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Hyrje
“Njohuria ёshtё fuqi”. Kjo ёshtё njё shprehje shumё e vjetёr dhe shumё e
vёrtetё sepse nёse ke njohuri atёherё je mё i ”fuqishёm” se ai qё nuk e ka atё. Kjo
shprehje përveç kuptimit nё aspektin individual/personal ka rëndësi edhe për njё
kompani, institucion, organizatë, si dhe për vetë shtetin. Në botën e sotme ku është
evident kompleksiteti gjithnjë e më në rritje i rreziqeve me të cilat përballen
kompanitë dhe bizneset, kjo shprehje bёhet akoma mё domethёnёse. Nonaka dhe
Takeuchi do ta pёrshkruanin rёndёsinё e njohurisё me shprehjen “nё njё ekomomi ku
e vetmja gjё e sigurt ёshtё pasiguria, i vetmi burim i sigurt pёr tё pasur njё avantazh
konkurues tё qёndrueshёm ёshtё njohuria” [32]. Prandaj sot institucionet gjithmonё e
mё tepёr po fukosohen tek njohuria dhe po pёrpiqen tё gjejnё mёnyra pёr ta
manaxhuar sa mё mirё atё pёr tё qenё mё efektiv nё aktivitetin e tyre. Manaxhimi me
efektivitet i njohurive do t’u sigurojё kompanive njohuri tё dobishme qё do t’i
ndihmojnё ato nё vendimmarrje tё suksesshme. Manaxhimi i njohurive ёshtё njё
koncept shumё i gjerё qё pёrfshin njё sёrё shёrbimesh si kapja e njohurive, zbulimi i
njohurive, ndarja me tё tjerёt e njohurive dhe zbatimi i njohurive.
Vlen tё theksohet se kompanitё dhe institucionet sot pёrballen me njё volum tё
madh informacioni dhe tё dhёnash dhe kjo falё evolucionit tё teknologjisё sё
informacionit. Ajo qё konstatohet ёshtё ndёrgjegjёsimi i tyre nё rritje pёr potencialin e
madh qё mbartin kёto tё dhёna, prandaj po pёrpiqen t’i kthejnё ato nё njohuri qё do
t’u shёrbejnё në drejtim tё përmirësimit të vazhdueshëm të eficencës dhe efektivitetit
tё aktiviteteve tё tyre. Zbulimi i njohurive ёshtё pikёrisht ai aspekt i manaxhimit tё
njohurive qё do tё shёrbente nё kёtё drejtim.
Zbulimi i njohurive nuk ёshtё e thёnё tё zbatohet vetёm nё kontekstin e njё
kompanie, ai mund tё zbatohet nё çdo institucion, organizatё apo entitet tjetёr qё
gjeneron njё sasi tё madhe tё dhёnash. Në këtë kuadër, padyshim zbulimi i njohurive
mund të gjejë zbatim gjerёsisht nё shumё fusha tё ndryshme, pёrfshirё edhe ato të
edukimit dhe mjekësisë. Pikёrisht nё kёto dy fusha ёshtё pёrqёndruar edhe ky studim.
Universitetet për shembull, janë përgjithësisht institucione të qëndrueshme ku
si aspekte kryesore tё veprimtarisё sё tyre kanë kërkimin dhe edukimin [78]. Të tilla
institucione kanë prirje të jenë të hapura ndaj ideve të reja [78] dhe manaxhimi i
njohurive do të ishte shumë efektiv për rritjen e cilësisë së mësimdhënies dhe
mësimnxënies.
Në Shqipëri, institucionet arsimore dhe sidomos universitetet kanë investuar në
teknologjinë e informacionit, të cilën e përdorin për të ruajtur të dhënat (për studentët,
të dhënat financiare, etj.), për të aksesuar materialet mësimore, për të reduktuar kohën
në shumë detyra rutinë, për të aksesuar burimet e informacionit, etj. Këto institucione
deri tani nuk e kanë konsideruar integrimin e teknologjisë së informacionit në
proceset e vendimmarrjes që do të sillnin përmirësime si në aspektin akademik ashtu
dhe në atë administrativ.
Ky studim ёshtё njё kёndvёshtrim nё zbatimin praktik tё zbulimit tё njohurive
nё kёto institucione si njё shёrbim nё funksion tё pёrmirёsimit tё aktivitetit tё tyre
akademik.
Studimi ёshtё i organizuar nё pesё kapituj. Mё poshtё jepet njё pёrmbledhje e kёtyre
kapitujve:

x

Nё kapitullin e parё pёrshkruhen koncepte kryesore tё manaxhimit tё njohurive si
njohuria, tipet e saj, si dhe modele tё manaxhimit tё njohurive. Gjithashtu nё kёtё
kapitull trajtohet nevoja pёr manaxhimin e njohurive dhe sfidat e saj.
Nё kapitullin e dytë trajtohen gjerёsisht mjetet nё shёrbim tё manaxhimit tё njohurive
duke u fokusuar mё shumё nё mjetet qё ofron teknologjia e informacionit.
Kapitulli i tretё fokusohet nё njё nga shёrbimet e manaxhimit tё njohurive, atё tё
zbulimit tё tyre. Ky kapitull shtjellon njё nga hallkat kryesore tё procesit tё zbulimit tё
njohurive qё ёshtё data mining.
Njё skemё pёr mundёsinё e zbatimit tё manaxhimit tё njohurive nё fushёn e edukimit
do tё propozohet nё kapitullin e katёrt. Nё kёtё skemё komponentja e zbulimit tё
njohurive paraqitet si njё bashkёsi shёrbimesh tё cilat do tё ofronin rekomandime pёr
stafin akademik, studentёt, etj. Gjithashtu, nё kёtё kapitull paraqitet zbatimi i
teknikave tё data mining nё katёr situata tё ndryshme.
Mё tej, nё kapitullin e pestё tregohet se si janё zbatuar metodat e tё mёsuarit tё
makinёs nё dy fusha tё tjera: atё tё mjekësisё pёr ndёrtimin e njё sistemi
vendimmarrёs pёr parashikimin e tё sёmurёve me diabet; dhe atё tё ekonomisё pёr
parashikimin e kursit tё kёmbimit ndёrmjet monedhave ALL/EUR.
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1.
1.1.

Manaxhimi i njohurive
Përkufizime

Termi manaxhim njohurish në pamje të parë duket sikur ka të bëjë me
organizimin e njohurive, por në fakt ky këndvështrim nuk jep një përcaktim të plotë
për atë çka përfshin në të vërtetë manaxhimi i njohurive. Davenport në [1] e trajton
manaxhimin e njohurive si procesin e kapjes, shpërndarjes dhe përdorimit me
efikasitet të njohurisë. Por çfarë është njohuria? Ku ndodhet ajo?
Njohuria e ka fillesën e saj që me ekzistencën e njerëzimit, por vetëm së fundmi
po njihet si një burim fitimprurës. Sipas argumenteve të Foray dhe Lundvall në [2],
“njohuria është i vetmi burim ekonomik domethënës në shoqërinë e njohurisë”[3].
Ndonjëherë në literaturë termi njohuri është përdorur si sinonim për termat
informacion dhe të dhëna, por në fakt këta terma janë të ndryshëm nga njëri tjetri.
Njohuria nuk është as e dhënë dhe as informacion, por është e lidhur me të dyja këto.
Lidhjet (relacionet) ndërmjet të dhënave, informacionit, njohurisë dhe ndonjëherë
mençurisë në shkencën e informacionit janë paraqitur me anë të një modeli hierarkik
të quajtur modeli DIKW (Data Information Knowledge Wisdom). Ky model i cili
është paraqitur në figurën 1-1 njihet ndryshe si “Piramida e Njohurisë”. Sipas
Theirauf në [4] në nivelin më të ulët ndodhen të dhënat që janë një bashkësi e
pastrukturuar e fakteve dhe shifrave; informacioni ndodhet një nivel më sipër dhe
konsiderohet si të dhëna të strukturuara; ndërsa njohurinë e përcakton si “informacion
mbi informacionin”.
Figura 1-1 Piramida e njohurisë.

Të dhënat janë një fjalë, shifër apo fakt specifik. Ato nuk kanë kontekst ose
kuptim megjithatë ato mund të ruhen dhe komunikohen me anë të mediave të
ndryshme. Për shembull numrat 100 dhe 50 si dhe fjalët km, km/orë, distanca dhe
shpejtësia janë të dhëna që në mënyrë të veçuar, nuk kanë ndonjë kuptim.
Informacion janë të dhëna të cilat janë të veshura me një kontekst. Konteksti
është relacioni ndërmjet të dhënave. Për shembull informacion është “Distanca është
100 km. Shpejtësia është 50 km/orë”. Në këtë mënyrë kemi krijuar kontekstin duke
vendosur lidhje ndërmjet të dhënave. Pra informacioni ka të bëjë me të kuptuarit e
relacioneve ndërmjet të dhënave.
Shpesh herë njohuria është përkufizuar si “besim i vërtetë i justifikuar”, i cili i
atribuohet Platonit. Nonaka e ka bërë më të plotë këtë përkufizim duke e përcaktuar
njohurinë si “besim i vërtetë i justifikuar që rrit kapacitetin e një entiteti për veprim
efektiv” [5]. Ndërsa Wig në [6] e përkufizon njohurinë:

1

“Njohuria përbëhet nga të vërteta dhe besime, perspektiva dhe
koncepte, gjykime dhe pritshmëri, metodologji, dhe di se si (know
how). Ajo posedohet nga njerëzit, agjentët, ose entitete të tjera
aktive dhe është përdorur për të marrë informacion dhe për të
njohur dhe identifikuar; analizuar, interpretuar dhe vlerësuar;
sintetizuar, aksesuar dhe për të marrë vendime; planifikuar,
implementuar, monitoruar dhe përshtatur - d.m.th. për të vepruar”.
Njohuria është të kuptuarit e një modeli nëpërmjet përvojës ose studimit. Për
shembull nëse distanca nga destinacioni është 100 km dhe jam duke udhëtuar me një
shpejtësi konstante 50 km/orë atëherë di/kuptoj që për të mbërritur në destinacion do
të më duhen dy orë. Ky është një model dhe ajo çfarë unë mësoj nga të kuptuarit e
këtij modeli është njohuri [13]. Duke kuptuar modelin arrij të kuptoj/mësoj se si do të
evoluojë ai me kalimin e kohës si dhe rezultatet që do të prodhojë ai [13] (nëse
shpejtësia do të rritet atëherë koha e udhëtimit do të jetë më e shkurtër dhe
anasjelltas).
Njohuria ndryshon nga informacioni nga fakti se ajo mund të përdoret për të
ndërmarrë veprime duke vlerësuar informacionin. Ndërmarja e veprimeve si rezultat i
vlerësimit të informacionit shkakton gjenerimin e të dhënave dhe informacioneve të
tjera por mund të ndikojë edhe në modifikimin e vetë njohurisë.

1.2. Tipet e njohurive
Njohuria është klasifikuar në disa mënyra të ndryshme. Klasifikimi i njohurisë
është i rëndësishëm sepse ndikon në metodën dhe mënyrën e manaxhimit të saj.
Klasifikimi më i rëndësishëm është ai që bën dallimin midis njohurisë së heshtur dhe
asaj eksplicite [7][8]. Dallimi ndërmjet këtyre dy tipeve të njohurive vjen nga fakti se
ato nuk mund të ruhen dhe të komunikohen në të njëjtën mënyrë. Brown dhe Duguid
në [9] i referohen njohurisë së heshtur dhe asaj eksplicite përkatësisht me termat
“know how” dhe “know what”.
Njohuria e heshtur është personale dhe ndodhet në mendjen e njeriut. Michael
Polanyi është ai që prezantoi i pari termin njohuri e heshtur, i cili idenë e tij e
përmblodhi në [8] me pohimin “Ne dimë më shumë se sa mund të themi”. Njohuria e
heshtur është e vështirë për t’u formalizuar apo artikuluar. Ajo përfshin:
këndvështrime, hamendësime, intuita, etj. Njohuria e heshtur fitohet si rezultat i
studimit dhe përvojës. Një nga vështirësitë e organizatave në procesin e manaxhimit të
njohurisë së heshtur është identifikimi i njohurisë së heshtur që është i vlefshëm për
to.
Njohuria eksplicite është njohuri që mund të artikulohet, kodifikohet,
komunikohet në një formë simbolike dhe/ose në gjuhë natyrore [10] dhe verbalizohet
lehtësisht [11]. Ajo është e lehtë të identifikohet, ruhet dhe kërkohet [12],
transmetohet apo të ndahet me kolegët. Kjo njohuri përfshin raporte, skica,
metodologji, manuale etj., të cilat përfaqësojnë përvojën e organizatës të ruajtur në një
formë që mund të jetë lehtësisht e aksesueshme nga palët e interesuara dhe që mund të
replikohet nëse dëshirohet [13].
Megjithatë, të dyja këto njohuri nuk mund të konsiderohen të ndara plotësisht
nga njëra tjetra sepse “know how” është ajo që përdor “know about” për të kryer një
detyrë. Filemon dhe Uriarte në [13] i konsiderojnë ato “plotësuese të njëra tjetrës
sepse pa njohurinë e heshtur, nuk do të mund të kuptonim njohurinë eksplicite dhe
nëse nuk do të mund ta konvertojmë njohurinë e heshtur në atë eksplicite nuk do të
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mund të reflektojmë mbi të, ta studiojmë, apo shpërndajmë atë në organizatë – atëherë
ajo do të mbetet e fshehur dhe e pa aksesueshme në mendjen e personit që e ka”.
Një klasifikim tjetër për njohurinë është ndarja e saj në dy kategori: deklarative
dhe proceduriale. Njohuria deklarative ka të bëjë me përshkrimin e fakteve, ndërsa
njohuria proceduriale përfshin njohurinë që përdoret për të kryer një detyrë [14].
Kategori të tjera për klasifikimin e njohurive janë: individuale, sociale, e
kushtëzuar (know when), shkakësore (know why), relacionale (know with) dhe
pragmatike [10].

1.3. Vendndodhja e njohurisë
Njohuria në një organizatë nuk ndodhet vetëm në mendjen e njerëzve të saj. Ajo
ndodhet në vende të ndryshme si: baza të dhënash, baza të njohurive, dosje,
procedura, rregullore, dokumente, grupe individësh, libra, njësitë organizative të saj,
organizata të tjera që kanë lidhje me të, etj. Të gjitha këto burime të njohurisë në [15]
janë klasifikuar në tre grupe: njerëzit, artifaktet dhe entitetet organizativë. Në tabelën
1-1 është paraqitur klasifikimi për vendndodhjet e njohurisë sipas [15].
Tabela 1-1 Vendndodhjet e njohurive sipas [15].

Njerëzit

Vendndodhjet e
njohurisë

Artifaktet

Subjektet Organizativ

Individët
Grupet
Praktikat
Teknologjitë
Vendet ruajtëse
Njësitë organizative
Organizatat
Rrjetet ndërmjet
organizatave

1.4. Manaxhimi i njohurive
Nevoja për manaxhimin e njohurive lindi më shumë se 40 mijë vjet më parë
(epoka paleolitike) ku njerëzit prehistorik vizatonin në muret dhe tavanet e shpellave.
Paleoantropologu Adam Benton në [16] hodhi hipotezën se arsyeja e këtyre
vizatimeve ishte ndërtimi i një enciklopedie prehistorike. Kjo hipotezë bazohej në
sugjerimin e Mithen në [17] se “vizatimi në shpella ishte një përpjekje për të
regjistruar specie të para më parë, duke ruajtur njohuritë për to kur ato të kthehen
përsëri“. Pavarësisht se nevoja për manaxhimin e njohurisë lindi që në lashtësi, ky
term është trajtuar për herë të parë në vitin 1986 nga Karl Wiig në një konferencë në
Organizatën Ndërkombëtare të Punës [18], ndërsa si disiplinë ka lindur në 1995. Ajo
çka nxiti zhvillimin e kësaj disipline ishte fakti se manaxherët filluan të kuptojnë se
suksesi i kompanive që ato drejtojnë varet nga njohuria që ndodhet në kompani dhe
tek punonjësit e saj.
Studiuesit në fushën e manaxhimit të njohurive nuk kanë arritur në konsesus për
të na dhënë një përkufizim unik për të. Hibbard [19] e përkufizon manaxhimin e
njohurive si “mbledhjen e ekspertizës kolektive të një organizate kudo që ajo ndodhet
(në mendjen e njerëzve, në baza të dhënash, ose në letër) dhe shpërndarjen e saj kudo
ku mund të merren përfitime më të mëdha.”
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Broadbent në [20] e përkufizon manaxhimin e njohurive (MNJ) si “një formë e
manaxhimit të ekspertizës që nxjerr në pah njohurinë e heshtur, duke e bërë të
arritshme për qëllime specifike për të përmirësuar performancën e organizatës”.
Ndërsa Sveiby e ka përkufizuar manaxhimin e njohurive si “artin e krijimit të
vlerave nga asetet jo-materiale të një organizate” [21].
Sipas Drucker “njohuria është fuqi, kjo është arsyeja pse njerëzit të cilët e kishin
në të shkuarën shpesh përpiqeshin ta mbanin sekret atë. Në post-kapitalizëm, fuqia
vjen nga transmetimi i informacionit për ta bërë produktiv, jo nga fshehja e tij” [22].
Davenport e përkufizoi MNJ si “procesi i kapjes, shpëndarjes dhe përdorimit me
efektivitet të njohurisë” (burimi [23]).
Pavarësisht përkufizimeve të shumta që janë dhënë për manaxhimin e njohurive,
fokusi i saj mbetet arritja e objektivave të organizatës të tilla si: përmirësimi i
performancës, avantazhi konkurues, risitë, ndarja e mësimeve të nxjerra, integrimi dhe
përmirësimi i vazhdueshëm i organizatës [24]. Manaxhimi i njohurive ka si qëllim të
organizojë dhe të vërë në dispozicion njohuritë e rëndësishme kudo dhe kurdoherë që
është e nevojshme [15].
Manaxhimi i njohurive është një fushë studimi që përfshin shumë disiplina.
Disiplinat që e mbështesin atë janë: shkencat konjitive, shkencat manaxheriale dhe
ekonomike, shkencat sociale, inxhinierimi i njohurisë, inteligjenca artificiale,
manaxhimi i informacionit, teknologjitë e bazave të të dhënave, etj.

1.5. Komponentet e manaxhimit të njohurive
Manaxhimi i njohurive ka tre komponente kryesore [25]:
• Njerëzit: ata që krijojnë, shpërndajnë dhe e përdorin njohurinë dhe që të gjithë
së bashku përbëjnë kulturën e organizatës dhe stimulojnë ndarjen e njohurisë.
• Proceset: metodat për të siguruar, krijuar, organizuar, ndarë dhe transferuar
njohurinë.
• Teknologjia: mekanizmat që ruajnë dhe sigurojnë akses në të dhënat,
informacionin dhe njohurinë e krijuar për njerëzit në vende të ndryshme.
Manaxhimi i njohurive ka si synim të lidhë njerëzit, proceset dhe teknologjinë,
me qëllim që të përdorë njohurinë për të nxjerrë sa më shumë përfitime prej saj.
Komponenti njerëzor: Cikli i manaxhimit të njohurive fillon me njeriun dhe përfundon
me njeriun sepse ai është burimi i njohurisë, krijuesi dhe konsumatori e saj. [26] vë në
dukje, se punëtorët (njerëzit) duhet të jenë në gjendje të kërkojnë njohuri,
eksperimentojnë me to, të mësojnë prej tyre, dhe madje të mësojnë të tjerët si ta
përtërijnë në mënyrë që të promovojnë krijimin e njohurive të reja. Suksesi i
manaxhimit të njohurive varet nga vullneti i njerëzve, që të ndajnë njohuritë që ata
kanë me të tjerët (të cilët të mund ta përdorin këtë njohuri të fituar) si dhe të përdorin
njohuritë e të tjerëve.
Komponenti i proceseve: Proceset janë kritike për funksionimin e një organizate pasi
janë ata që udhëzojnë se si duhen kryer punët në organizatë. Ata krijohen dhe
implementohen për të krijuar, zbuluar, organizuar, ndarë dhe transferuar njohurinë.
Këta procese përfshijnë kryerjen e kontrolleve për të përcaktuar vendndodhjen e
njohurive që nevojiten, krijimin e komuniteteve të praktikuesve me qëllim që
ekspertët të ndajnë njohurinë e heshtur, mbledhjen e praktikave më të mira për të
ndarë njohurinë, etj.
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Komponenti i teknologjisë: Teknologjia e Informacionit dhe Komunikimit mbështet
manaxhimin e njohurive duke lehtësuar bashkëpunimin ndërmjet njerëzve dhe
implementimin e aktiviteteve të tjera të manaxhimit të njohurive me anë të kodifikimit
të njohurisë. Ajo siguron mjetet e nevojshme për mbledhjen, ruajtjen, organizimin dhe
aksesimin e njohurisë eksplicite.

1.6. Nevojat që nxitën manaxhimin e njohurive
Manaxhimi i njohurive mbështetet mbi idenë se burimi më i vlefshëm për një
organizatë është njohuria që ndodhet në të dhe tek njerëzit e saj. Economist
Inelligence Unit 2005 në studimin e tyre të sponsorizuar nga TCS (Tata Consultancy
Services) në [27] ka arritur në konluzionin se organizatat e mëdha e kanë kuptuar
potencialin e madh të njohurive dhe i konsiderojnë zgjidhjet e manaxhimit të
njohurive si teknologjitë më të rëndësishme stategjike të tyre. Nga 122 drejtues
ekzekutiv të organizatave të mëdha në Evropën perëndimore, pothuajse 2/3 e tyre i
konsiderojnë mjetet e ofruara nga manaxhimi i njohurive ose inteligjencën e biznesit
si shumë të rëndësishme për arritjen e qëllimeve të organizatës së tyre gjatë tre viteve
të ardhshme [27].
Evolucioni i disa faktorëve ka bërë që manaxhimi i njohurive të bëhet shumë i
rëndësishëm, madje i domosdoshëm për shumë organizata sot. [15] përcakton faktorët
e mëposhtëm si forcat kryesore që çuan në manaxhimin e njohurive:
• Rritja e kompleksitetit të domeinit: ndërlikimi i proceseve të brendshme dhe të
jashtme, konkurenca gjithnjë e në rritje, zhvillimi i shpejtë i teknologjisë janë
faktorë që ndikojnë në kompleksitetin e domeinit [15].
• Përshpejtimi i luhatshmërisë së tregut: ritmi i ndryshimit në çdo fushë të tregut
është duke u rritur me shpejtësi.
• Reagimi i shpejtë: shpejtësia për të reaguar ndaj ndryshimeve brenda domeinit
dhe jashtë tij po bëhet gjithnjë e më e madhe.
• Qarkullimi i punonjësve: Largimi i një punonjësi bën që organizata të
humbasë disa nga njohuritë që ka ky punonjës.

1.7. Sfidat e manaxhimit të njohurive
Ndarja e njohurive është procesi me anë të të cilit njohuria që ka një individ
konvertohet në një formë që të mund të kuptohet, përthithet dhe përdoret nga të tjerët
[28]. Ky proces është një nga sfidat kryesore të manaxhimit të njohurive, sepse ndarja
e njohurive nuk ka të bëjë vetëm me ndarjen e informacionit por edhe të besimeve,
përvojave dhe praktikave që janë të vështira për t’u transmetuar [29]. Standing dhe
Benson në [30] tregojnë se vështirësitë që hasen në këtë proces kanë të bëjnë me
faktin se punonjësit vlerësohen individualisht prandaj punonjësit në përgjithësi nuk
janë të prirur ta ndajnë atë që dinë me të tjerët sepse mendojnë se: “Nëse i ndaj
njohuritë e mia me të tjerët, ata do të përfitojnë. Do të bëjnë ata të njëjtën gjë për
mua?”. Gjithashtu ekspertët mendojnë se duke e ndarë përvojën e tyre me të tjerët, ata
nuk do të vazhdojnë më të jenë të rëndësishëm për organizatën. Një vështirësi tjetër
lidhet me njohurinë e heshtur të cilën ekspertët e kanë të pamundur ta shprehin me
fjalë.
Siguria është një sfidë tjetër e manaxhimit të njohurive e cila lidhet me
transmetimin e njohurisë tek personat e duhur.
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Një problem tjetër që duhet zgjidhur është edhe e drejta e pronës intelektuale.
Nëse një punonjës ka fituar njohuri apo përvojë gjatë punës që ai kryente në
organizatë, atëherë kjo përvojë do të konsiderohet si pronë intelektuale e organizatës.
Kur punonjësi të largohet nga organizata ai do të marrë me vete edhe këtë pronë
intelektuale (përvojën që ka krijuar), të cilën mund ta përdorë në një organizatë tjetër.
Kjo situatë do të kthehet kështu në një çështje ligjore.

1.8 Modelet për manaxhimin e njohurive
Modelet për manaxhimin e njohurive mundësojnë mbledhjen, ruajtjen dhe
analizën sa më të mirë të njohurive duke bërë që organizatat që i përdorin ato të kenë
përparësi ndaj konkurentëve të tyre. Ekzitojnë disa modele për manaxhimin e
njohurive:
1.8.1 Modeli SECI
Një nga modelet më të fuqishme është ai i propozuar nga Nonaka dhe Takeuchi.
Ky model i quajtur modeli SECI ka në fokus krijimin e njohurisë duke transfomuar
njohurinë e heshtur dhe atë eksplicite. Në thelb të modelit SECI është bërja e
njohurive personale të përdorshme nga të tjerët në kompani [31].
Bazuar në njohurinë e heshtur dhe atë eksplicite Nonaka sugjeroi 4 mënyra bazë
për krijimin e njohurisë në një organizatë [32]:
•

Socializimi (nga njohuri të heshtura në njohuri të heshtura) ka të bëjë me
krijimin e njohurisë së heshtur duke shkëmbyer eksperienca.

•

Eksternalizimi ka të bëjë me konvertimin e njohurisë së heshtur në njohuri
eksplicite “me anë të analogjive, hipotezave, koncepteve, ose modeleve” [32].
Në këtë etapë njohuria implicite konvertohet në një formë të interpretueshme
me qëllim që të përdoret nga të tjerët.

•

Kombinimi është krijimi i njohurisë sistematike si rezultat i mbledhjes,
kombinimit, analizës dhe organizimit të njohurive eksplicite.

•

Internalizmi është krijimi i njohurisë së heshtur nga ajo eksplicite, gjë që
ndodh kur mësojmë dhe kuptojmë njohurinë eksplicite.
Figura 1-2 Modeli i Nonaka dhe Takeuchi i konvertimit të njohurive.
(Burimi Nonaka dhe Takeuchi 1995).
Njohuri të heshtura në Njohuri eksplicite

Njohuri të
heshtura

Socializimi

Eksternalizimi

Internalizimi

Kombinimi

nga

Njohuri
eksplicite

Këto katër mënyra të transformimit të njohurisë janë ilustruar në figurën 1-2.
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Sipas [32], krijimi i njohurive është një proces i vazhdueshëm i ndërveprimeve
dinamike midis njohurive të heshtura dhe eksplicite. Pra nxirret njohuria e heshtur për
t’u bërë eksplicite dhe më pas ri-internalizohet përsëri në njohuri të heshtur. Ky cikël
përsëritet duke krijuar kështu spiralen e njohurisë. Ky cikël do të bëjë që jo vetëm të
rritet sasia e njohurisë por mund të ndryshojnë edhe konceptet.
1.8.2 Modeli i Wiig
Wiig propozoi modelin e tij duke u bazuar në parimin “që njohuria të jetë e
dobishme dhe e vlefshme, ajo duhet të jetë e organizuar mirë” [31]. Modeli i Wiig
merr parasysh faktin se sa të rëndësishme janë njohuritë që vijnë nga një burim
specifik siç mund të jetë mendja e njeriut apo baza e njohurive.
Modeli i Wiig përcakton shumë nivele në lidhje me internalizimin e njohurisë.
Këta nivele janë:
• I ri – është pak i vetëdijshëm (ose aspak) për njohurinë dhe mënyrën se si
mund të përdoret ajo.
• Fillestar – është në dijeni të ekzistencës së njohurisë dhe ku mund të gjendet
ajo, por nuk di si ta përdorë atë.
• Kompetent – ai di por mundësia e përdorimit të njohurisë është e kufizuar.
• Ekspert – ai e mban njohurinë në mendjen e tij, di se ku mund të zbatohet,
arsyeton duke përdorur atë pa ndihmë nga jashtë.
• Mjeshtër – internalizim i plotë i njohurive; një mjeshtër kupton shumë mirë
ngjarjet në mjedisin e tij (know-what, know-how, know-why, care-why).
Internalizimi është një proces i vazhdueshëm që nis me nivelin më të ulët (i ri)
dhe arrin deri në nivelin më të lartë (mjeshtër).
Tabela 1-2 Tre format dhe tre tipet e njohurive. Burimi [33].
Njohuri
Njohuri e
Njohuri
Njohuri Faktike
Fakte,
Tipet
konceptuale
pritshme
metodologjike
Të dhëna,
Perspektivat,
Gjykimet,
Arsyetimi,
Shkaqe të njohura
Konceptet,
Hipotezat,
Strategjitë,
Format
Strukturat
Pritshmëritë
Metodologjitë
Njohuritë e
Këndvështrime,
Hiopoteza mbi
Metodologji
Njohuri
teksteve, Modelet
Koncepte dhe
detyrat dhe
dhe Strategji
publike
matematikore &
Perspektiva të
implikime të
që mësohen në
Modelet Publik
pranuara gjerësisht
cilat janë
klasa
Kompjuterik
përgjithësisht të
pranuara
Të kuptuarit e
Koncepte,
Gjykime dhe
Strategji të
Eksperiencë
specializuar për
Perspektiva dhe
pritshmëri për
ekspertëve për
që ndahet me
“Çfarë është ajo”
Përmbledhje për
situata pak të
të Hetuar,
të tjerët
dhe “Si funksionon
situata komplekse
kuptueshme që
Analizuar,
ajo”
që kanë ekspertët
kanë ekspertët
Sintetizuar dhe
Manaxhuar
Vëzhgime,
Mënyra
Gjykime me
Intuita për
Njohuri
Informacion dhe
private/personale të
vlerë,
Çfarë të bëj, Si
personale
Të kuptuarit e “Si
të parit të situatave
pritshmëri,
të vazhdoj dhe
funksionon” të
nga një ose shumë
besime dhe
Si të arrij në
cilat mbahen
perspektiva
opinione të
konkluzion
personalisht
gabuara të cilat
janë personale
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Wiig nuk mjaftohet vetëm me ndarjen e njohurisë në dy format, e heshtur dhe
eksplicite, por përcakton tre forma të njohurisë [33]: Njohuritë publike që mund të
mësohen dhe ndahen me të tjerët; Eksperiencë që ndahet me të tjerët, e cila përfshin
asetet intelektuale të cilat mbahen nga punonjësit dhe që ndahen gjatë punës ose që
janë të përfshira në teknologji; Njohuritë personale ose permanente që konsiderohen
më shumë si njohuri të heshtura dhe që përdoren në mënyrë të pavetëdijshme në jetën
e përditshme. Secilën prej këtyre formave të njohurive Wiig e ndan më tej në katër
tipe njohurish[33]: faktike (njohuri në lidhje me të dhënat, lidhjet shkakësore, matjet
dhe leximet), konceptuale (sisteme, koncepte, perspektiva), e pritshme (i referohet
mendimeve, hipotezave dhe pritshmërive të personave që i zotërojnë ato) dhe
metodologjike (ka të bëjë me strategjitë, metodat për marrjen e vendimeve si dhe
teknika të tjera).
Të tre format e njohurisë të kombinuara me katër tipet e njohurive formojë
matricën e manaxhimit të njohurive. Kjo matricë e cila është paraqitur në tabelën 1-2
është thelbi i modelit të Wiig për manaxhimin e njohurive.
Modeli i Wiig i ndihmon praktikuesit të adaptojnë një qasje të përsosur për
manaxhimin e njohurive në bazë të tipit të njohurive [31].
1.8.3 Modeli I-Space
Më 1997, Boisot ndërtoi një model për manaxhimin e njohurive ku theksoi se
njohuria mund të përgjithësohet për t’u përdorur në situata të ndryshme [34]. Modeli i
tij që njihet si I-Space (Hapësira e Informacionit) ka tre dimensione: i pakodifikuar në
i kodifikuar; konkret në abstrakt; i pashpërndarë në të shpërndarë. Modeli I-Space
është paraqitur në figurën 1-3.
Figura 1-3 Modeli I-Space i Boisot.

Kodifikuar

E shpërndarë

Pa kodifikuar
E pashpërndarë
Abstrakte

Konkrete

Cikli i të mësuarit në modelin I-Space ndjek gjashtë etapat e mëposhtme:
• Këqyrja përfshin marrjen e njohurive nga mjedisi. Këto njohuri janë të
pakodifikuara
• Kodifikimi përfshin stukturimin e njohurive me anë të problemave që do të
zgjidhen duke përdorur këto njohuri.
• Abstragimi ka të bëjë me përgjithësimin. Njohuritë e reja të kodifikuara
zbatohen në një numër të madh situatash.
• Shpërndarja është kur njohuria ndahet me të tjerët.
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•

•

Përvetësimi është kur njohuria zbatohet në shumë situata, duke bërë që çdo
person të mësojë në mënyrë individuale. Në këtë mënyrë njohuria kthehet në
njohuri të heshtur, pra bëhet e pakodifikuar.
Ndikimi është kur njohuria futet në praktikat reale në formën e rregullave,
procedurave, etj.

Modeli i Boisot bashkon asetet e njohurive të organizatës me ciklin social të të
mësuarit, gjë që nuk bëhet në mënyrë të drejtpërdrejtë nga modelet e tjera të
manaxhimit të njohurive [31].
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2.

Sistemet dhe mjetet në shërbim të manaxhimit të njohurive

2.1. Sistemet për manaxhimin e njohurive
Sistemet e manaxhimit të njohurive përshkruhen si platforma të Teknologjisë së
Informacionit dhe Komunikimit (TIK) në të cilat janë ndërtuar një numër shërbimesh
të integruara [35], për të mbështetur proceset e ciklit të manaxhimit të njohurive. Në
[15] manaxhimi i njohurive është konsideruar si një bashkësi aktivitetesh në të cilën
përfshihen zbulimi, kapja, ndarja dhe zbatimi i njohurisë. Pikërisht këto aktivitete
Becerra-Fernandes dhe Sabherwal në [15] i kanë përcaktuar si proceset kryesore mbi
të cilat mbështetet manaxhimi i njohurive. Këto procese janë paraqitur në figurën 2-1.
Figura 2-1 Proceset kryesore të manaxhimit të njohurive sipas Becerra-Fernandes dhe
Sabherwal.

Zbulimi i njohurive
Ndarja e
njohurive

Zbatimi i
njohurive

Kapja e njohurive
Sistemet e manaxhimit të njohurive duke qenë se mbështesin proceset e
mësipërme ndahen dhe ato në katër grupe [15]:
1.
Sisteme për zbulimin e njohurive: Sistemet për zbulimin e njohurive analizojnë
të dhënat, informacionet dhe njohuritë ekzistuese me qëllim krijimin e njohurive
të reja. Këto sisteme përdorin dy nga mënyrat e Nonaka-s për krijimin e
njohurisë: socializimin (krijimi i njohurive të nënkuptuara) dhe kombinimin
(krijimi i njohurive eksplicite).
2.
Sisteme për kapjen e njohurive: Në ndryshim nga sistemet për zbulimin e
njohurive këto sisteme mbështesin proceset që bëjnë konvertimin e njohurisë
implicite në eksplicite dhe anasjelltas. Nëse do t’i referohemi përsëri modelit të
Nonaka-s këto dy procese njihen si ekstenalizim dhe internalizim.
3.
Sisteme për ndarjen e njohurive: Sistemet për ndarjen e njohurive i ndihmojnë
punonjësit e organizatës të shkëmbejnë njohuritë që ata kanë me njëri tjetrin.
Ndërgjegjësimi i manaxherëve për rëndësinë e njohurive [29] dhe manaxhimin e
tyre do të nxisë ndërtimin e këtyre sistemeve. Njohuritë që shkëmbehen mund të
jenë eksplicite ose të heshtura. Suksesi i ndarjes së njohurive varet nga [36]:
• Aftësia e përdoruesit për të përcaktuar se çfarë i nevojitet.
• Ndërgjegjësimi që njohuria është aty për t’u përdorur.
• Aksesimi i njohurisë.
• Manaxherët e njohurisë duhet të udhëhiqen nga experienca për të ndërtuar
sisteme për ndarjen e njohurive.
• Aksesimi i njohurive të manaxhuara në mënyrë të centralizuar dhe atyre të
vetëpublikuara.
Njohuria e heshtur që zotërohet nga punonjësit e një organizate është e
rëndësishme dhe vendimtare jo vetëm për funksionimin e organizatës por edhe
për mbijetesën e saj [37]. Prandaj shkëmbimi i njohurive të heshtura ndërmjet
individëve në organizatë është gjithashtu një proces i rëndësishëm i cili
realizohet me anë të formave të ndryshme të socializimit. Megjithatë shkëmbimi
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4.

i njohurisë së nënkuptuar është paksa i vështirë për t’u realizuar pasi kjo varet
nga fakti se sa i gatshëm është një individ që t’i ndajë njohuritë e tij me të tjerët.
Sisteme për zbatimin e njohurive: Rëndësinë e njohurisë e kuptojmë kur atë e
përdorim për të zgjidhur problemet me të cilat përballemi. Për një organizatë
integrimi dhe zbatimi i njohurive të anëtarëve të saj është thelbësor për ruajtjen
e avantazhit konkurues [38]. Punonjësit e organizatës me anë të sistemeve për
zbatimin e njohurive mund të përdorin njohuritë që zotërohen nga të tjerët (pa
qenë nevoja t’i mësojnë këto njohuri) [15] për të zgjidhur sa më me efikasitet
problemet me të cilat përballen apo për të marrë vendime që do t’u sjellin
fitime.

2.2. Mjetet në shërbim të manaxhimit të njohurive
Ekziston një gamë e gjerë instrumentesh që përdoren nga praktikuesit e
manaxhimit të njohurive për të manaxhuar njohuritë. Në [39] janë listuar (tabela 3-1)
disa instrumente që janë përdorur në disa raste studimi të cilët kanë të bëjnë me
vënien në përdorim të manaxhimit të njohurive në organizata të ndryshme:
Tabela 2-1 Mjete të manaxhimit të njohurisë (burimi [39] f. 40).

Instrumenti

Përdorimi

Shqyrtime rastesh

Disa sisteme informacioni ku përfshihen fletët e verdha
dhe një bazë të dhënash me raste.
Një strukturë e re organizative me disa qendra
ekselence, një sistem informacioni që përmban
praktikat më të mira dhe përshtatja e vlerësimeve dhe
modeleve.
Planet e karierës, sisteme shpërblimi, vlerësimi i plotë,
sistemet elektronike të manaxhimit të dokumenteve
dhe fletët e verdha, prezantimi i grupeve të kapitalit
intelektual që kontrollojnë dokumentet e reja.
Ngritja e një grupi të ri që mblidhet rregullisht, krijimi i
shablloneve dhe rregullave organizative.
Metodë për mbledhjen sistematike të mësimeve të
mësuara në projekte sipas hapave të përcaktuar të
projektit; përbëhet nga rregullat organizative, shabllone
dokumentesh dhe një sistem TI.
Kujdeset për lidhjen ndërmjet ekspertëve (komuniteti i
ekspertëve), punonjësve që kanë interesa mbi një temë
(komuniteti i praktikave) ose punojnë për një qëllim të
përbashkët (komuniteti i qëllimit).
Akses konsistent tek klienti, produkti dhe përpunimi i
njohurisë me ndihmën e rregullave organizative dhe
mjeteve të vizualizimit.
Kultura e korporatës: takime jashtë vendit, takime
ekspertësh; kultura e grupit: strukturat e grupit të ri,
intervista jo formale dhe një program edukimi.
Një njësi e re organizative, sistem manaxhimi
dokumentesh, akses në një enciklopedi online, mësimet
e mësuara nëpërmjet një sistemi manaxhimi.

Ndarja e praktikave më të mira

Eksternalizimi i njohurisë

Dokumentimi/vlerësimi
reagimit të klientit
Mësimet e mësuara

i

Komuniteti
i
ekspertëve,
interesave, praktikave, qëllimit

Hartat e njohurisë

Manaxhimi i kulturës
korporatës dhe grupit

së

Dokumentimi i njohurisë së
heshtur,
identifikimi
dhe
integrimi i njohurisë së jashtme
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2.3. Mjetet e teknologjisë së informacionit në shërbim të manaxhimit të
njohurive
Megjithëse manaxhimi i njohurive nuk është përkufizuar si teknologji, ai është i
lidhur ngushtë me teknologjitë pasi janë zhvillimet teknologjike ato që vunë në
praktikë teorinë e manaxhimit të njohurive [15][40].
Teknologjia e informacionit është një mjet që ndihmon në procesin e
manaxhimit të njohurive në një organizatë [41]. Organizata të ndryshme e përdorin atë
në mënyra të ndryshme. Teknologjia e informacionit në kontekstin e manaxhimit të
njohurive përdoret kryesisht për të ruajtur dhe transferuar njohurinë eksplicite. Edhe
njohuria e heshtur nuk është më pak e rëndësishme, përkundrazi manaxhimi i saj ka
rëndësi jetike për një manaxhim njohurish sa më efektiv.
Nënçështjet në vazhdim janë disa shembuj të teknologjisë së informacionit dhe
komunikimit që kanë lidhje me manaxhimin e njohurive.
2.3.1. Groupware
Groupware është një teknologji që ndihmon grupe kolegësh që ndodhen larg
njëri tjetrit të bashkëpunojnë për të kryer një detyrë. Coleman argumenton se
“Groupware është i dobishëm pasi lehtëson komunikimin, bashkon perspektiva dhe
përvoja të shumta, shkurton kohën dhe koston në koordinimin e punës në grup,
lehtëson zgjidhjen e problemeve në grup dhe mundëson mënyra të reja komunikimi
siç janë shkëmbimet anonime apo ndërveprimet e strukturuara” [42].
Teknologjitë groupware klasifikohen sipas dy dimensioneve:
• Nëse përdoruesit punojnë së bashku në të njëjtën kohë (p.sh. bashkëbisedimi
elektronik) ose në kohë të ndryshme (p.sh. posta elektronike)
• Nëse përdoruesit janë duke punuar së bashku në të njëjtin vend ose në vende të
ndryshme.
Mjetet groupware ndahen më tej në [35]: (1) sisteme komunikimi, (2) sisteme
për ndarjen e informacionit, (3) sisteme bashkëpunimi, (4) sisteme koordinimi dhe (5)
sisteme për takime sociale.
Groupware në përgjithësi mbështesin komunitetet e praktikuesve, ku ekspertë të
një fushe të caktuar, të cilët mund të jenë të shpërndarë në të gjithë botën,
komunikojnë kryesisht në mënyrë jo formale për të shkëmbyer përvojën apo
mendimet e tyre, me qëllim që të gjejnë zgjidhje për problemet e ndryshme me të cilat
përballen.
Shembuj të aplikacioneve Groupware janë: posta elektronike, newsgroup-et,
sistemet për shkrimet në bashkëpunim, telekonferencat, videokonferencat,
bashkëbisedimet elektronike, SMS-të, forumet elektronike të diskutimeve, sistemet e
manaxhimit të proceseve të biznesit (workflow), sistemet për planifikimin e
aktiviteteve të grupit, etj.
Dy paketa software që bëjnë pjesë në këtë kategori janë Microsoft Exchange dhe
Lotus Notes.
2.3.2. Intraneti
Intraneti lehtëson ndarjen e informacionit dhe bashkëpunimin ndërmjet
punonjësve të organizatës.
Nielsen në artikullin e tij “10 Intranetet më të mirë të 2011” thekson se shumë
nga fituesit e atij viti kishin në fokus manaxhimin e njohurive në intranetet e tyre dhe
më konkretisht ato ofruan zgjidhje në fushat e mëposhtme [43]:
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Ndarja e njohurisë: ofrimi i mjeteve që mundësojnë ruajtjen e njohurive
eksplicite dhe lidhjen e punonjëve që kanë nëvojë për ndihmë me kolegët që
mund t’i ndihmojnë ata.
Manaxhimi i inovacionit: përfshirja e mjeteve për ruajtjen e ideve që nga
konceptimi deri në përfundim.
Komentet: është një mënyrë e thjeshtë me anë të të cilës punonjësit
komentojnë informacionin ekzistues.
Vlerësimi: një mënyrë më e shpejtë se sa komentet me anë të së cilës
përdoruesit mund të vlerësojnë burimet e informacionit nëpërmjet një sistemi
pikësh.
Shpërblimi për pjesëmarrje: sisteme për të shpërblyer kontribuesit duke i
dhënë pikë ose çmime simbolike me qëllim nxitjen e pjesëmarrjes.
Përshtatja e koleksioneve: Për arsye se është e pamundur të parashikohet me
saktësi nevoja e përdoruesit për informacion dhe se arkitektura e informacionit
në intranet duhet të varet nga sjellja e përdoruesit, dizenjuesit shpesh herë i
lejojnë përdoruesit të rregullojnë koleksionet e përmbajtjes.
2.3.3. Teknologjitë e inteligjencës artificiale
John McCarthy e propozoi termin inteligjencë artificiale më 1956 për të
përshkruar kompjuterat me aftësinë për të imituar funksionet e trurit të njeriut. Për
inteligjencën artificiale janë dhënë shumë përkufizime të cilat Russel dhe Norvig i
kanë klasifikuar si: sisteme që mendojnë si njeriu, sisteme që mendojnë në mënyrë
racionale, sisteme që veprojnë si njeriu, sisteme që veprojnë në mënyrë racionale [44].
Disiplinat që zënë pjesën më të madhe të inteligjencës artificiale janë [44]:
• Përpunimi i gjuhëve natyrore - ndërtimi i software-ve që do të analizojnë,
kuptojnë dhe gjenerojnë gjuhët që qëniet njerëzore përdorin në mënyrë
natyrale.
• Paraqitja e njohurive – ka të bëjë me paraqitjen e njohurive rreth mjedisit në
një formë që programet kompjuterike të mund t’i përdorin për të zgjidhur
detyra komplekse.
• Arsyetimi i automatizuar – ka të bëjë me përdorimin e njohurive të ruajtura në
bazën e njohurive për t’ju përgjigjur pyetjeve dhe për të nxjerrë konkluzione të
reja.
• Të mësuarit e makinës – ka të bëjë me zbulimin e modeleve dhe përshtatjen
ndaj situatave të reja.
• Sistemet perceptuese - aftësia e një makine që të nxjerrë informacion të
nevojshëm për të zgjidhur një detyrë nga një imazh.
• Robotika - ka të bëjë me ndërtimin e agjentëve fizikë që kryejnë detyra duke
manipuluar mjedisin fizik.
Mjetet e inteligjencës artificiale përdoren për të kapur, paraqitur, ndarë dhe
zbatuar njohuritë. Disa nga mjetet e inteligjencës artificiale që mbështesin proceset e
manaxhimit të njohurive janë sistemet ekspertë, sistemet CBR, agjentët inteligjentë
software, etj. [35][45].
Sistemet ekspertë. Një sistem ekspert është një program i dizenjuar (a) për të
dhënë zgjidhje të nivelit të ekspertëve për probleme të rëndësishme, (b) të jetë
heuristik (c) të jetë i kuptueshëm, (d) të jetë fleksibël për t’ju përshtatur
lehtësisht njohurive të reja [46]. Sipas Lukas dhe Van der Gaag, një sistem
ekspert përbëhet nga një bazë njohurish që mban njohuri që janë specifike për
domeinin dhe një mekanizëm inference për të manipuluar këtë bazë
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njohurish[47]. Për të ndërtuar një sistem ekspert për një domein të caktuar,
inxhinieri i njohurive mëson konceptet e rëndësishme në domain duke vëzhguar
domeinin dhe pyetur ekspertin e domeinit. Mbledhja e njohurive nga inxhinieri i
njohurive lidhet me identifikimin dhe kapjen e njohurive në ciklin e manaxhimit
të tyre. Pas mbledhjes së njohurive, inxhinieri i njohurive krijon një paraqitje
formale të objekteve dhe relacioneve në domain, të cilat i hedh në bazën e
njohurive. Në këtë mënyrë kemi të bëjmë me konvertimin e njohurisë së heshtur
në njohuri eksplicite. Formalizimi i njohurive të mbledhura bën që njohuritë të
mbeten në organizatë edhe pas largimit të ekspertit të domeinit. Kodimi i
njohurive në sistemet ekspert lidhet me paraqitjen e njohurive për qëllime të
manaxhimit të njohurive. Sistemi ekspert përpunon njohuritë në bazën e
njohurive për të zgjidhur në mënyrë inteligjente problemet që kanë lidhje me
fushën e ekspertizës së sistemit.
Sistemet ekspertë janë të dobishëm për të ndërtuar memorjen e organizatës
përpara se kapitali intelektual të humbasë, sepse bëjnë të mundur formalizimin e
njohurive ekzistuese në organizatë, ruajtjen dhe dokumentimin e tyre, sidomos
në ditët e sotme ku organizatat strukturohen shpesh, numri i punonjësve
reduktohet dhe punonjësit me më shumë pervojë largohen për arsye të ndryshme
[48].
Sistemet CBR: CBR është një teknikë e inteligjencës artificiale që bazohet në
modelin e Schank për kujtesën dinamike [15], e cila ka si qëllim të imitojë
mënyrën se si qëniet njerëzore zgjidhin problemet. Sistemet CBR zgjidhin
probleme të reja duke përdorur ose përshtatur zgjidhjet e problemeve të vjetra.
Në [49], CBR është formalizuar si një proces që përfshin katër hapat e
mëposhtëm:
• Kërkohet rasti më i ngjashëm me rastin e ri.
• Përdoret zgjidhja e rastit të ngjashëm për rastin e ri. Nëse është e nevojshme
përshtatet zgjidhja për rastin e ri.
• Nëse është e nevojshme rishikohet zgjidhja e propozuar.
• Pasi zgjidhja përshtatet me sukses me rastin e ri, ruhet kjo experiencë si një
rast i ri në librarinë e rasteve.
Sistemet CBR me anë të ndërtimit të librarisë së rasteve ndihmojnë në
riorganizmin dhe memorizimin e njohurive të mbledhura, duke mundësuar
kështu ndarjen e njohurive dhe përshtatjen e praktikave më të mira në
veprimtarinë e organizatës.
Agjentët inteligjentë software (AIS): AIS është një model që ka si qëllim të
pajisë software-in me aftësi të ngjashme me ato të qenieve njerëzore. Një agjent
inteligjent i vërtetë ka karaktetistikat e mëposhtme [50]:
• Autonomia: aftësia për të bërë shumicën e detyrave pa ndihmë të
drejtpërdrejtë nga jashtë.
• Aftësia sociale: aftësia për të bashkëvepruar me agjentë të tjerë software apo
njerëzor kur e gjykon të përshtatshme.
• Reagimi: aftësia për t’u përgjigjur në kohën e duhur ndaj ndryshimeve të
perceptuara në mjedisin që e rrethon.
• Personalizimi: aftësia për t’u përshtatur ndaj nevojave të përdoruesit të tij.
• Marrja e iniciativave: aftësia për të marrë iniciativa në mënyrë spontane dhe
autonome
• Adaptimi: aftësia për të mësuar dhe për t’u përmirësuar vazhdimisht në bazë
të experiences së akumuluar.
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• Bashkëpunimi: ndërveprimi i agjentit me përdoruesin.
Karakteristikë e agjentëve inteligjentë software është se ata ekzekutohen në
sfond duke monitoruar mjedisin dhe duke reaguar në varësi të situatës. Agjentët
mund të përdoren në manaxhimin e njohurive [35]: për të skanuar postën
elektronike, newsgroup-et, për të grupuar dhe përditësuar automatikisht
mesazhet e përdoruesve specifik dhe informacionin në internet, për të analizuar
dhe klasifikuar dokumentet, për të kërkuar, integruar, vlerësuar dhe vizualizuar
informacionin nga një numër i madh burimesh, për të identifikuar dhe lidhur
ekspertët, për të vizualizuar rrjetet e njohurive dhe për të rekomanduar
pjesëmarrës, ekspertë, komunitete dhe dokumente.
2.3.4. Sistemet për manaxhimin e dokumenteve
Një dokument është një mjet që shërben për të ruajtur njohuritë eksplicite të
organizatës. Një organizatë ka një numër të madh dokumentesh të tipeve të ndryshme
si p.sh. manuale, procedura, marrëveshje, rregullore, propozime projektesh, raporte,
etj., prandaj për të është i rëndësishëm manaxhimi i tyre. Manaxhimi i dokumeteve
është hapi i parë drejt manaxhimit të njohurive. Termi manaxhim dokumentesh i
referohet kontrollit automatik të dokumenteve elektronike si atyre individualë ashtu
dhe atyre të përbërë gjatë gjithë ciklit të jetës së tyre në organizatë, që nga krijimi
fillestar deri në arkivimin e fundit [51][35]. Funksionet që duhet të kryejë një sistem
për manaxhimin e dokumenteve janë krijimi, ruajtja, organizimi, klasifikimi,
manipulimi, përditësimi, kërkimi dhe kontrolli i aksesit i dokumenteve. Këto sisteme
përveçse ruajnë njohuritë eksplicite, rrisin komunikimin duke bërë të mundur edhe
ndarjen e njohurive.
2.3.5. Sistemet për manaxhimin e përmbajtjes
Sistemet për manaxhimin e përmbajtjes janë programe që manaxhojnë
përmbajtjen e website-eve. Në ndryshim nga sistemet për manaxhimin e
dokumenteve, ato manaxhojnë si informacionin e strukturuar ashtu dhe atë të pa
strukturuar. Për të bërë një manaxhim sa më të mirë të përmbajtjes përdoren metadatat
p.sh. fjalët çelës që përshkruajnë përmbajtjen, autorin, datën e krijimit dhe të
ndryshimit, burimin, komentet nga ata që e kanë përdorur atë, etj.
2.3.6. Data warehouse
Bill Inmon cili konsiderohet si babai i Data Warehouse (DWH) e ka përkufizuar
atë në [52] si “një koleksion i të dhënave të orientuara në subjekt, të integruara, të
qëndrueshme, të ndryshueshme në kohë në mbështetje të procesit të vendimit nga ana
e manaxherëve”.
Me anë të këtij përkufizimi Inmon ka specifikuar karakteristikat e DWH:
• I orinetuar në subjekt: DWH mund të përdoret për të analizuar një çështje të
veçantë si p.sh. shitjet.
• I integruar: ka të bëjë me faktin që mbledh të dhëna nga shumë burime dhe i
vendos në një format konsistent.
• I qëndrueshëm: Të dhënat pasi futen në DWH nuk mund të ndryshojnë sepse
këto të dhëna historike do të përdoren për të analizuar se çfarë ka ndodhur.
• Të ndryshueshme në kohë: DWH mban të dhëna historike të cilat do të
përdoren për të zbuluar tendencat e biznesit.
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DWH ndihmon në manaxhimin e njohurive pasi të dhënat që ndodhen në të
përfaqësojnë njohurinë e organizatës. Algoritmet për zbulimin e njohurive mund të
përdoren për të nxjerrë njohuri të reja nga të dhënat në DWH. Këto njohuri u
paraqiten manaxherëve të cilët i përdorin për të marrë vendime.
2.3.7. Sistemet e bashkëpunimit
Bashkëpunimi përfshin komunikimin, koordinimin dhe bashkëpunimin ku:
- Komunikimi ka të bëjë më shkëmbimin e informacionit ndërjmet njerëzve.
- Koordinimi ka të bëjë me manaxhimin e burimeve, aktiviteteve, etj.
- Bashkëpunimi ka të bëjë me transferimin dhe aplikimin e përbashkët të
njohurive nëpërmjet një ndërveprimi të drejtpërdrejtë brenda një grupi
pjesëmarrësish [35].
Sistemet e bashkëpunimit përmirësojnë komunikimin, ndihmojnë që punonjësit
të marrin më shpejt përgjigje për pyetjet e tyre si dhe rrisin shpejtësinë për të marrë
vendimet. Me anë të këtyre sistemeve grupet e punës mund të punojnë së bashku për
të manaxhuar të gjithë ciklin e një projekti, për të hartuar dhe ruajtur materialet që i
përkasin çdo hapi të procesit. Sistemet e bashkëpunimit bëjnë gjithashtu të mundur
kryerjen e diskutimeve dhe ndërveprimeve të punonjësve në kohë reale.
2.3.8. Sistemet e të mësuarit
Maier dhe Schmidt në [53] e kosiderojnë manaxhimin e njohurive dhe e-learn si
“dy qasje që kanë për qëllim të përmirësojnë ndërtimin, ruajtjen, integrimin,
transferimin dhe (ri) përdorimin e njohurive dhe kompetencave.”
Sistemet e të mësuarit ofrojnë një mjedis online për të mësuar: duke kapur
njohuritë që janë me vlerë, mbajnë historikun e ndryshimeve që kanë ndodhur në to së
bashku me arsyet e këtyre ndryshimeve [31]; si dhe duke krijuar kurse online në bazë
të informacionit që ruhet në arkivat e diskutimeve [31]. Në këtë mënyrë këto sisteme
jo vetëm i ndihmojnë punonjësit të nxjerrin mësime nga e kaluara por edhe të marrin
në mometin e duhur vetëm ato trajnime që u nevojiten për të kryer detyrat e tyre.
2.3.9. Motorët e kërkimit
Motorët e kërkimit janë programe që shërbejnë për të kërkuar pëmbajtje në
intranet ose në WWW. Në [13] janë cilësuar disa karakteristika që mund të ketë një
motor kërkimi: aftësinë për të analizuar përmbajtjen dhe për të kërkuar sinonime; të
manaxhojë versione të ndryshme të dokumenteve me qëllim që të kthejë gjithmonë
informacionin që është përditësuar i fundit; dhe t’u mundësojë përdoruesve kërkimin e
dokumenteve sipas formatit që ata janë të interesuar.
Statistikat tregojnë se motorët e kërkimit janë metoda më e përhapur e përdorur
nga përdoruesit e internetit për të marrë informacion [54].
2.3.10. Harta e njohurive
Davenport dhe Prusak theksojnë se harta e njohurive është një tablo ku janë
vendosur të gjitha njohuritë e rëndësishme me anë të së cilës bëhet më e lehtë gjetja e
tyre dhe se ky mjet është në mbështetje të idesë se njohuria nuk është individuale por i
përket korporatës [55]. Ndërsa Eppler e sheh hartën e njohurive si një mjet që i
ndihmon individët të përdorin informacionin për të kryer veprime në rrethana të reja, i
lidh ato me eksperienca të mëparshme, i ndihmon të identifikojnë ekspertët përkatës
dhe mundëson procesin e të mësuarit në mbarë organizatën [56]. Eppler duke u bazuar
në hulumtimet e bëra mbi gjashtë kompani për rreth dy vjet arriti të identifikonte pesë
16

tipe hartash që do t’u jepnin përgjigje pyetjeve me të cilat u përball në këto
kompani[57]:
Hartat e vendndodhjes së njohurisë: këto harta vizualizojnë vendndodhjen e
njohurisë që mund të jenë ekspertët dhe sistemet e informacionit dhe bëjnë
gjithashtu lidhjen e tyre me fushat e ekspertizës. Këto harta i ndihmojnë
përdoruesit të gjejnë ekspertët që janë më të përshtatshëm për të punuar në një
projekt specifik.
Hartat e aseteve të njohurisë: Eppler i konsideron këto harta si një përmbledhje
e kapitalit intelektual të organizatës, pasi ato vizualizojnë se sa njohuri ka çdo
individ, një grup individësh, një njësi organizative apo e gjithë organizata [57].
Hartat e strukturës së njohurisë: Pyetjeve të cilave u jep përgjigje një hartë e tillë
janë “Çfarë aftësish nevojiten për të drejtuar një projek, si lidhen ato me njëra
tjetrën, dhe cilat janë kurset në dispozicion për secilën nga këto aftësi?” [57].
Këto harta vizualizojnë dhe shpjegojnë tipet e relacioneve që ekzistojnë
ndërmjet njohurive që u përkasin fushave të ndryshme.
Hartat për zbatimin e njohurisë: këto harta përshkruajnë se çfarë tipi
informacioni nevojitet për të vepruar në një etapë specifike të procesit të
biznesit.
Hartat për zhvillimin e njohurisë: këto harta vizualizojnë hapat që duhet të
ndiqen nga një individ ose grup individësh për të fituar njohuritë që i nevojiten.
Këto harta nuk janë përjashtuese të njëra tjetrës, mund të ketë harta të cilat mund të
jenë një kombinim i dy ose më shumë tipeve të mësipërme.

2.4. Evolucioni i mjeteve të teknologjisë së informacionit
Mjetet e teknologjisë së informacionit kanë evoluar ndjeshëm me kalimin e
viteve. Manaxhimi i njohurive mund të përshkruhet si faza më e fundit e evolucionit
duke u nisur nga interesi manaxherial. Ky interes nis me nevojën për manaxhimin e të
dhënave, më pas vazhdon me manaxhimin e informacionit dhe në fund me
manaxhimin e njohurive. Sipas skemës së Ortner dhe këndvështrimit manaxherial,
zhvillimet në sistemet e përpunimit të informacionit përfshijnë këto etapa [39]:
Etapa e manaxhimit të të dhënave: kjo etapë përfishin fazat e mëposhtme:
1. Aplikacionet e izoluara: Deri para viteve 70 aplikacionet shërbenin për të
ruajtur të dhëna. Këto aplikacione ishin të izoluara prandaj ishte normale që
të kishte tepri dhe mospërputhje të të dhënave.
2. Administrimi i bazës së të dhënave: në mes të viteve 1970 u bë i mundur
implementimi i sistemeve të manaxhimit të bazës së të dhënave (DBMS-të) i
cili mundësoi integrimin e të dhënave të izoluara si dhe eleminimin e teprive
në të dhëna.
3. Administrimi i të dhënave: në mes të viteve 1980 modelimi relacional dhe
standartizimi i të dhënave, gjë që çoi në implementimin e sistemeve të
bazave të të dhënave relacionale.
4. Manaxhimi i të dhënave: në fund të viteve 1980 u implementuan sisteme të
mëdha bazash të dhënash (DBS).
Etapa e manaxhimit të informacionit: vitet 1990 shënojnë fundin e manaxhimit të të
dhënave dhe fillimin e manaxhimit të njohurive. Në këtë periudhë informacioni
konsiderohej si një faktor prodhimi prandaj u ndërtuan sisteme të cilët do t’u ofronin
manaxherëve informacionet e nevojshme që do t’i ndihmonin të merrnin vendime.
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Etapa e manaxhimit të njohurive (ose manaxhimi i memorjes së organizatës):
manaxhimi i njohurive u prezantua në fund të viteve 1990 kur ideja e një përdorimi
më të mirë të njohurisë së burimeve njerëzore filloi të konsiderohej si një qasje e re
organizative. Kjo qasje e re shfrytëzoi mjetet e reja të teknologjisë së informacionit
dhe komunikimit duke përfshirë sistemet e manaxhimit të njohurive, CRM-të, portalet
web që mbështeteshin nga teknologjitë “inteligjente” etj.

2.5. Mjetet e reja
Mënyra se si organizatat po e trajtojnë manaxhimin e njohurive ka pësuar
ndryshime të rëndësishme. Organizatat po përpiqen të krijojnë mjedise interaktive, të
shpërndarë dhe që mundësojnë bashkëpunimin duke shfrytëzuar teknologji të reja si
Web 2.0 dhe web-i semantik.
2.5.1. Web 2.0
Web 2.0 është një web social dhe interaktiv, që lehtëson komunikimin,
shkëmbimin e informacionit, ndërveprimin ndërmjet platformave dhe shërbimeve, dhe
bashkëpunimin në botën e internetit. Emri Web 2.0 u përdor nga Tim O'Reilly në
konferencën e parë të Web 2.0 në fund të 2004-ës [58]. Me anë të këtij emri O'Reilly
e përshkroi web 2.0 si një platformë që ofron shërbime dhe jo si një aplikacion.
Pjesëmarrja është e rëndësishme për shërbimet që ofrohen nga Web 2.0, sepse këto
shërbime bëhen më të mira sa më shumë përdorues t’i përdorin ato. Përdoruesit janë
ata që japin kontributin dhe ndajnë të dhënat, informacionin dhe përvojën e tyre me të
tjerët. Shërbimet mundësojnë që vetë përdoruesit të krijojnë përmbajtje, ta
manaxhojnë dhe modifikojnë atë dhe ta bëjnë publike për t’u përdorur nga të tjerët.
Disa shembuj të aplikacioneve web 2.0 janë: wikis, blog-et dhe rrjetet sociale.
Wikis
Wikis janë një mënyrë për të publikuar informacion online. Një wiki është një
dokument ose një bashkësi dokumentesh në web që lejon shumë përdorues të editojnë
përmbajtjen, të shtojnë përmbajtje të re dhe komente. Ajo përmban një faqe për çdo
koncept në të cilën ndodhet përshkrimi për konceptin. Wiki është një mjet i
përshtatshëm për bashkëpunimin online dhe për krijimin e bazës së njohurive me
pjesëmarrjen e shumë përdoruesve. Shembulli më i mirë i një Wikis është Wikipedia,
një enciklopedi që eshtë online që më 2001 dhe e krijuar falë një bashkëpunimi mbarë
botëror.
Blog-et
Një blog përfshin postime të shumta nga përdorues të ndryshëm. Postimet mund të
përmbajnë tekst, url të faqeve të tjera web, imazhe, etj., të cilat kanë lidhje me
tematikën për të cilën është krijuar blog-u. Postimet shfaqen sipas rendit kronologjik.
Blog-et janë një mjet i përshtatshëm dhe i dobishëm për të komunikuar me një
audience të gjerë [59]. Me anë të tyre përdoruesit mund të komunikojnë informacion
të ri dhe të dobishëm, të shprehin opinionet e tyre, të shohin reagimet dhe opinionet e
të tjerëve. Blog-u bën të mundur komunikimin dy-drejtimor ndërmjet përdoruesve
pasi një përdorues mund të jetë njëkohësisht lexues dhe shkrues në një blog. Ato kanë
rezultuar të jenë një platformë e mirë për transferimin e njohurisë në lidhje me fusha
të ndryshme të interesit.
Rrjetet sociale
Maier e përkufizon rrjetin social si “një bashkësi entitetesh sociale të tillë si
individë, grupe, organizata të cilët janë të lidhur me anë të një grupi relacionesh të një
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tipi të caktuar” [35]. Rrjeti social ndihmon në vendosjen e lidhjeve ndërmjet
individëve që kanë të njëjtat interesa, kështu ata mund të ndajnë me njëri tjetrin
informacione si: dokumente, imazhe, video, linke, dhe përmbajtje të tjera. Në
kontekstin e manaxhimit të njohurive rrjeti social konsiderohet si një mjet i
përshtatshëm për ndarjen e njohurive.
2.5.2. Web 3.0 (Web-i Semantik)
Spivack e përkufizon Web 3.0 si “gjeneratën e tretë të Web-it që mundësohet
nga konvergjenca e disa tendencave kryesore teknologjike të shfaqura si: komunikimi
i gjithëpranishëm, kryerja e shumë detyrave duke shfrytëzuar rrjetin, teknologjitë e
hapura, identiteti i hapur, dhe web-i inteligjent” [60]. Web 3.0 është një web
inteligjent që përfshin aplikacione web të cilat përdorin teknika si përpunimi i gjuhës
natyrore, të mësuarit e makinës, dhe aplikacione inteligjente.
Disa e konsiderojnë Web 3.0 si një kombinim të inteligjencës artificiale me webin semantik sepse web-i semantik do t’i mësojë kompjuterit kuptimin e të dhënave dhe
në vazhdim inteligjenca artificiale mund të shfrytëzoj këtë infomacion.
Korporatat mund të përfitojnë nga shërbimet e web-it semantik duke përcaktuar
meta-data në të gjitha format e njohurive, gjë që do të bëjë që rezultatet e kërkimit të
jenë më të sakta.
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3.

Zbulimi i njohurive

3.1. Hyrje
Termi Teknologji Informacioni (TI) është përdorur për herë të parë nga Harold
J. Leavitt dhe Thomas L. Whisler më 1958 në artikullin “Manaxhimi në vitet 1980”
për të emërtuar teknologjinë e re që kishte filluar të përdorej nga bizneset amerikane.
Sipas tyre “kjo teknologji përfshin disa pjesë të lidhura. Njëra prej tyre përfshin
teknika për përpunimin e shpejtë të sasive të mëdha të informacionit, që ekzekutohen
nga kompjutera me shpejtësi të lartë. Në qëndër të pjesës së dytë janë zbatimet e
metodave statistikore dhe matematikore në problemet vendimmarrëse; ajo
përfaqësohet nga teknika si programimi matematik dhe nga metodologji si kërkimet
operacionale. Pjesa e tretë është shfaqur, megjithëse zbatimet e saj nuk janë ende
shumë të qarta; ajo përfshin simulimin e të menduarit me anë të programeve
kompjuterike” [61]. Në këtë artikull ata parashikonin se TI do të pëhapej me shpejtësi
duke shkaktuar ndryshime në proceset e biznesit.
Parashikimi i tyre ishte i saktë, TI ka arritur të depërtojë kudo. TI ka evoluar
vazhdimisht dhe ka arritur të bëhet domosdoshmëri në jetën tonë të përditshme. Në
fillimet e veta kjo fushë ofroi mekanizma për mbledhjen dhe ruajtjen e të dhënave
duke bërë që shumë shpejt të krijohej një koleksion shumë i madh me të dhëna që
ishte i vështirë për t’u manaxhuar. Por TI e tejkaloi edhe këtë vështirësi duke ndërtuar
sisteme për manaxhimin e bazave të të dhënave të cilat do t’i ndihmonin përdoruesit
të manaxhonin sa më mirë koleksionet e mëdha të të dhënave që posedonin. Me anë të
këtyre sistemeve përdoruesit mund të përdornin struktura relacionale për ruajtjen e të
dhënave, të kërkonin informacionin që u nevojitej, të optimizonin kërkimet e tyre, të
përdorin ndërfaqe grafike për manaxhimin e të dhënave, etj. Rezultati i këtyre
zhvillimeve në fushën e TI është se sot kemi një numër shumë të madh bazash të
dhënash dhe mjetesh dixhitale ku ruhet një sasi shumë e madhe informacioni. Ky
fenomen haset në pothuajse të gjitha fushat: në biznes duke përfshirë këtu
transaksionet në supermarkete, transaksionet bankare, transaksionet telefonike etj, në
shkencë, mjekësi, siguri, arsim, etj. Në lidhje me këtë situatë John Naisbitt (1986) ka
thënë se “jemi të mbytur në informacion por të uritur për njohuri” (burimi [62]). Ka
lindur nevoja e krijimit të metodave dhe mjeteve inteligjente që do t’i kthejnë të
dhënat dhe informacionin e akumuluar në njohuri të dobishme [63], që do të
shfrytëzohen për të marrë vendime (të cilat deri tani janë marrë në bazë të intuitës së
vendimmarrësve).
Bizneset sot përballen me një konkurencë gjithmonë e më të ashpër, prandaj
reagimi i tyre duhet të jetë i menjëheshëm. Metodat tradicionale të analizës të të
dhënave janë të ngadalta dhe në kushtet e rritjes dramatike të vëllimit të të dhënave si
dhe atributeve që përshkruajnë ato, janë bërë jo praktike. Nevojiten mjete të
automatizuara që do të nxjerrin në dritë rregullsitë dhe modelet që fshihen në masivin
e të dhënave të akumualuara nga bizneset për t’ja paraqitur ato analistëve. Në këtë
mënyrë analistët do të kenë në një kohë të shkurtër njohuritë që u nevojiten për të bërë
analiza të mëtejshme të cilat do të ndihmojnë për të marrë vendime. Zbulimi i
njohurive ose data mining që konsiderohet rezultat i evolucionit të radhës në fushën e
TI [64], është teknika që shërben për zbulimin e njohurive strategjike nga vëllime të
mëdha të dhënash.

3.2. Zbulimi i njohurive
Maimon dhe Rokach në [65] e kanë përkufizuar zbulimin e njohurive si:
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“Zbulimi i njohurive në baza të dhënash është zbulimi i
modeleve të vlefshme, të reja, të dobishme dhe të kuptueshme
nga një bashkësi e madhe të dhënash.”
Në këtë përkufizim janë specifikuar të gjitha karakteristikat që duhet të kenë
modelet që do të zbulohen:
• I vlefshëm - në përgjithësi modeli duhet të jetë i vërtetë;
• I ri - modeli nuk njihej më parë;
• I dobishëm – modeli i zbuluar do të ndihmojë për të ndërmarrë veprime;
• I kuptueshëm – modeli është i kuptueshëm dhe i interpretueshëm nga ne;
Në shumë fusha dhe veçanërisht bizneset janë ndërgjegjësuar për potencialin e
madh që mbartin të dhënat që janë akumuluar në bazat e tyre të të dhënave, prandaj
kanë filluar ta konsiderojnë zbulimin e njohurive si një faktor të rëndësishëm për të
qenë të sukseshëm në arritjen e objektivave të tyre. Kjo ka bërë që zbulimi i njohurive
të jetë një fushë vazhdimisht në zhvillim duke ndërthurur kërkimet në fusha të tilla si
statistika, bazat e të dhënave, të mësuarit e makinës, njohja e modeleve, vizualizimi i
të dhënave, etj.
Zbulimi i njohurive i cili njihet me shkurtimin KDD (Knowledge Discovery in
Databases) është procesi që u jep kuptim të dhënave. Zbulimi i njohurive përfshin të
gjithë procesin e zbulimit të njohurive i cili fillon me shtrimin e problemit dhe
përfundon me zbatimin e njohurive të zbuluara. Hapat bazë të procesit të zbulimit të
njohurive janë:
1. Shtrimi i problemit – bëhet njohja me fushën/domeinin ku do të zbatohet
zbulimi i njohurive me qëllim që të identifikohet problemi që duhet zgjidhur
dhe të përcaktohen qëllimet.
2. Zgjedhja e bashkësisë së të dhënave nga ku do të zbulohen njohuritë –
mblidhen të dhënat nga burime që ndryshme, integrohen në një bashkësi të
vetme. Në këtë bashkësi përfshihen vetëm ato atribute që nevojiten për
procesin e zbulimit të njohurive.
3. Parapërpunimi dhe pastrimi i të dhënave – pastrohen të dhënat nga zhurmat
dhe vendoset se si do të trajtohen vlerat që mungojnë.
4. Transformimi i të dhënave – bëhet reduktimi i të dhënave, por duke ruajtur
integritetin e të dhënave origjinale. Gjithashtu më këtë fazë bëhet dhe
transformimi i atributeve në forma të përshtashme për data mining.
5. Data mining – zgjidhet një nga metodat data mining në përputhje me
qëllimin e procesit të zbulimit të njohurive. Më pas bëhet zgjedhja e
algoritmit data mining që do të zbulojë modele dhe rregullsi në të dhëna. Ky
algoritëm ekzekutohet disa herë derisa të merret një rezultat i mirë.
6. Vlerësimi dhe interpretimi – bëhet vlerësimi i modelit të gjetur duke patur
parasysh problemin e identifikuar në hapin e parë. Në këtë hap mund të bëhet
edhe vizualizimi i modelit të zbuluar.
7. Përdorimi i njohurive të zbuluara – njohuria e zbuluar i paraqitet personave
të interesuar ose modeli i zbuluar implementohet në një sistem tjetër.
Procesi i zbulimit të njohurive (figura 3-1) është përsëritës sepse zbatimi i
njohurive të zbuluara mund të çojë në shtimin e të dhënave të reja (ose shkakton
ndryshime në domain), gjë që kërkon ekzekutimin përsëri të procesit KDD. Procesi
është gjithashtu përsëritës në çdo fazë të tij, sepse nga çdo fazë mund të ketë kthim në
fazat paraardhëse.
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Figura 3-1 Procesi i KDD.

3.3. Data mining
Kuptimi i termit “data mining” është “gërmim në të dhëna”. Ky emërtim është
vënë për analogji të procesit të nxjerrjes së mineraleve nga nëntoka.
Kuptimi i këtij termi zbërthehet edhe në përkufizimin e dhënë nga Joseph P.
Bigus se “data mining është zbulimi efikas i informacionit të vlefshëm dhe jo
lehtësisht të identifikueshëm nga një koleksion i madh i të dhënave” [66]. Ai ka
shpjeguar gjithashtu se efikasiteti nuk ka të bëjë me kohën që duhet për DM, por me
vlerën e njohurisë së fituar kundrejt kostos së DM [66].
Gorunescu e përshkruan data mining si “procesi i zbulimit automatik të
informacionit. Identifikimi i modeleve dhe relacioneve të fshehura në të dhëna” [67].
Zbulimi automatik nënkupton ekzekutimin e modeleve data mining të cilët përdorin
një algoritëm për të analizuar të dhënat.
Megjithëse shpesh data mining (DM) është përdorur si sinonim i KDD, është
vetëm një fazë në procesin e KDD [63], që përfshin një bashkësi algoritmesh për
analizën dhe zbulimin e njohurive nga një vëllim i madh të dhënash.
DM nuk luan rol në strategjinë për mbledhjen dhe ruajtjen e të dhënave sepse
përdor të dhëna historike të cilat nuk janë mbledhur me qëllim për të zbatuar teknika
të DM mbi to [68]. DM mund të kryhet jo vetëm mbi të dhënat që ruhen në bazat e të
dhënave por edhe në data warehouse, transaksionet, të dhënat sekuenciale, data
stream-et, të dhënat spaciale, të dhënat multimediale, të dhënat në web, skedarët e
thjeshtë tekst ose binar, etj.
Data mining nuk është një proces automatik që bën gjithçka vetë, ai nuk
eliminon nevojën për të kuptuar biznesin, të dhënat dhe metodat analitike, sepse nuk
është në gjendje të përcaktojë se sa e vlefshme është njohuria e zbuluar prej tij për
organizatën [69]. DM është një mjet që ndihmon vendimmarrësit në punën e tyre,
duke konfirmuar hipotezat e tyre dhe duke u paraqitur atyre relacionet dhe modelet e
reja që ka zbuluar. Ky produkt i DM do të udhëheqë vendimmarrësit në veprimet që
do të ndërmarrin.

3.4. Detyra të DM
Dy modelet kryesore të DM janë modeli parashikues dhe përshkrues. Modeli
parashikues parashikon sjellje dhe tendenca të së ardhmes bazuar në vlerat historike,
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ndërsa modeli përshkrues përpiqet të nxjerrë nga të dhënat modele të dobishme që i
përshkruajnë ato. Modelet DM ndahen në kategori sipas detyrave që kryejnë:
Klasifikimi dhe parashikimi: Klasifikimi është zbulimi i një modeli që do të
shërbejë për parashikimin e një variabli. Klasifikimi bën parashikimin e një
variabli kategorik, ndërsa parashikimi bën parashikimin e një funksioni që do të
modelojë të dhënat me një gabim sa më të vogël. Kjo detyrë e DM përfshin dy
hapa që janë ndërtimi i modelit dhe përdorimi i tij për të bërë parashikime.
Modeli që do të ndërtohet është një funksion që bën pasqyrimin e variablave të
pavarur (input) në variablin që do të parashikohet. Algoritmet DM që shërbejnë
për klasifikim dhe parashikim bëjnë pjesë në kategorinë e teknikave të
mbikqyrura sepse modeli i zbuluar prej tyre ndërtohet duke përdorur një
bashkësi trajnimi në të cilën për secilin prej rasteve është e njohur klasa (vlera e
variablit që do të parashikohet) ku bën pjesë ai. Algoritme që përdoren për
klasifikim dhe parashikim janë:
•
•
•
•
•
•

Pemët vendimmarrëse
Rrejtat neurale artificiale
Rrjetat Bajesiane
SVM (Support Vector Machine)
Regresioni linear
Regresioni logjik

Analiza e klasterave/klasterizimi: i grupon objektet në klastera sipas
karakteristikave që kanë ato. Pasi objektet janë organizuar nëpër klastera,
karakteristikat e objekteve që i përkasin një klasteri mund të përdoren për ta
përshkruar klasterin si një klasë. Klasterizimi njihet si procesi i të mësuarit pa
mbikqyrës sepse nuk njihet paraprakisht klasa/klasteri ku bën pjesë një objekt.
Analiza e klasterave mund të përdoret jo vetëm si një metodë për përshkrimin e
të dhënave por edhe si një hap parapërgatitor për detyrat e tjera të DM. Disa
metoda që përdoren për klasterizim janë: Rrjetat e Kohonen, k-means,
klasterizimi hierarkik, etj.
Rregullat e shoqërimit: zbulon relacionet interesante ndërmjet variablave ose
objekteve në bazat e mëdha të të dhënave. Këto relacione paraqiten me anë të
rregullave të shoqërimit të formës {x}{y}. Ky rregull ka kuptimin që shfaqja
e x është e lidhur me shfaqjen e y. Përdoret gjerësisht në analizën e shportës së
tregut për të zbuluar bashkësinë e artikujve që në përgjithësi blihen së bashku.
Zbulimi i anomalive/devijimeve: Hawkins e përkufizon një anomali si “një
observim që ndryshon aq shumë nga observimet e tjera sa të ngjall dyshime se
është gjeneruar nga një tjetër mekanizëm” (burimi [70]). Zbulimi i anomalive
identifikon observime të tilla (që janë shumë të ndryshme nga të tjerët). Zbulimi
i anomalive ka gjetur zbatim në shumë fusha si, siguria publike, kujdesi
shëndetësor, zbulimi i mashtrimeve, zbulimi i ndërhyrjeve në rrjet, zbulimi i
defekteve në industri.

3.5. DM si një fazë e procesit KDD
Data mining është një fazë në procesin e KDD e cila fillon pas pregatitjes së të
dhënave. Data mining përfshin disa hapa. Përdoruesi përcakton detyrën DM në bazë
të qëllimeve që ka specifikuar në fazën e parë të procesit KDD. Për secilën prej
detyrave DM ekzistojnë disa algoritme, prandaj përdoruesi duhet të provojë disa prej
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tyre dhe të zgjedhë atë që gjeneron modelin më të mirë. Një zgjedhje tjetër që duhet të
bëjë përdoruesi është kriteri për vlerësimin e modelit. Në rastin e një modeli
parashikues të dhënat ndahen në dy nënbashkësi: bashkësia e trajnimit dhe ajo e
testimit. Fillimisht ndërtohet modeli duke përdorur të dhënat në bashkësinë e
trajnimit. Më pas vlerësohet (testohet) saktësia parashikuese e modelit të ndërtuar
duke përdorur të dhënat në bashkësinë e testimit. Vlerësimi i një modeli përshkrues
bëhet duke parë nëse modeli i zbuluar është i ri, i vlefshëm dhe i kuptueshëm.
Pasi është përcaktuar detyra DM dhe kriteri i vlerësimit, duhet të gjendet modeli
që optimizon kriterin e vlerësimit [63].

3.6. Data mining dhe lidhja e saj me disiplina të tjera
Detyrat e DM mbështeten në shumë fusha kërkimi si statistika, të mësuarit e
makinës, njohja e modeleve, sistemet e bazave të të dhënave, etj. [71] (figura 3-2).
Figura 3-2 Data Mining përdor teknika nga shumë fusha.
Statistika
Të mësuarit e
makinës

Vizualizimi

Data Mining
Sistemet e Bazave
të të dhënave

Njehsimi me
performancë të lartë

Data Warehouse

Njohja e
modeleve

Analiza me anë të mjeteve statistikore kërkon shumë kohë sepse sasia e të
dhënave është duke u rritur gjithnjë e më shumë dhe po ashtu dhe numri i atributeve
që i përshkruan ato. DM vjen në ndihmë duke automatizuar këtë analizë [72]. DM
përdor mjete statistikore që njihen si analiza eksploruese e të dhënave duke përfshirë:
statistikën përshkruese, korelacionet, analizën e klasterave, analizën diskriminuese,
pemët e klasifikimit, modelet e avancuar linear dhe jo linear si dhe teknikat e
zakonshme të vizualizimit[67]. Metodat statistikore mund të përdoren për parapërpunimin e të dhënave si dhe për verifikimin e modeleve të zbuluara nga DM.
Algoritmet e të mësuarit të makinës kanë për qëllim të ndërtojnë një model i cili
është rezultat i procesit të të mësuarit nga të dhënat historike. Modeli i mësuar do të
përdoret për t’ju përgjigjur situatave të reja. Ky qëllim përputhet dhe me atë të DM e
cila përdor teknika të të mësuarit të makinës si rrjetat neurale artificiale, SVM,
algorimet gjenetik etj.
Ndërsa sistemet e bazave të të dhënave si dhe DWH janë mjete që kanë
përshkallëzueshmëri të lartë [64] dhe që sigurojnë ruajtjen, aksesin dhe manipulimin
sa më eficient të të dhënave[73].

3.7. Zbatime të data mining
Shumë sektorë po gjenerojnë gjithmonë e më tepër një sasi të madhe të dhënash
për shkak të ofrimit të shërbimeve të tyre në Web. Kjo gjë ka nxitur zhvillimin e
teknikave DM që do t’i ndihmojnë organizatat të kuptojnë më mirë punën e tyre dhe
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të rrisin efektivitetin. Me anë të DM shumë organizata mund të gjejnë shumë shpejt
përgjigje për pyetjet që më parë kërkonin shumë kohë. DM ka zbatime të suksesshme
në shumë fusha të jetës:
Sektori bankar dhe financiar gjeneron një sasi e madhe të dhënash të cilësisë së
lartë. DM përdoret për të zbuluar mashtrimet me kartat e kreditit, vlerësimin e riskut,
ndihmon në fushatat e marketingut, zbulimin e pastrimit të parave apo krime
financiare, zbulon korelacionet ndërmjet treguesve të ndryshëm financiar, parashikon
çmimet e tregut, etj.
Industria e telekomunikacionit është zgjeruar shumë si rezultat i zhvillimeve të
teknologjive të reja të komunikimit. Sasia e madhe e të dhënave të cilësisë së lartë që
gjenerohet në këtë industri si dhe konkurenca e lartë, kanë bërë që industria e
telekomunikacionit të jetë një ndër të parat që ka përdorur DM [74]. DM në këtë
industri përdoret kryesisht për të identifikuar dhe parashikuar defektet në rrjet, për të
zbuluar mashtrimet, për të ruajtur klientët ekzistues, për të tërhequr klientë të rinj, për
të përmirësuar cilësinë e shërbimeve, për të ulur kostot, etj.
Sektori i tregtisë me pakicë është ndër të parët që ka shfrytëzuar teknologjinë
Data Warehouse, gjë që ka bërë që ky sektor të jetë një mjedis i përshatshëm për
zbatimin e teknikave DM. Shumë biznese në këtë sektor janë duke u bërë lehtësisht të
aksesueshëm për shkak të kryerjes së aktivitetit të tyre në Web (e-commerce) [64].
Kjo ka bërë që sasia e të dhënave të gjeneruara prej tyre të rritet me shpejtësi. Sektori
i tregtisë me pakicë është një nga tregjet me konkurencë më të madhe, prandaj
përdorimi i DM i ndihmon të fitojnë përparësi konkurruese. DM në këtë sektor
përdoret për segmentimin e klientëve, mbajtjen e klientëve, identifikimin e sjelljes së
klientëve, analizën e fushatave të uljeve të çmimeve, rekomandimin e produkteve
[64].
Edukimi është një sektor tjetër që po gjeneron një sasi të madhe të dhënash si
rezultat i rritjes së burimeve e-learning, instrumenteve software të edukimit,
përdorimit të Internetit në edukim dhe përdorimit të bazave të të dhënave që ruajnë
informacion rreth studentëve [75]. Sistemet e informacionit në institucionet arsimore
mund të ruajnë sasi të mëdha të dhënash që vijnë nga burime të ndryshme në formate
të ndryshme [75], duke e bërë këtë sektor një mjedis të përshtatshëm për zbatimin e
teknikave të DM. DM në edukim përdoret për grupimin e studentëve, parashikimin e
performancës së studentëve, planifikimin e kurseve, identifikimin e sjelljes së
studentëve. Qëllimi i zbatimit të DM në këtë sektor është përmirësimi i proceseve të të
mësuarit dhe mësimdhënies.
Mjekësia është një sektor ku DM ka zbatime të shumta. Zhvillimi i sistemeve të
informacionit për këtë sektor ka mundësuar grumbullimin e një sasie të madhe të
dhënash rreth pacientëve, diagnozave, kartelave elektronike të pacientëve, pajisjeve
mjeksore, burimeve spitalore, etj. DM është përdorur me sukses në shumë aplikacione
mjekësore si monitorimi i rritjes së fëmijëve, analiza e të dhënave për pacientët
diabetik, monitorimi i pacientëve që kanë bërë transplant të zemrës, monitorimi
inteligjent i anestezisë [76], diagnostikimi i pacientëve, zgjedhja e terapisë së
përshtatshme, parashikimi i prognozës, studime epidemiologjike, optimizimi i
burimeve spitalore, etj.
Shkenca të tilla si biologjia, astronomia, gjeologjia, meteorologjia etj., janë duke
përdorur pajisje të sofistikuara të cilat kanë mundësuar mbledhjen e një sasie të madhe
të dhënash të vazhdueshme, komplekse dhe me saktësi të lartë. Shembuj të zbatimeve
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të DM në shkencë janë analiza e sekuencave në bioinformatikë, klasifikimi i
objekteve në astronimi, parashikimi i cilësisë së ajrit, parashikimi i fenomeneve
meteorologjike, etj.
Web-i është bërë një mjet i rëndësishëm për shpërndarjen e informacionit në
lidhje me çështje të ndryshme. Web-i është një bazë njohurish jashtëzakonisht e pasur
për shkak të përmbajtjes së vetë faqeve dhe karakteristikave unike të tij si strukturës
hyperlink dhe shumëllojshmërisë së përmbajtjes dhe gjuhëve [77]. Shembuj të
zbatimit të DM në Web janë zbulimi i modeleve të sjelljes së përdoruesve (p.sh.
sistemi i rekomandimit të Amazon.com), zbulimi i informacioneve të dobishme në
website-t (p.sh. filtrimi i email-eve spam), përdorimi i hyperlinkeve ndërmjet faqeve
për të gjetur informacion (p.sh. Page Rank në Google), etj.
Data mining ka gjetur gjithashtu zbatim edhe në sektorë të tjerë si në sigurinë
publike, tregun e sigurimeve, inxhinieri, etj.
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4.

Manaxhimi i njohurive në edukim

4.1. Hyrje
Universitetet janë përgjithësisht institucione të qëndrueshme që zakonisht kanë
vizione afatgjatë, që kanë edukimin dhe këkimin si aspekte kryesore të veprimarisë së
tyre, dhe kanë prirje të jenë të hapura ndaj ideve të reja [78]. Në Shqipëri
institucionet arsimore dhe sidomos universitetet kanë investuar në teknologjinë e
informacionit, të cilën e përdorin për të ruajtur të dhënat (për studentët, të dhëna
financiare, etj.), për të aksesuar materialet mësimore, për të reduktuar kohën në shumë
detyra rutinë, për të aksesuar burimet e informacionit, etj. Këto institucione deri tani
nuk e kanë konsideruar integrimin e teknologjisë së informacionit në proceset e
vendimmarrjes që do të sillnin përmirësime si në aspektin akademik ashtu dhe
administrativ. Manaxhimi i njohurive do të ndihmonte në këtë drejtim, sepse
mbledhja, ndarja dhe zbulimi i njohurive do t’i ndihmonte këto institucione në
kryerjen me efektivitet të veprimtarisë së tyre. Për Kidwell et.al. përdorimi i teknikave
dhe teknologjive të manaxhimit të njohurive në arsimin e lartë është po aq i
rëndësishëm sa në një korporatë, sepse po të bëhet në mënyrë efektive mund të çojë
në një vendimmarrje më të mirë, reduktim të kohës së zhvillimit të kurrikulave dhe
kërkimeve, në përmirësim të shërbimeve akademike dhe administrative, dhe reduktim
të kostove [79].
Gjithashtu manaxhimi i njohurive në institucionet arsimore ndihmon në
identifikimin e problemeve dhe gjetjen e një zgjidhjeje sa më efikase për to. Ndër
teknologjitë më efektive në kuadrin e manaxhimit të njohurive në edukim do të ishin
ato që mundësojnë shkëmbimin e njohurive dhe zbulimin e tyre.
Stafet akademike janë të detyruara të mbajnë të përditësuara programet
mësimore, metodat pedagogjike etj., për të reflektuar në to zhvillimet më të fundit.
Shkëmbimi i informacionit dhe i eksperiencave ndërmjet anëtarëve të stafit akademik
do të ndihmonte në hartimin e programeve mësimore sa më të mira dhe përdorimin e
metodave pedagogjike sa më efektive. Gjithashtu krijimi i rrjeteve të punonjësve
akademik që kanë interesa të përbashkëta do t’i ndihmonte ata në fushat e tyre të
kërkimit.
Në ditët e sotme për arsimin e lartë është me vlerë parashikimi i prirjeve të
studentëve dhe nxënësve me qëllim që të ofrohen programe studimi dhe kurse që do
t’i ndihmonin ata të fokusohen më tepër drejt prirjeve të tyre. Institucionet për
shembull do ishte mirë të dinin se cilët studentë do të marrin pjesë në një kurs të
caktuar dhe cilët studentë do të kenë nevojë për asistencë që të diplomohen në kohë.
Cilët grupe studentësh premtojnë më shumë. Gjithashtu këto institucione mund t’u
japin studentëve rekomandime në lidhje me lëndët me zgjedhje që duhet të ndjekin, si
dhe t’u rekomandojnë maturantëve degët ku mund të kenë rezultate më të mira. Një
metodë për të adresuar në mënyrë efiçente të gjitha këto është përmes analizës së
eksperiencave të mëparshme, me anë të procesit të zbulimit të njohurive apo data
mining.
Fokusi i këtij kapitulli është procesi i zbulimit të njohurive në fushën e
edukimit.

4.2. Data mining në fushën e edukimit
Data mining mund të përdoret në fusha të ndryshme të jetës reale dhe një nga
fushat në të cilat është zbatuar dhe paraqitur këtu është edukimi. Rëndësia e zbatimit
të data mining në edukim është në rritje dhe për këtë arsye një disiplinë e re e quajtur
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“Data mining në edukim” është duke u përdorur tani për zhvillimin e metodave që
zbulojnë njohuri nga të dhënat që vijnë nga mjedise arsimore. Data mining në edukim
është një shkencë e të mësuarit si edhe një fushë zbatimi e pasur për data mining, për
shkak të disponueshmërisë në rritje të të dhënave në edukim [80]. Gjetjet e siguruara
nga përdorimi i data mining në edukim mund të ndihmojnë në rritjen e cilësisë së
edukimit (arsimit).
Shumë studiues kanë shfrytëzuar metodat DME për të bërë inferenca rreth
sjelljes së studentëve si për shembull të parashikojnë njohuritë dhe performancën e
studentëve apo dhe të studiojnë se cilët janë faktorët që i shtyjnë studentët të bëjnë
zgjedhje specifike. Zbatimi i teknikave të data mining në edukim haset më tepër në
mjediset e-learning për të zbuluar modele të sjelljes së studentëve në kurset që
ofrohen në web. Këto modele të zbuluara rreth sjelljes së studentëve ndihmojnë jo
vetëm profesorët por edhe studentët për të optimizuar përdorimin e sistemeve elearning. Interes në fushën e DME ka pasur gjithashtu dhe zbulimi i metodave
pedagogjike që janë më të efektshme përsa i përket rritjes së performancës së
studentëve.
Por cilët do të jenë ata që do të përfitojnë nga zbatimi i teknikave të DME? Përftuesit
do të jenë:
• Studentët/Nxënësit (ata që mësojnë) të cilët mund t’i përdorin njohuritë e
zbuluara me anë të teknikave DME për të vendosur se çfarë duhet të bëjnë
apo cilat burime duhet të përdorin në bazë të ndërveprimeve të tyre me
metodat e të mësuarit online apo edhe duke u bazuar në experiencën e
studentëve/nxënësve që kanë karakterista të ngjashme me të tyret.
• Mësuesit të cilët janë të interesuar të kuptojnë procesin e të mësuarit dhe
metodat që mund të përdorin për të përmirësuar procesin e mësimdhënies.
Nën këtë këndvështrim mësuesit mund t’i përdorin metodat data mining për
të hartuar kurrikulat, për të zbuluar se cilat metoda mësimdhënie do të rrisin
interesin e nxënësve dhe do të sjellin rezultate optimale të tyre.
• Studiuesit të cilët janë të përqëndruar në zhvillimin dhe vlerësimin e
teknikave të data mining, pasi përdorimi i data mining do të përmirësonte jo
vetëm efektivitetin institucional por dhe performancën e studentëve.
• Administratorët të cilët kanë të drejtë vendimmarrje në institucionet arsimore
kanë nevojë për informacionin e nevojshëm për të administruar me sa më
efikasitet burimet e tyre, pasi institucionet po bëhen gjithmonë e më shumë
përgjegjëse për suksesin e studentëve/nxënësve.
Data Mining në Edukim përbëhet nga disa metoda të cilat klasifikohen në
kategoritë e përgjithshme si më poshtë [81]:
• Parashikimi – ka si qëllim të ndërtojë një model që parashikon një nga
atributet duke u bazuar në ndonjë kombinim të disa atributeve të tjera. Një
model i tillë mund të parashikojë rezultatet e studentëve, sjelljen e tyre, etj.
• Grupimi - ka për qëllim të ndërtojë modele që e ndajnë të gjithë bashkësinë e
të dhënave në një bashkësi grupesh që janë të ndryshëm nga njëri tjetri.
Modele të tilla mund të shërbejnë për të zbuluar sjelljen e një studenti të ri
duke u nisur nga sjellja që kanë studentë ekzistues që kanë karakteristika të
ngjashme me studentin e ri, gjithashtu mund të zbulojnë ngjashmëritë dhe
ndryshimet ndërmjet shkollave.
• Zbulimi i relacioneve - ka si qëllim zbulimin e relacioneve që ekzistojnë
ndërmjet variableve. Modele të tilla mund të ndihmojnë për të zbuluar se
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cilat metoda pedagogjike mund të rrisin efektivitetin e studentëve në
mësimnxënie.
• Zbulimi me modele - ka si qëllim që një model parashikimi, grupimi apo të
zhvilluar me anë të inxhinierimit të njohurive, ta përdorë për të parashikuar
një variabël të ri apo për të zbuluar relacione ndërmjet parashikimeve të
modelit të krijuar dhe variablave të tjera shtesë.
• Distilimi i të dhënave për gjykimin njerëzor – ka si qëllim përgatitjen apo
paraqitjen e të dhënave në mënyrë të tillë që përdoruesi të jetë në gjendje të
identifikojë me lehtësi modele të njohura, të cilat janë të vështira për t’u
paraqitur formalisht. Gjithashtu metodat që përfshihen në këtë kategori i
ndihmojnë përdoruesit t’i ndajnë të dhënat në grupe të cilat do të
shfrytëzohen më pas për të ndërtuar modele parashikues.

4.3. DME dhe punime në këtë fushë
Më poshtë jepet një përmbledhje e disa prej punimeve në fushën e DME:
• Beck dhe Mostow në [82] përdorën teknika të tilla si ajo e zbulimit të
relacioneve për të treguar se mënyra të ndryshme praktikimi ndikojnë në
procesin e të mësuarit për të lexuar shpejt dhe saktë. Modeli i propozuar nga
ata zbuloi lidhjet ndërmjet suksesit të studentit (në leximin e rrjedhshëm) dhe
mënyrave të ndryshme të praktikimit që kishte ushtruar ai duke i vendosur
pesha secilës prej mënyrave të praktikimit. Këto pesha tregojnë se çfarë
ndikimi do të ketë secila nga mënyrat e praktikimit në përmirësimin e leximit
të studentëve.
• Erdogan dhe Timor në [83] përdorën teknika të tilla si analiza e grupimeve
(klasterave) dhe algoritmin k-means për të zbuluar lidhjen (relacionin)
ndërmjet rezultateve të studendëve në testin e pranimit në universitet dhe
suksesit të tyre.
• Behrouz et al. në [84] paraqiti një qasje për klasifikimin e studentëve me
qëllim parashikimin e notës përfundimtare të tyre bazuar në karakteristika të
nxjerra nga të dhënat e regjistruara në një sistem edukimi të mbështetur në
web (web-based). Ajo tregoi se një kombinim i shumë klasifikuesve çon në
një përmirësim të ndjeshëm të performancës. Përdorimi i algoritmit gjenetik
për optimizimin e klasifikuesve që u kombinuan e përmirësoi performancën
me 10%.
• Yadav dhe Pal në [85] zbatoi tre algoritme të pemës së vendimit tek të dhënat
e studentëve për të parashikuar performancën e studentëve në fund të
semestrit. U vërejt se CART ishte algoritmi më i mirë për klasifikimin e të
dhënave të studentëve. Modeli i ndërtuar ndihmon në identifikimin e
studentëve që do të braktisin shkollën si dhe atyre që kanë nevojë për ndihmë
të veçantë duke i lejuar kështu mësuesit që të ofrojnë këshillat e duhura.
• Ben-Zadok et al. në [86] përdori teknika të web mining për të identifikuar
dhe shqyrtuar procesin e të mësuarit, bazuar në të dhënat e nxjerra nga
skedarët log, të cilët dokumentojnë veprimet e nxënësve në një mjedis online
për të mësuar.
• Vialardi et al. në [87] propozuan përdorimin e një sistemi rekomandimi që
bazohet në teknikat data mining për të ndihmuar studentët të marrin vendime
në lidhje me intenerarin e tyre akademik. Ky sistem do t’i rekomandojë
studentëve se sa kurse dhe në cilat kurse duhet të regjistrohen.
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Rekomandimet bëhen në bazë të eksperiences së studentëve të mëparshëm të
cilët kanë arritje të ngjashme akademike.
• Merceron dhe Yacef në studimin e tyre [88] zbatuan algoritmet data mining
për të zbuluar njohuri që janë të rëndësishme nga bazat e të dhënave të
sistemeve edukativ të mbështetur në web. Njohuritë e zbuluara do t’i
ndihmojnë pedagogët në manaxhimin e klasës së tyre, të kuptojnë studentët,
të reflektojnë në lidhje me mësimdhënien e tyre si dhe t’u vijnë në ndihmë
studentëve.
• Baker dhe de Carvalho në [89] paraqitën një metodë të quajtur “text replays”
për të etiketuar sjelljen e studentëve në skedarët log. Ata treguan se kjo
metodë e përshpejton ndjeshëm procesin e mbledhjes së të dhënave të
nevojshme për të klasifikuar me efektivitet sjelljen e studentëve. Gjithashtu
kjo metodë jep parashikime më të sakta të sjelljes së studentëve duke lejuar
përdorimin e klasifikuesve hierakik (LRM-të) dhe atyre jo hierarkik (pemët
vendimmarrëse). Ata treguan se pemët vendimmarrëse janë më të sakta se
LRM-të për të identifikuar se kur ekzaktësisht do të ndodhë një sjellje e
caktuar.

4.4. Skema konceptuale e një sistemi për zbulimin e njohurive në një
fakultet
Objektivi i sistemit është të ofrojë rekomandime për studentët, stafin akademik,
nxënësit. Për të realizuar këtë mund të shfrytëzohen burime të ndryshme informacioni
si p.sh.:
• baza e të dhënave e fakultetit ku ruhen të dhëna në lidhje me studentët,
programet e studimit, kurset, etj.
• të dhëna të tjera për studentët mund të mblidhen me anë të një sistemi tjetër
ose me anë të pyetësorëve që realizohen online.
• Burime te tjera të dhënash, p.sh, rezulatet e studentëve në provimet e maturës
shtetërore,
• etj.
Në figurën 4-1, paraqitet skema konceptuale e një sistemi për zbulimin e
njohurive në një fakultet. Ky sistem përdor të dhëna historike të studentëve që
gjenden në burimet e përmendura më lart. Moduli i zbulimit të modeleve i përdor këto
të dhëna për të zbuluar disa modele që kanë qëllime të ndryshme dhe do t’u shërbejnë
aktorëve të ndryshëm. Përfituesit e këtij sistemi janë:
Studentët – sistemi parashikon lëndën me zgjedhje që duhet të ndjekë një student në
bazë të të dhënave të studentëve të tjerë që kanë karakteristika të ngjashme me të dhe
që e kanë ndjekur më parë këtë kurs, parashikon rezultatet që do të kenë studentët në
lëndë të ndryshme duke u bazuar në të dhëna historike, etj.
Stafi akademik – sistemi parashikon prirjet e studentëve, zbulon problematikat që
hasen në grupe të ndryshme studentësh, zbulon metodat pedagogjike që rrisin
performancën e studentëve, etj.
Maturantët – sistemi parashikon rezultatin që do të ketë një maturant nëse zgjedh një
nga degët e studimit që ofron fakulteti në bazë të të dhënave të studentëve që kanë
karakteristika të ngjashme me to dhe që i kanë ndjekur këto degë më parë.
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Figura 4-1 Skema konceptuale për zbulimin e njohurive në një fakultet.
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4.5. Disa zbatime të teknikave data mining mbi të dhënat e studentëve
Në vazhdim të këtij kapitulli paraqiten katër shembuj të zbatimit të data mining
në edukim. Të dhënat e përdorura në të katër shembujt janë mbledhur me anë të
pyetësorëve.
Në shembullin e parë është përdorur pema e vendimit për të zbuluar rregullat që
lidhin performancën e studentëve me drejtimin ku duan t’i thellojnë më shumë
njohuritë e tyre. Zbulimi i këtyre rregullave do të shërbejë për të shtuar në lëndët me
zgjedhje ato që janë në përputhje me drejtimin që preferojnë më shumë studentët, për
të reflektuar ndryshime në programet mësimore, etj.
Në shembullin e dytë është përdorur pema e vendimit për të zbuluar faktorët që
ndikojnë në nivelin e njohurive të fituara në lëndën e TIK në arsimin parauniversitar.
Rezultatet e këtij studimi janë përdorur për hartimin e kurrikulës për ciklin e studimit
Master për mësuesi në informatikë.
Në shembullin e tretë është zbatuar algoritmi k-means për identifikimin e
problematikës së shfaqur në lëndën e TIK në arsimin para universitar. Identifikimi i
problematikës specifike të grupeve ekzistuese do të lejojë formulimin e metodave
përkatëse të mësimdhënies për grupime të caktuara.
Në shembullin e katërt janë zbatuar rregullat e shoqërimit për zbulimin e
faktorëve që ndikojnë në njohuritë e fituara në lëndën e TIK në arsimin para
universitar. Identifikimi i këtyre faktorëve do të bëjë që të merren masat e nevojshme
me qëllim që të rritet niveli i njohurive në këtë lëndë.
4.5.1. Shembulli 1 - Zbulimi i regullave të klasifikimit që lidhin performancën e
studentëve me programin master që duan të ndjekin.
Në këtë studim u zbatuan teknika të data mining për të zbuluar rregulla
klasifikimi që lidhin performancën e studentëve me programin master që ata
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dëshirojnë të ndjekin si dhe për të ndarë studentët në grupe sipas karakteristikave që
ata kanë siç është p.sh. performanca e tyre. Gjenerimi i rregullave të klasifikimit dhe
grupimi janë kryer përkatësisht me anë të algoritmit të pemës së vendimit J48 dhe
algoritmit k-means.
Pema e vendimit
Pema e vendimit është një nga format më të thjeshta dhe më të suksesshme të të
mësuarit në mënyrë të mbikqyrur [44]. Qëllimi i vërtetë i pemëve të vendimit është që
të klasifikojë të dhënat në grupe të ndryshme apo degë që gjenerojnë ndarjen më të
fortë në vlerat e variablës së varur [90][91], duke qenë superior në identifikimin e
segmenteve me një sjellje të dëshiruar si përgjigje, duke siguruar kështu një zgjidhje
lehtësisht të interpretueshme [91]. Pemët e vendimit janë tërheqëse jo vetëm për
aftësinë e tyre për të parashikuar rezultatet por edhe për interpretimin e tyre në lidhje
me ndërtimin e rregullave të vendimit. Rregullat e vendimit mund të ndërtohen duke
përshkuar çdo rrugë të dhënë në pemën e vendimit nga nyja rrënjë në ndonjë nyje
gjethe. Një rregull është një pohim i kushtëzuar i formës “Nqs kusht atëherë
konkluzion”, i cili mund të kuptohet lehtësisht nga njerëzit. Kushti i rregullit përbëhet
nga vlerat e atributeve nga degët që i përkasin një rruge të caktuar përmes pemës,
ndërsa konkluzioni është vlera e atributit destinacion (variablit të varur) e dhënë nga
një nyje gjethe e caktuar.
Grupimi
Qëllimi i analizës së klasterave është që të vendosë objektet në grupe, ose
klastera të sugjeruara nga të dhënat, por të papërcaktuara apriori, në mënyrë të tillë që
objektet në një grupim të caktuar të jenë të ngjashme me njëri tjetrin në ndonjë mënyrë,
dhe objektet në grupime të ndryshme të jenë të ndryshëm [92]. Teknika e grupimit bën
pjesë në kategorinë e të mësuarit pa mbikqyrje sepse ajo nuk përpiqet të parashikojë
vlerën e atributit të varur bazuar mbi një grupim apriori të bashkësisë së të dhënave.
Kjo teknikë e segmenton të gjithë bashkësinë e të dhënave në nëngrupe relativisht
homogjene, ku ngjashmëria e rekordeve brenda grupit maksimizohet, dhe ngjashmëria
e rekordeve jashtë këtij grupi minimizohet [62]. Në përcaktimin e ngjashmërisë mes
objekteve në të njëjtin grup ose në grupe të ndryshme janë përdorur vlerësime të
ndryshme.
K-means është teknika më e përdorur për ndarjen në grupe. Ajo është e thjeshtë dhe
efektive [93]. Kur jepen n pika në hapësirën reale d dimensionale Rd, dhe një numër i
plotë k, problemi është përcaktimi i një bashkësie prej k pikash në Rd, të quajtura
qendra, në mënyrë të tillë që të minimizohet mesatarja e distancës së çdo pike nga
qendra më e afërt në katror [94][83].
Algoritmi k-means duhet të dijë paraprakisht numrin k të grupimeve. Ai zgjedh në
mënyrë të rastësishme k pika si qendra të grupeve. Të gjithë objektet në bashkësinë e të
dhënave caktohen në qendrën më të afërt sipas mënyrës së përdorur për matjen e
distancës. Më pas për çdo grup llogaritet një qendër e re, e cila do të zëvendësojë
qendrën e vjetër. Ky process do të përsëritet vazhdimisht me qendrat e reja të grupeve
derisa ato (qendrat e grupeve) të mos ndryshojnë më.
Procesi i data mining
Të dhënat e përdorura për këtë studim u mblodhën nga studentët e vitit të dytë
dhe të tretë në degën e Informatikës dhe të Teknologjisë së Informacionit dhe
Komunikimit në Fakultetin e Shkencave të Natyrës. Për analizimin e të dhënave u
përdorën algoritmet e pemës së vendimit dhe k-means.
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Mbledhja e të dhënave
Të dhënat u mblodhën me anë të një ankete që përbëhej nga 25 pyetje. Kjo
anketë u plotësua nga studentët e vitit të tretë dhë të dytë në degën e Informatikës.
Përmes anketës studentët u pyetën për rezultatet që kishin pasur në secilën prej lëndëve
të zhvilluara deri në momentin e anketimit, për programin master që do të dëshironin të
ndiqnin pasi të përfundonin ciklin e parë të studimit, vitet e studimit, pikët e maturës
shtetërore, vetëvlerësimi në fushën e programimit, manaxhimin e rrjetave dhe
sistemeve, në sistemet e bazave të të dhënave, gjuhën e programimit që preferojnë,
puna që preferojnë të bëjnë, etj. Platforma e përdorur për ndërtimin e anketës është
LimeSurvey. Limesurvey është një sistem anketimi online që ofron një vend të sigurt
dhe konsistent për ruajtjen e të dhënave. Ky sistem siguron një relacion një-me-një, që
do të thotë që një student mund të plotësojë të shumtën një anketë. Numri i studentëve
që iu përgjigjën anketës është 277.
Zgjedhja dhe transformimi i të dhënave
Në këtë hap u përcaktuan atributet që do të përdoreshin si dhe u transformuan ato
sipas nevojës.
Për gjenerimin e rregullave të vendimit u krijuan dy bashkësi të dhënash. Në
bashkësinë e parë të të dhënave u hoqën notat për lëndët e vitit të tretë sepse studentët e
vitit të dytë nuk mund të kenë një vlerësim për këto lëndë. Ndërsa në bashkësinë e dytë
të të dhënave këto nota u përfshinë, dhe vlerat që mungonin për to u zëvendësuan me
vlerën “V2”. Atributet që janë të përbashkëta për të dy bashkësitë janë: notat në lëndët
e vitit të parë dhe të dytë, programi master që duan të ndjekin, puna që dëshirojnë të
bëjnë, pikët e pranimit në universitet dhe prefererca që kanë patur për degën ku po
studjojnë. Vlerat e notave për secilën nga lëndët janë ndërmjet 4-s dhe 10-s, kështu që
ato u transformuan në “nuk kalon” (nota 4), “dobët” (për notat 5 dhe 6) , “mirë” (për
notat 7 dhe 8), dhe “shumë mirë” (për notat 9 dhe 10).
Për zbatimin e teknikës së grupimeve për çdo student u llogarit mesatarja e
përgjithshme, mesatarja e lëndëve që lidhen më Informatikën, dhe mesatarja e lëndëve
të tjera.
Data Mining
Të dhënat e përgatitura në hapin e mësipërm iu nënshtruan procesit të data
mining. Algoritmi i përdorur për gjenerimin e rregullave të vendimit është J48 dhe ai i
përdorur për ndarjen e të dhënave në grupe është k-means. Si klasë (variabël i varur)
për pemën e vendimit u zgjodh atributi që përfaqëson preferencën e studentëve për
drejtimin në të cilin ata duan të thellojnë më tepër njohuritë.
Rezultatet nga ekzekutimi i algoritmit J48
Më poshtë janë paraqitur disa nga rregullat e gjeneruara nga Pema e Vendimit si
rezultat i ekzekutimit të algoritmit J48 mbi bashkësinë e parë të të dhënave (bashkësia
në të cilën nuk janë përfshirë notat për lëndët e vitit të tretë):
If DeshirojTePunojNe = Programim and Algoritmike= ShumeMire and
StruktureTeDhenash = ShumeMire
then Master=InteligjenceArtificiale
If DeshirojTePunojNe = Programim and Algoritmike= Dobet and (HyrjeInformatike= ShumeMire or
HyrjeInformatike= Mire)
then Master= SherbimeWeb
If DeshirojTePunojNe = Programim and Algoritmike= Mire and PreferencaNeFormA2 = P and
(ArkitektureKomp.= ShumeMire or ArkitektureKomp.= Mire)
then Master= SistemeSoftware
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If DeshirojTePunojNe = Programim and Algoritmike= Mire and PreferencaNeFormA2 = P and
ArkitektureKomp.= Dobet
then Master= SherbimeWeb
If DeshirojTePunojNe = Programim and Algoritmike= Mire and PreferencaNeFormA2 = MP
then Master=SherbimeWeb
If DeshirojTePunojNe = IT and Multimedia = ShumeMire and PreferencaNeFormA2 = P
then Master= ManaxhimITdheMirembajtje
If DeshirojTePunojNe = IT and Multimedia = Dobet and StatistikeEAplikuar= ShumeMire
then Master= InformatikeBiznesi
If DeshirojTePunojNe = IT and Multimedia = Dobet and StatistikeEAplikuar= Mire And
ArkitektureKomp.= Dobet
then Master = ManaxhimITdheMirembajtje
If DeshirojTePunojNe = IT and Multimedia = Don’tPass and Java = Dobet
then Master= InformatikeBiznesi
If DeshirojTePunojNe = IT and Multimedia = Mire
then Master = ManaxhimITdheMirembajtje
If DeshirojTePunojNe = Tjeter
then Master= InteligjenceArtificiale

Më poshtë janë paraqitur disa nga rregullat e gjeneruara nga Pema e Vendimit si
rezultat i ekzekutimit të algoritmit J48 mbi bashkësinë e dytë të të dhënave
(bashkësinë që përfshin edhe notat për lëndët e vitit të tretë):
If DeshirojTePunojNe = Programim and Algoritmike= Mire
then Master= WebServices
If DeshirojTePunojNe = Programim and Algoritmike= ShumeMire and StruktureTeDhenash= Dobet
then Master= SistemeSoftware
If DeshirojTePunojNe = Programim and Algoritmike= ShumeMire and
StruktureTeDhenash= ShumeMire
then Master= InteligjenceArtificiale
If DeshirojTePunojNe = Programim and Algoritmike= Dobet and GIS = JoKalues
then Master= InformatikeBiznesi
If DeshirojTePunojNe = Programim and Algoritmike= Dobet and GIS = ShumeMire
then Master= SherbimeWeb
If DeshirojTePunojNe = IT and SoftwareEngineering = ShumeMire
then Master= ManaxhimITdheMirembajtje
If DeshirojTePunojNe = IT and SoftwareEngineering = Mire and Java = Dobet
then Master= InformatikeBiznesi
If DeshirojTePunojNe = IT and SoftwareEngineering = Mire and Java = Mire
then Master= ManaxhimITdheMirembajtje

Vihet re se studentët preferojnë kryesisht 5 drejtime për thellimin e mëtejshëm
të njohurive të tyre: Inteligjencë Artificiale, Shërbime Web, Sisteme Software,
Manaxhim dhe mirëmbajtje IT, dhe Informatikë Biznesi. Prandaj një sugjerim do të
ishte që në lëndët me zgjedhje të shtoheshin disa që do t’i pajisnin studentët me
njohuritë bazë rreth fushave të tyre të preferuara.
Gjithashtu vihen re disa relacione që duket se nuk kanë shumë kuptim, p.sh.:
DeshirojTePunojNe=Programim, Algoritmike = ShumeMire dhe StruktureTeDhenash=Dobet
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duket sikur nuk ka kuptim por duke u mbështetur në eksperiencën tonë kemi vënë re
se performanca e studentëve është më e ulët në vitin e parë të studimit sesa në vitet e
tjera. Ndoshta kjo mund të jetë si rezultat i përballjes së studentëve me një mënyrë të
re mësimdhënie dhe vlerësimi që është e ndryshme nga shkolla e mesme. Gjithashtu
nga studime të mëparshme kemi arritur në konkluzionin se në përgjithësi studentët
nuk i kanë marrë njohuritë bazë në programim që në shkollën e mesme por fillojnë t’i
marrin këto njohuri në vitin e parë të studimit në universitet (studentët e Informatikës
dhe TIK).
Rezultatet nga ekzekutimi i algoritmit k-means
Algoritmi k-means u ekzekutua disa herë me qëllim gjetjen e vlerave (të
parametrave) që na japin më shumë informacion dhe gjenerojnë më pak gabime.
Algoritmi u ekzekutua me vlerën 5, 10 15, 20 për parametrin numri i grupeve, me
vlerën 10, 50 dhe 100 për parametrin seed dhe vlerat 500, 1000 dhe 2000 për
parametrin numri maksimal i iteracioneve. Duke pasur si qëllim marrjen e sa më
shumë informacioni dhe gjenerimin e sa më pak gabimeve, u përcaktua vlera 20 si
numër më i përshtatshëm grupesh, vlera 10 për parametrin seed dhe vlera 1000 si
numri maksimal i iteracioneve.
Tabela 4-1 Karakteristikat e klasterave.
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6.91 Manaxhim T I dhe Mirëmbajtje
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9.8 Inteligjencë Artificiale
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5673.4

7.2

7.3

7.2 Shërbime Web
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6.35 Shërbime Web
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9.81 Sisteme Software
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6.8

8.2 Sisteme Software
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5700
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8 Shërbime Web

8.4 Sist. Informacioni të Avancuar
4.48 Informatikë Biznesi

9.4 Inteligjencë Artificiale
8.885 Manaxhim TI dhe Mirëmbajtje

Në tabelën 4-1 tregohen karakteristikat për secilin prej klasterave. Vihet re se
drejtimet Informatikë Biznesi, Inteligjencë Artificiale, Sisteme Software, dhe
Menaxhim IT dhe Mirëmbajtje janë të preferuara nga tre grupe secili. Shërbime Web
është preferuar nga katër grupe. Katër grupet e tjera kanë preferuar drejtimet
Inxhinieri elektronike dhe Informatikë, Dizajni i sistemeve të ndërfutura, Çështje
ligjore krimi dhe siguria e teknologjisë së informacionit, dhe Sisteme informacioni të
avancuara.
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Të gjithë studentët në grupet e emërtuara 2, 4, 7, 8, 9, 11, 16, 18, dhe 19
parapëlqejnë drejtimin më të preferuar të grupit. Përqindja e preferencave të
studentëve në grupet e tjera është paraqitur në tabelën 4-2.
Tabela 4-22 Përqindja e preferencave brenda grupeve.
1 Informatikë Biznesi

Çështje ligjore, Krimi dhe Siguria e TIInformatikë e zbatuar
60%

3 Sisteme Software

10%

Manaxhim Informacioni
10%

Shkenca Kompjuterike
10%

10%

Shkenca Kompjuterike dhe inxhinierike
83%

16%

5 Menaxhim TI dhe mirëmbajtje
Shkenca Komputerike
92%
6 Inteligjencë artificiale

7%
Mësuesi në informatikë

83%

16%

10 Sisteme Informacioni të Avancuar
Inteligjencë Artificiale
75%
12 Shërbime Web

25%
BioInformatikë

80%
13 Inteligjencë artificiale

Sisteme Sofware
10%

10%

BioInformatikë
83%

14 Shërbime Web

16%
Shkenca Kompjuterike dhe Metoda Numerike

80%

20%
Inxhinieri elektronike dhe informatikë

15 Shërbime Web
85%
17 Inteligjencë artificiale

14
Manaxhim Informacioni

66%
20 Shërbime Web

33%
Informatikë Biznesi

75%

25%

llojshmëri për
përsa i përket drejtimit të preferuar krahasuar me
Grupi 1 ka shumëllojshmëri
grupet e tjera, ndërsa grupi 5 ka më pak llojshmëri. Kjo tregohet në figurën 4-2 dhe
figurën 4-3.
Figura 4-2 Preferencat brenda grupit 1.

10%

Informatikë Biznesi

10%

Çështje ligjore, krimi dhe
siguria në TI
Informatikë e Aplikuar

10%
60%

Manaxhim Informacioni

10%
Shkenca Kompjuterike

Preferencat e grupeve u ballafaquan me rezultatet e studentëve. U vu re se në
disa grupe nuk ka ndonjë përputhje të drejtimit master që preferojnë studentët dhe
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rezultateve të tyre. P.sh. në një nga grupet ku drejtimi i preferuar është Inteligjenca
Artificiale, mesatarja e përgjithshme
ërgjithshme e grupit është 5.
5.6,
6, mesatarja në lëndët e
informatikës është 5.57 dhe mesatarja e lëndëve të tjera është 5.7.
Duket qartë se studentët që bëjnë pjesë në këtë grup nuk kanë prirje për të
thelluar studimet në fushën e Inteligjencës Artificiale. Me qëllim që studentët të
orientohen më mirë drejt prirjeve që ata kanë është e nevojshme që atyre t’
t’uu jepet më
shumë informacion për drejtimet e ndryshme të informatikës dhe programet e tyre.
Figura 4-3 Preferencat brenda grupit 5.

7%
Shkenca
Kompjuterike
92%

Manaxhim TI dhe
mirëmbajtje

Nga shqyrtimi i grupeve për të parë karakteristikat e tyre u vu re se për disa nga
grupet preferenca për të studiuar në degën e informatikës ose TIK nuk është shumë e
mirë. Studentët që bëjnë pjesë në grupin 7 nuk e kanë degën e Informatikës apo TIK
degën e tyre më të preferuar për të vazhduar studimet universitare. Në vitin e parë të
studimit në universitet performanca e tyre ishte e dobët: mesatarja e lëndëve
informatike ishte 5 dhe mesatarja e lëndëve të tjera ishte 6. Në vitin e dytë të
studimeve performaca e tyre u përmirësua ndjeshëm. Mesatarja për lëndët informatike
ishte 8 dhe mesatarja për lëndët e tjera ishte 7. Ndoshta studentët që bëjnë pjesë në
këtë grup nuk kanë pasur in
informacion
formacion të mjaftueshëm rreth faktit se çfarë do të
studionin në degën e Inform
Informatikës dhe çfarë kariere
riere do të kishin pas përfundimit të
studimeve në këtë degë, prandaj nuk e kanë pasur atë degë të preferuar.
Është e nevojshme që nxënësit e shkollave të mesme
mesme të informohen përpara se
të zgjedhin degën ku do të vazhdojnë studimet.
Konkluzione
Në këtë studim u aplikuan teknikat e data mining mbi të dhënat e studentëve për
dy qëllime: për të gjeneruar rregulla klasifikimi që lidhin performacën e studentëve
mee drejtimin ku ata duan të thellojnë më shumë njohuritë e tyre; për të ndarë studentët
në grupime sipas karakteristikave të tyre. Teknikat data mining që u përdorën
përdor për të
realizuar qëllimet janë pema e vendimit dhe k-means.
k
Rezultatet e të dy teknikave na
na ndihmojnë të fokusojmë studentët në drejtimin
ku ata janë të interesuar. P.sh. me anë të rregullave të klasifikimit vumë re se studentët
preferojnë kryesish 5 drejtime për thellimin e mëtejshëm të studimeve. Prandaj një
sugjerim do të ishte që në lëndët me zgjedhje të shtoheshin disa lëndë që japin
njohuritë bazë rreth drejtimeve të preferuara. Pra në këtë mënyrë mund të përshtasim
përshtasi
programin e studimit që ndjekin sipas drejtimit të tyre të preferuar.
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4.5.2. Shembull 2 - Zbatimi i pemëve vendimmarrëse për hartimim dhe
përmirësimin e kurrikulave të masterit shkencor për mësuesi në
informatikë
Teknologjia e Informacionit dhe Komunikimit është duke luajtur një rol të
rëndësishëm në jetën tonë. Për këtë arsye të kuptuarit e TIK dhe mësimi i koncepteve
bazë të tij duhet të jetë pjesë e edukimit bazë siç është leximi dhe shkrimi. Prandaj
Informatika është një lëndë bërthamë në arsimin tonë të mesëm por megjithatë akoma
është një lëndë e re. Programi i saj ka ndryshuar shpesh vitet e fundit. [95][96][97]
Lënda që u siguron nxënësve mundësinë të fitojnë njohuri të reja në fushën e
informatikës në gjimnaz apo në shkollat e mesme teknike është në fushën Teknologjia
dhe e ka emrin Teknologji Informacioni dhe Komunikimi (TIK).[95] Sipas udhëzuesit
për kurrikulën e re të gjimnazit TIK është lëndë në këtë kurrikulë, por më shumë është
ndërlëndë [98]. Ajo është një lëndë që përfshihet si në kurrikulën bërthamë ashtu dhe
në atë me zgjedhje të detyruar. Duke iu referuar programit të lëndës TIK në këto dy
kurrikula vëmë re se nxënësit në përfundim të gjimnazit duhet të kenë fituar aftësitë e
nevojshme jo vetëm për të njohur kompjuterin dhe pjesët përbërëse të tij, por edhe
konceptet dhe njohuritë në lidhje me programet kryesore të kompjuterit që përdoren
më shumë sot, përdorimin e gjuhëve të programimit duke mësuar algoritmet, duke i
kthyer ato në sintaksën e gjuhës, disa koncepte mbi rregullat e përdorimit të Internetit
dhe mbrojtjes nga rreziqet.
Por pavarësisht këtij programi ajo që mësohet në lëndën e Informatikës është më
shumë përdorimi i TIK si një mjet për mësimin e lëndëve të tjera. Fusha e
informatikës është në ndryshim të vazhdueshëm dhe ajo ka aplikime në të gjitha
fushat e jetës. Për këtë arsye njohuritë e mësuesve dhe të nxënësve nuk duhet të jenë
të kufizuara në përdorimin e TIK si mjet. Ata duhet të kenë konceptet bazë të
informatikës që të mund të përballen me ndryshimet e vazhdueshme në këtë fushë.
Deri tani plotësimi i njohurive të stafit pedagogjik të lëndës së Informatikës
është kryer me anë të trajnimeve sporadike individuale ose të organizuara. Aktualisht
nuk ekziston në vendin tonë një master në mësuesi për informatikë, i cili të pajisë
mësuesit e kësaj disipline me njohuritë dhe aftësitë e duhura për zhvillimin e kësaj
lënde në cikle të ndryshme të studimit. Në procesin e hartimit të kurrikulave të një
masteri të tillë do të ndihmonte përcaktimi i nivelit të njohurive që marrin aktualisht
nxënësit në ciklin shkollor të mesëm dhe problemet që hasen gjatë zhvillimit të lëndës
së Informatikës. Pra për të hartuar një kurrikul të tillë do të na nevojitet përvoja që
kanë pasur nxënësit gjatë zhvillimit të lëndës së TIK. Përvoja e nxënësve do të
ndihmonte gjithashtu në identifikimin e problematikës, gjë që mund të shfrytëzohet
fare mirë për formulimin e metodave të përshtatshme të mësimdhënies të cilat do të
ndihmojnë nxënësit e shkollave të mesme për të rritur nivelin e njohurive të fituara në
lëndën e TIK.
Në përgjithësi departamenti i informatikës mund të shfrytëzojë të dhënat që
përfaqësojnë përvojën e nxënësve, studentëve, mësuesve, pedagogëve për të hapur
programe master në drejtimet që plotësojnë kërkesat e studentëve dhe të tregut por
edhe për të ndryshuar programet ekzistuese si ato të ciklit të dytë ashtu dhe ato të
ciklit të parë të studimit.
Metodologjia
Të dhënat që u përdorën për zbulimin e njohurive që do të ndihmojnë në
hartimin e kurrikulave të masterit shkencor për mësuesi në informatikë u siguruan nga
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një pyetësor i cili është publikuar në një faqe web1. Gjithashtu në disa raste pyetësori
u plotësua duke kryer intervista me nxënësit e shkollave të mesme dhe studentët. Me
anë të këtij pyetësori u mblodhën të dhëna në lidhje me zonën gjeografike, gjininë,
bazën laboratorike, nivelin e njohurive që nxënësit kishin në lidhje me linjat e
ndryshme të programit të lëndës, motivimin e nxënësve në lidhje me këto linja, si dhe
opinionin e tyre lidhur me rëndësinë e lëndës dhe njohurive të marra në lëndën e
Informatikës.
Për të specifikuar në mënyrë të matshme dhe të krahasueshme nivelin e
njohurive që nxënësit aktualisht marrin në shkollë të mesme dhe problemet e hasura
në lëndën e informatikës u përdor një nga teknikat e data mining, ajo e parashikimit.
Rezultate dhe diskutime
Metodat e parashikimit përdoren kur duam të ndërtojmë një model i cili na jep
njohuri për një tipar të të dhënave duke përdorur kombinime të tipareve të tjera të të
dhënave. Me anë të këtyre metodave mund të identifikohen se cilat tipare të të
dhënave janë të rëndësishme për të marrë njohuri mbi një tipar të caktuar të të
dhënave. Prandaj për të identifikuar tiparet që ndikojnë më shumë në nivelin e
njohurive të fituara u përdor një nga metodat e parashikimit. Gjithashtu me anë të
metodave të parashikimit mund të llogarisim indekse dhe vlera të matshme për të
vlerësuar: nivelin e njohurive, nivelin e mësimdhënies, bazën mësimore apo nivelin e
kënaqshmërisë subjektive të nxënësve.
Duke pasur parasysh qëllimin tonë u studjuan metodat e parashikimit për të
zbuluar metodën më të përshtatshme për të kuptuar nivelin e njohurive të fituara nga
nxënësit e shkollave të mesme në informatikë dhe tiparet e të dhënave që ndikojnë më
shumë në këtë nivel njohurish.
Dy nga metodat që u përdorën për parashikim janë rrjetat bajeziane dhe pemët
vendimmarrëse.
Pemët vendimmarrëse tregojnë në mënyrë eksplicite vendimin që merret
(parashikimin që bëhet). Parashikimi që bëhet paraqitet në formë vizuale. Këto
metoda janë përshkrime strukturore të vendimit që merret, të paraqitura në një format
shumë të kuptueshëm që tregon lidhjet ndërmjet tipareve të ndryshme të të dhënave
dhe parashikimit të bërë. Vizualisht ato janë diagrama në formën e një peme, pra që
ka një rrënjë, ka degëzime dhe gjethe. Nyjet (vendet ku kemi degëzim) paraqesin teste
mbi një tipar të të dhënave. Një degëzim i pemës nga rrënja te gjethja tregon në
mënyrë eksplicite të gjitha tiparet dhe vlerat e tyre që kanë ndikuar në parashikim
(rrjedhimisht dhe ato që nuk kanë ndikuar). Vlerat që mungojnë tek të dhënat për të
cilat duam të bëjmë parashikime krijojnë problem, pasi kur tipari vlera e të cilit
mungon testohet, nuk është e qartë se në cilin degëzim do të vazhdohet.
Rrjetat bajesiane përcaktojnë probabilitetet për çdo vlerë të mundshme që mund
të marrë tipari që po parashikohet, bazuar në vlerat që marrin tiparet e tjera. Rrjetat
bajesiane punojnë më mirë me të dhënat që mungojnë krahasuar me pemët
vendimmarrëse.
Në bashkësinë e të dhënave që ne kemi mbledhur nuk ka vlera që mungojnë pasi
pyetësori është formuluar i tillë që të plotësohen detyrimisht të gjitha fushat. U
krahasua gjithashtu performanca e secilës prej metodave duke i zbatuar ato
1

URL e pyetësorit është: https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/forms/d/1GFYbyTYkRCxeXxPkxCBLXQWe6zQhCbV4JWclIEPB0/viewform?formkey=dFFiWkxsSU5VNlU0b0hIWEg0SlJsNmc6MQ&pli=1#gid=0
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praktikisht mbi të dhënat tona duke përdorur mjedisin weka. Weka është një mjedis pa
pagesë i cili të lejon të zbatosh metoda të ndryshme të data mining mbi të dhëna reale.
Metoda e pemëve vendimmarrëse jep një performancë më të mirë sesa metoda e
rrjetave bajesiane kur aplikohet mbi të dhënat që ne kemi grumbulluar. Përqindja e
suksesit që kjo metodë ka në parashikimin që bën mbi tiparin “niveli i njohurive”
bazuar në të dhënat tona është 3% më i lartë se i njëjti parashikim i bërë nga metoda e
rrjetave bajesiane.
Për të identifikuar problematikën në mësimdhënien dhe mësimnxënien e
Informatikës në shkollat e mesme u përdor metoda e pemëve vendimmarrëse. Kjo
zgjedhje u bë jo vetëm duke u bazuar në krahasimin praktik të metodave të
parashikimit por edhe për arsye se pemët vendimmarrëse i paraqesin njohuritë e
mësuara në formën e një peme e cila është më e lehtë për t’u interpretuar. Gjithashtu
pemët vendimmarrëse janë të përshtatshme për të dhëna shumë dimensionale. Një nga
algoritmet më të njohura i cili gjeneron një pemë vendimmarrëse është algoritmi ID3 i
krijuar nga Ross Quinlan [99]. Ky algoritëm përdor kriterin e përfitimit të
informacionit për të përcaktuar tiparin që testohet në çdo hap të tij dhe punon me të
dhëna nominale. Algoritmi u përmirësua duke përfshirë procedura për të punuar me të
dhëna numerike, zhurmën e të dhënave, vlerat që mungojnë dhe gjenerimin e
rregullave nga pemët vendimmarrëse. Algoritmi i ri i quajtur C4.5 u krijua sërish nga
Quinlan. Pikërisht këtë algoritëm kemi përdorur për të marrë informacionin e
nevojshëm nga të dhënat tona.
Nxënësit dhe studentët duke ju përgjigjur pyetjeve të pyetësorit kanë dhënë
informacion edhe në lidhje me nivelin e njohurive dhe interesin e tyre për secilën nga
fushat e programit të lëndës së informatikës. Duke u bazuar tek fushat që kanë pasur
ndikim më të madh në nivelin e njohurive dhe për të cilat është shfaqur interes më i
madh nga nxënësit është ideuar kurrikula e masterit për mësuesi në informatikë. Kjo
kurrikul përfshin përveç formimit bazë për një mësues, edhe të gjitha lëndët që u japin
mësuesve apo plotësojnë njohuritë e tyre në drejtime të ndryshme të Informatikës.
Figura 4-4 paraqet njohuritë e marra me anë të metodës së pemëve
vendimmarrëse të krijuara nga zbatimi i algoritmit C4.5. Me anë të kësaj peme
vendimmarrëse ne marrim informacion mbi fushat që ndikojnë apo kanë ndikuar më
shumë në nivelin e njohurive që kanë fituar nxënësit në shkollën e mesme në lëndën e
Informatikës.
Fusha që ndikon më shumë në nivelin e njohurive të fituara në shkollën e
mesme është programimi dhe algoritmika. Ajo është gjithashtu edhe fusha të cilën
nxënësit e konsiderojnë si më të rëndësishme në Informatikë dhe ku ata kanë shprehur
se kanë më shumë vështirësi.
Për këtë arsye në kurrikulën e masterit shkencor i është kushtuar rëndësi e
veçantë kësaj fushe dhe është vendosur të ketë 3 lëndë (lëndë e plotë ose modul).
Ndikim të konsiderueshëm në nivelin e njohurive të fituara në shkollën e mesme
ka edhe fusha Programim në Web (html, css, javascript) për të cilën është vendosur të
ketë një lëndë për marrjen e njohurive bazë dhe një lëndë me zgjedhje për thellimin e
këtyre njohurive. Një lëndë i është kushtuar gjithashtu arkitekturës dhe organizimit
kompjuterik, fushë e cila ka gjithashtu ndikim të konsiderueshëm në nivelin e
njohurive të fituara në shkollën e mesme.
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Figura 4-4 Tiparet që ndikojnë më shumë në nivelin e njohurive.
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Gjithashtu nxënësit dhe studentët janë përgjigjur në lidhje me mendimin që ata
kanë për njohuritë e marra në lëndën e informatikës. Pyetjet kanë qënë si më poshtë :
Vlerësoni nga 1 në 5 se sa ju përshtaten fjalitë e mëposhtme në lidhje me asimilimin e
njohurive në lëndën e informatikës (1- aspak, 2- pak, 3-mesatarisht, 4-shumë, 5plotësisht).
1. Lënda e informatikës është më e vështirë në krahasim me lëndët e tjera shkencore si
matematika, fizika etj.
2. Orën e informatikës e konsideroj si orë argëtimi gjatë së cilës mund të navigoj në
internet, të përdor kompjuterin apo të luaj me lojëra të ndryshme.
3. Nuk e kuptoj përse më duhen të gjitha njohuritë që marrim në lëndën e informatikës.
Jo të gjitha janë interesante për mua.
4. Mendoj se njohuritë që jam duke marrë në lëndën e informatikës do më shërbejnë në
studimet e mëtejshme ose në punë.
5. Informacionin që marrim gjatë orës së informatikës mund ta mësoj edhe vetë.

Figurat 4-5 dhe 4-6 paraqesin njohuritë e marra me anë të metodës së pemëve
vendimmarrëse në lidhje me tiparet e të dhënave që ndikojnë më shumë në nivelin e
njohurive të marra nga nxënësit gjatë shkollës së mesme.
Për të rritur interesin e nxënësve dhe studentëve në orën e informatikës është
menduar që në kurrikulën e masterit shkencor për mësuesi në informatikë të ketë pjesë
që bëjnë të mundur që mësuesit e lëndës së informatikës të njihen dhe të kryejnë punë
kërkimore të pavarur në çështje të ndryshme që harmonizojnë njohuritë e përftuara në
secilën nga fushat e programit të informatikës me përvojat pedagogjike.
Ata që e konsiderojnë orën e informatikës si orë argëtimi gjatë së cilës mund të
navigojnë në internet, të përdorin kompjuterin apo të luajnë me lojëra të ndryshme,
kanë nivel më të ulët njohurish se të tjerët, ndërsa ata që nuk e konsiderojnë të tillë
kanë nivel njohurish mesatar ose të lartë.
Gjithashtu nxënësit janë pyetur në lidhje me orët e informatikës që i kanë kryer
në laborator.
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Figura 4-5 Ndikimi i tiparit “Informatika orë argëtimi” në nivelin e njohurive.
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Figura 4-6 Ndikimi i tiparit “Informatika orë argëtimi” në nivelin e njohurive.

Figura 4-7 Ndikimi i tiparit “Orë mësimore në laborator” në nivelin e njohurive.

Në figurën 4-7 tregohet ndikimi që ka atributi “orë mësimore në laborator” në
nivelin e njohurive. Nxënësit që kanë kryer 50-100% të orëve të informatikës në
laborator kryesisht kanë nivel njohurish të mesëm dhe në pak raste kur niveli i
interesit të tyre për të mësuar lëndën e informatikës është i ulët, kanë nivel njohurish
të ulët. Nëse kanë 0% apo 25 % të orëve në laborator kanë kryesisht nivel njohurish të
ulët dhe në pak raste të mesëm (Në rastin kur 25% e orëve janë kryer në laborator dhe
niveli i interesit është i ulët atëherë ata kanë nivel njohurish të ulët, nëse niveli i
interesit është i lartë, niveli i njohurive është mesatar etj.).
Meqënëse praktika në secilën nga fushat e informatikës ka ndikim në nivelin e
njohurive të nxënësve, në programin e secilës prej lëndëve është përfshirë njohja dhe
zbatimi i harmonizimit të njohurive të përftuara në çdo lëndë me përdorimin e tyre në
praktikë.
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Konkluzione
Masteri i shkencave që përgatit mësues informatike për shkollat e mesme është
një domosdoshmëri në Shqipëri për shkak të njohurive jo të plota që stafi pedagogjik i
kësaj lënde ka në fushën e informatikës. Për të identifikuar problematikën që haset
gjatë zhvillimit të lëndës së TIK në shkollat e mesme u përdorën teknika të data
mining. Njohuritë e zbuluara nga zbatimi i pemëve vendimmarrëse ndihmuan në
dizenjimin e kurrikulës së masterit shkencor për mësuesi në informatikë.
Ky master përfshin përveç lëndëve të formimit bazë për një mësues edhe të
gjitha lëndët që u japin apo plotësojnë njohuritë e mësuesve në drejtimet e ndryshme
të Informatikës. Fusha që ndikon më shumë në nivelin e njohurive të fituara në
shkollën e mesme është programimi dhe algoritmika. Nxënësit dhe studentët e
konsiderojnë atë si fushën më të rëndësishme në Informatikë dhe ku ata kanë shprehur
se kanë më shumë vështirësi. Për këto arsye u përfshinë 3 lëndë (lëndë e plotë ose
modul) në kurrikulën e masterit shkencor për këtë fushë. Duke qënë se fusha e
Programimit në Web (html, css, javascript) ka ndikim të konsiderueshëm në nivelin e
njohurive të fituara nga nxënësit, do të zhvillohen dy lëndë në masterin shkencor për
mësues informatike për këtë fushë. Njëra nga lëndët do të synojë të japë njohuritë
bazë të kësaj fushe dhe lënda tjetër do të jetë me zgjedhje për thellimin e këtyre
njohurive. Një lëndë i është kushtuar gjithashtu edhe fushës së arkitekturës dhe
organizimit kompjuterik, fushë e cila ka gjithashtu ndikim të konsiderueshëm në
nivelin e njohurive të fituara në shkollën e mesme. Për të rritur interesin e nxënësve
dhe studentëve në orën e informatikës është menduar që mësuesit të njihen dhe të
kryejnë punë kërkimore të pavarur në çështje të ndryshme që harmonizojnë njohuritë
e përftuara në secilën nga fushat e programit të informatikës me përvojat pedagogjike.
Praktika në secilën nga fushat e informatikës ka ndikim në nivelin e njohurive të
nxënësve në këto fusha. Për këtë arsye në programin e secilës prej lëndëve është
përfshirë njohja dhe zbatimi i harmonizimit të njohurive të përftuara në çdo lëndë me
përdorimin e tyre në praktikë.
Masteri shkencor për mësues informatike do bëjë të mundur që njohuritë e
mësuesve të informatikës të mos jenë të kufizuara në përdorimin e TIK si mjet. Ata do
të marrin konceptet bazë të Informatikës dhe do t’i përcjellin ato tek nxënësit e tyre.
4.5.3. Shembull 3 - Zbatimi i algoritmit k-means për identifikimin e
problematikës së shfaqur në lëndën e TIK në arsimin para universitar
Nisur nga përvoja me studentë të vitit të parë, është konstatuar se në përgjithësi
vihet re një nivel jo i lartë përvetësimi i lëndës së teknologjisë së informacionit dhe
komunikimit të zhvilluar në arsimin para universitar krahasur me programin e kësaj
lënde. Identifikimi i problematikës që çon në këtë situatë do të ndihmonte në
formulimin e metodave të përshtatshme të mësimdhënies që do të rrisnin nivelin e
përvetësimit të lëndës së TIK. Për këtë qëllim është zbatuar metoda e grupimit për të
ndarë në grupe të ndryshme nxënësit që nuk kanë tipare tepër të ngjashme. Kjo
mënyrë grupimi mund të përdoret për të marrë njohuri në lidhje me problematikën që
ekziston për secilin grup. Identifikimi i problematikës specifike të grupeve ekzistuese
do të lejojë formulimin e metodave përkatëse të mësimdhënies për grupime të
caktuara.
Metodologjia
Për këtë studim janë përdorur gjithashtu të njëjtat të dhëna të përdorura në
shembullin 2. Numri i të anketuarve është 738. Për të analizuar të dhënat e mbledhura
u shfrytëzua modeli përshkrues i data mining, sepse ai përpiqet të nxjerrë nga të
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dhënat ekzistuese modele të dobishme që mund t’i përshkruajnë këto të dhëna si dhe
eksploron vetitë e tyre. Qëllimi i studimit është zbulimi i grupimeve të mundshme dhe
identifikimi i problematikës së çdo grupi. Për këtë arsye u zbatua teknika e
grumbullimit. Grumbullimi (klasterizimi) ka të bëjë me gjetjen e grupeve që janë
shumë të ndryshëm nga njëri tjetri por anëtarët brenda grupit janë shumë të ngjashëm
me njëri tjetrin. Një nga algoritmet më të përdorur të teknikës së grumbullimit është kmeans.
K-means
K-means futet në kategorinë e algoritmeve të grupimeve jo hierarkik sepse
marrëdhënia midis grupeve është e papërcaktuar. K-means është një nga metodat më
të njohura për grupimin e të dhënave sepse është i thjeshtë për t’u implementuar dhe i
shpejtë në ekzekutim. Ai është një algoritëm heuristik që i ndan të dhënat në k grupe
duke minimizuar shumën e distancës në fuqi të dytë për çdo grup.
Algoritmi k-means është si më poshtë:
1. Zgjidh k si numrin e grupeve (klasterave)
2. Inicializo qendrat e k grupeve duke zgjedhur në mënyrë të rastësishme k rekorde
3. Përsërit
3.1. Për çdo rekord në bashkësinë e shembujve gjej se cilën prej k qendrave ka
më pranë.
3.2. Për secilin nga k grupet gjendet qendra e re dhe zëvendësohet qendra e vjetër
me atë të re
derisa të konvergjojë2 ose përfundojë3

Ky algoritëm ka disa të meta. Nuk garanton gjetjen e minimumit global, shpesh
kthen një minimum lokal [62]. Grupimet përfundimtare janë të ndjeshme ndaj
qendrave fillestare të grupeve. Gjithashtu numri i grupeve duhet të njihet apriori.
Prandaj për të rritur mundësinë e gjetjes së optimumit global algoritmi ekzekutohet
disa herë me vlera fillestare të ndryshme dhe zgjidhet ai me rezultatin më të mirë.
Për këtë rast algoritmi u ekzekutua disa herë me numër të ndryshëm grupesh për
të gjetur numrin më të përshtatshëm të grupeve për ndarjen e të dhënave. Rezultati më
i mirë ishte ndarja e bashkësisë së të dhënave me 10 grupe. Me këtë numër grupesh
identifikohen dhe ata grupe që kanë pak elemente brenda tyre por që janë të veçantë
nga grupet e tjerë.
Rezultatet
Nga zbatimi i metodës k-means u identifikuan grupet dhe tipet e mëposhtme të
problemeve:
Grupi 1 (Mesatarisht 9%)
Është grup që merr njohuri të mira në programim apo sistemet kompjuterike. Interesi i
tyre është më i lartë në fushën e programimit se në fushat e tjera. Megjithatë ky grup e
kupton mesatarisht zgjidhjen e problemeve me programim, shpesh i mëson
përmendësh këto ushtrime dhe në shumë raste mendojnë se mund t’i zgjidhin por nuk
i kanë parë të ekzekutuara në kompjuter.

2

Algoritmi konvergjon kur shuma e katrorit të gabimeve ka arritur një vlerë të caktuar

3

Algoritmi përfundon kur qendrat nuk ndryshojnë në hapin pasardhës
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Ky grup ka kompjuter në vendbanim dhe një laborator në shkollë, internet në shkollë
dhe në vendbanim, nuk ka mundësi ilustrimi të temave të mësimit me anë të videove
apo audiove, ka 1 orë mësimore në javë për informatikën dhe në një kompjuter
punojnë 2 nxënës. Në laborator ka zhvilluar 25% të orëve mësimore të informatikës.
Ky grup do të kishte performancë më të lartë nëse do të kishte më shumë orë
mësimore për informatikën, 1 nxënës në kompjuter e më shumë orë laboratori.
Grupi 2 (Mesatarisht 11%)
Është grup që merr njohuri të mira në programim dhe në fushat e tjera. Ata mendojnë
se janë pothuajse plotësisht në gjendje të kuptojnë zgjidhjen e problemeve me
programim, se arrijnë t’i zgjidhin dhe i kanë parë të ekzekutuara në kompjuter këto
probleme. Ky grup mendon se informatika është më e vështirë se lëndët e tjera
shkencore dhe zhvillon 100% të orëve mësimore të lëndës së informatikës në
laborator. Ky është grupi model.
Grupi 3 (Mesatarisht 12%)
Është grup që në programim merr njohuri të mira dhe në fushat e tjera merr njohuri
më të mira se në programim por jo të plota. Në zgjidhjen e problemeve me programim
ata kanë pak më tepër veshtirësi se grupi II dhe mendojnë se mund t’i zgjidhin këto
probleme por nuk i kanë parë të ekzekutuara në kompjuter. Grupi ka 2 orë mësimore
në javë për informatikën, në një kompjuter punojnë 2 nxënës dhe 50-100% e orëve
mësimore janë zhvilluar në laborator.
Ky grup do të kishte performancë më të lartë nëse do të kishte 1 nxënës në kompjuter
e më shumë orë laboratori.
Grupi 4 (Mesatarisht 3%)
Ky grup ka të gjitha mjetet e nevojshme në zhvillimin e lëndës së informatikës në
shkollën e mesme: kompjuter në vendbanim dhe shumë laboratorë në shkollë, internet
në shkollë dhe në vendbanim, mundësi ilustrimi të temave të mësimit me anë të
videove, audiove, të gjitha orët e informatikës kanë qenë të zhvilluara në laborator dhe
vetëm një nxënës punon në një kompjuter.
Megjithatë ka marrë shumë pak njohuri në programim dhe algoritmikë, organizim
kompjuterik dhe programet bazë windows. Interesi dhe niveli i tyre është shumë i ulët
në fushat e programimit apo sistemeve kompjuterike. Ky grup e konsideron orën e
informatikës si argëtim dhe mendon se njohuritë që merr në informatikë mund t’i
mësojë edhe vetë. Për të rritur interesin e nxënësve në orën e informatikës mësuesit
duhet të gërshetojnë njohuritë në secilën nga fushat e programit të informatikës me
përvojat pedagogjike.
Grupi 5 (Mesatarisht 65 %)
Grupet e tjera kanë pasur diferenca të vogla në tipare të ndryshme si p.sh orë
laboratori me kompjuter, gjinia apo qyteti etj. Megjithatë të gjitha grupet kanë pasur
cilësi të përbashkëta në lidhje me njohuritë e marra në lëndën TIK si:
•

nuk kanë marrë njohuri në pjesët e programimit.

•

kanë marrë njohuri mbi mesataren vetëm në word dhe excel.

Ky grup krijon idenë se informatika mund të mësohet vetë. Programi i lëndës së
informatikës në shkollat e mesme në më shumë se 50% te rasteve nuk realizohet.
Përveç grupit të dytë grupet e tjera nuk mendojnë se informatika është më e
vështirë se lëndët e tjera shkencore.
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Të gjitha grupet mendojnë se njohuritë që janë duke marrë në lëndën e
informatikës do t’u shërbejnë në studimet e mëtejshme ose në punë. Pasi të anketuarit
u pyetën për më shumë detaje në lidhje me këtë pyetje, shumica e tyre u pergjigj se
njohuritë që ata marrin si wordi, exceli etj. do t’u duheshin gjatë punës. Fusha e
teknologjisë së informacionit dhe komunikimit ka aplikime në të gjitha fushat e jetës.
Ndryshimet në këtë fushë janë të shumta dhe me hapa shumë të shpejtë. Duke patur
parasysh dinamikën e ndryshimit dhe fushat e gjëra të aplikimit të TIK, njohuritë që
merren në TIK nuk duhet të jenë të kufizuara në përdorimin e tij si mjet. Njohuritë që
merren duhet të jenë konceptet bazë të informatikës në mënyrë që nxënësit të mund të
përdorin këto njohuri edhe me ndryshimet e vazhdueshme në këtë fushë.
Konkluzione
Në këtë studim u përdor teknika e grumbullimit. Qëllimi i përdorimit të kësaj
teknike ishte zbulimi i grupimeve të mundshme, të cilët mund të përdoren për të
identifikuar tipet e problemeve të hasura gjatë zhvillimit të lëndës së Informatikës.
Metoda e grumbullimit që u përdor në këtë studim është k-means. Zbatimi i kësaj
metode çoi në identifikimin e grupeve dhe tipet e mëposhtme të problemeve:
Grupi V (mesatarisht 65 %), programi i lëndës së informatikës në shkollat e mesme në
më shumë se 50% të rasteve nuk realizohet. Mësuesit e informatikës të shkollave të
mesme nuk kanë konceptet bazë në të gjitha fushat e informatikës. Kjo pasi mësuesit
që japin këtë lëndë nuk kanë përfunduar informatikë apo mësuesi në informatikë.
Grupi IV (mesatarisht 3%), disa nga nxënësit e shohin orën e informatikës si argëtim.
Për të rritur interesin e nxënësve në orën e informatikës është e nevojshme që
mësuesit të gërshetojnë njohuritë në secilën nga fushat e programit të kësaj lënde me
përvojat pedagogjike.
Grupi II (11%), është grupi që merr njohuri të mira në programim, zhvillon në
laborator 100% të orëve mësimore dhe arrin t’i zgjidhë problemet e programimit. Ky
grup paraqitet pa problematikë në lidhje me lëndën e Informatikës.
Grupi I (mesatarisht 9%) dhe Grupi III (mesatarisht 12%) janë grupe që marrin
njohuri të mira në programim por kanë pak orë mësimore në javë dhe jo të gjitha i
zhvillojnë në laborator. Këto grupe kanë vështirësi në ekzekutimin e problemeve të
programimit dhe pak vështirësi në të kuptuarit e tyre, ndërsa grupi i parë shpesh i
mëson përmendësh problemet e programimit. Këto grupe do të kishin performancë më
të lartë nëse numri i orëve mësimore të informatikës do të shtohej. Praktika në secilën
nga fushat e informatikës ka ndikim në njohuritë që nxënësit fitojnë. Është e
nevojshme që mësuesit të gërshetojnë njohuritë mbi konceptet informatike me
zbatimin e tyre në praktikë.
4.5.4. Shembull 4 - Zbatimi i relationship mining për zbulimin e faktorëve që
ndikojnë në njohuritë e fituara në lëndën e TIK
Objektivi kryesor i këtij punimi ishte përdorimi i teknikës së zbulimit të
relacioneve për të studiuar performancën e nxënësve në lëndën e TIK. Ashtu sikurse
nënkupton edhe vetë emri i kësaj teknike, ajo përdoret për të zbuluar relacionet
ndërmjet variablave, dhe në mënyrë të veçantë për të gjetur se cilat variabla janë
lidhur më fort me variablin e vetëm për të cilin jemi të interesuar. Në këtë punim
ndërmjet metodave për zbulimin e relacioneve është përdorur ajo e rregullave të
shoqërimit për të identifikuar atributet që janë më fort të lidhura me njohuritë e fituara
nga nxënësit e shkollave të mesme në lëndën e TIK.
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Metoda e rregullave të shoqërimit ka për qëllim të nxjerrë korrelacione
interesante, modele të shpeshta, lidhje ose struktura rastësore, nga bashkësi objektesh
në baza të dhënash relacionale ose vende të tjera ku ruhen të dhënat [64]. Rregullat e
shoqërimit përdoren për të treguar relacionet midis atributeve të të dhënave. Kjo
metodë bën të mundur gjetjen e rregullave të formës “Nëse paraardhës atëherë
pasardhës” ku paraardhës dhe pasardhës janë bashkësi të një ose më shumë
atributeve. Paraardhësi dhe pasardhësi gjithashtu përjashtojnë njëri tjetrin në mënyrë
reciproke. Suporti dhe konfidenca janë metodat më të zakonshme të përdorura për të
matur cilësinë e rregullit të shoqërimit. Suporti për rregullin e shoqërimit X=>Y është
përqindja e transaksioneve në bazën e të dhënave që përmbajnë dhe X dhe Y
(P(X∩Y) = numri i transaksioneve që përmbajnë dhe X dhe Y/numri total i
transaksioneve). Një rregull që ka një suport shumë të ulët mund të ndodhë rastësisht.
Suporti përdoret për të eleminuar rregullat që nuk janë interesante. Konfidenca për
rregullin e shoqërimit X=>Y është përqindja e transaksioneve në bazën e të dhënave
që përmbajnë X por që gjithashtu përmbajnë dhe Y, (P(Y|X) = P(X∩Y)/P(X)). Sa më
e lartë të jetë konfidenca, aq më shumë ka të ngjarë që Y të ekzistojë në transaksionet
që përmbajnë X. Rregulla të forta kosiderohen ato që kënaqin një kufi të caktuar
minimal për suportin dhe konfidencën. Këto kufij minimal specifikohen nga
përdoruesi.
Kjo teknikë përdor konceptin e bashkësisë së atributeve. Frekuenca e bashkësisë
së atributeve është numri i transaksioneve që përmbajnë atë bashkësi atributesh të
veçantë. Një bashkësi atributesh e shpeshtë është ajo që shfaqet të paktën një numër
minimum herësh.
Gjenerimi i rregullave të shoqërimit përbëhet nga dy hapa të veçantë:
1. Gjenden në bazën e të dhënave të gjitha bashkësitë e atributeve që janë të
shpeshta.
2. Bashkësitë e atributeve (që janë frekuente) të identifikuara në hapin e parë
përdoren për të gjeneruar rregullat që kënaqin kufijtë minimal të suportit dhe
konfidencës.
Për gjenerimin e rregullave të shoqërimit është përdorur Weka. Weka ka
implementuar 6 algortime për gjetjen e rregullave të shoqërimit [93]:
• Apriori implementon algoritmin apriori. Ai fillon me një suport minimal prej
100% të të dhënave dhe e zvogëlon këtë në hapa me 5% derisa të mbeten të
paktën 10 rregulla me konfidencë minimale nga 0.9 ose derisa suporti të ketë
arritur nivelin e më pak se 10%, pra cilado që ndodh e para. Algoritmi Apriori
ka një mundësi për të kufizuar rregullat e gjetura, në ato që përmbajnë vetëm
vlerën e një atributi të vetëm në konkluzionin e rregullës.
• Filtered Associator lejon kalimin e të dhënave nëpër një filtër arbitrar përpara
se të arrijnë një shoqërues arbitrar. Dy parametra që mund të konfigurohen nga
përdoruesi janë Filter and Basic-Associator.
• FP-Growth implementon algoritmin pemë me modele të shpeshta. Të gjitha
atributet priten të jenë atribute nominale binare. Përdoruesi përcakton se cila
prej dy vlerave do të merret si vlerë pozitive. Algoritmi FP-Growth mund të
veprojë si në rastet standard ashtu dhe në rastet e rralla. Shumë nga parametrat
e tij janë të njëjtë me ato të algoritmit Apriori. Algoritmi FP-Growth gjen
numrin e kërkuar të rregullave opsionale, përdoruesi mund ta përdorë atë për
të gjetur të gjitha rregullat që kënaqin kufirin e ulët të suportit minimal dhe
vlerën minimale të përcaktuar për metrikën e renditjes.
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•

•

•

Generalized Sequential Patterns implementon një version të algoritmit GSP të
Srikanth and Agrawal për të gjetur kombinime të mëdha të objekteve që
shfaqen në mënyrë sekuenciale me kalimin e kohës. Të dhënat input duhet të
kenë një atribut nominal specifik që i grupon transaksionet së bashku. Të
gjitha instancat me të njëjtin identifikator sekuencial nominal janë grupuar së
bashku, duke përcaktuar kështu një dritare kohore nga e cila mund të nxirren
modelet sekuenciale, p.sh., identifikuesi mund t’i shpërndajë transaksionet
sipas ditës në të cilën kanë ndodhur. Instancat brenda secilit grup do të
trajtohen sikur kanë ndodhur në mënyrë sekuenciale, sipas radhës që ato
shfaqen tek të dhënat. Është gjetur se kombinimet sekuenciale të objekteve të
mëdha, që përbëhen nga kombinimet që shfaqen në mes të transaksioneve të
renditura sekuencialisht brenda një grupi, plotësojnë kufirin minimal të
suportit të përcaktuar nga përdoruesi. Një mundësi është që output-i të mund të
filtrohet për të shfaqur vetëm ato modele sekuenciale që kanë objekte specifike
për të cilat përdoruesi është i interesuar.
Predictive Apriori kombinon konfidencën dhe suportin në një njësi të vetme të
saktësisë parashikuese dhe gjen rregullat më të mira të shoqërimit. Algoritmi
rrit vazhdimisht pragun (kufirin) e suportit sepse vlera e saktësisë parashikuese
varet nga kjo.
Tertius i gjen rregullat sipas një mase konfirmimi [9]. Ai kërkon për rregulla
që kanë shumë kushte në konkluzion (anën e djathtë), si algoritmi Apriori, por
në ndryshim nga Apriori kushtet e shumta në konkluzion janë të lidhura me
OSE (OR), jo DHE (AND).

Rezultate dhe Diskutime
Nga gjashtë algoritmet e përmendur më sipër mund të përdornim katër prej tyre:
Apriori, Filtered Associator, Predictive Apriori dhe Tertius. Nuk mund të përdornim
FP Growth sepse bashkësia e të dhënave tona përbëhet nga atribute nominale që kanë
më shumë se dy vlera të ndryshme. Nuk mund të përdorim Generalized Sequential
Patterns sepse nuk kemi të dhëna me të njëjtin identifikues sekuencial nominal.
Edhe në këtë rast u përdorën të njëjtat të dhëna me ato të rasteve 2 dhe 3. Këto
të dhëna u përpunuan në përputhje me kërkesat e metodës DM të përdorur. Njohuritë
e fituara u llogaritën si mesatare e nivelit të njohurive që nxënësit kanë në linjat e
ndryshme të kurrikulumit. Nga të dhënat u hoqën ato tipare (atribute) që nuk kishin
lidhje me objektivin tonë (njohuritë e fituara nga nxënësit e shkollave të mesme në
lëndën e TIK). Fillimisht mbi të dhënat u zbatua algoritmi Apriori i cili është
algoritmi më i njohur i rregullave të shoqërimit. U përdor konfidenca për të gjetur
atributet që ndikojnë në njohuritë e fituara nga nxënësit e shkollave të mesme në
lëndën e TIK. Rregullat që gjeneroi ky algoritëm nuk përfshinin relacione për të gjitha
nivelet e mundshme të njohurive të fituara në lëndën e TIK.
Algoritmi PredictiveApriori ishte shumë i ngadaltë kur ekzekutohej për një
kombinim specifik atribut-vlerë në konkluzion, duke mos përfunduar asnjëherë
ekzekutimin në makinën tonë.
Rezultati i gjeneruar nga algoritmi Filtered Associator, është pothuajse i njëjtë
me atë të algoritmit Apriori. Edhe me ndryshimin e filtrit që ishte i paracaktuar
(default) nuk patëm ndryshime në rezultat.
Sistemi Tertius është krijuar për të gjetur rregulla first order me anë të procesit
të të mësuarit pa mbikqyrës. Algoritmi që u përdor për rastin tonë është një algoritëm
për të mësuar me anë të mbikqyrjes. Me anë të këtij algoritmi u gjeneruan rregulla të
ndryshme duke ndryshuar numrin e kombinimeve atribut-vlerë që mund të
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përdoreshin në rregulla. Për secilin rregull u gjeneruan tre vlera: True Positive rate,
False Positive rate dhe Receiver Operating Characteristic (ROC). Për të gjitha
rregullat vlera e ROC është më e vogël se 1, prandaj rregullat e gjeneruara janë shumë
të efektshme.
Nga rregullat e gjeneruara nga algoritmi Tertius zbuluam se ekzistonte një lidhje
e fortë e drejtpërdrejtë ndërmjet interesit që tregonin nxënësit e shkollave të mesme në
lëndën e TIK dhe njohurive të fituara prej tyre në këtë lëndë. Pra nëse interesi për
këtë lëndë ishte i ulët dhe niveli i njohurive ishte i ulët, nëse interesi ishte mesatar
edhe njohuritë e fituara ishin në nivelin mesatar. U gjeneruan edhe rregulla që nuk
kishin lidhje të drejtpërdrejtë me interesin e shfaqur nga nxënësit, p.sh. kur nxënësit
mendonin se njohuritë që do të merrnin në lëndën e TIK do t’i nevojiteshin
(shërbenin) në të ardhmen, edhe niveli i njohurive të fituara prej tyre në lëndën e TIK
nuk ishtë i ulët. Pra rekomandohet gjetja e metodave që do të rrisnin interesin e
nxënësve për lëndën e TIK.
Konkluzione
Në këtë studim u zbatuan disa nga algoritmet për zbulimin e rregullave të
shoqërimit të cilat ndihmuan në identifikimin e faktorëve që ndikojnë në njohuritë e
fituara nga nxënësit e shkollave të mesme në lëndën e TIK. Nga 6 algoritmet që u
testuan, për të dhënat tona vetëm Tertius mundi të gjeneronte disa rregulla. Këto
rregulla tregojnë se interesi i treguar nga nxënësit e shollave të mesme për lëndën e
TIK është i lidhur fort me njohuritë e fituara prej tyre në këtë lëndë. Pra për të rritur
nivelin e njohurive të fituara është e nevojshme që të gjenden metodat e duhura që do
të rrisnin interesin e nxënësve për lëndën e TIK.
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5.

Shërbime në fusha të tjera.

5.1. Hyrje
Aftësitë e njeriut për të përpunuar njohuritë me qëllim që të marrin vendime
janë të kufizuara si nga pikëpamja konjitive ashtu dhe nga ato ekonomike. Gjithashtu
faktorë të tjerë që kufizojnë njeriun në vendimmarrje janë sasia e madhe e
informacionit, koha e shkurtër për të marrë vendime, numri i madh i sistemeve të
informacionit dhe konkurrenca e lartë. Që të tejkalohen të tilla vështirësi do të ishte i
nevojshëm ofrimi i shërbimeve që do t’i bënte bizneset, institucionet, organizatat, etj.
më të “zgjuar”. Këto shërbime mund të implementohen me anë të sistemeve
inteligjentë të cilët do të mundësonin një manaxhim më efektiv të njohurive që do t’i
ndihmonte vendimmarrësit në kryerjen e detyrës së tyre (marrjen e vendimeve).
Shembuj të sistemeve inteligjent janë sistemet që mbështesin vendimet të cilat
shfrytëzojnë të dhënat/informacionin dhe teknika inteligjente si të mësuarit e makinës
(Machine Learning) për të ndërtuar shërbime që do të sugjerojnë vendime. Sistemet
që mbështesin vendimet janë një teknologji që mbështet manaxhimin e njohurive. Ato
përdoren nga ato sisteme për zbatimin e njohurive të cilat tranferojnë vetëm vendimet
dhe jo njohuritë që janë përdorurur për të arritur në këto vendime. Sistemet që
mbështesin vendimet janë sisteme kompjuterike që ndihmojnë në marrjen e vendimit
të duhur në bazë të disa rrethanave të veçanta. Disa nga fushat ku kanë gjetur zbatim
këto sisteme janë mjekësia, biznesi, financa, etj.
Në vazhdim të këtij kapitulli tregohet përdorimi i ML për ndërtimin e një DSS
në fushën e mjekësisë dhe për të bërë parashikime në fushën e ekonomisë. Rezultatet
e këtyre zbatimeve mund të përdoren nga përdoruesit për të marrë vendime.

5.2. Një sistem për mbështetjen e vendimit në fushën e mjekësisë
Parandalimi i diabetit mellitus ka interest të madh në fushën e mjekësisë.
Shqipëria si një vend me të ardhura mesatare [100] është e nevojshme të kushtojë më
shumë vëmendje në drejtim të diabetit mellitus. Sipas një studimi të Organizatës
Botërore të Shëndetit (WHO) [101], në vendin tonë numërohen rreth 62 mijë
diabetikë ose 2.7% e popullësisë në moshë madhore. Në realitet, ky numër duhet të
jetë 2-3 herë më i lartë sepse 24% janë të pa diagnostikuar që do të thotë se shifrat e
përafërta të diabetikëve duhet të jenë 120-150 mijë. Kostoja vjetore për çdo person me
diabet mellitus është rreth 450 USD. Grupmosha më e prekur është 40-65 vjeç që zë
rreth 40% të rasteve, por diabeti mund të prekë edhe persona të grupmoshave të tjera
duke pëfshirë edhe fëmijët.
Diabeti e rrit koston e jetesës së personit të prekur nga kjo sëmundje me të
paktën 25%. Risku për t’u prekur nga sëmundje kardiovaskulare për diabetikët është
2-4 herë më i lartë sesa në popullatën normale. Amputimet e këmbës janë 10 herë më
të shpeshta se tek personat jo diabetikë.
Sipas WHO[102],
• 347 milion njerëz në të gjithë botën janë të prekur nga diabeti mellitus.
• Në 2012, rreth 1.5 milion vdiqën për shkak të diabetit.
• Më shumë se 80% e vdekjeve nga diabeti ndodhin në vendet me të ardhura të
ulta dhe mesatare.
Meqënëse diabeti mellitus ka një kosto të lartë shëndeti dhe ekonomike, mënyra
më e mirë mbetet parandalimi dhe kurimi sa më parë i tij. Masat parandaluese janë të
rëndësishme jo vetëm për mirëqenien e individëve, por edhe për reduktimin e kostos
së shpenzuar nga ata dhe shoqëria.
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Kohët e fundit është rritur përdorimi i mjeteve të inteligjencës artificiale në fusha të
ndryshme të jetës. Sistemet që përdorin teknikat e inteligjencës artificiale për të
ndihmuar në marrjen e vendimeve quhen sisteme inteligjent për mbështetjen e
vendimeve [103].
Mjekësia është një nga fushat ku përdorimi i mjeteve të inteligjencës artificiale
në vendimmarrje ka një rëndësi të madhe. Ekzistojnë shumë arsye për këtë:
• Një numër i madh sëmundjesh, simptomash dhe testesh si dhe shumë e
shumë mundësi trajtimi të tyre përbëjnë trupin e njohurive në mjekësi
• Kompleksiteti i fiziologjisë njerëzore
• Mungesa e absolutes në mjekësi
Mjetet e inteligjencës artificiale në fushën e mjekësisë mund të ndihmojnë në:
• Marrjen e vendimit për diagozën
• Marrjen e vendimit mbi alternativat e mundshme të trajtimit të një sëmundje
• Vëzhgimin e shfaqjes së sëmundjes
• Organizmat e shëndetit publik dhe qeveritare, etj.
Algoritmet e të mësuarit të makinës që janë pjesë e inteligjencës artificiale
mund të ndihmojnë në parashikimin e sëmundjeve. Objektivi kryesor i një teknike ML
është ndërtimi i një modeli që bën një përgjithësim të situatës duke u mbështetur në
experiencë [104][105]. Kjo do të thotë që modeli i përftuar pas procesit të trajnimit
me të dhënat nga e shkuara (që përfaqësojnë eksperiencën), do të veprojë me saktësi
edhe për shembujt e rinj që nuk janë ndeshur më parë. ML është interpretuar
gjithashtu si përftimi i përshkrimeve strukturore nga shembujt [106]. Këto përshkrime
strukturore do të mund të përdoren për parashikimin e sjelljeve dhe tentencave në të
ardhmen. Algoritmet ML bëjnë të mundur trajnimin dhe testimin e sistemeve
parashikues. Një nga sëmundjet më të rënda është diabeti mellitus. Diabeti është një
çrregullim i rëndë metabolik që tregohet nga niveli i lartë i glukozës në gjak dhe nga
etja e vazhdueshme, që shkaktohet nga mungesa e veprimeve të insulinës[107].
Diabeti ka kosto të lartë shëndetësore, pasi është një sëmundje që nëse nuk është
zbuluar dhe i është dhënë kujdesi mjekësor në kohën dhe mënyrën e duhur, shkakton
komplikacione të rënda, sëmundje kardiovaskulare, verbëri, sëmundje të veshkave,
prerjen e këmbëve, etj. [101]. Prandaj për mjekët është e nevojshme që t’i zbulojnë sa
më parë rastet e mundshme të diabetit. Një sistem parashikimi për diagnostikimin e
diabetit do të jetë një ndihmë shumë e madhe për mjekët e përgjithshëm.
5.2.1 Sistemet për vendimmarrjet klinike dhe punime në këtë drejtim
Procesi i formulimit të diagnozës quhet vendimmarrje klinike [108]. Sistemet
klinike për mbështetjen e vendimeve (CDSS) u vijnë në ndihmë mjekëve duke u
sugjeruar një diagnozë bazuar në gjetjet dhe/ose duke i sugjeruar një trajtim. Është
treguar se CDSS-të e përmirësojnë ndjeshëm performancën diagnostikuese të mjekut.
Një numër i konsiderueshëm DSS-sh janë zhvilluar për të mbështetur mjekët në punën
e tyre. Sistemi i përshkruar në [109] ka për qëllim të përmirësojë diagnozën fillestare
për pacientët me sëmundje të mëlçisë dhe trajtimin e mëpasshëm.
Studimi i
përshkruar në [110] paraqet një mënyrë për të bërë dallimin në mënyrë automatike
ndërmjet indeve cervikal normal dhe atyre jo normal, duke përdorur algoritmin e
klasifikimit Naïve Bayes. Sistemi i përshkruar në [111] mbështet vendimmarrjen në
lidhje me testet dhe trajtimet e mundshme të pacientëve me sëmundje kardiake. Ky
sistem përdor rrjetat bajesian. Studimi i përshkruar në [112] është fokusuar në
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interpretimin e kompjuterizuar të sinjaleve fiziologjike kardiovaskulare, duke
përfshirë EKG dhe presionin arterial të gjakut.
5.2.2 Modeli konceptual i CDSS për diagnostikimin e diabetit.
Objektivi i këtij punimi është konceptimi i një modeli për CDSS që do të
identifikojë rastet e mundshme të diabetit. Ky model është paraqitur në figurën 5.1
dhe përbëhet nga tre komponente:
1. Baza e të dhënave ku do të ruhen të dhënat për pacientët.
2. Komponentja e algoritmeve ML. Do të vlerësohen algoritmet ML për të
zgjedhur më të mirin prej tyre. Vlerësimi do të bëhet duke zbatuar secilin
prej algoritmeve mbi të dhënat që ndodhen në bazën e të dhënave.
3. Baza e njohurive ruan modelin më të mirë të gjeneruar nga zbatimi i
algoritmeve ML.
4. Ndërfaqja e përdoruesit. Kjo komponente do të mundësojë hedhjen e të
dhënave për pacientët e rinj si dhe zbatimin e modelit më të mirë që ka
rezultuar nga komponentja e dytë për të parashikuar probabilitetin që një
pacient të ketë sëmundjen e DM.
Figura 5-1 Skema konceptuale për ndërtimin e një CDSS.
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5.2.2.1 Baza e të dhënave
Dizenjimi i këtij sistemi nis me mbledhjen sistematike të të dhënave. Fillimisht
u identifikuan tiparet që ndikojnë në të qenit diabetik duke u konsultuar me ekspertë
të sëmundjes së diabetit dhe hulumtime në web.
54

Elementet kryesore që ndikojnë në të qenët diabetik janë: historiku familjar,
mënyra e jetesës joaktive, mbipesha, për femrat rezistenca e qelizave ndaj insulinës
gjatë shtatëzanisë për shkak të hormoneve të prodhuara, dhe mosha (me rritjen e
moshës rritet rreziku për të qenë diabetik).
Atributet e përdorura në përcaktimin e diagnozës janë: aktualisht shtatzënë,
vlera e glukozës esëll, aktualisht mbipeshë, mosha, dhe diabet në trungun familjar.
Të dhënat u mblodhën nga një qendër laboratorike për kryerjen e analizave. Bashkësia
e të dhënave përbëhet nga 516 rekorde të cilët kanë atributet e mëposhtme:
Variablat e pavarur janë:
• Aktualisht Shtatzënë (Po/Jo)
• Testi FPG (mg/dL)
• Aktualisht Mbipeshë (Po/Jo)
• Mosha (numër i plotë)
• Diabet në trungun familjar (Po/Jo)
Variabli i varur:
• Diabetik (Po/Jo)
Në figurën 5-2 tregohet forma që shërben për mbledhjen e të dhënave.
Figura 5-2 Forma për mbledhjen e të dhënave për pacientët e rinj.

5.2.2.2 Algoritmet e testuar
Mbi tё dhёnat u zbatuan algoritmet mё tё njohur qё mёsojnё njё klasifikues
probabilitar. Pra njё klasifikues qё jep si pёrgjigje jo vlerёn e variablit të varur por
probabilitetet pёr secilёn vlerё të mundëshme tё variablit të varur nga ku mund tё
nxjerrim vlerёn e klasёs si vlerёn qё ka probabilietin më të lartë. Këto algoritme janë
Bajesi Naiv, Rrjetat Bajesiane, Regresioni Logjistik, Pemët me Model Logjistik [106]:
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• Bajesi Naiv është një klasifikues probabiltar i thjeshtë, i bazuar në teoremën
e Bajesit, dhe në supozimin e pavarësisë së plotë ndërmjet variablave input.
Teorema e Bajesit është si më poshtë:
– Zgjidh klasën k sipas P(y = k)
– Gjenero çdo atribut në mënyrë të pavarur sipas P(xj=v | y=k)
–Vlerat e atributeve në këtë metodë janë të pavarura në shpërndarjen
probabilitare me kusht P(xi,xj | y) = P(xi | y) ·P(xj | y)
Gjenero P(y = k/xi,xj)= P(xi,xj | y) *P(y)/ P(xi,xj)
Zbatimi i kësaj metode mbi tё dhёnat tona nё mёnyrё vizuale paraqitet nё
figurën 5-3. Shigjetat duhet të tregojnë drejtimin shkak-pasojë por siç shihet
shpesh nuk janё nё këtë drejtim pasi:
- Diabeti nuk shkakton shtatëzani
- Diabeti nuk shkakton moshën
Megjithatë jo të gjitha drejtimet janë gabim p.sh.:
- Diabeti shkakton nivelin e lartë të glukozës në gjak.
Kjo metodë çdo nyje e shoqёron me një tabelë me probabilitetet të pёrcaktuar
nga tё dhёnat trajnuese.
Figura 5-3 Rezultati i metodës së Bajesit Naiv ku shigjetat nuk janë në
drejtimin e duhur.
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• Rrjetat Bajeziane janë modele grafike që paraqesin në mënyrë eksplicite
varësitë me kusht ndërmjet komponentëve të ndryshëm, duke ofruar në këtë
mënyrë një vizualizim grafik të lidhjeve shkak-pasojë ndërmjet
komponentëve. Meqenëse modeli i rrjetave Bajezian kodon varësitë midis të
gjitha variablave, ai është i përshtatshëm edhe në situatat ku disa të dhëna
hyrëse mungojnë. Një rrjet Bajesian mund të përdoret për të mësuar
marrëdhënie shkak-pasojë, dhe prandaj mund të përdoret për të marrë njohuri
në lidhje me një fushë të problemit dhe për të parashikuar pasojat e
ndërhyrjes.
Duke qenë se rrjetat bajeziane punojnë mirë kur shigjetat ndjekin drejtimin
shkak-pasojë, u ndёrtua njё graf i cili u përdor si strukturë në zbatimin e
algoritmit të rrjetit bajezian. Në këtë strukturë tё gjitha shigjetat janё nё
drejtimin e duhur shkak-pasojё. Grafi u krijua nё konsultim me ekspertёt. Ky
graf është paraqitur në figurën 5-4. Edhe ky algoritëm për çdo nyje nxjerr
tabelën e probabiliteteve të pёrcaktuara nga tё dhёnat trajnuese.
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Figura 5-4 Grafi i përdorur nga rrjeti bajezian.

• Regresioni logjistik ёshtё njё model regresioni qё pёrdor funksionet
logjistike pёr tё modeluar se si probabiliteti p i njё ngjarjeje mund tё
ndikohet nga njё apo mё shumё variabla shpjegues. Ai pёrdoret pёr tё
parashikuar rezultatin e njё variabli tё varur kategorik bazuar nё njё apo mё
shumё variabla ndikues nё parashikim. Algoritmi “mat” lidhjen ndërmjet një
variabli të varur dhe një apo më shumë varablave të pavarur. Funksioni
logjistik standard është si me poshtë: (k=1, x0=0, L=1)
F(x)=1/(1+e-x)
F(x)=1/(1+1/ex)=1/(( ex +1)/ex)=( ex/1+ ex)
Supozojmë se ekzistojnë vetëm dy klasa y = 0 dhe y = 1, dhe është përdorur
funksioni logjistik standard, atëherë:
p(y=1/x) = exp(w · x)/(1 + exp (w · x))
p(y=0/x) =1 - p(y=1/x).
Duke zbatuar rregullat matematikore arrijmë në përfundimin se:
Log(p(y=1/x)/ (1 - p(y=1/x)) = w · x
Në të shumtën e zbatimeve nuk modelohet direkt probabiliteti i vlerave të
klasës por modeli Logjistik Linear merr formën:
Logit(δ)=log(δ/(1- δ))= w · x
ku δ =P(y=1/x).
Një algoritëm për llogaritjen e peshave (parametrave) është si më poshtë:
Jepen shembujt në bashkësinë e trajnimit (xi,yi), i = 1…N
Le të jetë w = (0,0,0,…,0) vektori i peshave fillestare.
Përsërit derisa të konvergjojë
Le të jetë g = (0,0,0,…,0) vektori gradient.
Për i nga 1 në N bëj
pi = 1/(1+exp[-w·xi])
gabimii = yi - pi
for j = 1 to n do
gj = gj + gabimii·xij
w = w + ƞg
Pasi gjenden peshat, është e mundur të llogaritet probabiliteti i parashikuar
që për një rast të ri X të kemi (Y=1) si më poshtë:
δ=exp(w · x)/(1+ exp(w · x))
Zbatimi i algoritmit të regresionit logjistik mbi të dhënat tona nxjerr për
secilin nga atributet një peshë. Këto pesha janë paraqitur në tabelën 5.1.
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Modeli i krijuar nga zbatimi i këtij algoritmi për një pacient për të cilin dimë
vlerat e secilit prej atributeve, parashikon probabilitetin e ngjarjes diabetik =
jo me kusht vlerat e atributeve të tij si të barabarta me vlerën e funksionit
logjistik standard të prodhimit skalar të vektorit w me vektorin x.
Tabela 5-1 Peshat e mësuara nga zbatimi i algoritmit të regresionit logjistik.

Atributi
Mosha
Trashëgimia
MbiPesha
Shtatzënë
TestiPFG
Konstante

Pesha
-0.0303
-8.8739
-1.0037
-0.9128
-0.072
11.1667

Modeli i krijuar nga zbatimi i kёtij algoritmi mbi tё dhёnat tona gjen
prodhimin skalar (tё paraqitur mё poshtё) tё vektorit tё peshave w me
vektorin x pёr vlerën jo tё variablit diabetik:
w · x = [Mosha] * -0.0303 + [Trashëgimia] * -8.8739+ [MbiPesha] * -1.0037+
[Shtatzënë] * -0.9128+ [TestiFPG] *-0.072 + 11.1667

• Pema e Modelit Logjistik është një klasifikues probabilitar që përftohet nga
kombinimi i pemëve të vendimit me regresionin logjik. Pemët e vendimit
janë teknika të njohurisë makinë të cilat janë zbatuar gjerësisht dhe në
mënyrë të suksesshme në të dhënat mjeksore. Në çdo nyje pema e vendimit
zgjedh një atribut që e ndan në mënyrën më efektive bashkësinë e të dhënave
në nënbashkësi që i përkasin të njëjtës klasë.
Modeli i krijuar nga Pema e Modelit Logjistik mbi të dhënat tona ka krijuar
një pemë me një gjethe dhe me ekuacion të regresit logjistik si më poshtë:
Klasa 0 = 5.27 + [Mosha] * -0.01 + [Trashëgimia] * -2.99 +[MbiPesha] * -0.47 +
[Shtatzënë] * -0.19 + [TestiFPG] * -0.04

5.2.2.3 Vlerësimi i modelit më të mirë
Vlerësimi i modelit u bë duke përdorur vlerësimin ndërmjet k-nënbashkësive të
të dhënave. Bashkësia e të dhënave u nda në mënyrë të rastësishme në k nënbashkësi
me të njëjtën madhësi. Nga këto k nënbashkësi, k-1 u përdorën për trajnimin e
modelit, ndërsa një prej nënbashkësive u përdor për testimin e modelit. Ky proces u
përsërit k herë në mënyrë që të gjitha nënbashkësitë të përdoreshin për testim.
Testimi u krye me k = 516 (aq sa është dhe numri i shembujve) për të gjitha
algoritmet. Rezultatet mbi saktësinë e modeleve të krijuara për secilin prej
algoritmeve janë paraqitur në tabelën e 5-2.
Siç shihet dhe nga tabela modeli më i mirë është modeli i gjetur me anë të
algoritmit të Regresionit Logjistik.
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Tabela 5-2 Saktësia e arritur nga zbatimi i secilit prej algoritmeve.

5.2.2.4 Ndërfaqja e përdoruesit
Modeli që u gjet nga zbatimi i algoritmit të Regresionit Logjistik i cili rezultoi
edhe më i miri, u zbatua për të llogaritur probabilitetin që një pacient të ketë
sëmundjen e diabetit. Ndërfaqja që bën llogaritjen e këtij probabiliteti është paraqitur
në figurën 5-5.
Figura 5-5 Ndërfaqja për parashikimin e sëmundjes së diabetit.
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Një sistem i tillë për identifikimin e rasteve të mundshme të diabetit mund të përdoret
në një poliklinikë pasi mund t’i vijë në ndihmë mjekëve duke u llogaritur atyre
probabilitetin që pacienti mund të ketë sëmundjen e diabetit. Ky sistem ka:
• një ndërfaqe autentikimi.
• një ndërfaqe që lejon regjistrimin e të dhënave të pacientëve. Të dhënat ruhen
në bazën e të dhënave.
• një ndërfaqe që lejon një përdorues të plotësojë të dhënat e nevojshme për të
identifikuar një rast të mundshëm me diabet, dhe që parashikon probabilitetin
që ky pacient të mos ketë sëmundjen e diabetit dhe ruan të dhënat në bazën e
të dhënave.

5.3. Parashikimi i kursit të këmbimit me anë të teknikave të ML
5.3.1 Hyrje
Shumë vendime ekonomike bëhen duke u mbështetur në kursin e këmbimit të
monedhave, duke e bërë kështu parashikimin e tij një detyrë të rëndësishme.
Parashikimi i modeleve/metodave është kthyer në një sfidë për shkak se kursi i
këmbimit ndikohet nga shumë faktorë politik dhe ekonomik.
Historikisht, kursi i këmbimit funksionon në tre regjime/modele të ndryshme.
Shqipëria është një ndër vendet që zbaton kursin e lirë të këmbimit të valutave, sipas
të cilit kursi i këmbimit ndërmjet dy monedhave luhatet lirisht në tregun e këmbimit
valutor. Avantazhi i aplikimit të një regjimi/modeli të kursit të lirë të këmbimit është
se çmimi i tij në treg reflekton në çdo moment faktorët bazë ekonomik. Në këtë
regjim/model, strukturat shtetërore nuk ndërhyjnë për të përcaktuar apo mbajtur një
nivel të caktuar kursi këmbimi, pra për rrjedhojë nuk ka arsye për të spekuluar me to.
Disavantazhi i këtij regjimi/modeli është se kursi i këmbimit është shumë i luhatshëm.
Për pasojë edhe parashikimi i tij është shumë i vështirë në praktikë.
Ky studim hedh një këndvështrim mbi teknikat ML të përdorura për
parashikimin e sjelljes së tregut të kursit të këmbimit, veçanërisht në luhatjet
afatshkurtra të tij. Teknikat janë SVM (Support Vector Machine) dhe rrjetat neurale
artificiale të cilat janë përdorur për parashikimin ditor të kursit EUR/ALL bazuar në
sjelljen e tij në të shkuarën.
5.3.2 Teknikat ML për parashikimin e serive kohore financiare
Një seri kohore është një sekuencë e renditur në kohë e vlerave të observuara të
një variabli fizik ose financiar, që janë marrë ndërmjet intervaleve kohore të barabarta
∆t, të përfaqësuara nga një bashkësi vlerash diskrete x1, x2, x3, ... , etj. [113]. Analiza e
serive kohore përfshin metoda për kompresimin, shpjegimin, përpunimin e sinjalit dhe
parashikimin e të dhënave. Ky punim fokusohet në metodën e parashikimit.
Parashikimi ka të bëjë me parashikimin e vlerave në të ardhmen bazuar në vlerat e
observuara më parë. Parashikimi i serive kohore është zbatuar në fusha të ndryshme
sepse rezultatet e parashikuara ndihmojnë në marrjen e vendimeve të mira.
Në dy dekadat e fundit modelet ML kanë tërhequr vëmendjen dhe janë bërë
konkurrent serioz të modeleve klasike statistikore në komunitetin e parashikimit
[114],[113],[115],[116]. Teknikat ML të cilat përdoren për të parashikuar vlerën e një
klase numerike bazuar në një ose më shumë atribute numerike janë teknika regresioni.
Këto teknika ndërtojnë një model, zakonisht një ekuacion matematikor, i cili mat
vlerën e variablit numerik të varur (klasës) bazuar në një bashkësi variablash numerik
të pavarur (atribute). Algoritmet e regresionit mund të ndërtojnë modele lineare ose
jolineare. Për një model linear relacioni ndërmjet variablës së varur dhe variablave të
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pavarur është linear (klasa paraqitet si një kombinim linear i atributeve). Regresioni
linear është një nga algoritmet më të thjeshtë që ndërton një model linear[117]. Ai
është një procedurë matematikore që vlerëson vijën që përputhet sa më mirë me të
dhënat. Vija që përputhet “sa më mirë” është vija që përshkruhet nga ekuacioni linear
ku peshat dhe vlera bajëz përcaktohen nga minimizimi i mesatares së katrorit të
gabimeve. Regresioni linear është i dobishëm për të parashikuar variablin e varur kur
tendenca e këtij variabli në kohë është lineare. Nga pikëpamja e serive kohore kjo
tendencë mund të jetë në rritje ose në zbritje me kalimin e kohës. Megjithatë, nëse
tendenca e variablit të varur nuk është lineare në kohë, atëherë regresioni nuk mund ta
zbulojë relacionin. Regresioni linear dështon në zbulimin e tendencave sezonale ose
cikleve në seritë kohore. Gjithashtu regresioni linear nuk mund të dallojë efektet e
ndryshimeve në drejtimin e serisë kohore dhe as shkallën e ndryshimit me kalimin e
kohës. Kur përdorim regresionin linear në seritë kohore është e rëndësishme të
mbajmë një pjesë të të dhënave për t’i ekzaminuar për tendenca të mundshme jo
lineare. Kursi i këmbimit EUR/ALL është jo linear, prandaj për parashikimin ditor të
tij nuk mund të përdoren modelet linear të ML. Algoritmet linear ML mund të
zgjerohen për të paraqitur vendime të jolineare të të ardhmes. Dy nga teknikat më të
përdorura në parashikimin e serive kohore financiare janë SVR (Support Vector
Regression) dhe ANN (Artificial Neural Network).
5.3.2.1 SVM-të
SVM-të bazohen në algoritmin e hiperplanit me marxhinë maksimale. Ky
algoritëm gjen bashkësi të dhënash që ndahet linearisht në dy klasa të veçanta, një
model diskriminimi linear që i ndan sa më shumë të jetë e mundur dy klasat.
Hiperplani i marxhinës maksimum paraqitet me anë të një funksioni i cili ndërtohet
nga instancat e dy klasave që kanë rrugën më të shkurtër ndërmjet tyre dhe janë pingul
me hiperplanin. Këto instanca (të paktën dy: një për çdo klasë) quhen vektorët e
suportit. Nëse kemi vektorët e suportit mund të ndërtojmë hiperplanin e marxhinës
maksimum. Hiperplani mund të përcaktohet nga një funksion i formës:
   =  +

•

Ku x përfaqëson instancën e testit dhe w dhe b përfaqësojnë vlerat që duhet të mësohen
nga algoritmi.
Prodhimi skalar në një dataset me k atribute mund të shkruhet si:
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Si rezultat funksioni që përcakton hiperplanin mund të shkruhet si:
 =  +



∗

Në një bashkësi të dhënash me dy klasa njërën klasë mund ta paraqesim me 1
ndërsa klasën tjetër me -1. Mund ta shtrijmë paraqitjen e vlerave të klasës në bashkësi
të dhënash me më shumë se dy klasa duke përdorur një nga klasat si positive dhe duke
e shënuar 1, ndërsa klasat e tjera i konsiderojmë si negative dhe i shënojmë me -1.
Parametri w mësohet nga vektorët e suportit dhe mund të shkruhet si:
 

  ë  

 ∗  ∗ 

Si rezultat funksioni që përcakton hiperplanin mund të shkruhet si:
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Tani parametrat që duhet të mësohen nga algoritmi dhe që përcaktojnë
hiperplanin janë b dhe αj.
Deri tani është përmendur rasti kur bashkësitë e të dhënave janë linearisht të
ndashme. Funksioni që përshkruan hiperplanin mund të zgjerohet për bashkësi të
dhënash që nuk janë linearish të ndashme. Kjo mund të bëhet duke gjetur funksionin Ω
që lidh (pasqyron) instancat e bashkësisë së të dhënave në një hapësirë tjetër n
dimensionale ku klasat e të dhënave janë linearisht të ndashme dhe mund të paraqiten
me anë të një ekuacioni linear. Kështu nëse gjejmë Ω që pasqyron X (bashkësinë e
trajnimit) në një hapësirë shumë dimensionale L mund ta zëvendësojmë atë në
funksionin që përfaqëson hiperplanin ku shfaqen instancat e bashkësisë së të dhënave.
Kështu  zëvendësohet nga Ω ( ) dhe  zëvendësohet nga Ω ( ) dhe funksioni që
përcakton hiperplanin në hapësirën shumë dimensionale L është:
   =  +

  ë     
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Ω   ∗ Ω  

Parametrat b dhe  duhet të mësohen nga algoritmi që gjen hiperplanin e
marxhinës maksimale. Ky algoritëm i përshkruar deri tani është i zbatueshëm për
klasifikimin e instancave. Ky algoritëm mund të zgjerohet më tej për t’u zbatuar edhe
për rastin e regresionit. Algoritmi do të përpiqet të gjejë një funksion i cili do të
minimizojë gabimin e parashikimit ndërsa përafron vlerën e klasës së instancave të
trajnimit. Këtu shtohet një parametër e që specifikohet nga përdoruesi. Funksioni që do
të gjendet nga algoritmi do të përdorë vetëm instancat që ndodhen jashtë ose në
konturin e tubit me diametër 2e. Këto instanca janë vektorët e suportit. Versioni i
SVM për regresionin quhet SVR. Kur klasa e të dhënave mund të paraqitet me anë të
një ekuacioni linear, funksioni i mësuar nga zbatimi i algoritmit SVR mund të shkruhet
si:
   =  +
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dhe ashtu siç u shpjegua për rastin e klasifikimit instancat mund të zëvendësohen nga
funksioni i tyre i pasqyrimit në hapësirën shumë dimensionale.
   =  +
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Një parametër tjetër që përdoret në SVR është parametri C. Ky parametër
kontrollon balancën ndërmjet gabimit të parashikimit dhe kompleksitetit të modelit.
Prodhimi skalar ∑ Ω   ∗ Ω   quhet funksioni i kernelit. Kernel mund të jetë
linear ose jo-linear. Disa nga kernelet më të përdorur të kategorisë jolineare për të
dhënat numerike janë kernel polinomial me shkallë d ku d>1, kernel RBF (Radial
Bases Function) i cili njihet edhe si kerneli Gausian, dhe kerneli Sigmoid. Një kernel
tjetër i përdorur nga SVR është Pearson VII Universal Kernel (PUK) [118]. Kerneli
polinomial i shkallës d mund të shkruhet si:
K( xji, xi) = (xji •xi + c)d
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Parametri c është një vlerë konstante. Kur d=1 kerneli është linear.
Funksioni i kernelit Gausian RBF mund të shkruhet si:
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5.3.2.2 ANN-të
Një rrjet neural artificial është një sistem përpunimi informacioni i frymëzuar
nga sistemi nervor biologjik. Ai përbëhet nga disa shtresa ku secila prej tyre përmban
një numër neuronesh. Edhe pse shumëllojshmëria e strukturave të propozuara për
rrjetin neural është rritur, perceptroni me shumë shtresa (MLP) ka mbetur mbizotërues
dhe gjithashtu edhe struktura me e përhapur e rrjetave neural artificial [113]. Figura 56 paraqet arkitekturën e një perceptroni me shumë shtresa.
MLP me një shtresë i cili ka vetëm një shtresë të fshehur është rrjeti neural më
themelor dhe më i përdorur në aplikacionet ekonomike dhe financiare [119]. Shtresa e
inputit të MLP është shtresa ku futen vëzhgimet nga e shkuara të serisë së të dhënave,
ndërsa shtresa e outputit është ajo që prodhon vlerën e parashikuar për të ardhmen.
Çdo shtresë në MLP është plotësisht e lidhur me shtresën pasardhëse. Lidhjeve
ndërmjet neuroneve u caktohet një parametër i quajtur peshë. Përveç neuroneve në
shtresën e inputit, mbi çdo neuron të shtresave të tjera aplikohet një funksion
aktivizimi jo linear. Kryesisht si funksione aktivizimi përdoren tangjentja hiperbolike
(ekuacioni 1) që luhatet ndërmjet vlerave -1 dhe 1, dhe funksioni logjistik (ekuacioni
2) që luhatet ndërmjet vlerave 0 dhe 1.
Yj = tanh(Vj)

(1)

Yj= 1/(1+e-Vj)

(2)

Vj= w0jx0j+w1jx1j+...+wijxij+...+wljxlj

(3)

Yj është outputi i nyjes j, Vj është shuma e peshuar e nyjeve input në nyjen j, xij
përfaqëson inputin e i-të në nyjen j, wij përfaqëson peshën që ka lidhje me inputin e i-të
të nyjes j. Nyja j ka l+1 inpute.
Këto rrjete mësojnë me anë të një metode të mësuarit të mbikqyrur që është
algoritmi BP (Back Propagation). Në rrugën përpara gjatë procesit të trajnimit, s
vëzhgimet e fundit (vlerat input) nga koha t shpërndahen nëpërmjet shtresës së vetme
të fshehur në neuronin e vetëm output i cili prodhon vëzhgimin e parashikuar për
kohën t+1. S është madhësia e dritares input.
Gabimi i kryer llogaritet duke krahasuar outputin e MLP me vlerën reale të serisë
kohore në kohën t+1. Ky gabim shpërndahet në rrjet në drejtim të kundërt nga shtresa
output në shtresën e fshehur dhe më pas nga shtresa e fshehur në shtresën e inputit,
duke llogaritur kontributin që ka çdo lidhje në gabim dhe duke rregulluar gjithashtu
peshat përkatëse me qëllim që të minimizohet gabimi. Peshat ndryshohen si më
poshtë:
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ku @ përfaqëson normën e të mësuarit e cila është një konstante që ndihmon që peshat
të ndryshojnë në mënyrë të tillë që të arrihet një minimum global për gabimin, A
përfaqëson përgjegjësinë që ka nyja j në një gabim të veçantë, dhe xij është inputi i i-të
i nyjes j.
A për nyjet në shtresën output llogaritet si:
A = outputj(1-outputj)(aktualej-outputj)

Ndërsa për nyjet në shtresat e fshehura A llogaritet si:
A = BCDECD 1 − BCDECD 
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Figura 5-6 Arkitektura e MLP.
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Në fund të procesit të trajnimit peshat e lidhjeve ndërmjet neuroneve
përfaqësojnë njohuritë e mësuara. Këto pesha do të përdoren për të ndërtuar një model
që do të prodhojë rezultate të vlefshme kur t’i japim të dhëna të reja.
5.3.3 Eksperimentet
Të dhënat në këtë punim përfshijnë kursin ditor të këmbimit ndërmjet
monedhave EUR dhe ALL për periudhën 1 Janar 2010 dhe 31 Dhjetor 2013. Të gjitha
eksperimentet janë kryer duke përdorur algoritmet ML të Weka-s [120]. Për
eksperimentet ku u përdor ANN, algoritmi u zbatua direkt në bashkësinë e të dhënave,
ndërsa për eksperimentet ku u përdor SMOReg, algoritmet u thirrën nga kodi që kemi
shkruar në Java.
Madhësia e bashkësisë së të dhënave është një total prej 1041 vlerash, që
përfshin kursin ditor EUR/ALL për një periudhë 4 vjeçare. Në këtë bashkësi nuk
përfshihet kursi i këmbimit për fundjavat dhe ditët e festave. U konsideruan si vlera që
mungojnë vetëm ditët e festave. Vlerat e munguara për ditët e festave u llogaritën si
mesatare e 2 ditëve, asaj para festës dhe pas festës. Të dhënat u normalizuan në [0,1]
me anë të transformimit linear:
xn=(x0-xmin)/(xmax-xmin)
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Bashkësia e të dhënave u nda në dy nënbashkësi, 70% e tyre u përdorën për
trajnim dhe 30% u përdorën për testim. Eksperimenti u krye disa herë duke pëdorur
numër të ndyshëm neuronesh në shtresën e inputit. RMSE (Root Mean Square Error) u
përdor si kriter për të vlerësuar dhe krahasuar fuqinë parashikuese të SVR dhe ANN.
Gabimi RMSE është rrënja katrore e MSE (Mean Squared Error) e cila mat
ndryshueshmërinë në gabimet e parashikimit. Ndryshimi ndërmjet vlerës së
parashikuar dhe asaj aktuale ngrihet në katror para se të zbatohet mesatarja, si rezultat
kur RMSE është e lartë tregon se modeli ka gjeneruar shumë gabime të mëdha.
Krahasimi i modeleve të ndryshme në lidhje me parametrat dhe strukturën, dhe
krahasimi i dy teknikave bazohet në krahasimin e performancës së tyre në bashkësinë e
testimit.
5.3.3.1 Eksperimente që përdorin SVM për regresion
Algoritmi SMOReg implementon SVM për regresionin. Ky algoritëm u
ekzekutua disa herë duke përdorur kernel të ndryshëm. Kernel-at që u përdorën janë
Poly Kernel, PUK, RBF Kernel dhe Normalized Poly Kernel. Për çdo tip kerneli
eksperimentet u kryen për intervalet kohorë 3, 5, 7 dhe 9. Gabimet e gjeneruara për të
dhënat e trajnimit dhe testimit nga zbatimi i algoritmit SVR me kernelet përkatës dhe
intervale kohore të ndryshme janë paraqitur në tabelën 5-3 dhe 5-4.

Tabela 5-3 RMSE e gjeneruar nga SMOReg mbi bashkësinë e trajnimit.
Kernel Type
Poly Kernel E
=1
PUK
RBF Kernel
Normalized
Poly Kernel

Lag =3
0.0269

Lag=5
0.0268

Lag=7
0.0268

Lag=9
0.0267

0.0583
0.0877

0.0725
0.0914

0.081
0.0923

0.0891
0.0929

0.0479

0.0463

0.0493

0.05

Tabela 5-4 RMSE e gjeneruar nga SMOReg mbi bashkësinë e testimit.
Kernel Type
Poly Kernel E
=1
PUK
RBF Kernel
Normalized
Poly Kernel

Lag =3

Lag=5

Lag=7

Lag=9

0.0139

0.0138

0.0149

0.0152

0.1416
0.0518

0.1442
0.0276

0.1472
0.0225

0.1513
0.0231

0.0476

0.0297

0.0298

0.049

Vëmë re se gabimi për kernelin PUK është më i madh në bashkësinë e testimit
sesa gabimi i po këtij kerneli në bashkësinë e testimit. Zbatimi i SVR që përdor
kernelin PUK shfaq overfitting. Si rezultat ky kernel nuk do të merret parasysh në
krahasimin e performancave. Kur algoritmi ekzekutohet duke përdorur PolyKernel dhe
NormalizedPolyKernel gabimi më i vogël përftohet për një interval kohor të barabartë
me 5. Në rastin e kernelit RBF gabimi më i vogël përftohet kur intervali kohor është 7.
Vlera e gabimit më të vogël është RMSE = 0.0138. kjo vlerë gjenerohet kur algoritmi
përdor kernelin PolyKernel dhe një interval kohor të barabartë me 5.
5.3.3.2 Eksperimentet me ANN
Modeli ANN përbëhet nga një shtresë e fshehur e vetme. U kryen disa
eksperimente duke përdorur numër të ndryshëm neuronesh në shtresën e fshehur.
Funksioni i transferimit i përdorur në këto eksperimente është funksioni sigmoid.
Gjithashtu u bënë disa prova duke ndryshuar numri i neuroneve në shtresën e inputit
(intervali kohor). Numri i neuroneve në shtresën e inputit u ndryshua në 3, 5, 7 dhe 9.
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Numri i nyjeve output është 1 në të gjithë eksperimentet, dhe ai i korespondon vlerës
pasardhëse që do të parashikohet. Për çdo interval kohor (3, 5, 7 dhe 9), u kryen disa
eksperimente duke ndryshuar numrin e neuroneve në shtresën e fshehur.
ANN më i mirë për çdo interval kohor, i përcaktuar nga performanca në bashkësinë e
testimit tregohet në tabelën 5-5.
Tabela 5-5 RMSE e gjeneruar nga ANN në bashkësinë e trajnimit dhe të testimit.
Lag/numri i
neuroneve
input
3
5
7
9

Numri i
neuroneve të
fshehur
2
3
3
3

RMSE në
bashkësinë e
trajnimit
0.0261
0.025
0.0248
0.0247

RMSE në
bashkësinë e
testimit
0.0158
0.0195
0.0227
0.024

Këto rezultate tregojnë se në të gjitha rastet RMSE në bashkësinë e testimit është
pak më e mirë se në bashkësinë e trajnimit. Për intervalin kohor të barabartë me 3,
RMSE në bashkësinë e testimit është më e mirë se RMSE në bashkësinë e testimit për
intervalet kohorë të tjerë, ndërsa RMSE në bashkësinë e trajnimit është pak më i keq se
RMSE në bashkësinë e trajnimit për intervalet e tjerë kohorë.
5.3.3.3 Rezultatet nga të dy algoritmet
Siç vihet re nga tabelat 5-3, 5-4 dhe 5-5 modeli më i mirë i SMOReg (kernel =
PolyKernel dhe intervali kohor = 5) ka një gabim më të vogël në bashkësinë e testimit
se modeli më i mirë ANN (intervali kohor/neuronet input = 3 dhe neuronet e fshehur =
2), por gabimi që u gjenerua prej tyre në bashkësinë e trajnimit është pothuajse i njëjtë.
Modeli ANN 3-2-1 sillet më mirë se modelet e tjerë SMOReg si për të dhënat në
bashkësinë e trajnimit ashtu dhe për ato në bashkësinë e testimit.
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Pёrfundime
Manaxhimi i njohurive ёshtё njё fushё shumё e gjerё qё pёrfshin njё numёr
shёrbimesh si kapja e njohurive, zbulimi i njohurive, ndarja me tё tjerёt e njohurive
dhe zbatimi i njohurive. Fokusi i kёtij studimi ishte zbulimi i njohurive i cili u zbatua
nё disa fusha.
Nё fushёn e edukimit u morёn parasysh 4 shembuj.
• Nё shembullin e parё u zbatuan pemёt e vendimit dhe algoritmi k-means pёr
zbulimin e rregullave të klasifikimit që lidhin performancën e studentëve me
programin master që duan të ndjekin. Rezultatet e të dy teknikave na
ndihmojnë të fokusojmë studentët në drejtimin ku ata janë të interesuar p. sh.
duke shtuar nё modulet me zgjedhje lёndё qё pёrputhen me drejtimet e
preferuara prej tyre.
• Nё shembullin e dytё u zbatuan pemёt e vendimit pёr indentifikimin e
problematikёs qё haset gjatё zhvillimit tё lёndёs sё TIK nё shkollat e mesme.
Njohuritё e nxjerra me anё tё kёsaj metode ndihmuan në dizenjimin e
kurrikulës së masterit shkencor për mësuesi në informatikë.
• Nё shembullin e tretё u zbatua algoritmi k-means për të ndarë në grupe të
ndryshme nxënësit që nuk kanë tipare tepër të ngjashme. Kjo mënyrë grupimi
mund të përdoret për të marrë njohuri në lidhje me problematikën që ekziston
për secilin grup. Identifikimi i problematikës specifike të grupeve ekzistuese do
të lejojë formulimin e metodave përkatëse të mësimdhënies për grupime të
caktuara.
• Nё shembullin e katёrt u zbatuan disa nga algoritmet për zbulimin e rregullave
të shoqërimit të cilat ndihmuan në identifikimin e faktorëve që ndikojnë në
njohuritë e fituara nga nxënësit e shkollave të mesme në lëndën e TIK. Nga 6
algoritmet që u testuan, për të dhënat tona vetëm Tertius mundi të gjeneronte
disa rregulla.
Nё fushёn e mjekësisё u testuan disa nga algoritmet e tё mёsuarit tё makinёs
pёr parashikimin e tё sёmurёve me diabet. Algoritmet e testuar janё Bajesi Naiv,
Rrjetat Bajesiane, Regresioni Logjistik dhe Pemët me Model Logjistik ku mё i miri pёr
tё dhёnat tona rezultoi Regresioni Logjistik. Njohuria e mёsuar (peshat) me anё tё
kёtij algoritmi u pёrdor pёr tё llogaritur probabilitetin qё njё pacient tё ketё sёmundjen
e diabetit.
Algoritmet e tё mёsuarit tё makinёs u pёrdorёn gjithashtu pёr parashikimin e
kursit tё kёmbimit ndёrmjet monedhave EUR/ ALL, ku SVR rezultoi mё i mirё se
rrjeti neural artificial 3-2-1 pёr tё dhёnat nё bashkёsinё e testimit.
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Aneks 1
Në këtë pjesë paraqitet pyetësori që është hartuar për mbledhjen e të dhënave që u
përdorën në shembullin 1 të studimit për zbulimin e regullave të klasifikimit që lidhin
performancën e studentëve me programin master që duan të ndjekin.
1. Sa vjeç jeni?
2. Në cilin vit të studimeve jeni?
1. Viti I
2. Viti II
3. Viti III
3. Prej sa vitesh studjoni në këtë degë?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1
2
3
4
5
6
Më shumë se 6

4. Cili ka qenë drejtimi i shkollës tuaj të mesme?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

E mesme e përgjithshme
Drejtimi shkencor
Drejtimi shoqëror
5-vjeçare teknike elektronike
5-vjeçare teknike tjetër
5-vjeçare joteknike

5. Cili ishte pozicioni i degës së informatikës gjatë konkurimit për vazhdimin e
studimeve universitare në renditjen e preferencave tuaja në formularin A2?
1. 1 (e para)
2. 2 (e dyta)
3. 3 (e treta)
4. 4 (e katërta)
5. 5 (e pesta)
6. 6 (e gjashta)
7. 7 (e shtata)
8. 8 (e teta)
9. 9 (e nënta)
10. 10 (e dhjeta)

6. Jepni numrin e pikëve me të cilat fituat të drejtën e studimit në Informatikë:

_________
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7. Jepni vlerësimin tuaj për lëndët e mëposhtme duke u bazuar në vleresimin e
notave sipas shkallës nga 4 ne 10:

Bazat
e
informatikës
Elektronikë
Algjebër
Fizikë
Matëmatikë
Anglisht
Strukturë të
dhënash nën
C

Me çfarë note jeni vlerësuar?
4 5 6
7
8
9 10
□ □ □
□
□
□
□

4
□

Si e vlerësoni veten?
5
6
7
8
9
□ □
□
□
□

10
□

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

8. Jepni vlerësimin në lëndët e mëposhtme duke u bazuar në vlerësimin e notave
sipas shkallës nga 4 në 10:

Organizim
kompjuterik
Statistikë e
aplikuar/
UML
Anglisht
Matematikë e
aplikuar
Programim
Java
Bazat
e
multimedias
Algoritmikë
nën C++

Me çfarë note jeni vlerësuar?
4 5 6
7
8
9 10
□ □ □
□
□
□
□

4
□

Si e vlerësoni veten?
5
6
7
8
9
□ □
□
□
□

10
□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

9. Jepni vlerësimin në lëndët e mëposhtme duke u bazuar në vlerësimin e notave
sipas shkallës nga 4 në 10:

Teori gjuhësh
Sisteme logjike
Gis/Analizë
numerike
Sisteme operimi
Rrjetat
Databaza në Oracle
Inxhinieri Softi dhe
programim në web

4
□
□
□
□
□
□
□

Me çfarë note jeni vlerësuar?
5
6
7
8
9
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□
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□
□
□
□

10
□
□
□

4
□
□
□

5
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

Si e vlerësoni veten?
6 7
8
9
□ □
□
□
□ □
□
□
□ □
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

10
□
□
□
□
□
□
□

Aneks 2
Rezultati nga zbatimi i algoritmit BayesNet dhe J48 në shembullin 2 për zbulimin e
njohurive që do të përdoren për hartimim dhe përmirësimin e kurrikulave të masterit
shkencor për mësuesi në informatikë.
Rezultati nga algoritmi J48
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Rezultati nga algoritmi BayesNet.
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Aneks 3
Programi i propozuar për ciklin e dytë të studimit Master i Shkencave “Mësues
Informatike për shkollat e mesme”. Në këtë program janë reflektuar konkluzionet që u
nxorën nga shembulli 2 i studimit.
1. Objektivat formues dhe karakteristikat e programit të studimit
a.

Profili kulturor dhe professional i studentit në përfundim të programit

Specialistë të mësimdhenies, mësimnxënies, vlerësimit, studimit dhe njohurive të
përgjithshme në fushën e informatikës.
b.

Njohuritë dhe kompetencat që karakterizojnë profilin

• Njohuri të thelluara për pajisjet bazë të hardit, të pajisjeve hyrëse – dalëse, të
njësisë qendrore kompjuterike dhe njësive përbërëse të saj, të pajisjeve të
transmetimit të informacionit, të pajisjeve periferike, të protokolleve bazë të
komunikimit, të rrjetave informatike, të IP-së, dhe të topologjisë së rrjetave
informatike.
• Njohuri mbi sistemet numerike, ndërtimin e algoritmeve elementare dhe të
avancuar, njohuri mbi përdorimin e pseudokodit dhe të bllokskemave, njohuri mbi
konstantet, variablat, kushtet logjike, ciklet, tabelat, matricat, funksionet, procedurat
dhe listat e lidhura. Njohuri mbi zbatimin e këyre njohurive në gjuhën e programimit
C++ (programim i strukturuar në C++).
• Njohuri mbi sistemet e shfrytëzimit, parimeve bazë të sistemeve të shfrytëzimit,
proceseve, fijeve, semaforëve, shpërndarjes së punëve dhe ilustrim mbi sistemet e
shfrytëzimit Windows apo Unix/Linux.
• Njohuri mbi bazat e të dhënave, parimet e algjebrës relacionale, regjistrimeve dhe
fushave, normalizimit dhe SQL-së.
• Njohuri mbi sistemet multimediale përfshirë këtu elemente të HTML-së, CSS,
Javascript-it, strukturave DOM, përpunimit të imazheve, proceseve streaming,
sinjaleve simplekse dhe duplekse etj. Aftësime praktike mbi përdorimin dhe ndërtimine
sistemeve multimediale (psh. Website etj.)
• Njohuri të thelluara mbi programimin në desktop (programim ne Visual
Basic.NET, mjetet e ndryshme, ndërtimi i formave, sintaksa e VB, manipulimi i
vargjeve të karaktereve,manipulimi i vektorëve dhe matricave, lidhja e programit me
bazën e të dhënave) ose programimin në web (programim ne PHPdhe MySQL,
ndërtimi i formave, sintaksa ne PHP, postimi i të dhënave, lidhja me bazën e të
dhënave MySQL).
• Thjeshtësi në zbatimin e programit mësimor, menaxhimit të klasës, menaxhimit të
projekteve mësimore, plotësimit dhe zgjerimit të njohurive të përcaktuara në kurikulat
e shkollave të mesme.
• Njohuri mbi etikën profesionale të profesionit informatikan si dhe njohuri mbi
programet në pronësi apo me kod të hapur
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• Në fund të studimeve kandidatët do të jenë të aftë të kryejnë punë kërkimore të
pavarur në çështje të ndryshme që harmonizojnë njohuritë e përftuara në informatikë
me përvojat pedagogjike.
• Kandidatët do të jenë të aftë të shfrytëzojnë me lehtësi literaturën shkencore të
fushës në gjuhën angleze, të shkruajnë dhe komunikojnë në këtë gjuhë.
c.
Mundësitë për punësim
• Specialistë informatike në institucionet arsimore të cikleve parauniversitare me
synim kryesor arsimin e mesëm të përgjithshëm (privat apo publik), arsimin e mesëm
profesional dhe teknik lidhur me shkencat e natyrës apo shkencat inxhinierike (privat
apo publik) dhe arsimin 9-vjeçar.
•

Specialistë informatike në administratën publike dhe lokale.

• Mirëmbajtës të laboratoreve të informatikës, infrastrukturës apo rrjetit informatik
pranë institucioneve arsimore parauniversitare.
• Mirëmbajtës të laboratoreve të informatikës pranë institucioneve private apo
publike.
• Specialistë të mësimdhënies së informatikës pranë drejtorive rajonale apo të
përgjithshme arsimore.
• Specialistë të mësimdhënies dhe kurrikulave pranë Ministrisë së Arsimit dhe
enteve të ndryshme të lidhura me mësimdhënien në përgjithësi dhe mësimdhënien e
informatikës në veçanti.
• Specialistë të njohurive informatike pranë qendrave të formimit profesional dhe
çertifikimit në fushën e informatikës.
2.

Kuadri i përgjithshëm formues i programit të studimit

Tipi i veprimtarisë dhe
simboli përcaktues për të

Veprimtari në disiplina të
formimit të përgjithshëm
(bazë)
(Simboli: A)

Fushat disiplinore me modulet
përkatëse, apo veprimtari të tjera
formuese

1. Psikologji zhvillimi
2. Vlerësimi
3. Metodat e mësimdhënies dhe
mendimi kritik

5
5
8
4
8

1. Elemente te avancuar te
algoritmikes
dhe
programimit
2. Sisteme Multimediale

Bazë të dhënash
Veprimtari në disiplina të 1. Programim në Web
ngjashme
ose/dhe 2. Koncepte te avancuara
3.

integruese, që lidhen me
disiplinat
karakterizuese
(Simboli: C)

Totali i
krediteve

30
4. Zhvillim kurrikule
5. Të nxënët dhe menaxhimi i
klasë

Veprimtari në disiplina
karakterizuese të programit
të studimit.
(Simboli: B)

Kredite

mbi rrjetat

8
17
4
5
5
5
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10

Lende me zgjedhje:
• Programim ne Desktop
• Programim Mobile
Disiplina me zgjedhje të
studentit, ndër disiplinat e
ofruara nga institucioni.
(Simboli: D)

Lëndë me zgjedhje:
• Administrim Sistemi (Linux
ose Windows),
• Sistemet e Menaxhimit të
Informacionit.
Lëndë me zgjedhje:
• Programim OO në
Java,
• Progamim OO ne C++

1. Gjuha
Njohuri të reja formuese, si
plotësimenë gjuhë të huaja,
informatike,
prezantuese,
stazh apo praktika,etj
( Simboli: E)

Teza e diplomës
(Simboli: F)

5

e
huaj
mësimdhënien
Informatikes*

në
e

2. Praktikë në shkollë*

5

16

6

5
3

17

3. Praktikum:

Pregatitje
dosjes së mësuesit në
shkollë*
4. Praktikë në shkollë

Teza e Diplomës

3
6
30

30
Totali
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Aneks 4
Kodi për ndërtimin e modeleve të parashikimit të kursit të këmbimit me anë të
SMOreg .
Më poshtë paraqitet kodi që ndërton 8 modele SMOreg për çdo tip kernel-i. Tetë modelet
ndryshojnë nga numri i lag-ut i cili luhatet nga 3 në 10.
import java.io.*;
import java.util.List;
import org.joda.time.DateTime;
import weka.core.Instances;
import weka.classifiers.functions.SMOreg;
import weka.classifiers.evaluation.NumericPrediction;
import weka.classifiers.timeseries.WekaForecaster;
import weka.classifiers.timeseries.core.TSLagMaker;
import weka.classifiers.timeseries.core.TSLagMaker.Periodicity;
import weka.classifiers.timeseries.eval.TSEvaluation;
import weka.classifiers.Evaluation;
public class TimeSeries10 {
public static void main(String[] args) throws Exception {
try {
// path-i i te dhenave
String pathToExchangeData ="C:/Users/user/Desktop/test.arff";
InputStreamReader consoleReader = new InputStreamReader(System.in);
BufferedReader consoleInput = new BufferedReader(consoleReader);
//ngarkohen te dhenat
Instances exchange = new Instances(new BufferedReader(new FileReader(pathToExchangeData)));
// krijohet nje vector me tipet e kernelave qe do te testohen dhe parametrat per secilet prej tyre
String [] kerneltype= {//"-K weka.classifiers.functions.supportVector.RBFKernel -C 250007 -G
0.01\""};,
//"-K weka.classifiers.functions.supportVector.NormalizedPolyKernel -C 250007 -E
2.0\""}
// "-K weka.classifiers.functions.supportVector.Puk -C 250007 -O 1.0 -S 1.0\""};
"-K weka.classifiers.functions.supportVector.PolyKernel -C 250007 -E 1.0\""};
//krijohen modelet per secilin tip kerneli
for(int a=0;a<kerneltype.length; a++){
System.out.println(kerneltype[a]);
//per cdo tip kernel krijohen 8 modele te cilet ndryshojne nga nr i lag-ut qe varion nga 3 ne 10
for (int k=3;k<10;k++){
// krijohet nje parashikues i ri
WekaForecaster forecaster = new WekaForecaster();
//percaktohet variabli qe do te parashikohet
forecaster.setFieldsToForecast("kembimi_valutor");
SMOreg tr = new SMOreg();
String options = "weka.classifiers.functions.SMOreg -C 1.0 -N 0 -I
\"weka.classifiers.functions.supportVector.RegSMOImproved -L 0.001 -W 1 -P 1.0E-12 -T 0.001 V\""+ kerneltype[a];
tr.setOptions(weka.core.Utils.splitOptions(options));
forecaster.setBaseForecaster(tr);
forecaster.getTSLagMaker().setPeriodicity(Periodicity.DAILY);
forecaster.getTSLagMaker().setMinLag(1);
forecaster.getTSLagMaker().setMaxLag(k);
// shtohet fusha dite jave
forecaster.getTSLagMaker().setAddDayOfWeek(true);
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// ndertohet modeli
forecaster.buildForecaster(exchange, System.out);
// parashikuesit ngarkohet me të dhëna historike të mjaftueshme per te mbuluar lag-un maksimal
forecaster.primeForecaster(exchange);
// parashikohet nje hap, kursi per diten qe pason fundin e te dhenave trajnuese
List<List<NumericPrediction>> forecast = forecaster.forecast(1, System.out);
TSEvaluation eval = new TSEvaluation(exchange, 0.3);
DateTime currentDt = getCurrentDateTime(forecaster.getTSLagMaker());
// afishohen parashikimet
for (int i = 0; i < 1; i++) {
List<NumericPrediction> predsAtStep = forecast.get(i);
// numri i atributeve qe do te parashikohen eshte 1; vetem kursi i kembimit per diten pasardhese
for (int j = 0; j < 1; j++) {
NumericPrediction predForTarget = predsAtStep.get(j);
predForTarget.actual();
predForTarget.error();
System.out.print("" + predForTarget.predicted() + " ");
}
System.out.println();
// data aktuale avancon ne daten tjeter qe do parashikohet
currentDt = advanceTime(forecaster.getTSLagMaker(), currentDt);
}
eval.setHorizon(5);
eval.evaluateForecaster(forecaster, System.out);
System.out.println("lag= " + k);
System.out.println(eval.toSummaryString());
System.out.println("Algorithm:" + forecaster.getAlgorithmName());
System.out.println("Confidence Level:"+
forecaster.getConfidenceLevel());
}
}
catch (Exception ex) {
ex.printStackTrace();
}
}

private static DateTime getCurrentDateTime(TSLagMaker lm) throws Exception {
return new DateTime((long)lm.getCurrentTimeStampValue());
}
private static DateTime advanceTime(TSLagMaker lm, DateTime dt) {
return new DateTime((long)lm.advanceSuppliedTimeValue(dt.getMillis()));
}
}
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Pёrmbledhje
Manaxhimi i njohurive ёshtё njё fushё shumё e gjerё qё pёrfshin njё numёr
shёrbimesh si kapja e njohurive, zbulimi i njohurive, ndarja me tё tjerёt e njohurive
dhe zbatimi i njohurive. Ky studim fokusohet nё zbulimin e njohurive duke treguar
zbatime praktike tё tij nё fushёn e edukimit dhe tё mjekësisё si njё shёrbim nё funksion
tё pёrmirёsimit tё aktivitetit tё tyre.
Nё fushёn e edukimit janё zbatuar disa teknika tё data mining nё 4 situata tё
ndryshme. Njohuritё e zbuluara prej tyre do tё shёrbejnё pёr tё marrё vendime nё
lidhje me kurset e reja qё mund tё ofrohen pёr tё qenё mё pranё nevojave tё
studentёve, hartimin dhe pёrditёsimin e kurrikualave, hartimin e metodave
mёsimdhёnese tё personalizuara, dhe identifikimin e fakorёve qё ndikojnё nё nivelin e
njohurive tё nxёnёsve nё shkollat e mesme.
Pёr sa i pёrket zbatimit nё fushёn e mjekësisё u testuan disa nga algoritmet e tё
mёsuarit tё makinёs pёr parashikimin e tё sёmurёve me diabet. Algoritmet e testuar
janё Bajesi Naiv, Rrjetat Bajesiane, Regresioni Logjistik dhe Pemët me Model
Logjistik ku mё i miri pёr tё dhёnat tona rezultoi Regresioni Logjistik. Njohuria e
mёsuar (peshat) me anё tё kёtij algoritmi u pёrdor pёr tё llogaritur probabilitetin qё
njё pacient tё mund tё ketё sёmundjen e diabetit.

Fjalë Kyçe: njohuri, manaxhim i njohurive, zbulim i njohurive, data mining
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Abstract
Knowledge management is a very wide field of study that include
knowledge capture, knowledge discovery, sharing of the knowledge and application of
knowledge. This study focuses particularly on the discovery of knowledge, showing
practical applications of it in the fields of education and medicine.
Several data mining techniques are applied in four different situations in
the field of education. Knowledge discovered from the application of these techniques,
will help decision makers to open new courses in line with students needs, design and
update the curriculums, design the customized teaching methods and identify the most
relevant factors which influence knowledge gained in ICT courses taught in the high
school programs.
Regarding the medicine implementation some of machine learning
algorithms were tested to predict diabetes patients. The algorithms tested are Naive
Bayes, Bayesian Networks, Logistic Regression, and Logistic Decision Trees, where
the Logistic Regression resulted to perform better on the prediction tests. Knowledge
learned (the weights) via this algorithm are then used to calculate the probability that
a patient could have diabetes.

Keywords: knowledge, knowledge management, knowledge discovery, data
mining
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