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Hyrje
Globalizimi ka riformatuar plotësisht botën në të cilën jetojmë. Teknologjitë janë një
faktor kryesor në ecurinë e ekonomisë së re globale dhe prodhojnë ndryshime të shpejta
në shoqëri. Mjetet e reja të ofruara nga teknologjia kanë ndryshuar në mënyrë themelore
mënyrën se si njerëzit punojnë. Ato kanë prodhuar transformime domethënëse në edukim,
industri, mjekësi, biznes, inxhinieri dhe në shumë fusha të tjera. Në ditët e sotme me një
shoqëri të avancuar e të përshtatur me teknologjinë, koncepti i multimedias është gjithnjë
i pranishëm në shumë aspekte të jetës.
Në këtë punim është analizuar sistemi i informacionit multimedial dhe janë krijuar
aplikime në disa fusha me interes të veçantë, si: i sistemeve e-learning, i metodave të
ndryshme të stream-imit të video-ve, i metodave të ndryshme të depozitimit të të dhënave
multimediale si edhe i algoritmeve të përpunimit të imazheve.
Punimi thekson rëndësinë e sistemeve të informacionit multimedial si dhe trajton dhe
eksperimenton me të dhënat dhe sisteme të ndryshme multimediale. Ky punim do të japë
disa kontribute.
Së pari, do të zhvillojë një mjedis në duart e studentëve e pedagogëve. Qëllimi i tij do të
jetë lehtësimi i procesit të bashkëveprimit midis tyre duke krijuar mundësi komunikimi,
shkëmbimi informacioni, mësimi online dhe testim njohurish. Nëpërmjet këtij mjedisi do
të bëhet e mundur rritja e cilësisë të të gjithë proceseve akademike, të mësimdhënies, të
mësimnxënies dhe të kontrollit të njohurive. Sistemi do të na mundësojë të kemi një
pamje më të qartë të situatës ekzistuese të nivelit të studentëve, e shkëputur nga faktorët
subjektivë në vlerësimin e tyre. Në tezë do të përdoret metoda e intervistimit dhe
anketimit, veçanërisht në degët shkencore, për të treguar nëse përdorimi i sistemeve
multimedialë rrit cilësinë e procesit mësimor.
Së dyti, do të aplikohen metoda të ndryshme të stream-imit: on-demand dhe live. Në
streaming on demand të dhënat multimediale ruhen në një bazë të dhënash multimediale,
oracle intermedia ndërsa në aplikimin tjetër, live streaming, të dhënat ruhen në sistemin e
skedarëve.
Në ditët e sotme kompjuteri është bërë pajisja që zotërohet pothuajse nga çdo njeri, në
formën mobile ose desktop dhe me kalimin e kohës e zhvillimin e teknologjisë ka lindur
nevoja që çdo gjë ta kemi brenda tij. Ndjekja e leksioneve, lajmeve, eventeve të
ndryshme nga celulari ose kompjuteri sot është e mundur, jo vetëm nëpërmjet leximit të
tyre por edhe duke i parë direkt. Kjo arrihet me anë të aplikacionit live streaming.
Dhe së fundi, do të krijohen strategji të përpunimit të imazheve për ruajtjen e të drejtave
të autorit ose të një mesazhi. Do të aplikohen disa strategji duke u fokusuar në
optimizimin e algoritmeve dhe në shkurtimin e kohës së ekzekutimit. Kjo e fundit do të
arrihet nëpërmjet paralelizimit të algoritmeve të përpunimit të imazheve dhe me anë të
teknikës me shumë thread-e për të përfituar aftësi përpunuese në kohë minimale. Në
punim paraqitet edhe metoda e eksperimentit për të provuar nëse paralelizimi i këtyre
algoritmeve të përpunimit të imazheve sjell përmirësim në kohën e ekzekutimit.
Ky punim është konceptuar në katër kapituj si më poshtë:

ix

Kapitulli i parë bën një prezantim të përgjithshëm të të dhënave multimediale dhe
rëndësisë që ka ajo në jetën reale. Më pas paraqiten pjesët kryesore përbërëse të sistemit
multimedial, arkitektura, avantazhet e disavantazhet e tij. Gjithashtu tregohen fushat
kryesore të përdorimit të multimedias e sistemeve multimedialë.
Në kapitullin e dytë janë studiuar disa implementime të telemësimit në botë dhe gjendja
aktuale e tij në Shqipëri. Gjithashtu janë studiuar disa teknologji dhe mjete që mund të
përdoren si produkte të veçanta ose të kombinuara midis tyre për mbështetjen e sistemeve
multimediale për e-learning. Këto teknologji analizohen në disa aspekte, si:
funksionaliteti, mundësitë e implementimit, jetëgjatësia, zgjerueshmëria, kostoja.
Rezultatet paraqiten në formën e tabelave krahasuese të shoqëruara me diagrama dhe
skema përkatëse si edhe jepet një zgjidhje dhe implementimi i saj. Gjithashtu janë
vlerësuar rezultatet e pritshme, impakti që ka aplikimi i kësaj teknologjie si për
pedagogun ashtu edhe për studentin, ndikimi i saj në rritjen e cilësisë së mësimdhënies,
motivimin e studentit dhe kontrollin e vazhdueshëm të dijeve.
Në kapitullin e tretë janë implementuar tre sisteme multimediale të ndryshme për media
streaming. Në sistemin e parë është trajtuar live streaming në televizion si një alternativë
për të parë televizion në kompjuter, në pajisje mobile dhe në platforma të ndryshme pa
pasur nevojë për praninë e një televizori. Në sistemin e dytë është trajtuar streaming on
demand, ku videot janë regjistruar paraprakisht dhe ruhen në një bazë të dhënash, në
rastin tonë Oracle. Kjo gjë sjell përdorimin e avantazheve që ofron një bazë të dhënash.
Në sistemin e tretë paraqitet ruajtja e trashëgimisë kulturore me anë të muzeve virtualë, të
cilët përdorin ndër të tjera edhe streaming on demand, ku videot janë regjistruar
paraprakisht dhe në këtë rast nuk janë ruajtur në një bazë të dhënash por në sistemin e
skedarëve.
Në kapitullin e katërt janë krijuar dhe implementuar disa strategji në të cilat përdoren të
dhënat multimediale. Fillimisht është konceptuar dhe më pas implementuar një algoritëm
i ri steganografik i cili përdor imazhin për të transportuar të dhëna në mënyrë të
padallueshme nga të tretët. Gjithashtu ai përdor edhe një çelës për të koduar paraprakisht
mesazhin. Imazhet, për shkak të strukturës matricore të tyre ofrojnë mundësi të
procesimit të tyre në paralel. Për të treguar se sa përfitohet nga një paralelizim, kemi
implementuar në arkitektura të ndryshme disa algoritme të procesimit të imazheve
përfshirë edhe algoritmin e krijuar nga ne, me një dhe disa thread-e. Gjithashtu algoritmet
janë testuar edhe për imazhe me madhësi të ndryshme. Në pjesën e tretë të këtij kapitulli
është studiuar një metotë ekzistuese steganografike për imazhe binare, metoda Wu-Lee
dhe është dhënë algoritmi i procesimit në paralel për të si edhe numri optimal i njësive
përpunuese.

x

Kapitulli 1. Karakteristika të multimedias, rëndësia dhe impakti që ka
ajo në jetën reale, arkitektura e sistemeve të informacionit multimedial
Multimedia përdor kompjuterat për të ruajtur, kombinuar, marrë dhe paraqitur
informacione nga një shumëllojshmëri të mediave dhe mundëson lundrime interaktive të
përcaktuara nga përdoruesi me anë të këtyre burimeve. Artikujt e shumtë me hiperlinqe,
ofrojnë rrëfyes dhe drejtues për “shëtitje” nëpër qindra e mijëra burime elektronike.
Interneti dhe web-i kanë ndryshuar botën, ku krahas zhvillimit në teknologji realizojnë
edhe aktivitete të reja, si: video on demand, video streaming, e-learning, e-commerce, econferencing etj. Me ndihmën e teknologjive multimediale është përmirësuar cilësia e
prezantimit me anë të fotografive, video-ve dhe audio-ve. Falë teknologjisë së internetit,
komunikimi ndërmjet pedagogut dhe studentit mundëson mësimin në distancë. Të gjitha
këto mundësi përcaktojnë misionin e multimedias.
Në ditët e sotme me një shoqëri të avancuar e të përshtatur me teknologjinë, koncepti i
multimedias është gjithnjë i pranishëm në shumë aspekte të jetës.
1.1 Çfarë është multimedia?
Në kuptimin parësor të fjalës, multimedia do të thotë “më shumë se një media, kanal”.
Me fjalë të tjera, programe televizive, filma, madje edhe librat e ilustruar janë një
shembull i multimedias, të gjithë përdorin një kombinim të tekstit, imazheve, zërit dhe
lëvizjeve.
Gjithashtu termi multimedia ka kuptimin edhe të shumë mënyrave komunikimi. Media
është shumësi i medium, fjalë e cila e ka origjinën në fushën e reklamave shumë vite më
parë.
Integrimi i këtyre mediave në kompjuter kërkon mundësira shtesë për përdorimin e fuqisë
së kompjuterit. Për më shumë këto të dhëna mund të transmetohen nëpërmjet rrjeteve
kompjuterike ose të telekomunikacionit, që përfshin aplikacione në fushat e shpërndarjes
së informacionit dhe punëve bashkëvepruese. Multimedia siguron mundësinë e një
spektri aplikacionesh të reja, disa prej të cilave ekzistojnë sot.
Kur ka filluar zhvillimi i një sistemi të tillë? Është e vështirë për tu thënë me saktësi,
megjithatë gazeta ishte ndoshta media e parë e komunikimit që “punësoi” multimedian
duke përdorur tekstin, grafikën dhe imazhet. Në 1895, Guglielmo Marconi, dërgoi
transmetimin e parë pa kabëll të radios në Pontecchio, në Itali. Disa vite më vonë, në
1901, ai kapi valët e radios të transmetuar rreth Atlantikut. Fillimisht e zbuluar për
telegrafët, tashmë radioja është një nga mediat më të njohura për transmetimet zanore.
Televizioni ishte media më e re e shekullit të 20-të e cila duke sjellë në përdorim videon,
u bë media që sillte bashkë komunikimin në të gjithë botën [1].
Multimedia mund të konsiderohet si një histori e zbulimeve, origjinalitetit dhe vizioneve.
Evolucioni i saj është një histori e emergjencës dhe konvergjencës së këtyre teknologjive.
Disa nga faktet më të rëndësishme janë integrimi i videove dhe audiove dixhitale në
sistemet kompjuterike, që konsistojnë në aplikacione multimediale e ndërfaqet e
programeve si edhe të një sistemi operativ që përmban mekanizmat për multimedian
dixhitale. Një fakt tjetër i rëndësishëm rreth tyre është që metodologjitë, mjetet dhe
arkitekturat software-ike suportojnë aplikacionet multimediale. Çdo zhvillim i ri, me
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kalimin e viteve, është përthithur nga teknologjia duke e bërë në këtë mënyrë
performancën e multimedias më të mirë, më të shpejtë dhe më interesante.
Në ditët e sotme me një shoqëri të avancuar e të përshtatur me teknologjinë, koncepti i
multimedias është gjithnjë i pranishëm në shumë aspekte të jetës.
1.2 Përkufizime formale të Multimedias
Multimedia përcaktohet në mënyra të shumta, në varësi të perspektivës së gjithsecilit.
Përcaktimet më tipike janë:
 Multimedia është “përdorimi i formave të shumta të medias në një prezantim” [2].
 Multimedia është “përdorimi i kombinuar i disa mediave, si filmat, slajdet, muzika
dhe ndriçimi, veçanërisht për qëllime edukimi ose argëtimi” [3].
 Multimedia është “informacioni në formën e grafikëve, audiove, videove, ose
filmave. Një dokument multimedial përmban një element media përveç tekstit të
thjeshtë” [4].
 Multimedia përbëhet nga një program kompjuteri që përfshin “tekst së bashku me të
paktën njërin në vijim: audio ose zëri i sofistikuar, muzikë, video, fotografi, grafikë 3D, animime, ose grafikë të rezolucionit të lartë” [5].
E përbashkëta midis këtyre përkufizimeve “përfshin integrimin e më shumë se një
mediumi në një formë të komunikimit …. Zakonisht, ky term i referohet tani integrimit të
mediave të tilla si tekst, zë, grafikë, animime, video, imazhe dhe modelimit hapësinor në
një sistem kompjuterik [6]” [7].
1.3 Rëndësia e përdorimit të multimedias
Sot ne duhet të bëjmë kërkesa dhe të procesojmë sasi të mëdha të dhënash të cilat nuk
janë të lehta për tu përshkruar vetëm me anë të simboleve. Termi "multimedia" e tërheq
shumë vëmendjen, ai është në të vërtetë vetëm një nënklasë e një kategorie të madhe të të
dhënave të pastrukturuara, të quajtur të dhënat abstrakte. Shembujt kryesorë të
multimedias janë teksti, imazhi, audio, video, animacioni e grafiku.
Multimedia është shumë efektive sepse njerëzit mund të kujtojnë 20 % të gjërave që ata
vetëm kanë parë, 40% të atyre që kanë parë e dëgjuar, 75% të atyre që kanë parë, dëgjuar
dhe bërë njëkohësisht [8]. Në një kërkim të ngjashëm tek [9], Randall zbuloi që ne
kujtojmë 10% të atyre që kemi lexuar, 20% të atyre që kemi dëgjuar, 30% të atyre që
kemi parë e dëgjuar njëkohësisht, 50% të atyre që dikush na ka shpjeguar dhe 90% të asaj
që kemi bërë vetë. Në këtë kontekst, multimedia siguron një eksperiencë të të mësuarit
më afatgjatë dhe efektiv.
1.4 Hipermedia dhe multimedia
Në vitin 1965, Ted Nelson shpiku termin “HyperText”. Për librin themi se është një
medium linear, që do të thotë se ai mund të lexohet nga fillimi në fund, ndërsa një sistem
hipertekst mund të lexohet në mënyrë jolineare duke ndjekur lidhjet që shënjojnë në pjesë
të tjera të dokumentit ose në dokumente të tjerë.
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Hipermedia nuk është e bazuar vetëm në tekst, por përfshin edhe media të tjera si grafikë,
imazhe, audio dhe video. Www është shembulli më i mirë i aplikacioneve hipermedialë.
[1]
Siç përmendëm edhe më lart, multimedia do të thotë që informacioni kompjuterik mund
të paraqitet edhe me anë të audio-ve, grafikëve, imazheve, video-ve dhe animimeve
përveç medias tradicionale (tekstit dhe grafikëve).
1.5 Elementët e multimedias
Në një aplikacion multimedial, elementët e multimedias ndahen në: statik dhe dinamik.
Teksti dhe grafiku janë dy elementët që nuk lëvizin ndërsa tre elementët e tjerë: audio,
video dhe animimi janë objekte të lëvizshëm në një aplikacion multimedial [1].
Teksti
Teksti është elementi bazë i multimedias. Ai përfshin përdorimin e tipeve të tekstit,
madhësive, ngjyrave dhe sfondin. Përdoret gjithashtu edhe hiperteksti. Për të prodhuar
një program efektiv multimedial duhet të meren në konsideratë: pozicioni i tekstit në
ekran, gjatësia e mesazhit dhe lexueshmëria e tij.
Imazhi
Imazhet i bëjnë aplikacionet multimediale tërheqëse. Ata ndihmojnë për të ilustruar idetë
me anë të pamjeve statike. Përdoren dy tipe grafikësh: bitmap dhe vektorë. Imazhet
bitmap janë imazhe realë që kapen nga pajisje të tilla si kamerat ose skanerat. Imazhet
vektor janë vizatime në kompjuter dhe kërkojnë vetëm një sasi të vogël kujtese.
Audio
Aplikacioni multimedial mund të kërkojë përdorimin e të folurës, muzikës dhe efekteve
zanore. Këto janë elementët audio ose zanorë të cilët janë të dy tipeve bazë: audio
dixhitale dhe analoge. Audio analoge i referohet sinjalit origjinal të zërit. Zëri i përdorur
në multimedia është audio dixhitale. Pra, audio është zëri që është kapur dhe konvertuar
nga një valë analoge në formë dixhitale.
Video
Video jep një impakt të fuqishëm në një program multimedial. Ajo po fiton popullaritet
për këto arsye:
 video klipet modifikohen lehtësisht
 skedarët e videos dixhitale ruhen në kompjuter ashtu si çdo skedar tjetër.
 skedarët video mund të transferohen në rrjet
 lejon editim jo-linear në cilëndo pjesë të videos
Skedarët dixhitalë të videos janë të mëdhenj dhe transferimi i tyre mund të kërkojë kohë
kur përdoret interneti.
Animimi
Animimi është procesi për të bërë një imazh statik që të duket sikur po lëviz. Në
multimedia, përdoret animimi dixhital i cili kategorizohet në dy fusha të gjera: animimi
2D dhe 3D. Animimi 2D i referohet krijimit të lëvizjeve në objektet bazë. Këto objekte
vendosen në situata dhe pozicione të ndryshme të cilët lëvizin më pas në ekran. Animimi
3D i referohet krijimit të lëvizjeve në objektet dixhitale tre dimensionale nga fotografitë.
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1.6 Formatet e skedarëve standard multimedialë
Secili prej pesë elementëve të listuar më sipër ka disa formate skedarësh standard.
Formati i skedarit është një mënyrë e veçantë për të ruajtur informacionin në kompjuter.
Formati na lejon të vendosim për llojin e tekstit, grafikës, audios, videos dhe animimit që
do të përdorim në zhvillimin e programit multimedial.
Disa formate skedarës për secilin element janë:
Teksti: .doc, .txt, .rtf
Audio: .wav, .midi, .aif/.aiff, .au, .wma, .ogg
Imazhe: .jpg, .gif, .tiff, .bmp, .png, .psd, .ps, .pdf, .wmf, .svg
Video: .avi, .mov, .mpeg, .wmv, .mkv
Animimet: .swf, .gif, .swi
1.7 Përkufizim i aplikacionit multimedial
Një aplikacion multimedial përdor një koleksion të disa burimeve të medias si tekst,
grafikë, imazhe, zë/audio, animime dhe/ose video [10].
1.8 Çfarë është sistemi Multimedial?
Në kontekstin e sistemeve multimediale, termi media i referohet paraqitjes dixhitale të
veprimeve që janë të perceptueshme nga njerëzit. Meqenëse perceptimi është në thelb
analog nga natyra, dixhitalizimi është një hap i domosdoshëm për ta paraqitur atë në
kompjuter. Ka disa tipe të medias që korrespondojnë me veprime të ndryshme, psh teksti,
imazhet, audio dhe video korrespondojnë me të folurit, të parët e pikturave e fotove, të
dëgjuarit dhe shikuarit të filmave. Kur disa nga këto media përdoren në një sistem, një
sistem i tillë referohet si sistem multimedial.
Në ditët e sotme, aplikacionet e informacionit multimedial si: tv mobile, bisedimi on-line,
libraritë dixhitale, videokonferencat etj, po bëhen gjithnjë e më popullorë në jetën e
njeriut [11] [12]. Në përgjithësi, një sistem komunikimi multimedial mundëson
gjenerimin, menaxhimin, komunikimin dhe konsumimin e të dhënave multimediale si
tekst, imazhe, audio, video, animime etj. Sistemet e komunikimit multimedial
klasifikohen në tipe të ndryshme. Për shembull, sipas përmbajtjes, ata ndahen në
sistemeve web, audio, audio-vizual etj, sipas infrastrukturës së komunikimit ndahen në
sisteme broadcasting, multicasting, peer-to-peer etj., dhe sipas mënyrës së shërbimit
ndahen në sisteme direkte, me përmbajtje të porositur dhe shkarkim skedarësh.
1.9 Arkitektura e përgjithshme e sistemeve të informacionit multimedial
Në ditët e sotme, ka sisteme informacioni multimediale të ndryshme. Sipas Lian at al.
(2009), arkitektura e përgjithshme e një sistemi të tillë, e cila jepet në figurën 1, përbëhet
nga disa pjesë, si: gjenerimi i përmbajtjes multimediale, depozitimi i përmbajtjes,
shpërndarja, marrja, konsumimi, editimi dhe ndarja e të dhënave. Arkitektura përfshin
pjesën më të madhe të hapave nga gjenerimi i përmbajtjes, komunikimi e deri te konsumi.
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Figurë 1. Arkitektura e përgjithshme e sistemeve multimediale
Gjenerimi i përmbajtjes së multimedias: përcakton procesin e gjenerimit të
përmbajtjes së multimedias si programet televizive, filmat, muzika, web-i etj.
Përgjithësisht, në këtë proces përdoren pajisje të ndryshme si kamera dixhitale,
regjistruesit audio etj. Për disa shërbime me pagesë, përmbajtja e multimedias
përgjithësisht gjenerohet nga prodhues profesionistë, ndërkohë që për përdorues të
përgjithshëm që i gjenerojnë dhe I shpërndajnë të dhënat nuk ka limite të prodhuesit [13].
Depozitimi dhe menaxhimi i të dhënave multimediale: përmbajtja e të dhënave
multimediale shpesh ruhet përpara se të transmetohet. Për shembull, filmi regjistrohet në
skena, muzika digjet në Cd dhe videot ose të dhënat web ruhen në servera. Zakonisht, për
ta bërë aksesin ose menaxhimin më efektiv dhe të leverdisshëm, përmbajtjet e
multimedias dhe informacionet e tyre renditen dhe ruhen në baza të dhënash, ndërkohë që
mund të përdoren disa lloje kërkimesh ose teknika data mining për të kërkuar të dhëna
specifike. Ndërsa, për të reduktuar koston e ruajtjes, pëmbajtja e multimedias shpesh
kompresohet dhe më pas ruhet.
Shpërndarja e multimedias: shërbimet multimediale si televizioni në celular dhe
internet, muzika online dhe shpërndarjet e këtyre tipe përmbajtjesh në rrjete sociale janë
bërë gjithnjë e më të zakonshme në jetën e njeriut. Midis tyre, shpërndarësit e
multimedias veprojnë si çelësa teknikë, që transmetojnë përmbajtjen nga një përdorues në
një tjetër. Ka dy lloj përmbajtjesh që mund të transmetohen, të dhënat në kohë reale dhe
të dhënat e ruajtura. E para përcakton të dhënat e gjeneruara pa vonesën për tu ruajtur si
për shembull, një bisedë telefonike apo transmetimet televizive direkte. E dyta përcakton
përmbajtjet e ruajtura në baza të dhënash si për shembull, videoklipet për video-ondemand, të dhënat web, segmente muzikale etj.
Rrjetet e shpërndarjes: në multimedia, network-u është shtresa kryesore. Tanimë janë
zbuluar rrjete të ndryshme mjaft të përdorshme. Sipas kanalit fizik të komunikimit të
përdorur, mund të klasifikohen në rrjete kabllor dhe wireless. Sipas mënyrave të
komunikimit, mund të klasifikohen në rrjete unicast, broadcast dhe multicast. Sipas
strukturës logjike, mund të klasifikohen në rrjete të bazuar në strukturën klient-server dhe
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rrjete të shpërndara (psh. rrjetat peer-to-peer, rrjetat sensor, etj.). Sipas mjediseve të
aplikimit mund të klasifikohen në Internet, GSM/GPRS, broadcasting satelitor etj.
Marrja e të dhënave multimediale: klienti merr përmbajtjen e të dhënave multimediale
me anë të terminaleve si: kompjuter, televizor, celular, telefon etj. Sipas shërbimit mund
të përdoren dhe terminale specifike. Për shembull, kompjuteri përdoret për aksesim në
internet, celulari për dërgimin e mesazheve të shkurtra, televizioni për të parë
transmetime të ndryshme televizive dhe telefoni për të kryer telefonata dhe për të
biseduar. Gjithsesi, ndryshimet funksionale midis terminaleve po bëhen gjithnjë e më
shumë të ndërthurura me njëra tjetrën, kështu, kompjuteri përdoret gjithashtu për të
biseduar, celulari për të parë transmetime televizive apo për akses në internet etj. [13].
Konsumimi, editimi dhe shpërndarja e multimedias: pas marrjes së të dhënave
multimediale, përdoruesit i përdorin ato duke dekoduar dhe luajtur informacionin në
terminalet e tyre. Mund të kërkojnë faqen web në kompjuter, të shikojnë programet në
televizor dhe të dëgjojnë muzikë nëpërmjet telefonit të tyre. Sipas të drejtave të caktuara
përdoruesit, përmbajtja multimediale mund të shkarkohet, modifikohet dhe madje edhe të
ndahet me të tjerët. Për shembull, një përdorues përdor një kompjuter për të shkarkuar një
videoklip në internet të cilin ia dërgon miqve të tij nëpërmjet rrjetave peer-to-peer, mund
të përdorë telefonin e tij për të shkarkuar një këngë, të cilën e dëgjon dhe ia dërgon miqve
nëpërmjet funksionit të dërgimit të mesazheve multimediale. Këto veprime varen nga
funksionalitetet e terminaleve dhe veçoritë e përmbajtjeve të të dhënave multimediale
[13].
1.10 Avantazhet dhe disavantazhet e sistemeve multimediale
Përdorimi i multimedias konsiston në disa avantazhe kryesore që rrisin cilësinë e
transmetimeve të të dhënave:
 Është shumë tërheqëse dhe praktike: nuk i kërkon shumë energji përdoruesve, në
kuptimin që ti mund të ulesh dhe të shikosh prezantimet, të lexosh tekste dhe të
dëgjosh muzikë.
 Është e mirëintegruar dhe interaktive: lloje të ndryshme mediumesh integrohen
bashkë në procesin e dixhitalizimit ndërsa interaktiviteti fshihet në mundësinë për
të marrë një feedback të shpejtë.
 Është fleksibël: duke qenë dixhitale, mund të ndryshohet lehtësisht për t‟iu
përshtatur situatave dhe audiencave të ndryshme.
 Përmirëson cilësinë e mesazheve tekst: multimedia përmirëson prezantimet duke
shtuar melodi dhe vizualizime të ndryshme të paraqitjes.
 Përmirëson cilësinë e prezantimeve tradicionale audio/video: audienca është më
shumë e vëmendshme ndaj mesazheve multimediale se sa ndaj prezantimeve
tradicionale të bëra me slajde.
 Fiton dhe tërheq vëmendjen: njerëzit janë më shumë të interesuar në mesazhet
multimediale që kombinojnë elemente të tilla si tekst, audio, grafikë dhe video.
Kërkimet rreth komunikimeve tregojnë që kombinimi i mënyrave të komunikimit
(verbal dhe vizual) ofron kuptueshmëri më të lartë dhe ruajtje të informacionit.
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Ndihmon “kompjutero-fobikët”: ata që janë të frikësuar nga tastiera e kompjuterit
dhe instruksionet komplekse ndihen më komodë duke shtypur butonat me maus
ose në ekran.
Multimedia është zbavitëse po aq sa edukuese.
Rrit efikasitetin e mënyrës së të mësuarit.

Sistemet multimediale janë një ndihmë shumë e madhe sidomos për studentët të cilët
mund të punojnë me të njëjtin informacion në katër perspektiva:
 Si kërkues, duhet të lokalizojnë dhe selektojnë informacionin që u duhet për të
kuptuar një temë të dhënë.
 Si autorë, duhet të marrin në konsideratë audiencën e gjerë dhe të vendosin sasinë
e informacionit që nevojitet tu jepet lexuesve për të kuptuar rreth një teme të
caktuar.
 Si dizenjues, duhet të përzgjedhin kanalin e duhur për të transmetuar të dhënat e
selektuara.
 Si shkrues, duhet të gjejnë një mënyrë për të shpjeguar informacionin në
përmbajtje, përfshirë edhe mënyrën e lidhjes së informacionit për tu kuptuar nga
përdoruesit e zakonshëm.
Ashtu si çdo sistem edhe sistemi multimedial ka anët e tij negative të cilat ndonjëherë
bëhen pengesë për veprime të caktuara. Si më kryesore mund të listojmë:
 Mbingarkesa: për shkak se është shumë i lehtë në përdorim, mund të çojë në një
sasi mjaft të madhe informacioni në të njëjtën kohë.
 Kërkon kohë për tu kompiluar: edhe pse është një sistem fleksibël, kërkon kohë
për ti grumbulluar të dhënat fillestare së bashku.
 Është i shtrenjtë: qoftë pajisjet, qoftë sasia e madhe e burimeve fillestare për të
cilat ka nevojë mund të kushtojnë një sasi të konsiderueshme parash.
 Sasia e madhe i bën jopraktike: sasi të mëdha të dhënash si video dhe audio kanë
një efekt të konsiderueshëm në kohë për t‟i ngarkuar. Shtimi më shumë do të
thotë që duhet të përdorim një kompjuter me një hapësirë më të madhe për t‟i
ruajtur. Në rast se duam t‟i ngarkojmë në internet, duhet të mbajmë parasysh disa
veçori si gjerësia e bandës dhe aftësitë e përdoruesve.
 Jo gjithmonë është e lehtë për ti konfiguruar.
 Jo gjithmonë janë të përshtatshme dhe të përputhshme.
 Kërkojnë harduer të veçantë.
1.11 Fushat e përdorimit të multimedias
Nëse do të duhej të zgjidhnim një fjalë për të përshkruar eksperiencën online të jetës tonë
të përditshme, “dinamike” do të ishte zgjidhja më e mirë. Ndërkohë që më parë të dhënat
web dhe faqet e ndryshme ishin të mbushura thjesht me informacione tekst, sot ne jemi të
mbytur me informacione të të gjitha llojeve, me ndërveprim dypalësh dhe angazhim të
audiencës. Mbërritja e multimedias, ka luajtur një rol shumë të madh në këtë evolucion.
Zhvillimet më të fundit në industrinë e kompjuterave kanë çuar në një zhvillim galopant
të këtyre teknologjive të cilat kanë rritur cilësinë e shërbimeve në fusha të ndryshme si:
arsim, turizëm, art, sisteme të informacionit gjeografik, marketing online. Multimedia
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përdoret edhe në fusha si inxhinieri, kërkim shkencor, mjekësi, reklama, argëtim, biznes,
video sipas kërkesës, blerje nga shtëpia, album elektronik, trajnim interaktiv në distancë,
enciklopedi multimediale, kontroll i trafikut ajror, video konferenca, dokumente
multimediale, mësimi në distancë, video streaming e në shumë fusha të tjera.
Biznesmenët e kanë kuptuar tashmë nevojën e përfshirjes së multimedias në strategjitë e
marketingut online të biznesit të tyre. Madje edhe një biznes i vogël, mund të përfitojë
nga përfshirja e këtyre sistemeve si pjesë të fushatave të tyre, duke e çuar kështu biznesin
në një nivel më të lartë e me një numër më të lartë klientësh. Përsa i përket arsimit,
sistemet multimediale janë jo vetëm një ndihmesë e madhe, por arsimi nuk mund të
shihet i ndarë nga multimedia. Çdo informacion i dhënë, çdo paraqitje teorike apo
praktike mund të realizohet nga ndërthurja e këtyre kanaleve, pra nga përdorimi i sistemit
multimedial. Sistemet multimediale nxisin interesin e studentëve për të studiuar dhe
punuar në këto sisteme duke u bërë jo vetëm konsumatorë të mirë, por edhe zhvillues të
shërbimeve dhe cilësive të tyre. Ekziston dhe një aspekt tjetër në ndihmë të studentëve.
Këta të fundit, duke i njohur shumë shpejt dhe mirë të dhënat elektronike, i shpërndajnë
shumë dokumentat e tyre. Për shkak të kësaj, studentët shtojnë një vlerë më shumë në
prodhimin e produkteve të standardeve më të larta. Në edukim, multimedia përdoret edhe
për të prodhuar kurse trajnimi të bazuar në kompjuter, në zhvillimin e publikimin e
leksioneve e seminareve, në libra reference si enciklopedia dhe kalendarë, në libraritë
dixhitale e në shumë të tjera.
Epoka dixhitale e revolucionit në muzikë, ka rritur vlefshmërinë e muzikës dhe e ka bërë
më të lehtë për ta shijuar. Tashmë muzika mund të shkarkohet, mund të shpërndahet
ndërmjet miqve, mund të regjistrohet dhe të ngarkohet lehtësisht në internet duke e bërë
edhe më të këndshme përdorimin e saj. Të dhënat e këtyre sistemeve janë një burim i
mirë informacioni edhe për fushën e turizmit ndërthurur me GIS. Me anë të tyre mund të
marrësh informacione në çdo moment, mund të zbulosh vendodhjen tënde apo të vendeve
të ndryshme.
Në inxhinieri, veçanërisht në atë mekanike dhe të automobilave, multimedia përdoret
kryesisht për të dizenjuar makineri ose automjete. Ajo bën të mundur të shikohen pjesët
kritike dhe të bëhen manipulime të tjera përpara se ai të prodhohet.
Në kërkime shkencore, multimedia përdoret kryesisht për modelim dhe simulim. Për
shembull, një shkencëtar mund të shikojë një model molekular të një substance të caktuar
dhe ta manipulojë atë duke arritur në një substancë të re.
Multimedia mund të përdoret në mjekësi, p.sh. mjekët mund të trajnohen duke parë një
ndërhyrje kirurgjikale virtuale ose ata mund të simulojnë se si trupi i njeriut ndikohet nga
sëmundjet e përhapura nga viruset dhe bakteret dhe pastaj të zhvillojnë teknika për ti
parandaluar ata.
Në sektorin e industrisë, multimedia përdoret si një mënyrë për të ndihmuar në
informimin aktual të aksionerëve, eprorëve dhe bashkëpunëtorëve. Multimedia është
gjithashtu e dobishme për sigurimin e trajnimit të punonjësve, reklamimin dhe shitjen e
produkteve në të gjithë botën me anë të teknologjive të bazuara në web.
Multimedia përdoret gjerësisht në industrinë e argëtimit, veçanërisht për të zhvilluar
efekte speciale në filma dhe animime. Përdoret në lojrat multimediale të shpërndara me
CD apo të publikuara online.
Këto, por jo vetëm, i kanë bërë sistemet multimediale fushën më të kërkuar dhe më të
studiuar të momentit.

8

1.12 Siguria e sistemeve multimediale
Siguria në sistemet e informacionit është një nga tiparet kryesore dhe më të rëndësishme
që duhet të merret në konsideratë për mbarëvajtjen e tyre. Tiparet që do t‟i bënin këto
sisteme edhe më të sukseshme do të ishin:
 Ruajtja e konfidencialitetit: sistemet e koduara përdoren për të ruajtur sekret
informacionin nga sulmet e paautorizuara.
 Integriteti i të dhënave: alternimi i të dhënave mund të zbulohet nga kuptimi i
funksioneve hash, kodet e autentifikimit të mesazheve dhe shënjimet dixhitale.
 Autentifikimi i të dhënave dixhitale: autentifikimi i kodeve të mesazheve dhe
shënjimet dixhitale sigurojnë provën për origjinën dhe integritetin e të dhënave
etj.
Aftësia për të integruar tipe të ndryshme të dhënash, tekst, imazhe, muzikë, video ka
rritur ndjeshëm zhvillimin e sistemeve multimediale. Ky zhvillim ka ndikuar dhe ka sjellë
ndryshime thelbësore në shuma fusha e sidomos në arsim, shërbime tregtare, shërbime
argëtuese dhe komunikim. Por ajo që mbetet problematike është aftësia për të mbajtur
nën kontroll aksesin e padëshirueshëm të këtyre të dhënave nga individë të paautorizuar.
Kjo mund të realizohet duke vendosur barriera në të dy nivelet: në nivelin e bazës së të
dhënave ku ruhen të dhënat dhe në nivelin e ndërfaqes grafike (GUI). [14]
Në nivelin e bazës së të dhënave, siguria mund të arrihet:
 Në nivelin e përdoruesit:
 Me mekanizmin e bazës së të dhënave për menaxhimin e përdoruesve: duke
lejuar/ndaluar aksesin, duke krijuar role, privilegje të veprimeve DDL, ose/dhe të
veprimeve DML etj.
 Me mekanizmin LDAP duke integruar përdoruesit e LDAP në bazën e të
dhënave, Oracle e realizon këtë me Enterprise User Security.
 Në nivelin e të dhënave:
 Me përdorimin e watermarking, steganografisë, etj.
 Me ndërfutjen e linqeve në nivel metadata.
Realizimi i sistemeve të sigurta të transmetimit do të sillte jo vetëm besueshmërinë e
përdoruesve për të transmetuar të dhëna të ndryshme online, por gjithashtu do të
pengonte fitimet e personave të paautorizuar ndaj autorëve të cilët kanë të drejta të
rezervuara dhe gjithashtu do të ndikonte në rritjen e transaksioneve të ndryshme bankare
duke rritur numrin e shitjeve/blerjeve online. Në figurën 2 paraqiten etapat e kalimit të
informacionit nga burimi për tek përdoruesi duke bërë kodimin dhe dekodimin e
informacionit.
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Figurë 2. Sistemi i komunikimit dixhital
1.13 Bazat e të dhënave multimediale
Për më shumë se dy dekada, një pengesë e re u shfaq në sistemet multimediale: si të
ruhej, menaxhohej, manipulohej dhe arkivohej informacioni multimedial. Në fillim ky
informacion nuk ruhej në baza të dhënash, por kishte vetëm një referencë logjike në
vendodhjen fizike në harduer dhe sigurisht që të gjitha karakteristikat e tjera të
multimedias ruheshin në tabela. Në vijim, për shkak të rritjes së numrit të veprimeve mbi
këto të dhëna dhe nevojës për të reduktuar aksesin, proçesimin, manipulimin edhe
shpenzime të tjera, bënë që të mundësohej ruajtja e informacionit në baza të dhënash. Për
fat të mirë, progresi i bazave të të dhënave u ndoq nga progresi në harduer dhe tanimë ky
i fundit nuk është më një problem për bazën e të dhënave. Ajo që ka qenë dhe vazhdon të
mbetet një minus është kufizimi i burimit kohë. Prodhuesit dhe menaxhuesit e databazës
së multimedias mundohen të krijojnë një sistem të dhënash informatike për të dhënat
multimediale me qëllim për të rritur fleksibilitetin, shpejtësinë, përshkallëzimin etj. [14].
Një nga prodhuesit më të mëdhenj në fushën e databazës së multimedias është Oracle.
Bazat e të dhënave multimediale kanë gjetur një përdorim të madh sot në: shkenca
mjekësore, komunikimin e imazheve, libraritë dixhitale, mësimin në distancë për qëllime
edukimi e trajnimi e në shumë fusha të tjera të reja.
Marrja, gjenerimi, depozitimi dhe procesimi i të dhënave multimediale në kompjutera
dhe transmetimi me anë të rrjetit është rritur më shumë në vitet e fundit. Një sistem i
menaxhimit të bazës së të dhënave multimediale duhet të suportojë tipe të të dhënave
multimediale përveç sigurimit të lehtësirave për funksionet e DBMS-ve tradicionale, si
krijimi i bazës së të dhënave, modelimin, marrjen, aksesimin dhe organizimin e të
dhënave si edhe pavarësinë e tyre.
Shumica e sistemeve klasike të bazave të të dhënave janë zgjeruar për të mbështetur
ruajtjen e të dhënave multimediale. Në një pjesë të punimin tonë do të fokusohemi në
bazën e të dhënave Oracle dhe në tipet e saj të të dhënave për të mbështetur ruajtjen dhe
menaxhimin e të dhënave multimediale, e cila njihet si Oracle Intermedia.
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Kapitulli 2. Modele të bazuar në teknologji të reja për procesin e
mësimdhënies në edukimin universitar, një përafrim i e-learning.
(studim rasti i implementimit të një sistemi e-learning në departamentin e informatikës)
Mësimi në distancë ose edukimi në distancë i referohet një sistemi edukimi ku profesori
dhe studentët janë të ndarë nga pikëpamja e distancës. Një ndër format e njohura të këtij
sistemi është edhe telemësimi. Në mënyrë që të arrihet bashkëpunimi i nevojshëm për
procesin e edukimit, një sistem edukimi në distancë duhet të përdorë teknologjinë. Një
ndër to janë edhe sistemet multimediale të cilat përfshijnë manipulimin, përdorimin e
tekstit, imazheve, audio-ve e video-ve. Bazat e të dhënave multimediale kanë gjetur një
përdorim të madh sot në: shkenca mjekësore, komunikimin e imazheve, libraritë
dixhitale, mësimin në distancë për qëllime edukimi e trajnimi e në shumë fusha të tjera të
reja.
Në pjesën e parë të këtij kapitulli është vlerësuar gjendja aktuale e telemësimit në
Shqipëri dhe janë studiuar edhe raste të implementimit të tij në universitete jashtë vendit
tonë. Gjithashtu janë vlerësuar avantazhet dhe disavantazhet e përdorimit të multimedias
në procesin mësimor, impakti që do të ketë aplikimi i kësaj teknologjie si për pedagogun
ashtu edhe për studentin, ndikimi i saj në rritjen e cilësisë së mësimdhënies, motivimin e
studentit e kontrollin e vazhdueshëm të dijeve.
Sistemet e informacionit për e-learning janë të rëndësishme jo vetëm në edukimin në
distancë por edhe në mbështetjen e procesit normal të mësimdhënies për shkak të rritjes
së numrit të studentëve si edhe për zhvillimet teknologjike të fundit në Shqipëri si:
 ulja e kostos të aksesit të internetit
 rritja e nivelit të përdorimit të kompjuterit
 zhvillimi i teknologjive multimediale, në mënyrë të veçantë në fushën e
televizioneve dhe transmetimeve multimediale
 krijimi i një ambienti kombëtar dhe ndërkombëtar më bashkëpunues
Në pjesën e dytë të këtij kapitulli janë marë në studim disa teknologji dhe mjete që mund
të përdoren më vete ose të kombinuara midis tyre për mbështetjen e sistemeve
multimediale për e-learning dhe edukimin në distancë. Këto teknologji studiohen në disa
aspekte si: funksionaliteti, mundësitë e implementimit, jetëgjatësia, zgjerueshmëria,
kostoja.
Rezultatet paraqiten në formë të tabelave krahasuese të shoqëruara me diagrama dhe
skema përkatëse, jepet një zgjidhje dhe tregohet implementimi i saj në departamentin e
informatikës.
Duhet të vërejmë se studimi dhe implementimi janë bërë në vitet 2010-2011.
2.1 Përdorim i multimedias në edukimin në distancë online
Teknologjitë e internetit po ndryshojnë jetët tona dhe sistemet e edukimit në shumë
mënyra. Në edukimin në distancë, veçanërisht në arsimin e lartë dhe biznes,
interaktiviteti është bërë pjesë integrale e mjediseve të të mësuarit në internet.
Përdorimi i multimedias në edukimin në distancë online përdor materiale shtesë në kurse
duke përfshirë linqe, dokumente, simulime, video, lojëra dhe muzikë. Përdorimi i saj u
rrit me shpejtësi në fund të viteve 1980 dhe fillimit të 1990 si pasojë e teknologjive të

11

përmirësuara që lejojnë kompresim më të mirë, çipe më të shpejtë dhe imazhe dy ose tre
dimensionalë me një shumëllojshmëri formate skedarësh dhe lidhje online më të shpejta.
U rrit gjithashtu kapaciteti i depozitimit dhe pati ndryshime në softuer. Formatet e
multimedias mund të implementohen në internet, në Cd, në projektorë, slide, faqe web,
në kombinimet audio dhe video ose thjesht në kompjuter me anë të softuer-it.
Teknologjitë harduerike dhe softuerike të edukimit në distancë online do të vazhdojnë të
ndryshojnë në të ardhmen.
Mësimi në distancë i referohet instruksioneve që jepen pa një instruktor të pranishëm në
të njëjtin vend dhe në të njëjtën kohë me studentin. Ai ka nisur fillimisht me përdorimin e
librave dhe tani mësohet me mjete të ndryshme përfshirë radion, televizionin, prezantimet
audio dhe video, kompjuterat dhe sidomos internetin. Mësimi në distancë është i bazuar
në informacion. Përfshin lloje të ndryshme bashkëveprimesh si ato midis studentëve dhe
materialeve informative, midis studentëve e pedagogut të tyre dhe midis vetë studentëve.
Aktualisht, shumë biznese dhe institucione edukimi e kanë shtuar edukimin në distancë
në trajnime dhe kurrikulat mësimore. Disa nga shtysat që çuan në rritjen e përdorimit të
mësimit në distancë janë ekonomike. Më shumë trajnime kërkohen në biznes për të qenë
sa më i përditësuar. Sistemet e të mësuarit online mund tu përgjigjen shpejt presioneve
konkuruese, duke kursyer kohën e duhur për udhëtim dhe printimin e materialeve
mësimore. Kur multimedia kombinohet me të mësuarit në distancë nëpërmjet internetit,
ajo siguron përdorimin e mjeteve teknologjike që krijojnë më shumë larmi në strategjitë e
mësimit pa mësues të pranishëm.
Edukimi në distancë dhe e-learning ofrojnë alternativa të qëndrueshme arsimore për të
rriturit që janë në punë e duan të mësojnë si edhe për studentët. Shpesh të dy termat
shkëmbehen midis tyre dhe kanë disa ngjashmëri por ata kanë edhe dallime. Edukimi në
distancë ka për qëllim studentët që ndodhen në vende të ndryshme dhe që janë fizikisht
lart nga mësuesi dhe institucioni i mësimit, ndërsa e-learning mund të përdoret lehtësisht
si nga studentët në distancë edhe nga ata të rregullt, dhe më efektivisht nga të dytët. Elearning është edukim në distancë në një kuptim të gjerë, por edukimi në distancë nuk
është domosdoshmërisht e-learning.
2.2 Edukimi në distancë
Ne jetojmë në kohën e “informacionit global” e cila shpesh herë njihet edhe si “mosha
dixhitale”. Ajo çka është e rëndësishme si kudo në botë, edhe në Shqipëri është përgatitja
sa më e mirë e brezave të ardhshëm edhe për sfidat e kësaj ere të re. Revolucioni i
kompjuterave, i teknologjisë së informacionit dhe komunikimit si edhe përparimet
teknologjike në multimedia kanë rritur ndër të tjera edhe mundësitë e ndryshme të
edukimit. Mësimi në distancë ose edukimi në distancë është një term i përgjithshëm,
gjithë-përfshirës i cili përdoret për t‟iu referuar ndarjes fizike të mësuesit dhe nxënësit
[15]. Në mënyrë që të arrihet bashkëpunimi i nevojshëm për procesin e edukimit, një
sistem edukimi në distancë duhet të përdorë teknologjinë. Telemësimi është një ndër
format e këtij edukimi i cili zhvillohet në mënyrë sinkrone dhe asinkrone. Integrimi i
audiove, videove dhe i të dhënave së bashku me multimedian interaktive janë gjetur si
sukses i edukimit në distancë për të siguruar mundësi edukimi tek nxënësit e të gjitha
moshave, në të gjitha nivelet e edukimit dhe të shpërndarë në pozicione të ndryshme
gjeografike [16].
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2.2.1 Gjendja e edukimit në distancë, e-learning në Shqipëri
Për të vlerësuar gjendjen e edukimit në distancë të përdorur në universitetet shqiptare,
pavarësisht se jam pjesë e stafit mësimor-shkencor kam kërkuar edhe mendimet e
opinionet e kolegëve, kryesisht të Fakultetit të Shkencave të Natyrës të Universitetit të
Tiranës. Pas intervistimit të tyre, doli si konkluzion që aktualisht edukimi në distancë
përdoret shumë pak ose aspak në Shqipëri. Pjesa më e madhe e leksioneve shpjegohen
përpara një auditori ku përdoret “dërrasë e zezë”, në pak raste edhe me projektor.
Studentët ose blejnë libër nëse ka, fotokopjojnë materialet që iu jepen, dhe në disa raste
mund të mbajnë edhe shënime. Nëse studenti mungon për arsye të ndryshme ai nuk ka se
ku ta dëgjojë shpjegimin e leksionit, kështu që është i detyruar të lexojë vetë për të
kuptuar vazhdimin e mëtejshëm të lëndës. Me numrin gjithnjë e më të madh të studentëve
lind nevoja e një sistemi për administrimin, realizimin e testimeve të ndryshme për
kontrollin e njohurive si edhe të dorëzimit të detyrave e projekteve të kursit. Mund të
themi që video përbledhëse ose video e të gjithë leksionit nuk janë implementuar aspak
deri tani për shkak të infrastrukturës dhe mungesës së pajisjeve të nevojshme.
Universiteti UFO ka implementuar një formë të telemësimit, ku ai paraqitet në televizor
por nuk është për arsimin universitar, gjithashtu nuk është i aksesueshëm në çdo kohë. Të
interesuarit duhet ta dinë kur do të transmetohet mësimi në mënyrë që ta ndjekin atë. Ky
lloj edukimi është edhe një ndër format e studimit i cili parashikohet edhe në ligjin e
arsimit të lartë [17], ndërsa në strukturën e arsimit të lartë, nga ministria e Arsimit dhe
Shkencës [18] është shkuar edhe më tej ku thuhet se sistemi i edukimit në distancë në
Shqipëri është hapur në vitin 1998 dhe përbëhet nga Qendra Kombëtare e Edukimit në
Distancë dhe nga Departamentet e Edukimit në Distancë të ngritura pranë Universitetit
Politeknik të Tiranës, Universitetit të Tiranës dhe Universitetit të Shkodrës. Realisht ai
është kryer deri tani vetëm në Universitetin Politeknik të Tiranës, por ndoshta për shkak
të infrastrukturës së deritanishme jo vetëm të këtij universiteti por në përgjithësi në
universitetet në Shqipëri mund të themi që nuk ka pasur vëmendjen dhe përkushtimin e
duhur. Por tashmë me kalimin e viteve edhe Shqipëria ka bërë hapa para në
infrastrukturën e rrjetit e në teknologji, kështu që është mirë të shikohen e studiohen
alternativat e ndryshme dhe teknologjia e përparuar për ta implementuar tashmë këtë
formë studimi. Edukimi në distancë pavarësisht nga emri që ka mund të përdoret mjaft
mire edhe nga studentët me kohë të plotë. Ministria e arsimit ka në prioritetet e saj eedukimin e shkollave 9-vjeçare dhe të mesme dhe po përpiqet gjithnjë e më shumë për të
mësuar teknologjinë dhe aplikuar atë në mësimdhënie.
2.2.2 Mjetet që përdoren për zhvillimin e leksione në mënyrë tradicionale vs.
edukimit në distancë
Tabela e mëposhtme jep një krahasim midis mënyrës aktuale të zhvillimit të mësimit në
shumicën e universiteteve shqiptare dhe atij kur përdoret edukimi në distancë.
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Tabelë 1. Edukimi tradicional vs. edukimit në distancë
Karakteristikat e zhvillimit të
Karakteristikat e zhvillimit të mësimit nëse përdoret
mësimit në shumicën e
multimedia
universiteteve aktualisht
Pajisjet që përdoren janë: “dërrasë Pajisjet që përdoren janë: kamera, monitorë, mikrofonë,
e zezë”, “shkumës”, projektor, dokument kamera, panel kontrolli, kompjuter, projektor,
kompjuter, laptop.
“dërrasë e zezë”,” shkumës”.
Studentët ndodhen në të njëjtën Disa studentë mund të jenë me pedagogun në të njëjtën
sallë me pedagogun.
sallë, të tjerët mund të jenë diku në një vend tjetër, i cili
mund të jetë qindra kilometra larg.
Pedagogu shikon studentët gjatë Varet, nëse pedagogu është me studentët i shikon ata gjatë
gjithë kohës.
gjithë kohës, nëse është video konferencë sheh disa prej
tyre, ose nuk sheh asnjërin prej tyre nëse regjistrimi është
bërë pa studentët.
Studentët shohin pedagogun dhe Studentët shohin pedagogun dhe ndonjë gjë tjetër që duket
çdo gjë që duket.
ose studentët në sajte të tjera, varet shumë nga sistemi se si
është implementuar ai.
Pedagogu dhe studentët mund të Duhet të përdoren mikrofonët. Nëse studentët duhet të flasin
dëgjojnë dhe flasin me njëri ata duhet të shtypin butonin për të aktivizuar mikrofonin në
tjetrin në çdo kohë.
video konferencë ose të përdorin e-mail për të komunikuar
me pedagogun në situata të tjera.
Ndërveprimi,
dinamika
dhe Studentët shikojnë një monitor dhe lehtësisht mund të bëhen
energjia e sallës inkurajon shikues pasivë. Pedagogu duhet të dizenjojë strategji për të
pjesëmarrjen dhe interesin.
mbajtur pjesëmarrjen dhe interesin e studentëve.
Suporti operacional zakonisht nuk Diku në sfond do të ketë disa specialistë të cilët menaxhojnë
kërkohet.
dhe mirëmbajnë pajisjet që përdoren në këtë mënyrë
mësimi.
Përgatitja.
Pedagogur
është Një kurs i mirëdizenjuar do të ketë nevojë për zhvillues të
përgjegjës për përgatitjen e kursit dhe ndoshta për telelektorë me eksperiencë. Mund t‟iu
programit dhe materialit mësimor. duhet të ridizenjoni materiale grafike gjë që ka mundësi të
Normalisht kjo bëhet vetëm por përfshijë dizenjues dhe artistë grafikë si edhe të ribëni
mund të përfshijë disa kolegë në materialet e lëndës në një format tjetër.
proces.
Sesioni i leksionit zakonisht zgjat Mendohet që nuk është e përshtatshme të kesh studentë që
2 orë.
shikojnë në ekran për shumë orë. Koha duhet të ndahet në
segmente më të vogla por edhe 2 orë janë të mjaftueshme
për të parë pa probleme.
2.3 Metodologjia, rezultate dhe diskutime
Për të bërë një vlerësim të gjëndjes aktuale dhe mundësive për të aplikuar teknologjinë në
mësimdhënie është zhvilluar një anketim në Fakultetin e Shkencave të Natyrës. Anketa
kishte si target grup pedagogët edhe studentët. Me anë të intervistave të ndryshme që kam
realizuar, pedagogët mund t‟i ndajmë në dy grupime. Grupimi i parë përfaqëson frymën e
re të pedagogëve të cilët e mbështesin fort si ide realizimin dhe implementimin jo vetëm
të telemësimit por edhe të formave të tjera të cilat lehtësojnë dhe përmirësojnë zhvillimin
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e mësimit. Kjo pritej deri diku, sepse duke qenë të rinj ata e kanë më të lehtë të përshtaten
dhe të aplikojnë teknologjitë e reja. Ndërsa nga grupimi i dytë, kishte pedagogë të cilët
nuk e mbështetën edukimin në distancë, kjo sepse ata tashmë janë mësuar me një mënyrë
të caktuar apo teknologji dhe e kanë paska të vështirë të ambientohen apo të përdorin
teknologjitë e reja. Megjithatë pavarësisht brezave, kishte midis tyre pedagogë të cilët
nuk kishin dëshirë të filmoheshin, ose donin ta dinin që më parë se do të filmoheshin. Kjo
për arsye se ata mund ta trajtonin ndryshe orën e mësimit që zhvillonin, ose duhet të
bënin gati materiale mësimore për t‟iu përshtatur mënyrës së re ose ndaj veprimeve të
ndryshme keqdashëse që mund të kryhen mbi videot e tyre. Kishte edhe pedagogë të cilët
e shikonin me dyshim përdorimin e efektshëm të materialeve multimediale dhe nuk
kishin mendime pozitive në përdorimin e tyre. Disa prej tyre shpresonin në një rritje të
përvetësimit të mësimit me anë të materialeve mësimorë multimedialë, por nuk besonin
që ajo do të ndikonte gjithmonë efektivisht në procesin e të mësuarit. Pavarësisht këtyre
mendimeve jopozitive, shumica e pedagogëve u shprehën pozitivisht për përdorimin e
materialeve multimediale dhe për ndikimin e tyre në rritjen e numrit të studentëve
cilësorë. Për studentët, si mënyrë më e mirë u vlerësua anketa e cila përbëhej nga 24
pyetje. Pjesa më e madhe e pyetjeve kishin një sistem vlerësimi me 5 mundësi duke
filluar nga 0 që ishte më pak e rëndësishmja deri në 4 që ishte vlerësimi maksimal.
Anketa ndahej në dy pjesë, njëra pjesë e cila testonte gjëndjen aktuale dhe sa dihej për
multimedian në procesin mësimor dhe tjetra mundësia dhe dëshira në përdorimin e saj.
Në anketë morën pjesë 97 studentë të Fakultetit të Shkencave të Natyrës, të degëve të
ndyshme, kryesisht informatikë, biologji, matematikë, kimi dhe fizikë.
Figura 3 tregon se 99% e studentëve mendojnë se duke e ridëgjuar edhe njëherë mësimin
mund ta përvetësojmë më mirë atë, ndërsa 1% e tyre mendon të kundërtën.

Figurë 3. Ridëgjimi i mësimit
Figura 4 tregon se sa të gatshëm janë studentët për të marë një linjë interneti për mësim.
Rezultati tregon se 54% e tyre janë plotësisht gati të marin një linjë interneti dhe vetëm
2% e tyre nuk janë gati për ta marë.

Figurë 4. Linjë interneti
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Figura 5 tregon se sa të familjarizuar janë studentët me këtë lloj mësimdhënieje, 30% e
tyre nuk janë aspak të familjarizuar ndërsa 34% e tyre shumë shumë pak. Vetëm 6% janë
të familjarizuar.

Figurë 5. Familiarizimi me teknologjinë
Figura 6 tregon se 84% e studentëve mendon se aksesimi i materialeve mësimore nga
web-i është shumë i vlefshëm dhe vetëm 3% e tyre nuk ndajnë të njëjtin mendim. Rreth
12% e mendojnë të njëllojtë me mësimin tradicional.

Figurë 6. Aksesimi i materialeve mësimore
Figura 7 tregon se 73% e studentëve pyesin shokët/shoqet për të marë vesh se çfarë u
zhvillua në mësim nëse ata kanë munguar për arsye shëndetësore apo për arsye të
ndryshme rreth 1-3 javë.

Figurë 7. Zhvillimi i mësimit
Figura 8 tregon se 54% e studentëve mendojnë se do të harxhojnë më pak kohë për të
mësuar leksionet, seminaret apo për të kryer punët e laboratorit me anë të videove në web
se sa në klasë dhe 12% e tyre mendojnë të kundërtën.
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Figurë 8. Koha për mësim
Figura 9 tregon se 65% e studentëve nuk duan që studentët e tjerë të dinë se çfarë note
kanë marë ata në provim, ndërsa 35% e tyre nuk e kanë problem këtë fakt.

Figurë 9. Njohja e notës
Figura 10 tregon se 57% e studentëve duan që të dinë notën që marin studentët e tjerë,
ndërsa 43% e tyre u shprehën se nuk u intereson të dinë notën e studentëve të tjerë.

Figurë 10. Notat e të tjerëve
Figura 11 tregon që 87% e studentëve duan që kontrolli i dijeve të bëhet vazhdimisht
gjatë semestrit dhe vetëm 13% e tyre duan që të bëhet vetëm një herë në fund të tij.

Figurë 11. Kontrolli i dijeve
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Nga rezultatet e mara nga intervistat, diskutimet e ndryshme me pedagogët dhe anketa e
zhvilluar me studentët arritëm të vëmë në dukje disa nga anët pozitive dhe negative të
përdorimit të telemësimit.
Avantazhet:
1. Fleksibiliteti i kohës. Kohën e duhur për t‟u ulur para kompjuterit për të mësuar, çdo
student e vendos vetë. Nëse jeni në punë, ose doni të vazhdoni të studioni në një degë
e cila ju pëlqen, apo e keni problem të shkoni në shkollë herët në mëngjes mund të
zgjidhni edukimin në distancë. Pra sigurohet në çdo kohë dhe studentët i kanë
mësimet online 24 orë në 7 ditë të javës.
2. Fleksibiliteti gjeografik. Tani nuk ka nevojë që studenti të jetë në një vend të caktuar
për të ndjekur një lëndë apo një orë mësimi. Nëse jeton një një zonë të largët ose
thjesht nuk jeton pranë një shkolle që ofron kursin që ai do, kjo është një mundësi e
madhe. Të mësuarit nuk është më i kufizuar nga hapësira dhe koha [19].
3. Redukton kostot e mësimit. Nuk kërkohen udhëtime vajtje – ardhje rregullisht, gjë që
të bën të kursesh kohë dhe para. Në këtë mënyrë, reduktohen kostot e udhëtimit të
studentëve si edhe të pedagogëve. Kanë mundësi të shkollohen edhe nxënësit nëpër
zonat rurale ose të thella, të cilët nuk kanë kushte të mira ekonomike.
4. Multimedia përshtat stile të ndryshme të të shpjeguarit. Meqënëse i njëjti mësim
mund të jepet nga shumë lektorë, mund të zgjidhet një nga më të mirët prej tyre për të
bërë leksionin dhe në këtë mënyrë i gjithë vendi ka të njëjtat standarde, të gjithë
mësojnë nga më i miri.
5. Rrit shpejtësinë e përvetësimit të dijeve dhe redukton kohën mesatare të të mësuarit.
Mundësia për të kontrolluar progresin e bërë nga studentët në kohë reale është shumë
pozitive së bashku me faktin që ajo bëhet në mënyrë të individualizuar. Ata
informohen gjithashtu edhe për nivelin e tyre të dijeve. I tërheq dhe i motivon
studentët të studiojnë. Multimedia mund të stimulojë më shumë se sa një sens në të
njëjtën kohë, dhe në këtë mënyrë të tërheq dhe të mban vëmendjen. Si rrjedhojë ajo
është e shpejtë.
6. Rritet cilësia e materialeve mësimorë didaktikë. Pedagogët do të angazhohen edhe më
shumë, për të dhënë një mësim më me cilësi dhe do të jenë më të motivuar. Përvoja e
përparuar përhapet më shpejt sepse tashmë materialet akesohen online.
7. Private sepse çdo student e di vetë me saktësi se sa i aftë është. Studentët e tjerë nuk
janë të informuar për përparimet apo jo të njëri - tjetrit. Çdo student ka mjedisin e tij
personal.
8. Nuk nevojitet sallë leksioni e seminari nëse janë kurse në distancë sepse çdo student
mëson në ambientin e tij.
9. Duke përdorur shërbimet për analizimin e të dhënave monitorohet më mirë zhvillimi i
procesit të mësimdhënies.
10. Matet përdorimi i materialeve nga studentët dhe ecuria e tyre në procesin mësimor.
11. Studentët nuk kanë nevojë të marrin shënime, të gjitha leksionet e tyre janë online në
video ose dhe formate të tjera.
12. Klasat janë teknologjikisht të përparuara. Pedagogu mund të përdorë materiale që
përfshijnë multimedian, apo të përfshijë linqe në website të përshtatshme në lidhje me
lëndën.
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13. Nuk ka rregullore për veshjen. Kjo si rrjedhojë e faktit që ajo ofrohet kudo e në çdo
kohë.
14. Studentët e turpshëm mund të ndjehen më rehat. Shumë studentë nuk kanë dëshirë të
marin pjesë në diskutimet direkte në klasë. Për shumë studentë, mjedisi online mund
të jetë më pak i frikshëm për ta.
15. Një zgjerim i opsioneve të lëndës. Nëse je student në një shkollë e cila nuk ofron
diçka që ju doni ta merni atëherë ju thjesht duhet të kërkoni në internet për të gjetur
kursin e përshtatshëm.
16. Është e lehtë të përdoret. Tashmë me përparimet e teknologjisë, kompjuterit dhe
internetit në çdo shtëpi, përdorimi i materiale është shumë i lehtë edhe si rrjedhojë e
faktit që shpesh është një kombinim i mësimit me argëtimin.
Disavantazhet:
1. Mungesa e bashkëveprimit të drejtpërdrejtë me pedagogun. Disa studentë e
preferojnë këtë dhe nuk e kanë problem. Por disa të tjerë kanë nevojë për
bashkëveprimin ballë për ballë e vëmendjen e pedagogut dhe nuk mund të dalin mirë
pa këtë bashkëveprim.
2. Kostoja e infrastrukturës dhe kostoja e lartë fillestare e implementimit. Më pas kjo
kosto ulet si rrjedhojë që i njëjti leksion mund të përdoret shumë herë.
3. Të mer shumë kohë në zhvillimin dhe në modifikimin e një leksioni. Kjo është e
vlefshme të paktën për fushat e IT të cilat nuk janë statike për një kohë të gjatë por që
vlen edhe për shumë fusha të tjera që janë në ndryshim të vazhdueshëm. Është
gjithashtu komplekse për tu krijuar. Ajo kërkon një planifikim më preciz të orës së
mësimit, kërkon një regjistrim audio e video me cilësi të leksionit.
4. Izolimi nga studentët e tjerë. Disa studentë e adhurojnë të bisedojnë me shokët e
klasës online, të tjerëve u duket një mjedis shumë i vetmuar.
5. Kërkohet aksesi dhe njohuria e teknologjisë. Për të ndjekur këto klasa nuk është e
nevojshme të keni njohuri shumë të mirë në shkenca kompjuterike, por duhet të jeni
një njohës i mirë i kompjuterit dhe të ndjeheni rehat me teknologjinë. Ju duhet akses
në një sistem kompjuterik dhe mundësisht internet me cilësi.
6. Disiplina dhe aftësia e menaxhimit të kohës janë të detyrueshme. Me disa kufizime të
kohës përveç afateve, studentët janë plotësisht të përgjegjshëm për ndjekjen e
programit mësimor.
7. Madhësia e skedarëve dhe shpejtësia e transferimit janë faktorë të tjerë limitues kur
dizenjohen materiale multimediale. Kreditet mund të jenë të vështira për tu
transferuar. Përpara se të ndiqni një kurs në distancë, duhet të keni marë informacion
të saktë nëse ai mund të transferohet, pra duhet që institucioni që e ofron atë të jetë i
akredituar.
8. E sigurtë. Në Shqipëri, në ndryshim nga shumica e vendeve të tjera, studentët kanë
një mentalitet ndryshe që vjen si rrjedhojë e shoqërisë ku ata jetojnë. Ata përpiqen të
marrin nota të larta jo vetëm në sajë të forcave të tyre por duke kërkuar edhe mjete të
tjera. Kjo bën që fenomeni i kopjes me të gjithë teknikat e tij të avancuara të jetë
shumë i përhapur në universitetet tona. Por ky fenomen nuk është vetëm rrjedhojë e
mentalitetit, por kjo ka ardhur edhe si rrjedhojë e moszbatimit të të gjitha pikave të
nenit përkatës të ligjit të arsimit të lartë. Mund të themi që siguria me gjithë masat e
marra për verifikimin, autentifikimin e studentëve, është paksa e vështirë për tu
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arritur për sa i përket punës së studentit. Studenti duhet të jetë i ndërgjegjshëm që të
mos dorëzojë një detyrë të cilën e ka bërë dikush tjetër. Por kjo nuk është e
pamundur. Edhe studentët shqiptarë do të ndërgjegjësohen me zhvillimin e shoqërisë,
përmirësimin e legjislacionit dhe përdorimin e teknologjisë.
9. E drejta e autorit në Shqipëri deri tani pavarërisht përpjekjeve të shumta nuk
respektohet në të shumtën e rasteve. Pavarësisht kësaj duhet marë leja nga autori për
materialet origjinale dhe kjo mund të çojë deri në heqjen e disa pjesëve të tekstit në
raste vështirësie.
2.4 Implementimi i telemësimit në disa universitete në botë
Le të shohim disa raste të implementimit të telemësimit në disa universitete të ndryshme
në botë që në fillimet e tij.
Telemësimi është implementuar në të dyja format e tij sinkron dhe asinkron përkatësisht
në Universitetin e Hanoverit në Gjermani dhe në Universitetin Politeknik të Valencias në
Spanjë. Në rastin e Hanoverit ka pasur dy salla, një për studentët dhe një për pedagogun.
Salla e studentëve ishte e pajisur me nga 1 mikrofon për 2 studentë, 1 mikrofon tjetër
përdorej për të transmetuar zhurmën në sfond, 3 kamera: dy nga pikëpamja e sallës së
profesorit dhe njëra nga ajo e studentit, tre kompjutera dhe disa pajisje të tjera. Në këtë
rast nevojiteshin edhe dy teknikë për të menaxhuar pajisjet. Elementi më i rëndësishëm
që kjo mënyrë mësimi të ishte e suksesshme ishin pajisjet audio. Materialet e përdorura
në këtë teknikë janë të njëjta me ato që përdoren në mësimin tradicional. Investimet në të
dyja sallat kushtuan 150 000 Euro së bashku me kompjuterat, projektorët, mikrofonat dhe
kamerat përveç kostove të transmetimit dhe të stafit [20].
Në rastin e implementimit të telemësimit asinkron në Spanjë, një vend të rëndësishëm
zinte procesi i gjenerimit të materialeve mësimore i cili ishte i ndarë në dy faza: prodhimi
dhe rishikimi i materialeve mësimore, gjenerimi i aplikacioneve të cilat mund të
aksesoheshin në distancë nga studentët. Përdorej procesi automatik për prodhimin e
materialeve mësimore i cili kryhej me anë të një tools-i të zhvilluar në atë universitet të
quajtur IFTA (InterFad Lecturer Assistant). Elementet kryesorë që përdoren për këtë
proces janë: server i bazës së të dhënave ku është përdorur SQL Server, web application
server dhe aksesi i komunikimit. Prodhimi i materialeve trajnuese ishte një proces i gjatë
dhe i kushtueshëm, pavarësisht asistencës automatike që ofron tools-i. Avantazhi kryesor
është individualizimi dhe kontrolli direkt në kohë reale i progresit të bërë nga çdo
student. Lektori shikon informacionet e studentit: kapitullin aktual të leximit, numrin e
lidhjeve, rezultatet e testit, numrin e herëve që studentit i është dashur të përsërisë testin
përpara se ta kalojë atë. Studentët mund të komunikojnë me lektorin me anë të e-mail për
të bërë pyetje të ndryshme. Për sa i përket kostos, pjesa më e madhe e investimit shkoi
për analizën dhe prodhimin e tool-it të lektorit si edhe për bazën e të dhënave për ruajtjen
e kurseve, rreth 100 000 Euro. Edhe kontrolli pedagogjik i materialeve të prodhuara
kushtoi 40 000 Euro, ndërsa kostoja e zhvillimit të kurseve 100 000 Euro. Këto kosto
varen nga numri i kurseve, i cili në këtë rast ishte 16 kurse në total. Pavarësisht kostove
që ka secila mënyrë e telemësimit, më me shumë vlera doli ajo asinkrone [20].
Një universitet tjetër i cili ka implementuar telemësimin, është i Universiteti i Gjenovës
në Zvicër. Është përdorur për kurse jodirekte dhe jo interaktive si edhe për ato në kohë
reale interaktive midis CUI (Centre Universitaire Informatique) në Gjenovë dhe GMD
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(National German Research Institute for Information Technology) në Bonn. Mjetet që
kanë përdorur: CUI dhe GMD janë të lidhur me ISDN (Integrated Services Digital
Network) për transmetimin e sinjalit audio dhe video. Një arsye e zgjedhjes ishte kostoja
e ulët e saj në lidhje me ATM dhe lidhjet satelitore si edhe procedura paksa e ndërlikuar e
lidhjes ku duhej të përcaktohej që 3 ose 5 ditë më parë koha ekzakte e lidhjes së kërkuar.
Është përdorur TeME (Telemeeting/Teleconferencing Management Environment) i cili
është një aplikacion klient/server për të kryer prezantimet e lektorit. Aksesi i arkivës
teleleksion ishte një nga shërbimet më të vlerësuara si nga lektorët të cilët siguroheshin se
si ishte trajtuar një temë e caktuar ashtu edhe nga studentët të cilët kishin humbur një orë
për arsye të ndryshme apo sepse kërkonin për shpjegim ose informacione shtesë në lidhje
me ndonjë temë. Rregullimi i harduer-it dhe komponentëve softuer të audios ka qenë
detyra më e vështirë për shkak të shumë problemeve audio të dizenjimit jo të mirë të
ndërfaqes audio të TeME [21].
Lista e universiteteve të cilët kanë përqafuar tashmë edukimin në distancë është e madhe.
Sot ofrohen kurse online, universitete online ose universitete tradicionalë të cilët i kanë të
gjitha materialet mësimore online për studentët duke qenë në këtë mënyrë sa më
transparent, duke pasur studentin në qendër, duke çuar në rritjen e cilësisë dhe në shtimin
e numrit të studentëve të shkëlqyeshëm në mësime. Disa prej tyre janë: Berkeli,
Kolumbia, Harvard, LSE, Miçigan, MIT, Northeastern, NYU, Oksford, Princeton,
Stanford, Yale, instituti i teknologjisë Masaçuset e shumë të tjerë.
2.5 Përkufizime të bazave të të dhënave multimediale
Fillimisht po bëjmë një përshkrim të shkurtër të bazave të të dhënave multimediale. Baza
e të dhënave multimediale është përkufizuar në mënyra të ndryshme nga autorë të
ndryshëm:
1. Baza e të dhënave multimediale është një bazë të dhënash e cila përmban dhe lejon
veprimet kryesore të menaxhimit të të dhënave multimediale. Zakonisht, bazat e të
dhënave që menaxhojnë imazhe, audio dhe video përveç metadata-ve të lidhur me ta
dhe informacione të tjera alfanumerike quhen baza të dhënash multimediale [22].
2. Baza e të dhënave multimediale është një bazë të dhënash e cila hoston një ose më
shumë tipe skedarësh medialë primarë si: dokumente, imazhe, video, audio, etj. Dhe
afërsisht ndahet në tre kategori kryesore:
 Media statike (e pavarur nga koha, p.sh. imazhet dhe shkrimet e dorës)
 Media dinamike (e varur nga koha, p.sh. video dhe zëri)
 Media dimensionale (psh. lojrat 3D ose programet CAD) [23]
2.6 Mbështetja nga teknologjia
Me përparimet e teknologjisë, kompani të ndryshme komerciale ose jo kanë zgjeruar
ofertën e shërbimeve të tyre, duke përmirësuar produktet ekzistuese apo duke krijuar të
reja. Disa prej tyre janë:
Oracle
Oracle Multimedia (InterMedia) është një tipar i cili e lejon bazën e të dhënave Oracle të
ruajë, menaxhojë dhe marrë imazhe, audio, video dhe të dhëna të tjera mediash
heterogjene në mënyrë të integruar me informacionet e tjera. Oracle Multimedia zgjeron
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sigurinë, disponueshmërinë dhe menaxhimin e të dhënave të përmbajtjeve multimediale
në aplikacionet tradicionale, internet e tregtinë elektronike të bazës së të dhënave. Oracle
Multimedia nuk kontrollon kapjen e mediave apo të pajisjeve dalëse, ky funksion i lihet
aplikacionit. InterMedia ofron katër tipe të objekteve relacionalë, të cilat ruajnë
informacionin e burimit të të dhënave në një tip objekti relacional të njohur si
ORDSource:
 ORDAudio për karakteristikat e të dhënave audio
 ORDDoc për karakteristikat e të dhënave heterogjene
 ORDImage për karakteristikat e të dhënave imazhe
 ORDVideo për karakteristikat e të dhënave video. [24]
SQL Server
Edhe Sql Server ka shtuar e përmirësuar disa tipe të dhënash për të rezervuar ato të tipit
audio, video, imazhe, animacione, grafikë që janë:
 binary(n) të dhëna binare me gjatësi fikse, ruan deri në 8000B
 varbinary(n) të dhëna binare me gjatësi variabël, ruan deri në 8000B
 varbinary(max) të dhëna binare me gjatësi variabël, ruan deri në 2GB
 image të dhëna binare me gjatësi variabël dhe jo vetëm për imazhe, ruan deri në
2GB [25]
Mysql
Një nga bazat e të dhënave të njohura open source është MySQL e cila ofron katër tipe të
dhënash BLOB për rezervimin e të dhënave multimediale:
 TINYBLOB e cila është për BLOB dhe ruan deri në 256B
 BLOB e cila ruan deri në 64KB
 MEDIUMBLOB e cila ruan deri në 16MB
 LONGBLOB e cila ruan deri në 4GB [26]
2.7 Sugjerime për zgjidhjen e edukimit në distancë
Për të implementuar edukimin në distancë apo telemësimin ka zgjidhje të ndryshme të
cilat variojnë sipas kërkesave dhe mundësive financiare. Zgjidhje të ndryshme përftohen
duke përdorur e shfrytëzuar avantazhet për menaxhimin e materialeve multimediale të
bazave të të dhënave Oracle, Sql Server, MySQL, të ndonjë baze tjetër të specializuar
kryesisht në ruajtjen e materialeve multimediale apo thjesht duke i ruajtur në sistemin e
skedarëve të sistemit të shfrytëzimit. Si sistem shfrytëzimi mund të përdorim Windows,
Linux, Unix dhe si gjuhë programi PHP, Java, Visual Basic, .Net si edhe ndonjë gjuhë
tjetër. Një zgjidhje më e mundshme për tu realizuar është që të përdorim edhe një nga
sistemet open source të menaxhimit të të mësuarit (LMS) të kombinuar me një nga
sistemet e menaxhimit të përmbajtjes (CMS). Si të tillë si më të përshtatshëm mendohen
Moodle dhe WordPress për faktin se duke qenë open source kemi shumë mundësi për ti
modifikuar dhe shtuar tipare të reja për t‟iu përshtatur kërkesave tona. Ky kombinim
është jo vetëm për faktin se janë open source dhe pa pagesë por edhe sepse Moodle ofron
lehtësira në inkorporimin e multimedias. Ai është gjithashtu një sistem jo aq i rëndë sa
sistemet komerciale LMS dhe ka një formatim të qartë dhe logjik. Një nga avantazhet e
tjera kryesore të moodle është se ai lehtëson gjithashtu punën në grup. Janë pikërisht këto
cilësi të cilat e bëjnë këtë një kombinim të mirë për implementimin e telemësimit. Faktet
mbi të cilat bazohemi për zgjidhjen e sugjeruar jepen në vazhdimësi të këtij kapitulli.
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2.8 Faktet e nevojshme për domosdoshmërinë e implementimit të një sistemi elearning
Në kushtet kur strategjia kombëtare e zhvillimit të teknologjisë së informacionit dhe
komunikimit në Shqipëri, ka përcaktuar prioritetet dhe orientimin e politikave drejt
zhvillimit të sistemeve të informacionit në drejtim të të gjithë fushave të jetës, në mënyrë
të veçantë sistemet e informacionit për e-learning janë të rëndësishme si mbështetje për
procesin e mësimdhënies. Në kuadër të rritjes së numrit të studentëve për banorë (gjë e
cila i përball universitetet me sfida për garantimin dhe rritjen e cilësisë), për shkak të
zhvillimeve teknologjike të fundit në Shqipëri dhe të një ambienti kombëtar dhe
ndërkombëtar më bashkëpunues nevoja për një sistem multimedial në mbështetje të
procesit mësimor është imediate.
2.8.1 Rritja e numrit të studentëve për klasë
Vitet e fundit qeveria shqiptare ka rritur numrin e studentëve në shkollat e larta publike.
Tabela 2 paraqet numrin e pranimit të studentëve për disa vite akademike.
Tabelë 2. Numri i studentëve sipas viteve akademike
Viti akademik Numri i studentëve
2010 – 2011
235341
2009 – 2010
221342
2008 – 2009
217023
2007 – 2008
14608 4
2006 – 2007
84405
Siç duket kemi një trefishim të numrit të studentëve për pesë vite. Kjo ka bërë që numri i
studentëve në auditore e klasa të rritet, si rrjedhojë, për të rritur cilësinë e mësimdhënies
është e domosdoshme implementimi i një sistemi e-Learning.
2.8.2 Ulja e kostos së aksesit të internetit
Në Shqipëri, interneti ka filluar të përdoret nga një pjesë e mirë e popullsisë duke filluar
kryesisht që nga vitet 1997. Ofruesit e internetit në Shqipëri ofrojnë çmime të ndryshme
për shpejtësi të ndryshme, por më kryesorja është se çmimet janë vazhdimisht në rënie
duke bërë kështu të mundur që shumë familje të kenë internet me kosto të ulët. Si
rrjedhojë rritet dhe numri i tyre që duan të kenë apo kanë një linjë interneti në shtëpi.
Kështu, ofruesi më i madh aktualisht i internetit në Shqipëri, Albtelecom në vitin 2008
për paketën ADSL me shpejtësi 256/64 kbps, 1 GB kishte çmim 1999 lekë/muaj, pa
TVSH ndërsa në 2010 e njëjta paketë ka shpejtësi 2Mbps dhe çmim 999 lekë/muaj [27].
1
2
3
4
5

http://www.keshilliministrave.al/?fq=brenda&m=neës&lid=13394
http://www.qpz.gov.al/doc.jsp?doc=docs/Vendim%20Nr%20864%20Dat%C3%AB%2029-07-2009.htm
http://www.aaal.edu.al/Doc/sekamat%20e%20ial_publike/kuotat%20e%20pranimit%20IAL_publike%202008-2009.pdf
http://www.mash.gov.al/matura/universitetet.htm
http://www.mash.gov.al/struktura/VKM%20pranime%203.pdf
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2.8.3 Rritja e nivelit të përdorimit të kompjuterit
Aktualisht është e vështirë të themi me saktësi se sa është niveli i përdorimit të
kompjuterit në Shqipëri, por po ti referohemi në radhë të parë numrit të shitjeve të tyre,
vihet re një rritje. Numri i përdoruesve të internetit është rritur edhe për një sërë arsyesh
të tjera si:
 Liberalizimi i tregut të telekomunikacioneve
 Njohurive informatike në rritje
 Kërkesa më e madhe për komunikim
 Tarifa më të ulta të shërbimit të internetit
 Shtimi i të ardhurave financiare si rezultat i rritjes ekonomike të Shqipërisë
2.8.4 Teknologjitë multimediale
Në mënyrë të veçantë vitet e fundit është zhvilluar teknologjia e prodhimit dhe e
transmetimit të informacioneve multimediale. Investimet private në këtë fushë kanë bërë
që Shqipëria të jetë ndër vendet pararojë në transmetimet dixhitale. Kështu ka 7 vite [28]
që në Shqipëri nisën transmetimet dixhitale dhe 5 vite transmetimi dixhital në pajisjet
celulare mobile-tv. Kompanitë e shpërndarjes së internetit dhe të transmetimit të të
dhënave, në mënyrë të veçantë në pesë vjeçarin e fundit kanë shtuar investimet për
teknologjinë tripple-play dhe një pjesë prej tyre e ofrojnë këtë shërbim në disa qytete
kryesore të vendit. Problem mbetet ende mungesa e një pike qëndrore lidhjeje midis ISP.
Një pjesë e mirë e institucioneve si edhe mediat komunikojnë tashmë me publikun
nëpërmjet shërbimeve multimediale audio, video nëpërmjet internetit.
2.8.5 Bashkëpunimi midis universiteteve
Në kohët e sotme është gjithmonë mirë që të shkëmbesh njohuritë për të përftuar njohuri
të reja apo zgjeruar ato ekzistuese. Kjo është realizuar me bashkëpunimet midis
universitetit të Tiranës dhe atij të Tetovës, por bashkëpunimi vihet në dukje edhe midis
universiteteve të tjera jo vetëm të botës shqiptare si edhe në pjesëmarrjen e aktivizimin e
universiteteve shqiptare në projekte të huaja si FP7, Tempus etj.
2.9 Aspekte të mësimdhënies dhe mësimnxënies
Bazuar në këto premisa, ky studim në këtë kapitull, do të shikojë disa aspekte të
mësimdhënies dhe mësimnxënies të para nga ky këndvështrim. Do të trajtohen disa mjete
e teknologji për mundësitë që ato ofrojnë për rritjen e cilësisë dhe efektshmërisë në këto
procese.
1. Mësimdhënia
Nën këndvështrimin e ri të krijuar si rrjedhojë e zhvillimit teknologjik, mjetet dhe
teknologjitë ndihmojnë mësimdhënien sinkrone dhe asinkrone.
2. Mësimnxënia
Teknologjia mund të rrisë efektivitetin e mësimnxënies duke lejuar studentin të përdorë
në çdo kohë materialet teorike, të simulojë teste për përforcimin e njohurive, të shikojë
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simulime multimediale të proceseve që po studion, të përdorë platforma teknologjike
laboratorike në distancë, duke i ndarë ato me studentët e tjerë.
3. Kontrolli i njohurive
Në mënyrë të veçantë teknologjitë do të ndihmonin në procesin e kontrollit të njohurive
ose në eliminimin e komunikimit të drejtpërdrejtë midis pedagogut dhe studentit duke i
vendosur studentët përballë një sfide, vetëm me njohuritë.
2.10 Teknologji e mjete në mbështetje të procesit të mësimdhënies e mësimnxënies
Në mbështetje të sistemeve multimedialë për e-learning ekzistojnë teknologji e mjete të
ndryshme. Le të shohim disa prej tyre në vijim.
2.10.1 Moodle
Moodle është një sistem i menaxhimit të kurseve (CMS) i njohur gjithashtu si sistem i
menaxhimit të të mësuarit (LMS) ose si mjedis i të mësuarit virtual (VLE) [29][30].
Është një aplikacion web i cili përdoret për të krijuar sajte të të mësuarit online. Tabelat
3,4 dhe 5 japin disa nga karakteristikat kryesore teknologjike e funksionale të moodle 2.0.
Tabelë 3. Karakteristikat teknologjike të Moodle
Teknologjia
Platforma
Open source
Ndërfaqja
PHP, MySQL, HTML/CSS
Sistemi i shfrytëzimit Windows, Mac OS, Linux (Red Hat, Debian)
Kosto
Pa pagesë
Licensa
GNU (GPL)
Përshtatshmëria
Theme-at, Plug-in
Zgjerueshmëria
Plug-in
Suporti
Dokumentime, forume, libra dhe manuale
Gjuhët
86 (dhe në shqip)
Struktura
Modulare
Tabelë 4. Funksionalitetet e Mësimdhënies të Moodle
Funksionalitetet e Mësimdhënies
Vendos parametrat e kursit
Ngarkon leksionet, detyrat dhe
skedarë me përmbajtje të ndryshme
Krijon teste dhe kuice online
Organizon studentët në klasa, grupe
Krijon forume të hapura
Komunikim sinkron
Fjalori
Krijon anketa
Vendos rezultatet
Mund të krijojë blogje
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Tabelë 5. Funksionalitetet e Mësimnxënies të Moodle
Funksionalitetet e Mësimnxënies
Merr materialet mësimore
Dorëzon detyrat
U përgjigjet testeve dhe kuiceve
Merr pjesë në forume
Komunikim sinkron
Fjalor
U përgjigjet anketave
Shikon vetëm vlerësimin e tij të
njohurive duke ruajtur privatësinë
2.10.2 Wordpress
Wordpress është një platformë CMS (Content Management System) ndër më të
përdorshmet sot në botë veçanërisht për blogjet [31]. Tabelat e mëposhtme 6 dhe 7 japin
disa nga karakteristikat kryesore teknologjike e funksionale të wordpress 3.0.
Tabelë 6. Teknologjia e wordpress
Teknologjia
Platforma
Open source
Ndërfaqja
PHP/MySQL
Sistemi
i Microsoft, Mac OS X, Linux
shfrytëzimit
Parametrat
e PHP, MySQL, Apache
kompjuterit
Kosto
Pa pagesë
Licensa
GPL
Përshtatshmëria
Theme
Zgjerueshmëria
Theme-at, Plug-in
Suporti
Dokumentime, forume, libra
dhe manual
Gjuhët
67 (edhe në shqip)
Tabelë 7. Funksionalitet e wordpress
Funksionalitete
Blogjet
CMS e fuqishme
Lehtësia e shtimit të multimedias si
imazhe, audio, video
Ka një ndërfaqe lehtësisht të përdorshme
Diskutime
Website
E lehtë për të ndryshuar përmbajtjen pa
ditur HTML
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2.10.3 Google apps
Google apps është një servis nga Google i cili ofron versione të përshtatshme të pavarura
të disa produkteve të Google [32][33]. Ai përfshin disa aplikacione web me
funksionalitete të ngjashme me ato të suitës tradicionale të office, është pa pagesë për
institucionet e edukimit. Ofron disa mjete që duhen për të komunikuar dhe bashkëpunuar
më me efektivitet. Tabelat e mëposhtme 8 dhe 9 japin disa nga karakteristikat kryesore
teknologjike e funksionale të google apps.
Tabelë 8. Teknologjia e google apps
Teknologjia
Platforma
Google
Sistemi i
I pavarur (servis i hostuar nga
shfrytëzimit
Google)
Kosto
Pa pagesë
Përshtatshmëria
E lejon
Zgjerueshmëria
API
Suporti
Dokumentime, forume, libra
dhe manual
Tabelë 9. Funksionalitet e google apps
Funksionalitetet
Gmail
Google talk
Google calendar
Google docs
Google sites
2.10.4 Microsoft live@edu
Live@edu është një suitë aplikacionesh desktop, web-based dhe mobile për të ndihmuar
bashkëveprimin e studentëve dhe krijuar një komunitet për edukimin [34]. Përkrah dhe
suporton shkëmbimin dhe komunikimin e njohurisë, të të mësuarit dhe ideve midis
studentëve dhe stafit.
Tabelat e mëposhtme 10 dhe 11 japin disa nga karakteristikat kryesore teknologjike e
funksionale të Microsoft live@edu.
Tabelë 10. Teknologjia e live@edu
Teknologjia
Platforma
Microsoft Exchange
Ndërfaqja
.Net
Sistemi i
I pavarur (i hostuar në
shfrytëzimit
Windows server nga Microsoft)
Kosto
Pa pagesë
Licensa
Microsoft
Përshtatshmëria
E lejon
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Zgjerueshmëria
Suporti
Gjuha

API
Dokumentime, forume, libra
dhe manual
anglisht

Tabelë 11. Funksionalitet e live@edu
Funksionalitetet
Outlook Live
Windows Live Messenger
Shared calendar
Dokumente
Windows Live Sky Drive
Office Live Workspace
Windows Live Spaces (blogje,
dokumente, foto etj.)
Windows Live Groups
2.11 Modeli logjik
Pasi kemi analizuar parametrat e disa prej produkteve të cilat kemi marë në konsideratë,
kalojmë në modelin logjik i cili bazohet në kombinimin e produkteve të mësipërme.
Arkitektura për një sistem të tillë është dhënë në figurën 12.

Figurë 12. Modeli Logjik
Mund të përdoret programi live@edu për të krijuar llogaritë e përdoruesve, përfshirë
email dhe elementet e tjera për bashkëpunimin, si: file sharing, calendar sharing, projekte,
audio, video messenger dhe mail list. Përdoret moodle për krijimin dhe organizimin e
kurseve, për organizimin e studentëve në klasa dhe në grupe brenda klasave, për të
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mbështetur projektet e ndryshme të kursit për detyra në grup, për përgatitjen e silabuseve,
kalendareve e materialeve të kurseve, testeve, kuiceve, rezultateve të provimeve. Përdoret
wordpress si një platformë për blogjet mbi kurset në mënyrë të veçantë për të ngarkuar
materiale multimediale si imazhe, audio e video. Studentët mund të regjistrohen lirisht
me kushtin që të kenë një email në domeinin e universitetit. Moodle e mundëson këtë
shërbim. Është e mundur gjithashtu të përdoret API e ofruar nga live@edu për
komunikimin me servisin LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) për të marrë
llogaritë nga live@edu dhe për ti krijuar ato automatikisht tek moodle. Kjo mund të bëhet
në kohën e krijimin të një përdoruesi në live@edu ose nëpërmjet një utiliteti shtesë që i
lejon një përdoruesi me të drejtat e administratorit të sinkronizojë llogaritë midis
live@edu dhe moodle. Kjo arkitekturë mundëson që studenti ose pedagogu të ketë akses
në sistem vetëm nëpërmjet një web browser-i pa pasur nevojë për licensa softueri për
përdorim e word, excel, powerpoint, project manager, web site dhe mundëson aksesin tek
sistemi LMS në çdo kohë dhe në çdo vend.
2.12 Rezultate
2.12.1 Aplikimi i teknologjive
Në këtë kapitull u morën në shqyrtim disa nga produktet në treg për mbështetjen e
mësimdhënies e mësimnxënies dhe u analizuan këto për nga tiparet që ndikojnë në
mënyrë të drejtpërdrejtë në këtë proces. Këto ide janë ilustruar praktikisht në
departamentin e informatikës të Universitetit të Tiranës me kurset e kësaj dege ku janë
integruar shërbimet e Microsoft-it të shpjeguar më lart për studentët dhe pedagogët në
www.depinfo.info, një pamje e së cilës paraqitet në figurën 13.

Figurë 13. Aplikimi i teknologjive
Gjithashtu është implementuar edhe moodle ku janë zhvilluar disa kurse të mbështetura
në të gjatë vitit të kaluar. Ky aplikim i këtyre teknologjive është në zhvillim e sipër por në
mënyrë të veçantë është parë me shumë interes nga studentët për bashkëpunimin në grup,
marrjen në çdo kohë të materialeve, koordinimin e aktivitetit të kursit, privatësinë e
rezultatit të kontrollit të njohurive të studentëve dhe në mënyrë të veçantë në krijimin e
një arkive ose databaze njohurish që krijohet gjatë procesit të punës të një kursi të cilat
janë disponibël online për hapa të mëtejshëm. Natyra e kurseve është e tillë që studentët
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janë të familjarizuar me teknologjinë dhe kërkon shumë punë individuale nga ata.
Gjithashtu, materialet didaktike e mësimdhënie rifreskohen shumë shpesh, burimet e
informacionit janë të shumta në internet, kurset kanë një natyrë aplikative që kërkojnë
projekte në grup, gjë që i kërkon studentëve të menaxhojnë përveç njohurive, burimet dhe
kohën e tyre. Si rezultat i projekteve praktike gjenerohet njohuri e cila e ruajtur dhe e
organizuar mirë mund të shërbejë për komunitetin e studentëve në vazhdimësi.
Implemetimi i këtyre teknologjive ka rezultuar i suksesshëm në dy këndvështrime:
1. Në këndvështrimin e studentëve me anë të opinioneve që u janë marë atyre.
2. Në rezultatet e kurseve e cila ka qenë pranë mesatares. Përgjithësisht studentët
kanë pranuar ose kanë qenë të vetëdijshëm për rezultatet e tyre.
2.12.2 Vlerësimi i situatës aktuale
Pas implementimit dhe funksionimit të sistemit bëmë një anketë për të vlerësuar
domosdoshmërinë dhe efektivitetin e përdorimit të tij. Anketa kishte si target grup
studentët e informatikës dhe përbëhej nga 15 pyetje. Pjesa më e madhe e pyetjeve kishin
një sistem vlerësimi me 5 mundësi duke filluar nga 0 që ishte më pak e rëndësishmja deri
në 4 që ishte vlerësimi maksimal, por kishte edhe pyetje me përgjigje Po ose Jo. Në
anketë morën pjesë 100 studentë të viteve të ndryshme. Grafikët në figurën 14 tregojnë
përgjigjet e disa prej pyetjeve të anketës.

Figurë 14. Anketa
Siç shihet, aksesi në teknologji është i lartë, studentët kanë minimalisht një kompjuter
dhe duan të përdorin një sistem të menaxhimit të kurseve. Përdorimi i CMS bëri që
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rezultatet e studentëve të ishin më të larta. Theksojmë se veçanërisht në degët
inxhinierike e teknike si: informatika, elektronika, shkenca kompjuterike, informatikë
ekonomike etj, është mirë apo tashmë le të themi një detyrim që kurset të jenë online.
2.13 Konkluzione
Teknologjia e informacionit ofron një mënyrë të re për procesin e të mësuarit dhe të të
dhënit mësim. Mësimi me libra ka qenë dhe është akoma për pjesën më të madhe të
popullsisë në Shqipëri mënyra tradicionale për të marë njohuri të reja. Por teknologjia e
informacionit e bën të mundur këtë tashmë me anë të përdorimit të kompjuterit dhe webit.
Rezultati i anketës tregoi që gjendja aktuale e përdorimit të multimedias nga ana e
pedagogëve në procesin mësimor është shumë i vogël. Anketa tregoi gjithashtu që
studentët e kuptonin më mirë leksionin nëse e ridëgjonin atë, që ishin të gatshëm të
mernin një linjë interneti për të aksesuar materialet mësimore në web dhe që do të
harxhonin më pak kohë në mësimin e materialeve të reja. Pedagogët dhe studentët e
pranuan që telemësimi ka disa avantazhe krahasuar me mësimin tradicional. Por duhet të
theksojmë që telemësimi është një formë për të përmirësuar procesin e mësimnxënies dhe
të mësimdhënies dhe jo për ta zëvendësuar atë.
Sistemet informatike të menaxhimit të mësimdhënies kanë një potencial në Shqipëri dhe
në vendet ballkanike për arsyet e përmendura në këtë kapitull por edhe për shkak se ato
zgjidhin disa sfida aktuale në hapësirën shqiptare. Ata janë të vlefshme, në mënyrë të
veçantë për përdorimin me efektivitet të kapacitetit tek mësimdhënia akademike
nëpërmjet të dhënit mësim një herë dhe e të pasurit të tij disa herë, tejkalimit të disa
problemeve të infrastrukturës në mësimdhënie nëpërmjet simulimit etj. Në këtë kapitull u
morën në shqyrtim disa nga produktet në treg për mbështetjen e procesit të mësimdhënies
e mësimnxënies, u analizuan këto për nga tiparet që ndikojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë
në këtë proces, u tregua modeli logjik dhe implementimi i tij për degën e Informatikës si
edhe opinionet e studentëve.
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Kapitulli 3. Aplikacione të MIS në video streaming direkt dhe me
kërkesë në ndihmë të mësimdhënies, trashëgimisë kulturore dhe
televizioneve.
Video Streaming është një metodë dërgimi ku një sekuencë e imazheve në lëvizje e me zë
dërgohen në mënyrë të kompresuar nëpërmjet rrjetit dhe shfaqen në player-in e klientit
ashtu siç vijnë. Me video streaming, një përdorues web-i nuk i duhet të presë për të
shkarkuar një skedar të madh video. Media dërgohet në mënyrë të vazhdueshme dhe
luhet siç mbërrin. Luajtësi është një program special që çkompreson dhe dërgon figurën
në ekran. Video streaming mund të dërgohet nga materiale që janë regjistruar më parë
(video on demand) ose nga një ndodhi që po ndodh direkt (live broadcast). Në një
transmetim direkt, sinjali i figurës kompresohet në sinjal dixhital dhe transmetohet nga
një web server special i cili ka mundësi të dërgojë të njëjtin material në disa përdorues në
të njëjtën kohë (multicast).
Me media streaming, përdoruesi nuk pret ta shkarkojë skedarin për ta luajtur atë. Kjo për
shkak se media dërgohet si një rrjedhë e vazhdueshme të dhënash e cila luhet sapo
mbërrin. Përdoruesi mund të bëjë pushim (pause), kthim prapa (rewind) ose kthim
përpara (fast-forward), në të njëjtën mënyrë siç mund të bëjë me një skedar të shkarkuar,
përveç rastit kur përmbajtja strimohet direkt.
Disa nga avantazhet e media streaming janë:
 Bën të mundur që përdoruesit të përfitojnë nga aplikacionet interaktive si kërkim
video dhe playlists e personalizuar.
 Lejon shpërndarjen e përmbajtjes për të monitoruar atë që vizitorët janë duke parë
dhe se për sa kohë janë duke e parë atë.
 Ofron një përdorim efikas të gjerësisë së bandës për shkak se vetëm ajo pjesë e
skedarit që është duke u transferuar është pjesa e cila po shikohet.
 Siguron krijuesin e përmbajtjes për më shumë kontroll mbi pasurinë e tij
intelektuale sepse skedari video nuk ruhet në kompjuterin e shikuesit. Pasi të
dhënave video janë luajtur, ai është fshirë nga media player.
Vlen të theksojmë se cilësia e strimimit të përmbajtjes varet akoma nga shpejtësia e
lidhjes së përdoruesit.
Në këtë kapitull do të paraqesim edhe disa aspekte të bazave të të dhënave multimediale.
Shumica e sistemeve klasike të bazave të të dhënave janë zgjeruar për të mbështetur
ruajtjen e të dhënave multimediale. Do të fokusohemi në bazën e të dhënave Oracle dhe
në tipet e saj të të dhënave për të mbështetur ruajtjen dhe menaxhimin e të dhënave
multimediale, e cila njihet si Intermedia. Gjithashtu është treguar arkitektura, konfigurimi
dhe implementimi i video streaming on demand duke përdorur intermedian. Të gjitha të
dhënat multimediale janë ruajtur në bazën e të dhënave oracle kështu që ato do të jenë
nën kontrollin e transaksioneve. Implementimi përdor disa tabela për të realizuar procesin
në bazën e të dhënave Oracle me Helix server. Kemi krijuar procedurat në PL/SQL për të
shtuar dhe marë videot. Gjithashtu kemi përdorur edhe paketa PL/SQL të integruar me
skripte php në mënyrë që të ndihmojmë përdoruesit për të bërë kërkim duke përdorur
fjalë kyçe.
Gjithashtu, zhvillimi i shpejtë i teknologjisë të informacionit në dy dekadat e fundit ka
ndikuar në zhvillimin e muzeve. Përafrimet janë të ngjashme në atë që, muzetë dhe
libraritë virtuale janë duke kërkuar mënyra për të shpërndarë aksesin e koleksioneve të
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tyre në një audiencë më të gjerë për një periudhë kohe të shkurtër. Një muze virtual e
përfaqëson informacionin nëpërmjet multimedias, me ndihmën e një ndërfaqeje që është
e bazuar në një koncept dhome, ku përdoruesi mund të navigojë për ta eksperimentuar
atë. Muzeu virtual është rezultat i bashkimit të konceptit tradicional të një muzeu me
kompjuterin multimedial dhe teknologjinë e komunikimit në Internet. Një rol të
rëndësishëm në ruajtjen e trashëgimisë kulturore luajnë edhe sistemet e informacionit
multimedial, e cila është trajtuar në pjesën e tretë të këtij kapitulli.
3.1 Live streaming
Në ditët e sotme kompjuteri është bërë pajisja që zotërohet pothuajse nga çdo njeri, në
formën mobile apo desktop dhe me kalimin e kohës e zhvillimin e teknologjisë ka lindur
nevoja që çdo gjë ta kemi brenda tij. Shqipëria është një vend i vogël dhe me shumë
televizione, konkurenca e madhe e të cilëve vihet re edhe në web. Të gjithë tentojnë të
kenë një faqe sa më tërheqëse dhe të kompletuar. Në rastin e një ngjarjeje të rëndësishme,
të gjithë duan të kuptojnë se çfarë ka ndodhur, por jo të gjithë e kanë mundësinë të jenë
para televizorit. Ndjekja e lajmeve nga celulari apo kompjuteri sot është e mundur, jo
vetëm nëpërmjet leximit të tyre por edhe duke i parë direkt. Si pasojë e zhvillimit të
teknologjisë dhe kërkesave të mëdha nga ana e njerëzve lindi nevoja për të krijuar një
sistem i cili mundëson ndjekjen e një programi televiziv direkt nga kompjuteri ose
celulari.
Pjesa e parë e këtij kapitulli konsiston në krijimin e një platforme për të parë figurë
nëpërmjet rrjetit direkt në kompjuter dhe në celular. Në varësi të rasteve, kjo do të
ndihmonte që të evitohej prania e një televizori apo edhe e një transmetuesi që mund të
jetë tokësor ose satelitor gjë e cila sjell ulje të madhe të kostos së transmetimit. Një nga
serverat më të përshtatshëm dhe më të kompletuar për të realizuar këtë qëllim është
Wowza Media Server i cili ofrohet në platformat Windows, Linux, Unix, Solaris dhe Mac
OS X. Kemi përzgjedhur sistemin Linux për më shumë performancë. Serveri suporton
njëkohësisht disa protokolle: HTTP live streaming për pajisjet iOS (iPad, iPhone, iPod
Touch etj), HTTP Smooth Streaming për Silverlight player, RTSP/RTP për QuickTime
dhe për pajisjet mobile bazuar në Android, Symbian, BlackBerry, Palm webOS (HP), dhe
konsolet video game. Wowza Media Server është kompatibëll me të gjithë protokollet e
strimimit: RTMP, RTMPE, RTMPS, RTMPTE, HDS, HLS, MPEG-DASH, RTSP, RTP,
Smoth Streaming, MPEG2, MPEG-TS dhe ICY.
Sinjali i figurës dhe zërit do të merret nga një burim kamere ose video player i cili do të
konvertohet në sinjal dixhital nëpërmjet një enkoderi (Adobe Flash Media Live Encoder)
dhe do të drejtohet drejt serverit po nga ky enkoder.
Përdoruesi do ketë mundësi të shikojë figurën e të dëgjojë zë nëpërmjet një faqe web-i.
Faqja dedekton automatikisht platformën e përdoruesit, browser-in dhe e drejton
përdoruesin në protokollin përkatës në bazë të pajisjes.
3.2 Protokollet e kodimit të videos
Kodimi i videos luan një rol të rëndësishëm në kapërcimin e hendekut midis sasisë së
madhe të të dhënave vizuale dhe rrjetit me gjerësi bande të kufizuar për shpërndarjen e
video-ve [35]. Nga industria janë zhvilluar standarde të ndryshme kodimi për videot:
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njëri është MPEG (Moving Pictures Expert Group) i ISO/IEC (International Standards
Organization/International Electrotechnical Commission) ndërsa tjetri është VCEG
(Video Coding Expert Group) i ITU-T (International Telecommunication Union
(Telegraphy section)). Në grupin e parë përfshihen standardet MPEG-1, MPEG-2,
MPEG-4, MPEG-7 etj., ndërsa në të dytin H.261, H.262, H.263, H.264/AVC, H.265, etj.
Ka edhe skema të tjera kodimi si VC-1 zhvilluar nga Mircrosoft, RealVideo zhvilluar nga
Real Networks etj.
3.3 Protokollet e rrjetit që përdoren në video streaming








Protokolli TCP është protokolli dominant i internetit për transferimin e të dhënave. Ai
mund të përdoret gjithashtu edhe për video streaming në internet [36]. Por nëse
paketat vonohen ose janë të dëmtuara, TCP do të ndalojë trafikun derisa ose të
mbërrijë paketa origjinale ose paketa backup. Në këtë kuptim TCP është i
papërshtatshëm për video streaming.
UDP është një protokoll tjetër i rrjetit për video streaming [37]. UDP i trajton paketat
e humbura ose të vonuara në një mënyrë tjetër. Ai lejon braktisjen e tyre nëse ato janë
të dëmtuara ose me vonesë, dhe kjo sjell humbjen e paketave e cila rezulton në faktin
që përdoruesi mund të shikojë e dëgjojë një video të dëmtuar, por stream-i do të
vazhdojë.
RTP (Real-time Transport Protocol) është një zgjedhje alternative për video
streaming [38]. RTP është protokoll standard i internetit për transportimin e të
dhënave në kohë reale si audio dhe video. Ai përbëhet nga dy pjesë: pjesa e të
dhënave dhe pjesa e kontrollit e cila quhet RTCP. Pjesa e të dhënave të RTP suporton
transmetimin në kohë reale për median e vazhdueshme si video dhe audio. Ai siguron
kohën e rindërtimit, zbulimin e humbjeve, sigurinë dhe identifikimin e përmbajtjes.
RSVP (Resource ReSerVation Protocol) është dizenjuar për stream-imin e
aplikacioneve.

3.4 Serveri i stream-imit
Server-at e stream-imit luajnë një rol kyç në ofrimin e shërbimeve të stream-imit. Për të
ofruar shërbimin e stream-it me cilësi, këto server-a duhet që të procesojnë të dhënat
multimediale nën kufizimin e kohës dhe të suportojnë veprime kontrolli interaktive si
stop, pause/resume, fast forward dhe fast backward. Server-i i stream-imit duhet që të
marrë komponentët e medias në mënyrë të sinkronizuar. Ai përbëhet nga tre nënsisteme:
Komunikuesi i cili përfshin shtresën e aplikacionit dhe protokollin e transportit. Me anë të
tij, klienti komunikon me server-in dhe merr përmbajtjen multimediale në mënyrë të
vazhdueshme dhe sinkrone.
Sistemi i shfrytëzimit për shërbimin e stream-imit duhet të kënaqë kërkesat real-time për
stream-imin e aplikacioneve
Sistemi i depozitimit për shërbimet e stream-imit duhet të suportojë depozitimin dhe
marrjen e medias së vazhdueshme. [39]
Aktualisht ka një shumëllojshmëri server-ash për streaming. Disa prej tyre janë: Wowza
Media Server, realnetwork server, red5 media server, adobe flash media server etj.
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3.5 Përdorimi i Media Streaming
Në përgjithësi nevojitet një linjë e mirë interneti për të bërë stream. Linja specifike duhen
për nevoja specifike në varësi të përmbajtjes. Për shembull, në qoftë se duam të shohim
me rezolucion të lartë, duhet më shumë linjë se sa të parit me rezolucion të ulët apo të
dëgjuarit e zërit.
Për të aksesuar këtë lloj media, përdoruesit hapin luajtësit e figurës/zërit në kompjuterat e
tyre dhe fillojnë një lidhje me sistemin e serverit. Në internet këto media server-a mund të
jenë web server-a apo pajisje me qëllim specifik të specializuara për përformancë të lartë
stream-i.
Linja e përdorur nga një media stream është bit rate i saj. Nëse bit rate i një rrjeti bie
poshtë normës së nevojitur që stream-i të luhet direkt, atëherë përballemi me imazhe
(frame) të rëna, me humbjen e cilësisë ose me humbjen e zërit. Sistemet e media
streaming përdorin teknologjinë e metodës së kompresimit në kohë reale për të ulur
sasinë e linjës që duhet për çdo lidhje. Disa sisteme media streaming mund të
konfigurohen për të suportuar kualitetin e shërbimit QoS për të mirëmbajtur
performancën e nevojshme.
3.6 Aplikimi i live streaming
3.6.1 Çfarë nevojitet për të krijuar një stream?
Për të bërë stream direkt nga një pajisje video, që mund të jetë kamera ose video player
etj., dhe për ta hapur nga një browser mobile ose desktop duhet të kemi:




Enkoder
Media Stream Server
Faqe web-i

Funksionet e të cilëve janë:
 Enkoderi – realizon kalimin e sinjalit të figurës dhe zërit nga analog në dixhital.
 Media Stream Server – shpërndan sinjalin dixhital figure/zë nëpërmjet rrjetit.
 Faqe web-i – në varësi të konfigurimit mund të dekodojë dhe luajë sinjalin
dixhital në analog në web browser dhe mobile.
Figura 15 paraqet rrjedhën e të dhënave video të bërë stream.
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Figurë 15. Rrjedha e të dhënave në live video stream
3.6.2 Media Stream Server
Serveri që kemi përdorur për të realizuar live streaming është i kompanisë Wowza Media
Systems. Në bazë të kërkimeve të kryera, një nga serverat më të përshtatshëm dhe më të
kompletuar për këtë qëllim është Wowza Media Server. Ai ofrohet në platformat
Windows, Linux dhe Mac, por kemi zgjedhur Linux për më shumë performancë. Streami i këtij serveri punon njëkohësisht në disa protokolle: HTTP për pajisjet iOS, HTTP
Smooth Streaming për tu luajtur në Silverlight, RTSP/RTP për QuickTime dhe për
pajisjet mobile bazuar në Android, Symbian, Blackerry, webOS (HP), dhe konsolet video
game [40]. Sistemi i përdorur është linux CentOS 5, i njohur si sistem stabël dhe
profesional. Pasi instalohet sistemi Linux, vazhdohet me instalimin e sistemit të media
severit. Më pas startohet servisi me anë të:
cd /usr/local/WowzaMediaServer/bin
./startup.sh
sepse tek kjo metodë kemi mundësinë të shohim kush lidhet dhe kush shkëputet gjatë
kohës që serveri është i ngritur.
3.6.2.1 Caktimi dhe konfigurimi i instancës
Wowza ofron edhe mundësi për të krijuar një server: Video Chat, Text Chat, Media
Security, etj., por ne e kemi përdorur atë për Live Video Streaming [41]. Për të krijuar një
të tillë duhen bërë paraprakisht disa konfigurime:
1. Tek direktoria Wowzamediaserver/applications duhet të krijohet një direktori live dhe
brenda saj një tjetër direktori _definst_
2. Tek direktoria Wowzamediaserver/conf krijojmë direktorinë live dhe brenda saj
kopjojmë skedarin application.xml që e marrim nga direktoria conf
3. Modifikohet skedari application.xml përkatësisht si më poshtë:
është <Streamtype>definst<streamtype>
bëhet <Streamtype>live<streamtype>
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Tek preferencat e RTP, midis fushës Properties shtojmë rreshtat:
<Name>rtspSessionName</Name>
<Value>Informatika Stream</Value>
që bëjnë të mundur modifikimin e emrit që publikohet në pajisjen që luhet stream-i.
3.6.2.2 Lejimi në Firewall i portës që përdor sistemi
Me komandat e mëposhtme bëhet lejimi i portës 1935 e cila nevojitet për të pritur
kërkesat dhe përcjellë stream-in tek klientët:
vim /etc/sysconfig/iptables
-A INPUT -m state --state NEW -p tcp --dport 1935 -j ACCEPT
service iptables restart
Kjo gjë bëhet edhe në ruter, nëse do kishim një IP reale dhe do prisnim kërkesa nga jashtë
rrjetit tonë dhe nga interneti. Përveç hapjes së portave do krijonim edhe një rregull Port
Forward për të dërguar kërkesat që vijnë nga jashtë në kompjuterin server.
3.6.3 Faqja web
Që stream-i të luajë në pajisjet mobile zgjidhja është më e thjeshtë, nuk përdoret një faqe
web-i. Për pajisjet mobile do përdoret vetëm një adresë url e cila e drejton pajisjen direkt
në server dhe prej tij marrin drejtimin nga një faqe web-i për të zgjedhur protokollin e
duhur në enkoder. Pasi kanë marrë drejtimin e duhur nga adresa, pajisjet mobile hapin
direkt programin për të luajtur protokollin në varësi të llojit të tyre. Kjo ndarje ndodh
edhe për kompjuterat, faqja kupton sistemin dhe browser-in e përdoruesit dhe e drejton
atë në një faqe tjetër web-i. Faqja tjetër është html dhe përmban një flash player që thërret
serverin për protokollin RTMP.
Për hostimin e faqes web, kemi zgjedhur të përdorim të njëjtin server, linux CentOS, ku
fillimisht kemi instaluar server-in apache për shërbimin e tij. Pasi krijohet faqja, skedari
index.html bashkë me skedarët dhe direktoritë e tjera, vendosen në direktorinë:
/var/www/html dhe nga serveri aksesohet me localhost/index.html.
Më pas është ndërtuar një faqe tjetër e cila gjen browser-in, versionin e tij si edhe
sistemin e shfrytëzimit për pajisje të ndryshme mobile dhe desktop.
Pasi gjendet tipi i browser-it dhe sistemit të shfrytëzimit, përcaktohet në fragment kodin e
mëposhtëm në çfarë do bëhet për secilin rast (duke i vendosur lokacionin nëpërmjet
linkut href).
<script type="text/javascript">
var dBrowser = BrowserDetect.browser
var dOS = BrowserDetect.OS
Tre rregullat e mëposhtme vlejnë për të drejtuar browser-in nga kompjuteri tek një faqe
normale web-i, e cila përdor dimensionet 640x480 dhe flash player.
if (dBrowser == "Chrome") {
window.location.href='/IE/stream.html';
}
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else if (dBrowser = = "Explorer") {
window.location.href='/IE/stream.html';
}
else if (dBrowser == "Firefox") {
window.location.href='/IE/stream.html';
}
Rregulli i mëposhtëm vlen për telefonat iPhone, të cilët kanë browser Safari dhe sistem
shfrytëzimi iOS, pra i ndryshëm nga një sistem i panjohur. Pasi merr këto të dhëna,
browser-i i celularit hap linkun e mëposhtëm i cili është protokoll HTML dhe me
përmasat e 320x480.
else if (dBrowser == "Safari" && dOS != "an unknown OS") {
window.location.href='http://192.168.1.69:1935/live/livestream3/playlist.
m3u8';
}
Rregulli i mëposhtëm vlen për telefonat Nokia, Blackberry të cilët kanë browser Safari
dhe nuk kthejnë llojin e sistemit. Pasi merren të dhënat, browser-i i celularit hap linkun e
mëposhtëm, i cili është një protokoll RTSP dhe me përmasa 320x240 dhe hapet nga
programi mobile Real Player.
else if (dBrowser == "Safari" && dOS == "an unknown OS") {
window.location.href='rtsp://192.168.1.69:1935/live/livestream2';
}
Rregulli i mëposhtëm vlen për të gjithë llojet e browser-ave dhe sistemeve të cilat nuk u
përmendën më lart.
else {
window.location.href='rtsp://192.168.1.69:1935/live/livestream1';
}
</script>
3.6.3.1 Faqe web-i që përdor browser-in e kompjuterit për të luajtur figurën
Për të krijuar faqen që do të gjenerojë flashin, kemi përdorur Adobe Flash Professional.
Për ta krijuar atë duhet të gjenerojmë dy skedarë: një .swf dhe një .html. Skedari .swf
përmban të gjitha figurat, zërat dhe vektorët me të dhëna të mjaftueshme për të luajtur një
figurë. Adobe Flash e gjeneron këtë skedar automatikisht. Skedari .html përmban të
gjithë kodin e mjaftueshëm për të luajtur figurën. Skedarët e gjeneruar .swf dhe .html i
kopjojmë në web server, përkatësisht tek direktoria: /var/www/html/IE, pasi indeksi
kryesor është në direktorinë html.
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3.6.4 Enkoderi
Enkoderi që kemi zgjedhur është Adobe Flash Media Live Encoder. Adobe Flash Media
Live Encoder është një program për të kapur, enkoduar dhe strimuar zë dhe figurë në
kohë reale tek një stream server [42].
3.6.4.1 Bazat e Flash Media Encoder-it
Flash Media Live Encoder është dizenjuar për prodhuesit e zërit dhe figurës që kërkojnë
të punojnë sa më thjeshtë dhe përshtatshëm. Ai ka një ndërfaqe të unifikuar për pajisjet që
kapin figurën dhe zërin, mjetet kryesore për të modifikuar, kontrollin e cilësisë nga
parametrat e enkodimit dhe transmetim direkt në stream server. Flash Media Live
Encoder mund të punojë edhe nga command line, duke bërë të mundur një sezon
enkodimi të vazhdueshëm dhe duke e integruar atë me sistemet e automatizuara [43].
3.6.4.2 Veçoritë e Flash Media Encoder 3
Flash Media Live Encoder 3 përfshin shumë veçori, disa prej të cilave janë:
- Disa enkodime - Enkodon deri në tre stream-e me linjë (bit rate) dhe dimensione
të ndryshme të figurës njëkohësisht. Disa enkodime në të njëjtën kohë janë të
aplikueshëm për stream-in e figurës, me ose pa zë [43].
- Regjistrim dixhital i figurës – Lejon të fillojë dhe pushojë regjistrimi në server me
ngjarjen që po enkodohet. Kur është duke u regjistruar një media në server,
përdoruesit mund të kërkojnë dhe pushojnë regjistrimin nga serveri. Regjistrimi
dixhital i figurës kërkon një stream server [43].
- Rregullim automatik – Ulje e cilësisë – versioni i mëparshëm Flash Media
Encoder 2.5, përfshinte një mundësi për imazhe të humbura për të bërë dërgimin
optimal të biteve, edhe në kushte jo optimale të linjës së rrjetit. Në Flash Media
Live Encoder 3, mund të rregullojmë cilësinë e enkodimit të figurës duke
degraduar kualitetin ose duke humbur imazhe.
Disa veçori të tjera janë: fut kohën e sistemit, përdor parametra në emrat e skedarëve dhe
emrat e stream-eve, ndarja e skedarë të vetëprodhuar, profile të reja, suport për pajisjet e
reja, procesimi me disa bërthama për formatin VP6, ndërfaqe e përmirësuar etj [43].
3.6.4.3 Ndërfaqja e Flash Media Live Encoder-it
Ndërfaqja e Flash Media Live Encoder-it përmban një shikim paraprak të figurës që futet,
figurës që del dhe nivelin e zërit. Përpara se të enkodojmë, mund të zgjedhim përmasën e
figurës që futet dhe asaj që del për ta parë paraprakisht në dritaren përkatëse. Gjatë
enkodimit, nëse po enkodohen disa stream-e njëkohësisht, mund të zgjedhim cilin stream
të shikojmë, duke përdorur kontrollin e shikimit paraprak, poshtë dritares së saj. Paneli i
kontrollit të ndërfaqes është aty ku konfigurohen mundësitë e enkodimit, shikohen dhe
konfigurohen loget, fillon dhe ndalon sezoni i enkodimit. Ndërfaqja e Flash Media Live
Encoder 3 para fillimit të enkodimit jepet në figurën 16.
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Figurë 16. Ndërfaqja e Flash Media Live Encoder
Në këtë ndërfaqe mund të konfigurohen opsione të ndryshme.
3.6.5 Enkodimi dhe Stream-i
Fillimi dhe ndalimi i enkodimit mund të realizohet nga ndërfaqja grafike e përdoruesit
dhe nga rresht komanda me anë të komandave përkatëse.
3.6.5.1 Përdorimi i logut të enkodimit
Logu i enkodimit ofron informacion të detajuar në sezonet e enkodimit dhe është një mjet
i rëndësishëm për problemet. Nëse jemi duke u munduar për të zgjidhur një problem, me
Flash Media Live Encoder-in, personeli i suportit mund të kërkojë që të ekzaminojë
logun, ose t‟ua dërgojmë atë. Me logun e enkodimit, mund të shohim dhe ruajmë loget e
sezoneve të enkodimit dhe të shohim informacion për statusin rreth sezonit.
Në ndërfaqen grafike të përdoruesit, dritarja e logut shfaqet automatikisht kur fillon
enkodimi. Gjatë enkodimit, ngjarjet e loguara dhe mesazhet e statusit të enkodimit
shfaqen në kohë reale.
Sesioni i logut në krahun e majtë të panelit liston ngjarjet e rëndësishme të enkodimit,
ngjarjet e skedarëve të sistemit dhe mesazhet e ndonjë gabimi që ndodh. Çdo ngjarje dhe
mesazh përmban një stampë të orës kur ka ndodhur.
Sesioni i statistikave në krahun e djathtë të panelit, tregon informacion se çfarë janë duke
kryer enkoderat e figurës dhe zërit, të dhënat e veçorive aktuale dhe mjedisin e
enkodimit. Në dritaren e enkodimit, mund të shohim kohën (për sekondën e fundit)
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aktuale të enkodimit, linjat aktuale, imazhet për sekondë dhe në qoftë se ka rënë ndonjë
frame. Gjithashtu mund të shohim edhe mesataren e sezonit aktual të enkodimit. Ky
informacion mund të na ndihmojë të përmirësojmë veçoritë e enkodimit për rezultate më
të mira. Tabela e publikimit tregon informacion për linjën që Flash Media Live Encoder-i
po publikon në server, buffer-in e RTMP dhe numrin e frame-ve të humbura nga
rregullimi automatik (nëse është lejuar Auto Adjust).
3.6.6 Konfigurimi dhe Automatizimi
3.6.6.1 Konfigurimi i mundësive të enkodimit
Mund të aksesojmë pjesën më të madhe të kontrolleve në panelin e mundësive të
enkodimit të Flash Media Live Encoder-it i cili shfaqet paraprakisht kur hapet ai. Ky
panel përmban mundësi për rregullimin e figurës, zërit dhe veçoritë e daljes (në server).
Nëse nuk është lidhur ndonjë pajisje që fut figurë në kompjuter në momentin që fillon
aplikacioni, figura dhe zëri nuk mund të zgjidhen për tu vënë në punë në panelin e
enkodimit dhe mundësitë e enkodimit janë gri. Me shtimin e një pajisjeje që fut figurë
(kamera, DVR, etj.) në kompjuter, të gjitha këto mundësi aktivizohen.
3.6.6.2 Zgjedhja e një mundësie për linjën
Flash Media Live Encoder-i përfshin presetet e tabelës 12 për enkodim. Presetet
specifikojnë veçoritë e figurës dhe zërit që janë të përshtatshëm për linjën tonë. Presetet i
ulët, mesatar dhe i lartë janë të përshtatshëm për figurën VP6. Presetet mesatar dhe të
lartë janë të përshtatshëm për figurën H.264. Gjithashtu janë të pranishëm presetet për
disa enkodime njëkohësisht.
Preseti

Formati
figurës

Imazh Format
e për i i zërit
sekond
ë (fps)

Kanali
i zërit

Ritmi
(Sampl
e rate)
(Hz)

Linja e
zërit
(bit-rate)
Kbps

VP6

Linja
Përmasat
(bit(piksela)
rate) e
figure
s Kbps
100
176x144

Linjë e
ulet
150
Kbps
Linjë
mesatar
e 300
Kbps
Linjë e
larte
800
Kbps
Linjë
mesatar
e 300
Kbps

15

Nellym
oser

Mono

11025

22

VP6

200

320x240

15

MP3

Mono

22050

48

VP6

650

320x240

30

MP3

Stereo

44100

128

H.264
Main
profile,
Niveli

200

320x240

20

MP3

Mono

22050

48
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3.1
Linjë e H.264
larte
Main
800
profile,
Kbps
niveli
3.1
disa
VP6
linja, 2
streame
Disa
VP6
linja 3
streame
Disa
H.264
linja 2 Profili
stream- Base
e
profile,
niveli
3.1
Disa
H.264
linja 3 Base
stream- profile,
e
niveli
3.1

650

320x240

30

MP3

Stereo

44100

128

300;1
000

320x240;
640x480

25

MP3

Stereo

44100

128

150;3
00;65
0

176x144;
320x240;
640x480

25

MP3

Stereo

44100

128

300;
700

320x240;
640x480

25

MP3

Stereo

44100

128

150;
300;
650

176x144;
320x240;
640x480

25

MP3

Stereo

44100

128

Tabelë 12. Zgjedhja e linjës
Nëse pajisja që fut figurën dhe zërin nuk prodhon figurë dhe zë me parametrat që kërkon
preseti, Flash Media Encoder-i zgjedh vetë vlerën më të përafërt.
3.6.7 Konfigurimi i mundësive të enkodimit të figurës
Në panelin e mundësive të enkodimit, nga krahu i figurës (video), mund të konfigurojmë
shumë veçori për figurën, mund të konfigurojmë disa enkodimeve njëkohësisht, të
realizojmë konfigurimin e enkodimit të zërit.
3.6.8 Detyrat që fillojnë automatikisht
Flash Media Live Encoder-i përfshin disa veçori dhe strategji për të na siguruar që sezoni
i stream-it është në vazhdim për 24 orë dhe 7 ditë të javës.
3.6.8.1 Specifikimi i veçorive të rilidhjes
Nëse linja bie gjatë një sezoni enkodimi, Flash Media Live Encoder-i tenton çdo pesë
sekonda të rilidhet derisa lidhja të kthehet. Kur lidhja është kthyer, Flash Media Live
Encoder-i e vazhdon enkodimin. Në mund të ndryshojmë numrin e përpjekjeve për tu
rilidhur dhe intervalin midis tyre në një profil XML.
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Hapim një profil XML që duam të ndryshojmë me një editor teksti dhe shtojmë kodin e
mëposhtëm:
<reconnectinterval>
<attempts>num </attempts>
<interval>interval</interval>
</reconnectinterval>
ku num është numri i herëve që Flash Media Live Encoder-i duhet të tentojë për tu
rilidhur dhe interval është numri i sekondave që Flash Media Live Encoder-i duhet të
presë përpara se të tentojë të rilidhet. Mund të përdorim vlera dhjetore ose të plotë në
parametra, por tek num duhen vlera fikse. Për të dy parametrat, vlerat zero dhe negative
bëjnë që Flash Media Live Encoder-i të mos tentojë të rilidhet. Në këtë rast skedari log
përfshin një mesazh që tregon që Flash Media Live Encoder-i nuk tentoi të rilidhet.
3.6.9 Kodi i kohës
Kur punojmë me një pajisje që fut figurë në kompjuter, ne mund të konfigurojmë Flash
Media Live Encoder-in të bashkangjitë kodin e kohës në figurën që bëhet stream.
Aplikacionet e klientëve mund të marrin kodin e kohës duke përdorur edhe ActionScript.
3.6.10.1 Parametrat optimalë
Parametrat që nevojiten për të bërë stream të pajisjeve desktop dhe mobile për
implementimin tonë janë si më poshtë:
Preset: Costum – përdorim këtë preset pasi mundësitë e mëposhtme do i konfigurojmë
sipas nevojave tona.
Zgjedhim Video, dhe më pas pajisjen e figurës hyrëse tek device.
Parametrat e pajisjes duhet të jenë të pranueshëm (drita, kontrasti etj.) për të patur një
cilësi sa më të mirë të figurës.
Format: H.264–Kemi zgjedhur këtë format edhe pse përdor më shumë burime, por ka
cilësi më të mirë se sa formati VP6.
Frame rate: 25fps – Ky është standardi i figurës PAL, që përdoret në Evropë.
Image Size: 640x480 – Eshtë një nga parametrat më të përdorur për figurën e
inkorporuar në faqet e internetit, mjaftueshëm për syrin e njeriut.
Bit rate1: 500, Output Size1: 640x480 - Ky është stream-i i parë që do përdoret për
faqen web, ku linja 500 Kbps është mjaftueshëm për përmasat 640x480 që do luhen në
monitor.
Bit rate2: 200, Output Size2: 320x240 – Ky është stream-i i dytë që do përdoret për
telefonat mobile nokia, blackberry dhe android, telefona që përdorin protokollin RTSP
dhe që kanë përmasat e ekranit 320x240.
Bit rate3: 500, Output Size3: 320x480 - Ky është stream-i i tretë që do përdoret për
telefonat mobile Apple, të cilët përdorin protokollin HTTP dhe kanë përmasa të ekranit
320x480.
Zgjedhim Audio dhe pajisjen me të cilën do marrim zërin hyrës në Device.
Formati që do përdorim është AAC (që duhet instaluar) pasi ka cilësi më të mirë dhe
është më i suportueshëm se MP3.
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Channels: Mono, Sample Rate: 22050, Bit Rate: 48 - Duke zgjedhur Mono, të dy
altoparlantët do kenë të njëjtin zë, sample rate dhe bit rate janë parametra të mjaftueshëm
për situatën që po përdorim për stream.
Zgjedhim Stream to Flash Media Server dhe FMS URL: rtmp://192.168.1.69/live e
cila është adresa e serverit ku do bëjmë stream.
Stream: livestream% - livestream është emër që kemi zgjedhur për stream-in dhe
përqindja tregon që janë disa stream-e në të njëjtën kohë.
Figura 17 jep një paraqitje të këtyre konfigurimeve.

Figurë 17. Parametrat optimalë
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3.7 Multimedia streaming on demand duke përdorur bazat e të dhënave
multimediale (MMDBMS)
Teknologjia e bën më të këndshëm dhe tërheqës procesin e të mësuarit për studentët e
çdo moshe. Platformat multimediale edukative online që hostojnë përmbajtje si video
inkurarojnë studentët të mësojnë në mënyra të ndryshme.
Teknologji të reja të tilla si streaming media-on-demand, mjetet për blogje, sistemet
online të menaxhimit të klasave ofrojnë shumë opsione për pedagogët dhe studentët për
të komunikuar brenda dhe jashtë klasës. Teknologjitë arsimore gjithashtu lehtësojnë
komunikimin përmes forumeve të diskutimit ku përdoruesit mund të ndajnë idetë dhe
planet mësimore në një klik të mouse-it. Kjo ndarje dhe bashkëpunim i burimeve rrit
procesin e të mësuarit dhe e lëviz sistemin arsimor përtej katër mureve të klasës.
Kërkimet tregojnë se kur video dhe multimedia janë implementuar në shkolla, studentët
janë më të angazhuar, performanca e pedagogut përmirësohet dhe bashkëveprimi studentpedagog është më i madh. Multimedia lejon për të mësuar edhe në celular, kështu që
vendndodhja nuk është më një çështje. Ajo gjithashtu ofron fleksibilitet me metodat e
mësimdhënies dhe të mësimnxënies. Meqenëse disa studentë janë visualë në të mësuar,
ndërsa të tjerë janë dëgjimorë, multimedia u mundëson atyre të mësojnë në atë mënyrë që
ata ndjehen më komod. Ajo gjithashtu nxit bashkëpunimin nëpërmjet blogjeve, forumeve
të diskutimit dhe rrjeteve sociale.
Multimedia përdoret jo vetëm në live streaming, por ka një përdorim të gjerë edhe në
video on demand. Në pjesën e dytë të këtij kapitulli do të trajtojmë video streaming me
video të regjistruara më parë e të ruajtura në një bazë të dhënash meqenëse ka patur edhe
një zhvillim të tyre në këtë drejtim për të suportuar materialet multimediale.
Një sistem menaxhimi i bazave të të dhënave multimediale duhet të suportojë tipe të të
dhënave multimediale përveç sigurimit të lehtësirave për funksionet e DBMS tradicionale
si krijimin e bazës së të dhënave, modelimin e të dhënave, marjen e të dhënave,
aksesimin dhe organizimin e të dhënave si edhe pavarësinë e tyre [44]. Përmbajtja e
MMDBMS përbëhet nga: të dhënat e mediave, të dhënat për formatin e mediave,
frekuenca e përditësimit (frame rate), rezolucioni si edhe fjalë kyçe përshkruese të
përmbajtjes [45]. Sasia e madhe e të dhënave në aplikacione të ndryshme në lidhje me
multimedian garanton që të ketë baza të dhënash, sepse bazat e të dhënave sigurojnë
qëndrueshmërinë, konkurencën, integritetin, sigurinë dhe disponueshmërinë e të dhënave,
kërkesat dhe rikthimin e të dhënave.
Oracle intermedia është një tipar që mundëson bazën e të dhënave Oracle të ruajë,
menaxhojë dhe të marrë imazhe, audio, video ose të dhëna të tjera heterogjene të medias
në një mënyrë të integruar me informacione të tjera të kompanive [46]. Ajo zgjeron
besueshmërisë, disponueshmërisë dhe menaxhimin e të dhënave të oracle me përmbajtjen
multimediale me tipet e reja të të dhënave, ORDImage, ORDAudio dhe ORDVideo [51].
Në këtë sesion të këtij kapitulli do të tregojmë implementimin e një aplikacioni i cili
përdor bazën e të dhënave oracle dhe helix server për të bërë video streaming.
Aplikacioni ofron menaxhimin (insert, update, delete) të lëndëve të ndryshme, temave të
tyre dhe video-ve për çdo temë, duke e konsideruar këtë aplikacion si një mjedis
telemësimi.
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3.7.1 Konfigurimi i mjedisit dhe baza e të dhënave
Në këtë sesion kemi përdorur oracle server 10g r2 në sistemin e shfrytëzimit Windows
Xp sp2 dhe oracle database client v11.1.0.6. Direktoria Bin e oracle dhe path-i i klientit
janë përfshirë në Path-in e variablave të mjedisit të sistemit të shfrytëzimit. Helix Server
është një program i cili është i aftë të bëjë streaming të videos dhe audios. Ai është një
nga server-at më të fuqishëm për stream-imin e medias [47]. Oracle Multimedia Plug-in
3.0 për RealNetworks Streaming Server mundëson lidhjen midis Oracle Server dhe Helix
Server duke bërë kështu të mundur video streaming direkt nga Oracle database tek një
klient. Pika më e rëndësishme është konfigurimi i një wallet, i cili lejon lidhjen me Oracle
Server pa domosdoshmërinë e shkrimit të username dhe password-it. Në këtë mënyrë
arrihet një siguri më e lartë. Pas krijimit të wallet është e nevojshme të modifikohet
skedari sqlnet.ora në mënyrë të tillë që çdo tentativë për login duhet të kalojë nga wallet-i
i krijuar. Në të njëjtën mënyrë duhet të konfigurojmë skedarin tnsnames.ora ku shtojmë
disa rreshta të tjerë për alias-in e krijuar në wallet. Më pas kemi konfiguruar një pikë
montimi në Helix Server e cila do të jetë pika për të komunikuar me oracle server.
Gjithashtu kemi krijuar një rol Menaxher, i kemi dhënë atij privilegjet e duhura dhe i
kemi bërë përdoruesit anëtarë të tij. Për ndërtimin e aplikacionit kemi përdorur edhe
Wamp server, Zend Studio, Php, realplayer dhe totalvideo converter.
Tabelat më të rëndësishmë në bazën tonë të të dhënave janë: “Lendet”, “Leksionet” dhe
“Videot”. Një lëndë ka disa tema dhe një temë mund të ketë disa video të lidhura me të.
Gjithashtu kemi krijuar tabelat përkatëse për rolet dhe përdoruesit. Tabela më e veçantë
është tabela ”videot” sepse në të kemi përdorur tipin e të dhënave ordvideo:
create table videot
(id number not null primary key,
leksion_id number not null,
video ordsys.ordvideo not null,
data date default sysdate not null,
constraint fk_videot_leksionet
foreign key(leksion_id) references leksionet(id) on delete cascade);
Një video ruhet në fushën e tipit ordsys.ordVideo. Ky nuk është një tip primitiv, por një
tip agregat krijuar me anë të kësaj sintakse: Create Type OrdVideo AS Object ... [48]. Ky
tip ka disa atribute dhe metoda. Është e nevojshme të ruajmë informacionet binare të
videos si edhe disa informacione të tjera si: numri i frameve, kohëzgjatja e video,
frekuenca e ndryshimit të frame-ve, përmasat e videos, numrin e ngjyrave, rezolucionin e
frame, formatin e videos, tipin MIME. Video ruhet në OrdSource i cili ka disa atribute ku
më i rëndësishmi është fusha në të cilën ruhet aktualisht video e tipit BLOB.
3.7.2 Gjenerimi i video streaming
3.7.2.1 Arkitektura e video streaming
Për të parë një skedar media i cili shkarkohet nga interneti ka dy mënyra. Mënyra e parë
ka të bëjë me shkarkimin e të gjithë skedarit dhe më pas ai mund të shihet, dhe mënyra e
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dytë ka të bëjë me shikimin e skedarit ndërkohë që ai është duke u shkarkuar në kujtesën
buffer të kompjuterit, për këtë arsye ai mund të shihet pothuajse në të njëjtën kohë me
shkarkimin nga interneti. Gjithashtu për të ruajtur të dhënat e tipit të media-s, të tilla si
audio dhe video ka dy mënyra, si skedar ose në një bazë të dhënash. Në këtë pjesë të këtij
kapitulli, projekti ka të bëjë me realizimin e video streaming ku informacionet merren
nga baza e të dhënave. Kërkesa për streaming bëhet nga klienti, kur ai shkruan një adresë
(URL) në çdo program që lexon skedar audio ose video të tilla si Windows Media Player,
QuickTime, RealPlayer, ose nga çdo web browser. Kërkesa për video streaming dërgohet
në server në portën 8090 (përcaktuar në mënyrë arbitrare) me protokollin HTTP (rasti i
web browser), ose në portën 554 me anë të protokollit RTSP. Helix Server, i cili dëgjon
në këto dy porta, pas marrjes së kërkesës, thërret plug-inin e Oracle që është si një
ndërmjetës midis Helix Server dhe Oracle, dhe dërgon një kërkesë për të marrë videon
përkatëse. Helix-i e kupton që kjo kërkesë për video i është drejtuar Oracle-it, nga emri i
pikës së montimit të specifikuar në URL. Nga Helix-i, plug-init të Oracle i jepet ID e
videos, emri i procedurës PL/SQL që do të bëjë kërkesën në bazën e të dhënave, dhe
stringu i lidhjes me DB, siç është treguar në figurën 18. Procedura bën një pyetje në
tabelën përkatëse për të marrë videon.
Windows Media
Player/RealPlayer/QuickTi
me
/Plug-in për browser-in

RTSP/
HTTP/MM
S

Helix Server 14

Oracle Plug-in

Procedura
PL/SQL
Tabela

Figurë 18. Arkitektura e video streaming duke përdorur helix server dhe oracle server
Procedura e cila merr videon është:
Create or Replace Procedure MerrVideo (idin in integer, TeDhena out blob, TipMime out
varchar2)
as
obj ordsys.ordvideo;
tmp blob;
mime varchar(200);
format varchar2(31);
ctx raw(64) :=null;
Begin
Select video into obj from videot
where id = idin;
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dbms_lob.createtemporary(tmp, true, 10);
obj.getContentInLob(ctx, tmp, mime, format);
TeDhena:= tmp;
TipMime:= mime;
commit;
Exception
when no_data_found then
dbms_output.put_line(„Video me këtë ID nuk ekziston.‟);
end MerrVideo;
Kjo procedurë ka tre parametra, një IN i cili merr id e videos, dhe dy OUT. Fillimisht, ajo
bën një kërkesë në tabelën që mban videot, dhe rezultati, nëse ka, vendoset në variablin
"obj", nëse nuk ka rezultat, atëherë thërritet në mënyrë implicite exception-i. Në vijim, ne
kemi krijuar variablin "tmp" me procedurën CreateTemporary të paketës DBMS_LOB,
që do të thotë se vlera që do të mbajë ky variabël do të ekzistojë për sa kohë që do të
ekzistojë edhe sesioni, kështu që vlera e parametrit të fundit është 10, përndryshe vlera e
këtij variabli do të ekzistojë deri në fund të thirrjes së këtij funksioni. Pas kësaj, përdorim
metodën getContentInLob e cila merr 4 parametra. Nga kjo metodë e OrdVideo, marrim
videon nga Blob e OrdSource dhe tipin Mime. Këto vlera u jepen dy parametrave të
fundit të procedurës tonë. Kur kërkesa bëhet nga browser-i, Helix Server gjeneron një
informacion metadata, një skedar me prapashtesën Ram. Ky skedar i tregon browser-it
tipin MIME të informacionit multimedial, i cili u mor nga procedura "MerrVideo".
Bazuar në tipin MIME, browser-i thërret plug-inin e duhur të programit i cili është në
gjendje të interpretojë informacionin.
Në këtë sesion të këtij kapitulli, kemi përdorur video me formatin RealVideo. Kur
browser-i merr skedarin Ram, ai thërret plug-in e RealPlayer dhe pastaj fillon të shfaqë
videon (në një sesion në website). Nëse RealPlayer nuk është i instaluar atëherë video-ja
nuk shfaqet. Ne mund të shkruajmë:
rtsp://localhost:554/live/23
http://localhost:8090/ramgen/live/23
Kur bëhet një kërkesë për video, në URL që përdor protokollin HTTP, fjala ramgen e
komandon Helix-in për të gjeneruar skedarin metadata Ram.
3.7.2.2 Arkitektura e aplikacionit dhe implementimi
Ky aplikacion, i cili është i bazuar në web, shfaq në një faqe web-i një menu me listën e
lëndëve dhe listën e temave për çdo lëndë (pas klikimit në një nga lëndët). Kur klikohet
mbi një nga temat, shfaqen disa "linqe" me videot e temave përkatëse. Një temë mund të
përmbajë më shumë se një video. Aplikacioni gjithashtu ofron mundësi për të shtuar tema
ose lëndë të tjera, të gjitha këto mund të gjenerohen në mënyrë dinamike.
Figura 19 tregon se dy aplikacione të ndryshme serveri dërgojnë të dhëna në browser-in e
klientit: Helix Server i cili bën video streaming, kështu që brenda browser-it ai shkarkon
dhe shfaq videon, ndërsa tjetri, Apache Server gjeneron në mënyrë dinamike të dhënat e
marra nga Oracle, skedarët php që janë në server gjenerojnë të dhëna dinamike.
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Figurë 19. Arkitektura e aplikacionit
Skedarët e php lexojnë tabelat e databazës, dhe shfaqin në browser-in e klientit linqet për
menunë e listës së lëndëve, temave dhe linqet për videot përkatëse, ndërsa Apache Server
bën interpretimin e këtyre skedarëve php. Kjo mënyrë lehtëson përdoruesit, të cilët vetëm
me disa klikime nga browser-i i tyre, shfaqin videot përkatëse, pa pasur nevojë për të
shkruar URL e videos, ndërsa Apache Server dhe Php gjenerojnë linkun e përshtatshëm
të videos. Është me rëndësi të përmendim se të dy aplikacionet e serverit, Apache Server
dhe Helix Server janë të vendosura në server dhe komunikojnë me bazën e të dhënave
Oracle.
Fillimisht shfaqim një menu me listën e lëndëve, në mënyrë të tillë që të jetë më e lehtë
për përdoruesin për të zgjedhur temën e duhur dhe pastaj videot përkatëse. Kjo realizohet
nga faqja "menu.php".
Një link nga gjenerimi dinamik është:
<a href=”lenda.php?id=5” target=”trupi”>Baza të dhënash</a>
Kur klikohet mbi këtë link, në frame-in e HTML të quajtur "trupi", do të shfaqen të
gjitha temat e lëndës "Baza të dhënash”. Kur përdoruesi klikon mbi një nga temat, thirret
një faqe tjetër web-i e emërtuar "leksione.php", e cila shfaq të gjitha videot përkatëse të
asaj teme.
Një fragment kodi i faqes “lenda.php” është:
<?php
$lidhja = oci_connect(videostream, videostream, „orcl‟);
$query = oci_parse($lidhja, "Select id, emri_leksionit From leksionet Where
lenda_id = :t_id;");
$id = $_REQUEST[„id‟];
oci_bind_by_name($query, ':t_id', $id);
oci_execute($query);
while($fusha = oci_fetch_array($query)) {
echo “<a href=‟leksioni.php?id=”.$fusha[„id‟].”‟ target=‟_self‟> “ .
$fusha[„emri_leksionit‟] . “</a><br /><br />”;
}
oci_close($lidhja);
?>
Kërkesa ka një kusht, të cilit duhet ti jepet një vlerë dinamike, për të marrë vetëm temat e
lëndës së klikuar. Kjo vlerë merret nga variabli i php që mban id e lëndës së klikuar nga
përdoruesi. Linku i klikuar gjeneron një URL të tillë si http://localhost/lenda.php?id=5.
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Nëpërmjet $ _REQUEST marrim vlerën e parametrit id të URL, dhe ia japim për vlerë
variablit $id. Kërkesa ekzekutohet dhe më pas me anë të ciklit while gjenerohen temat.
Përdoruesi mund të klikojë mbi secilën nga lidhjet e krijuara dhe më pas ai drejtohet në
një faqe tjetër të quajtur "leksioni.php", e cila shfaq të gjitha videot e temës. Një fragment
kodi i faqes “leksioni.php” është:
<?php
$lidhja = oci_connect(videostream, videostream, „orcl‟);
$query = oci_parse($lidhja, "select id from videot where leksion_id = :t_id;");
$id = $_REQUEST[„id‟];
oci_bind_by_name($query, ':t_id', $id);
oci_execute($query);
while($fusha = oci_fetch_array($query)) {
?>
<embed src=http://localhost:8090/ramgen/live/<?php echo $fusha[„id‟]; ?>
type="audio/x-pn-realaudio-plugin" autostart=”false” hidden=”false” loop=”false”
volume=”50”></embed>
<?php
}
oci_close($lidhja);
?>
Tag-u embed shërben për të shfaqur videon në aplikacionin përkatës i cili është thirrur
nga browser-i bazuar në tipin MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions). Linku i
videos i jepet për vlerë atributit src ku ai është i specifikuar dhe id e marrë nga kërkesa.
Kur browser-i bën një kërkesë me këtë URL, helix server merr id që gjendet në fund të
URL. Helix-i i kalon plug-init të Oracle këtë id dhe emrin e procedurës që duhet të thirret
për të bërë stream këtë video. Figura 20 paraqet video streaming për një temë të një lënde
ndërsa figura 21 paraqet detajet e temës për një lëndë të caktuar.

Figurë 20. Video streaming
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Figurë 21. Detajet e temës për një lëndë të caktuar
3.7.3 Kërkimi i temave sipas titullit dhe fjalëve kyçe
Për të kërkuar për një temë (në mënyrë indirekte ky është një kërkim për video), kemi
përdorur dy elementë: titullin e temave dhe fjalët kyçe. Fjalët kyçe duhet të ndahen nga
njëra-tjetra vetëm nga hapësira dhe nuk duhet të përdoren si karaktere si ë ose ç. Për ta
arritur këtë kemi përdorur dy procedura, njëra është përdorur për të kërkuar për fjalë në
titull, ndërsa tjetra merret me kërkimin e fjalëve të vendosura në fushën e fjalëve kyçe.
Këto procedura shfaqin në browser nëpërmjet Php një listë të temave që përmbajnë fjalët
që përdoruesi po kërkon, ose në titull, ose në fjalët kyçe. Një pjesë e rëndësishme e kësaj
pune është bërë nga të skripti php në faqen "kerko.php". Nëse gjendet diçka atëherë do të
shfaqen rezultatet. Fjalët e shkruara, fillimisht do të kërkohen si një e tërë, më pas nëse ka
më shumë se sa një fjalë, secila prej tyre do të vendoset në një tabelë php dhe do të
krahasohet me temat dhe fjalët kyçe. Ky algoritëm është i orientuar nga gjuha shqipe. Në
këtë lloj kërkimi, emrat përdoren më shpesh se sa foljet. Në gjuhën shqipe, emrat i
ndryshojnë prapashtesat në mënyrë të ndryshme nga ato në gjuhën angleze. Për këtë
arsye, në përgjithësi emrat nuk ndryshojnë me më shumë se dy karaktere, duke supozuar
se rrënja e fjalës në gjuhën shqipe nuk ndryshon, ka gjithashtu edhe përjashtime nga rasti
të përgjithshëm. Sipas këtij algoritmi, fjalët me një ose dy karaktere nuk do të merren në
konsideratë, për shkak se ato nuk konsiderohen si "fjalë" dhe kërkimi bëhet duke fshirë
një, dy ose tre karaktere nga fjala.
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3.8 MIS në muzetë virtualë për ruajtjen e trashëgimisë kulturore
Në literatura të ndryshme përkufizimi i muzeut virtual është përcaktuar si një burim
informacioni, përgjithësisht në Internet, dhe i aksesueshëm nga të gjithë. Një muze virtual
e përfaqëson informacionin nëpërmjet multimedias, me ndihmën e një ndërfaqeje që
është bazuar në një koncept dhome ku përdoruesi mund të navigojë për ta eksperimentuar
atë. Informacioni është thelbësor për muzeun virtual ashtu siç janë objektet për një muze
fizik. Shkalla e teknologjisë dhe e prezantimit të informacionit varion nga një tekst i
thjeshtë html me grafikë në klipe multimediale, animime, audio dhe ndërfaqe të cilat
kërkojnë që përdoruesit të kenë internet të shpejtë.
Muzeu virtual është rezultat i bashkimit të konceptit tradicional të një muzeu me
kompjuterin multimedial dhe teknologjinë e komunikimit në Internet. Muzeu virtual
është dematerializimi i objekteve për përfitimin e sigurimit të më shumë informacioneve
mbi objektin: imazhi në të gjitha manifestimet e tij, 2D, 3D, analizat fiziko-kimike etj.
3.8.1 Çfarë është një muze?
Përcaktimi i një muzeu ka evoluar në të njëjtën linjë me zhvillimin e shoqërisë. Një muze
është një institucion jo-fitimprurës, i përhershëm në shërbim të shoqërisë dhe zhvillimit të
saj, i hapur për publikun, i cili përfton, ruan, hulumton, komunikon dhe ekspozon
trashëgiminë materiale dhe jomateriale të njerëzimit dhe mjedisit të tij për qëllime të
arsimit, studimit dhe argëtimit [49].
Që kur muzetë publikë dhe ata nacionalë u prezantuan, ka pasur shumë ndryshime në
mënyrën se si ata drejtojnë kontekstin e tyre dhe mënyrën se si ata punojnë. Megjithatë,
mbledhja, ruajtja dhe shfaqja e objekteve kanë qënë gjithmonë baza e punës së tyre.
Muzetë kanë marrë detyra të tjera siç është p.sh. krijimi i institucioneve për edukim, jo
vetëm për arsimin e lartë por edhe si një burim për të gjitha tipet e institucioneve të të
mësuarit.
3.8.2 Çfarë është një muze virtual?
Përkufizimi i parë se çfarë është muzeu virtual, ishte thjesht faqja e internetit e një muzeu
fizik [50]. Koncepti i një muzeu "pa mure" u paraqit në fillim të viteve 1953 nga
Malraux, i cili e imagjinonte atë si një mjedis për prezantimin e fotografive kryesore dhe
artit. Termi “muze virtual” u shpik fillimisht nga Tsichritzis dhe Gibbs në artikullin e tyre
për muzetë virtualë [51]. Një ide tjetër e hershme e muzeut virtual ishte ajo e një kopjeje
të muzeut fizik përsa i përket arkitekturës. Ai në përgjithësi përmbante imazhet 2D dhe
3D të objekteve nga koleksionet e muzeve [52]. Muzeu virtual me kalimin e viteve i
referohej faqeve web të muzeve që përmbajnë tipe të ndryshme të mediave për të ruajtur
informacionin, siç janë imazhet, tekstet, zëri etj [50].
Kjo është ende pjesë e përkufizimit të një muzeu virtual, por sot ai konsiderohet të mbajë
një kompleksitet më të madh se sa thjesht tipe të ndryshme të mediave që prezantojnë
informacionin në një sajt. Muzetë virtualë janë bërë jo thjesht një mënyrë për të paraqitur
informacionin bazë, por gjithashtu është një mënyrë se si informacioni prezantohet tek
përdoruesi.
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3.8.3 Përkufizimet e muzeut virtual
Ashtu si me teknologjinë, ideja dhe përkufizimi është nën ndryshim të vazhdueshëm dhe
ajo çfarë mund të jetë cilësuar si një muze virtual në përkufizimin enciklopedik, mund të
mos jetë më njëlloj.
Sot përkufizimi i muzeut virtual po vjen afër me atë se çfarë është një muze real. Kjo për
arsye sepse ai arrin të ofrojë të gjithë informacionin në të njëjtën formë si një muze real.
Ai nuk është më vetëm një website me informacion të paraqitur nëpërmjet multimedias,
ose një faqe interneti me një bazë të dhënash lidhur me të.
Rayward dhe Twidale e përshkruajne atë:
Në të njëjtën mënyrë që një muze real nuk është thjesht një depo fizike ose depo e
artifakteve që është organizuar për të mundësuar akses më efikas për këto objekte, një
muze virtual nuk është thjesht një bazë të dhënash e imazheve të dixhitalizuar të
lidhura me programe për marrje informacioni [53].
Një nga pjesët më të rëndësishme të muzeve virtualë është aksesueshmëria [54]. Është
mjedisi i Internetit që e bën muzeun virtual fleksibël dhe dinamik.
Aksesueshmëria i jep gjithashtu mundësi muzeve të arrijnë një audiencë më të madhe në
forma virtuale krahasuar me format fizike [55]. Numri i vizitorëve është potencialisht i
pafund dhe kështu është edhe shtrirja gjeografike që mund të arrijë muzeu virtual [53].
Është thjesht një çështje për të arritur një audiencë të madhe me informacion, por është
gjithashtu dhe një çështje për të prezantuar audiencën me një eksperiencë dhe për të
ofruar mundësinë e mësimit të mëtejshëm nëpërmjet bazës të të dhënave të trashëgimisë
dixhitale [56]. Fuqia kryesore e muzeut virtual është informacioni. Muzeu virtual merr
atë çfarë është një objekt në muzeun fizik dhe e kthen në informacion për muzeun virtual.
Aksesueshmëria dhe informacioni janë dy shtyllat kryesore të muzeut virtual. Një
funksion që muzetë virtualë e kanë ndryshe nga burimet e informacioneve të tjera online
është që muzeu virtual është një çështje eksperience, për eksperimentimin e informacionit
më shumë se të mësimit një drejtimor. Ashtu si në muzetë fizikë, informacioni merret
nëpërmjet tekstit dhe medias dhe në të njëjtën mënyrë siç janë ndërtuar dhe planifikuar
me sukses ekspozitat fizike ashtu duhet të ndërtohen dhe ekuivalentet e tyre virtuale.
Një tjetër funksion thelbësor në muzetë virtualë dhe për të rritur krijimin e përvojës është
ndërfaqja e tij. Informacioni paraqitet në mënyrë të ndryshme në një muze virtual në
krahasim me një faqe interneti të rregullt të një muzeu [49].
Muzeu virtual është përmendur shpesh si një muze pa mure [57]. Arkitektura e një muzeu
virtual e bën këtë të mundur dhe arkitektura e tij është ndërfaqja e muzeut virtual. Eshtë
ndërfaqja ajo që ndërton premisat se si të navigojmë në muzeun virtual dhe ekspozitat,
dhe është ndërfaqja ajo që përcakton mundësitë e përcaktimit arkitekturor. Ashtu si me
një muze dhe ekspozitë fizike, arkitektura e muzeut ose ekspozitës virtuale është e
ndërtuar me dhoma dhe me mure. Me ekspozitat virtuale që kanë një homolog fizik, kjo
mund të gjenerohet më lehtë. Dhomat mund të gjenerohen me lehtësi për një mjedis 2D.
Ideja e krijimit të dhomave dhe mureve është vendosur për ta bërë ndërfaqen të thjeshtë
dhe idenë e muzeut dhe ekspozitës virtuale më të qartë për përdoruesit.
3.8.4 Mbledhja, ruajtja dhe shfaqja
Mbledhja, ruajtja dhe shfaqja janë tre parimet kryesore të muzeut fizik. Kjo pjesë do të
krahasojë se si këto përkufizime të muzeut fizik mund të aplikohen në formën virtuale.

53

3.8.4.1 Mbledhja
Edhe pse muzeu virtual nuk mund të trajtojë objektet në mënyrën i trajton që një muze
fizik, mbledhja nuk u referohet vetëm objekteve fizike. Mbledhja, ruajtja, shfaqja dhe
koleksionet e muzeut gjithashtu mund të përmbajnë material të pakuptueshëm, p.sh. një
koleksion jo domosdoshmërisht duhet të jetë i bazuar në objekte fizike. Me ndihmën e
blogjeve muzeu virtual mund të mbledhë të dhënat në bazë të audiencës së tij [58]. Kjo
gjë, jo vetëm që do të mundësojë shumë informacion për audiencën por gjithashtu edhe
për përdorimin e Internetit në përgjithësi [59]. Këto lloj të dhënash mund të jenë me
interes për kërkuesit e ndryshëm. Ato gjithashtu do të ndihmojnë dhe në zhvillimin e
ardhshëm të muzeve virtualë [60]. Edhe audienca mund të kontribuojë me tipe të
ndryshme të multimedias për të krijuar ose për të rritur koleksionin e muzeve virtualë.
3.8.4.2 Ruajtja
Ka disa mënyra që një muze virtual të bëjë të mundur krijimin e tij të mbledhjes
dixhitale. Megjithëse koleksionet dixhitale të krijimit virtual nuk do të kërkojnë të njëjtën
renditje të ruajtjes si një objekt në muzeun fizik, do të ketë ende nevojë për disa mënyra
ruajtjeje. Edhe pse materialet dixhitale të krijimit nuk ekzistojnë në ndonjë formë fizike
në gjëndjen origjinale, ruajtja e ideve duhet të merret në konsideratë që koleksioni të
qëndrojë i vlefshëm.
Media e ruajtjes është duke u bërë gjithnjë e më shumë me kosto efikase, megjithatë
skedarët gjithashtu tentojnë të rriten me hyrjen e skedarëve të rinj dhe me cilësi më të
mirë. Problemi kryesor me koleksionet dixhitale është ai i trashëgimisë dixhitale
jetëgjatë. Për tu siguruar që koleksionet mund të jenë të aksesueshme në të ardhmen, ato
duhet të rishikohen vazhdimisht për tu siguruar që të gjithë formatet e skedarëve të jenë
të update-uar. Megjithatë, ndryshimi i formatit të skedarit të një objekti dixhital origjinal
e ndryshon atë nga origjinal në kopje.
3.8.4.3 Shfaqja
Të gjithë muzetë virtualë kanë disa mënyra për të shfaqur përmbajtjen e tyre në një
mjedis virtual. Mjedisi virtual i ndërtuar për muzeun virtual promovon lloje të ndryshme
të aktiviteteve, të krijuar për të angazhuar përdorues në temën e muzeut [61]. Një pjesë
jetike e muzeut virtual është aksesueshmëria. Aksesueshmëria jo vetëm që e kthen
muzeun në global, por ajo gjithashtu kontribuon në një lloj të demokratizimit të tij, duke
e bërë koleksionin e muzeut teorikisht të disponueshëm për këdo [62]. Vendosja e
përmbajtjes online në formën e bazës të të dhënave, muzeve virtuale, ekspozitave të
personalizuara etj. lejon njerëzit e kulturave të ndryshme të gëzojnë trashëgiminë
kulturore të njëri-tjetrit.
Kostoja, koha dhe kujdesi që muzetë duhet të kenë sot në çdo objekt të vetëm që marrin
hua nga një muze tjetër ose institucion është duke u bërë e vështirë.
Bota virtuale nuk ka të njëjtat kufizime si muzetë fizikë kur është fjala për këto çështje.
Vendosja së bashku e ekspozitave me materiale nga muzetë e ndryshme apo institucione
do të jetë kryesisht një çështje në qoftë se të gjitha institucionet bien dakord për idenë e
paraqitur dhe janë të gatshëm të kontribuojnë me materiale dhe informacion që në të

54

kundërt do të jenë në copyright. Do të ketë një kosto për këtë, por jo shumë në krahasim
me zhvendosjen e një numri të madh të objekteve të vlefshme. Kombinimi i ekspozitave
virtuale kursen gjithashtu objektet, përveç kostos ekziston edhe mundësia e dëmtimit të
tyre.
3.8.5 Arkitektura e muzeut virtual
Arkitektura e muzeut është përcaktuar si art i projektimit dhe instalimit ose ndërtimit të
një hapësire që do të përdoret si shtëpi për funksionet specifike të muzeve, më
veçanërisht funksionet e ekspozitave, konservimit aktiv parandalues dhe korrigjues,
studimit, menaxhimit, dhe marrjes së vizitorëve. Që nga shpikja e muzeut modern,
ndërkohë që ndërtesa të vjetra të trashëgimisë janë rindërtuar gjithashtu për përdorimin e
muzeve, ka evoluar një arkitekturë e veçantë që ishte e lidhur me kërkesat e koleksioneve
të ruajtjes, hulumtimit dhe komunikimit përmes ekspozitave të përhershme ose të
përkohshme. Kjo arkitekturë është evidente në ndërtesat muzeale më të hershme aq sa në
ato më bashkëkohore. Fjalori arkitekturor ka influencuar vetveten për zhvillimin e idesë
së muzeut.
3.8.6 Aplikacioni
3.8.6.1 Përshkrimi i sistemit
Aplikacionet web janë sisteme informacioni, përmbajtja e të cilave u mundëson
vizitorëve njohuri të fushave të ndryshme. Ato mund të shërbejnë si ndërfaqe që
mundësojnë ura për të lidhur përdoruesit me eksperienca të tjera. Qëllimi i këtij
aplikacioni është ofrimi i informacionit për “Muzeun e Krujës”. Sistemi ka si qëllim të
ofrojë një ndërfaqe përdorimi sa më të thjeshtë.
Teknologjia që do të përdoret për ndërtimin e këtij sistemi është .NET. Për shkak se
sistemet kompjuterike zakonisht kërkojnë ndërveprim ndërmjet aplikacioneve të reja dhe
atyre më të vjetra, .NET Framework ofron mënyra për të aksesuar funksionalitet e
implementuara në këto programe që ekzekutohen jashtë mjedisit .NET.
.NET ka mekanizmin e saj të sigurisë me dy tipare kryesore: siguria e aksesit të kodit
(CAS), dhe validimi e verifikimi.
Qëllimi parësor është të sigurojë informacion për objektet historike dhe kulturore që
ruhen në kalanë e qytetit të Krujës. Do bëhet një analizë se si teknologjia e informacionit
dhe e komunikimit përdoren aktualisht në muzetë për të kombinuar fiziken me virtualen.
Bazuar në këto fakte, do konceptohet një plan për virtualizimin e Muzeut të Krujës,
implementimin e tij si edhe disa funksionalitete të tjera.
Përdoruesi që hyn në sistem ka të drejtë të krijojë një llogari personale. Kushdo që hyn në
faqe ka të drejtë të shikojë objektet që ndodhen në muze, videot apo të lexojë informacion
për objektet që dëshiron. Pasi ka krijuar llogarinë ai ka disa privilegje të ndryshme nga
një përdorues i thjeshtë.
Ndër funksionalitetet kryesore që zotëron përdoruesi përmendim “Aplikimin për Vizitë”
në muze e cila mund të jetë vizitë në grup ose vizitë individuale. Për secilën prej tyre
përdoruesit i shfaqet forma e aplikimit me fushat përkatëse që ai duhet të plotësojë.
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Një funksionalitet tjetër është ai i ngarkimit të imazheve ose video-ve që zotëron vetë
përdoruesi. Në rastin kur përdoruesi zotëron një imazh ose video që ka vlera kulturore për
muzeun, atij i jepet mundësia për të bërë të mundur këtë shtim. Përdoruesit i shfaqet
forma e ngarkimit të imazheve ose video-ve. Mbasi ai ka plotësuar të dhënat e kërkuara,
ruhet aplikimi për këtë shtim objekti dhe është administratori i muzeut ai që vendos në
qoftë se do të miratohet ky aplikim apo jo.
Ndërfaqja e aplikacionit të muzeut është shumë e thjeshtë në përdorim. Ajo është e
ndërtuar në mënyrë të tillë, që të mund ti ofrojë vizitorit lehtësi në përdorim. Sistemi do
të jetë i ndërtuar në dy gjuhë të ndryshme për t‟iu përshtatur më mirë kërkesave të
përdoruesit.
3.8.6.2 Objektiva
Arkitektura e aplikacionit – Përshkruan në nivel të përgjithshëm arkitekturën e
aplikacionit e cila përdoret për të përcaktuar funksionalitet bazë të tij.
Arkitektura teknike - Arkitektura teknike përshkruan harduerin e infrastrukturës së
rrjetit, softueret e sistemit dhe të shërbimeve që janë të nevojshme për të mbështetur
zgjedhjen e sistemit.
Arkitektura e përdorimit dhe e mirëmbajtjes – Përbëhet nga proceset, procedurat dhe
dokumentacioni të cilat ndihmojnë në kuptimin, përdorimin dhe mirëmbajtjen e sistemit.
3.8.6.3 Arkitektura e aplikacionit
Sesionet e mëposhtme do të ofrojnë një pasqyrë të arkitekturës së aplikimit të platformës
për sistemin “Muzeu Virtual”, do të paraqiten konceptet kryesore të arkitekturës dhe
rrjedha e proceseve në sistem.
Skemat logjike
Diagrami i arkitekturës të aplikacionit në figurën 22 paraqet komponentet e Muzeut
Virtual, pikat e kontaktit të Portalit me SQL Server.
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Figurë 22. Arkitektura e aplikacionit të muzeut virtual

Diagrami SiteMap
Dizenjuesit mund të krijojnë skica për të planifikuar faqen para se të fillojnë punën.
Diagrami SiteMap i aplikacionit i cili paraqet një përmbledhje të ndërfaqeve kryesore të
sistemit tregohet në figurën 23.
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Figurë 23. Ndërfaqet kryesore të sistemit
3.8.6.4 Arkitektura teknike
Arkitektura teknike përfshin harduerin dhe infrastrukturën e rrjetit, softueret e sistemit
dhe të shërbimeve që janë të nevojshme për të mbështetur një zgjidhje të përgjithshme të
aplikimit. Arkitektura teknike përbëhet nga sa vijon:
Diagrami i bazës së të dhënave
Diagrami në figurën 24 paraqet skemën e bazës së të dhënave të aplikacionit Muzeu
Virtual. Databaza ka disa tabela si User, Vizitat në Grup/Individuale, Oraret etj. Lidhja
bazë midis tyre qëndron tek tabela User, duke qënë se ndërveprimet bazë kryhen nga
përdoruesi. Përdoruesi mund të jetë vizitor, adminstrator ose punonjës. Në bazë të rolit që
ka përdoruesi janë edhe të drejtat e tij.
Tek tabela User ruhen të gjitha detajet e përdoruesve si emri, mbiemri, gjinia, mosha,
username, password etj.
Tek tabela Vizitat në Grup ruhen të gjitha aplikimet që janë bërë nga vizitorët për vizitën
në grup duke përcaktuar datën e vizitës, orarin si dhe numrin e personave që do të
vizitojnë muzeun.
Tek tabela Vizita individuale ruhen të gjitha aplikimet që janë bërë nga vizitorët për
vizitën indivuale duke përcaktuar datën e vizitës, orarin.
Tek tabela Video ruhen të gjitha videot të ndara sipas kategorisë së cilës i përkasin, e cila
mund të jetë Hyrja, Dhoma e burrave, Dhoma e grave, Mulliri, Qeleshet, Kalaja dhe
Kuzhina. Tek tabela e Kontakteve ruhen të gjitha kontaktet që vijnë nga vizitorët e
aplikacionit.
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Figurë 24. Skema e bazës së të dhënave
Diagrami i Infrastrukturës
Diagrami në figurën 25 përshkruan dizenjimin e arkitekturës së infrastrukturës
konceptuale të muzeut virtual.

Figurë 25. Arkitektura e infrastrukturës
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Serverat dhe platforma
Për këtë aplikacion janë përdorur servera HP të performancës së lartë. I gjithë sistemi do
të bazohet në platformën Asp.Net duke përdorur si bazë të dhënash Microsoft SQL
Server. Nga ana arkitekturore sistemi do të jetë i ndërtuar me disa shtresa, ku secila bën
një detyrë të caktuar. Kjo siguron fleksibilitet maksimal gjatë ndërtimit të sistemit si edhe
e bën më të lehtë mirëmbajtjen e tij.
3.8.6.5 Arkitektura e përdorimit dhe e mirëmbajtjes
Arkitektura e përdorimit dhe e mirëmbajtjes ka të bëjë me proceset, procedurat dhe
dokumentacionet të cilat na ndihmojnë të kuptojmë si të operojmë mbi platformën për të
mbështetur operacionet në vijim. Në këtë sesion, do të jepet një pamje e përgjithshme se
çfarë mjetesh janë në dispozicion për monitorimin e të dhënave, për t‟iu përgjigjur
aplikimeve të përdoruesve:
Sistemi i aplikimit jepet në figurën 26.

Figurë 26. Sistemi i aplikimit
Sistemi i aplikimit për shtim video jepet në figurën 27.

60

Figurë 27. Skema e shtimit të videos
3.8.7 Funksionalitetet kryesore të sistemit
Që një sistem të përdoret në mënyrë efikase, të gjithë softueret e kompjuterit kanë
nevojë për disa komponente harduerike ose burime të tjera të softuereve që të jenë të
pranishme në kompjuter. Këto parakushte janë të njohura si kërkesat e sistemit dhe
janë përdorur shpesh si një udhëzues në krahasim me një rregull absolut. Shumica e
programeve përcakton dy grupe të kërkesave të sistemit: minimale dhe të
rekomanduara. Me rritjen e kërkesës për fuqi përpunuese të lartë dhe burimeve në
versionet e reja të softuerit, kërkesat e sistemit kanë tendencë të rriten me kalimin e
kohës. Analistët e industrisë sugjerojnë që ky trend luan një rol më të madh në
përmirësimet e sistemeve ekzistuese kompjuterike se sa avancimet teknologjike.
Disa nga funksionalitetet kryesore të sistemit janë:
 Përdoruesit të kenë mundësi të eksplorojnë me lehtësi informacionin që ofron
muzeu duke klikuar në secilën prej dhomave që përmban ai. Me të klikuar secilën
prej tyre vizitorit do ti shfaqet një pamje me detajet përkatëse të kategorisë.
Përdoruesi ka mundësi të lexojë tekstin ose të shikojë videot për atë kategori.
Figura 28 jep një pamje të faqes së parë të aplikacionit.
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Figurë 28. Pamje nga aplikacioni


Çdo përdorues duhet të ketë një llogari personale, të jetë i loguar, që të mundet të
ketë akses në disa prej funksionaliteteve që ofron sistemi. Figura 29 jep një pamje
të ndërfaqes së logimit.

Figurë 29. Logimi


Sistemi duhet ti ofrojë përdoruesit, që ka një llogari, mundësinë e aplikimit për vizitë
në muze e cila mund të jetë individuale ose në grup. Figura 30 jep një pamje të
aplikimit individual.
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Figurë 30. Aplikimi individual
Figura 31 jep një pamje të aplikimit në grup.

Figurë 31. Aplikimi në grup

Kodi që bën të mundur këtë aplikimin individual paraqitet më poshtë:
protected void Rezervo_Click(object sender, EventArgs e)
{
try
{
SqlConnection con = new SqlConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrings
["TemaConnectionString"].ConnectionString);
con.Open();
String useri = TextBox7.Text;
DateTime data = Convert.ToDateTime(TextBox5.Text);
String ora = DropDownList1.SelectedValue.ToString();
int cmimi = Convert.ToInt32(TextBox4.Text);
string shto = "Insert into INDIVIDUAL_VISIT (USERNAME, DATA, ORA, CMIMI) VALUES
('" + useri + "','" + data + "','" + ora + "'," + cmimi + ")";
SqlCommand shto_cmd = new SqlCommand(shto, con);
shto_cmd.ExecuteScalar();
Label3.Visible = true;
Label3.ForeColor = System.Drawing.Color.Green;
Label3.Text = "Aplikimi u krye me sukses.";
}
catch(SqlException err)
{
Label3.Visible = true;
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Label3.ForeColor = System.Drawing.Color.Red;
Label3.Text = err.Message;
}
}



Sistemi duhet ti lejojë përdoruesit të shtojë objekte në sistem. Në momentin që ata
disponojnë një informacion të vlefshëm për objektet e muzeut kanë të drejtë të bëjnë
kërkesë për shtimin e këtij objekti në aplikacionin e muzeut. Figura 32 jep një pamje
të shtimit të videos.

Figurë 32. Aplikimi për shtim objekti
Kodi që bën të mundur këtë aplikim paraqitet më poshtë:
protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
SqlConnection con2 = new SqlConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrings
["TemaConnectionString "].ConnectionString);
con2.Open();
string user2 = Session["perdoruesi"].ToString();
String from = "perdoruesi1@live.com";
string tek = "perdoruesi2@gmail.com";
String subjekti = "Shtim Objekti";
string file1 = TextBox2.Text;
string file2 = DropDownList1.SelectedValue;
string sms2 = "Useri " + user2 + " ka bere kerkesen per të shtuar objektin me të dhenat e
meposhtme:" + "" + file1 + ", ne kategorine " + file2 + ".";
String user = " perdoruesi1@live.com";
String password = "Painting%123";
MailMessage mail = new MailMessage(from, tek, subjekti, sms2);
SmtpClient client = new SmtpClient("smtp.live.com");
client.Port = 587;
client.Credentials = new System.Net.NetworkCredential(user, password);
client.EnableSsl = true;
client.Send(mail);
Label3.Visible = true;
Label7.Visible = true;
Label7.ForeColor = System.Drawing.Color.Green;
Label7.Text = "Aplikimi juaj u krye me sukses. Ju lutem prisni konfirmimin e administratorit.";
string path = Server.MapPath("Video/");
string img = Server.MapPath("video_image/");
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string ext = TextBox2.Text;
try
{
string name = TextBox2.Text;
string kategori = DropDownList1.SelectedValue.ToString();
string emri = TextBox3.Text;
Random random = new Random();
int randomNumber = random.Next(0, 100);
string status = "PA_APROVUAR";
string s = "Insert into VIDEO (KATEGORI, PATHI, NAME, STATUS) values ('" + kategori
+ "','" + name +"','"+ emri + "','" + status + "')";
SqlCommand cmd = new SqlCommand(s, con);
con.Open();
cmd.ExecuteNonQuery();
con.Close();
TextBox1.Text = "";
Label3.ForeColor = Color.Green;
}
catch (Exception err)
{
Label3.Text = err.Message;
}
}



Administratori është përgjegjës për administrimin e sistemit, kjo përfshin
menaxhimin e objekteve, videove për objektet, menaxhimin e aplikimeve të
përdoruesve për të shtuar video. Administratori është përgjegjës për të aprovuar ose
për të anulluar këtë aplikim të përdoruesit. Figura 33 jep një pamje të ndërfaqes së
aplikimit të administratorit.

Figurë 33. Pamja e administratorit
Kodi për miratimin e aplikimit të përdoruesit për të shtuar video tregohet më poshtë:
protected void GridView1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{
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SqlConnection con = new SqlConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrings
["TemaConnectionString"].ConnectionString);
con.Open();
try
{
string aplikimi = GridView1.SelectedValue.ToString();
int aplikimet = Convert.ToInt32(aplikimi);
string newStatus = "APROVUAR";
string sqlupdatë = "UPDATE VIDEO SET STATUS = '" + newStatus +
"' WHERE ID=" + aplikimet;
SqlCommand command = new SqlCommand(sqlupdate, con);
command.ExecuteNonQuery();
Label2.ForeColor = System.Drawing.Color.Green;
Label2.Text = "Aplikimi u miratua me sukses.";
GridView1.DataBind();
}
catch(Exception err)
{
Label2.ForeColor = System.Drawing.Color.Red;
Label2.Text = "Aplikimi nuk u miratua.";
}
}

Kodi për anullimin e aplikimit të përdoruesit për të shtuar video tregohet më poshtë:
protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
SqlConnection con = new SqlConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrings
["TemaConnectionString"].ConnectionString);
con.Open();
try
{ string kodi = TextBox2.Text;
string ekziston = "select * from VIDEO where ID= '" + kodi + "'";
cmd = new SqlCommand(ekziston, con);
int temp = Convert.ToInt32(cmd.ExecuteScalar().ToString());
string temp2 = Convert.ToString(temp);
if (temp2 != null)
{
string query = "Delete from VIDEO where ID= '" + kodi + "'";
SqlCommand command = new SqlCommand(query, con);
command.ExecuteNonQuery();
Label2.ForeColor = System.Drawing.Color.Green;
Label2.Text = "Aplikimi u fshi me sukses.";
GridView1.DataBind();
}
else
{
Label2.ForeColor = System.Drawing.Color.Red;
Label2.Text = "Aplikimi me ketë id nuk eksizton.";
}
}
catch (Exception err)
{
Label2.ForeColor = System.Drawing.Color.Red;
Label2.Text = "Aplikimi nuk mundet të fshihet.";
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}
}



Sistemi duhet ti ofrojë përdoruesit mundësi që të zgjedhë gjuhën e dëshiruar për të
zhvilluar turneun e tij. Ai ka mundësi të zgjedhë gjuhën anglisht ose spanjisht siç
tregohet në figurën 34.

Figurë 34. Zgjedhja e gjuhës
3.9 Konkuzione
Në këtë kapitull u krijua një platformë media stream-i për të parë figurë dhe dëgjuar zë
nga një pajisje me sinjal hyrës, si kamera, me një enkoder si Adobe Media Flash Encoder
i cili konverton sinjalin që merr nga kamera dhe e dërgon në server. Server bën të mundur
shpërndarjen e figurës dhe zërit në disa protokolle të ndryshme dhe më pas përdoruesit
mund të shohin dhe dëgjojnë nga pajisjet e tyre kompjutera ose celularë figurën që vjen
nga kamera.
Në vijim kemi ruajtur të dhënat video në bazën e të dhënave dhe kjo metodë ka disa
avantazhe: të dhënat mbahen të sinkronizuara, të sigurta dhe ashtu siç është treguar në
këtë implementim, të dhënat media mund të kontrollohen lehtësisht. Kemi treguar se si të
implementojmë video streaming të bazuar në Oracle10g duke përdorur Helix Server. Për
ta realizuar këtë, përdorëm Oracle intermedia Plug-në 3.0 për lidhjen midis bazës së të
dhënave Oracle dhe Helix Server. Sistemi dhe aplikimi përmirësojnë menaxhimin,
sigurinë dhe lehtësinë e të dhënave video duke përdorur tipin objekt OrdVideo. Në ditët e
sotme, madhësia e bazës së të dhënave nuk është më problem për shkak të përparimeve
në teknologjinë harduer.
Në pjesën e tretë të kapitullit tregohet potenciali që ka muzeu virtual për të ruajtur dhe
shpërndarë informacionin kulturor në mënyrë efiçente dhe me kosto më të ulët nëpërmjet
metodave dhe mjeteve inovative. Vizita në muzeun virtual mund të jetë një eksperiencë
argëtuese dhe produktive që e tërheq përdoruesin në përfshirje dhe pjesëmarrje dhe
ndihmon promovimin e muzeve realë.
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Muzetë virtualë pasurojnë eksperiencën e muzeut duke lejuar një ndërveprim intuitiv me
artifaktet e tij. Një bashkëpunim i mirë duhet të sigurohet ndërmjet specialistëve të
trashëgimisë kulturore dhe specialistëve të informacionit shkencor për të arritur rezultate
optimale. Muzetë virtualë nuk munden dhe nuk përpiqen për të zëvendësuar muzetë
fizikë. Ata mund të karakterizohen si “reflektime dixhitale” të muzeve fizikë. Qëllimi
kryesor i tyre është investigimi dhe propozimi i modeleve për eksplorimin e qëllimeve
reale dhe orientimin konceptual të muzeut. Teknologjitë multimediale dhe të
komunikimit po ndryshojnë mënyrat në të cilat ne përdorim hapësirat aktuale duke
përfshirë muzetë.
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Kapitulli 4. Strategji të MIS. Steganografia në imazhe, procesimi i tyre
në mënyrë sekuenciale, me shumë thread-e dhe paralele.
Revolucioni i informacionit dixhital ka sjellë ndryshime të thella në shoqërinë dhe jetën
tonë. Shumë avantazhe të informacionit dixhital kanë sjellë gjithashtu sfida dhe mundësi
të reja për inovacion. Së bashku me softueret e fuqishme, pajisje të reja si kamerat
dixhitale, skanerat dhe printerat me cilësi të lartë, regjistruesit e zërit, MP3 player etj.,
kanë arritur që konsumatorët në të gjithë botën të krijojnë, manipulojnë dhe gëzojnë të
dhënat multimediale. Interneti dhe rrjeti wireless ofrojnë kanale të gjithëpranishme për të
shpërndarë dhe shkëmbyer informacion. Siguria dhe përdorimi i drejtë i të dhënave
multimediale si edhe shpërndarja e shpejtë e përmbajtjes multimediale tek një
shumëllojshmëri përdoruesish/pajisjesh janë të rëndësishme dhe tema ende sfiduese.
Zgjidhjet e këtyre problemeve jo vetëm që do të kontribuojnë në të kuptuarit tonë të kësaj
teknologjie komplekse që lëviz me shpejtësi, por ofron gjithashtu mundësi të reja
ekonomike për tu eksploruar. Në këtë kapitull shikohen çështjet lidhur me skedarët
multimedialë dhe aplikimet e multimedias në siguri dhe komunikim duke përdorur edhe
fshehjen e të dhënave në to.
Me lehtësinë e editimit dhe riprodhimin e përsosur në domeinin dixhital, mbrojtja e
pronësisë dhe parandalimi i shqetësimeve të paautorizuar të të dhënave multimediale
bëhen çështje të rëndësishme. Dixhital watermak-ing dhe fshehja e të dhënave, skema për
të ndërfutur të dhëna të tjera në median dixhitale, kanë bërë progres të konsiderueshëm
vitet e fundit dhe kanë tërhequr vëmendjen si nga bota akademike ashtu edhe nga
industria. Janë propozuar teknika për një llojshmëri aplikacionesh, përfshirë mbrojtjen e
të drejtave të autorit, autentifikimin, kontrollin e aksesit dhe shënimet. Fshehja e të
dhënave është gjetur e dobishme si një mjet i përgjithshëm për të dërguar informacion në
komunikimin multimedial, për të marrë funksionalitete shtesë ose për të përmirësuar
performancën. Në praktikë hasen disa probleme të rëndësishme, të tilla si kapaciteti
ndërfutës i pabarabartë për imazhin/videon dhe modelet perceptuese për imazhet binare,
të cilët kanë marrë shumë pak vëmendje në literaturë. Puna e përfshirë në këtë kapitull ka
për qëllim të kontribuojë në krijimin e një algoritmi për fshehjen e të dhënave tekst në të
dhëna multimediale, përfitimet që sjell implementimi i disa algoritmeve me një dhe disa
thread-e në platforma të ndryshme apo në paralel si në aspektin teorik edhe në atë praktik.
Një nga ngjarjet më të mëdha teknologjike të dy dekatave të fundit është dyndja e medias
dixhitale në një varg të tërë të aspekteve të jetës së përditshme.
4.1 Një vështrim rreth steganografisë
Për shkak të avancimeve në TIK, shumica e informacioneve mbahen në formë
elektronike. Rrjedhimisht, siguria e informacionit është bërë një çështje e rëndësishme.
Përveç kriptografisë edhe steganografia mund të përdoret për të siguruar informacionin.
Steganografia është teknika e fshehjes së informacionit në median dixhitale. Në ndryshim
nga kriptografia, mesazhi ose mesazhi i enkriptuar ndërfutet në mbartësin dixhital përpara
kalimit të tij në rrjet, kështu që ekzistenca e mesazhit është e panjohur. Përveç fshehjes së
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të dhënave për konfidencialitet, steganografia përdoret edhe për mbrojtjen e të drejtave të
autorit për mediat dixhitale: audio, video dhe imazhe.
Fjala steganografi vjen nga fjala greke steganos, që do të thotë e mbuluar ose sekret dhe
graphy që do të thotë shkrim ose vizatim. Prandaj, steganografi do të thotë shkrim i
mbuluar. Steganografia është arti dhe shkenca e fshehjes së informacionit, prezenca e të
cilit nuk mund të zbulohet [63] dhe ku ndodh komunikimi [64] [65]. Informacioni sekret
kodohet në mënyrë të tillë që ekzistenca e vërtetë e tij është e fshehtë.
Qëllimi kryesor i steganografisë është për të komunikuar të sigurtë në mënyrë plotësisht
të pazbulueshme [66] dhe për të shmangur dyshimin e vizatimit në transmetimin e të
dhënave të fshehura [67]. Kjo nuk është për të mbajtur larg të tjerët nga njohja e
informacionit të fshehur, por për ti mbajtur ata larg nga të menduarit se informacioni
ekziston. Nëse një metodë steganografike bën që dikush të dyshojë te sistemi mbartës,
atëherë themi se metoda ka dështuar [68]. Modeli bazë i steganografisë përbëhet nga
mbartësi, mesazhi dhe fjalëkalimi. Mbartësi njihet edhe si objekt-maskimi, ku ndërfutet
mesazhi dhe shërben për të fshehur prezencën e tij.
Në përgjithësi, procesi i fshehjes së informacionit ekstrakton bitet me tepri nga mbartësi.
Procesi përbëhet nga dy hapa [69] [64]:
1. Identifikimi i biteve me tepri tek mbartësi. Bitet me tepri janë ato bite që mund të
modifikohen pa korruptuar cilësinë ose pa shkatërruar integritetin e mbartësit.
2. Procesi i ndërfutjes selekton nënbashkësinë e biteve të tepërta të cilët do të
zëvendësohen me të dhënat nga mesazhi sekret. Stego-objekti krijohet nga zëvendësimi i
biteve të tepërta të zgjedhura me bitet e mesazhit.
4.2 Steganografia vs. kriptografisë
Si parim, qëllimi i kriptografisë dhe steganografisë është që të ofrojnë komunikim sekret.
Megjithatë, steganografia nuk është e njëjtë me kriptografinë. Kriptografia fsheh
përmbajtjen e mesazhit sekret nga njerëzit keqdashës, ndërsa steganografia fsheh
ekzistencën e tij. Steganografia nuk duhet të ngatërrohet me kriptografinë, kur ne e
transformojmë mesazhin në mënyrë të tillë që të bëhet i pakuptueshëm për njerëzit
dashakeqës që e perceptojnë atë. Prandaj, përkufizimi i thyerjes së sistemit është i
ndryshëm [70]. Në kriptografi, sistemi thyhet nëse një sulmues mund të lexojë mesazhin
sekret. Ndërsa thyerja e sistemit steganografik kërkon që sulmuesi të zbulojë që është
përdorur steganografia dhe të jetë i aftë të lexojë mesazhin e ndërfutur.
Në kriptografi, struktura e mesazhit kodohet për ta bërë atë të pakuptueshëm derisa çelësi
i dekriptimit të jetë i disponueshëm. Nuk bëhet asnjë përpjekje për të maskuar ose
fshehur mesazhin e koduar. Në thelb, kriptografia ofron mundësinë e transmetimit të
informacionit midis personave në mënyrë të tillë që e pengon një palë të tretë ta lexojë
atë. Kriptografia mund të sigurojë gjithashtu autentifikim për të verifikuar identitetin e
dikujt apo diçka.
Në të kundërt, steganografia nuk e ndryshon strukturën e mesazhit sekret, por e fsheh atë
brenda një imazhi mbartës, kështu që nuk mund të shihet. Me fjalë të tjera, steganografia
parandalon një marrës të paqëllimshëm nga dyshimi se të dhënat ekzistojnë. Përveç kësaj,
siguria e sistemit steganografik klasik mbështetet në sekretin e sistemit të kodimit të të
dhënave [69]. Sapo njihet sistemi i kodimit, sistemi steganografik është i thyer.
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Është e mundur të kombinohen teknikat duke enkriptuar mesazhin me anë të kriptografisë
dhe më pas të fshihet ai me anë të steganografisë. Rezultati stego-objekt, mund të
transmetohet pa zbuluar se informacioni sekret është shkëmbyer. Për më tepër, edhe në
qoftë se një sulmues mposht teknikën steganografike dhe zbulon mesazhin nga stegoobjekti, atij do t‟i duhej ende çelësi i dekodimit kriptografik për të deshifruar mesazhin e
enkriptuar [71]. Tabela 13 tregon se të dy teknologjitë kanë avantazhet dhe disavantazhet
e tyre [72].
Tabelë 13. Krahasimi i avantazheve dhe disavantazheve
Steganografia
Kriptografia
I panjohur kalimi i mesazhit.
Teknologji pak e njohur.
Teknologji akoma në zhvillim
për disa formate.
Sapo zbulohet mesazhi, ai
njihet.
Shumë formate mbartëse

I njohur kalimi i mesazhit.
Teknologji e zakonshme.
Shumica e algoritmeve të njohura nga
departamentet qeveritare.
Algoritme të fortë, janë aktualisht
rezistentë nga sulmet më të forta.
Kërkohet fuqi e madhe llogaritëse për
krakimin.
Rritja teknologjike redukton fortësinë.

4.3 Teknikat për fshehjen e të dhënave
Aplikacioni i parë dhe më i dukshëm për fshehjen e të dhënave është thjesht fshehja e të
dhënave private e sensitive në një mbartës. Të dhënat ndërfuten ose siç janë në original,
format rresht ose të enkriptuara fillimisht. Kjo mundëson disa persona të shkëmbejnë
mesazhe pa komunikim të drejtpërdrejtë. Dërguesi dhe marrësi nuk kanë arsye të
shkëmbejnë e-mail, mesazhe në chat, apo të logohen në kompjuter ose llogari specifike.
Ajo çka mund të bëjë dërguesi është që të publikojë mbartësin në një forum publik nën
një pseudonim që e njeh marrësi.
Një aplikacion tjetër i rëndësishëm për fshehjen e të dhënave është vendosja e një
identifikimi ose nënshkrimi dixhital në mbartës, që njihet edhe si shenja e ujit
(watermark). Watermarku është zakonisht një sasi e vogël informacioni i cili ndërfutet në
të dhëna e tregon pronësinë, vendndodhjen, autorësinë ose një lloj tjetër lidhjeje midis
mbartësit dhe personit. Ai përdoret edhe për të verifikuar identitetin dhe autenticitetin e
pronarit të imazhit dixhital, prandaj krijon një copyright për të. Një algoritëm i
përshtatshëm për këtë aplikacion mund të ketë kapacitet të ulët ndërfutës por duhet të jetë
imun ndaj heqjes ose dëmtimit të watermark-ut. Watermarku ndahet në dy tipe: i
dukshëm dhe i padukshëm. I pari i referohet informacionit të dukshëm në skedar,
kryesisht logo ose tekst, ndërsa i dyti realizon ndërfutjen e informacionit në video,
imazhe ose audio si të dhëna dixhitale. Watermarku është një aplikacion i rëndësishëm
për industrinë publikuese dhe transmetuese sepse çdo përparim në teknologjinë
multimediale sjell me vete tregje të reja por gjithashtu mundësi të reja për kopjim ilegal
dhe pirateri. Ai gjen përdorime në: mbrojtjen e copyright-it, gjurmimin e burimit,
shënimin e fotografive [73].
Gjurmët e gishtave (fingerprinting) është një variant i watermarkut, ku çdo watermark
është i ndryshëm. Ai merr çdo kopje të përmbajtjes dhe e bën unike për personin që e mer
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atë. Në këtë mënyrë, nëse puna ndahet, ne e dimë ekzaktësisht se cili person e përhapi
fillimisht atë [74].
Edhe metodat e fshehjes së të dhënave në skedarët audio kanë aplikimet e tyre.
Informacioni i Id së telefonuesit mund të ndërfutet në bisedën telefonike duke bërë të
mundur që marrësi të identifikojë atë.
Aplikacioni i fundit i rëndësishëm i steganografisë është tipari i vendodhjes. Ai
preferohet për të fshehur elemente në mbartës si titull, shënime, emrat e personave ose
vendet e lidhura me mbartësin dhe datat e krijimit dhe modifikimit të pjesëve të tij. Ky
aplikacion kërkon një kapacitet të madh ndërfutes por jo qëndrueshmëri sa watermarku.
4.4 Teknikat steganografike
Gjatë viteve të fundit, janë propozuar teknika të shumta steganografike që ndërfusin
mesazhe të fshehura në objekte multimediale [66]. Ka pasur shumë teknika për fshehjen e
informacionit apo mesazheve në imazhe në mënyrë të tillë që ndryshimet e bëra në imazh
të jenë perceptualisht të padallueshme. Qasjet e përbashkëta janë [67]:
1. Shtimi në bitin më pak sinjifikativ (LSB)
2. Maskimi dhe filtrimi
3. Teknikat e transformimit
LSB është një përafrim i thjeshtë i ndërfutjes së informacionit në një imazh. Teknikat e
thjeshta steganografike ndërfusin bitet e mesazhit direkt në bitet më pak sinjifikative të
mbartësit në një sekuencë deterministike. Ndryshimi i bitit më pak të rëndësishëm nuk
rezulton në diferenca të perceptueshme njerëzore sepse amplituda e ndryshimit është e
vogël.
Teknikat e maskimit dhe filtrimit, që përdoren zakonisht për imazhet 24 bit ose me
nuance gri, janë të ngjashme me letrat watermark, duke krijuar shenja në imazh. Teknikat
kryejnë analizën e imazhit, kështu që e ndërfusin informacionin në zonat e rëndësishme e
të dukshme në mënyrë që mesazhi i fshehur të jetë më integral me imazhin mbartës dhe
nuk e fshehin atë në nivelin e zhurmës gjë që e bën atë më të përshtatshëm në rastin e
algoritmit me humbje si përdorimi i Jpeg [75], p.sh. duke modifikuar shkëlqimin e
pjesëve të imazhit. Ndërkohë që maskimi ndryshon vetitë e dukshme të imazhit, ai
realizohet në mënyrë të tillë që syri i njeriut nuk i vë re anomalitë. Përderisa maskimi
përdor aspektet e dukshme të imazhit, ai është më i fortë se modifikimi LSB në lidhje me
kompresimin, prerjen dhe llojeve të tjera të procesimit të imazheve.
Teknikat e transformimit e ndërfusin mesazhin duke moduluar koeficientët në një domein
transformimi, si transformimi diskret i kosinusit (DCT) i përdorur në algoritmin e
kompresimit Jpeg, transformimi diskret i Furiesë (DFT), ose transformimi valor. DCT
transformon blloqet me 8x8 piksela të imazhit përkatësisht në 64 koeficientë. Këto
metoda e fshehin mesazhin në zona të rëndësishme të imazhit bartës, gjë që i bëjnë ato
më të fuqishme e të qëndrueshme ndaj sulmeve. Transformimet mund të aplikohen mbi të
gjithë imazhin, në blloqet e jashtme të imazhit ose në variante të tjera.
4.5 Kërkesat për sigurinë në sistemet multimedialë
Kërkesat për sigurinë të cilat jepen në vazhdimësi janë të rëndësishme për sistemet
multimedialë. Këto kërkesa plotësohen duke ndjekur këto masa sigurie:
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Konfidencialiteti: sistemet e kodimit përdoren për ta mbajtur informacionin sekret
nga entitetet e paautorizuara.
 Integriteti i të dhënave: ndryshimi i të dhënave mund të zbulohet me anë të
funksioneve hash një-kalimëshe, kodeve të autentifikimit të mesazheve,
nënshkrimeve dixhitale dhe watermarkut dixhital.
 Autenticiteti i origjinës së të dhënave: kodet autentifikuese të mesazheve,
nënshkrimet dixhitale, watermarku dixhital mundësojnë provën e origjinës.
 Autenticiteti i entitetit: entitetet që marrin pjesë në komunikim mund të provohen nga
protokollet e autenticitetit. Këto protokolle sigurojnë që entiteti është ai që pretendon
se është.
 Mos mohimi: mekanizmat e mos mohimit provojnë të përfshijnë palë dhe palë të treta
nëse ka ndodhur ose jo një ngjarje ose një veprim i veçantë. Ngjarja apo veprimi
mund të jetë gjenerimi, dërgimi, marrja, dorëzimi apo transporti i një mesazhi.
Çertifikatat e mos mohimit, tokens dhe protokollet e mos mohimit vendosin
përgjegjësinë e informacionit. Këto mekanizma bazohen në kodet e autentifikimit të
mesazhit ose në nënshkrimet dixhitale të kombinuara me shërbimet e noterisë, me
shërbimet vulë kohore dhe regjistrimin e evidencave.
Këto masa sigurie të listuara më sipër përdorin mekanizmat e kriptografisë dhe teknikat e
dixhital watermarkut. [76]
Mekanizmat e sigurisë që aplikohen në sistemet multimedialë bazohen në mekanizmat e
kriptografisë si edhe në teknikat e digital watermarkut.
4.6 Një metodë e re steganografike për fshehjen e mesazhit në imazh
Në shumë raste është e nevojshme të transmetohet një mesazh në mënyrë të fshehtë që të
mos kuptohet nga persona të tjerë. Një mënyrë për ta realizuar këtë, është që vendosja e
mesazhit të bëhet duke manipuluar përmbajtjen e të dhënave dixhitale. Proçesi i fshehjes
duhet të jetë i tillë që modifikimet e medias të jenë të padallueshme. Steganografia është
arti dhe shkenca e komunikimit të mesazheve të fshehura në mënyrë të tillë që asnjë tjetër
përveç dërguesit dhe marrësit, të mos dyshojë për ekzistencën e mesazhit. Në këtë sesion
kemi prezantuar dhe implementuar një metodë të re për fshehjen e informacionit në
imazhet dixhitale. Algoritmi ndryshon vetëm bitin e fundit të ngjyrës blu të pikselave të
imazhit duke përdorur edhe një çelës për të ruajtur mesazhin.
4.6.1 Përdorimi i imazheve në steganografi
Steganografia është arti dhe shkenca e fshehjes së informacionit në informacion në
mënyrë të padukshme. Sot me praninë e kompjuterave dhe rrjetin, ka mënyra të shumta
për ta fshehur informacionin, por mbartësit më kryesorë janë imazhet, audiot dhe videot.
Formula e cila jep një përshkrim të përgjithshëm të këtij procesi duke përfshirë edhe
kriptografinë është:
imazhi + teksti + çelësi_kriptimit = imazhi_rezultat [77] [78]
Teknikat steganografike lejojnë komunikimin midis dy pjesëve të autorizuara ndërkohë
që një vëzhgues nuk është në dijeni që komunikimi po ndodh. Një sistem i dobishëm
steganografik duhet të ofrojë një metodë për të ndërfutur të dhënat në një mënyrë të
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padukshme, duke lejuar që të dhënat të mund të merren lehtësisht, shkalla dhe kapaciteti i
informacionit të jetë i lartë, dhe të mos jetë vulnerabël ndaj heqjes.
Në këtë sesion si mjet dixhital për fshehjen e informacionit kemi marrë imazhet. Për
kompjuterin, imazhi është një bashkësi numrash që paraqesin intensitetet e ndryshme të
dritës në zona të ndryshme të imazhit [79]. Kjo paraqitje numerike formon një gridë ku
pikat individuale referohen si piksela. Shumica e imazheve përbëhen nga një hartë
drejtkëndëshe të pikselave të imazhit ku çdo piksel ka një vendodhje dhe ngjyrë. Këto
piksela shfaqen horizontalisht rresht për rresht. Disa imazhe përdorin 8 bite për çdo piksel
për të shfaqur ngjyrën, ndërsa imazhet dixhitale me ngjyrë ruhen në 24 bite dhe përdorin
modelin e ngjyrave RGB [80]. Të gjitha variacionet e ngjyrave për pikselat e imazhit 24bit derivohen nga tre ngjyrat kryesore: e kuqe, jeshile dhe blu ku secila prej tyre paraqitet
nga 8 bite [79]. Secila nga komponentet e ngjyrave paraqitet nga një vlerë byte (0 – 255)
dhe kemi të paktën tre komponente (RGB), ku e katërta që është transparenca vlen vetëm
për disa formate imazhesh si: gif, png, bmp, tiff e ndonjë tjetër. Atëherë mund të
trajtojmë secilën nga komponentet apo një kombinim të tyre si një element interesant për
të fshehur informacion. Për fshehjen e informacionit në imazhe, ekzistojnë një
shumëllojshmëri teknikash steganografike, disa janë më komplekse se të tjerat dhe të
gjitha ato kanë pikat e tyre të forta e të dobta. Aplikacione të ndryshme kanë kërkesa të
ndryshme për teknikat e përdorura steganografike. Për shembull disa aplikacione
kërkojnë padukshmëri absolute të informacionit sekret, ndërsa të tjerë kërkojnë një
mesazh sekret të gjatë për t‟u fshehur. Steganografia përdoret edhe për të ruajtur
konfidencialitetin e informacionit me vlerë, për të mbrojtur të dhënat nga një sabotazh i
mundshëm, nga vjedhja ose nga pamja e pa autorizuar. Kështu, mund të fshehim një
mesazh të rëndësishëm në logon e një kompanie apo të një institucioni duke përdorur email për të realizuar shkëmbimin. Në këtë formë sigurohemi që personat e tjerë që mund
ta lexojmë e-mail në mënyrë të pa autorizuar të mos e kuptojnë që aty ka një tekst të
fshehur. Në këtë rast përmasat e imazhit, pra të logos nuk janë të mëdha dhe mesazhi nuk
duhet të jetë shumë i gjatë. Në këtë sesion është implementuar një metodë e re për
fshehjen e tekstit në imazh.
4.6.2 Metoda ekzistuese LSB
Steganografia moderne identifikon dy skema kryesore klasifikimi për renditjen e
algoritmeve. E para i dallon algoritmet bazuar në tipin e skedarit, si: injektimi,
zëvendësimi dhe gjenerimi. E dyta, e cila është edhe skema më e përdorur, i kategorizon
bazuar në metodën e ndërfutjes si p.sh. ndërfutja e të dhënave në imazhet jpeg. Metoda
më e njohur steganografike për të ndërfutur informacion në një imazh është LSB (Least
Significant Bit) [79]. Biti me peshë më të vogël i disa ose të gjithë bajteve të një imazhi
ndryshohet në bitin e mesazhit sekret. Me imazhet 24-bit, mund të përdorim një bit të çdo
komponenteje të kuqe, jeshile dhe blu, sepse ata paraqiten me anë të një bajti. Me fjalë të
tjera, mund të ruajmë tre bite në çdo piksel. Mesatarisht, vetëm gjysma e biteve të imazhit
do të kenë nevojë të modifikohen për të fshehur mesazhin duke përdorur madhësinë
maksimale të imazhit [81]. Për çdo ngjyrë kryesore ka 256 intensite të ndryshme, kështu
që ndryshimi i LSB së çdo pikseli çon në ndryshime të vogla në intensitetin e ngjyrave.
Ky algoritëm është i lehtë për tu zbuluar.
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4.6.3 Ndërtimi dhe implementimi i algoritmit të ri LSB
Syri i njeriut nuk i shikon të gjitha ngjyra njëlloj. Ai sheh më mirë një ngjyrë se sa një
tjetër. Meqenëse ne e perceptojmë ngjyrën e kuqe dhe jeshile në thelb më të ndritshme se
sa ngjyra blu, gjë që sjell që imazhi do të jetë më i errët në ngjyrën e kuqe e jeshile dhe
më i ndritshëm në ngjyrën blu. Peshat për secilën komponente R, G dhe B që përdoren
më shpesh për kodimin e sinjalit analog të televizioneve me ngjyrë janë:
peshaR=0.299
peshaG=0.587,
peshaB=0.114. [82]
Rekomandimet e ITU-BT.709 për kodimin dixhital janë: peshaR = 0.2125, peshaG =
0.7154, peshaB = 0.072. [83]
Në këtë sesion propozohet një metodë e re e cila bën ndryshime të vogla të vlerës së një
komponenteje të një pikseli. Ky ndryshim nuk ndikon në perceptimin e ngjyrës nga
shqisa e të parit, meqenëse 1/256 vlerë e një komponenteje të një ngjyre me tre
komponentë pra me 2563 ngjyra të ndryshme për një piksel, do të shihej nga syri i njeriut
vetëm nëse ai do të mund të dallonte një spektër me 2563 ngjyra. Mundësia për të
zgjedhur kombinime të ndryshme të ndryshimit të vlerave të një pikseli për të fshehur në
të një informacion është e madhe sa vetë numri i kombinimeve dhe kufijtë i vendos
imagjinata. Në trajtimin tonë do të marrim fillimisht ndryshimin vetëm të vlerës së kuqe,
jeshile e më pas atë blu të pikselit. Ky ndryshim do të ndikonte vetëm në një komponente,
pra në një piksel do të ndryshonte biti me peshë më të vogël i njërës prej komponenteve.
Siç duket edhe në figurën 35, imazhi pas ndryshimit të bitit të fundit të ngjyrës së kuqe,
jeshile apo ngjyrës blu është shumë i ngjashëm me imazhin origjinal.

Figurë 35. Ndryshimi i një biti të pikselit sipas ngjyrës
Ky algoritëm u testua në imazhe me madhësi të njëjtë dhe ngjyra të ndryshme, si: imazhe
ku dominon ose ngjyra e kuqe, ose blu, ose jeshile si edhe imazhe pa një ngjyrë specifike
dominante. Teksti i cili u fsheh në imazh ishte me madhësi të njëjtë dhe u ruajt në secilin
bit të fundit të ngjyrës blu, jeshile dhe të kuqe.
Duke u nisur nga rezultatet e implementimit që bëmë për imazhe të ndryshme, me ngjyra
të ndryshme si edhe nga pesha që ka secila prej komponentëve në imazh, në trajtimin
tonë do të marrim në konsideratë vetëm ndryshimin e vlerës blu të informacionit. Ky
ndryshim do të ndikonte vetëm në një komponente, pra në një piksel do të ndryshonte biti
me peshë më të vogël i komponentes blu si në figurën 36.
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R
1 0 1 1 1 0 0 1

G
0 1 1 0 0 1 0 1

B
1 0 0 0 1 0 1 0

Figurë 36. Ndryshimi i një biti të pikselit blu
4.6.4 Konvertimi i tekstit në bite
Të dhënat konvertohen në bite, pra çdo karakter i mesazhit konvertohet në ekuivalentin e
tij ASCII. Për shembull karakteri A, me vlerë 65 në ASCII, konvertohet në 01000001 dhe
ruhet në një tabelë. Nëse mesazhi është i mbrojtur edhe nga fjalëkalimi, atëherë ndërkohë
që merr mesazhin, marrësi duhet të shkruajë fjalëkalimin e saktë për ta parë atë.
4.6.5. Fshehja e tekstit në imazh
Një sistem më i sigurtë është ai ku dërguesi dhe marrësi kanë një çelës sekret i cili
përcakton se cilat piksela do të ndryshohen në varësi të fjalëkalimit. Për ta bërë më të
sigurtë algoritmin tonë kemi marë një çelës i cili njihet nga dërguesi dhe nga marrësi.
Çelësi që është një varg me karaktere konvertohet në binar dhe ruhet në një tabelë.
Rezultati është një varg me 0 dhe 1. Në pikselat e parë të imazhit vendoset gjatësia e
mesazhit. Mesazhin e fshehim në bitin e ngjyrës blu por duke bërë një përzgjedhje të tyre.
Kështu, nëse biti përkatës i çelësit është 1 do të ruhet biti i mesazhit në bitin blu të radhës
në imazh. Nëse biti përkatës i çelësit është 0, biti i mesazhit nuk do të ruhet në bitin blu të
radhës. Pra bitet e mesazhit do ruhen në bitet blu vetëm kur bitet përkatëse të çelësit kanë
vlera 1.
Imazhet e modifikuara së bashku me origjinalin u vendosën përpara disa personave për të
identifikuar imazhin origjinal. Asnjëri prej tyre nuk e dalloi dot atë. Kjo si rrjedhojë e
modifikimeve shumë të vogla të imazhit origjinal. Figura 37 jep një pamje ku është
përdorur ky algoritëm.

Figurë 37. Pamje e ndryshimit të një biti të pikselit blu
Imazhet mund të priten, gjë që sjell dhe mundësinë e mosrekuperimit të mesazhit të
fshehur në të. Për këtë arsye, ne e kemi ruajtur shumë herë mesazhin tonë duke bërë të
mundur marjen e tij edhe nëse imazhi pritet.
4.6.6 Implementimi i algoritmit
Programi është realizuar duke përdorur gjuhën Java. Java është një gjuhë e orientuar nga
objektet dhe e pavarur nga platforma e ekzekutimit. Kemi zgjedhur gjuhën Java jo vetëm
76

për avantazhet që ofron si gjuhë programimi por edhe për faktin që ajo siguron një API të
fuqishëm për përpunimin e imazheve duke suportuar ngarkimin e formateve kryesore të
tyre. Imazhi është kapur dhe ruajtur në një tabelë një dimensionale me piksela nëpërmjet
klasës të siguruar nga klasa e javës, PixelGrabber. Kjo tabelë i kalohet metodës të
paraqitur nëpërmjet kodit 4.1. Krijohet një tjetër tabelë identike me të parën në të cilën do
të bëhen ndryshime në mënyrë që të mos ndryshohet tabela që mban prezantimin fillestar
të imazhit. Vendet në të cilat do të ndryshohet biti blu sipas mesazhit që do të kodohet do
të përcaktohen nga çelësi. Mesazhi që do të kodohet dhe çelësi konvertohen në fillim në
formën e tyre binare dhe më pas punohet në nivelin e biteve duke përdorur algoritmin e
përshkruar më sipër. Metoda kthen një vektor një dimensional me pikselat e ndryshuar, e
cila do të përdoret për të krijuar imazhin e ndryshuar.
Proçesi i dekriptimit bëhet në mënyrë të ngjashme. Përpara se të përdoret çelësi
konvertohet në prezantimin e tij binar. Më pas llogaritet secili nga bitet e fundit të
komponentes blu të imazhit në varësi të vlerës së çelësit dhe hidhen në një vektor. Për
secilën tetëshe të vektorit, llogaritet vlera ASCII duke e trajtuar tetëshen si vlerë binare të
një numri të plotë. Vlerat e tyre do na japin karakteret e dekoduara korresponduese të
kodit ASCII duke marrë në këtë mënyrë mesazhin original.
Një nga metodat e cila realizon pjesën kryesore të algoritmit tonë të enkriptimit jepet në
vijim nëpërmjet kodit 4.1.
Kodi 4.1:
public int[] procesoImgBlu( int[] DPix, int imgRreshtat, int imgKollonat){
int[] temp1D =new int[imgKollonat * imgRreshtat];
int count = 0; int index=0;
System.arraycopy(DPix,0,temp1D,0,imgKollonat * imgRreshtat);
for (int j = 0; j < imgRreshtat; j++) {
for (int i = 0; i < imgKollonat; i++) {
int pixel=temp1D[j * imgKollonat+ i];
int alpha = (pixel >> 24) & 0xff;
int kuqe = (pixel >> 16) & 0xff;
int jeshile = (pixel >> 8) & 0xff;
int blu = (pixel) & 0xff;
int newBlu=blu;
int bluBit= blu & 0x00000001;
if(Integer.parseInt(""+ celesi.charAt(index % celesi.length()))==1)
{if (bluBit%2 !=Integer.parseInt(""+ mesazhi.charAt(count % mesazhi.length())))
{if (bluBit % 2 == 0)
newBlu = blu|0x00000001;
else
newBlu = blu|0x00000000;
}
index++;
count++;
}
else
{ index++;
}
temp1D[j * imgKollonat + i]=((alpha << 24) & 0xFF000000)| ((kuqe << 16) & 0x00FF0000) | ((jeshile
<< 8) & 0x0000FF00)| (neëBlu& 0x000000FF);
}
}
return temp1D; }

77

4.7 Procesimi i imazheve me shumë thread-e në CPU me një dhe shumë bërthama
duke përdorur Java
Programimi me shumë linja ekzekutimi (multithreading) është treguar si një përafrim i
fuqishëm për rritjen e performancës së sistemit. Një nga shembujt e mirë të aplikacioneve
që përfitojnë nga multithreading është procesimi i imazheve. Procesimi i imazheve
kërkon shumë burime dhe kohë ekzekutimi sepse llogaritjet shpesh herë bëhen në një
matricë prej pikselash. Gjuha e programimit Java e suporton programimin multithreading
si pjesë e vetë gjuhës në vend të trajtimit të thread-eve me anë të sistemit të shfrytëzimit.
Në këtë sesion kemi eksploruar performancën e aplikacioneve të procesimit të imazheve
në Java të dizenjuar me qasjen multithreading. Në mënyrë që të testojmë se si
multithreading influencon në performancën e programit, kemi testuar disa algoritme të
procesimit të imazheve të implementuara në gjuhën Java duke përdorur algoritmin
sekuencial me një thread dhe përafrimin multithreading në CPU-të me një dhe shumë
bërthama. Eksperimentet u bazuan jo vetëm në platforma të ndryshme dhe algoritme që
ndryshojnë nga njëri tjetri nga niveli i kompleksitetit, por gjithashtu duke ndryshuar
madhësinë e imazheve dhe numrin e thread-eve kur aplikohet përafrimi me multithread.
Performanca rritet në CPU me një dhe disa bërthama në mënyra të ndryshme në lidhje
madhësinë e imazhit, kompleksitetin e algoritmit dhe platformës.
4.7.1 Java dhe thread-et
Në vitet e fundit, gjuha Java ëshë bërë një zgjedhje popullore për zhvillimin e
aplikacioneve multithreading në sajë të suportit të gjuhës për multithreading. Programimi
multithreading lejon identifikim të thjeshtë të sesioneve të kodit të cilat mund të
ekzekutohen në mënyrë konkurente për të përdorur paralelizmin. Programet duhet të jenë
në gjendje të shfrytëzojnë këtë lloj paralelizmi në mënyrë që të përfitojnë performancë në
llogaritje. Ka dy mënyra të ndryshme për të implementuar aplikacione konkurente.
Përafrimi i parë është me anë të krijimit të proceseve, ku i gjithë komunikimi kryhet me
anë të mesazheve, të cilat janë përgjegjëse për mbajtjen e të gjithë informacionit të
nevojshëm për programet, duke përfshirë përmbajtjen e regjistrit dhe hapësirën e kujtesës
[84]. Trajtimi i dytë përdor thread-et, të cilët njihen edhe si procese të lehta [85]. Thread-i
është një pikë ekzekutimi në një proces dhe ai paraqet një model kyç konkurence që
suportohet nga kompjuterat modernë, gjuhët e programimit dhe sistemet e shfrytëzimit.
Thread-et shkëmbejnë informacion vetëm me anë të kujtesës të përbashkët dhe mund të
jenë deri në 20 herë më të shpejtë në kohën e tyre të krijimit kur krahasohen me proceset
[86].
Një proces multi-thread ka disa pika ekzekutimi konkurente brenda në proces [87].
Përdorimi i disa thread-eve e lejon një aplikacion që të shpërndajë detyrat e gjata në
ekzekutim në mënyrë që ato të mund të ekzekutohen paralelisht. Kjo është gjithashtu e
mundur me përparimet sinjifikative të sistemeve multi-core. Në ditët e sotme, procesorët
multi-core janë gjerësisht të përhapur në të dy sistemet, atë server dhe desktop.
Performanca e aplikacioneve multi-thread mund të përmirësohet në sistemet multi-core
për shkak se ngarkesa e punës së thread-eve mund të shpërndahet në bërthama, të cilat
punojnë në paralel [88].
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Një nga shembujt më të mirë të aplikacioneve që përfitojnë nga multithreading në një
procesor multi-core është procesimi i imazheve. Procesimi i imazhit "i referohet
manipulimit dhe analizën së informacioneve piktoreske" [89]. Ideja kryesore e procesimit
të imazheve në paralel është që të ndajë problemin në detyra të thjeshta dhe t‟i zgjidhë ato
në mënyrë konkurente, në mënyrë të tillë që koha totale të mund të ndahet midis detyrave
totale (në rastin më të mirë) [90]. Ideja e përgjithshme pas procesimit të imazheve
përfshin ekzaminimin e pikselave të imazhit dhe manipulimin e tyre. Përpunimi i
imazheve mund të jetë një detyrë që konsumon kohë, bazuar në strukturën matricore të
tyre, gjë që e çon këtë proces drejt një algoritmi multithreading.
Shumë autorë e kanë trajtuar temën e multithreading në Java në sistemet multi-core. Java
si një gjuhë e përshtatshme programimi për softuerë në paralel dhe fuqia e procesimit
multi-core është studiuar nga Peter Bertels dhe Dirk Stroobandtin [91]. Në [92], autorët
kanë studiuar dhe implementuar në paralel me multi–threading, dy algoritme popullorë të
grumbullimit: k-means dhe mean-shift. Rezultatet eksperimentale treguan që
implementimet e mira paralele të këtyre algoritmeve janë në gjendje për të arritur
pothuajse shpejtësinë maksimale lineare në procesorët multicore. Në [93] Mahmood ka
implementuar filtrimin e imazheve në procesorë multi-core për platformën win32. Ai
tregon se për imazhe të mëdha, implementimi në paralel i afrohet kurbës ideale të
Amdahl-it. Në [87] autorët kanë vërejtur se multithreading synon të rregullojë
performancën e aplikacionit në mënyrë të konsiderueshme. Çështje të performancës dhe
përshkallueshmërisë së aplikacioneve multithreaded në sistemet multicore janë studiuar
në [94].
Në punën tonë kemi studiuar se si ndryshon performanca e algoritmit kur aplikohet
përafrimi multithread në platforma të ndryshme single-core dhe multi-core. Gjithashtu
kemi studiuar se si kompleksiteti i algoritmit dhe madhësitë e imazheve ndikojnë në
performancë.
Në mënyrë që të tregojmë se si multithread mund të përmirësojë performancën e
algoritmit, kemi bërë disa eksperimente me algoritme të ndryshme të përpunimit të
imazheve të tilla si ndriçimi, kontrasti dhe nga fusha e steganografisë, të ekzekutuar në
CPU single-core apo multi-core duke përdorur përafrimin single-thread dhe multithread
në Java. Algoritmet që kemi marë në konsideratë ndryshojnë nga njëri tjetri nga niveli i
kompleksitetit. Ndërkohë që rritet madhësia e imazheve, rritet gjithashtu edhe numri i
llogaritjeve. Për këtë arsye kemi eksperimentuar me madhësi të ndryshme të imazheve.
Ndryshimet në algoritme dhe madhësia e imazhit do të ndikojë në një ndryshim të
mëtejshëm të nivelit të kompleksitetit.
Kemi matur kohën procesuese të algoritmeve në platforma të ndryshme dhe me imazhe
me madhësi të ndryshme të cilët i morëm në konsideratë.
Në këtë sesion, kemi dhënë një vështrim në përafrimin e performancës së multithreading
në Java në platformat CPU me një dhe shumë bërthama duke sugjeruar kombinimin e
kompleksitetit dhe madhësinë e imazhit që jep performancën më të mirë.
4.7.2 Programimi multithread
Së pari, në krijimin e një algoritmi multithread, ka tre konsiderata themelore. Hapi i parë
është për të identifikuar paralelizmin. Kjo mund të thotë thjesht dekompozimi i domain-it
të problemit të një algoritmi konvencional në disa sesione. Hapi i dytë është për të
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kontrolluar aksesin në elementët e përbashkëta të të dhënave. Hapi i tretë është
optimizimi i algoritmit [87].
Aplikacionet që ekzekutohen në sistemin e shfrytëzimit janë ose single-thread ose multithread. Aplikacionet single-thread kërkojnë një thread për tu ekzekutuar në CPU. Ndërsa
një program multithreaded përmban dy ose më shumë pjesë të cilat mund të ekzekutohen
njëkohësisht.
Kemi implementuar tre algoritme të përpunimit të imazheve duke përdorur Java. Java
është bërë një gjuhë programimi kryesore menjëherë pas lëshimit të saj dhe kjo është një
mundësi për zhvillimin e llogaritjeve me performancë të lartë [95]. Java suporton
multithreading dhe ne mund të ndërtojmë aplikacione single-thread si edhe multi-thread
me të. Një program multi–thread në java ka shumë pika hyrje dhe daljeje, të cilat
ekzekutohen njëkohësisht në metodën main(). Të tre algoritmet e ndërtuara janë
implementuar duke përdorur përafrimin me një thread dhe shumë thread-e. Në përafrimin
multithread, kujtesa e përbashkët në të cilën veprojnë thread-et është matrica e pikselave
të imazhit. Kemi përdorur paketat e Java-s për të kapur pikselin e matricën së imazhit që
duhet të procesohet. Pastaj thread-e të ndryshme manipulojnë pjesë të ndryshme të
matricës në varësi të algoritmit. Procesimi i të dhënave do të realizohet nëpërmjet disa
nëndetyrave të cilat realizohen me anë të thread-eve të veçanta. Pjesa e matricës që çdo
thread ka për të manipuluar përcaktohet nga thread-i kryesor. Regjistrohet koha që është e
nevojshme për të manipuluar të gjithë matricën nëpërmjet të dy përafrimeve që morëm në
konsideratë, kur procesimi realizohet nëpërmjet një thread të vetëm ose nga disa thread-e.
4.7.3 Etapat eksperimentale
A. Programet testuese
Fillimisht, kemi zgjedhur tre algoritme të përpunimin të imazheve për të testuar
përafrimin multithread në platforma të ndryshme single-core dhe multi-core. Algoritmi i
parë dhe i dytë ndryshojnë ndriçimin dhe kontrastin e imazhit të zgjedhur dhe shfaqin
imazhin e ndryshuar. Ndriçimi dhe kontrasti janë karakteristika shumë të rëndësishme të
një imazhi. Ndriçimi i referohet dritës ose errësirës së përgjithshme, ndërsa kontrasti
është ndryshimi në ndriçim midis objekteve ose rajoneve. Për algoritmin e ndriçimit kemi
përdorur formulën 1:
mesatarja aritmetike = (r + g + b) / 3 (1)
Pas gjetjes së mesatares nga formula 1, përdorim një vlerë input nga ana e përdoruesit për
të ndryshuar ndriçimin e imazhit duke ndjekur këto hapa:
 Zbresim mesataren e përgjithshme nga çdo vlerë e ngjyrës të çdo pikseli të imazhit.
 Shtojmë vlerën mesatare të shumëzuar me vlerën e ndriçimit tek çdo vlerë e ngjyrës.
Në figurën 38 është paraqitur një pamje nga aplikacioni i ndriçimit.
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Figurë 38. Një pamje nga aplikacioni i ndriçimit
Algoritmi i kontrastit do të shumëzojë çdo vlerë të ngjyrës me një koeficient të përcaktuar
nga përdoruesi. Ai ka më pak llogaritje se algoritmi i ndriçimit.
Algoritmi i tretë është nga fusha e Steganografisë. Steganografia është arti i fshehjes së
faktit se komunikimi është duke u zhvilluar duke fshehur informacion në informacione të
tjera [96]. Në implementimin tonë të algoritmit steganografik ne fshehim një mesazh në
një imazh në mënyrë të tillë që ndryshimi i imazhit është i padukshëm. Në mënyrë që të
fshehim mesazhin origjinal në imazh kemi ndërtuar një algoritëm i cili ndryshon vetëm
bitin e fundit të ngjyrës blu të pikselave të imazhit duke përdorur mesazhin dhe gjithashtu
një çelës privat [97]. Kompleksiteti i këtij algoritmi është më i madh se dy të tjerët. Një
pamje nga aplikacioni që implementon algoritmin e tretë i dizenjuar me përafrim
multithread është dhënë në figurën 39.

Figurë 39. Një pamje nga aplikacioni i algoritmit të steganografisë me multithread
B. Platforma eksperimentale
Që nga koha kur doli procesori i parë multicore në më shumë se një dekadë më parë,
procesorët e sotëm implementojnë deri në një duzinë bërthamash dhe ky numër pritet të
rritet për shkak të ligjit të Moore [98]. CPU-të multi-core suportojnë aftësi të përparuara,
të tilla si multithread dhe procesimi paralel. Përparësia e një procesori multi-core është
rritja e shpejtësisë. Ata përdoren gjerësisht në shumë fusha aplikimi, si: rrjeti, grafika etj.
Eksperimentet janë kryer në sistemin e shfrytëzimit Windows (Windows XP dhe
Windows 7), në platforma CPU-je single-core dhe multi-core.
Në tabelën 14 është dhënë një përshkrim i shkurtër i katër platformave eksperimentale të
përdorura.
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Tabelë 14. Përshkrimi i platformave eksperimentale
Platforma Procesori
Sistemi
i Numri
Shfrytëzimit bërthamave
Platforma1 AMD Athlon™
Windows XP 1
1.11GHz
Platforma2 Intel Pentium 4
Windows XP 1
3.2 Ghz
Platforma3 Intel CoreTM2 Duo Windows 7
2
Processors, 2.2 GHz
Platforma4 Intel Core™ i5Windows 7
4
4570R Processor 2.7
GHZ

i

Kemi përdorur platformën e parë dhe të dytë për të testuar algoritmet sipas përafrimit
single thread dhe multithread në single core, dhe kemi përdorur platformën e tretë dhe të
katërt për të testuar algoritmet në CPU-të multi-core.
C. Të dhënat input
Jo vetëm platformat, por edhe madhësia e imazheve të dhënë ndikojnë në kohën e
ekzekutimit të algoritmeve. Kemi kryer eksperimente duke përdorur tre madhësi të
imazheve: 371*281, 500 *500 dhe 1024*768 piksel. Do i referohemi dimensionit të
imazheve në eksperimente si S (e vogël), M (mesatare) dhe L (e madhe). Rezultatet e
këtyre eksperimenteve janë paraqitur në vijim.
4.7.4 Rezultatet eksperimentale
Çdo algoritëm është përsëritur 10 herë dhe kemi regjistruar mesataren e të gjitha
rezultateve.
Nga implementimi i testeve të algoritmeve në përafrimin single thread në platformat
single-core dhe multi-core kemi regjistruar rezultatet e treguara në tabelën 15:
Tabelë 15. Rezultatet e qasjes single-thread
Madhësia e Performanca e algoritmeve(ms)
imazhit
Kontrasti Ndriçimi
Steganografia
1(S)
30
40
190
1(M)
50
40
351
1(L)
110
100
872
2(S)
29
29
62
2(M)
29
29
172
2(L)
47
62
296
3(S)
15
20
50
3(M)
16
21
70
3(L)
16
31
172
4(S)
10
14
32
4(M)
11
16
47
4(L)
18
26
109
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Kemi ridizenjuar të njëjtët algoritme me qasjen multithread. Pastaj kemi ndryshuar
numrin e thread-eve nga 1 deri 10 dhe më pas si shumëfisha të 5, pra 15, 20, 25, 30 ...
100.
Rezultatet nga eksperimentet treguan se në platformën me bërthamë të vetme (platforma1
dhe platforma2) koha e procesimit të algoritmeve zvogëlohet në një normë të
konsiderueshme kur aplikohet qasja multithread. Megjithatë, kur numri i thread-eve rritet
mbi 10 thread-e, koha e procesimit nuk zvogëlohet, por mbetet pothuajse konstante me
një tendencë për tu rritur më shumë se në rastin kur është aplikuar qasja single thread. Në
përgjithësi kur numri i thread-eve rritet nga 1 deri në 10, koha mesatare e procesimit ka
tendencë të mbetet konstante dhe kur numri i thread-eve rritet më shumë se 10, koha e
procesimit rritet dhe bëhet më e madhe se koha e ekzekutimit në qasjen single thread.
Tabela 16 tregon rezultatet për platformën e parë. Rezultati i referohet kohës mesatare të
procesimit në ekzekutim për 10 thread-et e para për imazhet e vogla, të mesme dhe të
mëdha.
Tabelë 16. Rezultatet mesatare të 10 thread-eve të para për platformën e parë
Madhësia
Algoritmet
e imazhit Kontrasti Ndriçimi Steganografia
E vogël
18
20
151.3
Mesatare 41
27.1
295.5
E madhe
109
69
824.3
Tabelat 17, 18, 19 shfaqin kohën mesatare të procesimit në ekzekutim për 10 thread-et
para në rastin e imazheve të vogla, të mesme dhe të mëdha për platformën e dytë, të tretë
dhe të katërt.
Tabelë 17. Rezultatet mesatare të 10 thread-eve të para për platformën e dytë
Madhësia
Algoritmet
e imazhit Kontrasti Ndriçimi Steganografia
E vogël
15
15
48.4
Mesatare 20.6
15.5
100
E madhe
46.5
29.9
271.8
Tabelë 18. Rezultatet mesatare të 10 thread-eve të para për platformën e tretë
Madhësia
Algoritmet
e imazhit Kontrasti Ndriçimi Steganografia
E vogël
10
11
31.3
Mesatare 18.8
15.4
59.6
E madhe
51.3
46.9
162.3
Tabelë 19. Rezultatet mesatare të 10 thread-eve të para për platformën e katërt
Madhësia
Algoritmet
e imazhit Kontrasti Ndriçimi Steganografia
E vogël
13.5
12.3
19.7
Mesatare 17.8
15.7
43.7
E madhe
31.2
23.2
101
83

4.7.5 Analiza e performancës
Siç kemi pritur, kur aplikohet qasja me një thread të vetëm në algoritme, koha e
procesimit zvogëlohet në qoftë se ne rrisim shpejtësinë dhe numrin e bërthamave nga
njëra platformë në tjetrën (tabela 15). Kur aplikohet multithreadi, CPU-të me një
bërthamë përmirësojnë kohën e procesimit me një shkallë më të madhe se sa kur rritet
numri dhe bërthamat e procesorit në rastin kur madhësia e imazhit është e vogël ose e
mesme dhe kompleksiteti i algoritmit nuk është i madh.
Në platformën e parë dhe të dytë, ku numri i bërthamave është 1, shkalla e rritjes së
kohës së procesimit është më shumë se 48.27% kur madhësia është e vogël dhe
algoritmet janë ai i ndriçimit dhe i kontrastit. Në rastet e tjera kjo shkallë varion nga 15.9
në 44.82. Rezultatet nuk janë në këtë interval kur madhësia e imazhit është e madhe,
algoritmi është ai i kontrastit (platforma e parë 0.9 dhe e dyta 2) dhe kur algoritmi është
ai i steganografisë (platforma e parë 5.5 dhe e dyta 8.1).
Platforma e tretë dhe e katërt japin rezultate të ndryshme. Rezultati i rritjes së shkallës së
performancës mund të jetë edhe negativ që do të thotë se koha e procesimit të qasjes me
një thread të vetëm është më e mirë se qasja me shumë thread-e. Rezultati për platformën
e tretë dhe të katërt është shfaqur në tabelat 20 dhe 21.
Tabelë 20. Shkalla e rritjes së performancën për platformën e tretë
Madhësia e Shkalla e rritjes së performancës(%)
imazhit
Kontrasti Ndriçimi
Steganografia
33,3
45
44,7
E vogël
-18,7
28,5
14,3
Mesatare
-218,7
-51,6
5,8
E madhe
Tabelë 21. Shkalla e rritjes së performancën për platformën e katërt
Madhësia Shkalla e rritjes së performancës (%)
e imazhit Kontrasti Ndriçimi
Steganografia
E vogël
-40
14,2
37,5
Mesatare -63,6
0
6,3
E madhe
-72,2
11,5
7,3
Platforma e tretë jep rezultatin më të mirë kur madhësia e imazhit është e vogël për të
gjitha algoritmet siç tregohet në tabelën 20. Kur madhësia e imazhit është e madhe ajo jep
rezultatin më të keq. Kur kompleksiteti i algoritmit është më i madh, koha e procesimit ka
tendencë të jetë më e vogël.
Në platformën e katërt, madhësia e imazhit duket se nuk ka aq shumë ndikim në kohën e
procesimit sa në platformën e tretë. Por kompleksiteti i algoritmit ndikon në kohën e
procesimit duke e reduktuar atë.
Nga të dy platformat me CPU multi-core, kombinimi i imazhit me madhësi të vogël dhe
algoritmit kompleks jep rezultatet më të mira, duke përmirësuar kohën e procesimit kur
ndodh multithreadi.
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4.8 Siguria duke përdorur procesimin e imazheve binare. Paralelizimi i algoritmit
steganografik Wu-Lee në imazhet binare
Metoda e kompresimit Jpeg u dizenjua për të kompresuar në mënyrë efiçente imazhet me
ngjyrë dhe nuk kryen një punë të mirë me imazhet monokromatike (binare). Megjithatë,
imazhe të tillë mund të manipulohen nga teknika procesuese të imazheve ose duke
konvertuar imazhin nga një format në një tjetër. Kjo është arsyeja pse një metodë e
fuqishme steganografike është e nevojshme në qoftë se të dhënat do të fshihen në një
imazh të tillë. Problemi kryesor në fshehjen e të dhënave në një imazh binar është sepse
imazhe të tilla kanë pak ose aspak “zhurma”. Ndryshimi i vlerave, madje edhe i pak
pikselave mund të jenë të dukshme, mund të ngjallë dyshime dhe mund të ftojë një sulm
që përfshin ndryshimin e pikselave të dukshme përsëri si më parë. Ka disa metoda për
fshehjen e të dhënave në imazhe binare, si: Zhao-Koch, Wu-Lee, CPT, TP, etj.
Siguria e të dhënave është sot një nga fushat aktuale më të rëndësishme e më aktive të
studimit dhe kërkimit në informatikë dhe shkenca kompjuterike. Me zhvillimin e shpejtë
teknologjik në ditët e sotme, ngrihen sfida të reja për të mbrojtur transmetimin e të
dhënave multimediale në internet. Mbrojtja e të drejtës së autorit është një sfidë e vërtetë,
veçanërisht kur objekti multimedial përpunohet, transmetohet e shpërndahet. Imazhi
është një nga format elektronike të paraqitjes së të dhënave dixhitale dhe mjaft i përdorur
qoftë nga individë apo organizata, qendra kërkimore, institucione etj. i cili në sajë të
strukturës së tij mund të përpunohet edhe në një forme tjetër, atë të përpunimit në paralel
përveç rasteve që trajtuam, atë sekuencial dhe me shumë thread-e.
Si teknika të rëndësishme për mbrojtjen e të drejtës së autorit vlen të përmendim
algoritmat steganografikë për fshehjen e informacionit dhe ato të “shenjave të ujit”.
Informacioni i pronësisë së autorit apo i një mesazhi ndërfutet në imazh në mënyrë të tillë
që edhe syri më i kujdesshëm nuk mund të detektojë praninë e tij, meqenëse ndërfutja
realizohet në mënyrë të tillë që të mos influencojë në cilësinë e imazhit. Qëllimi i këtij
sesioni është të analizojë dhe ofrojë algoritmet steganografikë që përdoren në imazhe të
cilët mund të paralelizohen me një shkallë të kënaqshme. Do të marrim në konsideratë
një nga algoritmet tipike steganografikë për imazhet binarë, Wu-Lee dhe do të analizojmë
paralelizimin e këtij algoritmi.
4.8.1 Përpunimi i imazheve në steganografi
Me rritjen e pranisë së informacionit të ruajtur në formë dixhitale si dhe me zhvillimin e
shërbimeve të reja multimediale, çështjet që lidhen me sigurinë po bëhen gjithnjë e më
urgjente. Pranimi i shërbimeve të reja që mund të ofrohen, varet nga fakti nëse ato
bashkëshoqërohen nga teknika të sigurta për mbrojtjen e interesave të disa palëve: të
paktën ofruesit të shërbimit dhe shfrytëzuesit të tij. Për më tepër, natyra e mbartësit
shifror kërcënohet për disa arsye që lidhen me vetë natyrën e tij:
a. kopjimi i tyre është mjaft i lehtë, e për fat të keq, mund të themi se kopja është
e përsosur.
b. mënyra e transmetimit të tyre është gjithashtu shqetësuese: sikur vetëm një
kopje pirate të jetë bërë, ajo mund të aksesohet nga çdokush që e nevojit atë.
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c. plasticiteti i mbajtësve dixhitalë kërcënon përmbajtjen e tyre. Një përdorues
dashakeq mund të transformojë një imazh duke vënë kështu në rrezik teknikat për
mbrojtjen intelektuale të tyre.
Për këto arsye dhe të tjera, është jetike që sistemi i mbrojtjes së të drejtës së autorit të
konceptohet në mënyrë të tillë që të minimizojë rreziqet e sipërpërmendura. Për këtë,
shumë nga autorët nuk do të guxonin të shpërndanin punimet e tyre, organizatat e
shëndetit do të minimizonin përdorimin e imazherisë si dhe industria e videove dhe
muzikës nuk do të kishte përhapjen që ka, pa përdorur teknikat steganografike dhe të
watermarkut.
Të gjithë shembujt që përmendëm janë shembujt më tipikë të imazheve të cilat përdoren
dhe ofrohen në një rezolucion mjaft të lartë ose që kanë një kohë ekzekutimi të
përmbajtjes mjaft të lartë. Gjithashtu me rritjen e vazhdueshme të fuqisë së fortë grafike
të sistemeve kompjuterike, edhe fusha e multimedias dhe steganografisë, kanë pësuar një
rritje me hapa të mëdhenj. Imazhet 8-bit janë mjaft të mirë për shkak të madhësisë së
tyre, por aty mund të përdoren vetëm 256 ngjyra të mundshme. Imazhe të tilla janë ato
me prapashtesën .gif. Imazhet 24-bit ofrojnë shumë më tepër fleksibilitet. Numri shumë i
lartë i ngjyrave (mbi 16 milion) bëjnë që zbulimi i një mesazhi të fshehur të jetë shumë i
vështirë për t‟u kapur pas kodimit të tij. Imazhet gjithashtu mund të kompresohen sipas
dy teknikave: me humbje dhe pa humbje [99]. Kompresimi me humbje (.jpg), nga vetë
fjala, e zvogëlon madhësinë e një imazhi duke hequr të dhëna të tepërta nga ai [99],
ndërsa kompresimi pa humbje (.gif dhe .bmp) e mban imazhin siç është.
Duke shfrytëzuar LSB-në e çdo bajti (8 bite) në një imazh, mund të ruhen 3 bite të
dhënash në çdo piksel për imazhet me 24 bit [100]. Në varësi të tabelës së ngjyrave që
përdoret është e mundur të merren dy bite nga një bajt dhe sistemi pamor i njeriut nuk do
të jetë në gjendje të dallojë ndryshimin. Megjithatë, ka disa metoda të tjera për fshehjen e
mesazheve [101][102][103][104]. Problemi i vetëm me këtë teknikë është vulnerabiliteti i
saj ndaj sulmeve si p.sh. ndryshimet në imazh dhe ndërrimi i tipit. Teknikat që përdorin
algoritme steganografike më komplekse për fshehjen e të dhënave si dhe kriptimin e
imazheve janë relativisht të reja, por mjaft premtuese dhe të sigurta.
4.8.2 Procesimi i imazheve me programimin në paralel
Përpunimi paralel i imazheve, i gërshetuar me algoritmet steganografikë paraqet një qasje
ndërdisiplinare, pasi secila prej këtyre fushave është e re në ambientet kërkimore jo
vetëm shqiptare, por edhe në ato në botë. Ky lloj gërshetimi vjen si pasojë e dy
zhvillimeve kryesore: përmirësimit dhe avancimit të pajisjeve harduerike nga njëra anë, si
dhe nevojës për mbrojtjen dhe autentikimin intelektual të informacionit dixhital, e cila
është bërë gjithnjë e më e rëndësishme në përpunimin dhe transmetimin e të dhënave.
Kështu, Eijkhout at al. (2010), përmend se:
“Përpunimi paralel ndodhet në udhëkryqin e mjaft disiplinave dhe fushave të studimit.
Për të qenë të suksesshëm në shfrytëzimin e njehsimeve paralele në shkencë, duhet të
kesh të paktën njohuri bazë dhe aftësi elementare në të gjitha këto fusha, pasi njehsimet
lindin prej kontekstit të aplikimit të tyre”.
Kurse Pacheco (2011) në librin e tij “An introduction to parallel programming” i
përgjigjet tre pyetjeve mjaft të rëndësishme [105]:
1. Përse ne kemi nevojë për performancë përherë e më të lartë?
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2. Përse po i drejtohemi dhe po i ndërtojmë sistemet paralele?
3. Përse na duhen programet e ndërtuara në paralel e të mos ekzistojë një teknikë që
kodet e ashtuquajtura “seriale” t‟i konvertojë lehtësisht në kode “paralele”?
Për shumë vite ne kemi shijuar frytet e procesorëve gjithmonë e më të shpejtë, por për
shkak të kufizimeve fizike, kurba e performancës në kompjuterët konvencionalë është në
rënie. Ligji i Moore nuk vlen më për situatën e re të krijuar në zhvillimet harduerike,
pikërisht prej faktit të integrimit të njësive përpunuese në një pllakë të vetme. Është
gjithashtu e vërtetë që nuk mundet të ekzistojnë programe që mund të përkthejnë kodet
seriale në paralele, për shkak të gjithë kompleksitetit fizik dhe softuerik që paraqet
çështja. Për këtë arsye, është detyrë e zhvilluesve të softuerëve, të shkruajnë programe në
paralel, por duke njohur paraprakisht dhe natyrën e problemit. Një nga fushat e studimit
është pikërisht dhe përpunimi i imazheve.
4.8.3 Implementimi i algoritmeve steganografike në imazhet binarë
Nëse doni të aplikoni metodën e LSB në imazhet binare, apo edhe teknika të tjera, të
dhënat e ndërfutura kanë më shumë gjasa të kapen nga syri i njeriut. Për këtë arsye
ekzistojnë disa teknika të veçanta, ku njëra prej tyre është Wu-Lee.
Algoritmi Wu-Lee është dizenjuar për të ndërfutur bitet e mesazhit në një bllok m x n,
duke ndryshuar vlerën e të shumtën një pikseli në çdo bllok. Pikseli i zgjedhur do të jetë
pranë konturit dhe duke bërë kështu, mundësia që ai të perceptohet, të kapet nga syri,
është më e ulët sesa në LSB [106].
4.8.4 Një vështrim i metodës ekzistuese Wu-Lee
Fshehja e informacionit në një imazh binar është shumë e vështirë për shkak të faktit se
ndryshimi i një biti në një të është i lehtë për të zbuluar sepse ai ndryshon ngjyrën nga e
zezë në të bardhë ose e kundërta. Megjithatë, ka shumë teknika për të fshehur një mesazh
në një imazh binar [107][108][109]. Metoda të tilla si: Zhao-Koch, Wu-Lee, CPT dhe TP
janë paraqitur në mënyrë sekuenciale. Le të diskutojmë pseudo-kodin e njërës prej
metodave kryesore të steganografisë e cila përdoret për imazhet binare: Wu-Lee.
Tipari i ri i kësaj metode është përdorimi i një çelësi K për të shtuar sigurinë dhe
përdorimi i veprimeve logjike. Imazhi ndahet në B blloqe prej m x n pikselash secili, dhe
çelësi, i cili është gjithashtu një bllok prej m x n bitesh, përdoret për të ndërfutur të
shumtën një bit të dhënash d në çdo bllok. Është supozuar se madhësia e imazhit është
një shumëfish (numër i plotë) i madhësisë së bllokut. Avantazhi kryesor i metodës është
se biti i të dhënës ndërfutet në bllok duke ndryshuar vlerën e të shumtën një pikseli.
Shënimi SUM (B) përdoret për shumën e të gjithë biteve m x n të bllokut B. Biti d fshihet
në bllokun B duke krijuar lidhjen SUM (B AND K) mod 2 = d. Nëse ky relacion nuk
ekziston akoma midis B, K dhe d, atëherë ai merret duke ndryshuar vlerën e një pikseli në
bllokun B. AND-i logjik i B me K varion nga zero deri në m x n (kur pikselat e B dhe K
janë të gjitha 1). Shprehja n mod 2 është e barabartë me 0 për n çift dhe 1 për n tek,
kështu që vlera e tij mund të kalojë midis 0 dhe 1 duke rritur ose zbritur n me 1. Ka dy
raste:
R1. Blloku B është i gjithi zero (ose pothuajse zero). Ndryshimi i një biti të B nga 0 në 1
do të jetë i dukshëm. Për më tepër, një ndryshim i tillë duhet bërë në një pozicion ku
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çelësi K e ka bitin 1, kështu që do t‟i japë sulmuesit një të dhënë të rëndësishme rreth bitit
1 të K.
R2. AND-i logjik i çdo dy blloqeve X dhe Y mund të përmbajë të shumtën aq 1-sha sa Y.
Prandaj, në qoftë se, SUM(B AND K) është tashmë e barabartë me SUM(K), atëherë B
ka të paktën aq 1-sha sa K dhe e vetmja mundësi ndryshimi në B është kalimi i 1 në 0.
Edhe kjo mund të vihet re e të japë prova rreth pozicionit të biteve 1-sh në çelësin K.
Për shkak të këtyre dy rasteve me problem, vetëm blloqet që plotësojnë kushtin 0<SUM
(B AND K) < SUM(K) janë kandidatë për të fshehur bite. Blloqet e tjerë deklarohen si
invalid. Për më tepër, rregullat për ndërfutjen e një biti duhet të jenë të tilla që
mosbarazimi i mësipërm të jetë ende i vërtetë edhe pasi biti të ndërfutet në bllok.
Në mënyrë të përmbledhur kemi:
K: çelësi sekret i përdorur për të ndërfutur mesazhin. Ai ka madhësi prej m x n, dhe
përmban 0 dhe 1.
B: blloku me madhësi m x n.
F: imazhi mbartës i përdorur për të fshehur të dhënat.
Algoritmi
Hyrja: imazhi hyrës (F), çelësi sekret (K), mesazhi sekret d
Dalja: imazhi-stego
Fillim
Ndaj F në blloqe B, secili me madhësi m x n.
if 0 < SUM(B AND K) < SUM(K) then
if SUM(B AND K) mod 2 = d then mos e ndrysho B.
else if SUM(B AND K) = 1 then
ZgjidhRandom një bit Bij = 0 të tillë që Kij = 1 dhe ndrysho Bij në 1.
else if SUM(B AND K) = SUM(K) - 1 then
ZgjidhRandom një bit Bij = 1 të tillë që Kij = 1 dhe ndrysho Bij në 0.
else
ZgjidhRandom një bit Bij të tillë që Kij= 1 dhe bëj komplementin e Bij.
endIf;
else
selekto bllokun tjetër.
endIf;
end [106]

Figura 40 në vijim tregon një shembull të katër blloqeve 3x3 ku janë fshehur tre bitet
011. Blloku B1 është invalid sepse SUM(B1 AND K)=SUM(K)=5. Blloku B2, SUM(B2
AND K)=3, është valid. Biti i parë që do të ndërfutet është 0, kështu që një bit 0 në B2
kalon në 1 në mënyrë që të ndryshojë SUM(B2 AND K) në një numër çift. Në bllokun B3
kemi SUM(B3 AND K)=3, është valid, meqenëse duam të ndërfusim 1, nuk ka nevojë për
asnjë ndryshim. Blloku B4 është gjithashtu valid dhe modifikohet duke ndryshuar 1 në 0
në mënyrë që të fshehim një bit të dhënash 1. [106]
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Figurë 40. Fshehja e biteve në katër blloqe 3 x 3
Metoda nuk është shumë e sigurtë. Sulmuesi i cili ka akses në imazhin origjinal mund të
marrë informacion rreth çelësit duke krahasuar blloqet origjinalë me ato të modifikuara.
4.8.5 Paralelizimi dhe analiza e algoritmit Wu-Lee
Në ditët e sotme me zhvillimet e reja në harduer dhe softuer është e mundur që të
përpunojmë imazhe paralelisht për të arritur performancë të lartë. Algoritmi i mësipërm
shfaq një shkallë të lartë të paralelizimit. Kjo sepse, duke qenë se imazhet janë struktura
matricore, sistemet paralele i implementojnë mjaft mirë ato. Do të tregojmë një version të
detajuar të këtij algoritmi.
Në total kemi 5 rreshta instruksionesh sekuencialë dhe 3 rreshta instruksionesh të cilat
mund të procesohen në paralel. Në total kemi 8 rreshta instruksionesh procesues. Le të
shohim algoritmin dhe më pas ta analizojmë atë.
Fillim
Lexo imazh(m,n)
Lexo mesazh(k)
Lexo mb, nb
//madhësitë e blloqeve
madhesia_mesazhit_binar=k*8
mesazh_binar(k*8)=konvertoBinar(mesazh(k))
Per i=1 deri n, hapi i+nb
Per j=1 deri m, hapi j+mb
Nqs j+mb>m VAZHDO
Perndryshe
nqs SUM(B AND K) mod 2 = d VAZHDO
Perndryshe nqs SUM (B AND K) = 1
index_i=random(B,0)
index_j=random(B,0)
imazh (index_i, index_j)= 1
Perndryshe nqs SUM (B AND K) = SUM (K)-1
index_i=random(B,1)
index_j=random(B,1)
imazh (index_i, index_j)= 0
Perndryshe
index_i=random(B,NULL)
index_j=random(B,NULL)
imazh (index_i,index_j)=
=komplement(imazh(index_i,index_j)
fundnqs
fundnqs
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fundper
fundper
Fund

Figurat 41 dhe 42 paraqesin një imazh binar dhe blloqet e tij.

Figurë 41. Shembull i një imazhi binar

Figurë 42. Blloqet në një imazh binar
Numri i minimizuar i instruksioneve procesuese vjen nga thjeshtësia e strukturës së të
dhënave të përdorura këtu. Imazhin e kemi konsideruar si një tabelë dy-dimensionale të
dhënash, përmbajtja e së cilës do të jetë ose 1 ose 0.
Në mënyrë që të tregojmë avantazhet e llogaritjes paralele të metodës Wu-Lee, do të
tregojmë në vijim disa nga faktorët kryesorë që ndikojnë në performancën e algoritmit të
sipërpërmendur në një sistem paralel.
a. Konkurenca
Një algoritëm konsiderohet konkurent në rastin ku një numër i madh instruksionesh mund
të paralelizohen.
b. Granulariteti (Tp)
Është një masë e madhësisë së paralelizimit. Ai i referohet numrit të instruksioneve që
mund të ekzekutohen në një PU. Ai klasifikohet si: coarse-grained: pak detyra me më
shumë llogaritje intensive, fine-grained: me numër të madh pjesësh të vogla dhe më pak
llogaritje intensive.
c. Përshpejtimi (Sp)
Është raporti midis kohës llogaritëse sekuenciale dhe kohës llogaritëse në paralel
d. Rendimenti (Ep)
Efiçenca e një algoritmi i cili ekzekutohet në p-procesorë përcaktohet si raporti midis
përshpejtimit dhe numrit të procesorëve.
e. Efektiviteti
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Është një nga faktorët më të rëndësishëm. Një algoritëm konsiderohet efektiv nëse ai
maksimizon prodhimin Sp*Ep. [110] [111] [112]
Le të supozojmë një imazh me madhësi 300 x 200. Në total kemi 60,000 piksela. Në
mënyrë që të jetë një shumëfish i këtyre madhësive, do të zgjedhim një bllok me madhësi
2 x 3. Kështu kemi:
Numri tolal i pikselave: 60,000
Madhësia e bllokut në piksela: 2*3 = 6
Numri total i blloqeve: 60,000/6=10,000
Numri total i simboleve: 10,000/8bit = 1250
Mesazhi i supozuar: 100 simbole
Algoritmin mund ta përmirësojmë duke shtuar një numerator hapash. Meqenëse mund të
fshehim në total 1250 simbole, por mesazhi ynë është vetëm 100 simbole, kjo do të thotë
që mund të llogarisim vetëm 1/10 e totalit të blloqeve. Duke vepruar kështu, kemi:
Numri i iteracioneve në ciklin for të brendshëm: 30
Numri i iteracioneve në ciklin for të jashtëm: 20
Numri i instruksioneve në ciklin for të brendshëm: 3
Numri total i instruksioneve: 30*20*3=1,800
Nr. i instruksioneve sekuenciale: 4
Numri total i instruksioneve sekuencialë: 1804
Tabela 22 paraqet vlerat e Tp, Sp, Ep dhe Sp * Ep sipas numrave të dhënë të njësive
përpunuese (PU).
Tabelë 22. Vlerat e Tp, Sp, Ep dhe Sp * Ep sipas numrit të PU
PU
Tp
Sp
Ep
Sp* Ep
1804
1
1
1
1
5
364 4,956044 0,991209 4,912474
10
184 9,804348 0,980435 9,612524
50
40
45,1
0,902 40,6802
100
22
82
0,82
67,24
200
13 138,7692 0,693846 96,2845
300
10
180,4 0,601333 108,4805
400
8,5 212,2353 0,530588 112,6096
449 8,008909 225,2492 0,501669 113,0004
450
8
225,5 0,501111 113,0006
451 7,991131 225,7503 0,500555 113,0004
500
7,6 237,3684 0,474737 112,6875
600
7 257,7143 0,429524 110,6944
700 6,571429 274,5217 0,392174 107,6603

91

800
900
1000
1500
1800
2000

6,25
6
5,8
5,2
5
4,9

288,64
300,6667
311,0345
346,9231
360,8
368,1633

0,3608
0,334074
0,311034
0,231282
0,200444
0,184082

104,1413
100,4449
96,74245
80,23708
72,32036
67,77209

Sipas funksionit Sp * Ep, ka një maksimun për numrin e PU-ve të barabartë me 450. Kjo
do të thotë se për këtë situatë, 450 është numri optimal i nyjeve njehsuese, siç tregohet në
figurën 43.

Figurë 43. Grafi i efektivitetit dhe vlera maksimale e tij
4.9 Konkluzione
Imazhi dixhital është mediumi më i përhapur për transportimin e mesazhit. Ai ka
avantazh për shkak të perceptimeve tona vizuale të limituara. Në këtë kapitull fillimisht
propozohet dhe implementohet një metodë e re steganografike për fshehjen e
informacionit në imazhe. Algoritmi i fshehjes bën të mundur ruajtjen e informacionit
vetëm në bitin me peshë më të vogël të pikselit me ngjyrë blu sipas një çelësi, ndërsa ai i
leximit bën të mundur marjen e këtij biti për të formuar karakteret e fshehura dhe për të
lexuar mesazhin. Mesazhi mund të kodohet para se ai të ruhen në imazh me anë të
algoritmave të ndryshëm kriptografikë duke rritur kështu edhe sigurinë e palexueshmërisë
së tij nga personat e pa autorizuar.
Gjuha Java është shumë e përshtatshme për të zhvilluar aplikacione të përpunimit të
imazheve në sajë të tipareve të saj dhe paketave të lira që ajo ofron për këtë qëllim. Janë
shtuar edhe paketa të reja java me kod të hapur të përpunimit të imazheve [113].
Përmes disa eksperimenteve me algoritme të përpunimit të imazheve, u analizua ndikimi
që ka përafrimi multithread në performancë në platformat single-core dhe multi-core.
Rezultatet treguan se përafrimi multithread përmirëson performancën e kohës së
ekzekutimit të algoritmeve në platformat CPU single-core ose multi-core, por ky
përmirësim është i ndryshëm.
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Në single-core rezultati më i mirë jepet nga kombinimi i imazhit me madhësi të vogël dhe
algoritmit më pak kompleks, ndërsa në CPU multi-core kombinimi i imazhit me madhësi
të vogël dhe i algoritmit më kompleks përmirëson performancën. Programimi multithread
mund të përmirësojë performancën në CPU multi-core kur aplikohen algoritme
komplekse të procesimit të imazheve.
Në pjesën e tretë të këtij kapitulli kemi paraqitur një analizë të njërit prej algoritmeve
kryesorë steganografikë të aplikuar në imazhet binarë, veçanërisht në rastin kur këto
imazhe procesohen në paralel. Algoritmi i trajtuar është Wu-Lee. Ekzekutimi në paralel
redukton ndjeshëm kohën e përgjigjes për veprime intensive me të dhëna. Ne treguam që
ky algoritëm ka një shkallë të lartë paralelizimi. Analizuam faktorë të ndryshëm të lidhur
me paralelizimin si përshpejtimi, efektiviteti, etj. dhe treguam numrin optimal të
procesorëve të sistemit ku algoritmi Wu-Lee mund të ekzekutohet në paralel.
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Përfundime
Në këtë punim është analizuar sistemi i informacione multimediale, janw aplikuar modele
të ndryshme të tij si edhe disa strategji të përpunimit të imazheve.
Në pjesën e parë u studiua arkitektura e sistemeve të informacionit multimedial dhe
fushat kryesore të përdorimit të tyre.
Mësimi me libra ka qenë dhe është akoma për pjesën më të madhe të popullsisë në
Shqipëri mënyra tradicionale për të marrë njohuri të reja. Teknologjia e informacionit
multimedial ofron një mënyrë të re të marrjes së njohurive për procesin e mësimdhënies
dhe të mësimnxënies me anë të mjeteve të ndryshme, përdorimit të kompjuterit dhe webit. Në këtë punim u zhvillua një anketë e cila tregoi gjendjen aktuale të përdorimit të
multimedias nga pedagogët në procesin e mësimdhënies dhe pritshmëritë e studentëve në
përdorimin e saj. Gjithashtu u morën në shqyrtim disa nga produktet në treg për
mbështetjen e procesit të mësimdhënies dhe mësimnxënies si: Moodle, Wordpress,
Live@edu, Google apps, të cilët u analizuan për nga tiparet që ndikojnë në mënyrë të
drejtpërdrejtë në këtë proces. Më tej u tregua modeli logjik, implementimi i tij për degën
e Informatikës dhe avantazhet e përdorimit të tij. Duhet të theksojmë që e-learning është
një formë për të përmirësuar procesin e të mësuarit dhe të mësimdhënies dhe jo për ta
zëvendësuar atë.
Më tej punimi u fokusua në krijimin e një platforme live streaming për të parë figurë dhe
dëgjuar zë në mënyrë direkte nga studioja televizive. Enkoderi Adobe Media Flash
Encoder konverton sinjalin analog të cilin e merr nga kamera dhe e dërgon në serverin
Centos ku është instaluar dhe konfiguruar wowza media server si server stream-imi.
Serveri bën të mundur shpërndarjen e figurës dhe zërit në protokolle të ndryshme. Më pas
përdoruesit mund të shohin dhe dëgjojnë nga pajisjet e tyre, kompjutera ose celularë
figurën që vjen nga kamera e studios televizive duke përdorur faqen përkatëse të web-it.
Gjithashtu në këtë tezë paraqitet zhvillimi i dy platformave të streaming on demand, ku
në njërën i kemi ruajtur të dhënat video në bazën e të dhënave dhe në tjetrën në sistemin e
skedarëve. E para ka disa avantazhe: të dhënat mbahen të sinkronizuara, të sigurta dhe
ashtu siç është treguar në këtë implementim, të dhënat media mund të kontrollohen
lehtësisht. Ky implementim i video streaming është realizuar në Oracle10g duke përdorur
si server stream-imi Helix Server dhe disa procedura pl/sql e skripte php. Në ditët e
sotme, madhësia e bazës së të dhënave nuk është problem për shkak të përparimeve në
teknologjinë harduer. Punimi trajton edhe një mënyrë të ndërtimit të muzeut viurtual i cili
ka potencialin që të ruajë dhe të shpërndajë informacionin kulturor në mënyrë eficente
dhe me kosto më të ulët nëpërmjet metodave e mjeteve inovative, si sistemet
multimedialë. Muzetë virtualë mund të karakterizohen si “reflektime dixhitale” të
muzeve fizikë. Teknologjia që u përdor për ndërtimin e këtij sistemi është .NET dhe SQL
Server. Qëllimi parësor i tij është sigurimi i informacionit për objektet historike dhe
kulturore që ruhen në kalanë e qytetit të Krujës. Teknologjitë multimediale dhe të
komunikimit po ndryshojnë mënyrat në të cilat ne përdorim hapësirat aktuale duke
përfshirë muzetë.
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Më tej punimi është fokusuar në krijimin e algorimeve steganografikë në imazhe,
paralelizimin e disa prej tyre me anë të teknikës me shumë thread-e si edhe dhënies së
algoritmit në paralel të metodës Wu-Lee.
Imazhi dixhital është mediumi më i përhapur për transportimin e mesazhit. Ai ka
avantazh për shkak të perceptimeve tona vizuale të limituara. Në këtë punim u propozua
dhe implementua një metodë e re steganografike për fshehjen e informacionit në imazhe.
Algoritmi i fshehjes bën të mundur ruajtjen e informacionit vetëm në bitin me peshë më
të vogël të pikselit me ngjyrë blu sipas një çelësi, ndërsa ai i leximit bën të mundur
marrjen e këtij biti për të formuar karakteret e fshehura dhe për të lexuar mesazhin. Kjo
fushë do të vazhdojë të rritet në rëndësi për përdorimin në transportimin e dokumentave
tepër sekretë midis qeverive të ndryshme, si një mekanizëm mbrojtjeje për të drejtat e
autorit, mbrojtjen e privatësisë dhe survejimit. Algoritmi është implementuar në gjuhën
Java e cila është shumë e përshtatshme për të zhvilluar aplikacione të përpunimit të
imazheve në sajë të tipareve të saj dhe paketave pa pagesë që ajo ofron për këtë qëllim.
Për këtë arsye ajo është përdorur në të gjitha implementimet që kemi realizuar në këtë
fushë.
Përmes disa eksperimenteve me algoritme të përpunimit të imazheve, si ai i ndriçimit,
kontrastit dhe steganografik, u analizua ndikimi që ka përafrimi me shumë thread-e në
performancë në platformat me një dhe shumë bërthama. Rezultatet treguan se përafrimi
me shumë thread-e përmirëson performancën e kohës së ekzekutimit të këtyre
algoritmeve në platformat CPU me një dhe shumë bërthama, por ky përmirësim është i
ndryshëm. Në CPU-të me një bërthamë, rezultati më i mirë jepet nga kombinimi i imazhit
me madhësi të vogël dhe algoritmit më pak kompleks, ndërsa në CPU-të me shumë
bërthama, kombinimi i imazhit me madhësi të vogël dhe i algoritmit më kompleks
përmirëson performancën. Programimi multithreading mund të përmirësojë performancën
në CPU-të me shumë bërthama kur aplikohen algoritme komplekse të procesimit të
imazheve.
Punimi konkludon me një analizë të njërit prej algoritmeve kryesorë steganografikë të
aplikuar në imazhet binarë, Wu-Lee. U tregua që ky algoritëm ka një shkallë të lartë
paralelizimi dhe që ekzekutimi në paralel redukton ndjeshëm kohën e përgjigjes për
veprime intensive me të dhëna. Analizuam faktorë të ndryshëm të lidhur me paralelizimin
si përshpejtimi, efektiviteti dhe treguam numrin optimal të procesorëve të sistemit ku
algoritmi Wu-Lee mund të ekzekutohet në paralel.
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Aneks 1: Kodi i algoritmit steganografik me një thread në Java
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import java.awt.image.*;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.JTextField;
import javax.swing.JLabel;
class Algoritmi_tekBuletini extends Frame{
Image rawImg;
int imgCols;
int imgRows;
Image modImg1;
int inTop;
int inLeft;
private String mesazhi;
private String celesi;
static String theProcessingClass = "ImageProcess";
static String theImgFile = "Figura/mix3.png";
MediaTracker tracker;
Display display = new Display();
Button replotButton = new Button("Shfaq");
int[] oneDPix;
ImageProcess imageProcessingObject;
public static void main(String[] args){
Algoritmi_tekBuletini obj = new Algoritmi_tekBuletini();
}
//-------------------------------------------//
public Algoritmi_tekBuletini(){
rawImg = Toolkit.getDefaultToolkit().
getImage(theImgFile);
tracker = new MediaTracker(this);
tracker.addImage(rawImg,1);
try{
if(!tracker.waitForID(1,10000)){
System.out.println("Gabim ne ngarkim.");
System.exit(1);
}
}catch(InterruptedException e){
e.printStackTrace();
System.exit(1);
}
if((tracker.statusAll(false)
& MediaTracker.ERRORED
& MediaTracker.ABORTED) != 0){
System.out.println("Gabim ne ngarkim ose aborted");
System.exit(1);
}
imgCols = rawImg.getWidth(this);
imgRows = rawImg.getHeight(this);
this.setTitle("Implementimi i një algoritmi të ri në Steganografi");
this.add(display);
JPanel panelSouth=new JPanel();
txtCelesi=new JTextField(10);
txtMesazhi=new JTextField("mesazhi",25);
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mesazhi=txtMesazhi.getText();
panelSouth.add(new JLabel("Çelësi"));
panelSouth.add(txtCelesi);
panelSouth.add(new JLabel("Mesazhi"));
panelSouth.add(txtMesazhi);
panelSouth.add(replotButton);
this.add(panelSouth,BorderLayout.SOUTH);
setVisible(true);
inTop = this.getInsets().top;
inLeft = this.getInsets().left;
int buttonHeight = replotButton.getSize().height;
this.setSize(2*inLeft+2*imgCols + 1,inTop + buttonHeight + imgRows + 7);
replotButton.addActionListener(
new ActionListener(){
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
mesazhi=txtMesazhi.getText();
mesazhi='['+mesazhi+']';
celesi=txtCelesi.getText();
imageProcessingObject = new ImageProcess(celesi,mesazhi);
modImg1 = createImage(
new MemoryImageSource(
imgCols,imgRows,imageProcessingObject.processImgBlue(
oneDPix,imgRows,imgCols),0,imgCols));
display.repaint();
}
}
)
oneDPix = new int[imgCols * imgRows];
try{
PixelGrabber pgObj = new PixelGrabber(rawImg,0,0,imgCols,imgRows, oneDPix,0,imgCols);
if(pgObj.grabPixels() && ((pgObj.getStatus() & ImageObserver.ALLBITS) != 0)){
try{
}
catch(Exception e){
System.out.println(e);
}
}
else System.out.println( "Pikseli nuk u kap në mënyrë të suksesshme");
}catch(InterruptedException e){
e.printStackTrace();
}
this.setVisible(true);
//=========================================//
this.addWindowListener(
new WindowAdapter(){
public void windowClosing(WindowEvent e){
System.exit(0);
}
}
);
//=========================================//
}
//===========================================//
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class Display extends Canvas{
public void paint(Graphics g){
if (tracker.statusID(1, false) ==
MediaTracker.COMPLETE){
if((rawImg != null) && (modImg1 != null))
{
g.drawImage(rawImg,0,0,this);
g.drawImage(modImg1,imgCols + 1,0,this);
}
}
}
}
private JTextField txtMesazhi;
private JTextField txtCelesi;
}
class ImageProcess
{
ImageProcess(String c, String m){
mesazhi=convertToBinary(m);
celesi=convertToBinary(c);
}
public int[] processImgBlue(
int[] DPix,
int imgRreshtat,
int imgKollonat){
int[] temp1D =new int[imgKollonat * imgRreshtat];
int count = 0; int index=0;
System.arraycopy(DPix,0,temp1D,0,imgKollonat * imgRreshtat);
for (int j = 0; j < imgRreshtat; j++) {
for (int i = 0; i < imgKollonat; i++) {
int pixel=temp1D[j * imgKollonat+ i];
int alpha = (pixel >> 24) & 0xff;
int kuqe = (pixel >> 16) & 0xff;
int jeshile = (pixel >> 8) & 0xff;
int blu = (pixel
) & 0xff;
int newBlu=blu;
int bluBit= blu & 0x00000001;
if(Integer.parseInt(""+ celesi.charAt(index % celesi.length()))==1)
{
if (bluBit % 2 != Integer.parseInt("" + mesazhi.charAt(count % mesazhi.length())))
{
if (bluBit % 2 == 0)
newBlu = blu|0x00000001;
else
newBlu = blu|0x00000000;
}
index++;
count++;
}
else
{// if (Integer.parseInt(""+ celesi.charAt(index % celesi.length()))==0)
index++;
}
temp1D[j * imgKollonat + i]=((alpha << 24) & 0xFF000000)| ((kuqe << 16) & 0x00FF0000)
| ((jeshile << 8) & 0x0000FF00)| (newBlu& 0x000000FF);
}
}
return temp1D;
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}
public String convertToBinary(String mesazhi) {
String bin = "";
for (int i = 0; i < mesazhi.length(); i++) {
bin += convertLetter(mesazhi.charAt(i));
}
return bin;
}
public String convertLetter(char c) {
int x = (int)(c);
String bin = "";
for (int i = 0; i < 8; i++) {
bin = "" + (x % 2) + bin;
x = x / 2;
}
return bin;
}
public char convertBinary(String bin) {
int num = 0;
for (int i = 0; i < 8; i++) {
num += Math.pow(2, 7 - i) * Integer.parseInt("" + bin.charAt(i));
}
return (char)num;
}
private String mesazhi;
private String celesi;
private double sumS;
private double sumSM;
private double sumProduct;
}
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Aneks 2: Pjesë nga kodi i algoritmit të ndriçimit me shumë thread-e në
Java
class ProgramTest {
int mean;
int m;
int n;
int brightness;
static int[] output1D;
public ProgramTest(
int[] oneDPix,
int imgRows,
int imgCols, double b)
{
System.out.println("Gjeresia = " + imgCols);
System.out.println("Lartesia = " + imgRows);
m=imgRows;
n=imgCols;
output1D =new int[n* m];
System.arraycopy(oneDPix,0,output1D,0,n * m);
mean = getMean(imgRows,imgCols);
brightness =(int)(b*mean);
}
int getMean(int imgRows, int imgCols){
int pixelCntr = 0;
long accum = 0;
for(int i = 0;i < imgRows;i++){
for(int j = 0;j < imgCols;j++){
int pixel=output1D[i * n+ j];
int alpha = (pixel >> 24) & 0xff;
int red = (pixel >> 16) & 0xff;
int green = (pixel >> 8) & 0xff;
int blue = (pixel) & 0xff;
accum += red;
accum += green;
accum += blue;
pixelCntr += 3;
}
}
return (int)(accum/pixelCntr);
}
public synchronized void brighten(int i, int j)
{
int pixel=output1D[i * n+ j];
int alpha = (pixel >> 24) & 0xff;
int red = (pixel >> 16) & 0xff;
int green = (pixel >> 8) & 0xff;
int blue = (pixel
) & 0xff;
red=red - mean + brightness;
green=green - mean + brightness;
blue=blue - mean + brightness;
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if(red< 0)
red=0;
if(red> 255)
red=255;
if(green< 0)
green=0;
if(green> 255)
green=255;
if(blue< 0)
blue=0;
if(blue> 255)
blue=255;
output1D[i * n + j]=((alpha << 24) & 0xFF000000)
| ((red << 16) & 0x00FF0000)
| ((green << 8) & 0x0000FF00)
| (blue & 0x000000FF);
}
public int[] threaded(int nr){
Thread[] th = new Thread[nr];
int nrHere=n*m/nr;
int t=0;
int count=0; int oldRr=0; int oldK=0;
for(int i = 0; i < m; i++)
for (int j=0;j<n;j++)
{
if(count<nrHere) count++;
else
{
if (t==nr-1)
{
th[t] = new Thread(new MyRunnable(oldRr,oldK,m-1,n-1));
count=0;
break;
}
else{
th[t] = new Thread(new MyRunnable(oldRr,oldK,i,j));
oldRr=i;
oldK=j;
t++;
count=0;
}
}
}
if (count!=0) th[t] = new Thread(new MyRunnable(oldRr,oldK,m,n));
long start = System.currentTimeMillis();
for(int i = 0; i < th.length; i++){
try {
th[i].start();
th[i].join();
} catch (InterruptedException e) {
e.printStackTrace();
}
}
long elapsedTimeMillis = System.currentTimeMillis()-start;
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double elapsedTimeSec = elapsedTimeMillis;
System.out.println("time:" + elapsedTimeSec);
return output1D;
}
static int oldRR;
class MyRunnable implements Runnable {
int rr;
int k;
int oldI;
int oldJ;
protected MyRunnable(int oldRr,int oldK,int Rr,int K){
Thread t=Thread.currentThread();
oldI=oldRr;
oldJ=oldK;
rr = Rr;
k=K;
}
@Override
public void run() {
for (int i = oldRR; i < oldI; i++)
for (int j = oldJ; j < n; j++)
{
brighten(i,j);
}
for (int i = oldI; i < rr; i++)
for (int j = 0; j < k; j++)
{
brighten(i,j);
}
oldRR =oldI;
}
}
}//fund klasa ProgramTest

108

Falenderime
Së pari, dëshiroj të shpreh falenderimet e mia për udhëheqësin e tezës Prof. Dr. Ilia
Ninka, i cili më ka mbështetur gjatë gjithë punës për përgatitjen e punimit.
Së dyti një falenderim i veçantë shkon për profesorët e mi Alda Kika dhe Endrit Xhina.
Për mua ka qenë nder shumë i madh që ata më mbështetën dhe më dhanë ide për fokusin
e studimeve të doktoratës.
Së treti një falënderim për profesorët e nderuar të Fakultetit të Shkencave të Natyrës për
kontributin që kanë dhënë në formimin tim profesional dhe akademik.
Falenderoj familjen time, veçanërisht prindërit e mi për edukimin, dashurinë dhe
mbështetjen e tyre, gjithashtu bashkëshortin tim për kurajon e dhënë.

109

Bibliografi
Publikime:
1. Silvana Greca, Endrit Xhina. Implementation of e-learning system in Albania.
International Journal of Science, Innovation and New Technology, February,
2012 - Vol. 2, No. 3, Printed ISSN: 2223-2257
2. Silvana Greca, Edlira Martiri. Wu-Lee Steganographic Algorithm on Binary
Images Processed in Parallel. IJVIPNS: International Journal of Video & Image
Processing and Network Security, Vol: 12 Issue: 03, ISSN: 2077-1207 (Online).
2012, FI=0.7666
3. Greca S., Kika A., Qirici O. Një metodë e re steganografike për fshehjen e
mesazhit në imazh. Buletini i Shkencave Natyrore Nr.14, Viti 2012, ISSN 2305882X
4. Greca S., Xhaja D. Sql Server vs. Oracle për suportin e xml dhe përdorimi i DB
XML në shfaqjen dhe sinkronizimin e të dhënave. Buletini i Shkencave Natyrore.
Dhjetor 2010, Nr. 10.
5. Denada Xhaja, Silvana Greca. Shërbimet Ueb një zgjidhje praktike për
shkëmbimin e informacioneve ndërmjet aplikacioneve të ndryshëm. Buletini i
Shkencave Natyrore Nr.11, Viti 2011
6. Alda Kika, Silvana Greca. Multithreading Image Processing in Single-core and
Multi-core CPU using Java. International Journal of Advanced Computer Science
and Applications (IJACSA), Vol. 4, No. 9, 2013, U.S ISSN : 2156-5570(Online),
U.S ISSN : 2158-107X(Print), 2012 Impact Factor = 1.324
7. Klesti Hoxha, Alda Kika, Eriglen Gani, Silvana Greca. Towards a Modular
Recommender System for Research Papers written in Albanian. (IJACSA)
International Journal of Advanced Computer Science and Applications, Volume 5
Issue 4, 2014,U.S ISSN: 2156-5570(Online), U.S ISSN : 2158-107X(Print)
Prezantime:
1. Greca S., Ninka I. Rritja e cilësisë së edukimit në distancë me anë të sistemeve
multimediale. Konferenca Kombetare: “Roli i Teknologjisë së Informacionit dhe
Komunikimit në Zhvillimin e Shoqërisë Shqiptare”, 17,18 qershor 2010, Tiranë.
ISBN: 978-99956-40-43-9.
2. Greca S., Xhina E., Ninka I. Sistemet multimediale për e-learning në Shqipëri.
The fifth International Annual Meeting of Alb-Science Institute: “Integration of
the diaspora in Albanian science, economy and culture”, 02 - 05 September 2010,
Tirana, Albania.
3. Silvana Greca, Denada Xhaja, Eriglen Gani. Multimedia Database Systems
and Oracle Video Streaming. ISCIM 2011, 1st International Sympsium on
Computing in Informatics and Mathematics, June 2-4, 2011. ISBN: 978-99284044-8-0.
4. Ana Ktona, Denada Xhaja, Silvana Greca, Imelda Hasa, Blerta Dungu. The
impact of electronic signature on the information society. International

110

Conference II “Information Systems and Technologies and their importance in the
Economic Development”, June 10-11, 2011 Tirana, Albania.
5. Alda Kika, Silvana Greca. Përmirësimi i performancës së algoritmave të
proçesimit të imazheve nëpërmjet programimit me shumë linja ekzekutimi.
Konferenca Shkencore “Fakulteti i Shkencave Natyrore në 100 vjetorin e
Shpalljes së Pavarësisë”, 22-23 nëntor 2012, Tiranë.
6. Alda Kika, Silvana Greca, Ana Ktona. Towards a modern approach in
teaching and learning the subjects of informatics in pre-university education. 1st
Albania International Conference on Education (AICE), 7 - 8 december 2012,
Tirana. ISBN: 978-9928-133-02-1

111

Përmbledhje
Përdorimi i multimedias në sektorin e edukimit është rritur në vitet e fundit dhe duket i
vendosur për zgjerimin e vazhdueshëm në të ardhmen. Në mënyrë që të arrihet një
bashkëpunim më efektiv midis pedagogëve dhe studentëve gjatë procesit të edukimit,
është e domosdoshme që sistemi i edukimit të përdorë teknologjinë. Sistemet e
informacionit multimedial për e-learning aktualisht po bëhen faktorë të rëndësishëm në
procesin e mësimdhënies për shkak të rritjes së numrit të studentëve, rritjes së nivelit të
përdorimit të kompjuterit e uljes së kostos së aksesit të internetit. Sistemet e
informacionit multimedial zënë një vend të rëndësishëm edhe në video streaming dhe
përpunimin e imazheve.
Në këtë punim janë studiuar disa teknologji, mjete dhe strategji në zbatimin e
multimedias në e-learning, streaming dhe përpunimin e imazheve në aspekte të
ndryshme. Së pari është propozuar dhe dhënë një zgjidhje e përshtatshme për
implementimin e e-learning në Departamentin e Informatikës të Universitetit të Tiranës.
Një drejtim të rëndësishëm në sistemet multimediale zë edhe media streaming, ku kemi
implementuar disa sisteme të ndryshme. Live streaming është implementuar me sukses në
televizion për transmetime direkte që mund të shihen nga cilado pajisje deskop dhe
mobile. Ndërsa aplikacioni i video on demand shfrytëzon avantazhet që ofrojnë bazat e të
dhënave multimediale. Dixhitalizimi i trashëgimisë kulturore dhe vendosja e saj në web e
bëjnë atë të aksesueshme për të gjithë dhe kudo duke e shndërruar vizitën në një muze në
një eksperiencë "multimediale". Muzeu virtual është aplikacioni i tretë i zhvilluar për
dixhitalizimin e muzeut të Krujës.
Në këtë punim kemi marë në konsideratë edhe një nga elementët bazë të multimedias:
imazhin. Në steganografi kemi prezantuar dhe implementuar një metodë të re për
fshehjen e informacionit në imazhet dixhitale, e cila ndryshon vetëm bitin e fundit të
ngjyrës blu të pikselave të imazhit duke përdorur edhe një çelës për ta ruajtur atë.
Procesimi i imazheve kërkon shumë burime dhe kohë ekzekutimi sepse llogaritjet bëhen
në një matricë prej pikselash. Në mënyrë që të testojmë se si multithreading influencon
në performancën e programit, kemi testuar disa algoritme të procesimit të imazheve të
implementuara në gjuhën Java duke përdorur algoritmin sekuencial me një thread dhe
përafrimin multithreading në CPU-të me një dhe shumë bërthama. Në vijim tregohet
numri optimal i njësive përpunuese për algoritmin Wu-Lee në paralel.
Fjalë kyçe: Baza e të Dhënave Multimediale, CMS, e-learning, LMS, multimedia,
streaming, procesim imazhi, steganografi, multithreading, multi-core, metoda Wu-Lee,
përpunim paralel.
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Abstract
Increased usage of multimedia in the education system is highly accelerated during the
past years and the trend is its continuous expansion in the future. In order to achieve an
effective cooperation between lecturers and students throughout the learning process, it is
important that the education system widely uses technology. Notably increased number
of students, increased skills of using technology in everyday life, and the decreased costs
of internet and other technological devices demand and make the grounds for multimedia
information systems to become key factors in e-learning. Multimedia information
systems are the main components in video streaming and image processing.
In this work we have studied several technologies, tools and strategies in application of
multimedia in e-learning, video streaming and image processing from different points of
views. Firstly, we have proposed and developed a reasonable solution for the
implementation of e-learning in the Informatics Department of the University of Tirana.
Media streaming is one of the most important application of multimedia systems.
Nowadays, several systems for supporting media streaming exist. Live streaming is a
successful implementation of media streaming, and it is being used by televisions for live
transmission. Furthermore, media transmitted using this approach is accessible by any
mobile or desktop device. Another application of multimedia systems is video-ondemand, and it uses advantages offered by the multimedia database systems. Multimedia
systems are the foundation of the digitalization of cultural heritage and its publishing on
the web, making it this way, theoretically, accessible to everyone from everywhere. The
experience of visiting museums is now also a „multimedia‟ experience. Virtual Museum
has been developed for the digitalization of Kruja Museum and it is the third application
of interest in our study.
In this work, we have been focusing also on the fundamental element of multimedia: the
image. We have presented and implemented a new method for information hiding in
digital images. This method changes only the last bit of the blue color in the image pixels,
and uses a key for saving it. Image processing requires many resources and execution
time because all calculations are made on a matrix of pixels. Multithreading is an
approach which can be used to improve image processing performance. To evaluate this
hypothesis, we have tested some image processing algorithms implemented in Java
language using multithreading, and we have performed comparisons with sequential
algorithms implemented using one thread. We have determined the optimal number of
processing units to be used for parallel implementation and usage of Wu-Lee algorithm.
Keywords: Multimedia Database, e-learning, LMS, CMS, multimedia, streaming, image
processing, steganography, multithreading, multi-core, Wu-Lee method, parallel
processing.
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