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Starti i EOSC në Nëntor 2018



Qëllimi i EOSC
“… një mjedis virtual që ofron shërbime të hapura pandërprerje për ripërdorimin e të
dhënave kërkimore ndërmjet kufijve dhe disiplinave shkencore”
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“… një hapësirë e besueshme për studiuesit
për të ruajtur të dhënat e tyre dhe për të
aksesuar të dhëna nga studiues nga
disiplina të tjera. 

"... një hapësirë informacioni, që çon në një
‘rrjet hyrës në hulumtim shkencor'. 

“… të përdorin më mirë jo vetëm të dhënat
e tyre, por edhe ato të të tjerëve.

“do të vijnë në njohuri të reja, gjetje të reja dhe zgjidhje të reja“… tu mundësojmë
përdoruesve të vlerësojnë cilësinë e të dhënave kërkimore dhe shërbimeve të ofruara”



Vizioni

• EOSC është një pjesëz e hartës të
implemetimit të iniciativave kombëtare
për Renë e Shkencës me “Akses të hapur”
në formatin e aksesit të shërbimeve me
akses të çertifikuar (federated) si një
kontribut në implementimin e linjës së
veprimit të KE“Akses dhe ndërfaqe”

• Portali është konceptuar për të siguruar
një kanal evropian shpërndarjeje që lidh
kërkesën dhe ofertuesit të EOSC dhe të
gjithë aktorëve dhe përdoruesve të tij



Vizioni

Mundësimi i
vizionit të EOSC me 
një partneritet
evropian me 
shumë aktorë

Mundëson
kërkimet

ndërdisiplinore
për të adresuar

sfidat e shoqërisë

Ofron
studiuesve kudo 

në BE burimet
që u nevojiten

Simulon shfaqjen e 
një sektori

konkurrues të BE-së
në cloud computing

I jep Evropës një
epërsi globale në
menaxhimin e të

dhënave kërkimore

Zhvillon një internet 
bazuar në objekte

dixhitale FAIR 
(përfshirë botimet
shkencore dhe SW)

Zvogëlimi i
copëzimit të

infrastrukturave të
kërkimit duke 
federuar ato
ekzistuese

Automjetet për
Shkencë të

Hapur & Tregun
e Vetëm
Dixhital



Organizimi i EOSC
Kontriboni në
implementim

EOSC Governance 

Këshilloni/informoni për
Implementimin

Orientimi
Implementimi

Forumi i grupeve të interest 
Përdoruesit, ofruesit e 
shërbimeve, sektori
publik, industria, NMV-
të, etc…

Boardi Drejtues
Delegatët e MS / AC 
dhe Komisioni Evropian

Groupet e 
punës

Boardi Ekzekutiv
Organizatat e palëve të
interesit dhe ekspertët
individualë

• Projekte të
financuara nga BE

• Projekte dhe nisma
të financuara nga
fonde kombetare

• Projekte dhe
iniciativa të tjera

• Koalicioni i
Zgjeruar i bërësve

EOSCsecretariat.eu | Aksioni I kordinim dhe mbeshtetje

In
te

ra
ct

Mbeshtetje

Reviews 
Endorses 
Orients

Proposes
Monitor
Reports



Bordi Drejtues i EOSC

Objektivat kryesore për Bordin Ekzekutiv të EOSC dhe afati kohor 
per Grupet e Punës në periudhën 2019-2020 përcaktohen në 2 
dokumentet e mëposhtme:
EOSC Strategic Implementation Plan
EOSC Workplan

Bordi Ekzekutiv iEOSC eshte organi drejtues i cili s a body pergatit, 
keshillon dhe ndihmon ne berjen e strategjise, implementimin, 
monitorimin dhe raportimin e progress te EOSC dhe siguron
zbatimin e tij dhe qëndrueshmërinë në të ardhmen. Perberja:

2 bashkëkryetare: Karel Luyben (CESAER) & Cathrin Stöver (GÉANT)

8 përfaqsues nga e-infrastruktura pan-evropiane e kërkimit shkencor

3 ekspertë të pavarur

1 pikë kontakti me KE

1 Observator

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/78ae5276-ae8e-11e9-9d01-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3c379ccc-ee2c-11e9-a32c-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-106858146


 Pse duhen rregullat e pjesëmarrjes?
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Synimi i Regullave të Pjesmarrjes

 Përcaktoni të drejtat, detyrimet dhe llogaridhënien që qeverisin
transaksionet EOSC

 Bilancon lehtësinë së marrjes përmes sigurimin e cilësisë
 Vlerësimin e cilësisë pëkundrejt zbatimit

 Transparencë

 Fokus fillestar në disa pika minimal të ReP
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Ku gjenden Regullat e Pjesmarrjes në EOSC

www.eoscsecretariat.eu\working-groups\rules-participation-working-group

https://www.eoscsecretariat.eu/working-groups/rules-participation-working-group


ReP - principet
Principet:  

 hapja, transparenca dhe gjithëpërfshirja

Garancia: 
 e hapur, e sigurt, me kosto efektive, pan-evropiane

Pjesëmarrje vullnetare:
 Kuadri i pajtueshmërisë - ReP

Falas në pikën e përdorimit:
 të dhënat kërkimore të financuara nga publiku janë një e mirë publike
 ofruesit duhet të kompensohen në mënyrë të drejtë
 ofruesit e infrastrukturës mund të mos kenë njohuri akademike
 infrastrukturat tashmë ekzistojnë, financimi është i larmishëm dhe kompleks

Pajtueshmëria me kornizat ligjore ekzistuese dhe ato në zhvillim
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ReP–Rregullat bazë
RB1. EOSC është i hapur për të gjithë

 Parimi themelor i hapjes vlen për të gjitha burimet e vëna në dispozicion përmes EOSC. Burimet e EOSC do të jenë
gjithnjë sa më të hapura, dhe vetëm sa të jenë të mbyllura sa është e nevojshme.

 Ofruesit individualë të burimeve mund të shtojnë kufizime shtesë për burimet e tyre specifike me kusht që këto të jenë në
përputhje me parimet e hapjes të përcaktuara në këto Rregulla të Pjesëmarrjes

RB2. Burimet e EOSC janë regjistruar në një katalog të njohur nga EOSC

 Një burim dixhital konsiderohet të jetë një burim i EOSC vetëm nëse është regjistruar në një katalog të burimeve të
njohura nga EOSC 

 Regjistrimi ose përdorimi i një burimi bënet në pajtueshmëri me EOSC RoP dhe çdo kërkesë të bordit të EOSC 

 Përdorimi i markës EOSC është i disponueshëm vetëm për burimet e regjistruara.
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10 Task 
Forca Aktive

të GP

150+ GP
antarë

Grupet e punës dhe Task Forcat në EOSC

Grupi i punës
për

panoramën e 
shërbimeve OS

Rregullat e pjesmarrjes në G.P

Grupi i punës
për

Arkitekturën

Grupi i punës
për FAIR

Grupi i punës
për

Qëndrueshmër
inë

Grupi i Punës për Aftësimin dhe Trajnimi
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Boardi Ekzekutiv i EOSC

Fokusi strategjik

Ndërlidhje e ngushtë me 
Bordin e Qeverisjes

Zbatimi praktik në
GP të fokusuara

6 Grupe
pune

6 zonat
prioritare

strategjike të
EOSC



4 task forces

Aftesi dhe
njohuri

minimal EOSC

01 02 03 04

Opsione për
modele

organizative për
Qendrat e 

Kompetences

EOSC në
strategies
kombëtare
për aftësitë

dixhitale

Specifikimrt
për katalogët

e trajnimit
(ve)



Punonjës shërbimit për të Dhënat
Kontribuon me të dhënat FAIR në EOSC 
përmes shërbimeve EOSC

Aktivizuesi i EOSC
Konsumon Shërbimet EOSC dhe

harton dhe koordinon
Specifikimin e Disiplinës. 

sherbimet

Kërkuesi
Konsumon, përpunon, depoziton

dhe siguron të dhëna përmes
shërbimeve specifike

Kërkuesi për të dhëna
Analist i të Dhënave

Konsumon të dhëna dhe shërbime
EOSC dhe kontribuon me shërbimet

analitike të të dhënave.

Inxhinier për
programeve kërkimore

Konsumon dhe kontribuon me 
Shërbimet të EOSC qendrore dhe

shkëmbimi

Ekspert për DB kërkim. shkencor
Kontribuon me Burimet e R.I. .të EOSC  

dhe Shërbimet Thelbësore të EOSC

Librari & inform. Shke.
Kuptimi i të dhënave

Softuare të zhvilluar
specifikisht për OS

Disiplina specifike
Kryerja e hulumtimeve

EOSC
bërthamë

Publiku

Qytetari
Konsumon, 
përpunon ose
siguron të dhëna
përmes shërbimeve
të thjeshtuara

Politikbërësi
Konsumon, përpunon
dhe siguron të dhëna
përmes Disiplinave të
shërbimeve specifike

Kurator i të dhënave
Kontribuon në
përgatitjen e të dhënave
për të qenë FAIR dhe në
përputhje me parimet e 
EOSC.



Punonjës shërbimit
për të Dhënat

Aktivizuesi i EOSC

Kërkuesi shkencor

Kërkuesi për të dhëna
Analist i të Dhënave

Inxhinier për
programeve kërkimore

Librari & inform. Shke.
Kuptimi i të dhënave

Softuare të zhvilluar
specifikisht për OS

Disiplina specifike
Kryerja e hulumtimeve

Publiku

Qytetari

Politikbërësi

Kurator i të dhënave

Ekspert për DB kërkimit
shkencor

EOSC
Bërthamë

Të dhëna

të federuara



Ecuria e EOSC në nivel europian



National Digital Skill Strategies
Prodhoni një raport të nivelit të lartë strategjik se si aftësitë, zhvillimi dhe trajnimi i EOSC-së përshtaten në politikat
dhe strategjitë më të gjera kombëtare
 Aftësi për EOSC: të dhëna FAIR dhe të dhëna shkencor intensive
 Agjenda e Aftësive Dixhitale të BE - përbërës integral i fuqisë punëtore dixhitale

Aktivitete konkrete:
 Zhvilloni qëllimin - kë synojmë, për çfarë
 Një studim i KE - udhëzoni, shpërndani, komunikoni
 Dorëzoni modele për strategjinë kombëtare

Politikbërësit në të gjitha nivelet
 Ministritë - përfshijnë zhvillimin e aftësive EOSC në axhendën më të gjerë të aftësive dixhitale
 Institucionet Akademike - përfshijnë në kurrikulën e arsimit
 Organizatat që merren me kërkime - stafi për qendrat e kompetencave
 Organizatat e Financimit të Kërkimit - zhvillojnë aftësitë për përthithjen e fondeve
 ...
 EOSC

 Strategy: EC agenda on Digital Skills and Jobs
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/digital-skills

 Funding: Digital Europe programme
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-europe-programme-proposed-eu92-billion-funding-2021-2027

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/digital-skills
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-europe-programme-proposed-eu92-billion-funding-2021-2027
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Komponenete EOSC Manaxhimi i organizates

Rete tematike Organizata specifike të komunitetit
kërkimor, iniciativa, projekte, 
komunitete shkencore praktikues

Sherbimet
gjenerike

e-Infrastrukturat evropiane dhe
ndërkombëtare, infrastrukturat
kombëtare/rajonale, ofruesit
komercialë (para-prokuruar në
bashkëpunim me ofruesit e resë
tematikë)

EOSC Hub Menaxhuar bashkërisht nga palët e 
interesuara të EOSC



EOSC - Reja Tematike Komuniteti i kërkimit
shërbimet dhe burimet
Artefakte dixhitale duke përfshirë
burimet kryesore të të dhënave, 
softuer, mjete, botime etj etc.
• Politika
• Manaxhim për shërbime te

Dedikuara

EOSC Hub
• Politika
• Funksionet të përbashketa

nga të gjitha retë tematike
(e.g. IdPs, PIDs, AAI)

• Manaxhim i integruar i
shërbimeve



EOSC – Shërbime gjenerike

EOSC Shërbime gjenerike
• Rrjete
• Komputer
• Storage dhe

Manaxhim te dhenash
• Orkestruesit (drejtim), 

sistemet mgm të
rrjedhës së punës …



Portali i EOSC



Shërbimet dhe Burimet

• Zbulo dhe krahaso burime
të dhënash shumta dhe
shërbime të ndryshme

• Hy në shërbime dhe
burime të dhënash përmes
një procesi të mirëfilltë
vërtetimi / autorizimi pa 
pasur nevojë të krijoni
kredenciale të reja për
vërtetim

Rreth 70 
shërbime

të botuara

Mesatarja
7600 vizita

unike x 
muaj

7 disiplina
tematike



Shërbimet: Menaxhim i të dhënave

1. B2HANDLE: Regjistro të dhënat e tua të Kërkimit
shkencor

2. EGI DataHub: Akses në grupe të zgjedhura të të
dhënave publike dhe përdorimi në mënyrë efikase nga
shërbimet e llogaritjes (EGI)

3. B2NOTE: Shërbimi i shënimit të të dhënave për të
krijuar shënime mbi të dhënat e Kërkimit shkencor

4. B2FIND: Zbulimi i të dhënave bazuar në Metadata



Processing and analysis

1. ENES Climate Analytics Service: Analizon dhe përpunon të dhëna nga komunitete
të shumta kerkuesish me kornizën Ophidia Big Data Analytics

2. Dynamic On Demand Analysis Service: Thjeshton aksesin dhe menaxhimin e 
burimeve kompjuterike

3. DARIAH Science Gateway: Aplikime dhe shërbime cloud për studiuesit e Arteve
dhe të Shkencave Humane

4. WeNMR suite for Structural Biology: Një komplet mjetesh llogaritëse për
biologjinë strukturore

5. OPENCoastS: Shërbim sipas kërkesës për parashikimin e qarkullimit bregdetar
6. Services for sensitive data: Mbledh, ruan dhe analizon të dhëna të ndjeshme

kërkimore në një mjedis të sigurt kompjuterik
7. Component MetaData Infrastructure: Shërbimet për Shkencat Sociale dhe

Shkencat Humane të ofruara përmes qendrave kombëtare CLARIN.



Kompjuter

1. EGI Cloud Compute: Krijon dhe aktivizon makina
virtuale sipas kërkesës me kontroll të plotë mbi
burimet e kompjuterit

2. EGI High-Throughput Compute: Ekzekuton mijëra
detyra llogaritëse për të analizuar grupe të mëdha
të dhënash.

3. EGI Cloud Container Compute: Krijon dhe
aktivizon kontejnerët “Docker” në një mjedis të
virtualizuar “lightweight”

https://www.eosc-hub.eu/services/EGI%20Cloud%20Compute
https://www.eosc-hub.eu/services/EGI%20High-Throughput%20Compute
https://www.eosc-hub.eu/services/EGI%20Cloud%20Container%20Compute


Ruajtja kompjuterike të dhënave 
(storage)
1. B2STAGE: Transferimi i të dhënave ndërmjet burimeve të të

dhënave dhe mjeteve të jashtme llogaritëse kompjuterike

2. B2SAFE: Shpërndan dhe ruan vëllime të mëdha të të dhënave
bazuar në politikat e të dhënave të përdoruesit

3. EGI Online Storage: Ruan, ndan dhe përdoron skedarët tuaj dhe
“meta” të dhënat e tyre në një shkallë globale

4. CernVM File System CVMFS: Aplikacion softuerik për shërbimin e 
shpërndarjes

5. B2SHARE: Ruan (magazinon) dhe publikon thë dhënat e kërkimit

https://www.eosc-hub.eu/services/B2STAGE
https://www.eosc-hub.eu/services/B2SAFE
https://www.eosc-hub.eu/services/EGI%20Online%20Storage
https://www.eosc-hub.eu/services/CernVM%20File%20System%20CVMFS
https://www.eosc-hub.eu/services/B2SHARE


Shërbime EOSC

Ndarja dhe gjetja e 
informacionit

 B2DROP: 
Shërbim i sigurt dhe i besueshëm i
shkëmbimit të të dhënave për
studiuesit

Siguria dhe
funksionimi

 Regjistrimi në EGI: 
Identifikim dhe autorizim i
federuar i sigurt dhe miqësor
për përdoruesit



Menaxhimi shërbimit

 Baza e të dhënave e konfigurimit (GOCDB): Menaxhoni
informacionin e konfigurimit të aseteve të federuara të
infrastrukturës elektronike dhe marrëdhëniet e tyre funksionale

 Kontabiliteti: Gjurmoni dhe raportoni përdorimin e shërbimeve
 Monitorimi i Shërbimit Argo: Monitoroni performancën e 

shërbimeve të IT
 BDII: Sistemi i informacionit për të mbledhur informacion në

lidhje me burimet në dispozicion
 Portali i Operacioneve: Mjetet operacionale për të menaxhuar

infrastrukturat e shpërndara



Join as a service provider

• Publikimi, ndarja dhe reklamimi i shërbimeve dhe
burimeve në një bazë më të gjerë përdoruesish;

• Është një platformë falas në internet ku ofruesit e 
shërbimit mund të menaxhojnë kërkesat për shërbim, 
të ndërveprojnë me përdoruesit dhe t'u ofrojnë
mbështetje atyre dhe të bien dakord për nivelet më të
përshtatshme të shërbimit;

• Nxjerrja statistikave lidhur me kërkesat për aksesim
dhe përshtypjet e klientëve nga përdorimi;

• Lejon përdoruesit të identifikohet me kredencialet
ekzistuese për hyrjen në shërbime dhe burime si
dhe mundëson marrjen e mbështetjes për këtë gjë;

• Kontribon në përcaktimin dhe mirëmbajtjen e 
shërbimit EOSC, politikave të sigurimit dhe
udhërrëfyesit të portofolit te shërbimeve

Bëhu një ofrues i EOSC



Gjithçka që ju duhet të dini rreth EOSC



Mundësitë e dukshmërisë
• Raste përdoruesish

www.eosc-portal.eu/eosc-in-practice/open-call

• Praktikat më të mira



Mundësitë e financimit

www.eosc-portal.eu/about/funding-opportunities



për më shumë informacione …



Institutional Possible structure

DCC’s 
Research Data 

Management Service 
Model 

based on Curation 
Lifecycle model 

https://dcc.ac.uk/guidance/how-guides/how-develop-rdm-services
https://www.dcc.ac.uk/guidance/curation-lifecycle-model

https://dcc.ac.uk/guidance/how-guides/how-develop-rdm-services
https://www.dcc.ac.uk/guidance/curation-lifecycle-model


Karakterizimi i politikave

https://sparceurope.org/what-we-do/open-
data/sparc-europe-open-data-resources/http://doi.org/10.5281/zenodo.3550544

https://sparceurope.org/what-we-do/open-data/sparc-europe-open-data-resources/
http://doi.org/10.5281/zenodo.3550544


EOSCSECRETARIAT.EU HAS RECEIVED FUNDING FROM THE EUROPEAN 
UNION’S HORIZON PROGRAMME CALL H2020-INFRAEOSC-2018-4, GRANT 
AGREEMENT NUMBER 831644

Get in touch with us!
info@eoscsecretariat.eu

www.eoscsecretariat.eu

@EoscSecretariat

EOSC Secretariat

Dr. Arjan Xhelaj
arjanxhelaj@rash.al

Faleminderit

www.eosc-
portal.eu
@EOSCportal

mailto:info@eoscsecretariat.eu
http://www.eoscsecretariat.eu/
https://twitter.com/EoscSecretariat
https://www.linkedin.com/in/eosc-secretariat-79316117a/
http://www.eosc-portal.eu/
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