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ABSTRAKT 

Lëvizshmëria e përdoruesit fundor po bëhet sot një supozim standard për çdo aplikacion 

softuerësh. Për shkak të kësaj lëvizjeje të madhe të popullsisë, shumë vende dhe institucione 

duhen të modernizojnë sistemet e tyre të votimit për të mbështetur një shoqëri në lëvizje me 

sisteme votimi më të avancuara. Por, lëvizshmëria kërkon më shumë siguri, ndaj përdorimi i 

teknologjive të reja duhet të mundësojë promovimin e besimit dhe besueshmërisë së sistemit 

të votimit duke lejuar auditimin e mekanizmave të kontrollit që kanë të bëjnë me privatësinë e 

me sigurinë e votimit dhe integritetin. 

Një nga teknologjitë e fundit që ka tërhequr shumë interes në fusha të ndryshme dhe në votimin 

elektronik është teknologjia Blockchain. Blockchain është një koleksion i blloqeve të të 

dhënave të lidhura (hallkuara) përmes algoritmeve kriptografike ose një sistem për regjistrimin 

dhe ruajtjen e informacionit, të shpërndarë në shumë lokacione dhe në mënyrë që e bën të 

pamundur ndryshimin e pa zbuluar të dhënave. Me fjalë të tjera, një Blockchain është një libër 

i shpërndarë i të dhënave i drejtuar ose i qeverisur nga parime kriptografike të njohura dhe të 

miratuara, të menaxhuara nga një grup pajisjesh që nuk janë në pronësi vetëm të një personi 

ose autoriteti. 

Anonimiteti, privatësia dhe sigurimi i pandryshueshmërisë së votës janë çështjet dhe sfidat më 

kritike të pothuajse të gjitha sistemeve elektronike të votimit. Prandaj, në këtë punim doktorate 

do të analizohet përdorimi i teknologjisë Blockchain në votimin elektronik, me theks të veçantë 

në anonimitetin dhe privatësinë përmes kësaj teknologjie. 

Qasja jonë bazohet dhe propozon përdorimin e dy blockchain të ndryshëm për të arritur 

privatësinë, anonimitetin dhe verifikimin e votës. Blockchain-i i parë do të përdoret për të 

menaxhuar çelësat, ndërsa i dyti do të ruajë vota anonime. Çdo fletëvotim është i enkriptuar, 

me një shtesë të rastësishme (nonce), një string unik (hash) dhe i nënshkruar në mënyrë digjitale 

me çelësin privat të votuesit dhe me një vulë kohore. Miratimi i kësaj qasjeje me teknologjinë 

Blockchain do të transformojë ndjeshëm procesin aktual të votimit duke garantuar anonimitetin 

dhe privatësinë. 

Fjalët çelës: Blockchain, anonimitet, privatësi, votim elektronik, e-votim, votë, votues 
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ABSTRACT 

End-user mobility is nowadays becoming a standard assumption for any software application. 

Due to this large population movement, many countries and institutions need to modernize 

their voting systems to support a moving society with more advanced voting systems. But 

mobility requires more security, so the use of new technologies should promote the trust and 

reliability of the voting system by allowing the audit of control mechanisms related to voting 

privacy, voting security, and integrity.  

One of the recent technologies that have attracted a lot of interest in various fields and 

electronic voting is Blockchain technology. A blockchain is a collection of linked (chain) data 

blocks through cryptographic algorithms or a system for recording and storing information in 

a way that makes it difficult or impossible to change the data. In other words, a Blockchain is 

a distributed data ledger governed by known and approved cryptographic principles managed 

by a group of devices that are not owned by a single person or authority. 

Anonymity, privacy, and ensuring the immutability of the vote are the most critical issues and 

challenges of almost all electronic voting systems. Therefore, this topic will be analyzed the 

use of Blockchain technology in electronic voting, emphasizing anonymity and privacy 

through this technology.  

Our approach is based on and proposes using two different blockchains to achieve privacy and 

anonymity and vote verification. The first blockchain will be used to manage keys, while the 

second will store anonymous votes. Each ballot is encrypted, salted with e nonce, hashed, and 

digitally signed with the voter’s private key and a time stamp. Adopting this approach with 

Blockchain technology will significantly transform the current voting process while 

guaranteeing anonymity and privacy. 

Keywords: Blockchain, anonymity, privacy, electronic voting, e-voting, vote, voter 
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Parathënie 

Zgjedhjet janë një proces formal i vendimmarrjes politike përmes të cilit njerëzit me të 

drejtë vote votojnë për të zgjedhur një person ose grup personash për të mbajtur një post ose 

disa poste zyrtare. Pothuajse secila shoqëri historikisht zhvillon zgjedhjet ndryshe-ndryshe, por 

në shoqëritë demokratike janë qytetarët ata që ushtrojnë pushtetin nëpërmjet përfaqësuesve të 

zgjedhur përmes një procesi zgjedhor. Në dekadat e fundit zhvillimi i teknologjisë po ndodh 

me një shpejtësi marramendëse dhe si rrjedhojë po ndikon në ndryshimin e çdo aspekti të jetës 

sonë. Ka ndryshuar mënyra se si bëhet komunikimi, mënyra e të bërit biznes, mënyra e 

qeverisjes, por edhe ndërveprimi me zgjedhësit për të zgjedhur përfaqësuesit e tyre. Zhvillimi 

i teknologjisë ka bërë që edhe bota të jetë më e vogël dhe lëvizja e popullsisë të jetë më e 

madhe, prandaj si përgjigje ndaj kësaj lëvizje vazhdimisht janë bërë përpjekje për avancimin, 

modernizimin dhe digjitalizimin e proceseve të ndryshme, por edhe të votimit tradicional drejt 

votimit elektronik. Në vitet e fundit, votimi elektronik ka marrë vëmendje gjithnjë e më të 

madhe nga komuniteti dhe akterët e ndryshëm që merren me organizmin e zgjedhjeve, prandaj 

institucione dhe vende të ndryshme kanë bërë përpjekje për zbatimin e teknologjisë në proceset 

zgjedhore. Disa nga to edhe kanë zhvilluar e zbatuar votimin elektronik, por sigurisht që 

zbatimi i teknologjisë në zgjedhje është më i diskutueshëm se sa në fusha të tjera, përveç të 

tjerash edhe për shkak të ruajtjes dhe të menaxhimit të centralizuar të votave.  

Shumë nga sistemet e dizajnuara dikur për të bërë jetën tonë më të lehtë dhe më efikase, 

nuk janë më në gjendje të përmbushin detyrën për çfarë janë dizajnuar. Sisteme të ndryshme të 

votimit elektronik sfidohen edhe për shkak të mos transparencës së mjaftueshme nga autoritetet 

që organizojnë dhe menaxhojnë zgjedhjet dhe procesin zgjedhor në përgjithësi. Sfidë tjetër te 

sistemet e votimit elektronik është verifikimi dhe integriteti i të dhënave, si dhe sigurimi i 

autentikimit përmes platformave dhe pajisjeve të ndryshme, si telefonave të mençur ose 

kompjuterëve. Ruajtja e votave te sistemet e votimit elektronik me bazë të dhënash të 

centralizuar, rrit mundësinë dhe rrezikun e ndryshimit ose të manipulimit të votave nga 

autoriteti që menaxhon bazën e të dhënave si një autoritet i vetëm menaxhues.  

Sistemet tradicionale me letër zakonisht kanë shumë mangësi dhe vonesa, sidomos në 

fazën e numërimit të votave dhe të shpalljes së rezultateve, por edhe nuk mund t’i përgjigjen 
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domosdoshmërisë së lëvizjes së madhe të qytetarëve. Edhe sistemet e votimit elektronik kanë 

sfidat e shumta e që kanë të bëjnë me sigurinë, privatësinë, anonimitetin, parandalimin e votimit 

të dyfishtë, mos blerjen e votave e sfida të ngjashme. Përveç kësaj, sistemet aktuale të votimit 

elektronik nuk kanë arritur një shkallë të gjerë të besimit dhe të transparencës, prandaj për të 

zgjidhur këtë situatë, por edhe për të revolucionarizuar shumë procese të tjera, kohëve të fundit 

shihet një rrugëdalje përmes zbatimit të teknologjisë Blockchain. Blockchain është një 

teknologji e re e kohëve të fundit, e cila njihet si teknologji e shpërndarë e cila mund të sfidojë 

zëvendësimin e autoriteteve “jo shumë të besuara” me palë të shumta që mund të jenë më të 

besuara e më shumë transparente. Kjo mundësohet përmes nyjave të decentralizuara që 

sigurojnë një bazë të dhënash të paprekur e të pa ndryshuar, ku besimi mbështetet te grupi i 

pajisjeve, në vend të një qendre ose të një grupi të limituar të institucioneve.  

Zbatimi i zgjidhjeve të caktuara duke përdorur teknologjitë e duhura mund të rrisë 

sigurinë, besimin, transparencën, por edhe mos planifikimi e dizajnimi i duhur ose përdorimi i 

zgjidhjeve të gabuara mund të minojë besimin në zbatimin e zgjidhjeve dhe teknologjive të 

reja. 

  



 

 

xvii 

 

 

Struktura e punimit 

Ky punim është i strukturuar në pesë pjesë kryesore. Në pjesën e parë bëhet një hyrje e 

përgjithshme duke përshkruar problemin, hulumtimet dhe metodat e përdorura. Në pjesën e 

dytë jepen konceptet bazike të kriptografisë, në pjesën e tretë shpjegohen bazamentet e 

teknologjisë blockchain. Më pas shqyrtohet literatura dhe bëhet analizë e gjendjes së tanishme 

të sistemeve të votimit elektronik dhe të atyre të bazuar në teknologjinë Blockchain dhe 

propozohet një qasje e re për arritjen e anonimitetit dhe të privatësisë duke përdorur dy 

Blockchain të ndarë. Në pjesën e fundit bëhen krahasime të zgjidhjeve të ndryshme dhe jepen 

përfundime dhe rekomandime, si dhe reflektimi kritik, por edhe puna në të ardhmen. Punimi 

është i organizuar si më poshtë: 

Kapitulli 1: Hyrja bën një përshkrim të procesit zgjedhor në përgjithësi duke përshkruar një 

historik të shkurtër të votimit dhe të votimit elektronik. Tregohet për origjinën e proceseve 

zgjedhore dhe për iniciativat e ndryshme, për përkufizimet e votimit elektronik, por edhe për 

teknologjinë e re blockchain. Më pas përshkruhet motivi dhe qëllimi i punimit, objektivat, 

përkufizimi i problemit dhe jepen metodat e përdoruara gjatë hulumtimit dhe shkrimit të këtij 

punimi. Në mënyrë të hollësishme shtjellohet rëndësia e problemit përmes thelbit të hulumtimit 

duke cekur edhe arsyet e nxitjes dhe motivit.  

Kapitulli 2: Në këtë kapitull bëhet një përshkrim i aspekteve të ndryshme të kriptografisë si 

një bazament i rëndësishëm i teknologjisë blockchain. Në këtë kapitull jepen konceptet 

themelore të kriptografisë që nga fillimet e saj në parahistori e deri në kohët e sotme. Shtjellohet 

nevoja e rëndësishme për ndërtimin e sistemeve të sigurta nëpërmjet përdorimit të duhur të 

kriptografisë për të siguruar konfidencialitetin, për të mbrojtur të dhënat nga modifikimet e 

paautorizuara, për të vërtetuar burimet e të dhënave, por edhe për të validuar e ruajtur 

integritetin e sistemeve ose të dhënave. E kjo bëhet përmes funksioneve të ndryshme 

kriptografike dhe algoritmeve të ndryshme, siç janë algoritmet simetrike dhe asimetrike. Përveç 

kësaj, tregohet për protokollet, për funksionet hash, për nënshkrimet digjitale dhe për aspektet 

e tjera të rëndësishme të kriptografisë e që lidhen dhe janë një komponentë thelbësore e 

funksionimit të teknologjisë blockchain. 
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Kapitulli 3: Në këtë kapitull përshkruhet se çfarë është teknologjia blockchain, historiku i saj, 

zbatimi dhe mënyrat e funksionimit. Po ashtu tregohen dhe jepen shembuj të zbatimit të kësaj 

teknologjie në fusha të ndryshme, por edhe në fushën e demokracisë, siç është procesi zgjedhor. 

Tregohet dhe krahasohet blockchain me sistemet e centralizuara dhe decentralizuara duke 

potencuar përparësitë dhe mangësitë e njërit dhe tjetrit sistem. Më pas sqarohet se çfarë është 

blloku, si krijohet një bllok, por flitet e sqarohet edhe për llojet e blockchain dhe mundësitë e 

përdorimit të tyre. Flitet për protokollet e konsensusit, Proof of Work dhe Proof of State, por 

edhe për kontratat e mençura1. Në fund flitet dhe përfitimet e sfidat për zbatimin e kësaj 

teknologjie në sfera të ndryshme, e posaçërisht në votimin elektronik si një nga fushat esenciale 

të demokracisë. 

Kapitulli 4: Në këtë kapitull jepet gjendja aktuale e cila pasqyron zhvillimin historik, shkencor 

dhe inxhinierik të votimit në përgjithësi, por edhe të votimit elektronik, e me theks të veçantë 

zbatimin e teknologjisë blockchain në votimin elektronik. Tregohet për konceptet e 

demokracisë dhe nevojën e domosdoshmërinë e përdorimit të teknologjive digjitale në votimin 

elektronik. Analizohen dhe diskutohen aspektet ligjore të votimit elektronik të bazuar në 

blockchain, iniciativat e votimit elektronik dhe ato të bazuara në blockchain. Analizohet, 

përshkruhet dhe diskutohet puna e ngjashme duke ofruar një pasqyrë gjithëpërfshirëse të asaj 

që është bërë në terren dhe çfarë duhet të hulumtohet më tutje. Kjo ndihmon në formulimin e 

problemit dhe të hipotezave që synon të trajtojë punimi.  

Kapitulli 5: Pas analizës së zgjidhjeve aktuale në votimin elektronik të bazuar në blockchain, 

në këtë kapitull ofrohet një qasje e re për arritjen e anonimitetit dhe të privatësisë përmes 

përdorimit të teknologjisë blockchain. Anonimiteti dhe privatësia arrihen përmes përdorimit të 

dy blockchain të ndarë e të ndryshëm, njëri për ruajtën dhe menaxhimin e çelësave dhe e 

regjistrit të votuesve e tjetri për ruajtjen dhe menaxhimin e votave gjatë procesit të votimit. 

Përveç kësaj analizohen edhe aspektet e vlerësimit të hapësirës dhe të konsumit të energjisë.  

Kapitulli 6: Ky kapitull paraqet një përmbledhje për arritjet e punës së paraqitur në këtë punim 

duke bërë një reflektim kritik dhe theksuar punën në të ardhmen drejt përmirësimeve të 

mundshme. Kapitulli përmbledh gjetjet dhe kontributet kryesore të studimit përmes diskutimit 

të kufizimeve, të dobësive dhe të përparësive të teknologjisë dhe të zgjidhjes. 

  

                                                 
1 Për termin "smart contracts" janë bërë diskutime të shumta me gjuhëtarë nga Kosova dhe Shqipëria, por edhe 

me mentorët dhe inxhinierë të fushës së kompjuterikes. Ka mendime dhe propozime të ndryshme si "kontratat 

inteligjente", "kontratat e zgjuara" ose "kontratat e mençura". Meqenëse termi "telefonat e mençur" ka përdorim 

të gjerë për "smart phones", atëherë në analogji me këtë është përdorur "kontratat e mençura”. 
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Fjalori terminologjik 

 

Bitcoin 

Bitcoin, me shkronjën B të madhe, është emri i një kriptomonedhe, i 

një rrjeti pagesash, i një protokolli dhe komunitetit të tij me burim të 

hapur. Njësitë e monedhës referohen si bitcoin, me një shkronjë të 

vogël b. 

Blockchain  

Një blockchain është në thelb një bazë e të dhënave, ku informacioni 

ruhet në mënyrë kronologjike në një zinxhir blloqesh të dhënash në 

rritje të vazhdueshme, të zbatuar në një rrjet të decentralizuar në një 

mënyrë që krijon integritet, besim dhe siguri të të dhënave për nyjat, 

pa pasur nevojë për një bazë qendrore, autoritet ose ndërmjetësues. 

Blowfish 
Një cipher bllok me gjatësi të ndryshueshme të çelësit dhe me 

madhësi të bllokut 64 bit. 

Byzantine Generals 

Është një kusht i një sistemi kompjuterik, veçanërisht i sistemeve 

kompjuterike të shpërndara, ku komponentët mund të dështojnë, dhe 

ka informacion të papërsosur nëse një komponent ka dështuar. 

Cipher text 
Tekst i enkriptuar i transformuar nga teksti i thjeshtë duke përdorur 

një algoritëm enkriptimi. 

Cloud 

Shpërndarja e shërbimeve kompjuterike – duke përfshirë serverët, 

ruajtjen, bazat e të dhënave, rrjetin, softuerin përmes internetit 

(“cloud”). 

CPU 

Central Processing Unit është komponenti kryesor i një kompjuteri 

që vepron si "qendra e kontrollit". Referohet edhe si procesori 

"qendror" ose "kryesor", është një grup kompleks i qarkut elektronik 

që drejton sistemin operativ dhe aplikacionet. 

DRE 

Një makinë votimi elektronike me regjistrim të drejtpërdrejtë (Direct 

Recording Electronic) regjistron votat me anë të një ekrani të 

fletëvotimit të pajisur me komponentë mekanikë ose elektro-optikë 

që mund të aktivizohen nga votuesi. 
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Enkriptimi asimetrik 

Kriptografia me çelës publik. Algoritme kriptografike ku përdoren 

çifte çelësash enkriptimi, zakonisht një publik dhe një privat. Një 

çelës publik mund të përdoret si për të vërtetuar nënshkrimet e bëra 

me çelësin privat përkatës, ashtu edhe për të enkriptuar të dhënat, të 

cilat është e mundur të deshifrohen vetëm duke përdorur çelësin 

privat. 

Enkriptimi simetrik 

Kriptografia me çelës privat. Algoritmet me çelës simetrik janë 

algoritme në kriptografi që përdorin të njëjtit çelësa kriptografik si 

për enkriptimin e tekstit të thjeshtë ashtu edhe për dekriptimin e 

tekstit të koduar. Çelësat mund të jenë identikë, ose mund të ketë një 

transformim të thjeshtë ndërmjet dy çelësave. 

Ether 
Një lloj gazi ose karburanti i përdorur për të fuqizuar rrjetin 

Ethereum. 

Ethereum 

Ethereum është një platformë e decentralizuar blockchain që krijon 

një rrjet peer-to-peer që ekzekuton dhe verifikon në mënyrë të sigurt 

kodin e aplikacionit, të quajtur kontrata të mençura 

Gërmimi 

Mining ose gërmimi është procesi i nxjerrjes së kriptomonedhës i cili 

është i ngjashëm me nxjerrjen e mineraleve nga minierat. Edhe sipas 

fjalorit të gjuhës shqipe fjala “gërmoj” përkufizohet si kërkim për të 

gjetur diçka, kërkime për të gjetur të dhëna për dikë a për diçka, futja 

në një çështje për ta njohur sa më mirë a për të nxjerrë diçka që është 

me interes.  

Gërmues 

Miner ose gërmuesi është një akter që merr pjesë në transaksionet e 

kriptomonedhave dhe luan një rol vendimtar në krijimin dhe në 

verifikimin e transaksioneve në blockchain dhe sigurohet që blloqet 

e shuara janë të sakta. 

GPU 

Graphics processing unit është një procesor i specializuar i krijuar 

fillimisht për të përshpejtuar paraqitjen e grafikëve. Ky lloj i 

procesorit mund të përpunojë shumë pjesë të dhënash në të njëjtën 

kohë. 

Hash 

Një funksion hash është një algoritëm që mund të mapojë të dhëna 

me madhësi arbitrare në të dhëna me madhësi të caktuar, të quajtur 

hash. Funksionet hash kriptografike përdoren për shumat e kontrollit 

dhe për gjurmët e gishtërinjve të fajlave duke i mapuar ato në një 

varg bitësh me madhësi fikse lehtësisht të verifikueshme. 

Hybrid Consensus 

Mechanisms 

Mekanizma të konsensusit që përfshijnë elemente të mekanizmave të 

ndryshëm të konsensusit. 
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Kriptografia 

Etimologjikisht, "informacioni i fshehur" nga greqishtja kryptos "i 

fshehur" dhe graphia "përshkrimi i". Teknika dhe algoritme për 

kodimin e sigurt të informacionit për të parandaluar jo të autorizuarit 

që të kenë qasje në të. 

Kriptologjia  
Shkencë që merret me komunikimin dhe ruajtjen e të dhënave në 

formë të sigurt dhe zakonisht sekrete, përmes studimit të kodeve. 

Kriptomonedha  Monedha e brendshme virtuale e një blockchain, p.sh. Bitcoin 

Libra 
Kriptomonedhë e krijuar nga Facebook, e riemërtuar në Diem në 

fund të dhjetorit 2020 dhe e shkatërrua në janar 2022. 

Litecoin Litecoin është një kriptomonedhë peer-to-peer e decentralizuar. 

MARS 

Një kriptosistem i bllokut të çelësit simetrik të përbashkët që 

mbështet blloqet 128-bit dhe çelësat me madhësi që variojnë nga 128 

në 448 bit. 

Merkle tree 

Pema Merkle është një strukturë e të dhënave që përdoret në 

aplikacione të ndryshme kompjuterike. Në blockchain, pemët Merkle 

shërbejnë për të koduar të dhënat e blockchain në mënyrë më efikase 

dhe të sigurt. 

Mining 

Mining ose gërmimi në blockchain është një metaforë për punën 

llogaritëse që nyjat në rrjet ndërmarrin me shpresën për të fituar token 

të reja përmes verifikimit dhe shtimit të transaksioneve në librin e 

shpërndarë gjithnjë në rritje  

Motherboard 

Pllaka kryesore e qarkut të printuar në një pajisje kompjuterike. 

Pllaka amë është pika qendrore që lejon komunikimin midis shumë 

prej komponentëve elektronike të një sistemi, të tilla si CPU dhe 

memoria, dhe siguron lidhje për pajisjet e tjera periferike. 

Nedap 

Kompjuteri elektronik i votimit Nedap është një sistem që i përket 

klasës së kompjuterëve të votimit DRE (Direct Recording 

Electronic). 

Nonce 
Një numër arbitrar i rastësishëm që mund të përdoret vetëm një herë 

në një komunikim kriptografik. 

Non-repudiation 
Situata kur autori i një deklarate ose i një nënshkrimi nuk mund të 

kundërshtojë autorësinë e tij ose vlefshmërinë e nënshkrimit.  

Nyja (Node) 

Nënkupton një pajisje që luan një rol në një rrjet më të madh e në 

rastin e blockchain një pajisje kompjuterike që ekzekuton softuerin e 

blockchain për të vërtetuar dhe për të ruajtur historinë e plotë të 

transaksioneve në rrjet. 

OpenPGP Standardi më i përdorur i enkriptimit të postës elektronike (email). 
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Peer-to-peer 

Në rrjetet kompjuterike në të cilat çdo kompjuter mund të veprojë si 

server për të tjerët, duke lejuar qasje të përbashkët në fajla dhe pajisje 

periferike pa pasur nevojë për një server qendror. Në rastin e 

blockchain nyjat nuk kanë role ose privilegje specifike në 

komunikim, por mund të luajnë secilin rol. 

Plain text 
Tekst i zakonshëm i lexueshëm përpara se të enkriptohet në cipher 

tekst, ose tekst i lexueshëm pasi të dekriptohet. 

Plugboard  
Në pjesën e përparme të makinës Enigma ishte një seksion i quajtur 

plugboard që përdorej për të lidhur çifte shkronjash. 

Pool 

Grup i përbashkët gërmuesish të kriptomonedhave të cilët 

kombinojnë burimet e tyre llogaritëse në një rrjet për të forcuar 

probabilitetin për të gjetur një bllok ose për të gërmuar me sukses për 

kriptomonedhën. 

Portofolio 
Një lloj kulete që lejon përdoruesit të ruajnë dhe menaxhojnë 

kriptomonedhat e tyre. 

Proof-of-Concepts 

Një metodë që në parim ka qëllimin e verifikimit nëse një koncept 

ose teori ka potencial praktik dhe nëse do të funksionojë siç është 

planifikuar. 

Proof-of-Stake 

Një mekanizëm konsensusi për përpunimin e transaksioneve, për 

krijimin e blloqeve të reja në një blockchain ose metodë për të 

vërtetuar hyrjet në një bazë të dhënash të shpërndarë dhe për të 

mbajtur të sigurt bazën e të dhënave. 

Proof-of-Work 

Një varg i bitëve të të dhënave që është zgjidhja për një enigmë 

algoritmike të zbatuar si një funksion i kostos së CPU-së. Është e 

thjeshtë për t'u verifikuar dhe kërkon burime llogaritëse për t'u 

prodhuar. Në blockchain, algoritmet hash kriptografike të proof-of-

work përdoren shpesh si algoritme konsensusi, ku çdokush mund të 

verifikojë se fuqia e kombinuar kompjuterike e të gjithë rrjetit është 

përdorur për të ndërtuar mbi zinxhirin e të dhënave. 

Punch card 
Një lloj kartele e shpuar ose letër e fortë me vrima në pozicione të 

caktuara për të përfaqësuar të dhënat. 

RIG 

Kombinim i pajisjeve individuale gërmuese për të shumëfishuar 

fuqinë e prodhimit të gërmimit ose normat e hash-it dhe për rrjedhojë 

shpërblimet. 

RIPEMD 

Është një familje funksionesh hash kriptografike. Ka pesë funksione 

në familje: RIPEMD, RIPEMD-128, RIPEMD-160, RIPEMD-256 

dhe RIPEMD-320, nga të cilat RIPEMD-160 është më i zakonshmi. 

Rosetta Stone 
Një nga objektet më të rëndësishme në Muzeun Britanik pasi mban 

çelësin për të kuptuar hieroglifët egjiptiane. 
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S/MIME 

Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions është një protokoll i 

pranuar gjerësisht për dërgimin e mesazheve të nënshkruara dhe të 

koduara në mënyrë digjitale. 

Satoshi 
Satoshi është emri i parë i pseudonimit Satoshi Nakamoto, i përdorur 

nga themeluesit e Bitcoin dhe shpikësit e blockchain.  

Satoshi Nakamoto 
Pseudonim i përdorur nga personi ose grupi që shpiku blockchain dhe 

kriptovalutat dhe më vonë ndihmoi në krijimin e Bitcoin. 

SHA-256 
Algoritmi hash kriptografik i përdorur në Blockchain, është nëngrup 

i familjes SHA-2. 

Smart contract 

Një kontratë e programueshme e që në kontekstin e teknologjisë 

blockchain përfshin ekzekutimin e kodit kompjuterik të shpërndarë 

në një rrjet blockchain.  

Threefish 

Një cipher bllok e çelësit simetrik me një madhësi blloku prej 128 

bitësh dhe një çelës me gjatësi të ndryshueshme me madhësi 128, 192 

ose 256 bit. 

Twofish 

Një cipher bllok e çelësit simetrik me një madhësi blloku prej 128 bit 

dhe madhësi të çelësave deri në 256 bit dhe është paraardhës i 

Blowfish. 
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KAPITULLI 1 

1 HYRJA DHE MOTIVIMI 

Votimi elektronik është pjesë përbërëse e qeverisjes elektronike ose e-qeverisjes dhe e e-

demokracisë dhe nuk mund të zbatohet pa një infrastrukturë të mirë dhe të qëndrueshme ligjore 

nga e cila do të dilnin rregullat që do të mundësonin pjesëmarrjen e plotë të qytetarëve në 

ndërtimin e mekanizmave mbikëqyrës të qeverisjes. Përveç infrastrukturës ligjore duhet të 

ofrohet edhe infrastruktura teknike e cila mundëson votim transparent dhe të auditueshëm, por 

duke respektuar privatësinë dhe anonimitetin.  

1.1 Hyrje 

Disa dekada më parë qytetarët duhej të ishin fizikisht të pranishëm në sportel për të kryer 

çfarë do lloj shërbimi të lidhur me qeverinë ose me institucionet qeveritare, si në administratë, 

por edhe në procesin e votimit. Pas një lloj të identifikimit paraprak, shërbimi tjetër është 

pothuajse i ngjashëm me shërbimin që mund të ofrohet në mënyrë digjitale nga aplikacionet 

mobile ose nga platforma të ndryshme online. Shoqëria gjithnjë e më shumë po orientohet drejt 

përdorimit të teknologjive të Internetit duke nxitur e përkrahur ofrimin e shërbimeve përmes 

Internetit pavarësisht se ku ndodhen qytetarët. Për t'iu përgjigjur lëvizjes së madhe të popullsisë 

është nevojë e modernizimit të sistemeve shërbyese në përgjithësi. Modernizimi i sistemeve 

duhet të gjejë zbatim dhe në fushën e demokracisë duke modernizuar sistemet e votimit nga 

sistemet e votimit tradicional me letër në votim elektronik, por të bazuara në teknologji të reja 

dhe të sigurta. Lëvizja e madhe e njerëzve dhe zhvillimi i shpejtë i teknologjisë ka rritur nevojat, 

por edhe ka shtyrë shumë vende, kompani dhe institucione të mendojnë dhe të zhvillojnë 

sisteme elektronike për automatizim të proceseve. Ndër këto sisteme janë edhe proceset 

elektorale që kanë nevojë imediate për zbatimin e teknologjive më të fundit në mënyrë që t’u 

mundësohet të gjithë qytetarëve të votojnë shpejt dhe saktë. Zhvillimi i sistemeve të avancuara 

të votimit duke përfshirë edhe votimin në distancë do të rrisë pjesëmarrjen e votuesve duke i 

lejuar ata të votojnë pa pasur nevojë të udhëtojnë në vendet e tyre ose te qendrat e tyre të 

votimit. Në të kundërtën do të ketë abstenime për të votuar dhe shkalla e mospjesëmarrjes do 

të rritet. 
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Gjatë dekadës së kaluar, teknologjitë e reja kanë luajtur një rol integral në organizimin e 

një numri në rritje të zgjedhjeve në të gjithë botën dhe në një numër vendesh në përpjekje për 

t'i bërë zgjedhjet më efikase dhe më kosto sa më efektive, por edhe për të forcuar besimin e 

palëve të interesuara në secilën fazë të ciklit zgjedhor u janë drejtuar dhe kanë përdorur 

arkitektura dhe zgjidhje të ndryshme teknologjike [1] [2]. Votimi elektronik është një shërbim 

që nuk përdoret vetëm nga qeveritë, por mund të përdoret edhe nga kompanitë dhe nga 

institucionet e ndryshme për të përfituar në kohë, në kosto, në qasje në distancë dhe në rritje të 

gjithëpërfshirjes. Tendencat e varianteve të ndryshme të votimit elektronik përmes mënyrave 

dhe teknologjive të ndryshme janë të shumta dhe të vazhdueshme. Figura 1 paraqet tendencat 

sipas Google për votimit elektronik, votimin përmes interneti dhe votimit në blockchain. 

 
Figura 1. Tendencat e votimit elektronik sipas Google 

Megjithatë, përdorimi i teknologjive të reja kërkon vëmendje sa i përket sigurisë, anonimitetit, 

privatësisë, besueshmërisë, auditimit, por edhe mekanizmave të tjerë të kontrollit. Votimi 

elektronik, një koncept i ri që lejon votuesit të votojnë përmes portaleve specifike të Internetit 

dhe aplikacioneve mobile, nga ana tjetër, ende nuk është i përhapur mjaftueshëm [3]. Votimi 

elektronik mund të përshpejtojë, thjeshtësojë dhe të ulë koston e zgjedhjeve dhe madje të 

inkurajojë pjesëmarrjen më të madhe të votuesve, veçanërisht votueseve të rinj, si përdoruesve 

më të mëdhenj të teknologjive të reja. Votimi elektronik mund të organizohet në shumë forma, 

të tilla si përdorimi i Internetit, i një rrjeti të mbyllur ku votuesit shkojnë në qendrën e votimit 

ose madje edhe të votimit të mbikëqyrur duke përdorur pajisje të votuesve të tilla si telefona 

celularë, laptopë ose pajisje të tjera. Një zgjidhje efikase për kryerjen e transaksioneve anonime 

në internet duke përdorur kartat e identitetit biometrik kombëtar (eID) dhe zëvendësimit të 

identitetit me pseudonimin e tij [4]. Teknologjitë e propozuara për zgjedhje duhen të 

prezantohen me shumë kujdes, duhen të testohen për të përmbushur rolin e tyre funksional, dhe 

më e rëndësishmja ato nuk duhen të bëjnë gjëra që nuk supozohet të bëjnë [5]. Përdorimi i 

teknologjisë në zgjedhje ka filluar shumë kohë më parë. Megjithatë, këto teknologji kanë qenë 

të ndryshme, duke filluar nga ngritja e duarve, kutitë e votimit me toptha ose me kokrra 

(blackballing), kartelat e shpuara (punch card), makinat e votimit me leva, skanimi optik i 
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fletëvotimeve, kabinat e votimit elektronik, votimi elektronik me regjistrim të drejtpërdrejtë 

dhe lloje të tjera teknologjish të kombinuara me disa pjesë manuale [2] [6]. Teknologjia po 

zhvillohet më shpejt nga sa mund ta kuptojnë shumica e njerëzve, por çështjet e privatësisë dhe 

të mbrojtjes së të dhënave personale po bëhen gjithnjë e më kritike. Kur teknologjia përdoret 

për organizimin e zgjedhjeve, suksesi varet jo vetëm nga zbatimi i suksesshëm i teknologjisë, 

por edhe nga procedurat që lidhen me privatësinë dhe auditimin. Transaksionet te votimi 

tradicional ose sistemet e votimit elektronik zakonisht ruhen në një libër të centralizuar ose në 

një bazë të dhënash të centralizuar dhe menaxhohen nga një autoritet i vetëm. Prandaj, 

manipulimi i zgjedhjeve është i mundur se një autoritet i vetëm mund të ndryshojë votat. Sfida 

të tilla si manipulimi, privatësia dhe anonimiteti mund të zgjidhen duke kaluar në sisteme të 

bazuara në teknologjitë e shpërndara, që marrin parasysh aspektet e sigurisë. Një nga 

teknologjitë e fundit të shpërndara që ka një interes të shtuar të përdorimit në shumë fusha të 

ndryshme është teknologjia Blockchain. Sistemet e bazuara në Blockchain, nuk kanë vetëm një 

libër (bazë të dhënash), por të gjitha nyjat kanë të njëjtën qasje në një libër të përbashkët, i cili 

u lejon të gjithë pjesëmarrësve të shohin sistemin e regjistrimit (libër).  

Të gjitha përpjekjet për zbatimin e teknologjisë synojnë të rrisin sigurinë, të garantojnë 

integritetin dhe të sigurojnë besueshmërinë e procesit, nga votimi deri te numërimi dhe shpallja 

e rezultateve. Pavarësisht nga lloji i teknologjisë së përdorur në procesin zgjedhor, votuesit i 

kushtojnë vëmendjen më të madhe përdorimit të drejtpërdrejtë të teknologjisë së votimit, 

privatësisë dhe anonimitetit. Votimi elektronik, ose e-votimi, është një nga shërbimet e shumta 

qeveritare që zbatimi i Blockchain mund të ndikojë pozitivisht. Pavarësisht përparimeve në 

teknologji dhe në proceset e votimit, transparenca, anonimiteti dhe privatësia mbeten një 

shqetësim. Si rezultat, adoptimi i teknologjive të reja duhet të mundësojë promovimin e besimit 

dhe të besueshmërisë së sistemit duke lejuar mekanizmat që të auditohen, por ato duhen të 

sigurojnë gjithashtu privatësi. Privatësia përkufizohet në mënyra të ndryshme, por Alan Westin 

[7] e përkufizon privatësinë si diçka që “individët kanë të drejtë të përcaktojnë se sa 

informacione personale duan të zbulojnë dhe kujt”; megjithatë, kjo nuk vlen për votimin se 

privatësia e votuesve nuk duhet të jetë e varur prej tyre. Procesi zgjedhor është shumë kompleks 

dhe gjithëpërfshirës; përcakton se kush do të udhëheqë jetën publike dhe funksionon si një lloj 

konkursi ku qytetarët punësojnë përfaqësuesit e tyre. Origjina e procesit zgjedhor filloi shumë 

kohë më parë dhe historikisht është zhvilluar ndryshe nga një vend në tjetrin [8]. Ka iniciativa 

për votim elektronik në vende dhe institucione të ndryshme dhe shumë prej tyre po shkojnë 

drejt sistemeve më të avancuara të votimit elektronik. Qëllimi i reformës zgjedhore ndryshon 

nga vendi në vend. Disa vende kërkojnë të rrisin pjesëmarrjen në votime, të tjera kërkojnë të 

reduktojnë mashtrimin zgjedhor dhe të tjera të reduktojnë procedurat burokratike dhe ta bëjnë 

më të lehtë për votuesit [2]. Votimi elektronik mund të përmbushë këto objektiva të shumta për 

të shpejtuar, thjeshtuar dhe ulur koston e zgjedhjeve, si dhe të inkurajojë pjesëmarrje më të 

lartë të votuesve, veçanërisht në mesin e votuesve të rinj, të cilët janë më të prirë për 

teknologjinë. Për të përmbushur më mirë aspektin ligjor dhe për të organizuar zgjedhjet sa më 
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të mira, shumë vende kanë filluar ose po zbatojnë një formë të votimit elektronik. Ka shumë 

përkufizime të votimit elektronik, por sipas [9], është një mënyrë për të marrë përgjigje nga 

votuesit në një moment të caktuar dhe për t'i bërë zgjedhjet më efikase. Sipas [10], votimi 

elektronik është një sistem ku regjistrimi, hedhja ose numërimi i votave kryhen duke përdorur 

teknologjitë e informacionit dhe të komunikimit. Prandaj, votimi elektronik mund të jetë çdo 

metodë votimi në të cilën preferencat e votuesve mund të shprehen ose mblidhen përmes 

burimeve elektronike. Ka mënyra të ndryshme për të organizuar votim elektronik. Disa vende 

përdorin pajisje të ndryshme elektronike në qendrat e votimit, ndërsa të tjera përdorin internetin 

[11]. Pavarësisht nga metodat e përdorura, të gjitha përpjekjet për zbatimin e teknologjive të 

reja synojnë të garantojnë besueshmërinë e procesit të votimit dhe të rezultateve zgjedhore. 

Sistemi elektronik përballet me sfida të ndryshme, por duhet të garantojë anonimitetin dhe 

privatësinë e votuesve për të qenë i besueshëm. Sistemet elektronike të votimit duhen gjithashtu 

të marrin në konsideratë transparencën, verifikueshmërinë dhe aspektet e tjera. Lloje të 

ndryshme teknologjie ofrojnë mundësi të ndryshme për këto veçori, por ka edhe vështirësi në 

arritjen e këtyre veçorive. Përdorimi i teknologjisë në proceset zgjedhore duhet të jetë i 

mbrojtur dhe i sigurt në të njëjtën masë që proceset ekuivalente manuale janë të sigurta dhe të 

besueshme. Por, përveç kësaj duhet të ketë edhe cilësi dhe transparencë e cila mund të arrihet 

përmes teknikave të ndryshme, e një ndër to është edhe teknika [12] e cila ndikon në rritjen e 

cilësisë dhe transparencës së proceset zgjedhore. 

Sot, shumë vende kanë zhvilluar ose po zhvillojnë sisteme të avancuara votimi duke 

përdorur teknologjitë më të fundit për t'u mundësuar të gjithë qytetarëve të votojnë shpejt dhe 

saktë, pavarësisht vendndodhjes së tyre [13] [14]. Megjithatë, disa vende kanë ndaluar projektet 

e votimit elektronik për shkak të pa besueshmërisë së teknologjive të përdorura [15], por 

teknologjia e shpërndarë Blockchain mund të rrisë integritetin dhe besueshmërinë. Gjithmonë 

ka polemika me çdo teknologji të re, kështu që kërkimi i vazhdueshëm mbi të gjitha aspektet e 

procesit dhe teknologjisë është i nevojshëm. Pavarësisht përfitimeve të shumta të votimit në 

Internet ose elektronik duke përdorur metoda të ndryshme, hedhja digjitale e votës duhet të 

hulumtohet në mënyrë të konsiderueshme, se mund të sjellë edhe kërcënime të reja [16], të tilla 

si modifikimi i listës së votuesve ose shtimi i votuesve të paligjshëm, vjedhja e llogarive ose 

ndërhyrje në llogari. 

Teknologjia Blockchain ofron disa veçori tërheqëse, si transparencë, pandryshueshmëri 

dhe konsensus të shpërndarë, të cilat janë të vështira për t'u arritur përmes përdorimit të 

teknologjive të tjera. Këto veçori e bëjnë Blockchain një teknologji tërheqëse për zgjedhjet, 

pasi konsensusi i shpërndarë mund të rrisë besimin e votuesve dhe të garantojë rezultate të 

sakta. Teknologjia Blockchain është përdorur kryesisht në banka dhe financa, ku anonimiteti 

nuk kërkohet se është e nevojshme të dihet se kush po kryen transaksionin; megjithatë, në 

votimin elektronik, anonimiteti është një veçori e detyrueshme dhe e padiskutueshme. Ka pasur 

disa rishikime dhe ide rreth teknologjisë Blockchain, por aplikacionet e bazuara në Blockchain 

dhe votimi elektronik në përgjithësi kanë marrë vëmendje të kufizuar [17]. Megjithatë, 
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ekzistojnë disa skema dhe protokolle të ndryshme që autorë të tjerë kanë propozuar, por 

privatësia dhe anonimiteti janë sfidat kryesore që ende nuk janë adresuar në mënyrë adekuate. 

Kjo tezë analizon se si teknologjia Blockchain mund të përdoret për të lehtësuar sfidat e cekura 

më lart që kanë të bëjnë me privatësinë, anonimitetin, parandalimin e votuesve mashtrues, 

transparencën, por edhe zbatimin e kontratave të mençura (smart contracts) në votimin 

elektronik. Fokusi kryesor do të jetë në sigurimin e privatësisë dhe të anonimitetit përmes 

teknologjisë më të fundit blockchain, por edhe për të ofruar zgjedhje të ndershme duke 

zvogëluar padrejtësitë dhe duke rritur transparencën. Përveç analizimit dhe krahasimit të 

zgjidhjeve ekzistuese të votimit elektronik në blockchain, është propozuar gjithashtu një skemë 

duke kombinuar dy Blockchain të ndryshëm. Qasja dhe koncepti i përdorur në këtë skemë 

mundëson privatësinë e zgjedhësve dhe anonimitetin e votimit si dy të drejta bazë në procesin 

e votimit. Blockchain-i i parë, i quajtur "Menaxhimi i çelësave të shpërndarë" gjeneron dhe 

menaxhon çelësat dhe infrastrukturën e çelësave. Blockchain-i i dytë, i quajtur "Blockchain i 

Votave të Enkriptuara" është i ndarë nga Blockchain i parë dhe përdoret për të ruajtur votat 

gjatë procesit të votimit. 

1.2 Motivi 

Pjesëmarrja çdo herë e më e vogël e votuesve në procesin zgjedhor, si dhe vonesat në 

numërim të votave dhe në përpunim të rezultateve është një detyrim shtesë për autoritetet që 

organizojnë dhe menaxhojnë zgjedhjet. Nga ky detyrim, lind edhe motivi për këto autoritete 

dhe për hulumtues që të adresojnë dhe të gjejnë zgjidhje për këto çështje përmes teknologjive 

të ndryshme duke respektuar kërkesat ligjore dhe ato teknike. Prandaj qëllimi i hulumtimit 

është që të analizojë dhe përcaktojë përdorimin e teknologjisë së re blockchain me burim të 

hapur gjatë procesit të votimit duke treguar vlerat dhe përparësitë që mund të arrihen përmes 

përdorimit të teknologjisë në disa faza ose në të gjitha fazat e votimit elektronik. Të gjitha 

zgjidhjet e ofruara duhen të jenë në përputhje me parimet e përgjithshme të përcaktuara në 

Paktin Ndërkombëtar të KB të 1966 mbi të Drejtat Civile dhe Politike, Neni 25: E drejta 

universale dhe e barabartë dhe fshehtësia e votimit [18] [19]. Skema të ndryshme kriptografike 

janë propozuar në [20] [21] [22] për të realizuar sisteme të sigurta dhe efikase të votimit 

elektronik në internet, por jo të gjitha kanë përmbushur tiparet e besueshmërisë së votimit dhe 

nuk kanë arritur të ndërtojnë marrëdhënien më të mirë të besimit në mes të votuesve dhe të 

autoriteteve zgjedhore. Figura 2 paraqet disa nga këto skema.   
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a) b) c) 

   

Figura 2. Skema të ndryshme të votimit elektronik 

Prandaj një motiv shtesë është analiza dhe hulumtimi nëse përdorimi i Blockchain ofron 

zgjidhje për karakteristikat e rëndësishme të votimit të tilla si drejtësia, përshtatshmëria, 

anonimiteti, besueshmëria, mbrojtja nga mashtrimi elektoral, auditimi, verifikueshmëria, 

testimi dhe certifikimi, efikasiteti i kostos, por me theks të veçantë në anonimitetin dhe 

privatësinë. Kontribut tjetër është edhe vlerësimi i modelit të votimit elektronik të bazuar në 

teknologjinë blockchain duke vënë në pah rezultatet që do të jenë me interes për komunitetin 

shkencor ndërkombëtar, për qytetarët, për demokracinë, por edhe për autoritetet qeveritare e 

ato zgjedhore. Teknologjia blockchain është teknologji e re, prandaj ende ka pak hulumtime 

për të dhe ende konsiderohet si fushë e pahulumtuar dhe e pazgjidhur sa duhet nga komuniteti 

shkencor. 

1.3 Përkufizimi i problemit dhe objektivat 

Me zhvillimin e hovshëm të teknologjisë, shumë procese e shërbime janë digjitalizuar e 

kryhen online, por zbatimi i teknologjisë në votim është pak më specifik dhe kërkon kujdes më 

të shtuar se sfidat janë më të mëdha dhe më specifike. Sfidat ndërlidhen me një sërë faktorësh, 

siç janë verifikimi dhe privatësia e votuesve, integriteti i procesit zgjedhor dhe i numërimit të 

votave, i verikueshmërisë për saktësinë dhe korrektësinë e procesit zgjedhor, por pa zbuluar 

informacione të ndjeshme që lidhen me identitetin e votuesve ose gjëra që mund të çojnë në 

shkelje të privatësisë. Sistemet ekzistuese të votimit elektronik nuk kanë arritur të krijojnë një 

marrëdhënie të mirë të besueshmërisë së votuesve ndaj sistemit, pikërisht edhe për shkak të 

mos transparencës dhe mbrojtjes së anonimitetit dhe të privatësisë, por edhe për shkak të 

menaxhimit të centralizuar nga autoritetet zgjedhore. Transparenca dhe decentralizimi mund të 

arrihen përmes teknologjisë blockchain si një teknologji e shpërndarë e cila nuk menaxhohet 

nga një autoritet i centralizuar, por nga nyja të shumta të shpërndara.  

Shumica e hulumtimeve ekzistuese janë fokusuar në përdorimin e teknikave të 

përgjithshme të privatësisë, mirëpo nuk janë ndalur në tipare të veçanta të privatësisë në 

blockchain, por as edhe në kufizimet e madhësisë dhe performancës. Hulumtues të ndryshëm 

kanë përdorur dhe kanë propozuar teknika të ndryshme, por nuk janë ofruar zgjidhje të 

përgjithshme për arritjen e privatësisë dhe të ruajtjes së anonimitetit. Prandaj, si problem për 
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tu adresuar dhe zgjidhur përmes zbatimit të teknologjisë blockchain mbetet sigurimi i 

anonimitetit dhe i privatësisë, por edhe gjurmueshmëria si ndër tiparet dhe cilësitë që 

pretendojnë shumica e qeverive demokratike. Privatësia luan një rol qendror në shumë fusha 

të aplikimit që përdorin teknologjinë blockchain, prandaj është thelbësore menaxhimi i të 

dhënave personale gjatë ndërveprimit të tyre [23]. Megjithatë ka pyetje e dilema të ndryshme 

që ngiten nga institucionet e autoritetet zgjedhore, por edhe nga qytetarët, prandaj përmes këtij 

punimi do të trajtohen pyetjet e më poshtme dhe do të synohet të jepen përgjigje:  

• A do të parandalojë blockchain qytetarët mashtrues të votojnë dy e më shumë herë? 

• A është regjistrimi i rezultateve në blockchain i pandryshueshëm, transparent dhe i 

disponueshëm në kohë të shpejtë duke i bërë zgjedhjet jo vetëm të sigurta por edhe 

efikase? 

• A mund të ruhet anonimiteti dhe privatësia e votuesit në blockchain? 

• Cilat janë sfidat e zbatimit të kontratave të mençura në votimin elektronik? 

Përveç sfidave të cekura, teknologjia Blockchain duhet të marrë parasysh edhe kriteret dhe 

aspektet ligjore, siç është mospublikimi i rezultateve gjatë kohës së votimeve, por edhe 

anonimizimit të proceseve për të mos zbuluar të dhëna të ndjeshme. Disa nga këto aspekte 

mund të arrihen përmes zbatimit të marrëveshjeve vetekzekutuese të ruajtura në blockchain të 

njohura si kontrata të mençura [24], të cilat askush nuk i kontrollon, por do të trajtohen sfidat 

e zbatimit të tyre.  

Si objektiv themelor është shqyrtimi, analiza dhe gjetja e metodës ose e qasjes që 

mundëson sigurimin e anonimitetit dhe të privatësisë në votimin elektronik duke përdorur 

teknologjitë e shpërndara blockchain, por duke respektuar edhe kërkesat e tjera që ka një proces 

zgjedhor. Kjo do të bëhet përmes hulumtimit dhe shqyrtimit të literaturës, përmes analizës dhe 

krahasimit të zgjidhjeve dhe teknikave të optimizmit të modeleve të ndryshme koceptuale. 

Gjithashtu do të analizohen modele dhe skema të ndryshme që kanë të bëjnë me sigurinë, me 

anonimitetin dhe me transparencën për të krijuar qasjen dhe për të zhvilluar skemën ose 

modelin konceptual që mund të jetë bazë e mirë për autoritetet që merren me organizimin dhe 

me menaxhimin e zgjedhjeve, por edhe për hulumtues të rinj. Metodologjia e hulumtimit është 

shtrirë nëpër faza të ndryshme duke filluar nga sqarimi i mekanizmave të sigurisë së votimit në 

blockchain, pastaj nëse të dhënat e votimit janë të e pandryshueshme, transparente, anonime 

dhe të disponueshme. Kjo është bërë përmes shqyrtimit të literaturës, përmes analizës së 

kërkesave dhe karakteristikave drejt zhvillimit të një pjese të modelit konceptual me fokus në 

menaxhimin e privatësisë dhe të anonimitetit, përcaktimin e skemave të votimit dhe rishikimin 

e modelit konceptual kundrejt literaturës dhe hulumtimit.  
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KAPITULLI 2 

2 KRIPTOGRAFIA 

Kriptologjia është shkencë që merret me komunikimin dhe ruajtjen e të dhënave në formë 

të sigurt dhe sekrete. Kriptologjia përfshin dy degë kryesore e që janë kriptografia dhe 

kriptoanaliza. Kriptografia njihet si shkenca e shkrimit sekret me qëllim të fshehjes së kuptimit 

të një mesazhi ose shkencë e mbajtjes së gjërave ose të dhënave në mënyrë konfidenciale 

përmes teknikave të kodimit. Kriptoanaliza njihet si shkenca ose arti i thyerjes së 

kriptosistemeve ose i rikuperimi informacionit të siguruar kriptografikisht pa pasur njohuri për 

çelësin. Nuk duhet menduar vetëm në aspektin negativ të thyerjes së kriptosistemeve, se pa 

kriptoanalizë, por edhe njerëz që përpiqen të thyejnë sistemet dhe metodat e kriptimit, nuk do 

të dihej se sa në të vërtetë kriptosistemet janë të sigurta. Kriptografia është një komponentë 

shumë e rëndësishme e blockchain, ku teknikat kriptografike si pjesë e protokolleve të sigurisë 

sigurojnë transaksionet që ndodhin midis dy nyjave në një rrjet blockchain. 

2.1 Historiku dhe konceptet themelore të kriptografisë 

Fjala "kriptografi" rrjedh nga fjalët greke “kryptos”, që do të thotë “i fshehur” dhe 

“graphien”, që do të thotë “të shkruash”. Nuk mund të thuhet me saktësi të plotë se kush e 

shpiku dhe kur u përdor për herë të parë kriptografia, por dihet se ajo është përdorur për një 

kohë të gjatë. Kriptografia ka një histori të gjatë dhe magjepsëse që nga përdorimi i saj fillestar 

nga egjiptianët rreth 4 mijë vjet më parë, deri në shekullin e njëzetë ku ajo luajti një rol 

vendimtar në përfundimin e të dy luftërave botërore, por vazhdon edhe me tutje të ketë rol të 

madh. Roli i saj kryesor vazhdon të jetë sigurimi i transaksioneve dhe komunikimeve, mbrojtja 

e informacionit personal dhe të dhënave të tjera konfidenciale, vërtetimi i identitetit, 

parandalimi i ndërhyrjeve në të dhëna, por edhe krijimi i besimit në mes palëve. Mënyra e 

regjistrimit dhe e ruajtjes së informacionit ose e të dhënave nuk ka ndryshuar shumë me kalimin 

e kohës. Megjithatë është rritur shumë aftësia për të kopjuar, shumëfishuar dhe ndryshuar 

informacionin, prandaj nevojiten mjete ose mekanizma për të garantuar sigurinë e 

informacionit. Përveç enkriptimit, një nga mjetet themelore të përdorura në sigurinë e 

informacionit është edhe nënshkrimi, i cili është i lidhur edhe me shumë shërbime të tjera e për 

të cilin do të flitet më vonë. Në përgjithësi procesi i kodimit të informacionit është procesi i cili 
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shndërron ose e transformon tekstin ose mesazhin origjinal në një mesazh të koduar në një 

formë alternative nga teksti origjinal në hyrje. Pothuajse shumica e mesazheve ose 

informacioneve shkëmbehen në formën e tekstit, të numrave ose edhe të programeve të 

ndryshme kompjuterike të quajtur si tekst i thjeshtë ose plaintext. Në mënyrë që këto mesazhe 

të mos kuptohen nga persona ose nga  pajisje të paautorizuara ndodh kodimi i tekstit të thjeshtë 

për ta shndërruar në një formë të palexueshme. Kodimi i përmbajtjes së mesazhit (tekstit të 

thjeshtë) në atë mënyrë që fsheh ose përzien përmbajtjen e tij nga personat e paautorizuar quhet 

enkriptim. Mesazhi i fituar në dalje përmes procesit të enkriptimit është një mesazh i enkriptuar 

dhe quhet tekst i enkriptuar ose ciphertext. Figura 3 paraqet në formë grafike abstrakte 

transformimin e mesazhit origjinal në një mesazh të koduar. Transformimi mund të jetë i 

ndryshëm në varësi të algoritmeve që përdoren, por zakonisht përdoren teknika matematikore 

dhe logjike për të zgjidhur probleme më të ndërlikuara që lidhen me sigurinë e informacionit. 

 

 
Figura 3. Transformimi i mesazhit 

Enkriptimi paraqet një lloj operacioni që përdoret për fshehjen ose përzierjen e tekstit përmes 

transformimit të një mesazhi gjenerik m, në një mesazh të koduar c, duke aplikuar një funksion 

të caktuar E, i shprehur matematikisht: 

 𝑚−→ 𝑓(𝐸)−→ 𝑐 (1) 

Pasi që teksti i thjeshtë të jetë enkriptuar mund t'i transmetohet marrësit të synuar, i cili përmes 

algoritmeve për dekodim dhe çelësit mund ta kuptojë mesazhin origjinal. Procesi i marrjes së 

tekstit të thjeshtë nga tekst i enkriptuar ose ciphertext quhet dekriptim. Pra, dekriptimi është 

një operacion i tillë që mesazhin e enkriptuar c e kthen në tekst të qartë dhe të kuptueshëm m 

duke aplikuar një funksion D: 

 𝑐−→ 𝑓(𝐸)−→ 𝑚 (2) 

Matematikisht: 

 𝐷(𝐸(𝑚)) = 𝑚 (3) 

Kjo do të thotë që funksionet E dhe D janë invers i njëri-tjetrit dhe funksioni E duhet të jetë 

injektiv. Injektiv do të thotë se vlera të ndryshme M duhet të korrespondojnë me vlera të 

ndryshme C. Në qoftë se enkriptimi dhe dekriptimi kryhen përmes çelësit të njëjtë, atëherë 

enkriptimi njihet si enkriptim simetrik, ndërsa kur përdoren dy çelësa, çelësi privat dhe çelësi 
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publik, atëherë njihet si enkriptim asimetrik. Për enkriptimin simetrik dhe asimetrik do të flitet 

më vonë. Çelësi në kriptografi është një parametër që përcakton daljen funksionale të një 

algoritmi ose cipher. Pa një çelës, algoritmi do të prodhonte rezultate jo të dobishme.  

Edhe kriptografia, sikurse edhe disiplinat e tjera shkencore është zhvilluar me kalimin e kohës, 

por fillimisht kriptografia njihej si një lloj gjuhe e fshehur, e më pas u bazua në një transpozim 

të shkronjave në një mënyrë mekanike. Një nga shembujt e parë të jashtëzakonshëm të një lloj 

shifrimi ishin hieroglifët e të cilat u deshifruan përmes Gurit të Rozetës (Rosetta Stone) që u 

zbulua në vitin 1799 në Egjipt [25]. Një lloj shifrimi mjaft i njohur është edhe shifra e famshme 

e Cezarit që u përdor në Perandorinë Romake. Cezari secilën shkronjë të mesazhit të tij e 

zhvendosi me tre shkronja djathtas për të prodhuar mesazhin e koduar dhe në vend të shkronjës 

A e përdori shkronjën D ose p.sh. fjala “KOSOVA” me zhvendosje 3 do të kodohej si 

“NRVRYD”, siç mund të shihet edhe në Figura 4. Algoritme të ngjashme me zhvendosje u 

përdoren më vonë bazuar në metodën e Cezarit.  

 
Figura 4. Shifrimi dhe deshifrimi i Cezarit me çelës 3 

Në fund të shekullit XIX, kriptografi Auguste Kerckhoffs deklaroi kriteret bazë që një 

kriptosistem të jetë i sigurt, edhe nëse gjithçka rreth sistemit është publike, përveç çelësit [26]. 

Kjo më vonë do të njihet si principi i Kerckhoffs, sipas të cilit vetëm çelësi duhej të mbetej 

sekret, por jo edhe metodat e enkriptimit. Principi i Kerckhoffs u riformulua nga matematikani 

amerikan Claude Shanon sipas të cilit duhet të projektohen sisteme me supozimin se armiku 

do të fitojë menjëherë njohjen e plotë për to [27]. Një metodë e enkriptimit e shpikur nga 

Bellaso në vitin 1553 e njohur edhe si metoda e Vigenère, krijon një varg shkronjash duke 

përdorur një seri shifrash të ndërthura të Cezarit, bazuar në shkronjat e një fjale çelës përmes 

një zëvendësimi polialfabetik [28] [29]. Çelësi përsëritej në rastet kur ishte më i shkurtër se 

mesazhi, derisa të përputhej me gjatësinë e mesazhit. Mënyra e enkriptimit, siç është paraqitur 

edhe në [30] bëhej duke supozuar se shkronja e i-të në mesazh përfaqësohet nga një numër i 

plotë është mi, 0 ≤ mi < 26, kriptogrami do të jenë një numër i plotë ci: 

 𝑐𝑖 = (𝑚𝑖 + 𝑘𝑖) 𝑚𝑜𝑑 26 (4) 

ku ki është shkronja e i-të e çelësit. P.sh mesazhi "studime” me çelësin "phd" do të jepte 

mesazhin e enkriptuar si "haxsppt". 

Është e njohur se fshehja e mesazheve dhe e informacionit ishte përdorur edhe në ushtri dhe 

A B C D E F KG H JI L M N O P Q VR S UT W X Y Z

A B C D E F KG H JI L M N O P Q VR S UT W X Y Z

A B C D E F KG H JI L M N O P Q VR S UT W X Y Z



Historiku dhe konceptet themelore të kriptografisë KRIPTOGRAFIA 

 

12 

makina e quajtur ENIGMA u shpik nga inxhinieri gjerman Arthur Scherbius në fund të Luftës 

së Parë Botërore [31]. Kjo makinë fillimisht u përdor për qëllime komerciale nga ndërmarrjet 

e ndryshme, por më vonë u përdor nga ushtria gjermane dhe ishte një ndër makinat më të 

njohura për komunikim sekret të informacionit. Enigma u mbështet në parimin e njëjtë si 

metoda e Vigenère duke prodhuar një sekuencë shumë të gjatë të zëvendësimit e cila bëhej 

përmes një mekanizmi të 3 rotorëve elektromekanik që përziente shkronjat e alfabetit. Gjatë 

shtypjes së tasteve për të shkruar mesazhin, për çdo shkronjë të shtypur ndriçohej një shkronjë 

e cila ishte kriptogrami për shkronjën origjinale. Procesi i automatizuar i gjenerimit të çelësave 

luante rol në sigurinë e sistemit që varej edhe nga parametrat e makinës që ndryshoheshin 

pothuajse çdo ditë, bazuar në listat sekrete të çelësave të shpërndarë paraprakisht. 

Transformimi i Enigmës për secilën shkronjë mund të jetë produkt i permutacioneve të 

rotorëve, i transformimit përmes "plugboard" dhe i reflektorëve. 

Një teknikë tjetër e enkriptimit është teknika "one time pad" (OTP) ku çdo karakter i tekstit të 

thjeshtë kombinohet me një karakter nga një varg i rastësishëm çelësash. Fillimisht ishte 

përshkruar në vitin 1882 nga bankieri Frank Miller, por u ri shpik në vitin 1917 nga Gilbert 

Vernam dhe Joseph Mauborgne [32]. OTP gjeneron një sekuencë Vigenère me një çelës të 

zgjedhur rastësisht të gjatë sa mesazhi dhe çelësi i njëjtë përdoret vetëm një herë. Te kjo teknikë 

çdo çelës është i mundur duke pasuar parasysh gjatësinë e mesazhit, ku për një mesazh m mund 

të ekzistojë një çelës k që në dalje ka kriptogramin c. Në sistemin binar, OTP funksionon me 

aritmetikën XOR (ose ekskluzive). P.sh. mesazhi m= "phd" i shprehur në binar me një çelës të 

rastësishëm k. 

 𝑚 = 011100000110100001100100, 𝑘 = 011000010110110101101001 (5) 

atëherë mesazhi i enkriptuar dhe dekriptuar përsëri do të ishte si më poshtë:  

Tabela 1. Metoda e enkriptimi dhe dekriptimit përmes OTP  

Mesazhi origjinal: 𝑚 =  011100000110100001100100 

Çelësi: 𝑘 =  011000010110110101101001 

Bitwise ⊕:   -|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|- 

Mesazhi i enkriptuar: 𝑐 = 𝑚 + 𝑘  000100010000010100001101 

Bitwise ⊕:   -|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|- 

Mesazhi i dekriptuar: 𝑚 =  011100000110100001100100 

Ky algoritëm konsiderohet si një algoritëm i përsosur i fshehtësisë, e cila varet kryesisht nga 

çelësat e rastësishëm, të cilët duhet të jenë vërtetë të rastësishëm dhe të paparashikueshëm.  

Me rritjen e teknologjisë rritet edhe nevoja për kriptografi, gjë që krijon algoritme të reja 

kriptografike. Në vitin 1973 ShBA e miratoi standardin e enkriptimit të të dhënave të quajtur 

DES (Data Encryption Standard), i cili ishte krijuar nga IBM [33] dhe kjo fazë njihet edhe si 

kriptografia moderne. Enkriptimi përmes DES funksionon në atë mënyrë që tekstin e thjeshtë 
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që vjen në hyrje e ndanë në copa më të vogla (blloqe 64-bitësh) për ta enkriptuar duke përdorur 

një çelës kriptografik. Mesazhin origjinal si një tekst të lexueshëm bllok pas blloku e shndërron 

në copëza të palexueshme e që mund të dekriptohen vetëm nga mbajtësi i çelësit të dekriptimit 

e cili është i njëjtë me çelësin e enkriptimit. Ky algoritëm e përdor një çelës 64-bit për të 

enkriptuar blloqet 64-bitshe, por 8 bit të çelësit që njihen si bit të paritetit përdoren për të 

kontrolluar gabimet në ciphertext. Pra, pasi 8 bit përdoren për paritet, mbesin vetëm 56 bit 

efektiv të çelësit. Procesi i algoritmit kryhet përmes hapave duke filluar me bllokun e tekstit të 

thjeshtë 64 bit që ndërrohet përmes funksionit të permutacionit fillestar (IP) duke krijuar dy 

gjysma të bllokut, gjysma e majtë dhe gjysma e djathtë. Këto gjysma janë hyrje në rrjetin Feistel 

që kalon nëpër 16 raunde të enkriptimit. Më pas këto gjysma ribashkohen dhe permutacioni 

përfundimtar kryhet në bllokun e sapo kombinuar e që paraqet ciphertext 64-bit. Kompjuterët 

modernë mund të thyejnë tekstin e enkriptuar DES me forcë brutale, por 3DES paraqet një 

version të DES, por që enkripton të dhënat 3 herë. Algoritmi DES u pasua me algoritmin 

Advanced Encryption Standard (AES), i njohur edhe si algoritmi Rijndael. Është algoritmi 

simetrik më i përdorur në ditët e sotme. Madhësia e çelësit te ky algoritëm është 128, 192 dhe 

256 bit dhe rundet variojnë në varësi të madhësisë së çelësit. Algoritmi AES përdor një 

zëvendësim-permutacion me raunde të shumta për të prodhuar testin e enkriptuar. 

Sot lëvizja e të dhënave dhe komunikimi përmes rrjeteve të ndryshe është shumë e madhe, 

prandaj edhe nevoja për algoritme të ndryshme të enkriptimit është e madhe në mënyrë që të 

dhënat mos të vëzhgohen nga palët e treta. Por çfarë e si do të përdoret në të ardhmen për të 

fshehur mesazhet tona, ndoshta kriptografia kuantike e cila tashmë po eksperimentohet. 

Kriptografia kuantike është një metodë enkriptimi që përdor vetitë e natyrshme të mekanikës 

kuantike për të siguruar dhe transmetuar të dhënat në atë mënyrë që të mos mund të vëzhgohen 

ose hakohen. Kurse, kriptografia i referohet informacionit të sigurt dhe teknikave të 

komunikimit që derivojnë nga konceptet matematikore që janë mjaft komplekse për t'u kuptuar 

dhe nga llogaritje të bazuara në rregulla të quajtura algoritme. Përdorimi i këtyre koncepteve 

dhe algoritmeve bëhet për të transformuar informacionet dhe mesazhet në atë mënyrë që të jetë 

vështirë për t'u deshifruar nga personat dashakeq ose personat e paautorizuar. Kjo nënkupton 

se transformimi i informacionit në një formë të tillë që është e pamundur të lexohet, ndryshohet 

ose zhbëhet pa dijeninë e një çelësi sekret. Për të kuptuar më mirë kriptografinë dhe disa 

procese kriptografike, është i nevojshëm kuptimi i disa çështjeve që lidhen me sigurinë e 

informacionit dhe të dhënave në përgjithësi. Palët e përfshira në komunikim ose shkëmbim të 

transaksioneve duhet të përdorin teknika dhe protokolle të ndryshme për të parandaluar palë të 

treta që të kenë qasje në të dhënat e këtyre komunikimeve ose këtyre transaksioneve. Për këtë 

palët duhen të kenë besim se objektiva dhe mekanizma të caktuar që lidhen me sigurinë janë 

përmbushur [34]. Këto objektiva ndër të tjera përfshijnë privatësinë, konfidencialitetin, 

integritetin e të dhënave, autentikimin, mosmohueshmërinë (non-repudiation) [35]. Tabela 2 

paraqet disa mekanizma që u mundësojnë palëve që komunikojnë duke arritur objektivat.  
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Tabela 2. Disa objektiva të sigurisë së informacionit 

Objektivi Kontesti 

Privatësia / 

Konfidencialiteti 

Mbajtja e informacionit të vlefshëm sekret nga të gjithë, përveç atyre 

që janë të autorizuar për ta parë atë. Gjatë transmetimit të 

informacionit nga një dërgues te një marrës, nënkupton që askush nuk 

mund ta lexojë mesazhin përveç marrësit të synuar, pra informacioni 

të mbahet i fshehtë ose privat.  

Integriteti i të dhënave 

Integriteti i të dhënave është saktësia, plotësia dhe konsistenca e 

përgjithshme e të dhënave në mënyrë që të sigurohet marrësi që 

mesazhi i marrë nuk është ndryshuar gjatë transmetimit. Integriteti i 

të dhënave nuk mund të parandalojë ndryshimin e të dhënave, por 

mund të sigurojë mjete dhe mekanizma për të zbuluar nëse të dhënat 

janë ndryshuar. 

Autentikimi 

Autentikimi është një shërbim që lidhet me identifikimin dhe 

zbatohet si për entitetet ashtu edhe për vetë informacionin. Dy palët 

komunikuese duhen të identifikojnë njëra-tjetrën. Autentikimi 

paraqet procesin e sigurimit dhe verifikimit të autencitetit të dërguesit 

nga ana e marrësit. Me fjalë të tjera, autentikimi është proces i 

përcaktimit nëse dikush ose diçka është, në fakt, kush ose çfarë thotë 

se është. Përmes teknologjisë së autentikimit sigurohet kontrolli i 

qasjes në sisteme duke kontrolluar nëse kredencialet e një përdoruesi 

përputhen me kredencialet e ruajtura në sistem. 

Validimi 
Mjet ose mekanizëm për të siguruar kontroll ose vërtetim të 

vlefshmërisë ose saktësisë së diçkaje. 

Anonimiteti 
Fshehja e identitetit të një subjekti të përfshirë në një proces, ose 

diçka që nënkupton si “të qenit pa emër”. 

Mos mohueshmëria 

Parandalim i mohimit të veprimit të ndërmarrë, p.sh. është kur 

dërguesi nuk mund të mohojë se ai e ka dërguar një mesazh që më të 

vërtetë e ka dërguar. Mosmohueshmëria është një koncept ligjor që 

përdoret gjerësisht në sigurinë e informacionit dhe i referohet një 

shërbimi, i cili siguron prova të origjinës së të dhënave dhe integritetit 

të të dhënave. Kur bëhet fjalë për transaksione online, 

mosmohueshmëria mund të ofrohet përmes nënshkrimeve digjitale 

duke e kombinuar edhe me mekanizma të tjerë. 

Nënshkrimi Një mjet për të lidhur informacionin me një entitet. 

Vula kohore Regjistrimi i kohës së krijimit ose ekzistencës së informacionit 

Para se të flitet më në detaje për disa nga këta mekanizma dhe për çelësat privatë dhe çelësat 

publikë dhe për përdorimet e tyre, do të tregohet se kriptografia përfshin algoritmet simetrike, 

algoritmet asimetrike dhe protokollet kriptografike.  
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2.2 Algoritmet simetrike  

Algoritmet simetrike ose enkriptimi me çelës simetrik është një lloj i enkriptimit ku vetëm një 

çelës sekret përdoret edhe për enkriptim edhe për dekriptim të të dhënave, pra përdoret çelësi i 

njëjtë për të dy proceset. Palët që komunikojnë nëpërmjet algoritmeve simetrike duhen të 

shkëmbejnë çelësin në mënyrë që ta përdorin për dekriptim. Zakonisht shumica e njerëzve kur 

flitet për kriptografinë mendojnë për enkriptimin simetrik që ka filluar së përdoruri që nga 

kohët e lashta dhe ka vazhduar deri në vitet e tetëdhjeta të shekullit të kaluar. Edhe në ditët e 

sotme algoritmet simetrike ende janë në përdorim të gjerë, posaçërisht për enkriptimin e të 

dhënave, por edhe për kontrollin e integritetit të mesazheve. Enkriptimi përmes algoritmeve 

simetrike zakonisht preferohet kur duhen enkriptuar sasi më të mëdha të dhënash. Por, njëra 

ndër problemet e kësaj metode është gjetja e një rruge të sigurt për të shkëmbyer çelësin në 

mënyrë të sigurt pa rënë në duart jo të duhura. Enkriptimi përmes algoritmeve simetrike 

nënkupton "përzierjen" e të dhënave në mënyrë që të mos mund të kuptohen nga kushdo që 

nuk posedon çelësin sekret për dekriptimin e tyre. Çelësi sekret mund të përbëhet nga kode 

specifike p.sh. duke përzier shkronja, numra dhe simbole të tjera dhe zakonisht gjenerohet nga 

gjenerues të rastësishëm. Është me rëndësi që çelësi të jetë sa më i gjatë dhe sa më kompleks 

në mënyrë që të jetë sa më rezistues ndaj sulmeve me forcë (brute force). Përveç kësaj është 

më rëndësi që çelësi sekret në mes të palëve të shkëmbehet nëpërmes një kanali të veçantë e të 

sigurt të komunikimit. Figura 5 paraqet mënyrën e enkriptimit simetrik. 

 
Figura 5. Enkriptimi me çelës simetrik 

Ambla dëshiron t'i dërgojë një mesazh Peonit, por kanali i transmetimit të mesazhit nuk është 

i sigurt dhe ata duan që komunikimi i tyre të mbahet sekret. Edhe pse mesazhi i enkriptuar do 

të transmetohet nëpër këtë kanal të komunikimit, çelësi nuk duhet të dërgohet përmes kanalit 

të njëjtë. Për komunikim të sigurt, fillimisht Ambla duke përdorur algoritme kriptografike do 

të enkriptojë mesazhin e saj me një çelës simetrik dhe mesazhin e enkriptuar ia transmeton 
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Peonit. Në anën tjetër, Peoni i cili e din çelësin simetrik do e dekriptojë mesazhin me të njëjtin 

algoritëm kriptografik [34]. Nëse mesazhi origjinal që dëshiron Ambla t’i dërgojë Peonit 

shënohet me m, çelësi simetrik me k, mesazhi i enkriptuar shënohet me c, atëherë enkriptimi 

simetrik E dhe dekriptimi D mund të përkufizohen si: 

Enkriptimi: 𝐸(𝑚, 𝑘) = 𝑐 (6) 

Dekriptimi: 𝐷(𝑘, 𝑐) = 𝑚 (7) 

Te ky lloj algoritmi, shkëmbimi i çelësave paraqet një dobësi ose disavantazh se duhet të 

gjendet një kanal tjetër i besueshëm dhe që është i ndryshëm nga kanali i komunikimit. 

Ekzistojnë algoritme të ndryshme të enkriptimit me çelës simetrik, por zakonisht ato 

kategorizohen në block cipher dhe stream cipher. Algoritmet e bazuara në enkriptim të bllokut 

përmes çelësit sekret enkriptojnë bitët me gjatësi të caktuar në blloqe të dhënash elektronike 

dhe ato mbahen në memorie deri sa të kompletohen blloqet. Disa nga modet e algoritmit që 

përdoren në enkriptimin e bllokut janë ECB (Electronic Code Book) dhe CBC (Cipher Block 

Chaining). Algoritmet e enkriptimit të rrjedhës përmes çelësit privat enkriptojnë të dhënat si 

rrjedha në vend që të mbahen në memorie. Disa nga modet e algoritmit që përdoren në 

enkriptimin e rrjedhës janë CFB (Cipher Feedback) dhe OFB (Output Feedback). Enkriptimi i 

e bllokut është më e ngadaltë në krahasim me një enkriptim të rrjedhës, por kompleksiteti është 

më i thjeshtë tek enkriptim i bllokut sesa tek enkriptimi i rrjedhës. 

Ka shembuj të shumtë të përdorimit të algoritmeve simetrike, por disa nga më të përdorurit 

përfshijnë: 

• AES (Advanced Encryption Standard) 

• DES (Data Encryption Standard) 

• IDEA (International Data Encryption Algorithm) 

• Blowfish 

• Twofish 

• Threefish 

• MARS 

• RC4 (Rivest Cipher 4) 

• RC5 (Rivest Cipher 5) 

• RC6 (Rivest Cipher 6) 

Përkundër që enkriptimi simetrik është një metodë e vjetër e enkriptimit, është e shpejtë dhe 

efikase për enkriptim të sasive të mëdha të të dhënave, por mbajtja e çelësit sekret dhe 

shkëmbimi i tij mbesin ndër sfidat kryesore.  
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2.3 Algoritmet asimetrike  

Algoritmet asimetrike ose enkriptimi asimetrik ndryshe njihet edhe si algoritme me çelës 

publik. Për herë parë u prezantuan në vitin 1976 nga Whitfield Diffie, Martin Hellman dhe 

Ralph Merkle [36]. Në kriptografinë me çelës publik, përdoruesi ka një çelës sekret si në 

kriptografinë simetrike, por gjithashtu edhe një çelës publik. Ngjashëm si në Figura 6 që 

paraqet parimin e enkriptimit asimetrik është përdorur edhe në [37]. 

 
Figura 6. Enkriptimi me çelës asimetrik 

Në këtë lloj të enkriptimit përdoren dy çelësa të lidhur matematikisht, e të njohur si çelësa 

publikë dhe privatë, ku njëri përdoret për enkriptimin e të dhënave, kurse tjetri përdoret për 

dekriptimin e të dhënave. Kombinimi i këtyre dy çelësave, çelësit privat dhe çelësit publik 

njihet si çift i çelësave. Nga vetë emri i çelësave, kuptohet se çelësi privat mbahet gjithmonë 

sekret, kurse çelësi publik mund të shpërndahet për publikun dhe të përdoret nga ata. Edhe pse 

publiku e dinë çelësin publik, në asnjë mënyrë nuk mund që përmes çelësit publik të dijë ose 

të gjenerojë çelësin privat. Algoritmet me çelësa asimetrik kryesisht bazohen në funksione 

matematikore, siç janë faktorizimi i numrave të plotë dhe logaritmet diskrete. Algoritmet 

asimetrike mund të përdoren për aplikacione të shumta, si nënshkrimi digjital, krijimi dhe 

shpërndarja e çelësave të sesionit p.sh. te protokolli i sigurisë së shtresës së transportit ose TLS 

(Transport Layer Security), por edhe për enkriptimin klasik të të dhënave. Çelësat publikë 

përdoren për enkriptim, kurse dekriptimi bëhet përmes çelësit privat. Anasjelltas nga kjo, çelësi 

privat mund të përdoret për nënshkrim deri sa çelësi publik mund të përdoret për verifikim të 

nënshkrimit. Enkriptimi i mesazhit mund të bëhet edhe me çelësin privat, por sigurisht që nuk 

do të kishte kuptim sa i përket privatësisë. Në këtë rast të gjithë ata që posedojnë çelësin publik 

mund ta dekriptojnë dhe shohin mesazhin, por megjithatë mund të sigurohen që mesazhi është 

enkriptuar nga pronari i çiftit të çelësave. Te ky lloj i enkriptimit, me çelës privat/publik, njëri 

ndër funksionet më të rëndësishme është shkëmbimi i çelësave midis dy palëve. Për këtë arsye 
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ekzistojnë algoritme të ndryshme të shkëmbimit të çelësave, e njëri prej tyre që njihet edhe si 

pionier është algoritmit Diffie-Hellman. Sikurse edhe tek algoritmet simetrike edhe tek 

algoritmet asimetrike ka shembuj të shumtë të përdorimit të tyre, por disa nga më të përdorurit 

përfshijnë: 

• RSA (Rivest, Shamir, dhe Aldemar) 

• DSA (Digital Signature Algorithm) 

• ECC (Elliptical Curve Cryptography) 

• El Gamal  

• Metoda e shkëmbimit Diffie-Hellman. 

Enkriptimi përmes RSA zgjidh një problematikë të madhe në kriptografi duke dërguar një 

mesazh dikujt pa pasur nevojë për të ndarë paraprakisht kodin me të. Është shpikur nga Ron 

Rivest, Adi Shamir dhe Leonard Adleman në vitin 1977 dhe deri me sot është njëri ndër 

algoritmet më të përdorura të enkriptimit asimetrik. Algoritmi siguron që çelësat janë sa më të 

sigurt duke gjeneruar çelësat në mënyrë sa më të rastësishme dhe në mënyrë sa më të 

paparashikueshme qe të jetë e mundur. 

Tabela 3. Enkriptimi dhe dekriptimi përmes RSA 

Gjenerimi i 

çelësave 

1 
 Zgjidhen dy numra sa më të mëdhenj prime në mënyrë sa më të rastësishme, 𝑝 

dhe 𝑞 dhe 𝑝 ≠ 𝑞 

2  Llogaritet 𝑛 = 𝑝 × 𝑞  

3  Llogaritet faktorieli i Eulerit ∅(𝑛) = (𝑝 − 1) ∙ (𝑞 − 1) 

4 
 Në mënyrë të rastësishme zgjidhet një numër i plotë 𝑒 ashtu që të jetë relativisht 

prime me ∅(𝑛) dhe 1 < 𝑒 < ∅(𝑛). Çifti (𝑛, 𝑒) përbën çelësin publik.  

5  Llogaritet 𝑑 e tillë 𝑑 ∙ 𝑒 = 1 𝑚𝑜𝑑 ∅(𝑛). Çifti (𝑛, 𝑑) përbën çelësin privat. 

Enkriptimi   Për mesazhin origjinal 𝑚, cipher 𝑐 llogaritet si: 𝑐 = 𝑚𝑒 𝑚𝑜𝑑 𝑛 

Dekriptimi 
  Dekriptimi llogaritet duke shfrytëzuar çelësin privat (𝑛, 𝑑) përmes ekuacionit: 

𝑚 = 𝑐𝑑  𝑚𝑜𝑑 𝑛. 

Pasi të jenë llogaritur vlerat 𝑛 dhe ∅(𝑛), vlerat 𝑝 dhe 𝑝 janë të panevojshme, por duhet pasur 

kujdes që të mos zbulohet nga askush. Nëse këta dy numra dihen nga sulmuesit mund të bëhet 

rikonstruktimi i çiftit të çelësave. Vlera 𝑑 duhet të ruhet sekret, se nëse dihet ∅(𝑛), atëherë 𝑑 

mund të gjendet nga 𝑒 përmes algoritmit euclidean. Nëse Ambla dëshiron t’i dërgojë një 

mesazh m Peonit, ajo do të enkriptojë mesazhin përmes llogaritjes së çelësit publik (𝑛, 𝑒) të 

Peonit. Pas marrjes së mesazhit, Peoni do të dekriptojë atë përmes çelësit (𝑛, 𝑑) të tij privat. 

Enkriptimi: 𝑐 = 𝑚𝑒 𝑚𝑜𝑑 𝑛 (7) 

Dekriptimi: 𝑚 = 𝑐𝑑  𝑚𝑜𝑑 𝑛. (8) 

Fuqia kriptografike e një algoritmi varet nga madhësia e çelësit të tij që nënkupton se sa më e 
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madhe të jetë madhësia e çelësit, aq më e vështirë është të thyhet enkriptimi. Kur të zgjidhet 

madhësia e çelësit, duhet të kihet parasysh se çelësi më i madh konsumon më shumë burime 

dhe kohë për t'u përpunuar, por fuqia kriptografike ndryshon nga algoritmi në algoritëm. P.sh 

fuqia kriptografike e një çelësi te lakoret eliptike ECC 256-bit është e barabartë me një çelës 

RSA 3072-bit. Për të përdorur kriptografinë me çelës publik zakonisht ekzistojnë Autoritete 

Certifikuese (CA) që lëshojnë certifikata digjitale. Këto certifikata përfshijnë informacione për 

çelësin publik, identitetin e pronarit dhe nënshkrimin digjital të autoritetit që e ka lëshuar 

certifikatën. Pra, çelësat publikë dhe privatë paraqesin vlera të mëdha numerike që përdoren 

dhe prodhohen nga një autoritet certifikues i besuar nga të dyja palët komunikuese.  

2.4 Protokollet kriptografike 

Protokollet kriptografik njihen edhe si protokolle të enkriptimit ose protokolle të sigurisë 

të cilat janë të lidhura me sigurinë përmes zbatimit të metodave kriptografike. Protokollet 

përshkruajnë se si duhen të përdoren algoritmet kriptografike për të siguruar informacionin. 

Pra, protokollet kriptografike merren me aplikimin e algoritmeve kriptografike simetrike dhe 

asimetrike. P.sh. Siguria e Shtresës së Transportit (Transport Layer Security), e cila përdoret 

në çdo shfletues uebi, është një shembull i një protokolli kriptografik, por edhe S/MIME, 

OpenPGP, IPSec janë disa nga protokollet e njohura. Secili nga to ka përparësitë dhe dobësitë 

e veta, por secili gjen zbatim në fusha të caktuara. Zakonisht secili protokoll kriptografik 

përfshin [38]: 

• Marrëveshja e çelësave 

• Autentikimi i entitetit 

• Enkriptimi simetrik 

• Transporti i sigurt i të dhënave në nivel aplikacioni 

• Metodat e mosmohueshmërisë 

• Metodat sekrete të ndarjes (sharing) 

• Llogaritja e sigurt me shumë palë 

2.5 Funksionet hash 

Funksionet hash janë blloqe ndërtuese në kriptografi ose algoritme kriptografike të cilat 

përdoren gjerësisht në protokolle kriptografike për të transformuar të dhëna me madhësi të 

madhe në të dhëna me madhësi të vogël fikse. Rezultati në dalje të algoritmit hash quhet vlera 

hash ose digest. Vlera hash për një mesazh të caktuar është një lloj shenje e gishtit, që 

nënkupton se është një gjurmë ose një paraqitje unike e një mesazhi. Por, nga kjo lloj shenje e 

gishtit nuk mund të gjendet personi, ose në rastin konkret nuk mund të gjendet mesazhi 

origjinal se transformimet matematikore janë të tilla që prodhojnë mesazh në formë “të 

pakthyeshme”. Kjo nënkupton se nga hash i një mesazhi nuk mund të gjendet ose të prodhohet 
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mesazhi origjinal. Funksionet hash mund të përdoren gjithashtu për të ndërtuar skema 

enkriptimi ose kode autentikimi të mesazheve. Në fakt, pothuajse të gjitha protokollet 

kriptografike përdorin funksione hash në një formë ose në një tjetër. Procesi i gjenerimit të 

hash-it është procesi i transformimit të një çelësi ose të një vargu karakteresh në një vlerë tjetër 

më të vogël dhe fikse. Figura 7 ilustron funksionet hash, ku mesazhi me gjatësi të çfarëdoshme 

do të ketë në dalje një vlerë hash me gjatësi fikse.  

 
Figura 7. Skema e funksionit hash 

Pra, hash është vlerë e krijuar nga një varg karakteresh duke përdorur algoritme ose funksione 

matematikore duke konvertuar hyrjet me gjatësi të ndryshme në një dalje të koduar me një 

madhësi fikse. P.sh. nëse kemi në hyrje një mesazh me gjatësi arbitrare M, duke ekzekutuar një 

funksion hash f(H), në dalje do të kemi një lloj përmbledhje të mesazhit me një gjatësi fikse të 

përcaktuar M'. 

 𝑀−→ 𝑓(𝐻)−→ 𝑀′ (9) 

Funksionet hash janë funksione joreversibile që nënkupton se nuk ekziston inversi i tyre, pra 

janë funksione njëkahore. Kjo veçori mbron edhe nga sulmet në rastin kur sulmuesi e ka vlerën 

hash dhe përpiqet të gjejë mesazhin origjinal. Duhet pasur parasysh se pohimi që secila hyrje 

ka një dalje të ndryshme nuk është i saktë plotësisht se nëse një funksion hash ofron vlerën 

hash 128 bit, kjo nënkupton se kemi 2128 vlera të mundshme hash. Megjithatë është 

jashtëzakonisht e vështirë të gjendet një hyrje e ndryshme me të njëjtin hash. 
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Përdorimet më të shpeshta të funksioneve hash janë: 

• Gjenerimi dhe verifikimi i nënshkrimeve digjitale 

• Kontrolli i integritetit të mesazhit 

• Kontrolli i integritetit të shumës së kontrollit 

• Shërbimet e integritetit të burimit nëpërmjet MAC 

• Derivimi i nënçelësave në protokollet dhe algoritmet e vendosjes së çelësave 

• Gjenerimi i numrave pseudo - rastësishëm 

Ka algoritme të ndryshme për gjenerimin e numrave të rastësishëm, por një metodë përmes 

pseudo profilit përdoret nga [39] që bën konvertimin efikas të shpërndarjes në pajisjet me fuqi 

kriptografike të ulët. Edhe për gjenerimin e vlerës hash ka shumë lloje të ndryshme të 

algoritmeve, siç janë p.sh MD (Message Digest), SHA (Secure Hash Algorithm), RIPEMD 

(RIPE Message Digest), CRC32 dhe të tjera, por ndër më të njohurat janë familja e MD dhe 

SHA. 

2.5.1 Algoritmet MD 

Nga familja e algoritmeve MD që përbëhet nga MD2 MD4, MD5, MD6, funksionet 

hash MD4 dhe MD5 e tani edhe MD6 ishin më të popullarizuarat dhe më të përdorurat për 

shumë vite me radhë. MD5 u projektua nga Ronald Rivest në 1991 për të zëvendësuar 

funksionin hash të mëparshëm MD4 të zhvilluar nga ai. MD5 është një protokoll kriptografik 

që përdoret për vërtetimin e mesazheve, si dhe verifikimin e përmbajtjes dhe të nënshkrimeve 

digjitale. MD5 bazohet në një funksion hash që verifikon që mesazhi që keni dërguar përputhet 

me mesazhin e marrë nga personi që e keni dërguar. Madhësia e vlerës hash është gjithmonë 

128 bit, dhe një ndryshim sado i vogël në vargun e hyrjes gjeneron një vlerë hash të ndryshme 

drastike. Kjo është thelbësore për të parandaluar sa më shumë që të jetë e mundur gjenerimin 

e ngjashëm hash, i njohur gjithashtu si një përplasje hash. Edhe MD6 është një funksion hash 

kriptografik që përdor një strukturë të ngjashme me pemën Merkle për të lejuar llogaritjen 

paralele të madhe të hashave për hyrje shumë të gjata. MD5 funksionon ashtu që kur merret 

vargu i hyrjes, sigurohet që madhësia të jetë 64 bit më pak se një shumëfish i 512 dhe duke e 

mbushur me 1 në fillim të përcjellë nga zero. Gjatësia e vargut përfundimtar duhet të jetë 

shumëfish i 512 prandaj nëse ka nevojë duhet të shtohen disa karaktere. Më pas i gjithë vargu 

shndërrohet në blloqe të shumta me 512 bit secili dhe bëhet inicimi i katër buferëve të ndryshëm 

me nga 32 bit secili. Në fund secili bllok 512-bit ndahet në 16 nën-blloqe me nga 32 bit secili. 

Ekzistojnë katër raunde operacionesh, ku secili raund përdor të gjitha nënblloqet, buferët dhe 

një vlerë konstante të grupit [40]. 
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2.5.2 Algoritmet SHA 

Algoritmet Secure Hash (SHA) janë funksionet më të përhapura të vlerës hash të 

mesazhit dhe ka versione të ndryshme të tyre. Këto algoritme konsiderohen si version i 

modifikuar i MD5. Versioni origjinal është SHA-0, që është një funksion hash 160-bit, i cili u 

publikua në vitin 1993 nga Instituti Kombëtar i Standardeve dhe Teknologjisë (NIST) [41]. 

SHA-1 prodhon një dalje 160-bitëshe të një mesazhi me një gjatësi maksimale prej 264 bitësh, 

kurse SHA-2 dhe SHA-3 gjenerojnë vlera hash me gjatësi të ndryshme 224, 256, 384 ose 512 

bit. Pra, gjatësia e vlerës hash duhet të jetë 256 bit për algoritmin SHA-256, 512 bit për SHA-

512, e kështu me radhë. Bitcoin, por edhe blockchain në përgjithësi përdorin variantin e SHA-

2 ose dyfishin e SHA-256 që nënkupton se zbaton funksionet hash dy herë [42]. Gjenerimi i 

vlerës hash në SHA-256 bëhet përmes disa hapave ku gjatësia duhet të jetë 64 bit më pak nga 

një shumëfish i 512 prandaj mbushet me 1 në fillim të përcjellë nga zero. Më pas një bllok 64 

bit i shtohet mesazhit për ta bërë shumëfish të 512 dhe iniciohen buferët në vlerat e paracaktuara 

duke ruajtur edhe 64 çelësa të ndryshëm. Mesazhi i plotë ndahet në blloqe të shumta me 512 

bit secili dhe secili bllok kalon në 64 raunde operimi, me daljen e secilit bllok që shërben si 

hyrje për bllokun vijues [40]. Cikli i tillë përsëritet derisa të arrihet blloku i fundit 512-bit që 

konsiderohet si vlera hash përfundimtare. Për të kuptuar më mirë vlerën hash, Tabela 4 paraqet 

një rast kur teksti me gjatësi 2904 bitësh ka dalje me gjatësi fikse, në SHA-1 dalja është 160 

bit, kurse në SHA-256, dalja është 256 bit. 

Tabela 4. Shembull i vlerës hash 

Parametri Vlera 

Teksti 

Anonimiteti, privatësia dhe sigurimi i pandryshueshmërisë së votës janë 

çështjet dhe sfidat më kritike të pothuajse të gjitha sistemeve elektronike 

të votimit. Prandaj, në këtë temë do të analizohet përdorimi i 

teknologjisë Blockchain në votimin elektronik, me theks të veçantë në 

anonimitetin dhe privatësinë përmes kësaj teknologjie. 

Vlera hash SHA-1 

110000001000111101101101011111110101101001011111101001111

011110110001110000100011110011111001111101100001100100010

1110001010010111110000101110011110010101010110 

Vlera hash SHA-256 

101110000100101001001100000110111001000010111111010010100

110010101111101011101110110110101010100010100101011000110

001111111110101010000110110100000010111101011100011101111

010010111110000101110000100101001110100110110001101100000

0010000101011101001010101010 
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2.7 Nënshkrimet digjitale 

Ideja e nënshkrimeve digjitale është e ngjashme sikurse edhe e nënshkrimeve në letër 

dhe qëllimi i tyre është për të vërtetuar se dokumenti ose mesazhi nuk është modifikuar që nga 

koha e nënshkrimit. Nënshkrimi digjital për dallim prej nënshkrimit me dorë ose në letër 

paraqet një skemë ose teknikë matematikore për verifikimin e origjinalitetit të mesazheve ose 

dokumenteve digjitale. Nënshkrimet digjitale konsiderohen si një nga mekanizmat më të 

rëndësishëm që përdoren gjerësisht sot në kriptografi. Në kriptografi problemi i autentikimit 

është një nga problemet më të vështira për t'u zgjidhur. Autentikimi siç u tha edhe më herët 

bazohet të tri metoda, diçka që vetëm përdoruesi e di (fjalëkalimi), diçka që vetëm përdoruesi 

posedon ose mban (kartelë digjitale, pajisje tjetër) dhe nga diçka që karakterizohet vetëm 

përdoruesi i caktuar (shenjat e gishtave, irisi, valët e trurit ose karakteristikat e tjera 

biometrike). Një mekanizëm premtues i autentikimit është autentikimi i përdoruesve bazuar në 

biometrikë përmes fytyrës si një alternativë tërheqëse e fjalëkalimeve të vjetra për procesin e 

vërtetimit pa memorie [43]. Ekzistojnë metoda të ndryshme të autentikimit, por njëra ndër më 

të njohurat është autentikimi i bazuar në nënshkrimin digjital. Pra, nënshkrimet digjitale mund 

të përdoren për të vërtetuar identitetin e dërguesit të një mesazhi ose nënshkruesit të një 

dokumenti. Nënshkrimi digjital mund të sigurojë që përmbajtja origjinale e mesazhit ose e 

dokumentit të dërguar është e pandryshuar, por edhe të sigurojë integritetin e mesazhit ose të 

dokumentit përmes mosmohueshmërisë së nënshkrimit nga ana e personit ose e pajisjes që e 

ka nënshkruar. Aplikacionet për nënshkrime digjitale variojnë nga certifikatat digjitale për e-

tregti të sigurta deri në nënshkrimin legal të kontratave të ndryshme. Një zgjidhje dhe aplikim 

i certifikatave X.509 dhe përdorimi i nënshkrimeve digjitale është dhënë në sistemin e 

menaxhimit të notave të studentëve [44] [45]. Vendosja dhe përdorimi i certifikatave digjitale 

mbi kanalet e pasigurta të komunikimit paraqesin shembullin më të rëndësishëm për 

kriptografinë me çelës publik. Nënshkrimi digjital duhet të verifikojë autorin dhe vulën kohore 

të nënshkrimit, përmbajtjen në momentin e nënshkrimit dhe të jetë i verifikueshëm nga palët e 

treta, për të zgjidhur mosmarrëveshjet. Një qasje për krijimin e besimit ndërmjet palëve apo 

serverëve duke përdorur serverin e autorizimit paraqitet në studimin [46]. Vërtetimi se një 

person i caktuar ka gjeneruar një mesazh është shumë i rëndësishëm dhe kjo arrihet përmes 

nënshkrimit digjital. Por sigurisht ka persona që përpiqen të falsifikojnë nënshkrimin, prandaj 

për të vërtetuar se nënshkrimi është bërë nga personi që pretendon se është, atëherë aplikohet 

çelësi publik. Baza e kësaj qëndron se personi që nënshkruan mesazhin e bën nënshkrimin në 

funksion të çelësit të tij privat, në mënyrë që vetëm ai si mbajtës i çelësit privat të mund të 

nënshkruajë mesazhin. Marrësi i mesazhit për verifikim të nënshkrimit e përdorë çelësin publik 

të dërguesit, e që është i lidhur me këtë çelësin privat të dërguesit. Për t'u siguruar që një 

nënshkrim ndryshon në secilin dokument, nënshkrimi bëhet një funksion i mesazhit që 

nënshkruhet [47]. Figura 8 tregon procesin e nënshkrimit digjital dhe të verifikimit të mesazhit 

të nënshkruar. 
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Figura 8. Principi i nënshkrimit digjital dhe verifikimit të mesazhit 

Peoni e nënshkruan mesazhin m përmes algoritmit të nënshkrimit me çelësin e tij privat kpr, të 

cilin vetëm ai e din dhe e mban. Për ta lidhur nënshkrimin e tij me mesazhin, mesazhi m është 

gjithashtu hyrje në algoritmin e nënshkrimit. Pas nënshkrimit të mesazhit, nënshkrimi s i 

shtohet mesazhit m dhe çifti (m, s) i dërgohet Ambles. Nënshkrimi digjital është i dobishëm 

vetëm nëse shoqërohet së bashku me mesazhin, në të kundërtën është njëjtë si një nënshkrim i 

shkruar me dorë në një letër të zbrazët. Ambla përmes funksionit të verifikimit i cili merr si 

hyrje mesazhin m dhe nënshkrimin s e verifikon nëse nënshkrimi është i saktë ose jo. Për të 

lidhur nënshkrimin me Peonin, funksioni kërkon gjithashtu çelësin publik të Peonit i cili është 

publik dhe dihet edhe nga Peoni. Edhe pse funksioni i verifikimit ka hyrje të gjata, dalja e tij e 

vetme është pohimi binar "i saktë" ose "i pa saktë". Nëse mesazhi m është nënshkruar me 

çelësin privat të Peonit që përkon me çelësin e verifikimit publik, atëherë dalja do të jetë e 

saktë, përndryshe dalja do të jetë e pasaktë. Protokolli themelor që është përdorur në këtë rast 

është [47] siç përshkruhet në hapat e mëposhtëm të paraqitur në Tabela 5. 

Tabela 5. Protokolli i nënshkrimit 

1 Peoni nënshkruan mesazhin e tij m me çelësin e tij privat 𝑘𝑝𝑟: y = 𝑠𝑖𝑔𝑘𝑝𝑟
(𝑚) 

2 Peoni dërgon (y, m) tek Ambla 

3 Ambla ekzekuton funksionin e verifikimit y = 𝑣𝑒𝑟𝑘𝑝𝑢𝑏
(𝑚, 𝑦) 

Disa nga karakteristikat e nënshkrimit digjital dhe si arrihen ato në rastin e protokollit të 

mësipërm në rastin kur Peoni e nënshkruan mesazhin e tij dhe Ambla arrin që ta vërtetojë: 

• Nënshkrimi: Vetëm Peoni mund të nënshkruajë mesazhin/dokumentin e tij me çelësin 

e tij privat 𝑘𝑝𝑟.  

• Verifikimi: Secili person ose marrës i mesazhit mund ta verifikojë nënshkrimin përmes 



Nënshkrimet digjitale KRIPTOGRAFIA 

 

25 

çelësit publik 𝑘𝑝𝑢𝑏. 

• Autentikimi: Ambla përmes kodeve të vërtetimit të mesazheve është e sigurt se Peoni e 

ka nënshkruar mesazhin. 

• Integriteti: Mesazhi m nuk mund të ndryshohet pasi ai do të zbulohej përmes 

verifikimit. 

• Mosmohueshmëria: Ambla mund të provojë se Peoni e kishte dërguar në të vërtetë 

mesazhin përmes çelësit publik, kurse Peoni nuk mund të mohojë nënshkrimin sepse 

vetëm ai ka çelësin privat. 

Dy skema të tjera mjaft të njohura të nënshkrimit digjital, janë edhe skema e nënshkrimit RSA, 

dhe skema e nënshkrimit ElGamal. Shpesh herë dokumenti ose informacioni të transmetohet 

është shumë i madh dhe për ta nënshkruar gjithë atë informacion kërkohet fuqi e madhe e 

llogaritjes dhe mund të shkaktojë degradim të performancës së aplikacionit. Prandaj për këtë 

arsye zakonisht mesazhit i nxirret vlera hash e cila më pas enkriptohet me çelësin privat të 

dërguesit dhe nënshkruhet vetëm hash-i në vend të mesazhit të plotë. Figura 9 paraqet mënyrën 

e ngjashme të përdorur si në [34] të gjenerimit të nënshkrimit të vlerës hash të mesazhit dhe 

verifikimit të nënshkrimit. Në aspektin matematikor nënshkrimi S i mesazhit m mund të 

paraqitet përmes formulës: 

Nënshkrimi: 𝑆 =  𝐸(ℎ(𝑚)) (10) 

Në këtë rast për të verifikuar nënshkrimin është e nevojshme që të dihen mesazhi m për të cilin 

është llogaritur nënshkrimi, nënshkrimi s i mesazhit, çelësi publik i nënshkruesit, funksioni 

hash h dhe algoritmi i përdorur për gjenerim të nënshkrimit. 

 
Figura 9. Gjenerimi dhe nënshkrimi digjital përmes hash 

Një numër i madh i kriptosistemeve me çelës publik bazohen në vështirësinë e problemeve të 
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logaritmeve diskrete dhe të faktorizimit të numrave të plotë, por vetëm algoritmet që do u bëjnë 

ballë dhe mbeten të sigurta nën llogaritje kuantike mund të vlerësohen për përdorim në të 

ardhmen [48]. Sigurisht që nënshkrimet digjitale po luajnë një rol të madh në shumë shërbime, 

por do të luajnë një rol edhe më integral në të ardhmen, qoftë në tregti elektronike, qoftë edhe 

në ndërveprim të qytetarëve me qeveritë. E si duket pandemia me rastin e virusit COVID-19 

[49] ka përshpejtuar transformimin dhe përdorimin e teknologjive digjitale, e kjo nënkupton 

edhe nënshkrimin digjital. 

2.8 Dërgimi i mesazhit të enkriptuar me çelës publik 

Blockchain i përdorë në mënyrë ideale çelësat asimetrik dhe nënshkrimet digjitale për 

menaxhimin e identitetit dhe vërtetimin e transaksioneve. Kjo metodë përdor çifte të çelësave 

publikë dhe privatë të lidhur matematikisht për të enkriptuar dhe për të dekriptuar të dhënat e 

transaksioneve. Pra, për të bërë enkriptimin dhe dekriptimin duhet që të ketë një çelës publik 

dhe privat të lidhur në mes vete me disa veti dhe funksione matematikore, që nënkupton se 

mesazhi i enkriptuar me çelësin publik mund të dekriptohet vetëm me çelësin privat. Kjo 

nënkupton se çelësi publik mund të ndahet (share) me personat që kryhet komunikimi. Për të 

enkriptuar mesazhin, dërguesi e përdor çelësin publik të personit që i dërgon mesazhin të cilin 

mund ta dekriptojë vetëm marrësi i njëjtë me çelësin e tij privat. Procesi i enkriptimit dhe 

dekriptimit të një mesazhi do të paraqitet përmes shembullit kur Ambla dëshiron të i dërgojë 

një mesazh të enkriptuar Peonit. Ambla përmes algoritmeve të enkriptimit duke përdorur 

çelësin publik të Peonit e enkripton mesazhin (plain text) dhe më pas mesazhin e enkriptuar 

(cipher text) përmes transmetimit nëpër rrjet e dërgon te Peoni. Peoni si marrës i mesazhit, e 

merr mesazhin e enkriptuar të cilin e dekripton përmes algoritmeve të dekriptimit duke 

përdorur çelësin e tij privat. Figura 10 paraqet dërgimin e mesazhit të enkriptuar sipas skenarit 

të mësipërm.  
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Figura 10. Shembull i dërgimit të mesazhit të enkriptuar 

Ekzistojnë algoritme të ndryshme të enkriptimit, por është e rëndësishme të përzgjidhen 

algoritme që përdoren gjerësisht dhe pranohen nga komuniteti i sigurisë. Kriptografia përveç 

që është një pjesë thelbësore e shumë aplikacioneve dhe teknologjive të ndryshme, është 

thelbësore edhe për teknologjisë blockchain. Në blockchain, teknikat kriptografike janë pjesë 

e protokolleve të sigurisë të cilat sigurojnë transaksionet që ndodhin midis nyjave. Në bazë të 

hulumtimeve të deritanishme, e që do të shtjellohet edhe më vonë në këtë kapitull, teknologjia 

blockchain bazohet në tri shtylla kryesore, siç janë libri i shpërndarë, rrjeti “peer-to-peer” dhe 

kriptografia. Pra, të gjitha llojet e blockchain përdorin kriptografinë për të lejuar pjesëmarrësit 

që të menaxhojnë librin në një mënyrë të sigurt, por është esenciale përzgjedhja dhe zbatimi i 

skemave e protokolleve të sigurta të kriptografisë. Ka pasur raste të raportimit të hakimit të 

kuletave dhe të shkëmbimit të transaksioneve te kriptovalutat [50], prandaj duhet të bëhet 

kujdes gjatë dizajnit të zgjidhjeve të ndryshme. 
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KAPITULLI 3 

3 TEKNOLOGJIA BLOCKCHAIN 

Një ndër teknologjitë me premtuese që nga shpikja e Internetit e deri me sot, sigurisht që 

mund të jetë teknologjia blockchain! Blockchain është teknologjia më premtuese për gjeneratën 

e ardhshme të sistemeve të ndërveprimit në Internet dhe ka marrë vëmendje të gjerë nga shumë 

sektorë të industrisë, si dhe nga bota akademike dhe mund të ndryshojë modelet ekzistuese të 

biznesit dhe të strukturave ekonomike [51]. Sot, shumë organizata e kanë kuptuar tashmë se 

duhej të ishin gati për blockchain për të mbajtur pozicionet e tyre në një treg të hovshëm dhe 

pa barriera. Për të qenë në gjendje të zgjidhen disa probleme të biznesit në botën reale duke 

përdorur blockchain, në fakt ka nevojë për të kuptuar se si funksionon blockchain. Është me 

rëndësi të kuptohet nga këndvështrimi biznesor, ligjor, por edhe ai teknik. 

3.1 Konceptet themelore të blockchain 

Teknologjia blockchain është një teknologji relativisht e re që ka tërhequr vëmendjen e 

shumë akterëve dhe mund të ndryshojë qeveritë, institucionet dhe industrinë në mbarë botën. 

Fillimisht, blockchain ishte vetëm term i shkencës kompjuterike për mënyrën e strukturimit 

dhe të ndarjes së të dhënave, por sot njihet edhe si evolucioni i pestë i informatikës. Blockchain 

paraqet një lloj zinxhiri blloqesh, por jo në kuptimin tradicional të këtyre fjalëve, se këtu flitet 

për informacion digjital (blloku) të ruajtur në bazën e të dhënave (zinxhir). "Blloku" i referohet 

një grupi ose koleksioni të dhënash ose regjistrimesh të regjistruara në një libër brenda një 

periudhe të caktuar. "Zinxhiri" i referohet një baze të dhënash të këtyre blloqeve, të ruajtura si 

një listë që është publike për të gjithë pjesëmarrësit ose anëtarët. Ose është një hash që lidh një 

bllok me një bllok tjetër duke i hallkuar në mënyrë matematikore/kriptografike duke i lejuar të 

krijojnë besim matematikor në mes tyre. Figura 11 tregon konceptin e blockchain në mënyrë 

figurative me të dhëna në çdo bllok të zinxhirit. Këto lista janë të lidhura në mënyrë 

kriptografike në rend kronologjik pasi plotësohen parakushtet për krijimin e bllokut, siç 

shpjegohet më vonë në këtë kapitull. 
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Figura 11. Koncepti i blockchain në mënyrë figurative 

Me fjalë të tjera, blockchain është një libër i shpërndarë me burim të hapur ose një sistem i të 

dhënave në të cilin një kopje e përditësuar e regjistrave është në dispozicion për të gjitha palët. 

Pra, çdo nyje përmban një regjistër të plotë të të gjitha transaksioneve që janë regjistruar 

ndonjëherë në atë blockchain. Sigurisht që për të operuar si nyje e plotë është e vështirë, kërkon 

kohë, por edhe është e shtrenjtë, prandaj një lloj shpërblimi me 'token' ose kriptomonedha janë 

si një nxitje për këtë lloj shërbimi. 

Blockchain është një sistem i decentralizuar i transaksioneve të të dhënave pa pasur nevojën 

për pjesëmarrjen e një pale të tretë të besuar për të vërtetuar transaksionet. Me fjalë të tjera, 

blockchain është një teknologji e shpërndarë ose një bazë e të dhënave e shpërndarë midis 

pjesëmarrësve që përdoret për të regjistruar transaksionet elektronike. Kjo lloj baze e të 

dhënave është e ndarë në blloqe që ruhen në shumë vende njëkohësisht e të cilat vërtetohen 

nga të gjithë pjesëmarrësit në rrjet nëpërmjet enkriptimit, duke kombinuar detajet e 

transaksionit aktual me çelësin publik unik të palëve. Anëtarët e rrjetit të këtyre blloqeve të 

dhënash njihen edhe si nyje. Nyja mund të jetë një lojtar individual në një sistem të shpërndarë, 

por mund të jetë edhe e ndërlidhur. Më tepër për nyjat do të flitet pak më vonë në këtë kapitull. 

Transaksioni është i vlefshëm nëse rezultati i kodimit është i njëjtë për të gjitha nyjat dhe 

shtohet në zinxhirin e transaksioneve të mëparshme.  

Për shkak të natyrës së shpërndarë të blockchain, është pothuajse e pamundur që një 

person, pajisje ose kompani e vetme të hakojë librin e të gjithëve, prandaj kjo krijon një siguri 

të shtuar ndaj sulmeve kibernetike [52]. Evoluimi i blockchain mund të thuhet se ka nisur që 

nga viti 1991 me punën e Stuart Haber dhe W Scott Stornetta mbi zinxhirin e blloqeve të sigurta 

kriptografikisht në mënyrë që askush të mos i ngatërrojë ose korruptojë vulat kohore të 

dokumentit [53]. Punën dhe idenë e tyre e zgjeruan më tutje me të ashtuquajturat pemë Merkle 

që pranuan certifikata të ndryshme për t'u mbledhur në një bllok [54]. Por, sistemi i parë i 

bazuar në blockchain u zhvillua në vitin 2008 nga një grup njerëzish të quajtur Satoshi 

Nakamoto [55] dhe përdorimi i parë i tij ishte Bitcoin. Bitcoin është një monedhë digjitale me 

aftësinë për të ekzekutuar transaksione plotësisht të pakthyeshme pa një palë të tretë të besuar 
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dhe të centralizuar [56]. Mund të thuhet se epoka e zhvillimit të blockchain filloi me 

kriptomonedhën Bitcoin, si një monedhë virtuale digjitale ose sistem pagesash digjitale pa një 

organizatë për të autorizuar transaksionet. Shumë njerëz mendojnë se blockchain është e njëjta 

gjë si Bitcoin ose se blockchain është një teknologji financiare. Kjo për shkak se njerëzit kanë 

filluar të dëgjojnë më tepër për blockchain vetëm pas kulmit të popullaritetit të Bitcoin. Një 

mendim i tillë mund të konsiderohet i vlefshëm sepse thelbi i Bitcoin është blockchain, përmes 

procesit llogaritës të quajtur "mining" ose gërmim. Megjithatë, blockchain mund të thuhet se 

është më shumë sesa vetëm kaq. Përveç institucioneve financiare, kompanitë e Teknologjisë së 

Informacionit (TI) dhe organizatat e biznesit po e analizojnë me kujdes këtë teknologji për 

përmirësimin e proceseve të tyre. Kompanitë, organizatat dhe institucionet tani po hulumtojnë 

teknologjinë blockchain dhe miliona dollarë janë shpenzuar e po shpenzohen duke 

eksperimentuar me të. Prandaj, blockchain po zbatohet dhe përdoret në shumë institucione [57], 

si banka, financa, institucione qeveritare dhe në procese të ndryshme të demokracisë, siç janë 

proceset zgjedhore. Megjithatë, një pjesë e madhe e popullsisë globale ende nuk e ka idenë se 

çfarë është blockchain ose si funksionon kjo teknologji. Aplikacionet e bazuara në blockchain 

mund të kategorizohen sipas fushave të ndryshme, veçanërisht në Internetin e gjërave (IoT), 

kështu që industria dhe akademia po i kushtojnë vëmendje dhe po kryhen shumë hulumtime të 

vazhdueshme [58]. Siç thonë autorët e [59] [60], blockchain po bëhet një teknologji standarde 

e epokës digjitale, e cila në varësi të evoluimit dhe zhvillimit të aplikacioneve, mund të 

karakterizohet [61] si blockchain 1.0, blockchain 2.0 e kohëve të fundit deri në blockchain 5.0. 

Blockchain 1.0: është gjenerata e parë e blockchain që u shfaq rreth vitit 2009 dhe e cila kishte 

fokusin në decentralizim dhe në kriptomonedha, prandaj edhe shpeshherë quhet kriptomonedhë 

për shkak të ekzekutimit me ndihmën e Bitcoin. U prezantua për herë të parë në vitin 2005 nga 

Hall Finley dhe e ka origjinën nga koncepti i Teknologjisë së Librave të Shpërndarë [62].  

Blockchain 2.0: është një versioni i zgjeruar i blockchain 1.0 i cili lidhet veçanërisht me 

zhvillimin e kontratave të mençura, programe që shkruhen në blockchain dhe ekzekutohen në 

mënyrë automatike. Një ndër shembujt më të njohur në blockchain 2.0 është platforma 

Ethereum, e cila lejon zhvilluesit të shkruajnë kontrata të mençura. 

Blockchain 3.0: është një fazë tjetër e zhvillimit të teknologjisë blockchain me synim për 

zgjidhur problemet që janë përballur dy gjeneratat e para. E ndër problemet kryesore të 

blockchain 1.0 dhe 2.0 është se ato nuk ishin aspak të shkallëzueshme dhe kryesisht bazoheshin 

në algoritmin e konsensusit në Dëshminë e Punës që merrte orë të tëra për të konfirmuar 

transaksionin. Përveç kësaj blockchain 3.0 kishte synim për një adaptim të kësaj teknologjie në 

sektorë të ndryshëm si qeveria, kujdesi shëndetësor, arti, arsimi dhe sektorë të tjerë [63]. Kjo 

gjeneratë njihet si gjenerata e aplikacioneve DApps ose aplikacioneve të decentralizuara. 

Blockchain 3.0 përdorë mekanizmat e konsensusit të Dëshmisë së Aksioneve dhe Dëshmisë së 
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Autoritetit [64] për të mundësuar shpejtësi të shtuar dhe fuqi llogaritëse për kontratat e mençura 

pa tarifa të veçanta transaksioni. 

Blockchain 4.0: është gjenerata e katërt e blockchain e cila synimin parësor e ka ta bëjë 

blockchain një mjedis të zakonshëm për industrinë dhe biznesin duke ekzekutuar aplikacione 

ngjashëm sikurse në ueb, por duke ruajtur përparësitë e blockchain. Thënë ndryshe gjenerata e 

tretë është e zbatueshme në bizneset e jetës reale. Kjo nënkupton se një biznes të mund të 

zbatojë aplikacione të decentralizuara (DApps) në blockchain 4.0 pa aftësi dhe shkathtësi të 

gjëra zhvilluesi në blockchain. 

Blockchain 5.0: është gjenerata e fundit deri me tani e teknologjisë blockchain e cila ka synim 

të mundësojë aplikacione të reja duke përfshirë inteligjencën artificiale. Megjithatë, kjo 

gjeneratë ka nevojë për një infrastrukturë të re rrjeti që mbështet ruajtjen e decentralizuar të të 

dhënave dhe minimizimin e kohës së përgjigjes. 

Është e rëndësishme të kuptohet zhvillimi, përparimi dhe gjeneratat e teknologjisë blockchain, 

por për të kuptuar teknologjinë blockchain përgjithësisht është thelbësore të kuptohet paraqitja 

e arkitekturës dhe shtresat e ndryshme si dhe funksionet e këtyre shtresave. 

3.1.1 Arkitektura e blockchain  

Mund të thuhet se blockchain është një lloj ndërtimi kompleks me disa komponentë të 

ndryshëm, prandaj zbërthimi në shtresa teknologjike ndihmon të bëhet më i thjeshtë dhe të 

perceptohet më mirë e më lehtë. Shtresat e teknologjisë blockchain karakterizohen në mënyra 

dhe ndarje nga më të ndryshmet, por sipas [65] [66] [67] [68] [69] arkitektura bazë e blockchain 

përfshin 7 shtresat kryesore, siç janë, shtresa e harduerit, shtresa e të dhënave, shtresa e rrjetit, 

shtresa e konsensusit, shtresa e nxitjes, shtresa e kontratës dhe shtresa e aplikacionit. Tabela 6 

paraqet këto shtresa dhe aplikimet e tyre [70] nëpër secilën shtresë.  
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Tabela 6. Shtresat e blockchain 

Shtresa Disa nga aplikimet 

7. Shtresa e aplikacionit  

Interneti i gjërave 

Kujdesi shëndetësor 

Transaksione financiare 

Votim elektronik 

Qytete të mençura  

6. Shtresa e kontratës 

Kontratat e mençura 

Skriptet 

Algoritmet 

5. Shtresa e nxitjes 

Ethereum 

Bitcoin 

Zcash 

1. Shtresa e konsensusit 

Proof-of-work 

Proof-of-stake 

Toleranca praktike e gabimeve bizantine 

3. Shtresa e rrjetit 

Rrjeti P2P 

Mekanizmat e verifikimit 

Mekanizmat e komunikimit 

2. Shtresa e të dhënave  

Blloku 

Vula kohore 

Transaksionet 

Pema Meerkle 

1. Shtresa e harduerit 

Makinat virtuale 

GPU/CPU 

Shërbimet 

Aktuatorë/senzorë 

Elementet e secilës shtresë janë përshkruar duke treguar funksionet e tyre [70] [71]. 

1. Shtresa e harduerit: numër i ndryshëm i aktuatorëve, senzorëve, kontrollerëve dhe 

kontejnerëve e portave përfaqësohen në këtë shtresë. 

2. Shtresa e të dhënave: Blloqet, transaksionet, funksioni hash, nënshkrimi digjital dhe 

pema Merkle janë të gjitha pjesë e kësaj shtrese. Kjo shtresë mbledh të dhëna IoT nga 

shtresa e poshtme në formën e transaksioneve dhe i kodon ato duke përdorur metoda 

kriptografike asimetrike, hash dhe nënshkrime digjitale. 

3. Shtresa e rrjetit: Kjo shtresë shërben si P2P (peer-to-peer) që lejon disa nyje të 

komunikojnë të dhënat e transaksionit në mënyrë që të arrihet një marrëveshje rreth 

legjitimitetit të transaksionit. Të gjithë pjesëmarrësit në P2P mund të operojnë si 

kërkues dhe si ofrues shërbimesh, prandaj mund të kategorizohen si bazë e të dhënave, 
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routim dhe gërmim në bazë të shërbimeve mbështetëse që ofrojnë. Kjo shtresë njihet 

edhe si "shtresa e përhapjes" pasi menaxhon zbulimin e nyjave, gjenerimin e bllokut 

dhe shtimin e bllokut. 

4. Shtresa e konsensusit: Është përgjegjëse për verifikimin e transaksioneve dhe 

besueshmërinë e bllokut për të garantuar të gjithë pjesëmarrësit të kenë një kopje të 

saktë të librit. Kjo shtresë zbaton protokollin në një numër specifik nyjash për të 

vërtetuar një transaksion të vetëm dhe dështimet që mund të jenë për shkak të rrjetit, të 

vonesave të komunikimit ose të tjera mund të përfundojnë me perceptime të ndryshme 

dhe të krijohet një lloj “piruni”.  

5. Shtresa e nxitjes: Gërmuesi që bën procesin e verifikimit dhe shton një bllok në një 

zinxhir do të marrë një shpërblim për kryerjen e detyrës së verifikimit e ky shpërblim 

mund të jetë monedhë digjitale [71]. Fitimi i monedhës e motivon dhe e nxit secilën 

nyje të kontribuojë me kohën, përpjekjen dhe me fuqinë e tyre për të vërtetuar 

transaksionin. 

6. Shtresa e kontratës: është përgjegjëse për hartimin dhe menaxhimin e kontratave të 

mençura të cilat janë përgjegjëse për ekzekutimin e transaksioneve automatikisht kur 

plotësohen disa kushte të paracaktuara. 

7. Shtresa e aplikacionit: Kjo shtresë përbehet nga ndërfaqet e përdoruesit që veprojnë si 

një hap i ndërmjetëm midis një klienti fundor dhe rrjetit blockchain. Në këtë shtresë 

mund të ofrohen shërbime të shumta duke përfshirë shërbime qeveritare dhe nga fushat 

e shumta të industrisë. Një ndër shërbimet qeveritare që mund të ofrohet është edhe 

votimi elektronik. 

Përveç evoluimeve të blockchain dhe arkitekturës së përgjithshme është më rëndësi të kuptohet 

natyra e shpërndarë e kësaj teknologjie. Prandaj kuptimi i sistemeve të centralizuara dhe të 

decentralizuara është një vlerë e shtuar për njohje më të mirë të teknologjisë blockchain. 

3.1.2 Sistemet e centralizuara dhe të decentralizuara 

Për nga mënyra e funksionimit, rrjetat moderne kompjuterike ose sistemet ndahen në të 

centralizuara, të decentralizuara dhe të shpërndara. Por, pavarësisht nëse një sistem është i 

centralizuar ose i decentralizuar, ai ende mund të shpërndahet. Interneti paraqet një teknologji 

të dekadave të fundit që ka transformuar rrjetet e centralizuara në rrjete të shpërndara dhe më 

të decentralizuara, por blockchain është një teknologji e cila mundëson decentralizmin e plotë 

në internet. Sistemet e centralizuara të shpërndara dhe ato të decentralizuara të shpërndara 

mund të ngatërrohen lehtësisht. Një sistem i centralizuar i shpërndarë është ai në të cilin 

ekziston, të themi, një nyje kryesore përgjegjëse për zbërthimin e detyrave ose të dhënave dhe 

shpërndarjen e ngarkesës nëpër nyje. Nga ana tjetër te një sistem i decentralizuar i shpërndarë, 

puna kryhet nga të gjitha nyjat njëkohësisht për të arritur rezultatin, pra nuk ka asnjë nyje 

kryesore e cila zbërthen ose delegon detyrat. Blockchain është një shembull i ngjashëm i një 
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sistemi të decentralizuar e të shpërndarë. Figura 12 është një paraqitje se si mund të duket një 

sistem i centralizuar, i decentralizuar dhe i shpërndarë. 

 
Figura 12. Sistemet e centralizuara, decentralizuara dhe të shpërndara 

Duhet pasur parasysh se që një sistem të jetë i centralizuar ose i decentralizuar nuk kufizohet 

vetëm në arkitekturën teknike, por varet edhe nga aspektet logjike dhe politike në varësi se 

kush ushtron kontrollin mbi atë sistem. Pra sistemi i centralizuar është një sistem që ka një 

kontroll të centralizuar me të gjithë autoritetin teknik e administrativ. Sistemet e tilla janë më 

të lehta për tu projektuar dhe mirëmbajtur, por kanë kufizime pasi që paraqesin një lloj pike të 

vetme dështimi. Ato janë më lehtë të prekshme nga sulmet pasi që duhet të sulmohet vetëm një 

pikë, varen nga një person ose autoritet i vetëm dhe kanë vështirësi në rritje ose shkallëzim për 

të ndryshuar madhësinë. Për dallim prej sistemeve të centralizuara, sistemet e decentralizuara 

janë më vështirë për t’u projektuar e mirëmbajtur, por nuk ka një kontroll të centralizuar, e si 

rrjedhojë nuk kanë një pikë të vetme të dështimit, pra janë tolerante ndaj gabimeve. Kjo ndikon 

në sigurinë dhe vazhdimësinë e sistemit, por decentralizimi ndikon dhe është më rezistues ndaj 

sulmeve, pasi që nuk është vetëm një pikë e vetme që mund të sulmohet, siç është rasti me 

sistemet e centralizuara. Këto sisteme mund të jenë edhe më të besueshme, pasi që në rastin e 

sistemeve të decentralizuara dhe të shpërndara autoriteti është i shpërndarë në mënyrë të 

barabartë te të gjitha nyjat dhe manipulimi është vështirë i arritshëm. Për dallim prej sistemeve 

të ndryshme të shpërndara, kur punët mund të delegohen nga një nyje kryesore, rasti i 

blockchain nuk ka një nyje ose diçka të ngjashme që bën zbërthimin, shpërndarjen ose 

delegimin e punëve të caktuara te nyjat. Megjithatë, teknologjia blockchain për të eliminuar 

pjesëmarrjen e nyjave dashakeqe dhe për të ruajtur të dhënat përdorë protokolle të veçanta të 

quajtura protokolle të konsensusit. Se çfarë janë dhe si funksionojnë protokollet e konsensusit 

do të flitet më vonë në kuadër të këtij kapitulli, por fillimisht do të tregohet për gërmuesit, 

gërmimin, nyjat, bllokun dhe disa çështje të tjera thelbësore të blockchain.  
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3.1.3 Gërmuesit 

Gërmuesi ose miner është një term që rrjedh nga fusha e minierave dhe mineraleve që i 

referohet personit që punon në minierë e që zakonisht në minierat tradicionale quhet minator. 

Por, në fushën e kompjuterikes kur i referohemi teknologjisë blockchain e për ta dalluar nga 

minatori tradicional në këtë rast është quajtur gërmues. Gërmuesit mund të jetë kompjuter ose 

pajisje individuale ose pjesëmarrës në blockchain, por me kalimin e kohës po krijohen kompani 

të mëdha për gërmim, ku individët po bashkojnë forcat dhe po marrin me qira objektet e tyre 

minerare. Disa gërmues të tjerë kanë krijuar ekipe (pool) dhe të tjerët u bashkohen këtyre 

ekipeve. Analogjia e gërmuesve është se ata punojnë së bashku për të krijuar vlera të reja, 

sikurse minatorët e arit ose metaleve të tjera të çmueshme që gërmojnë nën tokë. Për dallim 

nga minatorët, gërmuesit e vulosin çdo transaksion në libër, prandaj mund të quhen edhe 

gërmues edhe finalizues, por edhe vërtetues. Shpërblimi për punën e kryer është një monedhë 

e cila ia rrit vlerën sistemit në të cilin punojnë gërmuesit. Gërmuesit përmes proceseve specifike 

duke zgjidhur probleme të ndërlikuara matematikore kryejnë validime, autentikime, 

certifikime dhe gjithashtu finalizojnë transaksionet. Regjistri i transaksioneve, pasi që të jetë 

krijuar blloku i ri dhe të jetë pranuar nga pjesëmarrësit, nuk mund të modifikohet dhe kështu 

informacioni bëhet i përhershëm dhe njëkohësisht i pakthyeshëm.  

3.1.4 Gërmimi 

Gërmimi ose mining është po ashtu një term që rrjedh nga fusha e minierave dhe 

mineraleve e që paraqet procesin ose industrinë e nxjerrjes së mineraleve nga miniera. Gërmimi 

në kontekstin e teknologjisë blockchain është paraqitja e një enigme kriptografike para 

individëve (pajisjeve kompjuterike) dhe shpërblimi me një çmim (monedhë) për individin që e 

zgjedh i pari enigmën. Kjo bëhet përmes një procesi të punës llogaritëse që nyjat në rrjet 

ndërmarrin për të fituar monedhë të re. Procesi përfshin punë intensive të gërmimit dhe përmes 

algoritmeve të ndryshme, blloqet e reja të transaksioneve validohen dhe më pas shtohen në 

blockchain. Gërmimi kërkon që resurset e nevojshme të jenë shpenzuar në mënyrë që një bllok 

i ri të mund të pranohet dhe kjo krijon konkurrencë për të fituar çmimin. Në rastin kur një nyje 

e zgjidh enigmën kriptografike, krijohet blloku i ri i cili i bashkëngjitet zinxhirit të blloqeve 

ekzistuese. Me shtimin e bllokut bëhet njoftimi në rrjet dhe më pas krijohet një enigmë e re për 

t’u zgjidhur. Kërkimi i zgjidhjes për enigmën e re bëhet vetëm pasi që nyjat të kenë verifikuar 

se zgjidhja e bllokut të shtuar ishte e saktë. Kontrolli i vlefshmërisë së zgjidhjes bëhet nga 

individë të pavarur dhe kjo nënkupton se nuk ka asnjë individ të vetëm që është përgjegjës për 

vlefshmërinë e zgjidhjes. Secili gërmues pjesëmarrës në rrjet i cili ka shpenzuar burime të 

mjaftueshme kompjuterike mund të gjejë zgjidhjen për enigmën kriptografike, por kjo ka edhe 

të metat e veta. Nëse zgjidhjen janë duke e kërkuar një numër i madh i gërmuesve, do të jetë 

vetëm njëri që do të gjejë zgjidhjen. P.sh nëse zgjidhjen janë duke e kërkuar 500 gërmues, 
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atëherë burimet e energjisë të shpenzuara nga 499 gërmuesit e tjerë në masë të madhe janë 

shpenzuar kot [72]. Por për të ruajtur saktësinë duhet të përdoret një numër i caktuar i 

gërmuesve sepse blockchain e përdorë gërmimin pikërisht për të ruajtur saktësinë dhe 

besueshmërinë e të dhënave të transaksioneve. Blockchain i lejon vetëm gërmuesit e verifikuar 

të gërmojnë, verifikojnë dhe përditësojnë transaksionet në librin digjital, e kjo mundësohet 

përmes protokolleve të konsensusit. E gërmimi, përveç të tjerash kërkon kohë dhe kjo kohë 

mund të ndryshojë në varësi nga metodat e ndryshme të gërmimit që përdoren. Një nga opsionet 

e gërmimit në fillim ishte CPU (Central Processing Unit). Gërmimi përmes CPU-së kryesisht 

është konsideruar shumë i ngadaltë dhe duke pasuar parasysh kostot e larta të energjisë 

elektrike mund të jetë jo shumë praktike. Një metodë tjetër e gërmimit është GPU (Graphics 

Processing Unit) e cila maksimizon fuqinë llogaritëse duke bashkuar një grup të GPU-ve në 

pajisje gërmuese me një pllakë amë (motherboard) të montuara në një të ashtuquajtur rig. Një 

metodë tjetër e gërmimit është përmes ASIC (Application-Specific Integrated Circuit) e cila 

është një çip specifik i qarkut të integruar, por i cili është i dizajnuar për gërmim të monedhave 

specifike dhe është mjaft i shtrenjtë. Për gërmimin e kriptomonedhave ASIC mund të jetë më 

fitimprurës dhe më efikas në aspektin e energjisë sesa GPU, por investimi fillestar është më i 

lartë. Për shkak të kostove të larta të metodave ekzistuese, opsioni në cloud po bëhet gjithnjë e 

më i kërkuar. Kjo u mundëson gërmuesve individualë të shfrytëzojnë fuqinë e korporatave të 

mëdha dhe objekteve të dedikuara për gërmim. Megjithatë, opsioni në cloud mund të jetë i 

përshtatshëm për gërmimin e kriptomonedhave, por ndoshta jo edhe për përdorime të tjera siç 

janë shërbimet qeveritare, e ndër to edhe votimi elektronik.  

3.1.5 Nyja 

Në fushën e shkencave kompjuterike termi “nyje” paraqet dhe nënkupton një pajisje që 

luan një rol në një rrjet më të madh. Në kontekstin e blockchain dhe kriptovalutave, nyja është 

një nga pajisjet kompjuterike e cila ekzekuton softuerin e blockchain për të validuar, vërtetuar 

dhe ruajtur historinë e plotë të transaksioneve në rrjetin ku bën pjesë. Pra nyja mund të jetë një 

kompjuter, laptop, server ose edhe sisteme më të mëdha kompjuterike e që paraqet një pikë 

kryqëzimi ose lidhje në një rrjet telekomunikacioni. Nyjat janë të autorizuara të mbajnë gjurmët 

e librit të shpërndarë dhe të shërbejnë si qendra komunikimi për detyra të ndryshme të rrjetit. 

E një ndër detyrat kryesore të një nyje në blockchain është të konfirmojë ligjshmërinë e 

blloqeve të shtuara. Secila nyje në rrjet ka një identifikues unik që ndihmon dallimin e secilës 

nyje nga tjetra. Në rastin kur një gërmues kërkon të shtojë një bllok të ri, ai transmetohet te të 

gjitha nyjat të cilat mund të pranojnë ose refuzojnë në varësi të legjitimitetit. Prandaj për të 

identifikuar dhe vërtetuar se cilat transaksione janë legjitime duhet të ketë qasje të plotë në 

historinë e blockchain, e kjo nënkupton se gërmuesi është një nyje e plotë, por nyja nuk duhet 

patjetër të jetë një gërmues. Nyja mund të jetë online ose jo, por nyja e cila nuk është online 

duhet të shkarkojë kopjen më të fundit të librit sa herë që dëshiron të ribashkohet me rrjetin. 
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Shkarkimi i librit i mundëson nyjës që të jetë sinkron me nyjat e tjera të rrjetit. Sa më i madh 

që të jetë numri i nyjave, nënkupton se rrjeti blockchain mund të përballojë më shumë sulme 

ose fatkeqësi. Edhe një nyje e vetme mund të mbajë funksionimin e plotë të blockchain-it nëse 

nyjat e tjera janë të pa disponueshme për arsye të ndryshme. Në rast të tillë kjo nyje mund të 

rikthejë të gjithë historinë e blockchain dhe ta rivendosë qasjen në të gjitha të dhënat. Për 

funksionimin e një rrjeti blockchain, nyjat janë shumë të rëndësishme dhe janë kritike për të 

mbajtur të gjithë pjesëmarrësit me ndershmëri dhe njëkohësisht të sigurojnë dhe të ruajnë 

integritetin e të dhënave.  

3.1.6 Blloku 

Lidhja ose hallkimi i blloqeve në mënyrë kriptografike krijon një zinxhir blloqesh. 

Procesi i krijimit dhe lidhjes së blloqeve është përsëritës dhe secili bllok e konfirmon 

integritetin e bllokut të mëparshëm në mënyrë zinxhirore deri në bllokun fillestar i cili njihet 

edhe si blloku i gjenezës [73]. Për të siguruar integritetin bllokut dhe të të dhënave të përfshira 

në të, blloku nënshkruhet në mënyrë digjitale [74]. Blloku paraqet një strukturë të dhënash 

brenda një baze të dhënash në të cilin të dhënat e transaksioneve regjistrohen përgjithmonë. 

Blloku regjistron transaksionet e fundit të pa validuara ende nga rrjeti dhe pasi të dhënat të 

validohen blloku mbyllet dhe pas kësaj blloku i ri konsiderohet i përfunduar. Secili bllok 

përbëhet nga kreu i bllokut dhe trupi i bllokut [57]. Kreu i bllokut përbëhet nga tri grupe të të 

dhënave meta të bllokut. Së pari, ka një referencë për një hash të mëparshëm të bllokut, i cili e 

lidh këtë bllok me bllokun e mëparshëm në zinxhirin e bllokut. Grupi i dytë i të dhënave meta 

përfshin vulën kohore, kurse pjesa e fundit e të dhënave meta është rrënja e pemës Merkle, një 

strukturë e të dhënave e përdorur për të përmbledhur në mënyrë efikase të gjitha transaksionet 

në bllok. Përmbajta e kreut të bllokut në mënyrë më të përmbledhur jepet edhe në [75] duke 

përcaktuar se kreu përmban: një numër versioni që i referohet protokollit të përdorur për 

krijimin e bllokut; një referencë për hash-in e bllokut të mëparshëm (prind) në zinxhir; hash i 

rrënjës Merkle (Merkle Root-hash) i pemës Merkle të transaksioneve të bllokut; vula kohore e 

krijimit të bllokut; objektivi i vështirësisë së algoritmit të vërtetimit dhe nonce që është një lloj 

numëruesi i përdorur për algoritmin e vërtetimit. Figura 13 paraqet formën themelore të 

strukturës së blloqeve në blockchain dhe hallkimit të tyre në blockchain. Nga figura vërehet se 

secili bllok përmban transaksionet e të dhënave, hash-in e bllokut dhe hash-in e bllokut të 

mëparshëm të krijuar, por edhe vulën kohore.  
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Figura 13. Hallkimi i blloqeve në blockchain 

Autorët [16] dhe [76] e japin dhe e përshkruajnë një qasje të ngjashme me strukturën e 

blockchain, duke vënë në dukje se hash-i i çdo blloku ruhet në bllokun tjetër ose se çdo bllok 

përmban hash-in e bllokut të mëparshëm. Blockchain funksionon si një lloj baze e të dhënave 

ose regjistër i hapur dhe i shpërndarë në të cilin transaksionet ndërmjet palëve regjistrohen në 

blloqe në mënyrë efektive, të përhershme dhe të verifikueshme. Blloku fillestar, i njohur shpesh 

si blloku i gjenezës, nuk përmban hash-in e bllokut të mëparshëm, pasi që një i tillë nuk 

ekziston. Pra, secili bllok përmban një grup transaksionesh që janë të lidhura kronologjikisht 

me blloqet e mëparshme të transaksioneve dhe paraprijnë transaksionet e blloqeve të ardhshme. 

Rregullat e krijimit të blloqeve dhe gërmimi shpjegohen në shumë lloje studimesh, duke 

përfshirë një studim nga Gobel [77], por zakonisht janë hapa të njëjtë e që kryhen në mënyrë 

të vazhdueshme dhe të përsëritshme [78]: 

• Filloni një bllok të ri 

• Zgjidhni një transaksion të ri 

• Kontrolloni prioritetin e transaksionit 

• Kontrolloni nëse transaksioni është i vlefshëm 

• Pranoni transaksionin 

• Vulosni transaksionin 

• Shtoni transaksionin në pemën e transaksionit brenda bllokut 

• Kontrolloni për madhësinë e transaksioneve 

• Kontrolloni ndërprerjet 

• Mbyllni bllokun 

• Transmetoni bllokun 

• Filloni një bllok të ri 

Figura 14 ngjashëm sikurse edhe në [79] paraqet mënyrën e funksionimit të blockchain duke 

përshkruar edhe se si shtohet një bllok i ri që nga momenti kur dikush e kërkon ose e zgjedh 

një transaksion e deri sa transaksioni të jetë kompletuar. 
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Figura 14. Procesi e shtimit të bllokut të ri 

Përmes kësaj figure paraqitet procesi në formë të përgjithshme duke filluar prej momentit kur 

dikush kërkon një transaksion, i cili transaksion prezantohet ose transmetohet online si bllok te 

të gjithë anëtarët e rrjetit të njohura si nyje. Procesi i nënshkrimit të transaksionit bëhet para se 

transaksioni të transmetohet te nyjat, kurse procesi i gjenerimit të nënshkrimit digjital përfshin 

gjenerimin e vlerës hash dhe enkriptimin. Fillimisht procesi fillon duke gjeneruar vlerën hash 

të transaksionit përmes funksioneve hash, siç është p.sh. SHA-256 e më pas përmes çelësit 

privat të dërguesit enkriptohet transaksioni duke rezultuar në nënshkrimin digjital [80]. Pas 

këtij procesi bëhet transmetimi i transaksionit në rrjet së bashku edhe me nënshkrimin digjital, 

kurse validuesit ose gërmuesit janë përgjegjës për të kontrolluar transaksionet nëse janë të 

ligjshme dhe nuk kanë qëllim të keq ose shpenzim i dyfishtë. Prandaj gërmuesit për të bërë 

procesin e vlefshmërisë kryejnë veprimet si më poshtë [81]:  

• Gërmuesit e dekriptojnë nënshkrimin digjital duke përdorur çelësin publik të dërguesit. 

Në dalje do të marrin si rezultat vlerën hash të dekriptuar. 

• Gërmuesit e zbatojnë të njëjtin funksion hash në mesazhin e marrë që rezulton me një 

vlerë të re hash. 

• Nëse vlera e re hash përputhet me vlerën hash të dekriptuar, atëherë 

mesazhi/transaksioni nuk është ndryshuar. Përmes këtij procesi arrihet integriteti, 

vërtetimi i autencitetit dhe mosmohueshmëria nga dërguesi. 

• Transaksionet e vërtetuara vendosen në bllok nga secili gërmues dhe përfundon procesi 

i kontrollit të vlefshmërisë. 
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Pra, rrjeti i nyjave validuese ose gërmuesit e validojnë transaksionin dhe statusin e përdoruesit 

që ka kërkuar transaksionin duke përdorur algoritme të caktuara e që janë të njohura për rrjetin. 

Transaksioni i validuar dhe verifikuar mund të përfshijë kriptomonedha, kontrata, regjistrime, 

vota ose transaksione të llojeve të tjera. Pasi që transaksioni të jetë verifikuar kombinohet edhe 

transaksione dhe pjesë të tjera për të krijuar një bllok të ri të dhënash për librin (ledger) i cili 

shtohet në blockchain ekzistues. Blloku i shtuar në blockchain në këtë mënyrë është i 

përhershëm dhe i pandryshuar, prandaj blockchain është një libër i pandryshueshëm. Edhe pse 

transaksionet dhe historia janë të përhershme, kjo bazohet në shëndetin, besueshmërinë dhe 

qëndrueshmërinë e rrjetit. E këto veti arrihen përmes privatësisë së transaksioneve duke 

përdorur koncepte të ndryshme. Një koncept për sigurimin e privatësinë e transaksioneve në 

blockchain është dhënë në [82]. Nëse një pjesë e madhe e pjesëmarrësve të blockchain do të 

dëshironin të ndryshonin informacionin e shkruar në blockchain, ata mund ta bënin, por nëse 

të dhënat ndryshohen në mënyrë të papërshtatshme, kjo njihet si një sulm prej 51 përqind (sulm 

51%). Hulumtime të shumta janë bërë dhe janë propozuar zgjidhje të ndryshme për të ulur 

gjasën e sulmit 51%. Një ndër to është edhe përmes grupimit dhe numrave të rastit [83]. Siç 

është shpjeguar edhe në kapitullin e mëparshëm funksioni hash mapon të dhënat e hyrjes, 

pavarësisht madhësisë së tyre në të dhëna me gjatësi fikse në dalje. Kjo nuk është diçka që 

është ekskluzive e blockchain, por blockchain dhe Bitcoin përdorin protokollin SHA-256 dhe 

dy meritat kryesore të funksionit hash janë: për çfarë do ndryshimi në të dhënat origjinale do 

të ndryshojë edhe hash-i dhe është e pamundur të merren ose nxirren të dhënat origjinale nga 

dalja e funksionit hash. Hash i një blloku është identifikues unik i bllokut dhe vlera hash e 

secilit bllok ruhet brenda bllokut, por edhe në bllokun pasardhës. Ndryshimi i të dhënave në 

bllok do të ndryshojë vlerën e tij hash, dhe përmes vlerës së tij hash që ruhet në bllokun tjetër, 

vlera hash e bllokut të ardhshëm do të ndryshojë gjithashtu. Prandaj ndryshimi i të dhënave 

nënkupton se do të ndryshohet hash në atë bllok, por edhe në bllokun e ardhshëm e që rezulton 

me një efekt domino duke i bërë ato të pavlefshme për nyjat e tjera. 

3.1.7 Libri i decentralizuar 

Blockchain është një teknologji që ndërton një libër të bazuar në llogaritjen e shpërndarë 

në një mënyrë të decentralizuar. Në parim decentralizmi dhe shpërndarja duken të lehta, por 

nuk janë ashtu siç duken se në këtë rast ka shumë nyje të pavarura dhe jo të gjitha mund të jenë 

qëllimmira. Edhe nëse shumica ose të gjitha nyjat janë qëllimmira, përsëri mund të ketë 

keqdashës që duan të sulmojnë. Në shumicën e teknologjive blockchain, baza e të dhënave 

ndahet nga një numër i madh serverësh ose pajisjesh të tjera dhe secili prej tyre e ruan të gjithë 

regjistrin e blockchain. Këto pajisje quhen nyje dhe kryejnë punë të ngjashme në mënyrë 

paralele. Pajisjet e tilla ose pjesëmarrësi i ri që dëshiron të bashkohet në një rrjet ekzistues 

blockchain mund ta bëjë atë duke kopjuar të dhënat e blockchain. Gjithashtu, pjesëmarrësi i ri 

mund të shkarkojë softuerin e nevojshëm për të ruajtur të dhënat. Sa më shumë nyje që do të 
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ketë, numri i librit të blockchain do të rritet dhe kjo është një faktor që e bën jashtëzakonisht të 

vështirë për sulmuesit dashakeqës që ta sulmojnë dhe ta diskreditojnë blockchain-in. Zakonisht 

baza e të dhënave e librit të decentralizuar është e lidhur për një llogari të përdoruesit e cila 

quhet portfol ose kuletë e përdoruesit. Edhe në rastin e votimit elektronik mund të përdoren 

portfolet ose kuletat duke i mbushur ato me lloje monedhash. Numri dhe lloji i monedhave 

mund të jetë i ndryshëm në varësi të modelit dhe dizajnit të sistemit zgjedhor. P.sh. nëse votuesi 

mund të ketë një lloj të monedhës për të votuar partinë dhe një ose disa monedha të tjera për të 

votuar kandidatin ose kandidatët. Kjo mënyrë e votimit përmes monedhave të ndryshme 

parandalon qytetarët mashtrues të votojnë dy e më shumë herë sepse monedha e tyre do të 

harxhohet në momentin e votimit. Për shkak të transparencës që ofron teknologjia blockchain 

pjesëmarrësit në blockchain janë të njoftuar se vota është hedhur, që nënkupton se monedha 

është transferuar. 

3.1.8 Shkallëzueshmëria dhe decentralizimi 

Shkallëzueshmëria është vetia e një sistemi për të trajtuar rritjen e burimeve në një sistem 

e në rastin e blockchain kjo nënkupton aftësinë e rritjes së numrit të nyjave ose shpejtësia me 

të cilën blockchain mund të shtojë të dhënat e transaksioneve dhe të arrijë konsensus në të 

gjithë rrjetin. Në analogji me biznesin shkallëzueshmëria është se si një biznes mund të rritet 

në të ardhmen duke ruajtur të shpejtësinë e prodhimit dhe kualitetit. Megjithatë në blockchain, 

sa më i decentralizuar që bëhet sistemi, pra së më i madh numri i nyjave, sistemi do të bëhet 

më i pavarur e kjo nënkupton se edhe të dhënat do të jenë më rezistente ndaj ndërhyrjeve. Rritja 

dhe decentralizimi, sigurisht që do të ndikojë në aspektin e shpejtësisë dhe arritjes së 

konsensusit, prandaj duhet analizuar mirë dhe gjetur ekuilibrin në mes të shkallëzueshmërisë, 

decentralizimit dhe sigurisë, e cila njihet edhe si një lloj trileme. E kjo trilemë është pak a 

shumë e ngjashme me trilemën e balancimit në mes të jetës shoqërore, punës dhe gjumit. 

Pavarësisht se për çfarë përdoret blockchain, siguria për shumicën e sistemeve është një faktor 

i cili nuk mund të sakrifikohet, prandaj mbesin shkallëzueshmëria dhe decentralizimi që mund 

të sakrifikohen në dëm të njëri tjetrit. Sa më shumë të dhëna që do të ketë, lëvizja e tyre nëpër 

një rrjet shumë të decentralizuar do të jetë më e ngadalshme, por në anën tjetër sa më pak që 

është i shkallëzueshëm rrjeti do të ketë më pak barriera për sulmuesit që të marrin në posedim 

mjaftueshëm rrjetin dhe më pas të jenë në gjendje të manipulojnë blockchain. Pavarësisht 

këtyre tre faktorëve, por edhe të tjerëve, duhet të kihet parasysh se pikërisht është 

decentralizimi që largon nevojën e të pasurit të një autoriteti qendror, prandaj edhe 

konsiderohet boshti kurrizor i blockchain-it. E gjithë kjo bën të kuptohet se zbatimi i 

teknologjisë blockchain në votimin elektronik duhet të jetë mjaft i balancuar, por pasur 

parasysh se siguria e sistemit nuk bën te cenohet në asnjë mënyrë, sepse cenimi i sigurisë 

nënkupton edhe cenim të privatësinë dhe të anonimitetit.  
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3.1.9 Gjurmueshmëria, anonimiteti dhe privatësia 

Gjurmueshmëria është aftësia për të gjurmuar diçka ose aftësia për të verifikuar historinë 

e një procesi apo ngjarjeje. Ashtu sikurse pandryshueshmëria edhe gjurmueshmëria janë dy 

koncepte mjaft të rëndësishme në blockchain, sidomos kur merret parasysh transparenca. Këto 

dy koncepte janë të ndërlidhura në mes vete dhe ekzistojnë në shumicën e teknologjive 

blockchain. Përkundër që gjurmueshmëria tingëllon fantastike dhe interesante për tu menduar, 

në raste të caktuara nuk duhet të dihet se kush e ka kryer një transaksion. P.sh. në rastin e 

votimit elektronik nënkupton që të mos mund të gjurmohet se vota e hedhur nga cili votues 

është hedhur, ose edhe në rastin e transaksioneve financiare mund të kërkohet që të mos dihet 

dërguesi ose transferet të mbesin private. Për këtë arsye janë zhvilluar modele edhe lloje të 

kriptomonedhave që nuk e kanë problemin e gjurmueshmërisë, e disa nga to janë edhe Monero, 

Zcash dhe Dash [84]. Gjurmueshmëria dhe siguria mund të funksionojnë bashkërisht krahas 

njëra tjetrës, duke siguruar gjithashtu anonimitetin e nevojshëm. Transaksionet në teknologjinë 

blockchain në përgjithësi janë publike, te rasti i transaksioneve financiare përdoruesit mund të 

përdorin pseudonime ose adresa që nuk tregojnë identitetin e vërtetë për të arritur anonimitetin. 

Megjithatë te rasti i votimit elektronik situata ndryshon se regjistri i votuesve duhet të jetë i 

saktë dhe nuk mund të përdoren pseudonime, por vota nuk duhet të lidhet me votuesin. 

Transaksionet në blockchain u mundësojnë përdoruesve që përmes çelësave publikë dhe 

privatë të menaxhojë transaksionet e zotëruara, por edhe kjo veçori ndryshon në rastin e votimit 

elektronik. Në këtë rast votuesit në varësi të sistemit të votimit mund të menaxhojnë monedhat 

e tyre të votimit deri në një periudhë të caktuar kohore, por edhe të verifikojnë nëse monedhat 

(votat) e tyre kanë shkuar në kuletën e duhur, e që nënkupton se votat janë në kutitë e duhura 

dhe janë numëruar për ata që janë hedhur.  

3.2 Llojet e blockchain 

Blockchain është një lloj teknologjie që mund të vendosë themele të reja për sistemet 

qeveritare dhe më gjerë, duke ofruar të dhëna të përbashkëta, të standardizuara dhe të sigurta, 

duke ruajtur privatësinë dhe anonimitetin. Duke marrë parasysh këto veti, blockchain mund të 

jetë e ardhmja e shumë bizneseve, institucioneve dhe autoriteteve qeveritare. Megjithatë, siç 

thonë autorët në [85], një transformim i biznesit dhe shërbimeve të qeverisë mund të mos jetë 

shumë afër, por procesi i adoptimit do të jetë i vazhdueshëm dhe gradual. Një nga sistemet dhe 

shërbimet qeveritare është edhe votimi elektronik, i cili është një përdorim potencial për 

teknologjinë blockchain. Sidoqoftë, që një sistem ose proces të jetë i suksesshëm, është 

thelbësore të zgjidhet një blockchain i përshtatshëm. Në përgjithësi janë dy kategori kryesore 

të blockchain, pa leje dhe të lejuara [66] [67], por në varësi të natyrës së librit zakonisht 

grupohen si publik, privat ose i përzier. Secila kategori ka karakteristika që mund të ndryshojnë 

nga njëra te kategoria tjetër, siç janë përcaktimi i konsensusit, leja e leximit, shkalla e 
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decentralizmit [86], por edhe karakteristika të tjera. Blockchain pa leje njihet gjithashtu si 

blockchain publik ku nyja nuk kërkon autorizim dhe mund të jetë e panjohur për pjesën tjetër 

të rrjetit. Blockchain me leje ose i lejuar nënkupton rrjetin privat ose konsorcium. Për shërbimet 

qeveritare, zakonisht blockchain është privat ose një lloj konsorciumi, por me identitete të 

njohura dhe vetëm ato mund të shtojnë transaksione [87]. Një formë e ngjashme për kategoritë 

e blockchain si në Figura 15 është paraqitur në [88]. Jo të gjitha llojet e blockchain mund të 

jenë të përshtatshme për secilën fushë, sepse dallon mënyra e funksionimit dhe menaxhimit në 

sektorë të ndryshëm. 

 
Figura 15. Llojet e blockchain 

Diçka që është e lejuar te transaksionet bankare mund të jetë e ndaluar te votimi elektronik ose 

anasjelltas. Prandaj edhe përzgjedhja e llojit të blockchain ka një rol të rëndësishëm. 

Blockchain publik janë plotësisht publik prandaj edhe njihen si “pa leje” sepse nuk ka asnjë 

pronar që mund të miratojë kërkesën për bashkim me rrjetin ose për largim nga rrjeti, derisa te 

blockchain privat mund të ketë një lloj “pronari” që i vendos rregullat.  

3.2.1 Blockchain publik 

Është rrjet i madh e i hapur për këdo që dëshiron të marrë pjesë në çdo nivel dhe nyjat 

mund të bashkohen ose të largohen sipas dëshirës pa kërkuar leje nga askush. Blockchain 

publik nuk ka kufizime dhe secili që ka një lidhje interneti mund të qaset dhe të fillojë të 

verifikojë blloqet ose të dërgojë transaksione, pra është publik në plot kuptimin e fjalës. 

Gjithsesi, blockchain publik kujdeset të përdorë algoritmet dhe protokollet e konsensusit të 

përbashkët midis përdoruesve të rrjetit të njohura si "Proof of Work", "Proof of Stake" ose edhe 

të tjera. Në vitin 2009 modeli i ngjashëm është sugjeruar nga Satoshi Nakamato [55]. Si 

përparësi dhe tipare kryesore janë infrastruktura e rrjetit plotësisht e decentralizuar, 

transparenca e madhe, ku secila nyja e ka kopjen e vetë të librit, fuqia e përdoruesit i cili ka 
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autoritet të plotë. Transparenca është një ndër veçoritë kryesore të blockchain publik, por edhe 

siguria për shkak të decentralizimit dhe pjesëmarrjes aktive. Megjithatë në një blockchain 

publik askush nuk e din se kush është ‘verifikuesi’ dhe kjo mund të rrisë ndërhyrjen (collision) 

ose sulmin 51% nga grupi që kontrollon më shumë se 50% të fuqisë llogaritëse të rrjetit. 

Infrastruktura e rrjetit është plotësisht e decentralizuar, pra të gjitha nyjat në sistem do të kenë 

kopjen e tyre të librit. Blockchain publik kryesisht deri me tani janë përdorur për 

kriptomonedha si Bitcoin, Ethereum, Litecoin e të tjera. 

3.2.2 Blockchain i përzier ose hibrid 

Është një rrjet i cili zakonisht menaxhohet dhe kontrollohet nga një autoritet i vetëm, por 

disa nga proceset kryhen pa pasur nevojë për leje të posaçme. Është një lloj i blockchain që 

kombinon veçoritë e blockchain publik (pa leje) dhe privat (me leje). Përdoruesit te ky lloj i 

blockchain kanë mundësinë të zgjedhin nëse dëshirojnë të bëjnë transaksione publike ose 

private, por zakonisht janë transaksione private, por që mund të verifikohen përmes kontratave 

të mençura. Te ky lloj i blockchain një autoritet ose entitet privat mund të zotërojë blockchain, 

por nuk mund të ndryshojë transaksionet. Në këtë lloj të rrjetit mund të administrohet dhe të 

caktohet se kush mund të ketë qasje në të dhëna të veçanta dhe cilat të dhëna janë publike. 

Përfitimet e përdorimit të një blockchain të tillë janë se mundësohet komunikimi me palët e 

treta duke mbrojtur privatësinë. Sulmet e jashtme me 51% (51% attack) nuk mund të kryhen 

sepse blockchain hibrid ose i përzier operon brenda një ekosistemi të mbyllur. Për dallim nga 

blockchain publik, këtu verifikimi i transaksioneve lehtësohet nga nyjat me të fuqishme, 

prandaj koha e verifikimit mund të jetë më e shkurtër. Raste të përdorimit të blockchain hibrid 

janë, Riple, Hybrid IoT, IBM Food Trust, financa, banka, zinxhirët e furnizimit etj.  

3.2.3 Blockchain privat 

Është një rrjet i kufizuar që kërkohet leje dhe i cili operon vetëm në një rrjet kryesisht të 

mbyllur. Zakonisht ky lloj i blockchain përdoret brenda një organizate ku anëtarët janë të 

zgjedhur dhe vetëm ata mund të jenë pjesëmarrës në rrjetin privat. Ka ngjashmëri me 

blockchain publik, por për dallim nga ai, ky rrjet është më i vogël dhe më i kufizuar. Blockchain 

privat është një libër digjital i decentralizuar dhe i shpërndarë që përdoret dhe mundëson 

regjistrimin e transaksioneve nëpër shumë nyje, në mënyrë që të mos mund të ndryshohen në 

mënyrë retroaktive pa ndryshimin e të gjitha blloqeve pasuese dhe marrëveshjen e përbashkët 

të anëtarëve të rrjetit. Në këtë lloj të blockchain, vetëm anëtarët pjesëmarrës kanë njohuri për 

transaksionin e kryer, ndërsa të tjerët nuk do të mund të qasen sepse transaksionet janë private. 

Si veçori të blockchain privat janë privatësia e plotë, efikasiteti dhe performanca e 

transaksioneve me një shpejtësi më të lartë për shkak të nyjave të kufizuara, por edhe 

shkallëzim të mirë (Scalability). Blockchain privat mund të përdoret në procese zgjedhore për 
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votim, menaxhim të zinxhirit të furnizimit, identitet digjital, pronësi të aseteve, etj. Shembuj të 

përdorimit të blockchain privat janë projektet dhe platformat Ripple, Corda Multichain dhe 

Hyperledger etj. 

3.2.4 Blockchain konsorcium 

Është një lloj i blockchain privat dhe mund të quhet si një nën lloj i blockchain. Është një 

lloj rrjeti gjysmë i decentralizuar ku anëtarët janë një grup i individëve, organizatave ose 

nyjave, por jo një entitet i vetëm sikurse te blockchain privat. Zakonisht, të gjithë pjesëmarrësit 

kanë trajtim dhe të drejta të njëjta dhe asnjë entitet nuk sundon rrjetin. Mund të konsiderohet 

si një lloj mjedisi bashkëpunues në mes të individëve ose organizatave me qëllime të 

përbashkëta dhe për të rritur transparencën, përgjegjshmërinë dhe rrjedhën e proceseve të 

ndryshme. Si përparësi të blockchain konsorcium janë numri i njohur dhe i verifikuar i 

pjesëmarrësve, që ndikon në zvogëlimin e rreziqeve dhe kërcënimeve, kontrolli nga një grup 

që ndihmon në vendosjen e rregullave dhe ndërtimit të sigurisë në një nivel të lartë, aspekti 

ekonomik për shkak të numrit relativisht të vogël të nyjave dhe fleksibiliteti në konsensus dhe 

konsum të energjisë. Megjithatë numri i kufizuar i nyjave në raste të caktuara mund të jetë i pa 

favorshëm. Zakonisht blockchain konsorcium gjen zbatim në bashkëpunime në mes të 

organizatave të ndryshme, në banka, në sigurime dhe kujdes shëndetësor, por edhe në 

institucione e shërbime të tjera qeveritare.  

3.3 Protokollet e konsensusit  

Në varësi të natyrës dhe llojit të proceseve ose shërbimeve mund të aplikohen lloje të 

ndryshme të blockchain ose variante të kombinimit të tyre, por pavarësisht kësaj duhet të 

përzgjidhen protokollet dhe algoritmet e duhura të konsensusit. Nyjat e rrjetit mund të arrijnë 

një nivel të caktuar konsensusi ashtu që të dallojnë të dhënat e vërteta dhe të rreme, por mund 

të ketë edhe mosbesim, prandaj nevojitet konsensus. Konsensusi është procesi përmes të cilit 

nyjat mosbesuese arrijnë marrëveshje për një gjendje përfundimtare të të dhënave [89]. Prandaj 

pasi që nyjat në rrjet të verifikojnë saktësinë e të dhënave, të dhënat ruhen në një bllok dhe 

blloku shtohet në zinxhirin e blloqeve. Në rastet e sistemeve klient-server është e lehtë të arrihet 

marrëveshje sepse janë dy palë, por në sistemet e shpërndara me shumë nyje, të gjitha nyjat 

duhet të bien dakord për një vlerë të vetme, prandaj bëhet shumë e vështirë arritja e konsensusit. 

Koncepti i arritjes së konsensusit ndërmjet nyjave të shumta njihet si konsensus i shpërndarë. 

Për të arritur konsensus në sistemet e decentralizuara, veçanërisht në blockchain duhet të 

zbatohen mekanizma të suksesshëm dhe praktik të konsensusit. Grupi i hapave ndërmerren nga 

të gjitha ose shumica e nyjave për të rënë dakord për një gjendje ose vlerë të propozuar njihet 

si mekanizëm i konsensusi. Çështjet e komunikimit të shpërndarë te rrjetat e decentralizuara u 

propozua nga Lamport dhe të tjerët [90] përmes shembullit të Gjeneralëve Bizantinë 
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(Byzantine Generals), ku mënyra e vetme e komunikimit ishte përmes një lajmëtari. Problemi 

i Gjeneralëve Bizantinë është një term i përdorur në fushën e shkencave kompjuterike dhe të 

sistemeve të shpërndara për të përshkruar situatën kur palët e përfshira duhet patjetër të bien 

dakord për një strategji të vetme. Palët e përfshira mund të mos jenë të besueshme ose të jenë 

të korruptuara, prandaj edhe mund të shpërndajnë informacion të rremë ose jo të besueshëm, 

por përkundër kësaj, për shmangur dështimin e plotë të sistemit, palët duhet të arrijnë një 

dakordim ose konsensus. Analogjia e gjeneralëve në blockchain janë nyjat, prandaj duhet të 

arrihet konsensus në mes të gjeneralëve ose nyjave për ta deklaruar një nyje si të dështuar dhe 

sistemi të jetë tolerant ndaj gabimeve që shkaktojnë këto nyja. Fillimisht ky problem u zgjidh 

në vitin 1999 përmes propozimit të Algoritmit Praktik të Tolerancës së Gabimeve Bizantine 

[91]. Më vonë, pas daljes së Bitcoin, për arritjen e konsensusit u zhvillua dhe u bë zbatimi 

praktik i algoritmit Proof of Work (PoW), kurse në Ethereum është përdorur Proof-of-Stake 

(POS) [92]. Secili blockchain ka algoritmet e veta për krijimin e marrëveshjes brenda rrjetit të 

tij për hyrjet që shtohen sepse ka lloje të ndryshme hyrjesh. P.sh disa blockchain ruajnë ose 

kanë vlerë tregtare, disa të tjerë të dhëna, disa sigurojnë sisteme dhe kontrata e kështu me radhë. 

Shumica e blockchain operojnë nën supozimin se do të sulmohen, prandaj kërcënimi i pritshëm 

dhe shkalla e besimit ndaj nyjave është faktor i rëndësishëm për të përcaktuar protokollet dhe 

algoritmet që do të përdoren për arritjen e konsensusit. Lloje të ndryshme algoritmesh 

konsensusi janë krijuar me kalimin e kohës, por të gjithë këta algoritme duhet të kenë aftësinë 

e tolerancës së gabimit [93] [94] dhe të përmbushin disa veti siç janë të paraqitur te Tabela 7: 

Tabela 7. Disa veti të protokolleve të konsensusit 

Vetia Përshkrimi 

Përfundues 
Secila nyje e saktë duhet të vendosë për një vlerë të caktuar dhe procesi i 

arritjes së konsensusit duhet të përfundojë. 

Kërkues i 

marrëveshjes 

Protokolli duhet të kërkojë dhe të përpiqet për konsensus duke sjellë sa 

më shumë marrëveshje që të jetë e mundur. 

Bashkëpunues 

Secila nyje duhet të jetë bashkëpunuese duke punuar njëzëri për 

mirëqenien e grupit përmes arritjes së rezultateve që favorizojnë sa më 

mirë interesin e grupit. 

Parimor 
Të ketë sa më shumë barazi duke mbështetur parimet që pesha e çdo vote 

të jetë e barabartë dhe jo një votë të jetë më pak e rëndësishme se një tjetër. 

Gjithëpërfshirës 

Nënkupton që sa më shumë pjesëmarrës të përfshihen në arritjen e 

konsensusit duke mos përkrahur pjesëmarrësit që të mos votojnë nëse ata 

mendojnë se vota e tyre nuk do ketë ndonjë peshë. 

Pjesëmarrës 
Të gjithë pjesëmarrësit duhet të jenë aktiv në të gjithë procesin e 

konsensusit. 

Me integritet 
Nëse v është vlera që vendoset nga shumica e proceseve të sakta, atëherë 

e njëjta vlerë (v) duhet të vendoset nga çdo proces i saktë. 
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Megjithatë, mund të ketë metoda, kategorizime, por edhe algoritme, protokolle e mekanizma 

të ndryshëm të konsensusit që propozohen vazhdimisht, përveç atyre që u përmenden edhe më 

herët. Sipas [89] ekzistojnë dy kategori të mekanizmit të konsensusit: 

• Konsensusi i bazuar në prova, i bazuar në lider ose Nakamoto sipas të cilit një 

udhëheqës zgjidhet dhe propozon një vlerë përfundimtare. 

• Bazuar në tolerancën e gabimit bizantin, e cila është një qasje më tradicionale e bazuar 

në raundet e votave. 

Disa nga mekanizmat ose protokollet më të njohura e më të përdorura anë Proof of Work 

(PoW), Proof-of-Stake (POS), Libra Blockchain, Proof-of-Concepts, Hybrid Consensus 

Mechanisms e të tjerë [83] [95] [96]. Deri me tani Proof of Work dhe Proof-of-Stake janë ndër 

më të përdorurat dhe më të njohurat. Mekanizmi i konsensusit është komponenti kryesor i një 

rrjeti blockchain, sepse siguron që çdo pjesëmarrës bie dakord për gjendjen e rrjetit, por edhe 

rregullon shtimin e transaksioneve dhe nxitjen e pjesëmarrësve që të sillen konform rregullave. 

3.3.1 Dëshmia e punës (Proof of Work) 

Proof of Work (PoW) është zgjidhja e Nakamoto-s për lejimin e një sistemi votimi pa 

ndërhyrje, në mënyrë që të vendoset se cili bllok duhet të shtohet në blockchain. Është njëri 

ndër mekanizmat më të popullarizuar të konsensusit që mbështetet në prova ose dëshmi të 

shpenzimit të burimeve të mjaftueshme llogaritëse për të zgjidhur një problem matematikor që 

rrjeti rregullon automatikisht vështirësinë e tij. Kjo siguron që votuesit në rrjet të jenë realë. Në 

aspektin teknik, është njëri nga algoritmet që mund të arrijë Tolerancën Bizantine të Gabimeve 

që lidhet me problemin e Gjeneralëve Bizantinë. Kjo nënkupton se rrjeti mund të shmang me 

sukses situatat kur një ose disa nyje mund të veprojnë kundër konsensusit. Algoritmi PoW 

funksionon në atë mënyrë që nyjat brenda një rrjeti duhet të zgjidhin një problem matematikor 

për ta krijuar bllokun e ardhshëm. Cila do nyje që është e para që gjen zgjidhjen e problemit 

matematikor, merr lejen e konsensusit për të zgjedhur bllokun që duhet të shtohet. Si rezultat, 

nyja e suksesshme merr një lloj monedhe si shpërblim. Në një rrjet Bitcoin, shpërblimi është 

një bitcoin (token). Nuk është e lehtë për të gjetur zgjidhjen ose përgjigjen e problemit 

matematikor, prandaj nyjat që kanë fuqinë llogaritëse më të lartë kanë më shumë gjasa për të 

gjetur zgjidhjen e problemit matematikor. Pasi të krijohet blloku nga nyja që e ka gjetur 

zgjidhjen, nyjat e tjera mund të verifikojnë lehtësisht procesin që ka shpënë në zgjidhje. Nyjat 

që marrin pjesë në llogaritje quhen gërmues (miners), kurse procesi i zgjidhjes së problemit 

quhet gërmim (mining). Procesi i gërmimit kërkon aftësi më të mëdha llogaritëse për të zgjidhur 

çdo problem të njëpasnjëshëm dhe si i tillë konsumon shumë energji elektrike. Sa më shumë 

blloqe shtohen në blockchain-in ekzistues, procesi i zgjidhjes së problemeve për blloqet e 

ardhshme bëhet më i vështirë. Prandaj, sfida kryesore me të cilën përballet ky algoritëm është 

kostoja në rritje e zgjidhjes së problemeve llogaritëse dhe si rrjedhojë edhe e konsumit të 



Protokollet e konsensusit TEKNOLOGJIA BLOCKCHAIN 

 

49 

energjisë. Në fillim fuqia kompjuterike e nevojshme për të krijuar dhe shtuar një bllok në 

blockchain të Bitcoin mund të gjendej në shumicën e kompjuterëve shtëpiak, por në vitet e 

fundit kjo ndryshoi shumë shpejt dhe tani duhet fuqi të mëdha kompjuterike, gjë që ka bërë të 

rritet konsumi i energjisë. Meqenëse procesi i pranimit të blloqeve në një rrjet blockchain nuk 

është i menjëhershëm, është e mundur që dy nyje gërmuese të gjenerojnë blloqe në të njëjtën 

kohë. Në një situatë të tillë krijohet një lloj degëzimi, por nyjat përpiqen të vendosin se cilin 

nga dy blloqet e identifikuara të marrin parasysh. Protokolli PoW ka përparësitë, por edhe 

dobësitë e tij në krahasim me protokolle të tjera. Është një ndër protokollet më të testuara në 

praktikë që ka ndikuar edhe sigurinë dhe stabilitetin e tij. Është i shpejtë në arritjen e 

konsensusit, pasi që është vështirë të për të gjetur një zgjidhje për problemin kompleks 

matematikor, por jashtëzakonisht e lehtë për t'u verifikuar. Një përparësi tjetër është se 

parandalon dërguesit e padëshiruar (spammer) meqenëse kërkon një punë të konsiderueshme 

për t'u bërë për secilin proces. Njëra nga të metat më të mëdha të këtij protokolli është konsumi 

i energjisë, meqenëse kërkohet shumë fuqi llogaritëse e si pasojë edhe konsum i lartë i energjisë 

elektrike, por edhe siguria në rrjete të vogla me pak pjesëmarrës, pasi që situata të tilla një 

sulmues (haker) mund të fitojë shumicën e thjeshtë. Për shkak të konsumit të lartë të energjisë 

elektrike, një dobësi tjetër me të cilën mund të lidhet PoW është edhe centralizimi e që si 

rrjedhojë mund ta bëjë rrjetin e cenueshëm ndaj sulmit prej 51%. Sulmi 51% është konsiderohet 

kur një grup është në gjendje të përqendrojë shumicën e shkallës së hash-it të rrjetit, për 

rrjedhojë të fitojë fuqinë për të vërtetuar në mënyrë të rreme transaksionet dhe për të kontrolluar 

rrjetin. Sulmet e tilla mund të krijojnë një monopol të gërmimit, por edhe të krijojnë shpenzime 

të dyfishta [97]. 

Ka diskutime të ndryshme dhe hulumtime për të përmirësuar qëndrueshmërinë e blockchain 

përmes përdorimit të energjisë së gjelbër, përmes minierave të bazuara në cloud ose edhe 

algoritmeve më të lehta të konsensusit, siç janë edhe propozimet e [98] që synojnë të 

modifikojnë garën hash gërmuesve duke futur protokollin e bllokut të gjelbër. 

3.3.2 Dëshmia e aksioneve (Proof of Stake) 

Është njëri algoritëm konsensusi i cili erdhi disa vite pas algoritmit Proof of Work [99] 

si një alternativë ndaj PoW. Për dallim pres PoW, në këtë algoritëm nyjat nuk duhet të zgjidhin 

probleme komplekse për të arritur konsensus, por duhet të përdorin vetëm kriptomonedhën si 

aksion për të arritur konsensusin. Blockchain i bazuar në algoritmet e konsensusit të dëshmisë 

së aksioneve (POS) krijon besim duke kërkuar nga nyjat që përpunojnë transaksione të 

“depozitojnë” (stake) disa kriptomonedha që mund të konfiskohen nëse kapen duke mashtruar 

rrjetin. Algoritmi bazohet në parimin ose idenë që përdoruesi ose nyja ka mjaftueshëm aksione 

në sistem dhe përpjekja për qëllim të kryerjes së një sulmi në sistem do të tejkalonte përfitimet. 

Ideja e mekanizmit PoS për herë të parë u prezantua nga Peercoin [99] dhe më vonë do të 

përdoret në blockchain Ethereum. Të gjithë pjesëmarrësit e rrjetit blockchain që përdorin PoS 
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kërkohet që të kenë kriptomonedhë në mënyrë që të marrin pjesë në krijimin e konsensusit. Për 

shembull, për të marrë pjesë në rrjetin blockchain Ethereum duhet të keni ether në llogari. 

Protokollet e dëshmisë së aksioneve (PoS) u zhvilluan si alternativë e kursimit të energjisë, 

meqenëse PoW konsumon tepër energji. Mekanizmat PoS, përveç avantazhit të konsumit të 

ulët të energjisë, kanë edhe shpejtësi më të madhe të konfirmimit të transaksionit sesa PoW. 

Te PoS në vend të burimeve të fuqisë llogaritëse, liderët zgjidhen bazuar në aksionet dhe 

kontributet në rrjetin blockchain e që varet nga numri i monedhave që mbajnë ose depozitojnë. 

Pra, shanset për të zgjedhur bllokun tjetër varen nga sasia e monedhave të depozituara, por nuk 

janë të limituara, se PoS zgjedh gërmuesin në mënyrë të rastësishme. Ka një probabilitet të 

lartë që çdokush nga verifikuesit me aksione të mund të pretendojë gërmimin, por sigurisht ata 

që kanë aksione më shumë kanë shanse më të mëdha. Mënyra se si zgjidhet lideri dhe sa janë 

shanset që nyja e caktuar të jetë lider nga të gjithë pjesëmarrësit është llogaritur nga [96] sipas 

formulës së mëposhtme: 

𝑃𝑖 =
𝑆𝑖

∑ 𝑆𝑗
𝑁
𝑗=1

 (1) 

Gjasa ose probabiliteti Pi që nyja i të jetë lider nga N pjesëmarrës varet nga numri i aksioneve 

Si që ka nyja i. Kjo do të thotë se sa më shumë aksione që mban një nyje, aq më e madhe është 

mundësia që ajo të zgjidhet për të qenë lider.  

Konfirmimi i transaksioneve në rrjetin blockchain varet nga qarkullimi i transaksionit dhe koha 

e konfirmimit të bllokut. Qarkullimi ose rrjedha e transaksionit është numri i transaksioneve 

për sekondë 𝑇𝑥/𝑠 që një rrjet mund të përpunojë, gjë që është jetike për performancën e rrjetit, 

veçanërisht kur ka shumë transaksione në pritje. 𝑇𝑥/𝑠 mund të llogaritet [96] si më poshtë: 

𝑇𝑥/s =
𝐵𝑙𝑙𝑜𝑘𝑢𝑚𝑎𝑑ℎë𝑠𝑖𝑎

𝑇𝑥𝑚𝑎𝑑ℎë𝑠𝑖𝑎
 𝑥 𝐵𝑙𝑙𝑜𝑘𝑢𝑘𝑜ℎ𝑎

 (2) 

Për shembull, rrjeti Bitcoin ka madhësinë 𝐵𝑙𝑙𝑜𝑘𝑢𝑚𝑎𝑑ℎë𝑠𝑖𝑎 = 1𝑀𝐵, 𝑇𝑥𝑚𝑎𝑑ℎë𝑠𝑖𝑎
 250 𝑏𝑎𝑗𝑡 dhe 

𝐵𝑙𝑙𝑜𝑘𝑢𝑘𝑜ℎ𝑎 = 600 𝑠, kështu që mund të përpunohen rreth 7 transaksione në sekondë. 𝑇𝑥/𝑠 e 

përcakton se sa shpejt një transaksion shtohet në zinxhir, ndërsa koha e konfirmimit të bllokut 

përcakton se sa shpejt konfirmohet transaksioni pasi të shtohet. Edhe protokolli PoS, ashtu 

sikurse PoW ka përparësitë dhe dobësitë ose të metat e tij. Për krahasim me PoW, protokolli 

PoS konsumon më pak energji elektrike pasi nuk nevojitet që pjesëmarrësit të zgjidhin 

probleme komplekse. Përmes këtij protokolli inkurajohet pjesëmarrja masive duke eliminuar 

nevojën për pajisje gërmuese dhe rritur decentralizimin meqenëse nuk varet në masë të madhe 

nga konsumi i energjisë dhe fuqisë procesuese. Megjithatë ky protokoll mund të ndikohet nga 

pjesëmarrësit që kanë një sasi të madhe monedhash dhe ende nuk është zbatuar praktikisht aq 

sa PoW, por janë shumë më pak të ndjeshëm ndaj sulmeve 51%. Kjo për arsye se sulmuesi i 

mundshëm do ta ketë të vështirë të ketë 51% të aksioneve të monedhave. 
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3.3.3 Sulmi 51% 

Gërmuesi paguhet për bllokun e prodhuar vetëm nëse blloku i tij përfundon në zinxhirin 

e konsensusit. Gërmuesit synojnë zinxhirin më të gjatë, ose në rast të ndryshimit të protokollit 

ose nevojës për ndryshim të rregullave mund të krijohet një ndarje duke krijuar një bllok të 

dytë e quajtur edhe “pirun” që ndan të gjithë historinë e tij me origjinalin, por niset në një 

drejtim të ri, siç paraqitet në Figura 16. Në këtë rast dy ose më shumë blloqe i referohen prindit 

të njëjtë dhe mund të krijohet paqartësi se cili bllok duhet të merret parasysh. Rastet e pirunëve 

mund të ndodhin edhe në situatën kur dy ose më shumë gërmues e zgjidhin “prof-of-work” 

pothuajse në të njëjtën kohë dhe e transmetojnë në rrjet bllokun e krijuar. Secili pirun rishkruan 

rregullat që secila nyje e plotë duhet të ndjekë në mënyrë që të konsiderohet një bllok i 

vlefshëm. Është e drejtë e secilës nyjë për të vendosur nëse do të pranojë ose jo rregullat e reja. 

Nëse nyjat kanë mendime të ndryshme, ku disa i mbështesin rregullat e reja e disa jo, atëherë 

krijohet piruni, por secila ndarje, pjesën e mëhershme që nga gjeneza e ka të njëjtë. Secila degë 

shpreson që zinxhiri i tyre të rritet dhe të arrijë zinxhirin më të gjatë dhe të marrin rolin e 

zinxhirit të ri të konsensusit. Kjo nënkupton që zinxhiri të mbledhë më shumë se 50% të 

kapacitetit total të gërmimit dhe blloqet e reja të krijohen më shpejtë sesa në zinxhirin 

konkurrues. Gërmuesit duhet të rrezikojnë shumë dhe të jenë jo-racionalë për t’u përfshirë në 

një zinxhir më të shkurtër sepse kjo nënkupton mundësi të humbjes së shpërblimeve në rast ky 

zinxhir nuk e arrin kurrë zinxhirin aktual të konsensusit. 

 
Figura 16. "Piruni" ose bigëzimi në blockchain 

Në rastin kur ndodh fenomeni pirun, komuniteti i nyjave duhet të bëjë zgjedhjen vendimtare 

sepse mund të ndikojnë në dobësimin e blockchain. Sigurisht që kur ka ndarje edhe fuqia hash 

(hashpower) do të jetë më e vogël dhe si rrjedhojë të dy degët e blockchain do të jenë më të 

ekspozuara për një sulm 51%. Pra ekzistenca e një grupi të gërmuesve që tejkalon 50% të 

gërmimit nënkupton se mund të gërmojnë me shpejtë se të tjerët dhe të përcaktojnë në mënyrë 

të njëanshme zinxhirin më të gjatë. Kjo njihet si i ashtuquajturi sulmi 51%. Prandaj siguria e 

rrjetit blockchain është e ndërlidhur me fuqinë e përgjithshme të gërmimit dhe sa më e lartë që 

të jetë kjo fuqi do të bëhet më e vështirë, më e shtrenjtë dhe ma e mundimshme ose edhe e 

pamundur që një sulmues të marrë nën kontroll më shumë se 50% të pronësisë. Janë bërë 
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analiza dhe propozime të ndryshme për të parandaluar ose vështirësuar sulmin 51% siç janë 

hulumtimet [100], [101], [83] dhe të tjera, por një nga opsionet është që asnjë gërmues ose grup 

gërmuesish të kontrollojnë më shumë se 50% të fuqisë.  

3.4 Platformat e blockchain 

Gjithnjë e më shumë kohëve të fundit teknologjia blockchain po gjen zbatim në shumë 

industri të ndryshme si në financa, interneti i gjërave, kujdesi shëndetësor, por edhe në 

shërbime të ndryshme qeveritare. Për të parë se cilat nga platformat e blockchain mund të 

përdoret në cilën industri do të analizohen disa nga platformat më të përdorura, edhe pse 

ekzistojnë një numër i madh i platformave të tilla. Disa nga to janë Bitcoin, Ethereum, 

Hyperledger Fabric MultiChain, Ripple, IBM Blockchain, Stellar, Microsoft Azure 

Blockchain, Zcash, Litecoin, Tezos, TRON, Monero dhe shumë të tjera. Tabela 8 paraqet disa 

platformat më të përdorura dhe disa nga karakteristikat e tyre [102]. 

Tabela 8. Disa platforma të blockchain  

Platforma 
Lloji i blockchain 

 
 Protokolli i 

konsensusit 

Shpejtësia e 

transaksioneve 

Kontratat e 

mençura 

Bitcoin Publik   PoW ~7 trans/s Jo 

Ethereum Publik, Privat   PoW, PoS ~15 trans/s Po 

Hyperledger Fabric Privat, konsorcium, etj.   Të ndryshëm ~3000 trans/s Po 

Multichain Privat   Variant i PBFT ~200 trans/s Jo 

Pothuajse secila platformë e blockchain ofron diçka unike që nuk e ofrojnë platformat e tjera, 

prandaj është e rëndësishme të përzgjidhet platforma e duhur e cila ofron siguri, shkallëzim 

dhe efikasitet më të mirë për shërbimin e duhur. Platformat e ndryshme janë zhvilluar, 

mirëmbahen dhe mbështeten nga individë, grupe, kompani ose komunitete të caktuara. P.sh 

fondacioni Ethereum është një organizatë jofitimprurëse e themeluar në Zvicër, ndërsa projekti 

Bitcoin ka një komunitet të madh zhvillimi me burim të hapur [103]. 

3.4.1 Platforma Bitcoin 

Platforma Bitcoin është njëra nga platformat e para e cila u bë e njohur përmes kriptomonedhës 

me emrin e njëjtë Bitcoin si një sistem pagesash për të kryer transaksione financiare me 

shpejtësi dhe besueshmëri. Operon si një rrjet peer-to-peer pa autoritet qendror që përdor PoW 

si protokollin e tij të konsensusit për të verifikuar transaksionet, por konsumon shumë energji 

elektrike. Për kryerjen e transaksioneve, Bitcoin mundëson vendosjen e kushteve komplekse 

përmes një gjuhe skriptimi, e cila për dallim nga kontratat e mençura është më e kufizuar [104]. 

Transaksioni me Bitcoin është transparent dhe çdo shkëmbim i vetëm ruhet në një libër publik 

të quajtur Blockchain dhe është e mundur të gjurmohet historia e çdo Bitcoin. Nëse krahasohet 



Platformat e blockchain TEKNOLOGJIA BLOCKCHAIN 

 

53 

me platforma të tjera, si përparësi është se është me burim të hapur, rrjet peer-to-peer që lejon 

regjistrimin dhe gjurmimin e secilit transaksion në një libër publik. Kjo bën që askush mos të 

mund ta mohojë ose të pretendojë rrejshëm se nuk e ka pranuar shpërblimin për transaksionin 

e kryer. Transparenca e Bitcoin nuk do të thotë që secili të mund të kontrollojë portofolin e 

secilit, gjë që është pothuajse e pamundur, por duhet pasur kujdes se çka mund të arrihet e të 

zbulohet përmes historisë së transaksioneve të mëparshme. Megjithatë decentralizmi i kufizuar, 

shkallëzueshmëria e ultë, norma e ulët e transaksioneve, kufizimet në skriptim dhe anonimiteti 

relativ pasi çdo transaksion gjurmohet dhe ruhet paraqesin disa nga mangësitë e kësaj 

platforme. Në rastin e votimit elektronik portofolio e secilit votues mund të mbajë monedha të 

caktuara që mund të përdoren gjatë votimit. Gjurmueshmëria e çdo transaksioni si një veçori 

tjetër e blockchain dhe e platformës Bitcoin mund ta rrisë mundësinë e verifikueshmërisë për 

rezultatet e votimit, por edhe aftësia e sistemit për auditim të hapur [105]. Por gjurmueshmëria 

mund të paraqes sfida për ruajtjen e anonimitetit dhe privatësisë përmes gjurmimit të relacionit 

votues-votim. 

3.4.2 Platforma Ethereum 

Është njëra ndër platformat më të mira dhe të sigurta të kriptomonedhave e bazuar në 

blockchain. Kjo platformë u mundëson zhvilluesve të ndërtojnë aplikacione blockchain me 

logjikë biznesi që ekzekutohen në një mjedis pa besim, duke shfrytëzuar disponueshmërinë e 

lartë të rrjetit Ethereum. Pra kjo platformë njihet si platforma e parë që ofroi funksionalitetin e 

kontratave të mençura që janë pjesë kodi që funksionojnë në blockchain dhe janë të garantuara 

të prodhojnë të njëjtin rezultat për të gjithë ata që i ekzekutojnë ato. Është një rrjet që lejon 

aplikacionet e decentralizuara dhe që përdorë pemë të ndryshme duke përfshirë një pemë të 

marrjes, një pemë statusi dhe një pemë transaksioni. Pema e transaksionit është vendi ku ruhen 

informacionet rreth transaksioneve, të tilla si ndodhitë e transaksioneve, transaksionet e 

bllokuara dhe kërkesat e transaksioneve. Pema marrëse është përgjegjëse për të mbajtur 

gjurmët e të gjitha aktiviteteve, kurse pema e statusit trajton vlefshmërisë së llogarisë, bilancit 

të llogarisë dhe fakte të tjera. Një pjesë e madhe e zbatimeve të IoT përdorin Ethereum ose janë 

në përputhje me Ethereum [70]. Ethereum në rastin kur një transaksion shkrep një kontratë të 

mençur, të gjitha nyjat e rrjetit e ekzekutojnë çdo transaksion përmes zbatimit të një mjedisi të 

ekzekutimit të quajtur Makina Virtuale Ethereum (EVM). Në këtë platformë secili transaksion 

duhet të përfshijë një "tarifë gazi" që dërguesi është i gatshëm të paguajë për transaksionin. 

Pikërisht kjo tarifë gazi e bën platformën Ethereum më të shpejtë se Bitcoin edhe pse e përdorin 

protokollin e njëjtë të konsensusit PoW. Ethereum njihet si rrjet publik, por mund të ndërtohet 

rrjet privat tek i cili në varësi të shërbimit mund të mos ketë ether real. Për dallim prej Bitcoin, 

Ethereum mund të jetë më i shkallëzueshëm meqenëse përpunon më shumë transaksione për 

sekondë sesa Bitcoin. Numri i transaksioneve për sekondë aktualisht nuk është i madh, por 

Ethereum 2.0 pritet që ketë deri në mijëra transaksione në sekondë e cila do të arrihet përmes 
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procesi të zinxhirëve të copëtuar. Ideja e zinxhirëve të copëtuar është që blockchain të ndahet 

duke mundësuar që transaksionet të trajtohen në zinxhirë paralelë në vend të atyre të 

njëpasnjëshëm. Përveç copëzimit, Ethereum 2.0 do të ketë edhe kalim nga protokolli i 

konsensusit PoW në PoS.  

3.4.3 Hyperledger Fabric  

Është një platformë me burim të hapur me një komunitet aktiv dhe në rritje të zhvilluesve 

nga kompani të shumta që punojnë për standardizim të blockchain. Është e konceptuar si një 

bazë për zhvillimin e aplikacioneve ose zgjidhjeve me një arkitekturë modulare ose një 

platformë me libër të shpërndarë për ekzekutimin e kontratave të mençura, duke shfrytëzuar 

teknologjitë e njohura dhe të provuara, me një arkitekturë modulare që lejon implementime të 

funksioneve të ndryshme. Ky dizajn bën që të ketë përdorim të lehtë në shumë lloje të 

industrive, por edhe ofron qasje unike të konsensusit që mundëson performancë duke e ruajtur 

privatësinë. Platforma njihet edhe si platformë që përdorë algoritmet të konsensusit të 

ndërfutura (pluggable) ose modulare. Një ndër algoritmet e konsensusit është edhe "Proof of 

Elapsed Time" i cili u mundëson rrjeteve të lejuara të blockchain të përcaktojnë se kush e krijon 

bllokun tjetër. Përcaktimi bëhet përmes një sistemi lotarie që shpërndan shanset për të fituar në 

mënyrë të barabartë midis pjesëmarrësve të rrjetit, duke i dhënë çdo nyje të njëjtin shans. 

Hyperledger Fabric ofron një infrastrukturë që përfshin një sërë modulesh, të tilla si motorë të 

ndryshëm të kontratave të mençura në mënyrë që përdorimi i blockchain t'u përgjigjet nevojave 

të ndryshme [106]. Edhe Hyperledger Fabric është sistem që lejon pjesëmarrësit të menaxhojnë 

transaksionet e tyre, por ky është me qasje të limituar ose rrjet i lejuar ku anëtarët e një rrjeti 

Hyperledger Fabric regjistrohen përmes një ofruesi të besuar të shërbimit të anëtarësimit (MSP) 

[107]. Hyperledger Fabric ofron gjithashtu mundësinë për të krijuar kanale, duke lejuar një 

grup pjesëmarrësish të krijojnë një libër të veçantë të transaksioneve. Për këtë arsye kjo 

platformë ka një nënsistem të librit që përfshin dy komponentë: gjendjen e përgjithshme dhe 

regjistrin e transaksioneve, ku se secili pjesëmarrës ka një kopje të librit të rrjetit të cilit i 

përkasin. Hyperledger Fabric mbështet rrjetet ku privatësia është një kërkesë kyçe 

operacionale, si dhe rrjetet që janë relativisht të hapura. Ekzistojnë qasje të diferencuara në 

mënyrë domethënëse ndaj kornizave blockchain të zhvilluara nga komuniteti, siç janë 

Hyperledger Fabric, Hyperledger Iroha, Hyperledger Sawtooth, Hyperledger Burrow dhe 

Hyperledger Indy. Në Hyperledger Fabric rolet e nyjave mund të jenë [108]: 

• Klient: dikush ose diçka që vepron si përdorues fundor për të krijuar, vendosur ose 

thirrur një transaksion, ose edhe për të transmetuar transaksione në rrjet. 

• Urdhërues: një nyje që ekzekuton shërbimin e komunikimit që zbaton rutina të 

mesazheve për të transmetuar e dërguar mesazhe dhe për të përditësuar të dhënat e 

transaksionit. 
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• Peer: një nyje që kryen transaksione në blockchain, ruan përditësimet e gjendjes dhe 

ruan një kopje të plotë të librit. Merr përditësime nga urdhëruesi dhe kryen transaksione 

në librin kryesor. 

Përparësitë e Hyperledger Fabric janë të ndryshme, por ndër më të rëndësishmet janë 

arkitektura modulare, mund të përdoret për të ndërtuar blockchain të lejuar, që është një 

mundësi e mirë për votimin elektronik. Edhe pse përdoret PoW, performanca dhe 

shkallëzueshmëria konsiderohet përparësi te Hyperledger Fabric për shkak të mënyrës së 

procesimit të transaksioneve përmes fazave të veçanta. Si avantazhe të tjera konsiderohen edhe 

mbrojtja me bazë harduerike e çelësave digjital që përdoren për autentikim, por edhe kanali për 

ndarjen e të dhënave. Një përmbledhje e shkurtër e veçorive kryesore të ofruara nga Fabric 

është dhënë [108] dhe [109]. 

 
Figura 17. Disa nga veçoritë e Fabric [108] 

3.4.4 MultiChain 

Multichain është një platformë blockchain që është me burim të hapur dhe e krijuar për 

të ndërtuar aplikacione private blockchain që mund të funksionojë brenda organizatave të 

ndryshme. Është një lloj rrjeti që pasqyron disa nga veçoritë e Bitcoin e cila mundëson krijimin 

dhe vendosjen e rrjeteve blockchain të lejuara ose private [110] dhe pritet të jetë më i shpejtë 

sesa Bitcoin. Meqenëse është rrjet privat, pjesëmarrësit e zinxhirit mund të kontrollojnë 

madhësinë maksimale të bllokut dhe kjo ndikon edhe në shkallëzueshmërinë e rrjetit. Kjo 

platformë përkrah numër të ndryshëm të gjuhëve programuese, siç janë JavaScript, Python, C#, 

PHP. MultiChain zgjidh problemet e lidhura me gërmimet, privatësinë dhe hapjen nëpërmjet 

menaxhimit të integruar të lejeve të përdoruesve përmes qëllimit të trefishtë [110]: (a) të 

sigurohet që aktiviteti i blockchain të jetë i dukshëm vetëm për pjesëmarrësit e zgjedhur, (b) të 

vendosë kontrolle mbi të cilat lejohen transaksionet dhe (c) të mundësojë kryerjen e gërmimeve 

në mënyrë të sigurt pa prova të punës dhe kostot e lidhura me të. Për të zgjidhur dilemën e 

blockchain privat kur një pjesëmarrës mund të monopolizojë procesin e gërmimeve MultiChain 
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kufizon gërmimet në një grup entitetesh të identifikueshme. Kjo nënkupton kufizimin e numrit 

të blloqeve që mund të krijohen nga i njëjti gërmues. E kjo bëhet përmes një kriteri ose 

parametri të quajtur “diversiteti i gërmimeve” i cili është i kufizuar:  

 0 <=  𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡𝑖 𝑖 𝑔ë𝑟𝑚𝑖𝑚𝑒𝑣𝑒 ≤ 1 (11) 

Vlefshmëria e bllokut verifikohet përmes veprimeve si më poshtë: 

• Zbatoni ndryshimet e lejeve të përcaktuara nga transaksionet dhe blloku përkatësisht. 

• Numëroni numrin e gërmuesve të lejuar që janë përcaktuar pas ndryshimeve në bllok 

• Shumëzoni numrin e gërmuesve me diversitetin e gërmimeve duke rrumbullakuar lart 

për të arritur hapësirë. 

• Nëse gërmuesi i këtij blloku ka gërmuar një nga blloqet e mëparshme të hapësirës -1, 

blloku është i pavlefshëm. 

Parametri i diversitetit të gërmimeve përcakton një lloj rotacioni dhe rreptësinë e skemës ose 

përqindjen e gërmuesve të lejuar që do të duhej të bashkëpunonin për të gërmuar rrjetin. Vlera 

1 siguron që çdo gërmues i lejuar të përfshihet në rotacion, ndërsa 0 nuk ka asnjë kufizim. Për 

të ruajtur burimet, nyjat nuk do të përpiqen të gërmojnë në një zinxhir në të cilin ata kanë 

gërmuar tashmë një nga blloqet e mëparshme të hapësirës -1. 

Në shumë platforma të tjera parametrat e dizajnit janë fiks, ndërsa te kjo platformë ofrohet 

mundësia e modifikimit të parametrave për t'iu përshtatur kërkesave organizative, nxitjes së 

bllokut dhe tarifave të transaksionit. Këto konfigurime përfshijnë [111]: 

• Objektivin e kohës për gjenerimin e bllokut të ri duke përcaktuar nivelet e vështirësisë 

për zgjidhjen e konsensusit 

• Protokollin e zinxhirit  

• llojet e lejeve  

• diversitetin e gërmimeve  

• shpërblimet e gërmimeve  

• kapacitetin e madhësisë së bllokut dhe  

• meta të dhënat për transaksion. 

Përveç kësaj janë edhe disa veçori unike që përfshijnë: 

• Mundësia e përdorimit për të lëshuar zgjidhje të personalizuara të blockchain. 

• Fillimi i blloqeve publike ose private sipas kërkesës. 

• Vendosja në dispozicion grupin e zgjedhur të veçorive dhe përmirësimeve që synojnë 

kryesisht organizatat e biznesit. 

• Bigëzimi i bazës së kodit të Bitcoin dhe kështu ka shumë ngjashmëri me 

dokumentacionin e Bitcoin. 
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3.5 Kontratat e mençura 

Ethereum si një blockchain i decentralizuar me burim të hapur ka funksionalitetet e 

kontratave të mençura përmes të cilave pjesëmarrësit lejohen të bëjnë transaksione me njëri-

tjetrin pa një autoritet qendror të besuar. Ethereum është një ndër platformat më të mëdha në 

blockchain, pas asaj të Bitcoin. Ashtu siç Bitcoin e ka popullarizuar blockchain-in, edhe 

Ethereum i ka popullarizuar kontratat e mençura. Kontratat e mençura për herë të parë u 

teorizuan si koncept nga Nick Szabo në fund të viteve të nëntëdhjeta, por kaluan rreth 20 vjet 

deri sa potenciali i vërtetë dhe përfitimet e tyre u vlerësuan me të vërtetë. Ideja e tij ishte që 

shumë lloje të klauzolave kontraktuale mund të përfshiheshin në harduerin dhe softuerin dhe 

ta bëjnë shkeljen e kontratës të shtrenjtë nëse tentohet të shkelet. Kontratat e tilla u përshkruan 

si "një grup premtimesh, të specifikuara në formë digjitale, duke përfshirë protokollet brenda 

të cilave palët kryejnë këto premtime" [112], kurse nga [113] përkufizohen si “programe 

digjitale, të bazuara në arkitekturën e konsensusit të blockchain, të cilat do të ekzekutohen vetë 

kur të përmbushen kushtet e marrëveshjes, dhe për shkak të strukturës së tyre të decentralizuar 

janë gjithashtu vetë zbatuese dhe të vërtetuara nga mosndërhyrjet”. Me fjalë të tjera, kontrata 

e mençur është një lloj protokolli i kompjuterizuar që ekzekuton automatikisht kushtet dhe 

klauzolat e një kontrate. Objektivi i përgjithshëm i tyre është plotësimi i kushteve të 

përbashkëta kontraktuale, që mund të jenë të ndryshme në varësi të fushës në të cilën zbatohen, 

siç mund të jenë p.sh kushtet e pagesës dhe ose konfidencialiteti pa pasur nevojë për një 

ndërmjetës të besuar. Roli i tyre në blockchain mund të jetë shumë i rëndësishëm pasi që ka 

procese të shumta që mund të automatizon dhe të jenë të vetë-ekzekutueshme, meqenëse vetia 

kryesore e këtyre kontratave është vetë zbatimi ose vetë-ekzekutimi. Kjo nënkupton se 

marrëveshjet ekzekutohen automatikisht dhe të gjithë pjesëmarrësit mund të marrin rezultatin 

sa më shpejt të jetë e mundur pa përfshirjen e një ndërmjetësi ose pa vonesa të theksuara kohore. 

Kontratat e mençura në aspektin e kodimit funksionojnë sipas logjikës duke ndjekur deklaratat 

"nëse/kur...atëherë" (if/when...then) që nënkupton se nëse ose kur plotësohet një kusht, atëherë 

kryej veprimin ose veprimet e caktuara. Përfitimet nga përdorimi i kontratave të mençura janë 

shpejtësia, efikasiteti dhe saktësia pasi që ekzekutohen menjëherë posa të përmbushen kushtet 

e kontratës. Përfitime të tjera janë edhe besimi dhe transparenca meqenëse nuk ka asnjë palë të 

tretë të përfshirë dhe si rrjedhojë nuk ka dyshime nëse informacioni është ndryshuar. Përveç 

kësaj, siguria është një përfitim tjetër i kontratave të mençura pasi që të dhënat e transaksioneve 

janë të enkriptuara dhe njëkohësisht të lidhua me regjistrimet e mëhershme dhe ato të 

mëvonshme në një libër të shpërndarë. Meqenëse nuk po ka nevojë për ndërmjetës për të 

trajtuar transaksionet, kursimi është një përfitim tjetër si në aspektin e kohës, ashtu edhe në 

aspektin e kostos. Mund të thuhet se kontratat e mençura nuk janë asgjë tjetër veçse pjesë 

logjike të shkruara në kod, por që luajnë rolin e një pale të tretë, të besuar e pa kushte në lidhje 

me pandryshueshmërinë e ofruar nga struktura e të dhënave në blockchain dhe konsensusin e 

shpërndarë [114]. Megjithatë, pavarësisht potencialit të madh të tyre, kontratat e mençura 

paraqesin sfida në aspektin e zbatimit të çështjeve ligjore dhe rregullative sepse nëse kontrata 
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përmban gabime, ajo nuk mund të ndryshohet për shkak të natyrës së pandryshueshmërisë së 

blockchain [115]. Kontratat e mençura te votimi elektronik mund të zbatohen në faza të 

ndryshme të procesit zgjedhor, duke lidhur e garantuar korrektësinë e rezultatit të votimit 

përmes pamundësisë së numërimit të votave dhe shpalljes së rezultatet përpara se votimi të 

konsiderohet i mbyllur [116]. Pra,  kontratat e mençura mund të përdoren si një lloj libri publik 

për regjistrimin dhe numërimin e votave [117]. Megjithatë, sfidat e zbatimit të kontratave janë 

të shumta, por të votimi elektronik duhet të verifikohen e validohen jashtëzakonisht mirë para 

se të zbatohen sepse më pas nuk të ndryshohen pavarësisht qëllimit të ndryshimit. 

3.6 Përfitimet dhe sfidat e zbatimit të blockchain 

Nuk është për t’u habitur që mbarë komuniteti që merret ose është njohës i fushës së 

teknologjisë së informacionit është i emocionuar për këtë teknologji relativisht të re, pasi ajo 

ka aftësinë për të rritur efikasitetin dhe për të ulur shpenzimet. Teknologjia blockchain nga 

këndvështrimi ekonomik ka të bëjë me minimizimin e humbjeve. Ishin pikërisht humbjet ose 

dështimet e sektorit financiar që frymëzuan Nakamoton të shpikte një monedhë opsionale në 

radhë të parë, e cila arriti ta popullarizojë edhe vetë konceptin e blockchain. Arsye e 

popullaritetit të teknologjisë blockchain janë edhe disa nga karakteristikat e saj që janë 

përmbledhur te Tabela 9, siç janë decentralizmi, pandryshueshmëria, transparenca, konsensusi, 

por edhe mos ndërmjetësimi. Në mënyrë që teknologjia blockchain të mund të quhet një 

teknologji revolucionare, duhet të zbatohet siç duhet, e kjo nënkupton se duhet të studiohet 

mirë dhe në mënyrë specifike për fushën që zbatohet. Përveç karakteristikave të cekura te 

Tabela 9, ekzistojnë edhe karakteristika të tjera që teknologjinë blockchain e bëjnë teknologji 

më të avancuar ndaj teknologjive të mëhershme. Njëra ndër këto karakteristika është edhe 

rezistenca ndaj sulmeve për shkak të decentralizmit dhe të shpërndarjes. E vetë decentralizimi 

dhe pandryshueshmëria e bëjnë këtë teknologji edhe rezistente ndaj censurave të ndryshme, 

korrupsionit dhe manipulimeve të ngjashme.  
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Tabela 9. Karakteristikat kryesore të blockchain 

Karakteristika Përshkrimi 

Decentralizimi  

Një ndër karakteristikat kryesore të blockchain e që paraqet një 

përparësi të madhe të kësaj teknologjie është decentralizmi ose 

shpërndarja e besimit te të gjithë pjesëmarrësit të cilët arrijnë 

pajtueshmëri përmes algoritmeve të ndryshme të konsensusit. 

Decentralizmi nuk nënkupton vetëm që të dhënat të ruhen në shumë 

vende, por njëkohësisht edhe integriteti i të dhënave rregullohet e 

validohen nga palët pjesëmarrëse.  

Pandryshueshmëria 

Karakteristika e cila e dallon shumë blockchain nga teknologjitë e 

tjera është pandryshueshmëria, pasi që të dhënat e ruajtura janë të 

lidhura ose hallkuara në mënyrë kriptografike. Përveç që duhet 

pajtueshmëri e palëve, ndryshimi i të dhënave të ruajtura në një bllok 

do të kishte efekt domino dhe do të kërkonte që të ndryshohen të 

gjitha blloqet deri në fund.  

Transparenca 

Libri digjital e i shpërndarë ofron një transparencë të madhe për të 

gjithë pjesëmarrësit e rrjetit ku secili pjesëmarrës (nyje) ka librin vet 

dhe ka të drejtë të verifikojë transaksionet. Meqenëse të dhënat e 

ruajtura në blockchain janë të enkriptuara nënkupton se vetëm pronari 

i një regjistrimi mund ta dekriptojë atë përmes çiftit të çelësave 

publik-privat. 

Konsensusi 

Konsensusi është një ndër konceptet bazike të blockchain, pasi që për 

secilin transaksion që ndodh në mes së dy nyjave, kërkohet të bëhet 

verifikimi nga të gjitha nyjat pjesëmarrëse. 

Mos ndërmjetësimi 

Meqenëse teknologjia blockchain ka natyrë “peer-to-peer”, 

transaksionet kryhen drejtpërdrejt midis dy nyjave pa pasur nevojë 

për ndërmjetës. P.sh në rastin e transaksioneve financiare në mes dy 

personave nuk ka nevojë të ketë një ndërmjetës, siç janë bankat ose 

institucione të ngjashme. 

Një veti ose karakteristikë tjetër është automatizimi që mundësohet përmes kontratave të 

mençura, ku kostoja mund të jetë më e ulët. Anonimiteti dhe privatësia janë veti që për shkak 

të decentralizimit mund të jenë më sfiduese, por përmes dizajnit dhe llojeve të ndryshme të 

blockchain mund të adresohen. Disa nga këto karakteristika shtesë të blockchain janë 

përmbledhur te Tabela 10.  
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Tabela 10. Karakteristika shtesë të blockchain 

Karakteristika Përshkrimi 

Më rezistues ndal 

sulmeve 

Siguria e blockchain është e bazuar në funksione dhe algoritme 

kriptografike duke siguruar që të dhënat e ruajtura në blloqe të mos 

mund të ndryshohen nga sulmuesit. Falë natyrës së shpërndarë, 

blockchain mund të sigurojë një sistem më të rikuperueshëm sesa 

bazat tradicionale dhe njëkohësisht të ofrojë mbrojtje më të mirë 

kundër sulmeve kibernetike. 

Automatizimi 

Blockchain mundëson përdorimin e kontratave të mençura të cilat 

përmes vetë-ekzekutimit përmirësojnë ndjeshëm efikasitetin e shumë 

sistemeve duke reduktuar kohën dhe përpjekjen për të kryer proceset. 

Përveç shpejtësisë, kjo ndikon edhe në cilësi dhe saktësi. 

Kostoja 

Meqenëse blockchain nuk ka nevojë për ndërmjetës, atëherë kjo 

nënkupton se edhe kostoja mund të jetë më e ulët, sidomos te 

transaksionet financiare. Kostoja te disa shërbime qeveritare mund të 

mos jetë e lidhur në mënyrë të drejtpërdrejt sikurse te transaksionet 

financiare, por megjithatë mund të ketë ndikim. 

Anonimiteti dhe 

privatësia 

Teknikat e forta kriptografike bëjnë që transaksionet të kryhen në 

mënyrë të sigurt dhe në rastet e nevojshme të bëhen në mënyrë duke 

ruajtur privatësinë dhe anonimitetin. Për të përmbushur aspektet e 

privatësisë të dhënat mund të mbrohen në mënyrë kriptografike dhe 

përmes shtresave të tjera, të tilla si provat e njohurive zero [118] 

[119], por edhe të tjera. Megjithatë kjo karakteristikë mund të 

përmbushet nga kriptografia dhe roli i teknologjisë blockchain mund 

të jetë neutral. 

Përkundër besimit se teknologjia blockchain do të revolucionarizojë mënyrat e të bërit biznes, 

por edhe shumë shërbime qeveritare, sigurisht që kjo do të marrë kohë pasi që ka barriera 

teknike dhe legjislative. Prandaj, për t'i bërë të suksesshme proceset e zbatimit të blockchain 

duhet t'u kushtohet vëmendje si aspekteve teknike ashtu edhe atyre rregullative e ligjore. Përveç 

kësaj, mungesa e njohurive që njerëzit kanë për teknologjinë blockchain mund të krijojë 

pengesa për zbatimin e suksesshëm. Pavarësisht kësaj akterët relevantë duhet të hulumtojnë 

përparësitë, por edhe sfidat e zbatimit të teknologjisë blockchain, sidomos për shërbimet 

qeveritare e në veçanti për votimin e elektronik. Te rasti i votimit elektronik, blockchain mund 

të ndikojë pozitivisht në rritjen e besimit dhe pjesëmarrjen në proceset thelbësore demokratike 

nga ana e qytetarëve, por duhet të merren parasysh faktorët që ndikojnë në sigurinë e 

përgjithshme të zgjedhjeve. Blockchain mund të luajë një rol të madh në integritetin e procesit 

zgjedhor, integritetin e regjistrimit të votuesve, integritetin e votës, por duhet të përdoren 

protokolle e zgjidhje të tilla që nuk cenojnë anonimitetin dhe privatësinë e votës dhe votuesit. 
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Sigurisht që zbatimi i teknologjisë blockchain, sikurse edhe i çdo teknologjie të re ka sfidat e 

veta. Këto sfida mund të jenë nga më të ndryshmet dhe variojnë në varësi të fushës në të cilën 

zbatohen, por edhe në bazë të shumë faktorëve të tjerë. Në varësi të llojit dhe madhësisë së 

sistemeve zgjedhore disa nga sfidat e diskutuara kohëve të fundit për teknologjinë blockchain, 

përveç privatësisë dhe anonimitetit janë edhe shkallëzueshmëria e sistemit, konsumi i lartë i 

energjisë, hapësira e diskut për shkak të decentralizimit të shpërndarë. Përkundër që privatësia 

bazohet në kriptografi që nënkupton siguri, megjithatë për shkak që blockchain është i 

shpërndarë dhe çdo nyje që përpunon transaksionet ka qasje në dhënat e transaksionit mund të 

konsiderohet një lloj privatësie e kufizuar. Duke marrë parasysh se pjesëmarrësit mund të kenë 

qasje në historinë e të gjitha transaksioneve të kryera në një blockchain duhet pasur parasysh 

informacionet e ndjeshme dhe ato potencialisht të ndjeshme. Shkallëzueshmëria në krahasim 

me sistemet tradicionale është një sfidë te blockchain për shkak të vëllimit të transaksioneve 

dhe shpejtësisë së verifikimit. Blockchain publik, aktualisht mund të përpunojë nga 4 deri në 7 

transaksione në sekondë, për shkak të kufizimit të madhësisë së bllokut në 1 MB, deri sa 

sisteme bankare dhe të tjera kryejnë me mijëra transaksione në sekondë [57] [86]. Megjithatë, 

numri i transaksioneve që mund të kryhet në një blockchain privat është më i lartë dhe mundë 

të shkojë deri në 100 transaksione për sekondë. Në sisteme të caktuara të votimit, ky numër 

mund të përmbushë kërkesat, por në sisteme me numër të madh të votuesve mund të paraqes 

vështirësi. Çështja e energjisë është diskutuar edhe te pjesa e protokolleve të konsensusit, por 

në rastet kur si mekanizëm konsensusi përdoret PoW mund të krijohen edhe probleme 

mjedisore. Këto probleme vijnë si pasojë e fuqive të mëdha përpunuese e që nënkupton 

shpenzim të madh të energjisë elektrike. 
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KAPITULLI 4 

4 SISTEMET AKTUALE TË VOTIMIT 

Votim elektronik në përgjithësi mund të quhet secili sistem zgjedhor që përdorë ose 

përfshin mjete elektronike në ndonjërën nga fazat ose në të gjitha fazat e procesit zgjedhor. 

Votimi elektronik kryesisht zbatohet në vendet me demokraci më të madhe ose në vende që 

kanë një zhvillim teknologjik. E disa vende e shqyrtojnë zbatimin e votimit elektronik për të 

rritur pjesëmarrjen, por edhe besimin në zgjedhje përmes transparencës dhe zgjidhjeve 

adekuate konform kërkesave të kohës. Votimi elektronik shpesh shihet si një mjet për 

avancimin e demokracisë, sepse përmes votimit elektronik ose e-votimit sigurohet shpejtësia e 

votimit, por edhe e përpunimit dhe e shpalljes së rezultateve. Edhe pse zgjedhjet dhe votimi 

mund të cilësohen si djepi i demokracisë, për të mbetur të tilla ato duhet të jenë transparente e 

në të njëjtën kohë të ruhet privatësia, anonimiteti, por edhe të jenë të auditueshme. Votimi 

elektronik, e sidomos votimi përmes interneti ndikon në mënyrë të drejtpërdrejtë në rritje të 

qasjes dhe sigurisht e bën votimin më të përshtatshëm për qytetarët. Por kohëve të fundit, një 

pjesë e madhe e jetës së shumë qytetarëve ka lëvizur në internet, por votimi në masë të madhe 

ende ka mbetur dhe zhvillohet duke përdorur fletë votimi në letër. Megjithatë, institucione dhe 

vende të ndryshme kanë filluar dhe po përdorin teknologjinë për procese zgjedhore në forma 

të ndryshme që nga regjistrimi i votuesve e deri në votim dhe përpunim të rezultateve. Një ndër 

rastet më të mira të regjistruara deri me tani në votimin elektronik është Estonia. Qytetarët 

estonezë mund të votojnë në mënyrë elektronike përmes internetit ose i-voting [120]. Sipas 

hulumtimeve të ndryshme, ekziston një dallim thelbësor midis sistemeve të votimit elektronik 

të zbatuar në mjedise të kontrolluara dhe sistemeve të votimit në mjedise të pakontrolluara 

[121]. Mjediset e kontrolluara përfshijnë zgjedhjet që përdorin teknologji të cilat kryesisht janë 

të vendosura fizikisht në qendrat e votimit dhe ku votuesit mbikëqyren fizikisht. Kurse mjediset 

e pakontrolluara përfshijnë vende ose mjedise nga të cilat mund të hidhet vota, por të cilat 

zakonisht nuk janë në qendrat e votimit. Votimi nga mjediset e pakontrolluara mund të jetë 

përmes interneti, telefoni ose edhe mjete e mediume të ngjashme. Prandaj, është e rëndësishme 

që votimi elektronik të planifikohet dhe projektohet me kujdes e t'i kushtohet kohë dhe burime 

të mjaftueshme në mënyrë që zbatimi të jetë i suksesshëm. Por që zgjedhjet të jetë efikase e të 

besueshme duhet të përcillen me rregullativ të mirë, sepse disa iniciativa pikërisht kanë 

dështuar si pasojë e mos përcaktimit të saktë dhe të qartë të këtyre rregullativave. Disa nga to 
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janë përshkruar në vijim, por ato mund të jenë të ndryshme, në varësi të sistemit zgjedhor, 

akteve të ndryshme ligjore të vendit, por edhe teknologjisë së përdorur. 

4.1 Aspekti legal i votimit elektronik 

Zgjedhjet janë një ndër pjesët më jetike të proceseve demokratike duke përfshirë 

tranzicionet politike drejt konsolidimit të demokracisë. Edhe Deklarata Universale e të 

Drejtave të Njeriut e miratuar në vitin 1948 nga Asambleja e Kombeve të Bashkuara [122] 

thekson rolin që luajnë zgjedhjet e lira e transparente në garantimin e të drejtës themelore për 

qeverisje. Aty theksohet se secili ka të drejtë të marrë pjesë në qeverisjen e vendit të tij, 

drejtpërdrejt ose nëpërmjet përfaqësuesve të zgjedhur lirisht; secili ka të drejtën e qasjes të 

barabartë në shërbimet publike në vendin e tij dhe vullneti i popullit do të jetë baza e autoritetit 

të qeverisë; ky vullnet do të shprehet në zgjedhje periodike dhe të çiltra, të cilat do të jenë me 

votim të përgjithshëm dhe të barabartë dhe do të mbahen me votim të fshehtë ose me procedura 

ekuivalente të votimit të lirë. Megjithatë, fshehtësia e votës nuk ka qenë gjithmonë kërkesë, 

sepse para shekullit XIX ishte pothuajse standard të votoj hapur [123]. Më vonë, fshehtësia e 

votës është rregulluar e shprehur në akte të ndryshme, siç janë Konventa Ndërkombëtare e 

Kombeve të Bashkuara për të Drejtat Civile dhe Politike [124], Deklarata Universale e 

Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut [125] si dhe Konventa Evropiane e të Drejtave 

të Njeriut [126]. Secili sistem zgjedhor demokratik, pavarësisht formës dhe mënyrës së 

organizimit, duhet të ketë parasysh përmbushjen e këtyre parimeve. Duhet pasur parasysh që 

kërkesat dhe problematikat e sistemeve zgjedhore mund të jetë të shumta, prandaj edhe sistemet 

kanë evoluar e janë zhvilluar në përgjigje kërkesave dhe nevojave specifike të sistemeve të 

ndryshme politike. Këto kërkesa mund të jenë të shumta dhe të gjera; por përgjithësisht, 

sistemet e votimit elektronik duhet së pari të plotësojnë kuadrin ligjor dhe rregullator të vendit 

duke përmbushur edhe kërkesat e sigurisë, të cilat janë të detyrueshme dhe të padiskutueshme. 

Pothuajse në të gjitha vendet demokratike, procesi zgjedhor është shumë i varur nga aspekti 

politik e ligjor, i cili përcakton mekanizmat për organizimin, mbikëqyrjen dhe zhvillimin e 

procesit zgjedhor saktë dhe pa mashtrim, por kjo nuk arrihet gjithmonë në praktikë. Sot gati në 

të gjithë botën demokratike procesi zgjedhor është tejet i mbështetur në infrastrukturën ligjore 

e cila i përcakton mekanizmat për organizimin, mbikëqyrjen dhe zhvillimin e procesit zgjedhor 

saktë e pa hile. Megjithatë në praktikë mund të thuhet se jo gjithmonë procesi zgjedhor ka qenë 

i saktë dhe se vota e votuesit nuk është manipuluar. Secili sistem votimi, qoftë i bazuar në letër 

ose elektronik duhet që të inkurajojë dhe promovojë pjesëmarrjen e qytetarëve, por pa cenuar 

asnjë nga të drejtat e tyre themelore, siç janë privatësia, anonimiteti, barazia dhe aspekte të 

ngjashme. Interesimi gjatë viteve të fundit për përdorimin e teknologjive është rritur e sidomos 

për votimin online. Një ndër arsyet bazike është për të bërë votimin më të përshtatshëm dhe 

tërheqës, me synimin për të përballuar pjesëmarrjen e ulët të votuesve, veçanërisht te të rinjtë, 

ata që jetojnë jashtë shteti, por edhe për personat me aftësi të kufizuara ose edhe atyre që për 

ndonjë arsye nuk mund të shkojnë në qendra votimi. Pra, teknologjia mund dhe duhet të 
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shërbejë si një mjet për të përballuar krizën e pjesëmarrjes dhe besimit në demokraci, por jo 

duke eliminuar pjesëmarrjen aktive, vetëm me një klikim. Meqenëse zgjidhjet e ndryshme 

teknologjike mund të kuptohen plotësisht vetëm nga një numër i vogël i ekspertëve, duhet të 

ketë planifikim të mirë në mënyrë që mos të dëmtojë besimin e gjithë procesit. Përkundër kësaj 

përfitimet nga zbatimi i teknologjisë mund të jenë të shumta duke përshirë rezultate më të 

shpejta e më të sakta, potenciali i rritjes së pjesëmarrjes, mundësia e qasjes me audio nga të 

verbrit, zvogëlimi i fletëvotimeve të pavlefshme, kosto më të ulët dhe shumë aspekte të tjera. 

Prandaj me të drejtë votimi elektronik shpesh shihet si një mjet për avancimin e demokracisë, 

ndërtimin e besimit në menaxhimin e zgjedhjeve, shtimin e besueshmërisë në rezultatet e 

zgjedhjeve dhe rritjen e efikasitetit të përgjithshëm të procesit zgjedhor. Fatkeqësisht, jo të 

gjitha zbatimet e votimit elektronik kanë pasur sukses në përmbushjen e kushteve dhe kritereve 

të përcaktuara pasi që sfidat e votimit elektronik janë të konsiderueshme dhe mjaft komplekse. 

Futja e një sistemi të votimit elektronik duhet të përputhet dhe të respektojë parimet 

themelore demokratike dhe të drejtat e qytetarëve dhe të përmbush kërkesat që dalin nga këto 

parime dhe të drejta. Përveç kësaj sistemi zgjedhor dhe procedurat e zgjedhjeve duhet të jenë 

transparente dhe të i nënshtrohen kontrollit dhe shqyrtimit publik në mënyrë që të sigurohet 

integritet, disponueshmëri, besueshmëri dhe llogaridhënie. Zbatimi praktik i parimeve ligjore 

përmes teknologjive digjitale nuk është i lehtë sepse parimet ligjore shpesh herë janë të 

përkufizuara në terma të përgjithshëm, kurse teknologjia digjitale e sidomos teknologjia e re 

mund të kuptohet vetëm nga një numër i vogël e njerëzve. Në mënyrë që të ketë kuadër të mirë 

e të qartë rregullator duke përfshirë të drejtat, detyrimet, dhe kompetencat është më rëndësi që 

rregullimi i përdorimit të teknologjive në procesin zgjedhor të merr parasysh parimet dhe 

kërkesat ligjore për zgjedhjet demokratike, duke i sqaruar, përshtatur e përkthyer ato në 

kontestin e përdorimit të teknologjive [127]. Këshilli i Evropës në vitin 2004 ka miratuar 

rekomandimet për votimin elektronik ose e-votimin Rec(2004)11, të cilat janë grupuar në 

standarde ligjore, standarde operacionale dhe kërkesa teknike. Këto rekomandime u diskutuan 

kohë pas kohe, por në vitin 2017 u miratuan rekomandime të reja për standardet e votimit 

elektronik CM/Rec(2017)5, duke përfshirë aspekte thelbësore të votimit elektronik përmes 

udhëzimeve e memorandumeve shpjeguese për zbatimin e rekomandimeve [128]. Përmes tyre 

rekomandohen qeveritë e shteteve anëtare që gjatë krijimit, rishikimit ose përditësimit të 

legjislacionit në fushën e votimit elektronik të udhëhiqen nga standardet e përfshira, siç janë: e 

drejta e votës universale, e drejta e votës së barabartë, e drejta e votës e lirë, votimi sekret, 

kërkesat rregullatore dhe organizative, transparenca dhe vëzhgimi, llogaridhënia si dhe 

besueshmëria e siguria e sistemit. 

Duhet pasur parasysh se përdorim i teknologjive digjitale në proceset zgjedhore është 

mjaft kompleks dhe është shumë më shumë sesa vendosja e procesit të bazuar në letër në një 

proces elektronik. Votimit elektronik duhet të përcillet edhe me riorganizim të proceseve të 

tjera dhe kërkon një mendim më të zgjeruar dhe duke ndërtuar modele konceptuale për të 

ndihmuar të gjithë akterët që ta kuptojnë dhe ta vlerësojnë më lehtë e më drejtë përdorimin e 
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teknologjisë. Këto koncepte duhet të jenë shumë dimensionale dhe sa më gjithëpërfshirëse duke 

gërshetuar teknologjinë, ligjin, politikën dhe shoqërinë. 

4.2 Historiku i votimit 

Demokracia është një koncept i lashtë e që është një lloj “sundimi” nga njerëzit ose 

qeverisje nga populli. Një ndër aspektet më të rëndësishme të demokracisë është procesi 

zgjedhor që kërkon gjithëpërfshirje dhe ka ndikim të madh në përcaktimin e të ardhmes së 

qytetarëve. Procesi zgjedhor zanafillën e tij e ka qysh moti, që nga para erës sonë dhe 

historikisht është zhvilluar në forma të ndryshe prej vendi në vend. Një ndër format e votimit 

që vazhdoi deri kah fundi i shekullit XIX ishte votimi me toptha ose kokrra2, siç paraqitet në 

Figura 18, deri kur u zbuluan dhe filluan makinat për votim [129].  

 
Figura 18. Kutia e votimit me toptha 

Përdorimi i fletëvotimeve daton që nga para erës së re, por të votuarit me fletëvotime fillon kah 

mesi i shekullit XIX, siç ishin fletëvotimet e njohura si fletëvotimet australiane [130]. Këto 

fletëvotime listonin të gjithë kandidatët për postin pavarësisht nga partia - u miratuan 

gradualisht pas vitit 1888 edhe në Shtetet e Bashkuara [129], ku votuesi zakonisht shënonte 

fletën e votimit në privatësinë e një kabine votimi. Figura 19 paraqet një fletëvotim të quajtur 

australian.  

 
Figura 19. Fletëvotimi australian 

                                                 
2 Në Kosovë është përdorur kjo metodë dhe për një kohë të gjatë është përdorur shprehja "kujt ia qite kokrrën". 
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Makinat votuese me leva mekanike filluan të përdoren kah fundi i shekullit XIX [131], por 

popullaritetin e arritën në vitet e katërdhjeta të shekullit XX. Votimi përmes këtyre makinave 

bëhej në atë mënyrë, ku secili kandidat kishte levën e vet e cila duhej të tërhiqej nga votuesi. 

Kjo lloj makine përveç votave numëronte edhe votuesit dhe pas secilit votim, levat ktheheshin 

në pozitën e tyre origjinale që makina të përgatitet për votuesin e ardhshëm. Figura 20 paraqet 

një lloj makine të tillë [129] [132]. Në fund të ditës së zgjedhjeve hapej makina dhe 

numëroheshin votat duke lexuar numrat në numëruesit që lidheshin me të gjithë kandidatët. 

  
Figura 20. Shembull të makinave të votimit me leva mekanike 

Një tjetër lloj teknologjie e zbuluar në vitin 1880 nga Herman Hollerith e njohur si kartelat e 

shpuara (punch cards) të cilat fillimisht u dizajnuan për të hedhur në tabela statistikat për 

Bordin Shëndetësor të Baltimorit [133]. Efikasiteti i kartave të shpuar ishte shumë i madh dhe 

këto karta u përdoren edhe për regjistrime të popullsisë. Kartela e shpuar e cila përmbante 

vrima të vogla ishte e përforcuar për një pllake të fortë, kurse votuesit përdornin vegla me maje 

shkruese për të shpuar vrimat. Pasi votuesi mbaronte votimin e merrte fletëvotimin e shpuar 

dhe e hidhte në kutinë e votimit. Pas mbylljes së votimit, fletët e votimit zakonisht 

numëroheshin në një vend të centralizuar përmes lexuesve të këtyre fletëvotimeve. Figura 21 

paraqet një pamje të kartelës së shpuar se bashku me fletën e votimit. 

 
Figura 21. Kartelat e shpuara 

Kartela të ngjashme janë dizajnuar zakonisht në dy lloje të njohura si kartela “votomatic” të 

cilat kanë numrin përkatës që u korrespondojnë secilës vrimë dhe kartelat “datavote” ku i vetmi 

informacion i shtypur është numri i vrimave, kurse emrat e kandidatëve janë të shtypur në lista 
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të veçanta të vendosura në kabinat votuese. Për sistemin e tillë të quajtur votomatic, në vitin 

1965 Harris [134] mori një patentë ku fletëvotimet si karta të shpuara me vrima numërohen 

nga një kompjuter në një vend të centralizuar [135]. Sisteme të tilla u përdoren në Holandë nga 

vitet e tetëdhjeta deri në vitet e nëntëdhjeta të shekullit të njëzetë [136]. Los Anxhelos zhvilloi 

një makinë që mund të numëronte automatikisht fletët e votimit [137], e më vonë u zhvilluan 

skanerët optikë për njohje të shenjave që filluan të përdoren në zgjedhje [138]. Fletëvotimet e 

shtypura, krahas emrave të kandidatëve ose partive kishin edhe shenja të cilat duhet të 

mbusheshin me ngjyrë të lapsit nga votuesi. Më pas votuesi vendoste fletën e votimit të 

plotësuar në një kuti votimi. Në fund të votimit, fletëvotimet vendoseshin nëpër skanerë të cilët 

numëronin votat. Një skaner i ngjashëm për numërimin e votave në bazë të shenjave është 

paraqitur te Figura 22. 

 
Figura 22. Skaneri optik për numërim të votave 

Ky lloj skaneri optik ishte i vendosur në një vend qendror dhe bënte numërimin e votave duke 

dalluar shenjën e ngjyrosur në fletëvotim dhe e regjistronte si votë korrekte për partinë ose 

kandidatin përkatës. Me avancimin e teknologjisë, dolën edhe opsione dhe teknika e teknologji 

të reja siç ishin makinat elektronike regjistruese të drejtpërdrejta (Direct Recording Electronic) 

[139] të cilat hynë në përdorim në vitin 1974 edhe pse që nga viti 1898 patenta ekzistonte [140]. 

Figura 23 paraqet një variant të një makine elektronike për regjistrim të drejtpërdrejt të votave 

në qendrën e votimit [141]. 

 
Figura 23. Makinë elektronike për regjistrim të drejtpërdrejt të votave 



Votimi elektronik në distancë SISTEMET AKTUALE TË VOTIMIT 

 

69 

Votuesi kishte mundësinë e zgjedhjes në ekran ose të shkruajë votën nëpërmjet të tastierës, dhe 

kështu nënkuptonte se ishte një makinë e vetme për hedhjen dhe regjistrimin e votave. Këto 

lloj të makinave të votimit gjetën zbatim të madh pas miratimit të Ligjit Ndihmoni Amerikën 

të Votojë, HAVA (Help America Vote Act) [142]. HAVA e mandaton Komisionin e Ndihmës 

Zgjedhore për të certifikuar pajisjet e votimit dhe për marrë parasysh praktikat e mira dhe 

informata për votuesit dhe burime të tjera për të përmirësuar zgjedhjet. Makinat e tilla të 

quajtura DRE ose të ngjashme u zhvilluan edhe në pjesë të tjera të botës, si në Holandë, 

Belgjikë, Brazil, Kazakistan, Indi e disa vende të tjera. Në ditët e sotme, makinat DRE janë në 

thelb kompjuterë portativë që janë konfiguruar për të shfaqur fletëvotimet dhe pas përzgjedhjes 

nga votuesi, regjistrimi i votave në mënyrë elektronike. 

Teknologjitë e shekullit nëntëmbëdhjetë në masë të madhe ishin interesante për 

politikanët, por ata nuk i konsideruan aq të dobishme për të i zbatuar me bazë të gjerë. Vetëm 

nga mesi i shekullit të njëzetë, filluan të aplikohen teknologjitë e votimit në qendrat e votimit 

për të vazhduar më tutje drejt votimit në distancë ose përmes interneti. Në ditët e sotme, 

pothuajse në mbarë botën përdoret teknologjia e informacionit dhe komunikimeve (TIK) në 

zgjedhje, por në pjesën më të madhe kryesisht përdoret për menaxhim të procesit ose një lloj 

përmbledhje e numërimit të votave dhe shpalljes së rezultateve.  

4.3 Votimi elektronik në distancë 

Ekzistojnë përkufizime të ndryshime që përshkruajnë votimin elektronik. Votimi 

elektronik është një lloj sistemi që lejon votuesit të hedhin votën e tyre duke përdorur mjete 

elektronike. Në varësi të zbatimit, votimi elektronik mund të përdorë makina elektronike të 

votimit ose pajisje të tjera të lidhura në internet dhe mund të përfshijë disa ose të gjitha fazat e 

procesit zgjedhor. Por pavarësisht se çfarë lloj teknologjie përdoret në votim është thelbësore 

që të ketë besim në teknologjinë e përdorur sepse teknologjia edhe mund të ndryshojë sjelljet 

e palëve të përfshira, siç janë votuesit, partitë, kandidatët dhe autoritetet zgjedhore. Në fillim 

të këtij shekulli votimi elektronik u konsiderua një zgjidhje premtuese, madje e pashmangshme, 

për sigurinë e zgjedhjeve, efektivitetin e kostos dhe pjesëmarrjen e votuesve. Megjithatë, ka 

shumë qeveri që janë mbushur me parregullsi e që i bëjnë ato jo të besueshme për shkak të mos 

transparencës [143]. Për këtë arsye shumë vende kanë bërë përpjekje për ta zëvendësuar ose 

janë në proces të zëvendësimit të votimit tradicional të bazuar në letër përmes formave të 

ndryshme elektronike. Forma të ndryshme të votimit elektronik, votimit në distancë ose votimit 

në internet janë zbatuar në vende të ndryshme [144], por kryesisht për zgjedhje me të vogla 

dhe shumica e zbatimeve varen nga kontesti në të cilin janë zbatuar zgjidhjet e votimit në 

distancë. Megjithatë votimi elektronik për dallim nga metodat tradicionale të votimit ka rritur 

efikasitetin dhe integritetin e procesit [145]. Votimi elektronik gjen zbatim edhe në vendime e 

votime të ndryshme, pikërisht për shkak të fleksibilitetit, thjeshtësisë së përdorimit dhe kostos 

së lirë [146], prandaj vende të ndryshme aktualisht po shqyrtojnë futjen e sistemeve të votimit 
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elektronik me qëllim të përmirësimit të procesit zgjedhor. Disa nga to kanë filluar ose janë në 

faza të zbatimeve të varianteve të ndryshme të votimit elektronik, qoftë me votim elektronik 

duke përdorur pajisje elektronike në qendra të votimit ose edhe votim në internet. E gjithë kjo 

erdhi si detyrim për shumë autoritete që menaxhojnë zgjedhjet që të ofrojnë mundësi për 

votuesit që nuk janë në zonat e tyre të votimit në ditën kur mbahen zgjedhjet. Një zgjidhje e 

kësaj situate pa përdorimin e teknologjisë ishte votimi me postë i cili në kantonin zviceran të 

St. Gallenit filloi të përdoret që nga viti 1673 [147]. Në vitin 1918, personelit ushtarak të 

Mbretërisë së Bashkuar që ishte janë shteti iu mundësua votimi me postë, kurse në vitin 1957 

ky lloj i votimit u prezantua në Gjermani [148]. Edhe qytetarëve të Kosovës që jetojnë jashtë 

vendi u mundësohet votimi me postë përmes Ligjit për Zgjedhjet e Përgjithshme dhe Ligjit për 

Zgjedhjet Lokale në Republikën e Kosovës [149] [150]. Zakonisht, ky lloj votimi bëhet përmes 

zarfit të dyfishtë, ku në zarfin e brendshëm që është zarf anonim vendoset fletëvotimi, kurse në 

zarfin e jashtëm janë shënimet e nevojshme të votuesit. Figura 24 paraqet një skemë zarfit të 

dyfishtë, ku fletëvotimi i plotësuar nga votuesi vendoset në zarfin që nuk përmban asnjë lloj 

shënimi. Më pas ky zarf pa shënime i cili e ka votën brenda mbyllet dhe vendoset në zarfin e 

jashtëm i cili i përmban shënimet e votuesit.  

 
Figura 24. Skema e zarfit të dyfishtë 

Ideja është që këtyre votuesve që janë jashtë vendi të u mundësohet votimi përmes mjeteve 

elektronike. Përdorimit të zgjedhjeve elektronike të integruara i parapriu ideja e nënshkrimit të 

verbër (blind signatures) që ishte një formë e nënshkrimit digjital përmes të cilit përmbajtja e 

një mesazhi (vote) të maskohet ose verbërohet përpara se të nënshkruhet [151]. Kjo u lejoi 

autoriteteve menaxhuese të zgjedhjeve që të vërtetojnë identitetin dhe autenticitetin e votuesi, 

por duke e mbajtur votën e fshehtë. Nënshkrimi digjital hapi rrugën për zhvillimin dhe 

përdorimin e sistemeve elektronike të votimit edhe në një nga format më komplekse, siç mund 

të jetë votimi përmes interneti. Në vitet 1999 - 2001 Ministria Federale për Çështjet Ekonomike 

financoi projektin për votimin në internet “i-vote” në Universitetin e Osnabrück-ut. Ky projekt 

u provua paraprakisht në dy palë zgjedhje të imituara dhe në zgjedhjet e para reale ligjërisht të 

detyrueshme për Parlamentin Studentor të Universitetit të Osnabrück-ut në vitin 2000 [152], e 

më pas edhe në Shtetet e Bashkuara për zgjedhjet paraprake demokratike të Arizonës [137] 

[153]. Në Mbretërinë e Bashkuar u pilotuan teknologji të ndryshme votimi në internet fillimisht 

në zgjedhjet lokale të vitit 2002 e më pas në zgjedhjet lokale të vitit 2002 dhe 2003. Në këto 

pilotime u përdoren shumë kanale, si internet, telefon, sms, votimi me kioska në distancë [154]. 
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Projekte të tilla të votimit përmes internetit vazhduan në zhvillohen e pilotohen. Në zgjedhjet 

e Parlamentit Evropian të vitit 2004 dhe në zgjedhjet parlamentare të vitit 2006, Holanda lejoi 

qytetarët e saj që jetonin jashtë vendi që të votonin përmes interneti. Votimi për të votuar në 

zgjedhje publike përmes internetit u bë i mundur përmes një sistemi “Rijnland Internet Election 

System (RIES)”. Kjo iniciativë u ndërpre në vitin 2008, sepse kishte dyshime se në zgjedhjet 

e vitit 2006 një kandidat në një komunë kishte marrë 181 vota preferenciale, kurse në qendrat 

e tjera kishte marrë vetëm 11 vota [155]. Argumente për ndërprerjen u dhanë nga një grup me 

emrin “ne nuk u besojmë kompjuterëve të votimit” të cilët arritën të deshifrojë sistemin operativ 

për makinën e votimit “RIES”. Ata shkruan një program i cili mbishkroi sistemin operativ të 

makinës së votimit që do të bënte të mundur kryerjen e mashtrimit duke ia transferuar votat 

prej një kandidati te tjetri [156] [157]. Zvicra që nga viti 2004 ka testuar votimin në internet 

për një pjesë të kufizuar të elektoratit në mbi 300 eksperimente në zgjedhje reale. Në zgjedhjet 

federale në 2011 votimi në internet u ofrua si një mundësi për qytetarët e Zvicrës që jetonin 

jashtë vendit e të cilët ishin të regjistruar në njërin nga katër kantonet e Bazelit, Gjenevës, 

Graubünden-it ose St. Gallen [137]. Deri në zgjedhjet e vitit 2014 votimi në internet ishte i 

hapur vetëm emigrantët zviceranë që jetonin në vende të caktuara. Por në qershor të vitit 2013, 

ose rreth dymbëdhjetë vjet pasi ishte prezantuar fillimisht legjislacioni i votimit në internet, 

qeveria federale e Zvicrës e hoqi klauzolën “Wassenaar” në rregulloren e re të votimit në 

internet e cila lejoi të gjithë emigrantët zviceranë që të votojnë përmes internetit. Megjithatë, 

zviceranët kanë përdorur parimin siguria para shpejtësisë dhe lejohen vetëm sistemet e votimit 

elektronik që plotësojnë standardet e larta të sigurisë të përcaktuara në ligjin federal. Swiss Post 

në vitin 2016 filloi një sistem të votimit elektronik me verifikueshmëri individuale i cili u 

përdorë nga disa kantone, kurse në vitin 2019 u zhvillua një sistem i ri i verifikimit me kod të 

hapur [158], i cili iu nënshkrua një testi publik. Testi nuk gjeti ndonjë manipulim votash, 

mundësi të depërtimit ose shkelje të privatësisë, por u zbuluan disa dobësi të tjera dhe u dhanë 

rekomandime se si mund të përmirësohej sistemi për të qenë në përputhje me disa praktika më 

të mira në teknologjinë e sigurisë. Për këtë arsye ky sistem u tërhoq nga përdorimi. Kantoni i 

Gjenevës në vitin 2018 njoftoi se nuk do e zhvillonte më tutje sistemin CHVote i cili ishte 

përdorur që nga viti 2004. Ky sistem për herë të fundit u përdorë në vitin 2019 në zgjedhjet 

popullore. Pas tërheqjes së këtyre sistemeve, aktualisht votimi elektronik në internet nuk është 

i disponueshëm në Zvicër [159]. Megjithatë, Swiss Post që nga fillimi i vitit 2021 ka filluar 

zbulimin në faza të sistemit të ri të votimit duke publikuar vazhdimisht kodin burimor në 

mënyrë që ekspertët të kenë kohë për të testuar sistemin [160]. Parlamenti i Norvegjisë në vitin 

2008 miratoi përdorimin e votimit në internet. Në vjeshtën e vitit 2011 u pilotua një sistem 

votimi i verifikueshëm në internet gjatë zgjedhjeve komunale. Ishin disa kompleksitete të 

paparashikuara teknike që ndikuan në aspekte të sigurisë operacionale dhe çuan në gabime, por 

nuk patën ndikim në integritetin e zgjedhjeve [161]. Qëllimi ishte ofrimi i qasjes më të mirë 

për votuesit, sigurimi i zbatimit të shpejtë dhe efikas të zgjedhjeve [162], por edhe roli i rifutjes 

së votimit elektronik në referendumet lokale [163]. Vende të ndryshme kanë marrë iniciativa 

të ndryshme, por Estonia konsiderohet si një ndër vendet pioniere që idenë për të pasur votim 
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elektronik e popullarizoi në vitin 2001 me qeverinë e koalicionit të quajtur e-minded. Estonia 

në vitin 2007 organizoi zgjedhjet e përgjithshme përmes internetit dhe të bazuara ligjërisht, pas 

një pilot projekti të suksesshëm në zgjedhjet komunale të vitit 2005 [164]. Sistemi i votimit në 

internet u mbështet në infrastrukturën PKI (Public key Infrastructure) duke përdorur kartën e 

identitetit. Karta e identitetit ishte e pajisur me çip dhe lejonte autentikimin në distancë për 

nënshkrim digjital. Që nga ajo kohë Estonia ka mbajtur disa palë zgjedhje në internet dhe 

normat e përdorimit janë rritur me shpejtësi dhe pothuajse këto vota përbejnë gjysmën e të 

gjitha votave të dhëna në zgjedhjet kombëtare dhe të Parlamentit Evropian në vitin 2019 [165]. 

Sistemi i votimit në internet i miratuar në Estoni në vitin 2017 bazohet në Kornizën e 

Përgjithshme për Votimin Elektronik dhe përshkruan kërkesat dhe mundësitë e kontrollit të 

korrektësisë së sistemit [166]. Në kornizë përshkruhen kërkesat për votuesin dhe kompjuterin 

apo pajisjen e tij, aplikacionet e votuesve dhe kontrolli i autenticitetit. Sipas analizave dhe 

statistikave të votueseve estonez, votimi elektronik ka gëzuar nivele të larta besimi në Estoni 

që nga fillimi i tij [165]. Votimi në internet ofron sfida, por dhënia e konfirmimeve shtesë që i 

jepen votuesit se vota është trajtuar në mënyrë korrekte dhe përpunuar siç kërkohet nga ligji 

është e lidhur me besueshmërinë e i-voting [123] gjithnjë e më shumë. Mundësi të tilla të 

hedhjes së votës nga distanca u shqyrtuan dhe u dhanë edhe në vende të tjera dhe institucione 

të ndryshme. Një ndër to është edhe Rusia e cila në shtator të vitit 2021 u lejoi qytetarëve në 

disa një njësi federale që të hedhin votën nga distanca përmes telefonave dhe pajisjeve të tjera 

digjitale [167]. Franca në vitin 2004 autorizoi makinat elektronike të votimit, por vetëm në 

vitin 2007 ishte mundësia e parë që votimi elektronik të përdorej në zgjedhjet e përgjithshme 

në disa njësi votimi. Megjithatë, shtetasve francezë iu lejua të votonin përmes interneti për 

zgjedhjen e përfaqësuesve në Asamblenë e qytetarëve francezë jashtë vendi [168], por votimi 

i tillë nuk u lejua në zgjedhjet legjislative të vitit 2017 për shkak të shqetësimeve kibernetike 

[169]. Shembujt e votimit në internet ndryshojnë në shtrirje dhe funksionalitet në varësi të 

vendeve ku zbatohet, por pothuajse të gjitha këto sisteme kanë sfidat e njëjta që lidhen 

mekanizmat e zhvillimit dhe ruajtjes së besimit dhe sigurimin e fshehtësisë. Janë bërë studime 

të ndryshme për raste dhe arkitektura të përgjithshme, por edhe për raste specifike siç është 

rasti edhe në studimin [170] [171] përmes përdorimit të kartelave të mençura dhe certifikatave 

digjitale. 

4.4 Votimi elektronik përmes blockchain 

Edhe pse zhvillimi i teknologjisë është shumë i madh, megjithatë ende ka shumë sfida që 

lidhen me anonimitetin, sigurinë dhe privatësinë e të dhënave të ndryshme që përdoren përmes 

teknologjive të ndryshme në procese në mes palëve, të tilla si pagesa, noterizimi, regjistrimi, 

votimi dhe shumë procese të ngjashme. Tradicionalisht, këto transaksione janë mbështetur nga 

agjencitë qeveritare, bankat, ndërmarrjet ligjore, ndërmarrjet e kontabilitetit [172], por edhe 

nga publiku. Diskutimet e vazhdueshme janë nëse do të vazhdojmë t'u besojmë autoriteteve 

qeveritare për të menaxhuar këto procese duke përfshirë edhe zgjedhjet ose të mbështeten këto 
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transaksione përmes teknologjive të reja, siç është blockchain që mundëson shpërndarjen e një 

regjistri të hapur votimi midis qytetarëve [173]. Përmes teknologjive të reja, mund të ngrihen 

sisteme të avancuara të votimit për t'u mundësuar të gjithë qytetarëve të votojnë shpejt dhe 

saktë, ndërsa subjekteve politike që marrin pjesë në zgjedhje të kenë kontroll të fortë. E 

kontrolli i fortë nënkupton edhe rezultate të sakta e të cilat mund të publikohen menjëherë pas 

përfundimit të procesit zgjedhor. Pra, shpallja e shpejtë e rezultateve, krahasuar me votimin 

tradicional me letër do të minimizojë rreziqet e manipulimit pas votimit, kurse blockchain ofron 

edhe gjurmueshmërinë e që ndikon në transparencë dhe saktësi. 

Blockchain, si një teknologji e re mund të ketë sfida dhe të meta [174], por ndryshe nga 

zgjidhjet e tjera të shpërndara, blockchain mund të jetë sfidues në shkallëzim sepse rritja e 

nyjave mund të ndikojë në performancë. Si rezultat, çështja e performancës adresohet në rrjetet 

private duke zbatuar mekanizma të ndryshëm, siç është paraqitur në hulumtimet [175] [176]. 

Iniciativat e fundit për të studiuar zbatimet e blockchain kanë qenë kryesisht në banka dhe 

financa, por ka pasur më pak përpjekje për të studiuar përdorimin e blockchain në ndonjërën 

nga fazat e procesit zgjedhor te votimi elektronik. Blockchain si teknologji me regjistër të 

shpërndarë ka përparësi të implementohet për shkak të avantazheve të verifikimit nga fundi në 

fund (end to end) [177], e cila mund të jetë përparësi edhe për votimin elektronik ose alternativë 

tërheqëse. Prandaj përdorimi i blockchain në aplikacionet e votimit elektronik po merr gjithnjë 

e më shumë vëmendje kohët e fundit [3]. Autorët e punimit [178] në përmbledhjen e tyre të 

aplikacioneve të votimit elektronik duke përdorur teknologjinë blockchain vendosen sfidat me 

të cilat përballen aplikacionet e votimit elektronik: privatësia, mungesa e provave, rezistenca 

ndaj mashtrimit, lehtësia e përdorimit, shkallëzueshmëria, shpejtësia dhe kostoja. Në punimin 

e tyre krahasuan 14 aplikacione të ndryshme dhe paraqiten në formë tabelore gjashtë veti të 

aplikacioneve të krahasuara. Autorë të tjerë në punimin [179] e tyre analizuar aspekte të 

ndryshme të zbatimit të blockchain duke përshirë boshllëqet aktuale të sistemit të votimit 

elektronik, platformat blockchain dhe modelet e konsensusit. Ka pasur përpjekje dhe iniciativa 

të ndryshme për të zbatuar teknologjinë blockchain brenda procesit zgjedhor [180]. Tabela 11 

paraqet zgjidhjet dhe aplikacionet e ndryshme të votimit elektronik duke përdorur teknologjinë 

blockchain. Këto aplikacione janë për përdorim në zgjedhje në korporata, komunitete, qytete 

ose edhe zgjedhje nacionale.  
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Tabela 11. Aplikacionet e votimit elektronik të bazuar në Blockchain 

Kompania/Vendi Kontesti 

Voatz/Shtetet e 

Bashkuara 

Nga viti 2018 deri në vitin 2020, zgjedhjet e bazuara në Blockchain 

u mbajtën në Virxhinia Perëndimore, Utah dhe Kolorado. Kompania 

përdori një aplikacion votimi duke përdorur të dhëna biometrike, 

Blockchain dhe kriptografi të bazuar në harduer duke gjeneruar votim 

në letër dhe blockchain, por hulumtimi [181] shpreh shqetësime në 

lidhje me cenueshmërinë e tij ndaj sulmeve të palëve të treta. 

Agora/Sierra Leone 

Në vitin 2018, Sierra Leone vendosi një rrjet të bazuar në Blockchain 

për zgjedhjet presidenciale për të numëruar votat përveç numërimit 

zyrtar [182]. Rrjeti ishte një numërim i pavarur votash dhe si rezultat, 

privatësia dhe anonimiteti ishin shumë evidente sepse votat anonime 

u vendosen në Blockchain. 

LVH 

Group/Nasdaq/Estonia 

Siguria kibernetike e Estonisë rrjedh nga infrastruktura e saj e 

nënshkrimit pa çelës (KSI), e cila verifikon çdo aktivitet elektronik 

në mënyrë matematikore duke përdorur Blockchain. Ky sistem 

lëshon asetet me votim të çdo aksionari dhe asetet simbolike me 

votim [183]. 

I.T. Department of 

Moscow 

Government/Russia 

Në dhjetor 2017, Programi i Qytetarëve Aktivë të Qytetit të Moskës 

filloi të përdorë një Blockchain për votim dhe për t'i bërë rezultatet e 

votimit të auditueshme publikisht [184]. Votimi duke përdorur 

teknologjinë Blockchain u mbajt në Moskë dhe rajone të tjera në vitin 

2020, por Ethereum nuk ishte në gjendje të përballonte ngarkesën dhe 

gjithashtu kishte sfida në sigurimin e votimit [185]. 

LayerX/Japan 

Tsukuba City në 2018 prezantoi një sistem votimi Blockchain, por 

kishte probleme kryesisht për shkak të fjalëkalimeve të harruara 

[186]. 

Zvicra 

Në qershor 2018, Zvicra mbajti zgjedhjet në qytetin Zug bazuar në 

Blockchain, por ishte një eksperiment dhe rezultati nuk ishte detyrues 

[186]. 

Hyperledger Fabric 

Një zgjidhje përmes përdorimit të kontratave të mençura për votimin 

elektronik e propozojnë edhe [187] [188] [189] në Hyperledger 

Fabric e që mund deri në 100 mijë transaksione për sekondë. 

Një qasje e votimit elektronik në blockchain duke përdorur platformën Multichain, e cila 

thekson efektivitetin e blockchain për sa i përket kërkesave bazë të votimit elektronik, 

propozohet në hulumtimin [190]. Kjo teknikë lejon që një bazë solide kriptografike e bazuar 

në hash të gjenerohet plotësisht bazuar në të dhënat specifike të votuesve në mënyrë të tillë që 

të lejojë mbrojtjen e anonimitetit, privatësisë dhe integritetit të votuesve.  
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Përdorimi i protokollit ZeroCoin është një tjetër qasje që u mor nga [191], i cili propozoi 

përdorimin e këtij protokolli për t'i dhënë anonimitetin si shtesë platformës Bitcoin. Propozimi 

i ZeroCoin rregullon grupet e votimit dhe e bën të vështirë për administratorin të votojë me 

mashtrim. Autorët e punimit [192] propozuan zbatimin e kontratave të mençura në Ethereum, 

dhe ata trajtuan sigurinë e votuesve, privatësinë e votuesve dhe mos-mohueshmërinë (non- 

repudiation) e votave. Për të fituar privatësinë, autorët në hulumtimin [193] përdorën një 

nënshkrim të verbër siç propozohet nga autorët në hulumtimin [194], i cili matematikisht 

parandalon çdo person tjetër që të lidhë një mesazh të verbër, përveç me të vetmin që e ka 

nënshkruar atë. Propozimi përdorë teknologjinë blockchain dhe kontratat e mençura për të 

ndërtuar një skemë të besueshme dhe efikase pa përdorimin e certifikatave. Platformat e 

ndryshme online, konsensusi i tyre dhe teknologjia e përdorur për zhvillimin e sistemeve janë 

dhënë në [16], por problemet me shkallëzueshmërinë janë të theksuara. Zhvillimi i një 

protokolli transparent votimi në internet duke përdorur Ethereum përmes rrjetit të hapur të 

votimit është paraqitur në [195], por ky propozim nuk arrin të parandalojë korrupsionin e 

sistemit. Autorët në hulumtimin e tyre [196] sugjeruan përdorimin e një sistemi të shpërndarë, 

anonim dhe transparent me besim minimal midis palëve, por edhe propozimi i tyre nuk arrin të 

sigurohet nga sulmet. Një protokoll votimi elektronik anti-quantum i bazuar në blockchain që 

bën ndryshime në algoritmin e kriptosistemit të Niederreiter propozohet nga [197], por sipas 

[198], siguria dhe efikasiteti ulen ndërsa numri i votuesve rritet. 

Jafar dhe të tjerët në hulumtimin e tyre [16] krahasojnë shumë propozime të votimit elektronik 

duke përdorur blockchain, të tilla si një krahasim i skemave, sistemeve dhe analizave të 

shkallëzimit. Këto krahasime përcaktojnë kornizën, algoritmin kriptografik, protokollin e 

konsensusit, auditimin, anonimitetin, verifikueshmërinë, vështirësinë e minimit, bllokun, 

shkallëzueshmërinë, integritetin, saktësinë dhe aspekte të tjera. Sipas [16] dhe krahasimit të 

skemave BSJC, Anti-Quantum, OVN, DATE, BES dhe BEA, asnjë skemë nuk ofron zgjidhje 

të plotë për kërkesat e sigurisë, si anonimiteti, siguria, integriteti, ndryshueshmëria sipas 

votuesve, shkallëzueshmëria, privatësia dhe auditimi. Skema e Basit Shahzad & Jon Crowcroft 

(BSJC) nuk i plotëson kërkesat e saktësisë, shkallëzueshmërisë dhe ndryshueshmërisë nga 

votuesit, ndërsa metoda e numërimit është nga një palë e tretë [199]. Skema anti-quantum, e 

ngjashme me skemën BSJC, nuk plotëson kërkesat për saktësinë, shkallëzueshmërinë ose 

ndryshueshmërinë e votuesve, por mekanizmi i numërimit është i vetë vlerësuar [40]. 

Megjithëse rrjeti i hapur i votave (OVN) [195] nuk plotëson kërkesat e auditimit, saktësisë, 

shkallëzueshmërisë ose integritetit, mekanizmi i numërimit është i pavarur. Skema tjetër, 

DATE, nuk plotëson kërkesat e auditimit, saktësisë ose integritetit, por plotëson 

shkallëzueshmërinë dhe ndryshueshmërinë e votuesve [196]. BES, ndryshe nga BEA, arrin 

saktësinë, integritetin dhe shkallëzueshmërinë, por jo anonimitetin dhe ndryshueshmërinë e 

votuesve [200], gjë që BEA e bën [201]. 

Agora është një kompani zvicerane [202] që ka analizuar dhe zhvilluar një mekanizëm token 

të procesit zgjedhor bazuar në teknologjinë Blockchain. Ata theksojnë se sistemet aktuale nuk 
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plotësojnë veçoritë kryesore të votimit, si transparenca, privatësia dhe integriteti që mund të 

arrihen me teknologjitë e reja. Kompania australiane Horizon State [203] paraqet një aplikacion 

votimi të teknologjisë blockchain dhe trajton çështje që duhet të zgjidhen, si transparenca, 

anonimiteti dhe besimi i votuesve. Kompania amerikane Voatz ka krijuar një sistem votimi të 

bazuar në Blockchain, i cili u miratua në zgjedhjet presidenciale në SHBA. Në raportin e tyre 

teknik [204], kjo kompani theksoi sfidat e identitetit, auditimit dhe mbrojtjes kundër sulmeve 

DoS. Zcash është një skemë pagese e decentralizuar [205] që synon të sigurojë anonimitetin, 

dhe ndryshe nga Bitcoin, vërtetimi i punës në Zcash mbështetet në një formë të optimizuar të 

provave me njohuri zero të quajtur zk-SNARK. Votimi i dyfishtë është një shqetësim në Zcash 

pasi e njëjta shenjë votimi e dhënë përdoret për të votuar për disa kandidatë [206]. Një provë e 

njohurive zero i referohet një qasjeje kriptografike me të cilën një palë, e cilësuar si "provues", 

mund t'i provojë një pale tjetër, të referuar si " verifikuesi", se deklarata të veçanta janë të 

vërteta pa dhënë ndonjë tjetër informacion. Për shkak se një përdorues keqdashës mund të fitojë 

qasje të paautorizuar në Blockchain për shkak të natyrës së tij të hapur, prova e njohurive zero 

mund të përdoret për të vërtetuar nëse provuesi ka transaksione të mjaftueshme në mjedisin e 

Blockchain pa ekspozuar asnjë të dhënë [118]. Një nga provat më të thjeshta dhe më të 

përdorura të njohurive është algoritmi Schnorr, i njohur gjithashtu si prova e njohjes së një 

logaritmi diskret [207]. Në Tabela 12 janë paraqitur disa sisteme aktuale të votimit elektronik 

të bazuar në blockchain duke krahasuar disa nga karakteristikat e tyre. 

Tabela 12. Krahasimi i disa sistemeve të votimit elektronik të bazuar në blockchain. 

Projekti Platforma 
Algoritmi Protokolli i 

konsensusit 

Shkallëzuesh

mëria 

Konsumi i 

energjisë 

Agora Bitcoin ElGamal BFT-r Shumë e ulët Shumë i lartë 

Follow my 

vote 
Bitcoin 

ECC PoW Shumë e ulët Shumë i lartë 

Voatz 
Hyperledger 

Fabric 

AES/GCM PBFT E mirë Shumë e ulët 

Luxoft 
Hyperledger 

Fabric 

ECC/ElGamal PBFT E mirë Shumë e ulët 

Polys Ethereum Sekreti i Shamir  PoW E ulët E lartë 

Analiza dhe qasje të ndryshme janë bërë bazuar në hulumtimet dhe vlerësimin e punës së 

lidhur me sistemet elektronike të votimit të bazuara në blockchain, por ka ende boshllëqe në 

zbatimin e kërkesave të sigurisë. Kërkesat e sigurisë për skemat e votimit, me theks në 

anonimitetin dhe privatësinë, janë adresuar në këtë studim, por duhet të adresohen edhe në 

studimet e ardhshme. 
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KAPITULLI 5 

5 SIGURIMI I ANONIMITETIT DHE PRIVATËSISË 

Sfidat e sigurisë dhe privatësisë janë një ndër aspektet më të rëndësishme që duhet të 

merren parasysh e të trajtohen krahas zhvillimit të hovshëm të teknologjisë. Si pasojë e këtij 

zhvillimi që po përshkon çdo aspekt të jetës, njerëzit vazhdimisht duhet të bëjnë zgjedhje të 

ekuilibruar midis komoditetit dhe ruajtjes së privatësisë. Sigurimi i anonimitetit dhe privatësisë 

është jashtëzakonisht i rëndësishëm sidomos në internet, ku mbikëqyrja dhe mbledhja e të 

dhënave personale mund të ulë aftësinë e individëve për të komunikuar pa zbuluar identitetin 

e tyre. Kur bëhet fjalë për procedurat e votimit të përdorura në rastet kur përdoren vota të 

fshehta, privatësia dhe anonimiteti e votuesit në procesin zgjedhor janë tipare të detyrueshme 

që gjenden në çdo shoqëri demokratike dhe konsiderohen liri dhe të drejta themelore civile. 

Privatësia dhe anonimiteti janë dy tipare thelbësore në procesin zgjedhor, kështu që ato janë të 

lidhura ngushtë me njëra-tjetrën. Privatësia në rastin e votimit është kur askush nuk mund të 

dijë se për kë dhe si voton votuesi, megjithëse identiteti i votuesit është potencialisht i njohur. 

Anonimiteti në rastin e votimit është kur askush nuk e di se për kë dhe si ka votuar votuesi, por 

potencialisht dihet se çfarë po bën votuesi. Askush nuk duhet të jetë në gjendje të zbulojë, 

identifikojë ose lidhë votën me një votues as gjatë votimit, por as pas votimit. Megjithatë, në 

sisteme të ndryshme zgjedhore, zgjedhësi mund të verifikojë që vota e tij është numëruar saktë. 

Për ta bërë edhe më të qartë, në rastin e votimit, mund të thuhet se anonimati ka të bëjë me 

fshehjen e “kush” e ka hedhur votën e caktuar. Kurse privatësia ka të bëjë me fshehjen “për kë” 

ka votuar votuesi i caktuar.  

5.1 Kërcënimet dhe kërkesat e sigurisë 

Si parim themelor në zgjedhje demokratike është që të sigurohet që askush të mos mund 

të lidhë votën e hedhur me votuesin, por kjo është një shqetësim unik i cili duhet të trajtohet 

edhe nga votimi elektronik. Shumica e sistemeve që funksionojnë online ose përmes interneti 

përballen me kërcënime të vazhdueshme, e të cilat kërcënime mund të jenë edhe në votimin 

elektronik. Por, këto kërcënime te votimi mund të komprometojnë demokracinë dhe të kenë 

fuqi të konsiderueshme politike. Prandaj është shumë e rëndësishme që secili sistem i votimit 

të merr parasysh këto kërcënime dhe patjetër të adresohet në mënyrë adekuate ruajtja e 
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privatësinë së votuesit për të garantuar konfidencialitetin, integritetin, por edhe 

disponueshmërinë e sistemit të votimit. Secili votues gjatë procesit zgjedhor duhet të 

identifikohet si i ligjshëm, por pas votimit, votuesi duhet të qëndrojë anonim, duke siguruar që 

votuesi dhe vota nuk mund të lidhen kurrsesi. Përveç sfidave kritike dhe përmbushjes së 

domosdoshme të anonimitetit dhe privatësisë, sistemi elektronik i votimit duhet të përmbush 

edhe sigurojë edhe pandryshueshmërinë e votës, por edhe mos-mohueshmërinë e votuesve për 

votën e hedhur. Te disa vende të ndryshme, e kryesisht në vende me demokraci të brishtë 

ndryshimi i votave ose ndryshimi i vullnetit është një brengë e madhe. Pikërisht 

pandryshueshmëria është njëra ndër karakteristikat e blockchain e cila mund të përmbushë këtë 

sfidë duke mos lejuar ndryshimin e votave dhe rezultateve. Anonimiteti është në karakteristikë 

shumë e rëndësishme, e cila kohëve të fundit është përmendur shpesh në hulumtimet e votimit 

elektronik [2]. Megjithatë, përveç çështjes së anonimitetit në sistemin e votimit elektronik, 

ekziston edhe çështja e mos-mohueshmërisë nga ana e votuesve, e cila mund të arrihet përmes 

nënshkrimeve digjitale. Në kontekstin e blockchain, anonimiteti nënkupton aftësinë e palëve 

për të shkëmbyer të dhëna ose transaksione, por pa zbuluar asnjë informacion identiteti në faza 

të caktuara të procesit. E për ta bërë këtë duhet të përdoret çifti i çelësave publik-privat përmes 

të cilit mund të kontrollohet portofolio e autoriteteve zgjedhore, por edhe e votuesit në varësi 

të dizajnit të zgjidhjes. Blockchain garanton që vetëm pronari i çiftit të çelësave mund të 

menaxhojë asetet në portofol dhe se asetet janë të verifikueshme [208] [209]. Në rastin e votimit 

elektronik, asetet mund të jenë monedhat e lëshuara nga sistemi zgjedhor për votuesit e lejuar, 

të cilët shpenzojnë këto monedha gjatë votimit. Kërkesë e pothuajse secilit sistem zgjedhor, 

por edhe e sistemit elektronik të votimit është që fletëvotimet duhet të pranohen në mënyrë 

anonime, por vetëm nga votuesit me të drejtë vote. Blockchain në vetvete pa ndihmën edhe të 

kriptografisë nuk mund të zgjidhë plotësisht çështjen e privatësisë së votuesve, të cilët në faza 

të caktuara duhet të jenë të njohur dhe të identifikueshëm, por në disa të tjera duhet të jetë 

anonim. Megjithatë, teknologjia blockchain adreson çështjet e sistemit aktual të votimit duke 

e bërë procesin e votimit transparent, të lehtë për t'u përdorur dhe parandalues për mashtrime. 

Parandalimi i mashtrimit duke mos pasur aftësinë e ndryshimit të votave e rrit sigurinë duke 

mundësuar edhe verifikimin e rezultateve, prandaj zbatimi i metodës së votimit elektronik në 

blockchain është shumë domethënës [210]. Disa shembuj të fundit përfshijnë polemikën e 

mashtrimit të votave në zgjedhjet e 2019 në Karolinën e Veriut dhe fshirjen e serverit në 

zgjedhjet e 2017 në Gjeorgji [21]. Ruajtja e centralizuar e votave në sistemet e votimit 

elektronik shfrytëzohet për të ndikuar në zgjedhje dhe si rrjedhojë, mungesa e besimit të 

votuesve tek autoritetet zgjedhore mund të arrijë përmasat e krizës [211]. Prandaj me gjithë 

përfitimet e votimit elektronik ka edhe sfida, e disa nga këto sfida mund t’i ndryshojë 

teknologjia blockchain. Te sistemet tradicionale të votimit ka një autoritet qendror dhe 

zakonisht një vend të centralizuar të ruajtjes së votave dhe nëse dikush dëshiron të modifikojë 

ose ndryshojë regjistrimin (votën), mund të bëhet shpejt dhe askush nuk di si ta verifikojë atë 

ndryshim. Deri sa te teknologjia blockchain nuk ka autoritet qendror, por të dhënat ruhen në 

nyje të shumta dhe askush nuk mund të bëjë një ndryshim siç bëhet te sistemet tradicionale. 



Votimi me blockchain kundrejt votimit tradicional SIGURIMI I ANONIMITETIT DHE PRIVATËSISË 

 

79 

Sistemi elektronik i votimit, përveç kërkesave të tjera duhet të plotësojë kërkesat e 

sigurisë në mënyrë që të arrihet një siguri e njëjtë ose më e madhe se votimi tradicional në letër. 

Këto kërkesa mund të grupohen në katër parime kryesore: autentikimi, integriteti, privatësia 

dhe verifikueshmëria. Autentikimi garanton që çdo votues të identifikohet në mënyrë unike dhe 

të pagabueshme, që do të thotë se vetëm votuesit e autorizuar duhet të jenë në gjendje të 

votojnë. Integriteti siguron që çdo votë të nënshkruhet dhe nuk mund të ndryshohet nga askush 

tjetër përveç vetë votuesit. Privatësia ka të bëjë me konfidencialitetin e votës dhe anonimitetin 

e votuesve, në mënyrë që fleta e votimit të jetë e fshehtë dhe përmbajtja e saj të mos zbulohet. 

Privatësia e votuesve rrit autonominë e votuesve dhe ndihmon në parandalimin e presionit të 

votuesve dhe blerjes së votave. Verifikueshmëria është një parim kontrolli që siguron saktësinë. 

Aspekte të ndryshme të këtyre parimeve janë renditur në hulumtimet [16] [212], si qasja, 

disponueshmëria, transparenca, drejtësia, verifikueshmëria e votuesve, privatësia, anonimiteti, 

auditueshmëria dhe saktësia, të cilat janë shumë të rëndësishme për një sistem të besueshëm 

votimi. Çdo kërkesë e sigurisë është shumë e rëndësishme, por anonimiteti, privatësia dhe 

transparenca janë gurët e themelit të votimit elektronik [205]. Siguria e përgjithshme e sistemit 

të votimit, por veçanërisht privatësia dhe anonimiteti, është thelbësore në votimin elektronik 

dhe ka nevojë për hulumtime të mëtejshme, veçanërisht në teknologjinë blockchain. Në 

sistemet tradicionale, privatësia ruhet përmes algoritmeve të ndryshme kriptografike, por në 

blockchain, kjo është një sfidë shtesë sepse blockchain është një teknologji e shpërndarë dhe 

madje mund të jetë krejtësisht publike.  

5.2 Votimi me blockchain kundrejt votimit tradicional 

Votimi elektronik, përveç lehtësimit të ushtrimit të drejtës për të votuar, mund të 

mundësojë edhe gjurmimin e statusit të votave të hedhura duke verifikuar kohën e hedhjes dhe 

kohën e numërimit [213]. Por ky gjurmim është shumë më i lehtë përmes teknologjisë 

blockchain e cila mundëson që çdo votë të gjurmohet, gjë që do të ishte e vështirë nëse jo e 

pamundur të arrihet me sistemet e mëparshme të votimit elektronik [211] [214]. Votimi përmes 

internetit ose e-votimi mundet që të mos arrijë drejtësi dhe qëndrueshmëri të plotë për shkak të 

natyrës së internetit. Duhet pasur parasysh se votimi elektronik i centralizuar mbart rreziqe të 

rëndësishme ku votat mund të manipulohen dhe keqpërdoren. Siç shihet edhe në Figura 25 

votuesit e ndryshëm votojnë përmes interneti dhe votat ruhen në një vend të centralizuar që 

zakonisht menaxhohet nga një autoritet qendror. 
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Figura 25. Forma e përgjithshme e votimit përmes interneti 

Ruajtja e të dhënave në një vend të centralizuar ka shumë rreziqe duke përfshirë sulmuesit, por 

edhe mundësia e keqpërdorimit ose e ndryshimit të të dhënave nga ana e administratorit të 

bazës së dhënave. E ndryshimet në sistemet e votimit të centralizuar mund të bëhen më lehtë 

dhe askush të mos mund të verifikojë ose gjurmojë nëse ka ndodhur diçka e tillë. Përveç kësaj, 

manipulime ose ndryshime të votave nga keqbërës të ndryshëm mund të ketë edhe gjatë 

transmetimit të votave nga koha kur votuesi voton nga pajisja e tij e deri sa vota të arrijë në 

kutinë qendrore të votimit tek autoriteti qendror. Pra, në sisteme të votimit elektronik 

tradicional ekziston mundësia e sulmeve dhe e hakimit të bazës së të dhënave që paraqet një 

kuti elektronike të votimit në analogji me kutitë e votimit tradicional me letër. Për të kapërcyer 

rreziqet e tilla të sulmeve ose edhe të manipulimeve të qëllimshme nga vetë ata që i menaxhojnë 

zgjedhjet, është sistemi i votimit përmes teknologjisë blockchain. Në rastin e blockchain, 

pothuajse është e pamundur që të hakohen të gjitha nyjat dhe të ndryshohen të dhënat e që 

nënkupton se votat nuk mund të shkatërrohen. Kjo mundëson që votat të mund të verifikohen 

në mënyrë efikase duke krahasuar me nyjat e tjera, pasi që votat do të ruhen në shumë nyja. 

Përmes krahasimit te Figura 25 me Figura 26 shihet dallimi në mes të votimit elektronik 

përmes interneti dhe votimit elektronik përmes teknologjisë blockchain. Në rastin e parë votat 

ruhen në një sistem të centralizuar, kurse në rastin e dytë, votat ruhen në një sistem të 

decentralizuar ose në nyja të shumta. Autoritetet zgjedhore ose nyjat mund të jenë palët e 

ndryshme të përfshira në procesin zgjedhor e që mund të jenë autoritetet tradicionale që kanë 

menaxhuar zgjedhjet, partitë politike, shoqëria civile dhe akterë të tjerë. Çfarë është e 

rëndësishme te të dy metodologjitë e votimit, që përdoruesit fundorë, pra votuesit nuk do të 

vërenin ndonjë ndryshim domethënës midis një sistemi tradicional të votimit elektronik dhe 

një sistemi të votimit të bazuar në blockchain.  
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Figura 26. Forma e përgjithshme e votimit përmes blockchain 

E pikërisht për shkak të strukturës së shpërndarë të blockchain, sistemi i tillë i votimit 

elektronik mund t’i rezistojë manipulimit dhe mashtrimit. E dizajni i tillë i blockchain i drejtuar 

edhe nga konsensusi e bën edhe votimin elektronik të besueshëm dhe garanton që mashtrimi 

nuk është teorikisht i mundur derisa të zbatohet siç duhet [215] dhe merren parasysh 

karakteristikat unike të blockchain. Megjithatë votimi përmes blockchain duhet të adresojë 

çështjen e shkallëzueshmërisë dhe privatësisë afatgjatë, fillimisht duke shkëputur lidhjen midis 

identitetit të vërtetë të votuesit dhe adresës së tij në blockchain. Thuhet privatësisë afatgjatë 

sepse të dhënat (votat) e ruajtura në blockchain publik nuk mund të fshihen ose modifikohen, 

prandaj në të ardhmen kompjuterët kuantikë pritet të thyejnë skemat e enkriptimit të përdorura 

deri me sot. Kjo është edhe një arsye më shumë pse duhet të përdoret një blockchain privat ose 

konsorcium me identitete të njohura. 

5.3 Anonimiteti dhe privatësia përmes blockchain të ndarë 

Në përgjithësi, sistemet e votimit elektronik përfshijnë faza të ndryshme duke filluar që 

nga regjistrimi i votuesve, autentikimi, votimi, ruajtja e votave, menaxhimi i votave gjatë 

procesit zgjedhor, numërimi i votave pas përmbylljes së votimit dhe shpallja e rezultateve. Të 

gjitha këto faza duhet të kenë të përfshirë komponentin e anonimitetit, privatësisë, por edhe 

auditimin.  
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5.3.1 Procesi i autentikimit të votuesit 

Autentikimi i votuesve në sistemin e votimit mund të ketë sfida të ndryshme që mund të 

variojnë nga qoftë nga madhësia e ruajtjes dhe fuqisë kompjuterike e deri te llojet e caktuara të 

sulmeve. Infrastruktura PKI është njëra ndër mekanizmat që e bëjnë më të lehtë autentikimin dhe 

menaxhimin më të lehtë të identitetit. Megjithatë numri i madh i pajisjeve dhe kërkesat e shumta 

për shkëmbim e konfirmim të identitetit mund të vështirojnë përmbushjen e nevojave nga 

zgjidhjet tradicionale [216]. Edhe te votimi elektronik autentikimi mund të jetë sfidues, por 

kombinimi i kontratave të mençura me metoda të enkriptimit për të trajtuar automatikisht 

identitetet mund të jenë një propozim dhe zgjidhje interesante [70]. Ekzekutimi i automatizuar i 

kontratave të mençura duke marrë parasysh pandryshueshmërinë e blockchain jo vetëm që 

shmang mashtrimin e identitetit, por gjithashtu ul koston e zhvillimit të besimit krahasuar me 

teknikat e bazuara në autoritete certifikuese, siç është te PKI [216]. Autentikimi në disa shërbime 

përmes SSI (Self-sovereign identity) dhe DID (Decentralized identity) i lejon njerëzit ose pajisjet 

të menaxhojnë plotësisht identitetin e tyre digjital pa pasur nevojë për një ndërmjetës të palës së 

tretë, por humbja e çelësit privat paraqet një dobësi [217].  

 
Figura 27. Kërkesa për të votuar dhe marrja e çelësit publik 

Siç shihet nga Figura 27 e që është pjesë e skemës së propozuar të paraqitur në Figura 30 për 

gjenerimin e çelësave sipas infrastrukturës PKI në vend të një autoriteti certifikues qendror ose 

të centralizuar do të përdoret Blockchain i Çelësave të Shpërndarë. Mënyra e tillë e gjenerimit 

të çelësave nga autoritetet e shumta që janë pjesë e DKB është më i fortë dhe më i besueshëm. 

Këto autoritete ditën e zgjedhjeve ose edhe më herët secilit qytetar me të drejtë vote ia gjenerojnë 

certifikatë me çiftin e çelësave që përmban çelësin publik dhe privat. Qytetari që dëshiron të 

votojë, në këtë rast votuesi autentikohet përmes certifikatës PKI dhe më pas kryen procesin e 

votimit. Ekzistojnë metodologji dhe rregullativa të ndryshme për identifikimin elektronik e një 

ndër to është edhe rregullorja e Bashkimit Evropian eIDAS [218] [219], e cila mund të përdoret 

edhe te vulat ose vulat kohore me dhe pa blockchain [220]. Mund të ketë dizajne të ndryshme 

teknik të sistemeve të votimit për të përmbushur kërkesat ligjore. Një zgjidhje e mundshme 

teknike është që secilit qytetar me të drejtë vote të i krijohet një portofolio (kuletë) dhe kuleta e 

tij të përmbajë monedha digjitale të llojeve të caktuara. Nëse votuesi duhet të zgjedh vetëm një 

opsion, p.sh të votojë vetëm një parti ose vetëm një kandidat, atëherë ai mund të ketë vetëm një 
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monedhë. Në qoftë se votuesi duhet të zgjedh partinë dhe kandidatin, atëherë zgjidhja më e mirë 

do të ishte që votuesi në kuletën e tij të kishte dy lloje të monedhave, një për të përzgjedhur 

partinë dhe një tjetër për të përzgjedhur kandidatin. Ka sisteme kur votuesi duhet të zgjedh disa 

kandidatë, prandaj në këto raste kuleta e votuesit do të mbushej me aq monedha sa është numri i 

kandidatëve të lejuar për të votuar. Arsyeja e llojeve të ndryshme të monedhave do të lehtësonte 

edhe procesin e votimit, por edhe procesin e menaxhimit të votave dhe procesit në përgjithësi. 

Edhe në këtë rast mund të zbatohen kontratat e mençura për të vendosur kritere të kërkuara, siç 

mund të jetë p.sh që mos të lejohet votimi i kandidatit nëse nuk është përzgjedhur partia ose 

entiteti më i lartë. 

5.3.2 Procesi i votimit 

Skema e përgjithshme e votimit përfshin faza të veçanta, siç janë gjenerimi i çiftit të 

çelësave, autentikimi, enkriptimi/nënshkrimi i votës, vlefshmëria e votës, publikimi i 

transaksionit të votës në rrjet, numërimi e verifikimi i numërimit e faza të tjera. Duke pasur 

parasysh se ruajtja e informacionit në blockchain është e përhershme dhe e pandryshueshme, 

kjo mund të jetë si teknologjia themelore për të mundësuar votimin elektronik të bazuar në 

internet. Vetia e ruajtjes së informacionit në mënyrë të përhershme në blockchain siguron që 

të dhënat e votave dhe rezultateve të jenë të pandryshueshme, por edhe transparente. Kjo veti 

mundëson edhe disponueshmërinë në kohë të shpejtë, por edhe rrit sigurinë dhe efikasitetin e 

zgjedhjeve. Megjithatë, siç u tha edhe me herët, votimi elektronik ka kërkesa shtesë nga ato që 

kërkohen ose ofrohen për transaksionet monetare përmes kësaj teknologjie. Karakteristika 

pothuajse më e rëndësishme në çfarë do sistemi votimi, por edhe në sistemin e bazuar në 

blockchain është të sigurohet se askush nuk i ka ndryshuar rezultatet e votimit. Gjithsesi që 

edhe anonimiteti dhe privatësia janë karakteristikë e pa tjetërsueshme e secilit sistem të votimit, 

prandaj në bazë të analizave të skemave dhe qasjeve të ndryshme është propozuar një qasje e 

re. Kjo qasje ka të bëjë me një teknikë të re për arritjen e privatësisë dhe anonimiteti duke 

kombinuar dy blockchain të veçantë [221]: 

• Blockchain i Çelësave të Shpërndarë (Distributed Key Blockchain) dhe  

• Blockchain i Votave të Enkriptuara (Encrypted Vote Blockchain). 

Teknika e re nuk bën kufizime edhe në karakteristikat dhe kërkesat e tjera që kanë të bëjnë me 

votimin elektronik, por fokusohet tek anonimiteti dhe privatësia si tipare kritike të çdo sistemi 

zgjedhor. Figura 28 paraqet skemën e Blockchain të Çelësave të Shpërndarë (DKB)e që njihet 

edhe si Blockchain i Menaxhimit të Çelësave të Shpërndarë. Skema paraqet një proces 

kriptografik në të cilin palë të shumta llogaritin një grup standard të çelësave publikë dhe privatë 

duke aplikuar protokolle specifike dhe algoritme konsensusi.  
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Figura 28. Blockchain i Çelësave të Shpërndarë (DKB) 

Kjo mënyrë e gjenerimit të çelësave të shpërndarë parandalon që palët e vetme të kenë qasje në 

një çelës privat. Blockchain me çelës të shpërndarë mund të përfshijë autoritete të ndryshme që 

merren me zgjedhjet, duke përfshirë shoqërinë civile ose institucione të tjera të palëve të 

interesuara. Blockchain i Votave të Enkriptuara (EVB), siç është paraqitur në Figura 29 ruan 

vota të enkriptuara gjatë gjithë procesit të votimit. Ky blockchain është i ndarë nga blockchain 

tjetër, Blockchain me Çelësa të Shpërndarë. Para se të shtohen transaksionet (votat) në EVB, ato 

vërtetohen dhe konfirmohen si transaksione legjitime përmes algoritmeve të ndryshme të 

konsensusit dhe kontratave të mençura. 

 
Figura 29. Blockchain i Votave të Enkriptuara (EVB) 

Skema konceptuale se si Blockchain i Çelësave të Shpërndarë dhe Blockchain i Votave të 

Enkriptuara janë në ndërlidhur gjatë procesit të votimit paraqitet në Figura 30. Në këtë rast është 

nënkuptuar se regjistri i votuesve ekziston në DKB, por nuk jemi ndalur për të diskutuar zgjidhjet 

e ndryshme të mundshme. Në varësi të infrastrukturës e strukturës së përgjithshme, mund të ketë 

sisteme e zgjidhje të dizajnuara ndryshe - ndryshe për këtë çështje. 
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Figura 30. Privatësia dhe anonimiteti përmes dy blockchain të veçantë. 
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Mënyra se si funksion procesi duke filluar nga faza kur votuesi vendos të votojë e deri në fazën 

e përfundimit të votimit dhe të shpalljes së rezultateve janë dhënë në hapat e mëposhtëm: 

o Hapi 1. Blockchain me çelësa të shpërndarë do të gjenerojë çiftet e çelësave publik-privat 

në mënyrë që votuesit e kualifikuar do t'i përdorin për të enkriptuar votat. Përveç 

gjenerimit dhe menaxhimit të çelësave, ky blockchain do të verifikojë paraprakisht nëse 

votuesi ka të drejtë vote dhe nuk ka votuar më parë.  

o Hapi 2. Me kërkesën e votuesit dhe pas arritjes së konsensusit me algoritmin e përdorur 

për konsensus, siç përshkruhet në [222] ose edhe me forma të tjera të konsensusit, DKB 

gjeneron çiftin e çelësave që votuesi do të përdorë për të enkriptuar votën. DKB 

paraprakisht konfirmon se zgjedhësi ka të drejtën e votës dhe nuk ka votuar më herët deri 

në momentin e kërkesës sipas një algoritmi hapash siç mund të jenë në Figura 31. 

Kërkesa e votuesit për të votuar mund të bëhet automatikisht pasi që ai të jenë autentikuar 

në një ndërfaqe ose aplikacion i cili mundëson votimin. 

 
Figura 31. Kontrolli nëse votuesi ka të drejtë vote dhe nuk ka votuar. 

o Hapi 3. Siç paraqitet në Figura 30, votuesi pasi të ketë marrë të drejtën e votimit, 

fletëvotimin e tij elektronik (votën) e enkripton duke përdorur çelësin publik të gjeneruar 

nga DKB. Por paraprakisht, votuesi gjeneron një nonce kriptografike të cilën ia e shton 

votës përpara se ta enkriptojë me çelësin publik. Gjenerimi i nonce dhe enkriptimi ndodh 

gjatë procesit të votimit brenda ndërfaqes ose aplikacionit që votuesi e përdor për të 

votuar. Nëse vota shënohet me 𝑉, çelësi publik i gjeneruar nga DKB me 𝐾𝑝𝑢𝑏, nonce 
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kriptografike me 𝑛𝑜𝑛𝑐𝑒 dhe me 𝐸 funksioni i enkriptimit, atëherë procesi i enkriptimit 

të votës përkufizohet si: 

 𝐸(𝑉 + 𝑛𝑜𝑛𝑐𝑒, 𝐾𝑝𝑢𝑏(𝐷𝐾𝐵)) (12) 

Marrëdhënia e tillë e votës dhe e nonce i mundëson votuesit për të verifikuar nëse vota e 

tij është numëruar dhe për më tepër nëse vota e tyre është numëruar saktë. 

o Hapi 4. Pas enkriptimit si në hapin paraprak, votuesi gjeneron hash-in e çelësit të tij privat 

dhe atë ia bashkëlidh votës së enkriptuar + nonce. Duke përdorur hash-in e çelësit të tij 

privat, votuesi mund të verifikojë që vota e tij është e vlefshme dhe nuk është manipuluar 

gjatë procesit të votimit. Nëse me 𝐾𝑝𝑟(𝑣𝑜𝑡𝑢𝑒𝑠) shënohet çelësi privat i votuesit dhe me 

𝐻 funksioni i gjenerimit të hashit të çelësit privat të votuesit, atëherë procesi i gjenerimit 

të hash dhe bashkëlidhjes me votën e enkriptuar do të jetë:  

 𝐻(𝐾𝑝𝑟(𝑣𝑜𝑡𝑢𝑒𝑠))  + 𝐸(𝑉 + 𝑛𝑜𝑛𝑐𝑒, 𝐾𝑝𝑢𝑏(𝐷𝐾𝐵)) (13) 

o Hapi 5. Vota e enkriptuar + nonce së bashku edhe me hash nënshkruhen në mënyrë 

digjitale me çelësin privat të votuesit. Nëse me 𝑆𝐾𝑝𝑟(𝑣𝑜𝑡𝑢𝑒𝑠) shënohet nënshkrimi digjital 

i votuesit me çelësin e tij privat, atëherë nënshkrimi i mesazhit (hash i çelësit privat të 

votuesit + enkriptimi i votës dhe nonce) mund të përkufizohet si: 

 𝑆𝐾Pr(𝑣𝑜𝑡𝑢𝑒𝑠)
(𝐻(𝐾𝑝𝑟(𝑣𝑜𝑡𝑢𝑒𝑠))  + 𝐸(𝑉 + 𝑛𝑜𝑛𝑐𝑒, 𝐾𝑝𝑢𝑏(𝐷𝐾𝐵))) (14) 

Votuesi tashmë është gati të hedhë votën e tij, e cila tashmë si një lloj transaksioni do t'i 

dërgohet EVB-së. Megjithatë gjatë transmetimit, do të ketë një mekanizëm për të ndarë 

të dhënat e votuesve nga të dhënat e votës dhe një lloj mekanizmi të përzierjes siç 

paraqitet te hapi 6 i skemës në Figura 30. 

o Hapi 6. Një mekanizëm që luan rolin e anonimizuesit do të përdoret në këtë hap, duke 

përzier vulat kohore të votave me qëllim që të zvogëlohet rreziku i identifikimit të 

votuesve përmes vulave kohore ose radhës së votimit. Përveç përzierjes së vulave kohore, 

kjo qasje garanton që të dhënat e votuesve të ndahen nga vota. Kjo është një analogji e 

votimit me zarfe ose siç zakonisht njihet votimi me postë. Në këtë rast zarfi i brendshëm 

përmban fletën e votimit (votën), por nuk ka asnjë informacion për votuesin, ndërsa zarfi 

i jashtëm përmban të dhënat e votuesit, por nuk përmban asnjë të dhënë për fletën e 

votimit (votën). 

o Hapi 7. Pas veprimit në hapin 6, votat e enkriptuara do të ruhen në EVB. Për shkak se i 

ashtuquajturi mbështjellës i jashtëm, i cili ishte nënshkrimi i votuesit, hiqet në këtë hap, 

mbetet vetëm vota e enkriptuar me shtesat e tjera, siç është përkufizuar te (13). Sipas 

analogjisë së zarfit, në këtë rast, është vetëm zarfi i brendshëm, i cili nuk përmban asnjë 
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informacion për zarfin e jashtëm (të dhënat e votuesve). 

o Hapi 8. Nënshkrimi i votuesit hiqet nga fletëvotimi i enkriptuar, duke siguruar që vota 

nuk është e lidhur me votuesin. Sipas analogjisë së zarfit në këtë rast janë vetëm zarfet e 

jashtme që nuk përmbajnë asnjë informacion për zarfin e brendshëm (të dhënat e votës). 

DKB ruan nënshkrimet e votuesve si dhe informacione të tjera të votuesve, përmes së 

cilave më pas mund të bëhet verifikimi, siç është përshkruar në Figura 31. Sikurse 

votuesit ashtu edhe autoritetet mund të verifikojnë nëse një votues ka votuar. E kjo bëhet 

përmes ruajtjes së zarfit të jashtëm që paraqet nënshkrimin e votuesit dhe të dhëna të tjera 

të votuesit në varësi të kërkesave ligjore e teknike të sistemit. 

o Hapi 9. Blockchain i Votave të Enkriptuara ruan votat e enkriptuara së bashku me nonce 

dhe hash-in e çelësit privat të votuesit gjatë gjithë seancës së votimit. Pra këtu ruhen 

fletëvotimet sikurse ruhen në kutitë e votimit te votimi tradicional me letër, ose siç shihet 

paraqitet edhe në Figura 29. Në mënyrë që votat të ruhen në EVB deri në mbyllje të 

procesit të votimit përdoren kontratat e mençura përmes të cilave pamundësohet që votat 

të transferohen për publikim të rezultateve. 

Ruajtja e votave në EVB pa nënshkrimin e votuesit garanton anonimitetin dhe privatësinë, ndërsa 

ruajtja e nënshkrimit të votuesit në DKB parandalon mashtrimin përmes votimit të dyfishtë. Me 

Blockchain të Votave të Enkriptuara, vota nuk mund të lidhet me votuesin, por edhe Blockchain 

me Çelësa të Shpërndarë nuk mund të lidh kurrë nënshkrimin (votuesin) me votën. Pra përmes 

këtyre karakteristikave, përmbushet dy parakushtet kryesore të votimit e që janë privatësia dhe 

anonimiteti. Kontratat e mençura mund të menaxhojnë kohën e votimit si në DKB ashtu edhe në 

EVB. Kur të mbarojë koha e votimit, gjenerimi i çelësave nuk do të lejohet dhe për rrjedhojë as 

votimi. Pas përfundimit të procesit të votimit, siç parashihet në aspektin ligjor dhe përmes 

kushteve teknike që mund të zbatohen e ekzekutohen përmes kontratave të mençura sistemi 

mund të jenë gati për fazat e ardhshme e që nënkupton numërimin dhe shpalljen e rezultateve. 

Paraprakisht Blockchain me Çelësa të Shpërndarë dhe Blockchain i Votave të Enkriptuara 

përmes mekanizmave të konsensusit pajtohen që ky proces të fillojë. Blockchain i Votave të 

Enkriptuara nënshkruan grupin ose grupet e të dhënave të të gjitha votave që mban në librin e tij. 

Nënshkrimi i grupit ose grupeve të të dhënave të gjitha votave bëhet përmes çelësit privat të 

Blockchain të Votave të Enkriptuara. Pas nënshkrimit, grupi ose grupet e të gjitha votave 

dërgohen në formë të transaksioneve te Blockchain me Çelës të Shpërndarë, siç paraqitet në 

Figura 32. Grupi i të dhënave, në këtë kuptim, përfaqësojnë fletëvotimet, një listë votash pa 

informacion votuesish, duke siguruar kështu anonimitetin dhe privatësinë e votuesve. 
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Figura 32. Transferi i votës, dekriptimi dhe rezultatet 

Blockchain me Çelësa të Shpërndarë vërteton nënshkrimin e të dhënave të fletëvotimeve të 

enkriptuara e të dërguara nga Blockchain i Votave të Enkriptuara duke përdorur çelësin publik 

të Blockchain të Votave të Enkriptuara. Nëse vërtetimi është i vlefshëm, atëherë DKB dekripton 

votat e enkriptuara. Çelësi privat i Blockchain të Çelësave të Shpërndarë përdoret për të 

dekriptuar votat. Blockchain me Çelës të Shpërndarë verifikon që numri i nënshkrimeve të 

votuesve është i barabartë me numrin e votave të marra nga Blockchain i Votave të Enkriptuara 

përpara se të bëjë dekriptimin, duke vërtetuar se nuk ka më shumë vota se votuesit ose anasjelltas. 

Pas dekriptimit të votave, Blockchain me Çelës të Shpërndarë llogarit votat dhe shpall rezultatet 

bazuar në kriteret e përcaktuara ligjërisht. 

5.4 Vlerësimi i hapësirës dhe konsumit të energjisë 

Gjatë procesit të votimit përpunohen dhe ruhen të dhëna të ndryshme, si të dhënat e 

votuesve, të dhënat e zonave zgjedhore dhe të dhëna të tjera të krahasueshme. Në varësi të numrit 

të votuesve, madhësia e ruajtjes (storage size) mund të rritet. Të dhënat janë të përsëritura sepse 

Blockchain është i shpërndarë. Të dhënat e përsëritura varen nga numri i nyjave të përdorura për 

të minuar në Blockchain. Llogaritja e diskut për të ruajtur të dhënat e votimit bazohet në 

strukturën e Blockchain. Organizimi i të dhënave në bllok varet nga numri i transaksioneve dhe 

platforma e përdorur. Meqenëse, në Blockchain aktual, madhësia e bllokut është pothuajse 1 MB 

(megabajt), llogaritjet bazohen në 1024 bajt (1 kilobajt). Sipas llogaritjeve të IBM [223], blloku 

1 MB duhet të jetë në gjendje të ruajë 1000 vota. Bazuar në supozimet e mësipërme, formula për 

llogaritjen e hapësirës së nevojshme për sistemin e votimit është: 

storage_size = (number_of_voters/1000) * 1 MB  

Në rastin e 10 milionë votuesve, madhësia minimale e ruajtjes së një nyje duhet të jetë rreth 

10,000 MB ose afërsisht 10 GB (gigabajt). Të dhënat e përsëritura llogariten duke shumëzuar 

madhësinë e ruajtjes me numrin e nyjave që kryejnë mining. Konsumi i energjisë duhet të merret 

parasysh pavarësisht nëse përdoren nga dy platformat më të njohura, nëse platforma Ethereum si 

një rrjet publik ose platforma Hyperledger si një rrjet me qasje të kufizuar ose të lejuar të bllokut. 

Sasia e energjisë së konsumuar nga blockchain përcaktohet nga vështirësia e bllokut dhe numri i 
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hashave të gjeneruara për sekondë (i quajtur hash rate) [224]. Konsumi total i energjisë 

përcaktohet gjithashtu nga numri i përgjithshëm i nyjave, i cili mund të variojë nga disa dhjetëra 

në disa qindra në varësi të llojit të zgjedhjeve dhe aktorëve të përfshirë, si ministritë, bashkitë, 

shoqëria civile, universitetet dhe institucione të tjera të rëndësishme. Supozimi i kostos së 

përgjithshme i të gjithë sistemit (konsumi i energjisë vetëm për minimin e transaksioneve) u 

llogarit si më poshtë: 

energy_cost_per_day = (no_of_nodes * node_power_consumption) * prices_per_kWh * 24 h  

Një qasje e ngjashme llogaritjeje është dhënë në [225], e cila përcakton energjinë mesatare për 

ruajtjen e një njësie të dhënash për një vit. Megjithatë, për shkak se votimi elektronik zgjat vetëm 

disa ditë ose javë, madhësia e diskut dhe përdorimi i energjisë mund të jenë më pak të 

rëndësishme.  
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KAPITULLI 6 

6 KONKLUZIONET DHE PUNA NË TË ARDHMEN 

Sistemet elektronike të votimit kohët e fundit kanë filluar të gjejnë më shumë 

aplikacione në botën reale për shkak të avantazheve të tyre të shumta. Aplikimi i teknologjisë 

blockchain mund të jetë më i besueshëm se teknologjitë tradicionale, sepse sistemet 

tradicionale ose elektronike të votimit zakonisht menaxhohen nga një autoritet i vetëm që 

gjithashtu ka rrezikun e manipulimit. Për shkak se blockchain është i shpërndarë, nuk 

menaxhohet nga një autoritet i vetëm dhe përdor metoda të ndryshme konsensusi midis palëve, 

ai mund të përmirësojë sistemet elektronike të votimit. Pandryshueshmëria e blockchain 

siguron integritetin e të dhënave përmes auditimit, por privatësia dhe anonimiteti janë ende 

ndër shqetësimet kryesore që në varësi të dizajnit të sistemeve duhet të adresohen dhe të 

trajtohen me kujdes të shtuar.  

Kjo tezë jep një pasqyrë të kriptografisë duke përfshirë historikun, algoritmet dhe 

protokollet e ndryshme kriptografike, funksionet hash, nënshkrimet digjitale dhe 

infrastrukturën e çelësave publik. Më pas shtjellon teknologjinë blockchain duke dhënë 

konceptet themelore të kësaj teknologjie, arkitekturën, dallimet dhe ngjashmëritë e sistemeve 

të centralizuara dhe të decentralizuara. Për t’u kuptuar më qartë teknologjia blockchain 

përshkruhen elementet, proceset dhe karakteristikat kyçe të blockchain, siç janë gërmuesit, 

gërmimi, nyjat, blloku, libri i decentralizuar, shkallëzueshmëria, gjurmueshmëria, 

anonimiteti, privatësia, por edhe llojet e blockchain dhe mekanizmat e ndryshëm të 

konsensusit. Përveç kësaj u eksploruan edhe disa nga platformat më të njohura e që janë të 

bazuara në teknologjinë blockchain duke treguar karakteristikat kryesore të tyre. Teza 

shtjellon edhe kontratat e mençura dhe mundësitë e zbatimit të tyre të përgjithshëm e me theks 

të veçantë në votimin elektronik, por edhe përfitimet dhe sfidat e ndryshme të zbatimit dhe 

përshtatjes së teknologjisë blockchain. Janë bërë studime e analiza të ndryshme për sistemet 

dhe zgjidhjet e ndryshme aktuale të votimit elektronik të bazuara në teknologjinë blockchain. 

Analiza dhe krahasimi i zgjidhjeve aktuale, por edhe qasja e propozuar përmes blockchain të 

veçantë arrijnë të japin përgjigje në pyetjet e ngritura, por edhe në çështje të tjera. Skema e 

propozuar përmes modelimeve të ndryshme të blockchain jep përgjigje për parandalimin e 

votuesve mashtrues që të votojnë dy e më shumë herë. Gjithashtu tregohet karakteristika e 
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pandryshueshmërisë së regjistrimit të rezultateve në blockchain, sfidat në zbatimin e 

kontratave të mençura e me theks së veçantë ruajtja e anonimitetit dhe privatësisë së votuesit. 

Skemat dhe protokollet aktuale të votimit elektronik nuk përmbushin plotësisht kriteret 

e besueshmërisë pasi ato nuk plotësojnë në mënyrë adekuate karakteristikat e sigurisë, 

privatësisë dhe anonimitetit. Në bazë të studimeve dhe analizave, sistemet BSJC dhe Anti-

Quantum nuk arrijnë të përmbushin pritjet e votuesve për saktësinë, korrektësinë, 

shkallëzueshmërinë dhe ndryshueshmërinë. Skemat OVN, DATE, BES dhe BEA, nga ana 

tjetër, nuk plotësojnë kërkesat për korrektësi, integritet dhe shkallëzim. Për të bërë një balancim 

dhe përmbushje të privatësisë e anonimitetit qasja e studimit tonë ka qenë përmes zbatimit të 

dy blockchain të veçantë e të pavarur nga njëri tjetri. Qasja bazohet në Blockchain të 

Menaxhimit të Çelësave (DKB) dhe Blockchain të Votave të Enkriptuara (EVB). Skema e 

propozuar përmes kësaj qasje, përveç përmbushjes së anonimitetit dhe privatësisë merr 

parasysh edhe integritetin, saktësinë dhe korrektësinë. Privatësia e votuesve dhe anonimiteti i 

votës arrihen duke ruajtur votat dhe të dhënat e votuesve në një blockchain të veçantë dhe duke 

përdorur metoda dhe protokolle kriptografike. Integriteti dhe saktësia arrihet duke përdorur një 

nonce kriptografike dhe një hash të çelësit privat të votuesit, i cili i lejon votuesin të verifikojë 

votën e tij dhe të sigurojë që vota e tij është numëruar saktë. Kjo mund të bëhet përmes 

krahasimit të numrit të votave me numrin e nënshkrimeve të votuesve. Blockchain me Çelësa 

të Shpërndarë garanton gjithashtu se asnjë votues mashtrues nuk ka votuar më shumë se një 

herë, pasi kjo verifikohet përpara se votuesi të hedhë votën e tij dhe kjo arrihet përmes 

protokolleve dhe mekanizmave të konsensusit.  

Teknologjia blockchain mund të parandalojë shumë lloje të mashtrimit të votuesve në 

zgjedhje, kështu që mund të jetë teknologjia e së ardhmes për shumë fusha, por edhe për 

votimin elektronik. Edhe përdorimi i kontratave të mençura përmirëson shpejtësinë, efikasitetin 

dhe saktësinë pasi që kontratat ekzekutohen menjëherë automatikisht posa të përmbushen dhe 

verifikohen kushtet dhe kriteret e kontratës. 

6.1 Reflektim kritik 

Pikëpamja se a duhet të zbatohet teknologjia blockchain në votim është trajtuar në një 

numër punimesh të botuara, por do të reflektojmë në mënyrë kritike mbi aftësinë për të kapur 

përfitime dhe për të rritur efektivitetin e kësaj teknologjie në proceset zgjedhore. Shumica e 

sistemeve aktuale të votimit kanë mangësi, por rreziqet e sigurisë mund të vazhdojnë në 

sistemet e votimit të bazuara në internet dhe blockchain, thotë një studim nga studiuesit e 

Institutit të Teknologjisë i Massachusetts (MIT) [226]. Sipas studiueseve votimi në internet ose 

votimi në blockchain nuk do të zgjidhë tërësisht sigurinë e zgjedhjeve dhe pjesëmarrjen e 

kënaqshme, por mund të ndikojë në përmirësimin e karakteristikave të caktuara. Megjithatë 

studiues të tjerë theksojnë se një nga problemet më të mëdha që mund të zgjidhen përmes 

blockchain është mashtrimi i votuesve dhe se pas zgjedhjeve presidenciale të vitit 2020 në 
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SHBA, bota mund të jetë gati për votim blockchain në shkallë më të gjëra. Zbatimi i blockchain 

në procesin zgjedhor, përveç që do të eliminonte çështjet e vonesës, hedhjes ose humbjes së 

fletëvotimeve postare gjatë rrugës do të zvogëlonte edhe kohën e nevojshme për numërimin e 

votave. Është gjithashtu e mundur të zhvillohen dhe dizajnohen rregulla të sigurta të votimit që 

lejojnë vota të njëfishta ose të shumëfishta në varësi të sistemeve të votimit. Të gjitha fazat e 

procesit zgjedhor që nga koha e votimit deri në shpallje të rezultatit janë më shumë rëndësi, 

por publikimi i rezultateve është njëri ndër hapat më kritikë në procesin zgjedhor. Nëse 

rezultatet e zgjedhjeve sigurohen shpejt dhe në mënyrë transparente, ato mund të frymëzojnë 

besim, por në të kundërtën mund të ngritën shqetësime dhe dyshime. Blockchain si teknologji 

e shpërndarë plotëson kërkesat e shpalljes së rezultateve përmes kontratave të mençura për 

konsolidimin automatik dhe të saktë të rezultateve zgjedhore pasi ato të jenë përmbyllur. 

Përveç këtyre, sfidat me të cilat përballet votimi elektronik është mbajtja e të dhënave në 

mënyrë të sigurt, transparente, por edhe të auditueshme, gjë që zgjidhet përmes teknologjisë 

blockchain. 

6.2 Puna në të ardhmen dhe përmirësimet e mundshme 

U tha edhe në hyrje të këtij punimi se votimi elektronik është pjesë përbërëse qeverisjes 

elektronike dhe për një zbatim të suksesshëm duhet të përmbushen edhe aspektet ligjore, por 

edhe ato teknike. Përmbushja e kushteve dhe kritereve të kërkuara ndikojnë në ndërtimin e një 

sistemi integral dhe të besueshëm që shpie në besim të votuesit që procesi është i drejtë dhe 

transparent. Për këtë arsye duhet të zhvillohen studime të shumta meqenëse teknologjia 

blockchain është ende në fillimet e saj, por ajo po maturohet së bashku me votuesit e rinj. Qasja 

e propozuar dhe zbatimi i skemës përmes blockchain të veçantë ofron zgjidhje në përmbushjen 

e privatësisë dhe anonimitetit, por duhet të hulumtohen edhe më tutje modelet e ndryshme të 

votimit. Po ashtu duhet të bëhen studime dhe analiza të mëtutjeshme për mekanizmin e ndarjes 

së votës nga votuesi dhe pjesa e anonimizimit që ndodh gjatë procesit të votimit te skema e 

propozuar. Një karakteristikë tjetër që ka nevojë për hulumtime dhe gjetjen e një zgjidhje të 

kënaqshme për sistemet me numër të madh të votuesve është shkallëzueshmëria e sistemit. Në 

varësi të numrit të votuesve, llojit të blockchain dhe arkitekturës së sistemit të votimit 

shkallëzueshmëria mund të jetë një sfidë e cila mund të rrisë kohën e përpunimit të 

transaksioneve.  

Përkundër hulumtimeve të shtuara për zbatimin e blockchain sidomos në fushën e 

financave, duhet të i kushtohet vëmendje më e madhe zbatimit të blockchain në shërbimet 

qeveritare. Këtyre hulumtime të përcillen edhe me pilotime të zgjedhjeve nëpër shoqata, 

organizata e universitete dhe rezultatet të ndahen me komunitetin shkencor dhe më gjerë. Është 

e rëndësishme që të zhvillohet prototipi dhe të testohet përmes vendosjes në një rrjet testues 

për të vëzhguar se si funksionon në një blockchain specifik. 
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