SPECIALITETI NDËRLIDHJE
1. Cili është misioni i trupave/shërbimit të ndërlidhjes në FA?
2. Cilat janë parimet për mbështetjen me Sisteme Ndërlidhje dhe Informacioni?
3. Cilat janë nivelet e organizimit dhe funksionimit të Sistemeve të Ndërlidhjes dhe Informacionit
në Forcat e Armatosura, përgjegjësitë sipas niveleve për sigurimin e SNI-ve?
4. Ç’farë kuptojmë me Sisteme Ndërlidhje dhe Informacioni?
5. Nga çfarë përbëhet Sistemi i Ndërlidhjes dhe Informacionit të FA?
6. Cili është dokumenti bazë për organizimin dhe funksionimin e Sistemeve të Ndërlidhjes dhe
Informacionit në FA, aktualisht cili variant është në fuqi?
7. Si mbështeten nivelet e komandim kontrollit nga Sistemet e Ndërlidhjes dhe Informacionit ne
FA?
8. Çfarë procedure ndiqet për të punuar në rrjetin e klasifikuar dhe në cilën SOP mbështetet kjo
procedure?
9. Sa është koha e ndryshimit të passwordit në rrjetin e klasifikuar dhe çfarë duhet të përmbaj
ai?
10. A ka strukture përgjegjëse për sigurinë kibernetike në FA? Ku është vendosur ajo?
11. Cilat janë disa nga kërcënuesit kryesorë të hapësirës kibernetike?
12. Çfarë kuptojmë me mbrojtje në thellësi për mbrojtjen kibernetike?
13. Kush janë elementët bazë të mbrojtjes kibernetike?
14. Cilat janë Objektivat e Kapaciteteve për shërbimin e ndërlidhjes?
15. Cilat janë prioritetet e Shërbimit te Ndërlidhjes mbështetur ne Objektivat e Kapaciteteve?
16. Cila është struktura e ndërlidhjes që realizon mbështetjen me SNI C2 e GBKL?
17. Çfarë kuptoni me konceptin “Federated Mission Networking”?
18. Cilat janë stërvitjet kryesore që zhvillon NATO për testimin e ndërveprueshmërisë dhe të
zhvillimit të Kapaciteteve të SNI?
19. Cilat janë politikat e përcaktuara në strategjinë e mbrojtjes kibernetike në MM?
20. Komponentët bazë në të cilat mbështetet strategjia e mbrojtjes kibernetike?
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