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ABSTRAKT
Në këtë temë të diplomës rreth ATM-it si Sistem Kompleks Mekatronik, është bërë një
studim mbi punën e ATM-it, si dhe është shqyrtuar problematika dhe kompleksiteti i
pajisjeve përbërëse të tyre. Mënyra se si një ATM shërben klientët më kartmonedha që
nga futja e kartelës bankare, deri te procesi i verifikimit dhe autorizimit të transakcionit
bankarë. Pjesët përbërëse të një ATM-i të rëndomt në dy zonat e tij të përkufizuara në atë
të sigurisë së lartë ku kanë qasje vetëm personeli i autorizuar i bankës dhe atë të sigurisë
së ulët, ku kanë qasje teknikët dhe serviserët. Gjithashtu është diskutuar edhe për
avantazhet e shfrytëzimit të një ATM-i dhe dizavantazhet e tij.
Siguria ështe nje ndër qështjet më të rëndësishme sa i përket shfrytëzimit të ATM-it. Këtu
janë spjeguar rreziqet kryesore si dhe masat preventive që duhet marrur gjatë përdorimit
të ATM-it. Për mbarvajtjen e punës dhe një efikasiteti të shërbimeve 24 orë në ditë, ATMi duhet mirëmbahet dhe atë në dy lloje. Në mirëmbajtje preventive dhe intervenimet sipas
kërkesës. Gjithashtu edhe pajisjet të cilat shfrytëzohen për diagnostifikimin e problemeve.
Me përfundimin e kësaj teme nxjerrim një konkludim se pavarësisht dukjes si një pajisje
e thjeshtë në shikim të parë, ATM-i është vërtetë një sistem i kompletuar mekatronik. Dhe
është i përbërë prej moduleve të cilat nv vete janë nënsisteme të sofistikuara mekatronike.
ATM-i është i menduar dhe i dizajnuar në perfekcion. Në botën tonë moderne nuk do të
kishim mundur ta imagjinojmë një sistem bankar pa shfrytëzimin e këtyre makinave të
përsosura.
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1. HYRJE

1.1 Mekatonika
Mekatronika është një proces i projektimit që përfshin një kombinim të inxhinierisë
mekanike, inxhinierisë elektrike, inxhinierisë së kontrollit dhe inxhinierisë kompjuterike.
Mekatronika është një fushë multidisiplinare e inxhinierisë, që do të thotë, ajo refuzon
ndarjen e inxhinierisë në disiplina të veçanta. Fillimisht, Mekatronika përfshinte vetëm
kombinimin e mekanikës dhe elektronikës, megjithatë, pasi sistemet teknike janë bërë
gjithnjë e më komplekse fjala ka qenë "përditësuar" (ang. Updated) gjatë viteve të fundit
për të përfshirë pothuaj se të gjitha zonat në teknikë. Në Figura 1 shihen qartë të gjitha
fushat e inxhinierisë të cilat i përmbledhë Mekatronika, si ajo e automobilizmit, mjeksisë,
auronautikës, sistemet mbrojtëse, prodhimtari, procesimi i materialeve, etj. Gjithashtu
edhe në sistemet bankare, për të cilat do të përmbledhën në këtë temë të diplomës.

Figura 1: Mekatronika
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1.2 ATM
ATM-i (ang. Automated Teller Machine), gjithashtu i njohur edhe si Makina Bankare e
Automatizuar, është një makinë kompjuterike, telekomunikuese, me një sistem
mekatronik të sofistikuar, e cila mundëson klientët apo institucionet të kryejnë
transakcionet financiare pa nevojën e keshierit, apo personelit bankarë. Në shumicën e
ATM-ve modern, klienti identifikohet me kartelën plastike personale të lëshuar nga
banka, të kombinuar me kodin personal unik, PIN (ang. Personal Identification Number)

Figura 2: ATM-ët e sotëm

Duke përdorur ATM-in klientët mund të kenë qasje në llogarin e tyre bankare, ta
kontrollojnë gjendjen e tyre financiare, të bëjnë tërheqje të parave kesh, të bëjnë
transakcione të ndryshme, të paguajn fatura, të deponojnë mjete në llogarin e tyre, dhe
shërbime të tjera, varësisht nga Bankat. Nëse vizitojmë vendet tjera të botës, në mund të
terheqim para në ATM-ët e ati vendi, në valutën e tyre lokale, ndërsa llogarija do të
barazohet sipas kursit të këmbimit me rastin e tërheqjes së parave.
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1.3 Historia

Idea e një pajisje bankare vetë-shërbyese (ang. Self-Service) është zhvilluar në mënyrë të
pavarur në shtetet si, Japonia, Suedia, Anglia dhe Shtetet e Bashkuara. Në Shtetet e
Bashkuara rreth vitit 1939, Alex Robertson, zhvilloi makinën e parë bankare automatike,
e cila nuk japte para kesh, por lëshonte një kupron i cili kishte vlerën e çekut bankat.

Figura 3: ATM makina e pare, në vitin 1939

Kishte shumë debate rreth historis së ATM-it, se kush e zbuloj atë. Në një artilull të
revistës se njohur “Invention & Technology” në verë të vitit 2000, bëri një hulumtim të
shkëlqyeshëm rreth vijës kohore (ang. Timeline) të zhvillimit te ATM-it.
1960 – Paraardhësi i ATM-ave i instaluar në vitin 1960 në bankën e parë të Nju Jorkut
National City Bank (tani Citibank). Këtë e quanin “Bankograph” dhe u instalua në disa
degë. Koncepti i kësaj makine ishte që klienti të bënte pagesën e faturave dhe shërbimeve
të tjera, dhe të merrte faturën-dëshmi (ang. Receipt) pa ndihmën e ndonjë arkatari.
1967 – Në vitin 1967 një degë e bankës Barclays pranë Londrës, instaloi një bombol me
vrimë e cilta nxjerrte parë kesh. Ky ATM ishte bërë nga kompania “De La Rue
Instruments”. Ajo përdorte bono letër të blera paraprakisht nga sportelet e bankës.
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1968 – Në vitin 1968 Barclays dhe disa banka të tjera vendosë për të futur një makinë që
kodonte cash-in mbi kartelat plastike të blera nga sportelet e bankës. Problemi ishte se
makina gjithmonë “hante” kartelën dhe duhej të blehej një tjetër në qoftë se klienti
dëshironte të bënte një transaksion tjetër.
1969 – Në vitin 1969 kompania Docutel instaluan makinën e tyre “Docuteller” në
“Chemical Bank” të Nju Jorkut. Ky është përdorimi i parë i kartelave plastike të koduara
me shirit magnetik (ang. Magnetically Coded). Fushata e marketingut propagandues të
“Chemical Bank” thoshte: "Më 3 shtator 1969, dega jonë do të hapë dyert e saj në orën
9:00 am dhe më kurrë nuk do ti mbyll ato!"

Figura 4: Gjeneratat e ATM-ve përgjat viteve
1971 – Përdorimi i parë i një ATM-i të vertetë. Në vitin 1971 Docutel prezantoj ATM-in
e tyre gjithë-funksional (ang. Full function) të ashtuquajtur “Total teller” apo arkatarë
komplet. Në të njëjtën kohë, Diebold instaloj makinën e saj të parë TABS në një dege të
bankës në SHBA, dhe Fujitsu instaloj një makine të ngjajshme në Japoni.
1974 – Prezantimi i ATM-it On-line – Ky koncept i një makine të konektuar në linje 24h
në ditë, e cila kryente të gjitha shërbimet bankare, shume shpejt çoi tek ATM-ët modernë
të ditëve të sotme. Që nga kjo kohë principi ka mbetur i njejti, vetëm se është përmisuar
dukshëm teknologjija, materialet e shfrytëzuara dhe dizajni.
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2. PRINCIPI I PUNËS SË ATM-it

2.1 Hapat e funksionimit të ATM-it
Kur klijenti vendos kartelën në ATM dhe zgjedh shërbimin e dëshiruar, nuk i duhet të
pres më shumë se 30 sekonda që kërkesa e tij të realizohet. Megjithatë, në brendi të ATMit ndodhin një mori procesesh, verifikimesh dhe testimeve, para se klientit ti realizohet
kërkesa e tij. Në Figura 5 është paraqitur procesi hap pas hapi i një transakcioni të
realizuar me sukses.

Figura 5: Skema e transakcionit në ATM
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Në Figura 5, paraqitet një transakcion i tërheqjës së parave. Transakcioni rrjedh sipas
këtyre hapave:
1. Gjendja e ATM-it: ATM-i mund të jetë në shërbim, që do të thot se është funsional
dhe është i kyqur në rrjetë i gatshëm që të shërbej klijentët.
1.1 Nëse ATM-i nuk është në shërbim (për arsye të ndryshme) ATM-i nuk mund
të përdorët, dhe si i tillë nuk është në gjendje që ti shërbejë klijentët.
1.2 Nëse ATM-i është në gjendje funksionale ai vazhdon në hapin e dytë
2. Vendosja e kartelës nga ana e klijentit. Me të vendosur kartelën ndodhin dy
procese.
2.1 Nëse kartela është e dëmtuar fizikisht atëherë ajo kartelë nuk pranohet fare
nga ATM-i
2.2 Nëse kartela është në rregull ATM-i kërkon nga klijenti që të shtypet PIN-i
3. Këtu ATM-i kërkon shtypjen e PIN-it nga klijenti dhe jep mundësinë e shtypjes
tri herë.
3.1 Nëse PIN-i gabohet ATM-i kthen prap tek hapi i 3 ku kërkon nga klijentët të
rishtypin PIN-in.
3.2 Nëse klijenti tri herë gabon PIN-in, atëherë ATM-i konfiston kartelën dhe
shfaq në ekran mesazhin që të lajmëroj sa më shpejt bankën.
3.3 Nëse klijenti ka shtypur me sukses PIN-in atëherë ATM-i kalon në hapin e 4.
4.

Shfaqja e shërbimeve të cilat i ofron ATM-i
4.1 Në këtë ekran, klienti ka mundësinë që të ankuloj transakcionin komplet, që
do të thorë se ATM-i anulon të gjitha procedurat paraprake dhe nxjerr kartelën
e kijentit jashtë.
4.2 Nëse klienti zgjedh një shërbim (shërbimet e ofruara nga ATM-i ndryshojnë
varësisht nga Banka dhe nga vetë modeli i ATM-it) në rastin tonë klienti
zgjedh tërheqje parashë, atëherë ATM-i kërkon se çfar shume dëshironi për
tërheqje. Pas caktimit të shumës ATM-i kalon në hapin e rradhës.

5. Në këtë hap, ATM-i tenton të bëj tërheqjen e kartmonedhave nga kasetat
5.1 Nëse arrin që ti nxjerr kartmonedhat me sukses atëherë ato i prezanton klientit
për tërheqje, dhe shfaq në ekran porosin për marrjen e parave dhe faturës së
tërheqjes.
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5.2 Në të kundërtën nëse nuk arrin që ti nxjerr kartmonedhat nga kasetat, ATM-i
(varet sipas konfigurimit) do të tentoj edhe një herë tërheqjen, nëse prap nuk
arrin ai nxjerr kartelën jashtë, dhe shfaq mesazhin “për momentin jam jashtë
shërbimit, Ju lutem vizitoni një ATM tjetër”.
6. Pra nëse klienti tërheq paratë, sensorët e ATM-it detektojne së paratë janë
tërhekur, dhe kalon në hapin e rradhës
7. Ku ATM-i tani shfaq mesazhin për transakcion të suksesshëm dhe falenderon
klientin për përdorimin e shërbimeve të ATM-it.
Gjithashtu e vlen të ceket se krejt këta hapa janë në koordinim me përgjegjet që mirren
nga qendra procesuese, sa i përket, validitetit të klijentit, shumës së mundur të tërheqjes
dhe gjendjes aktuale të keshit në ATM.

2.2 Protokoli i Komunikimit
ATM-i është i dizajnuar me standardet e rrjetit të shpejt (ang. high-speed networking) që
mund të përkrah të dyja, data dhe voice komunikime. ATM-i normalisht përdor rrjetat e
internetit të ofruesve të shërbimeve të internetit (ISP). ATM-i operon në shtresën (ang.
Layer) e dytë te OSI modelit mbi rrjetat e fibres optike, ethernetit apo edhe Wireless/Gsm.

Figura 6: OSI Modeli dhe ATM Modeli
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ATM-i ndryshon nga teknologjia tradicionale e komunikimit të të dhënave të ethernetit
në disa mënyra. Për shembull, ATM-i nuk përdor routing. Pajisjet harduerike të njohura
si ATM transferuesit (ang. Switches) mundësojne komunikimin pikë-në-pikë (ang. pointto-point) në mes të ATM-it dhe bankës, pra rrjedha e të dhënave ecën direkt nga burimi
deri tek destinacioni. Përveç kësaj, në vend të përdorimit të pakove me gjatësi të
variablave të ndryshueshme, siç e bën Ethernet, ATM-i përdor pakot e variablave me
madhësi fikse. Variablat janë 53 bytes në gjatësi, që përfshin 48 bytes të të dhënave dhe
5 bytes të informacionit fillestar (ang. Header).
Performanca e ATM-it është shprehur shpesh në formën e nivelit OC (Transportuesi
optike) shkruar si "OC-xxx." Nivelet e larta të performancës, si në 10 Gbps (OC-192)
janë teknikisht të realizueshme me ATM. Nivelet më të zakonshme të performancës për
ATM-ve janë 155 Mbps (OC-3) dhe 622 Mbps (OC-12).
ATM teknologjia është projektuar për të përmirësuar përdorimin dhe cilësinë e shërbimit
(QoS) në rrjetet e trafikut të lartë. Pa rauting dhe me madhësi fikse të variablave, rrjetet
mund të menaxhojnë bandwidth-in shumë më lehtë nën ATM se sa nën Ethernet. Kostoja
e lartë e ATM-ve krahasuar me ethernet është një faktor që e ka kufizuar miratimin e saj
në rrjetet tjera të specializuara.

2.3 Përdorimi i Rrjetave të Internetit
Rrjeta e ATM-ve nuk dallon aspak nga rrjeta e kompjutereve dhe internetit të cilën e
përdorim edhe ne në punë dhe shtëpi. Varësisht nga pozicioni gjeografik i ATM-i, ai
mund të përdor rrjetën LAN/WAN të teknologjive të ndryshme. Si atë Ethernet, Wireless,
GSM dhe në rastet më të mira atë fiber optike. Kur pozita gjeografike e ATM-it nuk
mundeson vendosjen e rrjetit pikë-në-pinkë, atëherë përdorën rrjetet egzistuese të ISP-ve.
Kjo mundësohet me krijumin e tunelit të rrjetës private virtuale VPN (ang. Virtual Privat
Network) Komunikimi brenda kti tuneli është i encryptuar dhe i sigurtë.
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2.3.1

Rrjeta Ethernet

Ethernet u shpik nga inxhinier Robert Metcalfe. Kjo teknologji funksionon në data link
layer në të gjitha rrjetet lokale LAN (ang. Local Area Networks)

Figura 7: Rrjeta Ethernet, CAT 5e kabllot dhe switchi
Kur u implementua gjerësisht për të parën herë në vitin 1980, Ethernet përkrahte një
normë maksimale teorike të shpejtësisë të të dhënave prej 10 megabits për sekondë
(Mbps). Më vonë, standardi i ashtu-quajtur "Fast Ethernet" rritën këtë normë maksimale
të shpejtësisë të të dhënave deri në 100 Mbps. Sot, Gigabit Ethernet teknologjia zgjëron
më tej punën e pikut deri në 1000 Mbps apo 1 Gbps.
Protokollet e rrjetit të nivelit të lartë si Internet Protocol (IP) përdorin Ethernetin si
medium të transmetimit të tyre. Të dhënat udhëtojnë mbi Ethernet brenda njësive
protokollare të quajtur korniza (ang. Frame).
Gjatësia e kabllove Ethernet individuale është e kufizuar në afërsisht 100 metra, por rrjetat
Ethernet mund të zgjatet lehtë për të lidhur ATM-ët ose degët e bankave me zyrat
qëndrore duke përdorur pajisjet e rrjetit urë (ang. Bridge devices).
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2.3.2

Rrjeta Wireless

Një rrjet pa tel (ang. Wireless) përdor valët e radios, ashtu siç bëjnë telefonat celularë,
televizorët dhe radiot. Në fakt, komunikimi nëpër një rrjet wireless është shumë si një
komunikim i dyanshëm radio. Ja se çfarë ndodh:
Kartelat e rrjetit wireless të kompjuterit përkthejnë të dhënat në një sinjal radio dhe
transmetojn ato duke përdorur një antenë. Një router wireless merr sinjalet dhe dekodon
ato sinjale në të dhena. Routeri dërgon informacion në internet duke përdorur një lidhje
fizike (ang. Wired Link) Ethernet. Procesi gjithashtu punon në të kundërt, me routerin i
cili merr informacionin nga interneti, përkthimin e ati një sinjal radio dhe duke e dërguar
atë tek kompjuteri nëpërmes valëve të radios.

Figura 8: Pajisjet wireless
Pajisjet për përdorim të komunikimit WiFi janë shumë të ngjashme me radiot që përdorën
për radiot uoki-toki, telefonat celularë dhe pajisje të tjera. Ata mund të transmetojë dhe të
paranojnë valët e radios, si dhe mund të konvertojnë bitat 1-shet dhe 0-ot në valët të radios
dhe anasjelltas 1-shat dhe 0-ot në valë të radios. Por radiot WiFi kanë disa dallime të
rëndësishme nga radiot tjera:
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Ato transmetojnë në frekuenca prej 2.4 GHz ose 5 GHz. Kjo frekuencë është dukshëm
më e lartë se frekuencat që përdoren për telefonat celularë, uoki-tokit dhe televizionet.
Frekuenca më e lartë lejon sinjalin për të bartur më shumë të dhëna. Egzistonje standarde
të ndryshme të komunikimit WiFi:
802.11a Transmeton në 5 GHz dhe mund të shkojë deri në 54 megabits për sekondë të
transmetimit të të dhënave. Ajo gjithashtu përdor ortogonal multiplexing frequency
division (OFDM), një teknikë efikase që e ndan radio sinjalin në disa nën-sinjale para se
ata të arrijnë te një marrës. Kjo në masë të madhe redukton interferencën.
802.11b është standardi me i ngadalshëm por më i liri. Për një kohë, kostoja e saj e bëri
të njohur, por tani është duke u bërë më pak i zakonshme si standardi më i shpesht i
implementuar. 802.11b transmeton në brezin 2.4 GHz frekuencave të spektrit të radio. Ai
mund të trajtojë të dhënat deri në 11 megabits për sekondë.
802.11n është standardi më së shumti i përdorur dhe është kompatibile me standardet a,
b dhe g. Është përmirësuar ndjeshëm shpejtësia e transmetimit të të dhënave mbi
paraardhësit e tij. Për shembull, megjithëse standardi 802.11g teorikisht ka shpejtësinë 54
megabits për sekondë, ajo arrin në të vërtetë shpejtësi vetëm prej rreth 24 megabits për
sekondë, për shkak të mbingarkesës së rrjetit. 802.11n. Megjithatë, thuhet se mund të
arrijë shpejtësi të lartë si 140 megabits për sekondë nëse përdorën 4 kanale komunikimi,
por shumica e routers lejojnë vetëm dy ose tre kanale të komunikimit në maksimum.
802.11ac është standardi më i ri që nga fillim i vitit 2013. Ky ka ende për t'u miratuar
gjerësisht, dhe është ende në formën e draftit në Institutin e Inxhinierëve Elektrike dhe
Elektronike (IEEE), por pajisjet që përkrahin atë janë tashmë në treg. 802.11ac është
kompatibile me 802.11n (dhe prandaj edhe me të tjerat). Ajo është më pak e rrezikuar nga
interferencat dhe shumë më e shpejtë se paraardhësit e sajë, duke shtyrë një maksimum
prej 450 megabits për sekondë në një kanali të vetme. Ajo quhet nganjëherë 5g WiFi për
shkak të grupit të saj të frekuencave, nganjëherë Gigabit WiFi për shkak të potencialit të
saj të tejkalojë një gigabit për sekondë. Dhe klasifikohet si Very High Throughput (VHT)
për të njëjtën arsye.
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Për deri sa ATM-ët kanë adapter pa tela, ata mund të komunikojnë dhe ti qasen një routeri
për tu lidhur në internet. Kjo lidhje është e përshtatshme, pothuajse e padukshme në
mënyrë të drejtë dhe të besueshme, por, nëse routeri dështon ose nëse shumë njerëz
përpiqen të përdorin rrjetin, përdoruesit mund të përjetojnë ndërhyrje ose të humbasin
lidhjen e tyre. Edhe pse të reja, standardet me shpejtësi si 802.11ac mund të ndihmojë me
këtë.
2.3.3

Rrjeta Fiber Optik

Komunikimit fibër-optike është një metodë e transmetimit të informacionit nga një vend
në tjetrin duke dërguar pulset e dritës përmes një fije optike. Drita formon një valë
elektromagnetike zgarë, që është moduluar për të bartur informacion. Të zhvilluara
fillimisht në vitet 1970, sistemet e komunikimit fibër-optike e kanë revolucionarizuar
industrinë e telekomunikacionit dhe kanë luajtur një rol të madh në ardhjen e Epokës së
Informacionit.

Figura 9: Pajisjet e Fijeve Optike

Për shkak të avantazheve të tij mbi transmetimin elektrik, fibrat optike kanë zëvendësuar
gjerësisht komunikimet me telin e bakrit në rrjetet kryesore në botën e zhvilluar.
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Fibër-optika përdoret nga kompanitë e telekomunikacionit të shumta për të transmetuar
sinjale telefonike, komunikimit në internet, dhe sinjalet televizive kabllore. Për shkak të
zbehjes (ang. Attenuation) shumë më të ulët dhe pothuaj se pa ndërhyrje apo interferenca,
fibër-optika ka avantazhe të mëdha mbi telin e bakrit ekzistues në aplikacionet e
distancave të gjata dhe të kërkesës së lartë.
Megjithatë, zhvillimi i infrastrukturës brenda qyteteve ishte relativisht i vështirë dhe
kohë-konsumuese, si dhe sistemet fibër-optike ishin komplekse dhe të shtrenjta për tu
instaluar dhe për të vepruar. Për shkak të këtyre vështirësive, sistemet e komunikimit
fibër-optike janë instaluar kryesisht në aplikimet e distancave të gjata, ku mund të
përdoren për transmetim të plotë të kapacitetit të tyre. Që nga viti 2000, çmimet për
komunikimin fibër-optike kanë rënë në mënyrë të konsiderueshme. Kjo bën këtë
teknologji më të disponueshme.
Bankat mundohen që të gjithë ATM-ët të cilët janë të identifikuar si ATM prioritarë me
shumë transakcione, ti kyqin në rrjeta fibër-optike, ku ju mundësohet transmetimi i
shpejt dhe i qëndrushëm.
2.3.4

Rrjeta GPRS/GSM

GPRS ( General Packet Radio Service) është një shërbim i bartjes së të dhënave, i shtuar
në rrjetet ekzistuese TDMA (Time division multiple access), një nga përmirësimet e
teknologjisë 2.5G . TDMA është mekanizmi themelor i transportit të përdorur nga
rrjetet GSM. GPRS siguron transmetimin e paketave IP mbi rrjetet ekzistuese celulare.
GPRS është rrjet shtesë mbi rrjetin ekzistues celularë. Ai përdor natyrën e transmetimeve
IP në favor të tij. Për shkak se IP trafikut është i bërë nga "pako", rrjeti nuk ka nevojë të
ketë transmetimin e të dhënave të vazhdueshëm. Kështu, IP trafiku lehtë mund të ndahet
në kanale transmetuese. Një përdorues mund të marr ose transmetoj të dhëna, ndërsa një
tjetër duke lexuar informacione në të njejtën kohë. Shfrytëzuesi i dytë nuk ka nevojë për
të përdorur kanalin gjatë kësaj kohe, dhe kjo e bën rrjetin më efikas se sa sistemi i rrjetave
2G, ku kanali do të jetë në përdorim, pavarësisht se a përdorët apo jo.
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Secili kanal elektronik është i ndarë në tetë (8) sllote kohore (ang. Time slots) me një
transmetimit të të dhënave maksimale prej 13.4Kbps. Një nga këto sllote kohore është
përdorur për kontrollin , dhe alokimi normal do të rezervojë dy prej tyre për trafikun e
zërit. Trafiku asimetrik, më shumë shkarkim (ang. Download) se sa ngarkim (ang.
Upload) dikton shpërndarjen e slloteve kohore të mbetura:

Figura 10: Rrjeti GSM/GPRS

Llojjet e këtyre slloteve kohore janë të ndryshme. Si:
2 +1 = dy sllote për shkarkim + 1 për ngarkim
3 +1 = tre sllote për shkarkim + 1 për ngarkim
4 +1 = katër sllote për shkarkim + 1 për ngarkim

Gjithashtu, tek pajisjet GPRS kemi një klasifikim në lidhje me aftësinë e tyre për të
trajtuar zërin dhe komunikimin e të dhënave:
A. Pajisjet janë të aftë për të transmetimit të njëkohshme të zërit të dhe të të dhënave.
B. Pajisjet që mbështesin një lloj për një kohë , dhe kalojn automatikisht në mes të të
dhënave dhe të zërit.
C. Pajisje që mbështetin një lloj për një kohë, dhe të kërkojë ndërhyrjen e përdoruesit
për të kaluar në mes të të dhënave dhe të zërit.
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Në teori shpejtësia e transferimit të të dhënave GPRS është 171.2Kbps për një kanal , por
përdoruesit do të përjetojnë diçka më të ulët se sa kjo. Shpejtësia maksimale që një
përdorues mund të ketë, duke përdorur një pajisje të tipit 4 +1, është 53.6Kbps. Lidhja
me rrjetin GPRS është gjithmonë në dispozicion, por pajisja e fundit (routeri) ka nevojë
për t'u lidhur me terminalin e të dhënave me mediumin fizik.
Banka shfrytëzon rrjetin egzistues GSM te ofruesve të shërbimeve mobile celulare. Kto
të fundit i mundvsojne Bankës që për rrjetin e tyre të ATM-ve të përdorin një kanal të
dedikuar enkas për ta. Kështuqë përdoren rrjetat private virtuale që mundësojnë transferin
e sigurtë të të dhënave .

2.4 Qendra Procesuese
Një qendër e procesimit/përpunimit është një sipërmarrje e teknologjisë së lartë të sistemit
të automatizuar për përpunimin e pagesave me kartelë bankare në tregtinë elektronike
(ang. e-commerce). Roli kryesor i një qendre të procesimit është që të sigurojë ATM-ët
me mundësinë për të pranuar pagesa me kartelë bankare. Për më tepër, një qendër
procesuese koordinon transaksionet ndërmjet lëshuesit të kartelës bankare, personelit
bankar, pika e tregtisë, dhe mbajtësit të kartelës bankare.
Ja si shkon një proces në Qendrën Procesuese:
•

Konsumatori - Konsumatori bën një tërheqje në një ATM të bankës së tij, dhe
zgjedh të bën transakcionin me kartelë bankare.

•

ATM-i – ATM-i tani përcjellë konsumatorin për në qendrën e përpunimit të
pagesave të sigurta në linjë (ang. Online)

•

PayOnline Systemi - Në faqen e sistemit të pagesave të sigurta PayOnline,
konsumatori specifikon informacionin e tyre me kartelë krediti. PayOnline
Sistemi verifikon statusin dhe parametrat e sistemit ATM-it, dhe kontrollon
kërkesën për që të përputhet me kërkesat dhe kufizimet e sistemit, dhe pastaj
gjemeron dhe transmeton kërkesën për autorizim nga banka, i cili kryen një
autorizim për pagesë.
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•

Banka - Pasi banka ka marrë një kërkesë për autorizim transaksion, kërkesa është
dërguar në sistemin përkatës pagesë (Visa, MasterCard, etj).

•

Sistemi i Pagesave - Sistemi i pagesave përcakton bankën emetuese, e cila ka
lëshuar kartelë bankare të konsumatorit, pastaj i dërgon një kërkesë për autorizim
në qendrën e përpunimit bankare.

•

Banka - Pasi banka ka konfirmuar lëshimin e autorizimit të pagesës së klientit,
PayOnline Sistemi i dërgon ATM-it online një autorizim pozitiv, dhe ATM-i tani
proceson transakcionin dhe realizon suksesshëm kërkesën e konsumatorin.

2.5 Softueri i ATM-it

Me migrimin në PC harduer komod, sistemet operative standarde komerciale dhe
mjediset e programimit mund të përdoret brenda ATM-it. Platformat tipike të përdorura
në ATM përfshijnë RMX, OS / 2, dhe sistemet operative Microsoft (si Windows 98,
Windows NT, Windows 2000, Windows XP, ose Windows XP Embedded). Java Sun
Micro systemet mund të përdoret gjithashtu në këto mjedise. Linux gjithashtu gjendet i
instaluar në disa ATM. Një shembull i kësaj është banka e njohur “Banrisul”, banka më
e madhe në jug të Brazilit, e cila ka zëvendësuar MS-DOS sistemet operative në ATM-të
e saj me Linux.

Figura 11: Aplikacioni i ATM-it AGILIS
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Shtresat e aplikacionit tek protokollet e aplikimit të transaksionit, të tilla si Diebold 911
ose 912, IBM PBM, dhe NCR QDN ose NDC+ sigurojë gjeneratat e vjetra të harduerëve
në platforma të reja me shtesa (ang. Extensions) të bëra me kalimin e kohës për të adresuar
aftësive të reja. Shumica e prodhuesve të mëdhenj të ATM-ve ofrojnë paketa softuerike
që zbatojnë këto protokolle. Protokollet e reja të tilla si IFX ende nuk kanë gjetur pranim
të gjerë nga Qenderat Procesuese.
Me lëvizje në një bazë më të standardizuar software, institucionet financiare kanë qenë
gjithnjë e më të interesuar në aftësinë për të zgjedhë dhe të zgjedhin programet e aplikimit
që ngasin pajisjet e tyre. WOSA / XFS, i njohur tani si CEN XFS (ose thjesht XFS), ofron
një API të përbashkët për të hyrë dhe manipulimin e pajisjeve të ndryshme të një ATM.

Përdërsa përfitimi i perceptuar i XFS është i ngjashëm me atë të Javës "Shkruaj një herë,
përdor kudo", shpesh shitës të ndryshme të hardwarit për ATM kanë interpretime të
ndryshme të standardit XFS. Rezultati i këtyre dallimeve në interpretim do të thotë se
aplikacione e zakonshme të ATM-ve përdorin një middleware për të mos pasur dallime
në mes të platformave të ndryshme.

XFS platformat përfshijnë Agilis Diebold, Kal Kalignite, NCR Corporation Aptra EDGE,
Phoenix Interactive VISTAatm, dhe WINCOR NIXDORF Protopas.
Me lëvizje të ATM-ve në industri-standarde me mjedis informatikë, është rritur
shqetësimi për integritetin e softuerit të ATM-ëve. Zgjidhje të ndryshme janë miratuar
nga industria për të adresuar këtë shqetësim.
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3. PJESËT E ATM-it

ATM-i ka dy zona të sigurisë. Zona e sigurisë së ulët është zona e cila gjendet në pjesën
e sipërme të ATM-it, mbi sefin e sigurisë. Në këtë zonë gjenden të gjitha pajisjet të cilat
nëse personat e pa aurorizuar kanë qasje, atëherë nuk do të mund të arrijne asesi tek paratë.
Në këtë zonë kanë qasje personeli i bankës dhe teknikët e mirëmbajtjes dhe riparimeve.
Ndërsa zona e sigurisë së lartë është pjesa e sefit e cila është e fortifikuar dhë është e
mbrojtur me kod unik dhe me qels. Në këtë zonë kanë qasje vetëm personeli i bankës të
cilët janë të aurotizuar dhe ngarkuar më paratë në ATM. Gjatë mbushjës së ATM-it me
para në lokacione të cilat janë jashtë bankës, është e obliguar që të vjen edhe personeli i
sigurimit (ang. CIT) të cilët sigurojnë paratë gjatë vendosjes në ATM. Gjithashtu nëse ka
nevojë për riparim apo për mirembajtje së bashku me teknikët dhe personelin e bankës të
cilët kanë qasje në sef, janë të angazhuar edhe Cash in Tranzit CIT.

Figura 12: ATM-i dhe zonat e tij të sigurisë
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3.1 Pajisjet në zonën e sigurisë së lartë

Në këtë zonë bëjnë pjesë këto pajisje:
•

Dispenseri

•
•
•

o Prezentuesi (ang. Presenter)
o Paluesi (ang. Stecker Unit)
o Modulet tërheqëse (ang. Pick Modules)
▪ Kasetat
Furnizuesi i Rrymës (ang. Power Supply)
Tastiera e vendosjes së PIN-it EPP (ang. Encryption Pin Pad)
Hapja e qasjes së parave (ang. Exit Shutter)

3.1.1

Dispenseri

Dispenseri është njëra ndër pajisjet më të rëndësishme në ATM. Funksioni i tij është të
bëj shpërndarjen e parave për konsumatorin gjatë një transaksioni. Dispenseri përbëhet
prej tri moduleve kryesore. Ato jane: Modulet tërheqëse me kasetat e tyre, Paluesi i
kartmonedhave dhe Prezantuesi i tyre.

Figura 13: Dispenseri me tri modulet kryesore
Më poshtë është sqaruar funksionaliteti bazik i këtyre pjesëve përbërëse të dispenserit.
Duhet pasur parasyes se këto pajisje përbëhen edhe prej shumë sensorëve dhe pjësëve
tjera shtesë të cilat nuk janë përmendur këtu.
19

3.1.1.1

Modulet tërheqëse

Modulet në të cilat gjenden kasetat me kartmonedha, kanë për detyrë që të bëjnë tërheqjen
e karmonedhave nga kasetat adekuate duke nxjerrur vetëm shumën e kërkuar nga klijenti.
Në një ATM, ka 4 kaseta, varësisht nga modeli i ATM-it. Kasetat varësisht nga banka
konfigurohën në atë mënyrë që të kenë atë përzirje të kartmonedhave që të mundësojnë
klijentit nxjerrjen e çfarëdo shume të parashë. Zakonisht kasetat janë të mbushura me
kartemonedha psh:
•
•
•
•

Kaseta 1 ka karmonedha 50 Euro, dhe maksimimi i mbushjes është 2000
copë
Kaseta 2 ka kartmonedha 20 Euro, dha ka maksimim të mbushjes 2000
copë
Kaseta 3 ka kartmonedha 10 Euro, dhe ka maksimumin e mbushjes 2000
comë
Kaseta 4 ka kartmonedha 5 Euro dhe gjithashtu ka kapacitetin e mbushjes
2000 cope

Pra mund ta kalkulojme se nëse një ATM mbushet komplet ai mund të arrijë shumën e
mbushjes deri në 170.000 euro.

Figura 14: Moduli i tërheqjes, tubacioni i vakumit dhe transporti vertikal
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Për realizimin e tërheqjes modulet përdorin dy principe. Varësisht nga lloji i ATM-it ato
mund të jenë:
-

Tërheqje me vakum. Ku pompa e vakumit vëhet në levizje nga motorri
kryesorë dhe gjeneron vakum përgjat tërë sistemit të tubacionit në dispenser.
Sensorët e kohës dhe disqet enkoduese, tregojne valvulave se kur duhet liruar
vakumin që të kaloj në gishtërinjt tërheqës të cilët janë në kontakt me
kartmonedhat në kaseta. Sinkronizimi i këtyre sensorëve duhet të bëhet para
së një Atm të vendoset në shërbim.

-

Tërheqje me fërkim. Këtu step motorrët individual të kasetave vën në levizje
disqet e gomës të cilët në bazë të komandave nga sensorët bashkohen dhe
arrijnë që të tërheqin karmonedha nga kasetat.

Të dy teknologjitë kanë përparësitë dhe mangësitë e tyre. Tërheqja me vakum ka
probleme kur temperaturat janë të ulta, ndërsa terheqja me fërkim, disqet prej gomës
shpenzohen shpejt.
3.1.1.2

Paluesi i kartmonedhave

Pasiqë kartmonedhat janë tërhekur nga kasetat ato vazhdojnë rrugën nëpër transportin
vertikal, i cili është i përbërë prej rripave të gomës, boshteve dhe dhëmbzorëve.

Figura 15: Moduli palimit të kartmonedhave
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Detyra e paluesit është që të bëjë palimin e kartmonedhave dhe ta bejë grumbullin e
parave të gatshëm për prezenterin dhe transportin vertikal deri tek dalja dhe prezantimi i
parave tek klienti. Këtë e realizon me ndihmën e “krehësave” të paraqitur në Figura 15
ku në çdo të qarë vendosë nga një kartmonedhë e cila palohet në mënyrë perfekte.

3.1.1.3

Prezenteri

Detyra e prezenterit është ta transportoj grumbullin (ang. Stack) e parave të tërhequra
nga moduli tërheqës dhe të paluara nga paluesi i karmonedhave, nëpër transportin
horizontal deri tek dalja jasht ATM-it. Është e obliguar që të egzisotojnë sensorët gjatë
gjithë rrugës së parave që të detektohen gabimet e mundura që ndodhin gjatë transportit.

Figura 16: Prezenteri dhe transporti i rripave horizontal
Njëri nga senzorët më të rëndësishëm është sensori i ashtuquajtur transformatori
diferencial i variablave lineare LVDT (ang. Linear variable differential transformer) Ky
sensor është shumë i ndjeshëm dhe detekton trashsinë e kartmonedhave në mikrometra.
Nëse për arsye të ndryshme moduli tërheqës ka tërhekur dy banknota në të njejtën kohë,
atëherë ky sensor do ta bllokoj këtë tërheqje dhe nuk do ti prezenton këto banknota tek
klienti. Në çdo transakcion të dështuar, paratë e mbetura nëper rripa transportues kthehen
në një kasetë të veçant dhe vendosen aty deri në herën tjetër kur personeli i bankës të vije
dhe ti marr ato. Gjithashtu në dalje egzistojnë senzorët e daljes të cilët kanë për detyrë të
sigurojnë se kartmonedhat janë marr nga klienti, në të kundërtën nëse kalon një kohë e
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caktuar, ky sensor jap komandën prezenterit ti kthen mbrapa ato kartmonedha dhe ti
vendos në kasetën speciale.
3.1.2

Furnizuesi i rrymës

Kjo pajisje gjendet në zonën e sigurisë se lartë pasiqë është pjesë vitale e funksionimit të
ATM-it. Rroli kryesor i saj është ta konvertoj rrymën alternative AC (ang. Alternative
Current) në atë direkte DC (ang. Direct Current) ATM-i kryesisht punon me tension 24v
DC, mirëpo ka module të cilat i duhet 12v DV. Prandaj ky furnizues i rrymes ka mundesin
e konvertimit të 220v AC, në vlerat 24v DC, 12v DC dhe 5v DC.
3.1.3

Tastiera e PIN-it EPP

Tastiera e vendosjes së PIN-it është pa dyshim pajisja më senzitive në ATM. Përbëhet
prej dy pjesëve. Pjesa e tasteve e cila është e dukshme për klientët, dhe pjesa e encryptorit
e cila është e vendosur nën taste. Detyra e encryptorit është që të bëjë kodimin pra
enkriptimin e PIN-it të vendosur nga klientët me anën e tasteve.

Figura 17: Tastiera dhe encryptori i EPP-së
Kështuqë nëse trafiku diku në internet përgjohet, nuk do të ketë mundësi që të shihet se
cili PIN është. Nëse i nënshtrohet goditjeve edhe më të vogla, ky encryptor prishet. Apo
më mirë të themi shkatrron vetëvetën pasiqë mendon se është kompromentuar dhe se
dikush dëshiron të manipuloj me të.
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3.1.4

Hapja e qasjes tek paratë

Hapja e qasjes tek paratë, është pajisisja e fundit e cila reagon në ATM. Kur i tërë procesi
i verifikimit dhe tërheqjes së suksesshme të parave, shateri (ang. Shutter) hapet dhe i
mundëson klijentit ti tërheq paratë me dorë. Pasiqë është i ekspozuar ambientit të jashtëm,
kjo pajisje është e punuar nga metali dhe materialet tjera rezistente ndaj nxehtësisë, të
frohtit, lagështisë si dhe ndaj fenomeneve tjera natyrore.
3.2 Pajisjet në zonën e sigurisë së ulët
Në këtë zone bejne pjese pothuaj se te gjitha pajisjet tjera. Këtu bëjnë pjesë:
•
•
•
•
•
•

Njësia Qëndrore Kompjuterike (ang. PC Core)
Paneli i Operatorit (ang. Operator Panel)
Monitori i klientëve (ang. Customer Display)
Lexuesi i kartelave (ang. Card reader)
Printeri i faturave (ang. Receipt Printer)
Printeri i ditarit të aktiviteteve (ang. Journal Printer)

3.2.1

Njësia Qëndrore Kompjuterike

Njësia Qëndrore Kompjuterike apo (ang. PC Core) është truri i ATM-it. Në pamjen e
jashtme kjo duket si një kompjuter i thjeshtë shtëpijak. Mirëpo është i dizajnuar në atë
mënyrë që të përkrah pajisjet harduerike të ATM-it.

Figura 18: Njësia Qëndrore Kompjuterike PC
Është në gjendje të punoj pa ndërprerë 24h në ditë. Ka të instaluar sistemin operativ që
në shumicën e rasteve është Microsoft Windows XP embedded. Gjithashtu instalohet
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edhe softueri menaxhues i ATM-it i cili ka për obligim menaxhimin e pajisjeve. Për
operimin me këte aplikacion, personeli duhet paraprakisht të trajnohet. Ashtu si
kompjuteri shtëpijak, shpejtësia e transakcionit varet nga konfigurimi i PC-se. Kështuqë
sa më i avansuar të jëtë kompjuteri i ATM-it, aq më shpejt do të procesohen kërkesat e
klijentëve. Për momentin në shumicvn e bankave janë të instaluar kompjuterët me një
procesor Intel Pentium 4, dhe me RAM memorje 1GB.

3.2.2

Paneli i Operatorit

Paneli i Operatorit është interfejsi (ang. Interface) i cili përdorët nga personeli i bankës
dhe personeli teknik. Me anën e këtij paneli, personeli i bankës komandon ATM-in.

Figura 19: Paneli i Operatorit
Në këtë panel futen informatat e komunikimit, parametrat e ATM-it, mbushet ATM-i,
testohet, monitorohet, diagnostifikohet, etj. Kur punohet me këtë panel, ATM-i është
jashtë shërbimit për klient. Modelet e reja të ATM-ve, këtë panel që shihet në Figura 19
e kanë më të avancuar. Panelët e ri kanë një ekran taktil me prekje.
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3.2.3

Monitori i shfrytëzuesve

Monitori i klijentit, është ekrani i cili paraqet instrukcionet për klijentin gjatë
transakcionit. Kur nuk është duke u përdorur ATM-i, në ekran shfaqen mesazhet e
marketingut, si ofertat e ndryshme që ofron banka, apo edhe isntrukcione se si të mbrohen
informatat personale gjatë përdorimit të ATM-it.

Figura 20: Monitori i klientit LCD
Në ATM-ët e sotëm pothuaj se të gjithë kanë monitorat e llojit LCD. Në ata më modern
mund të hasim edhe në monitorët me ekran me prekje (ang. Touch Screen) Pavarësisht
llojit të monitorit, aplikacioni mbetet i njejti. Nëse monitori nuk funksionon, atëherë
ATM-i mbetet jasht shërbimit për klient deri në riparimin apo zëvendësimin e tij.
3.2.4

Lexuesi i kartelave

Lexuesi i kartelave është pjesë vitale e ATM-it. Është pothuaj se një sistem i tërë
mekatronik në vete. Përbëhet prej sensorëve, rripave, dhëmbëzorëve, lexuesve magnetik,
plakës elektronike dhe shumë pjesë tjera plotësuese. Rroli i tij është të tërheq kartelën e
vendosur nga klienti, ta lexoj shiritin magnetik, apo çipin nëse kartela ështe kartelë e
mençur (ang. Smart Chip Card) dhe këto informata ti bart deri te Njësia Qëndrore
Kompjuterike. Nga aty informatat shkojnë për verifikim tek qendra procesuese. Në fund
të transakcionit Lexuesi ka për obligim ti kthej klientit kartelën. Në disa vende (sidomos
në vendet si tek ne, ku kemi probleme me energjinë elektrike) vendosën lexuesit e
kartelave me sistemin CROPF (Card Retourn on Power Failure) që do të thot, se lexuesi
e ka një bateri emergjente 24v, e cila në rastë se gjatë kohës së transakcionit deri sa kartela
është ende brenda tij ndalet rryma, apo ATM-i ka probleme, do të mundesoj nxjerrjen e
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kartelës jashtë ATM-it. Gjithashtu në Lexuesit e kartelave modern, tani kanë të integruar
edhe pajisjet e detektimit të skimerëve, apo elementeve keq-bërëse të cilart vendosen nga
kriminelët. Nëse detektohet diqka e tillë, lexuesi i kartelave nuk do ta pranoj kartelen
brenda, në këtë mënyre do të pamundësoj vjedhjen e informatave të cilat gjendën në
shiritin magnetik.
3.2.5

Printeri i faturave

Egzistojn dy lloje te printerëve, ata termik dhe ata dot-matrix. Edhe pse janë teknologji të
ndryshme, nuk paraqesin aspak problem në funksionalitetin e ATM-it. Printeri i faturave
jep klientëve një faturë dëshmi pas çdo transakcioni. Gjithashtu klientët mund të shtypin
një gjendje të llogarisë. Printerët termik përodorin letrën termike dhe nxehtësinë për
shtypjen e farturës, prandaj janë shumë më efikas se ata dot-matrix të cilëve ju duhet
ngjyra dhe letra speciale.

Figura 21: Printeri termik i faturave
3.2.6

Printeri i ditarit të aktiviteteve

Printeri i aktiviteteve apo llogave të ATM-it, shtyp të gjitha operacionet që ndodhin në
ATM. Prej ndezjes së tij, hapjes së derës së sefit, transakcionit nga jasht, intervenimet e
teknikeve, të gjitha shtypen në leter. Me avancimin e teknologjisë, tani këto informata
ruhen edhe në mënyrë elektronike në ATM. Këto informata janë të rëndësishme pasiqë
nëse duhet verifikuar se çka ka ndodhur me një transakcion të dështuar përshembull,
atëherë këtu janë të ruajtura të gjitha informatat.
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4. AVANTAZHET DHE DISAVANTAZHET

4.1 Avantazhet e ATM-ve
•

ATM-i ofron shërbim 24/7

ATM-ët ofrojnë shërbim pa ndërprerë. Klientët mund të tërheqin paratë e tyre gjatë tërë
ditës dhe natës.
•

ATM-i jep lehtësi për klientët e bankës

ATM-i ofrojnë lehtësi për konsumatorët. Ditëve të sotme, ATM-ët janë të vendosura në
vende të përshtatshme, të tilla si në aeroporte, stacionet hekurudhore, qendra tregëtare,
etj, dhe jo domosdoshmërisht në ambientet e Bankës. Është për t'u theksuar se ATM
instalohen edhe në vede tjera të jashtme (ang. off-site) larg ambienteve të bankës. ATMët gjithashtu mundësojne fleksibilitet në shërbimet bankare.
•

ATM-i zvogëlon ngarkesën e punës të stafit të bankës.

ATM-ët reduktojë presionin e punës për personelin e bankës dhe shmangun radhët e gjata
në ambientet e bankës.
•

ATM-i ofrojnë shërbim pa asnjë gabim

ATM-ë ofrojnë shërbim pa gabim. Konsumatori mund të marrë shumën e saktë. Nuk ka
asnjë gabim njerëzor kur tërheqen paratë nga ATM-i.
•

ATM-i është shumë i dobishme për udhëtarët

ATM-ët janë ndihmë e madhe për ata që udhëtojnë. Ata nuk duhet të mbajnë sasi të madhe
të parave të gatshme me ta. Ata mund të tërheqin para nga çdo qytet apo shtet, në të gjithë
vendin dhe madje edhe nga jashtë vendit me ndihmën e ATM-ëve.
•

ATM-i siguron privatësinë në transaksionet bankare

Mbi të gjitha, ATM-i siguron privatësinë në transaksionet bankare të konsumatorit. Duke
poseduar kartelen personale dhe kodin unik identifikues, askush tjeter nuk mund të ketë
qasje në llogarin tuaj bankare.
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4.2 Disavantazhet e ATM-ve
•

Siguria

Ndryshe nga sportelet e bankave, ATM-ë nuk kërkojnë nga personi që kryen
transaksionin për të paraqitur një kartele identifikim me foto. Përkundrazi, në ATM vetëm
që duhet të futni një kartë bankare dhe shkruani një numër identifikues personal. Nëse
kartela bankare dhe PIN-i është vjedhur, një person i paautorizuar lehtë mund të hyj në
llogari tuaj personale.
•

Paaftësia për të kryer transaksione komplekse

ATM-ë mund të kryejnë transaksione relativisht themelore. Kjo do të thotë se njerëzit që
kanë nevojë për transaksione më komplexe do të jenë të detyruar për të përdorur sportelet
në Bankë. Në këtë kuptim, ATM-i është si linja e shpejtë express në një supermarket - e
shpejtë për disa, por jo në dispozicion për të disa të tjerë.
•

Tarifat

Me ardhjen e ATM-ve erdhën edhe tarifat për pagesë të shfrytëzimit. Jo vetëm bankat në
të cilat nuk jeni klient ju obligojnë të paguani një përqindje për shfrytëzimin e ATM-ve
të tyre, por shpesh herë edhe baknat në të cilat jeni klient ju obligojnë të paguani për
shfrytëzimin e ATM-ve të bankave tjera. Kështu që ju paguani dy herë për transakcionin
e njejtë.
•

Vështirësi për ta përdorur

Performanca e një ATM-i është më e shpejtë se e një bankieri në sportelin e bankës.
Sidoqoftë ATM-i është I paaftë të jap instrukcione të personalizuara për klient specific.
Kjo mund të rezultoj në pritje të gjata për tu shërbyer në ATM, pasiqë dikush jo aq
kompetent është duke e shfrytëzuar atë.
•

Konfiskimi i Kartelës

Kohë pas kohe, ATM-i për arsye të ndryshe, qoftë të mos funksionimit si duhet, apo nëse
vendosni PIN-in 3 herë gabim, kartela juaj do të konfiskohet nga ATM-i. Paramendoni
nëse kjo ndodhë gjatë weekendit, ku në keso raste nganjeherë duhet pritur disa ditë deri
sa ta marrim kartelën, apo në rastet më të këqija, duhet prodhuar kartelën perseri. Që do
të thotë të paguani prap për kartelë dhe të pritni javë të tëra. Kjo nuk do të kishte ndodhur
në sportel përpara bankierit njeri.
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5. SIGURIA

Paraja në transit ose që ruhet në kasafortë të ATM-it ka qenë tradicionalisht në shënjestër
të kriminelëve të ATM-ve, nganjëherë në mënyra shumë të dhunshme. Megjithatë, në
vitet e fundit, sulmuesit e kanë kthyer vëmendjen e tyre në tek pasuritë e “buta” të
pranishme në ATM, të tilla si PIN-i dhe të dhënat e llogarisë në shiritin magnetik të
kartelës bankare.
Kriminelët përdorin këto informacion të vjedhura për të prodhuar kartelat e falsifikuara
dhe për ti përdorur ato në transaksione mashtruese, gjithnjë e më shumë nëpër botë,
përfshirë tërheqje në ATM, blerjet me PIN-it në pikën e shitjes, dhe blerjet pa PIN në
mjedise ku nuk kërkohet PIN-i.
PIN-i dhe të dhënat e llogarisë janë pasuri që i përkasin vetëm klientit dhe bankës. Kur
fusim kartelën dhe PIN-in në ATM, këto informata janë në formë “të qartë” dhe të pa
mbrojtura. Duke vendosur një kamerë të vogël të “pa-dukshme”, si dhe një lexues të
shiritit magnetik, këto informata mund të vjendhen lehtë para se të procesohen nga ATM.
Këto sulme kërkojnë një potencial relativisht të ulët, si në drejtim të aftësive ashtu edhe
qasjen në pajisje që shfrytëzohen për kësi lloj krimi, e që janë në dispozicion në treg.
Gjeneratat e fundit të skimerëve dhe kamerave janë sofistikuar në atë masë, që është e
vështirë të detektohen apo të vërehën nga personat e pa trajnuar për to. Këto instalohen
dhe hiqen nga ATM-i shumë shpejt, pa lënë asnjë gjurmë.
Në ATM-at të cilët kanë transakcione të shumta, me dhjetra PIN-a dhe informata në
kartelë vidhen brenda një ore, nëse një pajisje e tillë është e instaluar.
Vija e parë e mbrojtjes për këto sulme duhet të ofrohet nga vetë ATM-i. Kundërmasat që
pajisja duhet ofruar, përfshijnë: zbulimin e objekteve të huaja të bashkangjitura në ATM,
pengimin e leximit të shiritit magnetik pranë hyrjes së kartelës, etj. Alarmet që gjeneron
pajisja duhet menjëherë të pranohen dhe të kryhet inspektimi i ATM-it nga personeli i
bankës.
Sulmet më të sofistikuara mund të përfshijë “kriminelët lokalisht” që kanë qasjes në
burimet e PC-së, portit USB, ku për shembull mund të instalohet ndonjë virus, i cili do ti
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vjedhë të dhënat nga vetë trungu i sistemit bankarë. Këto sulme mund të kombinohet me
dobësitë që kanë lidhjet e ekspozuara ndaj rrjeteve të hapura. Sulmuesit përfitojnë nga
projektimi dhe integriteti i ATM-ve si një pajisje vetë-shërbyese dhe pajisje kartëpranuese (ang. Card-accepting device). Aspektet më të rëndësishme të arkitekturës së
ATM-ve dhe shfrytëzimit që tërheq vëmendjen e kriminelëve janë si më poshtë:
1. ATM transaksionet në përgjithësi kërkojnë shtypjen e PIN-it për identifikim
dhe leximi i shitirit magnetike të kartelës me ose pa chip EMV. Sulmuesit pra kanë
mundësinë për të vjedhur edhe PIN-in edhe të dhënat e llogarisë që janë me vlerë të lartë
në tregun nëntokësor ilegal.
2. ATM-ët janë identifikuar në përgjithësi si pajisje financiare-shërbyese të
menaxhuara. Ata në këtë mënyrë gjenerojë një nivel të besimit në mes të klijentit që është
kontradiktore me kujdesin që duhet të marrin kur janë duke përdorur pajisjet (ATM-ët)
që janë në dispozicion për popullatën e gjerë. Klientët shpesh nuk praktikojnë
diskrecionin apo kujdesin e duhur gjatë shtypjes së PIN-it ose nuk reagojnë ndaj shenjave
apo modifikimeve në ATM, etj.
3. Për komoditetin e klientit gjatë përdorimit të rregullt dhe efektive, ATM-ët
ofrohen në një sipërfaqe të madhe gjeografike për publikun. Skimerët ose kamerat mund
të jetë fshehur apo maskuar në shumë mënyra. Për më tepër, mund të shpohen vrima për
të ti vendosur ato në brendësi të ATM-it.
4. ATM-ët janë gjithashtu të vendosur shpesh në vende të pambikëqyrura, ku
gjasat e inspektimeve të shpeshta nga stafi i bankës, për të zbuluar se a ka pajisje skimer
të bashkëngjitur në të apo jo, janë shumë të ulta.
5. ATM-ët janë të përbërë nga një grup i moduleve të ndërlidhura (PC, kabineti,
lexues kartelash, EPP, etj) që shkëmbejnë të dhëna nëpërmjet protokoleve të pa
encryptuara si duhet. Të dhënat që shkëmbehen mund të përgjohen dhe si të tilla mund të
abuzohet, nëse masat e sigurisë të implementuara janë të dobëta.
6. PC-ja vetë (apo OS-i i saj ose shërbimet e rrjetit) mund të abuzohet në nivel
lokal si dhe nga distanca. Shpesh të ndihmuar me informacionin i cili është në dispozicion
për publikun. Viruset mund të instalohet dhe sulmuesi mund të ketë qasje në burimet e
ndjeshme të PC-së.
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6. MIREMBAJTJA

Statistikat tregojnë për frekuencën e prishjeve të llojeve të ndryshëm të ATM-ve.
Sipas monitorimeve të një periudhe kohore prej 1 viti, janë nxjerrur edhe këto statiska:

Lljoi i ATM-it

prishjet

rikthimi në shërbim

✓ NCR

3.5 x në muaj

mjafton patrimi i sensorëve

✓ DIEBOLD

4 x në muaj

mjafton intervenimi i teknikëve

✓ VINCOR

4 x në muaj

duhet ndrruar ndonjë pjesë

✓ GRG

2.5 x në muja

mjafton pastrimi gjeneral

Tabela 1: Frekuenca e prishjeve të ATM-ve

Mirëmbajtja e ATM-ve realizohet në dy mënyra. Kemi mirëmbajtjen e planifikuar dhe
atë jo të planifikuar.

6.1 Mirëmbajtja e planifikuar

Mirëmbajtja e planifikuar realizohet në bazë të një plani i cili përpilohet varësisht nga
disa kushte paraprake të punës së ATM-ve. Pas analizës së:
kushteve të punës, ambientit, numrit të transakcioneve, vjetërsisë së ATM-it, etj, hartohet
plani i një mirëmbajtje preventive. Ky plan realizohet në intervale fixe kohore.
✓ Shembull i një planti të tillë është intervenimi çdo të dytën e ditëve të punëve, me
ç’rast pastrohet lexuesi i kartelave me kartelën speciale për pastrim, shiriti i
printerit të faturave, kontrollohet ndriçimi dhe pastrohet monitori.
Ndodhë shpesh herë që gjatë mirëmbajtjes së planifikuar preventive, teknikët vërejnë se
njëra nga pajisjet, qoftë PC-ja apo ndonja pajisje tjetër ka probleme në funksionimin e
mirë të tyre, atëherë ata realizojn të ashtuquajturën, mirëmbajtjen sipas gjendjes. Ky
lloj i mirëmbajtjes sipas gjendjes, ka të mirat dhe të këqijat e tij. Disa nga pjesët e ATMit sidomos ato qe janë konsumuese (ang. consumable parts) ku bëjne pjesë dhëmbëzorët
e ndryshëm, gominat, rripat, etj, është më profitabile që të mos ndërrohen deri sa të
shpenzohen totalisht. Në këtë mënyrë shfrytëzohen pothuaj se 100%. Por ka edhe pjesë
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të cilat nëse nuk ndërrohen me kohë sipas planit, mund të vie deri te dëmtimi zinxhiror i
pajisjeve tjera në ATM.
Në mirëmbajtjen e planifikuar shpesh ndodh që gjat intervenimit, të vërehet një shkaktar
i prishjeve të shpeshta. Kështu që me eliminimin e atij problemi themi se kemi realizuar
një mirëmbajtje proaktive në kuader të mirëmbajtjes së planifikuar.
✓ Nëse gjatë realizimit të mirëmbajtjes së planifikuar preventive vërejmë se afër
ATM-it është instaluar një distributor i nxehtësisë i cili do të ndikonte në ngritjen
e temperaturës së brendshme në ATM- shkak ky që do të pengonte
mirëfunksionimin e paisjeve elektronike, atëherë ne do ti bëjme veprimet e duhura
që ky të mos jetë më shkaktari i problemeve në ATM. Ky do të ishte shembull i një
mirëmbajtje proaktive.
6.2 Mirëmbajtja e pa planifikuar
Mirëmbajtja e pa planifikuar, mund të themi se është 85% e rasteve të mirëmbajtjeve
tek ATM-at. Kompanitë e mirëmbajtjeve të ATM-ve thirren në baza ditore që të
intervenojne në ATM të ndryshëm, të cilët kanë probleme. Gjatë këtij rasti realizohet një
mirëmbajtje korrektive, ku identifikohet problemi, dhe eliminohet me ndrrimin e pajisjes
apo me riparimin on-site. Në këtë mënyrë ATM-i prap kthehet në funksion dhe është i
gatshëm për përdorim nga klientët.

6.3 Mirëmbajtja e pjesëve të ATM-it

Të gjitha pjesët e ATM-it duhet që të kenë një mirëmbajtje të rregullt që të sigurohet puna
pa ndërprerë e ATM-it. Duhet cekur se gjatë realizimit të mirëmbajtjes, ATM-i nuk është
në dispozicion të klientëve.
Secila pajisje ka karakteristikat, dhe intervalet e tyre të mirëmbajtjes:
Dispenseri, është pajisja më e komplikuar në ATM, pasiqë përbehet prej shumë
komponenteve. Në dispenser në baza javore duhet kontrolluar pompen e vakumit, tubat e
vakumit selonoidet dhe valvulat. Me kontrollimin komplet të sistemit të vakumit
mundësojme që tërheqja e kartmonedhave nga kasetat, të realizohet pa problem. Në baza
mujore duhet kontrolluar dhe nëse janë dëmtuar apo “lodhur” të ndrrohen rripat e
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transportit të kartmonedhave. Me ndihmën e Panelit te Operatorit, mund të testojm
gjendjen e sensorëve, ku nëse vërejmë se janë afër skadimit të kohës së paraparë për
funksionim, atëhere i ndrrojmë. Ndersa për dhembezorët dhe gominat e ndryshme, presim
të realizojme mirembajtje korrektive, ku në atë rast ATM-i do të jetë jasht shërbimit deri
sa ti ndrrohen ato.
Lexuesi i Kartelave, pastrohet me një kartelë speciale e kombinuar me pambuk dhe letër.
Fillimisht laget me substance adekuate, e cila shërben për pastrim, por edhe ruajtjen e
elementeve të ndijshme, si koka magnetike, lexuesi i chipit intelegjent, dhe nuk dëmton
plastikën. Pas pastrimit, Lexuesi i Kartelave duhet testuar me kartelen testuese, dhe ATMi të kthehen në shërbim.
Tastiera së bashku me encryptor është shembulli më i mirë i mirëmbajtjes korrektive.
Pasiqë përveq se mund të pastrohet jasht nga pluhuri, asgjë tjeter nuk mund të
intervenohet në të. Duke ditur se pjesa e encryptorit është shumë e ndishme, atëherë kjo
pajisje ndrrohet vetem me rastin e prishjes së saj.
Monitori, duhet të mirëmbahet në atë mënyrë që të mundësoj pamjen sa më të mirë për
përdoruesti. Pastrohet si çdo LCD monitor, do të thot me preparate adekuate të cilat nuk
ndikojnë në dëmtimin e ekranit.
Printeri i faturave dhe Printeri i llog fajllave, zakonisht kontrollohen në të njejten kohe
dhe mënyre, shiqohet se a ka sasi te mjaftueshme të letrës, pastrohet shiriti, kontrollohet
sensori i cili dedekton daljen e letrës tek klienti. Nëse Printeri i faturave nuk është
funksional ATM-i mund të jetë në shërbim të klientëve, por pa opcionin që ndërlidhet me
printer të faturave, përderisa nëse printeri i llog fajllave nuk funksionon, atëherë edhe
ATM-i është jasht shërbimit.
Njësia Qëndrore Kompjuterike, është gjithashtu pajisje vitale në ATM. Edhe kjo
kontrollohet në baza ditore, kur bëhet edhe mbushja e ATM-it. Pasi që fizikisht është e
ngjajshme me kompjuterët shtëpiak, atëherë vlejnë të njejtat rregulla të mirëmbajtjes.
Pastrohen ventilatorët nga pluhuri, kontrollohen kabllat, dhe sistemi operativ.
Në konceptin e mirëmbajtjes duhet futur edhe aplikacionin monitorues/testues online, i
cili mundëson që në kohë reale të monitorohet gjendja e ATM-it. Ky është aplikacion i
cili bashkëvepron (ang. Interact) me të gjitha pajisjet vitale për funksionimin e ATM-it,
dhe raporton në kohe reale gjendjen e tyre.
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6.4 Diagnostifikimi i pjesëve te ATM-it

Egzistojne pajisje diagnostifikuese, të cilat mundesojnë lokalizimin e problemit. Në këtë
mënurë teknikët e mirëmbajtjes e kanë shumë më lehtë që ta kthejnë një ATM në shërbim
për klient.
Njëra nga pajisjet diagnostifikuese per ATM është edhe ATMDoctor e cila pajisje lidhet
me modulet e ATM-it dhe duke marrur dhe analizuar të dhënat nga modulet, njëkohësisht
duke i testuar ato, mundëson gjetjen e prishjeve apo gabimeve tek ATM-i.

Figura 22: Pajisjet për diagnostifikimin e avancuar të ATM-it
Poashtu ka edhe aplikacione softuerike për diagnostifikimin e problemeve të ATM-it.
Njera ndër më të përdorurat është ATMDesk. Ky është një applikacion i cili startohet me
ndihmën e CDs së vendosur në Njersin Qëndrore Kompjuterike të ATM-it. Me startimin
e këtij applikacioni, të gjitha komandat e ATM-it barten tek tekniku. Është applikacion i
sofistikuar, por nevoitet pregaditja adekuate për përdorimin efikas të tij.
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7. KONKLUZIONI

Pas të gjitha studimeve të ATM-it si sitem komplex mekatronik mund të konkludojmë
se me futjen e ATM-i në sistemet bankare, pavarësisht komplexitetit dhe nevojava të
veqanta të tij, ATM-i ka bëre revulucion në fushën e shërbimeve bankare. Sistemi
bankar nuk do të mund të paramendohet pa përdorimin e ATM-ve. Klientet pa dyshim
do ta zgjedhin një bankë e cila ka rrjetin dhe mbulushmërinë më të madhe në vend.
Siguria është njëra prej qështjeve më delikate, mirëpo me aplikimin e masave
preventive, çdo person mund sadopak të kontriboj në ruajtjen e informatave private të
tije, si dhe në uljen e kriminalitetit digjital. Edhe pse ATM-i përbëhet prej shumë
pajisjeve komplexe dhe të ndjeshme, nëse aplikohet mirëmbajtje e rregullt, do ti zgjatet
jeta dhe funksionaliteti i ATM-it.
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