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Abstrakti 

 

Blockchain parqet një teknologji të re për kohën, ku mënyra dhe principi se si funksionon, 

ka dallim krahasuar me sisteme aktuale që janë sistemet e centralizuara dhe të shpërndara. Mënyra 

se si ruhen dhe procesohen shënimet në blockchain ka bërë që të analizohen shumë procese për 

mënyrën e implementimit të tyre në këtë teknologji. Migrimi i sistemeve ekzistuese apo edhe 

krijimi i sistemeve të reja në blockchain, për industrinë është një sfidë e cila nuk guxon të tejkalohet 

pa pasur një kujdes të veçantë. Përballja me rreziqet qe dalin nga aspekti i sigurisë dhe privatësisë 

së shënimeve e bën këtë një studim të rëndësisë së veçantë. Nga ruajta dhe menaxhimi i shënimeve 

në sisteme të kontrolluara dhe mirë të izoluara për qasje nga jashtë, tani teknologjia blockchain 

(varësisht prej llojit të blockchain) mund ti ekspozon ato ndaj botës së jashtme, dhe në raste në 

këto shënime mund të ketë qasje pothuajse çdokush. Me rritjen e shkallës së përdorimit të Internetit 

paralelisht është rritur edhe nevoja e hulumtimit të qasjeve të reja ndaj këtyre çështjeve. Privatësia 

e shënimeve mbetet ende sfidë në vete, kjo bazuar në raportimet e shumta, ku në shumë vende dhe 

kompani, privatësia ka qenë cak i sulmeve të ndryshme. Aspekti teknologjik i mbrojtjes së 

privatësisë në njërën anë dhe kërkesat e rregullatorëve (si p.sh. GDPR) për mbrojtje të privatësisë, 

që duhet plotësuar kërkojnë një kujdes dhe investim të veçantë në këtë përballje. Dhe për të arritur 

sadopak një përmbushje të tillë të kërkesave duke mos cenuar përdorimin e teknologjive të reja, 

për kohën e vetmja mënyrë me e përshtatshme është përdorimi i mirëfilltë i kriptografisë. Duke 

marrë parasysh të gjitha këto aspekte, ka lindur edhe motivimi i punimit të kësaj teze. Nga 

hulumtimet dhe analizat e gjendjes aktuale të sistemeve të ndryshme, si dhe krahasimi i tyre me 

gjendjen aktuale të hulumtimeve në këtë lëmi, është ardhur deri tek qëllimi kryesor i kësaj teze. 

Pra me këtë tezë është tentuar që një në shkallë të mirë te rritet niveli i sigurisë dhe privatësisë së 

blockchain dhe shënimeve të cilat ruhen dhe procesohen në këtë sistem. Rezultatet e kësaj teze 

janë vërtetuar si në aspektin teorik ashtu edhe në atë praktik duke eksperimentuar me sisteme 

ekzistuese që janë në treg. Prej rezultateve është vërtetuar që është arritur rritja e sigurisë dhe 

privatësisë duke mos pasur ndikim apo edhe nevojë për ndryshim të sistemeve ekzistuese që veç 

janë në përdorim. 
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Abstract 

 

 

Blockchain is a new technology for the time, where the way and principle of how it works 

are different compared to current centralized and distributed systems. The way data is stored and 

processed in the blockchain has analyzed many processes for implementing them in this 

technology. The migration of existing systems or even the creation of new designs on the 

blockchain for the industry is a challenge that cannot be overcome without special care. 

Confronting the risks arising from the privacy aspect of data makes this a study of particular 

importance. From storing and managing records in controlled and well-insulated systems for 

outside access, now blockchain technology (depending on the type of blockchain) can expose them 

to the outside world. In some cases, even these records can be accessed by almost anyone. The 

need to research new approaches to these issues has also increased with the increase in Internet 

use. Data privacy remains a challenge in itself, based on numerous reports, where privacy has been 

the target of various attacks in many countries and companies. The technological aspect of privacy 

protection, on the one hand, and the requirements of the regulators (such as GDPR) for privacy 

protection, which must be met, require special care and investment in this encounter. And to 

somehow achieve such a fulfillment of the requirements without compromising the use of new 

technologies, for the time being, the only most suitable way is the genuine use of cryptography. 

Taking into account all these aspects, the motivation of this thesis was also born. The main goal of 

this thesis is derived from the research and analysis of the current state of different systems, as well 

as their comparison with the current state of research on this topic. So with this thesis, an attempt 

has been made to increase the level of security and privacy of the blockchain and the data that are 

stored and processed in this system. The results of this thesis have been theoretically and practically 

verified by experimenting with existing platforms on the market. From the results, it has been 

proven that the increase in security and privacy has been achieved without affecting or even 

needing to change the already used systems. 
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Parathënie 

 

Transaksionet datojnë qysh nga kohërat e lashta. Edhe pse ato nuk kanë qenë të realizuara 

dhe ruajtura sikurse me teknologjinë që kemi sot, prapë se prapë e kanë kryer rolin e tyre, për 

ruajtjen dhe procesimin e informatave në format e asaj kohe. Transaksioni si një proces përmban 

në vete informata që janë të nevojshme dhe mjaftueshme për qëllimin për të cilin përdoret. Ruajtja 

e tyre edhe pas përfundimit të punës për të cilin krijohet transaksioni, ka një rëndësi të veçantë si 

në aspektin e rasteve të mohimit ashtu edhe në aspekte të historisë dhe nxjerrjes së informatave të 

ndryshme që do të shërbenin për përmirësim të proceseve apo edhe për avancime të ndryshme të 

proceseve. 

Me paraqitjen e kompjuterëve dhe mundësisë që përveç procesimit, të dhënat mund edhe të ruhen 

për një kohë të gjatë, ka lindur edhe nevoja dhe kërkesat që informatat e ndryshme për transaksione 

dhe informata tjera, të ruhen, procesohen dhe ekspozohen në forma të sigurta duke mos dëmtuar 

askënd. Tani prej sfidave që kanë qenë, që të kemi teknologji që proceson shpejtë dhe ruan shënime 

të shumta, janë paraqitur sfidat se si këto informata ti ruajmë dhe ti përdorim në përputhje me të 

drejtat e pronarëve të tyre e gjithashtu edhe në harmoni me legjislacionet dhe rregulloret e 

ndryshme në fuqi. Kjo sfidë ende nuk është tejkaluar dhe çdo ditë e më shumë po paraqiten 

probleme të cilat janë si pasojë e kësaj. Gjithashtu vlenë të cekët se tejkalimi i kësaj sfide përmban 

në vete procese mjaft komplekse dhe nuk mund të paramendohet një zgjidhje e afërt e cila mund 

të konsiderohet e sigurtë. Arsyet që nuk mund të shihet një zgjidhje e afërt janë të shumta, duke 

filluar prej asaj që tani më veç ekzistojnë sisteme të cilat posedojnë sasi të mëdha të të dhënave 

personale dhe të dhënave tjera që duhet të jenë konfidencale, dhe implementimi i kritereve për 

përmbushjen e sigurisë dhe privatësisë kërkon kohë, ndryshime të mëdha në sisteme ekzistuese, e 

po ashtu edhe kosto të lartë, ku të gjitha këto e zgjasin kohën e përmbushjes së kritereve të sigurisë 

dhe privatësisë, mirëpo edhe ndryshimi i sistemeve ekzistuese ka gjithmonë rrezikun e ndikimit 

zingjiror në procese dhe funksione tjera. Mirëpo kjo kohëzgjatje në çdo moment rrezikon që këto 

kritere të mos zbatohen dhe të dhënat mund të ekspozohen dhe keqpërdoren vazhdimisht. Sfidë e 

cila është me e lehtë për implementim është që në sistemet e reja, që nga fillimi të vendosen këto 

kritere, që së paku të kemi një mbrojtje më të mirë në të ardhmen. Edhe pse kjo duket 

shpresëdhënëse, prapë duhet të kemi parasysh që legjislatura, rregulloret dhe teknologjia po 

ndryshon dhe do të ndryshojë çdo herë, d.m.th. prapë duhet që të jemi të kujdesshëm që edhe në 

sistemet që zhvillohen apo edhe ato ekzistuese që ndryshohen, të kemi mundësinë që të bëjmë 

implementime të shpejta dhe të sigurta kundrejt kërkesave të reja. Tek sistemet tradicionale (të 

centralizuara) implementimet e tilla janë më të menaxhueshme dhe më lehtë të implementueshme 

(pa pasur në konsideratë koston që është e madhe), mirëpo tek sistemet e decentralizuara të llojit 

blockchain, ndryshimet sa i përket përmbajtjes së të dhënave është një sfidë në vete kur dihet se të 
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dhënat janë të lidhura kriptografikisht (përfshirë vlerat HASH, nënshkrimet digjitale, enkriptimet, 

etj.) në mes vete dhe pothuajse është i pamundur çdo intervenim. Në këto sisteme që të kemi një 

mundësi të tillë që u përmend më lart duhet të planifikohen dhe implementohen zgjidhje që edhe 

në të ardhmen të kemi mundësi të përmbushjes së kërkesave për siguri dhe privatësi, pa e cenuar 

integritetin e sistemit. Një zgjidhje e tillë është paraqitur në këtë punim, ku zgjidhja e ofruar përveç 

në blockchain mund të përdoret edhe në sisteme ekzistuese të centralizuara dhe të shpërndara. Në 

këtë zgjidhje i është kushtuar rëndësi të veçantë edhe ndryshimeve në të ardhmen, ku varësisht prej 

zhvillimeve teknologjike dhe kërkesave legjislative, është lehtë adoptimi dhe implementimi i tyre. 

Algoritmet e ndryshme kriptografike përmes të cilave sot ofrohet siguri e kënaqshme, nuk 

domethënë që në të ardhmen do mbesin në këtë nivel. Me zhvillimet e teknologjisë së kompjuterëve 

kuantik, edhe ndryshimi i formave të kriptografisë është dhe do të jetë i domosdoshëm. Pas 

hulumtimeve, studimeve dhe analizave, është ardhur në përfundim që si zgjidhje më e përshtatshme 

është përdorimi i koncepteve WoT (Web Of Trust), duke përdorur analogji me skemat e enkriptimit 

me PGP. Kjo përveç që ofron siguri të një niveli të kënaqshëm, gjithashtu krijon pavarësi në 

implementim. 

Zgjidhja e ofruar në këtë punim si përparësi kryesore të saj e ka se është e pavarur në aspektin e 

algoritmeve kriptografike e gjithashtu edhe e pavarur në aspektin e platformave ku përdoret. Kjo 

zgjidhje implementohet në shtresën e të dhënave dhe nuk ka ndikim funksional në procese në 

veçanti e as në platforma në përgjithësi. 
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Struktura e tezës 

Ky punim ka një strukturë të ndarë në pjesën e fillimit, pastaj pesë pjesë/kapituj, ku në 

secilën prej tyre janë të sqaruara deri në një nivel detajet më përmbajtje të nevojshme që të kemi 

një pasqyrë më të mirë se si kemi ardhur deri tek rezultati, dhe në fund pjesa e përfundimit. 

Në pjesën e parë është hyrje e cila përshkruan zanafillën e problemit prej historisë, ku pastaj 

përcillet me motivimin se si ka rrjedhur. Pjesa e dytë ka të bëjë me një shpjegim të kriptografisë, 

algoritmet që më shumë janë të përfshira në hulumtim, dhe gjithashtu edhe modeli matematikorë i 

tyre, duke filluar prej bashkësisë së numrave që përdorën më shumë në kriptografi. Pjesa e tretë 

është një shpjegim i teknologjisë blockchain dhe llojeve të blockchain, algoritmet  kryesore të 

konsensusit që përdoren etj. Pjesa e katërt ka të bëjë me gjendjen aktuale të blockchain fokusuar 

në siguri dhe privatësi të transaksioneve, dhe në pjesën e  pestë është sqaruar përshkrimi i problemit 

dhe zgjidhja e tij. 

Punimi është e organizuar si në vijim: 

Kapitulli 1:  Në këtë kapitull është përshkruar një hyrje prej zanafillës së transaksioneve duke filluar 

prej kohës së lashtë me shkëmbime të mallrave e deri tek paraqitja e parasë. Këto përshkrime janë 

bazuar në burime të historisë së ekonomisë dhe teknologjisë. Pastaj është shpjeguar se si ka ardhur 

deri të përdorimi i parasë dhe krijimit të transaksioneve si mjete dhe procese të domosdoshme për 

një rrjedhë më të mirë të pagesave. 

Në pjesën e dytë të hyrjes është shpjeguar motivimi për këtë punim, ku janë marrë për bazë 

hulumtimet dhe gjendja aktuale me problemet dhe sfidat që po ballafaqohet. 

Kapitulli 2: Në këtë kapitull janë shpjeguar aspekte të përgjithshme të kriptografisë, duke filluar 

me ndarjen e kriptologjisë dhe është vazhduar në me shumë detaje pjesa e cila është përdorur në 

këtë punim, si në analizë ashtu edhe në zgjidhje të problemit. Janë shpjeguar algoritme të ndryshme 

kriptografike, teoremat që kanë të bëjnë me bashkësitë e numrave që përdoren në kriptografi, 

funksionet HASH, nënshkrimet digjitale dhe algoritmet që përdoren për nënshkrime digjitale, këto 

gjithashtu janë sqaruar edhe përmes paraqitjeve skematike dhe tabelave. Pasi që funksionimi i PGP 

dhe konceptit Web of Trust, lidhet ngushtë me këtë punim, në këtë pjesë janë inkuadruar edhe 

shpjegimet për to. 

Kapitulli 3: Blockchain si teknologji the llojet e tij, janë shpjeguar në këtë kapitull. Shpjegimi 

vazhdon me aspekte të përgjithshme pastaj me llojet e blockchain dhe përdorimi i mekanizmave 

kryesore të konsensusit. 
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Kapitulli 4: Gjendja aktuale e blockchain dhe krahasimet në mes të mekanizmave të konsensusit 

janë të shpjeguara në këtë kapitull. Janë paraqitur dhe krahasuar hulumtimet e fundit jo vetëm ato 

shkencore mirëpo edhe implementimet në industri, që të arrihet një gjendje sa më aktuale, në 

mënyrë që zgjidhja që kemi ofruar të jetë unike dhe më veçori që nuk kanë zgjidhjet e deritanishme 

të publikuara. Gjendja aktuale është hulumtuar dhe analizuar me fokus në siguri dhe privatësi të 

blockchain dhe transaksioneve në blockchain. Aspekti i kriptovalutave nuk ka fokus të theksuar, 

pasi që fokusi është në blockchain si teknologji në përgjithësi. 

Kapitulli 5: Në këtë kapitull sqarohet përshkrimi i problemit dhe mënyra se si është ardhur deri tek 

gjetja e zgjidhjes. Janë sqaruar metodologjitë e përdorura, hapat që janë ndërmarrë deri të arritja e 

rezultatit, pastaj në aspektin e sigurisë janë dhënë propozimet e përmirësimit për tre mekanizmat 

kryesor të konsensusit, ku këto janë edhe të publikuara dhe prezantuara në konferenca 

ndërkombëtare. Në vijim janë sqaruar si është arritur që të plotësohen objektivat e punimit secili 

veç e veç prej gjenerimit dhe shkëmbimit të çelësave, enkriptimit i informatave dhe deri tek 

aplikimi në një hapësirë punuese reale. Janë paraqitur rezultatet e arritura si në aspektin teorik ashtu 

edhe në atë praktik. Përveç kësaj janë paraqitur edhe eksperimentet dhe rezultatet e tyre se bashku 

me përgatitjen e hapësirës punuese. Të gjitha këto rezultate janë të publikuara në revista dhe 

konferenca shkencore. 

Pjesa e fundit e punimit ka të bëjë me konkluzionet dhe diskutimet ku gjithashtu jepen edhe 

sugjerime se çka mund të jetë hulumtim dhe studim në të ardhmen që të arrihet një plotësim dhe 

avancim më i lartë i sigurisë dhe privatësisë në blockchain. 
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Fjalori dhe definimet 

 

Bitcoin 

Bitcoin, me shkronjën B të madhe, është emri i një kriptomonedhë, një rrjeti 

pagesash, një protokolli dhe komunitetit të tij me burim të hapur. Njësitë e 

monedhës referohen si bitcoin, me një shkronjë të vogël b. 

Blockchain 
Lloj i bazë së të dhënave ku shënimet janë të lidhura kriptografikisht njëra me 

tjetrën. Teknologji që ka filluar në vitin 2008 

Mining (Gërmim) 
Proces përmes të cilit bëhen kalkulime në arritjen e një konsensusi në mes të 

nyjave dhe marrjen e vendimit për vlefshmërinë e transaksionit/eve 

Enkriptim 
Formë e kodimit të të dhënave që janë të pakuptueshme për persona të cilët 

nuk posedojnë çelësin apo në raste edhe algoritmin 

Dekriptim 
Proces i kundërt i enkriptimit, ku të dhënat e enkriptuara kthehen në formën 

origjinale të tyre. 

Nënshkrim digjital 
Proces përmes të cilit të dhënave të caktuara u bashkëngjiten informata që 

tregojnë autorësinë e tyre. 

Kontratë e mençur 
Pjesë e kodit në blockchain, i cili ekzekutohet në momentin që plotësohen 

kushtet e dhëna në kod 
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KAPITULLI  1 

1 Hyrje 

 

Privatësia si një ndër elementet kyç në jetën e përditshme edhe pse daton herët, në 

blockchain është një fushë e re e kërkimit, në të cilën industria e teknologjisë informative është 

në hapat e parë të hulumtimit. Zhvillimi i hovshëm i teknologjisë në blockchain e ka 

përshpejtuar nevojën e aplikimit së blockchain në fusha të ndryshme. Siguria dhe privatësia në 

blockchain në gjendjen në të cilën ndodhet aktualisht, si dy koncepte tejet të rëndësishme janë 

fusha në të cilat ka mjaft çështje për të hulumtuar. Aplikimi i blockchain në procese ku përdoren 

informata personale të njerëzve apo edhe informata të bizneseve që duhet mbrojtur, kërkon 

kujdes mjaft të veçantë nga aspekti i sigurisë dhe i privatësisë. Këto dy koncepte edhe pse të 

ngjashme dallojnë në esencë njëra nga tjetra. Në sistemet tradicionale (pa blockchain) kjo 

arrihet duke përdorur algoritmet të ndryshme kriptografike, varësisht prej fushave ku aplikohet. 

Mirëpo në blockchain kjo është një sfidë në vete, pasi që blockchain është teknologji e re dhe 

gjithashtu të dhënat në blockchain janë të shpërndara në formë publike me vetinë e 

pandryshueshmërisë (ang. Immutability). 

 Në [1] është paraqitur struktura e bllokut në Bitcoin. Kjo strukturë nuk përmban ndonjë 

informatë private për njerëzit apo sistemin, pasi që aplikimi i Bitcoin është planifikuar vetëm 

për vlerë të valutave kripto. Aplikimi i blockchain në fusha tjera të industrisë e sidomos në 

sistemin bankar dhe të shëndetësisë kërkon hulumtime të veçanta për shkak të ndjeshmërisë së 

informatave. Struktura e paraqitur në [1] nuk mund të aplikohet për industri bankare, në 

shëndetësi etj. Për këto fusha struktura e blockchain zgjerohet duke përfshirë edhe informata 

tjera. Në [2] është analizuar privatësia e përdoruesve në Bitcoin, e cila është bërë më shumë 

duke u fokusuar në privatësinë e llogarive në blockchain, ku dhe si mund të nxirren informata 

për llogari të ndryshme. Analiza sjellë përfundimin se 40% e përdoruesve mund të zbulohen 

bazuar në informatat që përmbahen në bllok. Në [3] është shtjelluar aplikimi i blockchain në 

teknologji të ndryshme. Me këto aplikime është e pamënjanueshme inkorporomi dhe ruajtja e 

shënimeve të nevojshme për transaksione e sidomos atyre bankare. Standardi i cili përdoret në 

masë të madhe në pagesa është standardi ISO20022 1i cili ka një aplikim të madh pothuajse në 

                                                             
1 Ky standard është implementuar në sistemin bankar në Kosovë në korrik të vitit 2016. 
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të gjitha shtetet dhe bankat. Transaksionet bankare të realizuara sipas këtij standardi [4] 

përmbajnë një numër të madh të atributeve me shënime të ndryshme. Çështja e privatësisë 

ngritë shqetësime tek kompanitë dhe tek individët që ende janë të kujdesshëm për të miratuar 

kalimin në blockchain, pasi që duhet të përballen edhe me rregullat e GDPR(General Data 

Protection Regulation) [5]. 

Përveç përdorimit të blockchain për valuta kripto, me rritjen e kërkesave të biznesit për 

aplikimin e kësaj teknologjie në fusha të ndryshme, janë zhvilluar edhe platforma tjera që kanë 

avancuar si në përdorim ashtu edhe në kompleksitet. Ndër këto platforma janë Hyperledger dhe 

Corda, të paraqitura në [6] [7]. 

Në aplikimin e blockchain në fusha të përmendura dhe me standarde të transaksioneve bankare, 

duhet që të përfshihen edhe shënime private qoftë të personave po ashtu edhe kompanive. 

Përfshirja e tillë paraqet sfida të mëdha në aspektin e sigurisë dhe privatësisë pasi që siç dihet 

blockchain është sistem i decentralizuar dhe publik. Objektivi kryesor është fokusuar në siguri 

dhe privatësi të transaksioneve dhe informatave të ndjeshme, kjo është edhe obligim ligjor [8]. 

Ky objektiv arrihet duke modeluar dhe aplikuar skema dhe algoritme të kriptografisë të cilat 

në njërën anë do të ofrojnë siguri dhe privatësi të kënaqshme, dhe në anën tjetër do të jenë 

optimale ne aspektin e përformancës së ekzekutimit duke mos pasur ndikim në sistemet 

ekzistuese. Si bazë do të aplikohet koncepti Web of trust me skemën e njohur e PGP (ang. 

Pretty Good Privacy) [9], ndërsa për siguri do të aplikohet arkitektura dhe algoritmet e PKI(ang. 

Public Key Infrastructure) [10]. Aplikimi do të bëhet duke përdorur edhe familje të ndryshme 

të numrave të rastit si PNRG [11] dhe CSPRNG (Cryptographically Secure Pseudorandom 

Number Generators) [12]. 

1.1 Zanafilla dhe etapat e pagesave deri tek  blockchain 

 

Qysh prej kohëve të lashta, njeriu ka pasur nevojë për furnizim me gjëra të cilat i 

mungojnë. Plotësimin e këtyre nevojave e ka realizuar ose duke kërkuar burime të reja të 

furnizimit ose duke bërë shkëmbime të mallrave. Në një formë paratë, pagesat, blerjet etj., që 

i realizojmë në ditët e sotme, dikur nuk kanë ekzistuar. 

Me zhvillimin e civilizimit metodat e shkëmbimit (pagesave) kanë ndryshuar, sepse është 

paraqitur nevoja e kursimeve. Të marrim shembull, sikur të mos ekzistonin frigoriferët, si do 

të mund ta ruanin ushqimin dhe pijet dhe ti shfrytëzonim si kursime për më vonë? 

Me kohë duke u rritur kërkesat për burime të ndryshme, dhe nga vështirësia që të gjenden palët 

e interesit për shkëmbime, është ndryshuar forma duke u paraqitur burime të ndërmjetme ku 

përmes të cilave është vlerësuar diçka, p.sh.. shkëmbimi i mallrave me metale të ndryshme si 

bronz, bakër, ari etj. Në këtë moment në një formë është paraqitur edhe termi i njohur monedhë. 

Fillimisht janë paraqitur monedhat metalike të formave të caktuara. Në Figura 1 janë disa 

mostra të  monedhave Ilire të gjetura në territorin e Shqipërisë. 
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Figura 1. Monedha të ndryshme Ilire në territorin e Durrësit dhe Shkodrës [13] 

Me kalimin e kohës dhe me zhvillimin e mëtutjeshëm të civilizimeve, përveç pagesave me ari 

dhe monedha të cilat i ka pasur secila mbretëri, janë paraqitur edhe monedhat e materialit letër. 

Me paraqitjen e parave në letër është krijuar mundësi me e madhe e tregtimit, pasi që tani pas 

shitjes së një gjësendi ka mundur të blihet ajo çka dëshirohet apo edhe të kursehet. Me kohë 

kjo nuk ka mjaftuar pasi që ka paraqitur rrezik i humbjes apo edhe vjedhjes së mjeteve të 

rezervuara. Si nevojë e kohës janë krijuar bankat. Ideja e parë e krijimit të bankave daton nga 

koha e Babilonisë 1800 BC [14]. Pastaj në Romë dhe Greqi janë ofruar edhe kredi dhe depozita 

[14]. Banka e parë që njihet në histori është quajtur Banca Monte dei Paschi di Siena në Itali 

the daton që është krijuar në vitin 1472 [15]. Prej paraqitjes së parë të bankave është paraqitur 

nevoja që ë ruhen shënimet mbi transaksionet e realizuara. Këtu edhe mund të llogaritet nevoja 

për siguri të shënimeve të transaksioneve. Shkëmbimi dhe tregtimi në mes të palëve së pari 

bëhet me mirëbesim. Mirëpo mirëbesimi nuk mjafton gjithmonë. Si pasojë e kësaj janë krijuar 

sisteme të verifikimit në formë të kontratave.  

Me rritjen e industrisë, edhe tregtia në mes njerëzve është rritur, duke u mundësuar që palët 

prej     vendeve të ndryshme të kenë mundësinë e shit-blerjeve. Për të gjitha këto veprime është 

paraqitur nevoja që të ruhen në mediume të ndryshme, ku fillimisht si medium është përdorur 

letra2. Mirëpo me rritjen e transaksioneve, letra si medium për ruajtjen e informatave ka 

paraqitur problemet duke mos pasur mundësi që në kohë të shpejtë dhe pa gabime të bëhen 

llogaritje të ndryshme dhe nxjerrje të statistikave apo edhe raporteve. Me paraqitjen e 

kompjuterëve të parë, është krijuar edhe një mundësi e re e ruajtjes së informatave, ku përveç 

efikasitetit në punë, tani është bërë e mundur që edhe procesimet të kryhen më shpejtë. Të 

dhënat janë ruajtur në pajisje siç është Hard Disku apo edhe në mediume që janë quajtur floppy 

disk, apo edhe me vonë në CD dhe DVD. 

Inovacionet në lëmine e kompjuterikes dhe informatikës, kanë bërë shtytje të madhe në 

ndryshimet dhe fleksibilitetin e sistemeve financiare, dhe jo vetëm në to. Ruajtja e shënimeve 

në një kompjuter të vetëm nuk i ka përmbushur kërkesat e bizneseve. Me paraqitjen e rrjeteve 

kompjuterike, janë krijuar mundësi shume më të mëdha sa i përket shkëmbimit të informatave. 

Por kjo ka hapur rrugë për probleme të reja siç është siguria e të dhënave, pasi që tani ekspozimi 

                                                             
2 Ekzistojnë edhe artefakte historike ku shënimet e transaksioneve i kanë ruajtur në materiale të forta, lloje të 
gurëve apo argjilës. 
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ndaj botës së jashtme veç është rritur. D.m.th. nga zgjidhja e problemit të digjitalizimit të 

informatave, ka lindur problemi i sigurisë së tyre. Kjo bën të kuptojmë se zhvillimet 

teknologjike i paraprijnë dhe janë shtytës kryesor që ato të mos kenë të ndalur, por përkundrazi 

veç sa i rrisin kërkesat e reja për inovacion edhe si nevojë e kohës, por edhe si mjet kryesor për 

avancim dhe zhvillim.  

Pas zhvillimit të mëtutjeshëm të pagesave përmes parave në letër, prapë është paraqitur nevoja 

që të bëhen pagesa ne distanca të mëdha dhe në kohë të shkurtë të realizimit. Në vitin 1973 ka 

filluar krijimi i një rrjeti të ri të pagesave i njohur si SWIFT (Society for Worldwide Interbank 

Financial Telecommunication), përmes të cilit u është mundësuar institucioneve financiare të 

kryejnë transfere në gjithë globin, në formë mjaft të sigurt dhe të shpejtë [16]. Transferet 

përmes SWIFT zakonisht realizohen brenda dy po tri dite. 

Edhe pse SWIFT një rrjet mjaft i sigurt dhe i shpejtë sa përket transfereve, prapë nuk ka mund 

ti plotësojë nevojat kundrejt zhvillimeve të civilizimit dhe të industrisë. Përmes SWIFT nuk 

është formë e përshtatshme që të bëhen pagesa të menjëhershme apo edhe tërheqje të parasë 

fizike. 

Me kohë janë paraqitur forma tjera të pagesave të quajtura pagesa virtuale, që realizohen 

përmes kartelave të ndryshme. 

Disa nga format e pagesave virtuale janë [17]: 

• Visa Debit 

• Credit Card  

• Debit Card  

• ATM machines 

 
Figura 2. Lloje të ndryshme të kartelave bankare [18] 

Përmes këtyre formave të pagesave, është rritur shkalla e fleksibiliteti, ku në mbarë globin, pa 

pasur nevojë që te posedohet paraja fizike, është e mundur të bëhen pagesa direkte, rezervime 

të ndryshme, tërheqje e parasë se gatshme, dhe kjo me një siguri shumë të lartë. Si për transferet 

përmes rrjetit SWIFT ashtu edhe për pagesat virtuale, siguria në sistemet e tyre funksion duke 

u bazuar në metoda dhe algoritme kriptografike. Prandaj lirisht mund të thuhet se siguria e tyre 

është në proporcion të drejtë nivelet e sigurisë kriptografike dhe me implementimin e duhur të 

kriptografisë. Format e përmendura si SWIFT ashtu edhe pagesat virtuale përmes kartelave, 
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edhe pse forma të thjeshtuara prapë se prapë ekziston një vonesë deri tek procesimi final i 

pagesës. P.sh. SWIFT duhet deri në 3 ditë apo ka raste edhe me gjatë, ndërsa tek pagesat 

virtuale, edhe pse klienti e kryen shërbimin në kohë, institucioneve financiare u duhet kohë 

disa ditë që të bëjnë rekonsilimin e pagesave. Me sistemet e centralizuara dhe të shpërndara 

(ang. Distributed Systems) ende nuk është arritur që të ketë një integrim dhe sinkronizim të 

plotë në mes sistemeve kompjuterike të kompanive dhe institucioneve të ndryshme në mbarë 

globin. Arsyet për këtë mungesë janë të mëdha, pasi që gjatë zhvillimit të sistemeve janë 

përdorur standarde varësisht se ku është përdorur, e gjithashtu janë përdorur edhe teknologji të 

ndryshme për ndërtimin e tyre. Duke analizuar të gjitha këto vijmë në përfundim se kemi të 

bëjmë me një kompleksitet të nivelit të lartë, ku integrimi për bashkëveprim i tyre, përveç që 

në njërën anë paraqet kosto të lartë si në aspektin financiar ashtu edhe kohor, ne anën tjetër 

kemi të bëjmë me një risk të lartë. Sa për ta ilustruar kompleksitetin e pagesave në sistemet 

bankare aktuale, kjo shihet mirë në Figura 3 marrë në [19], ku shihet se kemi të bëjmë me një 

varg të proceseve të cilat janë të varura me njëra-tjetrën. 

 
Figura 3 Proceset gjatë një pagese në sistemin bankar [19] 

Duhet cekur se në çdo moment kohor, me paraqitjen e parasë si mjet pagese gjithmonë ka pasur 

hezitim në pranimin e saj. Me kohë kur është rritur numri i përdorimeve atëherë është rritur 

edhe vlera dhe besimi në të. I njëjti fenomen ka ndodhur edhe me kriptovaluta, si shembull 

valuta e parë kripto Bitcoin, fillimisht në vitin 2008 ka mund të posedohet edhe falas, pastaj 

me rritjen e përdorimit të saj, u ngrit vlera mbi 65.000 dollar për një Bitcoin në vitin 2022.  
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Figura 4 Vlera e Bitcoin ndër vite [20] 

Deri në vitin 2008 sistemet e centralizuara pothuajse arritën një stabilitet ku pat një fokus të 

madh në zhvillimin e tyre. Me publikimin e blockchain si teknologji dhe Bitcoin si valutë, u 

hap një fushë e re e studimit dhe aplikimit në teknologjinë informative. Nga kjo u pa se përveç 

sistemeve të centralizuara që llogariten si mjaft të sigurta dhe stabile, doli një teknologji e cila 

fillimisht gjeti përdorim të ngushtë në kriptovaluta, mirëpo kjo u adaptua me një hov të lartë 

edhe për përdorime në pothuajse në të gjitha fushat. Krahasuar me sistemet e centralizuara, 

blockchain u vlerësua që është shume më i mirë në aspektin e stabilitetit, disponueshmëria dhe 

sigurisë, mirëpo në aspektin e privatësisë ka ende shumë punë për tu bërë, për shkak të natyrës 

së kësaj teknologjie ku varësisht prej llojit të blockchain, të dhënat mund të jenë të qasshme 

nga çdokush. Për zgjidhjen e këtij problemi janë bërë një mori të punimeve mirëpo nuk është 

arritur ende ndonjë zgjidhje e qëndrueshme, pasi që dihet që kjo teknologji është ende në fillet 

e saj. Kjo edhe është një ndër motivimet kryesore të kësaj teze. 

 

 

1.2 Motivimi i hulumtimit 

 

Vetia e pandryshueshmërisë së blockchain siguron që të dhënat të kenë integritet dhe 

konsistencë të lartë, ku të dhënat nuk mund të fshihen, ndryshohen apo edhe të anonimizohen 

në të ardhmen. Sipas rregullores GDPR, pronari i të dhënave në çdo kohë ka të drejtën e 

vendimit të kërkesës për të mohuar qasjen në të dhënat e tij/saj personale. Për më tepër, 

privatësia si kontroll përfshin të drejtën për të fshirë të dhënat, por për shkak të vetive të 

pandryshueshmërisë së blockchain, kjo e drejtë është e pamundur të realizohet, por duhet gjetur 

mënyra tjera, mënyra e vetme për të ruajtur privatësinë është enkriptimi. Në sistemet 

tradicionale (të centralizuara) kjo është e mundur përmes anonimizimit ose fshirjes së të 

dhënave. Por në rastin e blockchain, ndryshimi i të dhënave teknikisht nuk është i mundur për 

shkak të zinxhirit të blloqeve të lidhur kriptografikisht. Zgjidhja më e mirë për të përmbushur 

kërkesat e rregullatorit dhe pronarit të të dhënave është gjetja e një mënyre për të pamundësuar 

qasjen dhe as mundësinë për t'i ekspozuar të dhënat palëve të paautorizuara. Për shkak të mos 

përmbushjes së kritereve të rregullatorëve që rregullojnë dhe mbrojnë të drejtat e 

informacioneve të njerëzve dhe kompanive, viteve të fundit ka pasur rritje të theksuara të 

gjobave ndaj kujtdo që ka shpalosur të dhënat. Kjo rritje e numrit të gjobave, tregon se sistemet 

aktuale nuk i kanë politikat dhe implementimet e duhura sa i përket privatësisë së shënimeve. 
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Në Figura 5 është diagrami i shumës totale të gjobave gjatë periudhës korrik 2018 deri në janar 

2021.  

 

 

Figura 5 Gjobat prej korrik 2018 deri Janar 2021 (CMS Law Tax Future, n.d.) 

Sipas diagramit gjobat në euro janë rritur në një nivel shumë të konsiderueshëm. Nëse 

krahasojmë gjobat në mesin e vitit 2018 nga 400 mijë euro në 261,67 milionë në fillim të vitit 

2021, gjejmë një rritje rreth 654 herë më të lartë se në vitin 2018. 

Trendi i paraqitur në Figura 5, si dhe tendencat e shkeljes së të dhënave dhe privatësisë në 

aktivitetet e përditshme, janë motivet kryesore të këtij punimi, sepse ato nuk nënkuptojnë vetëm 

vlerat në euro, por janë edhe faktet e përdorimit dhe keqpërdorimit të dhënave private pa asnjë 

autorizim. Blockchain është një nga bazat e të dhënave më specifike të shpërndara nëpër 

kompjuterë të ndryshëm, madje edhe të shpërndarë gjeografikisht në lokacione të ndryshme ku 

te rasti i blockchain publik edhe vet lokacioni mund të jetë i panjohur. Mënyra e mbrojtjes së 

të dhënave nuk është më të kontrolli nga të drejtat e qasjes apo të mohuara nga ligji. Në 

blockchain publik, mbrojtja e vetme e mundshme është përmes algoritmeve dhe teknikave 

kriptografike. Prandaj që të përdoret blockchain për të dhënat personale si të individëve ashtu 

edhe të kompanive, apo edhe të dhënat që janë me ndjeshmëri të lartë, duhet që të gjendet një 

zgjidhje që ato të ruhet dhe të operohet me to duke i respektuar dhe përmbushur edhe të drejtat 

e individëve apo edhe kompanive, të cilat dalin nga ligjet dhe rregulloret në fuqi. 

1.3 Metodologjia 
 

Hulumtimi është i përbërë prej 3 fazave: Kërkimi i literaturës, analiza dhe krahasimi me 

propozimin dhe teknikat e modelimit, optimizimit dhe implementimit. 

Hulumtimin është filluar me kërkimin e literaturës me fokus në hulumtimet që kanë adresuar 

qështje të sigurisë dhe privatësisë se informatave dhe ato të fokusuara në blockchain. 
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Analizat e hulumtimeve ekzistuese kanë dhënë si rezultat që shumica prej tyre janë fokusuar 

në përdorimin e teknikave të përgjithshme të enkriptimin që kanë pasur përparësitë e tyre sa i 

përket sigurisë dhe privatësisë, mirëpo si mangësi është qështje e kufizimeve që ka blockchain 

si në aspektin e madhësisë se informatave ashtu edhe në aspektin e përformancës. Disa 

hulumtues kanë propozuar teknika që bazohen në PKI, në enkriptime homomorfike apo edhe 

pseudo certifikata, mirëpo nuk është hasur në ndonjë hulumtim që përdorë konceptim Web of 

Trust, ashtu siç kemi propozuar. 

Qasja në këtë punim është bazuar në aplikimin në blockchain të konceptit Web Of Trust ku do 

të arrihen dy objektivat që kemi vendosur: 

 Enkriptim optimal, i cili nuk do të ketë ndikim të madh në rritjen e bllokut dhe 

përformancën e operimit të sistemit dhe  

 Gjenerimi dhe shkëmbimi i çelësave për enkriptim simetrik ku do të rritet siguria 

dhe arrihet privatësia, pasi që kemi mundësi të gjenerimit të çelësave për çdo 

transaksion. 

Kodimi dhe krijimi i aplikacioneve nuk do të jenë pjesë e kësaj teme. 

Hulumtimi do të përmbajë 4 hapa: 

 

1. Analizimi i implementimeve ekzistuese, identifikimi i fushave që nevojitet 

privatësi për aplikimin e modelit në propozimin tonë. 

2. Impakti i aplikimit në aspektin e përformancës dhe optimizimit 

3. Definimi i modelit dhe skemave duke përfshirë gjenerimin e çelësave, 

shkëmbimin dhe enkriptimi (përcaktimi i algoritmeve që mund të përdoren 

për enkriptim). 

4. Rishikimi i pranushmërisë së modelit. 

 

Në lidhje me hulumtimet dhe kërkimet eksperimentale përdoren aparate matematikore për 

analizë, ndërsa për eksperimentim të enkriptimeve dhe gjenerimeve të çelësave përdoren 

Python dhe .NET. Rezultatet e eksperimenteve janë analizuat dhe janë nxjerrë përfundimet në 

lidhje me optimizimin si në aspektin hapësinor(madhësisë se informatave) ashtu edhe kohor 

(koha e ekzekutimit). 
 



 

 

KAPITULLI 2 

Aspekte të përgjithshme të kriptografisëtet matematikore 

 

“Mendoj që kriptografia është teknikë që nuk kërkon besimin ndaj të tjerëve, nëse i 

enkriptoni të dhënat e juaja, nuk ka nevojë që te vendosni se kujt do i dorëzoni këto të dhëna” 

(Whitefield Diffie). 

Ekzistojnë shumë definicione se çka është kriptografia, por bazuar në fushëveprimin dhe fushë 

aplikimin e gjerë të saj, nuk është e lehtë të përshkruhet me një definicion. Shprehja pothuajse 

më e përdorur dhe që shoqërohet më së shumti me fjalën kriptografi është Enkriptimi. Sipas 

[21], enkriptimi është aplikimi kryesor i kriptografisë, i bën të dhënat të pakuptueshme për të 

siguruar konfidencialitetin e tyre. D.m.th. qëllimi kryesor i enkriptimit është që të dhënat të 

bëhen të pakuptueshme për të tjerët (që nuk kanë autorizim ti shohin). Kjo ka rëndësi shumë të 

madhe në sisteme, e sidomos në blockchain, kur dihet se të dhënat në blockchain mund të jenë 

të ekspozuara publikisht. Për të implementuar mirë funksionet e kriptografisë, fillimisht duhet 

ti kuptojmë ato (gjë e natyrshme). Shumica e dështimeve në sisteme është jo pse mund të 

sulmohet kriptografia, mirëpo mund të tejkalohet ajo si pasoj e pakujdesisë apo edhe njohurisë 

se pamjaftueshme gjatë implementimit. 

Kriptografia si pjesë e Kriptologjisë ndahet në tri fusha kryesore që janë; Kodimet simetrike, 

Kodimet asimetrike dhe Protokollet. Në Figura 6. Është paraqitur një ndarje e tillë. 

 

 
                              

Figura 6 Kriptologjia dhe degët e saj [12]. 
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Blockchain si teknologji e re për kohën tani, përdorë funksione që bëjnë pjesë në të gjitha fushat 

e kriptografisë, prandaj për ta kuptuar në thelb dhe për ta implementuar në nivel të kënaqshëm, 

duhet fillimisht që kuptohen këto fusha. 

Kuptimi në nivel të kënaqshëm i fushave të kriptografisë e bën më të lehtë dhe më të besueshëm 

implementimin në sistemet informative. Pasi që sulmuesit e sistemeve shpesh nuk kanë 

informata të mjaftueshme për të bërë një ndërhyrje të lehtë dhe të shpejtë, shpesh herë fillojnë 

me kriptoanalizë. Përmes kësaj, duke përdorur metoda të ndryshme në kombinim me aparate 

matematikore dhe kompjuterë me fuqi procesorike të lartë, tentojnë që të arrijnë deri te zbulimi 

i informatave. Gjatë historisë së kriptografisë dhe kriptoanalizës kemi shumë raste të cilat për 

shkak të gabimeve njerëzore si nga aspekti i njohurisë së pamjaftueshme ashtu edhe nga 

pakujdesia gjatë implementimit, janë zbuluar informata ku si pasojë përveç humbjeve 

financiare, reputacionit, dështimit të sistemeve dhe shërbimeve, shpesh ka pasur edhe humbje 

jetësh të njerëzve. 

Duke mos u fokusuar vetëm të ngjarjet negative të përmendura, kemi edhe raste pozitive të 

përdorimit të mirë të kriptoanalizës, siç është rasti i deshifrimit të mesazheve të enkriptuara me 

ENIGMA gjatë luftës së dyte botërore, ku me këtë deshifrim është arritur shpëtimi i jetës së 

njerëzve [22]. Rast i ngjashëm vlenë të përmendet edhe rasti i njohur si “Zimmermann 

Telegram” i datës 20 janar 1917, ku me anë të kriptoanalizës dhe nga pakujdesia e personave 

që kanë implementuar kriptografinë në komunikimet në mes Gjermanisë dhe Meksikës, 

matematicientët dhe kriptoanalistët anglez dhe rusë kanë arritur ta deshifrojnë përmbajtjen e 

telegramit, ku pastaj kanë pasuar veprimet dhe operacionet ushtarake. 

 
Figura 7 Përmbajtja e dokumentit të njohur si Zimmerman Telegram [23]. 
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Prandaj duke pasur parasysh disa ngjarje historike që u përmenden, lehtë konkludohet se 

aplikimi dhe implementimi jo i mirë i kriptografisë, ka pasoja të mëdha në proporcion me 

fushën dhe ndjeshmërinë e informatave ku përdoret. 

 

Enkriptimi/Dekriptimi si funksione më të theksuara në kriptografi, janë funksione përmes të 

cilave bëhet transformimi i të dhënave në formën që është e pakuptueshme/kuptueshme për të 

tjerët. Enkriptimi/Dekriptimi i të dhënave ka zanafillën e vet qysh në kohët e vjetra. Pasi që 

mesazhet duhet të transmetohen nëpër mediume të pasigurta, atëherë e vetmja formë e mbrojtës 

është që ato të bëhen të pakuptueshme. Funksion i kundërt i enkriptimit është dekriptimi, 

d.m.th. të dhënat e pakuptueshme i kthen në formë origjinale duke përdorur algoritmet dhe 

çelësat specifik për enkriptimin.  

Nëse fillojmë me enkriptimin e informatave prej zanafillës, mund të fillojmë me kodin e 

Cezarit, i cili mund të formulohet edhe me aparatin matematikor. Edhe pse në kohën kur ka 

filluar përdorimi i tij, nuk dihet se si është përdorur apo është përdorur aparati matematikor, ky 

algoritëm shprehet përmes formulës ku bëhet zhvendosja e shkronjave sipas një distance të 

caktuar e që llogaritet si çelës [21]. 

Sa i përket sigurisë, kodi i Cezarit është lehtë të thehet, dhe nuk preferohet të përdoret. Sa për 

informata, ka njerëz që edhe në dekadën e fundit kanë përdorur këtë kod duke mos pasur njohuri 

që është i lehtë për dekriptim. Në vitin 2006 policia Italiane ka arrestuar një “Boss” të mafias 

pasi kanë gjetur mesazhe të cilat i ka enkriptuar me një variant të këtij kodi [21]. 

Kriptografia në përgjithësi merret me një numër të madh të problemeve, mirëpo më të 

rëndësishmet që aplikohen në sistemet informative janë [24]: 

 

 Konfidencialiteti, është proces ku informatat mbahen sekrete, ku vetëm 

personat e autorizuar kanë mundësi ti kuptojnë 

 

 Autentikim, është proces që ofron mundësi që të verifikohet autorësia e 

informatave, ku pranuesi i informatave mund të sigurohet se prej kujt ka 

ardhur informata 

 

 Integriteti, është proces që siguron që informata gjate ruajtjes apo 

transmetimit nëpërmes mediumeve të ndryshme nuk ka pësuar ndryshime 

prej asaj origjinale 

 

 Jo-mohueshmëria, proces i cili siguron që dërguesi i informatës të mos 

ketë mundësinë e mohimit të saj. P.sh. Nëse blejmë diçka përmes 

Internetit, nuk mund të mohohet komplet procesi i blerjes, deri tek 

pagesa. 
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1.4 Aspektet matematikore 

 

  Qëllimi kryesor i kriptografisë është që të bëhet komunikim i sigurt në mes të dy pikave 

apo entiteteve. Për tu arritur ky qëllim nevojitet analizë, dizajn dhe implementim i kujdesshëm. 

Asnjëra nga këto nuk mund të realizohet pa e pasur të njohur aparatin matematikor që përdoret 

në algoritmet e ndryshme gjatë implementimit të kriptografisë.  Varësisht se cili algoritëm 

përdoret në implementime të tilla, prapa tyre ekzistojnë edhe modele të ndryshme 

matematikore. Kështu që duke filluar prej kodit te Cezarit e deri në algoritmet më moderne të 

kriptogrfisë, kemi një numër të madh të funksioneve matematikore që përdoren. Matematika 

pa numra nuk mund të paramendohet, prandaj pasi që matematika është thelb kryesor edhe në 

kriptografi, në vijim janë disa shpjegime duke filluar nga numrat. 

 

1.4.1  Numrat e thjeshtë 

 

Numrat e thjeshtë definohen të gjithë numrat më të mëdhenj se 1 të cilët plotpjesëtohen 

vetëm me numrin 1 dhe vetveten, p.sh. 1,3,5,7,11,13 etj. Qysh nga koha e Greqisë së vjetër, ka 

qenë interesimi në teknikat për gjetjen e numrave të thjeshtë. Një teknikë e zhvilluar në atë 

kohë quhet Sita e Erastotenit “ang. Sieve of Erastothenes”. Tjetër interesim ka qenë që të 

zgjidhet problemi se a janë të pakufishëm numrat e thjeshtë. Me metodën “Sita e Erastotenit”, 

numrat e thjeshtë gjenden duke shkuar sipas një metode të caktuar me eliminime sikurse në 

vijim: 

 
Figura 8 Gjetja e numrave të thjeshtë deri në 100 duke bërë eliminime [25] 

Hapat që duhet të ndiqen janë si në vijim: 

 

 Shkruhen të gjithë numrat e plotë deri në 100. 

 Kapërcehen 0 dhe 1 - janë përjashtime. 

 Rrethohet numri tjetër 2 dhe më pas kaloni çdo shumëfish të 2 
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 Rrethohet numri tjetër të pashkruar (që është 3) dhe më pas kalohet te shumëfishat e 3. 

 Vazhdohet derisa të gjithë numrat të jenë të rrethuar ose të kryqëzuar. 

 

Teorema e Euklidit: Bashkësia e numrave të thjeshtë është e pafundme. Pse numrat e thjeshtë 

kanë një rëndësi kaq të veçantë? Kjo pyetje më së miri e ka përgjigjen në Teoremën 

fondamentale të aritmetikës ku thuhet së çdo numër i plotë N>1 mund të shkruhet si prodhim 

unik i disa numrave të thjeshtë të fundmë [26]. Apo shprehur në formë matematikore: 

 

N=p1
a1x p2

a2x p3
a3x…x pn

an [27]. 

 

Ku, p1...pn janë numra të thjeshtë, ndërsa a1…an janë numra të plotë. 

Disa nga karakteristikat e numrave thjeshtë janë: 

    

 Ka më shumë numra të thjeshtë në intervalin 1 dhe 100 sesa në intervalin 101 dhe 200 

 Rezultati i pjesëtimit është gjithmonë numër tek 

 Të gjithë numrat e thjeshtë përveç numrit 2, janë numra tek 

 Plotpjesëtohet vetëm me 1 dhe vetveten. 

 

Për ta gjetur një numër se a është numër i thjeshtë ka teorema te ndryshme, dhe vërtetimi nuk 

është i lehtë. Verifikimi i një numri të thjeshtë sot është sfidë edhe për superkompjuterët. Në 

vitin 2018 numri më i madh i thjeshtë i gjetur përmes kompjuterit është me 24.862.048 shifra 

[28]. 

Testimi i numrave të thjeshtë apo verifikimi se a është një numër i thjeshtë apo jo është detyrë 

komplekse. Ekzistojnë algoritme të ndryshme që kryejnë këtë veprim. Prej algoritmeve më të 

njohura është algoritmi i Miller-Rabin [10] [12]. Ky algoritëm përdoret për te testuar numrat e 

mëdhenj se a janë të thjeshtë apo jo. Çdo numër pozitiv i plotë tek N>3 mund të shprehet si3 

 

N-1 = 2k
*q, ku k>0, q numër tek. 

N-1 është numë i plotë çift. Pastaj pjesëtojmë (N-1) me 2 deri sa rezultati është numër tek q, 

për të gjitha pjesëtimet k. Nëse N mund të shprehet si numër binar, atëherë rezultati arrihet 

duke bërë zhvendosjen e numrit në të djathë deri sa numri të i fundi në të djathtë të mbetet 1, 

për të gjitha pjesëtimet k. 

Tani mund ti shprehim dy veti të numrave të thjeshtë: 

 

Vetia e parë: Nëse p është numër i thjeshtë dhe a numër i plotë pozitiv më i vogël se p, a<p, 

atëherë: 

                                                             
3 Sqarimet, formulat dhe tabelat në vijim janë bazuar dhe referencuar në [10] [12]. 
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a2 mod p = 1 

nëse dhe vetëm nëse se  

a mod p =1 ose  

a mod p = -1 mod p=p-1 

Sipas kësaj rregulle të aritmetikës modulare (a mod p ) kemi  (a mod p) =a2 mod p . Kështu 

që a mod p =1 ose a mod p = -1, atëherë a2 mod p =1. Anasjelltas , nëse a2 mod p = 1, 

atëherë (a mod p)2 = 1, i cili është i saktë vetëm për a mod p =1 ose a mod p = -1. 

Në vijim është tabela me numra të thjeshtë deri në 200 

 

Tabela 1. Numrat e thjeshtë deri në 200 

 
 

Vetia e dytë: Le të jetë p numër i thjeshtë më i madh se 2, p>2. Mund të thuhet se p -1 =2*k*q, 

ku k>0 dhe q numër çift. Le të jetë a numër i plotë në rangun 1<a<p-1. Atëherë njëra prej 

kushteve në vazhdim është e saktë: 

- a*q është kongruent në 1 modulo p. Kjo është a*q mod p=1, ose ekuivalent 

a*q=1(mod p). 
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- Njëri nga numrat aq,a2q,a4q,...,a2(k-)q është kongruent në -1 modulo p. Kjo 

d.m.th. që janë disa numra j në rangun (1<=j<=k, të tillë që aq2^(j-1) mod p = -

1 mod p = p-1 ose ekuivalent, a2^(j-1) ≡ -1 (mod p). 

Përdorimi i numrave të thjeshtë në kriptografi ka gjetë zbatim të madh tek algoritmet 

asimetrike, ku gjenerimi i çelësave bëhet pikërisht me veprime matematikore duke përdorur 

këta numra. Që të kryhet prodhimi i dy numrave është veprim i lehtë dhe i shpejtë në aspektin 

kohor, mirëpo nëse një numër është si rezultat i prodhimit të dy numrave, atëherë gjetja e atyre 

dy numrave është proces mjaft kompleks edhe në aspektin kohor. Kjo e bën që enkriptimi me 

algoritme asimetrike është mjaft i sigurt, duke përdorur çelësat publik-privat. 

 

 

1.4.2 Teorema e Fermatit dhe teorema e Eulerit 
 

4Dy teorema të cilat luajnë rol të rëndësishëm në kriptografi e sidomos në pjesën e kriptografisë 

me çelës publik-privat, janë teorema e Fermatit dhe teorema e Eulerit. 

Teorema e Fermatit definohet si; 

Nëse p është numët i thjeshtë dhe a numër i plotë pozitiv që nuk është i pjesëtueshëm me p, 

atëherë 

ap-1 ≡ 1 (mod p) [26] [12] 

Vërtetimi: Le të jetë bashkësia e numrave të plotë pozitiv më të vogël se p:{1, 2, ... , p-1) 

shumëzojmë me a secilin element, modulo p,  dhe fitohet bashkësia X = {a mod p,  2a mod p, 

..... , (p - 1)a mod p}. Asnjë prej elementeve në X nuk është i barabartë me zero, sepse numri p  nuk e 

plotpjesëton numrin a. Për me shumë asnjë prej numrave të plotë në bashkësinë X nuk janë të barabartë. 

Për të vërtetuar këtë, supozojmë ja=ka(mod p), ku 1<=j<k<=p-1. Pasi që a është relativisht i thjeshtë ndaj 

p, mund të eliminohet në të dy anët e ekuacionit dhe fitojmë j=k(mod p), 

Barazimi i fundit është i pamundur, sepse j dhe k janë numra të plotë pozitiv dhe janë më të vogël se p. 

Megjithatë duhet që (p-1) elemente te bashkësisë X, janë numra të plotë pozitiv të ndryshëm prej njëri 

tjetrit. Mund të konkludohet se bashkësia X përbëhet prej numrave të plote {1,2,...,p-1} në renditje. Duke 

shumëzuar të dy anët marrim rezultatin: 

a *2a*... * (p-1)*a≡[(1*2*…*(p-10](mod p) 

Formë tjetër e teoremës së Fermatit është: Nëse p është numër i thjeshtë dhe a është numër i 

plotë pozitiv 

                                                             
4 Formulimet, formulat dhe vërtetimet janë bazuar dhe referencuar tek [26] [30] [34]. 
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   ap ≡ a (mod p) 

Teorema e Eulerit, është gjithashtu teoremë fundamentale sa i përket aplikimeve në kriptografi. Para se të 

fillohet me teoremë të Eulerit fillimisht duhet të kemi njohuri për funkionin (ang. Euler Totient 

Function) Φ(n).  

Nëse gcd(a,n)=1, atëherë aΦ(n) ≡ 1 (mod n), Φ(n) është numër i plote në bashkësinë {1, 2, . . 

., n-1} që janë numra të thjeshtë relativ në n. (ang. gcd-Greatest Common divizor). 

 

1.4.3 Lakoret Eliptike 
 

Lakoret eliptike në teorinë e numrave, janë objekt studimi pothuajse që një shekull. Lakoret 

eliptike ofrojnë një fushë tjetër përmes të cilave kryhen operacione matematike komplekse, e 

që janë të zbatueshme në kriptografinë me çelës publik. Një lakore eliptike E është grafi i 

funksionit të formës: 

E: y2=x3+ax+b [29]. 

Grafiku i lakores eliptike është: 

 

Figura 9 Grafiku i lakorës eliptike [12] 

 

Ky grafik paraqet edhe metodën për të kryer veprime aritmetikore në lakore eliptike. “Shuma” 

e dy pikave në lakore eliptike, përveç interpretimit gjeometrik ka edhe interpretimin aritmetik. 

R=P+Q, P≠Q, 

Mbledhja e dy pikave përmes interpretimit gjeometrik mund të shprehet si: 

(x1,y1)+(x2,y2)=(x3,y3) 
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Në këtë interpretim gjeometrik duhet të bëjmë dy dallime: 

1. Rasti i mbledhjes së dy pikave të ndryshme (mbledhja e pikave) dhe  

2. Rasti i dyfishimit të pikës (mbledhja e një pike me vetveten). 

 

Në fushën  kompjuterikes nevojitet më shumë një përshkrim në aspektin algoritmik sesa 

interpretimi gjeometrik. Algoritmi për mbledhjen algjebrike të dy pikave në lakoren eliptike 

është japë në [29], që është paraqitur në vijim: 

Për lakoren eliptike E: y2=x3+ax+b (mod p) 

P1=(x1,y1)  dhe P2=(x2,y2) në lakoren E 

Gjej: P3=(x3,y3)= P1+ P2 

 

Algoritmi: 

 

x3=m2- x1-x2 (mod p) 

y3=m(x1-x3)-y1 (mod p) 

 

ku m=    
(𝑦2 − 𝑦1)(𝑥2 − 𝑥1) 𝑚𝑜𝑑 𝑝, 𝑛ë𝑠𝑒 𝑃1 ≠ 𝑃2

(3(𝑥1) + 𝑎)(2(𝑦1)  𝑚𝑜𝑑 𝑝 𝑛ë𝑠𝑒 𝑃1 = 𝑃2
 

 

Rast special 1: Nëse m=∞ atëherë P3=∞ 

Rast special 2: ∞+ P=P, për të gjithë P 

 

Bazuar në [12] përdorimi i lakoreve eliptike në kriptografi ka këto karakteristika si përparësi: 

 Kriptografia e lakores eliptike (ECC) bazohet në problemin e logaritmit diskret. Kërkon 

modulim aritmetik të thjeshtë 

 ECC mund të përdoret për shkëmbim çelësash, për nënshkrime digjitale dhe për 

enkriptim. 

 ECC siguron të njëjtin nivel sigurie si RSA ose sistemet logaritme diskrete, me 

operandë dukshëm më të shkurtër (afërsisht 160–256 bit kundrejt 1024–3072 bit), që 

rezulton në tekst të enkriptuar dhe nënshkrime më të shkurtra. 

 Në shumë raste ECC ka përparësi të përformancës ndaj algoritmeve të tjera me çelës 

publik. Megjithatë, verifikimi i nënshkrimit me çelësa të shkurtër RSA është ende i 

konsiderueshëm më shpejt se ECC. 

 ECC po fiton ngadalë popullaritet në aplikacione, krahasuar me çelësat e tjerë publik e 

sidomos në sisteme të mbyllura (ang. Embedded Systems) 

Lakoret eliptike në kriptografi ofrojnë një nivel sigurie prej 80 bit i cili është nivel mesatar i 

sigurisë. Në praktikë, zakonisht përdoren gjatësitë e bitëve të lakores eliptike deri në 256 bit, 

që ofrojnë nivele sigurie deri në 128 bit. 
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Siguria në kriptografinë me lakore eliptike: Pasi që përdorimi i lakoreve eliptike në kriptografi 

e posaçërisht në teknologjinë blockchain, ka një përdorim të gjerë, atëherë nuk mund të 

plotësohet kjo tezë pa e përmendur edhe sigurinë ne kriptografi, duke përdorur këto lakore. 

Siguria e lakoreve eliptike varet se sa është e vështirë të përcaktohet k (numër i plotë i rastit) 

dhe P (pike në lakoren eliptike) [10]. Kjo është e njohur si problem logaritmik në lakore 

eliptike. 

Në Tabela 2 janë paraqitur krahasimet e madhësisë së çelësave kundrejt përpjekjeve të 

llogaritjeve për kriptoanalizë. 

 

Tabela 2 Krahasimet e niveleve të sigurisë sipas madhësisë së çelësave [10] 

 
 

 

1.4.4 Faktorizimi i numrave 
 

Përdorimi i RSA në kriptografi ka gjetë shumë zbatim dhe ka një nivel të lartë të përdorimit. 

Pothuajse shumica e komunikimeve përmes rrjetave dhe Internetit, që përdoren sot, kanë të 

implementuar RSA. Përdorimi  i RSA ka gjetë zbatim në komunikime mjaft të ndjeshme siç 

janë komunikimet ushtarake, të diplomacive të ndryshme, sistemet bankare dhe të pagesave etj 

[30], pasi që i përmbush kriteret kryesore të kriptografisë që janë konfidencialiteti, integriteti, 

autorësia dhe jomohueshmëria. 

Interesimi për faktorizimin e numrave është rritur më shumë, kur ka filluar aplikimi në 

kriptografinë me algoritme asimetrike. Si metodë e njohur për thyerje të RSA është faktorizimi 

i numrave, dhe kjo është po ashtu njëra ndër arsyet e interesimit të madh për gjetjen e metodave 

për faktorizim. 

Fillet e algoritmit modern të faktorizimit janë propozuar nga matematikanët e famshëm Fermat 

dhe më tej modifikuar nga Kraitchik [31]. Fermat në shekullin e 17 ka gjetur se çdo numër çift 

mund të shprehet si ndryshim i katrorit të dy numrave. Le të jetë n- numër çift, atëherë ai mund 

të shprehet si 

n=x2-y2=(x-y)(x+y) 
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Në vitin 1920 Kraitchik e plotësoi duke e modifikuar algoritmin e Fermatit, duke shprehur se 

përveç që n=x2-y2 duhet edhe që x2-y2  të jetë shumëfish i numrit n [26]. 

x2 ≡y2 (mod n) 

(x-y)(x+y) ≡0 mod n 

Ekuacionet e fundi tregojnë që numri n i pjesëton (x-y)(x+y). 

Në punimin [31], duke përdorur një kompjuter me përformacë 1.25 GB RAM, 160 GB HDD 

dhe 2.80 GHz CPU, janë faktorizuar disa numra deri në gjatësi me 39 shifra që janë paraqitur 

në Figura 10. 

 

 
Figura 10 Faktorizimi i disa numrave deri ne gjatësi me 30 shifra [31] 

 

 

1.4.5 Algoritmet Simetrike 

Enkriptimi i shënimeve përmes algoritmeve simetrike ofron një siguri të lartë nëse 

analizohen me kujdes se cili algoritëm duhet të përdoret varësisht prej fushës se ku aplikohet. 

Një mangësi e madhe tek këto algoritme është shpërndarja e çelësit që përdoret për 

enkriptim/dekriptim. Pasi që këto algoritme përdorin të njëjtin çelës si për enkriptim ashtu 

edhe për dekriptim, atëherë çelësi duhet shpërndarë tek të gjithë që duhet të kenë qasje në 

shënime. Mediumi nëpër të cilin shpërndahet çelësi duhet të jetë mjaft i sigurt. 

 

Figura 11. Enkriptimi simetrik 

 



Aspektet matematikore Aspekte të përgjithshme të kriptografisëtet 
matematikore 

 

20 
 

Prej algoritmeve simetrike më të njohurat janë DES, 3DES, AES, Blowfish etj. Secili prej tyre 

ofron siguri të niveleve të ndryshme. Si algoritme më të sigurta janë DES dhe 3DES. Veti e 

mirë e këtyre algoritmeve është përformanca në aspektin kohor. Se cili prej algoritmeve ka 

përformacë më të mirë ne aspektin kohor shpjegohet në vijim. 

 

Figura 12. Përformanca në aspektin kohor e algoritmeve simetrike 

AES është zhvilluar si zëvendësues i DES gjatë një konkursi të mbajtur nga Instituti Kombëtar 

i Standardeve dhe Teknologjisë (NIST). Konkursi u organizua për të zhvilluar një zëvendësues 

të DES ekzistues. Rijndael është një algoritëm i krijuar nga Daemen dhe Rijmen, u vlerësua 

më i miri dhe u shpall si AES i ri. NIST zgjedh Rijndael, për shkak të thjeshtësisë dhe 

përformancës së lartë. Është i shpejtë, kompakt dhe ka një strukturë matematikore shumë të 

thjeshtë [32].  

Sa i përket karakteristikave dhe specifikimeve të algoritmeve simetrike, ato janë të paraqitura 

në Error! Reference source not found. 

 

Tabela 3 Krahasimi i algoritmeve simetrike 
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Pasi që sulmet e mundshme tek algoritmet simetrike janë sulme të llojit “Brute force”, atëherë 

në sigurinë e këtyre algoritmeve ka rëndësi të madhe numri i rundeve për enkriptim, madhësia 

e bllokut dhe gjatësia e çelësit. 

 

 

1.4.6 Algoritmet Asimetrike 

Kriptografia me çelës publik, ndryshe është e njohur edhe si kriptografi asimetrike. Njëri nga 

dallimet me kriptografinë simetrike është se në kriptografinë asimetrike përdoren dy çelësa të 

njohur si çelësi publik dhe çelësi privat, që zakonisht përdoren për enkriptim dhe dekriptim. 

Veçanti e kësaj kriptografie është se mesazhi i enkriptuar me njërin çelës, nuk mund të 

dekriptohet me të njëjtin çelës [34]. 

Hulumtimi i parë që i ka parapri këtij llojit të kriptografisë është punimi i Diffie dhe Hellman. 

Prej algoritmeve më të njohura dhe që ka përdorim më të madh është ai i quajtur RSA që është 

përpiluar prej Ron Rivest, Ad Shamir dhe Len Adlemann në MIT dhe është publikuar për herë 

të parë me 1978 [35]. Skema e RSA enkriptimin e ka të bazuar në blloqe, ku edhe mesazhi 

origjinal edhe mesazhi i enkriptuar janë numra të plotë në mes 0 dhe n-1 për një gjatësi të 

numrit n. Zakonisht numri n është 1024 bit apo ekuivalent me 309 shifra të numrave decimal 

[10]. Enkriptimi me algoritme asimetrike është rreth 100 deri në 1000 herë më i ngadalshëm 

sesa ato simetrike [36]. 

Në Figura 13 është e paraqitur skema e enkriptimit me çelës publik, ku shihet si rrjedhë procesi 

i enkriptimit dhe dekriptitmit të një mesazhi. 

 
Figura 13 Skema e enkriptimit me çelës publik 

m: mesazhi origjinal 

E: funksion enkriptimi 

Menk: paraqet mesazhin e enkriptuar Menk=E(m,Çpub) 

D: funksion dekriptimi 

m=D(Menk,Çprv) 
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Algoritmi RSA  

Është emëruar sipas emrave të zhvilluesve të tij (Rivest, Shamir dhe Adleman), është 

algoritmi më i popullarizuari. RSA ka qenë i patentuar në Amerikë (por jo për pjesën tjetër të 

botës) deri në vitin 2000 [12]. RSA gjatë kalkulimeve përdorë shprehje eksponenciale. Mesazhi 

enkriptohet në blloqe, ku çdo bllok ka vlera binare më të vogla se një vlerë e dhënë në [10]. 

Vlera e bllokut duhet të jetë më e vogël ose e barabartë me log2(n)+1. Në praktikë madhësia e 

bllokut është 2i<n<2i+1. Ky algoritëm përdoret në shumë aplikacione mirëpo më së shumti është 

i përshtatshëm për përdorim të shkëmbimit të çelësave. 

Enkriptimi dhe dekriptimi për një bllok të mesazhit M dhe bllok të mesazhit të enkriptuar C, 

është sipas formës në vijim. 

C=Me mod n 

M=Cd mod n =(Me)d mod n =Med mod n 

Pranuesi dhe derguesi i mesazhit duhet që ta kenë të njohur vlerën n, dërguesi e din vlerën e 

numrit e, ndërsa vetëm pranuesi e din vlerën e numrit d. D.m.th. shkurtimisht algoritmi 

asimetrik me çelës publik funksionon me këto parametra, çelësi publik PU=[e,n], dhe çelësi 

privat PR=[d,n]. Në praktikë numrat M,C,e,d,n janë numra të gjatë, zakonisht 1024 bit apo 

edhe më shumë. Vlera e shpesh referohet si eksponent i enkriptimit apo edhe si eksponent 

publik, ndërsa d njihet si çelës privat apo edhe si eksponent privat i dekriptimit. Për të dërguar 

mesazh fillimisht duhet të dihet çelësi publik PU=[e,n]. 

Edhe pse pa i ditur ende të gjitha detajet, mund të konkludojmë për disa kërkesa që duhet të 

plotësohen në mënyre që të përdorim enkriptimin me çelës publik. 

- Pasi që çdo kush ka qasje në çelës publik, atëherë nuk duhet të ketë ndonjë mundësi që 

të llogaritet çelësi privat d prej çelësit publik [e,n]. 

- Përderisa mesazhi nuk mund të jetë me i gjatë se moduluesi i numrit n, atëherë nuk 

mund të enkriptojmë më shumë bita sesa gjatësia e modulus n. 

- Duhet të jetë i lehtë kalkulimi Me mod n (enkriptimi) dhe Cd mod n (dekriptimi). 

- Për një numër të dhënë n, duhet të ekzistojnë shumë çifte të çelësave privat/publik, 

përndryshe lehtësohet që përmes sulmit “Brute –force” të gjenden çelësat. 

 

Për të funksionuar kjo skemë, fillimisht duhet të gjenerohen çelësat sipas hapave në vijim [12] 

[10] [37]: 

Çelësi publik PU=[e,n], Çelësi privat PR=[d,n] 

1. Zgjedhën dy numra të thjeshtë, p dhe q, të gjatësisë së madhe 

2. Kalkulohet n=p*q 

3. Kalkulohet Φ(n)=(p-1)(q-1) 

4. Zgjedhet eksponenti publik e që është element i bashkësisë {1,2,..., Φ(n)-1} që plotëson 

kushtin pmmp(e, Φ(n))=1 (pmmp-plotëpjestuesi më i madh i përbashkët). 

5. Kalkulohet çelësi privat d, që 

d*e≡ mod Φ(n) 
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Sa i përket karakteristikave të algoritmeve asimetrike, në Tabela 4, janë të prezantuara 

krahasimet në mes të tyre. 

 

Diffie-Hellman  

Është një tjetër algoritëm i cili përdoret më shumë për shkëmbim të çelësave. Përmes 

këtij algoritmi nyjave komunikuese, u mundësohet shkëmbimi i çelësave nëpër mediume që 

nuk janë të sigurta [38]. Këta çelësa mund të përdoren për enkriptim dhe dekriptim të 

mesazheve. Ky algoritëm bazohen në problemet diskrete logaritmike, të cilat është vështirë për 

ti zgjedhur. Prej matematicientëve ky algoritëm konsiderohet mjaft i sigurt. Aplikimi i këtij 

algoritmi ka gjetë zbatim të madh në shumë protokolle kriptografike siç janë: SSH (Secure 

Socet Layer), TLS (Transport Soket Layer), IPSec (Internet Protocol Security) [39].  Në Figura 

14 është ilustruar shkëmbimi i çelësave mes palëve me algoritmin Diffie-Helman 

 

 
Figura 14 Shkëmbimi i çelësave me Diffie-Hellman [40] 

 

Hapat për komunikimin në Figura 14 janë sqaruar në [40] si në vijim: 

 

1. Alice dhe Bob pajtohen për dy vlerat: p dhe g. Në rastin e Klient-Server, Serveri përcakton 

të dyja vlerat. Sipas Figura 14, Serveri është Alice. 

2. Secila palë krijon një çelës privat. Alice ka çelësin privat a, ndërsa Bob ka çelësin privat b. 

3. Të dyja palët llogarisin çelësin publik. Alice llogarit A, ndërsa Bob llogarit B. 

4. Më pas, është faza e shkëmbimit të çelësit publik. Alice ia dërgon çelësin e saj publik (A) 

Bobit, ndërsa Bob dërgon B-në e tij tek Alice. 

5. Pasi secila palë merr çelësin publik nga një palë tjetër, secila palë llogarit vlerën e K siç 

tregohet në Figura 14. Vlera e K është çelësi që vetëm Alice dhe Bob mund ta dinë, ndërsa pala 

tjetër nuk mund të marrë K vlerë edhe nëse ai/ajo është në gjendje të marrë të gjitha vlerat që 

kalojnë përmes lidhjes (p, g, A dhe B). Prandaj, duke përdorur Diffie-Hellman Key Exchange, 

Alice dhe Bob (Klient-Server) mund të komunikojnë në mënyrë të sigurt më pas. 

 

Algoritmi DSA  

Bazohet në vështirësinë e kalkulimeve diskrete logaritmike, dhe bazohet në skemat e 

prezantuara prej Elgamal [41] dhe Schnorr [42]. Tek kjo skemë janë tre parametra që janë 

publik dhe mund të jenë të përbashkët për një grup të shfrytëzuesve. 
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Një numër i thjeshtë q zgjedhet i madhësisë 160 bit, pastaj një numër tjetër i thjeshte p i 

madhësisë në mes 512 dhe 1024 bit në mënyrë që q e pjeston (p-1) dhe në fund zgjedhet një 

numër g që është i formës h(p-1)/q mod p, ku h është numër i plotë që i takon intervalit (1, p-1), 

me kushtin që g duhet të jetë më i madh se 1 (g>1). 

Çdo shfrytëzues që ka këta numra mund të zgjedhë çelësin privat Çprv dhe e gjeneron çelësin 

publik Çpub. Çelësi privat Çprv duhet të jetë numër në intervalin  1 deri në (q-1) dhe duhet të 

zgjidhët si numër i rastit ose pseudo numër i rastit. Çelësi publik Çpub kalkulohet prej çelësit 

privat Çprv si në vijim [10]: 

Çpub=g
Çprv mod p 

Kalkulimi i dhënë i çelësit publik Çpub për çelësin privat Çprv është i drejtpërdrejte. Megjithatë 

është shumë e vështirë të kalkulohet çelësi privat prej çelësit publik, pasi që kemi të bëjmë me 

logaritëm diskret të Çpub me bazë g, mod p. 

 

El-Gamal:  

Sistemi i enkriptimit ElGamal është një algoritëm i enkriptimit me çelës publik nga 

Taher Elgamal [43]. Ky sistem përveç enkriptimit përkrahë edhe procesin e nënshkrimit digjital 

të mesazheve [44]. Algoritmi bazohet në faktin që lehtë është që të ngritën numrat ne fuqi, 

mirëpo është shumë me komplekse që të gjetën ata numra me veprim të kundërt, apo thënë më 

mirë që të zgjedhën logaritmet diskrete. Elementet kryesorë të  sistemit Elgamal janë numrat e 

thjeshtë, q dhe α. 

Gjenerimi i çelësave për komunikim në mes të dy palëve A dhe B,të ky algoritëm i ka hapat si 

në vijim: 

Le të jetë A pala e cila do të komunikojë me palën B. Pala A gjeneron çelësat privat/publik si 

në vijim [10]: 

1. Gjeneron numër të rastit XA, ku 1<XA<q-1 

2. Kalkulon YA = α ^XA mod q 

3. Çelësi privat i A është XA, çelësi publik i A është [q, α ,YA]. 

Pala B që ka qasje në çelësin publik të A, mund të enkriptoj mesazhin si në vijim: 

1. Paraqet mesazhin M si numër të plotë në intervalin 0<=M<=q-1, mesazhet që janë 

më të gjata sesa ky interval, ndahen në nënmesazhe si blloqe, ku çdo bllok i takon 

intervalit të dhënë më i vogël se vlera q. 

2. Zgjedh një numër të plotë të rastit k, i tillë që 1<=k<=q-1 

3. Kalkulon çelësin njëpërdorimesh K=(YA)k mod q 

4. Enkripton mesazhin M si çift i numrave të plotë (C1,C2), ku 

C1= αk mod q dhe C2=KM mod q 

 Pala A, pas pranimi të mesazhit të enkriptuar prej palës B, mund ta dekriptoj mesazhin si në 

vijim: 

 

1. Rikthen çelësin duke kalkuluar K=(C1)^XA mod q 



Aspektet matematikore Aspekte të përgjithshme të kriptografisëtet 
matematikore 

 

25 
 

2. Kalkulon mesazhin M=(C2K-1) mod q. 

 

Sistemi Elgamal i enkriptimit ka veti të mira sa i përket sigurisë, e sidomos në aspektin e 

përsëritjes së informatave, ku me përsëritjen e mesazhit të njëjtë për enkriptim me çelësin 

publik të njëjtë, informata e enkriptuar ndryshon [12]. Kjo ndodhë për shkak se XA zgjedhet si 

numër i rastit për çdo enkriptim. Kjo veti e këtij sistemi e bën këtë enkriptim praktikisht 

pothuajse të pathyeshëm me anë të kriptoanalizës, me krahasim të mesazhit dhe informatave të 

enkriptuara. 

 

Algoritmet asimetrike janë mjaft praktike për përdorim në sisteme informative të centralizuara, 

shpërndara dhe të decentralizuara, për shkak se e kanë vetinë e shpërndarjes së çelësit pa pasur 

nevojë për ndonjë medium të veçant me nivel të lartë të sigurisë. Kjo veti i bën që sistemet të 

kenë një fleksibilitet të lartë, dhe  që komunikimi dhe shkëmbimi i informatave në mes 

sistemeve bëhet në mediume që nuk kërkojnë mekanizma kompleks të sigurisë.  

Për të parë karakteristikat e algoritmeve asimetrike në një formë më të mirë, më së miri ato 

mund të krahasohen nëse vendosën në një tabelë se bashku vetitë dhe karakteristika kryesore 

të tyre.  Këto karakteristika janë paraqitur në Tabela 4 Krahasimi i algoritmeve asimetrike 

 

Tabela 4 Krahasimi i algoritmeve asimetrike 

Algoritmi 

 

Madhësia e 

çelësit 

Përparësitë Dobësitë Sulmet e 

mundshme 

RSA 1024 

2048 

3072 

4096 

 

Kohë e shkurtë e 

kalkulimit 

 Eksponent të 

vogël të 

enkriptimit dhe 

mesazh të 

shkurtë.  

 I njëjti çelës 

përdoret për 

enkriptim dhe 

nënshkrim. 

 Përdorimi i 

modulusit të 

njëjtë për 

shfrytëzues të 

ndryshëm. 

 

 Sulmi 

përmes 

mesazhit të 

zgjedhur 

enkriptuar 

 Sulmi duke 

analizuar 

kanalin 

transmetues 

 

Diffie- 

Hellman 

  

  

1024 ose 3072   Sfida e 

algoritmeve 

diskrete 

 Krijimi dhe 

ndarja e çelësit 

 Kalkulime 

eksonenciale. 

 Mungesë të 

autentikimit 

 

 Sulmi I 

njohur “Man 

in the 

middle” 

DSA  Shumëfisha të  Autentikim  Entropi,  Sulmi i 
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64 në mes tl 

512 dhe 1024 

 

 Integritet të të 

dhënave 

 Jo-

Mohushmëri 

sekreti  dhe 

vlerës unike të 

nënshkrimit 

janë kritike  

rikthimit të 

çelësit 

 Sulmi Lattice 

ECC  Çelësa me 

gjatësi të 

vogël: 

- 160 

- 224 

- 256 

 

 Çelësat e 

shkurtër 

reduktojnë 

hapësirën e 

ruajtjes, 

reduktojnë 

kohën e 

transmetimit 

 15 herë më I 

shpejtë se RSA 

 Konsumim më 

të vogël të 

energjisë 

 Varet prej 

ekuacioneve 

komplekse, që 

rritet 

kompleksitetin 

i algoritmeve 

 

 

 Backdoors 

 Sulmet 

Quantum  

 

 

 

1.4.7 HASH dhe algoritmet e HASH 

Në shkencat kompjuterike termi “hashing” është një term që shumë herë mund të 

konsiderohet si i mbingarkuar. Në kriptografi ky term ka definim të dhënë në formë shumë 

precize duke i përshkruar se çka duhet të ofrojë dhe përmbajë një HASH. Në [12] [29] [10] 

janë definuar këto kërkesa si në vijim. 

Një funksion kriptografik HASH që po e shënojmë me h(x) duhet ti plotësojë të gjitha pikat si: 

 

 Kompresimin - Për çdo gjatësi të informatës x në hyrje, gjatësia e daljes se funksionit 

y=h(x)  duhet të jetë e vogël. Në praktikë kjo gjatësi është fikse (p.sh. 160 bit), pa marrë 

parasysh gjatësinë në hyrje. 

 Efiçienca – Duhet të jetë e lehtë që të llogaritet h(x), për çfarëdo vlerë(gjatësi) të x.  

Normalisht shpejtësia e llogaritjes mund të zvogëlohet me rritjen e gjatësisë së x mirëpo 

jo të ketë një zvogëlim të shpejtë. 

 Një-kahor – Për çfarëdo vlere të y, duhet të jetë e pamundur që gjendet vlera e x që e 

përmbush kushtin h(x)=y. Apo thënë ndryshe, nuk duhet të ketë mundësi të bëhet 

funksioni inverz i y=h(x) 

 Rezistencë të dobët të konflikteve (ang. Weak collision resistance). Për x dhe h(x), është 

e pamundur të gjendet një y, ku y≠x, që h(y)=h(x). Apo thënë ndryshe, nuk ka me 

mënyrë që të modifikohet informata pa e ndryshuar vlerën HASH të saj. 

 Rezistencë e fortë e konflikteve (ang. Strong Collision Resistance) – Është e pamundur 

një informatë x dhe y ku x≠y dhe h(x)=h(y). Kjo do të thotë që nuk duhet të mund të 

gjenden dy informata të ndryshme që kanë HASH të njëjtë. 
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Tek pjesa e konflikteve, pasi që dalja e funksionit HASH është fikse, atëherë është pothuajse e 

pamundur që të plotësohen këto kushte për çfarëdo gjatësie të mesazhit në hyrje. P.sh. nëse 

gjatësia e HASH-it të informatës është 128 bit, atëherë kemi vetëm 2128 kombinime të 

mundshme. Për çdo informatë tjetër që është jashtë domenit të këtyre kombinimeve, atëherë 

do të kemi konflikt [12] [29] [10]. 

Ekuacioni për ta gjetur se sa mesazhe HASH duhet në mënyrë që të ketë konflikt është dhënë 

në [12], me anë të formulës: 

t= 2 ∗ 𝑙𝑛 , ku    

t-numri i mesazheve HASH 

n- gjatësia e HASH-it 

α- probabiliteti i së paku një konflikti 

 

Në Tabela 5 janë kalkulimet për numrin e vlerave HASH që nevojiten për konflikt për gjatësi 

të ndryshme të HASH. 

Tabela 5 Numri i vlerave HASH për shkaktim të një konflikti 

α Gjatësia e HASH 

128 bit  160 bit  256 bit  384 bit  512 bit   

0.5 

0.9 

265          281          2129       2193      2257 

267          282          2130       2194      2258 

 

Funksionet HASH gjejnë zbatim të madh në nënshkrime digjitale, gjithashtu edhe në ruajtjen 

e integritetit të informatave, e në kombinim me nënshkrim digjital dhe funksione të enkriptimit, 

arrihet edhe autorësia dhe jomohueshmëria e informatave. 

Koncepti i njohur si “avalanche concept”, është shume i dobishëm në funksionet HASH, ku 

ndryshimi i vetëm një  karakteri në informatën hyrëse, informata dalëse është komplet ndryshe. 

Ekzistojnë lloje të ndryshme të funksioneve të cilat përdoren për gjenerimin e vlerave HASH, 

të cilat do të sqarohen në vijim. 

 

 

1.4.8 Llojet  Hash  

Të gjitha funksionet HASH mund të ndahen në dy kategori: 

1. Funksionet HASH të dedikuara dhe 

2. Funksionet HASH të bazuara në blloqet e informatës së enkriptuar (ang. Cipher). 

 

Siç u tha edhe më lartë se funksionet HASH, pavarësisht prej gjatësisë së informatës në hyrje 

të funksionit, dalja gjithmonë është me gjatësi fikse. Pasi që dihet se çdo informatë ka gjatësinë 

e saj, atëherë kjo në praktikë mund të arrihet vetëm duke e ndarë informatën në blloqe të 
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gjatësisë së njëjtë. Blloqet procesohen pastaj në mënyre sekuenciale me funksionin HASH, që 

në një formë e luan rolin e funksionit të kompresimit. Ky iteracion njihet me emrin 

konstrukcioni i Merkle-Damgard [12]. Vlera HASH është rezultati dalës i iteracionit të fundit. 

Skema e funksionit të tillë është japë në Figura 15. 

 

Figura 15 Skema e përgjithshme e funksionit HASH 

 

MD (ang. Message Digest) 

Familja MD e funksioneve HASH bën pjesë në kategorinë e funksioneve HASH të 

dedikuara. Këto algoritme janë të adaptuara në aspektin e dizajnit. Algoritmet të kësaj familje 

që janë më të popullarizuara janë MD4, MD5, familja e algoritmeve SHA dhe RIPMED. Të 

gjitha këto janë të bazuara në principin e punës së familjes MD. 

MD4 është zhvilluar prej Ronald Rivest, ka qenë një ide inovative sepse implementimi në 

softuer ka pasur efikasitet të lartë [12]. 

Shtatë algoritmet kryesore në familjen MD4 janë [37]: 

 

• MD4: Ka 3 raunde me 16 hapa dhe një gjatësi dalëse 128 bit. 

• MD5: Ka 4 raunde me 16 hapa dhe një gjatësi dalëse prej 128 bit. 

• SHA-1: Ka 4 raunde me 20 hapa dhe një gjatësi dalëse prej 160 bit. 

• RIPEMD-160: Ka 5 raunde me 16 hapa dhe një gjatësi dalëse prej 160 bit. 

• SHA-256: Ka 64 raunde hapash të vetëm dhe një gjatësi dalëse prej 256 bit. 

• SHA-384: Ky është identik me SHA-512 përveç se dalja është e cunguar në 384 bit. 

• SHA-512: Ky ka 80 raunde hapash të vetëm dhe një gjatësi dalëse prej 512 bitësh 

 

SHA (Secure Hash Algorithms) 

Funksionet Secure Hash Algorithm (SHA) janë standarde të përcaktuara nga NIST 

(National Institute of Standard and Technology) për përdorim nga agjencitë qeveritare federale 

joushtarake në SHBA [21], dhe të publikuara si FIPS (Federal Information Processing  
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Standards) (FIPS PUB 180). SHS (Secure Hash Standard) specifikon SHA-1 për kalkulimin e 

vlerës së HASH-it të mesazhit apo fajllave. Nëse gjatësia e mesazhit ëhte deri ne 264 bit, atëherë 

SHA-1 jep si rezultat mesazh 168 bit I njohur edhe si kodi hash [9]. 

SHA-1 (FIPS 180-1,1995) është një revizion teknik i SHA (FIPS 180,1993). SHA-1 është i 

sigurt sepse është e pamundur që të gjendet mesazhi nga i cili është kalkuluar kodi hash, apo 

të gjenden dy mesazhe të ndryshme që korrespondojnë në të njëjtin kod hash. SHA-1 është i 

bazuar në MD4 [9]. 

 

SHA-256 

SHA-256 pranon mesazhe deri në 264 bit, ka madhësi të bllokut 512 bit dhe madhësi të 

fjalës 32 bit, kodi hash i këtij algoritmi ka madhësi prej 256 bit [1]. SHA-256 është algoritmi 

më ë sigurt deri më tani. Këtë e vërteton fakti se edhe qeveria e SHBA-së kërkon që agjencitë 

e saj të mbrojnë disa informacione të ndjeshme duke përdorur SHA-256 [45]. Numri hapave të 

ky algoritëm është 64. Sa i përket sigurisë me tentimet “Brute Force”, nevojiten 2256 tentime 

për ta gjetur mesazhin origjinal. Sa i përket konflikteve, bazuar në faktin që kodi hash te ky 

algoritëm është me gjatësi 256 bit, d.m.th. kemi 2256 kombinime të kodit hash.  

 

RIPEMD 

Familja e funksioneve hash RIPEMD përbëhet prej RIPE MD, RIPEMD-128, RIPEMD-160, 

RIPEMD-256, RIPEMD-320. RIPE MD, hash funksioni 128 bit, bazuar në algoritmin MD4 

është zhvilluar në kornizën e Unionit Europian (EU), në projektin RIPE (Race Integrity 

Primitives Evaluation) prej Hans Dobbertin, Antoon Bosselaers dheBart Preneel. 

Versionet 256 dhe 320 bit zvogëlojnë mundësinë e konfliktit dhe nuk kanë nivel më të lartë 

sigurie në krahasim me RIPEMD-160. Një konflikt në RIPEMD u raportua në por kjo nuk 

ndikon në RIPEMD-160 [46]. Deri më tani, asnjë sulm praktik nuk është vërejtur në 

RIPEMD160 

Sa i përket specifikimeve të algoritmeve HASH, ato janë të përmbledhura në Tabela 6 

Specifikat e algoritmeve Hash (shprehur në bit) 

 

 

 

Tabela 6 Specifikat e algoritmeve Hash (shprehur në bit) [47] 

Terme SHA-1 SHA-2 

(256) 

SHA-2 

(384) 

SHA-2 

(512) 

 

Madhësia e 

mesazhit hyrës 

 

<264 

 

<264 

 

<2128 

 

<2128 

Padding-u i 

blloqeve 

512 512 1024 1024 
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Madhësia e fjalës 32 32 64 64 

Rundet e 

transformimit 

80 64 80 80 

Kodi hash 160 256 384 512 

Siguria 80 128 192 256 

 

 

Merkle Trees 

 

Në fushën e teknologjisë së informacionit, pemët (ang. Tree), gjejnë zbatim të madh ku 

pema definohet si një lloj i strukturës së të dhënave që përdoret për të paraqitur të dhënat në 

formë hierarkie. Ndryshe mund të thuhet se janë një bashkësi e nyjave, ku në secilën nyje 

prezantohen të dhëna të strukturuara dhe gjithashtu posedojnë edhe referencat e nyjave tjera 

për të cilat qëndrojnë në lidhje në hierarki. Nyjat kanë nyje paraardhëse që njihen me termin 

nyjat prind dhe nyje pasardhëse që njihen me emrin nyje fëmijë. Nyjat e fundit nuk kanë nyje 

pasardhëse, sikurse nyja e parë që nuk ka nyje paraardhëse. 

 Shembull i prezantimit grafik të një nyje është paraqitur në Figura 16 

 

Figura 16 Shembull i prezantimit grafik të një nyje. 

Sipas definimit që u jap më lart nyja me numër 1është nyja rrënje apo nyja e cila nuk ka 

paraardhës, ndërsa nyjat pasuese 2 dhe 3 janë nyje pasardhëse të nyjës 1, e kështu me radhë, 

deri të nyjat 6,7 dhe 8 që janë nyjat e fundit që nuk kanë pasardhës. 

Lloj tjetër i pemëve që kanë mjaft rëndësi dhe përdorim të madh në algoritmike, kriptografi e 

sidomos në teknologjinë blockchain, janë pemët e quajtura ang “Merkle trees”. 
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Koncepti i këtij lloji të pemëve është prezantuar së pari prej Ralph Merkle [48], të cilat 

mundësojnë që verifikimin e sigurt dhe efiçient të seteve të mëdha të të dhënave [1]. Bitcoin 

dhe kriptovalutat e tjera përdorin pemë Merkle, të quajtura gjithashtu pemë hash, për të koduar 

dhe enkriptuar të dhënat e blockchain në mënyrë efikase dhe të sigurt [49]. Në Figura 17 është 

paraqitur një pemë e thjeshtë e llojit Merkle. 

 
Figura 17 Pemë binare, HABCD paraqet nyjën rrënjë në pemën Merkle [49]. 

 

Pemët Merkle siç u tha më lartë kanë gjetur zbatim në teknologjinë blockchain. Sipas [50] në 

rrjetin Bitcoin, pemët Merkle janë përdorur për të ruajtur hapësirë duke i larguar transaksionet 

e shpenzuara dhe për të mos e prishur strukturën e kodit Hash, atëherë janë shfrytëzuar këto 

vetitë e kësaj peme. 

Në [51] është prezantuar një figurë (Figura 18) përmes të cilës kuptohet më lehtë implementimi 

dhe përdorimi i pemës Merkle në blockchain. 

Në blockchain, çdo bllok ka një rrënjë Merkle të ruajtur në headerin e bllokut. Pema Merkle 

lejon çdo nyje në rrjet të verifikojë transaksionin individual pa pasur nevojë të shkarkohet dhe 

vërtetohet i gjithë blloku. Nëse një kopje e bllokut në rrjetet blockchain ka të njëjtën rrënjë 

Merkle në një tjetër, atëherë transaksionet në atë bllok janë të njëjta. 
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Figura 18 Arkitektura e pemës Merkle në blockchain [51] 

Në punimin [50] janë dhënë edhe shembujt se si mund të ruhet hapësira memorike me rastin e 

përdorimit të pemës Merkle, ku pasi që kemi nyjën rrënjë, nuk ka nevojë që të ruhen edhe kodet 

hash të transaksioneve, dhe me këtë rast ato mund të largohen. Kjo është paraqitur në  

Figura 19. 

 

 
 

Figura 19 Përdorimi i pemës Merkle në reduktim të shënimeve për ruajtje të hapësirës 

memorike [50]. 
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1.4.9 Nënshkrimi digjital-llojet e algoritmeve për nënshkrim digjital 

Nënshkrimi digjital është një proces ku duke përdorur algoritmet kriptografike, informatave 

të caktuara u bashkëngjiten edhe informata tjera me anë të të cilave përcaktohet autorësia e 

informatave dhe njëkohësisht përmbushet edhe njëri prej funksioneve të kriptografisë që është 

jomohueshmëria. 

Skemat e nënshkrimit digjital mundësojnë që një nënshkrues S i cili ka krijuar një çelës publik 

pk të "nënshkruan" një mesazh në mënyrë të tillë që çdo palë tjetër që ka qasje në pk (dhe e di 

që ky çelës publik është krijuar nga S) mund të verifikojë që mesazhi ka origjinën nga S dhe 

nuk është modifikuar në asnjë mënyrë [52]. 

Për ta nënshkruar një mesazh (informatë) në formë digjitale, siç është thënë në [52], fillimisht 

nënshkruesi duhet të posedoj çiftin e çelësave publik dhe privat. Pasi që me nënshkrim digjital 

përmbushen funksionet si integriteti, autorësia dhe jomohueshmëria, nënshkruesi duhet që të 

gjenerojë kodin hash të mesazhit. Këtë kod e bashkangjet në mesazh dhe e enkripton me çelës 

privat. Pasi që në nënshkrim digjital përdoren algoritme asimetrike, çdo kush që ka qasje në 

çelësin publik të nënshkruesit mund ta vërtetojë autorësinë dhe integritetin e mesazhit, e në 

tjetrën anë pasi që vetëm nënshkruesi posedon çelësin privat, nuk mund të mohohet autorësia 

dhe origjinaliteti i mesazhit. Në vijim në  

Figura 20. është paraqitur skematikisht rasti i përgjithshëm i nënshkrimit digjital. 

 
 

Figura 20 Modeli i nënshkrimit digjital [53]. 

Figura 20 paraqet rastin e përgjithshëm duke mos specifikuar algoritmet dhe metoda tjera që 

përdoren për lloje të ndryshme të nënshkrimit digjital. 

Prej algoritmeve që përdoren më së shumti për nënshkrim digjital është algoritmi i njohur 

ECDSA (ang. Eliptic Curve Digital Signature Algorithm), apo në shqip Algoritmi i nënshkrimit 
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digjital me lakore eliptike. Hapat për nënshkrimin e mesazhit me këtë algoritëm janë japur 

mjaft mirë në [1] që janë: 

Fillimisht definohet lakorja eliptike E: 

 

1. Me modulus P 

2. Koeficient a dhe b 

3. Gjeneratorin e pikës A që e formon grupin ciklik e numrit të thjeshtë q 

 

Një numër i plotë d zgjedhet në mënyrë të rastësishme që plotëson kushtin 0<d<q 

Llogaritet çelësi publik B, që plotëson kushtin b=d*A 

Çelësi publik është i përbërë prej 6 parametrave, apo shprehur matematikisht 

Kpb=(p,a,b,q,A,B) 

Çelësi privat është numri d i zgjedhur në mënyrë të rastësishme në hapin 2. 

Kpr=d 

Tani nënshkrimi digjital mund të gjenërohet duke përdorur çelësin publik dhe privat, duke 

ndjekur hapat si në vijim: 

 

1. Zgjedhet një çelës kalimtar (ang. ephemeral key) Ke, ku 0< Ke<q, duhet 

sigurohet që Ke është numër  rastit, dhe çdo nënshkrim të ketë çelësin unik, 

përndryshe nuk mund të kalkulohet çelësi privat. 

2. Një vlerë tjetër R duhet të kalkulohet duke përdorur rregullën R= Ke*A 

3. Inicializohet variabla r me koordinatën x të pikës R, r=x*R, dhe 

4. Nënshkrimi mund të kalkulohet si: 

S=(h(m)+dr)* Ke-1 mod q 

m- është mesazhi për të cilin kalkulohet nënshkrimi digjital, dhe  

h(m)- është kodi hash i mesazhit m. 

 

 

1.5 PGP dhe përparësitë e përdorimit në aspektin e sigurisë 

 

PGP(Pretty Good Privacy), është prezantuar për herë të parë në vitin 1991 prej Philip 

Zimmermann [54]. Ky sistem i enkriptimit është i përshtatshëm për të dërguar emaila dhe 

fajlla të enkriptuar. Përshtatshmëria e tij është rritur pasi që palët që komunikojnë, mund të 

bëjnë enkriptimin e emailave dhe fajllave pa bërë paraprakisht shkëmbimin e çelësit për 

enkriptim simetrik. Ky sistem njihet si sistem mjaft i sigurt dhe ka gjetë përdorim të gjerë në 

fusha të ndryshme. 

Rritja e përdorimit të këtij sistemi bazohet në dy faktorë. Sistemi është i lirë për përdorim (ang. 

freeware) dhe për këtë është rritur përdorimi të shumë shfrytëzues që u është nevojitur rritja e 

sigurisë edhe për një nivel, dhe faktori i dytë sistemi i PGP përdorë të dy llojet e enkriptimit 

atij simetrik dhe asimetrik, ku përmes kësaj mundësohet shfrytëzuesve që të dërgojnë mesazhe 
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dhe fajlla të enkriptuar, pa pasur nevojë të takohen apo njihen.  

PGP ofron 5 shërbime që janë [12]: 

 

1. Autenticiteti në PGP në mes dy palëve arrihet duke përdorur algoritmet kriptografike, 

Le të jetë A njëra palë dhe B pala tjetër, të cilat komunikojnë në mes veti. Auteciteti 

arrihet duke kryer hapat si në vijim: 

-  Pala A ka çiftin e çelësave (publik/privat), dhe duhet ti dergoj mesazhin m palës B. 

- Fillimisht pala A e kalkulon HASH-in e mesazhit m, SHA(m). 

- Pala A e enkripton SHA(m) duke përdorur çelësin privat që posedon, dhe fiton 

mesazhin e enkriptar (ang. Cipher) 

      Cipher=E(SHA(m),ÇprvA) 

- Pala A i dergon palës B, m  dhe Cipher, (m,Cipher) 

- Pala B pranon (m,Cipher), e dekripton Cipher duke përdorur çelësin publik të 

palës A (ÇpubA) dhe merr si rezultat një mesazh m’. 

m’=D(Cipher, ÇpubA). 

- Pala B kalkulon SHA(m), dhe bën krahasimin me m’, nëse SHA(m)=m’, atëherë 

është vërtetuar autenticiteti, përndryshe nuk merret që është mesazh prej palës 

A 

-  

Përgatitja e mesazhit prej palës A është paraqitur skematikisht në Figura 21 

           
Figura 21 Përgatitja e mesazhit prej palës A 

Pasi që mesazhi pranohet prej palës B, atëherë kryhen veprimet e paraqitura skematikisht në 

Figura 22. 
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Figura 22 Pranimi dhe verifikimi i mesazhit prej palës B 

 

2. Konfidencialiteti, arrihet duke bërë enkriptimin e mesazheve (m) me algoritme 

simetrike, ndërsa çelësi që përdoret për enkriptim simetrik (Çsekret), fillimisht 

enkriptohet me çelësin publik të pranuesit(ÇpubB) dhe pastaj dërgohet i enkriptuar 

Eas(Çsekret, ÇpubB), se bashku me mesazhin e enkriptuar Es(m, Çsekret).  

Eas - enkriptim asimetrik 

Es   - enkriptim simetrik 

Autenticieti dhe konfidencialiteti zakonisht kryhen në të njëjtën kohë. 

 

3. Kompresimi, është proces opsional, që mund të përdoret varësisht prej situatës. 

Algoritme të ndryshme të kompresimit mund të përdoren si ZIP, GZIP, etj., pastaj për 

dekompresim duhet të përdoret i njëjti algoritëm. Për shkaqe sigurie kompresimi 

preferohet ët përdoret pas nënshkrimit të mesazhit dhe para enkriptimit të tij. Kështu që 

me këtë mënyrë mesazhi ka më pak redudance pas kompresimit. 

 

4. Kompatibiliteti e e-mailave, përdorimi i PGP për shkëmbim të emailave duhet të 

ofrojë edhe kompatibilitetin, pasi që shumica e emailave përmbajnë vetëm karaktere 

ASCII. Por pas enkriptimit, mesazhi i enkriptuar mund të përmbajë edhe karaktere që 

nuk korrespondojnë me kodin ASCII. Ky problem me PGP tejkalohet duke përdorur 

konvertimin Radix-64. 

Konvertimi Radix-64, bën pasqyrimin e vlerave binare të mesazhit të enkriptuar në karaktere 

të printueshme (lexueshme). Për tu realizuar konvertimit Radix-64 duhet ndjekur 4 hapa si në 

vijim: 

a. Mesazhi binar ndahet në blloqe prej 24 bitësh (3 bajt) 

b. Çdo bllok prej 24 bitësh ndahet në 4 grupe prej 6 bitësh 
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c. Secili grup prej 6 bitësh ka vlera në mes të 26-1=63 vlera 

d. Vlera e fituar enkodohet në karakter të printueshëm (lexueshëm) 

Në vijim në Tabela 7Error! Reference source not found. është paraqitur e 63 vlerave të 

karaktereve të printueshme(lexueshme) 

 

Tabela 7 Vlerat e 63 karaktereve 6 bitësh 

 

5. Segmentimi, përdoret në rastet kur kemi me mesazhe të gjatësisë që e tejkalojnë 

maksimumin, në këtë rast PGP automatikisht i ndan këto mesazhe në segmente të një 

gjatësie të përshtatshme, pastaj pranuesi i mesazhit fillimisht duhet ti mbledhë të gjitha 

segmentet, pastaj e bën dekriptimin e mesazhit. 

 

Përveç shërbimeve që ofron të cekura në [12], përmes PGP, duke përdorur vegla tjera siç janë 

OpenPGP, mund të arrihen edhe qëllime tjera që janë të cekura në [55], që janë ë paraqitura në 

Tabela 8. 

 

 

Tabela 8 Efektet që mund të arrihen me PGP 

Efekti i dëshiruar Veprimi 

Unë dua që kushdo që e lexon këtë mesazh të dijë 

pa dyshim se unë e kam dërguar - nuk mund ta 

mohoj atë 

Nënshkruani mesazhin në mënyrë digjitale me 

çelësin tuaj privat. 
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Dua të verifikoj identitetin e personit që dërgoi një 

mesazh të nënshkruar në mënyrë digjitale për të 

parë nëse dërguesi i dukshëm është dërguesi i 

vërtetë 

Verifikoni nënshkrimin me çelësin publik të 

dërguesit. 

Unë dua të dërgoj një mesazh që vetëm marrësi im 

i synuar mund ta lexojë. 

Enkriptoni mesazhin me çelësin publik të 

marrësit. 

Unë dua të dekriptoj një mesazh që kam marrë Dekriptoni mesazhin me çelësin tuaj privat 

Unë dua që mesazhi im të jetë i lexueshëm vetëm 

nga marrësi im i synuar dhe dua që marrësi të jetë 

në gjendje të verifikojë që mesazhi ka ardhur nga 

unë. 

Enkriptoni mesazhin me çelësin publik të 

marrësit dhe firmosni mesazhin në mënyrë 

digjitale me çelësin tuaj privat 

Dua të deshifroj dhe verifikoj një mesazh që 

përfshin një nënshkrim digjital. 

Deshifroni mesazhin me çelësin tuaj privat dhe 

verifikoni nënshkrimin me çelësin publik të 

dërguesit 

 

Bazuar në rregullat e enkriptimi duke shfrytëzuar sistemin e PGP, skematikisht i tërë procesi 

është i paraqitur në Figura 23 

 
Figura 23 Procesi i enkriptimit përmes PGP 

Sistemi i PGP është përdorur nga shumë organizata për qëllime humanitare. Në 30 vjetorin e 

PGP me 6 qershor 2021, prej autorit të këtij sistemi është cekur (në origjinal) “I wanted PGP 

to be used for human rights applications” [56].  

 

Një fakt me rëndësi që duhet cekur se ky sistem është përdorur edhe në luftën e fundit në 

Kosovë, ku me përdorimin e këtij sistemi në komunikimet në mes të Ushtrisë Çlirimtare të 

Kosovës, organizatave humanitare dhe NATO-s, ka ndihmuar në evakuimin e sigurt të mbi 

8000 civilëve të cilët u shpëtuan prej vdekjes, pasi që ka qenë e sigurtë që do të vriteshin prej 

forcave ushtarake dhe policore të Serbisë [56] [57]5. 

                                                             
5 Me 06 qershor 2021 ka qenë 30 vjetori i PGP, ku këto komente mund të gjenden në 
https://philzimmermann.com/EN/essays/PGP_30th.  
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1.6 Infrastruktura me çelës publik (PKI) dhe Web of Trust (WoT) 
 

Komunikimi i sigurt përmes një rrjeti të pasigurt mund të garantohet vetëm nëse ekziston 

një mënyrë për të verifikuar identitetin e palës tjetër [58]. Qasja konvencionale ndaj PKI (ang. 

Public Key Infrastructure) përdorë autoritetet e certifikatës (CA). Modelet Web of Trust dhe 

infrastruktura e thjeshtë me çelës publik (SPKI) përdoren gjithashtu për të ndërtuar PKI [59]. 

Koncepti i Web of Trust u prezantua nga Phill Zimmermann në 1992 në manualin e tij për PGP 

version 2.0. Në vend të përdorimit të një arkitekture hierarkike me Autoritetet e Certifikimit si 

në X.509, OpenPGP përdor një model certifikim ku çdo subjekt mund të certifikojë një subjekt 

tjetër, ku ky parim njihet ndryshe edhe si Web of Trust apo shkurt WoT [60]. Përdorimi i këtij 

parimi e thjeshton aspektin e certifikimeve dhe gjenerimeve të çelësave me rastin e enkriptimit, 

mirëpo në aspektin e sigurisë ngritë shumë çështje të cilat kërkojnë një vëmendje dhe kujdes të 

veçantë. Web of Trust bazohet në funksionin e "besimit" që në një farë mënyre është kalimtar, 

d.m.th nëse për shembull përdoruesi A beson në përdoruesin B, dhe përdoruesi B i beson 

përdoruesit C, atëherë përdoruesi A mundet gjithashtu të ketë njëfarë besimi te përdoruesi C. 

Sepse A nuk e njeh direkt përdoruesin C , besimi në një lidhje të tillë indirekte zvogëlohet me 

gjatësinë e lidhjes [61]. 

 PKI hierarkike përdor një pemë të certifikatave kryesore, ku nyja rrënjë është një organizatë e 

besuar [62].  

Gjatë gjysmës së dytë të viteve 1990ta, është krijuar një opinion që pothuajse çdo shfrytëzuesit 

të Internetit i nevojitet një certifikatë digjitale në mënyrë që të mund të komunikojë në formë 

të sigurtë, p.sh. për të bërë transaksione në e-biznes dhe PKI për një kohë ka qenë kryefjala, 

dhe shumë kompani janë krijuar që kanë ofruar certifikata dhe shërbime të PKI [12]. Kompani 

që ofrojnë shërbime të tilla sot ekzistojnë dhe gjithashtu në një formë kanë një lloj rangimi sa 

i përket besueshmërisë. 

Në [63], është paraqitur figura e organizimit të modelit të PKI. Kjo skemë është paraqitur në 

Figura 24. 
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Figura 24 Modeli i PKI [63] 

 

Web of  Trust, për krahasim me PKI nuk përdorë autoritet qendror për identifikim dhe 

verifikim, që në një formë çdo përdorues në Internet mund të “lëshojë” certifikatë. Në këtë 

formë të decentralizuar secili shfrytëzues mbledhë çelësa publik të nënshkruar të pjesëmarrësve 

në komunikim duke formuar kështu një grumbull të çelësave që quhet “rreth i çelësave” (ang. 

key ring) [64]. 

 
Figura 25 Shembull i grafit të certifikatave [64]. 

 

Për dallim prej PKI (Public Key Infrastructure), Web of Trust nuk përdore autoritet qendror sa 

i përket menaxhimit dhe verifikimit të entiteteve dhe çelësave. Këtë koncept e përdore PGP, 

për të gjeneruar certifikata të sigurta. Në këtë qasje, nuk ka autoritete qendrore të cilave u 

besojnë të gjithë, por përkundrazi, palët nënshkruajnë çelësin e njëri-tjetrit dhe në mënyrë 

progresive formojnë një rrjet të çelësave publikë individualë të ndërlidhur nga lidhjet e 

formuara nga këto nënshkrime [65]. 
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1.7 P2P (Peer-to-Peer) 

 

Një rrjet peer-to-peer (P2P) është një model komunikimi i decentralizuar midis entiteteve të 

njohur gjithashtu si nyje, të cilat mund të komunikojnë me njëri-tjetrin pa pasur nevojë për një 

server qendror. Historikisht Napster njihet si aplikacioni që ka përdorë komunikimin P2P dhe 

cili ka bërë jehonë të madhe sa i përket përdorimit të madh të tij6. Pothuajse 10 vjet pasi World 

Wide Web u bë i disponueshëm për përdorim në Internet, aplikacionet e decentralizuara të 

shkëmbimit të fajllave peer-to-peer zëvendësuan aplikacionin Napster të bazuar në server, i cili 

kishte popullarizuar konceptin e ndarjes së fajllave [66].  

 

Përparësitë e përdorimit të rrjetit P2P [50][66]: 

 Përmirësimi i efikasitetit të rrjetit: Në rrjetet P2P, çdo nyje merr pjesë në rrugëtimin 

(ang. Routing) dhe përcjelljen e të dhënave. Kjo mund të përmirësojë efikasitetin e 

rrjetit, pasi nuk ka nevojë për ruterë ose serverë të dedikuar. 

 Rezistenca ndaj dështimit: Rrjetet P2P janë më fleksibil ndaj dështimeve sesa rrjetet 

e centralizuara, pasi humbja e një nyje të vetme nuk e bën dështimin e të gjithë rrjetit. 

 Privatësia: Rrjetet P2P shpesh shihen si më miqësore ndaj privatësisë sesa rrjetet e 

centralizuara, pasi nuk ka nevojë për një autoritet qendror për të ruajtur ose qasur në të 

dhënat e përdoruesit 

 Shkallëzueshmëria (ang. Scalabilkity): Rrjetet P2P janë projektuar të jenë të 

shkallëzueshme. Çdo nyje ose peer mund të jetë një server, duke parandaluar pengesat 

që hasen në sistemet e centralizuara kur rritet numri i klientëve. Me një rrjet P2P, një 

rritje në numrin e klientëve nënkupton një rritje të barabartë të numrit të serverëve. 

 Kostoja: Rrjetet P2P janë me kosto shumë efektive, pasi kostot nuk grumbullohen rreth 

një autoriteti të centralizuar, por në vend të kësaj shpërndahen. Përveç kësaj, këto rrjete 

janë shumë të shkallëzueshme dhe efikase, për shkak të roleve të shumta të çdo nyje. 

 Mekanizmat e konsensusit, ky aspekt themelor i konsensusit të rasti i blockchain 

zvogëlon rrezikun e ndryshimit. 

Kufizimet në rrjetin P2P [50][66]: 

                                                             
6 Napster njihet edhe si aplikacion përmes të cilit janë shkelur edhe të drejtat autoriale, ku janë shpërndarë fajlla 
me përmbajtje të muzikës pa aprovim paraprak të autorit apo kompanive që kanë pasur të drejtën autoriale. 
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 Shpejtësi më të ngadalta: Rrjetet P2P janë shpesh më të ngadalta se rrjetet e 

centralizuara, për shkak të rritjes së numrit të hop-eve (lëvizjet e një pakete të dhënash 

nga një segment rrjeti në tjetrin) që kërkohen për të arritur të gjitha nyjat. 

 Më e vështirë për t'u menaxhuar: Menaxhimi i rrjeteve P2P mund të jetë më sfidues 

sesa rrjetet e centralizuara sepse nuk ka autoritet qendror përgjegjës për operacionet e 

rrjetit. Për shembull, rrjetet P2P mund të bëhen të prekshme ndaj sulmeve malware nëse 

viruset depërtojnë sistemin nga nyje të shumta. Për më tepër, korniza e decentralizuar 

e bën më të vështirë monitorimin ose kontrollin e aktiviteteve të ndaluara dhe 

transaksioneve të paligjshme. 

 Fuqia llogaritëse: Në kontekstin e mekanizmit Proof-of-Work (PoW), fuqia masive 

llogaritëse e kërkuar për përditësimin e informacionit në disa rrjete është një shkak për 

shqetësim mjedisor, për shkak të shpenzimit të lartë të energjisë7, ku si pasojë e kësaj 

kemi edhe ndotje të ambientit.  

Në [67] janë statistikat e muajit prill të këtij viti (2022), ku paraqitet një krahasim i shpenzimit 

të energjisë në procesimin e transaksioneve me Bitcoin dhe në VISA. Në këtë matje shihet që 

ka një diferencë të lartë të shpenzimit të energjisë, ku me procesimin e 100,000 transaksioneve 

në VISA shpenzohet me rreth 14 herë (2168,69 kWh në Bitcoin dhe 148.63kWj në VISA) më 

pak sesa procesimi i një transaksioni në Bitcoin.  Në Figura 26 në formë grafike është paraqitur 

ky raport 

 

Figura 26 Krahasimi i shpenzimeve të energjisë në mes Bitcoin dhe VISA 

Përveç krahasimit të shpenzimit të energjisë në mes sistemeve në Figura 26, një statistikë 

interesante sa i përket shpenzimit të energjisë së procesimit të transaksioneve në Bitcoin që 

është marrë nga [68], ku shihet që ka një shpenzim shumë të lartë, e që kjo ndikon drejtpërdrejt 

                                                             
7 Në vitin 2022 me vendim të Qeverisë së Republikës së Kosovës për një periudhë (për rreth 4 muaj) është 
ndaluar aktiviteti i gërmimit (ang. Mining), për shkak të mospërballimit të shpenzimit të energjisë elektrike. 
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edhe në ndotjen e ambientit, si pasojë e lirimit të CO2. Kjo është paraqitur në grafikun në Figura 

27. 

 

Figura 27 Shpenzimet e energjisë për procesim në Bitcoin [68]. 

Llogaritjet e shpenzimeve të energjisë dhe hapësira e nevojshme për ruajtje të shënimeve  për  

një sistem në blockchain të rastit të përdorimit në e-voting janë dhënë edhe në [69]. Sipas [69] 

llogaritjet për  hapësirë në nevojshme janë dhënë sipas formulës: 

 

storage_size= (number_of_voters/1000) * 1 MB 

 

Ndërsa për shpenzime të energjisë  mënyra e llogaritjes në këtë punim mund të përdoret edhe 

në rastin e përgjithësuar sikurse në vijim: 

 

energy_cost_per_day=(no_of_nodes*node_power_consumption) *prices_per_kWh* 24 h 

 

Këto janë vetëm elemente themelore sa i përket fuqisë që nevojitet për procesim. Nëse 

analizohet sistemi blockchain prej zanafillës së tij, në aspektin e përdorimit të llojeve të 

procesoreve për gërmim, shihet se tanimë nuk mund të bëhet gërmim me procesor për destinim 

të përgjithshëm, e sidomos në Bitcoin. Për gërmim tani përdoren GPU dhe procesor të dedikuar 

vetëm për këtë lloj të procesimit, ku edhe çmimi i tyre është dukshëm më i lartë sesa i CPU për 

destinim të përgjithshëm. 

 

 



 

 



 

 

 

KAPITULLI 3 

3 Blockchain   

 

Blockchain si teknologji mori hov me paraqitjen e parë të punimit të autorit anonim Satoshi 

Nakamoto [50]. Me implementimin dhe lëshimin në përdorim të Bitcoin, u rrit edhe interesimi 

i përdorimit të saj jo vetëm në aspektin e kriptovalutave por edhe në fusha tjera ku filloi edhe 

migrimi i sistemeve ekzistuese në teknologjinë blockchain. Si sisteme më të përshtatshme u 

theksuan ato të shtresës së të dhënave, ku tani u krijua mundësia që të dhënat të ruhen në një 

strukturë dhe organizim ndryshe nga ajo e sistemit të databazave qofshin ato relacionale apo të 

rrafshëta. Një ndër vetitë kryesore të blockchain, krahasuar me sistemet tradicionale(të 

centralizuara dhe të shpërndara), është edhe forma me të cilën ruhen të dhënat. Në [70] (Figura 

28)është dhënë një skemë e krahasimit të sistemeve të centralizuara, decentralizuara dhe të 

shpërndara. 

 

Figura 28 Sistemet e centralizuara, decentralizuara dhe të shpërndara 
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Dallimi në mes të sistemeve të centralizuara dhe ato të shpërndara më shumë qëndron tek ruajta 

e shënimeve në më shumë lokacione, ku me këtë arrihet një disponueshmëri dhe përformacë 

me e lartë sesa tek sistemet e centralizuara. Me sistemet e shpërndara nuk mund të sigurohet 

integriteti sikurse tek sistemet e decentralizuara të llojit blockchain, pasi që tek këto sisteme 

çdo informatë, para ruajtjes së versionit final të saj, fillimisht verifikohet dhe validohet prej të 

gjithë pjesëmarrësve në rrjet, ku të dhënat aktuale janë të varura prej të dhënave të mëhershme. 

 Në këtë teknologji të dhënat tani ruhen në formë të blloqeve ku secili bllok është i varur prej 

bllokut paraprak e kështu duke krijuar zingjir që blloku i fundit varet prej të gjitha blloqeve 

paraprake (Figura 29). Kjo formë e organizimit krijoi një siguri të lartë nga aspekti i 

pandryshueshmërisë së shënimeve të cilat janë të futura në zingjirin e blloqeve. Me këtë mund 

të thuhet se konsistenca dhe integriteti i shënimeve arriti një nivel shumë të lartë, në krahasim 

me sistemet e deritanishme, ku të dhënat kanë pas mundësi të ndryshohen prej shfrytëzuesve 

me të drejta të privilegjuara. Përveç kësaj ndryshoi edhe forma e ruajtjes së shënimeve, ku në 

vend që shënimet të jenë të centralizuara në një apo grup i caktuar i kompjuterëve/serverëve, 

tani shënimet ruhen të shumëfishuara në kompjuterë të ndryshëm të quajtur nyje (ang.Nodes). 

Ekzistojnë shumë definicione të ndryshme për blockchain, ku p.sh. IBM e jep këtë definicion: 

“Blockchain është një bazë e cila është e ndarë në mes të palëve, e pandryshuar që ndihmon 

në procesin e ruajtjes së transaksioneve me mundësinë e gjurmimit në rrjetin blockchain”. 

 

 

Figura 29 Struktura e blloqeve në blockchain [71]. 

BLOCK HASH paraqet kodin hash të bllokut aktual, ku në kalkulimin e kodit hash, bën pjesë 

e dhe kodi hash i blloku paraprak. 

PREVIOUS HASH paraqet kodin hash te blloku paraprak, ku në aspektin e bllokut paraprak 

edhe i ngjashëm me kodin hash të bllokut aktual. 

TRANSACTIONS paraqet listën e transaksioneve të përfshira brenda bllokut, të cilat janë të 

nënshkruara në formë digjitale dhe janë të verifikuara në saktësinë e tyre. 
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Algoritmet për kodin hash që përdoren në blockchain janë të ndryshme, varësisht prej 

platformës të cilës i takon blockchain si Bitcoin, Ehtereum etj. Sa i përket implementimeve me 

blockchain, fillimisht është përdorur vetëm për valuta kripto siç janë Bitcoin, Ethereum, Ripple 

etj. Me rritjen e përdoruesve dhe interesimin e kompanive të ndryshme që të krijojnë sisteme 

bazuar në këtë teknologji, u zhvilluan edhe platforma tjera për qëllime të ndryshme në fushën 

e institucioneve financiare, transport, shëndetësi etj. 

Sa i përket platformave të ndryshme të blockchain, ato përbëhen prej një rrjeti mjaft kompleks 

e ndarë në funksione specifike. Figurat në vijim paraqesin shembuj të dy rrjeteve më të njohura 

siç janë Bitcoin dhe Ethereum. 

 

 

Figura 30 Rrjeti i zgjeruar i Bitcoin që tregon lloje të ndryshme nyjash, gateway dhe 

protokolle [72] 

Blockchain përdorimin më të përshtatshëm e ka në implementimet e sistemeve tek të cilat nuk 

lejohet ndryshimi i të dhënave, pasi që duke u bazuar në karakteristikat e kësaj teknologjie, 

është rezistent ndaj ndërhyrjeve. 

Si rrjet tjetër që është me i njohuri pas Bitcoinit, është ajo e Ethereum. Rrjeti Ethereum është 

shumë më i avancuar sa i përket arkitekturës dhe funksioneve që mund të kryhen në këtë rrjet. 

Përveç realizimit të transaksioneve, në këtë rrjet është e mundur edhe implementimi i 

kontratave të mençura (ang. Smart Contracts). Përmes tyre mund të lidhen marrëveshje për 

realizimin e një transaksioni varësisht prej kushteve që duhet të plotësohen. Shembull i thjeshtë 

që mund të shpjegohen kontratat e mençura mund ta marrim atë me pagesat e biletave të 
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aeroplanit. Nëse është paguat një biletë e aeroplanit me kushtet që të ketë dëmshpërblim në rast 

vonese, atëherë mund të vendosen të gjitha kushtet në kontratën e mençur. Në rast të vonesës 

së aeroplanit jashtë kushteve të pranuara, atëherë shuma si dëmshpërblim automatikisht 

realizohet dhe vendoset në llogari të klientit. Në Figura 31 marrë nga [19] është paraqitur 

arkitektura e rrjetit Ethereum, ku mund të shihen pjesët kryesore përbërëse të saj. 

 

 

Figura 31 Arkitektura e rrjetit të Ethereum 

Nga kjo figurë shihet kompleksiteti i këtij rrjeti, i përbërë prej komponentëve të ndryshme të 

cilat kryejnë funksionet specifike për funksionim të mirëfilltë të këtij rrjeti. 

 

Kontratat e mençura (ang. Smart Contracts), janë pjesë e kodit në blockchain, ku ekzekutimi 

këtij kodi varet prej një apo disa kushteve të cilat duhet plotësuara. Si shembull i implementimit 

të një kontrate të mençur mund të jetë p.sh. pagesa e energjisë elektrike, ku në fund të muajit 

operatori i energjisë e lëshon faturën për kilowatet e harxhuar, dhe pastaj përmes kontratës së 

mençur mund të bëhet pagesa prej llogarisë së konsumatorit tek llogaria e operatorit të 

energjisë. Apo ngjashëm mund të përdoren edhe për pagesa të ndryshme si të ujit, telefonit, TV 
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etj. Me këto lloje të implementimeve do të opitmizohej procesi e gjithashtu edhe do të 

zvogëloheshin shpenzimet administrative. Rast i mirë sa i përket institucioneve financiare është 

implementimi i procesit tashmë të njohur “Debitimi Direkt”, apo edhe të realizimit të kësteve 

të kredive, ku këto procese në sistemet e centralizuara realizohen me anë të punëve të 

automatizuara. Njëra ndër përparësitë e përdorimit të kontratave të mençura është eliminimi i 

pikës së vetme të dështimit (ang. Sinle Point of Failure). Kontratat e mençura janë pothuajse 

zëvendësim i kontratave aktuale që bëhen në letër për qëllime të lidhjes së marrëveshjeve në 

mes të dy apo më shumë palëve, ku në rast të mohimit të ndonjërës palë, atëherë gjykata mund 

ta zgjedh problemin bazuar në kushtet që janë të definuara në kontratë. Në analogji është edhe 

me kontratat e mençura, ku kushtet tani janë të definuara në kod dhe komplet përmbushjen e 

tyre e kontrollon ekzekutimi i kodit, ku pothuajse tani për vendosjen se a janë përmbushur 

kushtet, vendoset prej ekzekutimit të kodit për të cilin janë pajtuar palët përmes nënshkrimit 

digjital. Në [73] është paraqitur një krahasim në disa pika për analogjinë me kontratat aktuale. 

Kjo është paraqitur në Tabela 9 

 

Tabela 9 Analogji në mes kontratave aktuale(letër) dhe të mençura 

Kontrata në letër  Kontrata e mençur 

Kontrata juridikisht të përsosura që 

përgatiten për dështim dhe kërkojnë 

t'i ndajnë të gjithë rrezikun palës 

tjetër 

Kontrata të përdorshme që 

lehtësojnë dhe drejtojnë 

veprimet e dëshiruara dhe 

ndihmojnë në zbatimin e asaj 

që është rënë dakord 

Kontratat janë mjete ligjore, të 

bëra për të fituar në gjykatë: 

ligjërisht të detyrueshme, të 

zbatueshme, duhet të mbulojnë të 

gjitha rastet e mundshme. 

 Kontratat janë mjete biznesi: 

duhet të jenë të qarta dhe të 

lehta për t'u përdorur për të 

arritur qëllimet e biznesit për 

një marrëveshje të favorshme 

Kontratat alokojnë rrezikun. Ato 

nevojiten vetëm kur gjërat 

shkojnë keq 

 Kontratat shtojnë vlerë. Ato 

mundësojnë suksesin e biznesit 

dhe parandalojnë problemet 

dhe mosmarrëveshjet 

Kontratat janë vetëm me tekst Kontratat mund të paraqiten si 

tekst, kod, pamje vizuale, 

audio, video ose hibride, në 

varësi të nevojave të audiencës 

 

Nëse krahasohen më vëmendje këto ngjashmëri, shihet se kontratat e mençura, funksionojnë 

dhe janë me shumë të orientuara kah principi “win-win”, sesa vetëm që të bëhet ndëshkimi i 

ndonjërës palë.
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3.1 Llojet e blockchain 

 

Për ndërtimin e një blockchain ekzistojnë disa forma, varësisht prej asaj se sa të ndjeshme janë 

proceset dhe të dhënat të cilat do të procesohen dhe ruhen në blockchain. Prej llojeve të 

blockchain janë këto: 

 

Blockchain Publik 

Blockchain publik është rrjeti në të cilin çdokush mund të jetë pjesë e tij, dhe të jep kontributin 

në këtë rrjet. Lloji i këtij blockchain është Bitcoin. Të metat e këtij lloji janë se kërkohet fuqi e 

lartë procesorike, ka pak apo nuk ka privatësi të transaksioneve. Këto janë pika me rëndësi që 

duhet të merren me parasysh gjatë planifikimit të një sistemi për blockchain. 

 

Blockchain Privat 

Blockchain privat, është i ngjashëm me atë publik, është i decentralizuar. Mirëpo dallimi nga 

blockchain publik është se këtë blockchain e administron një organizatë e caktuar, kontrollon 

se kush mund të jetë pjesë e këtij rrjeti, e ekzekuton protokollin e konsensusit dhe i mirëmban 

të dhënat ne zingjirin e blloqeve. Është lloj i blockchain që pjesëmarrësin në të duhet të jenë të 

besueshëm, dhe zakonisht operon pas firewall të korporatave dhe gjithashtu është i hostuar në 

lokacion të tyre. Karakteristikë e blockchain privat është se përderisa ky blockchain 

menaxhohet prej një apo grup të kompanive private, rregullat mund të ndryshojnë, ku në rast 

të ndonjë gabimi mund të bëjnë ndryshimin e transaksioneve, mirëpo kjo tregon që mund të 

bëjnë edhe ndryshimin e balancave [74]. 

 

Blockchain me aprovim 

Aplikacionet e fushave të ndryshme të cilat krijojnë blockchain privat, zakonisht i krijojnë ato 

me llojin e blockchain me aprovim. Edhe blockchain publik mund të jetë blockchain me 

aprovim. Me këtë i vendosin kushtet me të cilat e caktojnë se kush mund të lejohet që të jap 

kontribut në blockchain dhe në cilat transaksione. Pjesëmarrësve në blockchain u nevojitet të 

marrin ftesë ose aprovim për tu bashkangjitur. 

Blockchain me konsorcium 

Kompani dhe entitete të ndryshme mund të ndajnë përgjegjësit e tyre në lidhje me operacionet 

dhe proceset që mund të kryejnë në blockchain. Është një pjesë e caktuar e tyre që vendosin se 

kush ka të drejtë që ta vendos një transaksion apo kush mund të ketë qasje në shënime. Ky lloj 

i blockchain është i përshtatshëm për grup të bizneseve që kanë përgjegjësi të ndara për procese 

në dhe për blockchain. Në formë tabelare në Tabela 10, llojet e blockchain janë paraqitur në 

raportin e paraqitur të Komisionit Europian [75]. 
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Tabela 10 Përshkrimi i llojeve të blockchain [75] 

 
 

 

3.2 Aplikimi i blockchain në sisteme dhe fusha të ndryshme 
 

Blockchain edhe pse teknologji e re dhe ende nuk e ka arritur “pjekurinë” dhe besueshmërinë 

për tu aplikuar në sisteme dhe fusha të ndryshme, prapëseprapë ka pasur një studim, zhvillim 

dhe aplikim të konsiderueshëm. Implementime të shumta ka pasur në sistemet e shëndetësisë, 

ku analiza të këtyre implementimeve janë bërë në [76] [77]. Në një studim për implementimin 

e blockchain në sistemin shëndetësor të Indisë, është një konkluzion i cili ka të bëjë me 

përmirësimin e sistemit shëndetësor edhe në aspektin e keqpërdorimeve dhe korrupsionit. Në 

këtë punim [78] si konkluzion është theksuar: “Blockchain ofron një sistem të sigurt dhe 

transparent të shërbimeve të integruara të kujdesit shëndetësor që i mban pacientët në qendër 

dhe siguron zbatimin jo tolerant ndaj korrupsionit dhe efikas të programeve mbarëkombëtare 
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të sigurimeve shëndetësore.”, d.m.th. që përmes blockchain përveç që po arrihet siguria në 

aspektet kyçe teknologjike që janë disponueshmëria, siguria, integriteti etj., po mund të 

ndikohet edhe në zvogëlimin e dukurive negative të shoqërisë. 

Me gjithë entuziazmin në fillet e blockchain, ku u mendua që do të zgjidhë shumë probleme e 

gjithashtu edhe do të ndikojë në zvogëlimin e kostove si të transaksioneve ashtu edhe të 

sistemeve, kjo mbeti vetëm një eufori e opinioneve publike të pa studiuara mirë. Në hulumtime 

të shumta mund të gjenden gjithashtu edhe konkluzione të shprehura ndonjëherë të theksuara 

vetëm përparësitë, për përparësitë e blockchain, shembull i rastit në studimin [78]. Mirëpo në 

studime të cilat kanë pasur me kujdes në trajtimin e blockchain, janë nxjerrë konkluzione më 

të “barazpeshuara” sa i përket përparësive, mangësive dhe përfitimeve që ofron kjo teknologji. 

Në një studim të “The Harvard Law School Forum on Corporate Governance”89, ka 

konkluzione më të kujdesshme sa përket aplikimeve të blockchain në fusha të industrisë. Këto 

konkluzione kanë ardhur si rezultat i hulumtimeve më gjithëpërfshirëse e edhe duke bërë. 

krahasime edhe me sisteme ekzistuese ( të centralizuara). Në studimin [79], potencohet se në 

disa raste, të interesuarit për teknologjinë blockchain zbuluan se bazat e të dhënave tradicionale 

të centralizuara mund të ofrojnë të njëjtat funksione si blockchain me një kosto më të ulët. Nga 

kjo mund të konkludohet se jo në të gjitha rastet blockchain mund të jetë me efektiv sesa 

sistemet e centralizuara. Mirëpo të po i njëjti studim jepen edhe përparësitë dhe përfitimet e 

shumta me implementimin e blockchain në sisteme të ndryshme e sidomos në sisteme 

financiare.  

Rrjeti i pagesave VISA ka arritur  47,000 transaksione në sekondë (tps) në rrjetin e saj gjatë 

festave të vitit 2013, dhe aktualisht është mesatarisht qindra milionë në ditë. Bitcoin mbështet 

më pak se 7 transaksione në sekondë me një kufi blloku prej 1 megabajt [80]. Nëse përdorim 

një mesatare prej 300 bajtë për transaksion në bitcoin dhe supozojmë madhësi të pakufizuara 

blloku, një kapacitet ekuivalent për të arritur kulmin e vëllimit të transaksionit VISA prej 

47,000/tps do të ishte gati 8 gigabajt për bllok Bitcoin, mesatarisht çdo dhjetë minuta. 

Vazhdimisht, kjo do të ishte mbi 400 terabajt të dhëna në vit [80]. Me këto karakteristika të 

përformancës dhe sasisë së shënimeve, lirisht mund të konkludohet se Bitcoin nuk mund të 

përdoret për sisteme bankare dhe sisteme tjera që kanë frekuencë të ngjashme të 

transaksioneve. 

Viteve të fundit, numri i transaksioneve me Bitcoin (dhe jo vetëm në Bitcoin por edhe në 

platforma tjera) është rritur në mënyrë drastike kështu që përmes kësaj janë ekspozuar edhe 

mangësitë e tij, duke përfshirë vonesat e larta të transaksioneve dhe tarifat e shtrenjta të 

transaksioneve. Për të zbutur këto të meta të rrjetit Bitcoin, zhvilluesit kanë propozuar një 

metodë të re të quajtur ang. “Lightning Network” [81]. Në [81] janë dhënë edhe sqarimet edhe 

procedurat e “Lightning Network”, ku gjithashtu janë ilustruar që është paraqitur në  Figura 

32. 

                                                             
 
9 Këto studime mund të gjenden në https://corpgov.law.harvard.edu/ 
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Figura 32 Procedurat e Lightning Network [81]. 

Një analizë e cekur në [79] jep shifra se në llojin blockchain  publik, ndërkohë fillimisht ishin 

të kufizuar në vetëm disa transaksione në sekondë (rreth 7 transaksione në sekondë në Bitcoin), 

zhvillimet e fundit në kohë me kufijtë e sipërm teorik prej mbi 1,000,000 transaksione në 

sekondë [79]. 

Lightning Network (LN) është një rrjet nga klasa e PCN-ve (Payment Channel Networks) që 

synon të zgjidhë problemin e shkallëzueshmërisë së rrjetit Bitcoin. Në këtë prezantohet një 

nocion të një kanali pagesash peer-to-peer ku palët mund të shkëmbejnë një numër të madh 

pagesash i përfshirë ato në blockchain dhe pasi të përfundojnë të gjitha pagesat brenda kanalit, 

palët mbyllin kanalin dhe një transaksion përmbledhës dhe pastaj i cili dërgohet në blockchain 

[82]. 

Në Figura 33 është e ilustruar një graf LN, ku shihet madhësia e saj me numër dhe komunikime 

të larta. 

 
Figura 33 Hartë e një Lightening Network [83]. 
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Një aplikim që ka interesim më të madh është aplikimi i blockchain në sisteme financiare e 

sidomos në pjesë të ndryshme të sistemeve ekzistuese bankare. Pasi që më nuk po tolerohet 

vonesa në procesime të transaksioneve, kalimi në blockchain është një rast i mirë. Që nga dalja 

e blockchain e deri me sot një numër i konsiderueshëm i institucioneve financiare dhe bankave 

të mëdha veç kanë japë kontribut dhe kanë të implementuara në sistemet e tyre këtë teknologji. 

Në vitin 2017 është raportuar që më shumë se 100 institucione financiare u janë bashkangjitur 

platformës Ripple ku në këtë bëjnë pjesë si: AirWallex, Bexs Banco, Credit Agricole, Cuallix, 

Currency Direct, dLocal, IFX, Krungsri, RAKBANK dhe TransferGo, ndër të tjera, janë në 

rrugën për t'u bashkuar me anëtarët ekzistues si SEB dhe Siam Commercial Bank të cilët kanë 

vendosur zgjidhjet e Ripple në mënyrë komerciale [84] . 

Për të mos u zgjeruar shumë, në vijim është dhënë një pasqyrë në formë tabelare ( 

Tabela 11) e disa prej implementimeve të tilla. 

 

Tabela 11 Disa raste të implementimit të blockchain në sisteme bankare 

Institucioni/Banka Teknologjia Shërbimi 

Goldman Sachs USDC Mikrosajt edukativ që shpjegon 
përfitimet e teknologjisë blockchain 
[85] [86]. 

JP Morgan Liink Liink u mundëson institucioneve të 
shkëmbejnë informacione të lidhura 
me pagesat shpejt dhe në mënyrë të 
sigurt dhe adreson sfidat që 
rezultojnë në rritje të kostove dhe 
vonesave [87]. 

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria   Hyperledger, 
Ethereum 

Kredi Sindikale [88] 

Sweden Central Bank e-krona Pagesa komerciale dhe retail [89] 

HSBC R3, Corda Transaksione të drejtpërdrejta për 
bizneset, duke përdorur kontrata të 
mençura [90] 

Italian Banking Association (ABI)10 R3, Corda Projekti “SPUNTA”, bëhet 
rekonsilimi i transaksioneve 
ndërbankare [91] 

 
Rasti më gjithëpërfshirës është projekti SPUNTA në shtetin e Italisë, ku tani pagesat ndërbankare 

realizohen duke përdorur teknologjinë blockchain. Janë të përfshira transaksionet e më shumë se 100 

bankave. 

 

 

                                                             
10 Me këtë projekt janë të integruara pothuajse të gjitha bankat në Itali 



 

 

 

KAPITULLI 4 

4 Gjendja aktuale 

 

Për të përshkruar gjendjen aktuale të sigurisë dhe privatësisë në blockchain, është një sfidë, 

pasi që dihen zhvillimet e mëdha që janë duke ndodhur. Për të ardhur deri te një gjendje sa më 

të sigurt, janë analizuar publikimet (Libra Revista, Konferenca), janë përcjellë zhvillimet në 

korporata të mëdha të cilat janë shtytës të mëdhenj të zhvillimeve teknologjike dhe duke u 

bazuar në këto të dhëna është vazhduar me zhvillime dhe propozime të reja. Analizat më të 

mira që janë gjetur për kohën janë në dy punime të publikuara në Journal of Systems Science 

and Information [92] (viti i publikimit 2021) dhe në Applied Sciences [93] (viti i publikimit 

2022). Të dy këto punime i kanë kategorizuar hulumtimet e ndryshme në lidhje me blockchain, 

ku i kanë ndarë edhe fushat në të cilat është hulumtuar. 

Sa për paraqitje me të mirë në vijim janë tabelat (Tabela 12 dhe Tabela 13) në të cilat shihen 

shpërndarja e hulumtimeve sipas fushave. 

 

Tabela 12 Përshkrimi statistikor i hulumtimeve në Blockchain nga 2013 deri në 2019 [92] 
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Tabela 13 Hulumtimet në blockchain sipas fushave të ndryshme [93]. 

 
Nga këto dy punime të cilat paraqesin hulumtimet e fundit, shihet se ka mungesë të 

hulumtimeve sa i përket sigurisë dhe privatësisë në blockchain, e sidomos në konceptin e 

bazuar në këtë punim. 

 

 

4.1 Mekanizmat e konsensusit dhe propozimet për rritje të sigurisë 

 

Konsensusi është një proces i marrëveshjes midis nyjave jo të besueshme për një gjendje 

përfundimtare të të dhënave [1]. Për të arritur konsensus mund të përdoren algoritme të 

ndryshme [1]. Nëse dy sisteme komunikojnë me njëri-tjetrin, së pari ata duhet të ndërtojnë një 

protokoll mbi të cilin mund të besojnë. Në sistemet e pagesave elektronike, banka shfaqet si 
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një autoritet i centralizuar i besuar. Duke përdorur autoritetet e palëve të treta si vërtetues, 

rritet kostoja e pagesës për shkak të tarifës së transaksionit kushtuar palëve të treta. Në vitin 

2008 u prezantua një koncept i ri i quajtur "Bitcoins" [50], i cili e ulë tarifën e transaksionit në 

krahasim me sistemet e centralizuara të pagesave. Bitcoin është një sistem pagesash 

elektronike i decentralizuar kriptografikisht i sigurt (P2P) dhe mundëson transaksione që 

përfshijnë monedhën virtuale në formën e tokenave digjital [94]. Në monedhën virtuale (aka 

tokenet digjitale) pala e tretë ose Banka zëvendësohet me protokolle që përdorin një libër të 

përgjithshëm me opsionin vetëm për të shtuar shënime që quhet blockchain. Blockchain është 

publik për të gjithë pjesëmarrësit në rrjet për të forcuar transparencën dhe integritetin në 

sistem. Aplikacione të ndryshme të bazuara në teknologjinë e decentralizuar përdorin 

algoritme të ndryshme konsensusi, p.sh. në Bitcoin konsensusi arrihet me skemën Prof-of-

Work (POW), Etherum përdor skemën Proof-of-Stake (POS), etj. Ndryshe nga Banka 

Qendrore, në të cilën të gjitha transaksionet verifikohen, përpunohen dhe regjistrohen në 

databazë të centralizuar, në Bitcoin çdo përdorues vepron si bankë dhe mban një kopje të 

shënimeve (databazës) [94]. Për të siguruar integritetin dhe konsistencën e të dhënave duhet 

të krijohet një protokoll specifik komunikimi. Por cilët nga protokollet janë më të mirët? Nuk 

ka asnjë përgjigje të vetme që plotëson të gjitha kërkesat, sikurse që në shumicën e sistemeve 

që nuk ekziston një zgjidhje perfekte. Vendosja për të zgjedhur algoritmin e duhur të 

konsensusit është një detyrë e vështirë që kërkon shumë njohuri dhe analizë të thellë të çdo 

aplikacioni të propozuar. Mekanizmat e konsensusit lejojnë përditësimin e sigurt të një 

gjendjeje të përbashkët të shpërndarë në shumë vende. Protokolli i konsensusit ka tre veti 

kryesore në bazë të të cilave mund të përcaktohet zbatueshmëria dhe efikasiteti i tij [95], që 

janë: 

i. Sigurt-Protokolli i konsensusit llogaritet që është I sigurt nëse të gjitha nyjat japin të 

njëjtin rezultat dhe rezultatet e të gjitha nyjave janë valide sipas rregullave të protokollit. Kjo 

referohet si konsistencë e gjendjes së ndarë në mes të nyjave 

ii. Liveness – Protokolli i konsensusit garanton një vazhdimësi të punës nëse të gjitha 

nyjat që janë aktive dhe nuk kanë të mangësi në aspektin funksional, marrin pjesë ne konsensus 

dhe prodhojnë vlera dalëse. 

iii. Toleranca e gabimeve – Një protokoll konsensusi ofron tolerancë ndaj gabimeve nëse 

mund të rikuperohet nga dështimi i një nyje që merr pjesë në konsensus. 

Një sistem kompjuterik i besueshëm duhet të jetë në gjendje të përballojë dështimin e një ose 

më shumë komponentëve të tij [96]. Për të arritur konsensus në sistemet e decentralizuara, 

veçanërisht në blockchain, është një transformim i problemit të njohur me termin “Gjeneralët 

Bizantinë”, një problem që u ngrit në [96]. Meqenëse në blockchain nuk ka nyje qendrore që 

veprojnë si autoriteti kryesor për të marrë vendimin, arritja e konsensusit për sisteme të tilla 

është një sfidë. Disa protokolle janë të nevojshme për të siguruar që të dhënat në nyje të 

ndryshme janë konsistente [97]. Bitcoin përdor konceptin e Proof-Of-Work dhe një protokoll 

konsensusi të shpërndarë propabilistik [94]. 
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4.2 Proof-of-work(PoW) 
PoW është modeli i konsensusit i cili përdoret në platformën Bitcoin. Kjo metodë mbështetet 

tek ang. Miners që zgjidhin një “enigmë të vështirë”. Zgjidhja e“Enigmës” është një algoritëm 

përmes të cilit tentohet që të gjendet një kod hash i cili i plotëson kushtet e ekuacionit (1) që 

është dhënë në vijim. 

Nyja e cila është e para që zgjidh kodin hash ka privilegjin të propozojë bllokun e ri. Sapo nyja 

e miner-it  të gjejë kodin hash, duhet të përfshijë të njëjtin kod në bllokun e saj të propozuar në 

mënyrë që të mund të verifikohet nga nyjat e tjera në rrjetin peer-to-peer. Meqenëse modeli 

PoW përfshin zgjidhjen e një enigme të vështirë, e cila përfshin kosto në formën e energjisë 

dhe harduerit, miner-at duhet të kenë një nxitje për ta zgjidhur këtë enigmë. Në Bitcoin, ky 

stimul është në formën e shpërblimit të bllokut dhe gjithashtu tarifës së transaksionit. Vëmë re 

se ky sistem funksionon për sa kohë që shumica e nyjave (për sa i përket fuqisë llogaritëse) në 

rrjet janë të sinqerta. Nëse një nyje e korruptuar ka më shumë se 50% të fuqisë llogaritëse në 

rrjet, ajo mund të shtojë lehtësisht blloqe të pavlefshme sipas dëshirës dhe kështu të deformojë 

integritetin e sistemit. Ky model i konsensusit ka gjithashtu mangësinë e rritjes së kohës së 

konfirmimit të transaksionit, sepse kërkon pak kohë që miner-at të zgjidhin kodin e vështirë 

hash përpara se të propozojnë bllokun. 

 Në Bitcoin çdo bllok ndahet në dy pjesë: 

 Header-i i bllokut me parametrat kryesor të tij 

 Lista e translacioneve 

 

Struktura e bllokut: 

 

Figura 34 Struktura e Header-it të bllokut [1]. 
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Figura 35 Struktura e pjesës së transaksioneve të bllokut [1]. 

Për tu referencuar në një bllok specifik,  kalkulohet HASH-i I tij dy here me funksionin SHA-

256 [98], rezultati është një vlerë numër i plotë që gjendet në intervalin[0,2256-1] [98]. Proof 

of Work (PoW) bazohet në idenë që një nyje e çfarëdoshme zgjedhet çdo herë për ta krijuar 

bllokun [1]. Në këtë model nyjat garojnë njëra me tjetrën që të zgjedhen në proporcion me 

fuqinë procesorike [1]. Ekuacioni 1, paraqet një përmbledhje të kërkesave e algoritmit të 

konsensusit të Proof of Work në Bitcoin: 

 

H ( N || P_hash || Tx || Tx || . . . Tx) < Target……………………………………………..(1) 

Ku N njihet si nonce (në gjuhën angleze), P_hash është HASH-i i bllokut paraprak, Tx paraqet 

transaksionet në bllok, dhe Target është vlera e vështirësisë ne rrjet. Kjo do të thotë që HASH-

i i fushave të bashkuara të përmendura më parë duhet të jetë më i vogël se vlera e synuar 

HASH [1].  

 

Figura 36 Gjenerimi i bllokut te POW 

Perioda T(r) për një miner (ang.) me një harduer të caktuar që mund të kryen r veprime në 

sekondë për të gjetur një bllok valid të shpërndarë në formë eksponenciale me frekuencë r/D, 

siç është shprehur në ekuacionin 2, ku D është vlera e synuar prej 1 deri në D [98]. 

 

P{T(r)≤t}=1-exp(-rt/D) ……………………………………………………………..(2) 
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Perioda kohore për ta gjetur një bllok është T, që është e barabartë me vlerën minimale të 

variabiles së rastit T( r). 

 

 

4.2.1 Proof of Stake 

 

Mekanizmi i konsensusit (PoS) u propozua për herë të parë në 2012 si një alternativë ndaj PoW. 

Kjo në thelb do të thotë që nyjat që kanë më shumë aksione në sistem kanë privilegjin të 

propozojnë më shumë blloqe të reja. Aksionet maten në terma të vlerës së monedhës së mbajtur 

në llogari dhe kohës për të cilën monedha është mbajtur. Në disa rrjete, aksioni përkufizohet 

thjesht si përqindja e totalit të monedhave në rrjet të mbajtur nga nyja. Kështu, një llogari që 

mban 2% të të gjitha kriptocoinave të disponueshme në një rrjet do të jetë në gjendje të minojë 

2% të transaksioneve në rrjet. Ashtu si me PoW, ky sistem është gjithashtu i ndjeshëm ndaj një 

sulmi prej 51%. Megjithatë, këtu, sulmi funksionon vetëm nëse sulmuesit kanë shumicën e 

aksioneve në sistem. Kjo pengon sulme të tilla sepse sulmuesit me shumicën e aksioneve nuk 

kanë asnjë nxitje për të thyer sistemin, gjë që do të zhvlerësonte vlerën e monedhës. Një 

modifikim i PoS është Delegated PoS (DPoS), ku nyjet në rrjet zgjedhin një grup nyjash të 

njohur si delegatë për vërtetimin e një blloku. Për të vërtetuar bllokun e radhës, votimi bëhet 

sërish për të zgjedhur një grup tjetër delegatësh. Vlera e 10 votës së një nyje përcaktohet nga 

shuma e saj, d.m.th., numri i monedhave që mban. DPoS u zbatua për herë të parë në blockchain 

BitShares në 2015 [99]. 

 

 

 
Figura 37. Gjenerimi i bllokut tek POS 
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Algoritmi Proof-of-Stake është krijuar për të kapërcyer mangësitë e algoritmit PoW për sa i 

përket konsumit të lartë të energjisë elektrike të përfshirë në operacionet e minig-ut [95]. Në 

algoritmin PoS, pabarazia është modifikuar për t'u varur nga pronësia e përdoruesit të 

kriptomonedhës së veçantë të protokollit PoS dhe jo nga vetitë e bllokut [98]. Proof-of-stake 

(PoS) synon të zëvendësojë mënyrën e arritjes së konsensusit në një sistem të shpërndarë, në 

vend që të zgjedhet POW, nyja që gjeneron një bllok duhet të sigurojë prova që ka qasje në një 

sasi të caktuar monedhash përpara se të pranohet nga rrjeti [100]. 

Algoritmi funksionon mbi idenë që një nyje ose përdorues ka mjaftueshëm aksione në sistem 

[1]. Një koncept tjetër i rëndësishëm i PoS është mosha e monedhës, e cila rrjedh nga sasia e 

kohës dhe numri i monedhave që janë shpenzuar [1]. Ky koncept mund të shpjegohet përmes 

shembullit, mosha 100 monedhash prej 100 ditësh është e barabartë me 10000 monedha.  

 

 

 

Figura 38. Raporti në mes vlerës dhe moshës se monedhës 

 

Le të jetë një adresë e një klienti e emëruar si A dhe balanca bal(A), algoritmi POS e përdor 

rregullin sikurse që është përshkruar në [98], e që shprehet me ekuacionin 3 

 

hash(hash(Bprev),A,t)≤bal(A)M/D… (3)                                                                                                  

ku 

 Bprev paraqet bllokin në të cilin shfrztezeusi është duke e krijuar, 

 T koha aktuale UTC . 

 D [1;M] targeti i vështirësisë 

 

Në krahasim me sistemin që punon me PoW, ku zingjiri me punën më të madhe shihet si 

zingjiri kryesor, në sistemi PoS përdorë zingjirin me monedhat më të vjetra të 

konsumuara[23]. 

Si përfundim, në të dy këto mekanizma në një formë akterët e fuqishëm kanë përparësi.  
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4.2.2 Libra Blockchain-LibraBFT (LBFT) 
 

Kompania e njohur Facebook ka lansuar blockchain e saj me kriptovaluten e quajtur LIBRA. 

Bazuar ne dokumentet e deritanishme për LIBRA, ky blockchain ka disa organizime me 

ndryshe krahasuar me protokollet tjera të konsensusit. 

Ekosistemi LIBRA ofron nje valutë të re Libra coin, që mbështetët plotësisht në strukturën e 

depozitave dhe trezorëve prej bankave qendrore të kualitetit të lartë [101]. 

Logjika kryesore e LBFT ofron një implementim te thjeshtë dhe robust, paralel me 

blockchain që bazohen ne konsensusin e Nakamoto [102].LBFT është një teknologji modern 

që hapë mundësi të reja në BFT zgjerueshmërinë. Është e bazuar në algoritmin HotStuff[26], 

ku përfitimi kryesor është lineariteti i konsensusit [102] [103]. Në nivel të lartë protokolli 

LBFT i proceson blloqet në varg. Protokolli operon në seri të rundeve, ku në çdo rund, lideri 

i bllokut e propozon bllokun e ri. Validatoret i dërgojnë votat e tyre për liderin e rundit të 

ardhshëm [102]. 

Siç është përshkruar të gjitha kërkesa (Read, Write) për procesim të transaksionit kalojnë nëpër 

AC (Admission Control).  

Diagrami në Figura 39 paraqet arkitekturën e nyjës. Dallimi kryesor me protokollet tjera është 

se blloku ruhet në blockchain vetëm atëherë ku përmbushet rregulli 3-zingjiror. Blloku në 

rundin k ruhet vetëm nëse ka certifikim prej kuorumit dhe është konfirmuar prej dy e më shume 

blloqeve dhe certifikimit të kuorumit në rundin k+1 dhe k+2 [102]. 

Rregulla për të vendosur një bllok në blockchain i lejon vetëm validatuesit e “ndershëm”. 

LBFT garanton që të gjithë validuesit e “ndershëm” mund të vendosin bllokun (dhe të 

vazhdojnë me blloqet që lidhen me të) [104]. Në momentin që blloqet janë vendosur, gjendja 

finale duke i ekzekutuar transaksionet e saj mund te jetë persistente dhe e formon databazën e 

replikuar [104]. 

Në vijim në Figura 40 në formë ilustrative është dhënë procesi që kalon nëpër runde i cili 

proces ndikon drejtpërdrejtë në vendimin se cili bllok do të vendoset si bllok valid në vargun 

e blloqeve në blockchain. 

 

Figura 39 Rrjedha e procesimit të transaksioneve në komponentët interne të LIBRA [102] 
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Figura 40. Fazat eLBFT të shpërndara nëpër runde[25]. 

 

4.2.3 Proof of Authority 

 

Është një mekanizëm konsensusi që përdoret zakonisht për aplikacionet në blockchain që nuk 

janë kriptovaluta, p.sh., në transferimin e fondeve bankare ose aplikacionet e votimit. Ky 

mekanizëm konsensusi është disi i centralizuar, në kuptimin që vetëm nyjat që janë autorizuara, 

të jenë nyje verifikuese dhe mund t'i propozojnë blloqe të reja. Meqenëse nuk ka “enigmë” për 

të zgjidhur, ai është një nga mekanizmat më të shpejtë dhe efikas të konsensusit edhe në 

aspektin e energjisë [105]. Natyrisht, duke qenë se shënimet janë publike, çdo nyje në rrjet 

mund të verifikojë nëse transaksionet e përfshira janë të vlefshme. Nxitja për validuesit është 

vlera e statusit të tyre si validues. Nëse vlerësuesit gjenerojnë transaksione të pavlefshme në 

blloqe, statusi i tyre si verifikues mund të revokohet ose vetë rrjeti do të humbasë legjitimitetin 

[106]. 

 

4.2.4 Toleranca praktike bizantine ndaj gabimeve (PBFT): 

 

 PBFT është një nga algoritmet e konsensusit të mbështetur në blockchain Hyperledger [107]. 

Një nyje primare zgjedhet rastësisht midis nyjave në rrjet. Kur një nyje dërgon një transaksion, 

ai e dërgon atë për vërtetim në primar. Më pas nyja primare ia dërgon këtë nyjave të tjera 

(sekondare) dhe merr një përgjigje nga secila prej tyre. Nëse 2/3 e nyjave sekondare pajtohen 

me këtë, atëherë një mesazh përfundimtar i kryerjes dërgohet nga nyja kryesore dhe nyjat e 

tjera votojnë mbi të për të arritur konsensus. Ekzistojnë gjithashtu mekanizma që nyjat dytësore 

të zëvendësojnë primarin në rast të një dështimi ose shkëputjeje. 

4.2.5 Protokolli në RIPPLE  (RPCA-Ripple Protocol Consesus Algorithm) 

Pasi që  hulumtimet dhe eksperimentet në këtë punim janë më shumë të fokusuara duke 

përdorur platformat e Ripple, atëherë edhe për protokollin që përdorë Ripple do të shpjegohet 
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në më shumë detaje. Për të shpjeguar këtë protokoll fillimisht do ti përshkruajmë komponentët 

kryesore të këtij rrjeti (bazuar në [108]). 

Server: Një server është çdo entitet që ekzekuton softuerin e serverit Ripple(në krahasim me 

klientgin e  Ripple,softuer që lejon vetëm një përdorues të dërgojë dhe të marrë transaksione), 

e cila merr pjesë në procesin e konsensusit. 

 

Libri (ang. Ledger): Libri është një baza e të dhënave ku ruhet sasia e monedhave për llogarinë 

e secilit përdorues në rrjet. Libri përditësohet në mënyrë të vazhdueshme me transaksione që 

kalojnë me sukses procesin e konsensusit. 

 

Libri i fundit i mbyllur (ang. Last Closed Ledger): është versioni i fundit që është ratifikuar 

nga procesi i konsensusit dhe në këtë mënyrë paraqet gjendjen aktuale e rrjetit. 

 

Libri i hapur (ang.Open Ledger): është statusi aktual i funksionimit të një nyje (secila nyje 

mirëmban librin e vet të hapur). Transaksionet e iniciuara nga përdoruesit fundorë të një serveri 

të caktuar aplikohen librin e hapur të atij serveri, por transaksionet nuk konsiderohen 

përfundimtare derisa të kenë kaluar nëpër procesin e konsensusit, ku pastaj libri i hapur bëhet 

libri i fundit i mbyllur. 

 

Lista e nyjeve unike (ang. Unique node list): Është listë e nyjave unike të besueshme që 

serveri i validimit i përdorë që të kërkojë vota dhe konsensuse subsekuente [1]. 

 

Propozuesi (ang. Proposer): Kjo komponentë e rrjetit propozon transaksionin e ri që të 

përfshihet në procesin e konsensusit. Zakonisht janë një grup i nyjave që mund të bëjnë 

propozimin e tillë [1]. 

 

I tërë procesi përmes të cilit merret vendimi se një transaksion apo grup transaksionesh janë 

valide për tu vendosur në blockchain po përbehet prej tri fazave, ku fillimisht bëhet 

grumbullimi i transaksioneve, pastaj për këto transaksione ekzekutohen mekanizmat e 

konsensusit duke kontrolluar gjendjet, vlefshmërinë e nënshkrimeve digjitale, statuset e 

transaksioneve etj., pastaj pasi të arrihet konsensusi prej numrit të nyjave sipas rregullave që 

përcakton mekanizmi, atëherë behet edhe mbyllja e librit, ku me këtë rast transaksionet që i 

përkasin këtij blloku janë valide dhe më nuk mund të ndryshohen. 

Përshkrimi i fazave të këtij protokolli në formë ilustrative është dhënë në Figura 41.  
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Figura 41 Fazat në RPCA 

 

1. Faza e grumbullimit, ku në këtë fazë nyjat validuese mbledhin transaksionet dhe i 

validojnë ato. Këto transaksione quhen transaksione kandidate, dhe mund të pranohen ose 

refuzohen, varësisht prej procesit të konsensusit. 

 

2. Faza e procesit të konsensusit, në këtë fazë vendoset për vlefshmërinë e transaksioneve 
 

3. Faza e mbylljes së librit, pasi që të vendosen transaksionet valide, mbyllet libri. 
 

Ky proces vazhdon në këtë mënyrë në formë asinkrone dhe si rezultati kemi hapje dhe mbyllje 

të librit, d.m.th. libri vazhdimisht përditësohet. Transaksioni pranohet si valid vetëm nëse 80% 

të listës nyjave unike (UNL), pajtohen. 

 

 

4.3 Privatësia në blockchain 

 

Në pagesat ndërbankare dhe ndërkombëtare është e nevojshme që të kemi autoritet 

ndërmjetësues në mes të institucioneve financiare. Me teknologjinë blockchain autoriteti 

ndërmjetësues eliminohet [109]. Standardizimi i rezultateve në [109] i klasifikon aplikimet e 

blockchain në banka në 8 raste:  

 

1. Pagesa ndërbankare,  

2. Sistemi automatik i pajtueshmërisë,  

3. Kredi,  

4. Pagesa ndërbankare(nacionale),  

5. KYC (Know Your Customer),  

6. Micropagesat, 

7.Tregtimin dhe  

8. Menaxhimi i aseteve.  
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Implementimi në blockchain i proceseve për kryerjen e transaksioneve në klasifikimet e 

lartpërmendura nuk mund të bëhet thjesht me skemën e paraqitur në [1]. Struktura e shënimeve 

në aktivitetet jashtë valutave kripto është shumë me komplekse pasi që aty kërkohen edhe 

informata të cilat janë të domosdoshme dhe kërkesa nga rregullatorët. P.sh. Kompania A 

bashkëpunon me kompaninë B. Nëse kompania A ka për ti kryer pagesat për disa fatura të 

kompanisë B, atëherë thjeshtë në transaksion duhet të specifikohet edhe numri i faturës apo 

edhe detaje tjera. 

Pas paraqitjes së modelit të parë të blockchain që është quajtur bitcoin dhe bazohet në strukturë 

dhe rregullat si në [50], tani ekzistojnë shumë modele dhe struktura të ndryshme të blockchain. 

Më pas është paraqitur modeli i Etherum i përshkruar ne [110], ku në këtë rast përveç 

transaksioneve është futur edhe koncepti i ekzekutimit të kodit që është quajtur “ang. Smart 

Contract” dhe mund të gjejë përdorim shumë më të gjerë sesa vetëm valutë kripto. Si përgjigje 

e nevojave të tregut dhe aplikim më të gjerë të blockchain është paraqitur Ripple. Ripple është 

teknologji që është e  njohur më shumë në implementim të sistemit të pagesave [111]. Përderisa 

në Bitcoin konfirmimi i transaksionit kërkon disa minuta, në Ripple konfirmimi kryhet për disa 

sekonda [111]. Kjo veti e bën të përshtatshme për sistem të pagesave pasi në këto sisteme nuk 

tolerohet vonesa. Siguria e sistemit të Bitcoin the Ripple pothuajse është e të njëjtit nivel pasi 

që të dy këto sisteme përdorin ECDSA [112] për nënshkrim digjital. 

Nëse analizohet struktura e transaksioneve në Ripple [112] me strukturën e transaksioneve ne 

Bitcoin [1], e vërejmë së  në [112] ekziston një fushë e emërtuar “Memos” e tipit Array e cila 

është opsionale. Kjo fushë mund të përdoret për destinim të përgjithshëm ku mund të ruhen 

informata shtesë për transaksione. 

 Blockchain sipas tipeve ndahen në disa lloje si: blockchain publik, blockchain privat dhe të 

kombinuar [74]. Sa i përket Bitcoin dhe Etherum i takojnë llojit të blockchain publik. Pasi që 

pas revolucionit të çdo teknologjie ashtu edhe tek blockchain kompani të ndryshme kanë 

zhvilluar platforma si kundërpërgjigje të kërkesave të industrisë. Si platforma më të avancuara 

sa i përket aplikimeve në industri janë Hyperledger dhe R3 Corda. Të dy këto platforma nuk 

përdorin blockchain publik pasi që kërkohet një siguri me e lartë sa i përket privatësisë së 

transaksioneve. Disa prej këtyre platformave kërkojnë verifikim para se të lejojnë një përdorues 

për të kryer transaksione [107]. Filozofia e dizajnit të Hyperledger është e bazuar ne 

llojllojshmërinë e kërkesave të biznesit për raste të ndryshme [107]. Hyperledger është 

konsorcium i kompanive që punojnë së bashku për standardizim të blockchain [74]. Kjo 

përbëhet prej degëve si: Hyperledger Fabric, Hyperledger Borow, Hyperledger Iroha dhe 

Hyperledger Sawtooth [74]. Për ta lexuar strukturën e bllokut në hyperledger është përdorur 

kod në [113]. Në bazë të analizës shihet se kjo strukturë është shumë me komplekse sesa tek 

blockchain fillestare, ku tani mund të ruhen edhe informata tjera dhe ato informata të 

përshkruhen me metadata [107]. Pasi që Hyperledger nuk përdorë blockchain publik atëherë 

edhe siguria është më e lehtë që të implementohet. Përkundër kësaj privatësia mbetet çështje 

që duhet hulumtuar pasi që këtë e obligon edhe GDPR [8]. Të gjitha projektet në Hyperledger 
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aplikojnë rregullat si shtimin e moduleve, interoperabilitetin, siguri të lartë, zhvillimin e 

API(Application Programming Interface) të ndryshme etj., pastaj këto përcillen me shtresa të 

ndryshme siç janë: Konsensusi, Kontratat e mençura, komunikimet, abstrahimi i të dhënave, 

abstrahimi kriptografik, shërbimet e identitetit, shërbimet e politikave, API, interoperimet etj. 

[7]. Bazuar në gjithë kompleksitet te strukturës dhe arkitekturës privatësia është çështje që 

kërkon hulimtime edhe më të thellla në mënyrë që të përmbushen edhe kërkesat legjislative. 

Gjendja aktuale e studimeve që adresojnë qështjet e privatësisë janë dhënë në Tabela 14. 

Propozimet e kërkimeve në Blockchain që adresojnë aspektet e privatësisë bazuar në burime të 

IEEE Tabela 14. 

 

Tabela 14. Propozimet e kërkimeve në Blockchain që adresojnë aspektet e privatësisë bazuar 

në burime të IEEE [5] 
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Platformë tjetër që përdoret për destinime me të përgjithshme sesa vetëm valua kripto është 

Corda. Kjo është platformë e bazuar në sistem të shpërndarë. Corda është platformë që është 

dizajnuar që të ruan, menaxhon dhe automatizon marrëveshjet legale në mes të partnerëve të 

biznesit [74]. Është e përbërë prej me shumë se 100 kompani financiare dhe grup të ekspertëve 

të ekonomisë, financave, inxhinierëve, ndërmarrësve etj. [114]. Corda është sistem i 

decentralizuar me besueshmëri minimale në mes të nyjave [6]. Përdorë strukturë mjaft 

komplekse të bllokut për ruajtje të transaksioneve. Sa i përket algoritmeve të enkriptimit 

përdorë algoritme të ndryshme, gjithashtu edhe X.509 infrastrukturën. Njëra ndër veçoritë e 

Corda është se transaksionet mund të lexohen vetëm prej pronarit që i takojnë [115]. 
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KAPITULLI 5 

5 Përshkrimi i problemit dhe zgjidhja11 

 

Përdorimi i teknologjisë blockchain në fillet e saj ishte i fokusuar vetëm në valuta kripto. Duke 

parë mundësitë e përdorimit me përparësitë që ka, u hulumtuan dhe zhvilluan edhe aplikime 

tjera në fusha të ndryshme. Zgjerimi i përdorimit dhe aplikimit ndikuan që të rritet edhe 

kompleksiteti i kësaj teknologjie. Strukturat e të dhënave të përdorura në blockchain, varësisht 

prej aplikimit dallojnë njëra nga tjetra. Këto strukturave që përdoren për ruajtje të shënimeve, 

gjenden në tipe të ndryshme të blockchain. Zakonisht ato që përdoren vetëm për valuta kripto, 

operojnë në blockchain publik, ndërsa ato që përmbajnë shënime dhe procese më të ndjeshme, 

operojnë në blockchain privat apo edhe të kombinuar. Pavarësisht se cili prej tipeve të 

blockchain përdoret, siguria e veçanërisht privatësia e shënimeve duhet mbrojtur me çdo kusht. 

Mbrojtja e privatësisë kërkon hulumtim dhe kujdes të lartë pasi që mund të ketë ndikim të madh 

si në aspektin social ashtu edhe në atë financiar. Implementimi i kërkesave ligjore si GDPR 

dhe të tjera, dallon varësisht prej sistemit se ku përdoret. Tek sistemet e centralizuara kjo është 

më e thjeshtë pasi që kontrolla në qasje në shënime është më lehtë e menaxhueshme. Tek 

sistemet e decentralizuara implementimi dhe mbrojtja e privatësisë është një sfidë që kërkon 

kujdes. Kjo pasi që me blockchain shënimet janë të shpërndara në shumë vende dhe pa mundësi 

të një kontrolle qendrore (ky edhe është qëllimi kryesor i blockchain), dhe në anën tjetër 

implementimi i algoritmeve dhe teknikave kriptografike mund të shkaktoj probleme në 

funksionimin e blockchain në aspektin e përformancës dhe mund të kërkojë fuqi të lartë 

procesorike, ku edhe ashtu veç kanë filluar të paraqiten probleme tek rasti i Bitcoin në 

protokollin e konsensusit PoW (Proof of Work) ku gjenerimi i bllokut nuk mund të bëhet me 

procesor të thjeshtë dhe ka një konsumim të lartë të energjisë si për procesim ashtu edhe për 

ftohje që procesorëve.  

                                                             
11 Ky kapitull është marrë prej hulumtimeve dhe publikimeve në revista dhe konferenca si pjesë e punës së 
doktoratës. Referencat për këto publikime janë [119] [121]. 
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Ekzistenca e një numri të madh të algoritmeve të enkriptimit dhe përdorimi adekuat i tyre duke 

bërë kombinime të vetive të përbashkëta, shpien në aplikimin e tyre. Algoritmet e enkriptimit 

të ndara ne simetrike siç janë DES, 3DES, AES etj. dhe asimetrike si Diffie-Hellman, RSA, 

ECC, EL-Gamal, DSA etj., ku secila prej tyre ka përparësitë dhe mangësitë e përdorimit. Tek 

ato simetrike shpejtësia e enkriptimit është përparësi, gjithashtu edhe siguria(jo tek të gjitha), 

ndërsa mangësi është shpërndarja e çelësave, përderisa tek algoritmet asimetrike shpejtësia e 

enkriptimit është mangësi, ndërsa siguria është përparësi. Kombinimi i të dy këtyre llojeve të 

algoritmeve përdoret në komunikim në rrjeta ku për enkriptim dhe shkëmbim të mesazheve 

përdoren algoritmet simetrike, ndërsa për enkriptim dhe shkëmbim të çelësit përdoren 

algoritmet asimetrike. Me kombinimin e tyre është arrite kompromisi në mes të përformancës 

dhe sigurisë. Sot pothuajse të gjitha sistemet e avancuara elektronike përdorin këtë logjikë të 

funksionimit. 

Arritja e privatësisë duke përdorur algoritmet e lartpërmendura ngritë dy çështje kryesore si 

objektiva të këtij punimi që janë: Enkriptimi optimal në aspektin e përformancës dhe gjenerimi 

dhe shkëmbimi i çelësave për enkriptim simetrik.  

Në [5] janë të përshkruara punimet që deri më tani kanë adresuar qështjet e privatësisë në 

Blockchain, mirëpo nuk ka ndonjë propozim që trajton privatësinë e shënimeve që ngjason me 

këtë propozimin. 

Për arritjen e objektivave të parashtruara më lartë fillimisht duhet që ti përgjigjemi pyetjeve si 

në vijim: 

 

 A mund të gjendet një zgjidhje e cila do të ofrojë enkriptim që nuk do të ndikojë 

në aspektin e përformancës? 

 A do të mund të gjenerohen çelësat aq shpesh në mënyrë që informatat e 

enkriptuara të jenë rezistente ndaj sulmeve dhe kriptoanalizave? 

 Si do të bëhet shkëmbimi i çelësave nëpër një medium publik të pambrojtur? 

 Si do të mund përdoret koncepti Web of Trust  për aplikim në blockchain ? 

 
 

5.1 Problemet me sulmin e 51% në protokolle të ndryshme 

 

Më shumë se 51% e nyjave validuese duhet të votojnë në mënyrë që një bllok të 

konsiderohet valid. Bazuar në [116], mbi 70% e fuqisë procesorike është e ndarë në 5 farma të 

pavarura të gërmimit (ang. Mining). “Marrëveshja” në mes këtyre farmave mund të shpijë deri 

tek krijimi blloqeve të “rreme”. Përderisa procesimi bëhet në sistem të decentralizuar, është 

sfide e madhe për tu shmangur nga ndonjë “marrëveshje e fshehtë” që mund të krijoje blloqe 

të rreme. Në [117] është propozuar një zgjidhje për parandalimin e sulmit 51%. 

Bazuar në ekuacionin 4, i cili është i sqaruar në formë të detajuara në [117], nëse kemi së paku 

dy grupe (i m ≥ 2), ˜q nuk mund të jetë me e madhe se 50%. 
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…………………………………………………….. (4) 

 

 

ku: 

m -është numri i grupeve 

q -është probabiliteti që sulmuese të gjejë(krijoje) bllokun e ardhshëm,  

N- është numri i nyjave në rrjet 

 

Sfida në këtë zgjidhje është krijimi i grupit dhe rregulla e pranimit të nyjës në grup, në mënyrë 

që të arrihet konsistencë në shënime pa ndonjë marrëveshje në mes të nyjave që mund të 

rezultojë ne ndonjë bllok të rrejshëm. 

Në [117] grupi është krijuar në formë të rastësishme, në [116] 70% e fuqisë procesorike i takon 

5 farmave të gërmimit. Krijimi i grupeve me përzgjedhje të rastit nuk siguron që gërmuesit e 

së njëjtës farmë janë të përzgjedhur në të njëjtin grup, dhe po ashtu në anën tjetër vetëm një 

grup ka përgjegjësinë që ta krijoj një bllok, përderisa të tjerët janë në pritje (pa ndonjë kontribut 

në gërmim apo validim) që të jenë pjesë e grupit të rastësishëm për krijimin e bllokut të 

ardhshëm. Tani kemi sfidë tjetër që të zgjedhen nyjat e grupit të cilat nuk i takojnë së njëjtës 

farmë. 

 

Në [118] gabimi i Nakamotos është korrigjuar dhe probabiliteti që një sulmues të gjenerojë 

bllokun është i dhënë në ekuacionin (5): 

 

          P=1- ∑
⋋ ∗ ⋋

!
(1 − ( ) ), ku ⋋=z*     dhe p=1-q  …….. (5) 

 

 

 
 

Figura 42. Fuqia procesuese e sulmuesit dhe probabiliteti i dëshiruar për sukses [118] 

Probabiliteti në [118] për zgjidhjen në [117] është i vlefshëm vetëm për nyjat që i përkasin 

grupit të zgjedhur në formë të rastësishme (duke i përjashtuar nyjat tjera prej rrjetit) 

 Në këtë punim janë propozuar zgjidhje për disa algoritme të konsensusit e që mund të 

përshtaten edhe për konsensuse tjera, aty ku vendimi merret në sistem të decentralizuar. 
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Në të dy protokollet e konsensusit PoW dhe PoS, nyjat me fuqinë më të lartë të procesimit 

(PoW) apo me gjendjen më të lartë të monedhave (PoS), janë kandidat potencial për ta krijuar 

bllokun. Me probabilitet kaq të lart (bazuar në algoritmet PoW dhe PoS), është e vështirë për 

ta larguar apo vërejtur ndonjë marrëveshje të fshehtë. Në zgjidhjen që është propozuar në këtë 

punim, nyjat e rrjetit grupohen përafërsisht me të njëjtën madhësi në aspektin e fuqisë 

procesorike të përgjithshme të grupit.  

Le të jenë G1, G2,..,.Gn grupet në rrjet, dhe N(G1), N(G2),…, N(Gn) numri i nyjave në grupin 

G1, G2, dhe Gn respektivisht, dhe  H(G1), H(G2),…, H(Gn) fuqia procesorike e çdo grupi. Sipas 

algoritmi që është realizuar gjatë këtij punimi, është japë formulimi [119]. 

.  

                                   N(G1)≈N(G2)≈…≈N(Gn)  ……………………………………(6), dhe 

                                   H(G1)≈(G2)≈…≈H(Gn)     ……………………………………(7) 

 

Ekuacionet (6) dhe (7) si rezultat i algoritmit të propozuar me numër përafërsisht të njëjtë të 

nyjave në grup dhe me fuqi përafërsisht të njëjtë procesorike e cila siguron edhe barazi në grup 

në aspektin e vendimmarrjes për të vendosur bllokun e ardhshëm të vlefshëm. 

 

Për ta gjetur probabilitetin në kësaj zgjidhje, formula F1 e aplikuar ka disa modifikime. 

Përderisa në zgjidhjen në këtë punim kemi n grupe që procesojnë në mënyrë të përnjëhershme, 

probabiliteti që një sulmues të krijojë apo shtojë z-blloqe në blockchain, është i vogël. Kjo 

përshkak se gara për të shtuar një bllok, nuk është në mes të nyjave, por është në mes të grupeve 

me fuqi procesorike përafërsisht të barabartë, dhe sulmuesi i njëjtë mund të jetë pjesë e vetëm 

një grupi prej të gjitha grupeve. 

Blloku i gjeneruar prej sulmuesit, së pari nuk validohet prej grupit të cilit i takon sulmuesi sipas 

probabilitetit në [117], nëse jo, atëherë grupet tjera nuk e validojnë bllokun. Sipas kësaj 

zgjidhje, probabiliteti i një sulmuesi për të shtuar një bllok, pjesëtohet me n, ku n- është numri 

i grupeve në rrjet dhe duhet të plotësohet kushti që n>2, kjo është dhënë në ekuacionin (8) [119] 

 

          P= (1-∑
⋋ ∗ ⋋

!
(1 − ( ) ) ………………………………………………..(8)  

 

Sipas kësaj kemi se sulmuesit(sve) i zvogëlohet probabiliteti për numrin e grupeve, që të krijoj  

blloqe të rrejshme. Kjo bazohet në logjikën që është gjasa shumë e vogël që sulmuesit ti takojnë 

të njëjtit grup, e gjithashtu një grup i vetëm nuk mund të merr vendim për konsensus, por grupet 

veprojnë si të pavarura me fuqi procesorike dhe numër të nyjave përafërsisht  të barabartë. Kjo 

baraspeshë siguron që grupet të kenë nivelin pothuajse të njëjtë. 
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5.1.1 Propozimi për përmirësimin në POW 
 

Në protokollin POW ekziston një garë se kush do të jetë i pari që do të gjejë një HASH bazuar 

në vështirësinë e përcaktuar, fituesi i garës në shumicën e rasteve është një gërmues me fuqinë 

procesorike më të lartën të përpunimit. Konsistenca e blockchain varet nga shumica e 

gërmuesve me fuqitë më të larta të përpunimit. Gara për të gjetur një bllok është aktivitet 

përpunues paralel, i shpërndarë në nyje të ndryshme pa sinkronizim qendror. Në një sistem të 

shpërndarë, ruajtja e konsistencës së të dhënave gjatë përditësimit të të dhënave është një detyrë 

komplekse [120]. 

Nëse dy ose më shumë nyje gjejnë HASH-in përafërsisht në të njëjtën kohë, kjo çon në 

fenomenin e "kushtit të garimit" (ang. Race Condition). Por në teknologjinë blockchain, nyja 

fituese është vetëm dhe nëse vetëm HASH-i verifikohet nga shumica e nyjave. Rreziku është 

në "marrëveshje të fshehur" ekzistuese midis nyjave për të shtuar një transaksion të rremë. 

Është raportuar në https://blockchain.info/pools se mbi 70% e shkallës së HASH-it ndahet 

midis pesë farmave kryesore të gërmimit që janë të pavarura (p.sh. BTC.com 24.4%, AntPool 

14.4%, ViaBTC 11.1%, ShusuPool 11.1%, qasja në tetor 2020 [116]). 

Bazuar në këto statistika, "marrëveshja e fshehur" për të fituar më shumë se 51% të fuqisë 

HASH teknikisht është e pashmangshme. Sfida është gjetja e një mekanizmi sinkronizimi për 

të siguruar konsistencën e të dhënave midis nyjave pa kërkesa për fuqi të lartë përpunuese dhe 

të pavarur nga fuqia përpunuese. Gjetja e një algoritmi që siguron qëndrueshmërinë e 

blockchain bazuar më shumë në algoritme kriptografike dhe teknika të rastësishme sesa në 

fuqinë përpunuese, ka qenë fokusi kryesor i këtij punimi sa i përket rritjes së sigurisë në 

blockchain. 

Ideja është që  të krijojmë një grup nyjash me fuqi të ndryshme përpunuese që mund të veprojnë 

si një grup me privilegje për të vendosur për vlefshmërinë e bllokut. 

Në [117] është një zgjidhje për të parandaluar sulmin 51%, por sfida është të vendosësh se cilat 

nyje mund të jenë pjesë e çdo grupi. Në këtë tezë, është propozuar që të jenë minimalisht tri 

grupe dhe madhësia e grupit të jetë nga minimum 20% deri në 30% të numrit total të nyjave në 

një rrjet me fuqi të ndryshme përpunuese. Nyjat e mbetura nuk kontribuojnë në gërmim deri 

në zgjedhjen e ardhshme të grupeve (që është numër i vogël dhe nuk ka ndikim të lartë në 

vendimmarrje). 

Le të supozojmë një grup që përmban një numër të caktuar nyjash. Supozoni se ne përpiqemi 

të kemi në një grup, nyje me fuqi të ndryshme përpunuese. Rregulli për të vendosur nëse një 

nyje mund të shtohet në grup është duke krahasuar fuqinë përpunuese të nyjës së fundit të 

shtuar në grup dhe nyjës kandidate për grupin. Le të jetë Ng nyja e fundit e shtuar në grup dhe 

nyja kandidate NcN për grupin dhe dP, diferenca midis fuqisë përpunuese të këtyre dy nyjave. 

Nëse diferenca absolute ndërmjet fuqisë përpunuese të dy nyjave është më e madhe se ∆d% 

atëherë nyja pranohet si pjesë e grupit. ∆d% është një numër që paraqet diferencën e 

pranueshme të fuqisë përpunuese të dy nyjave sekuenciale. 
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Pseudokodi i algoritmit për vendosjen e nyjave në grup, duket si në vijim [119]: 

 
NcN=Nyja kandidate për grup. 

Ng=Nyja e fundit e shtuar në grup 

While ((NoOfGroupNodes>=20% and NoOfGroupNodes<=30%)  of AllNodes) 

Begin 

Start: 

       NcN =ChoseNodeRandomly() 

If (|ProcPowOf(NcN)-ProcPowOf(Ng)|> ∆d%) 

   AddNodeToGroup(Gn); 

  MarkNodeAsSelected(NcN); 

Else 

GOTO Start: 

     End 

End 

 

Madhësia e grupit nuk mund të jetë më e vogël se 20% dhe jo më e madhe se 30% e numrit të 

përgjithshëm të nyjave në rrjet. Vlera 20% dhe 30% garanton ekzistencën e një minimumi prej 

3 dhe maksimumi 5 grupeve në rrjet duke siguruar votimin e duhur për vlefshmërinë e bllokut. 

Për të shmangur çdo "marrëveshje të fshehur" midis nyjave në grup, propozohet një rregull i 

bazuar në kohëzgjatjen e një nyje specifike në një grup specifik. Pas vërtetimit të 3 blloqeve, 

një grup nyjash duhet të rikrijohet me nyje të ndryshme brenda grupit të cilat mund të zgjidhen 

në mënyrë të rastësishme. Duke kombinuar rregullat e propozuara, rreziku i "marrëveshjes së 

fshehur" midis nyjave reduktohet pasi një grup nyjash krijohet dhe rikrijohet në kohë periodike 

dhe nyjat zgjidhen rastësisht nga rrjeti. Në përgjithësi, probabiliteti i të gjitha nyjave me 

"marrëveshje të fshehur" për të qenë në të njëjtin grup zvogëlohet. Duke përdorur rregullat e 

propozuara, koha e krijimi të bllokut mund të reduktohet pasi nuk ka nevojë për vështirësi të 

mëdha sepse marrëveshja për të vërtetuar bllokun merret në një grup të ndryshëm me nyje të 

ndryshme me fuqi të ndryshme përpunuese. Duke qenë se numri i nyjave dita-ditës ka një faktor 

në rritje në numër, kjo çon në probabilitetin e ulët të një numri të madh nyjash me "marrëveshje 

të fshehura". 
 

 

5.1.2 Propozimi për përmirësimin e PoS 
 

Probabiliteti që një nyje të jetë e para, në gjetjen e bllokut, varet nga shuma dhe mosha e 

monedhave që ka nyja. Ngjashëm me algoritmin PoW që bazohet në fuqinë përpunuese, PoS 

bazohet në një pirg monedhash. Në të dy algoritmet ekziston një probabilitet i mashtrimit të 

sistemit pasi gjithçka varet nga propozimi i shumicës (fuqia përpunuese ose aksioni). Ngjashëm 

me përfundimin në këtë punim për PoW, edhe në PoS vlefshmëria mund të bëhet përmes 

grupimit të rastësishëm të nyjave me balanca të ndryshme në një pirg. Krijimi i një grupi, në 

këtë rast, propozohet me rregullin e zgjedhjes së nyjave me balanca të ndryshme në gjendje, 

duke filluar nga nyjet me gjendje nën balancën mesatare (mesatareOf(StackOfAllNodes)) dhe 
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nyjat me pirg mbi (mesatareOf( StackOfAllNodes)). Grupi duhet të përmbajë dy nëngrupe të 

ndryshme me pirgun poshtë dhe sipër (averageOf(StackOfAllNodes)). Gjithashtu, në këtë rast, 

çdo grup validatorësh përbëhet nga nyje të zgjedhura rastësisht. Përdorimi i rregullit të 

përshkruar "marrëveshje e fshehur" në teori mund të shmanget në një përqindje të lartë. 
 

Pseudokodi [119]: 

 

NcN=Nyja kandidate për grup. 

NLN=Nyja e fundit e shtuar në grup 

BalanceOfNode(NcN)-Funksion që gjen balancën e një nodi 

averageOf(StackOfAllNodes)-Gje mesataren e balances në rrjet 

 

While ((NoOfGroupNodes>=20% and NoOfGroupNodes<=30%)  of AllNodes) 

Begin 

Start: 

       NcN =ChoseNodeRandomly() 

If((BalanceOfNode(NcN)<averageOf(StackOfAllNodes)and 

(BalanceOfNode(NLN)>=averageOf(StackOfAllNodes)) 

   AddNodeToGroup(Gn); 

  MarkNodeAsSelected(NcN); 

Else 

GOTO Start: 

     End 

End 

 

Bazuar në pseudokodin e algoritmit të mësipërm, grupet përmbajnë nyje me aksione të 

ndryshme, afërsisht 50% e tyre i përkasin nyjave me një aksion nën përqindjen mesatare të të 

gjitha nyjave në blockchain dhe të tjerët u përkasin nyjave me një aksion më të madh se aksioni 

mesatar i të gjitha nyjave. 

Në zbatim të përgjithshëm, nga ky rregull probabiliteti për të krijuar një "Marrëveshje të 

Fshehur" për të realizuar sulmin 51% zvogëlohet pasi nyja e zgjedhur për të qenë pjesë e grupit 

është rastësisht dhe grupi është një kombinim me përzierje me nyjat nën dhe mbi mesataren e 

të gjitha nyjave në rrjetin. Meqenëse ky algoritëm është propozuar për të përzier nyjat "të 

pasura" dhe "të varfra" në një grup, numri i grupeve duhet të jetë mbi 3 grupe për të shmangur 

një rast të krijimit të një grupi me të njëjtat nyje dy herë. 

5.1.3 Propozimi për përmirësimin në LBFT 

 

LIBRA aktualisht është një blockchain i privat dhe verifikimi i nyjave përpara se të pranohet 

si një nyje e validimit, mund të jetë nën kontroll. Por duke qenë se qëllimi kryesor i blockchain 

është të decentralizojë shërbimet dhe të eliminojë autoritetin qendror, sfida e LIBRA është të 

fillojë me blockchain publik. Në këtë rast, arritëm te problemi i numrit të votave kryesore për 

të vendosur për vlefshmërinë e transaksionit. Ashtu si në çdo protokoll konsensusi, edhe në 

LIBRA sfidat kryesore janë shmangia e sulmit 51% të nyjave me qëllim të keq (nëse fillon të 
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përdorë bllokun pa leje). Nyja Leader në LIBRA zgjedhet nga një algoritëm rrethor(algoritmi 

i njohur), në të cilin nuk është e vështirë të parashikohet se cila nyje do të jetë e radhës si 

Leader. "Marrëveshja e fshehur" midis nyjave mund të realizojë ngjarjet për të ndryshuar 

gjendjen e bllokut në gjendjen e dëshiruar. Parashikimi është shumë më i vështirë nëse numrat 

e rastësishëm përdoren për të zgjedhur nyjën e ardhshme udhëheqëse. Edhe me zgjedhjen e 

rastësishme të nyjës drejtuese, validuesit e grupit mund të prishin gjendjen e bllokut. Siç 

propozohet në PoW dhe PoS, duke krijuar grupe rastësisht me logjikë të ngjashme, në teori, 

probabiliteti është i lartë për të shmangur marrëveshjen e fshehur midis nyjave. 

Me kombinimin e teorisë së numrave të rastit dhe me teorinë kriptografike mund të arrihet 

siguria e lartë për sa i përket sulmeve 51% në sistemet blockchain. Meqenëse proceset brenda 

dhe me blockchain kryhen me kompjuterë që janë pjesë e sistemit (nyjat e rrjetit të bllokut), 

mund të përdoren për të gjeneruar çdo numër të rastësishëm, siç është Gjeneruesi i numrave të 

rastësishëm të vërtetë (TRNG) [11] Gjeneruesit e numrave pseudorandom të sigurtë 

kriptografikisht (CSPRNG) , etj, sistemi mund të përdorë cilindo nga ato nyje që janë pjesë e 

tij. Gjithashtu në këtë rast është nevoja për të përdorur çdo funksion transparent i cili është 

transparent për të gjitha palët dhe mjaftueshëm i sigurt. Në teorinë e numrave të rastësishëm 

duke përdorur Gjeneruesit e Numrave Pseudorandom të Sigurt Kriptografikisht (CSPRNG) 

[12] që janë një lloj i veçantë i PRNG (Gjeneruesit e numrave pseudorandom) që zotërojnë 

vetinë shtesë të mëposhtme: Një CSPRNG është PRNG që është e paparashikueshme. 

Joformalisht, kjo do të thotë se duke pasur parasysh n bit dalje të rrjedhës kyçe si, si+1, . . .., 

si+n−1, ku n është një numër i plotë, është e pamundur të llogariten bitët pasuese si+n, si+n+1, 

. . .. [12] .Bazuar në [12] zgjedhjen e rastësishme të nyjave për të qenë pjesë e grupit, shmanget 

gjithashtu "marrëveshjen e fshehur" për të krijuar një grup në çfarëdo mënyre keqdashëse. 

Gjithashtu në rastin e protokollit LIBRA (LBFT), ky funksion mund të përdoret për të vendosur 

nyjën drejtuese dhe krijimin e grupeve të validatorëve. 

Me qasjen e propozuar zvogëlohet probabiliteti i një sulmi të suksesshëm me shpenzime të 

dyfishta ndaj Bitcoin dhe gjithashtu problemi i transaksioneve të rreme në protokolle të tjera. 

Qasja e propozuar i ndan gërmuesit në grupe dhe gërmimi kryhet për të gjitha grupet në të 

njëjtën kohë. Kjo qasje mund të zvogëlojë gjasat e një sulmi të shumicës bazuar në fuqinë 

përpunuese dhe mund të zvogëlojë kostot e fuqisë llogaritëse për të gjetur bllokun. Përfundimi 

është i përgjithësuar dhe mund të zbatohet në protokollet e ndryshme të konsensusit. Meqenëse 

gjenerimi i numrave të rastësishëm në sistemin kompjuterik sot është një sfidë, në këtë punim 

është propozimi për të përdorur CSPRNG si një lloj të veçantë PRNG, i cili është i pamundur 

të llogaritet. Duke kombinuar propozimet në këtë punim, probabiliteti i sulmit 51% dhe rreziku 

i "Marrëveshjes së Fshehur" brenda grupeve është ulur në krahasim gjendjen aktuale në 

blockchain. 

Propozimet e dhënë janë të bazuara në aspektin analitik dhe teorik, në bazë të informatave 

teknike që janë të publikuara për këtë protokoll. Nuk janë bërë eksperimente praktike për shkak 

të pamundësisë së posedimit të kodit burimor, dhe si i tillë mbetet propozim teorik. 
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5.1.4  Enkriptimi optimal 

Me enkriptim optimal paraqitet enkriptimi i cili nuk kërkon fuqi të lartë procesorike për 

enkriptim dhe gjithashtu madhësia e infomatave të enkriptuara të mos jetë e lartë. Inicimi dhe 

gjenerimi i transaksioneve në blockchain bëhet prej pajisjeve të ndryshme duke filluar prej 

telefonave të mençur (ang. Smart phone), kompjuterë të zakonshëm e deri tek serverë të 

fuqishëm. Pasi që ekziston një shumëllojshmëri e pajisjeve me fuqi të ndryshme procesorike, 

atëherë duhet të gjendet një zgjidhje e cila i përmbushë edhe kërkesat e pajisjeve me fuqi 

procesorike të vogla. 

Algoritmet që përmbushin kërkesa të tilla, janë ato simetrike, ku edhe nuk kërkojnë fuqi të lartë 

procesorike në njërën anë gjithashtu edhe madhësia e informatave të enkriptuar është më e 

vogël në krahasim me algoritme tjera, siç janë ato asimetrike. Përdorimi i algoritmeve simetrike 

në blockchain është sfidë në vete pasi që shkëmbimi i çelësave pothuajse është i pamundur. 

Numri i madh i pjesëmarrësve në blockchain e pamundëson përdorimin e algoritme simetrike, 

nëse ato përdoren si të vetme pa kombinim me algoritme tjera. Për këtë duhet analizë dhe 

hulumtim i veçantë. 

Në [33, p. 16] janë dhënë analizat e matjeve për algoritmet kriptografike siç janë të paraqitura 

në Tabela 15 

Tabela 15. Matjet e përformancës së algoritmeve simetrike 

Madhësitë 3DES SKIPCJACK AES RC5 RSA 

Gjatësia e 

çelësit(bit) 

112 80 128 65 1024 

Kohëzgjatja e 

sulmit(vite) 

1.25x1028 2.56x1018 1.02x1018 3.61x1013 2.40x1017 

Hapat e sulmit 2112 280 2128 264 Faktorizim 

Runde 48 32 10 1 to 255 NA 

Fuqia e 

algoritmit 

CS CS CS CCS CCS 

CS: Computationally Secure 

CCS: Conditionally Computationally Secure 

Bazuar në Tabela 15 dhe në kërkesat R1, R2 dhe R3 e po ashtu edhe në karakteristikat e 

algoritmeve simetrike të enkriptimit, algoritmi më I përshtatshëm për ta përdorur në rastin tonë 

është algoritmi simetrik AES. AES është algoritmi më optimal në aspektin e aplikacioneve 

softuerike, pasi që i nevojiten vetëm 10 runde për ta kryer enkriptimin. Në aspektin e sigurisë 

është i mjaftueshëm për kohën pasi që nevojitet 1,2x1018 vite për  thyer, gjithashtu një thyerje 

e këtij algoritmi kërkon numrin më të madh të hapave në krahasim me algoritmet tjera 2128 

hapa, dhe po ashtu është i përshtatshëm edhe në përdorimin e memories pasi që madhësia e 

informacioneve të enkriptuara është pothuajse e barabartë me informacionin e pa enkriptuar. 

Madhësia e informacionit të enkriptuar në rastin e këtij studimi ka rëndësi të madhe pasi që 

nuk ka ndikim në infrastrukturën ekzistuese, gjë që e bën të lehtë aplikimin këtij propozimi. 
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5.2 Gjenerimi dhe shkëmbimi i çelësave për enkriptim simetrik 

 

Si sfidë e përdorimit të enkriptimit simetrik në blockchain, është gjenerimi dhe shkëmbimi i 

çelësave. Pasi që në blockchain secili përdorues posedon çelësin publik dhe priva, atëherë këto 

resurse mund të përdoren që të mundësohet enkriptimi me algoritme simetrike i informatave të 

ndjeshme. Do të përdoret analogji e njëjtë sikurse tek skema veç tash të njohura. Si skemë me 

e përshtatshme është skema e PGP [9]. Për çdo transaksion mund të gjenerohet një çelës. Me 

çelësin e gjeneruar, duke përdorur algoritme simetrike enkriptohen informatat e ndjeshme dhe 

arrihet privatësia. Për gjenerim të çelësave mund të përdoren numrat e rastit të propozuar në 

[11] [12]. Pasi që kërkohet edhe optimizimi sa i përket madhësisë së mesazhit atëherë si 

zgjidhje është “Web of Trust” që është si koncept që përdoret në PGP, GnuPG, dhe OpenPGP 

të tjera.. Enkriptimi i çelësit te gjeneruar bëhet me çelësin publik të pranuesit të transaksionit, 

ku vetëm pranuesi mund të dekriptojë pasi që i vetmi e posedon çelësin privat. Për të menjanuar 

sulmin “man-in-the- middle”, atëherë ky mesazh nënshkruhet me çelës privat të dërguesit. Me 

këtë arrihet edhe konfidencialiteti, autorësia dhe jo-mohueshmëria e informatave. PGP ofron 

disa shërbime të tilla si autorësia, konfidencialiteti, kompresimi dhe përshtatshmëria. PGP 

bazohet në algoritme që i kanë mbijetuar një rishikimi të gjerë publik dhe konsiderohen 

jashtëzakonisht të sigurta dhe nuk është zhvilluar dhe as kontrolluar nga ndonjë organizatë 

qeveritare ose standarde [10, p. 569]. Përdorimi dhe përshtatja në blockchain e 

konfidencialitetit të ofruar prej PGP, e rritë aplikimin e blockchain publik në aspektin e 

procesimit të informatave të ndjeshme ku nevojitet konfidencialitet i lartë. PGP përdorë 

kombinim të algoritmeve simetrike dhe asimetrike me mundësi të kompresimit. 

 

Në Figura 43 janë paraqitur hapat gjatë enkriptimit të mesazhit në zgjidhjen e propozuar në 

këtë studim, që është i ngjashëm me konceptin e PGP. 

 
 

Figura 44 Kombinimi i algoritmeve simetrike dhe asimetrike në enkriptim [121] 

Shpjegimi i blloqeve në Figura 45 është si në vijim: 

 Message (informata të ndjeshme) 

 Compression (Kompresimi i informatave për të ruajtur hapësirë) 
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 Key Generator (Gjenerator i numrave të rastit që përdoren për enkripim 

simerik) 

 Symmetric encryption (Enkriptimi me ndonjëri prej algoritmeve simetrike) 

 Receiver’s public Key (Çelësi publik i pranuesit) 

 Asymmetric encryption (Enkriptimi i çelësit që përdoret në enkripim 

simetrik)  

 Encrypted key (Cipher i çelësi simetrik të enkriptuar) 

 Encrypted message (Cipher i enkriptimit dhe kompresimi të informatës së 

ndjeshme) 

 

Në Figura 46 është paraqitur forma e thjeshtësuar e strukturës së të dhënave të Ripple, e cila 

përbëhet prej disa atributeve. Fokusi i këtij studimi është aplikimi i propozimit në  

Figura 44. Në atributin MEMO në strukturën e të thënave në RIPPLE(Figura 46) 

 
Figura 46 Aplikimi i zgjidhjes së propozuar në atributin MEMO në RIPPLE [121] 

 

Ndër atributet fëmijë të atributit MEMO janë: Type, Format dhe Data. Këto atribute përdoren 

në rastin e përgjithshme sipas destinimeve të përcaktuara. Zgjidhja në këtë punim, nënatributin 

Data e ndan në dy pjesë duke shtuar dy nënatribute siç janë Key ku do të ruhet çelësi i 

enkriptuar dhe Msg ku do të ruhet e enkriptuar informata e ndjeshme. Ashtu siç është sqaruar 

në  

Figura 44., çelësi enkriptohet me algoritëm asimetrik duke përdorur çelësin publik të pranuesit, 

ndërsa informata enkriptohet me algoritëm asimetrik duke përdorur çelësin i cili gjenerohet 

prej gjeneratorit të numrave të rastit. 

Përshkrimi informatave në këto dy atribue është: 

 

Key=E(KPr, KPub ),  Msg=E(C(Message), KPr). 

E(KPr, KPub ): Enkriptimi i çelësit privat (KPr) me çelësin publik të pranuesit (KPub) 

C(Message): Mesazhi i kompresuar 

E(C(Message), KPr): Enkriptimi i mesazhit të kompresuar me çelës simetrik. 

Benefitet e këtij koncepi janë përdorimi i algoritmeve të ndryshme të enkriptimit, nivele të 

ndryshme të sigurisë(varësisht prej algoritmit simetrik që përdoret për enkriptim dhe gjatësisë 
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së çelësit), reduktimi i madhësisë së mesazhit(mund të përdoren algoritme të ndryshme të 

kompresimit) dhe çelësi i cili përdoret për enkriptim është zgjedhje e rastit(one-time key). 

 

 

5.3 Enkritimi i informatave në atributin MEMO në Ripple 

 

Figura 47 paraqet një pjesë të strukturës së bllokut në Ripple, ku edhe si qëllim është analiza 

e atributit MEMO. Ky atribut mund të përdoret për të ruajtur informatat e enkriptuara të të 

dhënave të ndjeshme. 
 

 

 
Figura 47 Pjesë e strukturës së transaksionit në Ripple [122] 

 

Për eksperimentim është përdorur vegla Bithomp që është falas për përdorim në platformën 

Testnet. Në Figura 48 a) dhe Figura 48 b) janë paraqitur dy shembuj me transaksione ku janë 

përdorur kombinimet e algoritmeve AES dhe RSA. 

. 

 

 
Figura 48 Shembull i transaksionit në Ripple a) pa enkriptim dhe b) me enkriptim me përdorim 

të AES dhe RSA [121] 

Përveç veglës Bishop, është eksperimentuar edhe me .NET framework dhe API të XRP. Në 

Figura 49, është paraqitur një shembull i transaksionit me detaje i enkriptuar në platformën 
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Testnet. AlgoritmiAES është përdorur për enkriptim. 
 

 
Figura 49 Transaksion me detaje të enkriptimit në fushën MEMO [121]. 

Në Bitcoin dhe disa sisteme të tjera të kriptovalutave është problemi i lidhjes midis pronarit 

dhe llogarisë. Me disa kërkime dhe analiza gjendet lidhja midis pronarit dhe llogarisë. Për të 

shmangur këtë problem të lidhjes, duhet të ketë adresa të ndryshme dhe të njëhershme për çdo 

transaksion të aseteve digjitale, duke minimizuar numrin e adresave hyrëse në një transaksion. 

Një përdorues me qëllim të keq mund të lidhë transaksionet me kuletat që janë në gjendje të 

zbulojnë bilancet, destinacionet ose informacione të tjera të ndjeshme [5, p. 6]. 

Përveç lidhjes midis pronarit dhe llogarisë, e cila zgjedhet nga adresat e njëhershme, në 

platformat blockchain të pagesave, ka informacione të tjera që mund të përdoren për të lidhur 

transaksionin me dërguesin ose marrësin, ose të dyja. Në detajet e pagesës në shumicën e 

rasteve ruhen informacione për çdo detaj të qëllimit të transferit, si numri i porosisë, qëllimi i 

pagesës p.sh. "Transferimi nga Alice te Bob", numrat dhe datat e rezervimit etj. Të dhënat e 

përmendura janë informacion i mjaftueshëm për të zbuluar informacionin personal ose çdo 

informacion tjetër konfidencial, me anë të të cilit njerëzit keqdashës mund të dëmtojnë dhe të 

kenë ndikim në reputacionin personal ose të kompanisë, duke çuar në humbje në financa dhe 

humbje të tjera. 

Propozimi ynë krahasuar me propozimet në Tabela 14. ka një numër përparësish, të zbatueshme 

jo vetëm për platformat blockchain, por edhe në zgjidhje të tjera tradicionale të centralizuara, 

sepse kjo zgjidhje nuk mbështetet në ndonjë mekanizëm specifik të konsensusit por mund të 

përdoret në çdo modul të pavarur, të integruar në blockchain ose sisteme të tjera që kërkojnë 

mbrojtjen e informacionit të ndjeshëm. 

 

Në Tabela 16 jepen përparësitë dhe mangësitë kryesore të propozimit tonë në këtë temë. 

 



Enkritimi i informatave në atributin MEMO në Ripple Përshkrimi i problemit dhe zgjidhja 
 

82 
 

Tabela 16 Përparësitë dhe mangësitë e propozimit [121] 

Teknika e 

privatësisë 

Përshkrimi Përparësitë Mangësitë 

Zgjidhja e 

propozuar 

Kombinimet e 

përparësive të 

algoritmeve 

simetrike dhe 

asimetrike të 

enkriptimit 

duke përdorur 

si çelës numra 

të rastit. 

 Aplikimi në të 

gjitha 

mekanizmat e 

konsensusit 

 Nuk ka nevojë 

në ndryshimin e 

sistemeve 

ekzistuese të 

blockchain apo 

ndonjë sistemi 

tjetër 

 Mund të 

përdoren 

çelësat 

njëperdorimësh 

 Nuk ka nevojë 

për ndarje të 

çelësave 

 Dekriptimi 

mund të bëhet 

vetëm prej 

pranuesit, pasi 

që posedon 

çelësin privat 

 Mund  përdoret 

për përshtatje të 

sistemeve me 

rregullativat e 

mbrojtjes së 

shënimeve 

 Ka ndikim në 

pëerformancën e 

procesimit (por jo në 

gërmim). Koha 

maksimale për 

enkriptim/dekriptim 

është sa koha e 

nevojshme për 

enkriptimin/dekriptimin 

e shënimeve me 

madhësi 1KB 

 Nuk preferohet për sasi 

të madhe të shënimeve, 

sasia e të dhënave për 

detajet e transaksionit 

duhet të jetë me e vogël 

se 1KB 

 Në rast të zbulimit të 

çelësit privat të 

pranuesi, të dhënat 

mund të dekriptohen. 

 

 

Puna më e përafërt me zgjidhjen e propozuar në këtë fushë gjendet në hulumtimin e tezës së 

masterit të Universitetit të Waterloo në Ontario Kanada [123] e cila është propozuar 

përafërsisht 6 muaj më vonë sesa propozimi ynë. Përparësi e propozimit tonë në krahasim me 

[123] janë hapat në procesin e enkriptimit. Në hulumtimin e përmendur në Ontario Kanada 
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[123] është përdorur vetëm enkriptimi asimetrik, i cili nuk është i përshtatshëm në aspektin e 

përformancës dhe memories. 

 

 

5.4 Përgatitja e hapësirës punuese dhe eksperimentet 

 

Eksperimentet dhe matjet janë bërë duke përdorur kornizën .NET dhe API-të XRP, 

transaksionet janë realizuar në platformën e Testnet në https://s.altnet.rippletest.net në portin 

51234. Gjatë eksperimenteve fillimisht janë studiuar dhe analizuar rezultatet e matjes së 

përformancës i algoritmeve të enkriptimit simetrik AES dhe 3DES si algoritmet më të mira të 

përshkruara teorikisht për sigurinë dhe përformancën e kohës. Meqenëse përformanca e kohës 

është pothuajse e njëjtë, ne kemi marrë në konsideratë madhësinë e informatave të enkriptuara. 

Përveç madhësisë së informatave të enkriptuara, janë bërë edhe eksperimentet e kompresimit 

të mesazheve para dhe pas enkriptimit për të ruajtur hapësirën memorike, pasi në blockchain 

është e kufizuar hapësira memorike për ruajtjen e të dhënave të propozuara në këtë hulumtim. 

Deri të arritja e rezultateve janë përsëritur eksperimentet duke bërë edhe analiza dhe 

përzgjedhje të teknikave dhe algoritmeve në mënyrë që të fitohen rezultatet që plotësojnë 

objektivat e punimit.  

Në Figura 50 është dhënë diagrami sistematik i punës sonë nga qëllimi kryesor i këtij hulumtimi 

deri në rezultatet e pranuara. 

 

 
Figura 51 Diagrami sistematik i hulumtimit dhe eksperimenteve [121] 

 

Hulumtimi dhe eksperimentet janë përsëritur derisa është arritur rezultati i pranuar, i cili ishte 

përafrimi i madhësisë së informacionit të koduar (shifror) me madhësinë e fushës MEMO në 

blockchain. Përveç madhësisë, u arrit edhe privatësia e të dhënave përmes algoritmeve 

kriptografike simetrike dhe asimetrike. Rezultati përfundimtar është gjithashtu kompatibil me 

strukturën ekzistuese të blockchain pa ndonjë ndikim mbi të. Gjatë eksperimentimeve është 
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përdorur .NET ku janë marrë tekste të ndryshme që të jemi sa ë afër gjendjes reale të 

përshkrimit të transaksioneve, dhe pastaj është filluar me një gjatësi të caktuar të tekstit dhe 

është vazhduar duke e rritur gradualisht.  

Duke marrë për bazë gjendjen aktuale në arkitekturën dhe organizimin e strukturës në 

teknologjinë blockchain, nuk ka shumë tolerancë sa i përket gjatësisë së informacioneve që 

duhet ti ruajmë. Si shembull në Ripple atributi MEMO, ka kapacitet deri në 1 bajt, gjë që 

paraqet kufizim, mirëpo në përdorim të përshkrimit të qëllimit të transaksioneve nuk mund të 

themi që është i pamjaftueshëm, pasi që edhe shumica e sistemeve aktuale bankare, përfshirë 

edhe rrjetin SWIFT nuk ofron më shumë hapësirë për përshkrime të lira. 

Për shkak se të dhënat që janë fokusi i këtij hulumtimi si detajet e transaksioneve janë më pak 

se 1KB, kompresimi i të dhënave të vogla me algoritmet GZip dhe Broteli rezulton si i 

papërshtatshëm sepse dalja është më e madhe se e dhëna. Në Figura 52 Krahasimi i gjatësisë 

së tekstit, kompresimi me GZip dhe Broteli. është rezultat i kompresimit të tekstit me algoritmet 

GZip dhe Broteli. Në bazë të eksperimenteve shihet se deri në gjatësinë rreth 400 karaktere të 

tekstit asnjëri nga algoritmet nuk ka ndonjë efekt, pas kësaj gjatësie veç fillojnë të shihen 

rezultatet e kompresimit. 

 

 
      

Figura 52 Krahasimi i gjatësisë së tekstit, kompresimi me GZip dhe Broteli. 

Pas eksperimenteve dhe analizës së rezultateve të eksperimentit, arritëm në përfundimin se 

algoritmi më i mirë për sa i përket madhësisë së informatave të enkriptuara është 3DES 

krahasuar me AES (vija e kuqe) siç paraqitet në Figura 53 Krahasimi midis gjatësisë së tekstit 

dhe tekstit të enkriptuar së AES dhe 3DES. Gjenerimet e shënimeve për të bërë krahasimet janë 

realizuar duke përdorur gjuhën programuese C#, ku si parametra hyrës janë marrë tekste të 

zgjedhura rastësisht, duke filluar me gjatësi të shkurtra të teksteve e deri në gjatësinë prej 1000 

karaktere, përfshirë edhe hapësirat. Numri prej 1000 karaktereve është zgjedhur për shkak se 

atributi në blockchain që është zgjedhur për eksperimentim pranon maksimum 1024 bajt. 
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Figura 53 Krahasimi midis gjatësisë së tekstit dhe tekstit të enkriptuar së AES dhe 3DES 

Shembulli i kodit të enkriptimit me .NET dhe paraqitjes së transaksionit përmes API në 

platformën testnet jepet në Kodin 1. 

 

 
 

Kodi 1. Shembull i kodit gjatë eksperimenteve dhe zbatimit 
 

Në [124], janë studiuar dhe analizuar mirë çështjet e sigurisë dhe privatësisë në blockchain që 

janë paraqitur në Figura 54.  
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Figura 54 Pikat kyçe të sigurisë në rrjetin blockchain 

 

Kjo figurë paraqet mjaft thjeshtë dhe mirë se cilat janë pikat e dobëta të blockchain ku mund 

të cenohet siguria dhe privatësia. Me aplikimin e zgjidhjes së propozuar në  

Figura 44, atëherë mundësia për cenime të tilla, zvogëlohet në masë të madhe. 

 
 

 

5.5 Kërkimi i literaturës 

 

Literatura është kërkuar në Internet duke filluar prej dokumentimeve të Blockchain, librave 

për blockchain, studime dhe hulumtime të ndryshme të kohës së fundit. Pastaj pasi që natyra 

e blockchain është e tillë që është e hapur (në rastin kur është blockchain publik) janë 

konsultuar dokumentacione për platforma të ndryshme dhe rregullore të GDPR, në mënyrë që 

punimi të jetë në përputhje me ligjet dhe rregulloret në fuqi deri me tani. Për të arritur një 

analizë, propozim dhe rezultate të pranueshme në aspektin e privatësisë dhe sigurisë, janë 

studiuar dhe hulumtuar edhe aspektet e kriptografisë dhe mundësitë e aplikimit të tyre në 

blockchain. 

Përveç literaturës së natyrës akademike, për të ardhur të një gjendje aktuale sa më të mirë, janë 

hulumtuar edhe dokumentacione të platformave veç tani të implementuara si p.sh. 

Hypreledger, Corda, Ripple etj. Rëndësi të madhe i është dhënë literaturave të viteve të fundit 

edhe pse dihet se kjo teknologji është e re, prapë se prapë ka pasur intensitet të lartë të 

zhvillimeve, ku për 14 vite të moshës së kësaj teknologjie, janë krijuar mijëra platforma vetëm 

në fushën e kriptovalutave. Sa i përket konceptit të kriptovalutave nuk i është kushtuar ndonjë 

rendësi e veçantë, pasi që fokusi i punimit është siguria dhe privatësia e të dhënave, ku zgjidhja 

që kemi pasur objektiv në këtë punim, thelbi i saj është që të mos ketë ndikim në zgjidhjet 

aktuale, apo edhe të ardhshme.



 

 
 

Konkluzion 

 

Privatësia si një çështje e rëndësishme në të dhëna, veçanërisht në sistemet e decentralizuara 

është një sfidë që nuk lejon tolerancë ndaj gabimeve. Arritja e konfidencialitetit mundëson 

përdorimin më të sigurt të blockchain si teknologjia e së ardhmes. Zbatimi i privatësisë në 

blockchain ndryshon nga sistemet e centralizuara ku kontrollohet qasja në të dhëna. Pas një 

analize të llojeve të blockchain, kemi ardhur në rezultatin e përmbushjes së qëllimit kryesor të 

blockchain siç është decentralizimi publik. Kjo e bën këtë të sigurt vetëm duke garantuar (deri 

në nivelin e sigurisë që ofrojnë algoritmet kriptografike) për konfidencialitetin duke përdorur 

algoritme dhe koncepte të verifikuara mirë të enkriptimit. 

Analizat në këtë punim dhe propozimet e ofruara duke përdorur ngjashmëri me skemat tashmë 

në përdorim dhe të vërtetuara, e bëjnë këtë zgjidhje të zbatueshme në fusha të ndryshme, 

veçanërisht në sistemin bankar. Me këtë propozim transaksionet bankare mund të përpunohen 

edhe në blockchain publik, ku zgjidhja në fjalë ofron privatësi të lartë të të dhënave. Gjenerimi 

i çelësave duke përdorur numra të rastësishëm si çelës me një përdorim, rritë sigurinë në një 

shkallë të lartë, gjatë përdorimit të kompresimit përpara enkriptimit dhe shkëmbimit të çelësit 

privat duke përdorur çelësin publik të marrësit ofron siguri në aspektin përsëritjes së 

shënimeve(kriptoanaliza është më e vështirë) dhe zvogëlon madhësinë e mesazhit dhe kjo  

drejtpërdrejt nuk ka ndikim të lartë në përformancën në teknologjinë blockchain. Kjo zgjidhje 

e propozuar mund të përdoret për përafrimin me kërkesat e rregullatorit të mbrojtjes së të 

dhënave si GDPR. 
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Diskutime 

 

Si çdo teknologji tjetër në fillet e saj, edhe për teknologjinë blockchain edhe pse ende është në 

fillet e saj, ka pasur hezitime të mëdha nga industria sa i përket përdorimit apo edhe 

implementimeve të aplikacioneve të ndryshme me këtë teknologji. Kjo për arsye se kjo 

teknologji doli “papritmas” dhe njohuritë mbi funksionim e saj në fillim kanë qenë të mangëta. 

Se a është duke bërë revolucion në teknologji, kjo është një fakt. Duke njohur përparësitë e 

kësaj teknologjie në lidhje me shpejtësinë e shpërndarjes së të dhënave, pastaj 

pandryshueshmërinë e tyre, nuk ka pikë të vetme të deshtimit (ang. Single Point of Failure), e 

bëjnë  këtë teknologji me veti mjaft të përshtatshme. Bazuar në diskutime të ndryshme, debate. 

intervista, ka pasur shumë pyetje se a do të zëvendësohen të gjitha sistemet me blockchain. 

Entuziast të ndryshëm janë përgjigjur me shumë optimizëm se çdo sistem do të kalojë në 

Blockchain. Kjo për momentin më shumë është dëshirë që nuk është analizuar mirë apo edhe 

nga mungesa e informacioneve se si funksionojnë sistemet e fushave të ndryshme. Edhe pse ka 

veti të mira të pandryshueshmërisë, integritetit, konsistencës, prapë se prapë këto nuk mund ti 

plotësojnë kërkesat e proceseve në industri. Ta marrim shembull sistemin e pagesave Bitcoin, 

për gjenerimin e një blloku nevojiten rreth 10 minuta, pastaj që blloku të vendoset si valid, 

duhet të pritet deri ne 6 blloqe pasuese, apo përafërsisht 1 orë. A marrim si rast studimi sistemin 

e ATM në banka. Klienti nuk mund të pret 10 minuta deri sa të bën tërheqjen e të hollave, pasi 

që tërheqja mund të jetë plotësisht valide vetëm pas gjenerimit të bllokut, apo rasti më i keq i 

mundshëm duhet pritur deri në validim të 6 blloqeve pasuese. Ky ishte një rast pak më i 

thjeshtë. Në sistemet financiare ka procese shumë më komplekse, te cilat për nivelin e 

zhvillimit qe e ka blockchain, ka vështirësi të implementimit. 

Dhe për fund se a është blockchain revolucion, kjo nuk ka asnjë dilemë, ndërsa se a do ti 

zëvendëson teknologjitë aktuale, kjo është e pamundur si ne aspektin teknik dhe funksional, 

gjithashtu është edhe një element tjetër që industria nuk krijon shpenzime shtesë për të kaluar 

në një teknologji të re, përderisa nuk i cenohet funksionimi i saj edhe me teknologji aktuale. 
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Puna në të ardhmen 

 

Në fillim dhe në shumë pjesë të këtij punimi janë cekur shumë sfida të cilat aktualisht ende nuk 

janë zgjidhur apo edhe ndonjë zgjidhje aktuale për shkak se blockchain është teknologji e re, 

ende nuk e kanë arritur pjekurinë teknike. Për të përcaktuar se çka duhet të orientohemi që të 

gjejmë zgjidhje në të ardhmen, kjo varet shumë nga sfidat aktuale, mirëpo edhe nga zhvillimet 

që do të ndodhin. Aktualisht blockchain si teknologji ka sfida që i takojnë edhe pjesës së 

përformancës, mirëpo edhe asaj të sigurisë dhe privatësisë. Në fillet e tij, duke u bazuar në 

dokumentacione teknike të implementimeve në blockchain kemi mundur të konkludojmë se 

aspekti i sigurisë veç është i përmbushur, mirëpo edhe në këtë teknologji sikurse në të gjitha të 

tjerat vlenë rregulli se nuk është kriptografia pika e dobët e sistemeve, mirëpo është 

implementimi jo i duhur i saj. Gjatë viti 2022 ka pasur një keqpërdorim të kriptovalutave në 

vlerë rreth 100 milion dollar, kjo nuk është pasojë se kriptografia me funksionet e saj nuk i 

përmbushë nivelet e sigurisë, mirëpo ka qenë implementimi jo adekuat në sistem. Nga këto 

mund të konkludohet se në fushën e sigurisë gjithmonë ka punë për të hulumtuar dhe 

përmirësuar. 

Privatësia si çështje tjetër e cila është e lidhur gjithmonë me sigurinë, është gjithashtu një fushë 

që ka ende shumë për të hulumtuar dhe implementuar. Kjo rrjedh si pasojë që u cekë edhe 

shumë herë, se ky sistem është në fillet e zhvillimit të tij, e gjithashtu edhe një fakt që duhet të 

merret parasysh është se në çdo kohë priten edhe ndryshime të rregulloreve dhe ligjeve sa i 

përket privatësisë së informatave, d.m.th. kjo përveç teknologjisë, varet edhe prej zhvillimeve 

politike në botë. Bazuar në karakteristikat dhe arkitekturën e sistemeve në blockchain e 

sidomos atyre të llojeve të blockchain publik, hulumtimet në privatësi duhet të kenë një fokus 

të lartë. 

Nga sistemet tradicionale, prej mësimeve që ka marrë komuniteti i teknologjisë, kemi edhe 

ndërveprimin (ang. Interoperability) e sistemeve. Kohëve të fundit tek sistemet tradicionale 

është duke u përdorur shumë integrimi i sistemeve duke përdorur WebAPI, si formë më e 

përshtatshme dhe më e lehtë në implementim dhe testim. Në blockchain mund të përdoret kjo 

teknologji duke bërë pastaj ndërveprime të sistemeve të përziera centralizuara me ato të 

decentralizuara, si hulumtim në të ardhmen mund të jetë edhe krijimi  i një sistemi të 

ndërmjetëm të decentralizuar që do të kryente funksionin e WebAPI. 
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