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Hyrje
Në ditët e sotme bizneset po përballen me një volum jashtëzakonisht të madh të
dhënash. Zhvillimet galopante në fushën e teknologjisë u japin atyre mundësinë të
ruajnë gjithçka në databazat e tyre, çdo të dhënë në lidhje me klientët, furnitorët,
produktet, blerjet, shitjet, etj. Tendenca është që volumi i të dhënave po
shumëfishohet me ritme të shpejta.
Në mënyrë që të përmirësojnë operacionet e biznesit, organizatat duhet të jenë në
gjendje t’i kuptojnë gjithë këto të dhëna dhe t’i shfrytëzojnë ato për të marrë vendime
efiçente. Informacioni dhe njohuritë për një biznes janë armët më të forta për të
mundësuar një menaxhim efektiv. Por problemi është që jo të gjitha të dhënat që
disponohen shfrytëzohen nga biznesi në funksion të vendimmarrjes. Arsyeja është që
shumica e të dhënave janë të papërpunuara, vijnë nga burime të ndryshme, shumë
herë jokonsistente dhe të paintegruara. Është e nevojshme që këto të dhëna të
përpunohen me mjete kompjuterike, në mënyrë që të transformohen në informacion
me vlerë dhe më tej në inteligjencë aktive. Për zgjidhjen e këtij problemi vjen në
ndihmë Business Intelligence (BI).
Në kushtet e krizës së sotme bizneset kërkojnë mënyra dhe mjete për të mbijetuar në
treg, për t’u ngritur mbi konkurencën e për të rritur fitimet. Një mjet i fuqishëm në
këtë drejtim është informacioni i saktë, i sigurt dhe në kohë reale, i cili është i
domosdoshëm për marrjen e vendimeve efiçente. BI është një teknologji që është
kthyer në prioritet për organizatat, pasi nëpërmjet kësaj teknologjie menaxherët mund
të kenë informacionin që kërkojnë në çdo moment.
BI është një disiplinë relativisht e re midis menaxhimit të biznesit dhe teknologjisë së
informacionit. Me pak fjalë do të thonim që BI është teknologjia në funksion të
vendimmarrjes, dmth në funksion të menaxhimit.
Ky punim hedh dritë mbi këtë disiplinë dhe rëndësinë e jashtëzakonshme të saj. Ai
ofron një studim mbi sistemet BI, duke iu referuar literaturës më të mirë të kohës, por
duke sjellur dhe ilustrime nga fusha të ndryshme, si dhe përvojën dhe arritjet e mia në
fushën e sistemeve BI, kryesisht në sistemin bankar.
Punimi ndahet në 7 kapituj, si më poshtë:
•

Kapitulli i parë hedh një vështrim të përgjithshëm mbi BI, historikun, disa
nga përkufizimet më të mira dhe referencat më të shumta që gjenden në
literaturë, dhe si ndikojnë sistemet BI në procesin e vendimmarrjes në
organizatë. Më pas jepen përdorime të BI-së në fusha të ndryshme, duke u
ndalur më shumë në industrinë bankare.

•

Kapitulli i 2-të është një studim në lidhje me nivelin e implementimit të BI
në sistemin bankar në Shqipëri. Me anë të një hipoteze të ngritur analizojmë
arsyet pse kjo teknologji po kthehet në një domosdoshmëri për sektorin
bankar si dhe përfitimet që ka menaxhimi nga kjo teknologji.
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•

Kapitulli i 3-të përshkruan arkitekturën e një sistemi BI, komponentet dhe
teknologjitë kryesore të tij (data warehouse dhe data marts, ETL, OLAP,
data mining, sistemi raportues, etj), funksionet, kompanitë kryesore që
ofrojnë produkte BI, etj.

•

Kapitulli i 4-t propozon një model të implementimit të arkitekturës BI në
bankë, duke përshkruar shtresat përbërëse të saj dhe lidhjet me njëra-tjetrën.
Propozime konkrete janë bërë në lidhje me çfarë / si mund të ndërtohen
pjesët përbërëse të sistemit dhe proceset përkatëse. Në këtë kapitull trajtohen
gjithashtu problematikat e hasura gjatë operimit të sistemit BI, si dhe
adresimi i tyre.

•

Kapitulli i 5-të eksploron teknologjinë OLAP, që është një nga komponentët
më të rëndësishëm BI, veçoritë dhe aplikimin e saj në procesin e
vendimmarrjes në organizatë. Më pas përshkruhet një sistem OLAP i
implementuar në bankë, duke evidentuar rezultatet që sjell në monitorimin
dhe analizimin e të dhënave të biznesit, si dhe marrjen e vendimeve efikase.

•

Në kapitullin e 6-të trajtohet data mining nga ana teorike, qëllimet, procesi,
teknikat kryesore dhe përdorimet e tyre. Më tej prezantohet një studim më i
thelluar mbi teknikat kryesore data mining dhe krahasimin e tyre.

•

Kapitulli i 7-të prezanton në formën e rasteve të studimit disa aplikime të
data mining në fusha të ndryshme si industria bankare, shitja me pakicë,
kriminalistika dhe siguria e informacionit.

Punimi mbyllet me konkluzionet.

IX

– Business Intelligence dhe përdorimet e saj
1.1. Hyrje
Në ditët e sotme kompanitë e dinë mjaft mirë që informacioni është pushtet.
Zhvillimet galopante në fushën e teknologjisë u japin atyre mundësinë të ruajnë çdo
lloj të dhëne në databazat e tyre, gjë që sjell që volumi i të dhënave që ato duhet të
mirëmbajnë të shumëfishohet me ritme të shpejta. Po flitet për një dyfishim të volumit
të të dhënave në më pak se dy vjet [1]. Por nga ana tjetër jo çdo e dhënë është
informacion me vlerë. Kompanitë duhet të jenë në gjendje që të filtrojnë të dhënat, t’i
përpunojnë ato e të nxjerrin prej tyre atë informacion me vlerë që do ta përdorin për të
marrë vendime efiçente për të tashmen dhe të ardhmen. Për këtë vjen në ndihmë
Business Intelligence (BI).
Në kushtet që ambienti i biznesit bëhet gjithmonë e më i vështirë dhe që ndryshon me
ritme të shpejta, bizneset kërkojnë mënyra dhe mjete për të mbijetuar në treg, për t’u
ngritur mbi konkurencën e për të rritur fitimet. Një mjet i fuqishëm në këtë drejtim
është informacioni i saktë, i sigurt dhe në kohë reale, i cili është i domosdoshëm për
marrjen e vendimeve efiçente. Kjo mund të arrihet nëpërmjet BI, që është një
teknologji që sot është kthyer në prioritet për kompanitë.
Informacioni i saktë duhet t’u serviret jo vetëm menaxherëve por edhe stafit të të
gjitha niveleve në një formë të tillë që të jetë lehtësisht i kuptueshëm, në mënyrë që ky
staf të mund të veprojë në mënyrë të shpejtë. Në të kaluarën shumë vendime janë
marrë ose pa investigim, ose duke përdorur të dhëna të vjetëruara.
BI është një disiplinë relativisht e re midis menaxhimit të biznesit dhe teknologjisë së
informacionit. Me pak fjalë do të thonim që BI është teknologjia në funksion të
vendimmarrjes, dmth në funksion të menaxhimit.
Në këtë kapitull do të hedhim një vështrim të përgjithshëm mbi BI, historikun, disa
nga përkufizimet më të mira, dhe si ndikojnë sistemet BI në procesin e vendimmarrjes
në organizatë. Më pas jepen përdorime të BI-së në fusha të ndryshme, duke u ndalur
më shumë në industrinë bankare.
1.2. Historiku i BI
Termi “business intelligence” është përdorur për herë të parë në 1958 në një artikull
nga Hans Peter Luhn, një kërkues i IBM-së. Por në kuptimin që ka sot, ky term i ka
rrënjët në sistemet DSS (Decision Support Systems), që filluan në vitet 1960 dhe u
zhvilluan deri në mesin e viteve 1980 për të asistuar vendimmarrjen dhe planifikimin
[2].
Me kalimin e viteve janë shfaqur aplikime të ndryshme për të suportuar
vendimmarrjen, si EIS-të (Executive Information Systems), sistemet eksperte dhe
OLAP (Online Analytical Processing). Në fillim të viteve 1990, Howard Dresner, një
analist i Gartner përdori shprehjen “business intelligence” për të përshkruar këto
aplikime. Qysh atëherë ky term filloi të përdorej gjerësisht në industri dhe
universitete, si një term “ombrellë” për të gjitha aplikimet e vendimmarrjes [3].
1

Në fillim, në rastin e sistemeve DSS, të dhënat merreshin nga databazat operacionale
transaksionale OLTP (Online Transactions Processing). Kjo kishte problematikat e
veta, ku më kryesoret ishin performanca dhe shfrytëzimi i pak të dhënave për raporte.
Më pas filloi konceptimi dhe dizenjimi i data warehouse dhe teknikave OLAP, të cilat
ishin arritje mjaft të mëdha. Filluan të perdoreshin termat data warehousing dhe
OLAP dhe shpesh herë me to kuptohej business intelligence. Pra shumë studiues i
përdornin këto terma në vend te njëra-tjetrës (madje kjo mund të haset edhe sot). Por
në kuptimin e sotshëm, një sistem business intelligence është më i gjerë, dhe data
warehouse dhe OLAP janë komponente të tij.
Sot BI është një nga trendet teknologjike dhe prioritet kryesore. Teknologjitë dhe
produktet BI po përhapen me ritme të shpejta. BI është një nga fushat më pak të
prekura nga kriza ekonomike e viteve të fundit. Kompanitë po investojnë gjithmonë e
më shumë në këtë fushë, pasi kanë arritur të kuptojnë përfitimet dhe avantazhet që ajo
sjell. Sipas Gartner – kompania lider në botë për konsulencë dhe kërkime në fushën e
teknologjisë së informacionit, tregu BI parashikohet të jetë rritur në 14.1 bilion dollarë
në 2013 [4].
1.3. Çfarë është business intelligence
Nuk ka një përkufizim universal për business intelligence (BI) të pranuar nga të
gjithë. Në literaturë gjejmë shumë përkufizime. Marka të ndryshme në këtë treg, kur
përkufizojnë BI, japin ngjyrime të ndryshme, në mënyrë që të evidentojnë aspektet më
të mira të produkteve të tyre. Por nqs duam të mbajmë një pozicion asnjanës, duhet t’u
referohemi studiuesve asnjanës. Më poshtë janë disa nga referencat që hasen më
shumë në literaturë në lidhje me business intelligence:
•

Sipas Gibson et al business intelligence është dizenjuar për të suportuar procesin
e vendimmarrjes. Roli i BI-së është të ekstraktojë të dhënat që konsiderohen të
rëndësishme për biznesin dhe t’i paraqesë ose t’i kthejë këto të dhëna në
informacion të përdorshëm për të suportuar vendimmarrjen menaxheriale. BI i
referohet një bashkësie të gjerë platformash software, aplikacionesh dhe
teknologjish që kanë si qëllim të ndihmojnë vendimmarrësit të veprojnë më me
efektivitet dhe efiçencë [5].

•

Vitt et al e përkufizojnë BI si një qasje për Menaxhimin që i jep mundësi
organizatës të përcaktojë cili informacion është me vlerë për vendimmarrjen.
Termi BI përdoret për të karakterizuar një gamë të gjerë teknologjish,
platformash software, aplikacionesh specifike dhe procesesh [6].

•

Sipas Howson BI bën të mundur që njerëzit në të gjitha nivelet e organizatës të
aksesojnë, ndërveprojnë me, dhe analizojnë të dhënat për të menaxhuar biznesin,
përmirësuar performancën, për të zbuluar oportunitete dhe për të operuar me
efiçencë [7].

•

Azvine et al thonë që business intelligence është mënyra se si të dhënat, të cilat
janë një nga asetet më të ҫmuara të organizatës, ruhen, aksesohen, analizohen dhe
kthehen në një informacion me vlerë për të përmirësuar performancën e biznesit
[8].
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•

Dayal et al dhe Yeoh & Koronios japin përkufizime të përafërta, që mund të
përmblidhen si më poshtë: një sistem business intelligence është një bashkësi
mjetesh, teknologjish, produktesh të programuara dhe praktikash që përdoren për
të mbledhur, integruar, analizuar dhe prezantuar volume të mëdha informacioni
për të mundësuar vendimmarrjen [9], [10].

•

Sipas Wixom & Watson business intelligence është një kategori e gjerë
teknologjish, aplikimesh dhe procesesh për mbledhjen, ruajtjen, aksesimin dhe
analizimin e të dhënave, për të ndihmuar përdoruesit të marrin vendime më të
mira [3].

•

Sipas Gartner (kompania lider në botë për konsulencë dhe kërkime në fushën e
IT-së) BI është një term “ombrellë” që përfshin aplikimet, infrastrukturën, mjetet
dhe praktikat më të mira që bëjnë të mundur aksesimin dhe analizimin e
informacionit, për të përmirësuar dhe optimizuar vendimet dhe performancën
[11].

•

Forrester Research (një kompani tjetër e pavarur dhe e njohur për kërkime
teknologjike) e përkufizon BI si një bashkësi të gjerë metodologjish, procesesh,
arkitekturash dhe teknologjish që transformojnë të dhënat në informacion me
kuptim dhe me vlerë, që përdoret për të marrë vendime më efektive strategjike,
taktike dhe operacionale [12].

Në përgjithësi përkufizimet më sipër kanë një fokus të gjerë mbi BI. Disa autorë të
tjerë kanë një fokus më të ngushtë. P.sh. vetë Forrester, përveç përkufizimit të dhënë
më sipër, ka një përkufizim të dytë më të ngushtë për BI, duke iu referuar vetëm
shtresave të sipërme (kryesisht shtresës së prezantimit) të arkitekturës BI, ku
përfshihen raportimi, analitikat dhe dashboard-et.
Por për qëllimet e këtij punimi do të rrimë te përkufizimi i gjerë mbi BI. Sipas këtij
këndvështrimi në një sistem BI mund të përfshihen shumë teknologji, të tilla si: data
warehousing, online analytical processing (OLAP), ad-hoc querying, raportimi,
vizualizimi i informacionit dhe dashboards-et, data mining, extract-transform-load
(ETL) dhe integrimi i të dhënave, pastrimi i të dhënave, menaxhimi i performancës,
etj.
Nga gjithë sa thamë më lart, kuptohet që një sistem BI nuk është një pajisje hardware,
apo një program software, apo një produkt i vetëm. Termi “sistem BI” është një term i
përgjithshëm, term “ombrellë”, që grupon së bashku volume të mëdha të dhënash,
shumë mjete dhe teknika, shumë teknologji, shumë procese. Megjithëse spektri dhe
numri i komponenteve mund të jetë shumë i gjerë dhe i ndryshëm në organizata të
ndryshme, në përgjithësi në një sistem BI gjejmë komponentet e mëposhtme [13]:
•

data warehouse

•

mjetet ETL

•

mjetet OLAP (online analytical processing)

•

mjetet data mining
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•

mjete për raportim dhe ad-hoc querying

•

shtresa e prezantimit (p.sh. dashboards me indikatorë)

Komponentet dhe funksionet e sistemeve BI do të trajtohen më gjerësisht në kapitullin
e tretë.
1.4. Si ndikon BI në procesin e vendimmarrjes
Nga sa thamë më lart, qëllimi i business intelligence është që të dhënat e organizatës
t’u vihen në dispozicion njerëzve të duhur (menaxherë, por jo vetëm) në mënyrë të
tillë që t’i ndihmojë ata të kuptojnë çfarë ndodh aktualisht me biznesin dhe cfarë
mund të ndodhë në të ardhmen, që ata të marrin vendimet e duhura në kohën e duhur.
Vendimmarrja bazohet në informacionin dhe njohuritë e krijuara në organizatë.
Nëpërmjet sistemeve BI mblidhet një volum i madh të dhënash nga burime të
ndryshme, të cilat pastrohen, integrohen, përpunohen dhe ruhen në data warehouse
(DW në figurën më poshtë) për t’u përdorur në procesin e vendimmarrjes.
Sistemet BI suportojnë vendimmarrjen në të treja nivelet e menaxhimit: strategjik,
taktik dhe operacional [13], [14]:
•

Në nivelin strategjik me ndihmën e BI-së vendoset strategjia globale e
organizatës, vendosen objektiva dhe ndiqet realizimi i tyre. Informacioni që
merret nga sistemi BI përdoret për parashikimin e rezultateve të ardhshme
bazuar në ato historike.

•

Në nivelin taktik merren vendime që duhet të jenë në përputhje me
strategjinë e përcaktuar një nivel më lart. Këto vendime synojnë optimizimin
e veprimeve të ardhshme dhe modifikimin e aspekteve organizative,
financiare dhe teknologjike të performancës së organizatës, në mënyrë që ajo
të realizojë objektivat strategjike.

•

Ndërsa në nivelin operacional sistemet BI përdoren për analiza ad-hoc, për
t’iu përgjjigjur pyetjeve mbi operacionet e departamenteve, p.sh. pyetjeve
mbi shitjet, produktet, klientet, kostot, etj, dhe për të identifikuar problemet.
Të gjitha këto ndihmojnë në marrjen e vendimeve, masave dhe veprimeve
konkrete, të cilat synojnë optimizimin e aktiviteteve ditore të organizatës në
përputhje me strategjinë kryesore. Gjithashtu bëhen përmbledhje që u
dërgohen niveleve më të larta, për të suportuar vendimmarjen taktike dhe
strategjike.

Strategjia e vendosur në nivelin më të lartë të menaxhimit përkthehet në objektiva në
nivelet më poshtë, ku secili objektiv lidhet me një indikator, për të cilin vendoset një
vlerë e synuar për t’u arritur. Figura 1.1 tregon një qasje të BPM-së (Business
Performance Management) [14], ku BI është pjesa më e rëndësishme. Këto indikatorë
KPI (key performance indicator) që pasqyrojnë performancën dhe trendet e biznesit
raportohen dhe monitorohen në nivele të ndryshme.
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Figura 1.1. BPM në organizatë
Menaxherët mund të përdorin informacionin që gjenerohet nga sistemet BI në mënyra
të ndryshme, p.sh. nëpërmjet mjeteve OLAP, teknikave data mining, raporteve,
dashboards-eve të KPI-ve, etj. Një sistem i mirë BI është ai që niveleve te ndryshme
hierarkike në organizatë u vë në dispozicion të dhëna të ndryshme, në varësi të
detyrave të ndryshme që ata kanë. P.sh. indikatorët KPI që përdoren në nivelin
strategjik janë të ndryshme nga ato që përdoren në nivelet më të ulëta. Po ashtu, të
dhënat që ofrohen janë në nivele të ndryshme detajimi. P.sh. menaxherëve të nivelit të
ulët u jepen të dhëna / shifra të detajuara, ndërsa menaxherëve të lartë u jepen totale /
agregime.
Një mënyrë tjetër efikase e shfrytëzimit të informacionit nga sistemi BI është
nëpërmjet alerteve. Kur ndodhin ngjarje të caktuara (p.sh. një sekuencë e caktuar
transaksionesh), ose ka devijanca të caktuara në vlerat e indikatorëve që monitorohen,
atëherë sistemi BI gjeneron alerte që u shkojnë përdoruesve të niveleve të caktuara në
organizatë, në mënyrë që ata të marrin vendimet e duhura. Disa alerte mund të sjellin
edhe vendime automatike nga vetë sistemi BI. P.sh. nqs është shitur e gjithë sasia e
një produkti të caktuar, automatikisht mund të bëhet porosia për furnizim të ri.
Duke pasur një sistem të mirë BI, organizata ka në dispozicion mjete të fuqishme në
funksion të vendimmarrjes, pasi është në gjendje t’u përgjigjet pyetjeve të mëposhtme
në të tre komponentët kryesorë, që janë monitorimi, analiza dhe planifikimi:
•

Monitorim:
o

Çfarë ka ndodhur më parë?

o

Çfarë po ndodh aktualisht?
Mjetet që përdoren janë ato të raportimit, dashboard-et, kërkesat adhoc, etj.

•

Analizë:
o

Pse ka ndodhur?
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Mjetet që përdoren janë kryesisht OLAP dhe data mining.
•

Planifikim:
o

Çfarë do të ndodhë në të ardhmen?

o

Çfarë duhet të bëjmë, çfarë masash duhet të marrim që kjo të ndodhë?
Mjetet kryesore në këtë kategori janë teknikat data mining.

1.5. Perdorime të BI në fusha të ndryshme
Business Intelligence përdoret sot gjithmonë e më shumë nga kompanitë që operojnë
pothuaj në të gjitha fushat, pasi sistemet BI ofrojnë informacion të saktë dhe të
shpejtë, i cili është shumë i rëndësishëm në marrjen e vendimeve të duhura që synojnë
përmirësimin e performancës së biznesit dhe arritjen e objektivave. Më poshtë jepen
disa nga përdorimet e BI në fusha të ndryshme [15], [34], [33], [32]:
•

•

Banka dhe institucione financiare:
o

analiza multidimensionale dhe parashikime mbi të dhënat financiare

o

analiza e përfitueshmërisë nga klientët dhe produktet

o

reduktimi i riskut nëpërmjet analizave credit-scoring të klientëve

o

parashikime mbi shlyerjen e kredive dhe analiza mbi politikën e
kreditimit të klientëve

o

klasifikimi dhe segmentimi i klientëve për qëllime marketingu

o

zbulimi i rasteve të pastrimit të parave, vjedhjeve, mashtrimeve dhe
krimeve të tjera finaciare

Shitja me pakicë:
o

analiza multidimensionale dhe parashikime mbi shitjet dhe tendencën e
tyre, klientët, produktet, kohën dhe rajonin

o

parashikimi i kërkesës së tregut për produkte dhe vlerësimi i
konkurencës

o

segmentimi dhe klasifikimi i klientëve

o

analiza e efektivitetit të fushatave publicitare

o

analiza mbi “besnikërinë” e klientëve dhe marrja e masave për mbajtjen
e tyre

o

analizat e shportës së blerjeve dhe rekomandimi i produkteve bazuar në
lidhjet midis tyre

o

menaxhimi i magazinave dhe inventarit

o

menaxhimi i transportit

o

planifikimi i stokut të produkteve sipas vendndodhjeve

o

analiza mbi mashtrimet dhe sjelljet jonormale
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•

•

•

Telekomunikacioni:
o

analiza dhe parashikime mbi tendencat, klientët, produktet, etj, të cilat
kontribuojnë në përmirësimin e biznesit, reduktimin e kostove, ruajtjen e
klientelës

o

profilizimi dhe segmentimi i klientëve, për të evidentuar klientët me
përfitueshmëri të lartë

o

parashikimi i nevojave të klientëve duke analizuar historikun e
përdorimit të produkteve nga ana e tyre

o

analiza mbi “besnikërinë” e klientëve dhe marrja e masave për mbajtjen
e tyre

o

analiza mbi mashtrimet dhe sjelljet jonormale

Kompanitë e sigurimeve:
o

analiza në lidhje me kërkesat për dëmshpërblim nga të siguruarit dhe
premiot e sigurimit

o

analiza mbi nevojat e klientëve dhe produktet që ata përdorin

o

analiza risku në lidhje me një produkt të ri, ose sigurimin e një klienti të
ri

Fusha të tjera ku sistemet BI kanë një rol të rëndësishëm janë transporti,
prodhimi, shëndetësia, administrata dhe institucionet qeveritare,
shkenca dhe inxhinieria, etj.

1.6. BI dhe indikatorët KPI në bankë
Nqs hedhim një vështrim më analitik në biznesin bankar, përdorimet e sistemeve BI i
gjejmë pothuaj në të gjithë sektorët e aktivietit të bankës, ku më kryesoret janë [16],
[17]:
•

•

Menaxhimi i marrëdhënieve me klientët (CRM – Customer Relationship
Management):
o

segmentimi i klientëve (ndarja në grupe me karakteristika të
përbashkëta, ose të ngjashme)

o

analiza mbi përfitueshmërinë e klientëve

o

analiza cross-selling dhe up-selling (vlerësimi i klientëve sipas aftësisë
për të përdorur disa produkte dhe shërbime njëkohësisht, p.sh. depozita,
kredi, transferta, karta debiti dhe krediti, eBanking, etj

o

analiza e efektivitetit të kanalave të ndryshme bankare (degë, ATM,
POS, eBanking)

o

analiza e fushatave të marketingut

Menaxhimi i Aktiveve dhe Pasiveve:
o raporte dhe analiza mbi bilancin
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o analiza mbi likuiditetin dhe cash flow
o analiza mbi strukturën e maturiteteve dhe interesave të produkteve
o analiza mbi strukturën e të ardhurave nga kreditë, etj.
•

Menaxhimi i Riskut:
o profilizimi i klientëve sipas risqeve të ndryshme
o analiza mbi riskun e kredisë dhe marrja e masave për mitigimin i riskut
o analiza mbi portofolin e kredive (pjesa e pashlyer)
o analiza mbi kreditë e këqija
o analiza mbi riskun nga ndryshimi i interesit
o analiza mbi riskun nga ndryshimi i kurseve të këmbimit
o analiza mbi riskun e likuiditetit
o analiza mbi riskun operacional

•

Përpuethshmëria:
o raportimi rregullator (për Bankën e Shqipërisë)
o raportimi sipas standarteve kombëtare dhe ndërkombëtare
o raporte dhe analiza mbi mjaftueshmërinë e kapitalit
o raporte dhe analiza mbi rastet e pastrimit të parave, vjedhjeve,
mashtrimeve, etj.

•

Menaxhimi i performancës së bankës:
o menaxhimi dhe monitorimi i indikatorëve KPI për të gjitha llojet e
aktiviteteve bankare.

Sistemet BI na japin mundësinë që të vendosim dhe monitorojmë indikatorët kryesorë
KPI, që përdoren për të prezantuar gjendjen aktuale të biznesit, për të krahasuar vlerat
aktuale me ato të synuarat, si dhe ndihmojnë për marrjen e vendimeve dhe masave të
duhura.
Disa nga KPI-të kryesore që mund të monitorohen në bankë janë si më poshtë:
•

Numri i klientëve dhe llogarive për degë, monedhë, produkt, tip biznesi,
sektor të ekonomisë, etj.

•

Përfitueshmëria për klient, degë, njësi operacionale, produkt. Krahasimi i
vlerave aktuale me ato të synuarat respektive (target).

•

Të ardhurat për degë, njësi operacionale, produkt. Krahasimi i vlerave
aktuale me ato të synuarat respektive.

•

Kostot për degë, njësi operacionale, produkt. Krahasimi i vlerave aktuale me
ato të synuarat respektive.

•

Të ardhurat operacionale bruto të bankës dhe krahasimi me shpenzimet.
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•

NBI (të ardhurat neto të bankës) periodike dhe krahasimi me vlerat e
synuara.

•

Volumi i depozitave për bankë, klient, degë, produkt, monedhë. Krahasimi i
vlerave aktuale me ato të synuarat respektive.

•

Interesi mesatar i depozitave për bankë, degë, monedhë, produkt.

•

Volumi i kredive për bankë, klient, degë, produkt, monedhë. Krahasimi i
vlerave aktuale me ato të synuarat respektive.

•

Përfitueshmëria nga portofoli i kredive.

•

Volumi, apo numri, i kredive me probleme, ditë-vonesat në shlyerje, për
klient, degë, produkt, monedhë.

•

Raporti i kredive mbi depozitat.

•

Raporti i kredive me probleme në krahasim me totalin.

•

Kosto e riskut dhe krahasimi me vlerën e synuar.

Sistemi BI duhet të jetë në gjendje të paraqesë indikatorët KPI në mënyrë periodike,
në intervale të shkurtra kohore (mundësisht ditore), në mënyrë që të mundësohet një
vendimmarrje e shpejtë. Indikatorët KPI paraqiten dhe monitorohen kryesisht
nëpërmjet dashboards-eve, që janë mjete BI shumë të mira, pasi duke qenë mjete
vizuale, japin shumë informacion të koncentruar në një formë të thjeshtë dhe të
kuptueshme. Gjithashtu sistemi BI jep mundësinë e alerteve kur indikatorët arrijnë
vlera të caktuara ose tejkalojnë nivele kritike.
Përveç dashboard-eve, nëpër banka gjejmë përdorimin e të gjitha mjeteve, aplikimeve
dhe komponenteve BI, si data warehouse, ETL, mjete për OLAP, data mining,
raporte, etj.
Në kapitullin e dytë do të vazhdojmë me një studim në lidhje me sa përdoret
aktualisht BI në sistemin bankar shqiptar, ndërsa në kapitujt pasardhës jepen raste të
ndryshme implementimesh të sistemeve, mjeteve dhe teknikave BI në bankë.
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– BI në sistemin bankar shqiptar
2.1. Hyrje
Në këtë kapitull [54] analizohet BI në sektorin bankar, që është një prej sektorëve më
të rëndësishëm në Shqipëri. Me anë të një hipoteze të ngritur tentojmë të kuptojmë
arsyet pse kjo teknologji po kthehet në një domosdoshmëri për këtë sektor si dhe
përfitimet që ka menaxhimi prej saj. Në këtë kapitull, jo vetëm ofrohet një analizë dhe
vërtetim i hipotezës, por gjithashtu nënvizohen fakte të tjera të rëndësishme që duhen
marrë parasysh në të ardhmen në lidhje me BI në sistemin bankar shqiptar.
Në ditët tona, gjithnjë e më shumë të dhëna financiare mblidhen nga klientët, linjat e
prodhimit, shitjet, faqet e internetit dhe sisteme të tjera. Duke u përballur me databaza
që përmbajnë dhjetra mijëra dhe shpesh miliona transaksione që gjenerohen ҫdo muaj,
menaxherët dhe analistët kërkojnë rrugë efektive për të analizuar të dhënat [18].
Bankat shqiptare përballen me të njëjtën dukuri. Ҫështja që shtrohet është se industria
bankare shqiptare posedon sasi shumë të mëdha të dhënash, por kjo industri nuk ka
aftësinë të konvertojë këto të dhëna në informacion, pasi nuk është mjaftueshëm e
familjarizuar me BI.
Hipoteza që ngritëm për studimin tonë është si më poshtë:
Hipoteza: BI është një teknologji e domosdoshme për sektorin bankar në Shqipëri, i
cili karakterizohet nga një volum i madh transaksionesh dhe përpunon e analizon të
dhëna të konsiderueshme.
Për të vërtetuar / hedhur poshtë këtë hipotezë kemi zgjedhur të anketojmë bankat e
nivelit të dytë në Shqipëri, pasi ato janë kompani që karakterizohen nga volume
shumë të mëdha të dhënash dhe për të cilat informacioni është shumë i rëndësishëm.
Për të konkluduar, sasia e madhe e informacionit në organizatat e biznesit, shtron
nevojën e kuptimit të formave se si mund të përdoren këto të dhëna në shërbim të
biznesit.
Në të gjithë Ballkanin vihet re një dëshirë për të modernizuar sistemin bankar, në
mënyrë që të krijohet një infrastrukturë për të suportuar industrinë financiare.
Përgjithësisht Shqipëria nuk bën përjashtim në këtë drejtim, pasi në vend zhvillojnë
aktivitetin e tyre edhe degë të bankave prestigjioze evropiane. Rrjedhimisht edhe
liderët e konsulencës së teknologjisë financiare kanë lidhur kontratat e tyre me bankat
e nivelit të dytë në vend. Këto rrethana të bëjnë të mendosh që në të ardhmen e afërt
edhe ekspertët e bankave në Shqipëri do të familjarizohen me proceset dhe
aplikacionet e BI-së.
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2.2. Metodologjia
Studimi është mbështetur në përdorimin e metodës kuantitative për mbledhjen e të
dhënave për kërkim. Metoda kuantitative përfshin, por nuk kufizohet në, pyetësorë në
lidhje me një subjekt të caktuar, për të testuar një teori, që matet me anë të numrave
dhe analizohet me teknika statistikore. Metoda kuantitative e kërkimit është një
mënyrë e shkëlqyer për të finalizuar rezultatet dhe për të provuar apo hedhur poshtë
një hipotezë [19].
Gjithashtu është përdorur pyetësori si një nga metodat më të përshtatshme duke u
bazuar në qëllimin dhe hipotezën e ngritur të studimit. Duke pasur parasysh objektivin
e studimit tonë u përqëndruam më shumë tek mbledhja e të dhënave sasiore.
2.2.1. Përzgjedhja e kampionit statistikor
Popullata e përzgjedhur përbëhet nga të gjitha bankat aktive të nivelit të dytë që
operojnë në territorin shqiptar. Në këto banka pyetësorët janë shpërndarë në disa
persona. Këtu mund të përmendim departamente që kanë një lidhje të rëndësishme me
përdorimin dhe avantazhet që u sjell teknologjia BI si psh, departamenti i teknologjisë
së informacionit, departamenti i financës, departamenti i operacioneve, departamenti i
shërbimit të klientëve, etj.
2.2.2. Kufizimet e studimit
Business Intelligence si e tërë nuk është e njohur (përhapur) gjerësisht në Shqipëri,
specifikisht në industrinë bankare. Për rrjedhojë ka këndvështrime dhe perceptime të
ndryshme, të cilat mund të ndryshojnë konkluzionet e këtij studimi. Kufizimi tjetër ka
të bëjë me pyetësorët. Disa nga personat që u pyetën ndoshta nuk i plotësuan saktë
pyetësorët, për disa arsye si: konfidencialiteti i informacionit, të mos qënurit të
interesuar ose familjarizuar me këtë disiplinë, etj.
2.3. Analiza e hipotezës së ngritur
Në këtë seksion do të analizojmë përgjigjet e marra nga pyetësorët e shpërndarë (për
këtë studim u plotësuan 51 pyetësorë nga 12 banka). Nëpërmjet analizimit të këtyre
përgjigjeve duam të kuptojmë rëndësinë që ka Business Intelligence në përpunimin
dhe analizimin e të dhënave në sektorin bankar shqiptar.
Analizimi i përgjigjeve që janë marrë nga pyetësorët është strukturuar në disa pjesë
duke sjellë një pamje më të qartë të raportit BI – sektori bankar në Shqipëri.
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Hipoteza: BI është një teknologji e domosdoshme për sektorin bankar në Shqiperi, i
cili karakterizohet nga një volum i madh transaksionesh dhe përpunon e analizon të
dhëna të konsiderueshme.
Sipas Watson dhe Wixom (2007), BI eshtë një proces që përfshin dy aktivitete:
mbledhja e te dhënave dhe nxjerrja / shpërndarja e të dhënave. Mbledhja e të dhënave,
që tradicionalisht referohet si data warehousing, ka të bëjë me tërheqjen e të dhënave
nga disa sisteme burimore në një data warehouse të integruar. Mbledhja e të dhënave
nuk ka ndonjë vlerë të madhe për organizatën. Vetëm kur të dhënat përdoren për të
marrë vendime, organizata realizon vlerën e plotë nga data warehouse. Pra nxjerrja e
të dhënave është aktiviteti më i rëndësishëm për organizatat. Ky aktivitet i dytë, që
gjerësisht referohet si BI, konsiston në faktin që përdoruesit nga ana e biznesit dhe
aplikacionet aksesojnë të dhënat nga data warehouse dhe i përdorin ato për raportim
(një proces i rëndësishëm në organizatë), OLAP, queries interaktive dhe parashikime
[20].
Më poshtë me raportim / raporte u referohemi mënyrave dhe formateve të ndryshme
te nxjerrjes dhe ofrimit të të dhënave përdoruesve dhe menaxherëve të biznesit në
funksion të vendimmarrjes, që është dhe qëllimi kryesor i BI-së.
2.3.1. Formatet e raporteve të përdorura
Nga rezultatet e pyetësoreve u vu re që pjesa më e madhe e raporteve merreshin
nëpërmjet skedarëve excel dhe raporteve të ndërtuara nga aplikacionet e tjera që
përdoreshin në bankë (figura 2.1).

Figura 2.1. Formatet e raporteve
Ajo që është dhe më e rëndësishme është fakti që edhe përpunimi i të dhënave bëhet
po në këto tipe formatesh. Në mënyrë që raportet të jenë të kuptueshme nga drejtuesit,
pa dyshim që ato duhen manipuluar dhe shfaqur në formate lehtësisht të lexueshme.
Shpesh herë të dhënat kërkohen të paraqiten në pamje multidimensionale, pra të
tregohet varësia e të dhënave nga tregues të ndryshëm financiarë. Kjo gjë është e
vështirë dhe kërkon një farë kohe për t’u përgatitur në formate excel apo text. Një
vështirësi tjetër që haset gjatë raportimit të të dhënave në këto formate është dhe fakti

12

që sa herë kemi ndryshime në vlerat e të dhënave raportet duhen rindërtuar,
riformatuar në formatet standarde të raporteve.
Një rezultat i tillë tregon që bankat kanë nevojë për aplikacione të cilat mund t’u
ofrojnë atyre raportet në formate të cilat janë lehtësisht të manipulueshme, në mënyrë
që ato vetë të kenë mundësinë “të luajnë” me këto të dhëna.
2.3.2. Departamentet që mundësojnë raportet
Nga anketa rezulton që departamentet që mundësojnë raportet janë kryesisht IT-ja
(59%), më pas vjen MIS në bashkëpunim me stafin e IT-së (29%) dhe më pas
departamente të tjera në bankë si Risku apo Kontabiliteti (figura 2.2).

Figura 2.2. Departamentet që ofrojnë raporte
Ajo çfarë vihet re është se për çdo raport rikërkohet ndihma e punonjësve të IT-së.
Nga intervistat e bëra punonjësve të IT-së, ata shprehen se në shumë raste kërkesat që
vijnë janë të pastrukturuara dhe jo të plota. Në shumicën e bankave zhvillimi i
raporteve nuk kalon nëpërmjet një analisti të biznesit dhe kjo rrit mundësinë për të
pasur gabime, pasi për një zhvillues raportesh është e vështirë të kuptojë ndryshimin
midis treguesve financiarë të nevojshëm për vendimmarrje.
Si rezultat i krizës që po kalon ky sektor, bankave u është rritur nevoja për të kuptuar
më mirë gjendjen aktuale dhe për të parashikuar të ardhmen. Institucionet rregullatore
(Banka e Shqipërisë, Ministria e Financave, etj) jo vetëm kanë rritur kërkesat e tyre
për raporte ndaj bankave në mënyrë që të kontrollojnë çdo detaj të aktivitetit
financiar, por dhe kanë ndryshuar standardet me të cilat bankat raportojnë në këto
institucione.
Një rritje e tillë e kërkesave për raporte dhe një përqëndrim i punës kryesisht në
departamentin e IT-së dhe të MIS sjell bllokime të punës, vonesa apo gabime, të cilat
mund të eleminohen nëpërmjet një teknologjie të tillë si Business Intelligence. Përveç
problemit të vonesave në raportime, një pasojë tjetër e kësaj situate është dhe
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mbingarkimi i departamentit të IT-së me punë të cilat çdo departament mund t’i vetëmenaxhojë sipas nevojave të brendshme, pra në mënyrë të decentralizuar.
2.3.3. Rritja e volumit të të dhënave
Sektori bankar në Shqipëri gjatë 15 viteve të fundit ka kaluar në shumë etapa. Gjatë
këtyre viteve një numër i madh bankash u hapën dhe shumë prej tyre konsoliduan
aktivitetin e tyre në Shqipëri. Gjatë këtyre viteve shumica e institucioneve janë
munduar që çdo veprim financiar ta kalojnë nëpërmjet rrugëve formale, pra nëpërmjet
bankave. Gjithashtu, edhe pse sektori bankar po përballet me krizën financiare, bankat
në Shqipëri kanë shtuar numrin e produkteve dhe shërbimeve që u ofrojnë klientëve të
tyre. Të gjitha këto tregojnë për një rritje të numrit të të dhënave në banka.
Pyetjes përsa i përket rritjes së volumit të të dhënave në 5 vitet e fundit pjesa më e
madhe e të anketuarve i është përgjigjur se ky volum është rritur më shumë se 2-fishi
(figura 2.3). Asnjë prej të anketuarve nuk pohon se ky volum nuk ka ndryshuar ose
është rritur më pak se 50% e të dhënave që banka dispononte para 5 vitesh. Të
anketuarit shprehen në intervistat e bëra me gojë, se nëse më parë shumë vlerësime
arriheshin të bëheshin edhe pa patur nevojën e raporteve përmbledhëse, pasi ata ishin
100% në dijeni të vlerave dhe rezultateve, tashmë është tepër e vështirë diçka e tillë,
pasi volumi i të dhënave është rritur së tepërmi.

Figura 2.3. Rritja e të dhënave
Rritja e volumit të të dhënave në këto shifra kuptohet që e bën më të vështirë
menaxhimin e tyre për të gjithë punonjësit që e përpunojnë këtë informacion.
Nëpërmjet Business Intelligence i gjithë ky informacion mund të përmblidhet dhe të
jetë i aksesueshëm dhe i menaxhueshëm për të gjithë punonjësit e kompanisë.
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2.3.4. Rëndësia e të dhënave historike
Në mënyrë që të parashikojnë më mirë të ardhmen, bankave u nevojitet jo vetëm
informacioni aktual, por edhe të dhënat historike. Marrja e shumë vendimeve bazohet
dhe në analizimin e informacionit që i përket së shkuarës. Një ndër pyetjet që iu
drejtua të anketuarve është se sa e rëndësishme ishte për ta ruajtja e informacionit
historik. Nga pergjigjet e marra vihet re që rëndësia e të dhënave historike (në figurën
2.4 paraqitet në rendin rritës nga 1 në 4, ku 4 është “shumë e rëndësishme”) është më
e madhe për departamente si Risku, apo ai i Financës, apo ai i Shitjeve dhe më pak i
rëndësishëm për departamentin e Teknologjisë së Informacionit.

Figura 2.4. Të dhënat historike
Të dhënat historike mund të analizohen në periudha të ndryshme kohore për të
ndjekur indikatorë si përfitueshmëria, analizimi i nevojave të klientelës, identifikimi i
tregjeve të reja apo klientëve të rinj të mundshëm, përcaktimi se cilat produkte janë jo
efektive dhe duhen hequr nga tregu dhe cilat janë karakteristikat e produkteve të cilat
kanë pasur një ecuri të mirë në treg, etj.
Edhe nga pikëpamja e menaxhimit të riskut të dhënat historike janë mjaft të
rëndësishme. Analizimi i transaksioneve dhe sjelljes së klientit në të shkuarën
ndihmon që në mënyrë statistikore të parashikosh sjelljen e tij në të ardhmen.
Të gjitha këto tregojnë që bankave u nevojitet të projektojnë objektivat për të ardhmen
duke u bazuar në performancat e kaluara.
2.3.5. Centralizimi i të dhënave
Rezultatet e anketave na tregojnë se në pjesën më të madhe të bankave arrihet të bëhet
një centralizim i të dhënave, por megjithatë, jo gjithmonë ka një sistem të vetëm
analizues për të gjitha të dhënat (figura 2.5).
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Figura 2.5. Centralizimi i të dhënave
Centralizimi i të dhënave nënkupton mbledhjen e të dhënave nga të gjitha databazat të
cilat ruajnë informacion dhe përqëndrimin e tyre në një të vetme. Ky centralizim
mund të bëhet duke mbledhur të dhënat e sistemit qendror bankar dhe të gjitha
sistemeve të tjera si psh ATM, POS, Web Banking, Internet Banking etj.
Në intervistat e kryera punonjësit shprehen se nëse më parë numri i klientëve ishte i
vogël dhe degët ishin të mirë informuara për çdo transaksion të klientëve të tyre,
tashmë diçka e tillë është e pamundur.
Edhe pse në pjesën më të madhe të bankave centralizimi i të dhënave realizohet, të
dhënat tregojnë se përsëri pjesa më e madhe e punonjësve nuk arrin të ketë një pamje
të plotë të informacionit. Për rrjedhojë dhe analiza që bëhet mbi të dhënat nuk është e
plotë.
Për të kuptuar më mirë klientët, pa dyshim është i nevojshëm një informacion i plotë
për çdo aktivitet të tyre, për çdo produkt që ata zotërojnë. Duke njohur natyrën e
klientit banka e ka më të lehtë t’i shesë atij produktin e duhur. Në këtë drejtim një
ndihmë të madhe japin teknikat OLAP dhe data mining – komponente të rëndësishme
të sistemeve BI.
2.3.6. Lehtësia që ofrojnë aplikacionet BI në bankat që e përdorin atë
Një nga pyetjet që iu drejtua të anketuarve ishte se sa mendojnë ata që i lehtëson
përdorimi i Business Intelligence në përpunimin dhe analizimin e të dhënave. Kësaj
pyetje 69% iu përgjigjën me “Po” (figura 2.6).
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Figura 2.6. BI-Lehtësia në përpunimin e të dhënave
Pjesa më e madhe e të anketuareve që iu përgjigjën me “po” kësaj pyetje ishin
aktualisht duke e përdorur këtë sistem. Ekziston dhe një pjesë e të anketuarve të cilët,
edhe pse përdorin aplikacionet BI, mendojnë që kjo teknologji nuk ka sjellë ndonjë
përmirësim të dukshëm në punën e tyre të përditshme. Nga intervistat me menaxherët
e departamentit të IT-së kuptuam që, edhe pse një pjesë e bankave e kanë zbatuar këtë
tekonologji, përsëri jo të gjithë përdoruesit janë të familjarizuar me përdorimin e kësaj
teknologjie. Kjo kuptohet dhe nga përgjigjja që i është dhënë pyetjes përsa i përket
nevojave për trajnim për përdorimin e kësaj teknologjie, ku pjesa më e madhe i është
përgjigjur me “Po” (pra që kanë nevoja për trajnim). Një pjesë tjetër e të anketuarve të
cilët, edhe pse nuk e përdorin Business Intelligence i janë përgjigjur me “Po” kësaj
pyetjeje, janë ose pjesë e stafit të departamentit të IT-së (pra njohin teknologjinë edhe
pse nuk e përdorin atë), ose janë pjesë e menaxhimit të lartë.
Nga kjo pyetje, ajo që kuptojmë është që në sistemin bankar shqiptar përdoruesit po
ndërgjegjësohen për rëndësinë e kësaj teknologjie dhe në lehtësimin që kjo teknologji
u jep atyre në punët e tyre të përditshme. Pra rëndësia e kësaj teknologjie vlerësohet jo
vetëm nga përdorues të saj, por edhe nga jo përdorues.
2.3.7. Teknika alerti në kohë reale
Figura me poshtë tregon se si i janë përgjigjur të anketuarit pyetjes përsa i përket
nevojës së një aplikacioni që monitoron devijancat e treguesve financiarë në këto
institucione. Nga rezultatet e anketave vihet re që bankat u janë përgjigjur këtyre
pyetjeve pothuajse në mënyrë të barazpeshuar, pra pothuajse gjysma e të anketuarve
përgjigjen që zotërojnë teknika alerti për devijancat e treguesve financiarë dhe gjysma
tjetër që nuk zotërojnë teknika të tilla (figura 2.7).
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Figura 2.7. Teknika alerti
Ky rezultat shpjegohet me faktin që jo të gjitha bankat e përdorin teknologjinë BI e
cila ofron teknika të tilla. Por edhe pse jo të gjitha bankat i përdorin këto teknika kaq
të rëndësishme për punën e tyre, të intervistuarit, sidomos ata të departamenteve si
MIS apo Risk, pranojnë faktin se sa të rëndësishme janë ato për të qenë në korrent në
çdo moment me informacionin. Nëpërmjet tyre ato mund të kuptojnë në kohë reale
ndodhjen e një problemi dhe ta parandalojnë atë.
2.4. Përfundime
Nga analiza e mësipërme nxjerrim një sërë përfundimesh të cilat vërtetojnë hipotezën
e ngritur në këtë studim. Përfundimet tregojnë që rritja e volumit të të dhënave ka
qenë shumë e madhe gjatë këtyre viteve, gjë që e bën shumë te vështirë përpunimin e
tyre. Nga ana tjetër personeli i niveleve të ndryshme ka nevojë jo vetëm për
përmbledhje të këtij informacioni, por edhe të shikojë trendet e të dhënave gjatë
periudhave të ndryshme kohore, apo të përdorë teknika të alertit për rastet e
devijancave të treguesve financiarë.
Edhe pse BI është një ndihmë e madhe në përpunimin e të dhënave që zotërojnë
bankat, rëndësia më e madhe e saj qëndron në faktin që nëpërmjet një sistemi të tillë
përdoruesit kanë më shumë mundësi për të analizuar të dhënat, duke parë kështu
mundësi të reja dhe duke i shtuar vlerë bankës ku punojnë. Të gjitha faktet më sipër
na tregojnë që në sistemin bankar shqiptar është e rëndësishme të zgjerohet përdorimi
i kësaj teknologjie që vlerësohet si një ndër teknologjitë më efektive të viteve të
fundit.
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– Arkitektura, komponentet, funksionet e një sistemi BI
3.1. Hyrje
Siç thamë në kapitullin e parë, Business Intelligence (BI) është një bashkësi
teknologjish, mjetesh, aplikimesh dhe procesesh për mbledhjen, ruajtjen, aksesimin
dhe analizimin e të dhënave, që ka si qëllim të suportojë vendimmarrjen në
organizatë. Në këtë kapitull do të studiojmë në detaje përbërësit kryesorë të një
sistemi BI dhe lidhjet arkitekturore midis tyre.
Në fillim do të përshkruajmë modele të ndryshme arkitekturash për një sistem BI,
duke bërë dhe krahasimin midis tyre. Më pas do të përshkruajmë komponentet dhe
teknologjitë kryesore të tij, funksionet, kompanitë kryesore që ofrojnë produkte BI
dhe tendencat për të ardhmen.
Për qëllimet e mësipërme do t’i referohemi literaturës më të mirë të kohës, por do të
sjellim edhe ilustrime nga fusha të ndryshme dhe nga përvoja.
3.2. Arkitektura BI
Sistemet BI kanë nevojë për një arkitekturë të posaçme, të dedikuar, për arsyet e
mëposhtme:
•

Shfrytëzimi i volumit të madh të të dhënave që ndodhen në databazat e
sistemeve operacionale nuk duhet të ulë performancën e këtyre sistemeve.

•

Të dhënat, siç ato janë në databazat operacionale, nuk janë të përshtatshme
për analiza dhe për t’i ardhur në ndihmë vendimmarrjes. Ato duhen
riorganizuar.

Arkitektura e një sistemi BI është një mënyrë për të paraqitur pjesët përbërëse të
sistemit BI, shtresat, komponentët, lidhjet midis tyre, rrjedhën e informacionit,
proceset, përdoruesit, etj. Duke studiuar literaturat që trajtojnë këtë temë, mund të
themi që nuk ka një arkitekturë unike, të mirëpranuar nga të gjithë, për sistemet BI.
Autorë të ndyshëm propozojnë modele të ndryshme arkitekturash. Këto arkitektura
ndryshojnë në strukturat, komponentet, proceset, apo lidhjet e pjesëve ndërmjet tyre,
për të formuar një sistem të plotë BI.
Sipas Turban et al, një nga autorët që referohet më shumë në literaturë, arkitektura e
një sistemi BI është si në figurën 3.1 dhe përbëhet nga katër komponente kryesore si
më poshtë [21]:

19

Ambienti
Data Warehouse
Burimet e
të Dhënave

Ambienti i
Analitikave të Biznesit
Përdorues
ngaBiznesi

Stafi Teknik
Krijimi i DW
Organizim
Përmbledhje
Standartizim

DW

Akses

Performanca
dhe Strategjia

Menaxherët/Ekzekutivi
Strategjitë BPM

Manipulim, rezultate

Ndërfaqja e Përdoruesit
Komponent i së ardhmes:
sisteme inteligjente

Browser
Portal
Dashboard

Figura 3.1. Një arkitekturë e përgjithshme BI
1.

Data warehouse (DW) dhe burimet e të dhënave. DW është komponenti
qendror i sistemeve BI. Ambienti DW është kryesisht përgjegjësi e stafit të
IT-së.

2.

Analitikat e biznesit. Kjo është një bashkësi mjetesh dhe teknikash për
manipulimin, analizimin dhe zbulimin e informacionit në data warehouse.
Këto mjete dhe teknika ndahen në dy kategori:
•

Raporte dhe queries. Këtu bëjnë pjesë llojet e ndryshme të raporteve
statike dhe dinamike, të gjitha tipet e query-ve, zbulimi i informacionit,
pamje multidimensionale, etj. Këto raporte lidhen gjithashtu edhe me
BPM (komponenti më poshtë).

•

Data mining. Është procesi i kërkimit në databaza ose data warehouses të
mëdha për të zbuluar informacion ose lidhje të fshehta, duke përdorur
mjete automatike inteligjente.

Ambienti analitik është më shumë përgjegjësi e stafit të biznesit.
3.

BPM (Business Performance Management). Ky komponent relativisht i ri
është një portofol aplikimesh dhe metodologjish, ku pjesën kryesore e
përbëjnë ato BI, për monitorimin dhe analizimin e performancës. Këtu
përfshihen proceset e monitorimit të biznesit, p.sh. nëpërmjet dashboardseve të KPI-ve (siç thamë në paragrafin 1.4), si dhe proceset e planifikimit dhe
parashikimit, që janë shtyllat e një strategjie biznesi. Ky komponent përdoret
kryesisht nga menaxherët e lartë.

4.

Ndërfaqja e përdoruesit (p.sh. një dashboard). Përdoruesit e sistemit
aksesojnë sistemin nëpërmjet ndërfaqes së tyre, e cila mund të jetë p.sh. një
browser i thjeshtë, një portal në rang organizate, ose mjete dhe aplikime të
dedikuara. Informacioni u vihet në dispozicion përdoruesve nëpërmjet
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mjeteve të ndryshme si dashboards dhe mjete të tjera vizuale, kube
multidimensionale, raporte të formave të ndyshme, etj.
Nqs i referohemi Baars & Kemper, arkitektura e një sistemi BI përbëhet nga tre
shtresa si më poshtë [22]:
1.

Shtresa e të dhënave është përgjegjëse për ruajtjen e informacionit të
strukturuar dhe të pastrukturuar. Informacioni i strukturuar ruhet kryesisht në
data warehouse (ose data marts). Ndërsa informacioni i pastrukturuar
trajtohet me anë të Sistemeve të Menaxhimit të Dokumenteve dhe
Përmbajtjes (DMS dhe CMS). Informacioni ekstraktohet nga burime të
ndryshme të dhënash, transformohet dhe ngarkohet ne data warehouse
nëpërmjet procesit ETL (Extract – Transform – Load).

2.

Shtresa logjike ofron funksionalitete për analizimin e të dhënave të
strukturuara dhe të pastrukturuara, si dhe suporton shpërndarjen e njohurive.
Këtu bëjnë pjesë OLAP (Online Analytical Processing), data mining, si dhe
funksionalitete për gjenerimin e raporteve të biznesit, për analiza ad-hoc dhe
për implementimin e koncepteve të menaxhimit të performancës.

3.

Shtresa e aksesit u jep mundësi përdoruesve të aksesojnë modelet dhe
funksionalitetet e shtresës logjike, në një mënyrë të përshtatshme, p.sh.
nëpërmjet një portali.

Ndërsa Olszak & Ziemba e ndajnë infrastrukturën BI në tre pjesë [23]:
1.

Teknologji informacioni kryesore që kanë të bëjnë me mbledhjen dhe
ruajtjen e informacionit. Këtu bëjnë pjesë mjetet ETL dhe data warehouses.

2.

Teknologji informacioni potenciale që kanë të bëjnë me analizën dhe
prezantimin e të dhënave. Këtu bëjnë pjesë teknikat OLAP dhe data mining.

3.

Aplikacione BI që suportojnë vendimmarrjen, p.sh. në lidhje me prodhimin,
shitjet, etj.

3.3. Komponentet e një sistemi BI
Siç pamë edhe në referencat e mësipërme, jo të gjithë autorët listojnë të njëjtat
komponente përbërëse të një sistemi BI. Megjithatë, ka disa komponente BI që
listohen nga pjesa më e madhe e autorëve. Por cilët janë komponentet kryesore?
Sipas Baars & Kemper ato janë mjetet e raportimit, OLAP dhe data mining [22].
Ndërsa për Olszak & Ziemba, edhe pse ata listojnë gjashtë komponente BI,
komponentet kryesore janë data warehouse, ETL, OLAP dhe data mining [13].
Nga ana tjetër duhet patur parasysh që jo patjetër të gjitha komponentet janë
njëkohësisht prezente në një sistem BI. Kjo varet nga madhësia e organizatës
kompleksiteti dhe qëllimet e sistemit BI, etj.
Më poshtë do të përshkruajmë komponentet më të rëndësishme të një sistemi BI.
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3.3.1. Burimet e të dhënave
Ky komponent përfshin të gjitha llojet e burimeve të të dhënave që do të integrohen
në sistemin BI. Të dhënat mund të ruhen në databazat e sistemeve të brendshme
operacionale të kompanisë, ose në databazat e sistemeve të jashtme, ose në formate të
ndryshme si Excel, xml, Web, etj. Ato mund të jenë të strukturuara, ose të
pastrukturuara.
Sistemet operacionale të brendshme, që normalisht janë burimi kryesor i të dhënave,
ruajnë të dhëna të cilat përdoren për të suportuar punët e përditshme të biznesit. Këto
sisteme ndryshe quhen edhe OLTP (Online Transactions Proccesing Systems), pasi
bëjnë të mundur kryerjen dhe përditësimin e transaksioneve në kohë reale. Të tilla
janë p.sh. sistemi qendror bankar CBS (Core Banking System), sistemet CRM
(Customer Relationship Management), ERP (Enterprise Resource Planning), etj.
Ndërsa të dhënat e jashtme janë ato që ruhen jashtë kompanisë por që i transferohen
kompanisë nëpërmjet kanaleve të komunikimit. Këtu futen gjithashtu të dhëna që
vijnë nga palët e treta, autoritetet rregullatore dhe shtetërore, Interneti, etj.
Kur ndërtojmë një sistem BI, është e rëndësishme të konsiderohen të gjitha llojet e të
dhënave që na duhen ose që mendojmë se mund të na duhen në të ardhmen, për
analiza dhe vendimmarrje, në mënyrë që t’i mbledhim dhe integrojmë në data
warehouse. Prandaj pjesëmarrja dhe bashkëpunimi i specialistëve nga të dyja palët IT
dhe biznes është shumë i rëndësishëm.
3.3.2. ETL (Extract – Transform – Load)
Procesi ETL është një nga komponentet më të rëndësishme përsa i përket ndërtimit të
një sistemi efikas BI. Ai konsumon deri në 80% të burimeve të zhvillimit [24].
Procesi ETL përbëhet nga tre nënprocese:
•

Ekstraktimi: leximi / tërheqja e të dhënave nga burimet e ndryshme.

•

Transformimi: konvertimi në formatin e dëshiruar, duke u bazuar në rregulla
biznesi, për të krijuar struktura të përshtatshme për raportim, analiza dhe
vendimmarrje. Këto struktura janë multidimensionale, njëlloj si data
warehouse. Pra në këtë fazë të dhënat konvertohen në të njëjtën skemë me
atë të data warehouse (p.sh. snowflake; në paragrafin më poshtë trajtohen
skema të ndryshme).

•

Ngarkimi: shkrimi i të dhënave në sisteme përfundimtare, të tilla si data
warehouse, datamart, apo aplikacione analizuese.

Komponentet përbërëse të ETL-së janë:
•

Konektorët për aksesimin e të dhënave burim. Të dhënat mund të vijnë nga
platforma të ndryshme DBMS (Database Management System) si IBM,
Oracle, Microsoft, etj, por edhe formate të tjera nga më të ndryshmet.
Prandaj lidhja me burime të ndryshme dhe integrimi i të gjitha të dhënave në
data warehouse ngelet një sfidë.
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•

Metadata, që përshkruajnë të dhënat burim, të dhënat përfundimtare dhe
transformimet e të dhënave.

•

Funksionet e transformimit.

Një tjetër sfidë për ETL-në, pra dhe për gjithë sistemin BI, është cilësia e të dhënave.
Shpesh të dhënat që merren nga burime kaq heterogjene mund të jenë jo të sakta, jo të
plota, të dublikuara, jo konsistente. Prandaj pastrimi i të dhënave ngelet një detyrë e
rëndësishme, një problem që duhet zgjidhur, në të kundërt do të cënohej besueshmëria
e sistemit BI.
Procesi ETL mund të ishte manual, p.sh. duke shkruar kod në SQL, por nuk do të
ishte efiçent dhe i saktë. Prandaj sot përdoren mjete automatike ETL, kryesisht
grafike, të cilat janë të integruara në paketat BI të kompanive më të mëdha softwar-ike
(IBM, Oracle, Microsoft, etj), ose mund të jenë mjete të pavarura.
Pas çdo faze të procesit ETL të dhënat normalisht ruhen në databaza ndihmëse, në
mënyrë që nqs ndodh ndonjë problem të mos fillojmë procesin nga fillimi. P.sh.
databaza ku ruhen të dhënat pas fazës së transformimit zakonisht njihet me emrin
Stage.
Procesi ETL ekzekutohet në mënyrë periodike, p.sh. ditore, për përditësimin e të
dhënave të data warehouse, për t’u përdorur më tej për të nxjerrë raporte dhe për të
bërë analiza OLAP dhe data mining.
3.3.3. Data warehouse dhe data mart
Nëpërmjet procesit ETL të dhënat që ekstraktohen nga sistemet OLTP transformohen
dhe më pas ngarkohen në data warehouse, e cila është “zemra” e një sistemi BI. Data
warehouse është një databazë ku të dhënat ruhen në mënyrë të përshtatshme për
përdoruesit për raportim, analiza OLAP dhe data mining, duke suportuar kështu
vendimmarrjen në organizatë.
Në këtë këndvështrim Han et al e përkufizojnë data warehouse si një magazinë të
dhënash konsistente, që shërben si një implementim fizik i një modeli të dhënash që
suporton vendimmarrjen, i cili ruan informacionin që i nevojitet organizatës të marrë
vendime strategjike. Data warehouse shpesh shihet edhe si arkitekturë e ndërtuar nga
integrimi i të dhënave nga shumë burime heterogjene, për të suportuar queries të
strukturuara dhe ad-hoc, raportimin analitik dhe vendimmarrjen [34].
Përkufizimin klasik për një data warehouse e ka dhënë Bill Inmon (qe referohet edhe
si “babai i data warehousing”) [24] si: një bashkësi të dhënash e orientuar nga
subjekti, e integruar, e qëndrueshme dhe variante në kohë, që suporton
vendimmarrjen menaxheriale.
•

E orientuar nga subjekti: të gjitha të dhënat që kanë lidhje me një subjekt,
ngjarje, apo aktivitet biznesi lidhen me njëra-tjetrën.

•

E integruar: ndërthurja e të dhënave që merren nga burime të ndryshme, në
mënyrë të tillë që e njëjta e dhënë të ketë të njëjtin kuptim kudo në data
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warehouse. Kjo mund të duket një detyrë e lehtë, por të mund të ofrosh të
dhëna të konsoliduara dhe konsistente është shumë sfiduese.
•

E qëndrueshme: read-only. Pra të dhënat pasi kanë shkuar në data
warehouse, nuk mund të fshihen ose modifikohen.

•

Variante në kohë: të gjitha të dhënat dhe të gjitha ndryshimet e tyre në kohë
ruhen në data warehouse. Pra data warehouse përmban të dhëna historike, që
na japin mundësinë të kryejmë analiza jo vetëm të situatës aktuale të biznesit,
por edhe te trendeve të tij, duke bërë parashikime për të ardhmen.

Ndërsa data warehouse përfshin të dhënat nga të gjitha fushat e biznesit, pra të gjitha
të dhënat në rang organizate, data mart nga ana tjetër është një nënbashkësi e data
warehouse që fokusohet në një fushë specifike të biznesit (p.sh. data mart për Riskun,
data mart për Financën, Marketingun, etj).
Më lart thamë që të dhënat në data warehouse (ose data mart) organizohen në mënyrë
të përshtatshme për t’i ofruar biznesit inteligjencën e kërkuar. Modeli më i
përdorshëm sot për organizimin e të dhënave në data warehouse është ai
multidimensional, sipas të cilit të dhënat organizohen në dimensione dhe fakte (ose
masa) në struktura në formë kubi.
Dimensionet janë faktorët, ose entitetet e biznesit për të cilat mbahen të dhënat. Të
tilla janë p.sh.: degët e bankës, klientët, produktet / artikujt, dimensioni kohë (ndoshta
më i përdorshmi, pasi aplikohet kudo), etj. Ndërsa faktet janë të dhënat numerike, si:
numri i llogarive bankare, numri i klientëve, volumi i shitjeve, etj.
Modeli multidimensional i data warehouse / data mart mund të jetë në një nga tre
skemat e mëposhtme:
•

Skema yll. Kjo skemë, e cila është më e përdorshmja, ka në qendër një tabelë
të madhe faktesh (shumë rekorde), e cila lidhet me disa tabela relativisht të
vogla dimensionesh rreth saj. Tabela e fakteve përmban emrat e fakteve, vetë
faktet, si dhe çelësat / kodet për t’u lidhur me tabelat e dimensioneve. Sipas
kësaj skeme, për çdo dimension kemi vetëm një tabelë, që do të thëtë që të
dhënat në këtë tabelë mund të jenë të panormalizuara (të dhëna që përsëriten
nëpër rekorde).
P.sh. në figurën 3.2 jepet një skemë yll për data warehouse të llogarive në
një bankë.
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Figura 3.2. Skema yll për data warehouse të llogarive bankare
Siç shihet, disa nga dimensionet janë të panormalizuara. Grupet e ngjyrosura
të fushave / atributeve krijojnë përsëritje nëpër rekorde. P.sh. nëse banka ka
10 degë në Tiranë, në 10 rekordet e tabelës “Degët” do të kishim përsëritje
(… Shteti = “Shqipëri”, Rajoni = “Qendror”, Qyteti = “Tiranë”…). Qoftë
edhe degët e qyteteve të ndryshme do të krijonin të dhëna të përsëritura nëpër
rekorde, p.sh.:
(… Shteti = “Shqipëri”, Rajoni = “Jugor”, Qyteti = “Gjirokastër”…),
(… Shteti = “Shqipëri”, Rajoni = “Jugor”, Qyteti = “Sarandë”…).
•

Skema snowflake. Kjo skemë është e ngjashme me skemën yll, me dallimin
që disa (ose të gjitha) dimensionet janë të normalizuara. Kjo sjell që tabelat e
dimensioneve të ndahen duke formuar tabela të tjera.
Figura 3.3 tregon skemën snowflake që merret pas normalizimit të tabelave të
dimensioneve të shembullit të mësipërm.
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Figura 3.3. Skema snowflake për data warehouse të llogarive bankare
Sipas skemës yll data warehouse okupon më shumë hapësirë në disk, në
krahasim me skemën snowflake, për shkak se tabelat e dimensioneve mund të
jenë të panormalizuara. Por nga ana tjetër performanca që ajo ofron në
përgjigje të kërkesave (query-ve) të ndryshme është më e madhe. Kjo është e
kuptueshme, për faktin se për të njëjtën kërkesë, në skemën snowflake do të
përfshiheshin më shumë tabela, dmth do të kishim më shumë joins, të cilat
janë të kushtueshme nga aspekti i performancës. Kjo është arsyeja pse skema
yll përdoret më shumë.
•

Skema konstelacion. Kjo skemë ka në përbërje më shumë se një tabelë
faktesh, të cilat përdorin të njëjtat tabela dimensionesh. Ajo përdoret më
shumë për data warehouse të mëdha, ndërsa për data marts, apo data
warehouse të vogla, ato që përdoren më shumë janë skemat yll dhe
snowflake.

Dy janë metodat më të përdorshme për dizenjimin e data warehouse, sipas dy prej
autorëve më të njohur:
1.

Metoda “lart – poshtë” (top – down). Sipas kësaj metode të mbrojtur nga
Bill Inmon [25], pasi mblidhen dhe analizohen kërkesat e biznesit në rang
organizate, ndërtohet në fillim data warehouse me tabelat e fakteve dhe
dimensioneve, dhe më pas gjenerohen data marts për fushat / departamentet /
proceset e veçanta të biznesit (figura 3.4).
Të dhënat që vijnë nga burime të ndyshme ruhen në data warehouse, e cila
shihet si magazina qendrore e të dhënave të organizatës prej nga buron
inteligjenca e biznesit. Në shumicën e implementimeve, nuk përdoret direkt
data warehouse, por ndërtohen më parë data marts përkatëse dhe mbi këto të
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fundit gjenerohen raporte, ndërtohen kube OLAP, modele data mining dhe
bëhen analiza të ndryshme mbi të dhënat.

Data Mart
ETL

Data Warehouse

Data Mart
Data Mart

Figura 3.4. Metoda “lart – poshtë” e dizenjimit të data warehouse
2.

Metoda “poshtë – lart” (bottom – up). Kjo metodë e propozuar nga Ralph
Kimball [26] i trajton të ndara fushat / departamentet e ndryshme të
organizatës, duke ndërtuar një data mart për secilën, sipas modelit
multidimensional me dimensione dhe fakte. Përpjekje bëhen që dimensionet
që ndërtohen për një data mart, të mund të përdoren edhe në të tjerat (të
ashtuquajtura “dimensione të konfirmuara”).
Implementimi i kësaj metode sjell rezultate të menjëhershme, pasi sapo
ndërtohet data mart i një departamenti të caktuar, ai mund të përdoret për
raporte, analiza, etj, pa pritur ndërtimin e të gjitha data mart-eve.
Më tej data marts mund të bashkohen (ose jo) për të krijuar një data
warehouse për të gjithë organizatën (figura 3.5).

Data Mart
ETL

Data Mart

Data Warehouse
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Figura 3.5. Metoda “poshtë – lart” e dizenjimit të data warehouse
Nuk mund të themi se cila metodë është më e mira, pasi secila ka avantazhet dhe
disavantazhet e veta. Kështu, metoda “lart – poshtë” ofron konsistencë në të
dhënat e data marts-eve të ndryshme, pasi të gjitha data marts kanë të njëjtin
burim. Ndërsa metoda “poshtë – lart” ka mangësi në konsistencën e të dhënave.
Nga ana tjetër, metoda “lart – poshtë” është më komplekse dhe kërkon shumë më
tepër kohë dhe buxhet për t’u implementuar. Gjithashtu kjo metodë nuk është
shumë fleksibël në rast se ndyshojnë kërkesat e një departamenti të veçantë, pasi
në një rast të tillë e gjithë struktura e data warehouse duhet rishikuar.
Në të shkuarën data warehouse përmbante vetëm të dhëna historike, të detajuara dhe
të agreguara (shumatore), të cilat përditësohen periodikisht. Kështu, edhe raportet, ose
analizat që bëhen mbi to, nuk përfshijnë të dhënat më të fundit. Ndërsa vitet e fundit
është futur koncepti ODS (Operational Data Source), që është një databazë me
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strukturë të ngjashme me databazat burimore të të dhënave (duke aplikuar edhe
metoda për pastrimin e të dhënave gjatë integrimit), e cila përditësohet me një
frekuencë shumë më të lartë se data warehouse, dhe kështu përmban të dhëna pothuaj
në kohë reale. Pra dallimi kryesor ndërmjet data warehouse dhe ODS është që e para
përdoret më shumë për raporte dhe analiza mbi të dhënat historike, ndërsa e dyta për
raporte operacionale në kohë (pothuaj) reale.
Për të bërë një përmbledhje të sa thamë më lart, data warehouse ndryshon nga
databazat OLTP, të cilat janë të specializuara për të suportuar transaksionet në kohë
reale të biznesit. Data warehouse është e specializuar për raportim dhe analiza, pra
për të suportuar vendimmarrjen në organizatë dhe për këtë qëllim ajo ruan të dhëna
historike, të dhëna të detajuara (granulare / atomike, p.sh. shitjet për çdo artikull), por
edhe të dhëna të agreguara / shumatore sipas dimensioneve (p.sh. totali i shitjeve për
të gjithë dyqanin, ose për të gjithë qytetin, ose për të gjithë vitin). Gjithashtu data
warehouse shpesh mund të jetë e panormalizuar. Ruajtja e të dhënave të agreguara
dhe mosnormalizimi, megjithëse sjell përsëritje të të dhënave (pra më shumë hapësirë
në disk) rrit performancën ndaj kërkesave të përdoruesve.
Përveç të dhënave të detajuara dhe të agreguara, data warehouse përmban edhe
metadata, që janë të dhëna mbi të dhënat. Metadatat janë të nevojshme gjatë procesit
të ETL-së, por edhe për krijimin e shumatoreve.
3.3.4. OLAP
OLAP (Online Analytical Processing) është një nga komponentet BI më të
rëndësishme. Është kaq i rëndësishëm sa shpesh kur thuhet “business intelligence”
nënkuptohet OLAP dhe anasjelltas.
OLAP përdoret për analiza what-if, analiza interaktive dhe nga perspektiva të
ndryshme mbi të dhënat. Në fillim, me të dhënat që merren nga data warehouse / data
mart krijohen kubet OLAP, që janë struktura multidimensionale të dhënash të
organizuara në dimensione dhe fakte. Ky lloj organizimi ofron performancë të lartë në
analizat dhe simulimet financiare. Më pas aplikohen teknikat OLAP, që njihen edhe
me termin “slice-and-dice” për t’i parë dhe analizuar të dhënat në kohë reale dhe nga
kënvështrime të ndryshme, të përmbledhura sipas dimensioneve të ndryshme, ose të
detajuara.
Një trajtim i detajuar i OLAP jepet në kapitullin e 5-të.
3.3.5. Data mining
Data mining është procesi automatik i zbulimit të informacionit me vlerë, i fshehur
brenda volumeve të mëdha të të dhënave. Edhe nëpërmjet analizave OLAP deri në një
fare mase mund të zbulohet informacion me vlerë, por sidoqoftë mundësitë janë të
kufizuara, pasi të dhënat shikohen me sy. Ndërsa nëpërmjet teknikave automatike
data mining mund të zbulohen më tepër lidhje dhe modele brenda të dhënave, të cilat
vështirë se mund të kapen me sy.
Një trajtim i detajuar i data mining jepet në kapitujt 6 dhe 7.
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3.3.6. Raportimi
Sistemi raportues ka të bëjë me mjetet për gjenerimin sipas kërkesave të përdoruesve
dhe vënien në dispozicion të tyre të raporteve të ndryshme. Të dhënat merren nga
databaza të ndryshme, që kryesisht janë data warehouse, ose data marts.
Raportimi është një nga funksionet kryesore që duhet të ofrojë një sistem BI, sidomos
nga këndvështrimi dhe nevojat e shumicës së përdoruesve në organizatë.
Për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e sistemit raportues një rëndësi kritike merr
bashkëpunimi midis IT-së dhe biznesit, në mënyrë që të ndërtohen raportet e duhura.
Raportet mund të jenë në formate dhe forma të ndyshme si tabelë, grafik, etj.
Tipet e raporteve janë si më poshtë:
•

Raporte dinamike: janë raporte të paracaktuara, të ndërtuara nga IT dhe të
vëna në dispozicion të përdoruesve, të cilat ekzekutohen nga përdoruesit kur
ata duan, ose skedulohen që të ekzekutohen nga sistemi në një orar të
caktuar. Këto raporte mund të jenë edhe parametrike, dmth që perdoruesi
vendos një ose disa parametra para se ta ekzekutojë raportin (p.sh. datën e
fillimit dhe datën e mbarimit te periudhës, një monedhë të caktuar, etj).

•

Raporte ad-hoc: janë raporte që krijohen aty për aty nga përdoruesi pa
ndihmën e IT-së. Këto raporte, ose më mirë kërkesa për informacion,
përdoren për t’iu përgjigjur shpejt një pyetjeje, për të prodhuar një indikator,
etj.

•

Dashboards: raporte me indikatorët KPI, që monitorojnë ecurinë e biznesit
dhe tregojnë tendencat dhe pritshmëritë. Në përgjithësi ato tregojnë vlerat
kurrente të indikatorëve kundrejt vlerave të synuara. Dashboards-et janë
mjete BI shumë të mira, pasi duke qenë mjete vizuale, japin shumë
informacion të koncentruar në një formë të thjeshtë dhe të kuptueshme për
menaxherët.
Figura më poshtë tregon një shembull dashboard-i.

No. of new accounts

Figura 3.6. Shembull dashboard-i
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•

Raporte OLAP: përdoren për të eksploruar në mënyrë dinamike, interaktive
të dhënat e kubeve OLAP. Këto raporte janë zakonisht pjesë e mjeteve
OLAP.

•

Raporte data mining: përdoren për të parë rezultatet e teknikave data
mining. Por keto raporte janë zakonisht pjesë e mjeteve data mining.

•

Raporte mbi metadata: janë raporte që japin informacion në lidhje me
metadatat, p.sh. cfarë të dhënash janë të disponueshme, si janë transformuar
ato, cilët janë përdoruesit që përdorin secilin nga raportet, etj.

Në kapitullin e 4-t trajtohet një model i implementimit të sistemit BI në bankë, ku
sistemi raportues është një nga komponentet më të rëndësishme. Forma të ndryshme
raportesh jepen për ilustrim.
3.3.7. Portali BI
Portali BI është ndërfaqja kryesore e përdoruesve për të aksesuar aplikimet BI. Ai
është kontakti i parë i përdoruesve me BI. Zakonisht është një browser nëpërmjet të
cilit përdoruesit aksesojnë të gjitha shërbimet e sistemit BI, raportet dhe
funksionalitetet e tjera analitike [2].
Pra portali BI është një ambient bashkëpunimi dhe ndarje informacioni. Një nga
mjetet më të përdorshme është Microsoft Sharepoint.
Gjithsesi portali BI nuk është një komponent i domosdoshëm, dhe jo gjithmonë e
gjejmë në sistemet BI.
3.4. Funksionet, kompanitë kryesore dhe tendencat në tregun BI
Për zhvillimet më të fundit në tregun BI i referohemi Gartner, që është kompania lider
në botë për konsulencë dhe kërkime në fushën e teknologjisë së informacionit. Sipas
Gartner funksionet që ofrojnë platformat e BI dhe analitikave janë 17 dhe ndahen në 3
kategori [4]:
•

Shpërndarja e informacionit: raportimi, dashboard-et, ad-hoc queries,
integrimi me Microsoft Office dhe mobile BI.

•

Analiza: vizualizimi interaktiv, zbulimi i të dhënave bazuar në kërkim,
inteligjenca e vendndodhjes dhe gjeospaciale, analitikat e avancuara dhe
OLAP.

•

Integrimi: infrastruktura BI dhe administrimi, menaxhimi i metadatave,
grumbullimi dhe modelimi i të dhënave nga përdoruesi i biznesit, mjetet e
zhvillimit, analitikat e ndërfutshme në proceset e biznesit, bashkëpunimi dhe
suporti për big data.

Kompanitë kryesore që ofrojnë produkte BI janë Microsoft, IBM, SAS, SAP, Oracle
dhe MicroStrategy, së bashku me Tableau dhe Qlik të cilat kanë përparuar me hapa
gjigante vitet e fundit:
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Figura 3.7. Kuadranti magjik për platformat e BI dhe analitikave [4]
Parashikimet për të ardhmen janë që BI do të vazhdojë të jetë një nga tregjet me
rritjen më të shpejtë, nxitur nga [4]:
•

Investimet e vazhdueshme në teknologjitë e zbulimit të të dhënave

•

Zhvillimet në teknologjitë e përgatitjes së të dhënave (ETL)

•

Zhvillimet në ambientet e bashkëpunimit dhe sociale për ndarjen e
informacionit dhe analizave BI

•

Integrimi i BI me menaxhimin e performancës

•

Zhvillimet në mobile BI

•

Zhvillimet në cloud BI

•

Investimet për integrimin e mjeteve tradicionale BI (raporte, dashboard-e),
analizave interaktive, analitikave dhe proceseve të biznesit, që u vijnë në
ndihmë përdoruesve të biznesit gjatë operacioneve dhe vendimmarrjes

•

Investimet në analitikat që lidhen me IoT (Internet of Things).
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– Një model i implementimit të arkitekturës BI në Bankë
4.1. Hyrje
Siç thamë në kapitullin e parë, BI ka të bëjë me mënyrën se si të dhënat, ruhen,
aksesohen, analizohen dhe kthehen në një informacion me vlerë për të përmirësuar
performancën e biznesit.
Ndërtimi i një sistemi BI në një organizatë kërkon një plan të mirëpërcaktuar,
meqenëse BI ka një arkitekturë e cila përfshin shumë teknologji, komponente, procese
dhe kërkon një analizim shumë të mirë të secilës prej tyre dhe mënyrës se si këto
komponente do të lidhen apo ndërveprojnë me njëra tjetrën. Dështimi apo suksesi i
një sistemi të tillë, i cili ka një kosto relativisht të lartë, varet pikërisht nga dizenjimi i
kësaj arkitekture. Një arkitekturë jo e mirë e një sistemi të tillë do të sillte probleme jo
vetëm në performancë, por edhe në informacionin që do të analizonte dhe përcillte tek
përdoruesit. Një sistem BI që nuk është në gjendje të përcjellë informacionin e duhur
te përdoruesit nuk mund të konsiderohet i suksesshëm. I suksesshëm është ai sistem
BI që ofron informacionin e duhur, personave të duhur, në kohën e duhur.
Për një teknologji kaq komplekse kuptohet që është e vështirë të jepet një kornizë
fikse e arkitekturës së saj, e cila do të na garantonte susksesin e implementimit. Siç
thamë në kapitullin e tretë, në literaturë gjejmë arkitektura të ndryshme për një sistem
BI. Ndërsa në këtë kapitull do të propozojmë një model të implementimit të
arkitekturës BI në bankë. Gjithashtu do të trajtojmë problematikat e hasura dhe
zgjidhjet e tyre.
4.2. Arkitektura e sistemit BI
Modeli që propozojmë është një arkitekturë me 5 shtresa, si në figurën 4.1:

Figura 4.1. Arkitektura e një sistemi BI
Ky model është implementuar në një bankë, e cila ka më shumë se 10 vjet që operon
në tregun bankar dhe gjatë këtyre viteve, si sasia e të dhënave që janë ruajtur në
sistemet e saj, ashtu dhe kanalet e komunikimit të kësaj banke me klientët janë rritur.
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Në një treg tepër konkurues si tregu bankar, ku bankat po ofrojnë produkte sa më
inovative duke synuar jo vetëm klientelë të re por dhe duke kërkuar fuqizimin e
marrëdhënies me klientët ekzistues, nevoja e menaxhimit, por edhe punonjësve në
front të parë, për sa më shumë informacion është shumë e qartë. I gjithë ky
informacion ndodhet në të dhënat që ruhen në databazat e saj.
Duke adresuar problematikat e hasura dhe objektivat për të ardhmen banka inicioi një
projekt për ndërtimin e një sistemi Business Inteligence, i cili do të mund të
suportonte menaxhimin me informacionin e nevojshëm për një vendimarrje sa më
efektive. Ky projekt përfshinte dizenjimin e një data warehouse, ndërtimin e një ETL
që do të popullonte këtë data warehouse me të dhëna nga sistemi i saj transaksional
apo sistemeve të tjera periferike, si dhe paraqitjen e të dhënave me anë të mjeteve të
duhura që do t’i paraqisnin inforrmacionin menaxhimit të çdo niveli në një formë sa
më të qartë.
Sistemi u ndërtua mbi platformën Microsoft BI (SQL Server 2008 dhe komponentët
shoqërues). Ky vendim u mor pasi kjo platformë u vlerësua që ofronte zgjidhjen më të
mirë për buxhetin që u vendos të shpenzohej.
Më poshtë do të bëjmë një prezantim të teknologjisë Microsoft BI dhe më tej do të
shpjegojmë sistemin BI që u implementua në bankë, shtresat e arkitekturës, si dhe
lidhjet e këtyre shtresave me njëra – tjetrën [55].
4.3. Teknologjia Microsoft BI
Suita Microsoft BI përfshin këto komponente kryesore:
•

SQL Server 2008 / 2012 – platforma bazë ku ruhen dhe menaxhohen databazat.
Microsoft SQL Server është një nga produktet më të mira në treg për menaxhimin
e databazave dhe zhvillimin e aplikimeve mbi to.

•

SSIS (SQL Server Integration Services) – mjet për ETL. SSIS përdoret për
mbledhjen e të dhënave nga shumë burime dhe integrimin e tyre në data
warehouse.
SSIS ka konektorë të ndryshëm për t’u lidhur me burime të dhënash të tipeve nga
më të ndryshmet, si sisteme databazash relacionale (p.sh. Oracle), shërbime web,
FTP, xml, excel, etj. Komponente të tjera të SSIS janë: DQS (Data Quality
Services) për pastrimin e të dhënave dhe MDS (Master Data Management) për
menaxhimin e të dhënave master.

•

SSAS (SQL Server Analysis Services) – ofron struktura të integruara të të
dhënave të biznesit që përdoren si bazë për OLAP, data mining, raportim dhe
vizualizim (p.sh. scorecards të indikatorëve KPI – key performance indicators).
Kubet OLAP në SSAS janë struktura multidimensionale, që përdoren për analiza
interaktive me performancë të lartë. Gjithashtu, strukturat data mining në SSAS,
të cilat ndërtohen mbi bazën e nëntë algoritmeve të ndryshme, përdoren për të
zbuluar modele dhe relacione të fshehura midis të dhënave, si dhe për të bërë
parashikime mbi të ardhmen.
33

SSAS ofron gjithashtu mundësinë për vendosjen e indikatorëve KPI mbi kubin e
të dhënave, të cilat përdoren për të monitoruar ecurinë e biznesit.
•

SSRS (SQL Server Reporting Services) – mjet për gjenerim, menaxhim dhe
shpërndarje raportesh. Normalisht raportet gjenerohen nga kubet SSAS, pasi siç
thamë performanca është e lartë. Por ato mund të gjenerohen edhe direkt nga data
warehouse.

•

PowerPivot, Power View, Excel – mjete të fuqishme për përdoruesit fundorë për
eksplorimin, analizimin dhe vizualizimin e të dhënave. Nëpërmjet këtyre mjeteve
mjaft fleksible, përdoruesit mund të analizojnë të dhënat e kubit (dimensionet dhe
masat) në mënyrë interaktive dhe nga këndvështrime të ndryshme, si dhe të bëjnë
data mining direkt nga kompjuterat e tyre.

Mjete të tjera Microsoft që suportojnë BI janë:
•

SharePoint 2010 ose 2013 – një portal ku vendosen të gjitha raportet,
dashboards-et, etj, i aksesueshëm nga të gjithë përdoruesit me të drejta të
ndryshme. Ky komponent nuk është i domosdoshëm në një sistem BI, pasi në
shumë raste mund të mjaftohemi me SSRS. Megjithatë SharePoint ofron
funksionalite të gatshme për bashkëpunim, rrjete sociale, kërkime në të dhënat e
organizatës, etj.

•

BIDS (Business Intelligence Development Studio) – platforma ku zhvillohen të
gjitha objektet që përdoren për BI, si paketat SSIS, kubet SSAS, raportet, etj).
BIDS përdor ambientin e zhvillimit Visual Studio.

•

SSMS (SQL Server Management Studio) – interface që përdoret për detyra
administrative.

•

Power BI – një nga produktet më të reja të Microsoft që përdoret për të ndërtuar
një ambient BI në cloud, ku përdoruesit mund të bashkëpunojnë dhe të aksesojnë
raporte nga kudo që të ndodhen.

Disa nga aspektet më pozitive të Microsoft BI, që i japin asaj përparësi në krahasim
me shumicën e konkurentëve, janë si më poshtë:
-

Aksesi i shpejtë i mjeteve BI nga kompanitë dhe përdoruesit, pasi të gjitha
ato vijnë së bashku në paketën SQL Server.

-

Kostoja relativisht e ulët.

-

Implementimi relativisht i shpejtë i projekteve BI.

-

Lehtësia në përdorim.

-

Përdorimi nga një gamë e gjerë përdoruesish, jo vetëm nga menaxherët dhe
analistët e biznesit (si për shumicën e produkteve konkurente), por
mundësisht nga e gjithë organizata. Kjo arrihet kryesisht nga integrimi i
SSAS me MS Office, në mënyrë të veçantë me Excel-in. Excel është një mjet
mjaft popullor dhe ka një kosto mjaft më të ulët se klientët e tjerë që mund të
lidhen me SSAS.
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-

Integrimi me produktet konkurente. P.sh. në SSAS mund të ndërtojmë kube
duke i tërhequr të dhënat nga databaza Oracle, IBM, etj. E njëjta gjë mund të
thuhet edhe për ndërtimin e raporteve në SSRS duke përdorur direkt të dhëna
nga databaza jo-SQL.

-

Wizard-e inteligjente që mund të përdoren lehtësisht dhe shpejt, dhe që
shmangin nevojën për të shkruar shumë kod.

4.4. Përshkrimi i arkitekturës
4.4.1. Shtresa burimore e të dhënave
Shtresa e parë ose ajo e të dhënave burimore në këtë bankë përfshin të gjitha të dhënat
që procesohen në sistemin qendror bankar (Core Banking System). Këto të dhëna
ruhen në databaza relacionare në Oracle. Ruajtja e të dhënave në këtë format nuk
është e favorshme për sa i përket gjenerimit të infomacionit e për këtë arsye ato do të
transportohen në një data warehouse në SQL Server 2008. Databaza në Oracle ruan
një numër të madh tabelash, por jo të gjitha prej tyre ruajnë informacion i cili është i
nevojshëm për t’u analizuar.
Një sistem tjetër i cili ruan të dhëna të cilat janë të nevojshme të ruhen në data
warehouse është dhe Internet Banking. Internet Banking është një nga sistemet e
informacionit më të rëndësishme të bankës, krahas sistemit qendror bankar, gjë që e
bën të nevojshme analizën e të dhënave të tij nga shumë këndvështrime, si p.sh.
aktiviteti transaksional, siguria, etj [50]. Një pjesë e të dhënave të këtij sistemi, i cili
është i jashtëm, i kalojnë bankës nëpërmjet skedarëve text. Pra të dhënat që vijnë
nëpërmjet këtij sistemi mund të konsiderohen të jashtme (externale).

Figura 4.2. Shtresa burimore e të dhënave
Të dhëna të tjera të jashtme mund të vijnë nga palët e treta (kompanitë / klientët e
bankës), autoriteti rregullator (Banka e Shqipërisë), entitete shtetërore, etj.
4.4.2. Shtresa e ETL-së
Kjo shtresë është shumë e rëndësishme për një sistem efikas BI.
Të dhënat që ndodhen në shtresën e parë do të transferohen në data warehouse
nëpërmjet një procesi ETL (Extract-Transform-Load). Këto të dhëna do të
ekstraktohen, do të përpunohen dhe do të ngarkohen më pas në data warehouse.
Për të ekzekutuar këto hapa është përdorur SSIS (SQL Server Integration Services)
dhe një sërë instancash databazash në SQL Server, një për secilën nga fazat e
ndryshme të procesit ETL.
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Figura 4.3. Diagrama e një procesi ETL
Pjesët përbërëse të këtij procesi janë si më poshtë:
4.4.2.1. Ekstraktimi (Extract)
Hapi i parë i këtij procesi është ekstraktimi i të dhënave nga shtresa e parë në një
databazë SQL (Buffer). Numri i tabelave që do të ekstraktohen varet nga të dhënat që
do të nevojiten, për të cilat është bërë një analizë paraprake me të gjitha njësitë e
biznesit. Në këtë fazë tabelat importohen me të njëjtën strukturë dhe emërtime si në
shtresën e parë. Procesi i ekstraktimit përbëhet nga një sërë nën-procesesh, ku secili
prej tyre përfaqëson një entitet raportimi (p.sh. Klientët, Llogaritë, Transaksionet,
Kreditë, etj). Operacionet që ndodhin në secilin nga këto nën-procese mund të
përgjithësohen në këto tre hapa:
-

Bëhen truncate të gjitha tabelat që ndodhen në databazën që përdor ky proces.

-

Select–ohen të gjitha të dhënat në databazën e Oracle

-

Transferohen të dhënat nga Oracle në tabelat koresponduese në SQL.

Figura 4.4. Ekstraktimi i entiteteve
Në figurën më poshtë tregohet nën-procesi për njërin nga entitet që do të
ekstraktohen, Klientët. Për këtë entitet nevojiten të dhëna nga katër tabela të Oracle.
Ky nën-proces selekton të dhënat prej secilës prej këtyre tabelave të Oracle dhe i
transferon në tabelat respektive të SQL-së. Tabelat në burim dhe destinacion janë
identike, në emër dhe strukturë.
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Figura 4.5. Nën-procesi për entitetin e klientëve
4.4.2.2. Transformimi (Transform)
Pasi të gjitha tabelat e dëshiruara janë transferuar në databazën e parë SQL tani këto të
dhëna mund të transformohen dhe grupohen në Entitete. Gjatë fazës së ekstraktimit
pamë se si një entitet si ai Klientëve përfshinte transferimin e katër tabelave nga
Oracle në tabelat respektive të SQL-së. Ndërsa në këtë fazë të dhënat merren nga këto
tabela, transformohen aty ku duhet dhe vendosen në një tabelë të vetme (Klientët) të
databazës Stage. Për të bërë të gjitha këto transformime është ndërtuar një procedurë
(sp_Main) kryesore e cila thërret një sërë nën-procedurash (psh sp_Loans,
sp_Accounts, sp_Customers, etj) të cilat bëjnë transformimet për çdo Entitet. Këto
transformime përfshijnë, nga kalimet një në një të kolonave të tabelave, deri në
pasqyrime (mapings) më të ndërlikuara midis fushave të cilat kërkojnë llogaritje.
Ekzekutimi i këtyre procedurave bëhet sipas një rradhe të përcaktuar që në fillim të
ndërtimit të projektit. Kjo rradhë gjendet e ruajtur në njërën prej tabelave parametrike
të SQL-së dhe sa herë procedura sp_Main thërritet ajo shkon dhe kërkon renditjen tek
kjo tabelë.
Si rezultat i këtij transformimi ndërtohet databaza Stage me një skemë snowflake e
cila përfshin Entitetet dhe dimensionet përkatëse (figura 4.6).
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Figura 4.6. Transformimi i të dhënave
4.4.2.3. Ngarkimi (Load)
Qëllimi i këtij procesi është historizimi i të dhënave që kalojnë në bazë ditore në
databazën Stage si dhe kalkulimi i balancave mesatarare të ponderuara për disa prej
entiteve, si p.sh. kreditë apo llogaritë. Funksioni kryesor i këtij procesi është që të
shikojë ndryshimet që janë bërë në bazë ditore për çdo rekord të çdo Entiteti dhe t’i
historizojë këto ndryshime. Në varësi të natyrës së të dhënave që ndodhen në tabela
dhe frekuencës së ndryshimit të vlerave të këtyre të dhënave është menduar që të
përdoren tipe të ndryshme historizimi. Kjo procedurë përdor katër tipe historizimi.
•

Tipi I

Nëse procesi i zgjedhur do të jetë I atëherë historizimi bëhet në bazë ditore duke
kaluar për çdo ditë një snapshot të tabelës e cila po kalohet nga databaza Stage në
databazën historike, duke i vendosur çdo rekordi një datë raportimi. Ky tip historizimi
përdoret kryesisht për tabela të cilat ruajnë informacion në baza ditore duke mos
prekur informacionin për datat e mëparshme, psh rasti i entitetit të transaksionve.
•

Tipi M

Historizimi i tipit M nënkupton që në databazë do të vendosen të gjithë ato rreshta të
cilat aktualisht nuk janë në databazë. Ky tip historizimi përdoret nëse tabelat nuk kanë
shumë ndryshime të shpeshta. Ky tip përdoret kryesisht për tabelat të cilat janë
parametrike. Psh tipet e monedhave të përdorura në sistem, shtetet me të cilat mund të
kryhen transferta etj.
•

Tipi H

Nëse historizimi është i tipit H atëherë për çdo rekord të entitetit ekzistues mbi të cilin
ka ndryshim në njërën prej vlerave të kolonave të saj do të regjistrohet një rresht i ri, i
cili ka një datë fillestare raportimi dhe një datë përfundimtare gjatë së cilës këto vlera
kanë qenë aktive.
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Për të kuptuar ndryshimet e vlerave të kolonave çdo rekordi në databazën Stage i
bashkangjitet një Hashvalue e cila është kombinim i koduar i vlerave të kolonave për
çdo rekord. Hashvalue të kësaj databaze më pas krahasohen me vlerën që ky rekord
ka në databazën e Historizimit. Nëse vihen re ndryshime, atëhere rekordi regjistrohet
si një rresht i ri duke ndyshuar vlerat e datave të raportimit.
Shembull
Një rekord është hedhur në databazën e Historizimit më datë 15/04/2010. Datat deri
kur ky rekord është i vlefshëm përfaqësohen nga kolonat Reporting_Begin_Date dhe
Reporting_End_Date si më poshtë:
Tabela 4.1. Rekord në tabelën e llogarive
HASH_
KEY
001

HASH_
VALUE
10

BALANCA
1000

NR I
LLOGARISE
123

… REPORTING_
BEGIN_DATE
… 15/4/2010

REPORTING_
END_DATE
31/12/2099

Nëse ndonjëra prej vlerave të këtij rekordi ndryshon në databazën Stage ajo do të
pasqyrohet në vlerën që merr kolona Hashvalue. Në momentin që procedura e
Historizimit për këtë entitet ekzekutohet, ajo kontrollon nëse për këtë rekord vlera e
kolonës Hashvalue ka ndryshuar. Nëse po, atëherë kjo do të thotë që rekordi i vjetër
nuk do të jetë më i vlefshëm për datat në vazhdim (për këtë arsye End_Date e tij do të
jetë data e këtij ndryshimi) dhe një rekord i ri do të regjistrohet me datë fillimi ditën e
ndryshimit dhe datë mbarimi 31/12/2099.
Tabela 4.2. Historizimi i një rekordi në tabelën e llogarive
HASH_
KEY
001
001

HASH_
VALUE
10
11

BALANCA
1000
1500

NR I
LLOGARISË
123
123

… REPORTING_
… BEGIN_DATE
… 15/4/2010
16/4/2010

REPORTING_
END_DATE
16/4/2010
31/12/2099

Ky tip historizimi përdoret kryesisht për tabela të cilat ruajnë shumë të dhëna dhe për
të cilat vlerat nuk ndryshojnë çdo ditë, p.sh. siç është rasti i entitetit të llogarive apo të
klientëve.
•

Tipi D

Nëse historizimi ështëi tipit D atëherë të dhënat fshihen dhe rihidhen përsëri në tabelë.
Përveç procesit të historizimit gjatë kësaj faze të ETL-së bëhen edhe disa llogaritje të
tjera të cilat gjithashtu do të historizohen. P.sh. llogaritja e balancave mesatare për
llogaritë e klientëve, apo për instrumenta të tjerë financiarë, apo dhe llogaritja e
pagesave mujore të kredive apo overdrafteve.
Këto llogaritje bëhen nëpërmjet disa procedurave të cilat ekzekutohen vetëm në fund
të çdo muaji. Pra bëhet një kotroll paraprak nëse është fund muaji, nëse po, atëherë
këto procedura ekzekutohen.
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4.4.3. Shtresa e Data Warehouse
Siç u shpjegua më lart të dhënat e data warehouse do të ruhen në një databazë SQL
Server 2008 R2.
Në përfundim të procesit ETL të dhënat ruhen në data warehouse. Ky process kryhet
në bazë ditore duke qenë se banka nuk ka akses në databazën OLTP të sistemit core,
por edhe sepse është vlerësuar me rëndësi historizimi i të dhënave në baza ditore për
t’u përdorur nga punonjësit. Procesi i ngarkimit të të dhënave në data warehouse
bëhet çdo natë, në mënyrë që të dhënat të jenë gati mëngjesin e ditës pasardhëse të
punës.
Në këtë databazë të dhënat janë ruajtur sipas një skeme SnowFlake ku çdo entitet i
përmendur më sipër përfaqëson një tabelë fakt (psh Klientët, Llogaritë, Kreditë, Letrat
me Vlerë, etj) dhe rreth tyre qëndrojnë tabelat e dimensioneve (psh tipet e produkteve,
tipet e klientëve, periudhat e vitit, etj). Në këtë mënyrë informacioni është më lehtë i
aksesueshëm dhe bëhet dhe më i shpejtë për t’u analizuar.
4.4.4. Shtresa e Analizës
Në këtë shtresë përgatiten të dhënat në struktura të përshtatshme për analiza dhe për
t’iu prezantuar përdoruesve. Komponentet kryesore janë pjesa server e sistemit
raportues të bankës, kubet OLAP dhe strukturat data mining.
Për gjenerimin dhe shpërndarjen e raporteve përdorim SSRS (SQL Server Reporting
Services. Të dhënat mund të merren direkt nga data warehouse. Megjithatë, nëse do të
nevojitet një analizë më e thellë e të dhënave, sidomos të vlerave historike për të cilat
merren të dhëna nga disa tabela të data warehouse, kuptohet që një strukturë e tillë
databaze përsëri nuk do të ishte ajo e duhura. Për këtë arsye rekomandohet ndërtimi i
kubeve OLAP dhe më tej ndërtimi i raporteve mbi kubet OLAP.
Kubet OLAP ndërtohen dhe ruhen në SSAS (SQL Server Analysis Services). Ato janë
struktura databaze të organizuara në dimensione dhe fakte, dhe përdoren për analiza
interaktive. Siç thamë më lart, SSAS ofron gjithashtu funksionalitete për të ndërtuar
modele data mining. SSAS para-llogarit, përmbledh dhe ruan të dhënat në një
kompresim të lartë, gjë që bën që analizat interaktive mbi kubet OLAP, analizat data
mining dhe raportet të kryhen me performancë të lartë.
Teknologjitë OLAP dhe data mining do t’i trajtojmë në detaje në kapitujt pasardhës,
ndërsa më poshtë në këtë kapitull do të ndalemi te sistemi raportues, që është shumë i
rëndësishëm për një bankë.
Raportet zhvillohen nëpërmjet BIDS (Business Intelligence Development Studio). Për
çdo raport zhvilluesi përcakton datasource prej së cilës do të tërhiqen të dhënat, cilat
të dhëna do të tërhiqen, si dhe përllogaritje të ndryshme mbi këto të dhëna (dataset), si
dhe përcakton strukturën e paraqitjes së të dhënave në raport (report layout). Një
dataset ndërtohet duke bërë një query në databazë. Kjo query mund të jetë në gjuhën
T-SQL nqs bëhet mbi një databazë OLTP, në gjuhën MDX (Multidimensional
Expressions) nqs bëhet mbi kube OLAP në SSAS, ose në gjuhën DMX (Data Mining
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Extensions) nqs bëhet mbi struktura data mining në SSAS. Query dërgon instruksione
tek datasource, duke i përcaktuar se cilat janë të dhënat që i nevojiten.
4.4.5. Shtresa e përdoruesit fundor
Në këtë shtresë bëjnë pjesë mjetet në dispozicion të përdoruesve për të marrë atë që
kërkojnë nga sistemi BI, pasi një nga detyrat kryesore të BI është të ofrojë atë që
quhet “shpërndarja e informacionit”. Përdoruesit duhet të kenë mundësi të aksesojnë
raportet, të shohin informacionin në forma të përshtatshme (p.sh. dashboards), të
bëjnë analiza OLAP, të përdorin teknika data mining për zbulimin e informacionit “të
fshehur”, etj.
Më poshtë do të flasim për mjetet e raportimit, ndërsa ato OLAP dhe data mining
trajtohen në kapitujt pasardhës.
Përdoruesit arrijnë të aksesojnë raportet e ndërtuara dhe të publikuara nëpërmjet
ndërfaqes web të Reporting Services (Report Manager), ose ato mund të skedulohen
që të ekzekutohen dhe të shpërdahen automatikisht në email apo në folder-a të
aksesueshëm nga përdoruesit. Raportet janë të formatuara, interaktive dhe mund të
kenë edhe parametra.
Siguria e informacionit është e integruar me Active Directory, pra akseset dhe të
drejtat për çdo përdorues kontrollohen në mënyrë qendrore për të gjithë sistemin.
Të dhënat mund të paraqiten në formate:
1- Tabulare. Në këto formate numri i kolonave është gjithmonë fiks kurse ai i
reshtave varet nga të dhënat e selektuara në dataset.
2- Matricë. Në këto formate si numri i reshtave, edhe ai i kolonave varet nga të
dhënat që po selektohen. Ky është një format i ngjashëm me një tabelë pivot e cila
ndryshon dinamikisht formën e saj. Kjo strukturë është më e mirë për të shfaqur të
dhënat ku si datasource janë kube OLAP.
Figura 4.7 më poshtë jep një paraqitje të ndërfaqes ku përdoruesit mund të aksesojnë
raportet në bankë.

Figura 4.7. Ndërfaqja e aksesimit të raporteve
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Përveç paraqitjes shifrore, të dhënat mund të paraqiten dhe në formate grafikësh të
ndryshëm, apo dashboard-esh dhe scorecard-esh me indikatorë KPI, të cilat mund të
përdoren për të parë trendet apo për t’i parë të dhënat në një nivel më të përmbledhur.
Më poshtë jepen ilustrime me formate të ndryshme raportesh. P.sh. raporti në figurën
4.8 paraqet ekspozimet “Forborne” të bankës. Ky është një raport i ri i kërkuar nga EBA
(Autoriteti i Bankës Evropiane) në lidhje me kreditë. Ai përdoret për të vlerësuar humbjet e
mundshme të bankës në bazë të metodologjisë së re të EBA-s. Mqs kushtet e vlerësimit dhe të
kontrollove janë të shumta, por dhe numri i kredive është i madh gjithashtu, ndërtimi i një
raporti në mënyrë manuale nga departamentet përkatëse është thuajse i pamundur. Zgjidhja
ishte ndërtimi i raportit nëpërmejt SSRS-së në SQL dhe të gjitha departamentet që kanë akses
e gjenerojnë automatikisht këtë raport, pa pasur nevojë të bëjnë punë manuale.

Figura 4.8. Raporti i ekspozimeve Forborne
Raporti në figurën 4.9 tregon gap-in midis volumit të depozitave dhe kredive. Ai është
një raport parametrik (data e fillimit, data e mbarimit).

Figura 4.9. Gap Depozita – Kredi
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Në figurën 4.10 jepet totali i depozitave në Euro dhe krahasimi me target.

Figura 4.10. Depozitat krahasuar me target
Raporti grafik në figurën 4.11 paraqet për një datë të caktuar (e cila është parametrike)
mesataren e normave të interesit të depozitave sipas degëve dhe krahasuar me
mesataren në nivel banke. Duke parë këtë grafik, një menaxher mund të interesohet të
dijë më shumë pse interesat janë më të larta në disa degë (p.sh. degët 7 dhe 12). Këto
degë kanë mbledhur depozita me kosto më të lartë se të tjerat, apo ndoshta kjo vjen
ngaqë depozitat që ato kanë mbledhur janë me afate më të gjata?

Figura 4.11. Mesatarja e normave të interesit sipas degëve
Ndërsa në figurën 4.12 jepet mesatarja e normave të interesit sipas kohëzgjatjes së
depozitave (interesi është më i lartë për depozita me afat më të gjatë).

Figura 4.12. Mesatarja e normave të interesit sipas afateve
SSRS ofron mundësinë që raportet të eksportohen në formate të tipeve të ndryshme si
excel, word, pdf, xml, etj.
Perveç ndërfaqes web të SSRS, përdoruesit fundorë mund të përdorin edhe mjete të
tjera si PowerPivot, Power View dhe Excel për të parë e analizuar të dhënat. Këto
mjete u japin mundësi përdoruesve të eksplorojnë të dhënat nëpërmjet veprimeve
drill-down, roll-up dhe slice & dice.
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4.5. Problematikat e hasura dhe adresimi i tyre
Problematikat kryesore që janë hasur gjatë operimit të sistemit BI janë rritja e
madhësisë në disk e data warehouse dhe performanca e sistemit që lidhet me
madhësinë. Më poshtë do të përshkruajmë disa nga teknikat që aplikuam për zgjidhjen
e këtyre problemeve.
4.5.1. Kompresimi në data warehouse
Kompresimi në sistemet e bazave të të dhënave është një teknikë e njohur e cila
përdoret fillimisht për të ulur ndjeshëm madhësinë që zënë objektet dhe gjithashtu në
disa raste për të rritur performancën. Kjo është një teknikë e cila jo detyrimisht duhet
përdorur në të gjitha sistemet e informacionit, por vetëm kur pas testimeve dhe
vlerësimeve konfirmohet që ajo sjell rezultat.
Duke u nisur nga rekomandimet dhe praktikat e përdorura për kompresimin e të
dhënave në data warehouse, optimizim kemi në rastet kur procesori, në punën e
përditshme përpara kompresimit, është mesatarisht jo i ngarkuar. Në rastin tonë, pas
monitorimeve në ditë të ndryshme përpara kompresimit, ngarkesa e procesorit ishte
mesatarisht 30% - 40%.
Meqenëse baza e të dhënave është e tipit data warehouse dhe madhësia po afron në 1
TB, ajo është një kandidate shumë e mirë për procesin e kompresimit. Në këtë rast,
përveç përfitimit në madhësi, pritet të rritet dhe performanca e sistemit BI.
Pas kompresimit, testime të ndryshme teknike konfirmuan rezultatet e mëposhtme:
1.

Madhësia e data warehouse është zvogëluar ndjeshëm, duke sjellë një përfitim
mesatarisht rreth 85% në hapësirë të lirë, si në tabelën 4.3 më poshtë:
Tabela 4.3. Madhësia para dhe pas kompresimit

2.

Entiteti

Rreshta

BALANCAT
TRANSAKSIONE
SKEDULI_KREDIVE
LLOGARITË

41357336
8776500
20008670
3743177
Totali

Madhësia para
kompresimit
(GB)
35.1
5.2
4.5
3.6
48.4

Madhësia pas
kompresimit
(GB)
3.2
1.2
1.2
1.1
6.7

Përfitimi
%
91
77
73
69

Data warehouse ka më shumë hapësirë të lirë e cila është e vlefshme në brendësi
të databazës, ose duke u shprehur teknikisht, objektet të cilave u duhet hapësirë
e lirë gjatë operacioneve të përditshme, mund ta përdorin këtë me një efektivitet
më të madh se sa hapësira e lirë që mund të huazohet nga sistemi i operimit. Si
rezultat, rritja ditore e madhësisë së data warehouse zvogëlohet ndjeshëm. Nga
tabela 4.4 më poshtë, ku janë monitoruar për 3 javë të gjitha tabelat në total,
duket qartë një përfitim rreth 75% në rritjen ditore të data warehouse.
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Tabela 4.4. Rritja e madhësisë para dhe pas kompresimit
Madhësia
Data e
në Total
Raportimit
(GB)
… Para kompresimit …
07/06/2013
564.5
10/06/2013
566.3
11/06/2013
568.0
12/06/2013
569.8
13/06/2013
995.3
… Pas kompresimit …
14/06/2013
422.2
17/06/2013
424.3
18/06/2013
424.3
19/06/2013
424.3
20/06/2013
424.3
21/06/2013
424.3

3.

Hapësira
e përdorur
(GB)

Hapësira
e lirë
(GB)

Rritja
Ditore
(GB)

561.2
563.0
564.7
566.5
708.8

3.3
3.3
3.3
3.3
286.5

1.77
1.77
1.74
1.76
1.76

143.2
144.0
144.5
145.3
145.5
146.0

279.0
280.3
279.7
279.0
278.7
278.2

0.49
0.54
0.47
0.46
0.44
0.55

Objektet në data warehouse janë mesatarisht 8-9 herë më të vogla se para
kompresimit, siç tregohet në tabelën 4.3, gjë e cila zvogëlon ndjeshëm kohën e
leximit, pasi të dhënat e tabelave gjenden të vendosura në një hapësirë më të
vogël disku, duke sjellë bredhjen në një numër më të vogel faqesh. Në këtë
mënyrë edhe performanca e sistemit rritet.

4.5.2. Particionimi / Arshivimi në data warehouse
Pavarësisht se nga teknika më lart e kompresimit volumi i tëdhënave rritet më
ngadalë, një nga problematikat që duhet zgjidhur në sistëmin tonë data warehouse
është pikërisht arshiva e të dhënave. Zgjidhje të mundshme, por të cilat kanë
disavantashe me kosto për biznesin, janë:
•

Fshirja e të dhënave të viteve të kaluara, por kjo bie ndesh me politikat e
ruajtjes së historikut të informacionit

•

Ndarja fizikisht e të dhënave në disa pjesë dhe aksesimi me platforma
paralele aplikacionesh, gjë e cila rrit vështirësinë e mirëmbajtjes dhe
nxjerrjes së raporteve mbi të dhënat historike.

Për të zgjidhur këtë problem, por gjithashtu edhe për të përfituar përsëri në
performancë, në sistemin tonë data warehouse kemi përdorur teknikën e
particionimit, e cila bën të mundur që logjikisht të gjitha të dhënat t’i kemi në të
njëjtën databazë pa asnjë ndryshim, por fizikisht ato renditen dhe grupohen sipas
kritereve të vendosura në funksionet e particionimit, duke mundësuar kështu një lexim
shumë të shpejtë për të dhëna që gjenden brenda të njëjtit particion.
Një prej metodikave për të krijuar ndarjen në particione është përzgjedhja si
parametër e vitit si çelës particionimi si në figurën 4.13, pra të dhënat do të ndahen në
skedarë fizikë të ndryshëm për çdo vit. Për të rritur sigurinë e sistemit, të gjithë
skedarët perveç atij të viti aktual do të bëhen read only.
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Figura 4.13. Ndarja e tabelës BALANCAT në particione sipas viteve
Një nga problematikat që haset në rastin e ndarjes së të dhënave, është kërkesa për
hapësirë të lirë në disk, pasi sistemi i menaxhimit i bazës së të dhënave duhet ta
përdorë këtë si memorie ndërmjetëse.
Mungesa e kapacitetit të lirë në disk e rrit shumë koston e këtyre teknikave, pasi
supozohet që të gjitha hapat fillimisht do të ekzekutohen në ambient test dhe më pas
në ambientin real të operacioneve (Production).
Një nga teknikat e përzgjedhura për të mundësuar rregullimin e hapësirës së lirë dhe
kthimin e saj sistemit të operimit është ajo e shrink-imit të databazës, që është një nga
veprimet më me ngarkesë, dhe nisur nga rekomandimet dhe praktikat më të mira
duhet përdorur sa më rrallë.
Një nga konkluzionet lidhur me procesin “Shrink” është që në bazat e të dhënave me
madhësi disa qindra GB, ky operacion i ngarkuar nuk përfundoi asnjëherë brenda një
periudhe kohore disa ditore. Tabela 4.5 më poshtë tregon disa prova të bëra në
ambientin test:
Tabela 4.5. Progresi i procesit të shrink-imit në data warehouse
Hapësirë
e Zënë
(GB)

Hapësirë e
Lirë në
databazë (GB)

372000

210000

Progresi
"Shrink"
dita 1

Progresi
"Shrink"
dita 2

Progresi
"Shrink"
dita 3

58%

66%

70%

Zgjidhja për këtë operacion kaq të komplikuar për bazën e të dhënave ishte lirimi i
hapësirës nga databaza me operacionin “shrink file” me copëza shumë të vogla me
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anë të një procedure që ekzekutohet në cikël derisa hapësira e lirë e databazës t’i
kthehej sistemit të operimit. Pjesë nga kodi T-SQL i cili ekzekutohet në SSMS (SQL
Server Management Studio) është si më poshtë [27]:
while (@SizeMB > @UsedMB+@TargetFreeMB+@ShrinkIncrementMB )
begin
set @sql =
'dbcc shrinkfile ( '+@DBFileName+', '+
convert(varchar(20),@SizeMB-@ShrinkIncrementMB)+' ) '
exec ( @sql )
End
Hapat e plotë të operacioneve të mësipërme në data warehouse përshkruhen në
tabelën 4.6:
Tabela 4.6. Plani për arshivimin e data warehouse
Nr. Përshkrimi i procesit
E Shtunë, datë_raportimi 14/06/2013
1 Çaktivizimi i procesit ETL
2 Çaktivizimi i shërbimit “SQL Reporting Service”
3 Çaktivizimi i shërbimit “SQL Server agent”
4 Full Backup RD_Historization (Kapaciteti fillestar 585273 MB, hapësirë e lirë 0
MB)
5 Restore RD_Historization në ambientin test
6 Fshirja e të gjitha indekseve në tabelën “balancat”
7 Fshirja e të gjitha indekseve në tabelën “transaksione”
Shrinkimi i databazës (procesi nuk ka vonesa se do të kryhet me skedul me pjesë
8
të vogla 100 MB. Ky process kritik është testuar dhe monitoruar me kujdes.
9 Shrinkimi i Log file
Krijimi i file groups dhe skedarëve (Files)
Filegroups: FG_ARCHIVE , FG_INDEX
10
Physical Files: RD_Historization_archive.ndf , RD_Historization_archive.ndf
Lidhja e skedarëve fizikë me filegroups
Krijimi i funksionit dhe skemës së particionimit bazuar në celësin me vlerë
11
fund_viti
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Ndarja e tabelës “Balanca” bazuar në skemën e particionimit më lart.
Në të gjitha particionet zgjidhet tipi kompresimit “Page”.
Shrinkimi i Log file
Ndarja e tabelës “Transaksione” bazuar në skemën e particionimit më lart.
Në të gjitha particionet zgjidhet tipi kompresimit “Page.”
Startimi i databazës SQL Server
Krijimi i indekseve në tabelën “transaksione” në grupin e skedarëve FG_INDEX
(Data Compression = Page )
Krijimi i indekseve në tabelën “transaksione” në grupin e skedarëve FG_INDEX
(Data Compression = Page )
Verifikimi i të dhënave, hapësirës së alokuar
Rikthimi në gjendjen fillestare në rast problemi
Ekzekutimi i raporteve dhe kërkesave ditore (verifikimi i performancës)
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Kohëzgjatja
(minuta)
5
0
0
60
80
10
10
1020
10
60

20
90
10
115
2
39
200
20
25

21

22

23
20
24
25

Pas cdo hapi bëhen kontrollet:
- kontrolli i hapësirës së lirë
- kontrolli i hapësirës së lirë për logun e data warehouse
- kontrolli i hapësirës së lirë/përdorur për çdo skedar të të dhënave në data
warehouse
Konvertimi i cdo skedari përpara vitit 2013 si “read only” në filegroup
FG_ARCHIVE
Të dhënat përpara procesit ETL (kapaciteti fillestar 433909 MB, Hapësira e lire
290018 MB)
Nisja e procesit ETL
Ekzekutimi i raporteve dhe kërkesave ditore (verifikimi i performancës). Në këtë
hap duhen ekzekutuar edhe raporte që marrin të dhëna nga historiku i viteve, pasi
në këtë rast pritet një rënie e performancës për shkak të bredhjes në particione të
ndryshme
Fillimi i Full Backup RD_Historization
Verifikimi në total i procesit dhe konfirmimi për vazhdim ose jo

15

160
70

Pas aplikimit të operacioneve të mësipërme, përveç monitorimit të hapësirës në disk,
verifikuam edhe impaktin në procesin ETL si edhe në performancën e raporteve:
•

Kohëzgjatja e procesit ETL
Pas arshivimit në data warehouse, gjatë ETL-së objektet kalojnë në hapat si më
poshtë:
o

Objekti çkompresohet

o

Modifikohen të dhënat

o

Objekti kompresohet

Paralelisht hapat më lart kanë të njëjtin efekt edhe mbi indekset që lidhen me
këto tabela.
Lidhur me procesin ETL, duke parë tabelën 4.7, vihet re se kohëzgjatja e
procesit ETL gjatë ditëve normale është pothuajse e njëjtë si në rastin përpara
arshivimit. Në këtë rast kemi një përmirësim dhe një përkeqësim që
kompensojnë njëri-tjetrin:
o

Procesori nuk ka ngarkesë dhe vonesa që shkaktohet nga kompresimi
është shumë e vogël.

o

Vonesa e shkaktuar nga kompresimi i objekteve kompesohet me
përfitimin nga bredhja në objekte me madhësi më të vogël.

Një përfitim i dukshëm është kohëzgjatja e ETL në fund-muaji dhe kjo vjen si
rezultat që në fund-muaji mbi tabelat e mëdha ekzekutohen disa procedura
shtesë, të cilat bredhin tabelat e mëdha, të cilat në rastin e dytë janë në një
madhësi 85% më të vogla, gjë që zvogëlon dukshëm kohën e procesit ETL.
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Tabela 4.7. Krahasimi i kohëzgjatjes së procesit ETL
Para arshivimit

Data
31/05/2013
(fund-muaji)
03/06/2013
04/06/2013
05/06/2013
06/06/2013
07/06/2013
10/06/2013
Mesatarja
ETL në ditë
normale

•

Pas arshivimit
Kohëzgjatja
ETL
(minuta)

Data
28/06/2013
(fund-muaji)
17/06/2013
18/06/2013
19/06/2013
20/06/2013
21/06/2013
24/06/2013
Mesatarja
ETL në ditë
normale

417
165
148
154
168
148
150

156

Kohëzgjatja
ETL
(minuta)
200
147
161
159
165
146
171

158

Kohëzgjatja e ekzekutimit të raporteve
Për të monitoruar performancën u perzgjodhën disa raporte të cilat i marrin të
dhënat nga dy prej tabelave më të mëdha të kompresuara, “Balanca” dhe
“Transaksione”. Testimi u bë duke krahasuar kohën e ekzekutimit të raporteve
në dy ambiente, para dhe pas ekzekutimit të planit të paraqitur në tabelën 4.6.
Në shumicën e raporteve të dhënat janë gjeneruar për periudha të ndryshme
kohore, në mënyrë që të testohej dhe ndarja e të dhënave të këtyre tabelave në
particione të ndryshme.
Nga tabela 4.8 vihet re që koha e ekzekutimit të raporteve në shumicën e rasteve
është më e mirë. Raportet që kanë një kohë më të madhe ekzekutimi janë
markuar me gri në tabelën më poshtë:
Tabela 4.8. Monitorimi i performancës së ekzekutimit të raporteve

Emri i Raportit
Lëvizjet në Llogari
Nxjerrja e Llogarisë
Llogaritë me balanca negative
Raporti analitik i llogarive
Monitorimi i transaksioneve të kartave
Transaksionet e kartave
Transaksionet Cash mbi limit
Depozitat Cash
Transaksionet Cash të rishikuara
Transaksionet walkin
Transaksionet fx
Depozitat e klientëve sipas segmenteve

Para
Arshivimit
(min:sek)
02:00
00:11
06:00
00:06
01:07
01:20
03:54
04:00
01:20
01:00
04:00
01:15
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Pas
Arshivimit Përfitim/Humbje
(min:sek)
(min:sek)
00:40
01:20
00:03
00:14
01:35
04:25
00:04
00:02
00:35
00:32
00:21
00:59
04:30
08:24
03:14
00:46
00:38
00:42
00:24
00:36
01:43
02:17
00:12
01:03

Për të bërë një përmbledhje të këtij paragrafi, teknikat si particionimi, kompresimi,
ndarja në grupe skedarësh e data warehouse sjellin përfitime të konsiderueshme, si:
•

Zvogëlim i madhësisë së data warehouse.

•

Rritje shumë më e vogël ditore e saj.

•

Backup-e më të shpejtë dhe rritje e qëndrueshmërisë së të dhënave si
rezultat i ndarjes në kategoritë: skedarë vetëm të lexueshëm, që bëhen
backup vetëm një herë dhe skedarë lexim-shkrimi, që janë pjesë e
procedurës normale backup dhe zënë një përqindje të vogël të të dhënave.

•

Ekzekutim më i shpejtë i shumicës së raporteve.

•

Kompresimi nuk e ndryshon kohëzgjatjen e ETL në ditë normale, por ul
ndjeshëm kohën në fund-muaji, për shkak se pas kompresimit, objektet që
bridhen nga procedurat e fund-muajit janë në një madhësi 85% më të
vogël.

•

Particionimi bën të mundur arshivimin / mirëmbajtjen e të dhënave me një
kosto të vogël dhe një akses më të shpejtë në tabelat e mëdha.

4.6. Përfundime
Me një arkitekturë të mirë, kompanitë mund të marrin kthim maksimal nga investimi
në një sistem BI, duke ndikuar me anë të informacionit që gjeneron një sistem i tillë
në marrjen e vendimeve të sakta menaxheriale.
Por siç u nënvizua më lart, nuk ekziston një arkitekturë fikse e teknologjisë BI e cila
do të na garantonte sukses në implementimin e saj. Në literaturë gjejmë arkitektura të
ndryshme për një sistem BI.
Në këtë kapitull propozuam një model të implementimit të arkitekturës BI në bankë,
duke përshkruar shtresat përbërëse të saj dhe lidhjet me njëra-tjetrën. Propozime
konkrete janë bërë në lidhje me çfarë / si mund të ndërtohen pjesët përbërëse të
sistemit dhe proceset përkatëse, propozime që mendoj se janë me interes nga ana
praktike, për vetë faktin se ky sistem BI është real, funksional prej disa vitesh dhe
mjaft efiçent.
Gjithuashtu trajtuam problematikat kryesore që janë hasur gjatë operimit të sistemit
BI, si madhësia e data warehouse dhe performanca, si dhe zgjidhjet që janë dhënë.
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– Teknologjia OLAP
5.1. Hyrje
Në këtë kapitull do të fokusohemi në teknologjinë OLAP [53], që siç thamë në
kapitujt paraardhës, është një nga komponentët kryesorë të një sistemi BI.
Informacioni mund të ruhet në mënyra të ndryshme, në lloje të ndryshme databazash.
DBMS-të (Database Management Systems), si p.sh. SQL Server apo Oracle, trajtojnë
databazat relacionale, që shpesh referohen si bashkësi tabelash dy-dimensionale, të
organizuara në rreshta dhe skolona. Këto lloje databazash janë të dizenjuara për të
punuar me shumë përdorues në të njëjtën kohë (mijëra) dhe me volume të mëdha të të
dhënave (GB, ose edhe TB). Sisteme të tilla databazash quhen sisteme OLTP (Online
Transaction Processing), pasi qëllimi i tyre është të suportojnë transaksionet online.
Soistemet OLTP përdoren nëpër banka, kompanitë ajrore, etj.
DMBS-të përdoren gjithashtu për të ndërtuar data warehouses dhe data marts për
sistemet BI, të cilat suportojnë vendimmarrjen. Data warehouse ka karakteristika të
ndryshme nga databaza relacionale. Dallimet vijnë për arsye se suporti ndaj
vendimmarrjes imponon kërkesa të ndryshme teknologjike ndaj databazës. Të dhënat
në data warehouse kërkohet që të organizohen në mënyrë multidimensionale, siç
thamë në kapitullin e tretë.
Data warehouse suporton OLAP - një nga komponentët më të rëndësishëm të
sistemeve BI. Qëllimi i OLAP është tërheqja e të dhënave nga data warehouse dhe
analiza e këtyre të dhënave. Në dallim nga sistemet OLTP që janë optimizuar për
hedhjen e të dhënave në to, sistemet OLAP janë optimizuar për leximin e të dhënave
dhe për t’u dhënë mundësi përdoruesve të biznesit pa ekspertizë teknike të krijojnë
raporte dhe të kryejnë operacione slice-and-dice mbi dhënat, duke iu përgjigjur
pyetjeve si "kush?", "çfarë?", “pse?", “çfarë ndosh nqs…?” (what-if). Në këtë mënyrë
OLAP ndihmon që të merren vendime më të mira dhe më efektive për biznesin.
Ndërtimi i një data warehouse dhe kryerja e OLAP mbi të po kthehet në ditët e sotme
në një proceset kryesore të biznesit nëpër organizata. Kompanitë po investojnë në këtë
fushë, pasi janë provuar avantazhet që ajo sjell ndaj konkurrencës. Sistemet OLAP
përdoren në shumë fusha si: banka dhe institucione financiare, kompani sigurimesh,
shitje me pakicë, telekomunikacion, transport, prodhim, shëndetësi, administratë dhe
institucione qeveritare, etj.
Më poshtë trajtohen fillimisht ndryshimet midis sistemeve OLTP and OLAP,
kryesisht nga këndvështrimi i suportit ndaj vendimmarrjes, shpjegohet pse duhet data
warehouse për të bërë OLAP dhe pse data warehouse mirëmbahet e ndarë nga
databazat operacionale, shpjegohet OLAP dhe pse ai kryhet mbi data warehouse dhe
jo mbi databazat operacionale, etj.
Më tej në këtë kapitull do të përshruajmë sistemin tonë, me të dhëna të organizuara në
kube multidimensionale dhe do të shikojmë sa lehtë mund të “luajmë” me kubin, duke
përdorur teknikat slice-and-dice. Në këtë mënyrë analistët e biznesit mund të shikojnë
dhe analizojnë të dhënat online, në mënyrë interaktive dhe nga perspektiva të
ndryshme, gjë e cila i ndihmon ata të marrim vendime më të mira për ecurinë e
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biznesit. Ilustrimet do të jepen nga sistemi OLAP i zhvilluar në një bankë, duke
përdorur SSAS (Microsoft SQL Server Analysis Services).
5.2. Sistemet OLTP dhe OLAP
Sistemet OLTP janë sisteme qëllimi kryesor i të cilave është regjistrimi i të dhënave
transaksionale. Sisteme tipike OLTP janë ato të bankare, kompanive ajrore, etj. Në
raste të tilla sistemi raportues bazohet në raporte të ndërtuara paraprakisht nga IT, që
tregojnë situatën aktuale të biznesit. Disavantazhi qëndron në faktin që, për shkak se
të dhënat janë të detajuara në nivel transaksioni, është e vështirë të përgatitet një
pamje e mirë për organizatën në përgjithësi.
Ndërsa sistemet OLAP janë të dizejnuara më shumë me qëllim analizën e biznesit.
Ato ruajnë të dhënat e hyrjes në dimensione që përfaqësojnë faktorë të ndryshëm të
biznesit, si: degët, produktet, klientët, koha, etj, gjë që u jep mundësi përdoruesve të
biznesit të eksplorojnë të dhënat në mënyrë interaktive, sipas një ose disa
dimensioneve.
Dallimet kryesore midis OLTP dhe OLAP paraqiten në tabelën 5.1:
Tabela 5.1. Dallimet midis sistemeve OLTP dhe OLAP
(Tabela bazohet kryesisht në [34])
OLTP
Përdoret për transaksione, për procesim
operacional
Suporton operacionet ditore
Përdoret nga përdorues të thjeshtë, klientë,
teknikë IT

OLAP
Përdoret për analizën e të dhënave
Suporton vendimmarrjen afatgjatë
Përdoret kryesisht nga analistë dhe
menaxherë, por vitet e fundit tendenca është
që përdorimi të masivizohet duke përfshirë
përdoruesit e thjeshtë të biznesit.
Përmban volume të mëdha të dhënash
historike
Përditësimi bëhet periodikisht në kohë
Përmban të dhëna në shkallë të ndryshme
granulariteti, pra edhe të dhëna të
përmbledhura / të agreguara.
Shfaqja e të dhënave është e përmbledhur,
multidimensionale
Të dhënat mund të përsëriten
Databaza është dizenjuar sipas skemës yll,
ose snowflake, orientuar nga subjekti

Përmban të dhëna kurrente
Përditësimi i të dhënave bëhet në kohë reale
Përmban të dhëna të detajuara (në shkallë të
lartë granulariteti)
Shfaqja e të dhënave është e detajuar,
relacionale e thjeshtë
Të dhënat janë unike (pa përsëritje)
Databaza është dizenjuar sipas modelit të
lidhjes mes entiteteve, orientuar nga
aplikimet
Aksesi eshte per lexim/shkrim (read/write)
në nivel transaksionesh
Karakterizohet nga transaksione të shkurtra
të një natyre të parashikueshme si INSERT,
UPDATE dhe DELETE
Probabilitet i lartë aksesimi
Optimizuar për futjen e të dhënave
Shumë përdorues konkurrentë
Numri i rekordeve të aksesuara është i vogël
(dhjetëra)

Aksesi eshte kryesisht per lexim (read only)
Karakterizohe nga transaksione të gjata të
një natyre ad hoc
Probabilitet më i ulët aksesimi
Optimizuar për nxjerrjen e të dhënave
Pak përdorues konkurrentë
Numri i rekordeve të aksesuara është i
madh (miliona)
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Madhësia e databazës në GB
Kërkohet performancë dhe disponueshmëri
e lartë

Madhësia e databazës në TB
Kërkohet fleksibilitet i lartë dhe pavarësi e
përdoruesve. Kërkesa më të ulëta për
disponueshmëri
Performanca kërkohet për query

Performanca kërkohet për transaksion

5.3. OLAP mbi data warehouse
Siç thamë më lart, më parë ndërtojmë një data warehouse ose data mart dhe pastaj
bëjmë OLAP mbi të (më poshtë shpjegohet pse nuk rekomandohet analiza online e të
dhënave mbi databazën OLTP). Data warehouses dhe data marts përmbajnë të gjitha
të dhënat që i duhen organizatës për sistemin raportues, për OLAP, data mining, etj,
duke suportuar kështu vendimmarrjen.
Në ditët e sotme përkufizimet fokusohen kryesisht mbi data warehousing, sesa mbi
data warehouse. Data warehousing është një proces që përfshin ndërtimin dhe
shfrytëzimin e data warehouse. Ndërtimi i data warehouse përfshin disa teknologji, si
integrimi i të dhënave, pastrimi dhe konsolidimi i tyre. Ndërsa shfrytëzimi i data
warehouse kërkon një sërë teknologjish që suportojnë vendimmarrjen, si p.sh. OLAP.
Disa autorë përdorin termat data warehousing dhe OLAP në vend të njëri-tjetrit, pra
me të njëjtin kuptim, dhe e konsiderojnë OLAP një komponent të sistemit data
warehouse. Për shumë autorë të tjerë, data warehousing dhe OLAP u referohen
komponentëve të ndryshëm sistemeve BI. Ndërsa data warehouses ose data marts
janë databaza për të dhëna analitike, OLAP ka të bëjë me analizën online dhe
interaktive të të dhënave që bëhet nga menaxherët apo analistët e biznesit. OLAP
është teknologjia që bën të mundur që data warehouse të përdoret në mënyrë efektive
për analiza online, duke iu përgjigjur shpejt kërkesave interaktive. Modeli
multidimensional e të dhënave OLAP dhe teknikat e agregimit të të dhënave i
organizojnë dhe përmbledhin të dhënat voluminoze në mënyrë të tillë që ato të mund
të vlerësohen shpejt duke përdorur analiza online dhe mjete grafike. Sistemet OLAP
sigurojnë performancën dhe fleksibilitetin e nevojshëm për të suportuar analistët në
kohë reale.
Por pse duhet data warehouse? Përderisa kemi databazat operacionale OLTP, pse të
mos bëjmë OLAP direkt mbi to? Pse na duhet data warehouse për analizat online të të
dhënave? Arsyet kryesore janë si më poshtë:
•

Analistët e biznesit nuk kanë ekspertizën e duhur teknike të krijojnë
kërkesa ad-hoc për informacion në struktura të komplikuara, siç janë
databazat OLTP.

•

Ekzekutimi i kërkesave OLAP në databazat operacionale, kërkesa
komplekse që bëjnë edhe agregim / përmbledhje të dhënash voluminoze,
do të degradonte performancën e sistemit operacional në lidhje me
transaksionet online.

•

Vendimmarrja ka nevojë për të dhëna historike, dhe të dhëna të agreguara,
që në përgjithësi nuk mbahen në databazat operacionale. Pra databazat
operacionale nuk janë të përshtatshme për vendimmarrje.
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•

Ndryshimi i vazhdueshëm i të dhënave në databazat operacionale bie
ndesh me kërkesën për konsistencë të informacionit analitik.

•

Siguria e sistemit komplikohet nqs analiza online dhe procesimi online i
transaksioneve kryhen në të njëjtën databazë.

5.4. Veçoritë dhe terminologjia OLAP
OLAP është prezantuar për herë të parë në 1993 nga Ted Codd – “babai” i
teknologjisë së databazave relacionale. Sipas tij [28], mjetet OLAP dhe kubet e
lidhura me to janë më të përshtatshme për analiza komplekse, në krahasim me
databazat relacionale. Codd listoi 12 rregulla për OLAP (të cilat u zgjeruan në 18 në
1995), ashtu siç ai në 1985 kishte listuar 12 rregulla për databazat relacionale. Më
vonë, Nigel Pendse dhe Richard Creeth përmirësuan përkufizimin e Codd, duke thënë
që aplikimet OLAP duhet të prodhojnë FASMI (Fast Analysis of Shared
Multidimensional Information) [29].
Data warehouse dhe mjetet OLAP bazohen në struktura multidimensionale të
dhënash në formë kubi. Siç thamë në kapitullin e tretë, modeli dimensional mund të
jetë sipas skemës yll, snowflake, ose konstelacion.
Kubi është një nënbashkësi e të dhënave të data warehouse (ose data mart), të cilat
janë agreguar, në mënyrë që përgjigjet ndaj kërkesave për informacion të jenë të
shpejta. Kubi përbëhet nga dimensione dhe fakte (masa). Kubet mund të kenë edhe më
shumë se 3 dimensione.
Faktet janë të dhënat numerike në databazë që duam të analizojmë, si shitjet, të
ardhurat, shpenzimet, numri i klientëve ose i llogarive, etj. Faktet analizohen kundrejt
dimensioneve të kubit. P.sh. le të themi se duam të analizojmë shitjet (fakti shitjet) për
një produkt të caktuar (dimensioni produktet), në një qytet të caktuar (dimensioni
vendndodhja) gjatë dz viteve të fundit (nivel në dimensionin kohë). Faktet merren nga
tabela e fakteve (i referohemi skemës yll, ose snowflake).
Dimensionet janë faktorët e biznesit, ose perspektivat që duam të analizojmë, si p.sh.
degët, klientët, artikujt, koha, etj. Dimensioni është një bashkësi anëtarësh të të njëjtit
tip. Çdo e dhënë në kub shoqërohet me një anëtar nga secili prej dimensioneve.
Dimensionet mund të organizohen në hierarki nivelesh, me të dhëna detajimi i të cilave
vjen në rritje. Hierarkia e dimensionit ka të bëjë me organizimin e anëtarëve në një
strukturë logjike në formë peme, që përbëhet nga nivelet, të cilat më tej përbëhen nga
anëtarët e dimensionit. Hierarkia përcakton degët për veprimet rollup (ose drill-up)
dhe drill-down që përdoren për eksplorimin dhe analizimin e të dhënave. P.sh.
dimensioni kohë mund të jetë një hierarki e niveleve vit, tremujor, muaj, javë, ditë, orë.
Nivelet në hierarkinë e dimensionit mund të përmblidhen / paketohen bashkë për të
formuar vlerat e nivelit tjetër më të lartë. P.sh. ditët përmblidhen në javë ose muaj,
muajt në tremujorë dhe këto të fundit në vite.
Anëtarët në hierarkinë e dimensionit mund të kenë lidhje nga lart te prindi dhe poshtë
te biri. Anëtari që s’ka prind është anëtari rrënjë, ndërsa një anëtar pa bij është një
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anëtar gjethe. Tabelat e dimensioneve përmbajnë emrat e anëtarëve, të dhëna mbi
hierarkinë dhe atribute të tjera. P.sh. figura 5.1 tregon tabelën e dimensionit
Vendndodhja dhe hierarkinë përkatëse.
Qytet_ Rajoni
Kod
1 Veri
2 Veri

Qyteti
Shkoder
Lezhe

3 Jug

Gjirokaster

4 Jug

Fier

Figura 5.1. Dimensioni Vendndodhja dhe hierarkia
Rëndësi të madhe për një dimension ka numri i niveleve dhe numri i anëtarëve në çdo
nivel. Sa më të mëdha të jenë ato, aq më shumë memorie dhe disk do të kërkohen dhe
aq më e madhe do të jetë koha e procesimit.
Operacionet OLAP që mund të kryhen në një kub të dhënash janë:
•

rollup (ose drill-up) sipas hierarkisë së dimensionit – agregimi i të dhënave
rritet, pra detajimi zvogëlohet

•

drill-down sipas hierarkisë së dimensionit – agregimi i të dhënave
zvogëlohet, pra detajimi rritet

•

slice_and_dice – filtrim dhe projektim

•

pivot – reorientimi i pamjes multidimensionale.

Të dhënat në kubet OLAP ruhen fizikisht sipas një prej tre modeleve të mëposhtme:
•

MOLAP – një model i posaçëm multidimensional OLAP, sipas të cilit të
dhënat multidimensionale dhe operacionet mbi to implementohen direkt.

•

ROLAP – një model relacional OLAP, që është një adaptim i sistemit
relacional të menaxhimit të databazave, që operacionet mbi të dhënat
multidimensionale i përkthen në operacione relacionale.

•

HOLAP (hybrid OLAP) – një kombinim i MOLAP dhe OLAP.

Në përgjithësi ROLAP ofron shkallëzueshmëri më të madhe, ndërsa MOLAP
performancë më të lartë.
5.5. Një implementim OLAP në një bankë
Shumë kompani ofrojnë produkte BI. SSAS (SQL Server Analysis Services) është
produkti i Microsoft për OLAP dhe data mining dhe është një nga teknologjitë më të
fuqishme në treg. Përveç të tjerash SSAS vjen i përfshirë në paketën Microsoft SQL
Server, pra kompanitë që do ta pëdorin atë nuk kanë nevojë për kosto shtesë.
SSAS i suporton të treja modelet e ruajtjes së të dhënave të kubeve:
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•

MOLAP: të gjitha të dhënat e detajuara dhe të agreguara kopjohen në kubin
SSAS në një strukturë të veçantë multidimensionale, të ndryshme nga
databazat relacionale të SQL Server. Ruajtja e të dhënave në kub bëhet në
mënyrë mjaft efiçente, duke okupuar 10% - 20% të volumit original të të
dhënave të databazës relacionale.

•

ROLAP: të gjitha të dhënat e detajuara dhe të agreguara të kubit ruhen në
databaza relacionale të SQL Server (për të dhënat e agreguara përdoret një
bashkësi më vete tabelash relacionale.

•

HOLAP: të dhënat e detajuara mbahen në databazën relacionale, ndërsa të
dhënat e agreguara ruhen në kubin SSAS.

Më poshtë do të japim disa ilustrime nga sistemi i implementuar në një bankë. Për
arsye të konfidencialitetit, të dhënat e paraqitura nuk janë reale (pra janë ndryshuar në
data warehouse gjatë procesit ETL), dhe u përkasin periudhave të vjetra fiskale
(1999–2004). Do të shikojmë si mund të “luajmë” me kubin e të dhënave, duke
eksploruar dhe analizuar të dhënat në mënyrë interaktive dhe nga perspektiva të
ndryshme, duke përdorur teknikat OLAP: slice and dice, rollup, drill-down dhe pivot.
Kubi “Accounts Panorama” përmban të gjitha të dhënat në lidhje me llogaritë
bankare. Numri i llogarive (fakt) është një indicator që do të analizohet kundrejt
(dimensione) degëve, produkteve (llogari rrjedhëse, llogari kursimi, etj), monedhave,
sektorëve të biznesit, kohës (kur janë hapur llogaritë), etj. Dimensioni kohor Datahapjes është organizuar në një hierarki me tre nivele (vit, tremujor, muaj), ndërsa
dimensioni Produktet_Master me dy nivele. Dimensionet e tjera janë me një nivel.
Figura 5.2 tregon skemën e kubit, me tabelën e fakteve dhe ato të dimensioneve. Siç
shihet kemi një skemë snowflake.

Figura 5.2. Skema e kubit Accounts Panorama
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Në SSMS (SQL Server Management Studio), me metodën drag and drop vendosim në
gridë, ose heqim, dimensionet që duam, në aksin që duam (vertical apo horizontal).
Në këtë mënyrë ndryshojmë lehtësisht rreshtat dhe kolonat, duke i parë dhe analizuar
të dhënat në mënyrë interaktive dhe nga kënvështrime të ndryshme.
5.5.1. Analiza e parë: Numri i llogarive sipas degëve dhe viteve
Figura 5.3 tregon në gridë (pjesa në të djathtë) numrin e llogarive sipas degëve dhe
viteve. Kjo pamje merret duke vendosur dimensionin degët vertikalisht dhe
data_hapjes horizontalisht.

Figura 5.3. Numri i llogarive sipas degëve dhe viteve
Nqs duam të shikojmë vetëm llogaritë në LEK, bëjmë drop dimensionin e monedhave
në pjesën e filtrimit (mbi gridë) dhe zgjedhim “ALL” (Albanian LEK). Themi që kemi
bërë slice në kub (figura 5.4).
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Figura 5.4. Numri i llogarive në LEK (operacioni slice)
Mund të vazhdojmë kështu me operacione të tjera slice and dice, mbi një ose disa
dimensione, për të eksploruar dhe analizuar nënbashkësi të të dhënave të kubit, në
mënyra të ndryshme. P.sh. në pamjet më lart analisti i biznesit vë re numrin e vogël të
llogarive në Head Office. Por kjo nuk përbën ndonjë problem, pasi Head Office
normalisht nuk hap llogari. Por nga ana tjetër ai vëren që numri i llogarive në degën e
Vlorës nuk është i kënaqshëm, gjë që mund të çojë në marrjen e vendimeve të
caktuara nga ana e biznesit.
Pamjet e mësipërme merren në ambientin SSMS, në të cilin kanë akses vetëm
administratorët. Ndërsa përdoruesit mund të përdorin Excelin (ose mjete të tjera) për
të parë dhe analizuar të dhënat e kubit. Për këtë, në Excel, në menunë Data/From
Other Sources/Analysis Services, zgjedhim kubin Accounts Panorama. Nga
PivotTable Field List zgjedhim fushat që duam të shikojmë në tabelën Pivot. P.sh. nqs
zgjedhim: faktin Shuma_AccNo, dhe dimensionet Degët dhe Data_hapjes, tabela në
Excel mbushet automatikisht (figura 5.5). Më tej përdoruesi mund t’i shikojë si të dojë
të dhënat, p.sh. të ndërtojë grafikë si në figurën 5.5, etj.
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Figura 5.5. Përdorimi i Excelit për analizat OLAP
5.5.2. Analiza e dytë: Numri i llogarive sipas degëve dhe produkteve
Për të analizuar performancën e bankës (në lidhje me indikatorin “numri i llogarive”)
sipas degëve dhe produkteve, si p.sh. llogari rrjedhëse, llogari kursimi, etj, i vendosim
në gridë këto dy dimensione. Mqs dimensioni i produkteve ka dy nivele (vini re
simbolin “+”), ai mund të hapet me veprimin drill-down, në mënyrë që të shohim më
shumë detaje. Figura 5.6. tregon numrin e llogarive sipas produkteve, me të dhëna të
detajuara (drilled-down) për degën e Tiranës dhe produktin e llogarive të kursimit.

Figura 5.6. Numri i llogarive sipas degëve dhe produkteve,
me llogaritë e kursimit drilled-down
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5.5.3. Analiza e tretë: Numri i llogarive në degë sipas monedhës dhe periudhës
Për të egzaminuar numrin e llogarive në degë sipas monedhave bëjmë drop
dimensionin e monedhave në aksin horizontal të gridës, duke marrë automatikisht një
informacion me vlerë në një pamje të vetme (figura 5.7).

Figura 5.7. Numri i llogarive në degë sipas monedhave
Duke shtuar në gridë edhe dimensionin Data_hapjes dhe duke bërë veprimet drilldown dhe rollup, mund të analizojmë numrin e llogarive sipas periudhës kohore (deri
në nivel muaji) kur llogaritë janë hapur (figura 5.8).

Figura 5.8. Numri i llogarive analizuar sipas periudhës kur janë hapur
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Analiza të tjera mund të bëhen duke përdorur edhe dimensionet e tjera që kemi
ndërtuar, si sektorët e biznesit, entiteti ligjor i mbajtësit të llogarisë (p.sh. individ,
kompani tregtare, kompani shtetërore, etj), tipi i llogarisë (p.sh. e përbashkët “dhe”, e
përbashkët “ose”, punonjës banke, etj) dhe shteti i origjinës i mbajtësit të llogarisë
(p.sh. Shqipëri, Greqi, Itali, etj).
5.6. Përfundime
OLAP (Online analytical processing) është një nga komponentët më të rëndësishëm
të sistemeve BI. Është kaq i rëndësishëm sa shpesh kur thuhet “business intelligence”
nënkuptohet OLAP dhe anasjelltas. Aplikimet OLAP suportohen nga data warehouse,
e cila mirëmbahet e ndarë nga databazat operacionale, të cilat suportojnë kryesisht
aplikimet e përpunimit online të transaksioneve (OLTP).
Mjetet dhe aplikimet OLAP përdoren për të bërë analiza interaktive dhe efektive mbi
të dhënat e data warehouse, gjë që u jep mundësi menaxherëve dhe analistëve të
biznesit të marrin vendime më të shpejta dhe më të mira.
Në këtë kapitull përshkruam principet e teknologjisë OLAP duke sjellur ilustrime nga
sistemi i implementuar në një bankë.
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– Data Mining
6.1. Hyrje [49]
Vendimmarrja është një proces që bazohet në informacionin e marrë nga të dhënat.
Progresi në teknologjinë e informacionit, në pajisjet e ruajtjes dhe përpunimit të
informacionit, ka bërë të mundur magazinimin e pothuaj çdo detaji të aktivitetit të
biznesit. Volumi dhe dimensionaliteti i të dhënave e bëjnë të pamundur analizën
manuale të të dhënave. Kjo është arsyeja që sot, gjithmonë e më shumë përdoren
teknikat kompjuterike për të ekstraktuar informacion me vlerë, njohuri dhe modele që
mund të çojnë në vendime dhe strategji të suksesshme për biznesin. Një procesim i
tillë automatik i të dhënave njihet si business intelligence (BI) [30].
BI përdor të dhënat historike dhe ato aktuale për të bërë përshkrime ose parashikime
mbi aktivitetin e biznesit. BI nxjerr në pah sektorët me performancë të lartë apo të ulët
të biznesit, shitjet për produkt dhe për klient, mënyrën si klientët reagojnë ndaj
ofertave të produkteve të reja, cilat produkte shiten zakonisht së bashku, cilat
produkte apo shërbime pëlqehen më shumë nga klientët, sa mund të jenë të ardhurat e
parashikuara për vitin tjetër, etj [31].
Një nga shtyllat ku bazohet BI është data mining. Në literaturë gjejmë përkufizime të
ndryshme mbi data mining, disa nga të cilat janë [32]:
•

Data mining është procesi i ekstraktimit nga databaza të mëdha të
informacionit të panjohur më parë, të vlefshëm dhe veprues, dhe më tej
përdorimi i këtij informacioni për marrjen e vendimeve të rëndësishme për
biznesin – Cabena et al.

•

Data mining është analiza automatike e sasive të mëdha të të dhënave për të
gjetur modele dhe tendenca, të cilat përndryshe mund të ngeleshin të
pazbuluara – Fabris.

•

Qëllimi i data mining është identifikimi i modeleve dhe korrelacioneve të
reja, të vlefshme, të përdorshme dhe të kuptueshme në të dhënat ekzistuese –
Chung & Grey.

Pra data mining është procesi i analizimit të të dhënave për të gjetur modele dhe
relacione të fshehta që nuk mund të dallohen menjëherë [33]. Ky process mund të
përdorë ad-hoc queries, ose programe të sofistikuara ndërtuar mbi algoritme të
ndryshme. Këto algoritme gjejnë modele, klasifikojnë të dhënat aktuale, ose
parashikojnë sjellje dhe ngjarje të ardhshme. Të dhënat eksplorohen për t’iu përgjigjur
një pyetjeje të caktuar. Mendohet një bashkësi variablash që mund të përcaktojnë
përgjigjen dhe eksplorohen të dhënat për të gjetur ndonjë lidhje të mundshme midis
variablave dhe përgjigjes. Në fund, rezultatet që merren mund të shqyrtohen nga një
ekspert i fushës së biznesit, në mënyrë që të verifikohet saktësia e procesit.
Kompanitë i kanë kuptuar me kohë përfitimet nga data mining, por pak prej tyre
filluan menjëherë ta përdorin atë, për shkak se ishte një proces shumë i shtrenjtë. Në
ditët e sotshme është shumë më pak e kushtueshme për të ruajtur dhe procesuar
volume të mëdha të dhënash, ka shumë software standarte që suportojnë data mining
dhe nga ana tjetër është fituar shumë ekspertizë. Këto zhvillime teknologjike po bëjnë
që data mining të përdoret gjithnjë e më shumë nga kompanitë, duke u kthyer në një
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mjet të fuqishëm në duart e tyre për të përmirësuar efektivitetin e biznesit, shërbimin
ndaj klientelës dhe fitimet.
Më poshtë do të eksplorojmë procesin dhe teknikat data mining, ndërsa në kapitullin
tjetër do të japim ilustrime me aplikimin e këtyre teknikave në fusha të ndryshme.
6.2. Procesi data mining dhe qëllimet
Data mining do të thotë të ekstraktojmë ose gjenerojmë njohuri nga volume të mëdha
të dhënash të ruajtura në tipe të ndryshme “magazinash”, si databaza relacionale, data
warehouse, databaza transaksionale, skedarë të thjeshtë, dhe WWW [34]. Një
databazë relacionale është një bashkësi tabelash, ku të dhënat organizohen në rekorde
(reshta) dhe atribute (kolona). Databaza transaksionale është një skedar ku çdo rekord
i takon një transaksioni. Çdo transaksion identifikohet nga një identifikator unik. Data
warehouse përdoret për të ruajtur të dhëna të integruara që përshkruajnë entitete të
ndryshme. Të dhënat mund të vijnë nga burime të ndryshme (databaza, skedarë),
kështu që së pari ato “pastrohen”, pastaj transformohen, integrohen dhe ngarkohen në
destinacionin përfundimtar, nën një skemë të unifikuar. Data warehouse ruan
gjithashtu të dhëna historike.
Informacioni që merret nga procesi data mining interpretohet, vlerësohet dhe përdoret
në vendimmarrje (figura 6.1).

Databazë
Relacionale

Databazë
Transaksionale

Data
Warehouse

Data
Mining

Skedarë
të thjeshtë

Interpretim
dhe
vlerësim

Vendime

Figura 6.1. Vendimmarrja me ndihmën e data mining
Siç thamë në kapitujt paraardhës, data warehouse na jep mundësi për OLAP, i cili
përfshin teknika për analiza, me funksionalitete të tilla si përmbledhje (shumatore),
konsolidim dhe agregim, si dhe mundësi për të parë informacionin nga kënde të
ndryshme. Por megjithëse mjetet OLAP ndihmojnë për analiza multidimensionale dhe
vendimmarrje, mjete të tjera janë të nevojshme për analiza më të thella. Të tilla janë
mjetet data mining, që bëjnë të mundur klasifikimin e të dhënave, cluster-izimin dhe
zbulimin e anomalive / ndryshimeve në të dhënat me kalimin e kohës [34]. Në mënyrë
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të veçantë, aplikimi i këtyre mjeteve dhe teknikave në kube të dhënash (struktura
multidimensionale) e ngre në një nivel më të lartë fuqinë e data mining.
Por si qëndron data mining në lidhje me OLAP? Te dyja përdoren për analiza të
dhënash. OLAP përdoret për analiza multidimensionale, interaktive mbi të dhënat e
data warehouse, duke përmbledhur dhe agreguar të dhënat. Perdoruesi ka një rol
interaktiv në këtë process. Ndërsa data mining përdoret për zbulimin automatik të
modeleve të fshehura në volume të mëdha të dhënash, lidhje të fshehura midis të
dhënave, klasifikime, cluster-izime dhe parashikime mbi të ardhmen. Në këtë
këndvështrim mund të themi që data mining shkon më tej se OLAP.
Detyrat e data mining ndahen në përshkruese dhe parashikuese. Detyrat përshkruese
eksplorojnë të dhënat për të gjetur karakteristika të përgjithshme të tyre, ndërsa ato
parashikueset përdorin të dhënat ekzistuese për të zbuluar lidhje të fshehta midis
fushave, dhe bazuar në këto lidhje parashikojnë vlera të mundshme për të ardhmen,
ose vlera që mungojnë për disa fusha të tjera (me një nivel të caktuar saktësie).
Parashikimi ka si qëllim të ndërtojë një model të dhënash dhe më tej të përdorë këtë
model për detyra të tjera si klasifikim, vlerësim, etj.
Qëllimet kryesore të data mining ndahen në: [35], [36]
1.

Klasifikim – zbulimi i një funksioni të të mësuarit parashikues që klasifikon
një të dhënë në një nga disa klasa të paracaktuara.

2.

Regresion – zbulimi i një funksioni të të mësuarit parashikues, i cili pasqyron
një të dhënë në një variabël me vlera reale (që përdoret për parashikim).

3.

Cluster-izim – një detyrë përshkruese që ka si qëllim identifikimin e një
bashkësie të fundme kategorish (cluster-ash) për përshkrimin e të dhënave.

4.

Përmbledhje – një tjetër detyrë përshkruese që përfshin metoda për gjetjen e
një përshkrimi kompakt për një databazë (ose pjesë të saj).

5.

Modelim i varësive – gjetja e një modeli që përshkruan varësi të rëndësishme
ndërmjet variablave ose ndërmjet vlerave të një karakteristike të caktuar në
një databazë (ose pjesë të saj).

6.

Zbulim i ndryshimeve dhe deviacioneve – zbulimi i ndryshimeve më të
rëndësishme në databazë.

Procesi data mining kalon nëpër hapat e mëposhtme [35], [36]:
1.

Shtrimi i problemit dhe formulimi i hipotezës

2.

Mbledhja e të dhënave

3.

Para-procesimi i të dhënave

4.

Vlerësimi i modelit

5.

Interpretimi i modelit dhe nxjerrja e konkluzioneve
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6.3. Teknikat data miming
Ka shumë teknika data mining, por disa nga teknikat më kryesore janë:
•

Klasifikimi

•

Parashikimi

•

Regresioni

•

Analiza e shoqërimit

•

Analiza e cluster-izimit

•

Pemët e vendimit

•

Analiza e anomalive

•

Analiza e lidhjeve

•

Analiza e serive kohore

•

Rrjetat neurale

•

Fqinji më i afërt

•

Algoritmet gjenetike

•

Analiza e mbijetesës

Disa nga teknikat e mësipërme data mining janë individuale, disa janë grup teknikash.
P.sh. për klasifikim mund të përdorim disa teknika si pemët e vendimit, teknika e
fqinjit më të afërt, analiza e shoqërimit dhe rrjetat neurale. Nga ana tjetër, teknikat
data mining mund të përdoren vetëm, ose të kombinuara. P.sh. klasifikimi mund të
pasohet nga regresioni.
Në artikujt tanë [51], [52] kemi studiuar disa nga teknikat kryesore data mining që
përdoren në fusha të ndryshme dhe krahasimin midis tyre, siç do përshkruajmë më
poshtë. Ndërsa në kapitullin tjetër do të prezantojmë disa aplikime të teknikave data
mining në fusha të ndryshme si industria bankare, shitja me pakicë, kriminalistika dhe
siguria e informacionit.
6.3.1. Klasifikimi
Klasifikimi ka si qëllim ekzaminimin e të dhënave, p.sh.rekordet e databazës, dhe
ndarjen e tyre në klasa (ose grupe). Vetë klasat janë të paracaktuara, pra të njohura.
Për të ndërtuar modelin e klasifikimit përdoret një bashkësi të dhënash, për të cilat e
dimë se cilës klasë i përkasin. Kjo quhet bashkësi trainuese për modelin. Më tej ky
model “i trainuar” përdoret për të klasifikuar të dhënat / rekordet e tjera, në bazë të
ngjashmërisë së karakteristikave. Gjatë operacionit të klasifikimit shtohet një kolonë
(atribut) e re, e cila plotësohet për çdo rekord me klasën që propozohet.
P.sh. një oficer kredie në bankë ka nevojë për një model që do të klasifikonte një kredi
në “të sigurtë”, apo “të pasigurtë”, bazuar në të dhënat historike dhe ngjashmërinë në
karakteristikat e klientëve. Ose, një drejtues marketingu ka nevojë për një model që
do ta ndihmonte të kuptonte nëse një klient me disa karakteristika te caktuara është i
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gatshëm të blejë një makinë të re, apo jo. Shembuj mund të marrim edhe nga
telekomunikacioni, ku kompanitë janë të interesuara t’i klasifikojnë klientët e tyre në
bazë të “besnikërisë” (moslargimit drejt një kompanie konkurente).
Është e rëndësishme të sqarohet që në problemet e klasifikimit, kolona vlera e së cilës
do të plotësohet është një atribut kategorik, që mund të marrë një numër të përcaktuar
vlerash, numër që në përgjithësi është i vogël (në shembujt e mësipërm: “klasifikimi i
kredisë = e sigurtë / e pasigurtë”; “gadishmëria e klientit për të blerë makinë të re = po
/ jo”; “klienti është i predispozuar të qëndrojë i lidhur me kompaninë = po / jo”). Në
përgjithësi atributi i klasifikimit është një variabël binar. Pikërisht për shkak të natyrës
kategorike të atributit të klasifikimit, kjo teknikë dallon nga ajo e regresionit.
Teknikat kryesore që përdoren për klasifikim janë pemët e vendimit, teknika e fqinjit
më të afërt, analiza e shoqërimit dhe rrjetat neurale.
6.3.2. Parashikimi
Parashikimi është i ngjashëm me klasifikimin, me ndryshimin që vlerat e mundshme
që do të përdoren për “klasifikim” nuk dihen paraprakisht, por parashikohen. Me fjalë
të tjera, shkohet një hap më tej: parashikohen vlera / sjellje të ardhshme, bazuar në të
dhënat historike. Ashtu si në rastin e klasifikimit, modeli në fillim trainohet me
shembuj për të cilat vlera e variablit që do të parashikohet është e njohur, përfshirë të
dhëna historike për këto shembuj, të cilat e ndihmojnë modelin të “njohë” sjelljen që
po trajtohet. Më tej modeli aplikohet mbi të dhënat ekzistuese për të gjeneruar vlera
që janë parashikime mbi të ardhmen.
Normalisht çdo teknikë që përdoret për klasifikim mund të adaptohet që të përdoret
edhe për parashikim. Por një teknikë mjaft e përdorshme për parashikime është
regresioni.
Shembuj problemesh parashikimi mund të jenë: të parashikojmë cilët klientë mund të
largohen nga kompania në 6 muajt që vijnë; ose të parashikojmë vlerën e stokut të një
kompanie në bursë bazuar në të dhënat historike.
6.3.3. Regresioni
Regresioni është një metodë statistikore që përdoret për të parashikuar vlera
numerike, duke u bazuar në të dhënat numerike ekzistuese. Pra ndërsa klasifikimi
merret me vlera diskrete, kryesisht jonumerike, regresioni përdoret kur variabli merr
vlera të vazhdueshme.
Një shembull për përdorimin e teknikës së regresionit do të ishte parashikimi i të
ardhurave që do të realizohen nga shitja e një produkti duke u bazuar në shitjet e
periudhës së kaluar. Në ketë rast variabli që po trajtohet (të ardhurat) mund të marrë si
vlera një numër të madh vlerash diskrete, kështu që mund të konsiderohet si variabël i
vazhdueshëm. Pra dallimi midis klasifikimit dhe regresionit është që i pari ka të bëjë
me parashikimin e vlerave diskrete për atribute kategorish, ndërsa i dyti ka të bëjë me
parashikimin e vlerave të atributeve numerike të vazhdueshme.
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Një problem klasifikimi mund të kthehet në problem regresioni dhe anasjelltas. P.sh.
një kompani telekomunikimi fillimisht mund të dojë të klasifikojë klientët në
“besnikë” dhe “të lekundur”, por më pas mund të kalojë në parashikimin për çdo
klient të probabilitetit që ai do të qëndrojë i lidhur me kompaninë, gjë e cila mund të
arrihet me metodën e regresionit.
6.3.4. Analiza e shoqërimit
Analiza e shoqërimit është një nga teknikat kryesore të “analizës së shportës së
blerjeve”, e cila ka si qëllim të evidentojë cilat produkte shkojnë / shiten së bashku.
Kjo realizohet duke analizuar çfarë klientët blejnë. Rezultatet përdoren për të
riorganizuar produktet nëpër rafte në supermarket, si dhe nga departameti i
marketingut që përgatit fushatat publicitare, më qëllim maksimizimin e shitjeve.
Analiza e shoqërimit është një teknikë data mining përshkruese, që ka si qëllim të
zbulojë varësi midis të dhënave, të cilat nuk njiheshin më parë. Me fjalë të tjera
synohet të zbulohen lidhje, shoqërime me interes midis grupeve të rekordeve të
databazës. Psh duke analizuar të dhënat e shitjeve të kompanive mund të arrihet në
përfundime të tilla si: klientët që blejnë një kompjuter të ri, me një probabilitet të lartë
mund të blejnë edhe një printer. Ose, janë klientët në moshën 30 - 40 vjeç dhe me të
ardhura mbi 300,000 lekë ata që më së shumti blejnë një makinë relativisht të
shtrenjtë me çmim 2 – 3 milionë lekë.
6.3.5. Cluster-izimi
Cluster-izimi është një nga teknikat kryesore përshkruese data mining. Çështja është
që të dhënat heterogjene të ndahen në segmente / kategori / clusters homogjene, në
bazë të karakteristikave të përbashkëta që mund të kenë të dhënat. Ndarja bëhet në
mënyrë të tillë që të dhënat të jenë sa më të ngjashme (sa më të afërta) brenda clusterit dhe sa më të ndryshme midis cluster-ave. Në pamje të parë kjo teknikë ngjan shumë
me teknikën e klasifikimit, por në ndryshim prej saj, kur flasim per cluster-izim,
klasat nuk janë të paracaktuara, madje as numri i tyre nuk dihet paraprakisht.
Në varësi të të dhënave, fillimisht duhet të përcaktohet “njësia matëse” që do të
shprehë afërsinë / largësinë midis të dhënave (rekordeve të databazës), gjë e cila jo
gjithmonë është një detyrë e thjeshtë. Pasi arrihet kjo, teknika e cluster-izimit mund të
aplikohet automatikisht mbi të gjitha tipet e të dhënave.
Një shembull i perdorimit të cluster-izimit do të ishte segmentimi i tregut / klientelës.
Para se të ndërmerret një fushatë publicitare për një produkt të ri, ndahet klientela në
grupe me sjellje të ngjashme dhe pastaj mendohet çfarë lloj reklame i përshtatet më
mirë secilit grup. P.sh. nqs i referohemi sistemit bankar, vihet re që klientët me të
ardhura më të larta janë më të prirur drejt planeve të investimeve. Prandaj një
segmentim i mirë i klientelës do të ishte me interes për të dizenjuar produkte të
ndryshme për segmente të ndryshme.
Një nga algoritmet kryesore të cluster-izimit është K-means, shembuj të përdorimit të
të cilit kemi në kapitullin pasardhës.
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6.3.6. Pemët e vendimit
Pema e vendimit është një strukturë në fomë peme që paraqet bashkësi vendimesh.
Më konkretisht, çdo degë e pemës është një pyetje klasifikuese, ndërsa gjethet e
pemës përfaqësojnë pjesë të databazës me klasifikimin përkatës.
Pema e vendimit është metoda kryesore që përdoret për klasifikim dhe parashikim.
Për të marrë pemën e vendimit fillohet me një pyetje e cila ka dy (ose më shumë)
përgjigje / degë (më të përdorshme janë pemët binare), të cilat i ndajnë rekordet e
databazës në dy pjesë. Më tej vazhdohet me pyetje të tjera (degë të tjera), duke ndarë
secilën pjesë në pjesë më të vogla. Si rezultat marrim ndarjen e rekordeve në klasa
(problemi i klasifikimit), ose mund të bëjmë parashikime bazuar në përgjigjet
(problemi i parashikimit).
Dy metoda specifike të pemëve të vendimit janë CART (Classification and
Regression Trees) dhe CHAID (Chi Square Automatic Interaction Detection), të cilat
përdoren për klasifikim. Ato japin një bashkësi rregullash që mund të aplikohen mbi
një databazë të re (të paklasifikuar) për të parashikuar cilat rekorde do të kenë një
rezultat të caktuar. CART e ndan databazën me ndarje 2-she, ndërsa CHAID me
ndarje më të shumta [37].
Rregullat që merren nga pema e vendimit janë vizualisht të qarta dhe të thjeshta për
t’u kuptuar dhe interpretuar. Kjo teknikë mund të aplikohet si mbi të dhëna kategorike
/ diskrete, ashtu edhe mbi të dhëna të vazhdueshme dhe nuk ka nevojë për shumë
parapërgatitje të dhënash (para aplikimit) sa në teknikat e tjera. Të gjitha këto
avantazhe e bëjnë këtë teknikë nga të parat që përdoret në një problem data mining,
qoftë edhe sikur ajo të mos jetë përfundimtarja, pasi rezultatet dhe “njohuritë” mbi të
dhënat që përfitohen prej saj mund të aplikohen në teknika të tjera.
Në kapitullin tjetër kemi eksploruar përdorimin e teknikës së pemëve të vendimit në
fushën e shitjes me pakicë për të parashikuar nëse klientët e rinj mund t’i qëndrojnë
kompanisë apo jo, në fushën e kriminalistikës për klasifikimin e krimeve dhe në
fushën bankare për të parashikuar profilin e klientëve të rinj në lidhje me rrezikun për
të kryer pastrim parash.
6.3.7. Analiza e anomalive
Analiza e anomalive është procesi i zbulimit dhe analizimit të të dhënave, modeleve,
sjelljeve që “devijojnë” nga ato normalet. Këto deviacione quhen anomali. Disa
teknika data mining i injorojnë këto raste, duke i konsideruar si “zhurma”, ose
përjashtime. Por në disa aplikime anomalitë mund të jenë më të rëndësishme se vetë të
dhënat normale. Për zbulimin e anomalive mund të përdoren metoda statistikore, ose
masa “distance” të tilla që objektet që janë “larg” cluster-ave konsiderohen anomali
[34].
Analiza e anomalive është mjaft e përdorshme kur duam të zbulojmë rastet e
mashtrimeve në aktivitete të ndryshme, të cilat janë deviacione nga sjelljet normale.
P.sh. nga analiza e të dhënave që grumbullohen nga përdorimi i kartave të kreditit,
mund të vihen re sjellje të dyshimta të tipit: blerje në shuma të mëdha, ose shumë
blerje në një kohë të shkurtër, ose përdorim i kartës nga një shtet që nuk është vënë re
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me parë për këtë klient, etj, të cilat janë shumë të ndryshme nga mënyra e përdorimit
të kartës nga klienti në të shkuarën. Zbulimi i këtyre deviacioneve mund të ngrejë
alarmin për trajtim të rastit, p.sh. duke komunikuar me klientin, etj.
Shembuj të tjerë vijnë nga fusha e sigurisë së informacionit (siç trajtojmë në kapitullin
tjetër) ku teknika e analizës së anomalive përdoret në ndërtimin e sistemeve IDPS
(Intrusion Detection and Prevention System), nga fusha e mjekësisë për zbulimin e
sëmundjeve, nga fusha e inxhinierisë dhe prodhimit për zbulimin e produkteve
difektoze, etj.
6.3.8. Analiza e lidhjeve
Analiza e lidhjeve është një teknikë që përdoret për të identifikuar dhe vizualizuar
relacionet (lidhjet) midis objekteve të ndryshme [38]. Në rastin tonë objektet janë
rekorde ose grupe rekordesh të databazës. Kjo teknikë është një aplikim i teorisë
matematikore të grafeve. Ajo përdoret në shumë fusha, ku lidhjet midis të dhënave
janë të rëndësishme, si telekomunikacion, transport, kriminalistikë, web, etj.
P.sh. në telekomunikacion pjesa më e madhe e të dhënave gjenerohet nga telefonatat,
që janë lidhje midis dy njerëzve dhe analiza e lidhjeve në këtë rast mund të ndihmojë
kompaninë të parashikojë cilët klientë mund të qëndrojnë dhe cilët mund të largohen,
si dhe të fokusohet me produkte ose marketing tek klientët me përfitueshmëri më të
madhe. Në kriminalistikë lidhjet midis ngjarjeve, apo njerëzve mund të ndihmojnë në
zbulimin e krimeve. Në Internet kemi një rrjet gjigand faqesh web me lidhje të
ndërsjellta nga njëra te tjetra dhe analiza e lidhjeve mund të përdoret për të
rekomanduar faqe të besueshme. Analiza e lidhjeve përdoret edhe në analizën e
shportës së blerjeve, për të evidentuar cilat produkte blihen bashkë (pra analiza e
shoqërimit është një rast i veçantë i analizës së lidhjeve).
Një nga avantazhet më të mëdha të kësaj teknike është vizualizimi, që i bën lehtësisht
të dukshme lidhjet midis të dhënave, gjë që e ndihmon dhe lehtëson procesin data
mining.
6.3.9. Analiza e serive kohore
Seria kohore është një sekuencë pikash të dhënash që përbëhet nga matje të
njëpasnjëshme gjatë një intervali kohor. Ato përdoren në statistikë, procesim sinjali,
njohje modelesh (pjesë e data mining), ekonometri, matematikë, financë, në
parashikimin e motit, parashikimin e tërmeteve, etj [39].
Në një seri kohore të dhënat janë numerike dhe janë regjistruar në intervale kohe të
barabarta (p.sh. minutë, orë, ditë, jave, muaj ...). P.sh, nqs kemi regjistruar shitjet
javore të një produkti për dy vjet, marrim një seri kohore me 104 observime. Qëllimi
është të parashikojmë vlerat e ardhshme duke u bazuar në ato historike.
Një përdorim mjaft me interes i kësaj teknike në financë do të ishte parashikimi i
vlerave të stoqeve të kompanive në bursë, parashikimi i kurseve të këmbimit midis
monedhave, etj.
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6.3.10. Rrjetat neurale
Rrjetat neurale janë teknika data mining që përdoren kryesisht për klasifikim dhe
parashikim. Ato janë ndërtuar duke patur parasysh mënyrën si funksionon truri i
njeriut. Një rrjet neural përbëhet nga një bashkësi nyjesh (neuronet artificiale) hyrëse
që marrin “sinjale” hyrëse, një bashkësi nyjesh dalëse që japin “sinjalet” dalëse dhe
një numër shresash ndërmjetëse [40]. Nyjet lidhen (në analogji me lidhjet midis
neuroneve) midis tyre me lidhje të cilave u vendosen “pesha” numerike (p.sh. midis 0
dhe 1). Po ashtu edhe për nyjet vendosen vlera numerike. Këto vlera numerike për
nyjet dhe lidhjet përdoren për të llogaritur vlerat dalëse, në varësi të qëllimit për të
cilin rrjeti neural është ndërtuar (klasifikim apo parashikim). Ndryshe nga metodat e
tjera, peshat e nyjeve dhe lidhjeve ndryshohen gjatë procesit të trainimit, për të
përafruar sa më shumë vlerën e parashikuar me vlerën e saktë. Me fjalë të tjera,
modeli data mining i rrjetave neurale përmirësohet vazhdimisht gjatë procesit të
trainimit.
Rrjetat neurale përdoren në fusha të ndryshme. P.sh. në sektorin financiar ato mund të
përdoren për zbulimin e mashtrimeve, parashikimin e vlerave të stoqeve [41], etj.
Por rrjetat neurale kanë edhe disa të meta. P.sh. nëpërmjet tyre nuk mund të
gjenerohet një listë e saktë me rregulla të qarta dhe të kuptueshme siç merret p.sh. nga
pemët e vendimit. Nga ana tjetër, ato janë të vështira për t’u implementuar, pasi, siç
thamë më lart, ato kërkojnë që të gjitha “hyrjet” dhe “daljet” të shprehen me vlera
numerike. Pra ato kanë nevojë për interpretim, në varësi të problemit konkret data
mining.

Por cila është teknika më e mirë data mining? Kur duhet përdorur njëra dhe kur tjetra?
Kjo është pyetja më e vështirë kur ndërtojmë një sistem data mining. Përgjigjja është
që nuk ka një teknikë më të mirë. Kriteret që do të përcaktojnë teknikën që do të
zgjidhet nuk mund të jenë të mirëpërcaktuara që në fillim, por do të përmirësohen hap
pas hapi me metodën (provë & gabim). Gjithçka varet nga problemi konkret dhe të
dhënat konkrete. Të dhënat ndryshojnë vazhdimisht, sepse edhe tregjet, produktet,
klientët, strategjitë, etj, të cilave ato u përgjigjen, janë në ndryshim të vazhdueshëm.
Prandaj është a pamundur të ndërtohet një model perfekt për parashikimin e së
ardhmes duke u bazuar në të dhënat e së shkuarës.
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– Aplikime të data mining në fusha të ndryshme
Data mining, si një nga produktet më të rëndësishme BI, gjen përdorim në shumë
fusha, si: bankat dhe institucionet financiare, shitja me pakicë, telekomunikacioni,
kompanitë e sigurimeve, prodhimi, shëndetësia, administrata dhe institucionet
qeveritare, shkenca dhe inxhinieria, etj.
Më poshtë në këtë kapitull do të prezantojmë disa aplikime të teknikave data mining
dhe eksplorime që kemi bërë mbi përdorimin e tyre në fusha të ndryshme si industria
bankare, shitja me pakicë, kriminalistika dhe siguria e informacionit.
7.1. Aplikimi i teknikave data mining për të rritur kënaqshmërinë e klientëve
ekzistues dhe për të tërhequr klientë të rinj [51]
7.1.1. Hyrje
Gjetja dhe mbajtja e klientit është një nga faktorët më kritike dhe vendimtare për
suksesin e biznesit. Kryesorja është që të kuptojmë sjelljen e klientëve dhe të
modelojmë sjelljen e tyre. Qëllimi i modelimit të sjelljes së klientëve është që të
ndihmojë kompanitë të kuptojnë se si një klient merr vendime në lidhje me një blerje.
Nëse një kompani e kupton procesin e vendimmarrjes, atëherë ajo mund të jetë në
gjendje të ndikojë në të. Në mënyrë që të krijojë një marrëdhënie, ku kompania mund
të mësojnë nga klienti, kompania duhet të jetë në gjendje:
•

Të monitorojë çfarë bëjnë klientët e saj (në rastin tonë kjo do të arrihet
nëpërmjet sistemit POS, ruajtjes së të dhënave në databazat e tij).

•

Të mbajë mend çfarë kompania dhe klientët e saj kanë bërë (ruajtja e të
dhënave historike në kontekstin e sistemit POS).

•

Të mësojë nga çfarë mban mend (nga e shkuara).

•

Të veprojë mbi bazën e çfarë ka mësuar, në mënyrë që të tërheqë klientë më
të mirë, pra me përfitueshmëri më të lartë (vendimmarrja në lidhje me
klientelën).

Kompania duhet të ketë një Sistem të Përpunimit të Transaksioneve për të ruajtur
transaksionet e klientëve (p.sh. sistemi POS i një kompanie të madhe të shitjes me
pakicë që vepron në Shqipëri), një data warehouse për të ruajtur të dhënat historike
mbi sjelljen e klientëve (p.sh. NAV në rastin e një kompanie të madhe shitjesh që
operon në Shqipëri), mjete data mining për të përkthyer historinë në një plan veprimi
për të ardhmen, dhe një strategji të marrëdhënieve me klientët për aplikimin e këtij
plani në praktikë.
Një nga aspektet më të rëndësishme të data warehouse është se ajo na jep mundësinë
të ndjekim sjelljet e klientëve me kalimin e kohës. Sa shpesh rikthehet klienti? Cilin
kanal komunikimi preferon klienti? Cilat reklama i tërheqin më shumë vëmendjen?
Data warehouse është memorja e kompanisë. Por kjo nuk ka asnjë vlerë nqs nuk
kthehet në inteligjencë active, e cila na jep mundësinë të “gërmojmë” në të dhënat e të
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zbulojmë modele, lidhje midis të dhënave, rregulla, si dhe të bëjmë parashikime për të
ardhmen. Kjo realizohet me ndihmën e mjeteve dhe teknikave data mining.
7.1.2. Përdorimi i data mining
Në sistemin tonë kemi prezent komponentet kryesore të një sistemi BI, sic
përshkruam në kapitullin e tretë.
Marrëdhënia ditore e kompanisë me klientët gjeneron volume të mëdha të dhënash.
Këto të dhëna në fillim kapen dhe regjistrohen në sistemin transaksional të kompanisë
(p.sh. POS). Më pas ato tërhiqen, pastrohen, transformohen, përmblidhen dhe
ngarkohen në data warehouse (p.sh. NAV). Kjo e fundit mban edhe të dhënat
historike mbi transaksionet e kryera nga klientët. Më tej, teknikat data mining mund të
aplikohen mbi data warehouse për të mësuar më shumë mbi sjelljen e klientëve dhe
për të marr masa për t’u shërbyer më mirë atyre në të ardhmen. Kjo sjell si rezultat
rritjen e kënaqshmërisë tek klientët ezistues dhe tërheqjen e klientelës së re.
Ky është edhe qëllimi i studimit tonë mbi përdorimin e teknikave data mining në
kompanitë e shitjeve, të cilin do ta paraqesim më poshtë. Ai ka si fokus disa nga
teknikat kryesore data mining që kompanitë e shitjeve përdorin për të “njohur” më
mirë klientët, me qëllim mbajtjen e klientëve ekzistues dhe tërheqjen e klientëve të
rinj.
7.1.3. Metodologjia
Për qëllimin që thamë më lart ne studiuam teorikisht disa nga teknikat kryesore data
mining dhe i krahasuam ato praktikisht mbi të dhënat e mbledhura nga sistemi
transaksional LogiPOS i një kompanie të madhe shitjesh që operon në Shqipëri dhe të
integruara më pas në një data warehouse. Teknikat data mining i aplikuam duke
përdorur software-in WEKA [42]. Qëllimi ishte për të gjetur teknikën data mining më
të përshtatshme për të dhënat tona. Duke e shtuar këtë teknikë në sistemin e
kompanisë e shndërrojmë këtë sistem në një sistem vendimmarrës, që i jep mundësi
kompanisë të rrisë kënaqshmërinë tek klientët ezistues dhe të tërheqë klientë të rinj.
Teknikat data mining që do të jenë në fokus të studimit tonë mund të ndahen në tre
kategori si më poshtë:
•

Klasifikim dhe parashikim

•

Analiza e cluster-izimit

•

Analiza e shoqërimit

Kategoria e parë përfshin teknika të data mining të ashtuquajtur “të supervizuar”, ku
qëllimi është gjetja e vlerës së një variabli. Ndërsa dy të tjerat janë teknika “të
pasupervizuara”, ku qëllimi është gjetja e strukturave tek të dhënat, jo vlera e një
variabli.
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7.1.4. Përshkrimi i sistemit ku do të aplikohen teknikat data mining
LogiPOS është një aplikim që përdoret për të kryer në kohë reale transaksionet ditore
në pikat e shitjes. Duke përdorur software WEKA [42] do të aplikojmë disa teknika
data mining për të gjetur teknikën më të përshtatshme.
LogiPOS është një aplikim Windows i ndërtuar në Microsoft Visual Studio. Gjuha e
programimit është C#.NET.
LogiPOS ruan në një databazë relacionale të dhënat mbi klientët, furnitorët,
magazinat, artikujt, agjentët e shitjeve, operatorët e sistemit, etj.
Në lidhje me klientët, sistemi ruan në databazë të dhëna të shumta në lidhje me
profilin e tij, adresën, kontaktet, llogaritë bankare, dokumentet e gjeneruara pë të, si
porositë, faturat, të dhëna mbi garancitë e produkteve, termat e pagesave, etj.
Në mënyrë të ngjashme sistemi ruan porositë që kompania bën tek furnitorët,
furnizimet e marra, etj.
Për magazinat sistemi ruan gjithashtu të dhënat përkatëse, por më pak të dhëna sesa
për klientët dhe furnitorët, sa për të identifikuar magazinat në transaksionet. Të tilla të
dhëna mbi magazinat janë kodi, emri, adresa, personi përgjegjës, siperfaqja, lartësia,
etj.
Artikujt sjellin pjesën më të madhe të të dhënave në sistem. Në sistem ruhet çdo detaj
mbi artikujt, si kodi, përshkrimi, barkodi, çmimi i blerjes dhe i shitjes, garancia dhe
skadenca, tip, etj. Të dhënat e artikullit, ashtu si të dhënat e klientit, furnitorit dhe
magazines përfshihen në çdo document që gjenerohet nga sistemi.
Operatorët e sistemit janë ata që kryejnë transaksione në sistem. Në çdo transaksion të
kryer, automatikisht merren edhe të dhënat e operatorit. Raporte të ndryshme mund të
gjenerohen nga sistemi për performancën e operatorëve, etj.
Për agjentët e shitjeve sistemi ruan volumet e shitjeve të realizuara, të cilat duhen për
shpërblimet në varësi të performancës.
7.1.5. Rezultatet
7.1.5.1. Pemët e vendimit
Pema e vendimit është metoda kryesore e algoritmeve të klasifikimit dhe
parashikimit. Në rastin tonë rezulton që ajo mund të përdoret me efikasitet për të parë
cilët nga klientët e rinj mund të rikthehen dhe cilët jo, ose për të parashikuar volumin
e blerjeve nga një klient i caktuar, etj.
Pemët e vendimit arrijnë rezultate shumë të mira kur përdoren për klasifikimin e
rekordeve të databazës, ose parashikimin e vlerave diskrete. Ato mund të përdoren
edhe për të parashikuar vlera të vazhduara, por rezultatet mund të jenë jo shumë të
sakta, mqs vlera e parashikuar është e njëjtë për të gjitha rekordet që lidhen me të
njëjtën gjethe të pemës.
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Pra pemët e vendimit më shumë përdoren kur duam të klasifikojmë rekordet sipas një
numri relativisht të vogël kategorish. Në shumë raste në praktikë, klasifikimi që
kërkohet është binar, si p.sh. “po / jo” (p.sh. kur duam të parashikojmë nëse klienti do
të rikthehet apo jo), “kredi e mirë / e keqe”, etj.
Pemët e vendimit përdoren me efikasitet kur duam të gjenerojmë rregulla të
kuptueshme dhe të shpjegueshme, pasi në pemët e vendimit, edhe në ato më
komplekset, është e lehtë të ndiqet rruga në pemë drejt çdo gjetheje. Pra kur bëjmë një
klasifikim apo parashikim nëpërmjet pemëve të vendimit e kemi të lehtë të bëjmë
edhe shpjegimin përkatës.
Më konkretisht, në lidhje me shembullin tonë të parashikimit se cilët klientë mund të
rikthehen dhe cilët jo, si bashkësi trainimi për teknikën e pemës së vendimit që
aplikuam, përdorëm një numër klientësh ku një pjesë u përket klientëve që e dimë që
janë rikthyer dhe pjesa tjetër u përket klientëve që po ashtu e dimë që nuk janë
rikthyer. Pas ekzekutimit të teknikës së pemës së vendimit, çdo gjethe në pemën që
përftohet do të ketë etiketën “mund të rikthehet”, ose “mund të mos rikthehet”. Çdo
gjethe gjithashtu ka një numër rregullash që tregojnë se kush përfundon në këtë gjethe
(në varësi të karakteristikave të klientit).
7.1.5.2. Analizat e shoqërimit
Të dhënat e shportës së blerjeve përshkruajnë çfarë blejnë klientët. Duke u bazuar në
këto të dhëna në kohë (të dhëna historike) mund t’u përgjigjemi shumë pyetjeve në
lidhje me sjelljen e klientëve, p.sh.: cilët janë artikujt më të shitur, cilët nga artikujt
më të shitur të vitit të kaluar vazhdojnë të kenë shitje të kënaqshme edhe këtë vit, cilët
klientë kanë blerë më shumë produkte në një transaksion të vetëm dhe sa shpesh ka
ndodhur kjo, etj. Të analizosh të dhënat e shportës së blerjeve nuk është një detyrë e
lehtë dhe nuk ka një teknikë të vetme, të fuqishme, që të na japë të gjitha përgjigjet.
Në të dhënat e shportës së blerjeve “fshihen” gjithashtu “rregulla shoqërimi” midis
produkteve, p.sh. cilat produkte tentojnë të shiten së bashku. Një teknikë mjaft efikase
që përdoret për të zbuluar lidhje të tilla midis produkteve është analiza e shoqërimit.
Aplikimi i kësaj teknike tregon p.sh. që klientët që blejnë patatina, në shumë raste
blejnë edhe birrë. Një rezultat i tillë e shtyn kompaninë që të vendosë birra edhe në
raftet pranë patatinave në mënyrë që të rrisë shitjet. Ose vihet re p.sh. që shumë
shpesh blihen së bashku shampo për flokët dhe balsam.
Rregullat e shoqërimit që gjenerohen nga aplikimi i kësaj teknike ndahen në tre
kategori:
•

Rregulla që shpjegojnë lidhje të njohura. Rregulla të tilla nuk kanë ndonjë
rëndësi të madhe, sepse u përkasin lidhjeve që dihet që ekzistojnë.

•

Rregulla që shpjegojnë një lidhje që nuk dihej. Këto janë vërtet rregulla me
vlerë. Në disa raste lidhja që zbulohet mund të jetë totalisht e papritur. Një
shembull që përdoret shpesh është legjenda e “birrës dhe bebelinove”: nga
aplikimi i teknikave data mining mbi të dhënat e Wal-Mart (kompani lider në
botë) u zbulua që të premteve pasdite, burrat e rinj në moshë që blejnë
bebelino për femijën, me shumë gjasa blejnë edhe birrë për vete. Askush nuk e
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kishte parashikuar këtë rezultat, askush nuk ka bërë paraprakisht një query të
tillë mbi të dhënat. Pasi u zbulua rregulli erdhën dhe shpjegime të ndryshme.
Më tej, kompania vendosi birra në krah të bebelinove, gjë që rriti shitjet e
birrës. Veç të tjerash, ky është edhe shembulli më i mirë për të treguar dallimin
midis query dhe data mining. Para se të bëjë një query mbi të dhënat, personi e
ka një ide rreth të cilës po eksploron dhe punon për ta konfirmuar ose hedhur
poshtë atë. Ndërsa një algoritëm data mining nuk ka asnjë ide [43].
•

Rregulla që nuk mund të shpjegohen. Rregulla të tilla nuk kanë kuptim, pra
hidhen poshtë.

7.1.5.3. Analiza Cluster
Analiza cluster është një nga teknikat kryesore data mining. Ajo është një teknikë
përshkruese. Siç thamë, kjo teknikë përdoret për të ndarë një sasi të madhe të dhënash
(p.sh. rekordet e databazës) heterogjene në një numër relativisht të vogël grupesh /
kategorish (clusters) homogjene, bazuar në ngjashmërinë / afërsinë e të dhënave, e
cila përfaqësohet nga një numër i caktuar variablash.
Grupet (clusters) nuk mund të dihen paraprakisht se cilat janë. Ato zbulohen në
mënyrë automatike nga ekzekutimi i këtyre teknikave, apo algoritmeve. Duke e ndarë
në pjesë homogjene një databazë të madhe komplekse, aplikimi më pas i teknikave të
tjera data mining, p.sh. i teknikave parashikuese, është më i lehtë, më i shpejtë dhe më
efikas.
Një nga algoritmet më të përdorshme për zbulimin automatik të cluster-ave është Kmeans, i cili është një proces iterativ për zbulimin e K cluster-ave bazuar mbi
distancën (distanca midis dy rekordeve tregon sa afër / larg janë, d.m.th. sa të
ngjashëm janë ato).
Në rastin e studimit tonë rezulton që teknika cluster, më konkretisht algoritmi K –
means, përdoret me efikasitet për kategorizimin e klientëve në bazë të si ata blejnë,
ose çfarë ata janë të prirur të blejnë më shumë. P.sh. ka një kategori klientësh që janë
të prirur të blejnë më shumë produkte të freskëta (fruta, perime, bulmet, etj), një
kategori tjetër preferon më shumë artikujt gjysëm të gatshëm, një tjetër kategori e
gjerë synon më shumë artikujt për fëmijë, etj.
Në këtë mënyrë, segmentimi i klientelës me ndihmën e teknikave cluster është një
ndihmë shumë e madhe për kompaninë në përgatitjen e fushatave publicitare specifike
për secilën kategori klientësh.
7.2. Aplikimi i data mining në fushën e kriminalistikës [52]
7.2.1. Hyrje
Në ditët e sotme agjencitë e zbatimit të ligjit, ashtu si gjithë kompanitë dhe organizatat
e tjera, po përballen me një volum jashtëzakonisht të madh të dhënash, të cilat po
shumëfishohen me ritme të shpejta me kalimin e kohës. Gjithçka regjistrohet, çdo e
dhënë në lidhje me personin, ngjarjen, vendin, etj. Është e nevojshme që këto të dhëna
të përpunohen në mënyrë që të transformohen në informacion me vlerë.
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Analiza e të dhënave në kriminalistikë është shumë e rëndësishme për zbulimin dhe
parandalimin e krimeve. Metodat tradicionale ku një analist ose grup ekspertësh
eksplorojnë databazën e të dhënave për të zbuluar diçka me vlerë nuk janë më efikase
kundrejt volumeve shumë të mëdha të të dhënave. Informacioni që kërkohet duhet të
jetë i shpejtë dhe i saktë. Në ndihmë të zgjidhjes së këtij problemi vijnë teknikat dhe
mjetet data mining, të cilat po përdoren gjithnjë e më shumë vitet e fundit.
Data mining, disiplina që kombinon statistikën, analizën, inteligjencën artificiale dhe
të mësuarit makinë, mund të përdoret me efikasitet në fushën e kriminalistikës, duke
përmirësuar ndjeshëm procesin e vendimmarrjes. Data mining bën të mundur që,
duke analizuar të dhënat historike, të bëhen parashikime të besueshme për ngjarjet e
së ardhmes.
Për të ruajtur dhe analizuar në mënyrë inteligjente të dhënat mbi krimet, në sitemin
tonë që ka si qëllim parashikimin dhe parandalimin e krimeve mund të përdorim
databaza të ndryshme. Këto databaza mund të jenë specifike, si p.sh. databazat e
vrasjeve apo vjedhjeve, ose databaza me modele krimesh. Në parim, sistemi i
menaxhimit të databazës (DBMS) nuk është dizenjuar për të analizuar të dhënat, por
për menaxhimin e të dhënave, p.sh. të rasteve të krimeve dhe numërimin total të tyre.
Duke i shtuar teknika data mining një sistemi të tillë mund të ndërtohet një sistem i
fuqishëm që të shërbejë si një ekspert automatik në kriminalistikë.
7.2.2. Përdorimi i data mining në kriminalistikë
Siç thamë më lart, në fushën e kriminalistikës gjenerohen volume të mëdha të
dhënash. Teknikat data mining mund të përdoren me efikasitet në trajtimin e
kompleksitetit dhe natyrës dinamike të sjelljes kriminale. Përdorimi i metodave data
mining përmirëson ndjeshëm analizën e krimeve dhe ndihmon në reduktimin dhe
parandalimin e tyre [44], [45].
Data mining ka të bëjë me zbulimin e informacionit të fshehur në të dhëna
voluminoze. Qëllimi është që të zbulohet një informacion që më parë nuk dihej se
ekzistonte. Këtu qëndron edhe dallimi kryesor nga metodat tradicionale. Pra teknikat
data mining mund të aplikohen pa pasur më pare një ide mbi çfarë po kërkojmë.
Procesi data mining është një proces automatik dhe sistematik i analizimit të të
dhënave dhe ekstraktimin e modeleve, rregullsive dhe lidhjeve që mund të ekzistojnë
tek të dhënat. Zbulimi dhe interpretimi i këtyre modeleve është i nevojshëm për ta
konvertuar atë volum të madh të dhënash në informacion me vlerë.
Qëllimi i data mining në rastin tonë është analiza e të dhënave për të zbuluar profile të
ndryshme të sjelljeve apo veprave kriminale, lidhje midis tipeve të ndryshme të
krimeve, lidhje midis krimeve dhe karakteristikave të personave që kanë kryer krime
(p.sh. niveli i arsimimit, gjinia, …), etj. Më tej, ky informacion me vlerë ndihmon në
zbardhjen e krimeve të pazbardhura dhe parashikimin dhe si rezultat edhe
parandalimin e krimeve të mundshme në të ardhmen.
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7.2.3. Metodologjia
Për qëllimin tonë ne studiuam teorikisht disa nga teknikat kryesore data mining dhe i
krahasuam ato praktikisht, për të gjetur teknikën më të përshtatshme për natyrën e të
dhënave tona. Mbi të dhënat tona aplikuam një nga teknikat parashikuese më të
suksesshme, siç është pema e vendimit dhe një nga teknikat përshkruese më të
përdorshme, siç është k – means (teknikë cluster).
Të dhënat që analizuam u mblodhën nëpërmjet pyetësorëve që u plotësuan në dhomat
e paraburgimit në Tiranë. Të dhënat u referohen zonave ku kanë ndodhur krimet, si
dhe personave që i kanë kryer ato, si p.sh. niveli arsimor, mosha, gjinia, tipi i krimit,
etj.
Për këtë studim ne përdorëm software-in WEKA, për shkak të aksesueshmërisë dhe
lehtësisë në përdorim që ai ka [42].
7.2.4. Rezultate dhe konkluzione
Software WEKA që përdorëm ka programe të ndryshme për teknika dhe algoritme të
ndryshme.
Ne përdorëm algoritmin C4.5, një nga më të njohurit për ndërtimin e një peme
vendimi. Ky algoritëm, krijuar nga Quinlan [46], është përdorur sepse gjeneron një
rezultat të qartë dhe që interpretohet lehtë. Pasi i konvertuam të dhënat në formatin
.csv ekzekutuam algoritmin C4.5. Figura 7.1 tregon pemën e vendimit që u gjenerua.
Metoda e pemës së vendimit i klasifikoi të dhënat e krimeve me një saktësi 83%.
Gjithashtu përdorëm algoritmin K – means, që është një nga teknikat kryesore të
cluster-izimit. Ajo është e thjeshtë dhe efektive. Nqs na jepet një bashkësi me n pika
të dhënash në hapësirën reale d-dimensionale Rd dhe një numër natyror k, problemi
është të përcaktojmë një bashkësi me k pika në Rd të quajtura qendra, në mënyrë që të
minimizohet mesatarja e katrorëve të distancave nga çdo pikë te qendra e saj më e
afërt [47].
Metoda e pemës së vendimit i klasifikoi të dhënat e krimeve me një saktësi 83%.

Figura 7.1. Rezultati i algoritmit C4.5 mbi të dhënat e krimeve
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Algoritmin K – means e përdorëm për të gjetur nënbashkësi me veçori të dhënash që
nund të grupohen bashkë, të cilat nuk diheshin më përpara dhe nuk ishin të dukshme.
Grupet e krijuara mund të përdoren p.sh. për të ndërtuar procese me qëllim
parandalimin e krimeve.
Algoritmin K – means e ekzekutuam disa here, me vlera k të ndryshme, në mënyrë që
të gjenim vlerën k (numri i grupeve / cluster-ave) më të përshtatshme që jep më
shumë informacion dhe gjeneron më pak gabime. Algoritmin e ekzekutuam për k = 2,
5, 10 dhe rezultoi që vlera 10 ishte më e përshtatshmja.
Nga grupet dolën në dritë të dhëna interesante. P.sh. krimet më të rënda (niveli high)
janë kryer kryesisht nga gratë e veja ose të divorcuara, me arsim fillor dhe mbi 40
vjeç. Ky informacion me vlerë mund të përdoret për të ndërtuar programe sociale të
veçanta për këtë kategori grash, në mënyrë që të parandalohen krime të mundshme në
të ardhmen.
Qëllimi i këtij kërkimi ishte ekzaminimi i efektivitetit të implementimit të teknikave
data mining në kriminalistikë me qëllim kontributin në zbulimin dhe si rezultat
parandalimin e krimit. Rezultatet e marra nga aplikimi i pemës së vendimit dhe
teknikës së cluster-izimit tregojnë që teknikat data mining janë efektive në këtë fushë.
Në rastin e pemës së vendimit saktësia në klasifikimin e të dhënave ishte 83%, ndërsa
nga teknika e cluster-izimit gabimet ishin rreth 19%. Këto teknika dhanë rezultate
premtuese për problemin e parandalimit të krimit, pasi saktësia ishte në nivel të lartë
dhe grupet e gjeneruara ndihmojnë në formulimin e programeve dhe procedurave
efektive për parandalimin e krimit. Për më tepër, teknika e pemës së vendimit është
mjaft e përshtatshme, për shkak se në dallim nga algoritmet e tjera, ajo gjeneron
rregulla, të cilat mund të shprehen në gjuhë natyrale që gjithkush i kupton.
Teknikat data mining mund të sjellin një kontribut të madh në identifikimin e
karakteristikave të personave që kryejnë krime të ndryshme dhe çka është më e
rëndësishme, ato mund të përdoren në procesin e vendimmarrjes. Integrimi i këtyre
teknikave me databazat e specializuara të krimeve bën të mundur ndërtimin e një
sistemi të fuqishëm që shërben si ekspert në kriminalistikë.
7.3. Aplikimi i teknikave data mining për parashikimin e karakteristikave të
klientëve të bankës [49]
Siç thamë më lart, data mining është një process i rëndësishëm për të ekstraktuar
informacion dhe njohuri nga të dhënat. Ky informacion dhe këto njohuri mund të
përdoren për të ndërtuar strategjitë e kompanisë, duke suportuar procese kritike të tilla
si analiza marketingu, trendet e sjelljes së klientëve, analizat përfitim/kosto, zbulimi i
mashtrimeve, analizat e rrjetit, etj. Për të rritur efektivitetin e këtyre strategjive data
mining fokusohet në zbulimin e modeleve të fshehura brenda të dhënave. Tipi i këtyre
modeleve varet nga procesi i biznesit që analizohet. Të dhënat voluminoze ruhen në
databaza të mëdha. Më lart thamë që procesi data mining, pra procesi i ekstraktimit të
njohurive aplikohet në përgjithësi mbi data warehouse. Por ai mund të aplikohet edhe
direkt mbi databazat OLTP. Më poshtë do të shpjegojmë dhe aplikojmë data mining
mbi një databazë OLTP për të parashikuar karakteristika të caktuara të klientëve të një
banke.
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Bankat kanë si detyrim të monitorojnë transaksionet e klientëve dhe të zbulojnë
përpjekje të mundshme për pastrim parash nga klientë të veçantë. Për të bërë këtë
bankat i konsiderojnë transaksionet mbi një shumë të caktuar fillimisht si të dyshimta.
Klientëve u vendoset një status që tregon nëse rreziku që ata të kryejnë transaksione
pastrim parash është i vogël, mesatar, apo i lartë. Këtë karakteristikë të klientit do ta
quajmë AML_Risk_Profile (Anti Money Laundering). Banka është e interesuar
gjithashtu të vlerësojë dhe parashikojë impaktin që ka shpërndarja gjeografike,
shtetësia dhe profesioni i klientëve mbi profilin e tyre të rrezikut. Është me interes për
bankën të parashikojë rrezikun për klientët e rinj bazuar në karakteristikat e
mësipërme, ose të parashikojë vlerat e AML_Risk_Profile që mungojnë për klientët
ekzistues.
Për të përmbushur këtë kërkesë të bankës, do të bëjmë data mining mbi të dhënat e
klientëve. Procesin do ta aplikojmë në databazën transaksionale të bankës, duke
përdorur SQL Server 2008 Business Intelligence dhe Analysis Services.
Të gjithë klientët ruhen në një tabelë që do ta quajmë Customers dhe mbi të cilën do
të aplikojmë procesin data mining. Variablat që na duhen për procesin janë dega e
klientit, shtetësia, klasifikimi dhe kategoria (indikator të profesionit). Për detyrën
parashikuese që do të kryejmë, modelin do ta ndërtojmë duke përdorur algoritmin e
pemës së vendimit të Microsoft-it [33].
Për të trainuar modelin përdorim një nënbashkësi të klientëve (30% të tyre). Kjo do të
thotë që modeli do të lexojë vlerat për variablat e përmendura më lart dhe vlerat që
kemi gati për AML_Risk_Profile, si dhe do të përpiqet të zbulojë lidhjet midis tyre.
Bazuar në këto lidhje modeli do të parashikojë vlerat AML_Risk_Profile për klientët
e rinj që kanë vlera të ngjashme për degën, shtetësinë, klasifikimin dhe kategorinë.
Në figurën 7.2 tregohet një degë nga pema e vendimit që gjenerohet, e cila tregon që
janë 14 klientë me klasifikimin “current”, degën “15” dhe kategorinë “SME”. Janë 13
Raste me AML_Risk_Profile të vogël, asnjë rast të lartë dhe një rast me
AML_Risk_Profile të papërcaktuar. Kështu algoritmi meson të parashikojë që nëse
një klient i ri është i degës 15, klasifikohet si “current” dhe është SME, ai ka një profil
të ulët rreziku me probabilitet 92.81%. Probabiliteti që klienti të klasifikohet me
AML_Risk_Profile të lartë është 0.02% dhe me të njëjtin probabilitet aim und të
klasifikohet me AML_Risk_Profile mesatar. Gjjithashtu janë 7.15% shanset që vlera
AML_Risk_Profile të mungojë.
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Figura 7.2. Pema e vendimit për profiling e rrezikut
Tani modeli mund të përdoret për të parashikuar vlera të mundshme për
AML_Risk_Profile. Në një databazë me 37914 klientë modeli parashikoi që 37743
klientë e kanë AML_Risk_Profile të ulët, ndërsa 171 e kanë të lartë. Më pas
vlerësuam saktësinë e modelit duke krahasuar vlerën aktuale të AML_Risk_Profile të
klientëve me vlerën e parashikuar dhe vumë re që saktësia e parashikimit e modelit
ishte 95%. Megjithëse kjo është një saktësi shumë e mirë, vumë re që
AML_Risk_Profile e ulët u parashikua saktë në 99% të rasteve, AML_Risk_Profile e
lartë në 7% të rasteve dhe AML_Risk_Profile mesatare në 0% të rasteve. Saktësia e
lartë për AML_Risk_Profile të ulët shpjegohet me numrin e madh të klientëve me
rrezik të ulët që u përdor për të trainuar modelin (95%). Kështu mund të themi që
modeli është trainuar më mirë që të parashikojë klientët me AML_Risk_Profile të
ulët.
Duke konkluduar, procesi data mining u aplikua mbi një databazë transaksionale. Për
të ardhmen mendojmë të aplikojmë të njëjtin model mbi një data warehouse ku ruhen
edhe të dhëna historike. Qëllimi është të krahasojmë performancat e modelit.
Pritshmëritë janë që, kur aplikohet mbi data warehouse, saktësia e parashikimeve të
jetë më e madhe, pasi shfrytëzohet sjellja e klientëve në periudha kohore më të gjata.
7.4. Aplikimi i data mining në fushën e sigurisë së informacionit
BI shtrihet në të gjitha fushat e aktivitetit të organizatës, një nga të cilat është edhe
siguria e informacionit.
Organizatat sot kanë në dispozicion një volum shumë të madh të dhënash sigurie, që
gjenerohen nga sistemet dhe aplikimet e ndryshme (p.sh. loget e aksesimit të
aplikimeve, alertet e sistemeve, etj). Por pak nga këto të dhëna analizohen në mënyrën
e duhur për t’i sjellë një vlerë të shtuar vendimmarrjes. Kohët e fundit, me progresin e
teknologjisë në procesorë, sistemet e ruajtjes së informacionit, sistemet e menaxhimit
të databazave, etj, shumë organizata po përdorin gjithnjë e më shumë analitika të
ndryshme për të analizuar të dhënat e sigurisë dhe për t’i kthyer në inteligjencë aktive.
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Sipas Institutit Ndërkombëtar të Analitikave, një nga 10 tendencat kryesore që priten
për vitin 2015 në industrinë e analitikave të biznesit është që aplikimi i analitikave për
parandalimin e shkeljeve të sigurisë do të ketë prioritetin më të lartë [48].
P.sh. një nga sistemet bankare më të rëndësishme të informacionit është sistemi i
bankingut elektronik (eBanking), ku siguria e informacionit bëhet mjaft kritike. Ky
sistem përbëhet nga dy komponentë: infrastruktura (hardware
dhe rrjeti i
komunikimit) dhe aplikimi. Në mënyrë që ky sistem të jetë i sigurt duhet që të dyja
komponentet e tij të jenë të sigurta. Në studimin tonë [50] ne shpjegojmë masat e
sigurisë që aplikohen aktualisht dhe cila është tendenca e së ardhmes. Gjithashtu
theksojmë rolin e rëndësishëm që kanë vetë përdoruesit në përdorimin në mënyrë të
sigurt të eBanking dhe masat / këshillat që ata duhet të kenë parasysh në lidhje me
sigurinë.
Në ditët e sotme, zgjerimi i jashtëzakonshëm i përdorimit të Internetit, por edhe i
mjeteve ilegale për sulme dhe ndërhyrje, ka bërë që sistemet e zbulimit dhe ndalimit
të ndërhyrjeve (IDPS – Intrusion Detection and Prevention System) të kthehen në
komponente kritike në rrjetat e organizatave. Ndërhyrje quhet një bashkësi veprimesh
që kërcënojnë integritetin, konfidencialitetin dhe disponibilitetin e një komponenti në
rrjet (p.sh. llogaritë e përdoruesve, skedarët e të dhënave, etj). Teknologjia data
mining mund të përdoret për të zhvilluar sisteme të forta IDPS, të cilat kanë në thelb
metodat e zbulimit të ndërhyrjeve bazuar mbi a) modelet e ndërhyrjes dhe b)
anomalitë në trafikun në rrjet [34].
Metoda e parë bazohet mbi disa modele ndërhyrjesh, ose sulmesh të ndërtuara nga
ekspertët. Nqs nga analizimi i trafikut në rrjet zbulohet një pjesë e trafikut që
përputhet me një nga këto modele (bashkësia e të cilave pasurohet vazhdimisht),
atëherë ngrihet një alarm për një ndërhyrje të mundshme, alarm që kërkon trajtim të
mëtejshëm, pasi mund të jetë pozitiv ose negativ. Teknikat data mining që përdoren
në këtë rast janë klasifikimi (p.sh. pasi sistemi trainohet me të dhëna të etiketuara
“normal”, ose “ndërhyrje”), analizat e shoqërimit (p.sh. për të kapur sekuenca
ngjarjesh të njëpasnjëshme), etj. Ndërsa metoda e dytë bazohet mbi modelet e sjelljes
normale dhe çdo deviacion nga këto modele, që mund të kapet automatikisht në rrjet,
ngre alarmin për ndërhyrje. Teknikat data mining që përdoren në këtë rast janë ato të
cluster-izimit, analizës së anomalive, klasifikimit dhe ato statistikore [34].
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Konkluzione
BI (Business Intelligence) është një disiplinë relativisht e re midis menaxhimit të
biznesit dhe teknologjisë së informacionit. Me pak fjalë do të thonim që BI është
teknologjia në funksion të vendimmarrjes, dmth në funksion të menaxhimit.
Ky punim hedh dritë mbi këtë disiplinë dhe rëndësinë e jashtëzakonshme të saj. Ai
sjell një studim mbi sistemet BI, arkitekturën, komponentët, funksionet, teknologjitë,
mjetet, aplikimet, proceset, metodologjitë, teknikat, qëllimet, përdorimet,
problematikat, etj - gjithçka ka lidhje me BI dhe që është e rëndësishme të merret në
konsideratë nga specialistët që ndërmarrin projekte në këtë fushë. Punimi sjell
gjithashtu propozime dhe aplikime reale të zgjidhjeve BI në sektorë të ndryshëm të
ekonomisë dhe më gjerë.
Punimi i referohet literaturës më të mirë të kohës, por duke sjellur dhe ilustrime nga
fusha të ndryshme, si dhe arritjet e mia në fushën e sistemeve BI. Shumë referenca,
zbatime, ilustrime në këtë punim vijnë nga sektori bankar, për shkak të përvojës dhe
aktivitetit tim në këtë fushë. Në këtë kuptim, ky punim është veç të tjerash një
dokumentim i përvojes sime të gjatë me sistemet BI në industrinë bankare.
Për BI nuk ka një përkufizim universal, të mirëpranuar nga të gjithë. Punimi sjell disa
nga përkufizimet më të mira që gjenden në literaturë. Nqs bëjmë një përmbledhje, BI
është një bashkësi teknologjish, mjetesh, aplikimesh dhe procesesh për mbledhjen,
ruajtjen, aksesimin dhe analizimin e të dhënave, që ka si qëllim të suportojë
vendimmarrjen në organizatë. Termi “sistem BI” është një term i përgjithshëm, term
“ombrellë”, që grupon së bashku volume të mëdha të dhënash, shumë mjete dhe
teknika, shumë teknologji, shumë procese.
Punimi trajton se si sistemet BI suportojnë vendimmarrjen në të treja nivelet e
menaxhimit: strategjik, taktik dhe operacional. Ai sjell gjithashtu ide mbi përdorime të
mundshme në pothuaj të gjitha fushat, pasi sistemet BI ofrojnë informacion të saktë
dhe të shpejtë, i cili është shumë i rëndësishëm në marrjen e vendimeve efikase për
biznesin. Disa nga fushat ku sistemet BI përdoren më shumë janë bankat dhe
institucionet financiare, shitja me pakicë, telekomunikacioni, etj. Trajtimi ndalet më
hollësisht në sektorin bankar, ku mendoj se, veç të tjerash, listimi i një sërë
indikatorëve KPI që mund të vendosen dhe monitorohen nëpërmjet sistemeve BI është
një kontribut i rëndësishëm i punimit.
Punimi sjell një studim origjinal në lidhje me nivelin e implementimit të BI në
sistemin bankar në Shqipëri. Me anë të një hipoteze të ngritur dhe metodës së
anketimit të aplikuar në të gjitha bankat e nivelit të dytë në Shqipëri, analizohen arsyet
pse teknologjia BI po kthehet në një domosdoshmëri për sektorin bankar si dhe
përfitimet që ka menaxhimi nga kjo teknologji. Disa nga përfitimet janë monitorimi i
performancës së biznesit, monitorimi i trendeve gjatë periudhave të ndryshme kohore,
teknikat e alertit për devijancat e treguesve financiarë, etj. Përveç analizës dhe
vërtetimit të hipotezës nënvizohen gjithashtu fakte të tjera të rëndësishme që duhen
marrë parasysh në të ardhmen në lidhje me BI në sistemin bankar shqiptar.
Për sistemet BI nuk ka një arkitekturë unike, të pranuar nga të gjithë. Punimi studion
modele të ndryshme arkitekturash propozuar nga autorë të ndryshëm, duke bërë dhe
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krahasimin midis tyre. Këto arkitektura ndryshojnë në strukturat, komponentet,
proceset, apo lidhjet e pjesëve ndërmjet tyre, për të formuar një sistem të plotë BI.
Duke iu referuar literaturës, por duke sjellë edhe ilustrime nga fusha të ndryshme dhe
nga përvoja, punimi studion komponentet më të rëndësishme, që gjithsesi jo
gjithmonë janë prezente njëkohësisht në një system BI. Të tilla komponente janë data
warehouse / data mart, ETL, OLAP, data mining, sistemi raportues, etj.
Punimi trajton data warehouse, që është magazina qendrore e të dhënave elektronike
të organizatës. Ajo është “zemra” e një sistemi BI. Aty përfshihen të gjitha të dhënat,
së bashku me të dhënat historike. Të dhënat që bëjnë pjesë në databazat operacionale
të organizatës, nëpërmjet një procesi ETL ekstraktohen, pastrohen, transformohen dhe
ngarkohen në data warehouse, sipas një modeli të përshtatshëm për të suportuar
vendimmarrjen. Më tej, të dhënat e data warehouse përdoren për sistemin raportues,
për të bërë OLAP, data mining, etj.
Modeli më i përdorshëm për organizimin e të dhënave në data warehouse është ai
multidimensional, sipas të cilit të dhënat organizohen në dimensione dhe fakte, në
struktura në formë kubi. Modeli multidimensional i data warehouse mund të jetë sipas
skemës yll, snowflake, ose konstelacion. Ndërsa metodat për dizenjimin e data
warehouse janë dy: metoda top-down propozuar nga Inmon dhe metoda bottom-up
propozuar nga Kimball, secila me avantazhet dhe disavantazhet e veta.
Punimi trajton sistemin raportues, i cili ka të bëjë me mjetet për gjenerimin sipas
kërkesave të përdoruesve dhe vënien në dispozicion të tyre të raporteve të ndryshme.
Të dhënat merren kryesisht nga data warehouse (ose data mart). Raportimi është një
nga funksionet kryesore që duhet të ofrojë një sistem BI, sidomos nga këndvështrimi
dhe nevojat e shumicës së përdoruesve në organizatë. Raportet janë të formave dhe
tipeve të ndryshme.
Punimi trajton gjithashtu funksionet që ofrojnë sistemet BI, kompanitë kryesore që
ofrojnë produkte BI dhe tendencat për të ardhmen.
Kapitulli i 4-t i punimit është pothuaj tërësisht origjinal. Ai propozon një model të
implementimit të arkitekturës BI në bankë, duke përshkruar shtresat përbërëse të saj
dhe lidhjet me njëra-tjetrën. Propozime konkrete janë bërë në lidhje me çfarë / si
mund të ndërtohen pjesët përbërëse të sistemit dhe proceset përkatëse, propozime që
mendoj se janë me interes nga ana praktike, për vetë faktin se ky sistem BI është real,
funksional prej disa vitesh dhe mjaft efiçent. Aty trajtohen gjithashtu problematikat
kryesore që janë hasur gjatë operimit të sistemit BI, si madhësia e data warehouse dhe
performanca, si dhe zgjidhjet që janë dhënë, të tilla si teknikat e kompresimit,
particionimit, etj.
Punimi eksploron teknologjinë OLAP, që është një nga komponentët më të
rëndësishëm të sistemeve BI, veçoritë dhe aplikimin e saj në procesin e
vendimmarrjes në organizatë. OLAP është kaq i rëndësishëm sa shpesh kur thuhet
“business intelligence” nënkuptohet OLAP dhe anasjelltas. Aplikimet OLAP
suportohen nga data warehouse, e cila mirëmbahet e ndarë nga databazat
operacionale, të cilat suportojnë kryesisht aplikimet OLTP.

83

Mjetet dhe aplikimet OLAP përdoren për të bërë analiza interaktive dhe nga
perspektiva të ndryshme mbi të dhënat e organizuara në formë kubi, me dimensione
dhe fakte, gjë që u jep mundësi menaxherëve dhe analistëve të biznesit të marrin
vendime më të shpejta dhe më të mira. Punimi sjell vlera aplikative duke përshkruar
një sistem OLAP të implementuar në bankë, duke evidentuar rezultatet që sjell në
monitorimin dhe analizimin e të dhënave të biznesit, si dhe marrjen e vendimeve
efikase.
Punimi studion fillimisht nga ana teorike data mining, që është një tjetër komponent
shumë i rëndësishëm i sistemeve BI, qëllimet e tij, procesin dhe përdorimet. Më tej
prezantohet një studim më i thelluar mbi teknikat kryesore data mining dhe
krahasimin e tyre. Disa nga teknikat më të përdorshme janë klasifikimi, parashikimi,
analizat e shoqërimit, pemët e vendimit, cluster-izimi, rrjetat neurale, etj.
Në fund trajtohen në formën e rasteve të studimit disa aplikime të data mining dhe
eksplorime të bëra mbi përdorimin e tyre në fusha të ndryshme si industria bankare,
shitja me pakicë, kriminalistika dhe siguria e informacionit.
Rezultatet treguan që teknikat data mining mund të përdoren me efikasitet nga
kompanitë e shitjeve, për të “njohur” më mirë klientët, me qëllim mbajtjen e klientëve
ekzistues dhe tërheqjen e klientëve të rinj. Disa nga teknikat e eksploruara janë pema
e vendimit, analiza e shoqërimit dhe ajo e cluster-izimit. Pema e vendimit është
metoda kryesore e algoritmeve të klasifikimit dhe parashikimit. Duke ekzekutuar
pemën e vendimit mund të bëhet një parashikim nëse klienti “mund të rikthehet”, ose
“mund të mos rikthehet”, në varësi të karakteristikave të klientit. Analiza e shoqërimit
është një teknikë mjaft efikase që përdoret për të zbuluar se cilat produkte tentojnë të
shiten së bashku. Ndërsa teknika cluster, më konkretisht algoritmi K – means,
përdoret me efikasitet për kategorizimin e klientëve në bazë të si ata blejnë, ose çfarë
ata janë të prirur të blejnë më shumë, gjë që i jep një ndihmë të madhe kompanisë për
segmentimin e klientelës dhe përgatitjen e fushatave publicitare specifike për secilën
kategori klientësh.
Rezultatet treguan që teknikat data mining mund të përdoren me efikasitet në fushën e
kriminalistikës, duke përmirësuar ndjeshëm procesin e vendimmarrjes. Të dhënat që u
mblodhën nëpërmjet pyetësorëve në dhomat e paraburgimit në Tiranë u analizuan për
të zbuluar profile të ndryshme të sjelljeve apo veprave kriminale, lidhje midis tipeve
të ndryshme të krimeve, lidhje midis krimeve dhe karakteristikave të personave që
kanë kryer krime (p.sh. niveli i arsimimit, gjinia, …), etj. Teknikat data mining që u
aplikuan janë pema e vendimit dhe teknika e cluster-izimit k–means, të cilat dhanë
rezultate me saktësi të lartë.
Rezultatet treguan që teknika e pemës së vendimit mund të aplikohet me efikasitet
mbi të dhënat e klientëve të bankës për të parashikuar rrezikun për përpjekje për
pastrim parash.
Gjithashtu, teknikat data mining mund të përdoren me efikasitet edhe në fushën e
sigurisë së informacionit për të zhvilluar sisteme të forta IDPS. Teknikat më të
përdorshme janë klasifikimi, analizat e shoqërimit, analiza e anomalive, etj.
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Përmbledhje
Business Intelligence (BI) është një disiplinë relativisht e re midis menaxhimit të biznesit dhe
teknologjisë së informacionit. BI është teknologjia në funksion të vendimmarrjes, dmth të menaxhimit.
Ky punim hedh dritë mbi këtë disiplinë dhe rëndësinë e saj. Ai sjell një studim mbi sistemet BI,
arkitekturën, komponentët, funksionet, teknologjitë, mjetet, aplikimet, proceset, metodologjitë,
teknikat, qëllimet, përdorimet, problematikat, etj. Punimi sjell gjithashtu propozime dhe aplikime reale
të zgjidhjeve BI në sektorë të ndryshëm të ekonomisë dhe më gjerë.
Punimi i referohet literaturës më të mirë të kohës, por duke sjellur dhe ilustrime nga fusha të ndryshme.
Shumë referenca, zbatime, ilustrime vijnë nga sektori bankar, për shkak të përvojës dhe aktivitetit tim
në këtë fushë, ku veç të tjerash paraqitet edhe një studim mbi nivelin e implementimit të BI në sistemin
bankar në Shqipëri, duke analizuar arsyet pse BI po kthehet në një domosdoshmëri.
Punimi krahason arkitektura të ndryshme BI që gjenden në literaturë dhe trajton komponentet më të
rëndësishme, si: data warehouse / data mart, ETL, OLAP, data mining, sistemi raportues, etj. Më tej
punimi propozon një model të implementimit të arkitekturës BI në bankë, duke përshkruar shtresat
përbërëse të saj dhe lidhjet me njëra-tjetrën. Propozime konkrete janë bërë në lidhje me çfarë / si mund
të ndërtohen pjesët përbërëse të sistemit dhe proceset përkatëse. Aty trajtohen gjithashtu problematikat
e hasura dhe adresimi i tyre.
Punimi eksploron teknologjinë OLAP, arsyet pse aplikohet kryesisht mbi data warehouse dhe jo mbi
databazat operacionale, dhe përshkruan një sistem OLAP të implementuar në bankë, duke evidentuar
rezultatet që sjell në monitorimin dhe analizimin e të dhënave të biznesit.
Punimi studion data mining, qëllimet, procesin, teknikat kryesore dhe krahasimin e tyre. Më tej trajton
në formën e rasteve të studimit disa aplikime të data mining në fusha të ndryshme si industria bankare,
shitja me pakicë, kriminalistika dhe siguria e informacionit.
Fjalë kyçe: Sistem BI, business intelligence, data warehouse, ETL, OLAP, data mining, vendimmarrje.
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Abstract
Business Intelligence (BI) is a relatively new discipline between business management and information
technology. BI is the technology in support of decision-making, ie in support of management.
This thesis sheds light on this discipline and its importance. It provides a study of BI systems, the
architecture, components, functions, technologies, tools, applications, processes, methodologies,
techniques, goals, uses, problematics, etc. The thesis also brings real proposals and applications of BI
solutions in different sectors of economy and beyond.
The thesis refers to the best literature, but also bringing illustrations from various fields. Many
references, applications, illustrations come from the banking sector, due to my experience and activity
in this area. Among others a study is presented on the level of implementation of BI in the banking
system in Albania, analyzing the reasons why BI is becoming a must.
The thesis compares different BI architectures found in the literature and discusses the most important
components, such as: data warehouse / data mart, ETL, OLAP, data mining, reporting system, etc.
Then it proposes a model of implementing BI architecture in banks, describing its constituent layers
and links with each other. Concrete proposals are made about what / how to build the components of
the system and relevant processes. The problems encountered are also discussed and addressed.
The thesis explores the OLAP technology, the reasons why it is applied mainly on data warehouses and
not on operational databases, and describes an OLAP system implemented in a bank, highlighting the
results that it brings in monitoring and analyzing of business data.
The thesis studies the data mining, the goals, process, key techniques and their comparison. Then it
discusses in the form of case studies several data mining applications in different fields, such as
banking industry, retail, criminology and information security.
Keywords: BI System, business intelligence, data warehouse, ETL, OLAP, data mining, decisionmaking.
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