekzekutoheshin query komplekse që përmbanin disa lidhje JOINs brenda të njëjtit
graf ose edhe brenda grafeve të tjera dhe mund të ndërtoheshin grafe të reja nëpërmjet
CONSTRUCT.
Versioni 1.1 i përmirësuar i SPARQL u publikua në vitin 2013 (Harris & Seaborne
2013 ), dhe në këtë version u shtuan funksione të reja si mundësia për të modifikuar
grafin, përfshirja e funksioneve agregate të tilla si Count, Sum, Avg, Min, Max,
GroupConcat dhe përfshirja e nën querive. Në ndryshim nga query të tipit UPDATE
në SQL, në fakt në SPARQL për të realizuar një modifikim të grafit do të duhet të
fshihet (DELETE) entiteti ose lidhja aktuale dhe të kryhet një shtim i ri (INSERT) në
graf.
Në dokumentimin e (Harris & Seaborne 2013 ), SPARQL ka katër forma të query.
Këto forma janë:
 SELECT - Kthen të gjithë ose një nënset të variablave që përputhen nga
kushtet e query.
 CONSTRUCT - Kthen një graf RDF të ndërtuar duke zëvendësuar variablat
në një set me template triples.
 ASK - Kthen një boolean true/false duke treguar nëse një query ka të paktën 1
rezultat ose jo.
 DESCRIBE - Kthen një graf RDF që përshkruan të dhëna rreth burimeve të
gjetura.
Më poshtë paraqitet sintaksa e një query SELECT, ku fillimisht specifikohen prefixes
ose shkurtimet e URI dhe më pas vendoset query. Ekzistojnë shumë SPARQL
endpoints ndër të tjera DbPedia ose WikiData, të cilat mund të përdoren për
ekzekutimin e querive mbi sete të dhënash RDF. Siç do të theksojmë edhe më vonë,
ne do të përdorim si endpoint Jena Fuseki Server. Në mënyrë që të përdoret në
mënyrë të shkurtuar emri ontoAL dhe jo URI e setit tonë të të dhënave është e
nevojshme ta specifikojmë prefix si në kodin më poshtë:
prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#>
prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
prefix ontoAL: <http://www.semanticweb.org/jonidapc/ontologies/2018/11/ontoAL#>
SELECT DISTINCT ?emriLigjit ?individe
WHERE { ?individe rdf:type ontoAL:Ligje .
?individe ontoAL:emri ?emriLigjit}
Ndërsa query më sipër do të afishonte atributin e emrit për rekordet nga seti i të
dhënave që janë të tipit Ligje, vëmë re fjalët kyçe SELECT dhe WHERE, të cilat janë
njësoj si në gjuhën SQL. Gjithashtu për të kapur vlerat përkatëse, të cilat mund të jenë
nyje ose vlera shkruhet simboli ‘?’ dhe më pas emri i variablit, që ndryshon në varësi
të query. Në query tonë kërkojmë për karakteristikën e emrit, prandaj kemi emërtuar
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?emriLigjit dhe gjithashtu edhe individët ose instancat e klasës Ligje ?individe. Këtu
është përdorur dhe operatori i pikës (.) që në këtë rast do të shërbente për të grupuar
kushtet. Më poshtë tregohen rezultatet nga ekzekutimi i query në SPARQL endpoint
të Jena Fuseki. Rezultatet e kthyera janë 29 rekorde, por në Figurën 5, për arsye
demonstrimi shfaqim vetëm 2 prej tyre.

Figura 5. Disa nga rezultatet e afishuara në Jena Fuseki SPARQL Endpoint

SPARQL lejon kryerjen e veprimeve komplekse si afishimi i bashkëngjitur i vlerave
duke përdorur funksionin CONCAT. Në shembullin më poshtë afishohen të dhënat të
bashkëngjitura si emri dhe data e miratimit për individët nga klasa Legjislaturë. Duke
qenë se vetë klasa Legjislaturë nuk ka individë, por as nënklasat e saj si Akte Ligjore
dhe Akte Nën Ligjore nuk kanë, atëherë ne do të prisnim që kjo query të mos kthente
rezultate. Në fakt nuk ndodh kështu, sepse klasa Akte Ligjore ka nënklasën Ligje dhe
klasa Akte Nën Ligjore ka klasat Vendime, Udhëzime dhe Rregullore. Këto nënklasa
kanë individë. Duke qenë se logjikuesi është i aktivizuar në Jena Fuseki, atëherë
arrihet të deduktohet prej tij që pjesë e klasës Legjislaturë do të ishin të gjithë
individët e klasave Ligje, Vendime, Udhëzime, Rregullore, të cilat trashëgojnë nga
klasa Legjislaturë. Rezultatet për këtë query do të shfaqen në Figurën 6.
prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#>
prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
prefix ontoAL: <http://www.semanticweb.org/jonidapc/ontologies/2018/11/ontoAL#>
SELECT (CONCAT(str(?emri), "-", str(?datë)) AS ?EmriPlotë)
WHERE { ?prop ontoAL:emri ?emri; ontoAL:datë ?datë .
?prop rdf:type ontoAL:Legjislatura}
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Figura 6. Rezultatet e përdorimit të funksionit CONCAT

Kufizimi i vlerave të stringjeve do të bëhej nëpërmjet funksionit FILTER në
kombinim me regex, i cili përdoret për të përputhur formën leksikore të stringjeve
duke përdorur funksionin STR (Harris & Seaborne et al. 2013). Në query që kemi
ndërtuar më poshtë, duam të afishojmë ato entitete nga klasa Shërbime Publike që
përmbajnë fjalën “punë”. Gjithashtu nuk duam të marrim në konsideratë nëse
karakteret e fjalës janë të vogla ose të mëdha. Për këtë vendosim atributin “i” si
parametër të funksionit regex për të cilësuar case insensitive.
prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#>
prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
prefix ontoAL: <http://www.semanticweb.org/jonidapc/ontologies/2018/11/ontoAL#>
SELECT ?sherbimi
WHERE { ?sherbimi a ontoAL:ShërbimePublike
FILTER regex(str(?sherbimi), "punë", "i" ) }

Rezultatet e ekzekutimit të query shfaqen në Figurën 7. Siç vihet re, të gjitha entitetet
e shërbimeve publike të afishuara përmbajnë fjalën stringun “punë”.

Figura 7. Rezultatet nga query për shërbimet publike që përmbajnë stringun “punë”
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2.1.6 Mënyrat e paraqitjes së rezultateve në SPARQL

Rezultatet nga query SPARQL të formës SELECT dhe ASK mund të publikohen në
formate të ndryshme (Harris & Seaborne 2013):
 Rezultate në JSON
 Rezultate në CSV dhe TSV
 Rezultate në XML
Gjatë ndërtimit të mjetit tonë që dërgon komanda SPARQL mbi ontologjinë,
rezultatet që marrim janë trajtuar në formatin JSON. Për këtë arsye, po ndalemi më
gjatë në këtë format. Formati në JSON është dizenjuar që të kryejë një prezantim të
plotë të informacionit në rezultatet e query. Rezultatet e një query SPARQL do të
serializoheshin si një objekt JSON. Ky objekt do të kishte një atribut “head” dhe një
“results” ose "boolean", në varësi të formës së query (Harris & Seaborne 2013). Më
poshtë do tregohen rezultatet në formatin JSON, nga query SELECT i bërë më sipër.
head: vars: Array(2)
0: "emriLigjit"
1: "individe"
length: 2
__proto__: Array(0)
__proto__: Object
results:
bindings: Array(29)
0:emriLigjit: {type: "literal", datatype: "http://www.w3.org/2000/01/
rdf-schema#Literal", value: "Për sigurimin e Detyrueshëm të
Kujdesit Shëndetësor në Republikën e Shqipërisë, i ndryshuar"}
individe: {type: "uri", value: "http://www.semanticweb.org/jonidapc/ontologies/2018/11/ontoAL#Ligji_Nr._10_383"}
__proto__: Object
1: {emriLigjit: {…}, individe: {…}}
.................................................................................

Në rezultatin e mësipërm, atributi “head” përmban variablat e përcaktuara në query
që janë emriLigjit dhe individë. Ndërsa results ka një objekt me çelës “binding” që si
vlerë ka një vektor me rezultate. Më sipër shohim që query ka kthyer 29 rezultate për
individë të tipit Ligje. Për arsye demostrimi tregohet vetëm njëri prej individëve,
Ligji_Nr._10_383 dhe atributi i emrit do të ishte "Për sigurimin e Detyrueshëm të
Kujdesit Shëndetësor në Republikën e Shqipërisë, i ndryshuar". Për të marrë të gjithë
rezultatet do të mjaftonte një bredhje nëpërmjet një cikli në vektorin e rezultateve.

2.2 Ontologjitë
Termi ontologji e ka origjinën nga filozofia. Në atë kontekst, (Antoniou et al., 2012)
përdoret si emri i nënfushës së filozofisë, studimi i natyrës së ekzistencës, dega e
fizikës së ndërmjetme që ka lidhje me identifikimin, në terma më të përgjithshëm të
gjërave që ekzistojnë dhe si t’i përshkruajmë ato. Sipas (Theocharis & Tsihrintzis,
2012), kohët e fundit koncepti i ontologjisë është përhapur në fusha të tilla si
integrimi inteligjent i informacionit, sistemet e informacionit bashkëpunues, nxjerrja e
informacionit, tregtia elektronike dhe menaxhimi i njohurive. Në disa raste të tjera
sipas (Guarino, 1998), termi "ontologji" është vetëm një emër i zbukuruar që tregon
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rezultatin e aktiviteteve të zakonshme si analiza konceptuale dhe modelimi i fushës së
aplikimit, i realizuar me anë të metodologjive standarde.
Siç përshkruhet në artikullin (Bench-Capon et.al, 2012), ontologjitë zakonisht
përmbajnë përfaqësime dhe përshkrime të:






Tipeve të objekteve që ndodhen në një fushë aplikimi;
Atributeve që këto objekte mund të kenë;
Lidhjeve që objektet kanë me njëri-tjetrin;
Vlerave që atributet mund të kenë për tipe të caktuara;
Aksiomave që kufizojnë elementët më sipër.

2.2.1 Klasifikime të ontologjive

Ekzistojnë disa klasifikime të tipeve të ndryshme të ontologjive. Sipas (Guarino,
1998), ka katër klasifikime të tilla Figura 8:
1. Ontologjitë e nivelit të lartë do të përshkruanin koncepte shumë të
përgjithshme, të tilla si hapësira, koha, materia, objekt, event dhe veprimi, të
cilat janë të pavarura nga një problem specifik ose fushë.
2. Ontologjitë e fushës (domain) dhe ato të detyrave përshkruajnë fjalorin e
lidhur me një fushë të përgjithshme (mjekësi, transport) ose një
detyrë/aktivitet, duke specializuar termat e njohur në ontologjinë e nivelit të
lartë.
3. Ontologjitë e aplikimit përshkruajnë koncepte që varen edhe nga fusha edhe
nga detyrat. Këto koncepte do t’i korrespondonin roleve që luhen nga entitetet
e domain ndërkohë që performojnë një aktivitet të caktuar.
Ndërsa në një tjetër klasifikim të ontologjive (Abecker et al., 1998), mund të
dizenjohen ontologji të informacionit, të cilat përshkruajnë lloje të ndryshme të
burimeve të informacionit me strukturën dhe atributet. Ontologjitë enterprise
përcaktojnë kontekstin në të cilin burimet e informacionit përdoren dhe gjenerohen,
ku niveli më i lartë i ontologjisë enterprise shpreh një model të ndërmjetëm për
proceset dhe strukturën organizative. Së fundmi, ontologjitë e fushës janë specifike
për çdo fushë aplikimi dhe përcaktojnë konceptet që modelojnë përmbajtjen e
burimeve dhe shërbimeve të informacionit.

Figura 8. Klasifikimi i ontologjive sipas llojeve të tyre (Guarino, 1998)
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2.2.2 OWL

Deri tani pamë skemën RDF, e cila modelonte njohurinë duke i dhënë kuptim
informacionit të ruajtur. Skema RDF ishte e mjaftueshme për ontologji të thjeshta, por
për modelimin e njohurisë komplekse nevojiten gjuhë të bazuar në llogjikën formale
(Hitzler et al. 2009). Kjo gjuhë do të ishte OWL ose Web Ontology Language.
OWL nuk konsiderohet një gjuhë programimi. Ajo është deklaruese, që do të thotë se
ajo përshkruan një gjendje të subjekteve në një mënyrë logjike (Hitzler et al. 2012).
Siç shpjegohet në këtë dokumentim, mjete të caktuara të emërtuara llogjikues mund të
përdoren për të deduktuar informacion të mëtejshëm, por mënyra se si këto inferenca
realizohen në aspektin algoritmik nuk është pjesë e dokumentit OWL. Dy versione
sipas W3C janë OWL që prej vitit 2004 dhe OWL 2 që prej vitit 2009. Në tabelën 2
jepen versionet e OWL dhe lidhjet midis tyre.
OWL 1 (2004)
OWL Lite
OWL DL
OWL Full

OWL2 (2009)
OWL EL (Existential quantification)
OWL RL (Rules-Language)
OWL QL (Query-Language)
OWL Full

OWL DL
(Description Logic )

Tabela 2. Versionet e OWL 1 dhe OWL 2

Tre nën llojet pjesë e OWL2 DL (Motik et al. 2012), identifikuar edhe në Tabelën 2
janë:
OWL EL është veçanërisht e dobishme në aplikacione që përdorin ontologji me një
numër të madh klasash dhe atributesh. Ky profil ka algoritme arsyetimi të dedikuara.
Ai ruan kufizimin ekzistencial (someValuesFrom), prandaj merr emrin Existential
quantification, ndërkohë eleminon kufizimin universal (allValuesFrom). Rast i
veçantë i këtij të fundit është atributi i objektit shtrirje (range), që në fakt përfshihet në
këtë profil.
OWL 2 QL, shkurtimi QL qëndron për Query Language. Ky profil përdoret në
aplikacione që kanë shumë komunikim me të dhënat dhe që përdorin një sasi të
madhe të dhënash, dhe ku qëllimi kryesor i tyre është kthimi i përgjigjes nga query.
OWL 2 RL, shkurtim i RL qëndron për Rule Language dhe nënkupton që logjikimi në
të mund të implementohet me një gjuhë rregullash standarte.
Çdo dokument OWL do të ishte RDF. Për ontologjinë tonë do deklarohej si në kodin
në vijim elementi rrënjë RDF dhe menjëherë pas tij tagu owl:Ontology. URI e
specifikuar tek “about” tregon vendodhjen e kësaj ontologjie.
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<rdf:RDFxmlns="http://www.semanticweb.org/jonida-pc/ontologies/2018/11/
ontoAL#"
xml:base="http://www.semanticweb.org/jonidapc/ontologies/2018/11/ontoAL"
xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#"
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:xml="http://www.w3.org/XML/1998/namespace"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#"
xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
xmlns:ontoAL="http://www.semanticweb.org/jonidapc/ontologies/2018/11/ontoAL#"
<owl:Ontology rdf:about="http://www.semanticweb.org/jonidapc/ontologies/2018/ 11/ontoAL"/>
Gjuha OWL përmban informacion mbi klasat, mbi hierarkitë e klasave, mbi atributet,
hierarkitë e atributeve dhe ato që quhen instanca ose individë. Përtej këtyre ka edhe
një sërë atributesh universale, ekzistenciale dhe kufizuese të cilat do të shpjegohen me
detaje gjatë modelimit të ontologjisë në Kapitullin 3.

2.3 Aplikimi i ontologjive në fusha të ndryshme
Më sipër shprehëm përcaktimin e termit të ontologjisë dhe diskutuam që prejardhja e
këtij termi ishte në fushën e filozofisë, megjithatë sot ontologjitë përdoren në çdo
fushë aplikimi dhe kanë një rol të veçantë në modelimin e të dhënave. Ato shërbejnë
për nxjerrjen e informacionit me vlerë nga dokumente, në inteligjenën artificiale, në
sistemet pyetje-përgjigje, e shumë aplikime të tjera. Autorë të ndryshëm kanë
propozuar aplikime të ontologjive në fusha të ndryshme. Në këtë disertacion përpara
se të vendosej ndërtimi i një ontologjie në fushën e qeverisjes u studiuan aplikime
edhe në fusha të tjera, kjo edhe për faktin se fusha e qeverisjes në vetvete përmban
shumë sektorë.
2.3.1 Ontologjitë në mjekësi

Një rëndësi të veçantë duhet t’i dedikohet modelimit të ontologjive në fushën e
mjekësisë. Siç përshkruhet në artikullin (Freitas et. al 2009), shumë përpjekje janë
bërë në fushën e biomjekësisë për zhvillimin e standarteve semantike të tilla si:
terminologji mjekësore, ontologji dhe sisteme të kodimit. Në artikull analizohen disa
terminologji dhe ontologji biomjekësore të tilla si:





Klasifikimi Ndërkombëtar i Sëmundjeve.
Ontologjia e Gjeneve.
Nomenklatura e Sistemantizuar e Termave Klinike Mjekësore.
Modeli Themelor i Anatomisë
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 Ontologjitë të hapura Biologjike dhe Biomjekësore.
Platforma e Ontologjive të hapura Biomjekësore përfshin disa prej këtyre ontologjive
të përmendura më sipër si ontologjinë e gjeneve dhe atë të modelit themelor të
anatomisë. Ajo u krijua si një librari online dhe përmban ontologji, të cilat janë
shkencërisht dhe llogjikisht të sakta. Për të arritur saktësi maksimale siç shpjegohet në
(OBO Foundry 2003), pjesëtarët e fondacionit të Ontologjive të hapura BioMjekësore,
në mënyrë vullnetare i përmbahen dhe kontribuojnë në zhvillimin e një grupi
parimesh evolucionare, duke përfshirë përdorimin e hapur, zhvillimin bashkëpunues,
përmbajtjen jo mbivendosëse dhe të rreptë, si dhe sintaksën dhe marrëdhëniet e
zakonshme, bazuar në modelet ontologjike që funksionojnë mirë, siç është Ontologjia
e Gjeneve (GO).
Në (Rubin et al. 2008), përshkruhen përdorimet e ontologjive në aplikimet
biomjekësore. Ato grupohen në:





Klasat e kërkimit dhe kryerjes së querive mbi të dhënat biomjekësore.
Në shkëmbimin e të dhënave midis aplikacioneve.
Në integrimin e informacionit për procesim të gjuhëve natyrore.
Në përfaqësimin e njohurisë enciklopedike dhe logjikimi kompjuterik me të
dhënat.

Në fushën e mjekësisë mund të jepen shumë sinonime për të njëjtin term dhe
ontologjia këtu do të unifikonte të gjitha këto sinonime duke i lidhur ato me një
koncept të vetëm. Përveç kësaj mund të kërkohet për një sëmundje dhe të njihen
sëmundje të ngjashme që i përkasin të njëjtës kategori, mund të kërkohen lidhjet e
gjeneve në sëmundje ose mund të përftohen njohuri në lidhje me simptomat që i
përkasin kësaj sëmundjeje dhe ajo çka konsiderohet e rëndësishme është llogjikimi
me të dhënat duke përftuar njohuri dhe lidhje të reja që mund të ekzistojnë midis
entiteteve të ontologjisë.
2.3.2 Ontologjitë për sigurinë e infomacionit

Ofrimi i shërbimeve publike online mund të jetë pre e sulmeve kibernetike. Këto
sulme mund të vijnë për shkaqe të ndryshme dhe përfshijnë aktorë të ndryshëm. Si
rrjedhim, ontologjitë mund të përdoren dhe në fushën e sigurisë së informacionit dhe
në zbulimin e pasojave që kanë lënë këto sulme. Në studimet e (Almut et al., 2007),
autorët diskutojnë mbi dykuptimësinë në fushën e sigurisë. Ata paraqesin një
ontologji, e cila përfaqëson konceptet e sigurisë së informacionit, termat e së cilës
mund të përdoren si fjalor për përshkrimin e sulmeve ose masave që duhen marrë për
t’u mbrojtur nga këto sulme.
Në artikullin (Pereira & Santos, 2009), propozohet një qasje e bazuar në ontologji për
të unifikuar konceptet dhe terminologjinë. Në këtë ontologji modelohen koncepte
themelore si rreziqet, sulmet, vulnerabiliteti, kontrolli, impakti dhe lidhjet që
ekzistojnë midis tyre.
Në këtë pjesë do të japim në mënyrë të përmbledhur një tjetër perspektivë të
problemit rreth analizës dhe identifikimit të dokumenteve të dëmtuara ose të fshira
nga sulmet kibernetike. Detajet mbi këtë rast studimor janë pasqyruar edhe në (Shehu
et al. 2019). Për këtë modelohet një ontologji që ruan informacion mbi dokumentet e
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një organizate auditimi, por që mund të përdoret edhe në situatën kur auditimi është i
brendshëm brenda institucioneve qeveritare. Në këtë ontologji do të identifikonim:
 Auditime – Informacioni mbi auditimet e kryera nga institucioni.
 Auditues – Infomacioni mbi personat që kryejnë auditimin, që mund të ishin
auditues të brendshëm ose të jashtëm.
 TipetEAuditimit – Informacion mbi llojet e auditimit, të tilla si financiare,
performance, përputhshmërie dhe IT.
 HapatEAuditimit – Informacioni mbi stadet e auditimit, si planifikimi,
raportimi dhe arkivimi.
 Dokumente – Informacion mbi dokumentet e auditimeve të brendshme dhe të
jashtme të cilat mund t’i dërgohen bizneseve apo institucioneve të tjera që
auditohen.
 Dokumentet e brendshme – Si dokumente të brendshme zakonisht ka mbi 20
të tilla dhe disa prej tyre do të ishin Informacioni i Auditimit të Kryer,
Strukturimi i Detyrave, Akt Konstatimi, Deklaratë Konflikt Interesi,
Informacion i planifikimit të Auditimit, Dokumente Inventari etj.
 Dokumentet e jashtme – Në dokumentet e jashtme përfshihen: Observacione,
Kundërshtime, Programet e Auditimit, Konstatimet etj.
Grafi i entiteve dhe lidhjet e tyre paraqiten në figurën e mëposhtme:

Figura 9. Grafi i ontologjisë për strukturën e informacionit në një institucion
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2.3.3 Ontologjitë në fushën e transportit

Pjesë e qeverisjes elektronike do të ishte dhe ofrimi i shërbimeve në fushën e
transportit. Për të ilustruar më mirë këtë veçori është parë mundësia e krijimit të një
sistemi me shumë agjentë në transport. Ky sistem do të gjente rrugën më të shkurtër
nga një pikënisje drejt një destinacioni. Të gjitha mjetet e transportit publik ose privat
do të kishin mundësi që të merrnin udhëzime dhe informacion jo vetëm mbi gjendjen
e trafikut, por edhe në lidhje me rrugën më eficente drejt një destinacioni. Kjo
zgjidhje do të reduktonte kostot dhe kohën e qytetarëve.
Pavarësisht performancës së mirë të sistemit pasqyruar edhe në artikullin (Shehu &
Xhina 2017), ka disa situata në të cilën agjentët pavarësisht se janë të shumtë në
numër, shpenzojnë shumë kohë për gjetjen e rrugës drejt destinacionit. Sipas
mendimit tonë, kjo vjen si pasojë e mungesës së njohurisë për agjentët e tjerë dhe
mjedisin ku ata operojnë. Për këtë arsye, propozohet një mundësi për të përdorur
ontologjitë si struktura të modelimit të njohurisë në mënyrë që të rritet bashkëveprimi
midis agjentëve dhe mjedisit në të cilin ata veprojnë.
(Anand et al. 2014), trajton disa nga problemet që hasen gjatë transportit të mallrave
urbane. Probleme të tilla si ndotja dhe siguria, mund të shmangeshin nëse do të
krijohej një model i bazuar në agjentë që mbështetet mbi një ontologji të llogjistikës
së qytetit. Kjo ontologji do të ishte një model njohurie që do të përfshinte entitete të
tilla si burime, agjentë dhe lidhjet që ekzistojnë midis tyre. Sipas autorëve, kjo
ontologji do të përmirësonte procesin e vendimmarrjes së agjentëve për transportimin
e mallrave urbane.
Përdorimi i ontologjive përmendet edhe në sistemet inteligjente të transportit
(Fernandez et al. 2016), të cilat janë zgjidhje që përmirësojnë performancën dhe
sigurinë e transportit në rrugë. Në këto sisteme është shumë i rëndësishëm këmbimi i
informacionit midis mjeteve të transportit dhe komponenteve të tjera të infrastrukturës
rrugore. Në mënyrë që të arrihet bashkëveprim midis aplikacioneve të ndryshme që
përdorin të dhënat e sensorëve, nevojitet një arkitekturë e orientuar nga ontologjitë.
Sistemi do të performonte detyra të ndryshme në mënyrë automatike duke rritur
sigurinë e shoferëve në sajë të informacionit që sigurohet nga sensorët.
Si konkluzion, mbështetur edhe mbi studimet kërkimore më sipër, nëse përdoren
ontologjitë (Shehu & Xhina 2017), pritet që agjentët të arrijnë qëllimin e tyre në një
kohë më të shkurtër duke qenë se lëvizja do të jetë më e orientuar për shkak të
njohurisë që modelohet në ontologji. Nëse aplikohet ky model në transport, agjentët
do të jenë në gjendje të gjejnë rrugën me efiçente duke marrë në konsideratë shenjat e
sinjalistikës vertikale dhe horizontale. Si rrjedhim, agjentët do të drejtoheshin drejt
destinacionit menjëherë duke e bërë efikase zgjidhjen edhe përsa i përket llogaritjeve
kompjuterike të heqjes së cikleve rrugore të panevojshme.
2.3.4 Ontologjitë për modelimin e proceseve të biznesit

Modelimi i biznesit ka marrë një fokus të veçantë vitet e fundit. Synimi i modelimit
është pasqyrimi i çdo aspekti të biznesit duke krijuar modele, të cilat janë efektive në
zgjidhjen e problemeve dhe lejojnë integrimin e inovacioneve të fushës së
teknologjisë së informacionit (Osterwalder et al., 2004). Duke qenë se në një biznes
ndryshimet janë të shpeshta, kjo edhe për shkak të ndryshimeve në teknologjinë e
informacionit, numri i aktorëve që marrin pjesë në proceset e biznesit tenton të rritet.
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Është e qartë që duhet një kuptim më i mirë i lidhjeve që ekzistojnë midis aktorëve të
ndryshëm dhe kanaleve të komunikimit për të përcaktuar rolin e tyre në rrjedhën e
punës dhe në procese.
Përdorimi i ontologjive gjatë modelimit të biznesit, krijon një pamje të plotë të të
gjitha komponenteve të biznesit duke shtuar dhe aftësi logjikuese në gjurmimin e
problemeve që shfaqen për aktivitete të ndryshme. Në artikullin (Xhina & Shehu
2018), pasqyrohet rëndësia e përdorimit të ontologjive në biznes dhe një rast studimi i
konvertimit të BPMN në ontologji, ku BPMN2 do të ishte nocioni standart që përdoret
nga bizneset si një gjuhë grafike për modelimin e proceseve të biznesit. Shumë mjete
tashmë e ofrojnë mundësinë e konvertimit (Allweyer 2016). Në specifikimin e BPMN
2.0 përcaktohet një standart i konvertimit, pra konvertimi midis ontologjive dhe
modeleve të BPMN mund të kryhet lehtësisht. Konvertimi midis formateve do të
krijonte mundësitë e pasurimit të vazhdueshëm të ontologjisë dhe do të lejonte aktorët
në nivele menaxheriale të zbulonin problematika të ndryshme të aktiviteteve të
biznesit.
2.3.5 Përdorimi i ontologjive në ndihmë të qeverisjes elektronike

Shumë autorë të huaj kanë propozuar krijimin e ontologjive në ndihmë të qeverisjes
elektronike, por edhe në përmirësimin e cilësisë dhe efektivitetit të shërbimeve dhe
politikave që ndërtohen në mënyrë të vazhdueshme nga institucionet qeveritare.
Në (Goudos et al., 2006), autorët diskutojnë problemin e përputhjes së nevojave të
qytetarëve me mënyrën se si paraqiten shërbimet publike të disponueshme.
Propozohet një ontologji bazuar mbi modelin e GEA (Government Enterprise
Architecture), në të cilën modelohen shërbimet publike, entitete si legjislatura,
dokumentacioni dhe institucionet. Bazuar mbi këtë ontologji ata ndërtojnë edhe një
profil për qytetarin ku kërkimi për shërbime bëhet sipas moshës, edukimit apo statusit
të punësimit.
Një aspekt i rëndësishëm për shërbimet digjitale është edhe vlerësimi i cilësisë së tyre.
Për këtë autorët (Corradini et al., 2008), paraqesin një ontologji e-GovQoS, për të
specifikuar një “model cilësie”, të domosdoshëm për monitorimin, zbulimin,
selektimin, përbërjen dhe cilësinë e shërbimeve elektronike. Rritja e cilësisë do të
lejonte integrim shërbimesh për qytetarët dhe rritjen e kompetencës së Administratës
Publike.
Një ontologji e ndërtuar për eventet jetësore në Administratën Publike pasqyrohet në
artikullin (Bercic & Vintar, 2004). Autorët përdorin një ontologji të sipërme SUMO
(Suggested Upper Merged Ontology), që së bashku me ontologji të tjera pjesë të saj
do të formonin një ontologji që përmban me mijëra terma dhe aksioma. Ata përdorin
edhe gjuhën SUO-KIF. KIF qëndron për Knowledge Interchange Format dhe është
një gjuhë kompjuterike e përdorur nga sistemet e njohurisë për shkëmbimin dhe
ripërdorimin e njohurisë, ndërsa vetë SUO-KIF është një gjuhë e përshtatur për
ontologjinë SUMO.
Në artikullin (Salhofer et al., 2012), autorët krijojnë një ontologji të bazuar mbi
ontologjinë GEA (Wang et al. 2007) dhe (Goudos et al., 2006), në ndryshim nga
përdorimi i OWL si gjuhë, ata përdorin WSML, e cila nuk ka XML, por një sintaksë
më të thjeshtë. Sipas tyre ky version do të jetë më i lehtë për t’u lexuar edhe pa
2
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ndihmën e mjeteve të tjera. Ata krijojnë një prototip që analizon aksiomat bazuar në
inputin e përdoruesit, ku nëpërmjet një forme qytetarët mund të zgjedhin midis disa
nevojave që ata kanë dhe kështu sistemi bazuar në përzgjedhjet e tyre përcakton
shërbimet. Kjo thjeshtëzon ndërveprimin me agjensitë publike të ofrimit të
shërbimeve.
Në artikullin e (Apostolou et al., 2005) përshkruhet projekti OntoGov (IST-2002507237), që kishte si qëllim kryesor krijimin e një platforme të pasur me semantikë që
do të lehtësonte konfigurimin dhe rikonfigurimet e qëndrueshme të shërbimeve të
qeverisjes elektronike. Në këtë artikull shpjegohet nevoja për shërbime, të cilat janë
lehtësisht të adaptueshme ndaj ndryshimeve dhe për këtë demonstrohet një modelues
shërbimesh. Cikli jetësor i një shërbimi publik nis kur një punonjës ose menaxher i
administratës publike nxit gjenerimin ose ndryshimin e një shërbimi. Në këtë pikë ata
mund të kenë një pamje të nivelit të lartë të shërbimeve, lidhjet me ligjet, burimet e
përfshira, lidhjet me shërbime të tjera që realizohet nëpërmjet menaxhimit të sistemit
të ontologjisë OntoGov. Në mënyrë të ngjashme përshkruhet edhe një platformë
inteligjente me dy nivele për kërkim nga autorët (Xu & Li 2014).
Ndërveprimi midis moduleve të ndryshme të platformave qeveritare është një aspekt i
rëndësishëm. Për këtë autorët (Bettahar et al., 2009), kanë ndërtuar një ontologji
shumë gjuhëshe. Njëkohësisht ata paraqesin edhe një sintaksë të thjeshtuar SOL, e
cila lejon zhvillimin e një ontologjie shumë gjuhëshe të qendërzuar.

2.4 Mjetet e modelimit të ontologjive
Në mënyrë që të përzgjidhnim mjetin e duhur për modelimin e ontologjisë në fushën e
qeverisjes elektronike, u krye një analizë e karakteristikave të mjeteve kryesore të
modelimit të ontologjive, pasqyruar në artikullin (Shehu & Xhina 2020), ku si rezultat
e kësaj analize u përzgjodh si më i përshtatshëm mjeti Protégé.
2.4.1 Protégé

Protégé është një editor ontologjie i zhvilluar nga qendra kërkimore për Informatikë
Bio-mjekësore në Universitetin e Mjekësisë në Stanford dhe i mbështetur nga një
komunitet i gjerë akademik, qeveritar dhe përdorues korporatash. Ai ofrohet falas dhe
konsiderohet ndër editorët më të njohur për modelimin e ontologjive, siç përshkruhet
edhe nga (Musen, 2015). Aktualisht Protégé ekziston në një shumëllojshmëri
framework-esh. Një sistem desktop (Protégé 5.5) Figura 10, mbështet shumë veçori të
përparuara për të mundësuar ndërtimin dhe menaxhimin e ontologjive OWL.
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Figura 10. Ndërfaqja e Protégé versioni Desktop

Një sistem i bazuar në Web (WebProtégé) Figura 11, ofron akses të shpërndarë në
Internet duke përdorur çdo shfletues Web dhe ka një ndërfaqe shumë të thjeshtë për
t’u përdorur për shumë punë inxhinierike. Versioni i bazuar në Web është bërë
jashtëzakonisht popullor dhe kohët e fundit ka tejkaluar atë desktop në shkallën e
përdorimit të tij.

Figura 11. Ndërfaqja e WebProtégé

Protégé është falas dhe mund të shkarkohet dhe instalohet shumë lehtësisht nga faqja
zyrtare e Stanford. Ky mjet ofron një ndërfaqe të thjeshtë dhe të lehtë për t’u përdorur
edhe nga përdorues pa shumë përvojë. Ai mundëson modifikim dhe riemërtim për
klasat, hierarkitë, atributet e objekteve dhe atributet e të dhënave.
Sic përshkruhet edhe nga (Alatrish 2013), Protégé ofron Plug-ins të vizualizimit të
ontologjisë si OntoViz, OntoGraph ose Jambalaya. Në këtë mjet ka plug-ins për të
realizuar programim të bazuar në rregulla duke përdorur informacionin e ruajtur në
Protégé (Escórcio & Cardoso, 2007). Pjesë e Protégé janë logjikues të ndryshëm si
Pellet, HermiT, Mastro, Ontop, jcel, ELK, të cilët nxjerrin inferenca për klasat,
atribute të objekteve, atributet e tipeve të të dhënave dhe individëve.
Gjithashtu në Protégé ekziston mundësi e importit dhe eksportit në një sasi të madhe
formatesh si RDF; RDFS; DAML+OIL; XML; OWL; Clips; UML, por edhe me një
shumëllojshmëri Plug-ins si EasyDB që lejon importin dhe eksportin lehtësisht të
ontologjive. BnGEN gjeneron rrjeta baesiane nga ontologjia, OBOConverter lejon
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konvertimin e file-ve nga format OBO në OWL dhe OWL2ToRDB lejon
transformimin e ontologjive OWL 2 në një bazë të dhënash relacionale.
Protégé mundëson kërkimin në ontologji për klasa, individë dhe atribute nëpërmjet
tab-it Query Search. Ka një komunitet të gjerë studiuesish që ofrojnë suport falas mbi
problematika të ndryshme dhe përdor SWRL debugger, si një mundësi për të shprehur
lidhje dhe inferenca që ekzistojnë në ontologji (Kapoor & Sharma 2010).
2.4.2 Top Braid Composer

TopBraid Composer kombinon funksione të ndryshme të modelimit të ontologjive
duke ofruar gjithashtu fleksibilitet për sa i përket konvertimit të të dhënave në formate
të ndryshme. Nëpërmjet TopBraid Composer mund të dizenjohen query dhe të
ndërtohen aplikacione të semantikës së web-it. Ai punon në çdo sistem operimi që
suporton Java dhe Eclipse, testuar në Windows, Linux dhe Mac OS.
TopBraid Composer vjen në disa versione, në versionin me pagesë Maestro dhe
Standard, por ka edhe një version falas. Në versionin falas ofrohen disa funksione
bazë si ndërtimi dhe modifikimi i skedarëve, performimi i SPARQL queries dhe
përdorimi i rregullave të kufizimit, (Alatrish 2013) .
TopBraid Composer ka një ndërfaqe të thjeshtë dhe intuitive në përdorim duke ofruar
mundësi të ndërtimit të klasave, nënklasave, atributeve dhe lidhjeve midis entiteteve.
Ontologjitë vërtetohen për qëndrueshmërinë e tyre (Semantrix-TopBraidComposer)
dhe (Semantrix-TopBraidComposer Characteristics) nëpërmjet logjikuesve të
ndryshëm si Pellet, OWLIM, Jena rules, Oracle Rules, SPARQL Rules.
Në versionet me pagesë, siç përshkruhet edhe në (Semantrix-TopBraidComposer) dhe
(Semantrix-TopBraidComposer Characteristics) siguron editorë vizual për grafet RDF
dhe diagramat e klasave, gjithashtu mundësi të përdorimit të bazave të të dhënave të
shkallëzueshme si Jena SDB/TDB, AllegroGraph, Oracle 11g dhe Sesame.
TopBraid Composer nuk ofron suport për skedar me prapashtesën .owl dhe nëse një
skedar është ruajtur si i tillë nga editorë të tjerë, ai duhet të konvertohet në formatin
Turtle apo RDF/XML. Formate të tjera të suportuara janë N-Triple, JSON-LD. Në
versionin falas mungojnë disa opsione si Graphstore, gjithashtu dhe suporti ose
mirëmbajtja, të cilat ofrohen për versionet me pagesë.
TopBraid Composer siguron integrim me mjete të programimit dhe ripërdorim të
modeleve ekzistuese në formate të veçanta si XML, UML dhe Excel (SemantrixTopBraidComposer). Ky mjet krijon mundësi për menaxhim të ndryshimit me
riemërim, zhvendosje të atributeve dhe klasave.
2.4.3 Fluent Editor

Fluent Editor është një mjet i ofruar nga Cognitum Artificial Intelligence për
modifikimin dhe manipulimin e ontologjive komplekse që përdorin gjuhë natyrore të
kontrolluar (CNL).
Ky mjet është falas për akademikët, ashtu sikurse edhe për zhvilluesit individualë. Siç
përshkruhet edhe në (Cognitum-FluentEditor), karakteristika kryesore është përdorimi
i anglishtes së kontrolluar si një gjuhë e modelimit të njohurisë.
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Në Fluent Editor ekziston mundësia për të krijuar klasa, atribute, lidhje dhe kufizime
si dhe mund të realizohet pasqyrimi nëpërmjet diagramave të gjithë elementëve të
ontologjisë dhe lidhjeve të tyre. Ky mjet ka aftësinë për të bashkëvepruar edhe me
mjete të tjera të modelimit të ontologjive si Protégé. Gjithashtu ekziston mundësia për
të eksportuar dhe importuar në formate RDF dhe OWL.
Ekzekutimi i query SPARQL mbi ontologjinë bëhet në një tab të veçantë, ndërkohë që
lidhjet dhe inferencat që ekzistojnë në ontologji mund të shprehen nëpërmjet SWRL
debugger. Fluent Editor ka opsionin e modifikimit dhe riemërimit të klasave,
hierarkive të tyre dhe atributeve.
Pas analizës së këtyre tre mjeteve u vendos të përdorej Protégé si editori më i
përshtatshëm për t’u përdorur për inxhinierimin e ontologjisë në fushën e qeverisjes
elektronike. Arsyet se përse zgjodhëm këtë mjet lidhen me faktin që ofrohet falas, ka
një ndërfaqe shumë intuitive dhe të lehtë për t’u përdorur, por ofron dhe suport të
vazhdueshëm duke qenë se përdoret nga një komunitet i gjerë akademikësh dhe
profesionistësh të fushave të ndryshme. Kjo do të lehtësonte procesin në rastet kur
hasen problematika të inxhinierimit të ontologjisë.

F a q e | 29

Kapitulli 3: Inxhinierimi i ontologjisë ontoAL
3.1 Metodologjia e modelimit
Metodologjitë e modelimit të ontologjive përcaktojnë të gjithë aktivitetet e nevojshme
për ndërtimin e një ontologjie. Metodologjitë janë të domosdoshme sepse sigurojnë
efikasitet në ndërtimin e ontologjive komplekse dhe të qëndrueshme. Procesi i
zhvillimit të ontologjisë kalon në disa hapa sipas (Noy & McGuinness 2001):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Përcaktimi i fushës dhe qëllimit të ontologjisë.
Konsiderimi nëse mund të ripërdoren ontologji ekzistuese.
Numërimi i termave të rëndësishëm në ontologji.
Përcaktimi i klasave dhe hierarkive të tyre.
Përcaktimi i atributeve dhe lidhjeve midis klasave.
Përcaktimi i kufizimeve.
Krijimi i individëve ose e thënë ndryshe instancat e klasave.

3.1.1 Përcaktimi i fushës dhe qëllimit të ontologjisë

Duke u mbështetur në metodologjinë e (Noy & McGuinness 2001), fillimisht
përcaktohet fusha në të cilën dizenjohet ontologjia dhe menjëherë pas kësaj duhet të
specifikohet qëllimi i përdorimit të saj, por edhe mundësia e mirëmbajtes së
ontologjisë. Duke iu referuar kësaj etape mund të formulojmë pyetje të ndryshme si:
 Çfarë atributesh kanë shërbimet e qeverisjes elektronike?
 Kujt institucioni i përket shërbimi “Aplikimi për pension invaliditeti”?
 Cilat janë shërbimet publike që kanë kosto zero?
 A ka ngjashmëri midis shërbimeve publike që bazohen në legjislaturë të
njëjtë?
 Cili shërbim përputhet më mirë për eventin jetësor të ndërtimit të një shtese
ose ndërtimi të ri?
 A do të sillte shkrirje apo ripërcaktim të shërbimeve publike riorganizimi i
ministrive?
 A nevojitet gjithmonë përdorimi i dokumentit të identifikimit për përftimin e
çdo shërbimi?
 Cilat shërbime publike mund të grupohen në procese?
3.1.2 Ripërdorimi i ontologjive ekzistuese

Gjatë procesit të modelimit të ontologjive sugjerohet ripërdorimi ose kombinimi i
ontologjive ekzistuese, kjo për shkak të reduktimit të kostos, por edhe për të qenë të
sigurt në përdorimin e një ontologjie, e cila është validuar tashmë. Për këtë jemi
mbështetur në ontologjinë (Goudos et al., 2006) që bazohet mbi modelin e GEA
(Government Enterprise Architecture). Pavarësisht ngjashmërisë së ontologjisë
OntoAL me modelin GEA, ajo ka disa ndryshime kuptimore në modelimin e klasave
dhe marrëdhëniet që ekzistojnë, sepse është bërë përshtatja me strukturën legjislative
dhe institucionale të qeverisjes në vendin tonë.
3.1.3 Numërimi i termave të rëndësishëm në ontologji

Në hapin e tretë përcaktohen termat e ontologjisë, disa prej tyre do të ishin:
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 Struktura e qeverisë. (Ministritë, Administrata Publike, Administrata Vendore,
Kryeministria)
 Institucionet.(Institucione publike, private, të pavarura)
 Shërbimet Publike.(atribute të tyre, kostot, afatet e vlefshmërisë, hapat e
procedurës, koha e marrjes së shërbimit, vendndodhjet e shërbimeve online
ose në sportelet ADISA)
 Kategoritë e shërbimeve publike
 Qytetarët dhe bizneset.(kategorite e qytetareve , student, pensionist, licenca,
leje)
 Dokumentacioni
 Ligje, Rregullore, Udhëzime, Vendime të Këshillit të Ministrave.(përshkrime
të ligjeve, neneve, data të miratimit, azhornim i tyre)
Pas përcaktimit të termave të ontologjisë, vendoset se cilët prej këtyre termave do të
ishin kandidatët idealë për t’u shndërruar në klasa. Për të bërë modelimin e klasave u
përdor fillimisht mjeti i modelimit të ontologjive Protégé. Informacioni mbi shërbimet
publike u aksesua nga faqja zyrtare e e-Albania, nga faqe të tjera informuese të
shërbimeve si ADISA ose faqe të institucioneve të veçanta. Në procesin e modelimit
të njohurisë që do të ruante ontologjia, një rol të rëndësishëm kanë pasur edhe
ekspertë të ndryshëm të fushës si punonjës të administratës publike, juristë apo
punonjës të institucioneve të ndryshme qeveritare me të cilët ne kemi bashkëpunuar
ngushtë.
3.1.4 Përcaktimi i klasave dhe hierarkive të tyre

Hapi i katërt i metodologjisë së ndjekur përcakton identifikimin e klasave dhe
hierarkive të tyre. Klasat do të ishin koncepte të fushës së aplikimit. Ontologjia bosh
përmban një klasë të quajtur Thing dhe çdo klasë tjetër është nënklasë e saj. Në
ontologji do të modelohen këto klasa:
Shërbimet Publike është një klasë, e cila përmban instanca të tipit shërbime
elektronike. (Aktualisht në ontologji janë modeluar 100 instanca të shërbimeve
publike). Kjo klasë nuk ka nënklasa.
Tipe Shërbimesh Publike është një klasë që përmban individë mbi kategoritë e
shërbimeve, sipas ndarjes së shërbimeve të kryer nga e-Albania.
Entitetet Qeveritare kanë nënklasat e Entitete Politike dhe Entitete të Administratës Publike.
Entitete të Administratës Publike është një klasë që do të përmbante dy nënklasa të
tjera Administratën Qendrore dhe Administratën Vendore.
Administrata Qendrore përbëhet nga shtatë nënklasa si: Ministritë, Institucione në
varësi të Ministrive, Kryeministrinë, Njësitë e Ofrimit të Shërbimeve, Institucione të
tjera, Agjensitë Autonome, Administrata e Prefektit.
Administrata Vendore përbëhet nga klasa Qarqet dhe kjo e fundit nga klasa Bashkitë
që do të kishte individë mbi bashkitë sipas qarqeve.
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Entitete të Pushtetit Gjyqësor është klasa që përmban individë, që lidhen me
pushtetin gjyqësor. Instancat e kësaj klase janë deklaruar duke marrë parasysh edhe
ndryshimet e fundit të bëra me reformën në drejtësi në vendit tonë.
Entitete të Pushtetit Legjislativ është klasa që përmban individë që përfaqësojnë
pushtetin legjislativ.
Institucione të Pavarura është klasa që përmban individë, të cilët nuk i përkasin
strukturave qeveritare dhe e ushtrojnë aktivitetin e tyre në mënyrë të pavarur nga
qeveria.
Legjislatura është klasa që përmban dy nënklasa: Aktet Ligjore dhe Aktet Nën
Ligjore. Në klasën Aktet Ligjore bën pjesë klasa e Ligjeve dhe përmban informacion
rreth ligjeve në të cilat bazohen shërbimet publike. Në klasën e Akteve Nën Ligjore
kemi modeluar tre nënklasa të tjera. Ato janë: Udhëzimet, Rregulloret dhe Vendimet e
Këshillit të Ministrave.
Dokumentacioni është klasa që ruan instanca ose individë në lidhje me dokumentet
që nevojiten për përftimin e shërbimit.
Përfituesi i Shërbimit, shërbimet publike kategorizohen edhe sipas përdorimit të
tyre, pra ato mund të jenë të destinuara për përdorim nga qytetarët ose bizneset.
Historiku, është një klasë, e cila nuk ka ndonjë interes të veçantë për sa i përket
qytetarëve, por më tepër është në shërbim të personave përgjegjës që do të merren me
modifikimin automatik të ontologjisë. Në të do të ruhej historik mbi fshirjet, shtimet
apo modifikimet e bëra në ontologji. Ky informacion është me shumë rëndësi, sepse
prej tij mund të nxirren analiza mbi mënyrën se si ka qenë struktura e institucioneve të
qeverisë, mbi ndryshimet në legjislaturë ashtu sikurse edhe lidhjet që mund të kenë
ekzistuar midis shërbimeve publike dhe legjislaturës përkatëse. Këto raporte do të
ndihmonin institucionet në ndjekjen e politikave më të qëndrueshme në të ardhmen.
Përcaktimi i hierarkive të klasave është shumë i rëndësishëm në përcaktimin e
inferencave nga llogjikuesit.
Ligje  AkteLigjore
AkteLigjore  Legjislaturë

Ligje  Legjislaturë

Rregullat e mësipërme përcaktojnë që nëse një individ është pjesë e klasës Ligje dhe
klasa Ligje përfshihet në klasën e AkteveLigjore, ndër të tjera vetë klasa e Akteve
Ligjore përfshihet në klasën e Legjislaturës, atëherë kjo sjell që ky individ do të jetë
pjesë e klasës së Legjislaturës.
Situatë e njëjtë do të ishte edhe për individë, pjesë e institucioneve si Bashkitë. Pra,
nëse do të ekzekutohej një query me individët përbërës të Administratës Vendore do
të pritej që ndër rezultate të shfaqeshin individë të klasës Bashkitë.
Bashkitë  Qarqet
Qarqet  AdministrataVendore

Bashkitë  AdministrataVendore

Në Figurën 12, pasqyrohen klasat kryesore dhe hierarkitë e tyre. Për shkak të
vështirësisë së shfaqjes të gjithë klasave përbërëse në një imazh të vetëm klasat e
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Administratës Publike dhe ato të akteve Ligjore dhe nën Ligjore janë pasqyruar në
mënyrë të veçantë në Figurën 13 dhe Figurën 14.

Figura 12. Grafi i ontologjisë së propozuar OntoAL
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Figura 13. Hierarkia e Organeve të Administratës Publike

Figura 14. Hierarkia e Legjislaturës

3.1.5 Përcaktimi i atributeve dhe lidhjeve midis klasave

Hapi i pestë do të kishte të bënte me përcaktimin e atributeve të të dhënave dhe
lidhjeve midis klasave. Krijimi i atributeve në Protégé realizohet lehtësisht. Atributet
ndahen në atribute të të dhënave dhe atribute të objekteve. Diferenca midis tyre është
që atributet e të dhënave kanë si vlerë një Literal që mund të jetë e tipit string, numër,
datë, ndërsa atributet e objekteve lidhin burime. Atributet e të dhënave mund të
shtohen duke klikuar mbi butonin e vijëzuar me të kuq në Figurën 15. Në vijim
shpjegohen atributet e të dhënave për dy prej klasave kryesore, atë të Shërbimeve
Publike dhe atë të Ligjeve.
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Figura 15. Shtimi i atributeve të të dhënave në Protégé

Klasa Shërbime publike ka atribute:








Emri i Shërbimit
Qëllimi i Shërbimit
Përfituesi i Shërbimit
Koha e marrjes së shërbimit
Kosto e shërbimit
Periudha e vlefshmërisë së shërbimit
Hapat e procedurës

Klasa Ligje ka atribute:





Emri i Ligjit
Përshkrimi i Ligjit
Datë miratimi
Neni

Krijimi i atributeve të objekteve është i ngjashëm me atributet e të dhënave. Në
Figurën 16, demonstrohet krijimi i një atributi të ri duke klikuar mbi butonin e
vijëzuar me të kuqe. Ekziston edhe një mënyrë nëse duam të krijojmë nën-atribute,
duke vendosur kursorin mbi atributin dhe jo mbi topObjectProperty që është prindi i
të gjithë atributeve.

Figura 16. Shtimi i atributeve të objekteve

Në vijim do të diskutojmë mbi disa atribute objektesh të modeluara në ontologji.
Lidhja midis klasës së Shërbimeve Publike dhe Legjislaturës, nga e cila trashëgojnë
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klasat e Ligjeve, Udhëzimeve, Rregulloreve dhe Vendimet e Këshillit të Ministrave
do të bëhej nëpërmjet një atributi objekti që quhet “bazohenNë”. Pra Shërbimet
Publike bazohen në Legjislaturën përkatëse.
Lidhja midis klasës ShërbimePublike dhe TipeShërbimeshPublike bëhet nëpërmjet
atributit të objektit “ështëTipShërbimi”, ku një Shërbim Publik i përket vetëm një
kategorie të veçantë shërbimesh, ndërkohë që një kategori mund të ketë disa
shërbime.
Klasa e Dokumentacionit lidhet me klasën e Shërbimeve Publike nëpërmjet atributit
të objektit “nevojitetDokumentacion”. Këtu theksojmë se kjo nuk është një lidhje 1
me 1, pra një Shërbim Publik mund të ketë nevojë për më tepër se një dokument. Për
klasën e Dokumentacionit deklarojmë edhe një atribut objekti tjetër që quhet
“dokumentiSigurohetNga”, që bën lidhjen midis dokumetit dhe institucionit
përgjegjës për sigurimin e këtij dokumenti.
Shërbimet Publike janë nën varësi të institucioneve të ndryshme pavarësisht aksesimit
të tyre në të njëjtin vend në portalin e e-Albania. Për të lidhur shërbimet me
institucionet që i ofrojnë është krijuar atributi objekt “kaShërbim”. Ndërkohë që një
atribut objekt i kundërt (Inverse) i këtij atributi do të ishte “ështëShërbimI”, pra
institucionet kanë shërbimet publike përkatëse dhe shërbimet publike janë pjesë të
institucioneve përkatëse. Kjo lidhje me atributin e anasjelltë pasqyrohet në Figurën
17.
Kundërvajtjet
rrugore

ështëShërbimI

Drejtoria Rajonale e
Shërbimeve të Transportit

kaShërbim
Figura 17. Përshkrimi i një atributi të anasjelltë

Përcaktimi i këtij atributi të ndërsjelltë sipas llogjikës përshkruese është:
ështëshërbimI ¬ ≡ kaShërbim
Sipas formatit RDF/XML karakteristika e atributit përcaktohet duke vendosur fjalën
kyçe owl:inverseOf.
<owl:ObjectProperty rdf:about="http://www.semanticweb.org/jonida pc/
ontologies/2018/11/ontoAL#kaShërbim">
<owl:inverseOf rdf:resource="http://www.semanticweb.org/jonida-pc/
ontologies/2018/11/ontoAL#ështëShërbimI"/>
</owl:ObjectProperty>
Klasa Qarqet lidhet me klasën Bashkitë nëpërmjet atributit “kaBashki”. Institucionet
qeveritare, pjesë e Administratës Qendrore apo Vendore, por edhe të pushteteve të
tjera kanë institucione nën varësi. Për këtë krijohet atributi i ojektit “kaNënVarësi”
dhe atributi i kundërt i këtij atributi “kaVarësiNga”.
Përkufizimi i aksiomës asimetrike të atributit të objektit thotë se nëse një individ x
është i lidhur me një atribut asimetrik me një individ y, atëherë y nuk mund të lidhet
me këtë atribut me x (Motik et al. 2012). Pra, për atributin “kaVarësiNga” mund të
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themi që është edhe asimetrik sepse nëse marrim një institucion si Qendra Kombëtare
e Biznesit, ajo ka varësi nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe nuk mund të
themi që është e vërtetë e anasjellta. Vëmë re më poshtë se si përcaktohet tipi i
atributit nëpërmjet owl#AsymmetricProperty.
<owl:ObjectProperty rdf:about="http://www.semanticweb.org/jonida-pc/ontologies/
2018/11/ontoAL#kaVarësiNga">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#AsymmetricProperty"/>
</owl:ObjectProperty>
Për klasën e Ligjeve është krijuar edhe një atribut “azhornuarMe”, i cili përdoret në
rastet kur ligjet mund të ndryshojnë në ligje të tjera. Një tjetër atribut objekti për
klasën e Ligjeve është “miratohenNga”. Ky atribut do të lidhte klasën e Ligjeve me
instanca përfaqësuese të pushtetit legjislativ.
Atributet e shënimeve janë atribute që nuk kanë ndonjë kuptim, por që deklarohen në
kuadër të dhënies së informacionit dhe shpjegimeve rreth burimeve në ontologji. Në
ontologji deklarojmë kryesisht dy prej tyre që janë komente dhe label. Komentet
përshkruajnë informacione rreth klasave, atributeve të të dhënave, atributeve të
objekteve dhe individëve, ndërsa label përdoret kryesisht për të dhënë një tjetër
kuptim për burimin që i caktohet. Për shembull një etiketim (label) për shërbimin
“Aplikimi ndërtime të reja dhe shtesa përgjegjës njësitë vendore” do të ishte “shtesa
dhe ndërtime të reja”. Atributet e shënimeve injorohen nga llogjikuesit DL, por
merren në konsideratë nga llogjikues të skemës RDF dhe asaj OWL 2 Full.
Një tjetër karakteristikë e atributeve do të ishte ekuivalenca. Zakonisht ekuivalenca
përdoret në rastet kur dy ontologji të ndryshme bashkohen në një të vetme dhe në këtë
situatë mund të specifikohet ekuivalenca midis atributeve. Për ontologjinë tonë
aktualisht nuk ka atribute të cilat do të ishin ekuivalente me njëra-tjetrën.
3.1.6 Përcaktimi i kufizimeve

Kufizimi i parë që vendoset për klasat është disjoint i tyre. Duke qenë se informacioni
që ruhet në klasa të ndryshme nuk ka prerje atëherë duhet përcaktuar:
Shërbimet Publike ∩ Legjislatura = Ø.
E njëjta gjë bëhet edhe për klasat e tjera, individët apo instancat e të cilave duhet t’i
përkasin vetëm asaj klase dhe nuk kanë lidhje me klasat e tjera. Pra, një instancë nga
klasa e ShërbimetPublike nuk mund të jetë pjesë e Legjislaturës.
Gjatë përcaktimit të kufizimeve ne mund të specifikojmë edhe fushën (domain) dhe
shtrirjen (range) të një atributi objekti ose një atributi të dhëne. Për shembull klasa
Shërbime Publike lidhet me klasën Dokumentacion nëpërmjet atributit
nevojitetDokumentacion. Fusha (domain) është klasa Shërbime Publike dhe shtrirja
(range) është klasa Dokumentacion. Sipas logjikës përshkruese kjo mund të
përshkruhet si më poshtë:

nevojitetDokumentacion. T  Shërbime Publike
T   nevojitetDokumentacion . Dokumentacion
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Për çdo individ që ka atributin nevojitetDokumentacion atëherë ai do të ketë shtrirje
(range) Dokumentacion.
Në mënyrë të ngjashme mund të specifikojmë fushën dhe shtrirjen edhe për atributet e
të dhënave. Marrim si shembull këtu atributin qëllimi i shërbimit për Shërbimet
Publike. Do të specifikonim si fushë të tij Shërbimet Publike, ndërsa si shtrirje do të
përcaktohej tipi i të dhënës që është klasa e Stringjeve.

 qëllimiShërbimit. T  ShërbimePublike
T   qëllimiShërbimit . String
Një tjetër kufizim i atributeve është kufizimi mbi vlerat nëpërmjet owl:hasValue. Një
rast i këtij kufizimi jepet më poshtë, ku klasa Ligje kufizohet nëpërmjet atributit të
objektit miratohenNga me vlerën e instancës Parlamenti. Kuptimi është që Ligjet
mund të miratohen vetëm nga Parlamenti. Sipas logjikës përshkruese kjo do të
shprehej:
Ligjet  miratohenNga. (Parlamenti)
Sintaksa më poshtë në RDF-XML, tregon përcaktimin e kufizimit.
<owl:Class rdf:about="http://www.semanticweb.org/jonidapc/ontologies/2018/11/ ontoAL#Ligje">
<rdfs:subClassOf>
<owl:Restriction>
<owl:onProperty rdf:resource="http://www.semanticweb.org/jonidapc/ontologies/ 2018/11/ontoAL#miratohenNga"/>
<owl:hasValue rdf:resource="http://www.semanticweb.org/jonidapc/ontologies/ 2018/11/ontoAL#Parlamenti"/>
</owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
</owl:Class>

Sipas (Antoniou et al., 2012) një kufizim universal në një klasë K dhe një atribut a
tregon që për çdo anëtar të klasës K të gjitha vlerat e a i përkasin një klase të caktuar.
Ky tip kufizimi do të ndërtohej duke përdorur owl:allValuesFrom. Një kufizim
universal për ontologjinë tonë është ai i klasës Shërbime Publike dhe klasës
Legjislatura. Të gjithë individët e klasës Shërbime Publike duhet të bazohen në
Legjislaturë. Kjo e fundit mund të përmbajë Ligje, Udhëzime, Rregullore ose
Vendime të Këshillit të Ministrave. Në vijim pasqyrohet kufizimi universal mbi
atributin e objektit bazohenNë.
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<owl:Class rdf:about="http://www.semanticweb.org/jonidapc/ontologies/2018/11/ ontoAL#ShërbimePublike">
<rdfs:subClassOf>
<owl:Restriction>
<owl:onProperty rdf:resource="http://www.semanticweb.org/jonidapc/ ontologies/2018/11/ontoAL#bazohetNë"/>
<owl:allValuesFrom
rdf:resource="http://www.semanticweb.org/jonidapc/ontologies/2018/11/ontoAL#Legjislatura"/>
</owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>

Një kufizim ekzistencial në një klasë K dhe një atribut a do të thotë që për çdo individ
të K ekzistojnë të paktën disa vlera për a që i përkasin një klase (Antoniou et al.,
2012). Ky lloj kufizimi specifikohet duke përdorur owl:someValuesFrom. Duke iu
referuar ontologjisë tonë një kufizim ekzistencial do të kishte atributi i objektit
përftuesiShërbimit.
Disa shërbime publike janë të destinuar për qytetarët, por jo të gjithë, një pjesë janë të
destinuar për bizneset. Në vijim deklarohet ky kufizim ekzistencial sipas llogjikës
përshkruese për atributin përftuesiShërbimit, i cili lidh klasën e shërbimeve publike
me klasën e Qytetarëve, por jo vetëm.
ShërbimePublike   përfitonShërbimin . Qytetarë
Sipas sintaksës RDF/XML,
<owl:Class rdf:about="http://www.semanticweb.org/jonida-pc/ontologies/2018
/11/ontoAL#ShërbimePublike">
<rdfs:subClassOf>
<owl:Restriction>
<owl:onProperty rdf:resource="http://www.semanticweb.org/jonida-pc/
ontologies/2018/11/ontoAL#përfitonShërbimin"/>
<owl:someValuesFrom rdf:resource="http://www.semanticweb.org/jonidapc/ontologies /2018/11/ ontoAL#Qytetarë"/>
</owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
3.1.7 Përcaktimi i individëve

Hapi i fundit është përcaktimi i individëve ose ndryshe instancave që janë pjesë e
klasave. Një individ mund të jetë pjesë e një klase që në fillim të përcaktimit të tij, por
mund të ekzistojë edhe si individ dhe përfshirja e tij të bëhet më vonë në një klasë. Në
shembullin më poshtë shohim që individi Aplikimi_për_leje_ndërtimi_për_
shtyrje_të_afatit_të_lejes_së_ndërtimit_në_Këshillin_Kombëtar_të_Territorit është i
tipit shërbim publik. Në mënyrë të ngjashme do të deklaronim individë për disa nga
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klasat e deklaruara më sipër si: Ligje, Udhëzime, Rregullore, Vendime,
Dokumentacioni, TipeShërbimeshPublike dhe individë të institucioneve përkatëse.

<owl:NamedIndividual rdf:about="http://www.semanticweb.org/jonidapc/ontologies/2018/11/ontoAL#Aplikimi_për_leje_ndërtimi_për_shtyrje_të_afat
it_të_lejes_së_ndërtimit_në_Këshillin_Kombëtar_të_Territorit">
<rdf:type rdf:resource="http://www.semanticweb.org/jonidapc/ontologies/2018/11/ontoAL#ShërbimePublike"/>

Një konvencion që duhet ndjekur gjatë deklarimit të emrave të individëve në Protégé,
është ai i përcaktimit të emërtimeve pa hapësira midis fjalëve. Nëse do të duhet të
ndahen fjalët, atëherë si ndarës përdoret simboli _ (underscore) nga programi.
Në owl mund të deklarojmë dy individë të ndryshëm që i referohen të njëjtit koncept,
nëpërmjet përcaktimit të karakteristikës owl:sameAs. Për të ilustruar këtë
karakteristikë, do të mbështetemi mbi metodologjinë që ndiqet nga institucionet e
administratës shtetërore në klasifikimin, kodifikimin dhe formularët e aplikimit të
shërbimeve publike që ofrohen prej tyre në favor të personave fizikë dhe juridikë, si
dhe përcaktimin e institucioneve përgjegjëse (ADISA). Metodologjia e kodifikimit
sipas (ADISA), pasqyron klasifikimin e shërbimeve publike, duke i vënë shërbimit
një kod shifror të paraprirë nga prefiksi AL.
Duke iu referuar shembullit më sipër, atëherë kodi përgjegjës për shërbimin
Aplikimi_për_leje_ndërtimi_për_shtyrje_të_afatit_të _lejes_ së_ndërtimit do të ishte
AL042038, pra të dy këto emërtime do t’i referoheshin të njëjtit shërbim si më poshtë:
<owl:NamedIndividual rdf:about="http://www.semanticweb.org/jonidapc/ontologies /2018/11/ontoAL#AL042038">
<owl:sameAs rdf:resource="http://www.semanticweb.org/jonidapc/ontologies/2018
/11/ontoAL#Aplikimi_për_leje_ndërtimi_për_shtyrje_të_afatit_të_lejes_së_ndërt
imit_në_Këshillin_Kombëtar_të_Territorit"/></owl:NamedIndividual>
Individët mund të deklarohen edhe si të ndryshëm nga njëri tjetri nëpërmjet
owl:differentFrom, por për të deklaruar një koleksion individësh të ndryshëm nga
njëri tjetri do të përdornim owl:AllDifferent. Për të ilustruar këtë, më poshtë është
bërë një diferencë midis individëve të klasës Rregullore, pjesë e klasës Akte Nën
Ligjore.
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<rdf:Description>
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#AllDifferent"/>
<owl:distinctMembers rdf:parseType="Collection">
<rdf:Description rdf:about="http://www.semanticweb.org/jonidapc/ontologies/
2018/11/ontoAL#Rregullore_e_brendshme_e_funksionimit_të_ALUIZNI"/>
<rdf:Description rdf:about="http://www.semanticweb.org/jonidapc/ontologies/20 18/11/ontoAL#Rregullore_e_përbashkët_e_MSh_dhe_ISSH"/>
</owl:distinctMembers></rdf:Description>

3.2 Procesimi i informacionit të ontologjisë
Informacioni me të cilin u modelua ontologjia u shtua në disa mënyra. Fillimisht,
nëpërmjet shtimit manual të instancave në ontologji duke përdorur mjetin e modelimit
të ontologjisë Protégé. Ky ishte një proces i gjatë, manual dhe i lodhshëm, megjithatë
i domosdoshëm fillimisht për përcaktimin e strukturës së ontologjisë. Pas këtij procesi
duhej gjetur një metodë e automatizuar e shtimit të individëve.
Një metodë do të ishte web scraping, marrja e informacionit nga website i e-Albania,
megjithatë nuk u përdor kjo metodë sepse informacioni i vënë në dispozicion në
përshkrimin e shërbimit publik ishte i kufizuar në faqen web.
Më pas u mendua për një mënyrë më efiçente që ishte tërheqja e koncepteve nga
skedat e shërbimeve, të cilat janë publike dhe ruhen në formatin pdf. Nëpërmjet
librarisë PDF.js (Moxilla), një platformë e bazuar në standardet e webit për
analizimin dhe shfaqjen e PDF-ve, u bë e mundur marrja e tekstit nga skedat e
shërbimeve, procesimi i tij dhe lidhja me konceptet në ontologji duke shtuar kështu në
mënyrë automatike individët e shërbimeve Publike, lidhjet me Ligjet dhe
Dokumentacionin përkatës.
Duke u mbështetur në kartelën ADISA Figura 18, mund të identifikonim disa fusha
me interes si: Emri i shërbimit, qëllimi i shërbimit, dokumentacioni, baza ligjore,
tarifa e marrjes së shërbimit dhe këto do të përkonin në ontologji me atributet e të
dhënave si emri, qëllimi i shërbimit, kostot, koha e marrjes së shërbimit dhe atributete
e lidhjeve si nevojitetDokumentacion dhe bazohetNë. Pra, në sajë të ngjashmërisë
midis informacionit që ruhet në kartela dhe atributeve që ne ruajmë në ontologji
thjeshtohet procesi i kalimit të këtij informacioni në mënyrë automatike.

Figura 18. Kartela informative për një shërbim
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Në kapitullin në vijim diskutohet edhe mbi mënyrën e tretë të shtimit ose modifikimit
të ontologjisë nëpërmjet ndërfaqjes së dedikuar të punonjësit. Kjo ndërfaqe do të
mund të aksesohet vetëm nga persona të autorizuar që janë pjesë e institucioneve që
ofrojnë shërbime në platformën e qendërzuar qeveritare.
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Kapitulli 4: Zhvillimi i mjetit bazuar mbi ontologjinë
4.1 Analiza e tekstit në gjuhën shqipe
Procesimi i gjuhës shqipe ka pasur një rol të rëndësishëm në algoritëm. Është e
rëndësishme të theksohet se synimi ynë parësor ishte modelimi i shërbimeve
elektronike sa më afër me eventet jetësore të qytetarëve, por duke qenë se ky mjet do të
ndërveprojë me qytetarët është e logjikshme që duhet të merreshin në konsideratë edhe
disa hapa që lidhen me procesimin dhe njohjen e gjuhës shqipe. Modelimi i
informacionit në ontologji është performuar duke ndjekur standardet e gjuhës shqipe.
Si rrjedhojë, do të supozohet që inputi i marrë nga përdoruesi do të jetë në gjuhën
letrare shqipe.
Procesimi dhe njohja e gjuhës shqipe është trajtuar nga studiues si (Qirici 2014), i cili
në studimin e tij jep një kontribut të madh në fushën e njohjes së Ligjeratës në gjuhën
shqipe, duke ndërtuar një fjalor në gjuhën shqipe, një set me rregulla dhe skedarë me
kufizime, algoritme që zbatojnë këto rregulla dhe gjithashtu ndërtimin e një analizuesi
leksikor për numrat në gjuhën shqipe duke përdorur rrjeta neurale të tipit SOM.
Në punimin e (Hoxha & Baxhaku 2017), vlerësohet performanca e metodave të
ndryshme të identifikimit të gjuhës shqipe në tekste të shkruara. Testimet kryhen mbi
sete të dhënash të ndryshme, të cilat janë më të përmirësuara në përmbajtje krahasuar
me tekstet e zakonshme që ndodhen në web, megjithatë eksperimentet e tyre
reflektojnë një saktësi shumë të madhe të njohjes së gjuhës shqipe.
Siç diskutohet nga (Qirici 2014), të pasurit e një fjalori në procesin e përpunimit të
gjuhës është shumë e rëndësishme. Në mjetin tonë, fjalori është i gjeneruar nga terma
të ontologjisë për shërbimet publike dhe mbi këtë fjalor do të mbështetet rregullimi i
inputit të përdoruesit në atë që quhet kontrolli i gramatikës.
Termat e fjalorit janë entitete të kuptimeve që kemi mbi një shërbim publik, pra
komente dhe etiketime të cilat përshkruajnë shërbimet në një mënyrë tjetër, por duke
ruajtur kontekstin. Në fjalor do të përfshihet dhe informacioni në lidhje me
Institucionin që ofron këtë shërbim. Në fjalor është shmangur përfshirja e
informacionit mbi ligjet dhe dokumentacionin për shkakun e thjeshtë që qytetarët rrallë
herë mund të kërkojnë me emrin e legjislaturës ose të dokumentacionit.
Procesi i gjetjes së fjalëve rrënjë, fjalë në formën e tyre më të shkurtuar, të cilat kanë
ende kuptim mund të bëhet duke përdorur një fjalor dhe duke kryer analizën
morfologjike të fjalëve për të hequr prapashtesat (Manning et al. 2008) ose nëpërmjet
një procesi të prerjes së prapashtesave të fjalëve të bazuar në rregulla (Sadiku & Biba
2012) dhe (Hoxha et al. 2014).
Në këtë disertacion ndiqet një qasje e ngjashme e gjetjes së fjalës rrënjë propozuar nga
(Qirici 2014), i cili ruan prapashtesat e fjalëve në një file text. Për të gjetur fjalën bazë
mbështetur mbi fjalorin e ontologjisë, ne ruajmë prapashtesat në një vektor dhe
kontrollojmë për secilën fjalë të inputit nëse prapashtesa e saj ndodhet në vektor. Nëse
plotësohet kushti, atëherë prapashtesa do të shkëputet nga fjala.
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4.2.1 Procesimi i tekstit, algoritmi i ngjashmërisë së tekstit

Përpara se të kërkohet në ontologji është i rëndësishëm pastrimi i inputit të
përdoruesit. Algoritmi i procesimit të tekstit është zhvilluar duke përdorur gjuhën e
programimit Javascript. Në vijim do të tregohen hapat e ndjekur në algoritëm për
pastrimin e tekstit dhe gjithashtu për përshtatjen e tij sipas rregullave gramatikore të
gjuhës shqipe.
1. Ndarja në togëza fjalësh konsiston në ndarjen e një fjalie në fjalë ose togëza,
sipas një simboli të veçantë që në shumicën e rasteve është simboli i hapësirës.
2. Reduktimi nga fjalët ndaluese. Një fjalë ndaluese është një fjalë që nuk ka
ndonjë kuptim të veçantë, ajo mund të jetë një lidhëz, një ndajfolje, një
rrethanor, Shembuj: [në, të, për, prej, sepse, ndërkohë, rreth, ndoshta, sepse,
megjithëse, kur].
3. Reduktimi nga fjalë me <= 3 karaktere dhe heqja e simboleve të tjera speciale
si [ , . ? ! ( ) { } * / %......]- duke bërë këto reduktime arrijmë që të mbajmë ato
fjalë, të cilat mund të kenë përputhje në fjalorin e ontologjisë.
Funksioni i ndarjes, reduktimit nga fjalët ndaluese dhe simbolet e veçanta jepet më
poshtë:
Algoritëm Pastrimi i tekstit
function PastroTekst(inpT){
var arrLidheza=[ "kudo","ngado","tekdo","deri","gjer",
"para","posa","herë","përpara","sepse", "pasi","mbasi",
"derisa","gjersa","përderisa","sapo","meqenëse",
................................................................
];
var input=inpT.split(" ");
newarr = input.filter(function(entry)
{
return !arrLidheza.includes(entry) && entry.length>3; });
var strRi=newarr.join(" ");
return strRi.replace(/[&\/\\#,+()$~%.'":*?<>{}]/g, "");
}
Koeficienti i ngjashmërisë midis tekstit të filtruar të përdoruesit dhe termave të fjalorit
të ontologjisë, përcaktohet duke ndjekur një përshtatje të modelit statistikor të
hershëm propozuar nga (Dice 1945) që në fakt zbatohet mbi bi-gram, por ne vumë re
rezultate shumë më të kënaqshme me tri-gram, pra me ndarje prej tre karakteresh për
fjalët. Raporti i ngjashmërisë do të përftohej sipas formulës.
2 ∗ |𝑡𝑟𝑖 − 𝑔𝑟𝑎𝑚(𝑋)| ∩ |𝑡𝑟𝑖 − 𝑔𝑟𝑎𝑚(𝑌)|
|𝑡𝑟𝑖 − 𝑔𝑟𝑎𝑚(𝑋)| + |𝑡𝑟𝑖 − 𝑔𝑟𝑎𝑚(𝑌)|
Prerja e |𝑡𝑟𝑖 − 𝑔𝑟𝑎𝑚(𝑋)| ∩ |𝑡𝑟𝑖 − 𝑔𝑟𝑎𝑚(𝑌)| do të na jepte ato copëza prej tre
karakteresh, të cilat janë të ngjashme në të dy fjalët që po krahasohen. Supozojmë se
kemi fjalën ndërtim dhe drejtim, atëherë prej saj gjenerohen tri-gram si më poshtë:
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ndërtim{ ndë, dër, ërt, rti, tim}
drejtim{dre, rej, ejt, jti, tim}
Prerja e tyre do të ishte vetëm togëza prej tre karakteresh “tim”, pra sipas formulës
raporti i ngjashmërisë do të ishte 2*1/5+5 = 2/10 =0.2
Krijojmë një vektor me fjalët potenciale nga fjalori dhe raportet e tyre të ngjashmërisë
me inputin e pastruar të përdoruesit. Nëse raporti i ngjashmërisë është më i madh se
0.7, atëherë të gjitha ato fjalë që plotësojnë kushtin do të kalojnë edhe në një filtër
tjetër tashmë duke përdorur algoritmin e distancës së Leveshtein (Leveshtein 1965).
Distanca Leveshtein (Levenshtein 1965), gjen ngjashmërinë midis dy stringjeve dhe
sasinë e veprimeve që duhet të kryhen në formën e shtimeve, fshirjes dhe
zëvendësimeve që një string a të shndërrohet në një string b. Sa më e madhe të jetë
distanca aq më të ndryshëm janë stringjet nga njëri-tjetri.
Për të pasur një precizion edhe më të lartë të algoritmit do të zëvendësohen edhe
karakteret “ë” dhe “ç”. Ky zëvendësim ka sjellë një rritje të konsiderueshme në
saktësinë e algoritmit, sepse siç diskutohet edhe nga (Hoxha & Baxhaku 2017),
përdoruesit shqiptarë rrallë përdorin një tastierë në gjuhën shqipe, rrjedhimisht
mungesa e këtyre karaktereve mund të ndikojë dukshëm në gjetjen e ngjashmërisë së
tekstit të inputit të përdoruesit me informacionin e ruajtur në ontologji.
Rezultatet e testimeve për përmirësimin e fjalës, duke marrë në konsideratë karakteret
“ë” dhe “ç” pasqyrohen në Tabelën 3. Rastet për testim janë marrë jo në përputhje të
plotë me fjalën e ruajtur në fjalorin e ontologjisë.
Fjala në
ontologji

Fjala e kërkuar
pa zëvendësim

Raporti
ngjashmërisë

ndërtim
çështje
çregjistrim
listëpagesa

ndertimet
ceshtjet
cregjistrime
listepagesat

0.3
0.46
0.8
0.6

Fjala e kërkuar
duke zëvendësuar
ë/ç
ndërtimet
çështjet
çregjistrime
listëpagesat

Raporti i
ngjashmërisë
0.85
0.93
0.95
0.95

Tabela 3. Raportet e ngjashmërive të fjalëve para dhe pas zëvendësimit të karaktereve ë dhe ç

Së fundmi, realizohet heqja e prapashtesës së fjalës duke e reduktuar atë në fjalën
rrënjë, mbështetur mbi rregullat e prapashtesave të fjalëve të përcaktuara nga (Qirici
2014). Sërish, vihet re një përmirësim i ndjeshëm i ngjashmërisë midis inputit të
përdoruesit dhe termave të fjalorit të ontologjisë. Nëse marrim fjalën e parë
“ndertimet” në Tabelën 3, kësaj fjale do t’i bëhej zëvendësimi i shkronjës eë dhe do
të hiqej prapashtesa “et”. Pra, “ndërtimet” do të shndërrohej në “ndërtim”. Do të
kishim një përputhje 100% midis fjalëve duke u mbështetur mbi raportin e
ngjashmërisë.
Pasi rregullohet çdo fjalë në formën e saj të duhur gramatikore, algoritmi vijon me
kërkimin në ontologji. Kërkimi do të realizohej duke dërguar query në gjuhën
SPARQL nëpërmjet thirrjeve AJAX në një pikë fundore të Jena Fuseki Server, të
cilën e kemi instaluar në një instancë virtuale në Google Cloud.
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Pas ekzekutimit të query, kthehen ata individë nga shërbimet publike, të cilët kanë
përputhje me atributin e emrit të shërbimit publik, me institucionin përgjegjës apo me
termat që kanë shërbimet publike që mund të jenë komente ose etiketime (label). Këtu
mund të përfshihen edhe kërkime të mëparshme të përdoruesit, të cilave u caktohet
një peshë e veçantë sipas shërbimit publik për të cilin është dhënë feedback.

4.2 Përmirësimi i rezultateve përmes feedback të përdoruesit
Në filtrimin e shërbimeve publike, një rol të veçantë do të kishte dhe feedback-u i
përdoruesit. Pasi shfaqen shërbimet publike, përdoruesit do ti kërkohej të jepte një
vlerësim mbi shërbimin e shfaqur në renditje, që plotësoi pritshmëritë e tij,
pavarësisht nëse ai shërbim nuk është renditur i pari. Ekzistojnë shumë studime mbi
caktimin e peshave për fjalët që janë më të shpeshta në një kërkim, por edhe për
caktimin e peshave për nyjet e grafit të ontologjisë. Në këtë pjesë do të diskutojmë
mbi caktimin e peshave të fjalëve më të kërkuara për një shërbim publik. Shtimi i
peshave për fjalët në raport me kërkimet do të zvogëlonte mundësinë për gabime nga
algoritmi. Hapat për këtë pjesë të algoritmit tregohen si më poshtë:
Hapat : Modifikimi i frekuencës së fjalës në klikim
1. Merr id dhe kërkimin e përdoruesit për shërbimin e klikuar
2. Kërko në ontologji për këtë shërbim dhe merr kombinimin e fjalëve së bashku
me numrin total të kërkimeve për këtë shërbim
3. Nëse nuk gjendet kërkimi në ontologji
4. Do të shtohet fjala ose kombinimi i fjalëve bashkëngjitur me frekuencën
nëpërmjet një query SPARQL INSERT
5. Frekuenca e kërkimit do të jetë 1
6. Nëse kërkimi gjendet në ontologji do të shkëputet frekuenca nga kërkimi dhe
frekuenca e re do te jetë rezultat i frekuencës aktuale + 1
7. Do të realizohet fshirja në ontologji duke realizuar një query SPARQL
Delete për kërkimin me frekuencën e vjetër
8.

Do të shtohet nëpërmjet një query SPARQL INSERT, në shërbimin përkatës,
kerkimi i ri bashkengjitur me frekuencën e re.

Shpërndarja e frekuencave relative do të njehsohej për çdo fjalë dhe për çdo
kombinim fjalësh si numri i herëve të kërkuara të asaj fjale ose kombinim fjalësh, në
raport me numrin total të kërkimeve për atë shërbim. Kjo shpërndarje do të deklarohej
me formulë si më poshtë:
𝑆ℎ𝑝ë𝑟𝑑𝑎𝑟𝑗𝑎 𝑓𝑟𝑒𝑘𝑢𝑒𝑛𝑐𝑎𝑣𝑒 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 (𝑆ℎ) =

𝑓
𝑛

Shënim: f frekuenca e fjalës së kërkuar ose kombinimit të fjalëve
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n numri total i kërkimeve për një shërbim të caktuar
Fillimisht në kërkimet e para çdo fjale apo kombinimi fjalësh do t’i caktohej një peshë
e njëjtë minimale. Me shtimin e numrit të kërkimeve dhe njëkohësisht feedback-ut të
përdoruesit, fjalët të cilat do të ishin më pak të rëndësishme në kërkim do të shkonin
drejt një peshe pothuaj 0. Ky model është shumë i përshtatshën edhe në
rekomandimin e shërbimeve, të cilat mund të jenë në kategori të ngashme me
shërbimin e klikuar.
Marrja në shqyrtim gjatë kërkimit, të kombinimit të fjalëve krahasuar me peshën e
secilës fjalë do të shmangte një situatë gabimi të algoritmit si më poshtë:
Në kushtet e pandemisë botërore COVID-19, ku lëvizja ishte e kufizuar dhe duhet të
merrej një leje për dalje, shumica e përdoruesve mund të kenë kërkuar për “leje për
pazar” dhe kanë dhënë feedback për shërbimin “Leje për Dalje”, si shërbimi që
përmbush qëllimin e tyre. Si rrjedhojë, fjala leje dhe pazar do të kishin marrë një
peshë të konsiderueshme në sajë të kërkimeve të së paku një milion përdoruesve.
Supozojmë se një përdorues kërkon për “leje ndërtimi”. Duke qenë se fjala “leje”
tashmë ka një peshë të madhe, shërbimi që do të shfaqej i pari do të ishte “Leje për
Dalje”, pavarësisht se ky nuk do të ishte qëllimi i qytetarit. Për të zgjidhur këtë
problem duhet vendosur një filtër për marrjen e peshave vetëm për shërbime që
përmbajnë një kombinim të fjalëve të vendosura në kërkim. Ky filtër do të eleminonte
shërbimin “Leje për Dalje”, sepse kërkimi nuk do të përmbante fjalën ndërtim.

4.3 Konfigurimi i Jena Fuseki Server dhe vendosja e aplikacionit në
Cloud
Për të bërë të mundur ekzekutimin e querive do të përdorim si server Apache Jena
Fuseki. Fuseki Server është një server SPARQL, i cili mund të funksionojë si shërbim i
sistemit të operimit, si një aplikacion web Java (WAR file) dhe si një server i veçantë.
Siguria mundësohet nëpërmjet Apache Shiro dhe ekziston dhe një ndërfaqje për
monitorimin dhe administrimin e server (Apache Software Foundation 2019). Instalimi
i tij do bëhet në një makinë virtuale Linux në Compute Engine të Google Cloud. Për të
aksesuar ndërfaqjen në server, mjafton të bëjmë një modifikim duke ndryshuar të
drejtën e aksesit nga localhost në server në file shiro.ini që është file i sigurisë.
Pasi starton server ndërfaqja menaxhuese e serverit Fuseki dhe shërbime të tjera mund
të aksesohet në portën default 3030. Për të lejuar komunikimin në Cloud midis
aplikacionit dhe serverit Fuseki, duhet të specifikojmë edhe një Firewall në Compute
Engine për portën 3030.
Nëse porta 3030 është e zënë, atëherë mund të bëhen konfigurime për komunikimin në
një tjetër portë. Ndërfaqja për menaxhimin e serverit mund të aksesohet në
https://<server_name>:3030. Në këtë ndërfaqe duhet të krijojmë fillimisht setin e të
dhënave dhe më pas të ngarkojmë file e ontologjisë tonë ontoAL.owl. Në Jena Fuseki
ka tre mënyra për krijimin e setit të të dhënave përpara se të ngarkohet file:
In-memory – seti i të dhënave do të rikrijohet kur Fuseki rifillon dhe përmbajtja
e tij e mëparshme do të humbasë.
Persistent – set i të dhënave do të qëndrojë përgjatë rifillimeve të Fuseki.
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Persistent (TDB2) – seti i të dhënave do të qëndrojë përgjatë rifillimeve të
Fuseki.
TDB1 dhe TDB2 janë komponente të Jena për ruajtjen dhe query e RDF. TDB2 mund
të përdoret si një ruajtës performant RDF në një makinë të vetme. TDB1 është
gjenerata e mëparshme e ruajtjes së të dhënave për Jena. Sipas (Apache Software
Foundation 2019) më poshtë jepet karakteristikat shtesë për TDB2:
•

Nuk ka limite përmase në transaksione.

•

Models dhe Grafet mund të kalohen përgjatë transaksioneve.

•

Udhëhiqet nga transaksionet, ka kontroll më të mirë për to.

•

Nuk ka rradhë për modifikime të vonuara

•

Tipi i të dhënave numerike ruhet, suportohet xsd:doubles.

Pas krijimit të setit të të dhënave sipas një prej opsioneve përshkruar më sipër, hapi i
rradhës është ngarkimi i file të ontologjisë. Ky proces funksionon njësoj si të ngarkosh
një file në një formë. Hapi përfundimtar i konfigurimit është aktivizimi i logjikuesit.
Mund të përdorim logjikuesin default duke shtuar rreshtat e kodit më poshtë të
specifikuar me ngjyrë jeshile në file dataset.ttl krijuar në direktorinë run/configuration.
1.

ja:baseModel :tdb_graph ;

2.

ja:reasoner [

3.

ja:reasonerURL <http://jena.hpl.hp.com/2003/OWLFBRuleReasoner>

4.

].

Gjithashtu, Fuseki mund të konfigurohet që të përdorë edhe logjikues të tjerë si për
shembull logjikuesin Pellet. Tashmë serveri SPARQL është gati që të pranojë kërkesa
për ekzekutimin e query nga aplikimi ynë.

4.4 Mirëmbajtja e ontologjisë
Në mjetin e bazuar mbi ontologji mund të realizohet modifikimi automatik i
individëve të ontologjisë. Modifikimi mund të realizohet mbi të gjithë informacionin
që ruhet për shërbimet publike si emri, përshkrimi, koha e marrjes së shërbimit, kostot
etj, por edhe për lidhjet që ka ky shërbim me Ligje, Udhëzime, Vendime apo
Rregullore. Në rastet kur shërbimet publike nuk ofrohen më nga një institucion, por i
kalohet si përgjegjësi një institucioni tjetër, atëherë edhe ky ndryshim mund të bëhet
lehtësisht në ndërfaqe.
Rolet përgjegjës për ndryshimet mund të jenë punonjës të institucioneve që ofrojnë
shërbimet ose ekspertë të fushës. Ne kemi menduar që ndryshimet e individëve të
shërbimeve publike dhe atyre të Rregulloreve (që janë pjesë e brendshme e
institucioneve) mund të bëhen nga punonjës të institucioneve përgjegjëse që ofrojnë
shërbimet, ndërsa ndryshimet që lidhen me Ligjet, Udhëzimet, Vendime të Këshillit të
Ministrave, me strukturën institucionale ose edhe me strukturën e klasave të
ontologjisë duhet të propozohen dhe të realizohen nga ekspertë të fushës.
Siç cilësohet edhe nga (Bettahar et. al 2009), modifikime nga ekspertë të fushës mund
të rezultojnë në zgjerimin e ontologjisë duke shtuar koncepte të reja ose lidhje të reja,
por edhe në modifikimin e koncepteve apo lidhjeve ekzistuese, ndërsa procesi i
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fshirjes në përgjithësi, konsiderohet i rrezikshëm për shkak të varësive që mund të
ekzistojnë midis entiteve të ontologjisë dhe fshirjes së të gjithë koncepteve që lidhen
me këtë entitet.

4.5 Diskutime mbi performancën e algoritmit
Në këtë pjesë do të diskutojmë mbi performancën e algoritmit krahasuar me metodat
standarte të vlerësimit të saktësisë së testimeve. Matësit e precizionit (precision) dhe
ndjeshmërisë (recall) njihen si dy prej kritereve standarte për të vlerësuar
performancën në sisteme.
Matrica e konfuzionit e përshkruar nga (Dalianis 2018), në Tabelën 4, përdoret
zakonisht për të përshkruar instancat e ndryshme.

Parashikimi i artë
(Nga njeriu)

Pozitive
Negative

Instanca të parashikuara
Pozitive
Negative
E vërtetë pozitive (tp)
E gabuar negative (fn)
E gabuar pozitive (fp)
E gabuar negative (tn)

Tabela 4. Matrica e konfuzionit, instancat e parashikuara janë ato që nxjerr algoritmi, ndërsa
parashikimi i artë është ajo që klasifikon njeriu

Matësi i precizionit konsiston në raportin midis numrit të instancave korrekte të marra
mbi të gjitha instancat e marra, ndërsa ndjeshmëria (recall) do të maste numrin e
instancave të identifikuara në mënyrë korrekte, në raport me të gjitha instancat që
duhet të ishin korrekte.
Autori (Dalianis 2018), jep përcaktimin nëpërmjet formulave për precizionin,
ndjeshmërinë dhe vlerësuesin F1.

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 (𝑃) =

𝑡𝑝
𝑡𝑝 + 𝑓𝑝

Shënim : tp- nr i instacave të vërteta pozitive
fp- nr i instancave të gabuara pozitive

𝑁𝑑𝑗𝑒𝑠ℎ𝑚ë𝑟𝑖𝑎(𝑅) =

𝑡𝑝
𝑡𝑝 + 𝑓𝑛

Shënim : tp- nr i instacave të vërteta pozitive
fn- nr i instancave të gabuara negative

Ndërsa vlerësuesi F-score ose F1 do të përcaktohej si një mesatare e peshuar e
precizion dhe ndjeshmërisë. Kur funksioni i peshës  është 1, atëherë formula për F1
do të vlerësohej:
𝐹1 = 2 ∗

𝑃∗𝑅
𝑃+𝑅

Shënim- P(precision)precizioni
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R(recall)ndjeshmëria
Mbështetur mbi këto vlerësues në Tabelën 5, shfaqen dhe rezultatet e precizionit
mesatar, ndjeshmërisë mesatare dhe vlerësuesit F1, për 50 testime të shërbimeve në
kategori të ndryshme.
Precizioni (P)
0.9

Ndjeshmëria (R)
0.99

F1
0.93

Tabela 5. Rezultatet e vlerësimit të algoritmit

Në shumicën e rasteve për testimet e kryera, algoritmi performon mirë përsa i përket
ndjeshmërisë, pra ka pak raste në të cilat nuk identifikohen shërbimet publike që
duhet të ishin identifikuar. Ndërsa përsa i përket precizionit situata ndryshon, sepse ka
raste pak më të shpeshta në të cilat instancat klasifikohen në mënyrë të gabuar.
Megjithatë, në raport me numrin total të testimeve, mendojmë se algoritmi performon
mirë, duke marrë parasysh edhe numrin e kufizuar aktual të kërkimeve të ruajtura në
ontologji dhe gjithashtu dhe peshat e ulëta si pasoje e feedback-ut të vogël të
përdoruesit.
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Kapitulli 5: Përsiatje mbi përdorimin e algoritmeve të të
mësuarit makinë për përmirësimin e kërkimit të mjetit ontoAL
Algoritmi i ndërtuar për procesimin e tekstit dhe për kërkimin në ontologji në mjetin
ontoAL, kthen rezultate të kënaqshme me një precizion mesatar prej 90%. Megjithatë,
në këtë pjesë ne do të diskutojmë mbi rritjen akoma më shumë të saktësisë dhe
precizionit duke përdorur algoritme të të mësuarit makinë për caktimin e peshave të
fjalëve me rëndësi gjatë kërkimit.
Në kapitullin 4, caktimi i peshave bëhej duke konsideruar frekuencën e fjalëve gjatë
një kërkimi të bërë, ndërsa në këtë pjesë do t’i lihet algoritmeve të të mësuarit makinë
të realizojnë këtë detyrë. Ekzistojnë shumë mjete, të cilat ofrojnë aftësinë për të
procesuar një sasi të madhe të dhënash për të klasifikuar, për të përcaktuar
ngjashmëritë ose për të parashikuar të dhëna të reja nga të dhëna aktuale. Disa prej
mjeteve më të njohura do të ishin: Weka (Frank et al. 2016), TensorFlow (Abadi et al.
2015), Google Cloud AutoML (Google 2020) dhe Microsoft Azzure ML (Microsoft
2020). Disa librari të klasifikimit të tekstit: Fasttext (Facebook), ml5.js në
bashkëpunim me TensorFlow.
Mjeti që kemi përzgjedhur për të zbatuar algoritmet e të mësuarit makinë mbi të
dhënat e marra nga ontologjia është Microsoft Azzure ML. Ky mjet është një mjedis i
bazuar në cloud që mund të përdoret për të trajnuar, automatizuar dhe krijuar modele
të të mësuarit makinë (Microsoft 2020). Modelet që krijohen suportojnë gjuhë
programimi si Python dhe R, megjithatë ky mjet ka dhe një ndërfaqe të thjeshtë të
dizenjimit të eksperimenteve pa përfshirë programim.
Nëpërmjet funksionaliteteve të drag & drop mund të përfshihen në eksperiment një
numër i madh modulesh, megjithatë për eksperimentin tonë kemi parë disa module si
më poshtë:
 Sete të dhënash të ruajtura të gatshme ose të ngarkuara lokalisht.
 Konvertues të formateve të të dhënave në CSV, TSV, dataset, ARFF,
SVMLight.
 Transformues të dhënash, si filtra, modifikues të të dhënave të ndërmjetme,
bashkues të dhënash, ndarës të dhënash që do të përdoreshin edhe gjatë
procesit të trajnimit. Për manipulimin e të dhënave mund të përmendim edhe
grupimin e vlerave të disa kategorive në një kategori por edhe elementët e
përzgjedhësve të kolonave në setin e të dhënave që lejojnë përcaktimin
lehtësisht të kolonave, që dëshirojmë të përfshihen në trajnim.
 Filter bazuar mbi selektimin e tipareve, ku mund të përcaktohen kolonat që
kanë fuqi më të madhe parashikuese në setin e të dhënave.
 Analizues teksti për procesimin e tekstit.
 Moduli i të mësuarit makinë që do të përcaktonte inicializimin e modelit duke
përdorur rrjetat neurale për klasifikim, si dhe modulet e trajnimit dhe
vlerësimit të modelit.
Në Figurën 19, paraqitet një pamje e eksperimentit me Microsoft Azzure ML
Studio(classic).
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Figura 19. Eksperimenti mbi trajnimin e setit të të dhënave të kërkimit për shërbime publike.

Pasi përdoruesi jep feedback mbi shërbimin, të dhënat mbi kërkimin e përdoruesit
ruhen në ontologji tek shërbimi publik përkatës. Këto kërkime së bashku me
shërbimin publik të cilit i përkasin, do të eksportohen nga Protégé në format csv dhe
do të ngarkohen në Microsoft Azzure ML studio. Për të aksesuar të dhënat mjafton të
tërheqim nga nën menuja My Datatsets, setin e të dhënave ontoAL.csv, siç tregohet në
Figurën 19.
Në vijim, mbi setin e të dhënave do të selektojmë vetëm dy kolona që janë “Kërkimi”
dhe “Shërbimi publik”. Do të pastrohen të dhënat, do të ndahen dhe mbi to do të
përdoret moduli i njohurisë makinë “MultiClass Neural Network”, që krijon një
model klasifikimi shumë klasësh duke përdorur një algoritëm të rrjetave neurale. E
gjithë procedura realizohet në dizenjuesin e eksperimenteve, megjithëse për çdo
modul që përdoret mund të konfigurohen parametrat përkatës. Nëse marrim në studim
modulin e MultiClass Neural Network, për të do të mund të specifikonim disa
karakteristika si më poshtë:
 Create trainer mode  Nëpërmjet këtij opsioni mund të përcaktojmë se si do
të trajnohet modeli. Duke përzgjedhur vlerën “Single Parameter”, pra një
parametër të vetëm, atëherë jemi të bindur për mënyrën se si do të
konfigurohet modeli. Nëse përzgjedhim vlerën “Parameter Range”, kjo do të
përcaktonte pasiguri përsa i përket parametrave më të mirë. Në këtë rast në
dokumetimin e Azzure ML (Microsoft 2020), për këtë vlerë sugjerohet
specifikimi i një shtrirje vlerash dhe përdorimi i modulit Tune Model
Hyperparameters, që të bredhë mbi të gjithë kombinimet dhe të përzgjedhë
konfigurimin optimal.
 Hidden layer specificationNëpërmjet këtij opsioni do të specifikohej nëse
për krijimin e modelit do të mbështeteshim mbi arkitekturën bazë të rrjetit
neural duke përzgjedhur vlerën “Fully-connected case” ose mund të përdornim
edhe një skript të personalizuar në gjuhën Net#, për përcaktimin e shtresave të
fshehura dhe lidhjeve të tyre. Për eksperimentin tonë do të përzgjedhim
opsionin “Fully-connected case”.
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 Number of hidden nodes Opsioni i numrit të nyjeve të fshehura, na lejon
që të personalizojmë numrin e nyjeve të fshehura. Vlera default për një shtresë
të fshehur do të ishte 100 nyje.
 Learning rate  Opsioni që përcakton madhësinë e hapit të marrë në çdo
iteracion, para korrigjimit. Vlerat për këtë opsion janë nga [0.1-1], përcaktimi i
kësaj karakteristike është me shumë rëndësi, sepse një vlerë e vogël mund të
kërkojë shumë kohë për trajnimin e të dhënave, ndërsa një vlerë e madhe
mund ta bëjë modelin që të trajnohet më shpejt por mund të gjenerojë një
model jo të qëndrueshëm (Microsoft 2020).
 Shuffle examples Opsioni do të përdorej për të ndryshuar rendin instancave
brenda iteracionieve të mësimit.
Rezultatet paraprake të eksperimentit janë premtuese, me një sasi rekordesh prej 1500
kërkimesh, arrihet të parashikohet shërbimi publik me një saktësi mesatare prej 98%,
precizioni mesatar është 96% dhe ndjeshmëria(recall) mesatare 95%. Duke u bazuar
mbi këto rezultate mund të themi se algoritmet e të mësuarit makinë do të
përmirësonin në mënyrë të dukshme kërkimin e qytetarëve në mjetin ontoAL. Kjo
zgjidhje mund të integrohet lehtësisht sepse platforma e Microsoft Azzure ML Studio
ofron mundësinë e aksesit të eksperimeneteve si shërbime web.
Pas krijimit si shërbim të eksperimentit, mjafton të përdoret një gjuhë programimi që
suporton një kërkesë dhe një përgjigje HTTP. Në dokumentimin zyrtar të Microsoft
do të jepeshin shembuj për C#, Python, R dhe Javascript.
Për gjuhën Javascript, mjafton të përdorim objektin në format JSON për formatimin e
të dhënave input, por edhe për të marrë pas rezultatet. Për t’u lidhur me shërbimin
duhet të instalojmë paketën request. Më pas mund të përdorim kodin për Javascript
nga dokumenti zyrtar i Microsoft.
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Kapitulli 6: Përfundime
Qeverisja elektronike dhe ofrimi i shërbimeve elektronike ka marrë një zhvillim të
madh në vendin tonë. Gjithnjë e më shumë po promovohet përdorimi i shërbimeve
elektronike për përmbushjen e qëllimeve të qytetarëve duke nisur nga përftimi i
dokumentacioneve, lejeve, licencave e deri në fillimin dhe deklarimin plotësisht online
të një aktiviteti të ri biznesi. Në kuadër të këtij digjitalizimi duhet të kemi mjete që
lehtësojnë procesin e bashkëveprimit të qytetarëve me platformat qeveritare.
Ontologjia në fushën e qeverisjes elektronike do t’i ofronte ekspertëve në këtë fushë,
por edhe qytetarëve një kuptim më të mirë të shërbimeve elektronike, të strukturës
institucionale si dhe të ndikimit të legjislaturës në rregullimin e këtyre të fundit.
Në kuadër të digjitalizimit të shërbimeve, kjo ontologji do të ishte mëse e
domosdoshme për të hartuar politikat e duhura të modelimit të shërbimeve sa më afër
me qytetarët, por edhe për të pasur një pamje të qartë të të gjithë sektorëve të
qeverisjes dhe veçantitë e tyre.
Modelimi i kësaj ontologjie do të kishte vlera të veçanta, sepse një strukturë e tillë e
modelimit të informacionit në fushën e qeverisjes trajtohet për herë të parë në vendin
tonë. Studiues të tjerë, por edhe ekspertë në fushën e qeverisjes mund t’a përdornin dhe
t’a zgjerojnë ontologjinë lehtësisht për t’i dhënë zgjidhje problemeve të tyre.
Ontologjia mund të zgjerohet më shumë edhe në fushën juridike duke krijuar bazat për
një sistem që do të replikonte juristin inteligjent.
Transferimi i informacionit nga skedat e shërbimeve publike që ruhen në format pdf
drejt entiteteve të ontologjisë është automatizuar duke lehtësuar më tej procesin e
shtimit të entiteve të reja në ontologji.
Gjithashtu ndërfaqja e zhvilluar për punonjësit e institucioneve është me shumë
rëndësi, duke parë ndryshimet e vazhdueshme që ndodhin në vendin tonë si në
aspektin institucional, ashtu edhe në atë ligjor. Nëpërmjet mjetit të zhvilluar ontoAL
mund të realizohet gjetja dhe modifikimi automatik i shërbimeve publike që afektohen
nga këto ndryshime.
Punonjësit e autorizuar të institucioneve që ofrojnë shërbimet publike mund të
kërkojnë shërbimet që afektohen nga ndryshimet në Legjislaturë, nga reformat në
strukturën institucionale, por edhe në ato raste kur një dokument nuk do të ishte më i
vlefshëm për përftimin e shërbimeve.
Një rëndësi të veçantë në këtë punim ka edhe përpunimi i gjuhës shqipe. Pavarësisht se
fokus për këtë punim nuk ishte njohja e gjuhës shqipe, por modelimi i njohurisë së
ontologjisë, në kuadër të bashkëveprimit të qytetarëve me mjetin e zhvilluar u përdorën
shumë teknika për të lehtësuar këtë bashkëveprim.
Në algoritëm u realizua korrigjimi i gramatikës së inputit të përdoruesit mbështetur
mbi fjalorin e ontologjisë një fjalor, i cili rrjedh nga termat e ontologjisë, por pasurohet
në mënyrë të vazhdueshme edhe nga feedback që siguron përdoruesi. Ky korrigjim ka
sjellë një rritje prej mesatarisht 20% në saktësinë e kthimit të rezultateve të
shërbimeve.
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Feedback i përdoruesit është thelbësor dhe do të ndihmonte algoritmin në rritjen e
saktësisë së rezultateve që shfaqen. Një sistem që nuk mëson do të ishte një sistem jo i
plotë. Në këtë punim është pasqyruar modeli i shpërndarjes së frekuencave relative të
kërkimit sipas feedback të përdoruesit.
Përtej algoritmit të zhvilluar nga ne, që cakton pesha bazuar mbi feedback dhe
kërkimet e mëparshme, propozimi i një zgjidhjeje bazuar mbi algoritmet e të mësuarit
makinë përmbush plotësisht qëllimin e këtij punimi duke siguruar një saktësi
maksimale në gjetjen e shërbimeve elektronike sipas kërkimit në gjuhë natyrore.
Ruajtja e kërkimeve në ontologji si dhe procesimi i tyre për të kategorizuar shërbimet
do të kishte vlerë për sistemin jo vetëm gjatë bashkëveprimit me qytetarët, por edhe
për ekspertët të cilët mund të nxjerrin raporte për të kuptuar më mirë sjelljen e
qytetarëve dhe për të modeluar shërbime në të ardhmen që janë më afër me eventet
jetësore të tyre.
Kërkuesit në të ardhmen mund të nisen nga ky mjet dhe ta përmirësojnë drejt një
rezultati më të mirë. Nëse ky mjet do të integrohej me platformat aktuale qeveritare që
ofrojnë shërbime elektronike, jo vetëm që do të rriste përdorimin e shërbimeve publike
nga qytetarët, por do të ndihmonte edhe ekspertët e fushës në modelimin e shërbimeve
elektronike sa më efiçente.
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Aneks 1: Simulime të mjetit ontoAL
1.1 Kërkimi i qytetarit për shërbime publike
Ndërfaqja e mjetit ontoAL është shumë e lehtë për t’u përdorur. Menuja kryesore
përbëhet nga tre ndërfaqe: Qytetarët, Institucionet dhe një tab FAQ që qëndron për
pyetje që mund të lindin në mënyrë të shpeshtë. Ky mjet është i përshtatshëm edhe për
pajisjet celulare.
Në ndërfaqen e Qytetarëve, Figura 20, qytetarët mund të kërkojnë mbi shërbimet duke
përdorur gjuhë natyrore. Pasi ata të përcaktojnë shqetësimin ose qëllimin e tyre duhet
të klikojnë mbi butonin kërko dhe si rezultat do t’i shfaqen shërbimet publike, të cilat
reflektojnë më mirë qëllimin e tyre.

Figura 20. Ndërfaqja e qytetarit, kërkimi për shërbimin elektronik

Siç shikohet nga rezultatet e Figurës 20, inputi i përdoruesit është fjala “dua të mbyll
biznesin“ dhe rezultati i shfaqur pas kërkimit është “Aplikim për Revokim Vullnetar”.
Ky është shërbimi elektronik i ofruar nga e-Albania që i përkon mbylljes së një
aktiviteti biznesi për licenca sipas kategorive të përshkruara në platformë.
Vihet re që shërbimi publik i shfaqur nuk përmban asnjë prej fjalëve të kërkimit,
megjithatë shërbimi i shfaqur reflekton qëllimin e përdoruesit. Kjo sepse informacioni
i modeluar në ontologji për këtë shërbim, ruan të dhëna mbi kërkime të mëparshme,
mbi shënimet e të dhënave në formën e etiketimeve ose komenteve, mbi entitete që
mund të kenë lidhje me këtë shërbim.
Së bashku me rezultatet e shërbimeve përcaktohet edhe një ikonë info në krah të
shërbimit që e lejon qyetetarin të marrë informacion rreth përmbajtjes së shërbimit
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dhe rreth karakteristikave si koha e marrjes së shërbimit, kostot dhe afatet e
vlefshmërisë së shërbimit. Ky informacion i ruajtur në ontologji për shërbimin,
shfaqet sapo përdoruesi të vendosë kursorin mbi ikonën “i” si në Figurën 21. Për
arsye demonstrimi nuk i shfaqet gjithë informacioni përdoruesit, ata mund të
aksesojnë shërbimin përkatës për ta përdorur duke klikuar linkun “Përdor në eAlbania”. Kështu mund të njihen edhe me skedën e shërbimit që do të përmbante një
informacion më të plotë rreth shërbimit.

Figura 21. Informacioni për shërbimin elektronik

Në testin e mëposhtëm Figura 22, shikojmë në zbatim edhe aftësitë e korrigjimit
gramatikor të inputit të përdoruesit, ku pavarësisht mënyrës jo të drejtë të shkrimit të
inputit, rezultatet e shfaqura reflektojnë plotësisht qëllimin e përdoruesit. Fjala e
shkruar në mënyrë jo të rregullt gramatikore “sigrime” është shndërruar në
“sigurime”.
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Figura 22. Korrigjimi gramatikor i inputit të përdoruesit

Ndërsa në shembullin më poshtë përdoruesi kërkon për leje ndërtimi në bashki dhe
shërbimet publike që i shfaqen pasqyrohen në Figurën 23.

Figura 23. Shembull klasifikim jo i drejtë i shërbimeve
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Vëmë re që shërbimi i renditur i fundit “Aplikimi për tu pajisur me leje për prishje
ndërtimi pranë Njësive të Qeverisjes Vendore” nuk reflekton plotësisht qëllimin e
përdoruesit, sepse pavarësisht se shërbimi ofrohet nga institucione të Administratës
Vendore ai nuk lidhet me leje për ndërtim por me prishje ndërtimi.

1.2 Ndërfaqja e modifikimit të ontologjisë
Në Figurën 24, pasqyrohet ndërfaqja e modifikimit të instancave të ontologjisë. Kjo
ndërfaqe do të jetë e aksesueshme vetëm nga persona të autorizuar, të cilët duhet të
logohen nëpërmjet një emri llogarie dhe fjalëkalimi.

Figura 24. Ndërfaqja e modifikimit të ontologjisë

Personat e autorizuar mund të përzgjedhin të kërkojnë për shërbimet publike sipas
legjislaturës, institucionit përgjegjës ose dokumentacionit përkatës. Gjithashtu, mund
të shtohen shërbime publike të reja ose të modifikohen ato aktuale.
Në Figurën 25, pasqyrohet ndërfaqja e modifikimit të shërbimeve publike. Shërbimi
publik që është përzgjedhur për modifikim është ”Tatim Fitimi”.
Punonjësit mund të përzgjedhin shërbimin që duan nga lista që ngarkohet me
shërbimet publike të ruajtura në ontologji. Fushat do të mbushen automatikisht me
vlera që ruhen në ontologji për këtë shërbim.
Përveç atributeve të emrit, përshkrimit të shërbimit, kostos, kohës së marrjes së
shërbimit dhe periudhës së vlefshmërisë do të afishohen në fushat përkatëse
Legjislatura e këtij shërbimi, Institucioni Përgjegjës dhe Dokumentacioni që nevojitet
për përftimin e shërbimit.
Një Shërbim Publik do t’i përkiste vetëm një institucioni, ndërsa lidhjet me
Legjislaturën mbi të cilën bazohet ky shërbim mund të jenë të vetme ose edhe më
shumë se një lidhje. E njëjta gjë do të vlente edhe për Dokumentacionin.
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Figura 25. Ndërfaqja e modifikimit të shërbimit publik

1.2.1 Shtimi i një Institucioni të ri

Në kushtet kur ndryshimet e strukturës institucionale janë të shpeshta në ndërfaqen e
modifikimit të ontologjisë, mund të shtohen dhe institucione të reja ose të
modifikohen ato aktuale. Në Figurën 26, pasqyrohet ndërfaqja e shtimit të një
institucioni të ri, ku fillimisht kërkohet përcaktimi i prindit të këtij institucioni.
Institucionet Prind afishohen në mënyrë automatike nga struktura hierarkike e
institucioneve të modeluara në ontologji. Për shtimin e një ministrie të re, mjafton të
përzgjedhim klasën e Ministrive si më poshtë. Pasi përcaktohet emri i ministrisë së re
dhe klikohet butoni Shto, në Figurën 27 shfaqet Ministria e sapo shtuar, e cila mund
edhe të modifikohet.

Figura 26. Shtimi i një Institucioni të ri
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Afishimi i institucioneve në ndërfaqen e modifikimit të institucionit bëhet e
kategorizuar sipas institucionit prind, që duhet përcaktuar përpara se të modifikohen
të dhënat e institucionit.

Figura 27. Modifikimi i institucionit të sapo shtuar

1.2.2 Kërkimi i shërbimeve elektronike sipas ligjeve, institucioneve dhe
dokumentacionit.

Në ndërfaqjen e mëposhtme punonjësit e institucioneve mund të identifikojnë
shërbimet publike, të cilat mund të filtrohen sipas legjislaturës, institucioneve apo
dokumentacionit. Të gjitha shërbimet e listuara si rezultat i kërkimit sipas Ligjit Nr.
8378- Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë do të bazoheshin në këtë ligj, si për
shembull “Aplikim për certifikatë pronësie mjeti” apo “Aplikim për leje qarkullimi
provizore.”
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Figura 28. Ndërfaqja e punonjësve për kërkimin e shërbimeve publike sipas Institucioneve,
Dokumentacionit ose Legjislaturës
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