INTRANETI
Objektivat:
·

përshkrim se cfare janë intranetet;

·

shpjegim sesi korporatat përdorin intranetet per qëllime biznesi;

·

identifikimi i teknologjive qe formojnë blloqet e ndërtesës se një Intraneti;

·

përshkrim i tipeve te pajisjeve te sigurisë qe përdor një intranet per te penguar
hyrje te paautorizuara;

·

identifikimi i karakteristikave te teknologjisë se sigurisë se intranetit;

Intranetet ne biznes
Vitet e fundit shume kompani dhe organizata kane ngritur rrjetet e veta ne mbare boten për tu
lidhur me zyrat ne largësi.
Disa kompani rajonale ose lokale kane LAN ose WAN(Wireless Area Network – rrjet i një zone pa
përdorimin e kabllove) dhe mbajnë Internetin si mënyrë komunikimi. Pavarësisht edhe pse
ekziston linje telefoni, nuk mund te përdoret një LAN ose WAN për te ndare te dhënat me çdo
departament ne një korporate.
Ne fakt, mund te behet e mundur vetëm me njerëzit ne një zone te caktuar.
Kompanitë u munduan ti sillen rrotull problemit te komunikimit te limituar te informacionit duke
implementuar sisteme menaxhimi baze te dhënash. Por gjithsesi ato ishin te mbërthyera nga një
rreth i mbyllur informacioni.
Ardhja e rrjetit mbare botëror(WWW) ndryshoi mënyrën
me te cilën mund te shpërndahej informacioni. Ne te
njëjtën kohe Interneti filloi te ofronte programe falas per
server dhe klient, si dhe një varietet shërbimesh. Këto
faktorë i dhënë shtyse rritjes se intraneteve
Intranetet janë rrjete lokale private me një teknologji te
bazuar web dhe me te drejta hyrjeje ne Internet.
Pavarësisht se një intranet lidhet me internet, intraneti
vete është i lejuar vetëm për te punësuarit e kompanisë
ose korporatës për te cilën është ngritur.
Arsyeja qe intranetet lidhen me internet i bën ato shume
te përdorshëm, dhe një mënyrë e fuqishme qe lejon
organizatat te bëjnë biznes edhe on-line(direkt)
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Intranetet, gjithashtu, i japin mundësinë te bëjnë transaksione biznes-me-biznes, si p.sh dërgim
faturash dhe bërja e pagesave. Biznesi Intranet-me-Intranet nuk ka pse te kryhet mbi Internetin
publik.
Një intranet i lidhur me një intranet tjetër shpesh quhet extranet.
Intranetet mund te bëjnë pune te rrjeteve ekzistuese si dhe me shume.
Lehtësia per te publikuar informacion ne WWW i ka bere intranetet shume vende popullore per te
dërguar informacione. Intranetet i lejojnë njerëzit te punojnë bashke me më efikasitet dhe me
një lehtësi shume me te madhe. Kjo është veçanërisht e vërtetë kur përdoret programi i intranetit
i quajtur groupware.
Groupware lejon njerëzit të:
• bashkëpunojnë ne projekte
• ndajnë informacionin mes tyre
• përdorin videokonferencat
• vendosin procedura te sigurta pune.

Arsyeja e përdorimit te Intranetit
Kompanitë ne mbare boten po ngrenë intranete. Suksesi dhe eksperienca e kompanive te tjera
qe kane intranete ka çuar ne shtimin e besueshmërisë se kësaj teknologjie.
Kompanitë mund te përdorin intranetet ne shume mënyra si dhe mund te zbatojnë këtë
teknologji ne avantazhin e tyre.
Një nga te mirat e shumta qe mund te ofroje një intranet është ulja e ndjeshme e sasisë se
letrave te punës te përdorura nga korporatat. Kjo u arrit duke i kanalizuar procedurat e
korporatës. Ne vend qe te prodhohen sasi e madhe informacioni ne letër, një kompani mund te
publikoje dokumentat elektronikisht. Shpesh është me e lehte te kesh te besh me një dokument
elektronik, sesa me një dokument ne letër.
P.sh, një përgjigje (e-maili) mund te dërgohet menjëherë, vetëm duke shtypur një buton.
Dokumentacioni online(direkt) eliminon gjithashtu vonesat qe mund te ekzistonin gjate
shpërndarjes se informacionit me shërbimin postar.

Shërbimet dhe Kërkimi në Intranet
Shumica e rrjeteve te korporatës ishin ngritur përpara se teknologjia e intraneteve te ishte e
mundur. Kjo do te thotë qe zhvilluesit e intraneteve duhet te krijojnë një intranet duke përdorur
infrastrukturën ekzistuese kompjuterike.
Per arsyen qe një korporate ka nevoje te hyje ne sistemet e veta trashëguese, këto sisteme
duhet te inkorporohen ne një intranet modern. “Trashëguese" i referohet sistemeve qe ishin
ndërtuar me TCP/IP ne mendje. Dhe zhvilluesit duhet te sigurohen qe informacioni i ruajtur ne
sistemet trashëguese është i arritshëm.
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Bazat e te dhënave ne një intranet mund te kërkohen duke përdorur CGI(Common Gateway
Interface – ndërfaqe e një hyrjeje te zakonshme ).
Gjuha e tyre lejon qe rezultatet e kërkimit te jene te formatuara kështu qe ato mund te lexohen
nga një program navigimi. SQL (Structured Query Language – Gjuhe e strukturuar kërkimi) është
bërë një mjet shumë popullor për kërkimet e bazave të dhënave te intranetit. Një kërkim ne një
baza te dhënash web procedohet nga programe ndërmjetëse, qe përkthen kërkimin ne SQL.
Kërkimi dërgohet ne një baza te dhënash, e cila jep edhe rezultatet, pastaj te dhënat vendosen
ne një format HTML.
Te dhënat e trashëgueshme mund te ruhen ne një skedar statik HTML. Kjo gjë ecën për te
dhënat qe nuk ndryshojnë , si p.sh te dhënat e tremujorit - qe këtu vjen edhe kuptimi i termit
”statik".
Një korporate mund te kombinoje intranetet e veta me Internetit ne mënyrë qe te shesë direkt te
konsumatori. Intraneti përdoret për reklame te shërbimeve dhe produkteve, ndërsa Interneti për
te bere te mundur qe një korporate ti shesi ato.
Supozojmë persona vizitojnë një faqe interneti me një katalog online, për te pare shërbimet dhe
produktet. Pas navigimit, disa prej tyre mund te vendosin te blejnë një artikull.
Gjithë çfarë duhet te beje një person është te shtypi detajet e nevojshme dhe te fusë numrin e
kartës se kreditit.
Pagesa për shërbime, apo artikuj, apo produkte me një karte krediti, shtron probleme ne lidhje
me krijimin e sigurisë për këto informacione ne Internet. Ka një numër metodash për te siguruar
këtë informacion.
Njëra qe përdoret me shpesh është protokolli SSL(Secure Sockets Layer). SSL përdor teknologjinë
e inkriptueses(kodimit) qe siguron qe mos te vidhet numri i kartës se kreditit. Vetëm dërguesi
dhe marrësi mund te deshifrojnë numrat.

Funksionet e Intranetit
Një prej funksioneve kryesore te një intraneti është te shpërndajë informacionin te punonjësit e
kompanisë. Mund te jete e vështirë për punonjësit te mbahen ne korrent me te rejat e fundit te
kompanisë. Duke përdorur një numër teknologjisë, intranetet mund te bëjnë te disponueshme te
rejat me te fundit .
Punonjësit mund te marrin ose kërkojnë për informacione online nëpërmjet disa metodave.
E-mail mund te përdoret për t’ju dërguar informacione punonjësve ne mbare boten.
"Alerte" dhe "alarme" mund t’ju dërgohen kujtdo qe është i lidhur ne një intranet.

Alertet shfaqen mbi çdo aplikacion qe mundte jete aktiv dhe p.sh një alert lajmëron një
përdorues qe ka mesazhe te reja.
Alarmet aktivizohen ne kokën e një faqe interneti duke shfaqur te rejat me te fundit.
Faqet e navigimit te intranetit mund te ofrojnë faqe te ndryshme për eksplorim nga ana e
punonjësit.
Disa shembuj përfshijnë:
• informacioni me i ri mbi te rejat e fundit ne kompani.
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• librari dhe burime edukuese
• katalog prodhimi
• informacion burimesh njerëzore
Lexuesit jo ne linje mund te aksesojne informacionin e tyre duke përdorur programe qe lejojnë
kopmjuterat e tyre te marrin informacionin automatikisht.
Ne ditët e sotme është shume e nevojshme për punonjësit te mund te jene te afte te aksesojne
një rrjet korporate nga shtëpitë e tyre apo “rrugës”.
Protokolli PPTP(point-to-point tunneling – tunelizimi pike-me-pike)është protokolli i ri qe ofron
akses ne një intranet për punonjësit ne distance. Kështu qe një punonjës mund te punoje nga
çdo vend kudo ne bote.

Blloqet e ndërtesës se Intranetit
Protokollet TCP/IP
N.q.s një kompani do te beje një investim ne një intranet, duhet te ketë njohuritë baze per
ndërtimin e blloqeve qe formojnë një intranet.
Janë dy protokolle per shkëmbimin e informacionit ato qe bëjnë te mundur komunikimet me
intranet dhe bëjnë dallimin mes intranetit dhe rrjeteve te tjera private
• TCP (Transmission
Control
Protocol
–
protokolli i kontrollit te
transmetimit)
• IP(Internet Protocol –
protokolli i Internetit)
TCP dhe IP janë dy
protokolle
te
ndare,
pavarësisht
se
i
referohen shpesh si një
protokoll i vetëm TCP/IP.
TCP/IP përdoret sepse intranetet janë rrjete te tipit paketa-te ndryshuara. Ne këtë ambient,
informacioni dërgohet ne paketa te vogla neper shume rruge te ndryshme dhe ribashkohet ne
fundin marres.
Protokolli TCP/IP ndan te dhënat neper paketa dhe i dërgon ne destinacionin e duhur ne intranet.
Pasi ato janë shpërndarë, protokollet ribashkojnë paketat.
Protokolli TCP ndan te dhënën neper paketa dhe i ribashkon ne destinacionin ku duhet te
shkonin.
Protokolli IP siguron qe paketat janë dërguar ne destinacionin e sakte.
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Informacioni ne intranet duhet te ridireksionohet per ne destinacionin e sakte.
Kjo është puna e routerit, qe siguron qe gjithë te dhënat dërgohen aty ku supozohet te shkojnë
nëpërmjet rrugës me efikase. Një router ka porta input per te marre paketat IP dhe porta output
per te dërguar paketat drejt destinacionit te tyre.
Router-sat hapin pakete, lexojnë informacionin, qe përmban destinacionin, dhe vendosin rrugën
me te mire qe duhet te marre paketa. N.q.s shume paketa arrijnë te router-i ne te njëjtën kohe,
ato mbahen ne “radhe”. Radha ka një kapacitet specifik.
Ndonjëherë trafiku nëpërmjet një router-i mund te jete shume i renduar dhe te kaloje kapacitetin
e radhës. Mesazhet mund te hidhen dhe te mos shpërndahen.
Gjithsesi, TCP ne kompjuterat dërgues dhe marres do te ketë paketat e ridërguara.

Intraneti dhe Web
Një intranet përdor një sistem web si Interneti per te komunikuar informacion.
Per te hyre ne WEB, një klient përdor një program navigimi. Është puna e programit te navigimit
te kontaktoje serverët e web, te marri faqet HTML, te interpretoje dhe te shfaqe këto faqe.
Kur një program navigimi aktivizohet, ai automatikisht viziton një faqe te caktuar, automatikisht,
si faqe te pare ose ndryshe homepage. Pastaj mund te klikohet te një link për te naviguar të një
vend për te gjetur informacionin qe ju kërkoni.
Një link është një reference te një faqe ose subjekt që është i shoqëruar me një homepage.
Një link teksti është zakonisht i nënvizuar dhe mund te beje edhe drite te ndërprerë.
Web-et intranet bazohen ne arkitekturën klient/server. Në një rrjet klient/server disa programe
dhe skedarë janë të përbashkëta në një kompjuter të madh, por secili kompjuter i lidhur në rrjet
mund ti përdori për vete. Modeli klient/server është ideal për intranetet.
Programi i Klientit (programi i navigimit) aktivizohet në një kompjuter lokal. Programi i Server-it
aktivizohet ne UNIX, Windows NT, ose sisteme te tjera shfrytëzimi.
Serveri i web merr kërkesën e specifikuar nga programi i navigimit. E dërgon mbrapsht faqet e
kërkuara duke përdorur TCP/IP si makineri shpërndarjes se protokollit.
Ne qendër te çdo intraneti është DNS(Domain Name System – sistemi i emrit te zonës se
autoritetit). Një emër i zonës se autoritetit i plote mund te marre formë p.sh brocadero.com, dhe
pjesa .com njihet si zone autoriteti.
DNS krijon një hierarki te zonave te autoritetit te kompjuterit dhe duke përdorur një seri fjalësh
dhe numrash vendos një emër zone autoriteti per çdo kompjuter ne intranet ose Internet.
Ka 6 lloje te nivelit te larte te zonave te autoriteti qe nuk janë gjeografike.:
• com per komercialitet
• edu per edukim
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• gov per qeveri
• mil per ushtri
• org per organizata
• net per rrjet organizata
Jashtë US, 2 shkronja përdoren per te identifikuar zonën e autoritetit, si "au" per Australinë, "uk"
per Anglinë dhe "ie" per Irlandën.
DNS lejon kompjuterat te kontaktojnë me njeri tjetrin per te shkëmbyer email, per te shfaqur
faqe interneti dhe kështu me radhe. Është jetësore qe një intranet te përdori DNS, pasi intranetet
hyjnë dhe përdorin Internetin.
IP përdor informacionin e adresës se Internetit dhe DNS e shpërndan informacionin nga njeri
kompjuter te tjetri. Një adrese IP është një adrese numerike, e formës - 193.1.228.3 – qe përdor
numra katër 8-bitësh te ndara me pike.

Siguria dhe Intranetet
Masat e Sigurisë
Një intranet është i prirur te sulmohet, nga persona qe janë atje jashtë, për te vjedhur ose për te
shkatërruar te dhënat. Kështu që kërkon një numër masash sigurie për te mbrojtur programet
dhe komponentët e tij.
Kërcënimet për sigurinë përfshijnë:
• viruset – programe te dizenjuara për te dëmtuar ose shkatërruar te dhënat.
• hackers (hakers) – njerëz qe përpiqen te fitojnë një hyrje te pa-autorizuar në të dhëna ose
kompjutera.
Një e çarë ne siguri mund te rezultojë ne te dhënat qe mund te jene dëmtuar ose informacion i
vlefshëm ose konfidencial i vjedhur ose i bere publik. Një korporate mund ta shohë si një te çarë
ne siguri edhe rastin n.q.s kompjuterat e vet janë përdorur për tu futur ne faqe te jashtme
Interneti.
Një "firewall(fajr uoll) –
mur mbrojtës" është termi
me i zakonte për te
përshkruar
një
linje
mbrojtëse
kundër
përdoruesve
te
paautorizuar. Një firewall
është kombiminim programi
dhe pjese fizike qe lejon
njerëzit brenda intranetit te
aksesojne te dhënat e
Internetit,
por
mban
përdoruesit e pa-autorizuar
jashtë.
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Router-at filtrues formojnë bërthamën e sigurisë dhe firewall te intranetit. Këto vlerësojnë çdo
pakete IP qe hyn brenda dhe qe del jashtë një intraneti. Gjithashtu ai do te kalojë vetëm ato
paketa që kanë adresa ose te dhëna të ngjashme, qe administratori ka vendosur te lejoje ne
intranet .
Një server Proxy(proksi) është një mjet per te ngritur një firewall. Këto server Proxy përdoren
gjithashtu per filtrim trafiku dhe lejojnë njerëzit ne një intranet te kenë akses ne burimet e
Internetit, si dhe pengon shkarkimin e skedarëve e Internetit qe mund te infektojnë një intranet.
Një kërkese nga një kompjuter i një përdoruesi dërgohet te serveri Proxy ne vend qe te çohet
direkt ne Internet. Serveri Proxy kontakton Internetin, merr informacionin dhe ja kthen mbrapsht
personit ne intranet. Kjo metode lejon serverin Proxy te mbaje një siguri intraneti dhe te filtroje
trafikun.

Mënyra e ruajtjes se te Dhënave
Një mënyrë per te ruajtur te dhënat ne një intranet është nëpërmjet inkriptimi (kodifikimit).
Kodifikimi përdor algoritme komplekse matematikore per te xheneruar çifte çelësash private dhe
publike. N.q.s një përdorues kodifikon një mesazh me një celes, vetëm ato përdorues me një
celes te njëjtë mund te jene te afte per ta deshifruar atë.
Çelësat publik dhe private ne një çift janë te lidhur me njeri tjetrin. Secili përdorues ka një celes
publik dhe privat, me çelësin e tyre publik te vene ne dispozicion falas.
Çelësi publik është përdorur per te koduar një mesazh dhe çelësi privat përdoret per te deshifruar
mesazhin dhe per te lejuar marrësin ta lexoje atë.
Hyrjet me te shumta te pa-autorizuara ne një intranet bëhen nga dikush qe ka zbuluar një ID dhe
fjalëkalim përdoruesi te autorizuar. Kështu qe një nga linjat e para te mbrojtjes është përdorimi i
mbrojtjes se fjalëkalimeve.
Një numër teknikash sigurie, duke përfshirë kodifikimin, ndihmon qe te behet e qarte qe
fjalëkalimet janë te ruajtura te sigurta. Vërtetimi i fjalëkalimeve është një metode qe përdoret per
te verifikuar qe personi qe jep fjalëkalimin është personi i autorizuar per te bere këtë.
Një fjalëkalim vërtetohet kur një përdorues shtyp fjalëkalimin e sakte. Sistemi i verifikimit
shqyrton fjalëkalimin e futur nëse korrespondon me atë te përdoruesit.
Administratoret e sistemit shpesh duan te parandalojnë përdoruesit nga navigimi neper faqe te
pa-aprovuara. Kjo mund te behet duke instaluar programe, qe bllokojnë faqe interneti, ne
serverin Proxy qe monitoron URL e kërkuara dhe pengon hyrjen neper faqe te parapërcaktuara.
Faqet e Internetit mund edhe te bllokohen n.q.s përmbajnë fjale te parapërcaktuara.
Administratoret mund te përdorin program monitorimi te intranetit per te monitoruar hyrjen e
përdoruesve te intranetit ne Internet.
Ky program mund te monitoroje aktivitete si p.sh: si është përdorur Interneti, cilat departamente
apo njësi kane hyre ne çfarë informacioni dhe ne çfarë kohe. Gjithashtu mund te monitoroje cilët
individë kane vizituar fare faqesh interneti.
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Ndonjëherë ndonjë kompani mund te doje me shume fuqi per rrjetin sesa një intranet mund te
ofroje. Mund te doje gjithashtu te beje biznes direkt me partneret ne biznes, si te kontraktuarit
apo shitësit.
Një VSPN (Virtual Secure Private Network – rrjet privat i sigurt virtual) lejon partneret ne biznes
qe kane një intranet, te dërgojnë komunikime te sigurta ne Internet. VSPN krijon një kanal te
sigurt, privat mes intraneteve edhe pse te dhënat po udhëtojnë neper Internet.
Viruset e kompjuterëve janë një prej rreziqeve me te mëdha per një intranet. Ka programe qe
mund ti bëjnë demet te jashtëzakonshme një sistemi kompjuterik. Programet antivirus për
kontrollin individual te kompjuterëve janë ne treg prej një kohe te gjate.
Një pakete antivirus normalisht ka një skaner dhe një crrenjoses.

Skaneri kontrollon per viruse ndërkohë programi crrenjoses fshin viruset nga hard disku.
Viruset mund te infektojnë intranetet, kështu qe është një ide e mire te jete një skaner virusi ne
firewall. Këto skanerë nuk do te shohin çdo pakete qe vjen.
Ne vend te këtij veprimi, do te kontrollojnë paketat duke përdorur protokollet e Internetit si FTP,
dhe protokollet e përdorura per email dhe Web.
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