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Hyrje
Zhvillimet intensive të teknologjisë në dekadën e fundit kanë rritur së tepërmi sasinë e
të dhënave në biznese. Me shtimin e të dhënave rritet kërkesa e bizneseve për t’i
menaxhuar ato. Kalimi i informacionit të duhur, në kohën e duhur tek njerzit e duhur
është një nga kërkesat kryesore për bizneset e sotme. Inteligjenca e Biznesit (Business
Intelligence-BI) ju jep mundësi bizneseve për kthimin e të dhënave në informacion
dhe njohuri.
Ndërtimi i një sistemi BI ndihmon në arritjen e shumë përfitimeve duke përmirësuar
në mënyrë të konsiderueshme produktivitetin, shitjet dhe shërbimet në një biznesi. Me
ndihmën e metodave BI të dhënat e bizneseve mund të organizohen, analizohen në një
mënyrë më të mirë dhe më pas të konvertohen në njohuri të dobishme informacioni që
nevojiten për të ndërmarrë një veprim biznesi fitimprurës.
Ky informacion historikisht është shpërndarë tek një analist ose menaxher i
organizatës përmes kapaciteteve të raportimit dhe analizës, por gjithnjë e më shumë
BI po shpërndahet në të gjitha pjesët e një organizate duke integruar aftësi më të
zgjuara në aplikacionet dhe mjetet që njerëzit përdorin në punën e tyre të përditshme.
Implementimi i suksesshëm i zgjidhjes BI është i lidhur me kordinimin e
përshtatshëm të njerëzve, teknologjive, proceseve dhe të dhënave.
Ky disertacion shkencor studion mundësitë që ofron implementimi i BI në marrjen e
vendimeve në institucionet publike dhe private. Synimi aktual i këtyre institucioneve
është krijimi i institucioneve inteligjente. Institucionet publike janë të interesuara në
shpenzimin efikas të fondeve publike. Kjo kërkon monitorimin e progresit të
institucionit, analizimin e përshtatjes me ndryshimet në legjistlacion dhe krijimin e një
mjedisi në të cilin performanca është në nivelet e vlerësuara. Qëllimi kryesor i këtij
disertacioni është aplikimi i Inteligjencës së Biznesit në një framework të
përshtatshëm për prokurimet publike. Gjithashtu, ky punim shkencor, analizon
elementet kryesor që duhet të kemi parasysh në optimizimin e implementimit të
sukesshëm së zgjidhjes BI.
Vazhdimi i këtij studimi do të fokusoset si më poshtë:
Kapitulli i parë përshkruan Inteligjencën e Biznesit bazuar në kërkimet shkencore
dhe literaturat bashkëkohore. Disa nga çështjet krysore që studiohen në këtë kapitull
janë: zhvillimi i Inteligjencës së Biznesit në vite, tipet dhe llojet e të dhënave që
përdoren në të, përparësitë që ofron implementimi i BI dhe framework të
përshtatshëm për implementimin e BI.
Kapitulli i dytë trajton arkitekturën BI dhe komponetët kryesor të saj. Disa nga temat
që studiohen në këtë kapitull janë: mënyrat më të përshtatshme të ruajtjes së të
dhënave, procesimi i pyetësorëve, data warehouse, motorët e ngjarjeve komplekse,
ETL, In-memory BI, shërbimet cloud të të dhënave dhe shumë teknologji që kanë
luajtur një rol të veçantë në kërkimet shkencore dhe janë bashkëkohore.

v

Kapitulli i tretë studion përfshirjen e Big Data në BI. Sa më shumë të dhëna
fillestare dixhitale të kemi, aq më shumë rritet dëshira për të ndërtuar baza të dhënash
me kosto të ulët që mund të ruajnë vëllime më të mëdha të dhënash se sa ato që
trajtohen nga bazat e të dhënave tradicionale. Kjo njihet si sfida Big Data.
Teknologjitë krysore si motorët MapReduce dhe Apache Spark, të ndërtuar për
analizimin e këtyre të dhënave dhe aplikimi i Big Data në sektorët publik janë temat
krysore të kapitullit 3.
Kapitulli i katërt përshkruan komponentët e rëndësishëm në optimizimin e zgjidhjes
BI. Përfshirjes së të dhënave të sakta, përdoruesëve të përshtatshëm, platformës së
duhur, e shumë faktorëve të tjerë duhet t’i kushtohet rëndësi gjatë implementimit të
BI. Gjithashtu në këtë kapitull paraqitet dhe niveli i implementimit të BI në sistemet
bankare në Shqipëri.
Kapitulli i pestë studion aplikimin e Inteligjencës së Biznesit në Sistemin e
Prokurimit Publik Elektronik. Analizimi i gjendjes aktuale të këtij sistemi dhe
propozimi i një modeli të përshtatshëm duke u bazuar në indikatorët kryesorë të
Performancës, janë temat që trajtohen në këtë kapitull. Framework-u i propozuar
bazohet në hapat e zhvillimit të analizimit në sistemet e informacionit ekzistuese dhe
më pas nënvizon kriteret përzgjedhjes dhe transformimin e të dhënave të përfshira në
BI. Ky Framework është i bazuar në disa strategji dhe arkitektura të studiuara për
implementimin e zgjidhjes BI në fusha të ndryshme, duke analizuar më në detaj
fushën e sektorit publik.
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1. Hyrje në Inteligjencën e Biznesit
Mjediset e bizneseve po ndryshojnë në mënyrë konstante dhe po bëhen më shumë
komplekse. Si sektori publik, ashtu edhe ai privat janë nën presjon për t'ju përgjigjur
shpejt kushteve dhe teknologjive që ndryshojnë në mënyrë të vazhdueshme. Ato duhet
të veprojnë në mënyrë sa më inovative. Këto aktivitete kërkojnë që organizatat të jenë
të shkathëta për të ndërmarrë vendime strategjike. Vendimet mund të jenë shpeshta,
taktike, operacionale dhe disa shumë komplekse. Marrja e këtyre vendimeve mund të
kërkojë sasi të konsiderueshme të dhënash, informacionesh dhe njohurish. Duke
marrë në konsideratë rrezikun e këtyre vendimeve, organizatat dhe shkencëtarët po
kërkonin mbështetjen nga kompjuterat dhe sistemet e informacionit për të minimizuar
rrezikun (Negash, 2004; Turban, 2011). Për të marrë vendimet e duhura bizneseve ju
duhet një sistem i kompjuterizuar, i cili duhet të procesoj informacionin në mënyrë
frekuente dhe në kohë reale.
Në kompani të mëdha ekzistojnë disa sisteme për menaxhimin e informacionit. Këto
sisteme menaxhojnë punën e përditshme operacionale dhe luajnë një rol shumë të
rëndësishëm në kompani. Nëpërmjet këtyre sistemeve manipulohen sasi të mëdha të
dhënash operacionale. Shpesh herë, si pasojë e mungesës së efikasitetit në
menaxhimin e tyre, këto të dhëna nuk janë përdorur në mënyrën më të mirë të
mundshme, nuk janë përdorur në evolucion dhe nuk janë kryer analiza statistikore me
sukses, për të mos përmendur faktin e shndërrimit të këtyre të dhënave në të dhëna të
vlefshme.
Shkaqet krysesore për faktet e mësiperme janë:


Sistemet e menaxhimit janë të ndarë nga njeri-tjetri dhe formojnë të
ashtuquajturit “ishujt e informacionit”. Të dhënat janë të shpërndara në këto
sisteme dhe të paaksesueshme nga analistët e produkteve në departamente të
ndryshme.



Mungesa e mjeteve analitike. Një pjesë e madhe e punës analitike duhej bërë
nga punonjës të specializuar, në vend që të bëhej nga përdoruesit e biznesit.
Kjo ka çuar në paefektshmëri, zhvillime aplikacionesh të mbivendosura dhe
probleme të tjera të këtij lloji.

Për të kapërcyer ketë problem kompanitë e mëdha të biznesit kanë aplikuar
teknologjinë Data Warehouse (DW) dhe Business Intelligence(BI) për të ndihmuar
specialistët në përmirësimin e menaxhimit të cilësisë dhe rritjen e efikasitetit.
Koncepti i vendimmarrjes është implementuar në mënyrë graduale, me emra të
ndryshëm nga shumë shitës të cilët kanë krijuar mjete dhe metodologji për vendimmarrjen. Me rritjen e sistemeve të ndërmarrjeve, menaxherët ishin në gjendje të
aksesonin raporte të lehtë në përdorim, të cilat mundësuan marrjen e shpejtë të
vendimeve. Këto sisteme, që zakonisht u quajtën sisteme informacioni ekzekutiv
(Executive Information Systems-EIS), filluan të ofronin mundësi virtualizimi,
njoftimi dhe matjeje të performancës.
Në 2006, produkti dhe shërbimi më komercial lindi me termin Inteligjencë Biznesi
(Business Intelligence-BI). Fuqia e analizimit mund të kthehet në përgjigje për shumë
kërkesa që lidhen me organizatën nga menaxherët e niveleve më të larta deri tek ata të
niveleve më të ulta në të gjithë organizatën (Davenport, 2007).
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Përcaktimi i Inteligjencës së Biznesit

1.1

Inteligjencë e Biznesit ose BI(Business Intelligence) është konvertimi i të dhënave në
informacion.


Sipas Solomon Negash dhe Paul Gray "BI është një sistem i cili kombinon:
grumbullimin e të dhënave, ruajtjen e të dhënave dhe menaxhimin e njohurive
me mjetet e analizimit për ti prezantuar informacionin e brendshëm dhe
kompleks planifikuesëve strategjik dhe vendimmarrësve".

Ky përcaktim për sitemet BI nënkupton që këto sisteme sigurojnë informacion dhe
njohuri të aksesueshme në kohën e duhur, në vendin e duhur dhe në formatin e
duhur. Qëllimi kryesor është përmirësimi i kohës dhe cilësisë së inputit të procesit
të marrjes së vendimeve duke lehtësuar punën menaxheriale.


Gartner (2013) e përcakton BI si "një aktivitet çadër i cili kombinon
arkitekturat, infrastrukturat, mjetet, bazat e të dhënave, mjetet analizuese,
programet dhe metodologjitë për të përmirësuar dhe optimizuar vendimet dhe
përformancën”.

Është një shprehje e pavaruar nga përmbajtja, pra do të thotë të dhëna të ndryshme
për njerëz të ndryshëm.
Objektivi kryesor i BI është mundësimi i aksesimit në kohë reale i të dhënave, për të
lejuar manipulimin e të dhënave dhe t’i ofrojë menaxherëve e analizuesëve të biznesit
mundësinë për të transmetuar analizat e përshtatëshme. Nëpërmjet analizës së të
dhënave historike, aktuale, situatave dhe performancave, punonjësit e strategjisë
marrin vendime më të informuara dhe më të mira. Procesi i BI bazohet në
transformimin e të dhënave në informacion, më pas në vendime dhe më së fundmi në
veprime.

1.2

Historiku i zhvillimit të BI

Business Intelligence u zhvillua së tepërmi pas prezantimit të modelimit dimensional
dhe analizës OLAP (On-Line Analytical Processing). Që atëherë DW është vënë në
përdorim për të gjeneruar informacion analitik mbi të dhënat historike duke
mundësuar marrjen e vedimeve të informuara. Për herë të parë termi "business
intelligence" është përshkruar nga Peter Luhan, më 1958 si "metoda automatike që
ofronin shërbime aktuale të ndërgjegjësimit për shkencëtarët dhe inxhinierët" të cilët
kishin nevojë për ndihmë, për të përballuar rritjen e literaturës shkencore dhe teknike.
Por vetëm në vitin 1989 BI u përdor nga Howard Dressner dhe në fillimet e viteve 90
termi BI filloi të përdorej më tepër.
Studiues të Gartner Group e vendosën BI në aktivitetet çadër për të përshkruar
konceptet dhe metodat e përmirësimit të marrjes së vedimeve duke përdorur suportet e
bazuar në fakte. Më pas Dresner, një nga kërkuesit shkencor të Gartner, në vitin 2007
hodhi idenë e studimit të të dhënave të teknologjisë së informacionit nga vetë
bizneset. Teknikat e reja BI sollën ndryshime të pashmangshme në biznese të
ndihmuara edhe nga organizatat që filluan ta implementonin duke influencuar në
kapacitete të reja për BI për të mbështetur kërkesat e ardhshme (Turban, 2011).
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Nga studimi i literaturës BI përcaktohet si një proces, një bashkësi teknologjish dhe së
fundimi si një produkt (Tabela 1-1). Shpesh pikpamja si produkt këmbehet me
pikpamjen si porces ose teknologji.
Tabela 1-1 Dy pikpamjet kryesore për BI (Shallo, 2013)
“Business Intelligence (BI) mund të përcaktohet si procesi i
kthimit të të dhënave në informacion dhe më pas në njohuri."
(Golfarelli et al. 2004)

BI si një proces

“Termi BI mund te përdoret për t'ju referuar:
1. Informacionit dhe njohurive të përshtatëshme që
përshkruajn mjedisin e biznesit, vetë organizatën dhe
zgjidhjen e saj në lidhje me çështjet e tregut, klientëve,
konkurencës dhe ekonomisë.
2. Një proces i organizuar dhe sistematik me anë të të cilit
organizatat sigurojnë, analizojnë dhe shpërnajnë
informacionin nga burimet e brendëshme dhe të jashtme të
informacionit që kanë vlerë për marrjen e vendimeve për
biznesin.” (Lannqvist dhe Pirttimaki, 2006)
“…si një aktivitet i vazhdueshëm i mbledhjes, procesimit dhe
analizimit të të dhënave të suportuara nga sistemi BI” (Dekkers
et al. 2007)

BI si një bashkësi teknologjish

“Business intelligence (BI) është një kategori e gjerë
teknologjishë, aplikacionesh dhe procesesh për grumbullimin,
ruajtjen, aksesimin dhe analizimin e të dhënave për të ndihmuar
përdoruesit e saj të marrin veprimet më të mira.” (Wixom dhe
Watson, 2010)
"BI përfshin të gjitha programet dhe teknologjitë që një
kompani përdor për të mbledhur, siguruar dhe analizuar të
dhënat dhe informacionet për veprimet e saj.” (Pemmaraju,
2007)
“BI përfshin një bashkësi mjetesh, teknikash dhe procesesh për
të shfrytëzuar një gamë të gjerë të dhënash duke lejuar marrësit
e vendimeve ti konvertojnë ato në informacion dhe njohuri të
dobishme.” (Clark et al. 2007)
"Sistemet BI kombinojnë grumbullimin e të dhënave, ruajtjen e
të dhënave dhe menaxhimin e njohurive me mjetet analizuese
për të prezantuar infromacion kompleks dhe konkurues të
brendshëm tek planifikuesit dhe vendim-marrësit", (Negash
2004)
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BI si proces konsiston në tre faza:
1. Grumbullimi dhe ruajtja e të dhënave,
2. Përpunimi dhe analizimi i të dhënave,
3. Aplikimi aktual i rezultateve të BI.
Si një bashkësi teknologjish, BI kombinon teknologjinë e Data Warehouse me
teknologjinë e data mining dhe OLAP dhe grumbullon informacion nga Sistemet e
Menaxhimit të Njohurive, Sistemet e Suportit të Vendimarrjes dhe sitemetet e tjera të
informacionit të përdorura në biznes (Negash 2004 ).
Studiues të tjerë si Evelson (2008) e përcaktojnë BI si "bashkësi metodologjish,
procesesh, arkitekturash dhe teknologjish, që transformojnë të dhënat e papërpunuara
në informacion domethënës dhe të dobishëm". Përparësia e këtij informacioni është
lejimi i përdoruesëve të biznesit për të marrë vendime të infromuara biznesi duke u
bazuar në të dhëna në kohë reale që kanë fuqinë e të çojnë kompaninë përpara
konkurentëve të saj.
Sipas Williams, BI ―Nuk është thjesht një teknologji. Nuk është thjesht një
metodologji. Është një mënyrë menaxhimi e fuqishme, e cila kur realizohet si duhet,
mund të gjeneroj njohuri, efikasitet, vendime më të mira dhe përfitime për çdo
arganizatë që e përdor atë.
Të gjitha këto përcaktime mund të përfshihen në qëllimin kryesor të mjediseve BI, që
është transformimi i të dhënave në informacion. Ky informacion mund të vlerësohet
nga prespektiva të ndryshme, nga vendim-marrësit dhe shfrytësohet për të mbështetur
procesin e vendim-marrjes në përshtatje më drejtuesit strategjik menaxherial të
biznesit.
Nga zhvillimi historik BI ka ardhur me emra të ndryshëm në vite. Sipas Kinsinger, që
në kohët e lashta, njerësit kanë zhvilluar porocese, teknika dhe mjete për
grumbullimin dhe analizimin e inteligjencës për të marrë vendime, sidomos gjatë
kohërave të luftës.
Me kalimin e kohës BI është zhvilluar nga përcaktimi njëdimensional në përcaktimin
multidimensional. Shariat dhe Hightower(2007) e përcaktojnë BI si një koncept tredimensional, një kompozim porcesesh, teknologjish dhe porduktesh. Proceset
përfshijnë mbledhjen dhe analizën e informacioneve të biznesit, të cilat kryen duke
përdorur teknologjitë dhe informacioni i marrë nga këto procese është produkti.
Në Tab. 1-2 jepet koha, emërtimi, qëllimi dhe autorët që kanë shkruar për sistemet e
menaxhimit të vendimmarrjes në vite. Siç mund të vëmë re këto sisteme janë zhvilluar
dhe përdorur në vitet 1960 me emrin Sisteme të Menaxhimint të Informacionit
(Management Information Systems-MIS). MIS u zhvillua për të suportuar vendimmarrjen menaxheriale.
Këto sisteme janë zhvilluar me kalimin e viteve:
 në fund të viteve 60-të ato u njohën si "Sisteme Suporti Vendim-marrjeje"
(Decision Support Systems);
 në vitet 70-të si "Sisteme të Informacionit Ekzekutiv" (Executive Information
Systems) ;
 në vitet 90-të si "Sistemet Data Warehouse" dhe "Sistemet e Menaxhimit të
Njohurive" ;
 Ishin vitet 90-të në të cilat termi Business Intelligence u bë mjaft i
përdorshëm.
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Tabela 1-2 Zhvillimi në kohë i sistemeve të vendimmarrjes
Koha
zhvillimit

e

Emërtimi

Qëllimi

Siguronin
Rporte
te
strukturuar periodike dhe
informacion për të suportuar
vendimet e strukturuara.
Informacion i lidhur me
Decision
vendimet për të mundësuar
Fundvitet
vendimet
e
Support
1960
gjysëmstrukturuara
Systems
ose të pastrukturuara.
Modele të optimizuara dhe
Fillimi
i DSS te bazuara të
simuluara
për
të
përmisësuar vendimarrjen
viteve 1970
në modele
menaxheriale.

Management
Mesi i viteve
Information
1960
Systems

Referencat
Amstutz 1966;
Ackoff 1967;
Argyris 1971
Scott 1967;
Scott1968;
Ferguson & Jones
1969
Scott-Morton1971;
Gorry
&
ScottMorton
1971

Fundvitet
1970

Sistme
bazuara
dokumenta

të Mundësojnë kërkimin në
Wanson & Culnan
në dokument për të suportuar
1978
vendim-marrjen.

Fundvitet
1970

Sistemet
e Sigurimi i pamjeve të
informacionit
të
informacionit
Rockart 1979;
parapërcaktuar për drejtuesit
ekzekutive
e lartë ekzekutive.

Fillimi
i Sistemet Data
viteve 1990
Warehouse

Vitet 1990

Sistemet
menaxhimit
njohurive

1990-2000

Sistemet
Business
Intelligence

2008

Inteligjenca
Biznesit

2011

e
të

e

Një term ‘çadër’

Grumbull i madh të dhënash
historike
në
depo
organizacionale
për
të
mundësuar analizën.
Menaxhimi i njohurive në
organizata për të mundësuar
krijimin, kapjen, ruajtjen
dhe
shpërndarjen
e
informacionit.
Sigurimi i vendimmarrjes
lidhur me analizën e
koleksionit të madh të të
dhënave historike database
në integrimin e sistemve dhe
burimeve të ndryshme.
Një sistem vendimmarrës i
orintuar nga të dhënat që
kombinon grumbullimin e të
dhënave, ruajtjen e të
dhënave dhe menaxhimin e
njohurive me analizimin për
të siguruar input në procesin
e vendimeve.
Një term çadër që kombinon
arkitekturat, mjetet, bazat e
të
dhënave,
mjetet
analizuese, aplikaconet dhe
metodologjitë.
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Inmon 1992;
Kimball 1996

Akscyn et al.1988;
Leidner2000

Dresner 1989;
Watson
&Wixom
2000

Negash & Gray 2008

Jourdan, Rainer &
Marshall 2008
Turban,
Sharda,
Delen & King, 2011

Siç mund të vëmë re BI është një term evolues dhe mund të pritet që të zëvendësohet
nga terma të tjera me ndryshimin e modës. (Gray dhe Negash, 2008)

1.3

Dimensioni i të dhënave

Në teknologjitë e grumbullimit dhe ruajtjes së të dhënave, ideja kryesore e BI është
një sistem i cili mbledh dhe ruan të dhëna. Si mund ti kategorizojmë këto të dhëna?
Negash i ka kategorizuar të dhënat, fillimisht sipas dimensionit dhe më pas sipas
burimit dhe tipit të të dhënave (Fig. 1.1).

Figura 1.1 Tipi i të dhënave në një Organizatë

Për të arritur vlerën e vërtetë të BI organizatat duhet të gjejnë mënyra për të integruar
BI në proceset e menaxhimit për ta përdorur në vendimmarrje (Williams, 2004).
Të dhënat e strukturuara janë ato që ekzistojnë në Data Warehouse (DW), mjetet data
mining, sistemet OLAP dhe ERP (Enterprise Resource Planning). Të dhënat e
pastrukturuara ose gjysëm të strukturuara mund të jenë diskutimet, grafikët, imazhet,
videot, të dhënat tekst, faqet web dhe proceset e biznesit, që janë të gjitha mënyra të
zakonshme të grumbullimit dhe shfaqjes së të dhënave.
Tradicionalisht teknologjitë BI janë zhvilluar dhe implementuar për grumbullimin dhe
ruajtjen e të dhënave të strukturuara. Vetëm kombinimi i të dhënave të strukturuara
dhe të pastrukturuara sigurojnë vendimmarrje me informacion të zbatueshëm. Rreth
85% e të gjithë informacionit të biznesit ekziston si të dhëna të pastrukturuara dhe
60% e Drejtuesve Ekzekutiv (CEO) dhe Drejtuesëve Teknik (CTO) i konsiderojnë të
dhënat e pastrukturuara si jetike për të përmirësuar procedurat dhe për të krijuar
mundësi të reja biznesi. (Blumberg and Atre, 2003).
Sipas Negash "Me klientët ka nga 50 000 në 100 000 komunikime në ditë dhe nuk e
di se çfarë diskutohet. Mund të shikoj vetëm përfundimin, për shembull, ata
ndryshuan planin e komunikimit. Unë nuk kam asnjë informacion për përmbajtjen e
komunikimit" (Negash, 2004).
Nga një studim i Forrester Research të vitit 2015, një përqindje e vogël e të dhënave
në biznese përdoret për njohuri dhe vendimmarrje në BI (Evelson, 2015). Përkatësisht
40% e të dhënave të strukturuara, 31% e të dhënave të pastrukturuara dhe 27% e të
dhënave gjysmë të strukturuara (Figura 1.2).
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Figura 1.2 Përqindja e të dhënave që përdorin në BI bizneset (Forrester, 2015)

Analizimi dhe procesimi i të dhënave gjysëm të strukturuara është një sfidë për
organizatat, shkencëtarët dhe kërkuesit. Ashtu si do të shpjegohet më në detaje në
kapitullin e ardhshëm për të krijuar informacion nga të dhënat e shpërndara, të dhënat
sillen nga sistemet e ndërmarrjeve të tilla si sistemet ERP dhe dërgohen në fazën e
ardhshme të quajtur ETL (Extract, Transform & Load). Në këtë fazë, të dhënat do të
standardizohen dhe pastrohen për analizë. Atëherë të dhënat e pastruara do të
transferohen në një depo të dhënash (DW). Aktivitete të ndryshme analitike të tilla si
data mining dhe OLAP, do të bëhet në të dhënat e ruajtura në DW. Të gjitha këto
hapa janë përdorur kryesisht për të dhënat e strukturuara (Negash, 2004).
Në Fig. 1-1 tipet e të dhënave sipas burimit ndahen në të dhëna të brendshme dhe të
dhëna të jashtme. Në përgjithësi, burimet e brendshme janë më të lehta për t'u marrë
me to, sepse ata janë një produkt i organizatës dhe njihet struktura dhe vlera e
tyre.Sistemet ERP janë një shembull i mirë i këtij burimi që integrojnë të dhënat në të
gjithë organizatën. Nga ana tjetër, me përparimet e teknologjive të bazuara në Web
dhe popullaritetin e internetit, burimet e jashtme janë duke u bërë gjithnjë e më të
zakonshme. Natyra e të dhënave të jashtme që ndodhet në internet është kryesisht
gjysmë e strukturuar dhe/ose e pastrukturuar (Negash, 2004; Nemschoff, 2013). Kjo
kategori më vonë krijoi një nga termat më të njohur sot e quajtur Big Data. Big Data
do të trajtohet më tej në Kapitullin 3.
Arkitektura e BI varet nga aplikacionet e saj. Korporata MicroStrategy, veçon pesë
stile të BI dhe ofron mjete speciale për secilën. Këto pesë stile janë:
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shpërndarja e raporteve dhe ndryshimeve;
raportimi i ndërmarrjeve (duke përdorur dashboard-et dhe scorecard-et);
analizat kub;
pyetësorët ad-hoc (rastësorë, të çastit);
statistikat;
data mining.

Përparësitë e BI

Përaprësia kryesore e BI në një kompani është mundësi për të siguruar informacion të
saktë kur nevojitet, duke përfshirë një pamje në kohë reale të performancës së
korporatës dhe pjesëve të saj. Ky informacion është një domosdoshmëri për të gjitha
llojet e vendimeve, për planifikim strategjik, madje dhe për mbijetesë.
Fushat më të zakonshme të aplikimit të BI janë raportimet e zakonshme, shitjet dhe
analizat e marketingut, planifikimi dhe parashikimi, konsolidimi financiar,
parashikimi ligjor, buxheti dhe analiza e rentabilitetit.
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Organizatat janë të detyruara të ruajnë, kuptojnë dhe analizojnë të dhënat e tyre për të
mbështetur vendimmarrjen dhe për të përmirësuar veprimet në biznes. Legjislacioni
dhe rregulloret kërkojnë që drejtuesit e biznesit të dokumentojnë proceset e biznesit të
tyre, të firmosin në ligjshmërinë e informacionit ku mbështeten dhe ta raportojnë tek
palët e interesuara. Për më tepër kohët e ciklit të biznesit janë tashmë mjaft të
ngjeshura; më të shpejta, më të informauara dhe marrja e vendimeve më të mira është
një domosdoshmëri konkurence. Menaxherët kanë nevojë për informacionin e duhur,
në kohën e duhur dhe në vendin e duhur. Organizatat duhet të punojnë në mënyrë të
zgjuar.
BI mund t’ju ofrojë shumë përparësi bizneseve duke përfshirë fitimin, vendime
efektive, planifikim më të mirë për të ardhmen dhe plotësimin e kërkesave të
klientëve.
Me implementimin e BI mund të marrin përgjigje për shumë pyetje edhe punonjësit e
zakonshëm të biznesit. Implementimi i BI sipas Henricksen do të reduktoj koston për
punonjës në një biznes duke:




automatizuar procesin e grumbullimit të të dhenave,
automatizuar gjenerimin e raporteve
duke redukturar trajnimin e kërkuar për zhvillimin dhe mirëmbajtjen e
raporteve.

BI minimizon punët e përsëritura dhe manuale. Aksesimi i të dhënave është më i
lehtë. Të dhënat janë të konsoliduara nga burime të ndryshme.
Implementimi i BI në sistemet e Prokurimeve Publike Elektronike ofron këto
përparësi (In-Tend):
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Mbikëqyrje – Paraqitja e informacionit kyç nga sistemi i prokurimit.
Identifikim – Nënvizimi i tendencave dhe modeleve kryesore në prokurime.
Paraqitje e plotë – Shfaqja e një pamjeje më të madhe sesa mund të paraqesë
metadata.
Analizim – Kërkim i detajuar në grafik për të dhënat themelore të prokurimit.
Gjurmim – Ndjekja e informacionit për veprimtaritë në departamente ose zyra
të tjera.
Kursim kohe – Koha është shumë e vlefshme për tu shpenzuar në mbledhjen e
informacioneve të ndryshëm.
Grumbullim – Kombinimi i informacionit nga burime të tjera - ERP, CRM,
etj.
Në kohë reale – Lista të bazuara gjithmonë në të dhënat e fundit.
Informacion i gjerë – Shembuj për stafin, menaxherët dhe vendimmarrësit.

Framework për implementimin e BI

BI luan një rol të rëndësishëm në çdo kompani që është e interesuar të përdorë
teknologjitë inovative për marrjen e vendimeve të tyre. Tregu ofron shumë programe
dhe zgjidhje BI për planifikimin dhe vendimmarrjen. Përdorimi i BI është i përfshirë
në shumë industri duke përfshirë edhe institucionet publike. Shumë të dhëna që ruhen
dhe shtohen gjithmonë e më shumë kërkojnë realizimin e pyetësorëve kompleks në
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marrjen e informacionit të kërkuar. Për të arritur qëllimet e tyre kompanitë po
implentojnë gjithmonë e më tepër BI për të analizuar të dhënat dhe për të identifikuar
vendime strategjike. Implementimi i BI në prokurimet publike duhet të realizohet
sipas një planifikimi të përshtatshëm.
Ky punim shkencor paraqet një framework të përshtatshëm të implementimit të BI në
kompani private dhe publike, duke studiuar rastin e prokurimeve publike. Ky punim
studion implementimin e BI si një sistem të përqëndruar në identifikimin e njohurive
nga të dhënat ekzistuese. Zgjidhja e përdorur për zhvillimin dhe implementimin e BI
përfshin:





Aspektet teknologjike të ndërtimint të një sistemi BI.
Framework të përshtatshëm për dizenjimin dhe zbatimin me anë të të
cilit mund të analizohen dhe ndërtohen aplikime BI si data warehouse,
data mining dhe paraqitje të të dhënave.
Identifikimi i fazave dhe problemeve kryesore të BI për të realizuar një
sistem sa më optimal.

Framework i propozuar bazohet në hapat e zhvillimit të analizimit në sistemet e
informacionit ekzistuese dhe më pas nënvizon kriteret përzgjedhjes dhe transformimin
e të dhënave të përfshira në BI. Ky Framework është i bazuar në disa strategji dhe
arkitektura të studiuara për implementimin e zgjidhjes BI në fusha të ndryshme, duke
analizuar më në detaj fushën e sektorit publik.
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2. Arkitektura e BI
Për të kuptuar më mirë funksionalitetet e BI, kërkuesit shkencor kanë paraqitur një
model që përshkruan të gjithë arkitekturën e BI.
Modeli i propozuar nga Chaudhuri është një model i mirë për të përshkruar të gjithë
konceptet BI më në detaje (Fig. 2.1)

Figura 2.1 Arkitektura BI

Figura e mësipërme paraqet lidhjen midis komponenteve kryesor të sistemit BI.
Burimet e të dhënave
Ashtu si edhe e analizuam në kapitullin e parë burimet e të dhënave mbi të cilat
realizohen detyrat BI shpesh janë të ndryshme, zakonisht nga disa baza të dhënash
operacionale të departamenteve të organizatës, si dhe nga ofrues të jashtëm. Burime të
ndryshme përmbajnë të dhëna të cilësive të ndryshme dhe përdorin prezantim, kode
dhe formate inkonsistenet të cilat duhet të standartizohen në një format. Për këtë,
problemi i integrimit, pastrimit dhe standartizimit të të dhënave në përgatitjen për BI
mund të jetë mjaft sfidues.
Motorët e lëvisjes së të dhënave
Ngarkimi eficent i të dhënave është thelbësor për BI. Për më tepër, me shtimin e të
dhënave të reja shpesh nevojitet që detyrat BI të jenë inkrementale, si për shembull, të
dhënat për prokurimet e muajit të fundit. Kjo e bën më eficente dhe më të
shkallëzueshme ngarikimin e të dhënave dhe rifreskon mundësitë imperative për
organizatat BI. Këto teknologji për përgatitjen e të dhënave për BI njihen si mjetet
Marrja-Transformimi-Ngarkimi (Extract-Transform-Load ETL).
Gjithmon e më tepër po rritet kërkesa për suportimin e detyrave BI në kohë reale, që
do të thotë marrje e vendimeve për biznesin duke u bazuar në vetë të dhënat
operacionale. Për të mbështetur këto raste janë zhvilluar makinat e Përpunimit të
Ngjarjeve Komplekse (Complex Event Processing-CEP).
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Serverat Data Warehouse
Të dhënat në të cilat detyrat BI realizohen zakonisht ngarkohen në Data Warehouse
(DW), e cila menaxhohet nga një ose më shumë servera DW. Sistemet popullore që
zgjidhen për ruajtjen dhe pyetjen e të dhënave në këto depo janë Sistemet e
Menaxhimit të Bazave të të Dhënave Relacionale (Relational Database Management
Systems- RDBMS). Në dy dekadat e fundit, struktura të ndryshme të dhënash,
optimizime dhe teknika procesimi të dhënash janë zhvilluar kryesisht për ekzekutimin
e pyetësorëve kompleks SQL në volumet e mëdha të të dhënave, një kërkesë kryesore
për BI. Një shëmbull i një pyetësori të tillë ad-hoc SQL është: Gjeni klientët që kanë
kryer një porosi në tremujorin e shkuar dhe shuma e ka kaluar mesataren me të paktën
50%.
DW-te mëdha shpesh zhvillojnë makina RDBMS paralele, kështu që pyetësorët SQL
mund të ekzekutohen në volume të mëdha të dhënash me një vonesë të vogël. Sa më
shumë të dhëna fillestare dixhitale të kemi, aq më shumë rritet dëshira për të ndërtuar
platforma bazash të dhënash me kosto të ulët që mund të ruajnë vëllime më të mëdha
të dhënash se sa ato që trajtohen nga RDBMS-ët tradicionale. Kjo shpesh përshkruhet
si sfida Big Data (Kapitulli 3). Nxitur nga ky qëllim, motorët e bazuar në MapReduce
fillimisht të ndërtuara për analizimin e dokumenteve web dhe Web Search Query
logs-janë tani duke u zhvilluar për analizimin e ndërmarrjeve. Këto motorë janë
aktualisht duke u zgjeruar për të mbështetur SQL komplekse si pyetje thelbësore për
skenaret e DW në ndërmarrjet tradicionale.
Serverat messhtresor
Serverat DW plotësohen nga një grup serverash në nivel të mesëm që ofrojnë
funksionalitet të specializuar për skenarë të ndryshëm BI. Serveri i Përpunimit
Analitik Online (OLAP) në mënyrë efektive vë në dukje pamjen shumë-dimensionale
të të dhënave të aplikacioneve apo përdoruesve dhe mundëson operacionet e
përbashkëta BI të tilla si fitrimin, grumbullimi, kërkimi i detajuar(drill-down) dhe
pivoting (ekstraktimi i idesë kyç në biznes). Përveç serverave tradicional OLAP,
mjete të reja BI janë duke u shfaqur dhe shfrytëzojnë sasi të mëdha të kujtesave të
sotme për të përmirësuar në mënyrë dramatike ecurinë e pyetjeve shumëdimensionale. Serverat e raportimit mundësojë përcaktimin, ekzekutimin efikas dhe
dhënien e raporteve, për shembull: raportoni shitjet totale sipas rajonit për këtë vit dhe
i krahasoni me shitjet e vitit të kaluar.
Sasia dhe rëndësia në rritje e të dhënave tekst si: përfitimet nga produkti, email-et dhe
transkriptet call center për BI sjellin sfida të reja. Mjetet e kërkimit në ndërmarrje
mbështesin modelin e kërkimit sipas fjalëve kyç në të dhënat tekst dhe të strukturuar
në DW (për shembull mesazhet e email-it, dokumentat, historiku i blerjeve dhe
telefonatat e lidhura me një klient specifik) dhe janë bërë një mjet i vlefshëm për BI
në dekadën e kaluar.
Mjetet Data Mining mundësojnë analizimin në detaje të të dhënave që kalon përtej
asaj çfarë ofrohet nga OLAP ose serverat e raportimit dhe ofrojnë mundësine e
ndërtimit të modeleve parashikuese që ndihmojnë në përgjigjen e pyetjeve si: cilët
prej kientëve ekzistues do ti përgjigjen fushatës së radhës për produktet e reja?
Mjetet e analizës tekstuale analitike mund të analizojnë sasi të mëdha të dhënash dhe
mund të marrin informacion të vlefshëm që do të kërkonte manuale të shumtë e të
përshtatshëm, si për shembull, cili produkt është përmendur në përgjigjet e
pyetësorëve dhe çështjet kryesore që janë diskutuar më shpesh në lidhje me këto
produkte.
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Ndërfaqet grafike
Ndërfaqet grafike janë mjetet kryesore me anë të të cilave, përdoruesve fundor ju
transmetohet informacion dhe mund të realizojnë veprime. Ekzistojnë disa programe
të tilla si:
 Dashboard
 Spreadsheet
 Kërkimi në portalet e biznesit
 Pyetësorët Ad hoc
 Pamje për modele data mining
Dashboard-et sigurojnë një paraqitje vizuale gjithë përfshirëse të matësave të
performancës së bizneseve (të njohur si treguesit kyç të performancës), prirjet
(tendencat) dhe përjashtimet. Ato integrojnë informacion nga fusha të shumta biznesi
duke i ardhur në ndihmë strategjikëve të biznesit për të marrë vendimet. Dashboard-et
paraqesin grafikë dhe shfaqin preformancën aktuale të krahasuar me metrikat e
dëshiruara; pra, një dashboard paraqet një pamje të shëndetit të organizatës.
Shumë mjete paraqitjeje, duke filluar nga preznatimi i kubeve multidimensionale deri
tek realiteti virtual, janë pjesë përbërëse e sistemeve BI. Gjithashtu, teknologji si
Geographical Information Systems(GIS) luajnë një rol të rëndësishëm në
vendimmarrje.
Shumë shpejt virtualizimi ad-hoc i të dhënave do të mundësojë eksplorimin dinamik
të modeleve, nënvizojë dhe ndihmojë në faket relevant të pambuluara për BI
(Chaudhuri, 2011).
Gjithashtu, ka teknologji të tjera BI (nuk janë shfaqur në Fig. 2.1) si analitika Web.
Kjo teknologji mundëson kumtimin se si vizituesit e një portali Web të kompanisë
ndërverprojnë me faqen; për shembull cilat faqe do të inkurajojnë vizitorët të ralizojnë
një blerje. Në të njëjtën mënyrë, aplikacionet si CRM (Customer Relationship
Management) përdoren gjerësisht. Këto aplikacione shpesh ofrojnë analitika të
ndërtuara, për shembull, një aplikacion CRM mund të sigurojë funksionalitete për të
segmentuar klientët në ata që do të riblejnë një produkt të veçantë më shumë ose më
pak. Një tjetër fushë e rëndësishme është BI mobile që paraqet mundësi për
aplikacione BI dhe të pasur për punonjësit e njohur me pajisjet e lëvizëshme(mobile).
Në këtë punim do të ndalemin në ato teknologji ku hulumtimet shkencore kanë luajtur
një rol të veçantë që ngelen ende një sfidë e hapur kërkimore, si: ruajtja e të dhënave,
serverat OLAP, RDBM-ët dhe mjetet ETL. Në raste të tjera, teknologjitë janë
relativisht të reja me disa sfida të hapura kërkimore, për shembull, motorët
MapReduce, BI në në kohë reale, kërkimet e ndërmarrjes, të dhënat data mining dhe
analiza tekstuale, të dhënat e shërbimeve cloud.
Sipas Turban sistemet BI kanë katër komponent kryesor (Turban, 2011):





Data Warehouse, me të dhënat burim;
Analitikën e biznesit, një koleksion mjetesh për të manipuluar, kuptuar dhe
analizuar të dhënat në data wareohuse;
Busienss Performance Management (BPM) për të monitoruar dhe analizuar
performancën;
Ndërfaqet grafike.
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Mjedisi data warehouse është përgjegjësi kryesor i çështjerve teknike, kurse mjedisi
analizues është fusha e përdoruesve të biznesit. Përdoruesit fundor mund të lidhen me
sistemin përmes ndërfaqes grafike, si p.sh. shfletuesve të internetit. Menaxherët
kryesor mund të përdorin komponentët e BPM, gjithashtu edhe dashboard.
Data Warehousing (DW)
Data warehouse dhe variantet e saj janë themeli i sistemeve BI të mesme ose të
mëdha. Sot çdo organizatë ka një ose disa DW në sistemet e saj BI. Fillimisht, DW-et
kanë përfshirë vetëm të dhëna historike, të cilat janë organizuar dhe përmbledhur,
kështu që përdoruesit fundor mund të shikonin dhe manipulonin lehtësisht të dhënat
dhe informacionin. Sot, disa DW përfshijnë dhe të dhënat aktuale, që të mund të
igurohen vendime në kohë reale.
Analitika e biznesit
Përdoruesit fundor mund të punojnë me të dhënat dhe infromacionin në një DW duke
përdorur shumllojshmëri mjetesh dhe teknikash të cilat ndahen në dy kategori
kryesore:
1. Raporte dhe pyetësorë. Analitikat e biznesit përfshijnë raportimin statik dhe
dinamik, të gjithë llojet e pyetësorëve, zbulimin e informacionit, pamjen
multidimensionale, drill-down për detajet dhe kështu me radhë.
2. Data text dhe web mining dhe mjete të tjera të sofistikuara matematike dhe
statistikore. Data mining është procesi i kërkimit për lidhje të panjohura ose
informacion në databaza të mëdhaja ose data warehouse, duke përdorur mjetet
inteligjente si llogaritjet neurale, teknikat e parashikimit analitik (predictive
analytics) ose metoda statistikore të avancuara. Kap 4.mining mund të
realizohet në të dhëna web dhe tekst gjithashtu.
Menaxhimi i performancës së bizneseve
I njohur gjithashtu si menaxhimi i performancës së korporatave, BPM (Business
Performance Management) është një portofol zhvillimi (emerging portofolio) i
aplikacioneve dhe metodologjive, të cilat përmbajnë arkitekturat e përfshira BI dhe
mjetet në qendër të tyre. BMP zgjeron (tregon) monitorimin, matjen dhe krahasimin e
shitjeve, përfitimin, koston, rentabilitetin dhe tregues të tjerë duke prezantuar
konceptin e menaxhimit dhe feedback-un (informacjon mbrapsh). Ai paraqet procese
si planifikimin dhe parashikimin, si parimet kryesore të strategjisë së biznesit.
Në kundërshtim me DSS, EIS dhe BI tradicional, të cilat suportojnë
gjenerimin(extraction) bottom-up (nga fillimi në vazhdim) të informacionit nga të
dhënat, BPM siguron një zbatim nga lart-poshtë të strategjisë së korporatave.
BPM është një produkt i sistemeve të vendimmarjes (DSS), sistemeve të
informacionit të ndërmarrjes (EIS) dhe Business Intelligence. Ka më shumë se 25 vite
që është shfaqur në treg. BMP është më shumë se teknologji, është një bashkësi
procesesh, metodologjish dhe programesh për të drejtuar të gjithë performancën
financiare dhe operacionale të një ndërmarjeje.
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Ajo ndihmon bizneset:





Të përkthejnë strategjitë dhe objektivat e tyre në plane,
Të monitorojnë performancën për këto plane,
Të analizojnë ndryshimin midis rezultateve aktuale dhe rezultateve të
planifikuara dhe
Të përshtasin objektivat dhe veprimet në përgjigje të këtyre analizimeve.

Menaxhimi dhe optimizimi i performacës së biznesit është një kërkesë kritike jo
vetëm për të maksimizuar fitimin e biznesit por edhe për të mbetur i qendrueshëm në
bizneset e sotme që ndryshojnë shpejt dhe janë me konkurues.(Yan Shi, 2010)

Ruajtja e të dhënave

2.1

2.1.1 Aksesimi i të dhënave
Pyetësorët e vendimmarrjes kërkojnë veprime të tilla si filtrimi, projeksioni dhe
agregimi. Për të suportuar në mënyrë eficiente këto veprime, struktura specifike të
dhënash janë zhvilluar në RDBMS-ët, si:





Struktura Indeks
Pamjet e materializuar
Particionimi
Ruajtja e orientuar nga kolona

të cilat janë shpejeguar në vazhdim. Strukturat e aksesit të përdorura në mjetet e
specializuara OLAP që nuk përdorin RDBMS diskutohen më vonë.
Struktura indeks. Një indeks mundëson aksesimin e bazuar në vlerën e një kolone
specifike. Kur një pyetësor ka një ose më shumë kushte filtrimi, përzgjedhjet e këtij
kushti mund të shfrytëzohen përmes skanimit të indeksuar (per shembull, një indeks
në kolonën RuajId mund të ndihmojë në marrjen e të gjitha shitjeve për RuajId = 24)
dhe indeksi ndërprerjes (kur ekzistojnë shumë kushte). Këto veprime mund të
reduktojnë në mënyrë të konsiderueshme dhe në disa raste të eleminojnë kërkesën për
të aksesuar tabelat bazë, për shembull, kur vetë indeksi përmban të gjitha kolonat e
kërkuara për tu përgjigjur pyetjes.
Indeksimi Bitmap suporton veprime indeksimi eficiente si bashkimi dhe ndërprerja
(union dhe intersection). Në një indeks bitmap një kolonë përdor një bit për rekord për
çdo vlerë në domain e asaj kolone. Për të procesuar një pyetësor të formës
kolona1=vl1 AND kolona2=vl2 duke përdorur indeksimin bitmap, ne identifikojmë
rekordet e kualifikuara duke marrë AND midis vektorit të bit përkatës. Këto
prezantime nuk janë vetëm eficente për domain-e të kardinalitetit të ulët por gjithashtu
mund të përdoren për domain e kardinalitetit të lartë duke përdorur kompresimin
bitmap.
Pamjet e materializuar (Materialized views). Pyetjet e raportimit shpesh kërkojnë të
dhëna përmbledhëse, për shembull, shitjet totale të tremujorit të fundit për vitin aktual
fiskal. Për këtë arsye, parallogaritja dhe materializimi i të dhënave përmbledhëse
mund të ndihmojë në mënyrë drastike përshpejtimin. Fuqia më e madhe e një pamjeje
është aftësia e saj për të synuar specifikisht në pyetjet e caktuara nga kapja efektive e
14

rezultateve e tyre. Megjithatë, kjo forcë shumë e madhe mund të kufizojë
zbatueshmërinë e saj, si për shembull në pyetjet e ngjashme, që ndryshojnë shumë
pak, nuk mund të përdorim pamjen e materializuar për t'iu përgjigjur. Kjo është në
kontrast me një indeks, i cili është një strukturë shumë më e përgjithshme, por ndikimi
i të cilit në performancën e pyetjes nuk mund të jetë aq i dobishëm sa pamja e
materializuar. Në mënyrë tipike një dizenjim i mirë fizik përmban një përzierje të
mençur të indekseve dhe pamjeve të materializuara.
Particionimi. Ndarja e të dhënave mund të përdoret për të përmirësuar performancën
dhe menaxhueshmërinë. Particionimi lejon tabelat dhe indekset që të ndahen në njësi
më të vogla dhe më të menaxhueshme.Veprimet e menaxhimit të bazës së të dhënave
të tilla si ngarkimi dhe kopjimi mund të kryhen në particionet në vend të një tabele të
tërë ose indeksi. Llojet e zakonshme të particionimit që suportohen sot janë hash dhe
varg(rang). Skemat hibride që fillimisht ndajnë sipas rangut të ndjekur nga
particionimi hash në çdo particion rang janë gjithashtu të zakonshme.
Ruajtja e orientuar nga kolona. RDBMS-ët komerciale i ruajnë në mënyrë të
orientuar nga rreshti i të dhënave; vlerat e të gjitha kolonave për një rresht të dhënë në
tabelë janë të depozituara pranë njëri-tjetrit. Sybase IQ inicioi përdorimin e ruajtjes
orentimi-kolonë, ku të gjitha vlerat e një kolone të veçantë janë ruajtur pranë njëratjetrës. Kjo qasje optimizoi "leximet e shumta" të punës së pyetjeve ad hoc.
Përfaqësimi i orientuar nga kolona ka dy avantazhe.
1

2

Së pari, kompresimin e të dhënave të mëdha në mënyrë të konsiderueshme.
Është e mundur më shumë se në ruajtjen e orienetuar nga rreshti, meqënëse
vlerat e të dhënave brenda një kolone janë zakonisht më shumë të përsëritura
se nëpër kolona.
Së dyti, vetëm kolonat e aksesuara në pyetësorë duhet të skanohen, në
kundërshtim me ruajtjen e orientuar nga rreshti, ku kërkohet të kalohet në
kolonat që nuk kërkohen në pyetësor.

Të dyja këto avantazhe mund të rezultojnë në zvogëlimin e kohës së skanimit të
tabelave të mëdha.
Së fundi, ne vëmë re se në dekadën e fundit, sistemet e bazës së të dhënave të mëdha
komerciale kanë shtuar mjete të projektimit fizik të automatizuara që mund të
ndihmojnë administratorët e të dhënave (DBAat) në zgjedhjen e strukturave të
përshtatshme për qasje të bazuara në punën e ngarkimit të informacionit, të tilla si
pyetje dhe përditësime ekzekutuar në sistemin dhe kufizimet.

2.1.2 Ngjeshja e të dhënave
Ngjeshja (compresing) e të dhënave mund të ketë avantazhe të konsierueshme për
data warehouse e mëdha si:
1
2

Ngjeshja mund të zvogëloj sasinë e të dhënave që duhet të skanohen dhe
kështu ul koston Input/Output të pyetjes.
Së dyti, meqënëse kompresimi zvogëlon sasinë e memories së nevojshme për
një bazë të dhënash, ai gjithashtu mund të ulë koston e ruajtjes dhe kopjimit
(backup).
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3

Ngjeshja efektivisht rrit sasinë e të dhënave që mund të ruhen në kujtesën
chache që kur faqja mbahet në formën e kompresuar dhe të dekompresohet
sipas kërkesës.
Veprimet e caktuara të zakonshme të pyetësorëve (për shembull kushtet e
barazisë, eliminimi i përsëritjeve) shpesh mund të kryhet në vetë të dhënat e
kompresuara, pa pasur nevojë për të dekompresuar të dhënat.
Ngjeshja e të dhënave që transferohen në rrjet në mënyrë efektive rrit
shpejtësinë e rrjetit në dispozicion.

4
5

Kjo është e rëndësishme për DBMS-ët paralele, ku të dhënat duhet të lëvizin përgjat
nyjeve. Ngjeshja e të dhënave luan një rol kyç jo vetëm në DBMS-ët relacionale, por
edhe në makinat e tjera të specializuara për shembull në OLAP.
Ka teknika të ndryshme ngjeshjeje që përdoren në DBMSs relacionale.


Eliminimi i zeros (Null suppression) thekson faktin se llojet e ndryshme të të
dhënave që përdoren zakonisht në DBMS janë me gjatësi fushe (për shembull,
int, bigint, datatime, currency) dhe një ngjeshje domethënës është e mundur në
qoftë se ato trajtohen si gjatësi variabile për qëllime të ruajtjes. Vetëm pjesa jo
null e vlerave është ruajtur së bashku me gjatësinë aktuale të vlerës.



Ngjeshja Fjalor identifikon vlerat e përsëritura të të dhënave dhe ndërton një
fjalor që lidh vlera të tilla me më shumë përfaqësime kompakte. Për shembull
një kolonë që ruan mënyrën e transporit për një porosi mund të përmbajë vlera
string si 'AJËR', 'ANIJE', "MAUNE'. Çdo vlerë mund të përfaqësohet duke
përdorur dy bite nga lidhja e tyre me vlerat 0, 1, 2 respektivisht.

Së fundi, ndryshe nga skema e ngjeshjes në ruajtjet e drejtuara nga rreshti ku çdo
instancë e një vlere kërkon një hyrje (potencialisht me më pak bite), në ruajtjet e
orientuara nga kolona teknika të tjera kompresimi i drejtuar nga gjatësia e kodimit
(Run-Length Encoding RLE) mund të bëhen më efektive. Në ngjeshjen RLE, një
sekuencë e instancave të vlerës v kodohen nga çifti (v, k). RLE është veçanërisht
tërheqëse kur ekzekutohen vlera të njëjta shpesh; kjo mund të ndodhë për kolonat
relativisht me pak vlera të dallueshme, ose kur vlerat e kolonave janë ruajtur.
Ka disa sfida teknikash interesante në kompresimin e të dhënave.


E para, është e rëndësishme të përdoren teknika të reja ngjeshje të
përshtatshme për Data Warehouse që shkaktojnë një trajtim të pranueshëm me
dekompresim dhe përditësimi i shpenzimit.



Së dyti, edhe për teknikat e njohura të ngjeshjes ka probleme për shembull, për
RLE zgjedhja e rendit të renditjes së tabelës mund të ndikojë në mënyrë të
konsiderueshmë në sasinë e ngjeshjes së mundshëm. Përcaktimi i rendit të
renditjes më të mirë për tu përdorur është një problem optimizimi i
rëndësishëm.



Së fundi vendimi, nëse duhet të ngjeshim strukturat e aksesit, është i varur nga
ngarkesa. Kështu që, ka një nevojë për të automatizuar mjetet e projektimit
fizik për të rekomanduar gjithashtu se cilat struktura aksesi duhet të ngjeshet
dhe si bazohen në ngarikimin e informacionit.
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2.2

Procesimi i pyetsorëve

Një model popullor konceptual që përdoret për detyra BI është mendimi
shumëdimensional i të dhënave, siç është treguar në figurën 2.2.
Në një model të dhënash shumëdimensionale ka një bashkësi matësish numerik që
janë objektet e analizave. Shembuj të këtyre matësve janë shitjet, buxheti, të ardhurat
dhe invetari. Secili nga matësit numerik është i lidhur me një grup dimensionesh, të
cilat ofrojnë kontekstin për matësin. Për shembull dimensionet që lidhen me sasinë e
shitjes mund të jenë produkti, qyteti, si dhe data kur është bërë shitja. Kështu, një
matës mund të shihet si një vlerë në hapësirën shumëdimensionale të dimensioneve.
Çdo dimension përshkruhet nga një grup i atributeve, për shembull, dimensioni
Produkti mund të përbëhet nga atributet në vijim: kategoria, industria, numri modelit,
vitin e prezantimit të tij. Atributet e një dimensioni mund të jenë të lidhura me anë të
hierarkisë së marrëdhënieve. Për shembull, një produkt është i lidhur me kategorinë e
tij dhe atributet e industrisë nëpërmjet një marrëdhënie hierarkike (Figura 2.2).

Figura 2.2 Të dhënat shumëdimesionale

Një tjetër tipar dalluese i modelit konceptual është stresi i tij në grumbullimin e
matësve nga një ose më shumë dimensione; për shembull llogaritja dhe renditja e
shitjeve totale për çdo shtet për çdo vit.
2.2.1 Serveri OLAP
Përpunimi Analitik Online (OnLine Analytic Processing-OLAP) mbështet operacione
të tilla si filtrimi, grumbullimi, pivoting, rollup dhe drill-down në pikëpamjen shumëdimensionale të të dhënave. Serverat OLAP implementohen duke përdorur motorin
shumë-dimensionale të rujtjes (MOLAP); një motor DBMS relacionale (ROLAP) si
pjesa kryesore; ose një kombinim të quajtur HOLAP hibrid.
Serverat MOLAP. Serverat MOLAP (Multidimensional OLAP) mbështesin
drejtpërdrejt pamjen shumëdimensionale të të dhënave nëpërmjet një motori ruajtës që
përdor abstragimin vektor shumëdimensional. Ata zakonisht parallogarisin kubet e
mëdha të të dhënave për të shpejtuar procesimin e pyetësorëve. Një qasje e tillë ka
avantazhin e indeksimit të shkëlqyer të vetive dhe përgjigjen e shpejtë të pyetjeve, por
siguron shfrytëzimin relativisht të dobët ruajtës, sidomos kur të dhënat janë të
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shpërnadara. Për të përshtatur më mirë bashkësinë e të dhënave të shpërhapura,
serverat MOLAP identifikojnë rajonet e dendura dhe të rralla të të dhënave dhe i
ruajnë/indeksojnë këto rajone në mënyra të ndryshme. Për shembull nënvargu i
dendur i kubit indentifikohet dhe ruhet në formatin e vektorit, ndërsa rajonet e
shpërndara kompresohen dhe ruhen të ndara.
Serverat ROLAP. Në ROLAP, modeli shumëdimensional dhe operacionet e tij duhet
të realizohen plotësisht në pyetjet relacionale SQL. Ato mbështeten në teknikat e
ruajtjes së të dhënave të përshkruara më parë, për të përshpejtuar përpunimin
relacional të pyetësorëve. Serverat ROLAP gjithashtu mund të duhet të zbatojnë
funksionalitetet që nuk mbështeten në SQL, për shembull, funksionin e agregimit të
zgjeruar si mesatare dhe modën. Dizenjimi i bazës së të dhënave i përdorur në
ROLAP është optimizuar për pyetësorë eficient dhe në ngarkimin e të dhënave.
Shumica e sistemeve ROLAP përdorin një skemë yll për të prezantuar modelin e të
dhënave shumëdimensionale. Baza e të dhënave konsiston në vendosjen e tabelës
fakt dhe një tabelë të vetme për seicilin dimension. Çdo rresht në tabelën fakt
përbëhet nga një tregues kyç (çelësi i jashtëm) për secilin nga dimensionet që siguron
koordinatat e tij shumëdimensionale dhe ruan matësit numerik për këto koordinata.
Çdo tabelë dimension përbëhet nga klona që korrespondojnë me atributet e
dimensionit. Skemat yll nuk të ofrojnë mbështetje për hierarkinë e atributeve. Skemat
Flok-dëbore (Snowflake) (treguar në Figurën 2.3) sigurojnë një referim në skemën yll
ku hierarkia dimensionale është e përfaqësuar në mënyrë eksplicite me normalizimin
e tabelave dimension. Këto çojnë në avantazhin e mirëmbajtjes së tabelave
dimension.

Figura 2.3 Skema Flok-Dëbore

Serverat HOLAP. Arkitektura HOLAP kombinon ROLAP dhe MOLAP duke ndarë
ruajtjen e të dhënave në një MOLAP dhe një ruajtje relacionale. Ndarja e të dhënave
mund të bëhet në mënyra të ndryshme, të cilat janë:



Ruajtja e të dhënave të detajuara në një RDBMS siç ruhen në servera ROLAP
dhe parallogaritja e të dhënave të grumbulluara në MOLAP.
Ruajtja e të dhënave të fundit në MOLAP për të siguruar qasje më të shpejtë
dhe të dhënat më të vjetra në ROLAP.
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Meqënëse MOLAP realizohet më mirë kur të dhënat janë të shpërndara në mënyrë të
arsyeshme dhe serverat ROLAP menaxhojnë të dhënat e rralla. Ashtu si serverat
MOLAP, serverat HOLAP gjithashtu kryejnë analizën e densitetit për të identifikuar
shpërndarjen dhe densitetin e nënrajoneve të hapësirës shumëdimensionale.
Të gjithë shitësit kryesor të Data Warehouse ofrojnë sot serverat OLAP (për
shembull, IBM COGNOS, Microsoft SQL dhe Oracle Hyperion).
2.2.2 Motori In-memory BI
Zhvilluesit e teknologjive janë duke ofruar një mundësi për një klasë të re të motorëve
OLAP të fokusuar në shfrytëzimin e kujtesës kryesore të madhe për ta bërë kohën e
përgjigjes për pyetësorët ad-hoc interaktiv (pyetësorë momental, jo-standard). Arsyet
që çuan në këtë trend janë:
1. Raporti i kohës për të aksesuar të dhënat në disk përkundrejt të dhënave në
memorie është në rritje.
2. Sistemet operative 64-bitesh po bëhen gjithmonë e më të zakonshëm duke
mundësuar madhësi memoriesh të përbashkëta shumë të mëdha (për shembull
1-2 TB)
3. Kostoja e memories ka rënë në mënyrë të konsiderueshme, duke i bërë
serverat me sasi të mëdha memorie kryesore të përballueshëm.
Ndryshe nga serverat tradicionalë OLAP, motorët In-memory BI (për shembull,
QlikView) mbështeten në një grup të ndryshëm teknikash për arritjen e rezultateve të
mira, të cilat janë.
1. Së pari, meqë të dhënat e detajuara janë pjesë e kujtesës, ato shmangin
kërkesat e shtrenjta Input/Output për të aksesuar në kube të dhënat, indekset,
ose pamjet e materializuara.
2. Së dyti, ata përdorin strukturat e të dhënave që nuk janë të përshtatëshme për
depozitimin e bazuar në disk, por janë shumë të efektshme për depozitimin në
kujtesë.
Për shembull, konsiderojnë një pyetje që llogarit shitjet totale për çdo klient në
një shtet të caktuar. Kur të dhënat ngarkohen fillimisht në sistem, motori mund
të shoqërojë shënjues (pointer) për çdo shtet për klientët e atij shteti dhe në
mënyrë të ngjashme shënjues nga një klient për të gjitha detajet e rekordeve
për atë klient. Kjo lejon qasjen e shpejtë shoqëruese, e nevojshme për tu
përgjigjur pyetjeve shpejt, të ngjashme me metodat e përdorura nga bazat e të
dhënave të orinetuara nga objekti, si dhe optimizim në DBMS-ët tradicionale
të tilla si indekset join.
3. Së treti, motorët In-memory BI mund të rrisin në mënyrë domethënëse sasinë
e të dhanve efektive mbi të cilat ato mund të operojnë në kujtesë duke
përdorur teknikat e organizimit të të dhënave të tilla si, ruajtja e orjentuar nga
kolona dhe kompresimi i të dhënave.
Motorët In-memory BI janë më të përshtatëshme për leximin e të dhënave pa
vendosjen e të dhënave të ndryshuara (update), ku të dhënat e reja vijnë fillimisht në
formën e shtimit si grupim inkremental, për shkak të kostos së të dhënave të
dekompresuara.
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2.3

Procesimi transaksional përkundrejt procesimit analitik

Për të ilustruar karakteristikat kryesore të BI, së pari duhet të kuptojmë çfarë nuk
është BI, nuk është procesim transaksional. Të gjithë jemi familjar me sistemin e
informacionit që suporton transaksionet tona, si ATM, depozitat bankare, kasat e
regjistrimit në dyqanet ushqimore dhe kështu me radhë. Këto sisteme procesimi
transaksional janë të përfshira në mënyrë konstante në trajtimin e ndryshimeve të asaj,
të cilën mund ta quajmë bazë të dhënash operacionale. Për shembull në transaksionet
ATM, duhet të zvogëlojmë balancin e bankës sonë sipas shtimit të depozitave në një
llogari bankare dhe një blerje në një dyqan ushqimor që duhet të reflektohet në
llogaritjet e shitjeve tolale të ditës, gjithashtu duhet të reflektohet reduktimi i sasisë
totale të artikullit që blemë në llogaritjet e dyqanit, e kështu me radhë. Këto sisteme
procesimi transaksionale online ( Online Transaction Processing-OLTP) trajtojnë
rutinën e kompaninve në vazhdim të biznesit. Nga e kundërta një data warehouse
është një sistem tipik i ndryshëm, që siguron ruajtjen e të dhënave të cilat do të
përdoren në analizim. Qëllimi i kësaj analize është ti mundësoj menaxhimit
mundësinë e pastrimit të informacionit për biznesin e tyre dhe ky informacion mund
të përdoret për vendime operacionale dhe taktike me anë të të cilave, për shembull
line personnal mund të marrin vendime më të shpejta dhe/ose më të informuara. DW
punojnë me të dhënat informuese të pëdorura për sistemet e procesimit analitik
online(Online Analytical Processing-OLAP).
Shumica e të dhënave operacionale në sistemet ERP, plotësuar nga binjaket si SCM
(Supply Chain Managment) ose CRM (Customer Relationship Management)- janë të
ruajtura në një sistem OLTP, i cili është një tip procesimi kompjuterik ku kompjuteri i
përgjigjet menjëherë kërkesave të përdoruesit. Çdo kërkesë konsiderohet të jetë një
transaksion, i cili është një rekord i kompjuterizuar i një ngjarje diskrete, si një faturë
inventari ose një porosi klienti.
Projektimi i cili e bën sistemin OLTP efikas për procesimin transaksional e bënë atë
joefikas për raportet ad hoc, pyetësorët dhe analizimet e përdoruesëve fundor. Në vitet
1980-të, shumë përdorues biznesi i referoheshin mainframe-it të tyre si "vrima e
zezë", sepse i gjithë informacioni shkonte në to, por nuk kthehej më pas. Të gjitha
kërkesat për raporte duhet të programoheshin nga stafi i IT-së, ndërsa vetëm raprotet e
"para-realizuara" mund të gjeneroheshin në një formë të planifikuar dhe pyetësorët në
kohë reale ishin virtualisht të pamundur. Edhe pse sistemet ERP të bazuara në
klient/server në vitet 1990 ishin disi më raport-favorizues, ishte ende larg kërkesës së
përdorshmërisë së dëshiruar nga përdoruesit e zakonshëm, joteknikë dhe fundor për
veprime si: raportimi operacional, analizat interaktive dhe kështu me radhë. Për të
zgjidhur këto çështje u krijuan nocionet Data Warehouse dhe Business Intelligence.
DW përmban një varietet të gjerë të dhënash që prezantojnë një paraqitje koherente të
kushteve të biznesit një një pikë të caktuar në kohë. Ideja ishte krijimi i një
infrastrukture bazash të dhënash e cila do të jetë gjithmonë online dhe do të përmbajë
të gjithë informacionin e sistemeve OLTP, duke përfshirë të dhënat historike, por të
riorganizuar dhe strukturuara në një mënyrë që të ishte e shpejtë dhe efektive në
pyetësorët, analizimet dhe marrjen e vendimeve.
Ndarja e OLTP nga analizimi dhe marrja e vendimeve mundëson përparësit e BI që u
shpjeguan më sipër dhe siguron inteligjencë konkuruese siç do të shpjegohet në
vazhdimësi.
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2.4

Serverat relacionale

Serverat relacional të bazës së të dhënave (RDBMSs) kanë shërbyer tradicionalisht si
pjesa kryesore e DW të mëdha. Këto DW duhet të jenë në gjendje për të ekzekutuar
pyetje komplekse SQL në mënyrë sa më efektive që të jetë e mundur në bazat e të
dhënave shumë të mëdha. Teknologjia e parë kryesore e nevojshme për të arritur këtë
është optimizimi i pyetësorëve, e cila merr një pyetësor kompleks dhe e ekzekuton
atënë një plan të ekzekutimit. Për të siguruar që plani i ekzekutimit mund të
përshkallëzohet mirë për bazat e të dhënave të mëdha, particionimi i të dhënavedhe
përpunimi paralel i pyetësorëve duhet të llogariten për një shkallë të gjerë.
Prandaj, ne do të trajtojmë dy pjesë kryesore të teknologjisë - optimizimin e
pyetësorëve dhe procesimin paralel të të dhënave.
2.4.1 Optimizimi i pyetësorve
Optimizimi i pyetësorëve ka qenë një nxitës kryesor për BI. Optimizimi i pyetësorëve
është përgjegjës për zgjedhjen e një plani ekzekutimi për përgjigjen e një pyetje
(query). Plani Ekzekutimit është një kompozim i operatorëve fizikë (si Indeksi Scan,
Hash Join, Renditja) që, kur vlerësohen, gjenerojnë rezultatin e pyetjes. Performanca
e një pyetësori varet kryesisht nga aftësia e optimizuesit për të zgjedhur një plan të
mirë nga një hapësirë shumë e madhe alternativash. Dallimi është koha e ekzekutimit
midis një plani të mirë dhe të keq për pyetje shumë komplekse, të cilat mund të jenë
disa radhë madhësie (për shembull, ditë në vend të minuta). Kjo temë ka qenë me
interes të madh në kërkimet në industri dhe në bazat e të dhënave (Chaudhuri 4). Pas
punës fillestare të bërë nga Sistmet e Raportimit nga kërkuesit e IBM në fundin e
viteve 1970, risia tjetër e madhe arkitekturore erdhi një dekadë më vonë: optimizimi i
zgjeruar.
Kjo i lejoi dizenjuesit e sistemit të bashkangjisin("plug-in") rregulla të reja dhe të
zgjerojnë mundësitë e optimizuesit. Për shembull, një rregull mund të përfaqësojë
ekuivalencë në algjebrën relacionale (si vendosja e një funksioni agregat pas një
bashkimi (join)). Aplikimi i rregullave të tilla mund të transformojnë në mënyrë
potenciale planin e ekzekutimit duke çuar në ekzekutim shumë më të shpejtë.
Optimizimi i zgjeruar lejon shumë optimizime të rëndësishme të zhvilluara së fundmi
(nga industria dhe hulumtimet shkencore) që të bashkohen relativisht më lehtë, pa
pasur nevojë të përsërisin modifikimin e strategjisë së kërkimit të optimizuesit.
Optimizuesit e pyetësorëve kanë gëzuar shumë përdorim që nga zhvillimi i tyre dhe
luajnë një rol kyç në BI, por për ta ka ende shumë sfida. Optimizuesi duhet të adresojë
problemin e vështirë të vlerësimit të kostos së një plani, që është, puna totale (CPU,
I/O, ndër të tjera) që bëhet nga plani. Megjithatë, i detyruar nga kërkesa për të
imponuar vetëm një pjesë të vogël të informacionit, optimizuesi zakonisht përdor
informacion statistikor të limituar të tilla si histograma që përshkruan ndarjen e të
dhënve në një kolonë. Këto përafrime nganjëherë rezultojnë në brishtësi ,meqënëse
pasaktësitë e mëdha mund të çojnë në gjenerimin e planeve shumë të varfra. Disa
kërkime shkencore llogarisin reagimin nga ekzekutimi i pyetësorëve për të kapërcyer
gabimet e bëra nga optimizuesi i pyetësorëve duke parë sjelljen aktuale të ekzekutimit
të pyetjeve dhe rregullimi i planit të ekzekutimit nëse është e nevojshme. Megjithatë,
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mbledhjen dhe shfrytëzimin i reagimit nga pjesët e para të informacionit është edhe
sfiduese dhe më shumë punë kërkohet për përfitmin nga kjo qasje.

2.4.2 Procesimi paralel dhe pajisjet
Paralelizimi luan një rol të rëndësishëm në procesimin e të dhënave në bazat e të
dhënave të mëdha.Veprime relacionale si përzgjedhja, prerja, bashkimi dhe agregimi
paraqesin shumë mundësi për paralelizim. Modeli kryesor është paralelizimi i të
dhënave, që është, aplikimi i operatorëve relacional në nënbashkësitë e të dhënave
paralele ose të ndara (particione) dhe më pas kombinimi i rezultateve. Prej disa vitesh
tashmë, të gjithë shitësit e menaxhimit të bazave të të dhënave kanë ofruar
teknologjitë e procesimit të pyetësorëve në të dhënat e particionuara dhe paralelizuara.
Dy janë arkitekturat bazë për paralelizim:



Memorie e përbashkët (Shared disk), ku të gjithë procesorët kanë një memorie
private, por ndajnë disqet me të gjithë procesorët e tjerë.
Pa memorie të përbashkët (Shared nothing), ku çdo procesor ka memorie dhe
disk privat dhe është një makinë komode me kosto të ulët.

Figura 2.4 Krahasimi i arkitetkturave të procesimit paralel

Këto arkitektura kanë dy dekada që ekzistojnë dhe përdoren implementime të
suksesshme për të dyja. Në figurën 2. 4 krahasohen dy arkitekturat e ofruara nga
Teradate - Pa memorie të shpërndarë dhe Oracle - Me memorie të shpërndarë
(Licitra&Shainman, 2011).
Në sistemet me memorie të përbashkët të gjitha nyjet aksesojnë të dhënat përmes
memories së përbashkët, kështu nuk ka nevojë për një particion prior, të dhënat i
aksesojnë nyjet si në mënyrën ku nuk ka memorie të përbashkët. Gjatë procesimit të
të dhënave nuk ka nevojë për lëvizjen e të dhënave përgjatë nyjeve. Për më tepër,
përdorimi i barabartë dhe efikas i burimeve të shpërndara është relativisht i thjeshtë,
meqënëse çdo nyje mund t’i shërbejë çdo kërkese. Së pari, nyjet duhet të
komunikojnë për të siguruar konsistencën e të dhënave. Së dyti, rrjeti duhet të
suportojë kombinimin e shpjetësisë I/O të të gjithë procesorëve dhe mund të bëhen një
grykë shisheje (bottle neck). Sistemet me memorie të përbashkët në mënyrë
alternative kanë kosto më efektive për DW me përmasa të vogla dhe mesatare.
Në sistemet pa memorie të shpërndarë (për shembull, Teradata) të dhënat duhet të
ndahen përgjatë nyjeve sipas prioritetit. Ato kanë potencialin e përshkallëzimit në
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madhësi ruajtëse të të dhënave të përmasave më të mëdha sesa sistemet me memorie
të shpërndarë. Megjithatë, vendimi se si të ndahen të dhënat në mënyrë efektive
përgjatë nyjeve është vendimtar për performancën dhe shkallëzueshmërinë. Kjo është
e rëndësishme nga të dyja këndvështrimet e vlerësimit të paralelizimit, por edhe për të
reduktuar sasinë e të dhënave që duhet të transferohen përgjatë rrjetit gjatë procesimit
të të dhënave.
Dy teknika kryesore për shpërndarjen e të dhënave janë particionimi dhe klonimi. Për
shembull konsideroni një bazë të dhënash të madhe me skemën e dhënë në Figurën
2.3.
Secila prej dy tabelave të mëdha fakt, Porositë dhe Detaje-Porosi mund të
particionohen hash përgjatë gjithë nyjeve në atributin PorosiId respektivisht, pra në
atributin që dy tabelat janë bashkuar. Të gjitha tabelat e tjera dimension, që janë
relativisht të vogla, mund të klonohen (zëvendësohen) në çdo nyje. Tani konsideroni
një pyetësor që bashkon Klientët, Porositë dhe DetajePorosi. Ky pyetësor mund të
procesohet duke nxjerrë një pyetësor për nyje, ku secili vepron në një nënbashkësi të
të dhënave fakt dhe bashkohet me të gjithë tabelën dimension. Si hap final, rezultati i
çdo pyetësori dërgohet përgjatë rrjetit në një nyje të vetme që i dominon ato për të
prodhuar përgjigjen finale të pyetësorit.
Zbatimet e Data Warehouse
Në vitet e fundit janë shfaqur një gjeneratë tjetër DBMS-sh paralele të njohur si DW
Appliances (për shembull Netzza). Një zbatim është një bashkësi e integruar serverash
dhe hardware ruajtës, sisteme operative dhe software DBMS specifikisht të
parainstaluara dhe para-konfiguruara për DW. Këto zbatime kanë fituar të dhënat
hyrëse(input) nga trendet e mëposhtme.
Së pari, meqënëse shitësit DB appliance kontrollojnë gjithë stokun HW/SW, ato mund
të ofrojnë modelin e shërbimit thirrës më tërheqës.
Së dyti, disa zbatime vendosin pjesë të procesimit të të dhënave në hardware të
specializuar për të shpejtuar pyetësorët. Për shembull Netezza përdor vetë shtresën
ruajtëse FPGA. Për pyetësorët tipik të suportit të vendimeve kjo mund të reduktojë në
mënyrë të konsiderueshme sasinë e të dhënave që duhet të procesohen në shtresën
DBMS.

2.5

Kërkimi në ndërmarrje

Për ralizimin e funksioneve BI shpesh kërkimi realizohet mbi lloje të ndryshme të
dhënash brenda ndërmarrjes. Për shembull, një shitës i cili është duke u përgatitur për
një takim me një klient do të dëshironte të kishte informacionin e duhur mbi klientin
para takimit. Ky informacion sot ndodhet në burime të ndryshme: bazat e të dhënave
CRM, e-mail, dokumente, spreadsheets, si në serverat e ndërmarrjesashtu edhe në
tavolinën e punës së përdoruesit.
Gjithnjë e më tepër, një sasi e madhe të dhënash të vlefshme janë të pranishme në
formë teksti, për shembull, kategoritë e produkteve, email-et e klientëve, shënimet
nga përfaqësuesit e shitjes në bazat e të dhënave, përgjigjet e sondazhit, blogs dhe
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komente. Në skenarë të tillë, aftësia për të tërhequr dhe të radhitur informacionin e
kërkuar duke përdorur paradigmën e kërkimit të fjalës kyçe (KPI) është e vlefshme
për BI. Kërkimi në ndërmarrje fokusohet në mbështetjen paradigmit me kërkimin e
fjalëve kyçe që janë familjar mbi ruajtësit e tekstit dhe të dhënave të strukturuara të
ndërmarrjeve. Këto motorë zakonisht shfrytëzojnë të dhënat e strukturuara për të
mundësuar kërkimin. Për shembull, ata mund të mundësojnë filtrimin dhe renditjen
mbi atributet e strukturuara të dokumenteve në rezultatet e kërkimeve të tilla si:
autorë, data e fundit e ndryshuar, lloji i dokumentit, kompanitë të referuara në
dokumente. Sot, një numër shitësish (për shembull, Engine FAST Search dhe Google
Search appliance) sigurojnë aftësitë kërkuese për ndërmarrjet.

Figura 2.5 Arkitektura e kërkimit në ndërmarrje

Një arkitekturë popullore për makinat e kërkimit në ndërmarrje është modeli i
integruar, i shfaqur në Figurën 2.5. Makina e kërkimit kontrollon çdo burim të
dhënash dhe i ruan të dhënat në një indeks me përmbajtje qëndrore duke përdorur një
prezantim të brendshëm që është i përshtatshëm për pyetësorët e shpejtë.
Të dhënat e konfikuruara kontrollojnë se çfarë të dhënash duhen indeksuar si dhe
objektet që do të kthehen si përgjigje e kërkesës së përdoruesit. Sfidat që duhet të
zgjidhen nga makinat e kërkimit të ndërmarrjes, janë:
 Disponimi i adaptorëve të përshtatshëm për secilin burim. Identifikimi i këtyre
adaptuesëve në mënyrë efikase dhe marrja e të dhënave të ndryshuara në
burim, për të pasur të dhëna sa më të rifreskuara.
 Radhitja e rezultateve përgjatë burimeve të të dhënave është e mjaftueshme
meqënëse nuk mund të ketë një mënyrë të lehtë për të krahasuar
përshtatshmërinë përgjatë burimeve.
 Zhvillimi i kërkimit në ndërmarrje mund të përfshijë përcaktimin e
përshtatshmërisë në mënyrë manuale, për shembull, duke rregulluar peshën e
çdo burimi.
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Mjetet ETL

2.6

Marrja e të dhënave në mënyrë efiçente dhe cilësore nga DW, bazat e të dhënave
operacionale dhe burimet e jashtme, ndikon në:





Gjenerimin dhe afatet kohore të raportimeve,
Pyetësorët ad-hoc (momental, jo-standart),
Analizën parashikuese,
Etj.

ETL i referohet koleksionit të mjeteve që luajnë një rol kritik në zbulimin dhe
korrigjimin e problemeve të cilësisë së të dhënave dhe në mënyrë eficente ngarkojnë
sasi voluminoze të dhënash në data warehouse.
Cilësia e të dhënave
Kur të dhënat nga një ose disa burime ngarkohen në DW, mund të ndodhin gabime,
mospërputhje për të njëjtën vlerë, si 'Vl' dhe 'Vlorë' dhe mungesë informacioni në të
dhëna. Për këtë, mjete të cilat zbulojnë probleme të cilësisë në të dhëna dhe ruajtjes së
integritetit të të dhënave mund të kenë një kosto të lartë për BI. Mjetet e profilizimit të
të dhënave mundësojnë identifikimin e çështjeve të cilësisë së të dhënave duke
zbuluar shkeljet e vetive që mbajnë të dhënat. Për shembull, konsideroni një bazë të
dhënash klientësh dhe adresash. Në një bazë të dhënash të pastër, ne mund të presim
që kombinimi (emër, adresë) të jetë unik. Mjetet e profilizimit të të dhënave
verifikojnë nëse kjo veti unike mban dhe mund të përcaktoj shkallën e shkeljes, për
shembull, kjo mund të ndodhë në qoftë se informacioni Emër ose Adresë mungojnë.
Mjetet e profilizimit të të dhënave mund të zbulojnë rregullat apo vetitë që ruhen në
një bazë të dhënash të caktuar.Për shembull, konsideroni një burim të jashtëm të
dhënash që duhet të importohet në një data warehouse. Është e rëndësishme të dimë
cila kolonë (ose bashkësi kolonash) është çelës (unike) për burimin. Kjo mund të
ndihmojë në përputhjen e të dhënave hyrëse përkundrejt të dhënave ekzistuese në
DW. Për efikasitetin këto mjete shpesh përdorin teknika të tilla si marrjen e mostrave,
kur profilizohen bazat e të dhënave të mëdha.
Nxjerrja e saktë e strukturës nga një varg(string) mund të luaj një rol të rëndësishëm
në përmirësimin e cilësisë së të dhënave në DW. Për shembull, konsideroni një faqe
Web dyqani që ruan të dhënat e produkteve MP3 player me atribute të tilla si
prodhues, markën, modelin, ngjyrën, kapacitetin ruajtës dhe merr një burim të
dhënash për një produkt si tekst, për shembull, "Coby MP3 512MB MP-C756 - blu. "
Të jesh në gjendje për të kuptuar informacionin e strukturuar të tekstit në atributet
përkatëse në DW është e rëndësishme, për shembull, për t'iu përgjigjur pyetjeve në
faqen e internetit. Shitësit kanë zhvilluar një grup të madh rregullash për të kuptuar
elemente të rëndësishme të tilla si produkte dhe adresat.
Eleminimi i përsëritjeve
Një teknologji tjetër e rëndësishme që mund të ndihmojë në përmirësimin e cilësisë së
të dhënave është dedublikimi: identifikimi i grupeve të entiteteve të dublikuara
përafërsisht. Funksioni që përcakton shkallën e ngjashmërisë midis dy entiteteve është
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i bazuar kryesisht në funksionet varg ngjashmëri të tilla si ndryshimi në distancë (për
shembull, ‘Robert’ dhe ‘Robet’ kanë një rekord distancë prej), si dhe rregullat e
domain-specifike (për shembull, ‘Bob’ dhe ‘Robert’ janë sinonime).
Kështu që, aftësia për të kryer në mënyrë efikase përputhje të tilla të përafërta string-u
nëpër shumë çifte entitetesh (të njohur edhe si përputhje fuzzy) është e rëndësishme
për dedublikim. Shumica e shitësave të mëdhenj mbështesin përputhjen fuzzy dhe
dedublikimin si pjesë e bashkësisë së tyre të mjeteve ETL.
Ngarikimi dhe rifreskimi i të dhënave
Shërbimi i rifreskimit të të dhënave të ngarkuara është përgjegjës për lëvizjen e të
dhënave nga bazat e të dhënave operacionale dhe burimeve të jashtme në DW në
mënyrë të shpejtë dhe me ndikim në performancë sa më pak që të jetë e mundur në të
dyja anët.
Ka dy sfida kryesore.






Së pari, ka një nevojë për të kapur të dhënat burim në mënyrë efikase, që
është, identifikimi dhe mbledhja e të dhënave për tu kaluar në DW.
Trigger-at janë ndërtimi qëllim i përgjithshëm që mbështetet nga SQL i cili
lejon modifikimin e rreshtave nga një deklarim SQL insert/update i
identifikuar. Megjithatë, trigger-at janë një mekanizëm relativisht me shumë
rëndësi dhe mund të imponojnë shpenzimet e përgjithshme, jo të
parëndësishme, në pyetjet OLTP që ekzekutohen në bazat e të dhënave
operacionale.
Një mënyrë më e përshtatshme për kapjen e të dhënave të ndryshuara është
gjurmimi i logeve të transaksionit të bazës së të dhënave. Loget e
transaksionit përdoren nga sistemi i bazës së të dhënave për të ruajtur të gjitha
ndryshimet në mënyrë që sistemi mund ti rikuperojë në rast të një aksidenti.
Disa shërbime lejojnë shtyrjen e fiterave kur procesohen rekordet e logeve të
transaksionit, në mënyrë që vetëm të dhënat e përshatshme të ndryshuar të
kapen; për shembull, vetëm të dhënat e ndryshuara që i përkasin një
departamenti specifik në organizatë.
Aspekti i dytë ka të bëjë me teknikat efikase për të lëvizur të dhënat e kapur në
DW. Gjatë viteve, motorët e bazave të të dhënave kanë zhvilluar API të
specializuara, performancë të optimizuar për ngarikimn e shumicës së të
dhënave në vend të përdorimit të standardit SQL. Ndarja e të dhënave në DW
ndihmon minimizimin e përçarjes së pyetjeve në server DW.Të dhënat
ngarkohen në një particion, i cili kalon më pas në përdorimin e vetëm një
operacioni metadata. Në këtë mënyrë, pyetjet që i referohen asaj tabele
bllokohen vetëm për një kohëzgjatje shumë të shkurtër të nevojshme për
funksionimin e metadata në vend të gjithëkohës së ngarkimit.
Së fundi, shërbimet e ngarkimit gjithashtu në mënyrë tipike janë një pikë
kontrolli për operacionin në mënyrë që, në rast se e gjithë puna dështon nuk ka
nevojë të ribëhet.

Duke përdorur teknikat e diskutuara më lart për kapjen e të dhënave të ndryshuara dhe
ngarkimin efikas, shërbimet e sotme janë në gjendje të qasin normën e rifreskimit në
pak sekonda. Pra, është potencialisht e mundur për të ofruar disa skenare afërsisht në
kohë reale BI , siç u diskutua më sipër.
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2.7

Data Mining

Data mining është mënyra e zhvillimit të BI nga të dhëna që një organziatë
grumbullon, organizon dhe ruan. Po përdoren një numër i madh teknikash data mining
nga organizatat për të kuptuar më mirë klientët dhe veprimtarinë e tyre dhe të zgjidhin
probleme organizimi komplekse.
Çdo e dhënë është shumë e rëndësishme në një kompani. Suksesi i saj është i lidhur
ngushtë me kuptimin e klientëve, furnizuesëve, proceseve të biznesit, etj. Për të
kuptuar këta faktor duhen analizuar të gjitha të dhënat që kompania grumbullon.
Kostoja e ruajtjes dhe procesimit të të dhënave ka rënë ndjeshëm vitet e fundit dhe si
rezultat sasia e të dhënave që ruhen në mënyrë elektronike është rritur në mënyrë
eksponenciale. Me krijimin e bazave të të dhënave të mëdha u shfaq problemi i
analizës dhe ruajtjes së të dhënave. Termi Data Mining është përdorur për të
përshkruar procesin me anë të të cilit janë zbuluar modele të panjoura më parë në të
dhënat.
Të dhënat e gjeneruara nga Interneti po rriten së tepërmi si në volum ashtu edhe në
kompleksitet. Sasi e madhe të dhënash gjenomike po gjenerohen dhe akumulohen në
të gjithë botën. Disiplina si mjekësia dhe farmacia gjenerojnë dhe ruajnë të dhëna në
mënyrë konstante, të cilat më pas mund të përdoren në programet data mining për të
identifikuar mënyra më të mira për të dhënë diagnoza të sakta, trajtuar semundje,
zbuluar mënyrën dhe përmirësuar ilaçet. Në mënyrë komike, fusha më e zakonshme e
përdorimmit të data mining ka qenë në financë, shitje dhe në sektorin e kujdesit
shëndetësor. Data mining është përdorur për të zbuluar dhe redukturar aktivitetet
mashtruese, sidomos në sigurimin dhe përdorimin e kartave të kreditit (Chan at al.,
1999) për të identifikuar klientët pas modeleve; për të kërkuar konsumatorët
fitimprurës; për të identifikuar rregullat komercial nga të dhëna historike dhe për të
ndihmuar në rritjen e përfitimit duke përdorur analizat e shportës së blerjeve. Data
mining po përdoret së tepërmi për të identifikuar më mirë klientët dhe me shpërhapjen
e zhvillimeve e-commerce mund të bëhet më e domosdoshme me kalimin e kohës.
Të dhënat në Data Mining
Të dhënat ju referohen grumbullit të fakteve zakonisht të përfituara si rezultat i
eksperiencave, vëzhgimeve ose eksperimenteve. Të dhënat mund të konsistojnë në
numura, fjalë, imazhe e kështu me radhë nga matja e një bashkësie variablash.Të
dhënat shikohen si niveli më i ulët i abstraksionit nga të cilat informacioni dhe
njohuritë janë derivuar.
Në nivelin më të lartë të abstragimit të dhënat mund të klasifikohen si kategorike dhe
numerike.Të dhënat kategorike mund të ndahen në nominale ose ordinale, ndërsa të
dhënat numerike mund të ndahen në interval ose normë. Data mining tanimë është një
mjet popullor në adresimin e shumë çështjeve komplekse të biznesit dhe ka provuar të
jetë shumë e skukseshme në shumë fusha. Qëllimi i programeve data mining e
biznesit është zgjidhja e një problemi urgjent ose zhvillimi i mundësive të reja të
biznesit për të krijuar një avantazh të qëndrueshëm konkurues.
Data mining mundëson analizën e thellë të të dhënave duke përfshirë aftësinë për të
ndërtuar modele parashikuese. Tërësia e algoritmeve të ofruara nga data mining shkon
përtej asaj që ofrohet si funksion agregat në DBMS-ët relacionale në serverat OLAP.
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Analiza të tilla përfshijnë:






pemë vendimmarrëse,
analizën shportë-tregu,
regresionin linear dhe logjistik,
rrjetet neutrale dhe
shumë të tjera.

Tradicionalisht, teknologjitë data mining janë paketuar veçmas nga kompanitë
software statistikore, për shembull, SAS dhe SPSS.
Modeli konsiston në disa hapa:





Zgjedhjen e një nënbashkësie të dhënash nga data warehouse,
Kryerja e analizave të të dhënave të sofistikuara në nënbashkësinë e zgjedhur
të të dhënave për të identifikuar karakteristikat kryesore statistikore,
Ndërtimi i modeleve parashikuese dhe
Vendosja e modeleve parashikuese në bazën e të dhënave operacionale.

Ky model çon në disa sfida:




Lëvizja e të dhënave nga data warehouse në makinat e data mining
Performanca potenciale
Shkallëzueshmërisë në motorin e kërkimit(mining)

Për të qenë praktike modele të tilla duhet të jenë të efektshme për tu aplikuar kur të
dhënat e reja arrijnë.
Gjithnjë e më shumë, prirja është drejt "analitikës në bazën e të dhënave", që është,
integrimi i funksionalitetit të data mining në arkitekturën e brendshme të DW në
mënyrë që këto kufizime të mund të tejkalohen (Oracle Data Mining).

2.7.1 Analitika tekstuale
Konsideroni një kompani që prodhon aksesor për telefona dhe kryen një studim të
produkteve të saj. Ndonse shumica e pyetjeve të anketës janë të strukturuara (për
shembull, informacion demografik), pyetje të tjera të hapura të anketës (për shembull,
"komento Shërbimin këtu") janë shpesh tekste të lira. Bazuar në përgjigjet e këtyre
sondazheve, kompania do t'iu përgjigjet pyetjeve të tilla si: Cilat produkte janë të
cekura në përgjigjet e sondazhit? Çfarë temash në lidhje me produktin përmendin më
shumë njerëzit? Në këto skenare, sfida është ulja e kostos humane për të lexuar
përmes sasive të mëdha të të dhënave me tekste të tilla si anketat, dokumente Web,
blogs, faqet media sociale, në mënyrë që të nxirret informacion i strukturuar i
nevojshëm për t'iu përgjigjur këtyre pyetjeve.Kjo është vlera kryesore e motorëve
analitikë të tekstit.Motorët e teksteve të sotme të analizës (për shembull, FAST dhe
SAS) nxjerr kryesisht të dhënat e strukturuara që mund të kategorizohen gjerësisht si:
Entitete të emërtuara që janë referenca të objekteve të njohura, njerëzit, produktet, dhe
organizatat. Konceptet/temat janë termat në dokumente të cilat referohen shpesh në
një koleksion dokumentash.
Për shembull, në skenarin e mësipërm të pajisjeve të telefonave, terma të tilla si "jeta
e baterisë," "pamja" dhe "pajisjet" mund të jenë koncepte/tema të rëndësishme që
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shfaqen në studim. Një informacion i tillë potencialisht mund të përdoret si bazë për
kategorizimin e rezultateve të anketës. Analizat ndonjëherë prodhojnë etiketa të tilla si
"pozitive", "neutrale", apo "negative" me çdo dokument tekst (apo pjesë të një
dokumenti të tillë si një fjali). Kjo analizë mund të ndihmojë në përgjigje të pyetjeve
të tilla si;cili produkt ka marrë reagime shumë negative?

Shërbimet Cloud të të dhënave

2.8

Menaxhimi i BI të ndërmarrjeve sot kërkon trajtimin e detyrave të tilla si sigurimin e
hardware-it, disponueshmërinë dhe sigurinë teknologjike. Virtualizimi Cloud
Virtualization (për shembull, Amazon EC) lejon një server të vendoset (hosted) në një
cloud në makinë virtuale dhe mundëson konsolidimin e serverit përmes shfrytëzimit
më të mirë të pajisjeve burime. Serverat e hostuara gjithashtu ofrojnë reduktimin e
kostos nga zhvendosja e ngarkesës së menaxhimit të detyrave dhe maksimizimi i
modelit të çmimit pay-as-you-go për të paguar vetëm për shërbimet që janë përdorur
në të vërtetë. Suksesi i virtualizimit hardware në cloud ka bërë që shitësit e bazave të
të dhënave të virtualizojnë shërbimet e të dhënave në mënyrë që të përmirësojë më tej
shfrytëzimin e burimeve dhetë zvogëlojnë koston.
Këto shërbime të dhënash fillimisht ofronin detyra të thjeshta për ruajtjen e vlerave
kyçe, por tashmë mbështesin funksionalitetin e një nyje të vetme baze të dhënash
relacionale si një shërbim hosted (për shembull, Microsoft SQL Azure). Ndërsa
përdoruesit kryesore fillestare të këtyre shërbimeve bazash të dhënash cloud janë
aplikacione relativisht të thjeshtë të departamenteve (OLTP). Ky model është duke u
përfshirë në BI(për shembull, Pentaho)
Nevoja për gamën e plotë të shërbimeve BI mbi të dhënat e mbledhura nga këto
aplikime ngre sfida të reja për shërbimet e bazës së të dhënave cloud.





Ofruesit e shërbimeve duhet të mundësojnë sisteme përpunimi paralele masive
në cloud, të cilat duhet të mbështesin raportet e mëdha si dhe pyetjet ad hoc.
Këto shërbime mund ti ofrohen shumë klientëve dhe pyetjet SQL komplekse
mund të kërkonjë burime të konsiderueshme. Kështu që është shumë e
rëndësishme t’ju sigurohet klientëve performancë e lartë në nivelin e
shërbimeve (Service Level Agreements-SLA) dhe të ndahen në mënyrë
efikase burimet e sistemit në të gjitha pyetjet e klinetit.
Shumë nga sifidat teknike të BI tradicionale, si siguria, përforcohen në
shërbimet e të dhënave cloud. Për shembull, teknikat për pyetjet e përpunimit
të të dhënave të shifruara bëhet më i rëndësishëm në cloud publike. Për këto
arsye, një hap i ndërmjetëm në adoptimin e teknologjive të BI mund të jetë në
cloud-et privat, të cilat mbajnë premtim të ngjashëm me cloud-et publike, por
me më shumë kontroll mbi aspekte të tilla si siguria.
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3. Big Data në Inteligjencën e Biznesit
Ashtu si edhe e shpjeguam ne kapitullin 1, të dhënat në sistemet BI mund të jenë të
strukturuara ose të pastrukturuara. Të dhënat e strukturuara mund të menaxhohen nga
bazat e të dhënave dhe data warehouse. Disa teknika të avancuara si data mining, text
mining dhe web-mining mundësojnë analizimin e të dhënave gjysëm të strukturuara.
Me rritjen e përdorimit të internetit po shtohen gjithmon e më shumë të dhënat e
pastrukturuara. Ato mund të jenë në formën e email-ve, memove, dokumentave,
figurave, grafikëve, videove, etj.
Teknologjitë e reja po luajnë një rol të rëndësishëm në mënyrën se si sistemet BI po
zgjerojnë qëllimet dhe objektivat e tyre. Teknologji të reja në menaxhimin e bazave të
të dhënave, data warehousing, programe të bazuara në web për raportimin, cloud
computing dhe shumë të tjera kanë shkatuar disa kthesa në BI që nuk ishin
parashikuar në fillimet e veta dhe në versionet primare të këtyre sistemeve (Gash,
2011). Si rezultat i kësaj, shumë mjedise BI në kompani konsistojnë në disa data
warehouse dhe datamart-e. Maturimi i tregut me ritme të shpejta, si dhe shtimi
gjithmonë e më shumë i të dhënave e kanë vendosur iniciativën BI të parën në listën e
investimeve në teknologjinë e informacionit (Ferguson 2012).
Rritja e shpejtë e të dhënave të strukturuara dhe të pastrukturuara, synimi për të
shfrytëzuar të dhënat për ripërcaktimin e vendimmarrjes dhe proceseve operative ka
krijuar nevojën për të shfrytëzuar të dhënat e mëdha ose të njohura si Big Data. Për
më tepër, ka një kërkesë në rritje për shfrytëzimin e të dhënave për të zbuluar njohuri
dhe parashikuar rezultatet e ardhshme. Shfaqja e analizimit të Big Data-ve si dhe
rëndësia e mobilitetit dhe bashkëpunimit, po e çojnë BI tradicionale në një epoke të
re.
Shumë analistë e përcaktojnë Big Data duke përdorur katër V-ët: volume, velocity,
variety dhe veracity (Laney, 2013):







Volumi (Volume) përfaqëson sasinë e të dhënave të disponueshme.
Shpejtësia (Velocity) është shpejtësia me të cilën krijohen dhe përpunohen të
dhënat për të kënaqur kërkesat e biznesit. Shpesh organizatat ngarkohen me të
dhëna historike, të cilat mund të mos jenë më të përdorshme, kështu që është e
rëndësishme të analizohen sa më shpejt të dhënat më të përshatatshme për të
marrë vendime.
Shumëllojshmëria (Variety) i referohet burimeve të shumëfishta të të dhënave
dhe formateve të shumëllojshme në të cilat të dhënat mund të prezantohen.
Organizatat mund të grumbullojnë, organizojnë dhe analizojnë të dhëna nga
burime të ndryshme si: faqet web, sistemet CRM, sistemet ERP, skedarët
Excel, rrjetet sociale, etj.
Vërtetësia (Veracity) tregon pasigurinë për të dhënat, shkaktuar nga
paqartësia, besueshmëria dhe fshehtësia. Organizatat duhet të përcaktojnë
cilave prej të dhënave t’ju besojnë kur i ruajnë në modelet e tyre analizuese.
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Rritja e shpejtë e përdorimit të pajisjeve mobile dhe vëllimi i të dhënave ka shtuar
presionin mbi TI në menaxhimin e mjedisit në rritje (Abhyankar, 2013).
Përcaktimi i SAP për Big Data (2013), “Big Data ju referohen sfidës së kapjes,
ruajtjes, menaxhimit dhe analizimit të volumit të madh të të dhënave të tipeve të
ndryshme me shpejtësi të madhe.”
Sipas Manyika at al (2011) Big Data i referohet “bashkësisë së të dhënave ku
madhësia është pas mundësië së mjeteve të programeve të bazave të të dhënave tipike
për të kapur, ruajtur, menaxhuar dhe analizuar."
Ferguson (2012) e lidh Big Data “tipin e ri të ngarkesës së punës dhe nënvizon
teknologjitë e nevojshme për të zgjidhur probleme të biznesit të cilat nuk mund të
suportohen nga limitet e tekologjisë, kostos penguese ose të dyja.”
Për më tepër, Manyika et al. (2011) theksojnë se ndërsa teknologjia zhvillohet në të
ardhmen, bashkësia e të dhënave e kualifikuar si e madhe, do të jetë më e madhe në
krahasim me nivelet që aktualisht konsiderohen si Big Data. Përkufizimi i Big Data
mund të ndryshojnë sipas sektorëve, në varësi të mjeteve software që janë në
dispozicion, si dhe madhësisë së të dhënave në industri.
Qëllimi fillestar i BI ka qenë për të lehtësuar menaxhimin në organizatat përmes
lidhjes së përdoruesve të biznesit dhe informacionin që ju duhet për të përmirësuar
vendim-marrjen (Abhyankar, 2013). Duke patur informacionin e nevojshëm në
dispozicion, përdoruesit e biznesit mund të shmangin bërjen e supozimeve të bazuara
në njohuritë e tyre (Yuk, 2013). Për më tepër, shumë kompani janë duke ndërtuar data
warehouse për të analizuar veprimtarinë e biznesit dhe prodhimin e njohurive për
vendimmarrësit për të vepruar dhe përmirësuar performancën e biznesit (Ferguson
2012).
Për të arritur në versionin e vetëm të së vërtetës janë përdorur menaxhauesit kryesor të
të dhënave në biznese, si data warehouse, data mart-et dhe platformat BI. Këto
sisteme janë shfrytëzuar për të bërë informacion e biznesit të shkallëzueshëm, të
përsëritshëm dhe të besueshëm në dispozicion për përdoruesit e biznesit (Abhyankar,
2013). Data warehouse-et tradicionale dhe sistemet analitike janë shpesh të bazuara në
një model klasik ku të dhënat nga sistemet e shumta operative janë kapur, pastruar,
transformuar dhe integruar para ngarkimit në data warehouse. Mjetet BI janë përdorur
për të analizuar, krahasuar dhe raportuar mbi ecurinë e biznesit me kalimin e kohës.
Në shumë raste, nënbashkësi të dhënash janë nxjerrë nga data warehouse-et në data
mart-e që janë optimizuar për t’i analizuar në multi-dimensione të hollësishme
(Ferguson 2012).
Në shumë raste, IT kanë vendosur dhe menaxhuar zhvillimin e sistemeve BI për ti
mundësuar kompanive për të përdorur të dhënat si një aset strategjik. Megjithatë, siç
BI është bërë më popullor brenda organizatave, IT është përballur me sfida për t'i
shërbyer kërkesave në ndryshim të biznesit. Raportimi i Ad-hoc ka zgjidhur hendekun
mes IT dhe përdoruesve të biznesit, por kjo nuk është e mjaftueshme më për shkak të
suksesit të BI dhe rritjen e shpejtë të adoptimit të përdoruesit.
Sfidat e reja të lidhura me Big Data të cilat u diskutuan më sipër, kërkojnë një
zgjidhje krejtësisht të re. Tejkalimi i hendekut midis biznesit dhe IT nuk është i
mjaftueshëm për të përmbushur kërkesat në zhvillim të bazës në rritje të përdoruesit.
Sipas Devlin (2013), ekosistemi i zhvillimit biznes-teknologji kërkon që biznesi dhe
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IT të fillojnë të punojnë së bashku. Një ekosistem i tillë do të kërkojë një qasje
krejtësisht të re bashkëpunuese në drejtim të teknologjisë, proceseve dhe organizimit.
Një sistem që i ofron përgjigje shumë të shpejtë pyetjeve të përdoruesve në të gjitha
asetet e informacionit të kompanisë dëshmon vlerën reale të Big Data-ve të biznesit.
Një sistem i tillë ka aftësinë për kërkuar shpejt në të gjithë rrjetin e informacionit dhe
të kthejë përgjigje kuptimplote për përdoruesit e biznesit, i cili është qëllimi
përfundimtar i një sistemi në përmirësim BI.
Në shkrimet e tij Devlin (2012) diskuton rëndësinë në rritje të Big Data dhe shpreh se
"Big Data është ndoshta tendenca më e rëndësishme në përdorimin e informacionit
për të dy bizneset dhe IT-në në dekadën e kaluar." Kjo për shkak të faktit se Big Data
po ndryshon mënyrën se si kompanitë po marrin vendime, bëjnë biznes, kanë sukses
ose dështojnë. Kompanitë të cilat janë duke përdorur informacionin dhe njohuritë
inteligjente për të parashikuar dhe fituar nga ndryshimi, do të përfitojnë prej tij. Për
më tepër, Big Data po drejton IT të shikojë përtej teknologjive tradicionale, me mjete
të reja për të procesuar vëllime më të mëdha të dhënash të shumëllojshme më shpejt
se kurrë më parë kur kërkohen. Devlin gjithashtu thekson potencialet e mëdha të Big
Data, të cilat mund t'ju mundësojë bizneseve të rishpikin proceset e biznesit.
Manyika et al. (2011), kanë identifikuar disa mënyra gjerësisht të aplikueshme Big
Data që mund të krijojnë vlera të rëndësishme për biznesin. Big Data krijon
transparencë duke lehtësuar aksesin e të dhënave më të rëndësishme. Big Data
gjithashtu mundëson eksperimentimin për të zbuluar nevojat, duke vënë në dukje
ndryshueshmërinë dhe përmirësimin e performancës. Big Data e bën ndarjen e
popullsisë të mundshme që mund të përdoret për përshtatjen e veprimeve. Për më
tepër, vendimmarrja e njeriut mund të zëvendësohet ose të paktën të mbështet nga
algoritme të automatizuara për të përmirësuar vendimmarrjen. Së fundmi, Big Data
mund të ndihmojë bizneset të përtërijnë modele të reja biznesi, produkte dhe
shërbime.Duhet të theksojmë se transformimi koherent i BI nuk shqetëson vetëm
kompanitë e mëdha, sepse edhe kompanitë e mesme ose të vogla po përdorin
teknologjinë e Big Data. Përdorimi i Big Data është i përshtatshëm për një rang të
gjerë organizatash dhe TCO-të e platformave, gjë që tregon se Big Data po rritet në
treg. Në të ardhmen e afërt, një platformë e vërtetë Big Data nuk do të jetë më një
përjashtim në kompanitë botrore; do të jetë një zhgjidhje për BI dhe BA.
Cilat kompani duhe të përdorin Big Data?
Zhvillimi i teknolgjisë Big Data duhet të realizohet nëse kemi kriteret e Figurës 3.1
(Vesset at al., 2012 ).

Figura 3.1 Teknologjia Big Data dhe kriteret e zhvillimit të tyre
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3.1

Hapi 1
- Të dhënat e grumbulluara janë më shumë se 100TB (mund të përdorim
teknologjinë in-memory nëse të dhënat nuk janë ruajtur në disk).
- Zhvillimi i një teknologjie shkëmbimi mesazhesh me shpejtësi shumë të lartë,
për kapje dhe monitorimi e të dhënave në kohë reale.
- Të zhvillohet kur bashkësia e të dhënave nuk është shumë e madhe por rritja
vjetore është >60%.
Hapi 2
- Vlerësohet nëse për skenarët e Hapit 1, teknologjia është zhvilluar në
infrastrukturë scale-out (infrastrukturë e shpërndarë që mund të
përshkallëzohet)
Hapi 3
- Zhvillime që përfshin dy ose më shumë tipe ose burime të dhënash
- Zhvillime që përfshinë burime të dhënash me shpejtësi të lartë

Përfshirja e Big Data në BI

Me rritjen e sasisë dhe rëndësisë së të dhënave, shtohet dhe kërkesa për të gjetur një
mënyrë e menaxhimit të BI, duke përfshirë Big Data. Big Data mund të ofrojë
theksimin dhe rëndësinë e kuptimit që të dhënat janë ende të dhëna të madhësive të
ndryshme. Për këtë, të dhënat duhet të menaxhohen në mënyrë konsistente dhe të
integrohen në të gjithë kompaninë për të marrë vlerat e të gjithë biznesit dhe për të
maksimizuar inpaktin në kohë të gjatë tek zhvillimi dhe inovacioni i biznesit.
Por, menaxhimi dhe krahasimi i Big Data me kulturën e raportimit të përdorur
derimëtani në sistemet tradicionale ngelet një sfidë. Në Big Data shfaqen të njëjtat
probleme për menaxhimin e të dhënave si spreadsheet-et që kemi krijuar. Arsyeja
kryesore është "ashtu si implementohet shpesh sot Big Data, është njësoj e
pakontrolluar, pamenaxhuar dhe qendërzuar rreth shkencëtarëve të të dhënave
individual dhe mjeteve e bashkësive të tyre të të dhënave".
Big Data, për të menaxhuar në mënyrë eficente dhe paraprirë të njëjtat probleme që
janë shkaktuar nga kulturat e raportimit spreadsheet të pamenaxhuara dhe
pakontrolluara, është e nevojshme të integrohet në një platformë informacioni. Ky
është hapi i parë në integrimin e të dhënave nga burime heterogjene dhe mbron Big
Data në ekosistem që formohet nga biznesi dhe teknologjia së bashku. Krijimi për
ekstraktimin e vlerave maksimale nga biznesi nga Big Data është një platformë e
ndryshme teknike dhe e intergurar në thellësi(deri në detaje) për të gjithë
informacionin dhe të dhënat transaksionale tradicionale. Kjo zgjidhje mundëson
jetëgjatësinë e biznesit dhe potenciale për zhvilluar inovacionin më shpejtë.
BI tradicional, i cili kanë qenë një drejtimore nga data warehouse në të dhënat e
biznesit, ka siguruar mjete për konsumim informacioni. Nga ana tjetër një ekosistem
biznes-teknologji i lejon përdoruesit të bashkpunojnë duke siguruar informacion,
komente dhe përgjigje (feedback). Një ekosistem i tillë sipas Devlin mund të
përcaktohet si “unifikim virtual i Big Data dhe informacionit tradicional të
bizneseve”.
Rëndësia e zbatimit të një platforme të integruar, për të përmbushur kërkesat kryesore
të biznesit në të ardhmen, është theksuar edhe nga Qlikview (2013). Kompanitë e
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programeve të biznesit kanë lëshuar një version të Qlikview. Synimi i radhës është
integrimi në një platformë të integruar të zbulimit të biznesit. Vizioni i SAP (2013)
për menaxhimin e Big Data, Network of Truth, paraqet një qasje të ngjashme siç u
diskutua më sipër. Sipas Abhyankar (2013), mënyra optimale për të menaxhuar Big
Data dhe kërkesat në ndryshim të përdoruesit është "një sistem informacioni, ku të dy
IT dhe përdoruesit fundor mund të kontribuojë në asetet e informacionit". Rezultati i
një qasjeje të tillë është një rrjet i informacionit që gjeneron vlera shtesë me çdo
ndërveprim dhe çdo përdorues ofron kontributin e tij unik në sistem.
Në mënyrë figurative, data warehouse-et tradicionale BI, të cilat kanë përfaqësuar
versionin e vetëm të së vërtetës në organizata, kanë qenë më tepër një "enciklopedi
BI”, sesa një motor kërkimi dinamik bashkëpunues. Ekosistemi biznes-teknologji
përfshin përdoruesit e biznesit për të krijuar një platformë kolektive si 'Wikipedia' (më
tej në tekst pa theksim) që angazhojnë përdoruesit për menaxhimin e informacionit të
biznesit. Megjithatë, një model i tillë bashkëqeverisës Wikipedia kërkon punonjës të
dhënash, meqënëse të dhënat mbeten çështje kryesore. (Rose 2013.)
Prandaj, roli i IT është që të bëhet trashëgimtari i ekosistemit të biznesit-teknologjisë.
Në BI tradicional, IT ka bërë të gjithë punën duke lehtësuar informacion, ndërsa
përdoruesit fundor e kanë përdorur informacionin, atë që ju është lejuar ta përdorin.
Ekosistem biznes-teknologji gjeneron një model ku kontributi nga IT do të pasurohet
dhe zgjerohet nga komuniteti i përdoruesve (Rose 2013). Rëndësia në rritje e
mundësimit të bashkëpunimit të përdoruesve fundor është mbështetur edhe nga
Qlikview (2013), si platforma e zbulimit të biznesit që i lejon përdoruesve të biznesit
të komunikojnë njohuritë e tyre.
Një parakusht kryesor për ndërtimin e një ekosistemi të biznes-teknologjisë është që
së pari të ketë një version të së vërtetës në drejtim të mirëkuptimit dhe organizimit të
informacionit. Për të arritur versionin e vetëm të së vërtetës mund të nevojitet një data
warehouse, me përcaktim të qëndrueshëm të informacionit, për të siguruar që
përdoruesit do të marrin informacionin e duhur. Rose thekson se krijimi i ekosistemit
biznes-teknologji është një zgjidhje, e cila duhet të mbështetet nga një platformë në
kohë reale. Zgjidhja platformë është mbështetur edhe nga Devlin (2012, 11), i cili
thekson se "në qendër të këtij evolucioni është krijimi i një platforme Big Data që
mbështet shumë lloje të të dhënave të mëdha dhe të vogla në një mjedis të integruar,
ndërmarrje me analitikë të biznesit që mund të veprojnë drejtpërdrejt në të dhënat në
format e tyre të lindjes dhe sa më afër burimeve të të dhënave që të jetë e mundur."
Përparësia kryesore e platformës së integruar është përfitimi i njohurive parashikuese
për rezultatet e ardhshme duke u bazuar në mediat sociale dhe analiza e sjelljes së
konsumatorit në të vërtetë, të dhëna cilësore të konsumatorëve që ndërmarrja i ka
mbledhur gjatë për përdorim të përditshëm. Prandaj, shfrytëzimi i platformës së
integruar të të dhënave ndihmon organizatat në integrimin e kapanoneve të shkëputur
të të dhënave dhe mundëson krijimin e njohurive të reja nga të dhënat. Për më tepër,
një platformë e integruar drejton vendimet operative në kohë reale me njohuri më të
shpejta në një kontekst më të gjerë nga makina dhe sensorë në ambientin e jashtëm, të
përdorura në lidhje me të dhënat tradicionale transaksional. Së fundi, një platformë e
integruar ndihmon rikrijimin e procesit të biznesit më shpejt, veprime inovative dhe
lojën e ndryshimit të modeleve të biznesit duke mbyllur qarkun midis aktiviteteve
informative dhe operative
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Një parakusht thelbësor për një rrjet të integruar të informacionit të biznesit është
gjithashtu një strategji korporative BI, që synon drejt shfrytëzimit afatgjatë të BI.
Përveç kësaj, një strategji gjithëpërfshirëse BI drejton pjesëmarrjen e gjithë
ndërmarrjes në rrjetin e integruar të informacionit të biznesit.
Përveç teknologjisë, në një strategji gjithëpërfshirëse BI duhet të marren në
konsideratë edhe njerëzit, kultura dhe proceset brenda organizatës meqënëse
integrimi, miratimi i përdoruesve dhe bashkëpuni mund të arrihen vetëm duke
optimizuar një rrjet të integruar të informacionit të biznesit për njerëzit. Abhyankar
(2013) diskuton rëndësinë e të paturit një masë kritike të përdoruesve që mubulojnë
informacionin e ndërmarrjes, pasi është parakusht për arritjen e efektit të rrjetit.
Figura 3.2 ilustron aftësinë e ekosistemit të biznesit të teknologjisë, apo rrjeti i së
vërtetës siç quhet nga SAP (2013), për të lidhur njerëzit me të dhënat.

Figura 3.2 Rrjeti i së vërtetës

Një ekosistem biznesi i teknologjisë, siç tregohet dhe në figurë, shton kontributin e
përdoruesve në vlerat e përgjithshme të sistemit duke e bërë atë unik. Megjithatë,
meqënëse njerëzit janë në thelb të një rrjeti të tillë, ai duhet të jetë i optimizuar për ta.
Një rrjet i tillë kërkon edhe një ndryshim kulturor drejt një kulture të informacionit
duke përfshirë aftësitë e nevojshme, stimuj të menaxhimit, komunikimit dhe
organizimit. (Rose 2013.) Për të përfunduar diskutimin mbi ndryshimet e reja në BI,
është e rëndësishme të theksohet se vendosja e shpejtë e projekteve të mëdha të të
dhënave është e nevojshme për të përfituar më shpejt nga mundësitë e reja të biznesit
dhe arrihet duke futur aftësitë Big Data në mënyrë inkrementale në strukturat e
administrimit të tanishëm të dhënave të bazuara rreth data warehouse.
Është e rëndësishme të theksohet se duke përdorur vetëm të dhënat tradicionale në
platformat e integruara bizneset nuk do të maksimizojnë përfitimet e saj të
mundshme. Për të përfituar nga këto mundësi shumë reale, bashkëpunimi mes
biznesit dhe IT-së është jetik për një fillim të menjëhershëm për të planifikuar dhe për
të vendosur një strategji gjithëpërfshirëse, por inkrementale Big Data. Është gjithashtu
e rëndësishme që të reagojmë ndaj ndryshimit të BI në botë, sepse duke filluar pak
nga pak me metodat e shpejta të projektit do të arrijë vlera në biznes dhe do të sjellë
analitikën e të dhënave të shkencëtarëve në rrymën kryesore. Së fundi, fakti se
zhvillimi i tanishëm teknologjik është shumë i shpejtë dhe përpunim mekanik, Big
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Data “ka arritur një pjekurinë” dhe po bëhet i integruar më së afërmi me platformat
ekzistuese të menaxhimit të të dhënave. Ky është momenti i duhur që kompanitë
inovative të bëjnë një lëvizje për të fituar në konkurencë më shpejt dhe në mënyrë
afatgjate.
Siç u diskutua më sipër, lëvizja nga data warehouse tradicionale drejt një ekosistemi
të BI, i cili ekzekutohet në kohë reale në platformat Big Data është veprim i duhur për
organizatat për tu bërë, ose të paktën ta konsiderojnë, në të ardhmen e afërt. Një
veprim i tillë është i rëndësishëm për organizatat që të jenë në gjendje të ruajnë
pozitën e tyre dhe të fitojnë përparësi konkuruese.
Sipas Eckerson Çelësi i suksesit të BI nuk ka natyrë teknike. Infrastruktura dhe mjetet
analitike kërkojnë mbikqyrjen e biznesit dhe udhëzime që të zbatohen në mënyrën e
duhur.

3.2

Përpunimi i Big Data me MapReduce dhe Apache Spark

Makinat e procesimit të të dhënave me përmasa të mëdha që janë të bazuara në
modelin MapReduce dhe Apache Spark janë zhvilluar për të analizuar dokumentat
Web, log-et e pyetësorëve dhe klikimet në informacion për gjenerimin me indeksim
dhe për përmirësimin e cilësisë së kërkimit në Web. Platformat e bazuara në
sistemetet e skedarëve të shpërndarë dhe që përdorin ambjentin MapReduce dhe
Apache Spark janë zhvilluar në mënyrë të sukseshme në cluster-a me më shumë nyje
të renditura sesa DBMS-ët paralele tradicionale. Ashtu si, DBMS-ët paralele ku të
dhënat, më parë duhet të ngarkohen në një tabelë me një skemë të parapërcaktuar, se
sa të realizohen pyetësorët në të, një detyrë MapReduce mund të ekzekutohet direkt
në një skemë me më pak skedar input. Për më tepër, këto platforma të dhënash janë në
gjendje të realizojnë në mënyrë automatike çështje të rëndësishme si particionimi i të
dhënave, dështimi i nyjeve, menaxhimi i rrjedhjes së të dhënave përgjatë nyjeve dhe
heterogjenitetin e nyjeve.

3.2.1 MapReduce
Platformat e të dhënave të bazuara në modelin MapReduce dhe variantet e saj kanë
shtuar shumë interesin në kontekstin e sfidës "Big Data", ashtu si edhe përshkruhet në
fillim të kapitullit. Një tjetër faktor që i bën këto platforma tërheqëse është mundësia
për të suportuar analitikën në të dhënat e pastrukturuara si të dhënat tekst, të dhënat
imazh dhe sensor duke mundësuar ekzekutimin e funksioneve Map dhe Reduce në një
mënyrë të shkallëzueshme. Në kohët e fundit, këto makina janë zgjeruar për të
suportuar tiparet e nevojshme për adoptimin e ndërmarjeve. Adoptimi serioz i
ndërmarrjeve ende është në hapat e parë krahasuar me sistemet RDBMS paralele të
maturuara. Eksplorimi duke përdorur këto platforma po rritet në ritme të shpejta, nisur
nga ekosistemet Open Source Hadoop të mundshme.
Drejtuar nga qëllimi i përmirësimit të produktivitetit të programuesve, ndërsa janë
ende duke eksploruar anvantazhet e theksuara më sipër, kohët e fundit ka pasur oferta
për zhvillimin e makinave që mund të marrin SQL-si pyetësorët dhe ti kompilojnë
automatikisht në një sekuencë detyrash në makinat MapReduce (Thusoo, 2009).
Shfaqja e makinave analitike të bazuara në MapReduce po ndikon në impaktin e
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produkteve dhe kërkimeve në DBMS-ët paralele. Për shembull, disa shitësa DBMSësh paralele, si Aster Data, lejon përfshirjen (invocation) e funksioneve MapReduce
në ruajtësit e të dhënave në bazat e të dhënave si pjesë e pyetësorëve SQL. Funksionet
MapReduce të shfaqura në pyetësorë si tabelë që lejojnë rezultatet e saj të
kompozohen me operatorë të tjerë SQL në pyetësor.
Figura 3.3 paraqet skemën e funksionimit të punëve MapReduce. Puna dërgohet nga
programi klient në Gjurmuesin e Punëve, i cili i ndan ato në pjesë sipas të dhënave
Hyrëse dhe i kalon në Gjurmuesit e Detyrave.

Figura 3.3 Funksionimi i MapReduce në Hadoop

Shumë shitësa të tjerë DBMS sigurojnë utilitete për të lëvizur të dhënat midis
makinave të bazuara në MapReduce dhe makinave të të dhënave të tyre relacionale.
Përdorimi parësor i një ure të tillë është lëvizja e lehtë e të dhënave të strukturuara në
të dhënat e analizuara në platformat MapReduce në sistemet SQL.
3.2.2 Apache Spark
Apache Spark u zhvillua në fillimet e viti 2009. Ai është një framework Big Data
open source i zhvilluar për më shumë shpejtësi, lehtësi në përdorim dhe analizim të
sofistikuar.
Apache Spark përbëhet nga disa komponente (Spark.org):


Spark SQL – Mundëson realizimin e pyetësorëve në të dhënat e strukturuar që
ndodhen në programet Spark, duke përdorur SQL ose API të tjera DataFrame.
DataFrame janë koleksione rreshtash të shpërndara që organizohen në kolona
të emërtura, një abstragim për përzgjedhjen, filtrimin dhe grumbullimin e të
dhënave të strukturuara. Janë të përdorshme në disa gjuhë, si: Java, Scala,
Python dhe R. SQL dhe DataFrame sigurojnë një mënyrë për të aksesuar të
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dhënat nga disa burime duke përfshirë Hive, Avro, Parquet, ORC, JSON dhe
JDBC. Të dhënat e këtyre burimeve mund ti bashkojmë.
context.jsonFile("s3n://...")
.registerTempTable("json")
results = context.sql(
"""SELECT *
 FROM perdorues
 JOIN json ...""")




Spark Streaming – Mundëson programe analizimi dhe ndërveprimi për
rrjedhjen e të dhënave në kohë reale.
MLlib (Machine Learning) – Libraria MachineLearning ndihmon shumë
algoritma me një shpejtësi 100 herë më të shpejtë se MapReduce.
GraphX – Është programi Apache Spark për llogaritje grafike.

Spark ka disa avantazhe krahasuar me teknologji të tjera si Hadoop MapReduce
(Tabela 3-1). Në tabela 3.1 shikojm që Spark ka më tepër avantazhe, por a mund të
zëvendësoj ai Hadoop? Përgjigja është jo, sepse Spark ofron një framework për të
shkruajtur progrme Big Data. Ai e ka ende të domosdoshme të ekzekutohet në një
sistem ruajtës ose në një sistem No-SQL (Dawar, 2015). Saprk ofron një zgjidhje
gjithpërfshirëse dhe të unifikuar për të menaxhuar kërkesa dhe raste të ndryshme
përdorimi Big Data.
Meqënëse Spark është konceptuar si një framework llogaritës cluster për përpunimin
e ngarkesave komplekse të punëve më operacionet sinkrone dhe asinkrone, ai është i
përshtatshëm për BI (Swoyer, 2015). Këtë veçori nuk e ofron MapReduce.
Tabela 3-1 Krahasimi i Hadoop MapReduce me Apache Spark (DeZyre)

Karakteristikat MapReduce
Programimi i vështirë dhe
Vështirësia
kërkon abstragim.
Ndërveprimi Nuk ka ndërveprim interaktiv
përveç Pig dhe Hive.
Hadoop MapReduce përdoret
Streaming
për të gjeneruar raporte që
ndihmojnë
në
gjetjen
e
përgjigjeve për pyetësorët.
Performanca MapReduce nuk e shfrytëzon
memorien e klasterit Hadoop në
maksimum.
Vonesa
(latency)

MapReduce është i orientuar
tërësisht nga disku.

Kodimi

Shkrimi i vperimeve (pipelines)
në Hadoop MapReduce është
komplekse dhe një proces i
gjatë.
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Spark
I thjeshtë në programim dhe
nuk kërkon abstragim.
Ka ndërveprim interaktiv.
Spark mundëson realizimin e
Streaming, Batch Processing
dhe Machine Learning në të
njëjtin cluster.
Spark i ekzekuton punët e
procesimti bach 10 deri në
100 herë më shpejtë se
Hadoop MapReduce
Spark sigurin më pak vonesa
llogaritëse duke i ruajtur
rezultatet e pjesëshme midis
memorieve të punonjësve të
shpërndarë.
Shkrimi i kodit Spark është
më kompakt se shkrimi i kodit
në Hadoop MapReduce.

Big Data në sektorin publik

3.3

Qeveritë në shumë vende të botës janë nën presion për të realizuar më shumë
objektiva me sa më pak shpenzime. A mund të ndihmojnë Big Data në këtë sektor?
Sipas Manyka at al 2011, në një studim të vitit 2011, për qeveritë Europiane,
aplikimet Big Data i ofrojnë sektorit publik një mjet të fuqishëm për strategjitë dhe
teknikat e rritjes së produktivitetit dhe arritjes së niveleve të larta të efikasitetit dhe
efektivitetit. Sektori publik mund ta reduktoj koston administrative nga 15 deri në 20
përqind.
Aplikimi i Big Data në sektorët publik mund të ndihmojnë në:


Transparencë
Qytetarët ose bizneset që regjistrohen në një nga agjencitë qeveritare nuk kanë
pse ti rihedhin të dhënat nëse duan të regjistrohen në shërbime të tjera. Paraplotësimi me të dhëna do të shmangë gabimet dhe do të rrisë performancën e
veprimeve. Gjithmonë e më tepër qeveritë e vendeve të ndryshme po
miratojnë parimet “open data”, në të cilat ato i vënë në dispozicion publikut të
dhëna
nga
database
qeveritare
(open.data.al,opendata.paris.fr,
www.data.gouv.fr,
www.dati.piemonte.it,
www.dati.gov.it,
www.data.overheid.nl, data.gov.uk). Në figurën 3.4 paraqitet informacion i
marrë nga Open Data Albania për Projektbuxhetin e vitit 2015 dhe ndarjen e
tij sipas funksioneve.

Figura 3.4 Projektbuxheti 2015 sipas Klasifikimit Funksional (Open Data Albania)



Mundësimi i eksperimentimit për të zbuluar nevojat, për të paraqitur
ndryshueshmëritë dhe përmirësuar performancën
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Përdorimi i Big Data dhe BI në të dhënat për të parë ndryshueshmëritë e
informacionit në raportime ndihmon në marrjen e vendimeve për përmirësimin
e performancës.


Segmentimi i popullsisë për të përshtatur veprimet
Kjo është një teknikë e përdorur prej kohësh në sektorët privat për të
përshtatur kërkesat e klientëve. Në sektorët publik segmentimi i popullsisë,
individëve dhe grupmoshave mund të rrisë efektivitetin, efikasitetin dhe
kënaqësinë e qytetarëve. Kjo gjithmonë duke u bazuar në etikën publike për tu
ofruar të njëjtat shërbime të gjithe qytetarëve.



Zëvendësimi/mbështetja e vendimmarrjes humane me algoritma të
automatizuara
Algoritmat jo vetëm mund të automatizojnë disa nga veprimet bazë, por mund
edhe të veprojnë në të dhënat Big Data nga burime të ndryshme për të
identifikuar mospërputhje, gabimet dhe mashtrimet.



Zhvillimi i modeleve, produkteve dhe shërbimeve të reja të biznesit me Big
Data
Big Data-at e qeverisë mund të shërbejnë si risi brenda dhe jashtë sektorit
publik. Sigurimi i të dhënave për palë të treta, si kompani dhe studentë
gjeneron vlera të reja për sektorin publik.
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4. Optimizim i Inteligjencës së Biznesit
Implementimi dhe zhvillimi i BI mund të jetë i gjatë, i shtrenjtë dhe i prirur nga
dështimi. Cilat janë disa nga çështjet që duhet të kemi parasysh për të pasur një
implementim sa më optimal të saj.

Vlerësimi i përdoruesve potencial të BI

4.1

BI mund të ketë një bashkësi të madhe dhe të ndryshme përdoruesish. Suksesi i BI
mbështetet konsiderueshëm nga personeli i organizatës i cili do ta përdori më së
shumti atë dhe nga nevojat e tyre. Përfitimi i të gjithë ndërmarrjes nga ky
implementim është një nga aspektet më të rëndësishme për implementimin e
sukseshëm të BI. Kjo nënkupton që ka të ngjarë të ketë një mori përdoruesish në
ndërmarrje, shumica e të cilëve mund të përfshihen nga nisja e investimit të
vendimeve në një DW. Nuk është e habitshme, që të ketë përdorues të cilët fokusohen
në nivelin strategjik, edhe pse janë më të orientuar në nivelin taktik.
Siç shihet në figurën e mëposhtme përdoruesit e BI mund të ndahen në tre kategori:
analistë të mirëfilltë, përdoures rastësor dhe ad-hoc dhe përdoruesit.

Figura 4.1 Përdoruesit fundor sipas aftësive teknike (Biare, 2003)





Analistët janë përdoruesit me njohuri në teknologjinë e informacionit, të cilët
mund të ralizojnë analiza të larta teknike dhe do të gjenerojnë informacion të
vlefshëm për organizatën. Këta përdorues shumicën e rasteve nuk e kalojnë
2%.
Përdoruesit rastësor dhe ad-hoc janë ata përdorues që mund të ekzekutojnë
raporte ose të krijojnë pyetësore sipas kërkesave të tyre. Këta përdorues nuk
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janë vendimmarrësit, por specialistë që përgatisin informacion për punonjësit
në nivelet më të larta.
80% të përdoruesëve që përfitojnë dhe nga implementimi i BI, janë pjesa tjetër
e drejtuesve dhe menaxherëve të lartë. Këta përdorues zakonisht nuk kanë
shumë njohuri mbi teknologjinë e informacionit apo sistemin në detaj, por ata
përdorin njohuritë e BI në vendimet e tyre.

Klasat e ndryshme të përdoruesëve të BI të cilët ekzistojnë në një organizatë mund të
ndihmojnë në drejtimin e mënyrës së strukturimit të DW,në tipin e mjeteve BI dhe në
programe të tjerë mbështetës që nevojiten. Anëtarët e çdo grupi janë burim i shkëlqyer
informacioni në caktimin e kostos dhe përfitimit të projekteve specifike BI në një
kohë që është vendosur një DW. Pra, vlerësimi i përshtatshëm i klasave të ndryshme
të përdoruesëve potencial është një karakteristikë e rëndësishme e një kompanie që do
të implementojë BI.

Planifikimi i përshtatshëm me strategjinë e biznesit

4.2

Arsyeja kryesore për investimin në BI lidhet me strategjinë e biznesit të kompanisë.
BI nuk është thjesht një detyrë teknike për departamentin e sistemit të informacionit.
Implementimi i BI shërben si një mënyrë për të ndryshuar mënyrën sesi kompania
drejton biznesin duke përdorur të dhënat për të përmirësuar proceset e saj të biznesit
dhe për të transformuar proceset e vendimmarrjes. Një parakusht i domosdoshëm që
këshillohet nga shumë përdorues të suksesshëm të BI është një framework për
planifikimin BI. Një framework, i zhvilluar nga Gartner, Inc. (2004), shpërndan
planifikimin dhe ekzekutimin në komponentët Biznes, Organizim, Funksionim dhe
Infrastrukturë. Në nivelin e biznesit dhe organizimit, objektivat strategjike dhe
operacionale duhet të përcaktohen derisa të konsiderohen aftësitë organizative të
disponueshme për të arritur këto objektiva. Menaxherët e nismës BI duhet të:




Përcaktojnë një plan të detajuar veprimi,
Vlerësojnë avantazhet e implementimit BI,
Përgatisin organizatën për këtë ndryshim.

Një tjetër çështje kritike për implementimin e suksesshëm të BI është integrimi i
projekteve të ndryshme BI (shumë ndërmarrje përdorin projekte të ndryshme BI)
midis tyre dhe me sistemet e tjera IT në organizatë dhe partnerët e saj të biznesit.
Implementimi dhe ngritja e një qendre BI në kompani do të fillojë nëse:




Strategjia e kompanisë është lidhur ngushtë me iniciativën DW dhe BI,
Sistemi i informacionit të kompanisë është ose mund të jetë në gjendje të luaj
rolin e tij në këtë projekt, dhe
Komuniteti i kërkuar i përdoruesëve ekziston dhe ka motivimin e duhur.

Qendra duhet të shërbejë disa ose të gjithë funksionet e mëposhtme (Gartner, 2004).



Qendra mund të tregojë se si BI është e lidhur ngushtë me strategjinë dhe
ekzekutimin e strategjisë.
Një qendër shërben për të inkurajuar ndërveprimin midis komunitetit të
përdoruesave potencial të biznesit dhe sistemeve të informacionit të
organizatës.
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4.3

Qendra mund të shërbejë si depo dhe propogandues e praktikave më të mira
BI midis dhe përgjatë linjave të ndryshme të biznesit.
Standartet e ekselencës në praktikat BI mund të mbështeten dhe inkurajohen
në të gjithë kompaninë.
Sistemet e informacionit të organizatës mund të mësojnë shumë përmes
ndërveprimit me komunitetet e përdoruesëve, si njohja rreth tipeve të
ndryshme të mjeteve të analizës që kërkohen.
Komuniteti i përdoruesëve të biznesit dhe sistemet e informacionit të
organizatës mund të kuptojnë më mirë përse platforma data warehouse duhet
të jetë mjaft fleksibël për të siguruar ndryshimet e kërkesave të biznesit.
Kjo mund të ndihmojë shumë palë të interesuara, si ekzekutivët e nivelit të
lartë, të shikojnë se si BI mund të luajë një rol të rëndësishëm.

BI në kohë reale

Një tjetër faktor i BI është realizueshmëria e një mjedisi të lehtë në përdorim, që i
përgjigjet kërkesave shpejt ose afërsisht në kohë reale.
Kërkesa për të aksesuar menjëherë dhe sipas nevojës informacionin është rritur. Ky
informacion mund të jetë i shpërndarë. Të dhënat që kërkohen mund të jenë
operacionale dhe strategjike. Si rezultat lindën një kategori produktesh të quajtura
aplikacionet BI në kohë-reale. Sistemet tradicionale të BI përdorin një sasi të madhe
të të dhënave statike që janë ekstraktuar, pastruar dhe ngarkuar në DW për të
prodhuar raporte dhe analiza. Megjithatë, kërkesa nuk është thjesht për raportim,
derisa përdoruesit kërkojnë monitorimin e biznesit, analizimin e performancës dhe
kuptimin përse po ndodhin gjërat. Kjo mund t’i sigurojë përdoruesëve, të cilët
kërkojnë të dinë rreth ndryshimit në të dhëna ose disponueshmërinë e raporteve,
alarmeve, njoftimeve të përshtatshme në lidhje më ngjarjet dhe trendet në rritje si
Web, e-mail, ose programet instant messaging (IM). Përveç kësaj, programet e
biznesit mund të programohen të veprojnë në atë çfarë zbulojnë këto sisteme BI në
kohë reale. Për shembull, në një program supply chain managment (SCM) (menaxhim
i linjës së furnizimit) automatikisht mund të vendosin një urdhër për më shumë
"miniaplikacione". Kur një zbulues bie poshtë një pragu të caktuar ose një program
CRM në mënyrë automatike shkakaton (triggers) një prezantim shërbimi klienti dhe
kontrolli i kartës së kreditit të kontrollojë një klient i cili ka vendosur një porosi online
më të madhe se 10 000.
Presioni i konkurencës në bizneset e sotme ka çuar në rritjen e kërkesës për BI në
kohëreale. Qëllimi BI në kohë reale është për të zvogëluar vonesën mes sigurimit të
dhënave operative dhe realizimit të analizës së këtyre të dhënave. Konsideroni një
linjë ajrore që gjurmon klientët e saj më fitimprurës. Nëse një klient i kësaj kategorie
ka një vonesë të gjatë për një fluturim, njoftimi i stafit aktiv të terrenit mund të
ndihmojë në sigurimin e sistemimit në një fluturim tjetër të konsumatorit. Këto
vendime në kohë reale mund të rrisin besnikërinë e konsumatorit dhe të ardhurat.
Një klasë sistemesh që mundëson një BI të tillë në kohë reale, është Procesimi
Kompleks i Ngjarjeve (Complex Event Processing -CEP) (Fig 4.2). Bizneset mund të
specifikojnë modelet apo trendet e përkohshme që ata dëshirojnë për të zbuluar
rrjedhjen e të dhënave operative (të referuara si ngjarje) dhe për të marrë veprimet e
duhura kur këto modele ndodhin. Gjeneza e motorëve CEP ka qenë në fushën
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financiare, kur përdoreshin për aplikime të tilla si algoritmat e aksioneve tregtare, që
kërkojnë zbulimin e modeleve mbi të dhëna të aksioneve valutore. Megjithatë, tani ato
përdoren në fusha të tjera si për të marrë vendime në kohë reale, për shembull për
monitorimin e procesit të prodhimit (sensorët RFID).

Figura 4.2 Arkitektura e CEP

CEP ndryshon nga BI tradicionale meqënëse të dhënat operative nuk kanë nevojë të
ngarkohen në një DW para se të mund të analizohen (Fig. 4.2). Programet përcaktojnë
pyetje deklaruese që mund të përmbajnë operacione mbi rrjedhjen e të dhënave të tilla
si filtrimi, shfaqja, agregimi dhe bashkimi. Ardhja e ngjarjeve në rrjedhjen e të
dhënave hyrëse shkakton përpunimin e pyetjes. Këto pyetje njihen si pyetje
"këmbimi", ose "vazhdueshmërie", meqënëse llogaritjtet mund të kryhen në mënyrë të
vazhdueshme për aq kohë sa ngjarjet vazhdojnë të vijnë në rrjedhjen e të dhënave ose
pyetjet ndalohen në mënyrë eksplicite. Në përgjithësi, mund të ketë pyetje të shumta
të përcaktuara në të njëjtin kanal; kështu që një nga sfidat për motor CEP është ndarja
në mënyrë efektive e llogaritjeve në gjitha pyetjet kur është e mundur. Këto motorë
gjithashtu duhet të merren me situata ku rrjedhja e të dhënave është vonuar, mungon,
ose është jashtë rendit, të cilat rrisin sfidat semantike si edhe sfidat e efikasitetit.
Disa nga probleme teknike që mund të ndodhin në CEP, janë (Chaulluri at al, 2011):





Trajtimi i pyetje të vazhdueshme që iu referohen të dhënave në bazën e tyre
(për shembull, pyetësori që i referohet një tabele të konsumatorëve që ruhet në
bazën e të dhënave) pa ndikuar në kërkesat në kohë reale.
Problemi i optimizimit të planeve të pyetësorëve mbi të dhënat rrjedhëse ka
disa sfida të hapura.Në parim, përfitimi i një plani të përmirësuar ekzekutimi
për një pyetje është i pakufizuar meqënëse pyetja ekzekutohet "përgjithmonë".
Kjo zgjeron mundësinë e optimizimit më të plotë seç është e mundur në një
DBMS tradicionale. Për më tepër, aftësia për të vëzhguar ekzekutimin e
operatorëve në planin e ekzekutimit për një periudhë të zgjatur kohe, mund të
jetë potencialisht e vlefshme në identifikimin e planeve nën optimalen.
Rëndësia në rritje e analizës në kohë reale do të thotë se shumë teknika
tradicionale të data mining mund të kenë nevojë të rishqyrtohen në kontekstin
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e rrjedhjes së të dhënave. Për shembull, algoritme që kërkojnë kalimin e
shumë të dhënave nuk janë më të realizueshme për rrjedhjen e të dhënave.

Ndërtimi i një Data Warehouse

4.4

Sistemi OLTP në një kompani gjeneron të dhëna dhe mbeshtet veprimtarinë e
përditshme të biznesit. Sistemet OLAP suportojnë vendimmarrjen dhe si përdorues
kryesorë kanë analistët dhe menaxherët. Shtrohet pyetja se si të merren të dhënat nga
sistemet OLTP në mënyrë që të përdoren në aplikacionet OLAP.Për këtë janë
zhvilluar disa metoda. Praktika normale është përdorimi i kriteri përzgjedhës për të
marrë të dhënat e duhura nga sistemi i bazës së të dhënave. Problemi në këtë metodë
qëndron në faktin se:
 Të dhënat e ekstraktuara mund të mos jenë konsistente dhe të besueshme.
 Është shumë e komplikuar të vendosen të gjitha këto të dhëna sëbashku me
saktësi.
 Është e vështirë që përdoruesit e biznesit t’i aksesojnë direkt dhe t’i përdorin
këto të dhëna OLTP, ndërkohë që stafi IT zakonisht ngurron të lejojë
përdoruesit që të aksesojnë database-in OLTP direkt.
Teknologjia Data Warehouse është zhvilluar për të zgjidhur problemet e mësipërme.
Ajo është zhvilluar nga teknologjia e bazave të të dhënave dhe OLTP. Ajo na lejon ne
të marrim të dhënat e duhura nga sistemi OLTP dhe të zhvillojmë me efikasitet
aplikacionet OLAP. Objektivi i Data Warehouse është të kthejë të dhënat në bazat e të
dhënave në informacion të dobishëm dhe të ndihmojë kompanitë në marrjen sa më
mirë të vendimeve të biznesit. Babai i Data Warehouse, Bill Inmon, e përkufizon Data
Warehouse si “Një bashkësi të dhënash e orientuar ndaj subjektit, e integruar, e
qëndrueshme dhe e ndryshueshme sipas kohës në mbështetje të vendimeve të
menaxhimit.” Nderkohë që OLTP suporton veprimet e përditshme operacionale, Data
Warehouse suporton vendimmarrjen.
Data Warehouse i sjell këto të mira kompanive:







Përgjigje të shpejtë ndaj mundësive të tregut;
Menaxhimin e të dhënave mikro dhe makro;
Përmirësimin e menaxhimit;
Menaxhimin e lidhjeve midis kompanive dhe klienteve; Rritjen e përfitimeve
të klientëve;
Vendosjen e një marrëdhënieje bashkëpunuese brenda një kompanie;
Lejimin e përdoruesve të biznesit që të aksesojnë dhe përdorin të dhënat me
më shumë efikasitet;

Mbështetjen e analizës së mëtejshme të të dhënave në mënyrë që të gjenden trendet që
fshihen pas, marrëdhinet, etj. Kjo ndihmon në përmirësimin e menaxhimit ekzistues
dhe mundëson që menaxhimi të marrë vendime më të mira.
Gjatë viteve DW janë përdorur për të mbështetur vendimmarresit e biznesit.
Perafrimet dhe teknikat e data warehouse janë të përcaktuara mirë, gjerësisht të
përshtatura, të suksesshme, dhe jo polemizuese. Modelimi dimensional, themeli i
dizenjimit të data warehouse, nuk është ndonjë art apo shkence misterioze; është
një metodologji e menduar mirë e cila organizon të dhënat në një paraqitje të qartë,
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të thjeshtë dhe intuitive të mënyrës se si vendimmarresit e biznesit dëshirojnë të
shohin dhe analizojnë të dhënat e tyre.
Ekzistojnë shumë ofrues të shërbimeve BI, ajo që duhet të kemi parasysh gjatë
zgjedhjes sonë është ofruesi që i plotëson të gjitha kërkesat tona dhe jo ai që ofron më
shumë funksionalitete (Sherman, 2015).
Disa prej ofruesve të mjeteve analizuese BI janë: IBM, Microsoft, MicroStrategy,
Oracle, SAP, SAS, Information Builders, Logi Analytics,Tableau and TIBCO.
Gartner i grupon këta ofrues në katër kategori në kuadratin e saj magjik (Figura 4.3).

Figura 4.3 Kuadrati magjik për BI (Gartner 2015)

Në figurën e mësipërme katër tipet e ofruesve të teknologjisë janë:





Liderët funksionojnë mirë sipas vizionit të tyre aktual dhe janë të pozicionuar
mirë për të ardhmen.
Vizionarët e kuptojnë kur tregu ndryshon ose do të ndryshojë, por ende nuk
funksionojnë mirë.
Aktorët e përpiktë përqëndrohen në një segment të vogël dhe janë të
sukesshëm në të, ose janë të shpërqëndruar dhe nuk përmirësohen ose
funksionojnë më mirë se të tjerët.
Sfiduesit funksionojnë mirë edhe sot ose mund të dominojnë një segment të
madh, por nuk demonstrojnë që i kuptojnë mirë prirjet e tregut.

Sipas Kramer platformat krysore që ofrojnë të gjitha kërkesat për BI janë Microsoft,
IBM dhe Oracle. Ato sigurojnë data warehouse relacinale, ndërtimin dhe menaxhimin
e shërbimeve, OLAP, data minig dhe ndërfaqe grafike për menaxhimin e tyre.
Ndërkohë Forrestet në një studim të 2015 ka identifikuar shitësit me produktet
përkatëse që ofrojnë kërkesa të zgjuara BI (Tabela 4.1), me veçoritë:
 Arkitekturë që mund të realizojë pyetësor në DBMS me SQL dhe DMX.
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Teknologji që mund të analizoj të dhëna nga shumë burime, jo vetëm nga një
program ERP.
Klient që përdorin këto produkte për më shumë se një fushë biznesi.
Tabela 4-1 Produktet krysore të zgjidhjes BI sipas ofruesve

Ofruesi
GoodData
IBM

Produkti
GoodData
IBM Watson Analytics

Information
Builders
Microsoft

WebFOCUS InfoAssist/InfoDiscovery

MicroStrategy
Oracle

MicroStrategy 10
Oracle Business Intelligence Cloud Service

Panorama
Qlik
SAP
SAS
TIBCO Software

Panorama Necto
Qlik Sense Enterprise
Lumira
SAS Visual Analytics
Spotre

Power BI

Versioni
1.3.x
Shtator
2015
8.1.04
Shtator
2015
10
Shtator
2015
15.1
2.1
V. 1.28
7.3
7

Implementimi i BI në sistemet bankare në Shqipëri

4.5

Shumë nga sistemet bankare në Shqipëri kanë filluar të implementojnë zgjidhjen BI.
Gjatë vitit 2015 me anë të pyetësorëve kemi vlerësuar fazën në të cilën është integruar
kjo zgjidhje në sistemet bankare. Modeli i përdorur në pyetësor për analizën e nivelit
të maturimit të zgjidhjes BI në sistemet bankare në Shqipëri është Modeli CMMI
(Capability Maturity model Integration). Ky model ka 5 faza (Figura 4.4).

Figura 4.4 Niveli i maturimit (Carienge Mellou, 2005)



Në nivelin Fillestar procesi është i paparshikuar dhe nuk ka një ambjent të
qendrueshëm për të.
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Niveli 2, i menaxhuar, grupi i punës përcakton një strategji, krijon planin e
punës, monitoron dhe kontrollon zbatimin e saj.
Niveli 3, i përcaktuar, përdoren procese specifike për menaxhimin e punës.
Në nivelin 4, Menaxhim sasior, procesi është i matshëm dhe i kontrolluar.
Në nivelin e Optimizuar një organizatë përmirëson procesin sipas kërkesave
dhe performancës së biznesit.

Meqënëse BI është një proces është përdorur ky model për të vlerësuar nivelin e
maturimit të tij. Janë vlerësuar tre fazat e BI: sigurimi i të dhënave, analizimi i të
dhënave dhe marrja e vendimeve duke u bazuar në të dhënat.
Nënproceset e pyetura në pyetësor për secilën nga fazat paraqitet në tabelën e
mëposhtme.
Tabela 4-2 Nën-proceset e BI
Sigurimi i të dhënave

Analizimi i të dhënave

Marrja e vendimeve mbi të dhënat

Grumbullimi
Marrja
Transformimi
Ruajtja e të dhënave
Data warehouse
Raportimet dhe dashboard
Online Analitycal
Processing
OLTP
Data Mining
BI

4.5.1 Nivelet e maturimit të proceseve BI në sistemet bankare
Në figurën 4.5 paraqiten nivelet e maturimit për secilin prej nënproceseve të
analizuara në pyetësor (Moçka, 2015).

Figura 4.5 Nivelet e maturimit të nën-proceseve BI
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Sigurimi i të dhënave është ndarë në pesë procese kryesore, niveli i maturimit të të
cilave shfaqet në grafikun e mëposhtme (Figura 4.6).

Figura 4.6 Procesi i sigurimit të të dhënave










Grumbullimi i të dhënave është procesi i mbledhjes së të dhënave nga burime
të ndryshme. Këto të dhëna në sistemet bankare në Shqipëri realizohen
nëpërmjet ATM, POS dhe sistemeve të tjera ruajtëse. Ky proces ralizohet në
mënyrë sistematike dhe automatike. Niveli i tij është i kënaqshëm afërsisht i
optimizuar, duke qenë se informacioni kryesor që mblidhet është ai për
klientët.
Ekstraktimi i të dhënave është procesi i marrjes së të dhënave nga mjediset
operacionale. Në sistemet bankare në Shqipëri edhe pse nuk ka një proces ose
program specifik për këtë proces ai vlerësohet në një nivle të kënaqshëm dhe
përbën mjaft interes.
Transformimi i të dhënave është procesi i konvertimit të të dhënave nga
sisteme dhe formate të ndryshme në një format konsistent. Në banka ky
transformim realizohet nga aplikacione të ndryshme.
Pastrimi i të dhënave është procesi i heqjes së gabimeve nga të dhënat burim
dhe në sistemet bankare ky proces realizohet dy herë në vit për qëllime
financiare.
Ruajtja e të dhënave realizohet në mënyrë automatike dhe përmban
informacionin që do të kalojë në data warehouse. Në të përfshihen kontrollet,
rujtjet, kopjimet, monitorimi 24 ore dhe konsiderohet si i kompletuar.
Data warehouse nuk është e zhvilluar dhe integruar në të gjitha sistemet
bankare në Shqipëri. Aktiviteti zakonisht realizohet nga mjete të ndryshme për
programe të ndryshme.

Analizimi i të dhënave dhe niveli i maturimit të tij paraqitet në figurën 4.7.
 Mjetet e raportimit dhe dashboard-et duhet të jenë të qarta dhe sa më të
drejtpërdrejta për ti paraqitur informacionin e duhur punonjësve të duhur. Në
sistemet bankare në Shqipëri ekzistojnë sistemet që gjenrojnë grafik për
tregues të ndryshëm, por sisteme automatike për gjenerimin e raporteve në pak
banka ekzistojnë.
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Figura 4.7 Procesi i analizimit të të dhënave







OLAP (OnLine Analytical Processing) mundëson paraqitjen e të dhënave në
dimensione të ndryshme në kohë. Këto analizime në sistemet bankare në
Shqipëri realizohen nga mjete statistikore ose nga menaxherët sipas raporteve,
porceset analitike janë në zhvillim.
OLTP (OnLine Transaction Processing) i referohet procesimit dhe përgjigjes
së menjëhershme të kërkesave të përdoruesëve nga sistemi, si p.sh. ATM
(Automatic Teller Machine). Sistemet OLTP janë implementuar në sistemet
bankare në Shqipëri si bazat e të dhënave kryesore dhe të gjitha proceset
realizohen online në të dhëna. OLTP duhet të monitorohet në çdo kohë dhe të
ruaj ndryshimet rregullisht.
Data mining nuk është integruar dhe vlerësuar në nivel të kënaqshëm në
sistemet bankare në Shqipëri.

Vlerat mesatare për secilën prej fazave kryesore të BI, duke përfshirë dhe marrjen e
veprimeve mbi të dhënat, paraqiten në grafikun e mëposhtme (Figura 4.8).

Figura 4.8 Niveli i maturimit të nënfazave BI në sistemet bankare në Shqipëri
Sipas rezultateve të pyetësorit niveli i maturimit të BI në sistemet bankare është midis
nivelit 3 dhe 4. Kjo do të thotë se ne kemi disa procese të përcaktuara, ku nënproceset
janë në nivelet:
 Sigurimi i të dhënave është në nivelin e katërt, pra janë disa porcese të
kontrolluara dhe të matshme. Grumbullimi, transformimi dhe ruajtja e të
dhënave janë më mirë të menaxhuara dhe aplikuara. Data Warehouse është në
një nivel më të ulët.
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Analiza e të dhënave është midis nivelit të tretë dhe të katërt, ku nënproceset
janë të mirëpërcaktuara dhe po bëhen më të menaxhuara. Në këtë fazë data
mining është më pak e aplikuar.
Marrja e vendimeve duke u bazuar në të dhënat është në nivlein e tretë. Bankat
janë të interesuara të analizojnë dhe marrin vendime duke u bazuar në analizën
e të dhënave. Disaprocese praktike janë vendosur në banka për këtë qëllim.

Nga rezultatet e gjeneruara vëmë re se implementimi i BI në sistemet bankare në
Shqipëri ende nuk ka aplikimtë plotë. Përmirësimi i data warehouse në këto banka, si
një nga nënproceset kryesore të BI mund të përmirësojë nivelin e maturimit.
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5. Aplikimi i BI në Prokurimet Publike
"Inteligjenca e Biznesit mund të bëjë shumë për të ndihmuar në përmirësimin e
prokurimit publik duke i mundësuar qeverisë të jetë më efektive dhe efikase në blerjen
mallrave dhe shërbime". (Ramon C. Barquin)
Inteligjenca e Biznesit është implementuar në disa sisteme prokurimi publik në botë,
si në Japoni (GeBIZ), Angli, Ukrainë, Brazil, Ruamani, Turqi, etj.
Me zhvillimet teknologjike, zhvillimet e shoqërisë, nevojës për t'iu përshtatur
kërkesave të Komunitetit Europian dhe zhvillimit të sektorit privat, Agjencia e
Prokurimit Pulike në Shqipëri, në vitin 2008 ndryshoi strukturën e saj organizative,
praktikat administrative dhe sistemet e menaxhimit duke kaluar nga modeli
tradicional në prokurimin elektronik. SPE (Sistemi i Prokurimit Elektronik) në 1 janar
2009 kaloi në kryerjen 100% të prokurimeve në formë elektronike.
Prokurimi Elektronik ashtu si edhe shumë sisteme të tjera qeverisëse elektronike në
Shqipëri gjenerojnë shumë informacion. Ky informacion është burimi kryesor, i cili
kur përdoret siç duhet, ndihmon planifikuesit dhe vendimmarrësit të marrin vendime
të informuara.
Në konferencët për Prokurimet Elektronike, Vienë 2015, BI u vlerësua si një nga
komponentet krysore teknologjike në menaxhimin e kontratave, gjurmimin,
planifikimin, vlerësimin e performancave, auditimin dhe raportimin (Banka
Europiane, 2015).
5.1

Agjencia e Prokurimit Publik

Agjencia e Prokurimit Publik (APP) është institucioni qendror përgjegjës në vend për
mbarëvajtjen e sistemit të prokurimit publik, koncesioneve/partneritetit publik privat
dhe ankandit publik. Në këtë faqe pasqyrohet çdo informacion që mund të
konsiderohet i vlefshëm dhe ndihmues në prokurimin publik(www.app.gov.al).
Përveç legjislacionit të përditësuar në këto fusha, në faqen e internetit gjenden të
publikuara manuale, raporte të institucioneve ndërkombëtare dhe materiale të tjera, të
cilat ndihmojnë në analizimin dhe interpretimin në praktikë të këtij legjislacioni.
Një rëndësi të veçantë në këtë faqe merr vendosja e sistemit të prokurimit elektronik,
si dhe çdo e dhënë e lidhur me këtë proces. Përdorimi i sistemit elektronik garanton
një proces transparent dhe siguron kushtet për një konkurim të hapur dhe të paanshëm
ndërmjet operatorëve ekonomikë pjesëmarrës. Në këtë sistem kryhen elektronikisht të
gjitha procedurat e prokurimit publik, përfshirë prokurimet me vlerë të vogël, si dhe
faza e parë e procedurave koncesionare/partneriteteve publike private, sipas
parashikimeve legjislative përkatëse. Paraqitja e funksionimit të APP jepet në Figurën
5.1.
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Detyrat dhe kompetencat e Agjencisë së Prokurimit Publik fokusohen kryesisht në:









Përgatitjen e projekt-propozimeve për rregullat e prokurimit publik,
ankandeve publike dhe atyre në fushën e koncesioneve/partneriteteve publike
private, hartimin e Dokumentave Standarte të Tenderit dhe nxjerrja e
udhëzimeve të nevojshme në ndihmë të autoriteteve që ndërmarrin këto
procedura;
Verifikimin e zbatimit të procedurave të prokurimit publik, procedurave të
koncesionit dhe ankandit publik pas fazës së nënshkrimit të kontratës dhe në
rast shkeljesh të dispozitave ligjore dhe nënligjore, vendosjen e gjobave ose
propozimin e marrjes së masave administrative;
Monitorimin e mbarëvajtjes së sistemit të prokurimit publik, si dhe zbatimin e
masave dhe aktiviteteve në mënyrë që të arrijë të ruajë një sistem plotësisht
transparent dhe efikas të koncesioneve/partneriteteve publike private;
Hartimin dhe nxjerrjen e Buletinit të Njoftimeve Publike;
Përjashtimin e operatorëve ekonomikë nga pjesëmarrja në prokurimet publike,
koncesionare apo të ankandit publik për një periudhë nga një deri në tre vjet;
Nxitjen dhe organizimin e kualifikimit të punonjësve të qeverisjes qendrore
dhe vendore, të përfshirë në veprimtaritë e prokurimit publik;

Figura 5.1 APP (USAID 2008)
Raport Progresi i Komisionit Europian në vitin 2013 është shprehur për prokurimin
pulik në Shqipëri: "Ka patur progres të mirë në përafrimin e mëtejshëm të
legjislacionit të prokurimit publik, koncesioneve dhe partneritetit publik privat me
legjislacionin e Bashkimit Evropian, në këtë fushë. Në përgjithësi, përgatitjet në
fushën e prokurimit publik kanë avancuar në mënyrë të moderuar."
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Komponentet bazë te sistemit te APP jane dy:
-

Sistemi i Prokurimit Elektronik (Sistem i automatizuar i menaxhimit të
proceseve të biznesit)
Portali publik

Portali publik i APP është një website interaktiv, posaçërisht për përdoruesit e
jashtëm, si vizitorët anonim ashtu edhe ata të regjistruar. Modulet e tij funksionale
përfshijnë:
-

Mjetet e administrimit të website (site explorer)
Sistem të menaxhimit të përmbajtjes
Mjetet e krijimit të përmbajtjes (HTML Editor)
Mjetet e lajmeve RSS
Mjetet për menaxhimin e njoftimeve
Kërkim bazuar ne fjalet kyç
Motorr kërkimi në SQL

Të dy nënsistemet ofrojnë siguri bazuar në rolin e përdoruesve dhe menaxhim të
ketyre të fundit që lejon krijimin e kategorive të ndryshme të përdoruesve dhe nivele
të ndryshme të aksesit të të dhënave, bazuar në grupet dhe të drejtat e përcaktuara nga
administratorët e SPE.

Sistemi i Prokurimit Elektronik (SPE)

5.2

Sistemi i Prokurimit Elektronik është ndërtuar në kuadër të projektit Millennium
Challenge Corporation Threshold nga Chemonics International në bashkëpunim me
nënkontraktuesit IT Alfa XP (sot DotGov Solutions) dhe ikubINFO. Sot SPE ofron:




Realizimin e prokurime me vlerë të vogël në mënyrë elektronike (Nëntor
2012)
Shërbim për ofruesit e regjistruar vendas dhe të huaj
Shërbim për autoritet kontraktuese

Databaza aktive e Sistemit te Prokurimit Elektronik (SPE) është rreth 561GB. Ndërsa
databaza e Arkives Elektronike eshte 8 TB. Vitin e kaluar, autoritetet kontraktuese
publikuan 4,152 njoftime për tendera lidhen rreth 3,449 kontrata prokurimi për punë,
mallra dhe shërbime. Numri total i ofertave ishte 93,687 dhe numri mesatar i ofruesve
u rrit me 22 për publikim duke rritur keshtu konkurencën dhe duke ulur shpenzimet.
SPE i Shqipërisë është ndërtuar mbi standardet e-Procurement të vendosura nga
Komisioni Europian për shtetet anëtare. Për arsye të përdorimit të arkitekturës (SOA)
Sistemi i Prokurimit Elektronik është shumë fleksibël dhe lehtësisht i përshtatshëm
për të akomoduar kërkesa të reja. Në vitin 2008 auditi i kryer nga KMPG konfirmoi se
SPE përmbush standardet ndërkombëtare të cilësisë, përfshirë këtu ISO 27001, ISO
27002, ITIL dhe CobIT.
Sipas vlerësimit të BERZH në vitin 2010, SPE i Shqipërisë ofron:
1) Përgjegjshmëri,
2) Integritet,
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3) Transparencë,
4) Konkurencë,
5) Ekonomi të procesit
6) Efiçencë të kontratave publike,
7) Proporcionalitet,
8) Uniformitet,
9) Stabilitet,
10) Fleksibilitet,
11) Zbatueshmëri.
Pajisur me “transaction logs”, Komisioni i Prokurimeve Publike mbikqyr procesin e
prokurimit, trajton pakënaqësitë e ofertuesve dhe ofron transparencë në atë që dikur
ka qenë një proces i ngadalshëm dhe jo i sigurt.
Në 23 Qershor 2010 Shqipëria u njoh nga Departamenti i Kombeve të Bashkuara për
Çështjet Sociale dhe Ekonomike (UNDESA) për kontributin e dhënë në përmirësimin
e transparencës, përgjegjshmërisë dhe besueshmërisë në shërbimin pubik duke i dhënë
APP çmimin e dytë në Europë për zhvillimin e një platforme prokurimi elektronike.
SPE (Figura 5.2) është portal i sigurt, i mbrojtur me fjalëkalim për përdoruesit e tij:
zyrtarët e prokurimeve dhe operatorët ekonomik. Ai përfshin module funksionale si
më poshtë:
-

Sistemi i Prokurimit Elektronik
Sistemi i menaxhimit të të dhënave
Sistemi i menaxhimit të dokumenteve
Sistemi i raportimit
Sistemi i integruar i mesazheve
Sistemi i raportimit të incidenteve dhe
Sistemi i gjurmimit (auditimit)

Figura 5.2 Paraqitja konceptuale e Sistemit të Prokurimit Elektronik (burim APP)
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BI në Sistemin e Prokurimit Elektronik

5.3

Gjatë viteve, APP ka akumuluar njohuri të bazuara në të dhënat e prokurimit. Këto të
dhëna janë një burim i vlefshëm i njohurive të tregut dhe inteligjencës. Tabela 5-1
pasqyron disa nga të dhënat që gjenerohe në raportin vjetor. Këto informacione të
kombinuar më zgjidhjen BI mund të jenë një burimi i vlefshëm jo vetëm i raporteve,
por edhe i proceseve dhe vendimeve. Raportet nuk do të jenë në afate tre mujore,
gjashtë mujore apo vjetore. Implementimi i mirë i BI mund t’i shfaq ato në kohë reale,
me të rejat më të fundit për punonjësit, drejtuesit dhe vendimmarrësit në çdo kohë. BI
ndihmon në përmirësimin e efikasitetit dhe efektivitetit të prokurimit qeveritar për ta
rritur atë në një nivel strategjik më të lartë të ndihmës dhe blerjeve inteligjente.
Tabela 5-1 Numri i procedurave të zhvilluara në sistemin e prokurimit elektronik për
vitin 2014

Implementimi i BI në SPE, por edhe në sistemet e tjera publike, mundëson:








Marrjen e vedimeve të informuara duke u bazuar në të dhënat e organizatës
Drejtuesi, menaxherët dhe punonjësit do të mund të marrin vendime të duhura
në bazë të informacionit që është mbledhur. Do të marrin një përgjigje më të
shpejta për situatën aktuale bazuar në të dhënat.
Monitorimi i gjendjes së organizatës duke ndjekur KPI (Key Performance
Indicator)
KPI mbledh të dhënat më kritike për organizatën. Ato mund të përdoren për të
monitoruar këtë gjendje në kohë reale. KPI mund të përdoret për parashikimet
financiare, si buxheti, fondet hyrëse, dalëse dhe shpenzimet. Tendenca vit pas
viti ose çdo tremujor e tyre ndihmojnë drejtuesit për të parë modele buxhetore
që mund të identifikojnë problemet e mundshme në të ardhmen.
Përmirësimi i komunikimit
Ndërfaqe grafike me paraqitjen vizuale ndihmojnë në kuptimin dhe gjenerimin
e shpejtë të informacinit të kërkuar.
Identifikimi i burimeve të humbura dhe kostove të fshehura
Rritja e produktivitetit dhe gatishmërisë

Prokurimet publike ndryshojnë ndjeshën nga subjektet e tjera tregëtare. Zhvillimi i një
zgjidhje BI për prokurimet duhet të ketë parasysh natyrën e tyre që janë të bazuar në
parimet e transparencës dhe drejtësisë. Shumica e zgjidhjeve BI të ofrura në treg janë
të ndërtuara për programet komerciale dhe parimet e tyre themelore janë të ndryshme.
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Hapat e ndërtimit të një zgjidhje BI në sistemin e prokurimeve publike janë:
1.
2.
3.
4.
5.

Identifikimi i vendimmarrësve dhe përcaktimi i matësave të performancës;
Identifikimi i informacionit të nevojshëm;
Përcaktimi i rregullave të biznesit dhe proceseve të biznesit;
Ndërtimi i dashboard-ve;
Identifikimi i proceseve ETL, testimi dhe publikimi.

5.3.1 Identifikimi i vendimmarrësve dhe përcaktimi i matësave të performancës
Prokurimet publike mbështeten në parimet e transparencës dhe drejtësisë, për këtë
edhe zgjdhja BI duhet t’i ndjekë këto parime. Identifikimi i objektivave kryesore dhe
matësave të performacës për to është hapi i parë për ndërtimin e BI. Objektivat e
prokurimeve publike janë rritja e mëtejshme e efiçencës dhe efikasitetit në procedurat
e prokurimit publik dhe nxitja e pjesëmarrjes së operatorëve ekonomikë vendas e të
huaj në procedurat e prokurimit publik, në funksion të mirëmenaxhimit të fondeve
publike.
Implementimi i BI duhet të mbështetet në treguesit kryesor KPI të përshtatshëm me
natyrën e prokurimeve. Tabela 5-1 paraqet këta indikatorë, të cilët janë të
rekomanduar edhe nga Banka Botërore për sistemet qevereitare. Ata janë të grupuar
sipas kategorive kryesore, si: efikasiteti, transparenca dhe konkurrenca.
Tabela 5-2 KPI për Prokurimet Publike
Kategoria
Treguesi KPI
 Niveli i konkurrencës (numri i ofertuesve).
Efikasiteti
 Niveli i tenderave të fituara/të anulluara.
 % e kontratave të lidhura në kohën e vlefshme.
 Koha mesatare e procesit sipas tipit të procedurës se
prokurimit.
 % e devijimit të çmimit të kontratës kundrejt çmimit
aktual final.
 Kursimi në mallra, shërbime dhe punë civile
Transparenca  Akses i hapur i informacionit të prokurimit dhe
vendimet.
 Numri i ankesave kundrejt ankeseve tësuksesshme.
Konkurrenca  Pjesëmarrja e ofertuesve – Mesatraja e ofertave në një
procedurë kundrejt vlerës totale.
 Çmimet sipas kategorive, kohës dhe numrittë
ofertuesve.
 Procedurat e hapura me njoftim publikkundrejt
procedurave të kufizuara (të mbyllura).
 Numri i ofertuesve të huaj që marrin pjesë sipas
procedurave në prokurimet publike.
 % që zënë kontratate anulluara kundrejt numrit total të
procedurave të publikuara.
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5.3.2 Identifikimi i informacionit të nevojshëm
Informacioni i nevojshëm për të llogaritur treguesit e performancës kryesisht është
mbledhur nga burime operacionale në sistem dhe në një masë të vogël, nga sisteme
shtesë burim ose manualet e proceseve. Framework-u ekzistues ka një bazë të
dhënash qëndrore, disa aplikacione që administrojnë të dhënat e nevojshme nga ana e
procesit të prokurimit dhe me Njoftimin e Lidhjes së Kontratës informacioni kalon në
bazën e të dhënave të arkivës. Kjo e rrit më tepër performancën e sistemit, për të mos
u ngarkuar nga numri i lartë i transaksioneve.
Në çdo fazë të procesit të prokurimit, përdoruesit gjenerojnë informacion i cili mund
të përdoret në BI. Informacione të tjera mund të jenë nga sisteme të tjerë dhe procese
manuale.
Të gjithë tenderat e përfunduar, të depozituara në arkivë, krijojnë kushtet për
ndërtimin e një databaze qëndrore e cila grumbullon dhe menaxhon të dhënat për
nevoja raportimesh dhe analizash. Me përcaktimin e treguesve të performancës në
SPE duhet të analizohen dhe identifikohen të gjitha dimensionet me interes për t’u
analizuar për njësitë:
1. Operator Ekonomik
2. Tendera dhe Oferta
a. Punë
b. Mallra
c. Shërbime
3. Fonde në dispozicion
4. Fonde të prokuruara
5. Autorite Kontraktore
6. Zyrtarë Prokurimi
7. Auditues
Për të gjitha dimensionet e identifikuara me interes duhet të ndërtohen datamarte
(pjesë të DW -Magazinës së të dhënave- të orjentuara drejt një linje të caktuar pune
apo biznesi) të cilat duhet të përdoren si burim të dhënash për raportet dhe modelet e
zhvilluara për analizimin e të dhënave.
Modelimi dimensional, themeli i dizenjimit të data warehouse, është një metodologji
e menduar mirë e cila organizon të dhënat në një paraqitje të qartë, të thjeshtë dhe
intuitive të mënyrës se si vendimmarresit e biznesit dëshirojnë të shohin dhe
analizojnë të dhënat e tyre.

5.3.3 Përcaktimi i rregullave të biznesit dhe i proceseve të biznesit
Datamarte-et do të shërbejnë si burimi kryesor i informacionit. Për ndërtimin e
datamarte-ve duhet të identifikohen të gjitha rregullat e të dhënave dhe të biznesit.
Procesi kryesor i prokurimeve është ai i tenderave (Fig. 5.3). Në figurë paraqiten
hapat kryesorë dhe aktorët pjesmarrës.
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Figura 5.3 Procesi i E-Procurement

Zgjidhja teknike do të preferohej që të ndërtohej po mbi atë teknologji që Sistemi i
Prokurimit Elektronik disponon, Microsoft SQL Server 2012 dhe konkretisht:
1. Microsoft SQL Server për ndërtimin dhe menaxhimin e të gjithë veprimeve
me databazat (pra si RDBMS)
2. Integration Services për zhvillimin e paketave ETL
3. Reporting Services për zhvillimin, integrimin dhe publikimin e raporteve.
Raportet duhet të jenë të aksesueshme nëpërmjet Report Manager.
Gjithashtu, e gjithë zgjidhja duhet të integrohet në atë framework që SPE disponon.

5.3.4 Ndërtimi i dashboard-ve
Paraqitja përfundimtare e analizave të të dhënve mund të realizohet nga dashboard
dhe scorcard. Dizenjimi i dashboard realizohet nga kontrolli i matjeve ose
dimensioneve. Dashboard duhet të praqesi një pamje të një treguesi kryesor të
performancës. Modeli i bazuar në dimension është një model i përshtatshëm. Kur të
dhënat historike janë sipër ose poshtë një vlere bazë, menaxherët duhet të zbulojnë
karakteristikat e performancës. Menaxherët përzgjedhin dimensionin në dashboard
dhe zgjedhin matësit që duhe të llogariten.
Ashtu si edhe e analizuam në Kapitullin 2, për dizenjimin e skemave në data
warehouse, mund të përdorim skemën ”yll” ose ”flok-dëbore”. Në këtë rast do të
përdorim skemën yll. Analizimi i treguesit të Fondit të kursyer mund të shërbej si një
kub në prokurimet publike. Ky është një tregues që i shërben të gjithë sektorëve
publik për të analizuar mundësinë e riinvestimit të kursimeve nëse ka. Për të llogaritur
indikatorin e kursimit duhet të marrim në konsideratë dimensionet: kohë, procedurë,
produkt dhe ofertues (Figura 5.4).
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Dim_Kohe

Dim_Procedura

-tipi_key
-dita
-muaji
-tremujori
-viti

Kursime_Fakt

Dim_Ofertuesi

-ofertuesi_key
-emri
-mbiemri

-koha_key
-ofertuesi_key
-procedura_key
-produkt_key
-fondi_limit
-fondi_kontrates
-sasia

-procedura_key
-emri
-tipi

Dim_Produkt
-produkt_key
-emri
-kategoria
-artikulli

Figura 5.4 Tabela Fakt e Fondit të kursyer.

5.3.5 Identifikimi i proceseve ETL, testimi dhe publikimi
Për secilin dimension të identifikuar duhet të përzgjidhet sistemi kryesor burim. Në
vijim duhet të përcaktohet një skemë për bazën e të dhënave si edhe paketat ETL të
nevojshme për leximin e të dhënave nga sistemet burim, transformimin e tyre sipas
rregullave të paracaktuara dhe ngarkimine të dhënave në bazën e të dhënave qëndrore.
Të dhënat e grumbulluara në bazën e të dhënave qëndrore do të analizohen nga
Agjencia e Prokurimit Publik për cilësinë e tyre me qëllim që të identifikohen nevojat
eventuale për pastrim dhe rritje të cilësise. Të dhënat e pastruara do të përfshihen në
skema biznesi të konsoliduara.
Baza e të dhënave qëndrore duhet të ketë strukturën e një data warehouse që të
shërbejë për të integruar të dhënat nga sistemet burim dhe të mundësojë analizën e
sasive të mëdha të të dhënave, me kohështrirje të gjatë. Ndërtimi i data warehouse do
të mundësojë ruajtjen e të gjitha të dhënave transaksionale si dhe të sigurojë
dimesionet e të dhënave.
Procesi ETL për grumbullimin e të dhënave mund të përdorë:




Të dhënat operacionale;
Të dhënat nga database ose middleware;
Mesazhet nga procese të ndryshme biznesi.

Kombinimi i këtyre burimeve është i domosdoshëm për të përfshirë të dhënat e
strukturuara por edha ato të pastrukturuara.
Paraqitja e disa prej treguesëve kryesor për prokurimet publike jepet në figurat e
mëposhtme.
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Figura 5.5 Përqindja e Fondit të ofruar/Fondin Limit & Fondi i kursyer/Fondin Limit

Në figurën 5.6 jepet përqindja sipas tipit të kontratës dhe për secilin tip numri i
procedurave për çdo kategori.

Figura 5.6 Tendera dhe oferta 2015

5.4

Prezantimi i treguesëve kryesor me framework-et Tableau,
Qlik Sense dhe Power BI

Ashtu si edhe e analizuam ne kapitullin e katërt në treg janë shumë ofrues të zgjidhjes
BI. Framework-et e përzgjedhura për paraqitjen e treguesëve kryesor të prokurimeve
publike janë tre nga liderët e Kuadratit magjik: Tableau, Qlik Sense dhe Power BI. Të
treja këto zgjidhje mundësojnë zbulimin dhe analizimin e të dhënave mjaft lehtë
(Heller, 2015). Tableau vlerësohet si i afti, por i shtrenjti, Qlik Sense është në një
nivle mesatar kostoje dhe Power BI, framework i ri për tregun nga kompania globale
Microsoft, i mirë integruar me produktet e Microsoft është mjaft i lehtë në përdorim
nga përdoruesit e zakonshëm dhe më i lirë se dy të parat. Duke qënë se është në
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fillemet Power BI vazhdimisht ofron përmirësime të herë pas hershme. Në tabelën e
mëposhtme jepen karakteristikat kryesore për këta ofrues.
Tabela 5-3 Krahasimi i Tableau, Qlik Sense dhe Power BI

Tableau

Qlik Sense

Power BI

Ofron shumë burime të
dhënash nga skedarët Excel,
tekst dhe statistikor tek
serverat e database-ve, data
warehouse cloud, të dhënat
nga Hadoop, etj.
Importimi,
pastrimi,
transformi dhe bashkimi i të
dhënave është i lehtë.

Ofron lidhjen me çdo burim
ODBC ose OLE DB, skedar
Excel, skedar tekst dhe
suporton
shumë
mirë
burimet e të dhënave Web.

Ofron lidhje me disa format
dhe burime të dhënash, si:
skedar Excel, XML, CSV,
tekst; baza të dhënash SQL,
Oracle, MySQL, Microsoft
Azura, të dhëna Web, etj.
Ofron shejtësi në ngarkimin Ngarkimi, pastrimi dhe
e të dhënave nga burime të transformimi i të dhënave
ndryshme dhe kompresimin është i mirë.
e tyre.
Përzgjedhja e tipeve të Ofron kontroll të mirë në Ofron disa mundësi për
grafikëve është mjaft e lehtë paraqitjene e të dhënave.
paraqitjen e të dhënave dhe
dhe ofron kontroll në
kontrollin e paraqitjes.
paraqitjen e tyre.
Ofron
paraqitjen
sipas Ofron shumë paraqitja sipas Ofron
paraqitje
sipas
shumë
matësve
dhe dimensioneve të kërkuar.
matësave të ndryshëm dhe
dimensioneve.
është mjaft i përshtatshëm
për përdoruesit jo ekspert.
I kushtueshëm
Jo shumë i kushtueshëm
I lirë

Në figurat e mëposhtme analizohen treguesit kryesor për Prokurimet Publike duke
përdorur Tableau.
Në figurën 5.7 paraqitet Fondi i Kursyer sipas procedurave, ku mund të vlerësojmë
procedurat e hpura kundrejt atyre të kufizuara. Gjithshtu mund të shikojmë edhe
vlerën që kanë procedurat ndërkombëtare.

Figura 5.7 Fondit i Kursyer sipas procedurave
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Kursimi në mallra, shërbime dhe punë civile paraqitet në figurën 5.8.

Figura 5.8 Përqindja e fondit të kursyer sipas tipit të kontratës

Në figurën e mëposhtme paraqitet informacioni i plotë i Fondeve të Kursyera në një
Dashboard të realizuar në Tableau.

Figura 5.9 Dashboard për eProcurement

Në figurën 5.10 është paraqitur një implementim i BI nga QlikView në Ukrainë. Në
këtë framework mund të ndiqet në kohë reale ecuria e shumë treguesëve si: numri i
tenderave, çmimi i planifikuar, kursimi, statusi i tenderave dhe për secilin nga statuset
përshkrimi sipas kategorive.
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Figura 5.10 Implemetimi i BI në eProcurement

Realizimi i disa treguesëve kryesor për Prokurimet Publike në Shqipëri duke përdorur
Qlik Sense jepet në figurat e mëposhtme.

Figura 5.11 Informacion përmbledhës për Fondin e Kursyer

Në figurën e mëposhtme është përzgjedhur kategoria Mallra dhe informacionin i
shfaqur i përket kësaj kategorie.

Figura 5.12 Informacion përmbledhës për Mallrat
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Në figurën 5.13 paraqitet sasia e Fondit të Prokurimit sipas Llojit të Procedurës
realizuar në Power BI. Power BI është e lehtë në përdorim edhe nga përdoruesit jo
ekspert, duke lejuar ndryshimin e specifikimeve të praqitjeve, realizimin e
pyetësoreve më thjesht dhe marrjen e informacionit nga shumë burime.

Figura 5.13 Fondi i prokuruar sipas llojit të Procedurës

Tableau, Qlik Sense dhe Power BI ofrojnë lehtësi në raportet dhe analizat e vetëshërbimit (self-service) , por ato nuk i përmbushin gjithmonë kërkesat specifike që
mund të kenë departamentet e IT të bizneseve apo sketorëve publik. Për zhvillimin e
analizave të sofistikuara që do të ndihmojnë në vendimmarrje kërkohet realizimi i një
framework BI të përshtatur me arkitekturë, sistemet, kërkesat dhe vizionin e sektorit
përkatës.
Prokurimi ofron një mundësi të konsiderueshme për kursimin e fondeve të qeverisë.
Sipas McKinsey, qeveria mesatarisht mund të gjenerojë kursime deri në 30 përqind
nga shpërndarja e kontratave në mënyrë më efektive midis shërbimeve dhe mallrave
(Husted&Reinecke 2009).
Informacioni i gjeneruar nga BI mund t’i shërbej punonjësve, menaxherëve,
drejtuesve por edhe qytetarëve. Transparenca e informacionit përmirëson
ndërgjegjshmërinë e sektorëve publik dhe përmirëson besimin e publikut. Dashboardet dhe motorët krahasues ju ofrojnë qytetarëve mjete për vlerësimin e efektivitetit të
programeve dhe politikave. Përdorimi i BI dhe Big Data kanë potencial për të rritur
vlerat e sektorit publik.
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6. Konkluzione
Inteligjenca e Biznesit nuk është një teknologji e re. Në dekadën e fundit ajo është
zhvilluar dhe transformuar duke shtuar përparësi teknologjike. Ky zhvillim që BI ka
pësuar ka ndikuar gjithmon si tek klientët ashtu edhe tek ofruesit e zgjidhjes BI për ta
çuar atë përpara. Në literatura të ndryshme BI përkufizohet si proces, teknologji ose të
dyja. Funksionaliteti krysor i BI është vendimmarrja duke u bazuar tek informacioni
dhe për këtë shërben produkti i gjeneruar si nga procesi ashtu edhe teknologjia BI.
Sigurimi i të dhënave po bëhet gjithmonë e më i lehtë. Sasia e informacionit që po
ruhet në DW ka arritur në 100-ra ose edhe më tepër terabyte (TB). Të dhëna të
vlefshme për BI nuk janë më vetëm ato relacionale, por edhe ato tekst. Ashtu sikurse
e analizuam në kapitullin e parë BI përfshin si të dhënat e strukturuara edhe të dhënat
e pastrukturuara. Zhvillimet dhe ulja e kostos së hardware-ve gjithashtu po
favorizojnë arkitekturat DW. Ofruesit e mjeteve BI përpiqen të përfshijnë këto
teknologji të reja, si: in-memory, ruajtja kolonë, mapreduce, etj. Përfshirja e të gjitha
teknologjive të reja në BI do të ishte zgjidhja më e mirë. Në saj të Big Data ne tani
mund të realizojmë parashikime më shpejtë dhe më saktë se më parë duke bazuar
vendimet edhe në këto të dhëna.
Çelësi për BI është përfshirja e të gjitha të dhënave dhe ngarkimi efiçent i tyre.
Përdoruesit e biznesit dinë se çfarë të dhënash duhen dhe si duan t’i përdorin ato.
Kështu që detyrat janë, fokusi te përdoruesit, percaktimi i të dhënave të nevojshme,
percaktimi i burimeve për të dhënat dhe organizimi i të dhënave në një model
dimensional që perfaqëson nevojat e biznesit. Detyrat e tjera rrjedhin natyrshëm si
pasojë e një modeli të dizenjuar mirë, ekstraktimi, transformimi dhe ngarkimi i të
dhënave në data warehouse, krijimi i aplikacioneve analitike OLAP dhe data mining,
zhvillimi ose sigurimi i mjeteve për përdoruesin fundor, instalimi i sistemit dhe
përmiresimi i dizajnit të sistemit me rritjen e eksperiencës së përdoruesve.
Sasia e të dhënave në botë po rritet me ritme eksponenciale. Kompanitë kapin triliona
byte informacion në lidhje me klientët, furnizuesit dhe veprimet e tyre. Miliona sensor
rrjeti po përfshihen në pajisje si telefonat mobile dhe automjetet për të gjurmuar,
krijuar dhe komunikuar të dhëna. Big Data ose të dhënat e mëdha, janë pjesë e çdo
sektrori dhe funksioni në ekonominë e sotme. Ato mund të komunikohen,
grumbullohen, ruhen dhe analizohen. Të dhënat Big Data duke u integruar në
framework BI kthehen në informacione, raporte dhe vendimmarrje. Lëvizja nga data
warehouse tradicionale drejt një ekosistemi BI, i cili ekzekutohet në kohë reale në
platformat Big Data është veprim i duhur për kompanitë, që të jenë në gjendje të
ruajnë pozitën e tyre dhe të fitojnë përparësi konkuruese.
Inteligjenca e Biznesit po implementohet në organizata të mëdha dhe të mesme, duke
i shtrirë funksionalitetet e saj edhe në platformat mobile.
Në kapitullin e katërt vlerësuam nivelin e maturimit të BI në sistemet bankare. Nga
studimi në dy vitet e fundit ky nivel ka ndryshuar duke u zhvilluar më tepër. Zhvillimi
i zgjidhjeve BI është një proces që nuk përfundon. Natyra e bizneseve është gjithmon
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në ndryshim, kjo kërkon dhe ndryshim në BI. Zhvillimi i teknologjive duhet të
shoqërohet dhe me integrimin e tyre në BI.
BI po implementohet si në sektorin privat ashtu edhe në atë publik. Sektori privat
është i interesuar të jetë sa më konkurues në treg. BI në biznese ofron shumë përfitime
si:




Përmirësimi i produktivitetit, shitjeve dhe shërbimeve në një biznes.
Organizimi më i mirë i të dhënave, analizim dhe konvertim në njohuri për
vendimmarrje.
Zhvillimi i biznesit, përtej konkuruesve të tijë, bëhet më i suksesshëm duke
njohur dhe shfrytëzuar të dhënat për të ditur preferencat e klientëve, mjetet
furnizuese, influencën gjeografike, çmimet dhe rritjen e rendimentit të
përgjithshëm.

Në sektorin publik BI mund të përdoret për të matur performancën dhe përmirësuar
efiçencën. Mjetet BI në sistemet elektronike qeverisëse mund të:




Përmirësojnë shkëmbimin e informacionin midis qeverisë dhe qytetarëve
Ndihmojnë në administrimin e burimeve publike
Vlerësojnë ndikimin e politikave publike në shoqëri.

Mjetet BI shpesh janë përdorur për të lexuar të dhënat që janë ruajtur më parë në data
warehouse ose data-mart. Ato mund të përdoren gjithashtu për të krijuar raporte
standarde që kërkohen në mënyrë periodike, ose për të shfaqur informacion në
dashboard-e të menaxhuar në kohë reale, si integrimi i indikatorëve që masin
performancën e sistemit.
BI luan një rol të rëndësishëm në çdo kompani që është e interesuar të përdorë
teknologjitë inovative për marrjen e vendimeve të tyre. Tregu ofron shumë framework
dhe zgjidhje BI për planifikimin dhe vendimmarrjen. Tableau, Qlik Sense dhe Power
BI janë tre nga liderët e studiuar për prezantimin e treguesëve kryesor të performancës
në Prokurimet Elektronike. Lehtësia në përdorim, ngarkimi i informacionit nga shumë
burime, pastrimi i informacionit dhe paraqitjet e ndryshme grafike janë disa nga
përparësitë e shumta që ofrojnë këto framework. Kërkesat specifike dhe komplekse që
mund të kenë kompanit mund të kërkojnë zhvillimin e një framework të përshtatshëm
për to.
Zhvillimi i një framework BI për Prokurimet Publike Elektronike duhet të fokusohet
në:





Grumbullimin e të dhënave
Paraqitjen e tyrë në një mënyrë:
o Dinamike
o Të sigurt
o Të lehtë në lexim
Përdorimi i rezultateve në vendimmarrje

Hapat e ndërtimit të një zgjidhje BI për Sistemin e Prokurimit Elektronik janë:
1. Identifikimi i vendimmarrësve dhe përcaktimi i matësave të performancës;
2. Identifikimi i informacionit të nevojshëm;
3. Përcaktimi i rregullave të biznesit dhe proceseve të biznesit;
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4. Ndërtimi i dashboard-ve;
5. Identifikimi i proceseve ETL, testimi dhe publikimi.
Implementimi i duhur i Inteligjencës së Biznesit ngelet një sfidë, por një përparësi që
do të vazhdojë të zhvillohet dhe përmirësohet së bashku me sistemet në mjediset që
ndryshojnë në vazhdimësi.
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Shkurtimet
APP

Agjencia e Prokurimit Publik

BI

Business Intelligence

BPM

Business Performance Management

CEP

Complex Event Processing

CMMI

Capability Maturity Model Integration

CRM

Customer Relationship Management

DBMS

DataBase Management System

DFS

Distributed File System

DW

Data Warehouse

ETL

Extract, Transform, and Load

KPI

Key Performance Indicators

OLAP

OnLine Analytical Processing

OLTP

OnLine Transactional Processing

SPE

Sistemi i Prokurimit Elektronik

RDBMS

Relational DataBase Management System

XML

eXtensible Markup Language

73

Bibliografi
Publikime
1. Moçka, B (Shkurt 2016). BUSINESS INTELLIGENCE BENEFITS AND
ITS AREAS. Internation Journal Of Advance Research And Innovative Ideas
In Education, ISSN(O): 2395-4396, Volume 2 Issue 1 , Page 675-684
2. Moçka, B., Beqiraj, G. dhe Leka, D. (Qershor 2015) "Evaluation of Business
Intelligence Maturity Level in Albania Banking Systems", International
Journal of Advanced Technology and Engineering Exploration (IJATEE),
ISSN:(P)2394-5443, ISSN:(O)2394-7454, Volume 2 Issue 7, Page 90-96.
3. Moçka, B. dhe Leka, D. (Shkurt 2013) “Optimizing Data Werhouse”,
International Journal of Science, Innovation and New Technology,
IJSINT2013, ISSN(P): 2223-2247, ISSN(O): 2225-0751, Volume 1 Issue 6,
Page 51-58

Konferenca Shkencore
1. Moçka, B., Beqiraj, G. dhe Leka, D. (Maj 2014) “Optimizing Business
Intelligence solution for banking in Albania”, The 2nd International
Conference on Research and Educatıon – “Challenges Toward the Future”
(ICRAE2014), 30-31 Maj 2014, Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi”,
ISSN: 2308-0825, Libri i punimeve (Proceedings Book) , ICTII – Nr 455
2. Moçka, B., Beqiraj, G. dhe Leka, D. (Prill 2014) “Business Intelligence and
its role in decision-making”, REDETE Researching Economic Development
and Entrepreneurship in Transitional Economies, Banja Luka, April 10-12,
2014, ISBN 978-99938-46-54-3, International Scientific Conference, Libri i
punimeve (Proceedings Book) Faqe 197-203, Bosnje-Hercekovinë
3. Moçka, B., Karçanaj, H., Ibro, M. dhe Leka, D. (Qershor 2013) “Optimizing
Real-Time Business Intelligence”, Information Systems and Technology
Innovation: toward a digital Economy, ISTI2013, ISBN: 978-9928-161-38-3,
Libri i abstrakteve ( Abstract Proceedings) Nr. 3
4. Ibro, M., Aranitasi M. dhe Moçka, B. (Dhjetor 2013) "High-Throughput
Asymmetric Encryption cryptanalysis in Embedded Systems", 8th Annual
South East European Doctoral Student Conference Programme, Libri i
punimeve (Proceedings Book) Faqe: 275-283, Greqi
74

5. Leka, D., Karçanaj, L. dhe Moçka, B. (2012) “Virtualizimi, çelësi drejt Cloud
Computing”, Technological Albania at the 100th Independence Anniversary,
Canadian Institute of Technology – CIT, Tirana, Albania.
6. Resulaj, N. dhe Moçka, B. (Qershor 2012) “Heterogeneous System
Integration in a Homogeneous Focused Web Services via Technology”, ISTI2012, International Conference, Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës

75

Falenderime
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Dua gjithashtu të falenderoj kolegët dhe miqtë që ndihmuan në studimet e mia të
doktoraturës. Falenderoj punonjësit e bankave që ju përgjigjën petësorëve të BI,
punonjësit e prokurimeve për mendimet dhe informacionin e tyre të vyera.
Së fundi, por jo më të parëndësishmet, falenderimet e mia do të shkojnë për familjen
time të dashur. Pa mbështetjen, inkurajimin dhe dashurinë e tyre, studimet e mia nuk
do të bëheshin të mundura.
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Përmbledhje
Zhvillimi i Teknologjisë së Informacionit në dy dekadat e fundit ka rritur sasinë e të
dhënave në sektorët publik dhe privat. Këto të dhëna janë një aset mjaft i rëndësishëm
për këta sektor, të cilët përveç sigurisë dhe menaxhimit të tyre, po shfaqin gjithmonë e
më tepër interes në kthimin e tyre në informacion dhe njohuri. Për këto arsye,
Inteligjenca e Biznesit po implementohet në shumë organizata. Qëllimi i Inteligjencës
së Biznesit është kalimi i informacionit të duhur, në kohën e duhur tek njerëzit e
duhur.
Ky punim shkencor studion arkitekturën e Inteligjencës së Biznesit, duke analizuar
komponentët kryesor të saj, si: metoda më të përshtatshme të ruajtjes të të dhënave,
procesim i pyetësorëve, mjete ETL, motorë në kohë reale, data warehouse, servera
mes-shtresor dhe ndërfaqe grafike. Një veçori themelore e optimizimit të Inteligjencës
së Biznesit është përfshirja e të dhënave të strukturuara, gjysëm të strukturuara dhe të
pastrukturuara. Një tjetër objektiv i këtij punimi, është analizimi i tre tipeve të të
dhënave të mësipërme nëpërmjet teknologjive MapReduce dhe Apache Spark.
Qëllimi kryesor i këtij disertacioni është aplikimi i Inteligjencës së Biznesit në
Prokurimet Publike. Implementimi i përshtatshëm i një framework Inteligjence
Biznesi kërkon kombinimin e njerëzve, teknologjive, proceseve dhe të dhënave.
Studimi fokusohet në sistemin e Prokurimit Elektronik në Shqipëri, i cili edhe pse
është një sistem mjaft efikas, është në fazat e para të implementimit të Inteligjencës së
Biznesit. Të dhënat e grumbulluara nga Sistemi i Prokurimeve Elektronike vlerësohen
me anë të framework-ut të Inteligjencës së Biznesit për të gjeneruar raporte, statistika,
parashikime dhe modele të përshtatshëm për vendimmarrje. Këto informacione do të
përdoren nga të gjithë të interesuarit, si: punonjësit, menaxherët, drejtuesit dhe
qytetarët shqiptarë. Studimi vijon me analizimin, modelimin dhe pasqyrimin e
treguesve kryesorë të performancës (KPI) në Sistemin e Prokurimeve Elektronike.

Fjalë Kyçe: Inteligjencë Biznesi, Big Data, MapReduce, Framework në Inteligjencën
e Biznesi, Optimizimi Inteligjencës së Biznesit, Prokurim Publik, Treguesit Kryesorë
të Performancës
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Abstract
Information Technology evolution of the last two decades has increased the amount of
data on public and private sectors. Those data are a very important asset for the
above sectors and are presenting more and more interest to be convereted in
information and knowledge, as well as security and management. As for these
reasons, Business Intelligence (BI) is being implemented in many organizations. The
purpose of BI is to give right information to the right people on the right time.
This scientific dissertation studies the BI architecture by analyzing its main
components, such as: the most appropriate methods of data storage, query
processing, ETL tools, real time engines, data warehouse, mid-tier servers and
graphical interfaces. An essential feature of BI optimization solution is the
incorporation of structured, semi-structured and unstructured data. Technologies
analysis of MapReduce and Apache Spark is another objevtive of this paper covering
the above three data types.
The main purpose of this dissertation is: Applying Business Intelligence on Public
Procurement. Proper implementation of BI solution framework requires a
combination of people, technology, processes and data. The study focuses on
eProcurement system in Albania, even though is a very efficient system, it is in its
early stages of BI implementation. Data collected from the Electronic Procurement
System have been evaluated by the BI solution framework to generate reports,
statistics, forecasts and appropriate model for decision-making. This information
shall be used by all stakeholders as employees, managers, executives and Albanian
citizens as well. The study proceeds by analyzing, designing and reporting the key
performance indicators (KPI) in e-Procuremen System.

Keywords: Business Intelligence, Big Data, MapReduce, Business Intelligence
Framework, Business Intelligence Optimization, Public Procurement, Key
Performance Indicators
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