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HTTP - Hypertext Transfer Protocol  

 HTTP është një protokoll i cili përdoret për transmentimin e dokumenteve si 

për shembull që janë dokumentet HTML. Është dizajnuar për të komunikuar 

web shfletuesit me web serverat, por mund të përdoret edhe për qëllime të 

tjera. Megjithatë shpesh bazohet në shtresën TCP/IP, ajo mund të përdoret 

në çdo shtresë të besueshme transporti, nënkupton një protokoll që nuk i 

humb mesazhet në heshtje si UDP. RUDP është azhurnimi i besueshëm i 

UDP, është një alternativë e përshtatshme. HTTP është një protokoll i cili 

lejon marrjen e burimeve, të tilla si dokumentet HTML. Është themeli i çdo 

shkëmbimi të dhënash në Web dhe është një protokoll klient-server, që do të 

thotë se kërkesat fillojnë nga marrësi, zakonisht shfletuesi i internetit. Një 

dokument i plotë është rindërtuar nga elementet e një dokumenti, për 

shembull teksti, përshkrimi i faqes, imazhet, videot, skenaret, etj.  

 HTTP ka 8 metoda që tregojnë aksionin që kërkohet të zbatohet nga burimi 

i zgjedhur dhe i identifikuar:  

Get - Kërkon një reprezentacion të burimit të specifikuar. Ndoshta një nga 

metodat më të përdorura në rrjetë në ditët e sotme.   

Post - "Dorëzon" të dhënat të proçesohen në burimin e caktuar.   

Head - Kërkon përgjigjen e njëjtë të asaj që do ti përgjigjej një kërkesë GET, 

por pa trupin e të dhënave.  

Put - Ngarkon një reprezentacion të një burimi të caktuar.  

Delete - Fshin burimin e caktuar.  

Trace - Tregon kërkesën e dhënë, kështu që klienti mund të shikoj çfarë 

serverave të mesëm po shtojnë apo ndërrojnë kërkesën.  

Options - Kthehet metoda HTTP që serveri mund të mbështes për 

identifikuesin e burimit universal. Kjo përdoret për të testuar funksionimin e 

një web serveri.  

Connect - Kthen lidhjen e kërkesës në një tynel TCP/IP transparent zakonisht 

për të thjeshtësuar komunikacionin SSL-të-shifruar (HTTPS) përmjet një 

proxy HTTP jo të shifruar.   
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Si punon HTTP?  

  

Klienti dhe serveri komunikojn me njëri-tjetrin me anë të shkëmbimit të 

mesazheve. Mesazhet të cilat dërgohen nga ana e klientit, zakonishtë 

nëpërmjet web shfletuesit, quhen kërkesa, ndërsa mesazhet të cilat dërgohen 

nga serveri njihen si përgjigjje.   

HTTP është një protokoll i cili është dizajnuar në vitin 1990 por me kalimin e 

viteve ka evoluar qdo herë e më shum ku kjo ka bërë të mundur që përveq 

tekstit të bëhet edhe transmetimi i videove dhe fotografive të ndryshme dhe 

të shumta.  

  

Kërkesa:  

• Përdor njërën nga metodat e HTTP siç janë Get, Post ose Options, 

Head të cilat tregojn operacionin të cilin klienti dëshiron të kryejë.  

• Pastaj kemi URL për ta gjetur burimin e informacioneve të cilat jemi 

duke i kërkuar ne si klientë. Kja e përfshin protokollin: http://, domenin: 

instagram.com ose TCP porten 7713-7716  

• Versioni i protokollit HTTP  

• Headers opsionale që përcjellin informacion shtesë për serverat.  

• Dhe një body për disa metoda siç është metoda Post, Të cilat e 

përmbajnë burimin nga i cili është dërguar kërkesa.  

http://www.instagram.com/
http://www.instagram.com/


  

   

  

Përgjigjja:  

• Versioni i protokollit HTTP i cili është përdorur tek kërkesa.  

• Disa reshta kod të cilat tregojn nëse këkesa është shqyrtuar me 

suksesë.  

• HTTP header  

• Gjithashtu mund të jetë edhe body i cili e përmban burimin e kërkesës.  

  

  

  

  

HTTP është një protokoll klient-server d.m.th. kërkesat dërgohen nga një 

njësi i cili është agjenti i përdoruesit (ose një përfaqësues në emër të tij). 

Shumicën e kohës përdoruesi është një shfletues webi por mund të jetë 



gjithashtu edhe një robot që zvarritet në web për të mbushur dhe mbajtur një 

indeks të motorëve të kërkimit. Çdo kërkesë individuale i dërgohet një serveri 

i cili e trajton atë dhe jep një përgjigje. Midis klientit dhe serverit ekzistojnë 

njësi të shumta të quajtura proxies, të cilat kryejnë operacione të ndryshme 

dhe veprojnë si gateway ose caches.  

  
Në realitet, ka më shumë kompjuterë midis një shfletuesi dhe serverit që 

merret me kërkesën si p.sh. ka router, modem dhe shumë më shumë pajisje 

tjera. Falë dizajnit me shtresa të webit, këto janë të fshehura në rrjetin dhe 

shtresat e transportit. HTTP është lart, në shtresën e aplikimit. Megjithëse 

janë të rëndësishme për të diagnostikuar problemet e rrjetit, shtresat 

themelore janë kryesisht të parëndësishme për përshkrimin e HTTP. Njejtë si 

më poshtë:  

  

  

  



Çfarë mund të kontrollojë HTTP?  

  

• Cache : Mënyra se si ruhen dokumentet mund të kontrollohet nga 

HTTP. Serveri mund të udhëzojë përfaqësuesit dhe klientët se çfarë 

të ruhet në cache dhe për sa kohë të ruhet ai material.   

• Relaxing the origin constraint: për të parandaluar përgjimet dhe 

shkeljet e tjera të privatësisë shfletuesit e internetit zbatojnë ndarjen e 

rreptë midis faqeve të internetit. Vetëm faqet me të njëjtën origjinë 

mund të hyjnë në të gjithë informacionin e një faqeje në internet. 

Megjithëse një kufizim i tillë është një barrë për serverin, headers 

HTTP mund të lehtësojë këtë ndarje të rreptë nga ana e serverit, duke 

lejuar që një dokument të bëhet një grumbull informacioni i marrë nga 

fusha të ndryshme,  

• Authentication: disa faqe mund të mbrohen në mënyrë që vetëm 

përdoruesit e veçantë të mund të hyjnë në to. Vërtetimi themelor mund 

të sigurohet nga HTTP ose duke përdorur WWW-Authenticate ose 

duke vendosur një sesion specifik duke përdorur cookies të HTTP.  

• Proxy and tunneling: serverët ose klientët shpesh fshehin adresën e 

tyre të vërtetë IP nga kompjuterët e tjerë. Kërkesat HTTP kalojnë 

nëpër proxies për të kapërcyer këtë pengesë të rrjetit. Jo të gjithë 

përfaqësuesit janë përfaqësues të HTTP. Protokolli SOCKS, për 

shembull, vepron në një nivel më të ulët.   

• Sessions: përdorimi i cookie HTTP na lejon të lidhim kërkesat me 

gjendjen e serverit. Kjo krijon seanca pavarësisht se HTTP bazë është 

një protokoll pa gjendje.  

Kjo është e dobishme për çdo faqe që lejon konfigurimin e përdoruesit.  

  

HTTPS –Hypertext Transfer Protocol Secure  

HTTPS është një version i evoluar i HTTPS i cili përdoret për të dërguar të 

dhëna në mes të një shfletuesi dhe një faqeje interneti. HTTPS është koduar 

në mënyrë që të rrisë sigurinë e transferimin e të dhënave. Duhet që të 

përdoret çdoherë e sidomos kur kemi të bëjmë me të dhëna të ndjeshme siç 

është hyrja në llogari bankare ose hyrja në email. Çdo faqe në internet, 

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Proxy_servers_and_tunneling


veçanërisht ato që kërkojnë Sing in/Log in, duhet të përdorin HTTPS. Në 

shfletuesit modernë të internetit si Chrome, faqet e internetit që nuk përdorin 

HTTPS shënohen ndryshe nga ato që janë në përdorim të HTTPS. 

Zakonishtë e kan një dry në shiritin URL për të treguar se faqja në internet 

është e sigurt. Shfletuesit e internetit e marrin seriozisht HTTPS, Google 

Chrome dhe shfletuesit e tjerë i shënojnë të gjitha faqet e internetit të cilat 

nuk përmbajnë HTTPS si të pasigurta. Fotoja e parë është web faqe e 

pasigurtë d.m.th. nuk përdor HTTPS. Ndërsa fotoja e dytë e përmban një web 

faqe e cila është e sigurt gjë që e vërteton edhe dryni në fillim të hapësirës 

për URL.  

  

  

HTTPS parandalon që faqet e internetit të transmentojnë informacioni e tyre 

në një mënyrë që mund të shikohet nga kushdo që e përgjon atë rrjetë. Kur 

informacioni dërgohet përmes HTTP, ai ndahet në pako të dhënash që mund 

të shfrytëzohen shum lehtë duke përdorur softuer falas. Në fakt të gjitha 

komunikimet që ndodhin përmes HTTP ndodhin në një tekst të thjeshtë duke 

i bërë ato shumë lehtë të arritshme nga të tjerët. Me HTTPS trafiku është i 

kriptuar në atë mënyrë që edhe nëse përgjohet, paketat do të përmbajnë 

karaktere të pakuptimta. P.sh.:  

  



  

Si punon HTTPS?  

Për dallim nga HTTP HTTPS përdor çertifikata për të siguruar një lidhje të 

sigurtë dhe për të vërtetuar që faqja është e ligjshme. Kja çertifikatë e sigurtë 

njihet si SSL Certificate ose Cert. SSL(Secure Sockets Layer) është aja e cila 

e krijon një lidhje të sigurt, encrypted në mes të të shfletuesit dhe serverit, ku 

kja e mbron mënyrën e komunikimit në mes këtyre të dyve. Kja çertifikatë 

është e kripton një lidhje me një nivel i cili caktohet në koën kur e blejmë 

çertifikatën SSL. Një çertifikatë SSL siguron një shtresë shtesë të sigurisë për 

të dhënat e ndjeshme që nuk dëshiron të kenë qasje ndaj sulmuesve të 

palëve të treta. Kjo siguri shtesë është shum e nevojshme e sidomos kur kemi 

të bëjmë me e-commerc website. Pra ky protokoll siguron komnikimet duke 

përdorur atë që njihet si një infrastrukturë asimetrike e çelësit. Ky lloj i sistemit 

të sigurisë përdor dy çelësa të ndryshëm për të kriptuar komunikimet 

ndërmjet dy palëve.  

1. Private key: kontrollohet dhe mirëmbahet nga pronari i website-it. 

Përdoret për të decrypt informatat e kriptuara nga çelësi publik.  

2. Public key: mund të përdoret nga të gjithë ata që dëshirojnë që të 

manipulojn me serverin në një mënyrë më të sigurtë. Informacionet e 

kriptuara nga çelësi publik mund të decrypted vetum nga çelësi privat.  

Gjithashtu edhe TLS (Transport layer security) ndihmon HTTPS në sigurimin 

e sigurisë gjatë përdorimit të email-it dhe protokolleve të tjera. TLS përdor 

teknika kriptografike që sigurojnë që nuk ka ndërhyrje në të dhëna, 

komunikimi të bëhet me personin të cilin dëshirojm dhe të mos ketë palë të 

treta në të dhe të bëhet ruajjtja e të dhënave të ndjeshme nga një palë e dytë.   



Njëra ndër pjesët më të rëndësishme është vërtetimi i faqeve se a jan me të 

vërtet konform ligjeve. Kjo është arsyeja pse përdoret çertifikata SSL, për ta 

vërtetuar se pronari i webserverit është ai që thotë. Është e njejtë si patent 

shoferi me të cilin e konfirmojmë pronarin e saj.   

  

HTTP vs HTTPS  

Përparësitë e HTTP dhe të  HTTPS:  

Përparësitë e HTTP:  Përparësitë e HTTPS:  

HTTP mund të implementohet në 

protokollet e tjera në internet, ose në 

network.  

Në shumicën e rasteve faqet që 

ekzektojnë mbi HTTPS do të kenë një 

ridrejtim të vendosur. Prandaj edhe nëse 

shkruajmë HTTP:// ai do të na ridrejtojë 

drejtë HTTPS përmes një lidheje të 

sigurtë.  

Faqet e HTTP-së jan të ruajtura në 

kompjuter ose në cache të internetit, gjë e 

cil na siguron një qasje më të shpejtë.  

I lejon përdoruesve të kryejnë transaksione 

të sigurta e-commerc.  

Platforma e pavarur e lejon transmentimin 

cross-platform.  

Teknologjia e SSL i mbron përdoruesit e 

saj duke siguruar besimin e tyre.  

Nuk është e orientuar drejt lidhjes, kështu 

që nuk ka shpenzime shtesë për të krijuar 

dhe mirëmbajtur gjendjen dhe 

informacionin e sesionit.  

Një autoritet i pavarur verifikon identitetin 

e pronarit të çertifikatës. Kështu që çdo 

çertifikatë SSL përmban informacione 

unike të cilat e vërtetojnë lidhjen e pronarit 

me çertifikatën.  

    

Limitet e HTTP dhe të HTTPS  

Limitet e HTTP:  Limitet e HTTPS:  

Nuk ka privatësi pasi që çdokush mund ta 

shohë përmbajtjen.  

Protokolli HTTPS nuk mund të ndalojë 

vjedhjen e informacionit konfidencial nga 

faqet e memorizuara në shfletues.  



Integriteti i të dhënave është një çështje 

shum e rëndësishme pasi që çdo kush 

mund ta ndryshojë përmbajtjen. Kjo është 

edhe arsyeja se pse HTTP është një 

metodë e pasigurtë sepse nuk përdor 

metoda të kriptimit.  

Të dhënat SSL mund të kriptohen vetëm 

gjatë transmetimit në rrjet. Pra, nuk mund 

ta pastrojë tekstin në kujtesën e shfletuesit  

Nuk është shum e sigurtë as personi me 

të cilin jemi duke komunikuar sepse çdo 

kush mund të marrë emrin dhe fjalëkalimin 

e përdoruesit  

HTTPS mund të rrisë shpenzimet e 

përgjithshme kompjuterike si dhe 

shpenzimet e përgjithshme të rrjetit të 

organizatës  

  

Krahasimi në mes të HTTP dhe HTTPS  

Parametrat  HTTP  HTTPS  

Protokolli:  Hyppertext  transfer 

protocol.  

Hypertext transfer protocol 

with secure.  

Siguria:  Është më pak e sigurtë 

kështu që të dhënat jan më 

të lehta për tu qasur nga 

hakerat.  

Është i dizajnuar në atë 

mënyrë që ti mbajë larg 

hakerët e ndryshëm nga të 

dhënat e ndjeshme të një 

personi.  

Portat:  I përdorë 80 porte si 

default.  

I përdorë 443 porte si 

default.  

Fillon me:  HTTP fillon me http://  HTTPS fillon me https://  

Përdoret për:  Është shumë e 

përshtatshme pë website të  

Duhet të përdoret në 

website kur kemi të bëjm 

me të dhëna të ndjeshme  

 cilat ofrojn informacione të 

ndryshme si p.sh. Blogs.  

siç janë qasja në llogari 

bankare, në sisteme të 

sigurimit shëndetësorë, në  

E-mail, etj  



Scrambling:  HTTPS nuk mbledhë të 

dhëna për tu transmentuar. 

Kjo mund të jetë edhe njëra 

nga arsyet e shumta se pse 

informacioni është më i 

disponeshmëm për 

hakerat.  

HTTPS mbledh të dhënat 

para transmetimit. Në fund 

të marrësit, descrambles 

për të rimarrë të dhënat 

origjinale. Prandaj, 

informacioni i transmetuar 

është i sigurt i cili nuk mund 

të hakohet.  

Protokolli:  Vepron në nivelin e TCP/IP.  Vepron duke e përdorur 

HTTP me lidhje të 

enkriptuara të TLS/SSL.  

DNV  HTTP nuk e përdor SSL.  HTTPS përdor çertifikatën 

SSL.  

Enkriptimi:  HTTP nk përdor kriptim të të 

dhënave.  

HTTPS përdor kriptim të të 

dhënave.   

Shpejtësia:  HTTP  punon  shumë 

shpejtë.  

HTTPS punon më ngadalë 

se HTTP.  

Qasja:  Shumë lehtë për tu qasur 

nga ana e hakerave.  

Përdor një sistem të lartë të 

sigurisë për enkriptimin e të 

dënave përpara se ato të 

dalin në rrjeta.  

  

  

  

  

Analiza e HTTP dhe e HTTPS me wireshark  

HTTP  

Në fillim do e analizojm së bashku HTTP se si funksionon me wireshark. Nga 

aja që lexuam më lart mund të kuptojm se HTTP si paketë në wireshark 

përdor portin e 80 dhe TCP për transmentim.   

Atëherë në fillim e fshijm tërë historin e kërkimit në browser dhe pastaj e 

mbyllim atë dhe të githa aplikacionet e tjera që i kemi të hapura.   



E hapim wireshark dhe e zgjedhim opsionin ethernet nëse jemi duke punuar 

në PC për gjurmim të rrjetit. Pasi ta hapim atë në ë njejën koh e hapim edhe 

browserin ton dhe e shënojm url të cilën dëshirojm ta gjurmojm. Duhet patur 

kjdes sepse pasi që jemi duke punuar me HTTP duhet zgjedhur një url e cila 

përmban HTTP dhe jo HTTPS. Unë si url në browser e kam shënuar 

http://atk-ks.org sepse nuk ishte një ueb faqe e cila përmbante https.   

  

Pastaj e minimizojmë browserin dhe e rrisim wireshark dhe e ndalojmë 

gjurmmin me anë  

të butonit Stop capturing: .   

Pasi që të ndalim gjurmimin atëhere do të na shfaqet një tabel me një numër 

të madh të gjurmimeve varësishtë se sa jemi vonuar në browser për kërkimin 

e ueb faqes. Se sa paketa i kemi gjurmuar mund ta shohim me anë të scrrol 

down në njërën anë, por nëanën tjetër në rreshtin e fundit të wireshark kemi 

një rreshtë ku në anën e djathtë shënon Packets ku në këtë rastë i kemi 2081.  

http://atk-ks.org/
http://atk-ks.org/
http://atk-ks.org/
http://atk-ks.org/


  

Pasi që të ndalojm gurmimin atëherë në fushën e kërkimit Apply a display 

filter e shënoj paketën të cilën dëshirojm që ta analizojm ku në këtë rastë 

kemi të bëjmë me HTTP.  



  

Në bazë të fotos mund ta vërejm se kemi të bëjmë me 10 kërkesa duke e 

përdorurë njërën nga metodat e HTTP e cila në këtë rastë është metoda GET. 

Për tu sigruar se e kemi mir të gjurmuar URL aktuale atëhere mund të 

sigurohemi me anë të Command Prompt (CMD) të cilën mund ta gjejmë në 

Start. Pasi që ta hapim e shënojm tracert dhe URL që jemi duke e përdorurë 

ku në këtë rastë e kemi tracert atk-ks.org. Pasi që ta shënojmë këtë numri i 

replay duhet të jetë i barabartë me nmrin e kërkesave të dhëna në wireshark.  



  

Pasi që i kemi 10 me 10 edhe në wireshark edhe në cmd atëhere mund të 

vazhdojmë me analizimin e HTTP në wireshark.  

  

Për ta analizuar HTTP fillojm nga fillimi duke e përfshir edhe TCP sepse siç 

e dim HTTP e përdorë TCP si protokoll transportues. Në fillim i kem me ngjyrë 

të zezë 3 TCP që nënuptojm se kemi të bëjmë me 3 rrugë deri sa të mbërrijmë 

tek HTTP për ta bërë kërkesën. Pastaj me ngjyrë të kuqe e kemi kërkesën e 

HTTP duke e përdorur metodën GET për dmr.xml. Pastaj prap me ngjyrë të 

kaltër i kemi 10 TCP të cilat janë paketa që vijnë nga serveri i cili është duke 

e kërkuar një përgjigjje për kërkesën ton. Ndërsa ngjyra e kuqe në fund është 

përgjigjja  e saktë dhe e suksesshme prap me XML, njejtë siq është bërë 

kërkesa.  



HTTP GET:  

Pasi që të përfundojë TCP 3-way handshake e cila është SYN, SYN+ACK 

dhe ACK atëherë dërgohet kerkesa tek serveri, me anë të Get metodës. Nëse 

klikojm në atë rreshtë do të na shfaqen një numër i madh të dhënash, ku ato 

më kryesoret të cilat na nevojitet më së shumti në këtë rastë janë:  

1. Request Method: Get.  

2. Reqest URL: /dmr.xml.   

3. Request version: HTTP/1.1.   

4. User-agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) 

AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.141 

Safari/537.36.    

5. Accept-encoding: gzip, deflate.   

6. Host: 192.168.0.240:52323.   

7. Connection: kepp-alive.    

  

http://atk-ks.org/dmr.xml
http://atk-ks.org/dmr.xml
http://www.atk-ks.org/


  

HTTP OK:  

Pasi të dërgohen të dhënat përmes TCP me shum suksesë atëhere do të 

na shfaqet mesazhi HTTP OK, i cili na regon se kërkesa është realizuar 

me sukses. Nëse klikojm në përgjigje do të na shfaqen disa të dhëna ku 

ato të cilat na nevojiten më së shumti në këtë rastë janë:  

1. Response Version: HTP/1.1.  

2. Status Code: 200.  

3. Response Phrase: OK.  

4. Date: Wed, 13 Jan 2021 10:24:00 GMT.  

5. Server: Linux/2.6 UpnP/1.0 KDL- 40W605B/1.7.  

6. Accept-range: none.  

7. Content-length: 7521.  

8. Connection: close.  

9. Content-type: text/xml; charset=’utf-8’.  



  

  

  

  

HTTPS  

Më lartë tregua se si gjrmohet trafiku në bazë të HTTP ndërsa tani do të tregoj 

se si gjurmohet një trafik me ndihmën e HTTPS. Në wireshark nuk e kemi të 

gatshme paketen HTTPS njejtë sikur HTTP për ta gjurmuar aq lehtë sepse 

HTTPS na jepet e enkriptuar në këto raste, prandaj kja na le të kuptojm se 

ne vet duhet ta denkriptojm ato. Të dhënat jan të enkriptuara në momentin 

që ato i kërkjm në browser me anë të HTTPS ndërsa dekriptimin e tyre në 

mënyrë që ta kemi më të lehtë që ti lexojm dhe ti analizojm do e kemi në 

vazhdimë. Për ta realizuar denkriptimin duhet përdorur protokolet SSL/TSL, 

mirpo unë do e përdor vetum TSL sepse protokoli SSL nuk është më në 

përdor në wireshark që një koh e gjat mirpo në vend të saj kemi protokolin 

TSL i cili pas denkriptimit do të shfaqet si TLSv1, por në disa raste e hasim 



edhe si SSLv2 mirpo kja është në raste shum të rralla për të mos thënë 

asnjëherë.  

Atëherë fillojm prap nga fillimi njejtë si në HTTP. E fshijmë tërë hisorin e 

kërkimit në browser pastaj e hapim wireshark, e zgjedhim gjurmimin e trafikut 

me anë të ethernetit dhe në të njejtën koh e hapim browserin ku e shënojmë 

URL me anë të HTTPS dhe në këtë rastë kemi të bëjmë me 

https://gazetaexpress.com.   

  

Pasi që të hapet ueb faqja aktuale atëherë e hapim wireshark dhe me anë të 

butonit Stop  

Capturing  e ndalim gjurmimin e trafikut. Pasi që të ndalim trafikun 

në anën e djathtë, në pjesën e poshtme mun të vërejm se kemi arritur ti kapim 

2527 paketa të ndryshme të rrjetit mirpo pasi që ne kemi të bëjmë vetum me 

HTTPS atëherë do të merremi vetum me analizimin e asaj pakete.  

https://gazetaexpress.com/
https://gazetaexpress.com/


  

Pasi që të ndalim gjurmimin atëherë do të kërkojm komniki që e bëmë klient 

server (kërkimi në browser). Ka mënyra të ndryshme për ta bërë këtë por unë 

do ta bëjë në një  

mënyrë më të shpejtë dhe më të thjeshtë. Klikojm në butonin Finde a Packet 

 e cila ndodhet në rreshtin e dytë. Pasi që të klikojm në të do të na 

shfaqet perfundi saj pjesa e kërkimit, në të cilën e shënojmë vetëm 

gazetaexpress, mirpo para se të shtypim enter duhet të sigurohemi se 

Display Filter duhet të jetë String, Packet list duhet të jetë Packet Bytes 

dhe pastaj klikojmë Finde për të filluar kërkimin.  

  

Pasi të na shfaqen të dhënat e filtruara atëhere do e kërkojm Client Hello me 

anë të ScrollDown.  



  

Pasi që kemi të bëjmë vetum me këtë protokoll atëhere klikojm me anën e 

djathtë të mausit në rreshtin e Client Hello, kështu na hapet një Drop Down 

Menu. Pas hapjes së saj e kërkojm Conversation Filter dhe pasi që e 

vendosim miun në të atëhere e kërkojm dhe e klikojm në TCP.  

  
Pasi të klikojmë në TCP atëhere do të bëhet risfreskimi i dritares së hapur 

dhe do të mbushet automatikisht hapsira Apply a display filter ku në këtë 

rast e kemi: (ip.addr eq 192.168.0.185 and ip.addr eq 104.27.162.159) and 

(tcp.port eq 64394 and tcp.port eq 443) dhe gjithashtu në të njejtën koh 

bëhet edhe filtrimi i paketave nga 2527 që i kemi gjithsej neve na shfaqen 

vetum 139.  



  

Pasi të na hapet dritarja atëhere do e vërejm se kemi të implementuar edhe 

TCP që nga portet 64394 e deri tek portet 443. Nëse klikojm në njërën nga 

TCP atëhere në Frame Details do të vërejm se nuk do të na shfaqet asnjë 

protokoll dhe e tërë kja ndodh sepse të dhënat janë të kriptuara.   



  

Mirpo si do të mund të i shohim ne ato lind pyetja? Dhe pergjigjja e vetme e 

tërë kësaj është me anë të denkriptimit të të dhënave dhe se si do të 

realizohet denkriptimi i të dhënave do e tregojë në vazhdim.  

Denkriptimi i të dhënave realizohet me anë të çelësave, për të cilët duhet që 

ti tregojmë wireshark se si ti merr ato dhe se për çfarë ti pëdorë. Por si do të 

ndodhë e tërë kja?  Atëhere i mbyllim të gjitha aplikacionet e hapura, si 

browserin ashtu edhe wireshark, ku varësishtë nga dëshira mund ta ruajm 

ose jo gjurmimin e bërë. Klikojm në Start dhe e kërkojm Environment 

Variables ku do të na shfaqe një dritare si më poshtë.  



  

Në dritaren User variables for <user name> klikojm në buttonin New ku do të 

na hapet një dritare e re. Në fushën Variable Name do e shënojm një emër 

për tiu referuar më lehtë si p.sh. TLSKEYLOGFILE ndërsa në Variable value 

do e vendosim emrin e një file e cila do të përdoret si rrugë dhe do të përdoret 

pë ruajtjen e çelësave nga sistemi përderisa jemi duke përdorur browserin. 

Në Variable value e shënojm një path se ku do të vendoset tekst dokumenti i 

krijuar gjatë kërkimit si në këtë rast që kemi c:/keys\keys.log. Me rëndësi 

është që çdoherë në fund të rrugës së krijuar të vendoset .log. Dhe pasi që 

ti plotësojm të gjitha të dhënat atëhere klikojm në butonin OK.  



  

Dhe pasi të mbyllet kja dritare atëhere do e shohim se path e krijuara do të 

na shfaqet në dritaren e User variables for<user name>. Dhe në fund klikojm 

OK.  



  

Pastaj kësaj duhet ta bëjmë Restart kompjuterin në mënyrë që të futet në 

sistem rruga e krijuar në enviroment variables.   

E hapim wireshark, e zgjedhim gjurmimin e trafikut me anë të ethernetit dhe 

në të njejtën koh e hapim browserin ku e shënojmë URL me anë të HTTPS, 

ku kemi të bëjmë me https://gazetaexpress.com njejtë si më lartë.  

  
Pasi që të hapet ueb faqja aktuale atëherë e hapim wireshark dhe me anë të 

butonit Stop  

Capturing  e ndalim gjurmimin e trafikut. Pasi që të ndalim trafikun 

në anën e djathtë, në pjesën e poshtme mun të vërejm se kemi arritur ti kapim 

3972 paketa të ndryshme të rrjetit mirpo pasi që ne kemi të bëjmë vetum me 

HTTPS atëherë do të merremi vetum me analizimin e asaj pakete.  

https://gazetaexpress.com/
https://gazetaexpress.com/


  

  

Pasi që të ndalim gjurmimin atëherë do të kërkojm kërkesën që e bëmë në 

browser. Ka mënyra të ndryshme për ta bërë këtë por unë do ta bëjë në një 

mënyrë më të shpejtë.  

Klikojm në butonin Finde a Packet  e cila ndodhet në rreshtin e dytë. 

Pasi që të klikojm në të do të na shfaqet perfundi saj pjesa e kërkimit, në të 

cilën e shënojmë vetëm gazetaexpress, mirpo para se të shtypim enter duhet 

të sigurohemi se Display Filter duhet të jetë String, Packet list duhet të jetë 

Packet Bytes dhe pastaj të klikojmë Finde për të filluar kërkimin.  

  



Pasi të na shfaqen të dhënat e filtruara atëhere do e kërkojm Client Hello me 

anë të ScrollDown.  

  

Pasi që kemi të bëjmë vetum me këtë atëhere klikojm me anën e djathtë të 

mausit, kështu na hapet një Drop Down Menu. Pas hapjes së saj e kërkojm 

Conversation Filter dhe pasi që e vendosim miun në të atëhere e kërkojm 

dhe e klikojm në TCP.  

  

Pasi të klikojmë në TCP atëhere do të bëhet risfreskimi i dritares së hapur 

dhe do të mbushet automatikisht hapsira Apply a display filter ku në këtë 

rast e kemi: (ip.addr eq 192.168.0.185 and ip.addr eq 104.27.162.159) and 

(tcp.port eq 60010 and tcp.port eq 443) dhe githashtu nga 3972 paketa sa 

jan gjthsej ne do të punojm me vetëm 12 nga to.  



  

Pasi të na hapet dritarja atëhere do e vërejm se kemi të implementuar edhe 

TCP që nga portet 60010 e deri tek portet 443. Nëse klikojm në njërën nga 

TCP atëhere në Frame Details do të vërejm se nuk do të na shfaqet asnjë 

protokoll dhe e tërë kja ndodh sepse të dhënat janë të enkriptuara ende.  



  

Tani do të kontrollojm nëse çelësi është ruajtur në log file. Për ta bërë këtë e 

gjejmë Keys file në PC në fillim dhe pastaj klikojm në të. Do e shohim një 

dokument të ruajtur të cilin mund ta hapim me notepad. Pasi që të sigurohemi 

se browseri është ruajtur me suksesë atëhere e hapim wireshark dhe shkojm 

tek Edit==>Preferences.  



  

Dhe pastaj kemi Protocols==>TLS. Pasi të na hapet dritarja e TLS atëhere 

tek (Pre)Master-Secret log filename me anë të butonit Browse e kërkojm 

file e ruajtur të cilin e hapëm me notepad, ku do të na shfaqet rruga e krijuar 

më herët në Environment variables (c:\keys\keys.log) dhe në fund fare 

klikojm OK.  

  



Pasi që të klikojm butonin OK atëhere do të kemi një rifreskim të dritarës së 

wireshark ku do të shfaqen paketat e HTTP në mënyrë automatike dhe kja 

na le të kuptojm se e kemi reazlizur me sukses dekriptimin e të dhënave https 

në wireshark.  

  

 Pasi që të klikojm tek HTTP në dritaren Frame Details mund ti vërejm të 

dhënat e enkriptuara tek TLS dhe ato të denkriptuara tek HTTP në të njejtën 

Frame Details.  
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2.0 Wireshark 

 

2.1 Skenari Wireshark është një analizues i paketave të rrjetit. Një analizues i paketave të 

rrjetit paraqet të dhënat e paketave të kapura në sa më shumë detaje të jetë e mundur. 

Wireshark eshte një analizues të paketave të rrjetit si një pajisje matëse për të shqyrtuar se 

çfarë po ndodh brenda një kabllo rrjeti, ashtu si një elektricist përdor një voltmetër për të 

ekzaminuar atë që po ndodh brenda një kabllo elektrike (por natyrisht në një nivel më të lartë). 

Në të kaluarën, mjete të tilla ishin shumë të shtrenjta. Sidoqoftë, me ardhjen e Wireshark, kjo 

ka ndryshuar. Wireshark është në dispozicion falas, është burim i hapur dhe është një nga 

analizuesit më të mirë të paketave në dispozicion sot. 

 Disa nga arsye pse njerzit përdorin Wireshark: 

• Administratorët e rrjetit e përdorin atë për të zgjidhur problemet e rrjetit 

• Inxhinierët e sigurisë së rrjetit e përdorin atë për të shqyrtuar problemet e sigurisë 

• Inxhinierët e SC e përdorin atë për të verifikuar aplikacionet e rrjetit 

• Zhvilluesit e përdorin atë për të korrigjuar zbatimet e protokollit 

• Njerëzit e përdorin atë për të mësuar protokollin e brendshëm të rrjetit 

• Wireshark gjithashtu mund të jetë i dobishëm në shumë situata të tjera. 
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Fig 4 

 

 

 

 

 

2.2 Metodat e kërkesës HTTP ( HTTP request methods) 

 

Ekzistojnë disa grupe metodash për HTTP / Ky është versioni 1.1  

 

GET, HEAD, POST, PUT, DELETE, CONNECT, OPTION dhe TRACE. 
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GET: Kërkesa GET kërkon të dhëna nga serveri i uebit. Kjo është një metodë kryesore e përdorur 

rikuperimin e dokumentit.  

 

HEAD: Metoda HEAD kërkon një përgjigje identike me atë të një kërkese GET, por pa organin e 

përgjigjes. 

 

POST: Metoda POST përdoret kur kërkohet të dërgoni disa të dhëna në server 

 

PUT:Metoda PUT zëvendëson të gjitha paraqitjet aktuale të burimit të synuar me ngarkesën e 

kërkesës. 

 

DELETE: Metoda DELETE fshin burimin e specifikuar. 

 

CONNECT: Metoda CONNECT krijon një tunel në server të identifikuar nga burimi. 

 

OPTIONS: Metoda OPTIONS përdoret për të përshkruar opsionet e komunikimit për burimin e synuar. 

 

TRACE: Metoda TRACE kryen një test kthimi mesazhi përgjatë rrugës për tek burimi i synuar. 

 

PATCH: Metoda PATCH përdoret për të aplikuar modifikime të pjesshme në një burim. 
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2.3 HTTP ne Wireshark 

Para se të hyjmë në HTTP duhet të dimë që HTTP përdor portin 80 dhe TCP si protokoll të shtresës 

së transportit. Pra ne kete shembull do ta downloadojm  “alicce.txt” 

Tani le të shohim se çfarë ndodh në rrjet kur vendosim atë URL dhe shtypim enter në browser. 

 

 

Fig 5 
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1      – Kemi 3 menyra te shperndarjes se TCP pasi HTTP perdor TCP si shtres te transprotit  

1 – HTTP kerkes per alicce.com  

2 – Keto jane pako te dhenash TCP (alicce.com) qe vijne nga serveri  
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Fig 6 

 

3 - përmbajtja e alicce.txt 

4 – HTTP OK përgjigje e suksesshme nga serveri 

 

Tani de të shohim se çfarë ka brenda paketave HTTP GET dhe HTTP OK. 
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2.4 HTTP GET 

Pas përfundimit bëhet kërkesa HTTP GET dërgohet në server dhe këtu janë fushat e rëndësishme në 

pako. 

 

Fig 7 

1. Metoda e Kërkesës: GET - Paketa është një HTTP GET 

2. Kërkoni URI: /wireshark-labs/alice.txt - Klienti po kërkon skenarin alice.txt të pranishëm nën / 
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Wireshark-laboratorët 

3. Kërko versionin: HTTP / 1.1 - eshte versioni HTTP 1.1 

4. Prano: tekst / html, aplikacion / xhtml + xml, imazh / jxr, * / * - I tregon serverit për llojin e skenarit që 

[shfletuesi nga ana e klientit] mund të pranojë. Këtu klienti pret alice.txt i cili është tip teksti. 

5. Accept-Language: en-US - Standard i pranuar i gjuhës. 

6. Agjenti i përdoruesit: Mozilla / 5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident / 7.0; rv: 11.0) si Gecko - 

Lloji i shfletuesit nga ana e klientit. Edhe nëse kemi përdorur internet explorer por e shohim gjithmonë 

/ kohën maksimale thotë Mozilla 

7. Pranimi-Kodimi: gzip, shfryj - Kodimi i pranuar në anën e klientit. 

8. Pritësi: gaia.cs.umass.edu - Ky është emri i serverit në internet ku klienti po dërgon kërkesën HTTP 

GET. 

9. Lidhja: Keep-Alive - Lidhja kontrollon nëse lidhja e rrjetit mbetet e hapur pas përfundimit të 

transaksionit aktual. Lloji i lidhjes është mbajtur gjallë. 

 

 

2.5 HHTP OK 

Pasi të dhënat TCP [përmbajtja e alice.txt] të dërgohen me sukses HTTP OK i dërgohet klientit dhe 

këtu janë fushat e rëndësishme në pako. Fig 8  
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1. Versioni i përgjigjes: HTTP / 1.1 - Këtu serveri gjithashtu në versionin HTTP 1.1 

2.  Kodi i Statusit: 200 - Kodi i statusit dërguar nga serveri. 

3. Pergjigjja : OK -  Pergjigjja e dërguar nga serveri. 

Pra, nga 2 dhe 3 marrim 200 OK që do të thotë se kërkesa [HTTP GET] ka qene me sukses. 

4. Data: Diel, 10 Shkurt 2019 06:24:19 GMT - Data aktuale, koha në GMT kur HTTP GET u mor nga 

serveri. 

5. Server: Apache / 2.4.6 (CentOS) OpenSSL / 1.0.2k-fips PHP / 5.4.16 mod_perl / 2.0.10 Perl / v5.16.3 - 

Versione të detajeve dhe konfigurimeve të serverit. 

6. Modifikuar së Fundmi: Sht, 21 Gusht 2004 14:21:11 GMT - Data dhe koha e modifikuar së fundmi për 

skedarin "alicce.txt". 

7. ETag: "2524a-3e22aba3a03c0" - ETag tregon se përmbajtja nuk është ndryshuar për të ndihmuar 

caching dhe për të përmirësuar performancën. Ose nëse përmbajtja ka ndryshuar, etagët janë të 

dobishëm për të ndihmuar në parandalimin e azhurnimeve të njëkohshme të një burimi nga mbishkrimi 

i njëri-tjetrit. 

8. Accept-Ranges: bajte - Byte është njësia e përdorur në server për përmbajtjen. 

9. Gjatësia e përmbajtjes: 152138 - Kjo është gjatësia totale e alicce.txt në bajte 

10. Keep-Alive: koha = 5, maksimumi = 100 -  Mbani hapur ne parametrat 

11. Lidhja: Keep-Alive - Lidhja kontrollon nëse lidhja e rrjetit mbetet e hapur pas përfundimit të 
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transaksionit aktual. Lloji i lidhjes është mbajtur hapur. 

12. Lloji i përmbajtjes: teksti / i thjeshtë; charset = UTF-8  Lloji i përmbajtjes është tekst dhe karakter 

3.0 HTTP vs HTTPS: Cilat janë ndryshimet? 

HTTPS është HTTP me enkriptim. Dallimi i vetëm midis dy protokolleve është se HTTPS përdor 

TLS për të kriptuar kërkesat dhe përgjigjet normale të HTTP. Si rezultat, HTTPS është shumë më 

i sigurt se HTTP. Një faqe në internet që përdor HTTP ka http:// në URL-në e saj, ndërsa një faqe 

në internet që përdor HTTPS ka https://. 

 

 

Fig 9 

 

3.1 Qka është Transport Layer Security TLS? 

 

Transport Layer Security, ose TLS, është një protokoll sigurie gjerësisht i krijuar për të lehtësuar 

privatësinë dhe sigurinë e të dhënave për komunikimet përmes internetit. Një rast kryesor i 

përdorimit të TLS është kriptimi i komunikimit midis aplikacioneve të internetit dhe serverave, të 

tilla si shfletuesit e internetit që ngarkojnë një faqe në internet. TLS mund të përdoret gjithashtu 

për të kriptuar komunikime të tjera të tilla si email, mesazheve dhe zëri përmes IP (VoIP). 
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3.2 Rreziqet kur HTTP nuk ka qertifikat (HTTP when its not secure) 

Njeri nga rreziqet me te medha kur HTTP nuk ka qertifikate eshte Password Sniffing. Pasword 

Sniffing është një sulm në internet që përdoret për të vjedhur emrat e përdoruesve dhe fjalëkalimet 

nga rrjeti.  

 

Se pari hapim Wireshark dhe fillojm me kapjen e paketva ne rrejt. Hyme ne webfaqen e cila nuk 

ka qertifikat te sigurise dhe bejm login me informatat personale. 
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Shkojm ne Wireshark dhe marrim komanden http.request.method==”POST”. Me poshte shohim 

informatat userit I cili ka ber login ne webfaqen e cila nuk ka qertifikat te siguris. 

Referencat: 
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www.google.com 

www.youtube.com 

www.linuxhint.com 

 

 

 

http://www.google.com/
http://www.youtube.com/
http://www.linuxhint.com/


Hyrje ne sigurine e te dhenave



 Rreziku

• Shpjegoni pse rrjetet dhe të dhënat sulmohen.
• Përshkruani karakteristikat e shembujve të incidenteve të sigurisë kibernetike.
• Shpjegoni motivet e aktorëve të kërcënimit pas incidenteve specifike të sigurisë.
• Shpjegoni ndikimin e mundshëm të sulmeve të sigurisë në rrjet.

 Luftëtarët në Luftën Kundër Krimit Kibernetik

• Shpjegoni se si të përgatiteni për një karrierë në operacionet e sigurisë kibernetike.
• Shpjegoni misionin e qendrës së operacioneve të sigurisë (SOC).
• Përshkruani burimet në dispozicion për t'u përgatitur për një karrierë në operacionet e sigurisë

kibernetike.

Objektivat e ligjëratës



 Një haker ngriti një hotspot të hapur "mashtrues" që paraqet si një rrjet wireless legjitim.

 Një klient hyri në faqen e internetit të bankës së saj.

 Hakeri kyqet në seancën e saj.

 Hakeri fiton qasje në llogaritë e saj bankare.

Tregime të Luftës Kibernetike
Hijacked People



 Një punonjës merr një email nga CEO i tij, që përmban një PDF të bashkangjitur.

 Ransomware është instaluar në kompjuterin e punonjësit.

 Ransomware grumbullon dhe krijon të dhënat e korporatave.

 Sulmuesit mbajnë të dhënat e kompanisë për shpërblim derisa ato të paguhen.

Tregime të Luftës Kibernetike
Kompanitë me Ransomware



 Stuxnet Worm

• Infiltruar në sistemet operative të Windows.
• Qëllimi i aplikacionit është Hapi 7 që kontrollon kontrollorët logjikë të programueshëm (PLC) për të

dëmtuar centrifugat në objektet bërthamore.
• Transmetohet nga disqet USB të infektuara në PLC dhe përfundimisht dëmtojnë shumë cetrifuga.

Tregime të Luftës Kibernetike
Kombet e synuara



 Njohur si kiddies script.

 Kanë pak ose aspak aftësi.

 Përdorni mjete ekzistuese ose udhëzime të
gjetura në internet për të nisur sulme.

Sulmuesit
Amatorë



 Protesta kundër organizatave ose qeverive

• Shkruajnë artikuj dhe publikojnë video.
• Rrjedhin Informacione koenfidenciale në publik
• Ndalojnë shërbimet e webit përmes sulmeve DDoS.

Sulmuesit
Hacktivists



 Shumë aktivitete të piraterisë motivohen nga përfitimi financiar.

 Kriminelët kibernetikë duan të gjenerojnë të hyra përmes këtyre aktiviteteve

 Sulmojnë llogari bankare

 Të dhëna Personale

 Çdo gjë tjetër që mund të aplikohet me qëllim
të përfitimit

Sulmuesit
Përfitimi financiar



 Shtetet janë gjithashtu të interesuara në përdorimin e hapësirës kibernetike

• Të sulmojnë vendet e tjera
• Ndërhyrja në politikën e brendshme
• Spiunazh industrial
• Të përfitojnë përparësi të rëndësishme në tregtinë

ndërkombëtare

Sulmuesit
Sekretet e Tregtisë dhe Politikat Globale



 Interneti i Gjërave (IoT)

 Ndërlidh gjërat për të përmirësuar cilësinë e jetës.

• Shembull: fitness trackers

 Sa të sigurta janë këto pajisje?

• Firmware
• Gabimet e sigurisë
• Përditësimi përmes patch
• Sulmi DDoS kundër ofruesit të emrave të domain-it

 Kompromentimi I Webcams, DVR, routers, 
dhe pajisjet e tjera

Sulmuesit
Sa i sigurt është Interneti I Gjërave (Internet of Things)



 Informacioni personal i identifikueshëm (PII) është çdo informacion
që mund të përdoret për identifikimin pozitiv të një individi.

 Shembujt e PII përfshijnë: emrin, numrin e ID, datën e lindjes, 
numrat e kartës së kreditit, numrat e llogarisë bankare, ID-të e 
lëshuara nga qeveria, adresën (rrugë, email, numrat e telefonit)

• Këto infomacione shiten në tregun e zi apo rrjetin e errët.
• Hackerët mund të krijojnë llogari të falsifikuara, si kartat e kreditit

 Informacioni Personal Shëndetësor:

• Krijon dhe mirëmban të dhënat elektronike mjekësore (EMRs)
• Rregulluar nga Akti i Transportueshmërisë dhe Përgjegjshmërisë së

Sigurimeve Shëndetësore (HIPAA)

Ndikimi i kërcënimeve
PII dhe PHI



 Mund të rezultojë në avantazh konkurrues të
humbur.

• Spiunazhi i Korporatës në hapësirën kibernetike.
• Humbja e besimit që vjen kur një kompani nuk është

në gjendje të mbrojë të dhënat personale të
klientëve të saj.

Ndikimi i kërcënimeve
Humbë Përparësinë Konkuruese



 Në vitin 2016, një haker publikoi PII të 20,000 
punonjësve të FBI-së së SHBA-së dhe 9,000 
punonjës të SHS-së së SHBA.

 Stuxnet krim ishte projektuar për të penguar
përparimin e Iranit në pasurimin e uraniumit

 Cyberwarfare është një mundësi serioze.

 Interneti është bërë thelbësor si një medium për
aktivitetet tregtare dhe financiare.

 Përçarja mund të shkatërrojë ekonominë e një kombi 
dhe sigurinë e qytetarëve të saj.

Ndikimi i kërcënimeve
Siguria Politike dhe Kombetare



 Qendrat e Operacioneve të Sigurisë (SOCs) ofrojnë një gamë të gjerë shërbimesh:

• Monitorim
• Udhëheqje
• Zgjidhjet gjithëpërfshirëse të kërcënimeve

 SOC-të mund të jenë:

• Në shtëpi, në pronësi si dhe duke operuar
nga një biznes.

 Elementet mund të kontraktohen nga
shitësit e sigurisë.

 Elementet kryesore të një SOC janë:

• njerëz
• proceset
• teknologji

Qendra e Operacioneve të Sigurisë Moderne
Elementet e një SOC



 Instituti SANS (www.sans.org) klasifikon rolin që njerëzit luajnë në një SOC në katër nivele :

• Analisti i Alertit në nivelin 1
• Reaguesi i Incidentit në nivelin 2
• Eksperti i lëndës (SME) / Hunter nënivelin 3
• Menaxheri i SOC

Qendra e Operacioneve të Sigurisë Moderne
Njerëzit në KOS



 Analisti i Alert - Niveli 1 fillon me monitorimin e 
rreshtave të alarmit të sigurisë.

 Analisti Alert – Niveli 1 verifikon nëse një alarm i 
shkaktuar në softuerin e biletave paraqet një
incident të vërtetë sigurie.

 Incidenti mund të përcillet tek hetuesit, ose të
zgjidhet si një alarm i rremë.

Qendra e Operacioneve të Sigurisë Moderne
Procesi në SOC



 Sistemet e Informacionit të Sigurisë dhe Menaxhimit të Ngjarjeve (SIEM)

 Mbledhë dhe filtron të dhëna.

 Zbulon dhe klasifikon kërcënimet.

 Analizon dhe heton kërcënimet.

 Zbaton masat parandaluese.

 Adreson kërcënimet e ardhshme.

Qendra e Operacioneve të Sigurisë Moderne
Teknologjitë në SOC



 Organizatat mund të implementojnë një mekanizëm të nivelit SOC.

 SOC mund të jetë:

• Një zgjidhje e plotë në shtëpi
• Jepen të paktën një pjesë të operacioneve të SOC tek një ofrues i zgjidhjeve të sigurisë.

Qendra e Operacioneve të Sigurisë Moderne
Ndërmarrja dhe Siguria e Menaxhuar



 Shumica e rrjeteve të ndërmarrjeve duhet të jenë të hapura dhe activi në çdo kohë.

 Uptime i preferuar shpesh matet në numrin e minutave të sistemit joaktiv në një vit. Një system 
mund të konsiderohet aktiv deri në 99.999% e kohës në se gjatë një viti ka pasur defente jo më shumë
se 5 minuta e 26 sekonda.

 Ekziston një hapësirë e padefinuar nëmes të sigurisë së fortë dhe funksioneve të lejuara të biznesit.

Qendra e Operacioneve të Sigurisë Moderne
Siguria kundrejt Disponueshmërisë



 Një rrjet "mashtrues" publik mund të përdoret për të fituar akses në të dhënat personale.
 Punonjësit e një kompanie mund të shkarkojnë ransomware pa dashje që mund të fillojnë procesin

e grumbullimit dhe të kodimit të të dhënave të korporatës.
 Njohuritë e sofistikuara, worms Stuxnet, janë një shembull se si kombet mund të synojnë të

ndikojnë në infrastrukturën e prekshme të vendit.
 Amateurs shkaktojnë dëme duke përdorur mjete të thjeshta të gjetura në internet.
 Hacktivistët janë hakerat me përvojë që punojnë për shkaqe të mira ose për qëllime të dëmshme.
 Shumë hakerë po kërkojnë vetëm fitime financiare duke vjedhur të holla në mënyrë elektronike, ose

duke vjedhur sekretet tregtare të korporatave ose kombeve dhe duke shitur këtë informacion.
 Mbrojtja e një kombi kundër cyberespionage dhe cyberwarfare vazhdon të jetë një prioritet.
 Jini të vetëdijshëm për pasiguritë në Internetin e Gjërat.
 PII qëndron për informacion personalisht të identifikueshëm. ISH është informacion personal 

shëndetësor. Si PII dhe IPH mund të vidhen dhe përdoren për të fituar qasje në informata private.

Përmbledhje



 Humbja e përparësisë konkurruese mund të vijë nga humbja e besimit nëse një kompani nuk
mund të mbrojë PII të klientëve të saj.

 Siguria kombëtare mund të ndërpritet nga hakerat. Krimb Stuxnet është një shembull.
 Elementet kryesore të një SOC janë njerëz, procese dhe teknologji.
 Qendrat e Operacioneve të Sigurisë punojnë për të luftuar krimin kibernetik.
 Njerëzit në një SOC janë Analistët e Grupit 1 (për të cilat është zhvilluar ky kurs), Tier 2 

Incident Responders, Tier 3 SME / Gjuetarët dhe Menaxheri i KOS.
 Një analist i nivelit 1 monitoron rradhët e alarmit të sigurisë. Analisti i Grupit 1 mund të duhet

të verifikojë se një alarm përfaqëson një incident të vërtetë sigurie. Kur të vërtetohet, incidenti
mund të përcillet tek hetuesit, ose të zgjidhet si një alarm i rremë.

 Sistemet SIEM përdoren për grumbullimin dhe filtrimin e të dhënave, zbulimin dhe klasifikimin
e kërcënimeve, analizimin dhe hetimin e kërcënimeve, zbatimin e masave parandaluese dhe
adresimin e kërcënimeve në të ardhmen.

Përmbledhje



Përmbledhje
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https://www.ubt-uni.net/sq/studimi/programe-b
acelor/shkenca-kompjuterike-dhe-inxhinieri/

https://www.ubti.net/sq/studimi/programe-bacelor/shkenca-kompjuterike-d
he-inxhinieri/

HYRJE

Në përdorimin e pajisjeve elektronike/digjitale, duhet të jemi të vetëdijshëm se ne jemi duke lënë një gjurmë pas vetes, 
një gjurmë digjitale. Të dhënat e telefonit mobil, transaksionet bankare, ueb shfletimet, e-mail-at, tekst mesazhet, 
fotografitë, audio-të, dhe video-të digjitale janë disa nga gjurmët që ne lëjmë pas. Gjurmët e tilla në forenzikën 
kompjuterike konsiderohen dhe quhen prova digjitale.

Forenzika Kompjuterike nuk mund të bëhet apo të hyjë në përdorim pa gjetur diçka të dyshimtë dhe të paligjshme apo 
pa i pasur duart e pista.
Rritja e internetit dhe përhapja e kompjuterëve në mbarë botën ka rritur nevojën për hetime kompjuterike.
Kompjuterët mund të përdoren për të kryer krime kibernetike dhe krimet mund të regjistrohen në kompjuter.
Gjithnjë e më shumë, pajisjet digjitale si kompjuterët, laptopët, telefonat e mençur, kamerat, etj., gjenden në skenat e 
krimit gjatë një hetimi penal.
Si përgjigje ndaj rritjes së krimit kibernetik, është shfaq fusha e Forenzikës Kompjuterike.

Forenzika Kompjuterike është përdorur dhe vazhdon të përdoret për të kryer hetime brenda kompjuterëve. 

https://www.ubt-uni.net/sq/studimi/programe-bacelor/shkenca-kompjuterike-dhe-inxhinieri/
https://www.ubt-uni.net/sq/studimi/programe-bacelor/shkenca-kompjuterike-dhe-inxhinieri/
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DEFINICIONI DHE RËNDËSIA 
E FORENZIKËS KOMPJUTERIKE

Çka është Forenzika Kompjuterike ?
   - Është një proces special që përfshin analizën e Informacionit të Ruajtur Elektronik (IRE) që ruhet në pajisje 
elektronike, të tilla si kompjutera desktop, laptopë dhe disqe të jashtme të ngurta (ang. external hard drives).
   - Është shkenca e gjetjes, ruajtjes, marrjes dhe paraqitjes të të dhënave që janë përpunuar në mënyrë elektronike dhe 
janë ruajtur në mediumet kompjuterike.
 Forenzika Kompjuterike merret me kërkimin e kompjuterëve për provat e krimeve të kryera përmes përdorimit të 
kompjuterëve, të njohura si Krime Kibernetike. 
Ajo gjithashtu merret me një bollëk informacioni, të dhënash dhe provash digjitale.
    ● Duke filluar nga log-at (historia e shfletimit në internet), deri tek fajll-at aktualë në disk.

Informacioni i mbledhur ndihmon në:
    ● arrestimin, 
    ● ndjekjen penale,
    ● largimin nga puna, si dhe parandalimin e aktiviteteve të ardhshme ilegale të të dyshuarve.
Forenzika Kompjuterike mund të përmirësojë sigurinë e sistemit duke hetuar se si kryhen sulmet.



ROLI DHE OBJEKTIVAT E FORENZIKËS KOMPJUTERIKE
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Forenzika Kompjuterike luan rol në:
      -  Identifikimin e krimit kibernetik
      -  Mbledhjen e provave digjitale
      -  Mbrojtjen e provave digjitale
      -  Analizimin e provave digjitale
      -  Paraqitjen apo prezantimin e provave digjitale
      -  Zbulimin e të dhënave në një sistem kompjuterik
      -  Ndjekjen penale

 Objektivat kryesorë të forenzikës kompjuterike:
     - Të rimarrë (rikthej), mbledhë, analizojë, dhe ruajë të dhënat kompjuterike dhe materialet përkatëse në një mënyrë 
që mund të paraqiten si provë në një gjykatë.
      - Të identifikojë provat në një kohë të shkurtër, dhe të vlerësojë ndikimin e mundshëm të aktiviteteve dashakeqe mbi 
viktimën dhe të vlerësojë qëllimin dhe identitetin e kryerësit



RREGULLAT E FORENZIKËS KOMPJUTERIKE
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Provat e mbledhura digjitale shpesh janë prova të vlefshme dhe si të tilla ato duhet të trajtohen në të njejtën mënyrë si 
provat tradicionale të forenzikës tradicionale, me respekt dhe kujdes.

Rregulli 1: 
    Një ekzaminim nuk duhet të kryhet në mediumin apo mjetin origjinal.
Rregulli 2: 
    Hetuesi duhet të bëjë kopje të provave origjinale dhe të fillojë ekzaminimin vetëm në kopje.
Rregulli 3:
    Kopja duhet të jetë një replikim i saktë i origjinalit (d.m.th duhet të jetë identikë si origjinali, bit për bit), dhe eksperti 
në këtë rast hetuesi duhet gjithashtu të vërtetojë kopjen në mënyrë që pyetjet e ngritura kundër integritetit të provave 
të shmangen.
Rregulli 4:
    Kompjuteri dhe të dhënat në të duhet të mbrohen gjatë përvetësimit (nxjerrjes) të mediumit apo mjetit për të            
siguruar që të dhënat nuk janë ndryshuar apo modifikuar.
Rregulli 5: 
    Duhet dokumentuar çdo ndryshim në prova.



METODOLOGJIA E FORENZIKËS KOMPJUTERIKE
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Për shkak të keqpërdorimit në rritje të kompjuterëve në aktivitetet kriminale, duhet të ekzistojë një grup i duhur i 
metodologjive për t’u përdorur në një hetim.

Ruajtja: Hetuesi i forenzikës kompjuterike duhet të ruajë integritetin e provave origjinale.
Provat origjinale nuk duhet të modifikohen ose dëmtohen. Hetuesi i forenzikës kompjuterike duhet të bëjë një imazh ose 
një kopje të provave origjinale dhe më pas të kryejë analizën në atë imazh ose kopje. Hetuesi gjithashtu duhet të 
krahasojë kopjen me provën origjinale për të identifikuar çdo modifikim ose dëmtim.

Identifikimi: Para fillimit të hetimit, eksperti i forenzikës kompjuterike duhet të identifikojë provat dhe vendodhjen e 
tyre. Për shembull, provat mund të jenë të përfshira në HDD, USB, karta memorizuese, ose në llog fajlla. 

Nxjerrja: Pas identifikimit të provave, hetuesi i Forenzikës Kompjuterike duhet të nxjerrë të dhënat prej tyre. Meqenëse 
të dhënat e paqëndrueshme mund të humbasin në çdo pikë, hetuesi i forenzikës kompjuterike duhet t’i nxjerrë këto të 
dhëna nga kopja e bërë nga prova origjinale. Këto të dhëna të nxjerra duhet të krahasohen me provat origjinale dhe të 
analizohen.



METODOLOGJIA E FORENZIKËS KOMPJUTERIKE
VAZHDIM (2)
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Interpretimi: Roli më i rëndesishëm që një hetues i forenzikës kompjuterike luan gjatë hetimeve është të interpretojë 
(shpjegojë) atë që ai ose ajo ka gjetur në të vërtetë. Analiza dhe inspektimi i provave duhet të interpretohet në një 
mënyrë të qartë.

Dokumentimi: Nga fillimi i hetimit deri në fund (kur provat paraqiten para gjykatës), hetuesi i forenzikës kompjuterike 
mbanë dokumentacion në lidhje me provat. Dokumentacioni përfshin formularin e zingjirit të kujdestarisë dhe 
dokumentet në lidhje me analizën e provave.

Zingjir i kujdestarisë i referohet rendit në të cilin 
provat janë trajtuar gjatë hetimit të një çështjeje.

 Është proces që ndjek/gjurmon lëvizjen e 
provave përmes dokumentimit të secilit person 
që ka trajtuar provat, datën/kohën kur janë 
mbledhur ose transferuar, dhe qëllimin e 
transferimit të provave.



HETUESIT E FORENZIKËS KOMPJUTERIKE
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Personat që zbulojnë provat digjitale të veprimtarisë kriminale dhe ndihmojnë sjelljen e kryerësve të veprës penale para 
drejtësisë quhen specialistë, hetues, ose teknikë të Forenzikës Kompjuterike.

Një hetues i forenzikës kompjuterike kryen këto detyra: 
- Përcakton shkallën e dëmit të shkaktuar gjatë krimit;
- Rikuperon (rikthen) të dhëna me vlerë hetimore nga kompjuterët e perfshirë në krime;
- Siguron që provat të mos dëmtohen në asnjë mënyrë;
- Krijon një imazh (kopje duplikate) të provës origjinale pa e manipuluar atë për të ruajtur integritetin e provës origjinale;
- Udhëzon zyrtarët në kryerjen e hetimeve;
- Rindërton disqet e dëmtuara ose pajisjet e tjera të ruajtjes dhe zbulon informacionin e fshehur në kompjuter;
- Analizon të dhënat e gjetura të provave;
- Përgatit raportin e analizës dhe bën dokumentimin e rastit;
- Adreson çështjen në një gjykatë dhe përpiqet të fitojë çështjen duke dëshmuar në gjykatë.



PROVAT DIGJITALE
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Prova digjitale është çdo informacion i ruajtur në pajisje digjitale që mund të përdoret në gjykata.

Disa shembuj të llojeve të provave digjitale janë:
- Mesazhet elektronike (e-mail-at)
- Videot dhe audiot digjitale
- Imazhet/fotografitë digjitale
- Historitë e shfletuesve të internetit
- IP adresat
- Fajllat e sistemit dhe të programeve
- Fajllat e përkohshëm
- Të dhënat e ekstraktuara (nxjerra) nga pajisjet GPS dhe telefonat e mençur,etj..

 Në përgjithësi, kriminelët shpesh lënë gjurmë (prova) digjitale në pajisjet e tyre digjitale.



PROVAT DIGJITALE (2) - VAZHDIM
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Burimet e provave digjitale
Provat digjitale mund të gjenden në çdo medium digjital, duke përfshirë këtu:

 ● Kartat memorizuese, USB-të  pajisjet e lëvizshme (Removable Media):
        - Pavarësisht nga madhësia e tyre e vogël, kartat memorizuese mund të mbajnë mijëra prova të mundshme si p.sh: 
pornografia e fëmijëve, numrat e vjedhur të kredit kartelave, fotografi, video, fajlla, vegla për hacking etj. 

 ● Pajisjet mobile
        - Pothuajse të gjithë kemi një pajisje mobile në ditët e sotme. Ato shpesh përmbajnë disa prova shumë të vlefshme si 
p.sh: tekst mesazhe, e-mail mesazhe, regjistra të thirrjeve(logs), gjeo-lokacionin, kontakte, etj.
 
 ● Kompjuterët, laptopët, pajisje të rrjetës, pajisje periferike(CD,DVD,kamera digjitale,HDD external,etj), mjedise “cloud”.



PROVAT DIGJITALE (3) - VAZHDIM
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Burimet e provave digjitale



MBLEDHJA E TË DHËNAVE (PROVAVE) DIGJITALE
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Hapi i parë në çdo ekzaminim të forenzikës kompjuterike është mbledhja e provave.
Gjatë mbledhjes së provave, renditja e mbledhjes duhet të vazhdojë nga provat më të paqëndrueshme deri tek provat më 
të qëndrueshme. 

Procesi i mbledhjes së provave në terma të përgjithshëm mund të ndahet në njërën nga dy kategoritë. 
Këto dy kategori njihen edhe si:
      1.  sistem i drejtëpërdrejtë – kur kompjuteri është i ndezur (ang. live system)
                ● Përmbajtja e RAM-it mund të përmbajë informacion jetësor. I gjithë ky informacion jetik do të humbasë kur           
kompjuteri fiket/mbyllet ose kur hiqet furnizimi me energji elektrike. Qëllimi i një hetimi të drejtëpërdrejtë është të 
mbledh dhe të ruajë sa më shumë të dhëna të paqëndrueshme që janë aktive në momentin që është i ndezur kompjuteri 
në mënyrë që këto të dhëna mos të humbasin.
     2.   sistem i vdekur – kur kompjuteri është i fikur (ang. dead system)
               ● Këtu ekzistojnë vetëm të dhënat e ruajtura në memorien statike, siç është një disk i ngurtë ose USB, që duhet të 
ekzaminohen. Të dhënat nuk humbasin kur kompjuteri fiket dhe hiqet burimi i energjisë të sistemit.



ANALZIMI I TË DHËNAVE (PROVAVE) DIGJITALE
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Analizat duhet të kryhen në kopje të provave në mënyrë që të shmanget çdo modifikim, duke ruajtur vlefshmërinë dhe 
besueshmërinë e të dhënave. 
Duke analizuar provat e marra gjatë hetimit të forenzikës së kompjuterit, hetuesit përpiqen të kuptojnë se çfarë ka 
ndodhur, kur ka ndodhur, si ka ndodhur, pse ka ndodhur dhe kush ishte i përfshirë.
Procesi i analizimit të imazheve (të kopjes të të dhënave) varet shumë nga natyra e dyshuar e incidentit.
      ● P.sh: personat (kriminelët/të dyshuarit) me më shumë njohuri teknike potencialisht kanë aftësinë për të fshehur të 
dhënat brenda sistemit në mënyrë më efektive, prandaj këto raste kërkojnë një qasje dhe nivel tjetër të analizës.

Sa i përket analizimit të diskut të ngurtë, ashtu sikurse mbledhja e të dhënave ajo mund të arrihet në dy mënyra:
     1.  analiza e drejtëpërdrejtë (ang. live analysis) 
     2.  analiza e vdekur (ang. dead analisys)
Tradicionalisht, procedura e forenzikës kompjuterike është përqendruar në analizën e vdekur – kur kompjuteri/sistemi 
është i fikur.
Kjo mënyrë përdoret më shpesh pasiqë të dhënat në imazh nuk ndryshojnë kurrë dhe integriteti i të dhënave është më i 
thjeshtë për t’u ruajtur.
Për shumicën e hetimeve, kjo formë e analizës është e mjaftueshme.



KATEGORITE E TË DHËNAVE (PROVAVE) DIGJITALE
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Gjatë hetimit të një rasti kriminal kompjuterik hetuesit mund të hasin tri kategori apo tri tipe të të dhënave. 

1. Të dhënat aktive
     -  Janë të dhënat që ne përdorim çdo ditë në kompjuterin tonë. Hetuesit mund t’i gjejnë këta fajlla duke përdorur   
Windows Explorer. Këta janë fajllat që qëndrojnë në hapësirën e caktuar (ang. allocated) të diskut. 
Të dhënat aktive janë: fajllat e ndryshëm, programet dhe të dhënat që janë në përdorim nga sistemi operativ, të tilla si: 
dokumentet, fotografitë, e-mail-at, dritaret e shfletuesve të internetit, etj.

2. Të dhënat e fshehura
    - Të dhënat që ekzistojnë pavarësisht së janë fshirë apo ri-emëruar. Këto të dhëna nuk janë më të gjurmuara nga Sistemi 
Operativ dhe për këtë arsye janë të “fshehura/të padukshme” për përdoruesin mesatar. Mund gjenden në hapësirën e pa 
alokuar (ang. unallocated space). Për kthimin e të dhënave të tilla kërkohet përdorim i veglave dhe teknikave të 
specializuara. Të dhënat e fshehura janë të shtrenjta dhe marrin kohë deri në zbulimin e tyre. 

 3. Të dhënat e arkivuara
 Të dhënat në backup. Mund të ruhen në CD, USB, HDD, SD karta, dhe në “cloud”.



KATEGORITE E TË DHËNAVE  (PROVAVE) DIGJITALE
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Gjithashtu gjatë hetimit mund të hasim në dy lloje të 
informaionit: 

1. Informacionet e paqëndrueshme
● Gjenden kryesisht në RAM-in kryesor të kompjuterit. 
RAM-i zakonisht përdoret për të ruajtur përkohësisht         
të dhënat e ekzekutuara të programit.
Këto të dhëna humbasin kur hiqet burimi i energjisë.

Llojet e të dhënave që gjenden në RAM përfshijnë:
- Proceset aktive (Programet, shërbimet dhe sesionet 
aktualisht të ngritura në sistem)
- Përdoruesit e kyçur (Përdoruesit apo punonjësit që janë 
duke e përdorur aktualisht sistemin)
- Fjalëkalimet me tekst të pastër 
- Të dhënat të pakriptuara

2. Informacionet e qëndrueshme
● Gjenden kryesisht në të gjitha llojet e mediumeve të 
tjera që nuk humbasin të dhënat e tyre kur kompjuteri 
fiket dhe hiqet burimi i energjisë të sistemit.

Disa nga mediumet me memorie të qëndrueshme janë:
● HDD-të
● USB-të
● iPod-at
● SD karta-at



VEGLAT E FORENZIKËS KOMPJUTERIKE
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Veglat e forenzikës kompjuterike e bëjnë punën e hetuesve shumë më efikase.
Veglat e Forenzikës Kompjuterike mundësojnë që hetuesi i Forenzikës Kompjuterike të rikuperojë (rikthej) fajllat e fshirë, 
fajllat e fshehur, dhe të dhënat e përkohshme që përdoruesi (i dyshuari) mund të mos i lokalizojë. 

Ka vegla për qëllime specifike, si dhe vegla me funksionalitet më të gjerë.
Ato mund të ndahen në dy forma apo në dy kategori:
         ● Vegla harduerike të Forenzikës Kompjuterike
           ● Vegla softuerike të Forenzikës Kompjuterike 

Gjithashtu, ato mund të jenë:
           ● Vegla komerciale që duhet të blihen
           ● Vegla me burim të hapur (ang. open source) që janë në dispozicion pa pagesë (falas).



VEGLAT E FORENZIKËS KOMPJUTERIKE
VEGLAT HARDUERIKE
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Veglat harduerike të Forenzikës Kompjuterike variojnë nga ato të thjeshtat deri tek ato më të komplikuarat.
Disa nga këto vegla përfshijnë:
     - Pajisje per ruajtjen, dyfishimin, verifikimin, kthimin, analizimin e të dhënave (provave) digjitale;
     - Pajisjet ruajtëse portative;
     - Bllokues shkrimesh, p.sh Tableau T35U, Wiebitech Forensic UltraDock v5;
     - Adaptorë;
     - Kabllo;
     - Kuti veglash (stilolapsa, kamera digjitale, mediume të pastra për ruajtje, çanta provash, formularë raporti, dorëza, dhe   
të ngjashëm).
 



VEGLAT E FORENZIKËS KOMPJUTERIKE
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Veglat softuerike të Forenzikës Kompjuterike grupohen në:
        ● CLI aplikacione
          ● GUI aplikacione

Po ashtu veglat softuerike mund të ndahen në:
          ● Me burim te hapur ( pa pagesë):
                1. Autopsy
                2. Photorec
                3. Eric Zimmerman Tools
                4. SIFT Workstation
                5. FTK Imager

 

● Me pagesë (komerciale):
      1. FTK (Forensic Toolkit, AccessData)
      2. EnCase (Guidance Software)
      3. ProDiscover
      4. OSForensics
      5. X-Ways 
      6. Helix3 Pro
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Faleminderit!

UBT, Prishtinë, Kosovë



 Kërcënimet
• Rreziku potencial për një aset të tillë siq janë të dhënat ose rrjeti.
• Vulnerabiliteti dhe Sipërfaqja e Sulmit
• Dobësia në një sistem që mund të shfrytëzohet nga një kërcënim.
• Sipërfaqja e sulmeve përshkruan pika të ndryshme ku një sulmues mund të futet në një

sistem dhe mund të marrë të dhënat (Shembull - sistemi operativ pa patch sigurie)
 Shfrytëzimi

• Ky mekanizmëm përdoret për të nxitur një dobësi apo për të komprometuar një pasuri.
• Remote - punon mbi rrjetin.
• Kërcënuesi lokal ka qasje përdoruesi ose administrativ në sistemin e fundit.

 Rreziku
• Ndjeshmëria që një kërcënim do të shfrytëzojë një cenueshmëri të një aseti dhe do të

rezultojë në një pasojë të padëshirueshme.

Kush po sulmon rrjetin tonë?
Kërcënimi, Vulnerabiliteti dhe Rreziku



 White Hat Hackers
• Hakerat etikë që përdorin aftësitë e tyre të programimit për qëllime

të mira, etike dhe ligjore.
• Kryejnë teste penetrimi për të zbuluar dobësitë dhe I raportojnë tek

zhvilluesit para shfrytëzimit.
 Grey Hackers Hat`

• Kryejnë krime dhe bëjnë gjëra jo etike, por jo për përfitime
personale ose për të shkaktuar dëme.

• Mund të komprometojë rrjetin dhe më pas të zbulojnë problemin
në mënyrë që organizata të mund të rregullojë problemin.

 Hackers Black Hat
• Kriminelët joetikë që shkelin sigurinë për përfitime personale, ose

për arsye të dëmshme, siç janë rrjetet sulmuese.
 Shënim: Akterët e kërcënimeve janë term që përdoret për të

përshkruar hakerat e hirit gri dhe të zeza.

Kush po sulmon rrjetin tonë?
Hackers vs Threat



 Script Kiddies

 Hakerat e papërvojë që drejtojnë mjete ekzistuese dhe shfrytëzon ato, për të shkaktuar dëm, por
zakonisht jo për fitim.

 Kapele të bardha apo të zeza që vjedhin sekretet qeveritare, 
mbledhin informata inteligjente dhe rrëzojnë rrjetet.
• Synimet janë qeveritë e huaja, grupet terroriste dhe korporatat.

 Kriminelët kibernetikë
• Kapele të zeza vjedhin miliarda dollarë nga konsumatorët dhe

bizneset.
 Hacktivists

• Kapele gri që protestojnë kundër ideve politike dhe shoqërore.
• Shkruajnë artikuj dhe video për të zbuluar informacione të

ndjeshme.

Kush po sulmon rrjetin tonë?
Evolucioni i akterëve të kërcënimit



 Akterët e kërcënimit të motivuar
nga paratë.
 Blejnë, shesin dhe tregtojnë

informacionin privat dhe pronën
intelektuale.
 Vjedhin nga konsumatorët, 

bizneset e vogla, si dhe
ndërmarrjet dhe industritë e 
mëdha.

Kush po sulmon rrjetin tonë?
Kriminelët kibernetikë



 Zhvillojnë vetëdije të mirë të sigurisë kibernetike

 Raporton krimin kibernetik ndaj autoriteteve.

 Janë të vetëdijshëm për kërcënimet e 
mundshme në email dhe në internet

 Ruajnë informacione të rëndësishme nga
vjedhja.

 Organizatat duhet të ndërmarrin veprime dhe të
mbrojnë asetet, përdoruesit dhe klientët e tyre.

Kush po sulmon rrjetin tonë?
Detyrat e Cybersecurity



 Sulmuesit përdorin mjete për të shfrytëzuar një dobësi.

 Sofistikimi i mjeteve të sulmeve dhe njohurive teknike për të kryer sulme ka ndryshuar
që nga viti 1985.

Mjetet e Aksionit të Kërcënimit
Prezantimi i mjeteve sulmuese



 Kategoritë e përbashkëta të sulmeve në rrjet
• Përgjimi - kapni dhe dëgjoni trafikun e rrjetit.
• Modifikimi i të dhënave - ndryshon të dhënat e kapura në pako pa dijeninë e 

dërguesit ose marrësit.
• IP spoofing adresa - ndërton një paketë IP që duket se ka origjinën nga një

adresë e vlefshme brenda intranetit të korporatës.
• Fjalëkalimi i bazuar - përdor llogaritë e vjedhura për të marrë listat e përdoruesve

të tjerë dhe informacionin e rrjetit.
• Mohimi i Shërbimit - parandalon përdorimin normal të një kompjuteri ose rrjeti

nga përdoruesit e vlefshëm.
• Man-in-the-Middle Attack - hakerat e vendosin veten midis një burimi dhe

destinacioni për të monitoruar, kapur dhe kontrolluar komunikimin.
• Compromised-Key - të fitojë qasje në një komunikim të siguruar pa dërguesin

ose marrësin duke qenë në dijeni të sulmit duke marrë çelësin e fshehtë.

Mjetet e Aksionit të Kërcënimit
Kategoritë e sulmeve



malware
Llojet e Malware

 Malware
• I shkurtër për softuer me qëllim të keq ose kod me qëllim të keq.
• Projektuar në mënyrë specifike për të dëmtuar, prishur, vjedhur ose

shkaktuar veprime të paligjshme në hostet ose rrjetet e të dhënave.



malware
Viruset

 Lloji i malware që propagandon duke futur një
kopje të vetes në një program tjetër.

 Përhapen nga një kompjuter në tjetrin, duke 
infektuar kompjuterë.

 Përhapet nga disqet e kujtesës USB, CD, DVD, 
aksione të rrjetit dhe email.

 Mund të rrij I qetë dhe të aktivizohet në një kohë
dhe datë specifike.

 Kërkon veprime njerëzore për të futur kodin
keqdashës në një program tjetër.

 Ekzekuton një funksion të veçantë të
padëshiruar dhe shpesh të dëmshëm në një
kompjuter.



malware
Trojan Horses

 Kodi keqdashës që është dizajnuar të duket
legjitim.

 Shpesh gjendet I bashkangjitur tek lojërat
online.

 Shfrytëzon privilegjet e përdoruesit që drejton
malware.

 Mund të shkaktojë dëme të menjëhershme, të
sigurojë qasje nga largët në sistem ose të
futet përmes një derë të pasme (backdoor).



malware
Klasifikimi i Trojan Horse

 Kali i Trojës me qasje të largët - Mundëson qasje të largët
të paautorizuar.

 Kalimi i të dhënave duke dërguar Kali i Trojës - Siguron
akterin e kërcënimit me të dhëna të ndjeshme, të tilla si
fjalëkalime.

 Kali i Trojës shkatërrues - Korrupton ose fshin skedarët.

 Proxy trojan - Do të përdorë kompjuterin e viktimës si
mjet burimor për të nisur sulme dhe për të kryer aktivitete
të tjera të paligjshme.

 FTP Kali i Trojës - Mundëson shërbime të transferimit të
paautorizuar të skedarëve në pajisjet e paautorizuara.

 Softueri i sigurisë çaktivizues Kali trojan - Ndalon
programet antivirus ose firewalls nga funksionimi.

 DoS trojan kali - Ngadalëson ose ndalon aktivitetin e 
rrjetit.



malware
Worms

 Ekzekuton kodin arbitrar dhe instalon veten në kujtesën e pajisjes së infektuar.

 Automatikisht përsëritet dhe përhapet në të gjithë rrjetin nga sistemi në sistem.

 Komponentët e një sulmi të krimbave përfshijnë një dobësi të shfrytëzuar, duke ofruar
një ngarkesë me qëllim të keq dhe vetëpërhapje.

 Virus kërkon një program pritës për tu aktivizuara ndërsa Worm mund të funksionojë
vetë.

Code Red Worm Infection– 19 Hours Later
300,000 serversInitial Code Red Worm Infection – 658 servers



Malware
Komponentet e Worms
 Sulmet e rrafshët (Flat Attacks) përbëhen nga tre

komponentë:
• Aktivizimi i cenueshmërisë - Worm instalon veten

duke përdorur një mekanizëm shfrytëzimi, si një
shtojcë e-mail, një skedë ekzekutuese ose një kalë
trojan, në një sistem të prekshëm.

• Mekanizmi i propagimit - Pasi të ketë qasje në një
pajisje, krimbi përsëritet dhe vendos objektiva të
reja.

• Shitës me pagesë - Çdo kod me qëllim të keq që
rezulton në ndonjë veprim është një ngarkesë e 
cila përdoret për të krijuar një backdoor që lejon
një qasje të kërcënimit në hostin e infektuar ose
për të krijuar një sulm DoS.



malware
ransomware

 Malware që mohon qasjen në sistemin kompjuterik të
infektuar ose të dhënat e tij.

 Kriminelët kibernetikë kërkojnë pagesë për lirimin e 
sistemit kompjuterik.

 Shpesh përdor një algoritëm të enkriptimit për të
koduar skedarët dhe të dhënat e sistemit, nuk mund
të decrdekriptohet lehtë.

 Email-i dhe reklamat me qëllim të keq janë vektorë
për fushatat ransomware.

 Inxhinieria sociale përdoret gjithashtu, kriminelët
kibernetikë që identifikohen si teknikë të sigurisë
telefonojnë shtëpitë dhe bindin përdoruesit që të
lidhen me një faqe interneti që shkarkon ransomware 
në kompjuterin e përdoruesit.



malware
Malware të tjera

 Malwaret Modern
• Spyware - Përdoret për të mbledhur informacion rreth një përdoruesi dhe për të dërguar

informacionin në një entitet tjetër pa pëlqimin e përdoruesit. Mund të jetë një monitor i 
sistemit, Adware, Cookies, dhe Key Loggers.

• Adware - Në mënyrë tipike shfaq pop-ups për të gjeneruar të ardhura për autorin e saj. 
Mund të analizojë interesat e përdoruesit duke ndjekur faqet e vizituara dhe dërgimin e 
reklamave pop-up në ato vende.

• Scareware - Përfshin softuerin e mashtrimit që përdor inxhinieri sociale për të bindur ose
nxitur për të krijuar perceptimin e një kërcënimi. Drejtuar në përgjithësi në një përdorues
që nuk dyshon dhe përpiqet të bindë përdoruesin të infektojë një kompjuter duke 
ndërmarrë veprime për të adresuar kërcënimin fals.

• Phishing - Përpjekjet për t'i bindur njerëzit që të zbulojnë informacione të ndjeshme. 
Shembujt përfshijnë marrjen e një email nga banka e tyre duke i kërkuar përdoruesve të
zbulojnë llogarinë e tyre dhe numrat PIN.

• Rootkits – Instalohet në një sistem të komprometuar. Pasi ajo është instaluar, ajo vazhdon
të fshehë ndërhyrjen e saj dhe të sigurojë qasje të privilegjuar.



Sjelljet e Zakonshme të Malware

 Kompjuterët e infektuar me malware shpesh shfaqin një ose më shumë efekte nga
këto:
• Shfaqja e skedarëve, programeve ose ikonave të çuditshme në desktop.
• Programet antivirus dhe firewall fiken ose rikonfigurojnë atributet.
• Ekrani i kompjuterit është bllokohet ose sistemi crash.
• Email-et dërgohen në mënyrë spontane pa dijeninë tuaj në listën tuaj të kontakteve.
• Skedarët janë modifikuar ose fshirë.
• Rritet shfrytëzimi I resurseve të CPU si dhe pëërdorimi i RAM memories.
• Shfaqen problem të ndërlidhura me rrjetin kompjuterik.
• Ngadalësohet shpejtësia e kompjuterit ose shfletuesit të uebit.
• Aktivizohen procese dhe shërbime të panjohura.
• Hapen porte të pashfrytëzuara TCP ose UDP.



Sulmet e Rrjetit të Përbashkët
Llojet e sulmeve në rrjet

 Ne klasifikojmë sulmet në tri kategori kryesore:

 Duke kategorizuar sulmet e rrjetit, është e mundur të trajtohen llojet e sulmeve dhe jo 
sulmet individuale.



Sulmet e Rrjetit të Përbashkët
Sulmet e zbulimit

 Njohur gjithashtu si mbledhje informacioni, 
sulmet zbuluese kryejnë zbulimin e 
paautorizuar dhe hartën e sistemeve, 
shërbimeve ose dobësive.

 Shembull analog: Një hajdut që vëzhgon një
lagje duke shkuar derë më derë duke 
pretenduar se ka për tshitur diçka.

 Sulmet e Recon paraprijnë sulmet ndërhyrëse
të hyrjes ose sulmet ndaj DoS dhe përdorin
përdorimin e mjeteve gjerësisht të
disponueshme.



Sulmet e Rrjetit të Përbashkët
Shembuj të sulmeve zbuluese

 Teknikat e përdorura nga Sulmuesit:
• Nisja e një skanimi të porteve të adresave IP 

aktive - Sulmuesi inicion skanimet e porteve
në hostët e identifikuar nga ping për të
përcaktuar se cilat porte ose shërbime janë
në dispozicion.

• Mjetet e skanimit të portit si Nmap, 
SuperScan, dhe Veglat NetScan iniciojnë
lidhjet me hostët e synuar duke skanuar për
portet që janë të hapura në kompjuterët e 
synuar.



Sulmet e Rrjetit të Përbashkët
Qasja e sulmeve

 Qasja e sulmeve shfrytëzon dobësitë në shërbimet e caktuara p.sh shërbimet FTP dhe
shërbimet e uebit për të marrë të dhëna, për të fituar qasje në sisteme ose për të
përshkallëzuar privilegjet e qasjes.

 Ka të paktën tre arsye që sulmuesit do të
përdorin sulme në qasje apo në rrjete ose
sisteme:

 Për të rifituar të dhënat

 Për të fituar qasje në sistemet

 Për të përshkallëzuar privilegjet e qasjes



Sulmet e Rrjetit të Përbashkët
Llojet e sulmeve të qasjes

 Sulmi me fjalëkalim - Përpjekje për të zbuluar fjalëkalime të sistemit kritik duke 
përdorur sulme phishing, sulme me fjalor, sulme brutale, ose duke përdorur
teknika të inxhinierisë sociale.
 Pass-the-hash - Ka qasje në kompjuterin e përdoruesit dhe përdor malware për të

fituar qasje në hash fjalëkalimin e ruajtur. Sulmuesi pastaj përdor hash për të
authentikuar në serverë të tjerë të largët ose pajisje.
 Shfrytëzimi i besueshmërisë - Përdorin një qasje të besuar për të fituar qasje në

burimet e rrjetit.
 Redirection port - Përdor një sistem të komprometuar si një bazë për sulme

kundër objektivave të tjera.
 Sulmi Man-in-the-Middle - Sulmuesi është i pozicionuar në mes të dy njësive

legjitime për të lexuar, modifikuar ose përcjellë të dhënat që kalojnë mes dy
palëve.
 IP, MAC, DHCP Spoofing - Një pajisje përpiqet të paraqesë si një tjetër duke 

falsifikuar të dhënat e adresës.



Sulmet e Rrjetit të Përbashkët
Sulmet e Inxhinierisë Sociale

 Lloji i qasjes që tenton të manipulojë individët në kryerjen e veprimeve ose zbulimin e 
informacionit konfidencial të nevojshëm për të hyrë në një rrjet.
• Shembuj të sulmeve inxhinierike sociale përfshijnë:

• Pretekst - Thirrje individuale dhe gënjeshtra ndaj tyre në një përpjekje për të fituar qasje në të dhëna
të privilegjuara. Pretendon të ketë nevojë për të dhëna personale ose financiare në mënyrë që të
konfirmojë identitetin e marrësit.

• Spam - Përdorin email spam për të mashtruar një përdorues duke klikuar një lidhje të infektuar ose
duke shkarkuar një skedar të infektuar.

• Phishing - versioni i Përbashkët është sulmuesi që i dërgon individëve me entuziazëm një porosi me 
qëllim identifikimi, me shpresë që përdoruesi i synuar të klikojë në një lidhje ose të shkarkojë kodin e 
dëmshëm.

• Diçka për Diçka (Quid pro quo) - Kërkon informacion personal nga një palë në këmbim të diçkaje si
një dhuratë falas.

• Tailgating - Ndjek një person të autorizuar me një simbol të korporatës në një vend të sigurt.
• Baiting - Sulmuesi lë një pajisje fizike të infektuar me malware, të tilla si një flash drive USB në një

vend publik, si një banjë e korporatave. Ai që e gjen pajisjen dhe fut atë në kompjuterin e tyre.
• Hacking vizuale - Fizikisht vëzhgon viktimën duke u qasur përmes kredencialeve personale si një

login në workstation, një PIN ATM, ose kombinim në një lock fizike. Gjithashtu i njohur si "surfing 
sup".



Sulmet e Rrjetit të Përbashkët
Sulmet ndaj rrjetëzimit social

 Phishing
• Teknika e zakonshme e inxhinierisë social që kërcënojnë sulmuesit të dërgojnë email që

duket se janë nga një organizatë legjitime (si një bankë)
• Ndryshimet përfshijnë:

• Phishing - Sulmi phishing i synuar dhe i përshtatur për një individ ose organizatë specifike dhe ka më
shumë gjasa të mashtrojë me sukses objektivin.

• Whaling Attack - Ngjashëm me phishing, por është e përqendruar në objektiva të mëdha të tilla si
drejtuesit e lartë të një organizate.

• Pharming - Komprometon shërbimet e emrit të domenit duke injektuar shënimet në skedarët lokal. 
Pharming gjithashtu përfshin helmimin e DNS duke kompromentuar serverat DHCP që specifikojnë
serverat DNS te klientët e tyre.

• Watering holle attack- Përcakton faqet e internetit që një grup i synuar viziton rregullisht dhe përpiqet
të komprometojë ato faqe interneti duke i infektuar ata me malware që mund të identifikojnë dhe
targetojnë vetëm anëtarët e grupit të synuar.

• Vishing attack - Sulmi Phishing duke përdorur zërin dhe sistemin e telefonit në vend të email-it.
• Smishing Attack - Sulmi Phishing duke përdorur SMS texting në vend të email.



Sulmet e Rrjetit të Përbashkët
Forcimi i lidhjes më të dobët

 Njerëzit janë zakonisht lidhja më e dobët në sigurinë kibernetike

 Organizatat duhet të trajnojnë në mënyrë aktive personelin e tyre dhe të krijojnë një
"kulturë të vetëdijshme për sigurinë".



Sulmet e Rrjetit të Përbashkët
Sulmet e Mohimit të shërbimit

 Në mënyrë tipike rezultojnë në një lloj
ndërprerje të shërbimit ndaj përdoruesve, 
pajisjeve ose aplikacioneve.

 Mund të shkaktohet nga mbizotërimi i një
pajisjeje të synuar me një sasi të madhe trafiku
ose duke përdorur paketa me format të
dëmtuar me qëllim të keq.

 Një sulmues përcjell paketat që përmbajnë
gabime që nuk mund të identifikohen nga
aplikacioni, ose dërgon pako të formatuara në
mënyrë të pasaktë.



Sulmet e Rrjetit të Përbashkët
Sulmet DDoS
 Sulmet DDoS

• Kompromenton shumë grupe
• Burime nga burime të shumëfishta, të koordinuara

 Termat DDoS:
• Zombies - I referohet një grupi të komprometuar (dmth., 

Agjentë). Këta hostë lëshojnë kodin e dëmshëm të quajtur robot 
(dmth. Bots).

• Bots - Botët janë malware të dizajnuar për të infektuar një host 
dhe për të komunikuar me një sistem tjetër. Bots gjithashtu
mund të hyn në tastet, të mbledhin fjalëkalimet, të kapin dhe të
analizojnë pako, dhe më shumë.

• Botnet - i referohet një grupi të zombies të infektuar duke 
përdorur malware vetë-propaguese (dmth. Bots) dhe janë të
kontrolluara nga handlers.

• Handlers - I referohet një udhëheqësi master-komandues që
kontrollon grupet e zombies. Origjinatori i botnet mund të
kontrollojë zombies nga distanca.

• Botmaster - Ky është sulmuesi në kontrollin e botnet dhe
handlers.



Sulmet e Rrjetit të Përbashkët
Shembull DDoS Attack

1. Sulmuesi ndërton ose blen një botnet 
të zombie.

2. Kompjuterat e zombies vazhdojnë të
skanojnë dhe infektojnë më shumë
objektiva për të krijuar më shumë
zombie.

3. Kur të jetë gati, botmaster përdor
sistemet handler për të bërë botnetin e 
zombies të kryejnë sulmin DDoS në
objektivin e zgjedhur.



Sulmet e Rrjetit të Përbashkët
Shembull DDoS Attack (Cont.)

1.

2.

3.



Sulmet e Rrjetit të Përbashkët
Sulmi i mbipopullimit

 Qëllimi është për të gjetur një mangësi në
kujtesën e sistemit në një server dhe për ta 
shfrytëzuar atë.

 Shfrytëzimi i memories tampon duke e 
mbingarkuar atë me vlera të papritura zakonisht e 
bën sistemin të paoperueshëm.

 Për shembull:
• Sulmuesi fut inputin që është më i madh se sa

pritej nga aplikacioni që ekzekutohet në një server.
• Aplikimi pranon shumën e madhe të të dhënave

dhe e ruan atë në kujtesë.
• Ai konsumon tamponin e memories të lidhur dhe

potencialisht mbishkruan kujtesën ngjitur, 
eventualisht duke korruptuar sistemin dhe duke 
shkaktuar rrëzimin e saj.



Sulmet e Rrjetit të Përbashkët
Metodat e evazionit

 Sulmuesit të mësuar shumë kohë më parë se 
metodat malware dhe sulm janë më efektive kur ato
janë të pazbuluara.

 Disa nga metodat e evazionit të përdorura nga
Sulmuesit përfshijnë encryption dhe tunneling, 
fragmentimit të trafikut, keqinterpretimit të nivelit të
protokollit, zëvendësimit të trafikut, futjes së trafikut, 
pivotimit dhe rootkits.

 Metodat e reja të sulmeve vazhdimisht janë duke u 
zhvilluar; prandaj, personeli i rrjetit të sigurisë duhet
të jetë i vetëdijshëm për metodat më të fundit të
sulmit në mënyrë që t'i zbulojë ato.



Përmbledhje

 Në këtë pjesë kemi trajtuar temat se si sulmohen rrjetet, llojet e kërcënimeve
dhe sulmeve të përdorura nga sulmuesit.

 Sulmuesit janë hakerat gri ose të zi që përpiqen të fitojnë qasje të
paautorizuar në rrjetet tona. Kriminelët kibernetikë janë sulmues të cilët janë
të motivuar vetëm nga fitimi financiar.

 Sulmuesit përdorin një sërë mjetesh, duke përfshirë kriptuesit e fjalëkalimeve, 
Sulmin me mjetet pa tela, skanimin e rrjetit dhe mjetet e piraterisë, veglat e 
paketimit, paketuesit, detektorët rootkit, mjetet mjeko-ligjore, debuggers, 
sistemet operative për sulme, mjetet e enkriptimit, mjetet e shfrytëzimit të
cenueshmërisë dhe skanerët e cenueshmërisë .

 Këto mjete mund të përdoren për përgjimin, modifikimin e të dhënave, IP 
spoofing, sulm në fjalëkalim, DoS, Man-in-the-middle attack, kyç i 
komprometuar, network sniffing etj.



Përmbledhje

 Malware është softuer që është projektuar posaçërisht për të dëmtuar, prishur, vjedhur
ose në përgjithësi të shkaktojë ndonjë veprim tjetër "të keq" ose të paligjshëm në të
dhënat, hostët ose rrjetet. Tre llojet më të zakonshme të malware janë viruset, krimbat
dhe kuajt e Trojës.

 Një virus është një lloj malware që propagandon duke futur një kopje të vetes në një
program tjetër.

 Krimbat janë të ngjashme me viruset, sepse ata përsëriten dhe mund të shkaktojnë të
njëjtin lloj dëmtimi. Ndërsa një virus kërkon një program pritës për tu aktivizuar, krimba
mund të funksionojë vetë.

 Një kalë trojan është softuer që duket të jetë i ligjshëm, por përmban një kod
keqdashës i cili shfrytëzon privilegjet e përdoruesit që e drejton atë.

 Sulmi më dominues aktualisht është ransomware i cili mohon qasjen në sistemin
kompjuterik të infektuar ose të dhënat e tij derisa pronari paguan kriminelin kibernetik.



Kuptimi I mbrojtjes



 Rreziku i sigurisë kibernetike përbëhet nga:
• Asete - Çdo vlerë e një organizate që duhet të

mbrohet, duke përfshirë serverat, pajisjet
infrastrukturore, pajisjet përfundimtare dhe
asetet më të mëdha, të dhënat.

• Rreziqet - Një dobësi në një sistem apo dizajnin
e tij që mund të shfrytëzohet nga një kërcënim.

• Kërcënimet - Çdo rrezik potencial për një aset.

Mbrojtja e thellë
Asetet, Rreziqet, Kërcënimet



 Shumë organizata kanë vetëm një ide të përgjithshme
të aseteve që duhet të mbrohen.

 Të gjitha pajisjet dhe informatat në pronësi ose të
menaxhuara nga organizata janë pasuritë.

 Asetet përbëjnë sipërfaqen e sulmit që kërcënojnë
aktorët mund të synojnë.

 Menaxhimi i pasurisë përbëhet nga:

• Inventarizimi i të gjitha aseteve.
• Zhvillimi dhe zbatimi i politikave dhe procedurave për

mbrojtjen e tyre.

 Identifikoni se ku ruhen asetet kritike të informacionit
dhe se si fitohet aksesi për këtë informacion.

Mbrojtja e thellë
Identifikimi I Aseteve



 Identifikimi i dobësive përfshin përgjigjet në
pyetjet e mëposhtme:
• Cilat janë dobësitë?
• Kush mund të shfrytëzojë dobësitë?
• Cilat janë pasojat nëse dobësia është

shfrytëzuar?

 Për shembull, një sistem e-banking mund të
ketë kërcënimet e mëposhtme:
• Kompromis i sistemit të brendshëm
• Të dhënat e vjedhura të konsumatorëve
• Transaksionet e rreme
• Sulmi i brendshëm në sistem
• Gabimet e futjes së të dhënave
• Shkatërrimi i qendrës së të dhënave

Mbrojtja e thellë
Identifikimi i cenueshmërisë



 Përdorimi i një qasjeje të mbrojtjes në thellësi për të identifikuar asetet mund të përfshijë një
topologji me pajisjet e mëposhtme:
• Router Edge - rreshtin e parë të mbrojtjes; konfiguruar me një sërë rregullash që përcaktojnë se 

cili trafik lejon ose mohon.
• Firewall - Një linjë e dytë e mbrojtjes; kryen filtrim shtesë, autentifikim të përdoruesit dhe gjurmon

gjendjen e lidhjeve.
• Router i brendshëm - një linjë e tretë e mbrojtjes; zbaton rregullat përfundimtare të filtrimit në

trafik para se të përcillet në destinacionin e tij.

Mbrojtja e thellë
Identifikimi i Kërcënimeve



 Analogjia e qepëve të sigurisë ilustron një qasje të shtresuar
ndaj sigurisë.

 Një aktor kërcënues do të duhet të heqë larg mekanizmave
mbrojtës të rrjetit një shtresë në të njëjtën kohë.

 Megjithatë, me evoluimin e rrjeteve pa kufij, një artichoke 
sigurie është një analogji më e mirë.

 Akterët e kërcënimeve mund të kenë nevojë vetëm për të
hequr disa "gjethe angjie" për të hyrë në të dhëna të
ndjeshme.

 Për shembull, një pajisje celulare është një fletë që, kur
kompromentohet, mund t'i japë aksesit të kërcënuesit qasje
në informacione të ndjeshme siç janë email-i i korporatës.

 Dallimi kryesor midis qepës së sigurisë dhe artikut të sigurisë
është se jo çdo fletë duhet të hiqet për të marrë në të dhënat.

Mbrojtja e thellë
Qepja e Sigurisë dhe Qasjet e Artichokës së Sigurisë



 Politikat sigurojnë themelin për sigurinë e rrjetit duke 
përcaktuar atë që është e pranueshme.

 Politikat e biznesit janë udhëzimet e zhvilluara nga një
organizatë që qeverisin veprimet e saj dhe veprimet e 
punonjësve të saj.

 Një organizatë mund të ketë disa politika udhëzuese:
• Politikat e kompanisë - vendosin rregullat e sjelljes dhe

përgjegjësitë e punonjësve dhe punëdhënësve.
• Politikat e punonjësve - identifikoni pagën e 

punonjësve, orarin e pagesës, përfitimet e punonjësve, 
orarin e punës, pushimet, dhe më shumë.

• Politikat e sigurisë - identifikojnë një sërë objektivash të
sigurisë për një kompani, përcaktojnë rregullat e sjelljes
për përdoruesit dhe administratorët dhe përcaktojnë
kërkesat e sistemit.

Politikat e Sigurisë
Politika e Biznesit



 Një politikë gjithëpërfshirëse e sigurisë ka një numër
përfitimesh:
• Demonstron angazhimin e një organizate për sigurinë.
• Vendos rregullat për sjelljen e pritshme.
• Siguron qëndrueshmëri në operacionet e sistemit, blerjen

dhe përdorimin e softuerëve dhe pajisjeve dhe
mirëmbajtjen.

• Përcakton pasojat ligjore të shkeljeve.
• I jep personelit të sigurisë mbështetjen e menaxhmentit.

 Një politikë sigurie mund të përfshijë një ose më shumë
nga artikujt e treguar në figurë.

 Një politikë e përdorimit të pranueshëm (AUP) është një
nga politikat më të zakonshme dhe mbulon atë që
përdoruesit janë të lejuar dhe nuk lejohen të bëjnë në
komponentët e ndryshëm të sistemit.

Politikat e Sigurisë



 Shumë organizata mbështesin Sjelljen e Pajisjes
Tuaj (BYOD), i cili u mundëson punonjësve të
përdorin pajisjet e tyre mobile për të pasur qasje në
burimet e kompanisë.

 Një politikë BYOD duhet të përfshijë:
• Specifikoni qëllimet e programit BYOD.
• Identifikoni cilat punonjës mund të sjellin pajisjet e 

tyre.
• Identifikoni se cilat pajisje do të mbështeten.
• Identifikoni nivelin e aksesit të punonjësve që jepen

gjatë përdorimit të pajisjeve personale.
• Përshkruani të drejtat për qasje dhe aktivitetet e 

lejuara për personelin e sigurisë në pajisjen.
• Identifikoni cilat rregulla duhet të respektohen kur

përdoren pajisjet e punonjësve.
• Identifikoni masat mbrojtëse për të vendosur nëse një

pajisje është kompromentuar.

Politikat e Sigurisë
Politikat BYOD



 Praktikat më të mira të sigurisë të BYOD në
vijim ndihmojnë në zbutjen e rreziqeve BYOD:
• Qasja e mbrojtur me fjalëkalim për çdo pajisje

dhe llogari.
• Lidhja me valë e kontrolluar me dorë në mënyrë

që pajisja lidhet vetëm me rrjetet e besueshme.
• Mbani software përditësuar për të zbutur kundër

kërcënimeve të fundit.
• Rezervoni të dhënat në rast se pajisja humbet

ose vjedh.
• Aktivizo shërbimet e gjetjes "Gjej pajisjen time" 

që mund të fshijë një pajisje të humbur.
• Sigurimi i softuerit antivirus.
• Përdorni softuerin e Menaxhimit të Pajisjeve

Mobile (MDM) për t'u mundësuar ekipeve të TI-
së të zbatojnë parametrat e sigurisë dhe
konfigurimet e softuerit në të gjitha pajisjet që
lidhen me rrjetet e kompanisë.

Politikat e Sigurisë
Politikat BYOD (Vazh.)



 Rregulloret dhe standardet e 
pajtueshmërisë përcaktojnë se cilat
organizata janë përgjegjëse për ofrimin
dhe përgjegjësinë nëse ato dështojnë të
përmbushin.

 Rregullat e pajtueshmërisë që një
organizatë është e detyruar të ndjekin
varen nga lloji i organizatës dhe të dhënat
që merret nga organizata.

 Rregullat specifike të pajtueshmërisë do të
diskutohen më vonë gjatë kursit.

Politikat e Sigurisë
Rregulloret dhe standardet e pajtueshmërisë
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Kontrolli i Qasjes



Konceptet e Kontrollit të Qasjes
Siguria e Komunikimeve: CIA

 Siguria e informacionit merret me mbrojtjen e 
informacionit dhe sistemeve të informacionit nga
aksesi, përdorimi, zbulimi, prishja, modifikimi ose
shkatërrimi i paautorizuar.
 Treshja e CIA-s përbëhet nga:

• Konfidencialiteti - vetëm njësitë e autorizuara mund
të kenë qasje në informata.

• Integriteti - informacioni duhet të mbrohet nga
ndryshimet e paautorizuara.

• Disponueshmëria - informacioni duhet të jetë në
dispozicion të palëve të autorizuara që kërkojnë
atë, kur e kërkojnë atë.



Konceptet e Kontrollit të Qasjes
Modelet e Kontrollit të Hyrjes
 Modelet e kontrollit të qasjes bazë përfshijnë si në vijim:

• Kontrolli i detyrueshëm i qasjes (MAC) - zbaton kontrollin
më të rreptë të qasjes, duke mundësuar aksesin e 
përdoruesit bazuar në pastrimin e sigurisë.

• Kontrolli diskrecional i aksesit (DAC) - lejon përdoruesit të
kontrollojnë qasjen në të dhënat e tyre si pronarë të atyre të
dhënave.

• Kontrolli jo-diskrecional i qasjes - qasja bazohet në role dhe
përgjegjësi; i njohur gjithashtu si kontrolli i qasjes së bazuar
në role (RBAC).

• Atributi i bazuar në kontrollin e qasjes (ABAC) - qasja
bazohet në atributet e burimit të qasur, përdoruesit që i
qasen asaj dhe faktorëve të mjedisit, siç është koha e ditës.

 Një tjetër model i kontrollit të qasjes është parimi i
privilegjit më të vogël, i cili thotë se përdoruesve duhet t'u
jepet shuma minimale e aksesit që kërkohet për të kryer
funksionin e tyre të punës.



Përdorimi i AAA

 Autentifikimi, Autorizimi dhe
Kontabiliteti (AAA) është një sistem
i shkallëzuar për kontrollin e qasjes.
• Authentication - përdoruesit dhe

administratorët duhet të provojnë
se ata janë ata që thonë ata janë.

• Autorizimi - përcakton cilat burime
përdoruesi mund të hyjë dhe cilat
operacione përdoruesi lejohet të
kryejë.

• Kontabiliteti - regjistron atë që
përdoruesi e bën dhe kur e bëjnë
atë.



Përdorimi i AAA

 Dy metoda të zakonshme AAA të legalizuara përfshijnë:
• Authentication AAA Local - Kjo metodë vërteton përdoruesit kundër

përdoruesve dhe fjalëkalimeve të ruajtura në nivel lokal. AAA lokale është
ideale për rrjetet e vogla.

• Authentication AAA Authentication Server - Kjo metodë vërteton kundër një
server qendror AAA që përmban emrat e përdoruesve dhe fjalëkalimet për
të gjithë përdoruesit. Autentifikimi AAA i bazuar në server është i
përshtatshëm për rrjetet mes të mëdha dhe të mëdha.

 Procesi për të dyja llojet shfaqet në rrëshqitjen tjetër.



Përdorimi i AAA

Local AAA Authentication Server-Based AAA Authentication



Përdorimi i AAA
AAA account registers

 Accounting siguron më shumë siguri sesa thjesht autentifikim.

 Serverat AAA mbajnë një regjistër të hollësishëm të saktësisht se çka bën
përdoruesi i legalizuar në pajisje.



Përdorimi i AAA
AAA Accounting Logs (Cont.)
 Llojet e ndryshme të informacionit të kontabilitetit që mund të

mblidhen përfshijnë:

• Netowork Accounting- kap informacione të tilla si pikat e 
paketave dhe byte.

• Connection Accounting - kap informacione për të gjitha lidhjet e 
jashtme.

• EXEC Accounting - kap informacion rreth predhave të
përdoruesit duke përfshirë emrin e përdoruesit, datën, kohën e 
fillimit dhe të ndalimit dhe adresën IP të serverit të qasjes.

• System Accounting - kap informacione për të gjitha ngjarjet në
nivel sistemi.

• Command Accounting - kap informacion rreth komandave të
ekzekutuara shell.

• Resource Accounting - kap "mbështetje" e regjistrimit "start" dhe
"stop" për thirrjet që kanë kaluar tek autentifikimi i përdoruesit.



Kuptimi I mbrojtjes



 Rreziku i sigurisë kibernetike përbëhet nga:
• Asete - Çdo vlerë e një organizate që duhet të

mbrohet, duke përfshirë serverat, pajisjet
infrastrukturore, pajisjet përfundimtare dhe
asetet më të mëdha, të dhënat.

• Rreziqet - Një dobësi në një sistem apo dizajnin
e tij që mund të shfrytëzohet nga një kërcënim.

• Kërcënimet - Çdo rrezik potencial për një aset.

Mbrojtja e thellë
Asetet, Rreziqet, Kërcënimet



 Shumë organizata kanë vetëm një ide të përgjithshme
të aseteve që duhet të mbrohen.

 Të gjitha pajisjet dhe informatat në pronësi ose të
menaxhuara nga organizata janë pasuritë.

 Asetet përbëjnë sipërfaqen e sulmit që kërcënojnë
aktorët mund të synojnë.

 Menaxhimi i pasurisë përbëhet nga:

• Inventarizimi i të gjitha aseteve.
• Zhvillimi dhe zbatimi i politikave dhe procedurave për

mbrojtjen e tyre.

 Identifikoni se ku ruhen asetet kritike të informacionit
dhe se si fitohet aksesi për këtë informacion.

Mbrojtja e thellë
Identifikimi I Aseteve



 Identifikimi i dobësive përfshin përgjigjet në
pyetjet e mëposhtme:
• Cilat janë dobësitë?
• Kush mund të shfrytëzojë dobësitë?
• Cilat janë pasojat nëse dobësia është

shfrytëzuar?

 Për shembull, një sistem e-banking mund të
ketë kërcënimet e mëposhtme:
• Kompromis i sistemit të brendshëm
• Të dhënat e vjedhura të konsumatorëve
• Transaksionet e rreme
• Sulmi i brendshëm në sistem
• Gabimet e futjes së të dhënave
• Shkatërrimi i qendrës së të dhënave

Mbrojtja e thellë
Identifikimi i cenueshmërisë



 Përdorimi i një qasjeje të mbrojtjes në thellësi për të identifikuar asetet mund të përfshijë një
topologji me pajisjet e mëposhtme:
• Router Edge - rreshtin e parë të mbrojtjes; konfiguruar me një sërë rregullash që përcaktojnë se 

cili trafik lejon ose mohon.
• Firewall - Një linjë e dytë e mbrojtjes; kryen filtrim shtesë, autentifikim të përdoruesit dhe gjurmon

gjendjen e lidhjeve.
• Router i brendshëm - një linjë e tretë e mbrojtjes; zbaton rregullat përfundimtare të filtrimit në

trafik para se të përcillet në destinacionin e tij.

Mbrojtja e thellë
Identifikimi i Kërcënimeve



 Analogjia e qepëve të sigurisë ilustron një qasje të shtresuar
ndaj sigurisë.

 Një aktor kërcënues do të duhet të heqë larg mekanizmave
mbrojtës të rrjetit një shtresë në të njëjtën kohë.

 Megjithatë, me evoluimin e rrjeteve pa kufij, një artichoke 
sigurie është një analogji më e mirë.

 Akterët e kërcënimeve mund të kenë nevojë vetëm për të
hequr disa "gjethe angjie" për të hyrë në të dhëna të
ndjeshme.

 Për shembull, një pajisje celulare është një fletë që, kur
kompromentohet, mund t'i japë aksesit të kërcënuesit qasje
në informacione të ndjeshme siç janë email-i i korporatës.

 Dallimi kryesor midis qepës së sigurisë dhe artikut të sigurisë
është se jo çdo fletë duhet të hiqet për të marrë në të dhënat.

Mbrojtja e thellë
Qepja e Sigurisë dhe Qasjet e Artichokës së Sigurisë



 Politikat sigurojnë themelin për sigurinë e rrjetit duke 
përcaktuar atë që është e pranueshme.

 Politikat e biznesit janë udhëzimet e zhvilluara nga një
organizatë që qeverisin veprimet e saj dhe veprimet e 
punonjësve të saj.

 Një organizatë mund të ketë disa politika udhëzuese:
• Politikat e kompanisë - vendosin rregullat e sjelljes dhe

përgjegjësitë e punonjësve dhe punëdhënësve.
• Politikat e punonjësve - identifikoni pagën e 

punonjësve, orarin e pagesës, përfitimet e punonjësve, 
orarin e punës, pushimet, dhe më shumë.

• Politikat e sigurisë - identifikojnë një sërë objektivash të
sigurisë për një kompani, përcaktojnë rregullat e sjelljes
për përdoruesit dhe administratorët dhe përcaktojnë
kërkesat e sistemit.

Politikat e Sigurisë
Politika e Biznesit



 Një politikë gjithëpërfshirëse e sigurisë ka një numër
përfitimesh:
• Demonstron angazhimin e një organizate për sigurinë.
• Vendos rregullat për sjelljen e pritshme.
• Siguron qëndrueshmëri në operacionet e sistemit, blerjen

dhe përdorimin e softuerëve dhe pajisjeve dhe
mirëmbajtjen.

• Përcakton pasojat ligjore të shkeljeve.
• I jep personelit të sigurisë mbështetjen e menaxhmentit.

 Një politikë sigurie mund të përfshijë një ose më shumë
nga artikujt e treguar në figurë.

 Një politikë e përdorimit të pranueshëm (AUP) është një
nga politikat më të zakonshme dhe mbulon atë që
përdoruesit janë të lejuar dhe nuk lejohen të bëjnë në
komponentët e ndryshëm të sistemit.

Politikat e Sigurisë



 Shumë organizata mbështesin Sjelljen e Pajisjes
Tuaj (BYOD), i cili u mundëson punonjësve të
përdorin pajisjet e tyre mobile për të pasur qasje në
burimet e kompanisë.

 Një politikë BYOD duhet të përfshijë:
• Specifikoni qëllimet e programit BYOD.
• Identifikoni cilat punonjës mund të sjellin pajisjet e 

tyre.
• Identifikoni se cilat pajisje do të mbështeten.
• Identifikoni nivelin e aksesit të punonjësve që jepen

gjatë përdorimit të pajisjeve personale.
• Përshkruani të drejtat për qasje dhe aktivitetet e 

lejuara për personelin e sigurisë në pajisjen.
• Identifikoni cilat rregulla duhet të respektohen kur

përdoren pajisjet e punonjësve.
• Identifikoni masat mbrojtëse për të vendosur nëse një

pajisje është kompromentuar.

Politikat e Sigurisë
Politikat BYOD



 Praktikat më të mira të sigurisë të BYOD në
vijim ndihmojnë në zbutjen e rreziqeve BYOD:
• Qasja e mbrojtur me fjalëkalim për çdo pajisje

dhe llogari.
• Lidhja me valë e kontrolluar me dorë në mënyrë

që pajisja lidhet vetëm me rrjetet e besueshme.
• Mbani software përditësuar për të zbutur kundër

kërcënimeve të fundit.
• Rezervoni të dhënat në rast se pajisja humbet

ose vjedh.
• Aktivizo shërbimet e gjetjes "Gjej pajisjen time" 

që mund të fshijë një pajisje të humbur.
• Sigurimi i softuerit antivirus.
• Përdorni softuerin e Menaxhimit të Pajisjeve

Mobile (MDM) për t'u mundësuar ekipeve të TI-
së të zbatojnë parametrat e sigurisë dhe
konfigurimet e softuerit në të gjitha pajisjet që
lidhen me rrjetet e kompanisë.

Politikat e Sigurisë
Politikat BYOD (Vazh.)



 Rregulloret dhe standardet e 
pajtueshmërisë përcaktojnë se cilat
organizata janë përgjegjëse për ofrimin
dhe përgjegjësinë nëse ato dështojnë të
përmbushin.

 Rregullat e pajtueshmërisë që një
organizatë është e detyruar të ndjekin
varen nga lloji i organizatës dhe të dhënat
që merret nga organizata.

 Rregullat specifike të pajtueshmërisë do të
diskutohen më vonë gjatë kursit.

Politikat e Sigurisë
Rregulloret dhe standardet e pajtueshmërisë
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Kontrolli i Qasjes



Konceptet e Kontrollit të Qasjes
Siguria e Komunikimeve: CIA

 Siguria e informacionit merret me mbrojtjen e 
informacionit dhe sistemeve të informacionit nga
aksesi, përdorimi, zbulimi, prishja, modifikimi ose
shkatërrimi i paautorizuar.
 Treshja e CIA-s përbëhet nga:

• Konfidencialiteti - vetëm njësitë e autorizuara mund
të kenë qasje në informata.

• Integriteti - informacioni duhet të mbrohet nga
ndryshimet e paautorizuara.

• Disponueshmëria - informacioni duhet të jetë në
dispozicion të palëve të autorizuara që kërkojnë
atë, kur e kërkojnë atë.



Konceptet e Kontrollit të Qasjes
Modelet e Kontrollit të Hyrjes
 Modelet e kontrollit të qasjes bazë përfshijnë si në vijim:

• Kontrolli i detyrueshëm i qasjes (MAC) - zbaton kontrollin
më të rreptë të qasjes, duke mundësuar aksesin e 
përdoruesit bazuar në pastrimin e sigurisë.

• Kontrolli diskrecional i aksesit (DAC) - lejon përdoruesit të
kontrollojnë qasjen në të dhënat e tyre si pronarë të atyre të
dhënave.

• Kontrolli jo-diskrecional i qasjes - qasja bazohet në role dhe
përgjegjësi; i njohur gjithashtu si kontrolli i qasjes së bazuar
në role (RBAC).

• Atributi i bazuar në kontrollin e qasjes (ABAC) - qasja
bazohet në atributet e burimit të qasur, përdoruesit që i
qasen asaj dhe faktorëve të mjedisit, siç është koha e ditës.

 Një tjetër model i kontrollit të qasjes është parimi i
privilegjit më të vogël, i cili thotë se përdoruesve duhet t'u
jepet shuma minimale e aksesit që kërkohet për të kryer
funksionin e tyre të punës.



Përdorimi i AAA

 Autentifikimi, Autorizimi dhe
Kontabiliteti (AAA) është një sistem
i shkallëzuar për kontrollin e qasjes.
• Authentication - përdoruesit dhe

administratorët duhet të provojnë
se ata janë ata që thonë ata janë.

• Autorizimi - përcakton cilat burime
përdoruesi mund të hyjë dhe cilat
operacione përdoruesi lejohet të
kryejë.

• Kontabiliteti - regjistron atë që
përdoruesi e bën dhe kur e bëjnë
atë.



Përdorimi i AAA

 Dy metoda të zakonshme AAA të legalizuara përfshijnë:
• Authentication AAA Local - Kjo metodë vërteton përdoruesit kundër

përdoruesve dhe fjalëkalimeve të ruajtura në nivel lokal. AAA lokale është
ideale për rrjetet e vogla.

• Authentication AAA Authentication Server - Kjo metodë vërteton kundër një
server qendror AAA që përmban emrat e përdoruesve dhe fjalëkalimet për
të gjithë përdoruesit. Autentifikimi AAA i bazuar në server është i
përshtatshëm për rrjetet mes të mëdha dhe të mëdha.

 Procesi për të dyja llojet shfaqet në rrëshqitjen tjetër.



Përdorimi i AAA

Local AAA Authentication Server-Based AAA Authentication



Përdorimi i AAA
AAA account registers

 Accounting siguron më shumë siguri sesa thjesht autentifikim.

 Serverat AAA mbajnë një regjistër të hollësishëm të saktësisht se çka bën
përdoruesi i legalizuar në pajisje.



Përdorimi i AAA
AAA Accounting Logs (Cont.)
 Llojet e ndryshme të informacionit të kontabilitetit që mund të

mblidhen përfshijnë:

• Netowork Accounting- kap informacione të tilla si pikat e 
paketave dhe byte.

• Connection Accounting - kap informacione për të gjitha lidhjet e 
jashtme.

• EXEC Accounting - kap informacion rreth predhave të
përdoruesit duke përfshirë emrin e përdoruesit, datën, kohën e 
fillimit dhe të ndalimit dhe adresën IP të serverit të qasjes.

• System Accounting - kap informacione për të gjitha ngjarjet në
nivel sistemi.

• Command Accounting - kap informacion rreth komandave të
ekzekutuara shell.

• Resource Accounting - kap "mbështetje" e regjistrimit "start" dhe
"stop" për thirrjet që kanë kaluar tek autentifikimi i përdoruesit.



Intelegjenca Kërcënuese



Burimet e Informacionit
Komunitetet e Inteligjencës së Rrjetit

 Organizatat e inteligjencës kërcënuese si CERT, SANS dhe MITER ofrojnë
informacione të hollësishme mbi kërcënimet që janë jetike për praktikat e 
sigurisë kibernetike.



Burimet e Informacionit
Raportet e Cisco Cybersecurity

 Cisco ofron Raportin e Sigurisë së
Kibernetikës çdo vit, i cili siguron një
përditësim mbi gjendjen e gatishmërisë së
sigurisë, analizën e ekspertëve të dobësive
më të mira, faktorët pas shpërthimit të
sulmeve duke përdorur adware dhe spam, 
dhe më shumë.



Burimet e Informacionit
Bloget e Sigurisë dhe Podcasts

 Bloget dhe podcasts e sigurisë
ndihmojnë profesionistët e 
sigurisë kibernetike të kuptojnë
dhe zbusin kërcënimet në
zhvillim



Shërbimet e inteligjencës kërcënuese
Cisco Talos

 Shërbimet e inteligjencës kërcënuese
lejojnë shkëmbimin e informacionit të
kërcënimeve të tilla si dobësitë, 
treguesit e kompromisit (IOC), dhe
teknikat e zbutjes dhe zbulimit.

 Cisco Talos mbledh informacione për
kërcënimet aktive, ekzistuese dhe ato
në zhvillim. Talos pastaj u siguron
abonentëve të saj mbrojtje të plotë
kundër këtyre sulmeve dhe malware.



Shërbimet e inteligjencës kërcënuese
FireEye

 FireEye është një kompani tjetër
sigurie që ofron shërbime për të
ndihmuar ndërmarrjet të sigurojnë
rrjetet e tyre.

 FireEye ofron informacion të
kërcënimit në rritje dhe raporte të
inteligjencës së kërcënimit.



Shërbimet e inteligjencës kërcënuese
Ndarja e treguesve të automatizuar

 Automated Indicator Sharing (AIS) 
është një program që lejon qeverinë
federale të SHBA-së dhe sektorin
privat të ndajnë treguesit e 
kërcënimeve.

 AIS krijon një ekosistem ku, sapo të
njihet një kërcënim, ajo ndahet
menjëherë me komunitetin.



Shërbimet e inteligjencës kërcënuese
Baza e të Dhënave të Cenueshmërisë dhe Ekspozimeve të Përbashkëta

 Common Vulnerabilities and 
Exposures (CVE) është një bazë të
dhënash për dobësitë që përdor një
skemë të standardizuar të emërtimit
për të lehtësuar ndarjen e 
inteligjencës së kërcënimit.



Shërbimet e inteligjencës kërcënuese
Intelegjenca Kërcënuese dhe Standardet e Komunikimit

 Standardet e Inteligjencës Kërcënuese (CTI) 
si STIX dhe TAXII lehtësojnë shkëmbimin e 
informacionit të kërcënimit duke specifikuar
strukturat e të dhënave dhe protokollet e 
komunikimit:
• Shprehja e informacionit të kërcënimit të

strukturuar (STIX) - specifikimet për
shkëmbimin e informacionit të kërcënimit
kibernetik në mes të organizatave.

• Shkëmbimi i automatizuar i informacionit të
treguesit (TAXII) - specifikim për një protokoll
shtresash aplikimi që lejon komunikimin e 
CTI mbi HTTPS. TAXII është projektuar për
të mbështetur STIX.



Përmbledhje

 Rreziku i sigurisë në internet përbëhet nga asetet, dobësitë dhe kërcënimet.

 Asetet përbëjnë sipërfaqen e sulmit që kërcënojnë aktorët mund të synojnë.

 Rreziqet përfshijnë çdo dobësi të shfrytëzueshme në një sistem ose në dizajnin e tij.

 Kërcënimet lehtësohen më mirë duke përdorur një qasje mbrojtëse në thellësi.

 Analogjia e qepëve të sigurisë ilustron një qasje të shtresuar ndaj sigurisë.

 Analogjia e artichokës së sigurisë më mirë përfaqëson rrjetet e sotme.

 Politikat e biznesit janë udhëzimet e zhvilluara nga një organizatë për të qeverisur
veprimet e saj dhe veprimet e punonjësve të saj.

 Një politikë sigurie identifikon një sërë objektivash të sigurisë për një kompani, 
përcakton rregullat e sjelljes për përdoruesit dhe administratorët dhe përcakton
kërkesat e sistemit.



Përmbledhje

 Një politikë BYOD, e cila u mundëson punonjësve të përdorin pajisjet e tyre
mobile për të pasur akses në burimet e kompanisë, rregullon cilat punonjës u 
lejohet të kenë qasje në burimet që përdorin pajisjet e tyre personale.
 Të gjitha organizatat duhet të jenë në përputhje me rregulloret specifike për

llojin e organizatës dhe të dhënat që organizata i trajton.
 Treshja e CIA-s përbëhet nga konfidencialiteti, integriteti dhe

disponueshmëria.
 Modelet e kontrollit të qasjes bazë përfshijnë si në vijim:

• Kontrolli i detyrueshëm i qasjes (MAC)
• Kontrolli diskrecional i qasjes (DAC)
• Kontrolli jo-diskrecional i qasjes
• Kontrolli i qasjes i bazuar në atribute (ABAC)
• Parimi i privilegjit më të vogël



Përmbledhje

 Kontrolli i qasjes AAA përfshin autentifikimin, autorizimin dhe kontabilitetin.
 Dy metoda të zakonshme të autentifikimit janë Authentication AAA Local dhe

Authentication AAA Authentication.
 Kontabiliteti AAA mban një regjistër të hollësishëm të saktësisht se çka bën

përdoruesi i legalizuar në pajisje.
 Regjistrat AAA të kontabilitetit përfshijnë:

• Kontabiliteti i Rrjetit
• Kontabiliteti i Lidhjes
• EXEC Kontabiliteti
• Sistemi i Kontabilitetit
• Komandën e Kontabilitetit
• Kontabiliteti i resurseve



Përmbledhje

 Organizatat e inteligjencës kërcënuese si CERT, SANS dhe MITER ofrojnë informacione të
hollësishme mbi kërcënimet që janë jetike për praktikat e sigurisë kibernetike.

 Raporti i Cybersecurity Cisco ofron një përditësim mbi gjendjen e sigurisë.

 Bloget dhe podkastët e sigurisë ndihmojnë profesionistët e sigurisë kibernetike të kuptojnë
dhe zbusin kërcënimet në zhvillim.

 Shërbimet e inteligjencës kërcënojnë shkëmbimin e informacionit të kërcënimit.

 FireEye ofron informacion të kërcënimit në rritje dhe raporte të inteligjencës së kërcënimit.

 AIS krijon një ekosistem ku, sapo të njihet një kërcënim, ajo ndahet menjëherë me 
komunitetin.

 Baza e të dhënave të CVE përdor një skemë të standardizuar të emërtimit për të lehtësuar
ndarjen e inteligjencës së kërcënimit.

 Standardet STIX dhe TAXII lehtësojnë shkëmbimin e informacionit të kërcënimeve duke 
specifikuar strukturat e të dhënave dhe protokollet e komunikimit.
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Kriptografia



 Shqetësimet e sigurisë së informacionit që
mbrojnë pajisjet e infrastrukturës së rrjetit
dhe sigurimin e të dhënave gjatë udhëtimit
në rrjet.

 Kriptografia ndihmon në realizimin e katër
objektivave të sigurisë së informacionit:
• Konfidencialiteti i të dhënave - vetëm

përdoruesit e autorizuar mund t'i lexojnë të
dhënat.

• Integriteti i të dhënave - të dhënat nuk janë
ndryshuar nga palët e paautorizuara.

• Authentication origjinës - të dhënat në të
vërtetë kanë origjinën në burimin e pritshëm.

• Mosdeklarimi - integriteti i mesazhit është i
pakundërtueshëm nga dërguesi.

Çfarë është kriptografia?
Sigurimi i komunikimeve



 Kriptologjia është shkenca e bërjes
dhe thyerjes së kodeve sekrete. 
Ka dy disiplina:
• Kriptografia - Ky është zhvillimi dhe

përdorimi i kodeve që përdoren për
komunikim privat. Në mënyrë të
veçantë, është praktika dhe studimi i
teknikave për të siguruar komunikimet.

• Kriptoanaliza - Kjo është thyerja e 
kodeve. Në mënyrë të veçantë, është
praktika dhe studimi i përcaktimit dhe
shfrytëzimit të dobësive në teknikat
kriptografike.

Çfarë është kriptografia?
Kriptologjia



 Një shifër është një algoritëm që përbëhet nga një seri hapash të përcaktuar
mirë që mund të ndiqen si një procedurë gjatë kriptimit dhe dekriptimit të
mesazheve.

Çfarë është kriptografia?
Kriptografia - Shifrat

 Më poshtë janë llojet e shifrave që janë
përdorur gjatë viteve:
• Zëvendësimi i shifrimit - Zëvendësimi i

shifrave ruan frekuencën e mesazhit origjinal.
• Shifra e transpozimit - Në shifrat e 

transpozimit, asnjë letër nuk zëvendësohet; 
ato thjesht ndryshohen.

• Shifrat polyalphabetic - Shifrat polyalphabetic 
bazohen në zëvendësimin, duke përdorur
alfabetet e shumëfishta zëvendësimi.



 Ekzistojnë një numër i metodave të thyerjes së kodit (kriptoanaliza), të tilla si forca brutale, 
ciphertext dhe i njohur tekst-plaintext, ndër të tjera.

Çfarë është kriptografia?
Kriptoanaliza - Thyerja e kodit

 Disa metoda përdoren në kriptanalizë:
• Brute-force - Kriptoanalisti përpiqet çdo çelës të mundshëm duke e ditur se 

përfundimisht njëri prej tyre do të punojë.
• Ciphertext - Kriptanalisti ka tekstin cipher të disa mesazheve të koduara, por nuk ka

njohuri për tekstin themelor.
• I njohur - Plaintext - Kriptanalisti ka qasje në tekstin cipher të disa mesazheve dhe di 

diçka rreth teksteve të thjeshta që qëndrojnë në themel të asaj cipë.
• Zgjedhur-Plaintext - Kriptanalisti zgjedh të dhënat që pajisja e kodimit krijon encrypted 

dhe vëzhgon output ciphertext.
• Zgjedhur-Ciphertext - Kriptanalisti mund të zgjedhë shifra të ndryshme ciprike që do të

decrypted dhe ka qasje në plaintext decrypted.
• Meet-in-the-Middle - Kriptanalisti njeh një pjesë të thjeshtë dhe tekstin përkatës të ciprës.



 Me teknologjinë moderne, siguria e 
enkriptimit qëndron në sekretin e 
çelësave, jo në algoritmin.
 Dy terma që përdoren për të

përshkruar çelësat janë:
• Gjatësia kryesore - E quajtur edhe

madhësia kryesore, kjo matet në
copa. Në këtë kurs, ne do të përdorim
termin gjatësi kyçe.

• Keyspace - Ky është numri i
mundësive që mund të krijohen nga
një gjatësi specifike kyçe.

 Ndërsa rritet gjatësia kryesore, 
hapësira e çelësave rritet në mënyrë
eksponenciale.

Çfarë është kriptografia?
Qelësat



 Hierat kriptografike përdoren për të verifikuar dhe siguruar
integritetin e të dhënave.

 Hashing bazohet në një funksion matematik të njëanshëm që
është relativisht i lehtë për të llogaritur, por shumë më vështirë
për t'u kthyer.

 Funksioni hashing kriptografik gjithashtu mund të përdoret për
të verifikuar vërtetimin.

 Një funksion hash merr një bllok të ndryshueshëm të të
dhënave binare, që quhet mesazhi, dhe prodhon një
përfaqësim të fiksuar, të kondensuar, të quajtur hash.

 Hash-i që rezulton është gjithashtu i quajtur edhe thërrmimi, 
trullosja ose digjitalizimi i mesazhit.

 Me funksione hash, është computably impossible për dy grupe
të ndryshme të të dhënave për të dalë me të njëjtën output 
hash.

 Çdo herë që të dhënat ndryshohen ose ndryshohen, vlera e 
hash gjithashtu ndryshon.

Integriteti dhe origjinaliteti
Funksionet kriptografike Hash



 Matematikisht, ekuacioni h = H (x) përdoret
për të shpjeguar se si funksionon një
algoritëm hash.

 Një funksion hash kriptografik duhet të ketë
vetitë e mëposhtme:

• Hyrja mund të jetë çdo gjatësi.
• Produkti ka një gjatësi fikse.
• H (x) është relativisht e lehtë për të llogaritur

për çdo x të dhënë.
• H (x) është një mënyrë dhe jo e kthyeshme.
• H (x) është pa përplasje, që do të thotë se dy

vlera të ndryshme të hyrjes do të rezultojnë
në vlera të ndryshme hash.

Integriteti dhe origjinaliteti
Operacionet kriptografike Hash



 Funksionet Hash përdoren për të siguruar integritetin e një mesazhi. Ata sigurojnë që të dhënat nuk kanë
ndryshuar aksidentalisht apo me dashje.

 Tre algoritme të njohura të hashing-it janë 128-bit MD5, SHA-1 dhe SHA-2.
• MD5 me 128-bit digest - Një funksion i njëanshëm që prodhon një mesazh 128-bit hashed. MD5 konsiderohet të jetë një

algoritëm trashëgimi. Rekomandohet që SHA-2 të përdoret në vend të kësaj.
• SHA-1 - Shumë e ngjashme me funksionet hash të MD5. Ekzistojnë disa versione. SHA-1 krijon një mesazh 160 bit dhe

është pak më i ngadalshëm se MD5. SHA-1 ka defekte të njohura dhe është një algoritëm trashëgimi.
• SHA-2 - algoritmi i gjenerimit të ardhshëm dhe duhet të përdoret sa herë që të jetë e mundur.

 Ndërsa hashing mund të përdoret për të zbuluar ndryshimet aksidentale, nuk mund të përdoret për të mbrojtur
kundër ndryshimeve të qëllimshme. Nuk ka asnjë informacion identifikues unik nga dërguesi në procedurën e 
hashingut.

Integriteti dhe origjinaliteti
MD5 dhe SHA



 Për të shtuar autentikimin për sigurimin e integritetit, përdoret
një kod i legalizuar i mesazhit të mesazhit të hash (HMAC).

 Për të shtuar autentikimin, HMAC përdor një çelës sekret
shtesë si hyrje në funksionin hash.

 Vetëm dërguesi dhe marrësi e dinë çelësin e fshehtë, dhe
prodhimi i funksionit të hash-it tani varet nga të dhënat e hyrjes
dhe çelësi i fshehtë.

 Vetëm partitë që kanë qasje në këtë çelës sekret mund të
llogarisin thyerjen e një funksioni HMAC.

 Nëse tretet që llogaritet nga pajisja marrëse është e barabartë
me tretjen që u dërgua, mesazhi nuk është ndryshuar.

Integriteti dhe origjinaliteti
Kodi i Autentifikimit të Mesazhit Hash



Këto dy klasa ndryshojnë në mënyrën se si përdorin çelësat:

• Algoritmet simetrike të enkriptimit - Algoritmet e kodimit përdorin të njëjtin çelës për të koduar dhe
dekriptuar të dhënat. Ata bazohen në premisat që secila parti komunikuese e di çelësin e paracaktuar.

• Algoritme encryption asimetrike - Algoritmet e encryption përdorin çelësa të ndryshëm për të encrypt 
dhe decrypt të dhënave. Ata bazohen në supozimin se dy partitë komunikuese nuk kanë ndarë më parë
një sekret dhe duhet të krijojnë një metodë të sigurt për ta bërë këtë. Algoritmet asimetrike janë të
burimeve intensive dhe më të ngadalshme për t'u ekzekutuar.

Konfidencialiteti
Enkriptimi



 Algoritmet simetrike përdorin të njëjtin çelës të parazgjedhur për të koduar dhe dekriptuar të
dhënat.

 Sot, algoritmet simetrike të kodimit përdoren zakonisht me trafik VPN. Kjo sepse algoritmet
simetrike përdorin më pak CPU sesa algoritmet e kodimit asimetrike.

 Kur përdoren algoritme simetrike të enkriptimit, si çdo lloj tjetër i enkriptimit, sa më gjatë çelësi, aq
më shumë do të duhet që dikush të zbulojë çelësin.

 Shumica e çelësave të kodimit janë ndërmjet 112 dhe 256 bit. Përdorni një çelës më të gjatë për
komunikime më të sigurta.

Konfidencialiteti
Enkriptimi simetrik



Algoritmet e encryption 
zakonisht klasifikohen si:

 Shifrat e bllokut - Shifrat e 
bllokut transformojnë një bllok
të fiksuar të një teksti të
thjeshtë në një bllok të
zakonshëm të ciprës së 64 
ose 128 bits.

 Shifrat e drejtpërdrejtë -
Shifrat e transmetimit të
encrypt plaintext një byte ose
një bit në një kohë.

Konfidencialiteti
Algoritmet simetrike të enkriptimit

Algoritme simetrike të kodimit të njohur përfshijnë: Standard Encryption Data (DES), 
3DES (Triple DES), Advanced Encryption Standard (AES) Algoritmi Encryption Optimized 
Software (SEAL), Shifrat Rivest (RC)



 Algoritmet asimetrike, të quajtura edhe algoritme me çelës publik, janë projektuar në mënyrë që
çelësi që përdoret për enkriptim është i ndryshëm nga çelësi që përdoret për dekriptim.

 Çelësi i dekriptimit nuk mund të llogaritet në asnjë kohë të arsyeshme nga çelësi i kodimit dhe
anasjelltas.

 Algoritmet asimetrike përdorin një çelës publik dhe një çelës privat.

 Të dy çelësat janë të aftë për procesin e enkriptimit, por çelësi plotësues i çiftëzuar kërkohet për
dekriptim.

 Procesi është gjithashtu i kthyeshëm në atë të dhënash të koduara me çelësin publik që kërkon
çelës privat për të dekriptuar.

 Ky proces mundëson algoritme asimetrike për të arritur konfidencialitetin, vërtetimin dhe integritetin.

Konfidencialiteti
Algoritmet Asimetrike të Kriptimit



 Algoritmet asimetrike përdoren për të
siguruar konfidencialitet pa para-ndarjen e 
një fjalëkalimi.

 Qëllimi i konfidencialitetit të algoritmeve
asimetrike fillohet kur procesi i enkriptimit
fillon me çelësin publik.

 Procesi mund të përmblidhet duke 
përdorur formulën: Çelësi publik (Encrypt) 
+ Çelësi privat (Decrypt) = Konfidencialiteti

• Kur çelësi publik përdoret për të koduar të
dhënat, duhet të përdoret kyç privat për të
dekriptuar të dhënat.

• Vetëm një mikse ka çelësin privat.

Konfidencialiteti
Enkriptimi asimetrik - Konfidencialiteti



 Qëllimi i legalizimit të algoritmave asimetrike është
iniciuar me procesin e enkriptimit të çelësit privat.

 Procesi mund të përmblidhet duke përdorur formulën

 Çelësi privat (Encrypt) + Tasti publik (Decrypt) = 
Autentifikim

 Kur çelësi privat përdoret për të enkriptuar të dhënat, 
duhet të përdoret çelësi përkatës publik për të dekriptuar
të dhënat.

 Për shkak se vetëm një mikpritës ka çelësin privat, 
vetëm ai strehë mund të ketë koduar mesazhin, duke 
siguruar vërtetimin e dërguesit.

 Kur një host me sukses decrypts një mesazh duke 
përdorur një çelës publik, ajo është e besuar se çelësi
privat encrypted mesazh, i cili verifikon dërguesit.

Konfidencialiteti
Enkriptimi asimetrik - Authentication



 Kombinimi i dy proceseve të encryption asimetrike siguron konfidencialitetin, autentifikimin dhe
integritetin e mesazhit.

Konfidencialiteti
Enkriptimi asimetrik - Integriteti



 Diffie-Hellman (DH) është një algoritëm matematik
asimetrik që lejon dy kompjuterë të gjenerojnë një
sekret të përbashkët identik pa komunikuar më
parë.

 Kyç i ri i përbashkët nuk është shkëmbyer në të
vërtetë mes dërguesit dhe pranuesit.

 Megjithatë, për shkak se të dy palët e njohin atë, 
çelësi mund të përdoret nga një algoritëm
encryption për të encrypt trafikun midis dy
sistemeve.

 Siguria e DH është e bazuar në faktin se ai përdor
një numër të jashtëzakonshëm të madh në llogaritjet
e tij.

 Për fat të keq, sistemet asimetrike kyçe janë
jashtëzakonisht të ngadalta për çdo lloj encryption 
pjesa më e madhe. Kjo është arsyeja pse është e 
zakonshme që të enkriptohet pjesa më e madhe e 
trafikut duke përdorur një algoritëm simetrik.

Konfidencialiteti
Diffie-Hellman



Infrastruktura më qelës publik



Kriptografia me qelës publik
Përdorimi i Nënshkrimit Digjital
 Nënshkrimet digjitale janë një teknikë matematikore e përdorur

për të siguruar autenticitetin, integritetin dhe mosnjohjen në
formën e nënshkrimit të kodeve dhe certifikatave dixhitale.
• Nënshkrimet digjitale zakonisht përdoren në dy situatat e 

mëposhtme:
• Nënshkrimi i kodeve - nënshkrimi i kodit përdoret për të

verifikuar integritetin e skedarëve ekzekutues të shkarkuar nga
një uebsajt shitësish.

 Certifikatat digjitale - Këto përdoren për të vërtetuar identitetin
e një sistemi dhe për të shkëmbyer të dhëna konfidenciale.
• Ekzistojnë tre algoritme të Standardeve të Nënshkrimit Digital 

(DSS) të përdorura për gjenerimin dhe verifikimin e nënshkrimit
digjital:

• Algoritmi i Nënshkrimit Digital (DSA)
• Rivest-Shamir Adelman Algoritmi (RSA)
• Algoritmi i nënshkrimit të algjeve eliptike (ECDSA)



Kriptografia me qelës publik
Nënshkrimet Digjitale për kodim
 Nënshkrimet digjitale zakonisht përdoren për të siguruar

siguri për origjinalitetin dhe integritetin e kodit të softuerit.

 Dosjet e ekzekutueshme janë të mbështjellura në një zarf 
të nënshkruar në mënyrë digjitale, gjë që i lejon
përdoruesit përfundimtar të verifikojë nënshkrimin para 
instalimit të softuerit.

 Kodi i nënshkrimit digjital siguron disa siguri rreth kodit:

• Kodi është autentik dhe në fakt vjen nga botuesi.
• Kodi nuk është modifikuar pasi që u largua nga botuesi i

softuerit.
• Botuesi publikoi në mënyrë të pamohueshme kodin. Kjo

siguron mosnjohje të aktit të botimit.



Kriptografia me qelës publik
Nënshkrimet Digjitale per Certifikata Digjitale
 Një certifikatë dixhitale u mundëson

përdoruesve, pretëve dhe
organizatave të shkëmbejnë
informacione të sigurta nëpërmjet
internetit.

 Në mënyrë të veçantë, një certifikatë
dixhitale përdoret për të vërtetuar
dhe verifikuar që përdoruesit që
dërgojnë një mesazh janë ata që
pretendojnë të jenë.

 Certifikatat digjitale mund të
përdoren gjithashtu për të siguruar
konfidencialitet për pranuesin me 
mjetet për të koduar një përgjigje.



 Kur vendoset një lidhje asimetrike midis dy ushtrive, pret do të shkëmbejnë informatat e tyre kryesore
publike.

 Palët e treta të besuara në internet vërtetojnë vërtetësinë e këtyre çelësave publikë duke përdorur
certifikatat digjitale. Pala e tretë lëshon kredencialet që janë vështirë të krijohen.

 Prej asaj pike përpara, të gjithë individët që i besojnë palës së tretë thjesht pranojnë kredencialet që lëshon
pala e tretë.

Autoritetet dhe Sistemit I Besimit PKI
Menaxhimi I Qelësit Publik

 Infrastruktura me qeles publike (PKI) është një
shembull i një sistemi të besuar të palëve të treta të
referuara si autoritet certifikimi (CA).

 AK lëshon certifikata digjitale që vërtetojnë identitetin
e organizatave dhe përdoruesve.

 Këto certifikata përdoren gjithashtu për të nënshkruar
mesazhe për të siguruar që mesazhet të mos jenë të
manipuluara.



Autoritetet dhe Sistemit I Besimit PKI
Infrastruktura e Qelësit Publik
 PKI është e nevojshme për të mbështetur shpërndarjen në shkallë të gjerë dhe identifikimin e 

çelësave të enkriptimit publik.

 Korniza PKI lehtëson një marrëdhënie shumë të shkallëzuar të besimit.

 Përbëhet nga hardueri, softueri, njerëzit, politikat dhe procedurat e nevojshme për krijimin, 
menaxhimin, ruajtjen, shpërndarjen dhe revokimin e certifikatave digjitale.

 Jo të gjitha certifikatat e PKI pranohen direkt nga një AK. Një autoritet regjistrimi (RA) është një
autorizim i varur dhe është i certifikuar nga një CA rrënjë për të lëshuar certifikata për përdorime
specifike.



Autoritetet dhe Sistemit I Besimit PKI
Sistemi I Autoriteteve të PKI
 Shitësit Shumë ofrojnë servera CA si një shërbim i menaxhuar ose si një produkt i përdoruesit të fundit.

 Organizatat gjithashtu mund të zbatojnë PKI-të private duke përdorur Microsoft Server ose Open SSL.

 CA lëshon certifikata bazuar në klasa që përcaktojnë se sa besohet një certifikatë.

 Numri i klasës përcaktohet nga mënyra rigoroze e procedurës që ka vërtetuar identitetin e mbajtësit kur
është lëshuar certifikata.

 Sa më i lartë numri i klasës, aq më i besuar është certifikata.

 Disa çelësa publikë të CA-së janë të parapërgatitur, të tilla si ato të listuara në shfletuesit e uebit.

 Një ndërmarrje gjithashtu mund të zbatojë PKI për përdorim të brendshëm.



Autoritetet dhe Sistemit I Besimit PKI
Sistemi I Besimit të PKI
 PKI-të mund të formojnë topologji të

ndryshme të besimit. Më e thjeshtë
është topologjia PKI me rrënjë të
vetme.

Në rrjetet më të mëdha, CA-të e PKI 
mund të lidhen duke përdorur dy
arkitektura bazë:

• Topologji CA të kryqëzuara - Ky
është një model peer-to-peer në të
cilin CA-të individuale krijojnë
marrëdhënie besimi me CA të tjera
duke certifikuar vërtetimin e CA-së.

• Topologji hierarkike të CA-së - Niveli
më i lartë CA quhet rrjeti CA. Ajo
mund të lëshojë certifikata për
përdoruesit përfundimtarë dhe për
një CA vartës.

Single-Root PKI

Cross-certified CA

Hierarchical CA



 Ndërveprimi midis një PKI dhe shërbimeve
mbështetëse të tij është një shqetësim, sepse
shumë shitës të CA kanë propozuar dhe zbatuar
zgjidhje pronësore në vend që të presin që
standardet të zhvillohen.

 Për të trajtuar këtë shqetësim të ndërveprimit, 
IETF publikoi Internetin X.509 Politikat Publike të
Çertifikimit të Infrastrukturës dhe Kornizën e 
Praktikave të Certifikimit (RFC 2527).

 Standardi X.509 version 3 (X.509v3) përcakton
formatin e një certifikate dixhitale.

Autoritetet dhe Sistemit I Besimit PKI
Ndërveprimi i shitësve të ndryshëm të PKI



 Të gjitha sistemet që përdorin PKI duhet të kenë çelësin publik të AK-së, 
të quajtur certifikata e vetë-nënshkruar.

 Çelësi publik i AK-së verifikon të gjitha certifikatat e lëshuara nga AK dhe
është jetike për funksionimin e duhur të PKI.

 Procesi i rregjistrimit të certifikatës fillon kur certifikatat e CA-së shfridhen
në brez përgjatë një rrjeti dhe autentifikimi bëhet me anë të telefonit
(OOB).

 Sistemi që regjistrohet me PKI kontakton një AK për të kërkuar dhe për të
marrë një çertifikatë dixhitale identiteti për vete dhe për të marrë
certifikatën e vetëshkruar të Autoritetit Kontraktues.

 Faza përfundimtare verifikon që certifikata e Autoritetit Kontraktues është
autentik dhe kryhet duke përdorur një metodë OOB si sistemi i thjeshtë i
telefonave të vjetër (POTS) për të marrë shenjën e gishtit të certifikatës së
identitetit të vlefshëm të CA.

 Një çertifikatë dixhitale mund të revokohet nëse kyç është komprometuar
ose nëse nuk është më i nevojshëm.

Autoritetet dhe Sistemi i Besimit PKI
Regjistrimi i Certifikatave, Autentifikimi dhe Revokimi



 Disa nga aplikimet e shumta të PKI-ve janë:
• SSL / TLS çertifikatë me bazë peer authentication
• Trafiku i sigurt i rrjetit duke përdorur IPsec VPN
• Trafiku Web HTTPS
• Kontrollo qasjen në rrjet duke përdorur 802.1x 

authentication
• Sigurohuni me email duke përdorur protokollin S / 

MIME
• Mesazhe të menjëhershme të sigurta
• Miraton dhe autorizon aplikimet me nënshkrimin e 

kodit
• Mbroni të dhënat e përdoruesit me Sistemin e 

Dhënave të Encryption (EFS)
• Zbatimi i legalizimit me dy faktorë me karta

inteligjente
• Sigurimi i pajisjeve ruajtëse USB

Aplikimet dhe Ndikimet e Kriptografisë
Aplikimi i PKI



 Akterët e kërcënimit mund të përdorin SSL / TLS për të
futur shkeljet e pajtueshmërisë rregullatore, viruset, 
malware, humbjet e të dhënave dhe përpjekjet e 
ndërhyrjes në një rrjet.

 Çështje të tjera të lidhura me SSL / TLS mund të lidhen
me vërtetimin e certifikatës së një web server. Kur kjo
ndodh, shfletuesit e internetit do të shfaqin një
paralajmërim për sigurinë. Çështjet që lidhen me PKI që
lidhen me paralajmërimet e sigurisë përfshijnë:

• Afati i datës së vlefshmërisë - Certifikatat X.509v3 
specifikojnë datat "jo para" dhe "nuk pas". Nëse data e 
tanishme është jashtë intervalit, shfletuesi web shfaq një
mesazh.

• Gabimi i vërtetimit të nënshkrimit - Nëse një shfletues nuk
mund ta vërtetojë nënshkrimin në çertifikatë, nuk ka siguri
se çelësi publik i certifikatës është autentik.

Aplikimet dhe Ndikimet e Kriptografisë
Kriptimi i transaksioneve në rrjet



 Monitorimi i rrjetit bëhet më sfidues kur paketat janë të koduara.

 Për shkak se HTTPS paraqet trafikun HTTP të koduar nga fundi në fund (përmes TLS / SSL), nuk
është aq e lehtë të shikosh trafikun e përdoruesit.

 Këtu është një listë e disa prej gjërave që një analist i sigurisë mund të bënte:

• Konfiguro rregullat për të dalluar trafikun SSL dhe jo SSL, HTTPS dhe trafikun SSL jo-HTTPS.
• Rritja e sigurisë përmes validimit të certifikatës së serverit duke përdorur CRLs dhe OCSP.
• Zbatimi i mbrojtjes së antimalware dhe filtrimi URL i përmbajtjes së HTTPS.
• Vendosni një Cisco SSL Appliance për të dekriptuar trafikun SSL dhe për ta dërguar atë në aparatet e 

sistemit të parandalimit të ndërhyrjeve (IPS) për të identifikuar rreziqet e fshehura normalisht nga SSL.

Aplikimet dhe Ndikimet e Kriptografisë
Enkriptimi dhe monitorimi i sigurisë



Përmbledhje

 Sigurimi i komunikimit me kriptografi përbëhet nga katër elemente:
• Konfidencialiteti i të dhënave për të garantuar që vetëm përdoruesit e autorizuar mund ta lexojnë mesazhin.
• Integriteti i të dhënave për të garantuar që mesazhi nuk është ndryshuar.
• Authentication origjinës garanton se mesazhi nuk është një falsifikim dhe në fakt vjen nga kush thuhet.
• Mosdeklarimi i të dhënave për të garantuar që dërguesi nuk mund të refuzojë ose të refuzojë vlefshmërinë e 

një mesazhi të dërguar.

 Cryptology është shkenca e bërjes dhe thyerjes së kodeve sekrete. Ekzistojnë dy disiplina: kriptografi
dhe kriptanaliza.

 Një shifër është një algoritëm që përbëhet nga një seri hapash të përcaktuar mirë që mund të ndiqen si
një procedurë kur kriptimi dhe dekriptimi i mesazheve.

 Ekzistojnë një numër i metodave të thyerjes së kodit (cryptanalysis), të tilla si forca brutale, ciphertext
dhe i njohur tekst-plaintext, ndër të tjera.

 Me teknologjinë moderne, siguria e enkriptimit qëndron në sekretin e çelësave, jo në algoritmin. Në
mënyrë të veçantë gjatësia kryesore dhe hapësira e çelësave.



Përmbledhje

 Hierat kriptografike përdoren për të verifikuar dhe siguruar integritetin e të dhënave.

 Funksionet Hash e bëjnë atë të pakalueshme për dy grupe të ndryshme të të dhënave për të dalë me të
njëjtin output hash.

 Matematikisht, ekuacioni h = H (x) përdoret për të shpjeguar se si funksionon një algoritëm hash.

 Tre funksione të njohura hash përfshijnë:
• MD5 me një digest 128-bit
• SHA-1
• SHA-2

 Për të përfshirë vërtetimin së bashku me integritetin e mesazhit, një HMAC shtohet si një hyrje për një
funksion hash. Nëse dy palët ndajnë një çelës sekret dhe përdorin funksionet e HMAC për autentikim, 
një trillim HMAC i ndërtuar siç duhet i një mesazhi që një parti ka marrë tregon se pala tjetër ishte autori i
mesazhit.

 Konfidencialiteti i të dhënave sigurohet nëpërmjet një prej dy llojeve të encryption: simetrike dhe
asimetrike.



Përmbledhje

 Konfidencialiteti i të dhënave sigurohet nëpërmjet një prej dy llojeve të encryption: simetrike dhe
asimetrike.

 Algoritmet simetrike përdorin të njëjtin çelës të parazgjedhur për të koduar dhe dekriptuar të dhënat.

 Algoritmet simetrike të enkriptimit klasifikohen shpesh si: Shifrat e bllokut ose Shifrat e rrymës.

 Algoritmet asimetrike, të quajtura edhe algoritme me çelës publik, janë projektuar në mënyrë që çelësi që
përdoret për encryption është i ndryshëm nga çelësi që përdoret për decryption.

 Algoritmet asimetrike përdoren për të siguruar konfidencialitet pa para-ndarjen e një fjalëkalimi. Qëllimi i
konfidencialitetit të algoritmeve asimetrike fillohet kur procesi i enkriptimit fillon me çelësin publik.

 Qëllimi i legalizimit të algoritmave asimetrike është iniciuar me procesin e enkriptimit të çelësit privat. 
Përdorni formulën: Çelësi Privat (Encrypt) + Çelësi Publik (Dekripto) = Autentifikim.

 Kombinimi i dy proceseve të encryption asimetrike siguron konfidencialitetin, autentifikimin dhe
integritetin e mesazhit.

 Diffie-Hellman (DH) është një algoritëm matematik asimetrik që lejon dy kompjuterë të gjenerojnë një
sekret identik të përbashkët pa u komunikuar më parë.



Përmbledhje

 Nënshkrimet digjitale janë një teknikë matematikore e përdorur për të siguruar origjinalitetin, integritetin dhe
mosnjohjen në formën e nënshkrimit të kodeve dhe certifikatave digjitale.

 Nënshkrimet digjitale zakonisht përdoren për të siguruar siguri për origjinalitetin dhe integritetin e kodit të
softuerit.

 Një certifikatë dixhitale u mundëson përdoruesve, pretëve dhe organizatave të shkëmbejnë informacione të
sigurta nëpërmjet internetit.

 Infrastruktura kryesore publike (PKI) është një shembull i një sistemi të besuar të palëve të treta të referuara si
autoritet certifikimi (CA).

 PKI është e nevojshme për të mbështetur shpërndarjen në shkallë të gjerë dhe identifikimin e çelësave të
enkriptimit publik.

 Shitësit e shumtë ofrojnë shërbime CA si një shërbim i menaxhuar ose si një produkt i përdoruesit të fundit. 
Organizatat gjithashtu mund të zbatojnë PKI private duke përdorur Microsoft Server ose Open SSL. CA lëshon
certifikata bazuar në klasa që përcaktojnë se sa besohet një certifikatë.

 PKI-të mund të formojnë topologji të ndryshme të besimit. Më e thjeshtë është topologjia PKI me një rrënjë. Në
rrjetet më të mëdha, CA-të e PKI-së mund të lidhen duke përdorur dy arkitektura bazë: Topologji CA të
kryqëzuara dhe topologji Hierarkike CA.



Përmbledhje

 Ndërveprimi midis një PKI dhe shërbimeve mbështetëse të tij është një shqetësim, sepse shumë shitës të CA kanë
propozuar dhe zbatuar zgjidhje pronësore në vend që të presin që standardet të zhvillohen. Për të trajtuar këtë shqetësim
të ndërveprimit, IETF publikoi Internetin X.509 Politikat Publike të Çertifikimit të Infrastrukturës dhe Kornizën e Praktikave
të Certifikimit (RFC 2527). Standardi X.509 version 3 (X.509v3) përcakton formatin e një certifikate dixhitale.

 Të gjitha sistemet që përdorin PKI duhet të kenë çelësin publik të AK-së, të quajtur certifikata e vetë-nënshkruar. Çelësi
publik i AK-së verifikon të gjitha certifikatat e lëshuara nga AK dhe është jetike për funksionimin e duhur të PKI.

 Ka shumë aplikime të PKIs.

 Akterët e kërcënimit mund të përdorin SSL / TLS për të futur shkeljet e pajtueshmërisë rregullatore, viruset, malware, 
humbjet e të dhënave dhe përpjekjet e ndërhyrjes në një rrjet.

 Monitorimi i rrjetit bëhet më sfidues kur paketat janë të koduara. Për shkak se HTTPS prezanton trafikun HTTP të koduar
nga fundi në fund (përmes TLS / SSL), nuk është aq e lehtë të shikosh trafikun e përdoruesit. Këtu është një listë e disa
prej gjërave që një analist i sigurisë mund të bënte:
• Konfiguro rregullat për të dalluar trafikun SSL dhe jo SSL, HTTPS dhe trafikun SSL jo-HTTPS.
• Rritja e sigurisë përmes validimit të certifikatës së serverit duke përdorur CRLs dhe OCSP.
• Zbatimi i mbrojtjes së antimalware dhe filtrimi URL i përmbajtjes së HTTPS.
• Vendosni një Cisco SSL Appliance për të dekriptuar trafikun SSL dhe për ta dërguar atë në aparatet e sistemit të parandalimit të

ndërhyrjeve (IPS) për të identifikuar rreziqet e fshehura normalisht nga SSL.



Endpoint Security dhe
Analiza



 Mbrojtja e Endpoint

• Përdorni një website për analiza malware për të gjeneruar një raport analiza malware.
• Shpjegoni metodat e zbutjes së malware.
• Shpjegoni shënimet e regjistrit të IPS / IDS me bazë host.
• Përdorni virustotal.com për të gjeneruar një raport analiza malware.

 Vlerësimi i Vulnerabilitetit të Endpoint

• Klasifikoni informacionin e vlerësimit të cenueshmërisë në fund.
• Shpjegoni vlerën e profilizimit të rrjetit dhe serverit.
• Klasifikoni raportet e CVSS.
• Shpjegoni kornizat e pajtueshmërisë dhe raportimin.
• Shpjegoni se si përdoren teknika të menaxhimit të pajisjeve të sigurta për të mbrojtur të dhënat dhe pasuritë.
• Shpjegoni se si përdoren sistemet e menaxhimit të sigurisë së informacionit për të mbrojtur asetet.

Objektivat



 Kërcënimet e Endpoint
• Rritja e numrit të pajisjeve për shkak të mobilitetit dhe IOT
• Mbi 75% e organizatave përjetuan infeksione adware nga 2015-2016
• Nga viti 2016 deri në fillim të vitit 2017, vëllimi global i spam-it u rrit në mënyrë dramatike
• Malware që synon sistemin operativ Android Android ishte në dhjetë llojet më të zakonshme të gjetur në

2016
• Disa lloje të zakonshme të malware mund të ndryshojnë ndjeshëm karakteristikat në më pak se 24 orë

në mënyrë që të shmangin zbulimin.

Mbrojtja Antimalware
Kërcënimet e Endpoint



 Dy elementë të brendshëm LAN për të
siguruar:
 Endpoints - Hosts zakonisht përbëhen nga

laptopë, desktopë, printera, servera dhe
telefona IP.

 Infrastruktura e rrjetit - Pajisjet e 
infrastrukturës LAN ndërlidhin pikat
përfundimtare dhe zakonisht përfshijnë
çelsin, pajisjet celulare dhe pajisjet e 
telefonisë IP.

Mbrojtja Antimalware
Endpoint Security



 Antimalware / antivirus software.
• Nënshkrim i bazuar - Njohja e karakteristikave të

ndryshme të skedarëve të njohur malware.
• Bazuar në heuristics - Njoh karakteristika të

përgjithshme të përbashkëta nga llojet e 
ndryshme të malware.

• Bazuar në Sjellje - Përdor analiza të sjelljeve të
dyshimta.

 Firewall me bazë Host - kufizon lidhjet hyrëse
dhe dalëse.

 Suitat me bazë në strehë - përfshijnë antivirus, 
anti-phishing, shfletim të sigurtë, sistem të
parandalimit të ndërhyrjeve në bazë Host, aftësi
firewall dhe funksionalitet të fuqishëm të
prerjeve.

Antimalware Protection
Host-Based Malware Protection



 Mbrojtje nga malware të bazuara në rrjet
• Mbrojtja e avancuar e Malware (AMP)
• Appliance e Sigurisë së Email (ESA)
• Aplikacioni i Web Security (WSA)
• Kontrolli i pranimit të rrjetit (NAC)

Antimalware  Protection
Mbrojtje nga malware të bazuara në rrjet



 Cisco Advanced Malware Protection 
(AMP) adreson të gjitha fazat e një sulmi
malware:
• Para një sulmi - AMP përdor inteligjencën

globale të kërcënimit nga Talos
Intelligence and Research Group i Cisco 
dhe kërcënimi i kërcënimit të Threat Grid.

• Gjatë një sulmi - AMP përdor atë
inteligjencë së bashku me nënshkrimet e 
njohura të skedarëve dhe teknologjinë
dinamike të analizës malware të Cisco 
Threat Grid.

• Pas një sulmi - Zgjidhja shkon përtej
aftësive zbuluese në kohë dhe
vazhdimisht monitoron dhe analizon të
gjithë aktivitetin e skedarit dhe trafikun.

Antimalware  Protection
Cisco Advanced Malware Protection (AMP)



Mbrojtja nga nërhyrjet e bazuara në Host
Host-Based Firewalls
 Firewalls personale me bazë host janë

programe të pavarura softuerike që kontrollojnë
trafikun që futet ose largohet nga kompjuteri.

 Firewalls me bazë host përfshijnë;
• Windows Firewall - përdor një qasje të bazuar në

profilin për konfigurimin e funksionalitetit të
firewall.

• Iptables - lejon administratorët e sistemit Linux të
konfigurojnë rregullat e qasjes në rrjet.

• Nftables - pasues i iptables, nftables është një
aplikim firewall Linux që përdor një makinë të
thjeshtë virtuale në kernel Linux.

• TCP Wrapper për pajisjet me bazë Linux-bazë -
kontrollin e qasjes së bazuar në rregulla dhe
sistemin e prerjes.



Mbrojtja nga nërhyrjet e bazuara në Host
Host-Based Intrusion Detection

 Sistemi i zbulimit të ndërhyrjeve të bazuara në
host (HIDS) mbron hostët kundër malware dhe
mund të kryejë sa më poshtë:
• monitorimin dhe raportimin
• analiza log
• korrelacioni i ngjarjes
• kontrollin e integritetit
• zbatimin e politikave
• zbulimin e rootkit

 Softueri HIDS duhet të kandidojë drejtpërdrejt
në host, kështu që konsiderohet si një sistem i
bazuar në agjentë.



Mbrojtja nga nërhyrjet e bazuara në Host
HIDS Operation

 Një HIDS mund të parandalojë ndërhyrjen
sepse përdor nënshkrime për të zbuluar
malware të njohur dhe për të parandaluar
infektimin e një sistemi.

 Një sërë strategjish shtesë përdoren për të
zbuluar malware që shmang zbulimin e 
nënshkrimit:
• Sjellja e bazuar në anomali - sjellja është

krahasuar me një model bazë të mësimit.
• Sjellja e bazuar në politika - sjellja normale

përshkruhet nga rregullat ose nga shkelja e 
rregullave të paracaktuara.



Mbrojtja nga nërhyrjet e bazuara në Host
Produktet HIDS
 Shumica e HIDS përdorin softuerin në host 

dhe disa lloj funksionaliteti të centralizuar të
menaxhimit të sigurisë që lejon integrimin me 
shërbimet e monitorimit të sigurisë së rrjetit
dhe inteligjencën e kërcënimeve.

• Shembuj: Cisco AMP, AlienVault USM, Tripwire 
dhe Open Source HIDS SECurity (OSSEC).

• OSSEC përdor një server qendror menaxher
dhe agjentë që janë të instaluar në hostë
individualë.



Siguria e aplikacioneve
Sipërfaqja e sulmit
 Sipërfaqja e sulmit është shuma totale e 

dobësive.
• Përfshirja e porteve të hapura, 

aplikacioneve, lidhjeve pa tela dhe
përdoruesve.

 Zgjerimi për shkak të sistemeve të bazuara
në cloud, pajisjeve mobile, BYOD dhe IOT.
 Instituti SANS përshkruan tre komponentë

të sipërfaqes së sulmit:
• Sipërfaqja e sulmit në rrjet
• Sipërfaqja e sulmit të softuerit
• Sipërfaqja e sulmit njerëzor



Siguria e Aplikacionit
Aplikimi I listës e zezë dhe listës e bardhë

 Lista e zezë e aplikacioneve - cilat aplikacione
nuk lejohen.

 Aplikimi i bllokuar i të dhënave - cilat
aplikacione lejohen të funksionojnë.

 Të gjithë listat janë krijuar në përputhje me një
bazë sigurie që është themeluar nga një
organizatë.

 Faqet e internetit gjithashtu mund të jenë në
listën e bardhë dhe në listën e zezë.
• Sistemi i menaxhimit të sigurisë Cisco 

FireSIGHT është një shembull i një pajisjeje që
mund të hyjë në shërbimin e inteligjencës së
sigurisë Cisco Talos për të marrë listat e zeza.



Siguria e Aplikacionit
System-Based Sandboxing
 Sandboxing është një teknikë që lejon

analizimin e dosjeve të dyshimta dhe të
kandidojë në një mjedis të sigurt.

 Për shembull, Cuckoo Sandbox është një
sistem i lirë i analizës malware sandbox. Ajo
mund të drejtohet në nivel lokal dhe të ketë
mostrat e malware të paraqitura për
analizë.



Siguria e Aplikimit
Demonstrimi i videove - Përdorimi i një Sandbox për të hapur Malware



Vlerësimi i Vulnerabilitetit të
Endpoint



Profilizimi i rrjetit dhe i serverit
Profilizimi i Rrjetit
 Profilizimi i rrjetit - krijoni një bazë për t'u

krahasuar kundrejt kur ndodh një sulm.

 Elementet e një baze të rrjetit duhet të
përfshijnë:

• Kohëzgjatja e sesionit
• Shpërndarja totale
• Hapësira e adresimit të pasurisë kritike
• Lloji tipik i trafikut



Profilizimi i rrjetit dhe i serverit
Profilizimi I Serverit
 Profilimi i serverit - përfshin portet e dëgjimit, të regjistruar në llogaritë e përdoruesve / shërbimeve, 

proceset e drejtimit, drejtimin e detyrave dhe aplikacionet



Profilizimi i rrjetit dhe i serverit
Zbulimi i Anomalisë së Rrjetit
 Sjellja e rrjetit përshkruhet nga një sasi e 

madhe e të dhënave të ndryshme siç janë
tiparet e rrjedhës së paketave, tiparet e vetë
paketave dhe telemetrisë nga burime të
shumta.

 Teknika të analitikës së të dhënave të mëdha
mund të përdoren për të analizuar këto të
dhëna dhe për të zbuluar ndryshime nga linja
bazë.

 Zbulimi i anomalisë mund të njohë bllokimin e 
rrjetit të shkaktuar nga trafiku i rrafshtë dhe
gjithashtu të identifikojë hostët e infektuar në
rrjet.



Profilizimi i rrjetit dhe i serverit
Testimi i Vulnerabilitetit në Rrjet
 Testimi i vulnerabilitetit në rrjet mund të përfshijë analizën e rrezikut, vlerësimin e cenueshmërisë

dhe testimin e penetrimit.



Sistemi i Përbashkët i Vlerësimit të Vulnerabilitetit
Common Vulnerability Scoring System (CVSS)
Përmbledhje e CVSS
 Sistemi i Përbashkët i Vlerësimit të

Vulnerabilitetit (CVSS) është një
vlerësim i rrezikut i dizajnuar për të
përcjellë atributet e përbashkëta dhe
ashpërsinë e dobësive në sistemet
kompjuterike dhe softuerike.

 Rezultatet e standardizuara të
cenueshmërisë

 Kornizë e hapur me metrics

 Ndihmon prioritizimin e riskut në
mënyrë kuptimplote



Sistemi i Përbashkët i Vlerësimit të Vulnerabilitetit
Common Vulnerability Scoring System (CVSS)
CVSS Metric Groups
 CVSS përdor tre grupe metrikë për të

vlerësuar cenueshmërinë:

• Grupi metrikë bazë - paraqet
karakteristikat e një cenueshmërie që
janë konstante me kalimin e kohës dhe
në kontekste të ndryshme.

• Grupi Metrik Temporal - mat 
karakteristikat e një vulnerabiliteti që
mund të ndryshojë me kalimin e kohës, 
por jo në mjediset e përdoruesit.

• Grupi Metrik i Mjedisit - mat aspekte të
një cenueshmërie që rrënjosen në një
mjedis të një organizate specifike.



Sistemi i Përbashkët i Vlerësimit të Vulnerabilitetit
Common Vulnerability Scoring System (CVSS)
CVSS Base Metric Group

 Metrics Metric Metrics Bazë ekspozueshmërisë përfshijnë
kriteret e mëposhtme:
• Vektor sulm
• Sulmo kompleksitetin
• Privilegjet e kërkuara
• Bashkëveprimi i përdoruesit
• fushë

 Komponentët metrikë të ndikimit përfshijnë:
• Ndikimi i Konfidencialitetit
• Ndikimi i integritetit
• Ndikimi i Disponueshmërisë



Sistemi i Përbashkët i Vlerësimit të Vulnerabilitetit
Common Vulnerability Scoring System (CVSS)
Procesi i CVSS
 Procesi CVSS përdor një mjet të quajtur

CVSS v3.0 Calculator.

 Llogaritësi është i ngjashëm me një
pyetësor në të cilin bëhen zgjedhjet që
përshkruajnë cenueshmërinë për secilin
grup metrikë. Pastaj një rezultat është
gjeneruar.

 Grupi bazë metrik përfundon së pari.

 Pastaj vlerat metrike të kohës dhe të
mjedisit modifikojnë rezultatet bazë të
metrikës për të dhënë një rezultat të
përgjithshëm.



Sistemi i Përbashkët i Vlerësimit të Vulnerabilitetit
Common Vulnerability Scoring System (CVSS)
Raportet e CVSS
 Sa më i lartë vlerësimi i ashpërsisë, aq më i madh është ndikimi potencial i një shfrytëzimi dhe

aq më e madhe është urgjenca në adresimin e dobësisë.

 Një dobësi që tejkalon 3.9 duhet të adresohet.



Sistemi i Përbashkët i Vlerësimit të Vulnerabilitetit
Common Vulnerability Scoring System (CVSS)
Burime të tjera të Informacionit mbi Vulnerabilitetin

 Cenueshmëri dhe Ekspozime të Përbashkëta
(CVE) - fjalor i emrave të zakonshëm, në formën
e identifikuesve CVE, për dobësitë e njohura të
sigurisë kibernetike.

 Baza Kombëtare e Vulnerabilitetit (NVD) -
shfrytëzon identifikuesit e CVE dhe furnizon
informata shtesë të tilla si rezultatet e kërcënimit
të CVSS, detajet teknike, entitetet e prekura dhe
burimet për hetime të mëtejshme.



Kornizat e pajtueshmërisë
Rregulloret e Pajtueshmërisë
 Për të parandaluar shkeljet e sigurisë, një numër i

rregullave të pajtueshmërisë së sigurisë kanë dalë.

 Rregulloret ofrojnë një kornizë për praktikat që rrisin
sigurinë e informacionit, duke parashikuar gjithashtu
veprimet e reagimit të incidencës dhe dënimet për
mosrespektim.



Kornizat e pajtueshmërisë
Vështrim i përgjithshëm i standardeve rregullative
 Rregullat e sigurisë në internet që ndikojnë në sigurinë kibernetike

• FISMA (Ligji Federal për Menaxhimin e Sigurisë së Informacionit të vitit 2002) - standardet e sigurisë për
sistemet qeveritare dhe kontraktorët e SHBA.

• SOX (Sarbanes-Oxley Act of 2002) - kërkesat për bordet publike të kompanive publike, menaxhimin dhe
firmat publike të kontabilitetit në lidhje me kontrollin dhe zbulimin e informacionit financiar.

• HIPAA (Sigurimi i Sigurimeve Shëndetësore dhe Akti i Llogaridhënies) - mbrojtja e informacionit të
kujdesit shëndetësor të pacientit.

• PCI-DSS (Standardi i Sigurisë së të Dhënave të Industrisë së Kartës së Pagesave) - standard i pronarit, 
joqeveritar i krijuar nga pesë kompani të mëdha të kartës së kreditit që përcakton kërkesat për trajtimin
e sigurt të të dhënave të kartës së kreditit të klientit.

• GLBA (Gramm-Leach-Bliley Act) - kërkesat për sigurinë e informacionit të klientit nga ana e 
institucioneve financiare.



Menaxhimi i Sigurt i Pajisjeve
Menaxhimi i Rrezikut

 Menaxhimi i rrezikut përfshin zgjedhjen dhe
specifikimin e kontrolleve të sigurisë për një
organizatë.
• Shmangia e rrezikut - Ndalo kryerjen e 

aktiviteteve që krijojnë rrezik.
• Reduktimi i rrezikut - Merrni masat për të

reduktuar cenueshmërinë.
• Ndarja e rrezikut - Zhvendosni pak nga

rreziku për palët e tjera.
• Ruajtja e rrezikut - Pranoni rrezikun dhe

pasojat e tij.



Menaxhimi i Sigurt i Pajisjeve
Menaxhimi i Vulnerabilitetit
 Menaxhimi i cenueshmërisë është një praktikë e sigurisë e dizajnuar për të

parandaluar në mënyrë proaktive shfrytëzimin e dobësive të TI.

 Hapat në Ciklin e Menaxhimit të Vulnerabilitetit:
• Zbuloni - Inventoni të gjitha asetet në të gjithë rrjetin dhe identifikoni detajet e 

strehuesit. Zhvillimi i bazës së rrjetit. Identifikoni dobësitë e sigurisë në një orar
të rregullt të automatizuar.

• Prioritizimi i Aktiveve - Kategorizimi i aktiveve në grupe ose njësi biznesi dhe
caktimi i një vlere biznesi në grupet e aseteve bazuar në kritikat e tyre ndaj
veprimtarive të biznesit.

• Vlerësoni - Përcaktoni një profil të rrezikut bazë për të eliminuar.
• Raporti - Matni nivelin e rrezikut të biznesit që lidhet me asetet tuaja. 

Dokumentoni një plan sigurie, monitoroni aktivitetin e dyshimtë dhe
përshkruani dobësitë e njohura.

• Remediate - Prioritizimi sipas riskut të biznesit dhe adresimi i dobësive në
rendin e rrezikut.

• Verifiko - Verifiko se kërcënimet janë eliminuar përmes auditimeve pasuese.



Menaxhimi i Sigurt i Pajisjeve
Menaxhimi i Aseteve
 Menaxhimi i aseteve - vendndodhja e pistave dhe konfigurimi i pajisjeve dhe softuerit



Menaxhimi i Sigurt i Pajisjeve
Menaxhimi i Pajisjeve Mobile
 Menaxhimi i pajisjeve mobile (MDM) - konfiguroni, monitoroni dhe përditësoni klientët celularë



Menaxhimi i Sigurt i Pajisjeve
Menaxhimi i Konfigurimit
 Menaxhimi i Konfigurimit - NIST Definition - përfshin një koleksion të aktiviteteve të fokusuara

në krijimin dhe ruajtjen e integritetit të produkteve dhe sistemeve, përmes kontrollit të
proceseve për inicializimin, ndryshimin dhe monitorimin e konfigurimeve të atyre produkteve
dhe sistemeve.

 Shembuj të veglave të menaxhimit të konfiguracionit - Kukulla, e mundshme, kripëza, 
kuzhinier.



Menaxhimi i Sigurt i Pajisjeve
Menaxhimi i Patch Enterprise
 Menaxhimi i Patch përfshin të gjitha aspektet e patching software, duke përfshirë

identifikimin patches kërkuar, blerjen, shpërndarjen, instalimin dhe verifikimin se patch 
është instaluar në të gjitha sistemet e kërkuara.



Menaxhimi i Sigurt i Pajisjeve
Teknikat e Menaxhimit të Patch-it
 Tre teknikat e menaxhimit të patch-it:

• Agjenti i bazuar - software në çdo host.
• Skanim i asgjësimit - serverët e menaxhimit të patch-it skanojnë pajisjet që kanë nevojë për patch.
• Monitorimi i rrjetit pasiv - monitoroni trafikun e rrjetit për të identifikuar se cilat pajisje duhet të jenë

patch.

Agent-based

Agentless Scanning

Passive network 
monitoring



Sistemet e Menaxhimit të Sigurisë së Informacionit
Sistemet e Menaxhimit të Sigurisë
 Kuadri i menaxhimit për të identifikuar, analizuar dhe adresuar rreziqet e sigurisë së

informacionit

 ISMS ofrojnë modele konceptuale që udhëheqin organizatat në planifikimin, zbatimin, qeverisjen
dhe vlerësimin e programeve të sigurisë së informacionit.



Sistemet e Menaxhimit të Sigurisë së Informacionit
ISO-27001
 Standardi ISO / IEC 27000 i standardeve - standardet e pranuara ndërkombëtarisht që

lehtësojnë biznesin e kryer midis vendeve

 Certifikimi ISO 27001 është një specifikim global për industrinë për një ISMS.



Sistemet e Menaxhimit të Sigurisë së Informacionit
NIST Cybersecurity Framework
 Korniza NIST e Kibernetikës - një sërë standardesh të dizajnuara për të integruar standardet

ekzistuese, udhëzimet dhe praktikat për të ndihmuar në administrimin më të mirë dhe zvogëlimin
e rrezikut të sigurisë kibernetike.



Përmbledhje

 Hetoni dobësitë dhe sulmet në fund duke përdorur antimalar, firewall të bazuar në host dhe sistemet e 
zbulimit të ndërhyrjeve të bazuara në host (HIDS).

 Sipërfaqja e sulmit është e gjitha dobësitë e arritshme për një sulmues dhe mund të përfshijnë portat e 
hapura, aplikacionet, lidhjet pa tela dhe përdoruesit.

 Tre përbërës të sipërfaqes së sulmit: rrjeti, softueri dhe njeriu.

 Bazelimi kryhet nga profilizimi i rrjetit dhe profilizimi i serverit.

 Një profil i rrjetit mund të përmbajë kohëzgjatjen e sesionit, xhiros totale, portet e përdorura dhe
hapësira kritike për adresimin e pasurive.

 Një profil i serverit zakonisht përmban porte dëgjimi, të regjistruar në llogaritë e përdoruesve / shërbimit, 
proceset e drejtimit, drejtimin e detyrave dhe aplikacionet.

 Testimi i cenueshmërisë së rrjetit kryhet duke përdorur analizën e rrezikut, vlerësimin e cenueshmërisë
dhe testimin e penetrimit.

 CVSS është një vlerësim i rrezikut vendor-neutral që përmban tre grupe kryesore metrike (baza, afati
kohor dhe mjedisi). Secili grup ka metrika specifike që mund të maten.



Përmbledhje

 Rregulloret e pajtueshmërisë përfshijnë FISMA, SOX, HIPAA, PCI-DSS dhe GLBA.

 Menaxhimi i rrezikut përdoret për të identifikuar pasuritë, dobësitë dhe kërcënimet.

 4 metodat e reduktimit të rrezikut përfshijnë shmangien e rrezikut, uljen e rrezikut, ndarjen
e rrezikut dhe mbajtjen e rrezikut

 Menaxhimi i cenueshmërisë parandalon në mënyrë aktive shfrytëzimin e dobësive të TI. 6 
hapat e ciklit jetësor të menaxhimit të cenueshmërisë përfshijnë zbulimin, prioritizimin e 
pasurisë, vlerësimin, raportimin, riparimin dhe verifikimin.

 Menaxhime të tjera të pajisjeve që duhet të konsiderohen përfshijnë menaxhimin e 
aseteve, menaxhimin e pajisjeve mobile, menaxhimin e konfigurimit dhe menaxhimin e 
patch-it.

 Një ISMS përbëhet nga një kuadër menaxhimi i përdorur për të identifikuar, analizuar dhe
adresuar rreziqet e sigurisë së informacionit. Shembujt përfshijnë familjen ISO / IEC 27000 
të standardeve dhe Core dhe Funksionet e Kornizës së Cybersecurity NIST.



Analiza e të dhënave të
ndërhyrjes



 Vlerësimi i alarmeve

• Shpjegoni procesin e vlerësimit të alarmeve.
• Identifikoni strukturën e alarme.
• Shpjegoni se si klasifikohen alarme.

 Duke punuar me të dhënat e sigurisë së rrjetit

• Interpretimi i të dhënave për të përcaktuar burimin e një alarmi.
• Shpjegoni se si janë përgatitur të dhënat për përdorim në një sistem të monitorimit të sigurisë së rrjetit (NSM).
• Përdorni veglat e sigurisë së qepëve për të hetuar ngjarjet e sigurisë në rrjet.
• Përshkruani veglat e monitorimit të rrjetit që rrisin menaxhimin e punës.
• Mjekësia Ligjore Dixhitale
• Shpjegoni se si analisti i sigurisë kibernetike merret me forenzikë dixhitale dhe dëshmi për të siguruar atributin e duhur

të sulmit.
• Shpjegoni rolin e proceseve digjitale mjeko-ligjore.

Objektivat



 Security Onion është një paketë me burim të
hapur të mjeteve të Monitorimit të Sigurisë së
Rrjetit (NSM) që funksionojnë në një
shpërndarje të Ubuntu Linux.

 Disa nga komponentët e Security Onion janë
në pronësi dhe mirëmbahen nga korporatat, si
Cisco dhe Riverbend Technologies, por janë
vënë në dispozicion si burim të hapur.

Burimet e alarmeve
Security Onion



 CapME siguron analistin e sigurisë kibernetike me 
një mjet të lehtë për t'u lexuar për të parë një
sesion të tërë Layer 4.

 Snort përdor rregulla dhe nënshkrime për të
gjeneruar alarme.

 Bro përdor politikat, në formën e skripteve që
përcaktojnë se cilat të dhëna duhet të regjistrohen
dhe kur duhet të lëshojnë njoftime njoftimi.

 OSSEC monitoron në mënyrë aktive operacionet e 
sistemit pritës, duke përfshirë kryerjen e 
monitorimit të integritetit të skedarëve, monitorimin
e regjistrit lokal, monitorimin e proceseve të
sistemit dhe zbulimin e rootkit.

 Suricata përdor multithreading amtare, i cili lejon
shpërndarjen e përpunimit të transmetimit të pako-
ve nëpër bërthama të procesorit të shumëfishta.

Burimet e alarmeve
Mjetet e zbulimit për mbledhje të të dhënave

A Security Onion Architecture



 Sguil - Kjo siguron një konsol të nivelit të
lartë të analistëve të sigurisë kibernetike për
hetimin e alarme të sigurisë nga një
shumëllojshmëri burimesh.

 ELSA - Burimet e regjistruara si HIDS, NIDS, 
firewalls, klientët syslog dhe serverat, 
shërbimet e domenit dhe të tjerët mund të
konfigurohen për të bërë shkrimet e tyre në
dispozicion për bazat e të dhënave ELSA.

 Wireshark - Ky është një aplikacion i kapjes
së paketave që është integruar në suitë e 
Sigurisë së Qepave.

Burimet e alarmeve
Veglat pë Analizim

A Security Onion Architecture



 Njoftimet janë të krijuara në Sigurinë e Qepës
nga shumë burime, përfshirë Snort, Bro, 
Suricata, dhe OSSEC, ndër të tjera.

 Sguil siguron një tastierë që integron alarme
nga burime të shumëfishta në një radhë me 
kohë të caktuar.

 Njoftimet në përgjithësi përfshijnë
informacionin e mëposhtëm pesë-tuples:
• SrcIP - adresa burimore e IP për ngjarjen.
• SPort - burimi (lokal) Layer 4 për ngjarjen.
• DstIP - IP destinacioni për ngjarjen.
• DPort - destinacioni i shtresës 4 për ngjarjen.
• Pr - numri i protokollit IP për ngjarjen.

Mjetet e analizës
Gjenerimi i Alermeve

Sguil Window



 Alarmet mund të vijnë nga një numër burimesh:
• NIDS - Snort, Bro dhe Suricata
• HIDS - OSSEC
• Menaxhimi dhe monitorimi i pasurive - Sistemi i Zbulimit të Aseteve Pasive (PADS)
• Transaksionet HTTP, DNS, dhe TCP - Regjistruar nga Bro dhe pcaps
• Mesazhet Syslog - Burime të shumëfishta

Burimet e alarmeve
Rregullat dhe Alarmet



 Rregullat e gërhijve përbëhen nga
rregullimet e rregullave dhe rregullat.
• Kreu i rregullave përmban veprimin, 

protokollin, adresimin dhe informacionin e 
portit

• Opsionet e rregullave përfshijnë
mesazhin me tekst që identifikon alarmin
edhe meta të dhënat në lidhje me 
alarmin.

 Rregullat e zbehta vijnë nga një
shumëllojshmëri burimesh përfshirë
kërcënimet në zhvillim (ET), SourceFire
dhe Cisco Talos.

 PulledPork është një komponent i qepës
së sigurisë që mund të shkarkojë
rregullat e reja automatikisht nga
snort.org.

Burimet e alarmeve
Struktura e rregullave Snort



 Shfrytëzimet në mënyrë të
pashmangshme do t'i shmangen
masave mbrojtëse, pavarësisht sa të
sofistikuara mund të jenë.
 Rregullat e zbulimit duhet të jenë tepër

konservatore.
 Është e nevojshme që analistët e 

kualifikuar të kibernetikës të hetojnë
hetimet për të përcaktuar nëse një
shfrytëzim ka ndodhur.
 Analizuesit e nivelit të parë të sigurisë

kibernetike do të punojnë nëpërmjet
rradhëve të alarme në një mjet si Sguil, 
duke u orientuar tek veglat si Bro, 
Wireshark dhe ELSA.

Vështrim i përgjithshëm i vlerësimit të paralajmërimit
Nevoja për Vlerësimin e Alarmimit



 Alarmet mund të klasifikohen si më poshtë:
• Vërtetë Pozitiv: Vigjilenca është verifikuar të jetë një incident i vërtetë

sigurie.
• False Pozitive: Vigjilimi nuk tregon një incident të vërtetë sigurie.
• Negativ i vërtetë: Asnjë incident i sigurisë nuk ka ndodhur.
• Negativ: Një incident i pazbuluar ka ndodhur.

Vështrim i përgjithshëm i vlerësimit të paralajmërimit
Vlerësimi i alarmeve



 Teknikat statistikore mund të përdoren për të vlerësuar rrezikun që shfrytëzon do të jetë i
suksesshëm në një rrjet të caktuar.

• Analiza Deterministe - vlerëson rrezikun bazuar në atë që dihet për një cenueshmëri.
• Probabilistic Analysis - vlerëson suksesin e mundshëm të një shfrytëzimi duke vlerësuar mundësinë që

nëse një hap në një shfrytëzim është përfunduar me sukses, hapi tjetër do të jetë i suksesshëm.

Vështrim i përgjithshëm i vlerësimit të paralajmërimit
Analiza Deterministe dhe Analiza Probabilistike
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Puna me të dhënat e 
sigurisë së rrjetit



 Kërkesa dhe Arkivi i Regjistrimit të
Ndërmarrjeve (ELSA) është një mjet i
nivelit ndërmarrës për të kërkuar dhe
arkivuar të dhënat e NSM që rrjedhin
nga burime të shumta.

 ELSA është në gjendje të normalizojë
shënimet e dosjeve të logaritjeve në një
skemë të zakonshme që pastaj mund të
shfaqet në ndërfaqen e internetit ELSA.

 ELSA merr shkrimet mbi Syslog-NG, 
regjistron dyqane në bazat e të
dhënave MySQL, dhe indekset duke 
përdorur Sphinx Search.

Një platformë e përbashkët e të dhënave
ELSA



 Reduktimi i të dhënave është
identifikimi i të dhënave që duhet të
grumbullohen dhe ruhen për të
zvogëluar barrën e sistemeve.

 Duke kufizuar volumin e të dhënave, 
mjetet si ELSA do të jenë shumë më
të dobishme.

Një platformë e përbashkët e të dhënave
Reduktimi i te dhenave



 Normalizimi i të dhënave është procesi i kombinimit të të dhënave nga një
numër burimesh në një format të përbashkët për indeksimin dhe kërkimin.

Një platformë e përbashkët e të dhënave
Normalizimi i të dhënave



 Mbajtja e të dhënave NSM për një kohë të
pacaktuar nuk është e mundshme për
shkak të çështjeve të ruajtjes dhe qasjes.

 Korniza e pajtueshmërisë mund të kërkojë
ruajtjen e të dhënave për një periudhë të
caktuar kohe.

 ELSA mund të konfigurohet për të mbajtur
të dhënat për një periudhë kohore. 
Parazgjedhja është 90 ditë.

 Të dhënat e alarmit të ruajtjes mbahen për
30 ditë me parazgjedhje.

Një platformë e përbashkët e të dhënave
Arkivimi i të dhënave



 Në Security Onion, vendi i parë që një
analist i sigurisë kibernetike do të shkojë
për të verifikuar alarme është Sguil.

 Sguil korrespondon automatikisht alarme
të ngjashme në një linjë të vetme dhe
siguron një mënyrë për të parë ngjarjet e 
korreluara të përfaqësuara nga ajo linjë.

Hetimi i të dhënave të rrjetit
Puna në Sguil



 Queries mund të ndërtohen në Sguil duke përdorur Query Builder, i cili thjeshton
ndërtimin e pyetjeve.

 Analisti i sigurisë kibernetike duhet të njohë emrat e fushave dhe disa çështje me 
vlerat në terren.

Hetimi i të dhënave të rrjetit
Sguil Queries



 Sguil siguron aftësinë për të
"rrotulluar" hetimin në mjete të tjera
të tilla si ELSA, Wireshark ose Bro.

 Log Files janë në dispozicion në
ELSA, kapjet përkatëse të pakojeve
mund të shfaqen në Wireshark, dhe
transkriptet e sesioneve TCP dhe
informacionet Bro janë gjithashtu në
dispozicion.

Hetimi i të dhënave të rrjetit
Pivoting from Sguil



 Tre detyrat mund të kryhen në
Sguil për të menaxhuar
alarme.

 Alarmet që janë gjetur të jenë
pozitive të rreme mund të
skadojnë.

 Një ngjarje mund të
përshkallëzohet duke shtypur
butonin F9.

 Një ngjarje mund të
kategorizohet.

Hetimi i të dhënave të rrjetit
Trajtimi i ngjarjeve in Sguil



 ELSA siguron qasje në një numër të
madh të shënimeve të dosjeve të
logaritmave.

 ELSA do të rifitojë vetëm 100 të dhënat
e para për 48 orët e mëparshme.

 Mënyra më e lehtë për të parë
informacionin në ELSA është lëshimi i
pyetjeve të ndërtuara që shfaqen në të
majtë të dritares ELSA dhe pastaj
përshtatni datat dhe rifilloni pyetjen
duke përdorur butonin Submit Query.

Hetimi i të dhënave të rrjetit
Puna në ELSA



 ELSA ofron informacion në fushën e përmbledhjes dhe vlerës për çdo fushë që indeksohet
në rezultatet e pyetjeve. Kjo lejon rafinimin e pyetjeve bazuar në një gamë të gjerë vlerash.

 Klikimi i një hyrjeje në kolonën e vlerës do të shfaqë pyetjen me vlerën e shtuar në pyetjen e 
mëparshme. Ky proces mund të përsëritet për të lehtësuar rezultatet e kërkimit me lehtësi.

 Shprehjet e rregullta ekzekutohen në ELSA duke përdorur funksionin grep.

Hetimi i të dhënave të rrjetit
Queries in ELSA



 Nëse malware mund të mashtrojë një kernel 
OS në lejimin e saj për të bërë thirrje sistem, 
shumë shfrytëzime janë të mundshme.

 Rregullat OSSEC zbulojnë ndryshime në
parametrat bazë të host-it, si ekzekutimi i
proceseve softuerike, ndryshimet në
privilegjet e përdoruesit dhe modifikimet e 
regjistrit, ndër të tjera.

 Rregullat e OSSEC do të shkaktojnë një
alarm në Sguil.

 Zgjedhja e OSSEC si programi burimor në
rezultatet e ELSA në një pamje të ngjarjeve
OSSEC që ndodhën në host.

Hetimi i të dhënave të rrjetit
Procesi i Hetimit ose Thirrjet API



 Kur ELSA hapet drejtpërsëdrejti, ekziston një prerje e shkurtër e pyetjeve për
skedarët.

 Hapja e pyetjeve të Dosjeve dhe zgjedhja e Llojave të Mimës në menynë shfaq një
listë të llojeve të skedarëve që janë shkarkuar.

 Gjithashtu janë në dispozicion edhe skedarët MD5 dhe SHA-1 për skedarët e 
shkarkuar.

 Vlerat e hashave të skedarëve mund të dorëzohen në faqet në internet për të
përcaktuar nëse skedari është i njohur me malware.

Hetimi i të dhënave të rrjetit
Hetimi i detalizuar i të Dhënave



 Dashboards ofrojnë një kombinim interaktiv të të dhënave dhe vizualizimeve të dizajnuara
për të përmirësuar vlerën e sasive të mëdha të informacionit.

 Lejoni analistët të përqëndrohen në detaje dhe informacione specifike

 ELSA i aftë të hartojë dashboards me porosi

 Squert ofron një ndërfaqe vizuale

 Cisco Talos ofron një pult kontrolli interaktive

Rritja e Punës së Analistit të Kibernetikës
Dashboards dhe Vizualizimet



 Monitorimi i sigurisë së rrjetit kërkon menaxhimin e flukseve të punës.
• Përmirëson efikasitetin e ekipit të cyberoperations
• Rrit përgjegjësinë e stafit
• Siguron që të gjitha alarme të mundshme të trajtohen si duhet
• Çdo alarm duhet të caktohet, përpunohet dhe dokumentohet sistematikisht

 Sguil siguron menaxhimin bazë të punës, por nuk është një zgjedhje e mirë për operacione
të mëdha, sistemet e palës së tretë janë në dispozicion që mund të personalizohen

 Kërkesat e automatizuara shtojnë efikasitetin në rrjedhën e punës
• Kërko për incidente komplekse të sigurisë që mund t'i shmangen mjeteve të tjera
• Pyetja ELSA mund të konfigurohet si një rregull alarmi dhe të kryhet rregullisht
• Mund të krijohet në një gjuhë të shkruar si Python

Rritja e Punës së Analistit të Kibernetikës
Menaxhimi i fluksit të punës



Trajtimi i Incidenteve



 Ekipi i Reagimit të Incidentit të Sigurisë Kompjuterike (CSIRT) është një grup i gjetur shpesh
brenda një organizate që ofron shërbime dhe funksione për të siguruar pasuritë e kësaj organizate.

CSIRTs
Vështrim i përgjithshëm i CSIRT

 Një CSIRT:

• Përgjigjet ndaj incidenteve që kanë
ndodhur tashmë.

• Ofron shërbime proaktive dhe
funksione të tilla si testimi i
depërtimit, zbulimi i ndërhyrjeve, 
apo edhe trajnimi për vetëdijesimin
e sigurisë.



 Ka shumë lloje të ndryshme të CSIRTs dhe
organizatave të lidhura:

• I brendshëm - përdoret në banka, spitale, 
universitete etj.

• Kombëtare - merret me incidente për një vend
• Qendra e koordinimit - trajtimi i incidenteve nëpër

CSIRT të shumëfishta
• Qendrat e analizës - të dhëna nga shumë burime për

të identifikuar tendencat
• Ekipet e shitësit - riparimi për dobësitë në hardware / 

software
• Ofruesit e shërbimeve të sigurisë të menaxhuara -

një shërbim i bazuar në tarifë

CSIRTs
Llojet e CSIRTs



 Ekipi i reagimit emergjent kompjuterik (CERT) 
është një akronim i markës tregtare i zotëruar
nga Universiteti Carnegie Mellon.

 Një CERT siguron ndërgjegjësimin e sigurisë, 
praktikat më të mira dhe informacionin mbi
cenueshmërinë e sigurisë, por nuk i përgjigjet
incidenteve të sigurisë.

 Vende të tjera kanë kërkuar leje për të
përdorur akronimin CERT.

CSIRTs
CERT



 NIST "Udhëzues për Trajtimin e Incidenteve të Sigurisë Kompjuterike" Publikimi Special 800-61, 
rishikimi 2 (800-61r2) ofron udhëzime për:

• Trajtimi i incidentit
• Analizimi i të dhënave të lidhura me incidentet
• Përcaktimi i përgjigjes së duhur për secilin incident

NIST 800-61r2
Krijimi i një Aftësie të Përgjigjes së Incidentit

 NIST rekomandon krijimin e një aftësie për përgjigjen e 
incidenteve të sigurisë në kompjuter (CSIRC) dhe krijimin e:

• Politikat e Reagimit të Incidentit
• Planet e Reagimit të Incidentit
• Procedurat e Përgjigjeve të Incidentit



 Grupet dhe individët e mëposhtëm mund të përfshihen edhe në trajtimin e incidenteve.

 Është e rëndësishme të sigurohet bashkëpunimi i tyre para se të ndodhë një incident, pasi
ekspertiza dhe aftësitë e tyre mund të ndihmojnë CSIRT-në për të trajtuar ngjarjen shpejt dhe
saktë.

NIST 800-61r2
Palët e Interesuara për përgjigje ndaj incidentit



 NIST përcakton katër hapat e mëposhtëm në ciklin e jetës së procesit të reagimit të incidentit:

• Përgatitja - Anëtarët e CSIRT-it trajnohen se si t'i përgjigjen një incidenti.
• Zbulimi dhe analiza - Nëpërmjet monitorimit të vazhdueshëm, CSIRT identifikon, analizon dhe vërteton

shpejt një incident.
• Përmbarimi, çrrënjosja dhe rimëkëmbja - CSIRT zbaton procedurat për të përmbajtur kërcënimin, për të

zhdukur ndikimin në asetet organizative dhe për të përdorur rezerva për të rivendosur të dhënat dhe
softuerin.

• Aktivitetet pas incidentit - CSIRT pastaj dokumenton se si është trajtuar incidenti, rekomandon
ndryshimet për përgjigjen e ardhshme dhe specifikon se si të shmanget një përsëritje.

NIST 800-61r2
Cikli i Jetës së Përgjigjes ndaj Incidentit në NIST



 Faza e përgatitjes është kur CSIRT është:

• Krijuar dhe trajnuar
• Mjetet dhe asetet që do të nevojiten për të hetuar incidentet janë të blera dhe të vendosura.

 Në vijim janë shembuj të veprimeve që ndodhin edhe gjatë fazës përgatitore:

• Proceset organizative janë krijuar për të adresuar komunikimin ndërmjet njerëzve në ekipin e reagimit.
• Lehtësitë për të strehuar ekipin e reagimit dhe SOC janë krijuar.
• Hardware dhe softueri i domosdoshëm për analiza dhe zbutje të incidentit është fituar.
• Vlerësimet e rrezikut përdoren për të zbatuar kontrolle që do të kufizojnë numrin e incidenteve.
• Validimi i pajisjeve të sigurisë dhe vendosjes së softuerit kryhet në pajisjet.
• Materialet e trajnimit për ndërgjegjësimin e përdoruesve janë zhvilluar.

NIST 800-61r2
Përgatitja



 Llojet e ndryshme të incidenteve do të kërkojnë përgjigje të ndryshme dhe organizatat duhet të
përgatiten për incidente nga vektorë të ndryshëm të sulmeve duke përfshirë Web, Email, humbje
ose vjedhje, imitim, deprimim ose media.

 Disa incidente janë të lehta për t'u zbuluar, ndërsa të tjerët mund të mos zbulohen për muaj të tërë.

• Ka mënyra të zbulimit të automatizuar si softueri antivirus ose IDS.
• Ekzistojnë edhe zbulime manuale përmes raporteve të përdoruesve.
• Ka dy kategori për shenjat e një incidenti; paraardhës dhe tregues.

 Analiza e incidentit është e vështirë, sepse jo të gjithë treguesit janë të sakta dhe CSIRT duhet të
reagojë shpejt për të vërtetuar dhe analizuar incidentet.

 Njoftimi i incidentit është kur një incident është analizuar dhe prioritizuar, ekipi i reagimit të incidentit
duhet të njoftojë individët e duhur në mënyrë që të gjithë ata që duhet të jenë të përfshirë do të
luajnë rolet e tyre.

NIST 800-61r2
Zbulimi dhe Analizimi



 Kontrasti siguron që incidenti të mos vazhdojë.

• Llojet e ndryshme të incidenteve do të kërkojnë strategji të ndryshme.
• Për çdo lloj incidenti, duhet të krijohet një strategji e kontrollit dhe të zbatohet.
• Gjatë një incidenti, dëshmitë duhet të mblidhen dhe të dokumentohen në mënyrë të qartë dhe koncize

për hetime të mëvonshme nga autoritetet.

 Zhdukja po identifikon të gjithë ushtritë që kanë nevojë për riparim dhe të gjitha efektet e incidentit
të sigurisë duhet të eliminohen.

• Dobësitë e shfrytëzuara duhet të korrigjohen ose të rregullohen në mënyrë që incidenti të mos ndodhë
përsëri.

 Rimëkëmbja e hostëve kërkon backup të pastër dhe të fundit, ose ato do të duhet të rindërtohen
me mediat e instalimit.

NIST 800-61r2
Përmbarimi, Zhdukja dhe Rimëkëmbja



 Është e rëndësishme të kryhet një post-mortem dhe të takohen periodikisht me të gjitha palët e 
përfshira për të diskutuar ngjarjet që ndodhën dhe veprimet e të gjithë individëve gjatë trajtimit të
incidentit.

 Pas një incidenti të madh është trajtuar, organizata duhet të mbajë një takim "mësime të nxjerra" 
në:

• Shqyrtoni efektivitetin e procesit të trajtimit të incidenteve.
• Identifikoni forcimin e nevojshëm të nevojshëm për kontrollet dhe praktikat ekzistuese të sigurisë.

NIST 800-61r2
Faza e Aktivitetit pas Incidentit



 Në mbledhjet 'mësimet e nxjerra', të dhënat e mbledhura mund të përdoren për:

• Përcaktoni koston e një incidenti për arsye të buxhetit.
• Përcaktoni efektivitetin e CSIRT.
• Identifikoni dobësitë e mundshme të sigurisë në të gjithë sistemin.

 NIST Special Publication 800-61 ofron shembuj të kryerjes së një vlerësimi objektiv të një incidenti.

 Duhet të ekzistojë një politikë e mbajtjes së provave që përshkruan se sa dëshmi të një incidenti
duhet të mbahen.

• Dëshmia shpesh ruhet për shumë muaj apo shumë vite pas një incidenti.
• Arsyet që ndikojnë në mbajtjen e provave përfshijnë ndjekjen, llojin e të dhënave dhe koston e ruajtjes.

NIST 800-61r2
Mbledhja dhe Ruajtja e të Dhënave të Incidentit



 Një organizatë mund të ketë kërkesa për raportim.

• Mund të ketë rregulla qeveritare që organizata duhet t'i përmbahet.
• Menaxhmenti mund të duhet gjithashtu të raportojë tek palët e interesit, klientët, shitësit, partnerët etj.

 NIST rekomandon që organizatat të ndajnë informacionin e incidentit me VERIS, megjithatë:

• Plani i koordinimit të incidenteve me palët e jashtme përpara incidenteve.
• Konsultohuni me departamentin ligjor para fillimit të ndonjë përpjekjeje koordinimi.
• Kryen ndarjen e informacionit të incidentit gjatë gjithë ciklit jetësor të përgjigjes së incidentit.
• Përpiquni të automatizoni sa më shumë procesin e shkëmbimit të informacionit.
• Bilanci përfitimet e ndarjes së informacionit me të metat e ndarjes së informacionit të ndjeshëm.
• Ndani sa më shumë informacionin e duhur të incidentit me organizatat e tjera.

NIST 800-61r2
Kërkesat e Raportimit dhe Ndarja e Informacionit



 Zinxhiri Killues Cyber përshkruan hapat që një sulmues duhet të kryejë për të përmbushur qëllimin e tyre. Këto hapa janë
zbulimi, armatimi, dorëzimi, shfrytëzimi, instalimi, komanda dhe kontrolli.

 Modeli Diamond i ndërhyrjes përdoret për të diagramuar një seri ngjarjesh ndërhyrëse. Është ideale për të treguar se si
kundërshtari kalon nga një ngjarje në tjetrën.

 Modeli i Diamantit ka 4 pjesë të përdorura për të përfaqësuar një incident ose ngjarje sigurie: kundërshtari, aftësia, 
infrastruktura dhe viktima.

 VERIS mund të përdoret për të paraqitur detajet e incidentit të sigurisë në VCDB për përdorim në komunitet.

 Elementet e nivelit të lartë të skemës VERIS përfshijnë vlerësimin e ndikimit, zbulimin dhe përgjigjen, përshkrimin e 
incidentit, demografinë e viktimave dhe ndjekjen e incidenteve.

 Një CSIRT është një grup që ofron shërbime dhe funksione në përgjigje të incidenteve të sigurisë.

 Llojet e CSIRT përfshijnë qendra të brendshme, kombëtare, koordinimi, qendra analitike, skuadra të shitësve dhe ofruesit e 
shërbimeve të sigurisë të menaxhuara.

 CERT është një akronim i markës tregtare në pronësi të Universitetit Carnegie Mellon, por përdoret me leje nga vende të
tjera. Një CERT siguron ndërgjegjësimin e sigurisë, praktikat më të mira dhe informacionin e cenueshmërisë së sigurisë; një
CERT nuk i përgjigjet incidenteve të sigurisë.

 Standardi NIST 800-61r2 ofron udhëzime për trajtimin e incidenteve. Fazat e një cikli jetësor të procesit të reagimit të
incidentit janë përgatitje; zbulimin dhe analizën; kontrollin, zhdukjen dhe rikuperimin; dhe aktivitetet pas incidentit.

Përmbledhje


