REPUBLIKA E SHQIPËRISË
UNIVERSITETI I TIRANËS
FAKULTETI I SHKENCAVE NATYRORE
DEPARTAMENTI I INFORMATIKËS

EJUP RUSTEMI

SISTEMET INTELIGJENTE TË BIZNESIT DHE IMPLEMENTIMI I TYRE

DISERTACION DOKTORATURE

Udhëheqës shkencor
Prof.Dr.ILIA NINKA
Tiranë 2015

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
UNIVERSITETI I TIRANËS
FAKULTETI I SHKENCAVE NATYRORE
DEPARTAMENTI I INFORMATIKËS

EJUP RUSTEMI

SISTEMET INTELIGJENTE TË BIZNESIT DHE IMPLEMENTIMI I TYRE

DISERTACION DOKTORATURE

Udhëheqës shkencor
Prof.Dr.ILIA NINKA
Tiranë 2015

ii

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
UNIVERSITETI I TIRANËS
Disertacion
i
paraqitur nga

z.EJUP RUSTEMI
Për marrjen e gradës shkencore
DOKTOR
i
Shkencave të Informatikës

Mbrohet më datë:..............................para Jurisë

1.
2.
3.
4.
5.

......................................................................Kryetar
......................................................................Anëtar (Oponent)
...................................................................... Anëtar (Oponent)
...................................................................... Anëtar
...................................................................... Anëtar
iii

Faqja

LISTA E FIGURAVE
•

Fig. 1 Operatori në HPS

22

•

Fig. 2 Paraqitje hierarkike

23

•

Fig. 3 HPS model me tri nivele

24

•

Fig. 4 Evoluimi i modelit

25

•

Fig. 5 Paradigma e të mësuarit participues

28

•

Fig. 6 Pradigma e plotësuar më tej

29

•

Fig. 7 Elementet e IB-së

40

•

Fig. 8 Historiku i inteligjencës së biznesit

42

•

Fig. 9 Analiza dhe vendimi

48

•

Fig. 10 IB dhe metodologjia e të analizuarit

54

•

Fig. 11 Paraqitje piramidale e metodologjive

55

•

Fig. 12 Ciklet e IB-së

57

•

Fig. 13 Cikli analitik

58

•

Fig. 14 Etapat e IB-së

61

•

Fig. 15 Cikli implementues dhe kontrollues

63

•

Fig. 16 Strategjitë e analizës biznesore

67

•

Fig. 17 Tri llojet e strategjive kryesore

69

•

Fig. 18 Piramida strategjike

70

•

Fig. 19 Ndërlidhja në mes strategjive

73

•

Fig. 20 Informacioni dhe strategjia

74

•

Fig. 21 Rrota e informacionit

78

•

Fig. 22 Ndërtimi i dialogut

80

•

Fig. 23 Qendra e kompetencave

83

•

Fig. 24 Organizatat virtuele

84

•

Fig. 25 Niveli operacional

85

•

Fig. 26 Ambienti shtresor dhe hierarkik iIB-së

93

•

Fig. 27 Paneli i kontrollit

96

•

Fig. 28 Paneli i kontrollit

100

•

Fig. 29 Vendimet

118

iv

Faqja
•

Fig. 30 Mospërshtatshmëria e biznesit dhe inteligjencës

124

•

Fig. 31 Transferimi njerëzor i të dhënave

129

•

Fig. 32 XBRL në rrjet dhe intranet

131

•

Fig. 33 Indikatorët e performancës

132

•

Fig. 34 Raport financiar

133

•

Fig. 35 Raportet Ad-hoc

134

•

Fig. 36 iLytix (Raport modern financiar)

135

•

Fig. 37 Hardveri

137

•

Fig. 38 Struktura e IB-së të Microsoft-it

141

•

Fig. 39 Microsoft SQL Server Management Studio

143

•

Fig. 40 Microsft Excel

145

•

Fig. 41 Excel dokument në SharePoint

146

•

Fig. 42 Microsoft Visual Studio

148

•

Fig. 43 Cikli jetësor i të dhënave

150

•

Fig. 44 Funksionimi i siloseve

153

•

Fig. 45 SQL struktura për transformim

155

•

Fig. 46 Paraqitje vizuele e profitit

156

•

Fig. 47 Raportimi

157

•

Fig. 48 Algoritmi në SQL

158

•

Fig. 49 IBM DB2 Data Warehouse Edition

165

•

Fig. 50 Oracle Discoverer

168

•

Fig. 51 Struktura e një sistemi të IB-së në Oracle

170

•

Fig. 52 Raportimi dhe analiza

172

•

Fig. 53 Sistem i IB-së në Oracle

173

•

Fig. 54 Kubet

180

•

Fig. 55 Mesatarja mujore e shitjeve

186

•

Fig. 56 SQL Inspector

190

v

Faqja
•

Fig. 57 Oracle Database Object Browser

194

•

Fig. 58 Struktura e aplikacioneve në rrjet

199

•

Fig. 59 Microsoft Great Plains Software

200

•

Fig. 60 Shitjet bazuar tek konsumatorët kryesorë (ProClarity Corporation) 203

•

Fig. 61

•

Shitjet bazuar tek konsumatorët kryesorë. Krahasim kohor.
(ProClarity Corporation)

203

•

Fig. 62 Shitjet bazuar në klasin e konsumatorëve. (ProClarity Corporation) 204

•

Fig. 63 Rrënje e shitjes bazuar në konsumatorë. (ProClarity Corporation) 204

•

Fig. 64 Modeli i të dhënave

207

•

Fig. 65 Modeli i të dhënave me pas normalizimit

208

•

Fig. 66 Paraqitje grafike e skemës financiare

209

•

Fig. 67 Mënyra e vjetër e operimit

213

•

Fig. 68 Mënyra e re e operimit

214

•

Fig. 69 Paraqitje e detajuar e sistemit

217

•

Fig. 70 Realizuesit e projektit

218

vi

PËRMBAJTJA
H Y R J E ..........................................................................................................................................8
1.SISTEMET INTELIGJENTE.INTELIGJENCA E
BIZNESIT………………………………………………………………………………...……..…10
2.METODAT PËR EVALUIMIN E SISTEMEVE
INTELIGJENTE...............................................................................................................................17
3.INTELIGJENCA E
BIZNESIT.........................................................................................................................................38
4.ANALIZA E TË
DHËNAVE........................................................................................................................................64
5.MODELI ANALITIK I
BIZNESIT.........................................................................................................................................90
6.SISTEMET E BIZNESIT.SISTEMET PËR MBËSHTETJEN E
VENDIMMARRJES.......................................................................................................................102
7.PROFITI DHE INTELIGJENCA E
BIZNESIT.......................................................................................................................................115
8.TEKNOLOGJITË PËR SISTEME INTELIGJENTETË BIZNESIT TË MICROSOFT-it, IBM-it
DHE ORACLE-s.............................................................................................................................135
9.SISTEMET INTELIGJENTE DHE SISTEMET
FINANCIARE.................................................................................................................................194
10.INTELIGJENCA E BIZNESIT NË SISTEMIN FINANCIAR TË SHËRBIMIT POSTAR TË
MAQEDONISË...............................................................................................................................211
PËRFUNDIMI.................................................................................................................................218
LITERATURA................................................................................................................................221

HYRJE
Shumica e koncepteve të inteligjencës së biznesit nuk janë të reja, por të njejtat kanë
evoluar dhe janë definuar bazuar në përvojën e fituar nga sistemet e vjetra të informacionit,
e më vonë edhe nga aplikacionet për deponimin e të dhënave.
Duke pasur parasysh konkurencën vazhdimisht në rritje, në klimën e biznesit
bashkëkohore, është me rëndësi vitale që organizatat të ofrojnë qasje të shpejtë, efektive
dhe me sa më pak shpenzime, ndaj informacioneve të biznesit. Kjo ka rëndësi të posaçme
nëse organizatat dëshirojnë të mbijetojnë në mileniumin e ri. Zgjidhja e kësaj çështjeje
padyshim që është inteligjenca e biznesit, e cila ofron një tërësi teknologjish dhe produktesh
për t’i furnizuar shfrytëzuesit me informacione që u nevojiten për të gjetur përgjigjen e
pyetjeve të biznesit dhe për të marrë vendime taktike dhe strategjike të biznesit.
Sistemet e hershem të informacioneve të biznesit janë bazuar në paketa aplikacionesh me
të cilat shfrytëzuesve u janë ofruar informacionet e nevojshme. Rezultat i aplikacioneve e
tilla kanë qenë volumet e mëdha të letrave të cilat është dashur të kontrollohen nga
shfrytëzuesit për të gjetur përgjigjet që kanë kërkuar. Zhvillimet e mëtutjeshme kanë
prodhur aplikacione të cilat kanë ofruar një qasje më të shpejtë ndaj informacioneve, por
edhe ato kanë kërkuar qasje ndaj bazave operacionale komplekse të të dhënave.
E gjithë kjo është e mundur nëse kemi aplikacionet dhe veglat përkatëse për të analizuar
të dhënat, dhe çka është më e rëndësishme, ato të dhëna ti përgatisim në një format të
përshtatshëm për analizë. Për një person të biznesit kjo është gjëja kryesore, kurse për TI
komunitetin me rëndësi është posedimi i mjeteve për ndërtimin dhe menaxhimin e ambientit
të inteligjencës e biznesit.
Punimi ynë synon të qartësojë pikërisht këto çështje në lidhje me Inteligjencën afariste.
Punimi është i ndarë në dhjetë kapituj, ku secili në vete përmbledh sqarime në lidhje me
fusha specifike të aplikimit dhe shfrytëzimit të IB-së.
Kapitulli i parë flet për sistemet inteligjente si koncept i përgjithshëm dhe vendin që
sistemet inteligjente të biznesit e kanë në kuadër të tyre. Këtu më së shumti përshkruhet
ana matematikore e sistemeve (algoritme, vlera, etj.).
Kapitulli i dytë hedh një vështrim mbi zhvillimin e sistemeve inteligjente të biznesit. Në
këtë kapitull bëhet përshkrim detajor i metodave që shfrytëzohen për evoluimin e sistemeve
8

në fjalë, siç janë DELTA, HPS, etj.
Kapitulli i tretë paraqet një studim shumë detajor mbi inteligjencën e biznesit. Këtu flitet
për historikun, zhvillimin dhe rëndësinë që këto sisteme kanë në zhvillimin e biznesit në
përgjithësi.
Kapitulli i katërt ofron shembuj praktik për shfrytëzimin e IB-së. Ky kapitull flet për thelbin
e këtyre sistemve, pra, analizën e të dhënave dhe rëndësinë primare që ajo ka në evoluimin
e IB-së dhe ndikimin e saj në zhvillimin e ndërmarrjeve të biznesit.
Kapitulli i pestë paraqet vahzdimësi të kapitullit paraprak ku në mënyrë më specifike flitet
për modelin analitik të biznesit. Këtu rëndësi e veçantë i jepet krijimit të strategjive të
biznesit dhe rolit që analiza e të dhënave ka në këtë proces.
Kapitulli i gjashtë trajton çështjen më të rëndësishme që një ndërmarrje biznesi e ka si
detyrim, e që është vendimmarrja. Në këtë kapitull jepen shembuj konkret të vendimmarjes
në rrethana të ndryshme të biznesit, dhe poashtu paraqiten konkluzione në lidhje me atë
se a kanë ndikim pozitiv vendimet e marra. Kapitulli poashtu hedh vështrim edhe mbi
çështje të cilat kanë të bëjnë me faktorin kyç të biznesit, konsumatorin.
Kapitulli i shtatë hedh dritë mbi rezultatet e inteligjencës së biznesit, e që zakonisht kanë
të bëjnë me profitin. Kapitulli flet për mënyrat e arritjes dhe menaxhimit të profitit dhe
poashtu jepen edhe shembuj konkret për gabimet e mundshme që ndërmarrjet mund t’i
bëjnë gjatë proceseve të tilla.
Kapitulli i tetë bën përshkrimin e përpiktë të teknologjive të cilat i ofrojnë kompanitë më të
rëndësishme në lëminë e sistemeve inteligjente të biznesit, ato të Microsoft-it, IBM-it dhe
Oracle-it. Përveç përshkrimit teorik, kapitulli ofron edhe shembuj konkret për atë se si
funksionojnë teknologjitë në fjalë.
Kapitulli i nëntë eksploron lidhjen në mes sistemeve inteligjente të biznesit me ato
financiare. Këtu jepen edhe shembuj të teknologjive të reja menaxhuese siç janë Interneti,
eLearning, etj. që shpesh shfrytëzohen si mjete për edukimin e pjesëmarrësve në biznes.
Kapitulli i dhjetë ka të bëjë me aplikimin praktik të inteligjencës së biznesit në
telekomunikim me të dhëna konkrete mbi operimin e sistemit postar të Maqedonisë. Në
mënyrë detajore janë përshkruar teknologjitë e aplikuara për funksionimin e atij sistemi.
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1. SISTEMET INTELIGJENTE. INTELIGJENCA E BIZNESIT
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1.1.Sistemet inteligjente
Përparimet në fushën e inteligjencës artificiale, të a.q. ”llogaritja e butë” dhe fushava tjera
të ndërlidhura me to, kanë ofruar mundësi dhe sfida të reja për hulumtuesit të cilët duhet të
merren me probleme komplekse dhe të pasigurta, të cilat nuk mund të zgjidhen me metodat
tradicionale. Shumë qasje tradicionale të cilat janë kultivuar për probleme matematikore
mirë të definuara, me modele të sakta, mundet të kenë mangësi në autonominë e tyre dhe
aftësinë që kanë për vendimmarrje, dhe kështu nuk mund të ofrojnë zgjidhje adekuate për
ambiente të pasigurta dhe të papërcaktuara. Sistemet inteligjente paraqesin një qasje të re
ndaj këtyre problemeve. Këto sisteme dallohen me cilësi të shumta si: niveli i lartë i
autonomisë, logjikimi në momente të pasigurisë, performanca më e lartë në format e
kërkimin të qëllimit, niveli i lartë i abstraksionit, bashkimi i të dhënave nga më shumë
senzorë, mësimi dhe adaptimi në ambient heterogjen, etj(1).
Në jetën tonë të përditshme hasim në shumë probleme dhe sisteme të cilat janë aq
komplekse dhe të pasigurta sa që është e pamundur t’i paraqesim ato me modele të plota
dhe të sakta matematikore. Nga ana tjetër, përsëri ekziston nevoja për të projektuar,
rregulluar apo kontrolluar sistemet e tilla. Shembull, njerëzit mund të marrin informacion
përmes proceseve të ndryshme njohëse; ata mund të marrin vendime dhe bile mund edhe
të adaptohen në ambientin dinamik pa pasur nevojë të shfrytëzojnë modelet matematikore.
Motivimi për të projektuar sisteme inteligjente vjen nga nevoja për të imituar një proces të
tillë pa modele precize matematikore. Ekzistojnë tri komponente të cilat janë të nevojshme
për të krijuar sisteme inteligjente: përvetësimi dhe reprezentimi i njohurive, konkludimet dhe
proceset vendimmarrëse.
Mund të konsiderohen tri tipe të mundshme të njohurive apo pasqyrimit të informacioneve
që bëjnë përshkrimin e relacioneve input-output apo shkak-pasojë të sistemeve jolineare.
Ato janë: modelet analitike kuantitative, të dhënat dhe rregullat deduktive.
Kur asnjëri nga këto tipe nuk ofron njohuri të duhura dhe komplete për sjelljen e sistemeve,
lind nevoja e kombinimit të të tri domeneve heterogjene të informacionit. Nga kjo rrjedh që
do duhet konsideruar strategji të ndryshme modeluese për nxjerrjen e tipeve të ndryshme
të informacionit.
Rrjetet neurale janë më të përshtatshme për të pasqyruar relacionet input-output të
sistemeve jolineare. Duke pasur parasysh aftësinë e tyre rrumbullaksuese, nëse kemi sasi
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të duhur të të dhënave, rrjetet neurale mund të ofrojnë një pasqyrë mjaftë të saktë të vlerave
hyrëse dhe dalëse. Në anën tjetër, informacionet deduktive mund të nxirren duke
shfrytëzuar logjikën e papërcaktuar në formë të rregullit “if-then”. Pasaktësia e asocuar me
secilin përshkrim gjuhësor do të trajtohet duke shfrytëzuar të a.q. funksione të anëntarësisë.
Duke i kombinuar këto rregulla të papërcaktimit, mund të konstruktojmë një rrjet bazik të
papërcatuar të ngjashëm me rrjetet neurale.
Sisteme të cilat do të përfitonin nga kontrolli inteligjent dhe optimizimi përfshijnë
hidrocentralet dhe rrjetet e tyre distributive, komandat ushtarake dhe sistemet kontrolluese,
sistemet e kontrollit të trafikut ajror, sistemet biologjike dhe ato të prodhimtarisë.
Aktivitetet në zhvillimin e sistemeve inteligjente janë të shpërndara në disa disciplina. Në
përgjithësi, sistemet inteligjente bazohen në sistemet eksperte apo në teknikat si logjika e
papërcaktuar, rrjetet neurale dhe strategjitë evolutive. Aplikacionet e teknikave
programuese të sistemve eksperte, me siguri janë fusha me e avansuar e sistemeve
inteligjente. Këtë e verteton suksesi i arritur në këtë lëmi duke përfshirë rastet e CRAFR,
GEMS, GENAID dhe TEXSYS. Megjithatë, aplikacionet ekzistuese shfrytëzojnë algoritme
që varen nga ndërhyrja njerëzore dhe u mungon aftësia e shtimit automatik të njohurive,
apo aftësia e adaptimit ndaj ndryshimeve. Nga ana tjetër, teknikat e buta llogaritëse ofrojnë
potencial për mësim automatik, rezonim sistematik dhe aftësi adaptuese, dhe janë mundësi
e mirë për konstruktimin e sistemeve inteligjente.
Që nga mesi i viteve 80 kemi një bujë të madhe në fushën e kërkimeve të lidhura me rrjetet
neurale, logjikën e papërcaktuar dhe strategjitë evolutive. Kërkimet më të njohura janë ato
të Werbos (1989), Widrowit (1985) dhe ato të Narendrës dhe Parthasarathys (1990). Një
fushë tjetër e cila ka potencial për zhvillimin e sistemeve inteligjente është logjika e
papërcaktuar dhe kontrolli i saj. Në kontrast nga sistemet logjike klasike, logjika e
papërcaktuar ka për qëllim formulimin e modeleve të rezonimit të cilat japin rezultate të
përafërta, në dallim nga ato të sakta. Logjika e papërcaktuar ofron tolerancë për
mosprecizitet. Kjo karakteristikë ka tërhequr vëmendjen e hulumtuesve dhe inxhinierëve të
disciplinave të ndryshme të cilët duhet të projektojnë metodologji për sistemet e jo të qarta.
Strategjitë evolutive ofrojnë teknika optimale me anë të evoluimit dhe adaptimit dhe janë të
dobishme për optimizimin e problemeve komplekse dhe jo mirë të definuara.
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1.2.Teknikat e llogaritjes së butë
Viteve të fundit janë shfaqur teknika të ndryshme të llogaritjes së butë, si vegla të dobishme
për probleme të ndryshme shkencore dhe inxhinierike, të cilat nuk ka qenë e mundur të
trajtohen nga metodat tradicionale. Këto teknika ofrojnë mënyra efikase llogaritëse për
modelim, analizë dhe vendimmarrje ndaj fenomeneve komplekse. Në Wikipedia, llogaritja
e butë definohet si “koleksion i teknikave llogaritëse në shkencat kompjuterike, IA
(Inteligjenca Artificiale), të mësuarit e makinave dhe ca disciplinave tjera inxhinierike, të cilat
tentojnë të studiojnë, modelojnë dhe analizojnë fenomene mjaftë komplekse, për të cilat
metodat konvencionale nuk kanë ofruar zgjidhjen e duhur. Teknikat tipike të cilat i përkasin
llogaritjes së butë përfshijnë rrjetet neurale artificiale, njësitë dhe sistemet e papërcaktuara,
llogaritjet evolutive duke përfshirë strategjitë evolutive, inteligjenca e tufave dhe kërkimi
harmonik, rrjetet Bayesian, teoria e kaosit, etj. Shumica e këtyre teknikave, si inspirim kanë
proceset biologjike ose janë rezultat i tendencave për t’i imituar ato procese.
Shkencëtari Back jep përshkrimin në vijim:
Në kundërshtim nga skemat e llogaritjeve të forta, të cilat për qëllim kanë saktësinë dhe
vërtetësinë e plotë, teknikat e llogaritjes së butë tolerojnë joprecizitetin, të vërtetën e
pjesërishme, dhe pasigurinë e një problemi të dhënë. Llogaritja në fjalë, ofron efikasitet më
të lartë llogaritës, për konkluzionet e fituara, në krahasim me teknikat konvencionale. Një
kontrast tjetër i zakonshëm i llogaritjes së butë nga ajo e forta, është që rezonimi induktiv
luan rol më të madh.
Këto tipare bëjnë që ky lloj i llogaritjes të jetë mjaftë atraktiv kur kemi të bëjmë me sisteme
komplekse, jolineare dhe të pasigurta, të cilat nuk janë dhe aq të hapura ndaj ekspresioneve
precize matematikore.

1.2.1.Rrjetet neurale
Rrjetet neurale artificiale, apo thjeshtë rrjetet neurale, janë një metodë gjenerike e hartimit
ose pasqyrimit e relacioneve hyrje-dalje, ose mostrave të funskioneve jolineare apo të
dhënave përmes një ose më tepër shtresave të një grupi të ndërlidhur të neuroneve
artficiale. Këto rrjete procesojnë nyje, të quajtura neurone, të cilat mbledhin sinjalet hyrëse,
i procesojnë të njejtat dhe gjenerojnë një rezultat, kështu, duke bërë lidhje në mes shtresave
13

të neuroneve. Neuronet, zakonisht, informatën hyrëse e procesojnë përmes një funksioni
aktivues dhe gjenerojnë sinjalin dalës kur fuqia e sinjaleve hyrëse tejkalon një limit të
caktuar, i cili më tej u dërgohet neuroneve tjera përmes lidhjeve përkatëse. Neuronet dhe
lidhjet në mes shtresave të përafërta i mundësojnë rrjetit neural aftësinë e llogaritjes së
përafërt të relacioneve arbitraro-jolineare(2).
Rrjetet neurale artificiale mund të grupohen në rrjete të mbikqyrura dhe të pa mbikqyrura.
Rrjete e pambikqyrura u referohen atyre rrjeteve të cilat nuk kërkojnë të dhëna dalëse gjatë
mësimit apo përgatitjes, si që janë rrjetet adaptive të rezonancës. Rrjetet e mbikqyrura si
ato shumë-shtresore furnizuese (feedforward), kërkojnë si të dhëna hyrëse po ashtu edhe
dalëse.
Rrjetet neurale gjithashtu mund të grupohen edhe në rrjete statike dhe dinamike, varësisht
nga struktura e tyre. Rrjetet statike ofrojnë hartimin e të dhënave hyrëse dhe dalëse pa u
varur nga koha e lidhjes në mes shtresave ose neuroneve në strukturën e rrjetit. Në anën
tjetër, rrjetet dinamike kanë të ngulitura lidhje fidbeku me vonesa, dhe në këtë mënyrë mund
të ofrojnë një strukturë më kompakte për të pasqyruar relacionet dinamike. Shembull, rrjetet
e njohura radiale dhe pas-propaguese (backpropagation) i takojnë grupit të parë ndërsa ato
periodike atij të dytit.

1.2.3.Logjika e papërcaktuar
Paqartësia apo kompleksiteti i shumë sistemeve fizike apo proceseve, shpesh rezulton në
vështirësi për zhvillimin e modeleve të sakta analitike. Megjithatë, njerëzit përsëri mund të
përshkruajn sjelljen e sistemeve të tilla përmes proceseve të tyre njohëse; të paktën
kualitativisht. Një ekspert mund të ketë aftësi të kontrollojë një proces duke u bazuar në
njohuritë dhe vrojtimet e tija, pa ndihmën e modeleve matematikore.
Teoria e njësisë së papërcaktuar paraqet një grup konceptesh dhe teknikash që japin një
formë të precizitetit matematikor ndaj proceseve njohëse që në shumë mënyra janë
joprecize dhe të dykuptimta në bazë të standardeve të matematikës klasike (Kaufmann dhe
Gupta, 1988).
Në fakt, kjo teori bën që me papërcaktimin të merremi duke grupuar elemente të cilat nuk
kanë kufij të caktuar në klasa të ndryshme. Logjika e papërcaktuar shfrytëzon funksionet e
anëtarësisë të njësisë së papërcaktuar, vlerat e së cilës shtrihen mes 0 dhe 1, dhe lejon
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pasqyrimin gjuhësor të njohurive. Mospreciziteti i njohurive trajtohet nga funksionet e
anëtarësisë të asocuara me secilën vlerë gjuhësore. Në një kuptim më të ngushtë, logjika
e papërcaktuar është një sistem logjik, i cili paraqet një gjeneralizim të logjikës së
multivlerave (Zadeh, 2007). Nga ky shkak, teoria e papërcaktimit është aplikuar në shumë
probleme inxhinierike që janë shumë komplekse apo jo mirë të definuara për analizat
matematikore konvencionale(2).
Në një sistem të papërcaktuar, njohuritë pasqyrohen me rregullat “if-then” të asocuara me
variablat e papërcaktuara. Këto rregulla, bashkë me funksionet e anëtarësisë, procesohen
përmes të a.q. rregull kompozicional i konkludimit. Në dallim prej proceseve tjera
rezonuese, ku rezonimi kualitativ shfrytëzohet me rregulla të pastra gjuhësore, logjika e
konkluzioneve të papërcaktuara përfshin sinteza numerike bazuar në funskionet e
anëtarësisë për të formuar një tabelë të papërcaktuar vendimesh. Meqë sasitë e
sintetizuara gjatë një procedure të rezonimit të papërcaktuar në përgjithësi janë të
papërcaktuara, vendimi final poashtu është i tillë. Konkluzioni i papërcaktuar shpesh quhet
si rezonim i përafërt, pra, ai bën përputhjen e sasisë së proceseve me anë të rregullave
bazike për të bërë nxjerrje të papërcaktuara duke shfrytëzuar rregullën kompozicionale për
nxjerrjen e konkluzës.

1.2.4.Algoritmet evolutive
Paraqesin algoritme llogaritëse që për inspirim kanë procesin e evolucionit në natyrë. Ata
shfrytëzojnë principet e përzgjedhjes natyrore sipas së cilës favorizohen speciet më të forta
dhe mundësohet evolucionin i mëtutjeshëm për mbijetesë në kushtet e ambientit. Fokusi
parësor i algoritmeve evolutive është kerkimi i një pike globale optimale. Nga kjo rrjedh që
llogaritja evolutive është e përshtatshme për problemet e optimizimit me anë të
aplikacioneve, duke përfshirë, por jo vetëm, optimizimet projektuese, studimin e
parametrave optimal të rrjeteve neurale artificiale apo rrejteve funskionale me bazë të
papërcaktuar, ose projektimi optimal i parametrave kontrollues.
Algortimet evolutive mbështeten në të a.q. pasqyrim subsimbolik apo numerik të njohurive.
Në kundërshtim me fazat e mëhershme të studimit të IB-së (Inteligjenca Artificiale) ku
potencohej pasqyrimi simbolik duke shfrytëzuar logjikën predikuese, rrjetet semantike apo
kornizat, algoritmet evolutive imitojnë proceset evolutive në forma të lloagritjes.
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Algortimet tipike evolutive përfshijnë Programimin evolutiv (EP) dhe Algoritmin gjenetik
(GA).
Algortimet gjenetike paraqesin formën më të njohur të algoritmeve evolutive dhe janë
shfrytëzuar në mënyrë shumë aktive në fusha të ndryshme aplikacionesh.
Të gjitha tipet e algortimeve evolutive janë të ngjashme në mes veti, sepse që të gjitha janë
zhvilluar nga ideja e njejtë e aplikimit të principeve të evolucionit organik në problemet
optimizuese. Megjithatë, ata janë shumë të ndryshëm në procedurat e tyre të implementimit,
si dhe në skemat e pasqyrimit dhe në aftësitë e vetë-përshtatjes. Shembull, ES shfrytëzon
vektorët real si pasqyrime të kodimit, dhe kryesisht mutacionin dhe seleksionimin si
operatorë kërkues, ndërsa nga ana tjetër, GA shfrytëzon, të paktën fillimisht, pasqyrimet
me vargje binare; EP shfrytëzon makinat në gjendje fundore.
Përkundër dallimeve ndaj disa qasjeve specifike, Algoritmet evolutive, në përgjithësi,
ndajnë ca tipare të ngjashme si:


Popullimi i individëve



Nocioni i fitnesit



Nocioni i dinamikës së popullimit i dirigjuar nga fitnesi



Nocioni i trashëgimit të cilësive nga prindi tek fëmija

Në vitet e 90-ta, filloi bashkëveprimi në mes tre komuniteteve të ndryshme, dhe kështu, u
bënë shumë tentime nga secili komunitet për të plotësuar algoritmet e veta duke përshtatur
komponentet e nevojshme nga algoritmet tjera. Paraqitja e variablave qarkulluese
(lundruese) në vend të vargjeve binare tek GA, është një nga shembujt konkret të këtij
procesi (Michalewicz, 1996). Adoptimi i distribuimit të njëtrajtshëm për mutacionin e
variablave të numrave të plotë që hasim tek ES, duket se është marrë nga GA (Back dhe
Schtuz, 1995).
Kufijtë në mes të tri algoritmeve po zhduken ngadalë dhe hulumtuesit përshtasin skema
pasqyruese dhe operatorë nga algoritme të ndryhme evolutive, me qëllim të arrtitjes së
rezultateve sa më të mira.
Edhe pse jo aq e njohur, një teknikë tjetër evolutive mjaftë interesante është ajo e
inteligjencës së tufave, si optimizimi i kolonive të milingonave dhe optimizimi i tufës së
thërrmijave, të cilat janë mjaftë efektive për probleme shumë dimenzionale(2).
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2. METODAT PËR EVALUIMIN E SISTEMEVE INTELIGJENTE
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2.1.Metodat e studimit të sistemeve inteligjente evolutive
Kapaciteti për të evoluar dhe përshtatur ndaj një ambienti në ndryshim të vazhdueshëm,
është me rëndësi themelore për njeriun dhe sistemet tjera të jetesës. Kur fillojmë ndërtimin
e agjentëve llogaritës që tentojnë imitimin e kapaciteteve njerëzore, ne gjithashtu duhet
marrë në konsideratë çështjen e sistemeve që evoluojnë në mënyrë autonome. Fokusi ynë
është tek sistemet inteligjente të bazuara në njohuri. Në këto tipe sistemesh, për të
implementuar evolucionin, kërkohet baraspeshimi i mësimit dhe ndryshimit, ku në të njejtën
kohë do respektohet njohuria e akumuluar më parë. Këtu do të bëjmë përshkrimin e dy
instrumenteve për paraqitjen e sjelljes evolutive te një sistem inteligjent. I pari është
struktura hierarkike e prioritarizuar (HPS), ndërsa i dyti, paradigma e mësimit participuese
(PLP). HPS ofron një kornizë hierakike për organizimin e njohurive. Natyra hierarkike i
mundëson prioritarizimin implicit të njohurisë, ashtu që evolucioni do të mund të
implementohet duke gjetur njohuri të reja në nivelet më të larta të hierarkisë. Duhet trajtuar
dy aspekte të rëndësishme. I pari ka të bëjë me procesin e agregimit të informacioneve të
siguruara në nivelet e ndryshme të hierarkisë. Kjo arrihet me operatorin përditësues të
hierarkisë. Aspekti tjetër është procesi i evoluimit të modelit përderisa hasim në
informacione të cilat aludojnë se janë duke ndodhur ndryshime.
Paradigma e mësimit participuese ofron një paradigmë të përgjithshme e cila thekson rolin
e asaj që tanimë e dimë gjatë procesit të mësimit. Këtu, atributi për të cilin jemi duke
mësuar, nuk konsiderohet vetëm si një qëllim i cili shtyhet verbërisht nga vëzhgimet e reja,
por merret edhe si një participues për të determinuar validitetin e informacionit të ri.
Mbështetja në të dy këto instrumente paraqet një operacion agregimi jolinear i cili paraqitet
si gjykues i njohurive të mbajtura në nivele të ndryshme. Kryesorë për këtë tip agregimi
është procesi gjatë të cilit njohuria e privilegjuar është ajo që vendos se në ç’shkallë do të
lejohet ndikimi i njohurisë më pak të favorizuar(2).

2.2.Përshkrimi i modelit hierakik të prioritarizuar
Siç do të shohim në vijim, ky model ofron një kornizë shumë të pasur për konstruktimin e
sistemeve evolutive. HPS ofron prezentimin hierarkik të njohurive në bazë të rregullave të
papërcaktuara dhe është i pajisur me vegla për të gjeneruar një output nëse ekziston një
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input. Për të shfrytëzuar këtë kornizë hierarkike për arritjen e konkluzioneve, duhet të
sigurojmë një operator të ri agregimi që quhet operatori hierarkik i përditësimit (HEU), i cili
do të mundësojë kalimin e informacioneve përmes niveleve të ndryshme të hierarkisë. Një
cilësi e rëndësishme e makinerisë për nxjerje të konkluzioneve të HPS-së, ka të bëjë me
prioritarizimin implicit të rregullave; sa më lartë në HPS të jetë rregulla, aq më i lartë është
prioriteti. Efekti i krejt kësaj është se ne kërkojmë zgjidhje në një mënyrë të rregulluar, duke
filluar nga lart. Sa të jetë gjetur në zgjidhje, nuk ka më nevojë për të kërkuar në nivelet më
të ulta. Ky tip strukture, në mënyrë shumë të natyrshme lejon futjen e rregullave të
zgjedhura më parë, të cilat mund të rezidojnë në nivelet më të ulta të strukturës. Gjithashtu,
posedon edhe një mekanizëm trashëgues për të evoluar, duke shtuar nivele tjera mbi
informacionet që duam ti hedhim jashta strukturës.
Një çështje tjetër e rëndësishme e shfrytëzimit të strukturës HPS është mësimi i vet modelit.
Kjo involvon përcaktimin e përmbajtjes së rregullave dhe përcaktimin e nivelit tek i cili do të
paraqitet rregulla. Si tek të gjitha sistemet e bazuara në njohuri, mësimi mund të ndodh në
shumë mënyra. Në këtë skenar qëndrojnë dy pika ekstreme. Njëra ka të bëj me rastet kur
njohuria tregohet nga eksperti (zakonisht njeriu), e tjetra është situata kur na është ofruar
vetëm një vëzhgim me hyrje-dalje, dhe ne nuk kemi mundësi tjetër pos shfrytëzimit të të
dhënave në dispozicion dhe kështu të nxjerrim rregulla të bazuara në to. Shumica e rasteve
qëndrojnë në mes këtyre dy ekstremeve.
Këtu do të diskutojmë për një tip meknizmi të të mësuarit i cili quhet DELTA. Fillojmë duke
inicuar HPS-në me rregulla të predefinuara nga eksperti e pastaj i shfrytëzojmë vëzhgimet
hyrje-dalje për të modifikuar dhe përshtatur këtë inicim. Duke shfrytëzuar përparësitë që ka
HPS, ne jemi në gjendje të paraqesim ca përjashtime nga rregullat më përgjithësuese duke
u dhënë të njejtave prioritet më të lartë dhe duke i paraqitur ato në nivelet më të larta të
hierarkisë. Këto përjashtime, në vetvete, mund të paraqesin rregulla apo pika tjera specifike.
Kjo mund të shihet si një tip i mekanizmit “harrues” i cili do lejojë implementimin e teknikave
përshtatëse dinamike të mësimit, të cilat në vazhdimësi do ta evoluojnë modelin.

2.3.Modeli HPS
Në vazhdim do të bëjmë përshkrimin e strukturës bazike dhe rezonimin përkatës të kornizës
modeluese të sistemit të papërcaktuar, apo thjesht HPS.
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Të supozojmë që jemi duke modeluar një sistem me inputet V dhe W dhe outputin U. Në
secilin nivel të HPS-së kemi një koleksion rregullash të papërcaktuara if-then. Pra, për
secilin nivel j, kemi një koleksion rregullash nj:
nëse V është Aji dhe W është Bji, atëherë U is Dji I = 1,…,nj

Koleksionin e rregullave të nivelit të j-të do ta shënojmë si Rj. Nëse vlera e variablës V do
të ishte V=x* dhe e W, W=y*, dhe nëse do zbatonim konkluzën standarde të papërcaktuar
ndaj rregullave në nivelin j, do të fitojmë një nënnjësi të papërcaktuar F j mbi universin e U,
ku
1

𝑛𝑗

1

𝑛𝑗

Fj(z)=𝑇 ∑𝑖=1 𝜆jiDji(z) me λji=Aji(x*)ɅBji(y*) dhe T=𝑇 ∑𝑖=1 𝜆ji
Ne gjithashtu do të mund të llogarisim Fj(z)=Maxi[λjiɅDji(z)] aplikimin e procesit të thjeshtë
të konkludimit të papërcaktuar e shënojmë me një input të dhënë V=x* dhe W=y*, ndaj kësaj
baze të nën-rregullës si Fj = Rj. Input.
Në këtë HPS model, outputi i nivelit j paraqet kombinim të Fj dhe outputit të nivelit paraprak.
Outputin e nivelit jth e shënojmë si Gj-1, me Fj duke shfrytëzuar operatorin përditësues
hierarkik të definua më pas. Outputi i nivelit të fundit, Gn, është output modeli i përgjithshëm
E. procesin e inicojmë duke duke ia caktuar G0=∅.
Çelësi i mekanizmit në HPS është operatori Gj=γ(Gj-1, Fj), ku

Gj(z) = Gj-1(z) + (1+αj-1)Fj(z)

Këtu, αj-1=Maxz[Gj-1(z)] ka vlerën më të madhe të anëtarësisë në Gj-1. Fig 1.
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Fig. 1 Operatori në HPS

Të hedhim një shikim në funskionimin e këtij operatori. Shohim që nuk është në favorin tonë
që vlera e Gj(z) të varet, nëpërmjet funksionit αj-1, nga nota e anëtarësisë së elementeve
përveç z. gjithashtu shohim se nësë αj-1=1, nuk ndodhën asnjë ndryshim. Në mënyrë më
përgjithësore, sa më e madhe të jetë vlera e αj-1, aq më i vogël do jetë efekti në nivelin
aktual. Pra, shohim që αj-1, luan rolin e një funskioni bllokues. Përkatësisht, nëse për një
nivel j fitojmë një situatë në të cilën Gj është normale, dhe ka një element me notë
anëtarësie 1, procesi i agregimit ndalet.
Është poashtu e qartë që Gj-1 dhe Fj nuk kanë trajtim simetrik. Pra, kur jemi afër të kemi ca
elemente në Gj-1 me notë anëtarësie 1, procesi i shtimit të informacioneve ngadalësohet.
Forma e operatorit në fjalë implementon një prioritarizim të rregullave. Rregullat e niveleve
më të larta të hierarkisë hulumtohen së pari; nëse gjendet zgjidhje e mirë, nuk shikojmë më
tutje.
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Fig. 2 Paraqitje hierarkike

2.4.Modeli DELTA
Deri tani kemi bërë përshkrimin e mekanizmit të asocuar me HPS. Por, nuk kemi thënë se
si i kemi fituar rregullat në model. Kjo është në çështje mjaftë e rëndësishme gjatë
kondtruktimit të në modeli HPS. Formati i modelit HPS, ofron metoda të ndryshme për
çështjen në fjalë.
Në këtë pjesë do të nënvizojmë një qasje të mësimit dinamike për konstruktimin e një HPS
që do lejonte sistemin të mësojë dhe evoluojë në vazhdimësi. Ky quhet modeli DELTA
(default-exception-learning-that’s-adaptive).
Gjatë kësaj qasjeje, HPS-në e inicojmë duke ofruar një pasqyrim të prezgjedhur të relacionit
që duam ta modelojmë. Në këtë mënyrë, ne lejojmë që ndërtuesi i sistemit të sigurojë një
model fillestar të sistemit i cili, më vonë, do të ketë shtojca pasi të kemi të dhëna tjera për
performancën e tij. Ky model fillestar mund të jetë aq i thjeshtë apo kompleks sa do jenë
njohuritë e dizenjuesit të tij. Shtimi i njohurive në strukturë do të dirigjohet nga vëzhgimet të
cilat do jenë përjashtime nga situata që ne e dimë. Përjashtimet do të merren dhe ruhen në
nivelin më të lartë të hierarkisë. Grupet e përjashtimeve do të agregohen për të formuar
rregulla të reja, të cilat do të ruhen në nivelin vijues të hierarkisë.
Do të shfrytëzojmë një HPS model me tri nivele (Fig. 3). Që shpjegimi të jetë më i qartë, do
të supozojmë që modeli të ketë vetëm një input të vetëm. Zgjerimi në inpute të shumfishta
është i thjeshtë(2).
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Fig. 3 HPS model me tri nivele

Konstruktimi i strukturës fillon me nivelin e parë dhe të dytë në gjendje të zbrazët. Niveli i
tretë inicohet me informacionet e prezgjedhura për strukturën e relacionit në mes vriablas
input V dhe asaj output U. Përkatësisht niveli i tretë përmban rregullat e prezgjedhura të
formës

nëse V është A atëherë U është f(V)

f(V) paraqet një relacion funksional të përshkruar, kurse A është një nën-njësi e
papërcaktuar që tregon shtrirjen e rregullës së prezgjedhur. Njohuria e prezgjedhur mund
të jetë çfarëdo manifestimi e pritjeve paraprake të modeluesit të sitemit. Mund të jetë një
rregull i thjeshtë që thotë U=b për të gjitha vlerat e V, një relacion linear që thotë U=k1+k2V
për të gjitha vlerat e V, ose një koleksion rregullash më komplekse i bazuar në ndarjen e
hapësirës hyrëse.
Modeli do të evoluojë bazuar në vëzhgimet që do i shfaqen, posaçërisht ato vëzhgime që
merren si përjashtime. Përkatësisht, informacionet në nivelet 1 dhe 2 do të fitohen nga
vëzhgimet e parashtruara ndaj modelit. Si do të shohim, niveli 1 do të përmbajë fakte mbi
vëzhgimet individuale që bëjë përjashtim nga ajo që dimë paraprakisht. Niveli 2 do të
përmbajë rregulla që do bëjnë agregimin e atyre përjashtimeve. Procesi agregues i
shfrytëzuar këtu, në mas të madhe është në frymën e metodës së grumbullimit malor
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(mountain clustering method), të paraqitur nga Yager dhe Filev.
Në vijim do të bëjmë përshkrimin bazik të mekanizmit për konstruktimin e këtij lloji të HPS
(Fig. 4).

Fig. 4 Evoluimi i modelit

Vëzhgimi (x, y) i shfaqet modelit. Bëjmë llogaritjen e outputit për inputin x dhe të njejtin e
shënojmë si y*. Më pas, këtë llogaritje e krahasojmë me outputin e dëshiruar. Nëse y dhe
y* janë afër njëra-tjetrës, ne mund të mospërfillim këtë të dhënë dhe mund të supozojmë se
e njejta nuk ofron asnjë mësim. Nëse ndodh e kundërta, pra y dhe y * nuk janë të afërta,
atëherë atë të dhënë e shfrytëzojmë për modifikim të HPS. Më saktësisht për palën (y, y*),
llogarisim vlerën Close(y, y*)≥α, një nivel pragor, mopërfillim të dhënën. Nëse Close(y,
y*)<α, shfrytëzojmë të dhënën për të përditësuar modelin. Për këtë vëzhgim shënojmë P =
1 – Close(y, y*) si masë për aftësinë e këtij obervimi të njihet si përjashtim, gjegjësisht fuqinë
e tij e të qenit përjashtim. Ky vëzhgim vehet në nivelin më të lartë të modelit aktual në formë
të rregullës së pikëve,

nëse V është x, atëherë U është y

Për të thjeshtëzuar, këta rregull do ta shënojmë si point(x, y). Më tutje këtë rregull do ta
asocojmë me një vlerë M, të cilën do ta inicojmë si P, fuqia e të qenit përjashtim. Siç do të
shohim, vlera M do të shfrytëzohet në të njejtën mënyrë si funksioni mal që shfrytëzohet tek
metoda e malit, për të ndihmuar në agregimin e përjahtimeve pikë për të formuar rregullat
e përjashtimit. Pastaj bëjmë përditësimin e vlerës M për të gjitha rregullat përjashtuese në
nivelin më të lartë të HPS. Për secilën rregull pikë, nëse V është xi atëherë U është yi. Në
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nivelin më të lartë bëjmë përditësimin e Mi si në vijim:
M’i = Mi +Pe-Distance((x,y)-(xi,yi))

Pra, si rezultat i hasjes së një vëzhgimi i cili konsiderohet një përjashtim, të njejtin e shtojmë
në modelin aktual dhe bëjmë modifikimin e vlerës M të të gjitha përjashtimeve tjera duke u
shtuar atyre një vlerë proporcionale me fuqinë e përjashtimit aktual të moduluar nga
distanca që ajo ka ndaj përjashtimit aktual.
Pastaj kotrollojmë nëse shtesa në fjalë ka shkaktuar akumulimin e përjashtimeve të cilat
mund të mblidhen për të formuar një rregull përjashtimi; këtu i shfrytëzojmë vlerat M.
Me fjalë tjera, gjejmë pikën me vlerë M më të madhe në nivelin më te lartë të modelit. Këtë
vlerë do ta shënpojmë si M dhe do supozojmë se e njeta ndodh për pikën (x,y). nëse M ≥β,
ku β paraqet vlerë pragu të formimit të rregullës së përjashtimit, krijojmë një rregull tjetër në
formën në vijim:

nëse V është rreth x, atëherë U është rreth y

Ku, siç u përmend më lartë, x dhe y janë koordinatat e pikës së të dhënave me vlerën më
të madhe të M-së. Ky rregul i ri shtohet tek niveli i dytë i HPS-së. Pra, shohim që një
koleksion përjashtimesh të përafërta me njëra-tjetrën të fokususara tek (x,y), formojnë një
rregull përjashtimi në nivelin e dytë. Duhet potencuar që funksioni M është ai që na ndihmon
të masim fuqinë e pikës përjashtuese në nivelin e parë e cila do të jetë nukleus i një rregullë
përjashtimi në nivelin e dytë.
Hapi i fundit është spastrimi dhe reduktimi i nivelit më të lartë duke eliminuar përjashtimet
individuale të cilat tanimë janë nën ombrellën e rregullit të ri të krijuar në nivelin e dytë. Së
pari modifikojmë funksionin M në secilën pikë (x,y) në nivelin më të lartë për të fromuar M’,
ku
M’(x,y) = M(x,y)-Me-Distance((x,y)-(x,y))
Më pas eliminojmë të gjitha rregullat për të cilat M’(x,y)≤1-α.
Pastaj lejojmë që A dhe B të jënë nën-njësitë e papërcaktuara për x dhe y. Për secilën pikë
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përjashtimi në nivelin më të lartë, llogarisim A(xi) dhe B(yi) dhe bëjmë që ti=Min (A(xi), B(yi)).
Në vazhdim përjashtojmë të eliminojmë të gjitha përjashtimet për të cilat ti≥λ, një prag për
spastrimin e përjashtimeve(2).
Duhet thënë që procedura e mësipërme ka një numër parametrash të cilat ndikojnë në
veprimet tona. Në veçanti ne paraqitëm α, β dhe λ. Me ndihmën e këtyre parametrave ne
jemi në gjendje të kontrollojmë veçantinë e procesit të mësimit. Shembull, sa më i vogël të
jetë α, aq më i madh do të jetë rigoroziteti për të përcaktuar se një vëzhgim paraqet
përjashtim; kjo është e lidhur me senzitivitetin tonë ndaj përjashtimeve. Parametri β
determinon mundësinë e formulimit të rregullave të reja. Zgjedhja e këtyre parametrave gati
krejtësisht është në frymën e zgjedhjes së normës së mësimit e cila shfrytëzohet në
teknikën e mësimn klasike gradiente siç është propagimi i prapëm. Përvoja e shfrytëzimit
të kësaj makinerie të bazuar në përjashtime padyshim se do ta frocojë njohurinë tonë për
efektet e përzgjedhjes së parametrave. Në një nivel më të thellë, përzgjedhja e këtyre
parametrave duhet bazuar nga ajo se si ne duam që të bëhet mësimi, dhe kështu do na jep
një shkallë lirie gjatë dizejnimit të mekanizmit tonë të të mësuarit, duke rezultuar në një
mësim me individualitet të lartë, njësoi si të mësuarit njerëzor.
Është me rëndësi të theksohen ca cilësi të dukshme të mekanizmit DELTA. Shohim që
mekanizmi është i tipit përshtatës. Sistemi inicohet me njohuritë aktuale që ka shfrytëzuesi,
sistem ky i cili më vonë kompletohet bazuar në vëzhgimet që do ti hasim. Pra, shohim një
aftësi për të evoluar. Edhe nëse i njejti do të shfrytëzohet për të ofruar outpute, aj prap do
të mësohet nga gabimet e veta. Gjithashtu shohim që informacioni futet në sistem në formë
të onbservimit dhe lëviz poshtë sistemit me rregulla mjaftë të ngjashme me mënyrën se si
njerëzit bëjnë procesimin e informacioneve në bazë të eksperiencës.

2.5.Paradigma e të mësuarit participuese (PLP)
Të mësuarit participuese paraqet në paradigmë për sistemet kompjuterike të mësimit,
premisa bazë e së cilës thotë që mësimi bëhet në kuadër të kornizave të asaj që dihet apo
besohet paraprakisht. Nga kjo rrjedh që secili aspekt i procesit të mësimit ndikohet dhe
udhëzohet nga sistemi aktual i të besuarit të atij që mëson. Kjo mënyrë e mësimit thekson
faktin se gjatë mësimit ne jemi në një situatë ku njohuria aktuale e asaj që duam ta
mësojmë, participon në procesin e mësimit për vetveten. Kjo është e lidhur afër me idenë
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e Quine-it për rrjetin e besimit. Vepra tanimë klasike e Kuhn-it bën përshkrimin e ideve që
ndërlidhen me këtë, në kornizën e përparimeve shkencore. Me këtë paradigmë, tentojmë
që në fushën e inteligjencës kompjuterike të fusim aspekte të rëndësishme të mësimit
njerëzore. Ajo që është e qartë për të mësuarit njerëzor është fakti që ajo manifeston një
agregacion jo komutativ të infromatave. Zakonisht, informacion më e hershme vlerësohet
më shumë. Të mësuarit participues karakterizohet nga ajo që bën mbrojtjen e strukturës
sonë të besimit nga lëkundjet e mëdha si rezultat i observimeve anomalike dhe të gabuara,
dhe përsëri duke na lejuar mësimn e njohurive të reja. Kryesore për këtë paradigmë është
ajo që vëzhgimet të cilat nuk përputhen me besimin tonë paraprak, përgjithësisht
zbarkohen.

Fig. 5 Paradigma e të mësuarit participues

Një përvojë e cila i jepet sistemit, së pari dërgohet tek komponenta e pranimit. Kjo
komponentë, e cila është nën kontrollin e gjendjes aktuale të besimit, nëse vlerësohet si
kompatibile, përvoja lëshohet më tutje tek komponentet tjera, të cilat këtë përvoja do ta
shfrytëzojnë për të përditësuar besimin aktual. Nëse e njejta vlerësohet si jokompatibile, ajo
thjeshtë do të largohet dhe nuk do merret parasysh për mësim. Pra, këtu shohim që
komponenta e pranimit luan rolin e një plotësuesi në respekt me atë që duhet vendosur se
cilat përevoja do të shfrytëzohen. Duhet theksuar që gjendja e besimeve aktuale participon
në këtë opercaion filtrues. Këtu duhet gjithashtu të potencojmë që shumë paradigma të
mësimit nuk e posedojnë këtë mekanizëm filtrues; sistemet e tilla lejojnë kalimin e të gjitha
të dhënave të cilat e modifikojnë gjendjen aktuale të besimit.
Si shkak i kësaj strukture, karakteristikë e kësaj paradigme është ajo që përvoja ka ndikimin
më të madh për revizion kur e njëjta do të konsiderohet si kompatibile. Përkatësisht, pëvojat
që në masë të madhe do jenë jo kompatibile, largohen. Struktura e tillë është më efikase
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kur ballafaqohet me përvoja të cilat japin mesazhin “Ajo që di është mirë, me përjashtim të
një pjese të vogël”. Si rezultat i kësaj, shfrytëzimi i paradigmës bëhet në raste kur duam të
ndryshojmë një pjesë të vogël nga ajo që dimë paraprakisht. Në anën tjetër, kur paradigma
ballafaqohet me raste që japin mesazhin “Krejt ajo çka di është gabim, kjo është e vërteta”,
e njejta largon atë çka i thuhet. Me fjalë tjera, paradigma paraqet një istem konservativ të
mësimit i cili është shumë stabil. Shohim që hapësira e të mësuarit participues shfrytëzon
përvojat simpatetike për të modifikuar vetveten. Përgjithësisht, një sistem i bazuar në këtë
paradigmë, shfrytëzon të gjithë kontekstin e një vëzhgimi (përvoje) për të gjykuar diçka në
lidhje me besueshmërinë e vëzhgimit në respekt me besimet e agjentit që mëson; nëse
gjen që e tërë përvoja është e besueshme, ai do të modifikojë besimin duke akomoduar
çdo pjesë të përvojës që është në konflikt me besimin. Pra, nëse pjesa më e madhe e
përvojës është kompatibile be besimin e agjentit që mëson, agjenti, pjesën e cila devijon
mund ta shfrytëzojë për mësim.
Derisa funksioni pranues vepron në drejtim të mbrojtjes së një agjenti ndaj përgjigjes ndaj
të dhënave “të këqija”, ai ka edhe një anë negative. Nëse agjenti i cili e shfrytëzon
paradigmën ka një sitem të gabuar për botën, funksioni në fjalë, lejon që agjenti të mbetet
me gabimet e tija me anë të bllokimit të vëzhgimeve të sakta të cilat do të jenë në konflikt
me modelin e besimit të gabuar.

Fig. 6 Pradigma e plotësuar më tej

Mekanizmi i zgjimit paraqet një komponentë autonome e cila nuk është nën kontrollin e
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gjendjës aktuale të besimit. Roli i tij është vëzhgimi i veprimitarisë së funksionit pranues.
Nëse sa më shumë vëzhgime refuzohen si jokompatibile, kjo komponentë “zgjon” agjentin
ndaj faktit se diçka mund të jetë gabim me të besuarit e tij paraprak. Shkaktohet një humbje
besimi. Kjo humbje e besimit ndikon në dobësimin e apektit filtrues të komponentës
pranuese dhe lejon kalimin e përvojave hyrëse të cilat nuk është e patjetërsueshme të jenë
kompatibile me bindjen paraprake për t’u shfrytëzuar si ndihmesa për përditësimin e asaj
bindjeje. Kjo situatë mund te rezultojë në një mësim të përshpejtuar në një ambient
ndryshues, sa te jetë zgjuar agjenti. Në thelb, roli i mekanizmit zgjues është të ndihmojë
agjentin të dalë nga gjendja që mund të jetë e gabuar.
Në themel, hasim dy mekanizma bashkëpunues. Mekanizmi i parë i manifestuar nga
funksioni pranues është konservativ; ai supozon që bindja aktuale është thelbësisht e saktë
dhe kërkon vetëm rregullime të vogla. Ai refuzon përvojat jo kompatibile dhe nuk lejon që
të njejtat të bëjnë modifikimin e bindjes aktuale. Mekanizmi i dytë, i kontrolluar nga
mekanizmi zgjues, është më pak konservativ dhe lejon mundësinë që bindja aktuale mund
të jetë e gabuar. Ky mekanizëm në përgjithësi mbahet në gjendje jofunksionale deri në
momentint kur ai aktivizohet nga akumulimi i vëzhgimeve hyrëse të cilat janë në konflikt me
bindjen aktuale. Duhet potencuar që ky mekanizëm nuk përmban asnjë njohuri nga besimi
aktual; e gjithë njohuria rezidon në sistemin e besimit. Në themel, ai është një sistem
shënues i cili llogarit veprimtarinë e sistemit aktual të besimit. Këtë e arrin duke potencuar
se sa shpesh sistemi ka hasur në vëzhgime jo kompatibile. Efekti i tij nuk manifestohet nga
një përvojë individuale jo kompatibile, por nga akumulimi i përvojave të tilla(2).

2.6.Një model i të mësuarit participues
Siç u tha deri më tani të mësuarit participues ofron në paradigmë për konstruktimin e
sistemeve kompjuterike të mësimit, i cili si i tillë mund të shfrytëzohet në ambiente të
ndryshme të mësimit. Në vazhdim do të japim një shembull të një agjenti që mëson bazuar
në PLP, për të ilustruar instantimin e ideve të përshkruara deri tash. Edhe pse ky është një
shembull shumë i rëndësishëm i të mësuarit në ambiente kuantitative, duhet theksuar që
PLP gjithashtu mund të jetë i dobishëm edhe në ambientet e mësimit simbolike të cilat
hasen tek inteligjenca artificiale dhe komunitetit i të mësuarit të makinave.
Në këtë ilustrim kemi një koleksion variablash, x(i), i=1 deri n. Neve na intereson të mësojmë
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vlerën e këtij koleksioni variablash. Është me rëndësi të theksohet multidimensionaliteti i
ambientit në të cilin agjenti bën mësimn. Multidimensionaliteti, i cili është prezent në shumë
përvoja të jetës reale, është krucial për funksionimin e paradigmës së mësimit participuese,
ngase pranueshmëria e një përvoje varet nga kompatibiliteti i koleksionit të vlerave të
vëzhguara, si një tërësi, me bindjen aktuale të agjentit. Për thjeshtëzim, supozojmë vlerën
x(i)Є[0,1]. Gjendja aktuale e bindjes së sistemit konsiston nga një vektor Vk-1, komponentët
Vk-1(i), i=1 deri n, e të cilit përbëhen nga bindja aktuale e agjentit në lidhje me vlerat e x(i).
Ajo është çka agjenti ka mësuar pas vëzhgimit k-1. Vëzhgimi aktual përbëhet nga vektori
Dk, komponetët dK(i), i=1 deri n, e të cilit janë vëzhgime për veriablën x(i). duke shfrytëzuar
mekanizmin participues, përditësimi i bindjes sonë aktuale është vektori Vk komponentët e
të cilit janë:
Vk(i)=Vk-1(i)+αpk(1-ak)(dk(i)-Vk-1(i))

(I)

Duke shfrytëzuar shënimin vektor, këtë mund ta paraqesim si:
Vk=Vk-1+αpk(1-ak)(Dk-Vk-1)

(Ib)

Në ekuacionin më lartë, αЄ[0,1], është norma bazike e mësimit. Termi pk është
kompatibiliteti i vëzhgimit Dk me bindjen aktuale Vk-1. Kjo fitohet si në vijim:
1

pk=(1-𝑛 ∑𝑛𝑖=1 |𝑑k(i)-Vk-1(i)|)
Është theksuar që pkЄ[0,1]. Sa më e madhe të jetë pk, aq më i madh do të jetë
kompatibiliteti. Një cilësi e rëndësishme e cila duhet theksuar është roli që luan
multidimensionaliteti në përcaktimin e kompatibilitetit pk. Në thelb, sistemi shikon
kompatibilitetet individuale që janë shprehur me dk(i)-Vk-1(i), për të përcaktuar
kompatibilitetin e përgjithshëm pk. Ekziston një rast i veçantë ku për shumicën e variablave
individuale kemi kompatibilitet të mirë në mes vëzhgimit dhe bindjes kurse për një numër të
vogël jo. Në këtë rast, për shkak se kemi një epërsi të pajtueshmërisë do të kemi vlerë më
të lartë të pk dhe sistemi do të jetë i hapur për mësim. Këtu, sistemi ka pranuar një pjesë të
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dhënash të cilat ai i merr si vëzhgime të besueshme bazuar në sistemin e bindjes që ai ka,
dhe prandaj ai është i hapur ta pranojë atë pjesë dhe të mësojë nga pjesa më e vogël e
vëzhgimit, që nuk është ajo që ai beson. Vëzhgimet e tilla do ti quajmë vëzhgime afërsie.
Hapja e agjentit ndaj këtyre vëzhgimeve luan një rol të rëndësishëm në lejimin e PL sistemit
të mësojë shpejt në një mënyrë inkrementuese.
Termi ak është norma e zgjimit. Ky fitohet nga procesimi i kompatibilitetit duke shfrytëzuar
formulën:

ak=(1-β)ak-1+β(1-pk)

Këtu, βЄ[0,1] , është norma e mësimit. Siç u tha, në përgjithësi βështë më pak se α. Shohim
që ak në thelb është një vlerësim i përafërt i negacionit, një minus, kompatibilitetit. Këtu
shohim një normë të ulët të zgjimit, vlera të vogla të ak, që është një indikacion i një
korespondence të mirë në mes bindjes së agjentit dhe ambientit të jashtëm. Në këtë rast,
agjenti ka besim tek saktësia e sistemit të tij të bindjes. Nga ana tjetër, një vlerë e a k më
afër njëshit, zgjon agjentin për faktin që duket se ka një inkonsistencë në mes bindjes së tij
dhe ambientit të jashjtëm.
Nga ekuacioni (Ib) shohim se kur ak≈0, të mësuarit nga vëzhgimi aktual Dk, në masë të
madhe, është moduluar nga pk, kompatibiliteti i Dk me bindjen aktuale Vk-1. Nëse
kompatibiliteti pk është i lartë, mësojmë me një normë më afër α, në të kundërtën, nuk kemi
mësim nga vëzhgimi aktual. Nga ana tjetër kur ak≈1, ku edhe agjenti interesohet për
saktësinë e bindjes së tij, termi pk(1-ak)≈1 është i pavarur nga vlera pk dhe kështu agjenti
nuk është i penguar nga bindja paraprake që të shikojë në të gjitha vëzhgimet.
Duhet potencuar që algoritmi përditësues (I) është afërsisht i lidhur me rregullën klasike
Widrow-Hoff të të mësuarit.

Vk(i)=Vk-1(i)+α(dk(i)-Vk-1(i))

(W-H)

Diferenca kryesore në mes (I) dhe (W-H) është futja e termit αpk(1-ak), në vend të një α të
thjeshtë. Kjo rezulton në një dallim fundamental në mes të modelit klasik të të mësuarit (WH) dhe versionit PL. Në rastin klasik norma e të mësuarit α në përgjithësi jepet e vogël për
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të evituar përgjigjen radikale të sistemit ndaj vëzhgimeve të gabuara. Në versionin PL,
norma themeloree të mësuarit α mund të jepet e madhe sepse efekti i çfarëdo vëzhgimi jo
kompatibil me bindjen paraprake paraqitet me termin pk(1-ak) kur ak është e vogël. Kjo d.m.th
se në këto sisteme, nëse fitohet një model relativisht i mirë i ambientit të jashtëm, të njejtët
shumë shpejtë mund të rregullojnë dhe kovergjojnë vetveten. Modeli klasik ka një normë
shumë më të ulët të konvergjencës(2).
Ekziston një strategji kur përdoret algoritmi klasik i të mësuarit (I), e cila lejon që α të jetë
funksion i numrit të vëzhgimeve k. përkatësisht, lejohet që α të jetë e madhe nëse kemi
vlera të ulta të k dhe e njejta të jetë e vogël nëse vlera e k rritet. Tek PLP duket se në të
njejtën mënyrë duhet të trajtojmë parametrin β.
Ajo që thkesuam është fakti që determinuam pranueshmërinë e një vazhgimi duke
shfrytëzuar kompatibilitetet e cilësive të vëzhgimit me bindjet paraprake të agjentit në lidhje
me vlerat e atyre cilësive. Ka mundësi të shfrytëzohen edhe formulime më komplekse për
determinimin e pranueshmërisë në PLP. Shembull, në shumë situata reale të të mësuarit,
konsistenca interne e cilësive të asocuara me një vëzhgim (përvojë) laun një rol krucial për
determinimin e besueshmërisë së vëzhgimit. Njohuria e asaj se çka e përbën konsistencën
interne, sigurisht që rezidon në sistemin aktual të bindjes së agjentit që mëson. Kur dikush
na tregon një storie në lidhje me një përvojë që ai/ajo ka patur, rolin kryesor për të
determinuar se a na tregohet e vërteta apo jo, e luan determinimi ynë për konsistencës
interne të stories. Në një nivel më formal, në situata tek të cilat tentojmë të mësojmë forma
funskionale nga të dhënat, do të shohim se konsistenca interne e të dhënave në vëzhgim
do të ndihmojë në të gjykuarit se a duhet që një vëzhgim të shfrytëzohet për mësim.

2.7.Besueshmëria e burimit të mësimit
Le të shqyrtojmë natyrën e një përvoje mësimi. Në përgjithësi, një përvojë mësimi përbëhet
nga dy komponente. I pari është përmbajtja e përvojës, për të cilën kemi folur më parë. E
dyta është burimi i përmbajtjes. Infromacionet për të dyja këto komponente janë të
vendosura në sistemin aktual të bindjes së agjentit.
Me qëllim të vendosjes së shkallës së pranueshmërisë së një përvoje mësimi dhe rolin që
ajo do të ketë në përditësimin e bindjes aktuale, është e nevojshme që nga ana e një sistemi
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participues i të mësuarit, të përcaktohen di kuantitete. I pari është kompatibiliteti i
përmbajtjes së përvojës me bindjen e sistemit. I dyti është besueshmëria e burimit.
Informacionet për të bërë këto llogaritje, gjenden në sistemin aktual të bindjes së agjentit.
Këtu duhet theksuar se informacionet për besueshmërinë e burimit, gjithashtu janë pjesë e
strukturës së bindjes së një agjenti PL në një mënyrë të njejtë si ato për përmbajtjen. Me
fjalë tjera, koncepti i besueshmërisë së burimit, në thelb, paraqet një masë për matjen e
harmonisë në mes të burimit aktual të vëzhgimit dhe bindjes së agjentit për atë se çka
konsiderohet burim i mirë.
Në përgjithësi, përmbajtja kompatibile lejohet të futet në sistem dhe e njejta vlerësohet më
lartë nëse është nga një burim i besueshëm. Përmbajtja jo kompatibile, zakonisht bllokohet,
poaçërisht kur kemi të bëjmë me burime më pak të besueshme.
Siç potencuam, një përvojë e të mësuarit përbëhet nga përmbajtja dhe nga indikacioni i
burmit të saj. Thamë që besueshmëria e burimit duhet të luajë rol në procesin e të mësuarit.
Në modelin që morrëm si shembull, nuk i dhamë kujdes burimit; ne vetëm supozonim që
burimi është pltësisht i besueshëm. Tani, në modelin tonë, do të fusim informacion për
besueshmërinë e burimit.
Të supozojmë se kemi një koleksion të mundshëm burimesh të përmbajtjeve, S={S 1,…,Sn}.
Në këtë situatë, me secilin burim asocojmë nga një vlerë C(j)Є[0,1] të cilat aludojnë në
bindjen paraprake të agjentit për atë që ai beson se paraqet përmbajtje të besueshme nga
burimi Sj. kjo informatë ruhet në sistemin e bindjes së agjentit i cili mëson njohuri. Këtë
mund ta shënojmë si vektori C.
Të konsiderojmë që jemi në një situatë ku i k-ti vëzhgim ofrohet nga burimi Sj. Tani japim
një formë për algoritmin tonë përditësues (I), i cili merr parasysh bindjen paraprake të
agjentit për besueshmërinë e atij burimi, C(j).
Vk=Vk-1+αC(j)pk(1-ak)(dk(i)-Vk-1(i))

(Ic)

Shohim që një burim me besueshmëri zero nuk ka asnjë efekt, V k=Vk-1. Në anën tjetër, në
rastet ku C(j)=1, fitojmë modelin tonë origjinal.
Procesi i përditësimit të zgjuesit, ak, i asocar me modelin, gjithashtu ndikohet nga
besueshmëria e burimit. Në këto raste, duhet të modifikojmë (II) për të konsideruar edhe
besueshmërinë e burimit. Shohim që algoritmi origjinal i përditësimit të shkallës së
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zgjuarësisë ishte

ak=(1-β)ak-1+β(1-pk)

apo në mënyrë ekuivalente

ak=ak-1+C(j)β(pk-ak-1)

ku
pk=1-pk
duke modifikuar këtë për të marrë në konsideratë besueshmërinë e burimit, fitojmë

ak=(1-C(j)β(pk-ak-1)

(IIc)

përsëri shohim që burimet me besueshmëri zero nuk ndikojnë fare në shkallën e
zgjuarësisë, nga ana tjetër kur besueshmëri është me vlerë 1, fitojmë modelin origjinal.
Duhet potencuar se formula (Iic) mund shprehet si

ak=(1- C(j)β)ak-1+C(j)βpk

implicit për futjen e besueshmërisë së burimit ka qenë një supozim se besueshmëria e një
burimi C(j), është e fiksuar. Agjenti i cili shfrytëzon PLP-në do ta mëson dhe përditëson
bindjen e tij në lidhje me besueshmërinë e burimeve si rezultat i përvojave mësimore, në
një mënyrë të ngjashme siç ka mësuar përmbajtjen. Para se ta përgjithësojmë çështjen, për
ta lehtësuar situatën, besueshmërinë e burimit S j do ta shënojmë si Ck(j), që aludon
besueshmërinë e Sj pas përvojës së k-të të të mësuarit.
Në vazhdim do të ofrojmë një formulë e cila do lejojë përditësimin e besueshmërisë së
burimit. Për ta shprehur këtë formulë do ta shfrytëzojmë termin M jk, të definuar në atë
mënyrë që Mjk=1, nëse Sj është burimi i vëzhgimit të k-të dhe Mjk=0 nëse Sj nuk është burimi
i përvojës së k-të. Si rezultat i krejt kësaj, algoritmin tonë modifikues do ta shprehnim si:
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Ck(j)=Ck-1(j)+Mjkλak-1(pk-Ck-1)

Ku ak-1=1-ak-1 dhe λЄ[0,1] është norma themelore e të mësuarit. Duhet cekur që nëse Sj nuk
është burimi i përvojës së k-të të të mësuarit, atëherë Mjk=0 dhe Ck(j)=Ck-1(j). Në këtë rast
nuk bëjmë ndryshime në besueshmëri. Nëse Mjk=1, atëherë

Ck(j)=Ck-1(j)+λak-1(pk-Ck-1(j))=(1-λak-1)Ck-1(j)+λak-1)pk

Këtu shohim që λak-1 është një normë efektive e të mësuarit; ështe produkt i normës sonë
themelore të të mësuarit dhe negacion i shkallës së zgjuarësisë. Në esencë, a k-1 është
besimi në modelin aktual. Nëse ak-1=1, atëherë Ck(j)=Ck-1(j)+λak-1(pk-Ck-1(j)). Këtu pk
shfrytëzohet për të llogaritur shkallën aktuale të veprimit të burimit.
Bëjmë ca vëzhgime në lidhje me modelin mësim-përditësim për Ck(j). Së pari, shohim se
nëse ekziston vetëm një burim S={S1}, atëherë do të kemi Ck(1)=1-ak. Pra, besueshmëria
e agjentit është negacioni i shkallës së zgjuarësisë. Derisa 1-ak, në fakt paraqet
besueshmërinë e modelit, kuptojmë që besueshmëria e një burimi të vetëm dhe
besueshmëria e modelit që do të rezultonte, janë ekuivalente.
Duhet cekur se në algoritmin (III), mund të kemi norma themelore të ndryshme të të
mësuarit për secilin nga burimet. Kështu mund të kemi λ(j) në vend tëλ, ku λ(j) është norma
themelore e të mësuarit të besueshmërisë së agjentit të j-të. Nëse λ(j)=0, atëherë Ck(j)=Ck1(j)

për të gjitha k-të. Kjo nënkupton një besueshmëri fikse të caktuar për burimin e j-të.

2.8.Tipet e burimeve
Në vazhdim do të tentojmë të identifikojmë dhe klasifikojmë dy tipe të burimeve të
përmbajtjeve të cilat janë të involvuara në përvjojat e të mësuarit.
Tipi i parë i burimit është ai i përvojës direkte shqisore. Ky tip është i lidhur me vëzhgimet
që ne i bëjmë me organet tona shqisore. Shembull i këtij tipi mund të merret të shikuarit e
një aksidenti automobilistik, të qenit në një fushë futbolli, të marrit erë të alkoolit në frymën
e dikujt, apo të dëgjuarit se si njerëzit flasin në mes veti.
Tipin e dytë do ta shënonim si ai i autoritetit. Shebuj të këtij tipi mund të merren rastet kur
informacionet vijnë nga ndonjë autoritet si të lexuarit e gazetave, të librave, të marrit
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informacion nga interneti apo dëgjimi i lajmeve në radio ose shikimi i tyre në TV. Në thelb
qëndron fakti se përmbajtjet janë të procesuara nga një agjent tjetër njohës. Përmbajtjet e
këtij tipi mund të jenë si objekt “interpretimi” nga agjenti procesues.
Tipi i tretë i burimit ka të bëjë me përmbajtjet që janë të dhëna senzorike elektromekanike.
Këto janë të dhëna nga ndonjë aparat elektromekanik si matësi i shpejtësisë së një veture
apo termometri. Përmbajtja e fitur nga këto burime është e procesuar nga aprat fizik neutral.
Një tjetër burim përmbajtjesh do ta quanim refleksionin. Këtu e kemi fjalën për manipulimin
e ndërgjegjshëm racional të informacioneve të cila vëç më janë në sistemin e bindjes së
agjentit. Deduksioni, induksioni dhe rezonimi janë shembuj të këtij burimi. Ky mund të
merret si reorganizim i njohurive në sistemin e bindjes së agjentit. Një shembull interesant
ndosh kur agjenti vetëdijësohet për ekzistimin e ndonjë konflikti në sistemin e tij të bindjes.
Ky tip burimi dallon nga tri të parët në atë që burimi i përmbajtjeve të reja në tri tipet e para
vjen nga jashtë, kurse në rastin e refleksionit burimi është i brendshëm. Në aspekt tjetër i
këtij burimi është ai i ndërgjegjes racionale.
Burim tjetër do të ishte ai mistik. Në këtë tip burimi bëjnë pjesë nënndërgjegjja, ëndrrat,
halucinacionet, të thënit e Zotit, etj. Duhet cekur që në të shumtën e rasteve ky tip mund të
konsiderohet si burim i brendshëm, mirëpo, për disa, siç është thënia e Zotit, mund të
konsiderohet si burim i jashtëm. Disa, këtë tip burimesh e konsiderojnë si të zbrazët. Mirëpo,
për disa të tjerë ky paraqet një tip valid të përvojës së të mësuarit. Kjo kategori, dita ditës,
bëhet sa më e rëndësishme, sepse objektivi i shumë sistemeve të sigurisë është të kuptuarit
e veprimeve të teroristëve të cilat në shumë raste besimet e veta i konstruktojnë mbi bazë
të këtij tipi burimesh(2).
Besojmë se mund të modelohen tipe të ndryshme agjentësh duke formalizuar
besueshmërinë që ata ua bashkangjesin këtyre kategorive të burimeve të përvojave të të
mësuarit.

2.9.Konkluzion
Deri tani bëmë përshkrimin e dy instrumenteve për paraqitjen e sjellejs evolutive në sistemet
inteligjente. I pari ishte struktura hierarkike e prioritarizuar (HPS), kurse i dyti paradigma e
të mësuarit participues (PLP). Pamë që të dy instrumentet paraqesin një tip operacioni
jolinear agregues i cili gjykon në mes njohurive që mbahen në nivele të ndryshme.
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Është me rëndësi të konkludojmë që vëçanti e këtij tipi agregimi është procesi gjatë së cilit
njohuria e privilegjuar është ajo që vendos se deri në ç’masë do të jetë ndikimi i asaj njohurie
e cila është më pak të favorizuar.
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3. INTELIGJENCA E BIZNESIT
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3.1.Historiku dhe e ardhmja e inteligjencës së biznesit
Që kur ekziston biznesi, kanë ekzistuar edhe pronar, menaxherë dhe investitorë të cilët
kanë tentuar t’ju japin kuptim shifrave. Kompanitë që kanë kuptuar trendin e të ardhurave
dhe preferencat e konsumatorëve, kanë përshtatur më mirë shërbimet e tyre në treg dhe
kanë rezultuar më të suksesshëm në krahasim me konkurencën. Nëse një kompani ka
pasur 10 konsumatorë dhe 5 produkte, dhe është dashur të bëhet analiza e të ardhurave
dhe shpenzimeve për një periudhë një vjeçare, kompania do të përballej me 3600
transakcione. Si rezultat i kësaj, ka qenë shumë rëndë që gjithë këtyre shifrave tu jepet
kuptim vetëm me anë të lapsit dhe letrës. Në kohët moderne, kompjuterët dhe bazat e të
dhënave kanë lehtësuar punën. Sidoqoftë, të dhënat financiare për konsumatorët,
prodhimtarinë, shitjet, informacionet e shfrytëzimit të faqeve të internetit, mblidhen sa vjen
e më shumë (fig. 7). Ballafaqimi me baza të dhënash me qindra, mijëra po edhe miliona
transakcionesh, bën që menaxherët të kërkojnë vegla efektive për analizim të gjithë atyre
të dhënave.

Fig. 7 Elementet e IB-së
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3.2.Historiku i inteligjencës e biznesit
Gjatë viteve të 70-ta dhe 80-ta të shekullit XX, në treg u shfaqën paketat e para softverike
për analiza të dhënash. Megjithatë, mungesa e fuqisë llogaritëse dhe joprakticiteti i tyre,
bënë që të njejtat mos të kenë shfrytëzim të gjërë. Dalja në treg e aplikacioneve si Lotus 12-3 dhe Excel, në vitet e 80-ta, ofruan mundësinë që shfrytëzuesit të krijojnë modelet e tyre
vetjake për analiza e biznesit. Për një periudhë gjatë pjesës së dytë të viteve 80-ta dhe
fillimet të viteve 90-ta u rrit popullaritet i të a.q. Sistemeve ekzekutive të informacioneve
(Executive Information Systems, EIS), ngase me to pretendohej se ekzekutivit të
kompanisë i ofrohen informacionit kyç. Ideja ishte që faqja punuese me ngjyra të llojllojshme
dhe me butona të mëdhenj, ndonjëherë edhe me ekrane në prekje, ku shfrytëzuesit nuk do
të duhej të përdornin miun, do të fuste të dhënat drejtpërdrejt në duart e menaxherëve
kryesorë duke reduktuar nevojën për sekretaresha dhe asistentë të cilët do të shkruanin
dhe shtypnin raportet. Sidoqoftë, një ndër problemet kryesore të këtyrë sistemeve ishte fakti
që nevojitej punë e madhe dore për kovertimin dhe ngarkimin e të dhënave nga burimet e
tyre, dhe mirëmbajtjes së faqeve punuese të kostumizuara. Mundi i madh që duhej për
mirëmbajtje të sistemeve EIS, bëri që shumë implementime të tyre të jenë afatshkurta. Në
pjesën tjetër të viteve 90-ta dhe fillmin e mileniumit të ri, në masë të madhe u përhap
shfrytëzimi i bazave të të dhënave SQL (standard query language); teknologjive për
deponim të dhënash; veglave për nxjerrje, transformim dhe ngarkim (ETL; extraction,
transformation, loading) dhe aplikacioneve shumë të fuqishme analitike (Fig. 8)
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Veprimi –Inteligjenca e biznesit

Fig. 8 Historiku
Shumica e shitësve të aplikacioneve për IB, kanë zhvilluar edhe verzionet me qasje nga
rrjeti, të produkteve të tyre. Tani, kompanitë më lehtë dhe me shpenzime më të ulëta,
shfrytëzuesve mund t’ju japin qasje ndaj një sasie të madhe të të dhënave dhe veglave të
sofistikuara analitike. Duke ofruar qasje në Internet dhe Intranet, një individ mund të
hulumtojë dhe analizojë të dhënat nga shtëpia, kur është në udhëtim, ose nga cilido vend
që ato gjenden(3).

3.3.Inteligjenca e biznesit
Që nga vitet e 90-ta, konteksti shoqëroro-ekonomik në të cilin zhvillohen aktivitetet
ekonomike, në përgjithësi referohet si shoqëria e njohurive dhe informacioneve. Ndryshimet
e thella të cilat kanë ndodhur në metodat e prodhimatrisë dhe në relacionet ekonomike,
kanë çuar deri te rritja e rëndësisë së këmbimit të mallrave të paprekshme, të cilat në të
shumicën e rasteve përbëhen nga nga transferi i informacioneve. Përshpejtimi i hapave në
procesin transformues aktual, është rezultat i dy faktorëve kryesorë. I pari është globalizmi,
i cili kuptohet si një ndër-varësi ndërmjet ekonomive të shteteve të ndryshme, varësi kjo e
cila ka çuar në krijimin e një ekonomie të vetme globale e karakterizuar nga niveli i lartë i
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integrimit. Faktorin e dytë e paraqesin teknologjitë informative, të përkrahura nga zgjerimi
masiv i Internetit dhe aparateve wi-fi, të cilat kanë mundësuar transferin e sasive të mëdha
të të dhënave me shpejtësi ta larta dhe kështu kemi arritur deri te mënyrat mjaftë të
sofistikuara të komunikimit.
Në këtë skenar në evolucion të shpejtë, mundësitë për zhvillim janë të papara deri më sot.
Qasja e lehtë ndaj informacioneve dhe njohurive ofron ca përparësi për aktorët e ndryshëm
në ambientin shoqëroro-ekonomik. Individët të cilët marrin lajme më shpejtë, kanë qasje
më të lehtë ndaj shërbimeve dhe të njejtët bëjnë transkacione banakare dhe tregëti on-line.
Ndërmarrjet të cilat zhvillojnë produkte dhe shërbime inovative, kanë përparësi konkuruese
nga shfrytëzimi më efektiv i njohurive të fituara. Në fund, administrata publike mund të bëjë
përmirësimin e shërbimeve duke ju ofruar qytetarëve aplikime me anë të e-qeverive, si
pagesave on-line të tatimeve; veglave e-shëndetësore, duke marrë parasysh të gjithë
pasqyrën medicinale të pacinetëve, dhe kështu duke përmirësuar shërbimet shëndetësore.
Në këtë kornizë të transformimeve radikale, metodat e udhëheqjes në organizatat
komplekse, gjithashtu reflektojnë ndryshimet të cilat ndodhin në ambientin shoqëroroekonomik, dhe janë në vazhdimësi të ndikuara nga qasja e menjëhershme nda
informacioneve në drejtim të krijimit të planeve më efektive të veprimit. Termi organizatë
komplekse referon në atë që paraqet një njësi të llokllojshme të entiteve të cilat operojnë
në kontekstin shoqëroro-ekonomik, duke përfshirë këtu edhe ndërmarrjet, agjencitë
qeveritare, bankat dhe institucionet financiare, dhe organizatat jo fitimprurëse.
Adoptimi, me kosto të ulët, i teknologjive masive për ruajtjen e të dhënave dhe qasjes
shumë të madhe ndaj Internetit, ka bërë që sasi të mëdha të dhënash të mblidhen dhe
akumulohen nga organizatat e ndryshme ndër vite. Ndërmarrjet të cilat kanë aftësi që të
dhënat t’i shndërojnë në informacion dhe njohuri, të njejtat mund t’i shfrytëzojnë për të marrë
vendime më të shpejta dhe më efektive, dhe në këtë mënyrë të fitojnë përparësi në mjedisin
konkurues. Në mënyrë të njejtë, administrata publike, analiza e informacioneve të
disponueshme mundëson zhvillimin e shërbimeve më të mira dhe më inovative për
qytetarët. Të gjitha këto paraqesin objektiva ambicioz të cilat teknologjia, sado e sofistikua
të jetë, nuk mund t’i kryej vetvetiu, pa përkrahje nga mendja kompetente dhe metodologjia
e përparuar analitike.
A do të ishte e mundur që nga një grumbull masiv të të dhënave të nxirret njohuri e cila më
pas do të shfrytëzohej nga vendimmarrësit si ndihmesë për përmirësimin e udhëheqjes së
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një ndërmarrjeje dhe administratës publike?
Inteligjenca e biznesit mund të definohet si një tërësi modelesh matematikore dhe
metodologjish analitike të cilat në mënyrë sistematike eksploatojnë të dhënat e
disponueshme për të nxjerrur informacion dhe njohuri të dobishme të cilat do të mbështetnin
procesin kompleks të vendimmarrjes.
Edhe kundrejt kuptimit të kufizuar të termit biznes, i cili duket se nënkupton subjektet brenda
një ndërmarrjeje, sistemet e inteligjencës e biznesit janë të rëndësishme për kompanitë aq
sa edhe për tipet tjera të organizatave komplekse siç u përmend më parë.
Metodologjitë e inteligjencë e biznesit janë ndërdisiplinare dhe të zgjeruara në disa domene
aplikimi. Në fakt, ato kanë të bëjnë me pasqyrimin dhe organzimin e procesit vendimmarrës,
pra me fushën e teorisë së vendimit; gjithashtu edhe me mbledhjen dhe ruajtjen e të
dhënave që do të shfrytëzohen për lehtësimin e procesit vendimmarrës, pra me teknologjitë
e deponimit; me modelt matematikore për optimizim dhe pasurim të të dhënave, pra me
hulumtime dhe statistika, dhe në fund me domene si marketingu, logjistika, kontrolli,
financat, shërbimet dhe administrata publike.
Mund të themi që inteligjenca e biznesit promovon një qasje shkencore dhe racionale për
menaxhimin e ndërmarrjeve dhe organizatave komplekse.
Ambienti i inteligjencë e biznesit, vendimmarrësve u ofron informacion dhe njohuri të nxjerra
nga procesimi i të dhënave, me anë të aplikimit të modeleve matematikore dhe algoritmeve.
Në disa raste kjo mund të jetë vetëm llogaritja e totalit të përqindjes, kurse në raste tjera do
të duhet të shfrytëzohen modele më të avansuara për optimizim, të mësuarit induktiv dhe
parashikimi.
Në përgjithësi, një model paraqet një abstraksion përzgjedhës të një sistemi real, i
projektuar për të analizuar dhe kuptuar sjelljen operues të sistemit real nga një pikvështrim
abstrakt. Modeli përmban vetëm elementet e sistemit i cili konsiderohet relevant për qëllimin
e hetimit që është duke u bërë. Ja vlen të përmendim fjalinë e Ajnshajnit në lidhje me
zhvillimin e modeleve ku ai thotë:”Çdo gjë duhet të bëhet sa më e thjeshtë, por jo edhe më
poshtë se kaq.”
Disiplinat klasike shkencore si fizika, gjithmonë kanë shfrytëzuar modelet matematikore për
paraqitjen abstrakte të sistemeve reale, ndërsa disiplinat si ajo e hulumtimit të
operacioneve, janë marrë me aplikimin e metodave shkencore dhe modeleve matematikore
për studimin e sistemeve artificiale, si ndërmarrjet dhe organizatat komplekse(3).
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Siç shkroi Galileo:”Libri i madh i natyrës mund të lexohet vetëm nga ata që e dinë gjuhën
në të cilën ai është shkruar. E kjo gjuhë është matematika.” A mundet që ky mendim i thellë,
prej njërit nga njerëzit që i hapën dyert e shkencës moderne, të aplikohet edhe në analizën
e sistemeve artificiale?
Besojmë që po. Sot, aftësitë intuitive të vendimmarrësve gati nuk kanë fare efekt në
menaxhimin e organizatave aktuale. Shembull, konsideroni projektimin e një fushate
marketingu në tregjet dinamike dhe të paparashikueshme, ku kemi dallime të
jashtëzakonshme të mentalitetit blerës. Është e pamundur që menaxhimi i një fushate të
tillë të bëhet pa aplikimin e modeleve të të mësuarit, sepse ajo paraqet mënyrën më të
sigurtë për të vepruar në treg.
Interpretimi i termit inteligjencë e biznesit që ilustruam deri më tash është shumë më i gjerë
dhe shumë më i thellë në krahasim me atë çka paraqesin shitësit e ndryshëm të softverëve
dhe revistat e ndryshme për teknologji informative. Sipas tyre, metodologjitë e inteligjencës
e biznesit janë reduktuar në disa vegla elektronike për pyetësorë, vizuelizim dhe raportim,
në veçanti për qëllime llogaritjeje dhe kontrolli. Padyshim se aksush nuk mund ta mohojë
faktin që qasja e shpejtë ndaj informacioneve është një vegël e çmueshme për
vendimmarrësit; megjithatë, këto vegla janë të orientuara drejt analizave të inteligjencës e
biznesit me natyrë pasive, ku vendimmarrësi veç më ka formuluar një kriterium në mendjen
e tij për nxjerrjen e të dhënave. Nëse duam që metodologjitë e inteligjencës e biznesit ta
shprehin potencialin e tyre të plotë strategjik, duhet të kthehemi drejt formave aktive të
mbështetjes së vendimmarrjes, duke u bazuar në adoptimin sistematik të modeleve
matematikore të cilat janë në gjendje që të dhënat t’i kthejnë jo vetëm në informacion por
edhe në njohuri, e më pas, njohurinë në një përparësi konkuruese.
Dikush mund të thotë që edhe veglat më të dhjeshta që bazohen mbi koncepte të
menjëhershme dhe intuitive, mund të jenë mjaftë të dobishme në praktikë. Të njejtive u
përgjigjemi me thënien e Vladimir Vapnikut, i cili më shumë se krejt ka kontribuar në
zhvillimin e modeleve induktive të të mësuarit,: “Nuk ka agjë më praktike se sa një teori e
mirë.”

3.4.Komponentët e procesit vendimmarrës
Në organizatat komplekse, publike apo private, vendimet merren në vazhdimësi. Ato
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vendime mund të jenë më pak apo më shumë kritike; mund të kenë efekt me kohëzgjatje
të ndryshme, afatgjatë apo afatshkurtër, dhe në to mund të jenë të involvuar njerëz me role
të ndryshme në nivelet hierarkike të organizatës. Aftësia e këtyre “punëtorëve të njohurive”
për të marrë vendime, qoftë individualisht apo si komunitet, paraqet faktorin primar i cili
ndikon në performancë dhe fuqinë konkuruese të një organizate.
Shumica nga këta punëtorë vendimet e tyre i marrin duke shfrytëzuar metodologji të lehta
dhe intuitive, të cilat marrin parasysh elemente specifike si eksperienca, njohja e domenit
dhe informacionet e disponuehme. Kjo qasje çon në një stil stagnues të vendimmarrjes i cili
është i papaërshtatshëm për kushtet jo stabile të determinuara nga ndryshimet e shpejta
dhe të shpeshta të ambientit ekonomik. Në fakt, proceset e vendimmarrjes në kuadër të
organizatave të sotshme, shpesh janë aq dinamike dhe komplekse sa që të merresh me to
nuk mjafton qasja intuitive, por kërkohet qëndrim më rigoroz i bazuar në metodologji
analitike dhe modele matematikore.
Qëllimi kryesor i sistemeve të inteligjencës e biznesit është që punëtorëve tu ofrohen vegla
dhe metodologji që do i lejonin të merrnin vendime efektive dhe në kohë.

3.5.Vendimet efektive
Aplikimi i metodave analitike rigoroze lejon që vendimmarrësit të mbështeten në njohuri të
cilat janë më të varësishme. Si rezultat i kësaj, ata do të kenë aftësi për të marrë vendime
më të mira dhe kështu të fromulojnë plane veprimi të cilat do lejonin që qëllimet e tyre t’i
arrijnë në një rrugë më efektive. Në fakt, të kthyerit kah metodat formale analitike i sfrorcon
vendimmarrësit që në mënyrë eksplicite të bëjnë përshkrimin e kriteriumeve për evaluimin
e zgjedhjeve alternative e në të njejtën kohë të përshkruajn mekanizmat që do të rregullojnë
problemin që jemi duke hetuar.

3.6.Vendimet në kohë
Ndërmarrjet operojnë në ambiente ekonomike të karakterizuara nga nivele të larta të
konkurencës dhe dinamizmit. Si rrjedhojë, aftësia e të reaguarit të shpejtë ndaj veprimeve
të konkurentit dhe kuhsteve të reja të tregut, është me rëndësi kritike për suksesin dhe
mbijetesën e kompanisë.
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Nëse vendimmarrësit do të mund të mbështeteshin në një sustem të inteligjencës e biznesit,
i cili do t’ua lehtësonte aktivitetin e tyre, padyshim se mund të presim që kualiteti i
përgjithshëm i procesit vendimmarrës do të përmirësohet dukshëm. Me ndihmën e
modeleve matematikore dhe algoritmeve do të jetë e mundur analiza e një numri të madh
veprimesh alternative, përfundimet do të jenë më të sakta dhe vendimet do të jenë efektive
dhe në kohën e duhur(4).

3.6.1.Shembulli 1
Menaxherja e tregut të një kompanie të telefonave mobil, heton që një numër i madh i
konsumatorëve nuk bëjnë rinovimin e shërbimeve, duke u transferuar tek një kompani
konkurente. Supozoni tani që menaxherja, për fushatën e saj reklamuese për zgjidhjen e
problemit, duhet të mbështetet në një buxhet i cili është i destinuar vetëm për 2000 individë
në një vend me 2 milion njerëz. Tani lind pyetja se si ajo do të jetë në gjendje të zgjedh
2000 individët e duhur për ti kontaktuar, që fushata e saj të jetë efektive? Me fjalë tjera, si
mundet që të parashikohet probabiliteti që secili konsumatorë individual do ta ndal
shfrytëzimin e shërbimeve e në këtë mënyrë të mundësohet të kontaktuarit me grupin më
të mirë nga ata? Duke i ditur këto probabilitete, grupi mund të zgjedhet prej 2000 anëtarëve
që do të kenë vlerë e biznesit më të madhe. Pa mbështetje në modelet matematikore të
avansuara dhe teknikave të pasurimit të të dhënave do të jetë e pamundur të arrihet në
konkluzione të sakta, për të përcaktuar konsumatorët më të vlefshëm.

3.6.2.Shembulli 2
Menaxheri i një kompanie prodhimtarie dëshiron të zhvillojë një plan logjistiko-prodhues
afatmesëm. Kjo paraqet një proces vendimmarrës me një kompleksitet të lartë, i cili në mes
detyrave tjera, përmban, përcaktimin e kërkesave nga fusha të ndryshme të tregut,
prokurimin e materialit bazë dhe pjesët e blera nga furnizuesit, planet e prodhimit të
plantazheve dhe distribuimin e prodhimit final në tregje. Në një kompani tipike prodhimtarie,
hasim dhjetra njësi, qindra furnizues, dhe mijëra mallra dhe komponente tjera, në një
periudhë brenda një viti të ndarë nga dy javë. Pra, kemi të bëjmë me një shkallë shumë të
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lartë të kompleksitetit zgjidhja e të cilit sugjeron shfrytëzimin e modeleve të avansuara
optimizuese që plani logjistik të ketë efektin e dëshiruar.
Mund të konkludojmë se përparësia më e madhe e aplikimit të sistemit të inteligjencës e
biznesit është rritja e efikasitetit gjatë procesit të vendimmarjes.

3.7.E dhëna, informacion dhe njohuria
Siç u kuptua deri më tani, një numër i madh i të dhënave është akumuluar në sistemet e
informacionit të organizatave publike dhe private. Këto të dhëna, pjesërisht, origjinën e kanë
në transakcionet e brendshme me natyrë administrative, logjistike dhe komerciale, dhe
pjesërisht nga burime të jashtme. Sidoqoftë, edhe pse këto të dhëna janë mbledhur dhe
ruajtur në një mënyrë sistematike dhe të strukturuar, të njejtat nuk mund që në mënyrë
direkte të shfrytëzohen për qëllime vendimmarrëse. Ato duhet të procesohen me anë të
veglave përkatëse ekstraktuese dhe metodave analitike të afta që ato të dhëna ti
transformojnë në informacion dhe njohuri të cilat më pas do të mund të shfrytëzohen nga
vendimmarrësit.
Për të qenë sa më të qartë, është e nevojshme që të bëjmë sqarimin e dallimeve në mes
të dhënave, informacioneve dhe njohurive.

Fig. 9 Analiza dhe vendimi
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3.7.1.Të dhënat
Në përgjithësi, të dhënat paraqesin një kodifikim strukturues të entiteteve të veçanta
primare, poashtu edhe të transaksioneve që përfshijnë dy apo më tepër entitete primare.
Shembull, për në shitës e dhëna i referohet entitetit primar si blerësit, pikat e shitjes dhe
artikujt, ndërsa faturat paraqesin transakionet komerciale.

3.7.2.Informacionet
Paraqesin rezultatin e aktiviteteve ekstraktuese dhe procesuese që zhvillohen mbi të
dhënat, dhe janë të kuptueshme për ata që i pranojnë në një domen specifik. Shembull, për
një menaxher shitjesh të një kompanie, proporcioni i faturave me vlera mbi 100€ në javë,
apo numri i konsumatorëve të cilat me anë të kartelave për lirim, kanë reduktuar në mbi
50% sasinë e shpenzimit të tyre në tre muajt e fundit, paraqesin informacion të kuptueshme
të cilat mund të nxirren nga të dhënat e të papërpunuara.

3.7.3.Njohuritë
Informacioni shndërohet në njohuri kur e njejta shfrytëzohet për të marrë vendime dhe për
të zhvilluar veprimet përkatëse. Si rrjedhojë, njohuritë mund të merren si informacion të
futura në funksion në ndonjë domen specifik, të zgjeruara nga përvoja dhe kompetenca e
vendimmarrësve në zgjidhjen e problemeve. Për një kompani shitjesh, një analizë e të
shiturave mund të hetojë që një grup konsumatorësh, që jetojnë në një vend ku konkurenti
ka hapur një pikë të re shitjeje, kanë filluar t’i reduktojnë shpenzimet e tyre. Njohuria e
nxjerrur në këtë mënyrë, eventualisht, do të ndikojë në marrjen e hapave sa më të shpejta
për zgjidhje të këtij problemi, për shembull, duke paraqitur një shërbim të ri pa pagesë për
dërgimin e produkteve deri tek konsumatorët e regjionit ku haset problemi. Duhet të
theksojmë që njohuria mund të nxirret nga e dhëna në mënyrë pasive, përmes kriteriumeve
analitike të sugjeruara nga vendimmarrësit, dhe poashtu me anë të aplikimit aktiv të
modeleve matematikore, në formë të të mësuarit induktiv apo optimizimit.
Disa ndërmarrje dhe organizata publike dhe private, viteve të fundit, kanë zhvilluar
mekanizma dhe sistematik për të mbledhur, ruajtur dhe shpërndarë njohuritë e tyre, të cilat
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tani çmohen në masë të madhe. Aktiviteti i të ofruarit mbështetje ndaj punëtorëve të
njohurive me anë të integrimit të proceseve vendimmarrëse dhe shfrytëzimi i teknologjive
informative, zakonisht referohet si menaxhim i njohurive.
Është shumë e qartë që inteligjenca e biznesit dhe menaxhimi i njohurive kanë një shkallë
ngjashmërie në kuptim të objektivave që kanë. Qëllimi kryesorë i të dy disiplinave është
zhvillimi i një ambienti i cili do të mbështesë punëtorët e njohurive gjatë proceseve
vendimmarrëse dhe aktiviteteve komplekse për zgjidhjen e problemeve. Për të vendosur
një linjë dalluese ndërmjet dy qasjeve, shohim që metodologjitë e menaxhimit të njohurive,
fillimisht janë të fokusuara në trajtimin e informatës e cila është e pastrukturuar, në ca raste
implicite, që zakonisht gjendet nëpër dokumente, bisedave dhe përvojës së mëparshme.
Nga ana tjetër, sistemet e inteligjencës e biznesit janë të bazuara mbi informacionet e
strukturuara, më shpesh të natyrës kuantitative dhe zakonisht të organizuara në bazën e të
dhënave. Sidoqoftë, ky distinkcion është pak a shumë i pasaktësuar, për shembull, aftësia
e analizimit të postave elektronike dhe faqeve të internetit me anë të metodave tekstuale të
pasurimit, në vazhdimësi inkuadron sistemet e inteligjencës e biznesit për tu marrur me
informacionet e pastrukturuara.

3.8.Roli i modeleve matematikore
Sistemi i inteligjencës e biznesit, vendimmarrësve ju ofron informacion dhe njohuri të nxjerra
nga të dhënat, duke aplikuar modele matematikore dhe algoritme. Në disa raste kjo ka të
bëjë vetëm me ca llogaritje të totalit të përqindjes, të cilat në mënyrë grafike mund të
pasqyrohen me histograme të thjeshta, ndërsa në rastet ku kemi të bëjmë me analiza më
të komplikuara, nevojitet zhvillimi i modeleve të avansuara të të mësuarit dhe optimizimit.
Në terma më të përgjithshëm, siç u tha më parë, shfrytëzimi i sistemit të inteligjencës e
biznesit, promovon qasjen shkencore dhe racionale për menaxhimin e ndërmarrjeve dhe
organizatave komplekse.
Qasja racionale, që është tipike për inteligjencën e biznesit, mund të definohet me këto
karakteristika vijuese:


Së pari, definohen objektivat e analizës dhe indikatorët e përformancës të cilët do të
shfrytëzohen për evaluimin e opsioneve alternative.
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Më pas, modelet matematikore zhvillohen duke eksploatuar relacionin në mes
variablave të kontrollit të sitemit, parametrave dhe matësve të evaluimit, dhe



Së fundit, bëhen analizat what-if, me qëllim të evaluimit të efektit ndaj përformancës
i determinuar nga variacionet në variablat e kontrollit dhe ndryshimeve në parametra.

Edhe pse objektivi primar i tyre është rritja e efektivitetit të procesit vendimmarrës,
shfrytëzimi i modeleve matematikore gjithashtu ofron disa përparësi afatgjate. Së pari,
zhvillimi i modeleve abstrakte i sforcon vendimmarrësit të fokusohen në cilësitë kryesore të
domenit nën hetim. Më tutje, njohuria për domenin, e fituar gjatë ndërtimit të modelit
matematikor, do të jetë më lehtë të transferohet deri tek individët tjerë në të njejtën
organizatë, duke mundësuar kështu ruajtjen më të mprehtë të njohurive në krahasim me
proceset empirike vendimmarrëse. Në fund, një model matematikor i ndërtuar për një detyrë
specifike të vendimmarrjes, është aq e përgjithshme dhe fleksibile sa që në të shumtën e
rasteve e njejta mund të aplikohet në situata tjera të ngjashme për zgjidhjen e problemeve.

3.9.Rëndësia e bazës së të dhënave
Bazat e të dhënave dhe sistemet e bazës së të dhënave paraqesin komponente esenciale
në jetën e shoqërisë moderne: shumë nga ne, dita ditës hasim në aktivitete ku ekziston
interaksion me bazë të të dhënave. Shembull, nëse shkojmë në bankë për të depozituar
apo marrur fonde, nëse bëjmë rezervim në një hotel apo për një udhëtim me aeroplan, nëse
kemi qasje në një katalog të kompjuterizuar librarie për të kërkuar një artikull bibliografik,
ose nëse blejmë diçka online (në rrjet) si libër, lodër apo kompjuter – ekzistojnë shanset që
aktivitetet tona do të ivovlvojnë dikë apo ndonjë kompjuter i cili qaset në një bazë të
dhënash. Bile edhe blerja në supermarket, shpesh bën përditësim automatik të bazës së të
dhënave që përmban artikullin ushqimor.
Këto interaksione janë shembuj të asaj që ne i quajm aplikacione tradicionale për bazën
e të dhënave, tek të cilat shumica e informacioneve që janë të ruajtura dhe tek të cilat
qasemi janë tekstuale apo numerike. Në vitet e fundit, përparimi në teknologji ka sjellur deri
tek paraqitja e aplikacioneve të reja dhe mjaftë interesante për sistemet e bazës së të
dhënave. Teknologjia e re mediale ka bërë të mundur ruajtjen digjitale të fotografive dhe
audio dhe video klipeve. Këto tipe dosjesh po bëhen komponenete të rëndësishme të
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bazave multimediale të të dhënave. Sistemet gjeografike të informacionit, mund të ruajn
dhe analizojnë harta, të dhëna për kohën dhe fotografi satelitore. Depot e të dhënave dhe
Procesimi analitik onlajn (OLAP, Online Analytical Processing), shfrytëzohen nga shumë
kompani për të nxjerur dhe analizuar informacione të nevojshme biznesi, nga baza shumë
të mëdha të të dhënave për të ndihmuar vendimmarrjen. Teknologjia e bazës së të dhënave
në kohë reale dhe aktive shfrytëzohet shfrytëzohet për të kontrolluar proceset industriale
dhe në prodhimtari. Teknikat e kërkimit të bazës së të dhënave aplikohen në rrjetin global
(World Wide Web) për të përmirësuar kërkimin e informacioneve për shfrytëzuesit e
Internetit.
Bazat e të dhënave dhe teknologjitë e lidhura me to kanë një ndikim të madh në shfrytëzimin
e kompjuterëve i cili në vazhdimësi është në rritje. Lehtë mund të thuhet se bazat e të
dhënave lujanë një rol kyç gati në të gjitha fushat ku shfrytëzohen kompjuterë, duke
përfshirë këtu biznesin, tregun elektronik, inxhinierinë, medicinën, gjenetikën, drejtësinë,
edukimin dhe shkencat e librarive. Fjalia bazë e të dhënave përdoret aq shumë sa që në
fillim patjetër duhet definiuar çka është një bazë e të dhënave. Definicioni fillestar i joni është
mjaftë i përgjithshëm.
Një bazë e të dhënave paraqet një koleksion të të dhënave të ndërlidhura në mes veti. Me
fjalën e dhënë, nënkuptojmë fakte të njohura të cilat mund të regjistrohen dhe që kanë
domethënie implicite. Shembull, konsideroni emrat, numrat telefonik dhe adresat e njerëzve
që njihni. Ju mund t’i keni regjistruar këto të dhëna në adresarë të indeksuar apo mund t’i
keni ruajtur në disk të ngurtë, duke shfrytëzuar kompjuter personal dhe softverë si Microsoft
Access apo Excel. Ky koleksion i të dhënave të ndërlidhura me domethënie implicite
paraqet bazën e të dhënave.
Definicioni i lartëpërmendur është mjaftë i përgjithshëm; shembull, ne mund të
konsiderojmë fjalët që përbëjnë tekstin e kësaj faqeje si të dhëna të ndërlidhura dhe kështu
të formohet një bazë e të dhënave. Megjithatë, termi bazë e të dhënave zakonisht është
më restriktiv. Një bazë e të dhënave i ka këto tipare implicite:


Një bazë e të dhënave paraqet ca aspekte nga bota reale, që ndonjëherë quhet
miniworld (minibota) apo universe of discourse (UoD) (universi i diskursit).
Ndryshimet në minibotë reflektohen në bazën e të dhënave.



Një bazë e të dhënave është një koleksion logjikisht koherent i të dhënave me ndonjë
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domethënie trashëguese. Një asortimenti të rastësishëm të të dhënave nuk mund t’i
referohet në mënyrë korekte si bazë e të dhënave.


Një bazë e të dhënave është dizajnuar, ndërtuar dhe plotësuar me të dhëna për
qëllime specifike. Ka një grup shfrytëzuesish të caktuar dhe disa aplikacione të
krijuara më parë për të cilat shfrytëzuesit në fjalë janë të interesuar.

3.10.Arqitekturat e inteligjencës e biznesit
Arqitektura e inteligjencës e biznesit përbëhet nga tri komponente.

3.10.1.Burimet i të dhënave
Në fazën e parë, është e nevojshme që të bëhet mbledhja dhe integrimi i të dhënave të
ruajtura në burime të ndryshme primare dhe sekondare, të cilat janë heterogjene në origjinë
dhe lloj. Në të shumtë e rasteve, burimet janë të konsistuara nga të dhëna që u përkasin
sistemeve operacionale, por të cilat gjithashtu mund të përmbajnë edhe dokumente të
pastrukturuara, si posta elektronike dhe të dhëna të pranuara nga furnizues nga jashtë. Me
fjalë tjera, kërkohet një punë e madhe për të unifikuar dhe integruar burimet e ndryshme të
të dhënave.

3.10.2.Depot dhe martet e të dhënave
Duke shfrytëzuar veglat ekstraktuese dhe transformuese të njohura si extract, transform
dhe load (ETL), të dhënat e marra nga burime të ndryshme, ruhen në baza të dhënash të
cilat janë të ndërtuara për të mbështetur analizat e inteligjencës e biznesit. Këto baza
zakonisht quhet depo të dhënash dhe marte të dhënash.

3.10.3.Metodologjitë e inteligjencës e biznesit
Më në fund, pasi të jenë nxjerrur të dhënat, ato përdoren për të furnizuar modelet
matematikore dhe metodologjitë analitike, të cilat do të shfrytëzohen nga vendimmarrësit.
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Në sistemin e inteligjencës e biznesit, mund të implementohen disa aplikacione

për

mbështetje të vendimeve:


Analiza kubike multidimensionale;



Analiza eksploruese e të dhënave;



Analiza e serive kohore;



Modelet induktive e të mësuarit për pasurimin e të dhënave;



Modelet optimizuese.

Fig. 10 IB dhe metodologjia e të analizuarit

3.10.4.Eksplorimi i të dhënave
Në nivelin e tretë të piramidës së komponentave të sistemit të inteligjencë e biznesit, i
gjejmë veglat për analizë pasive të inteligjencës e biznesit, të cilat përbëhn nga pyetësorë
dhe sisteme raportuese, si dhe metoda statistikore.. këto referohen si metodologji pasive
sepse nga vendimmarrësit kërkohet që të kenë hiopoteza paraprake apo të kenë definuar
kriteret e nxjerrejes së të dhënave, dhe më pas t’i shfrytëzojnë këto vegla për gjetjen e
përgjigjeve dhe për të konfirmuar mednimet e tyre paraprake. Shembull, konsideroni një
menaxher shitjesh, i cili konstaton se fitimi është duke rënë në në regjion të specifikuar. Ai
së pari do të mund të krijojë hipotezat e tija duke shfrytëzuar veglat ekstraktuese dhe
vizuele, e më pas të aplikojë një test statistikor për të verifikuar se konkluzat e tija
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mbështeten në mënyrë adekuate nga të dhënat.

Fig. 11 Paraqitje piramidale e metodologjive

3.10.5.Pasurimi i të dhënave
Niveli i katërt përmban metodologjitë aktive të inteligjencës e biznesit, qëllimet i së cilës
është nxjerrja e informacioneve dhe njohurive nga të dhënat. Kjo inkuadron modelet
matematikore për zbulimin mostrave, të mësuarit e makinave dhe pasurimin e të dhënave.
Në të kundërtën e asaj që u tha për nivelin paraprak, modelet e llojit aktiv nuk kërkojnë që
vendimmarrësit të kenë hipoteza paraprake të cilat më vonë do të duhet të verifikohen;
qëllimi i tyre është zgjerimi i njohurive të vendimmarrësit.

3.10.6.Optimizimi
Modelet optimizuese na mundësojnë përcaktimin e zgjidhjes më të mirë nga një tërësi
veprimesh alternative. Kjo paraqet diçka mjaftë ekstenzive dhe ndonjëherë edhe të
pafundme.
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3.10.7.Vendimet
Përfundimisht, niveli më i lartë i piramidës përmban zgjedhjen e vendimit specifik, dhe në
njëfar mënyre shfaq konkluzën e natyrshme të procesit të vendimmarrjes. Edhe kur
metodologjitë e inteligjencës e biznesit të jenë të disponueshme dhe të aplikuara me
sukses, zgjedhja e vendimit prap i ngel vendimmarrësit, i cili përsëri mund të shfrytëzojë
informacionet joformale dhe të pastrukturuara për të modifikuar rekomandimet dhe
konkluzat e arritura me anë të modeleve matematikore.
Përgjat lëvizjës sonë drejt majës së piramidës, inteligjenca e biznesit ofron vegla sa më të
avansuara të tipit aktiv. Bile edhe rolet dhe kompetencat ndryshojnë. Kah fundi,
kompetencat qëndrojnë mbi specialistët e sistemve informative, të cilët zakonisht referohen
si administratorët e bazës së të dhënave. Analistët dhe ekspertët e modeleve statistikore
dhe matematikore janë janë përgjegjës për fazat e ndërmjetme.
Siç u cek deri më tani, sistemet e intelgjencës e biznesit i adresojnë nevojat e llojeve të
ndryshme të organizatave komplekse, duke inkuadruar agjencitë e administratës publike
dhe asociacionet. Megjithatë, nëse vëmendjen tonë e kufizojmë vetëm tek ndërmarrjet,
intelegjencën e biznesit mund ta hasim në tri departamente të një kompanie: atë të
marketingut dhe shitjes, logjistikës dhe prodhimit, llogaritjes dhe kontrollit.

3.11.Ciklet e inteligjencës e biznesit
Çdo analizë e inteligjencës e biznesit ndjek rrugën e saj varësisht nga domeni në të cilin
ajo aplikohet, qëndrimit personal të vendimmarrësve dhe metodologjive analitike në
dispozicion. Megjithatë, kemi mundësi të përcaktojmë një cikël ideal i cili do të
karakterizonte evolucionin e një analize tipike të inteligjencës e biznesit, edhe përkundër
faktit që dallimet ende do të ekzistojnë bazuar në kontekstet specifike.
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Inteligjenca e biznesit

Fig. 12 Ciklet e IB-së

3.11.1.Analiza
Gjatë fazës së analizës, është e nevojshme që të bëhet një qartësim i mirë i problemit. Më
pas, vendimmarrësit do të duhet të krijojnë një pasqyrim mental të fenomenit i cili do të
analizohet, duke identifikuar faktorët kritik të cilat do të konsiderohen si më relevant.
Metodologjitë e inteligjencës e biznesit mund të ndihmojnë që nga kjo fazë, duke u
mundësuar vendimmarrësve krijimin e shpejtë të rrugëve të ndryshme për hulumtim.
Shembull, eksplorimi i kubeve të të dhënave në një analizë multidimensionale, u mundëson
vendimmarrësve modifikimin e shpejtë dhe fleksibil të hipotezave të tyre paraprake, derisa
të arrihet një skemë e kënaqshme e pasqyrimit. Pra, faza e parë e ciklit të inteligjencës e
biznesit kërkon shqyrtimin e disa pyetjeve dhe gjetjen e shepjtë të përgjigjeve në një mënyrë
interaktive(4).
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Fig. 13 Cikli analitik

3.11.2.Shqyrtimi
Faza e dytë, mundëson kuptimin më të thellë të problemit. Nëse analiza e ndërmarrë në
fazën e parë tregon që një numër i madh konsumatorësh nuk i vazhdojnë shërbimet e
sigurimit, në fazën e dytë do të duhet të identifikohet profili dhe karakteristikat e përbashkëta
të atyre konsumatorëve. Informacionet e fituara nga faza analitike, në fazën e dytë,
transofrmohen në njohuri. Nga ana tjetër, nxjerrja e njohurive mund të ndodh si shkak i
intuitës së vendimmarrësit dhe kështu të jetë bazuar në përvojën që ai ka dhe mundësiht
në informacionet e pastrukturuara në dispozicion. Modelt induktive të të mësuarit, gjithashtu
mund të jenë shumë të dobishme gjatë kësaj faze, posaçërisht nëse aplikohen mbi të
dhënat e pastrukturuara.

3.11.3.Vendimi
Gjatë fazës së tretë, njohuria e fituar si rezulatat i fazës paraprake, konvertohet në vendim
e më pas në veprim. Metodologjitë e inteligjencës e biznesit mundësojnë që faza e parë
dhe e dytë të ekzekutohen në mënyrë më të shpejtë ashtu që të arrihet deri te vendimet më
fektive dhe më në kohë, të cilat do të përputheshin më mirë me prioritetet strategjike të
organizatës. Kjo bën reduktimin e kohës së ekzekutimit të ciklit analizë-vendim-veprimrevizion, e kështu mundësohet një proces kualitativ vendimmarrës.
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3.11.4.Evaluimi
Faza e katërt e ciklit të inteligjencës e biznesit ngërthen matjen e performancës dhe
evaluimin. Në këtë fazë duhet shfrytëzuar vegla matëse mjaftë ekstenzive të cilat nuk janë
të kufizuara vetëm në aspektin financiar, por që marrin parasysh edhe indikatorët kryesorë
të performancës të definuar për secilin departament të kompanisë në veçanti.

3.12.Faktorët që mundësojnë projektimin e inteligjencës e biznesit
Që një projekt i inteligjencës e biznesit të jetë i suksesshëm, ka ca faktorë të cilët
konsiderohen si më të rëndësishëm; ato janë: teknologjitë, analizat dhe burimet njerëzore.

3.12.1.Teknologjitë
Teknologjitë hardverike dhe softverike në masë të madhe kanë lehtësuar zhvillimin e
sistemeve të inteligjencës e biznesit tek ndërmarrjet dhe organizatat komplekse. Nga ana
tjetër, aftësitë llogaritëse të mikroprocesorëve janë rritur për një meatare prej 100% në çdo
18 muaj në dy dekadat e fundit, kurse çmimet kanë rënë. Ky trend ka mundësuar
shfrytëzimin e algoritmeve mjaftë të avansuara të cilat kërkohen për implementimin e
metodave induktive të të mësuarit dhe modeleve optimizuese, duke mbajtur kohën e
procesimit me një normë mjaftë të arsyeshme. Gjithashtu është mundësuar implementimi i
teknikave shumë të avansuara për paraqitje grafike, duke përfshirë animacionet në kohë
reale. Kapaciteti i njësive për ruajtjen e të dhënave, gjithashtu është rritur e nga ana tjetër
çmimet gjithmonë janë ulur; kjo ka mundësuar ruajtjen në terabajt të të dhënave në sistemet
e inteligjencës afasriste. Rrjetet e formës ekstranet dhe intranet, kanë laujtur një rol kyç në
shpërndarjen e informacioneve dhe njohurive brenda organizatës. Së fundi, integrimi i lehtë
i hardevrit dhe softverit të blerë nga furnizues të ndryshëm apo i zhvilluar nga vet
organizata, paraqet një faktor mjaftë të rëndësishëm që ndikon në shpërndarjen e veglave
analitike në organizata.
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3.12.2.Analiza
Siç u tha më lartë, modelet matematikore dhe metodologjitë analitike, luajn rolin kyç në
zgjerimin e informacioneve dhe nxjerrjen e njohurive nga të dhënat që gjenden brenda
shumicës së organizatave. Vizuelizimi të dhënave në pamje logjike dhe fleksibile, luan rol
mjaftë lehtësues në procesin e vendimmarrjes, por paraqet një formë pasive të mbështetjes.
Kjo krijon nevojë e implementimit të modeleve më të avansuara të të mësuarit induktiv dhe
optimizimit, me qëllim të arritjes së formave aktive të mbështetjes për procesin e
vendimmarrjes.

3.12.3.Burimet njerëzore
Burimet njerëzore të një organizate përbëhen nga tërësia e kompetencave të personave të
cilët operojnë brenda kufijve të saj, qofshin si individë apo si kolektiv. Njohuria e
përgjithshme që posedojnë dhe ndajnë këta individ përbën kulturën organizative. Aftësia e
punëtorëve për mësim të njohurive dhe shndërim të tyre në veprime praktike, ështe një nga
çështjet më të rëndësishme brenda një organizate, dhe ka ndikimin kryesorë mbi kualitetin
e procesit vendimmarrës. Nëse një ndërmarrje ka implementuar një sistem të avansuar të
inteligjencës e biznesit, përsëri mbetet hapësirë e madhe në te cilën do të theksohen
aftësitë personale të punëtorëve të saj, nga të cilët kërkohet të bërit e analizave dhe të
interpretuarit e rezultateve. Nëse të gjitha veglat analitike do të ishin të barabarta, kompania
e cila do të ketë punëtorë me agjilitet më të madh mental, të cilët do të kenë guximin të
pranojnë ndryshimet në stilin e vendimmarrjes, padyshim se do të ketë përparësi nga
konkurentët në treg.

3.13.Zhvillimi i sistemeve të inteligjencës e biznesit
Zhvillimi i një sistemi të inteligjencës e biznesit mund të përmblidhet në të krijuarit e një
projekti, me një objektiv specifik përfundimtar, ku do të kihen parasysh koha dhe
shpenzimet dhe shfrytëzimi dhe koordinimi i burimeve të nevojshme për të ekzekutuar
veprimet e planifikuara. Është shumë e kuptueshme që rruga që do të ndiqet nga organizata
të ndryshme ka mundësi të ndryshojë.
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Identifikimi i
nevojave të biznesit

Fig. 14 Etapat e IB-së

3.13.1.Analiza
Në fazën e parë duhet definuar qartë nevojat e organizatës përkatëse e cila do ta
shfrytëzojë sistemin. Kjo fazë preliminare zakonisht zhvillohet duke bërë intervista me
punëtorët përkatës. Ështe e rëndësishme që të përshkruhen qartë objektivat dhe prioritetet
e projektit, poashtu edhe shpenzimet dhe dobitë që do t’i kemi nga ndërtimi i një sistemi të
tillë.

3.13.2.Projektimi
Faza e dytë ngërthen du nën-faza, dhe kërkon sajimin e një plani provizional të strukturës
së përgjithshme, duke marrë parasysh çfarëdo lloj zhvillimi në të ardhmen e afërt dhe
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evoluimin e sistemit në kushte afatmesme. Së pari duhet bërë një shqyrtim i infrastrukturave
informative ekzistuese; pastaj duhet ekzaminuar proceset kryesore të vendimmarrjes të
cilat do të mbështeten nga sistemi i inteligjencës e biznesit, me qëllim të përcaktimit adekuat
të kërkesave të informacioneve. Më vonë, me shfrytëzimin e metodologjive klasike të
menaxhimit, do të bëhet shtrirja e planit, duke identifikuar fazat zhvilluese, prioritetet,
tajmingu dhe shpenzimet që priten së bashku me rolet dhe burimet që kërkohen.

3.13.3.Planifikimi
Faza e planifikimi ngërthen një nën-fazë në të cilën bëhet përshkrimi detajor i funksioneve
të sistemit të inteligjencës e biznesit. Më pas shqyrtohen të dhënat ekzistuese bashkë me
ato të cilat mund të merren nga jashtë. Kjo mundëson projektimin e strukturave të
informacioneve të arqitekturës së inteligjencës e biznesit, e cila përbëhet nga një depo
qendrore të dhënash dhe mundësiht ca marte periferike të dhënash. Njëkohësisht, me të
njohurit me të dhënave në dispozicion, duhet definuar edhe modelet matematikore të cilat
do të implementohen, duke siguruar që të qasurit ndaj të dhënave që do të furnizojnë secilin
nga modelet dhe efikasiteti i algoritmeve që do të shfrytëzohen, janë adekuate me
madhësinë e problemeve rezultuese. Së fundmi, është mirë të krijohet një sistem prototip,
me shpenzime të ulëta dhe me aftësi të kufizuara, për të larguar diskrepancat e mundshme
ndërmjet nevojave aktuale dhe specifikave të projektit.

3.13.4.Implementimi dhe kontrolli
Faza përfundimtare përbëhet nga pesë nën-faza. Së pari, zhvillohen depot dhe martet
specifike të të dhënave. Këta paraqesin infrastrukturën e informacioneve të cilat do ta
furnizojnë sistemin. Me qëllim të shpjegimit të domethënies së të dhënave që gjenden nëpër
depo dhe të transformimit të aplikuar paraprakisht në të dhënat primare, duhet krijuar një
arkiv të metadatave. Procedurat ETL (extract, transform, load) kanë për detyrë të nxjerrin
dhe transformojnë të dhënat nga burimet primare ekzistuese, duke i ngarkuar në depotë
dhe martet e të dhënave. Hapi i ardhshëm është në drejtim të ndërtimit të aplikacioneve
thelbësore të inteligjencës e biznesit të cilat do të mundësojnë kryerjen e analizave të
planifikuara. Pas gjith kësaj, sistemi lëshohet për test dhe shfrytëzim.
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Fig. 15 Cikli implementues dhe kontrollues

3.14.Etika dhe inteligjenca e biznesit
Të shfrytëzuarit e metodologjive të inteligjencës e biznesit, metodave të pasurimit të të
dhënave dhe sistemeve për mbështetjen e vendimmarrjeve, shfaq në pah ca probleme etike
të cilat nuk duhet anashkaluar. Në fakt, progresi drejt shoqërisë së informacioneve dhe
njohurive hap mundësi të panumërta, por gjithashtu mund të sjell edhe rreziqe të cilat duhet
të evitohen duke shfrytëzuar rregulla dhe mekanizma kotrollues përkatës. Shfrytëzimi i të
dhënave nga organizata publike dhe private të cilat cënojnë të drejtën për privatitet e
njerëzve, nuk duhet të tolerohet. Duhet të kemi kujdes ndaj rritjes së vazhdueshme të fuqisë
politike dhe ekonomike të ndërmarrjeve, që mund të çojë deri tek situata ku ato do të kenë
dobi ekskluzive dhe unilaterale në kurriz të konsumatorëve, punëtorëve dhe banorëve të
ekosistemit të Tokës.
Sidoqoftë, edhe përkundër dështimeve që mund të ndodhin, ështe me rëndësi thelbësore
që analistët e inteligjencës e biznesit dhe vendimmarrësit t’u përmbahen principeve etike të
respektit ndaj të drejtave personale të individëve. Rreziku i kalimit të kufirit në mes
shfrytëzimit korekt dhe dëmtues të të dhënave, është shumë i lartë brenda fushave të
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ndërlidhura të marketingut dhe pasurimit në rrjet. Edhe pse të kamufluara me emra jo
ofensiv si “përmirësim i të dhënave, informacionet private të individëve gjithsesi se
qarkullojnë, por kjo nuk domethënë se është e etike që vendimmarrësit dhe ndërmarrjet
duhet t’i shfrytëzojnë.
Respekti i së drejtës për privatitet, nuk është çështja e vetme etike që tangon të shfrytëzuarit
e sistemeve të inteligjencës e biznesit. Viteve të fundit, janë zhvilluar shumë diskutime në
lidhje me detyrimet shoqërore të ndërmarrjeve, që kanë çuar te paraqitja e një koncepti të
ri, ai i palëve të interesuara. Ky term u referohet të gjithë atyre të cilët kanë çfarëdo interesi
ndaj veprimeve të një ndërmarrjeje, si investitorët, punëtorët, sindikatat dhe shoqëria civile
si tërësi. Ekziston një diversitet mendimesh, se a duhet që një kompani të ndjek
maksimizimin e fitimit afatmesëm, duke vepruar në përputhje me interesin e palëve të
interesuara, apo duhet të implementojë një qasje që merr parasysh pasojat shoqërore të
vendimeve të saja.
Do të përfundonim me atë se analizat e bazuara mbi sistemet e inteligjencës e biznesit janë
ngushtë të ndikuara nga këto çështje, dhe kështu hasin në rreziqe për t’u shfrytëzuar me
qëllim të maksimizimit të fitimeve edhe në rastet kur do të mbizotërojnë rrethana tjera lidhur
me pasojat shoqërore nga vendimi i marrë, në bazë të një logjike që besoj se nuk duhet
pranuar. Shembull, a është i drejtë ndërtimi i një modeli optimizues në nivel ndërkombëtar
me qëllim të ikjes nga sistemi tatimor i një vendi të caktuar? A është legjitime të merret
vendim që rezervuari i një veture të vendoset në një pozitë e cila do t’i ulte shpenzimet, por
nga ana tjetër do t’i sjellte dëme serioze pasagjerëve në rast të një ndeshjeje?
Nga kjo rrjedh që analistët që ndërtojnë modelet matematikore dhe ata që marrin vendime,
nuk mund të kenë qëndrim neutral ndaj këtyre çështjeve, por kanë obligim moral të marrin
qëndrime etike.
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4. ANALIZA E TË DHËNAVE
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4.1.Analiza e biznesit në nivel strategjik
Të analizuarit të biznesit në nivel strategjik, ka të bëjë me ata persona kompetenca e të
cilëve është shpërndarja apo kërkimi i informacioneve në lidhje me zhvillimin e strategjive
e biznesit.
Do të paraqesim skenare të ndryshme të cilat kanë shkallë të ndryshme të koordinimit në
mes të strategjive zhvilluese dhe rolit të analizës e biznesit në një kompani të caktuar.
Për të lehtësuar sqarimin e shkallës së integrimit të strategjisë dhe funksioneve të analizës
e biznesit, do të japim një përshkrim të asaj se çka paraqet koncepti “strategji” dhe si
krijohet. Strategjia paraqet një përshkrim të mënyrës së përgjithshme në të cilën do të
zhvillohet biznesi. Zakonisht ngërthen planifikime brenda një viti. Qëllimi i strategjisë është
të bëjë përshtatjen e biznesit të një organizate në tregun ku ajo operon. Si rregull, strategjia
tenton trajtimin e çështjeve të kompanisë për periudha afatshkurta dhe në të njejtën kohë
tenton të krijojë përparësi konkuruese afatgjate. Strategjia zhvillohet në bazë të përcaktimit
të disa caqeve të caktuara të cilat duhet të arrihen nga pjesët e veçanta të organizatës.
Shumica e këtyre caqeve mbështeten nga disa të pritura paraprake, të cilat mund të jenë
më shume apo më pak të definuara, se si departamentet e veçanta do ti arrijnë të njejtat.
Siç u cek më lartë, procesi strategjik zhvillohet njëherë në vit, dhe shpesh në vete do të
ngërthejë elemente substanciale të cilat do të mund të përshtaten në rrethanat e reja vitin
e ardhshëm. Padyshim se kjo do të dallojë tek tipet e ndryshme të biznesit. Në disa raste
një kompani do të zhvillojë në strategji nga zeroja, por kjo zakonisht ndodh na rastet kur
kemi ndryshim të udhëheqësisë ose në rastet kur organizata vendos që trategjia e vjetër ka
dështuar. procesi i zhvillimit të një strategjie është një përzierje e analizave të ndryshme,
ku secila ështe e bazuar në burime dhe metoda të ndryshme të dhënash. Qëllimi ynë është
analiza e biznesit, prandaj do të fokusohemi te informacionet e bazuara në të dhenat nga
depotë e të dhënave.
Nga konteksti menaxhues strategjik apo i përgjithshëm, informacionet shfrytëzohen për të
ndryshuar dhe koordinuar procedurat e biznesit në sferat tjera funksionale të organizatës.
Shkaku që përdorim termin koordinim, është se menaxhimi strategjik nuk duhet të shihet si
një numër i veprimeve serike, por si një numër veprimesh paralele, në departamente të
caktuara të cilat duhet koordinuar.
Ndonjëherë thuhet që strategjia është ekuivalente me rritjen e fëmijëve, ku nuk është
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thelbësore që çdo herë ta bësh të duhurën, por që gjithmonë të jesh konsistent. Pra, është
me rëndësi primare që të bëhet koordinimi i aktiviteteve në organizatë ashtu që të gjitha të
lëvizin në drejtim të njejtë. Procesi i ndërtimit të një strategjie ka një qëllim: të përditësojë
një numër elementesh siç është vizioni i kompanisë, që ështe për caqe afatgjate, dhe
përditësimit të misionit të saj, që paraqet një skicë të shkurtër se si menaxhmenti tenton ti
arrijë ato caqe. Strategjia nuk duhet ti paraqesë vetëm planet gjenerale se si duhet të
veprohet në vitet në vijim, por edhe disa caqe që përshkruajn rezultatin e strategjisë në
periudhën e ardhshme.

4.2.Katër skenarët e strategjisë dhe analizës e biznesit
Në vijim do të paraqesim katër skenarë të cilët pasqyrojnë shkallët e ndryshme të integrimit
në mes funksionit të analizës e biznesit (AB) dhe strategjisë së kompanisë. Skenarët në
fjalë do të mund të tregojnë se sa një organizatë ka kuptuar dhe arrirë potencialin e plotë
të AB dhe se a do të ketë nevojë për optimizim të së njejtës.
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Fig. 16 Strategjitë

4.2.1.Skenari 1: Nuk eksiston lidhje formale në mes strategjisë dhe AB
Tipi i parë i lidhjes në mes AB dhe strategjisë është mungesa e çfarëdo lidhjeje. Kjo paraqet
një nocion të befasueshëm nga ajo që do të prisnim. Por shpjegimi më i thjeshtë do të ishte
se, kur kompanitë ndërtojnë strategjitë e tyre, ato shpesh fokusohen në aspektet më të
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dukshme si caqet e shitjes, caqet e prodhimit ose caqet e shpenzimeve në krahasim me
prokurimin. Në relacion me arritjen e këtyre caqeve, departamenti i shitjes, prodhimit dhe
prokurimit do te ballafaqohet me caqe të bazuara mbi strategjinë e biznesit. mirëpo, një
kompani përbëhet nga më shumë funksione se kaq si: financat, zhvillimi i produkteve,
strategjia, analiza konkuruese, administrata dhe AB. Këto quhen si funksione mbështetëse
sepse ato nuk i japin vlerë kompanisë në krahsim me prodhimin ditor. Megjithatë, nëse të
njejtat nuk do të ekzistonin, kompania do të haste në probleme nga pikëvështrimi afatgjat.
Nga perspektiva strategjike, padyshim se pritet që funksionet mbështetëse do të
mbështesin proceset primare dhe vlerë-krijuese. Kjo mund të ndodh kur vet funksionet
mbështetëse do të interpretonin strategjinë e biznesit në aktivitetet e tyre të përditshme,
por më shpesh nga poseduesit e proceseve primare që parashtrojnë kërkesa mbi shërbimet
nga funksionet mbështetëse bazuar në caqet e tyre. Pra, kur bëjmë përshkrimin e një
skenari ku nuk ka lidhje në mes strategjisë dhe AB, nuk ështe fjala për entitete plotësisht të
pakoordinuara, por është një rast i ekzistimit të një filtri në mes tyre.
Ekzistenca e një filtri të tillë mund të jetë si rezultat i faktit që pronarët e proceseve janë ata
që definojnë se cilat informacion do të gjenrohen nga AB, e jo strategjia.
Pasojat e ekzistimin të këtij filtri janë që funksioni i AB u jep prioritet detyrave duke u bazuar
në atë se çka do të ishte më e dobishme për kompaninë në plan ditor, kundrejt asaj çka do
të ishte me dobi afatgjate për projektet strategjike. Detyrat e funksionit të AB realizohen nga
forca shtytëse e cila vjen si rrjedhojë e kërkimit të informacioneve nga shfrytëzues të
ndryshëm. Nga pikëpamja raportuese, do të kemi zhvillimin e raporteve më pak apo më
shumë të autorizuara me paraqitje jokonsistente për biznesin që ata përshkruajn. Kualiteti
i AB në këtë tip organizate do të jetë vlerësimi i asaj se sa shpejt do i përgjigjemi një pyetjeje
dhe sa mbështetur në saktëi do te jetë përgjigja.
Shkak tjera prej të cilit nuk ekziston një lidhje formale në mes AB dhe strategjisë mund të
jetë fakti që nuk ekzsitojnë kushte të duhura. Ka situata, si bizneset e vogla me një apo disa
konsumatorës, ku shpenzimet për të ndërtuar një depo të dhënash janë më të larta se vlera
e vendimit që mbështja në të do ta krijonte. Ka edhe raste ku hasim në kompani të cilat
definojnë strategjitë e tyre që nuk mund te maten. Shembull, nëse një kompani do ta
definonte cakun si “duhet të krijojmë relacione më të mira me furnizuesit”, atëherë kjo do të
jetë rëndë të përcaktohet. Nga fakti që ky definicion nuk na tregon çka të masim, atëherë
pyesim: a është numri i ankesave, koha mesatare e transaksioneve apo kualiteti i
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dërgesave të tyre që do të duhet të përmirësohen me strategjinë e re?

4.2.2.Skenari 2: AB mbështet strategjinë në nivel funksional
Skenari i dytë ka të bëjë me atë do ta quanim strategjia e informacioneve të përshtatura.
Këtu, funksioni i AB paraqet një element reaktiv, i cili veçanërisht implementohet
bashkarisht me monitorimin e asaj se a janë arritur caqet e definuara në strategji.
Funksionet e AB e mbështesin performancën e kompanisë në mënyrë proaktive, por nga
pikëpamja e strategjisë, edhe në mënyrë reaktive. Mund të ekzistojë dialog i formalizuar në
mes funksioneve individuale të AB, por relacioni i tyre me funksionin e strategjisë
formalizohen si një monolog, nga strategjia tek funksioni AB.

Fig. 17 Tri llojet e strategjive kryesore

Nga pikapamja kualitative e AB, është me rëndësi të jemi të mirë në definimin e caqeve të
bazuara në strategji. Këto janë caqe të ndërlidhura në mes veti dhe të kombinuara krijojnë
një tërësi. Është gjithashtu e rëndësishme që funksioni i AB të jetë teknikisht kompetent kur
është fjala për

operacionalizimin e caqeve në fjalë me atë të raporteve tek të cilat

shfrytëzuesit do të qaseshin lehtë dhe të plota me informacione të përditësimin.
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Fig. 18 Piramida strategjike

Bazuar në proceset e zhvillimit të strategjive, departamentet përkatëse definojnë disa
kërkesa specifike apo caqe, të cilat do të duhet arrirë. Ndonjëherë, caku do t’i jepet vetëm
departamentit të shitjes, si p.sh.: ai do të duhet të rris të ardhurat për 10% në krahasim me
vitin e kaluar. Departamentit, poashtu, mund t’i jepen edhe informacione shtesë për atë se
në cilat segmente do të duhet të përqëndrohet. Mund të ketë urdhër që kjo do të duhet të
arrihet në bashkëpunim me departamentet tjera, si ai i marketingut. Bazaur në caqet e
dhëna, do të jetë detyrë e funksioneve individuale, me shkallë të ndryshme të autonomisë,
të vendosin se do të arrihen ato caqe.

4.2.3.Pesë kërkesat e cakut
Është mjaftë me rëndësi të përcakothen se cilat informacione do të jenë relavante që një
kompani të zhvillojë strategjinë e saj. Në bashkëpunim me monitorimin e strategjisë, mund
të caktohen një numër caqesh që duhet arrirë. Këto caqe mund të jenë të paktë dhe të
përgjithshëm, dhe pastaj është detyrë e secili departament të definojë se çka do të bëjë.
Në rastet tjera, caqet do të pëcaktohen deri në detajet më të vogla, prandaj edhe
departamentet nuk do të kenë hapësirë për të manovruar. Megjithatë, sidoqofshin caqet, të
njejtët duhet të plotësojnë ca norma. Këto norma paraqesin kërkesa themelore të cilat do
të mundësojnë që matjet do të mund të operacionalizohen. Sepse duhet të dihet kur do të
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mund të rrisim numrin e konsumatorëve për 20%? Si do të definohen konsumatorë? Nëse
nga mesi i vitit shohim një rritje prej 8%, a do të paraqesë kjo problem apo do të jetë diçka
e pritur? Gjithashtu duhet të sigurohemi që nëse hasim në caqe të cilat do të vlerësoheshin
si të paarritshme, të njejtat të shqyrtohen dhe t’i bëhet me dija personit përgjegjës për cakun
përkatës, i cili do ta ketë për detyrë të reagojë. Kemi pesë kërkesë të cakut. Disa nga këto
kërkesa janë të nevojshme për caktimin teknik të cakut, të tjerat kanë të bëjnë me atë se
kush duhet të veprojë nëse nuk arrihet qëllimi. Caqet duhet të jenë:

Specifik:

Caqet, si ato ku duhet të dijmë se sa konsumatorë do të kemi deri në fund të vitit, sa do të
ishin fitimet, sa duhet të reduktohen kohët e dërgesave, etj.

Të matshme:

Nëse një cak nuk mund të matet, atëherë ai e humv relevancën. Nëse nuk e dimë sa
konsumatorë kemi, duhet gjetur një cak tjetër. Nëse nuk mund të përcaktojmë shpenzimet
dhe fitimet e procesit që duam ta përmirësojmë, duhet drejtur kah caqe tjera.

Aprovuara:
Organizata duhet t’i pranojë caqet. Nëse kjo nuk ndodh, atëherë do kemi mungesë pronësie
dhe organizata do të implementojë një strategji e cila do të injorohet. Qëllimi është që me
caktimin e caqeve do të duhet të dihen edhe individët që do të kenë përgjegjësi të caktuara,
që të jetë më lehtë për të gjetur zgjidhje në rast të dështimit të mundshëm.

Realistik:

Caqet patjetër të jenë realistik. Ka raste kur caqet pranohen edhe pse nuk ka shanse që të
njejtat të arrihen. Kjo ka të bëjë me kulturën e korporatës, ku ndonjëherë nuk ka pasoja nga
mos realizimi i cakut.
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Në kohë:

Për sakohë do të duhet të reduktohen shpenzimet dhe të rritet numri i konsumatorëve?
Është gjithashtu e rëndësishme që në fazat më të hershme të determinojmë caqet që nuk
janë duke u realizuar si duhet, që të bëjmë korigjimet e duhura nëkohë.
Nga kuptimi më i gjërë të biznesit, këto pesë kërkesa kanë rëndësi të veçantë për të
kuptuarit më të qartë të themeleve të një iniciative e biznesit. nëse objektivat nuk janë
specifik, ato dë të mund të interpretohen në forma të ndryshme. Nëse objektivat nuk janë
të matshme, do të krijohet debat se janë konsumatorët lojal apo jo. Për shkaqe teknike,
është shumë me rëndësi që caqet të arrihen në kohë, sepse establishmenti i tërësishëm i
një depoje të dhënash është prej lidhjes së pjesëve të informacioneve dhe krijimit të një
pamjeje historike. Nëse do të ofronim raportime efikase, është e patjetërsueshme që të
definohet edhe periudha kohore. Preferohet që matja të bëhet në mënyrë automatike nga
ana e depove të të dhënave, ashtu që shfrytëzuesit do të munden që në vazhdimësi të
nxjerrin të dhëna për arritjen e caqeve. Nuk është e patjetërsueshme që të gjitha objektivat
t’i nxjerrim nga depotë, por thjeshtë, është në rekomandim, sepse do të ekzistojë vetëm një
verzion i vërtetë i cili do të dërgohet secilën herë kur të kërkohet nga shfrytëzuesi.

4.2.4.Skenari 3: Dialogu në mes AB dhe strategjisë
Ky skenar vjen në pah kur kemi të integruar një depo të dhënash dhe një funksion AB me
kompetenca analitike për të shfrytëzuara të dhënat e ruajtura në depo. Kemi të bëjmë me
një investim të konsiderueshmë në softver dhe punëtorë. Skenari poashtu karakterizohet
me dialogun e vazhdueshëm në mes funksionit të AB dhe strategjisë. Metodat raportuese
për menaxhim dhe matje të proceseve operacionale marrin emra tjerë si sistemet e
menaxhimit të performancës e biznesit (business performance management BPM),
fletnotimet dhe analizat e segmentit të fitimeve të konsumatorëve. Kjo nënkupton që një
rrjedhë informacionesh kthehet prapa tek funksioni i strategjisë bazuar në raportet e
krijuara.
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Fig. 19 Ndërlidhja në mes strategjive

Informacionet e përshkruara në këtë seksion janë ato të fidbekut nga fletnotimet dhe BPM.
Këto tipe të zgjidhjeve zakonisht janë të formës ciklike dhe fillojnë me një strategji. Bazuar
në strategjinë, ndodhin tri gjëra: kryhet testimi, pastaj ka një matje dhe analizim të
vazhdueshëm të devijimeve nga caku dhe në fund, bazuar në analizat, implementohet dhe
optimizohet strategjia. Rëndësia e AB në këtë skenar është aftësia e dërgimit të
informacioneve relevante për strategjinë. Kjo bëhet nga shkaku se strategjia mund të
shfrytëzohet edhe në të ardhmen për të akomoduar ndryshimet në treg dhe në vet
organizatën. Kur raportet do të tregojnë se a janë arritur caqet nga departamentet e
ndryshme, do të merren veprimet e duhura në raste se do të hasen devijime nga ajo që
ështe pritur parapraskisht. Pra, do të kemi një fidbek të vazhdueshëm në mes të arritjeve
të cakut dhe strategjisë, edhe pse i njejti mund të jetë më pak apo më shumë i formalizuar.
Koordinimi bëhet me të identifikuarit e të a.q. faktorë kritik te susksesit, të cilët janë
elementet esenciale për suksesin e strategjisë.
Kur strategjia do të vehet në lëvizje, progresi i sajë do të matet në vazhdimësi.
Një alternativë tjetër për operacionalizim të fidbekut është ajo e “fletënotimit të balansuar”,
metodë kjo e shfaqur në fillimi të viteve 90-ta. Metoda në fjalë, bën lidhjen e strategjisë së
organziatës me proceset e brendshme të cilat do ta realziojnë atë; poashtu bën lidhje edhe
me lojalitetin e konsumatorëve dhe çka është ekskluzive për të, me kompetencat e
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brendshme. Kjo metodë në fakt bën lidhjen e proceseve primare të prodhimit me zhvillimin
e biznesit. Nëse nuk prodhojmë sa duhet, a do të duhet të punësonim njerëz tjerë apo duhet
ti zëvendësonim ata që kemi, apo do të duhej të realizohej një dialog me punëtorët dhe mbi
ate bazë të shpërblehen në mënyra të ndryshme?
Kjo metodë, e paraqitur nga Kaplan dhe Norton, paraqet thelbin se si duhet formuluar
kërkesa në lidhje me implementimin e strategjive të reja.

4.2.5.Skenari 4: Informacioni si burim strategjik
Gati të gjitha ndërmarrjet karakterizohen me faktin se ata shfrytëzojnë analizat për fuqinë
dhe dobësimin e tregut duke mendur në mënyrë sistematike se si informacionet e fituara
në bahkëpunimi me strategjitë e tyre, do t’u jepnin përparësi konkuruese. Në disa raste kjo
mund të kuptohet me atë që ndërmarrjet do të duhet të sigurohen që stafi që kanë ka njohuri
të duhurra strategjike dhe informative, posaçërisht në nivelin më të lartë të menaxhimit. Kjo
nuk paraqet diçka befasuese kur e kemi parasysh se koha në të cilën jemi duke jetuar ështe
ajo e informacioneve.

Fig. 20 Informacioni dhe strategjia

Shembull tipik për atë se si një ndërmarrje fokusohet në informacionet si burime strategjike
ështe ai Amazon.com, që bën shitjen e librave, aparateve të ndryshme elektronike, etj.,
përmes Internetit. Amazon bën ruajtjen e informacioneve për blerjet dhe kërkesat e
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konsumatorëve individual, të cilat më pas procesohen, dhe konsumatorit i ofrohen oferta
tjera blerëse të cilat do të ishin relevante me kërkesat e tija. Kjo është një mënyrë e
përmirësimit të relevancës së ofertave ndaj konsumatorëve që dallon Amazonin nga shitësit
tjerë të librave në Internet. Ky është një trend i cili ështe duke marrë hov të madh kohëve
të fundit, ku segmentimi i konsumatorëve do të thotë që shërbimet mund kostumizohen
edhe në kushte lokale.
Është lehtë të dallosh strategji nga kompani që shfrytëzojnë të dhënat apo informacionet si
njësi strategjike. Kjo bëhet duke shikuar disa elemnte të caktuara të strategjisë së tyre.
Nëse një kompani nuk shfrytëzon informacionet për çështje strategjie, ajo në planet e saja
implementuese nuk do të ketë përshkrime se si do të arrihen përparësi konkuruese me anë
të shfrytëzimit të informacioneve. Nëse kompania shfrytëzon informacionet për çështje
strategjike, atëherë përkrah objektivave strategjike, kompania do të ofrojë direksione se si
do të arrihen objektivat duke shfrytëzuar informacionet.
Shfrytëzimi i informacioneve për strategji, hetohet edhe nga kultura e kompanisë, ku
punëtorët, sipas disa kërkimeve, do të mendonin proaktivisht në një mënyrë intuitive për
atë se si ato do të mund të shfrytëzojnë informacionet në një situatë të re konkuruese. Ky
lloj kulture do të shfrytëzojë informacionet për strategji si rezultat i një procesi lartë-poshtë
dhe poshtë-lartë. Kjo do të thotë që nëse një regjion aftësohet të përmirësojë procesin e tij
me anë të shfrytëzimit të informacioneve, kjo do të merret nga ekipi strategjik, dhe do të
shpërdahet në të gjithë organizatën si praktika më e mirë.
Dobia këtu qëndron në të kuptuarit e asaj se si të shfrytëzuarit e informacioneve,
ndërmarrjes do ti ofronte përparësi në paramaetrat kyç konkurues. Informacioni në nivel
strategjik do të duhet të kuptohet në lidhje të ngushtë me procesin e zhvillimit të strategjisë
dhe nga të gjitha departamentet e organziatës në të cilat do të duhet të reazlizohet ajo.
Organizatat joprofitabile duhet të kenë konsideratë për atë se si duhet shfrytëzuar
informacioni dhe i njejti të konsiderohen si një vegël mjaftë e çmueshme për reazlimin e
detyrave të definuara në objektivat e organizatës.
Pra, të shfytëzuarit e informacioneve si burime strategjike, së pari nënkupton identifikimin
e parametrave konkurues, e më pas të kuptohet se si këto informacione do të mundësonin
që ndërmarrja të dallohet nga konkurentët.

4.3.Strukturimi i qendrës së kompetencave të inteligjencës e biznesit
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Kjo qendër paraqet një forum i cili përmban kompetencat analitike dhe e biznesit si dhe
kompetencat e TI. Ky kombinim i kompetencave siguron që analiza e biznesit të ketë
ndikimin e nevojshëm në organizatë. Ndërtimi i një qendre të këtillë është i bazuar mbi
përvojat të cilat tregojnë se barierat në lidhje me kompetencat dhe strukturën
organizacionale janë faktori më limitues kur është fjalë për krijimin dhe ekzekutimin e një
analize të mirëfilltë e biznesit.
Krijimi i kësaj qendre do të thotë të ndërtosh një tërësi organizacionale e cila në vete
përmban kompetenca të ndryshme të organizatës dhe që më pas paraqet një forum për
zgjidhjen e problemeve. Qëllimi i saj është zmadhimi i të hyrave nga iniciativat e analizave
e biznesit dhe shndërimi i atyre analizave në procese e biznesit e jo procese TI. Me fjalë
tjera, qendra e kompetencave punon në drejtim të sigurimit që nevojat e biznesit të
udhëheqin të gjitha iniciativat teknike, e kështu të mos lejohet që biznesi të ketë një depo
të dhënash të pavarur nga nevojat e tij. Ngjashëm, qendra siguron që biznesi të realizojë
dobitë potenciale të analizës e biznesit dhe të kemi qasje ndaj kompetencave analitike.

4.3.1.Pse duhet ndërtuar një qendër kompetencash
Zakonisht, kompanitë që ndërojnë qendra të tilla duan që inteligjenca dhe analiza e biznesit
të ketë ndikim më të madh. Shpesh kemi të bëjmë me një numër të konsiderueshëm
analistësh por të cilët janë të shpërndarë në departamente të ndryshme dhe nuk kanë një
forum të përbashkët. Kjo do të thotë që problemet për të cilat një analistë ka aftësi të
konsiderueshme për t’i zgjidhur do të formulohen lokalisht, vetëm tek departamenti i tij apo
i saj, varësisht nga aftësitë e analistit për të promovuar idetë dhe varësisht prej asaj se a
janë ato ide kompatibile me strategjitë dhe preferencat e menaxhmentit lokal.
Nëse nga ana tjetër mbledhim analistët dhe kompetencat e ndërlidhura më të përafërta në
një tërësi të vetme organizative, atëherë kjo tërësi do të ketë një zë të fuqishëm i cili do të
dëgjohet përgjat gjithë organizatës. Kjo mund të arrihet në dy mënyra. E para, duke i dhënë
menaxherit të qendrës një ndikim formal dhe qasje ndaj forumeve menaxhuese, ku mund
të adresohet potenciali dhe problemet në lidhje me analizën e biznesit në kontekstin
strategjik. E dyta, qendra mund të krijojë sinergji në nivelin funksional. Një analist me
kompetenca për pasurim të të dhënave, i vendosur tek marketingu, do të mundet të shoh
dhe promovojë potencialin e metodologjive të pasurimit për burimet njerëzore me anë të
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dialogut me analistin nga burimet njerëzore. Me fjalë tjera, qëllimi i qendrës është që
funskionit të inteligjencës dhe analizës e biznesit t’i jep mundësi kritike për tu konsideruar
në nivel strategjik si dhe të krijojë sinergji në nivelin operacional.
Argumenti i përgjithsëm për ndërtimin e qendrës së kompetencave është fakti që ajo
paraqet një parakusht për lidhjen efikase ndërmjet strategjisë së biznesit me atë të
inteligjencës dhe analizës. Nëse analistët janë të shpërndarë në departamente të ndryshme
pa një forum të përbashkët, seksioni depove të të dhënave dhe i TI-së nga njëra anë dhe
biznesi në anën tjetër, do të kenë shumë pak mundësi për ndërtimin e një dialogu të
vazhdueshëm mes veti. Për funksionin e analistit, është krucial ndërtimi i urës në mes
nevojave të posaçme të biznesit dhe deposë së të dhënave me anë të të kuptuarit se cila
metodologji dhe cilat të dhëna nëse do të kombinoheshin do të plotësonin nevojat. Nëse
kompania nuk ka një funksion analitik për të lidhur biznesin me TI-në, rezultati do të jetë një
numër i madh i zgjidhje teknike, të cilat janë të krijuara pa shqyrtim të metodës më të mirë
për gjenerim të njohurive dhe informacioneve. Pasi që pjesës tjetër të organizatës do t’i
nevojitet mbështetje për vendim, ajo pjesë do të fillojë të kërkojë zgjidhje alternative për tu
qasur ndaj të dhënave të nevojshme. Në rastet më të këqija, do të ndërpritet tërësisht
shfrytëzimi i i deposë së të dhënave.

4.3.2.Detyrat dhe kompetencat
Në këtë pjesë do të shqyrtojmë se cilat detyra dhe cilat kompetenca nevojiten për një
qendër. Këtu duhet të cekim se profilet e kompetencave nuk janë individët por rolet. Një
person mund të luaj më shumë role. Shembull, një pasurues i të dhënave zakonisht ka edhe
njohuri statistikore, dhe kështu mund të marë dy role apo fusha kompetencash. Ngjashëm,
një TI person mund të ketë aftësi strategjike dhe e biznesit. Një profil kompetencash mund
të kërkojë kombinimin e disa punëtorëve.

4.3.3.Ndërtimi i rrotës së informacionit
Detyra primare e qendrës së kompetencave është të dërgojë informacionet dhe njohuritë e
duhura tek njerëzit e duhur në kohën e duhur. Me fjalë tjera, qëllimi është që rrota e
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informacioneve të lëviz në vazhdimësi si në figurë.
Objektivat e kompanisë mbi
strategjinë e përgjithshme të bzinesit

e biznesit

Fig. 21 Rrota e informacionit

Së pari specifikojmë se cilat njohuri dhe informacione i nevojiten biznesit bazuar në
strategjinë e zgjedhur. Më pas të dhënat nxirren dhe kondensohet në informacione dhe
njohuri, të cilat i dërgohen shfrytëzuesit. Në këtë model kemi paraqitur edhe konceptin e
“mençurisë”, që i referohet menaxhimit të njohurive.
Në thelb, menaxhimi i informacioneve, nënkupton mundësinë për përmbledhje të mësimit
të përgjithshëm në lidhje me atë se si ndërtojmë, përmirësojmë, menaxhojmë apo mbyllim
proceset e biznesit dhe si i ruajm ato për shfrytëzim nga të tjerët. Një cilësi e përbashkët e
gjitha strategjive është ajo se ato kanë tendencë për të centralizuar aktivitetet e kompanisë
për të marrë dhe përdorur aftësitë lokale në gjithë organizatën. Gjithashtu nuk është e
pazakonët që pas ca viteve, të shfaqet një strategji e re decentralizuese me qëllim të vënies
në pah të kreativitetit të organizatës. Me kalimin e kohës kjo mund të shihet si një zemër e
cila mba në jetë kapicitetin për tu përshtatur me kushtet e reja të tregut. Megjithatë, kjo
është një manovrë që kushton shumë kur kemi të bëjmë me organizata ndërkombëtare;
pikërisht këtu vjen në pah nevoja e menaxhimit të njohurive. Qëllimi i menaxhimit të
njohurive është të shfrytëzohet më e mira nga të dy mundësitë: një organizata e
decentralizuar me gjithë potencialin e saj kreativ dhe në të njejtën kohë duke siguruar se
njësitë tjera të decentralizuara rë rtishfrytëzojnë idetë e mira që janë gjeneruar.
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Në formën më të thjeshtë, kjo do të realizohej me anë të kësaj procedure: krijohet një
dolkument i cili bën përshkrin e kampanjave, si amenaxhohen ata, dhe cilat kanë qenë
rezultatet e tyre. Tani, një njësi e biznesit në Francë mund të bëjë kërkime mbi atë se si të
bëjë një kampanjë për shitje të ndërthurura ndaj konsumatorëve të vegjël dhe të njejtës t’i
jepet mbështetje vendimmarrëse bazuar mbi atë se si ka kaluar kampanja të themi në
Gana, Brazil dhe Kinë. Njësia në Francë jo vetëm që do të fitojë informacione të formës
“prej personi në letër”, por gjithashtu do të ketë mundësi të shohë se kush kanë qenë
ekzekutorët e kampanjave dhe të njejtët t’i kontaktojë. Kështu, papritmas kemi krijuar një
rrjet virtual për detyra të posaçme ndaj të cilit mund të mbështeten ekipet strategjike. Në
organizatat më të vogla, kjo do të thotë të bërit publike të informacioneve të cilat janë
specifike për persona të caktuar, dhe të njejtat të mund të qasen nga gjeneratat e ardhsme
të punëtorëve dhe punëmbajtëseve.
Siç shihet, këtu flasim për shumë rrota informacioni të cilat duhet ndërtuar dhe mirëmbajtur,
në mënyrë tipike, një për secilin proces që bazohet mbi informacionet e analizës e biznesit.

4.3.4.Krijimi i sinergjive në mes të rrotave të informacionit
Pra, qendra e kompetencave duhet të ndërtojë dhe mirëmbajë këto rrota të informacionit,
por në të njejtën kohë duhet ta kemi parasysh se proceset e ilustruara në rrotën e
informacionit nuk është e patjetërsueshme të zhvillohen vetëm në një vend të organizatës;
ato lehtë mund zhvillohen në disa vende të saj. Një përgjegjës për aktivitet CRM dëshiron
të gjenerojë informacion konsumatorësh për të monitoruar aktivitetet. Poashtu edhe personi
i përgjegjshëm për shitjet në kontrast me planifikimin dhe monitorimin e e aktiviteteve të
shitjes. E njejta gjë vlen edhe për burimet njerëzore, prodhimin, logjistikën, prokurimin, etj.
Në këtë kontekst, flitet për dukurinë e “ishujve” të informacioneve apo sindromit të silosit, i
cili ndodh kur njësi të ndryshme të biznesit krijojnë dhe mirëmbanë sistemet e tyre të
analizës e biznesit pa ndonjë koordinim.
Jo rastësisht, kjo rezulton në krijimin e terminologjive, strategjive teknologjike dhe
procedurave të ndryshme në gjithë organizatën. Kjo çon deri te krijimi i tepricës së të
dhënave dhe barierave për ndarje të njohurive, gjë kjo që rezulton në sasi të
konsiderueshme të projekteve taktike të pa koordinuara të analizës e biznesit, ku secili ofron
trajtesë dhe efekt të kufizuar.
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Pra, një ndër detyrat më të rëndësishme të qendrës për kompetenca është të koordinojë
këto rrota të informacionit ashtu që të krijohet një sinergjie të dhënave më anë të kombinimit
korekt të tyre. Nga ana tjetër, sinergjitë duhet të krijohen me pjesëmarrjne e gjithë analistëve
(me ndarje të njohurive mes analistëve) si dhe me shfrytëzimin e sinergjive nga pjesa e TIsë. Shembull, mendohet se shpenzimet për softverë mund të reuktohen deri më 25% nëse
të njejtat do të standardizoheshin bazuar në sa më pal platforma, gjë që poashtu do t’i jepte
organizatës një pozitë më të mirë negociuese si një konsumatorë më i rëndësishëm për
shitësit e atyre softverëve. Shifra të ngjashme përmenden edhe në lidhje me shpenzimet
për konsultantë dhe punëtorë të jashtëm, ngase reduktimi i numrit të teknologjive do të thotë
se organizatat nuk do të kenë nevojë për ekspertiza në lidhje me një numër të madh
softverësh, dhe kështu do të mund të zvogëlojnë numrin e projekteve integruese.
Siç ilustrohet në fig. 22, qendra e kompetencave duhet të marrë përgjegjësinë për ndërtimin
e dialogut të vazhdueshëm në mes të biznesit dhe TI-së, duke siguruar kështu se
arqitektura e zgjedhur e informacioneve dhe teknologjitë e zgjedhura, mbështesin
strategjinë e informacionit(4).

Fig. 22 Ndërtimi i dialogut

Arqitektura e informacioneve bën përshkrimin e mënyrave se si bëhet bartja e të dhënave
dhe informacioneve brenda organizatës, kurse teknologjitë u referohen softverëve dhe
hardverëve të cilët do ta kryejn detyrën e dhënë. Kjo terminologji përputhet në mënyrë të
përkryer me definicionin e analizës e biznesit. Në të kundërtën, njerëzit e duhur nuk do të
merrnin informacionet e duhura në kohën e duhur si pjesë e procesit të automatizuar. Siç
shohim nga figura 22, së pari paraqesim arqitekturën e informacioneve; më pas, mund të
formulojmë kërkesat e aplikacioneve të veçnata teknologjike, qoftë individualisht apo të
kombinuara. Këtu duhet të potencojmë se qendra e kompetencave nuk bën projektimin e
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arqitekturës së informacioneve apo strategjive teknologjike. Kjo është detyrë e pronarëve
të sistemit. Qendra e kompetencave futet në dialog me pronarët e sistemit për të siguruar
që arqitektura e zgjedhur e informacioneve dhe sistemet e zgjedhura, mbështesin
strategjinë informative të organizatës. Nëse nuk ndodh kjo, atëherë ballafaqohemi me
situatën ku përmasat e funksionit të analizës e biznesit përcaktohen nga aplikacionet
teknologjike e jo nga nevojat informative të biznesit.

4.3.5.Edukimi i shfytëzuesve
Ekziston mundësi e madhe të kemi një aplikacion mjaftë të mirë mbështetës, port të mos
shtojmë aspak vlerë e biznesit. Kjo vjen si rezultat i mos shfrytëzimit të të njejtit. Nëse nuk
ka shfrytëzues, nuk do të kemi përmirësim të vendimmarrjes, e kështu do të mungojë edhe
krijimi i vlerave. Tek analiza e biznesit, një aplikacion asnjëherë nuk është më i mirë se
shfrytëzuesi i tij. Nëse duam një implementim të suksesshëm të një aplikacioni të analizës
së bzinesit, tri elemente duhet të jenë në vendin e tyre: përshtatshmëria, informacionet
relevante dhe mbështetja e përgjithshme.
Nga pikëpamja e përshtatshmërisë, sistemi duhet të jetë inventiv, intuitiv dhe i qartë. Kjo
më së mirë arrihet kur për projektimin e aplikacionit pyesim direkt shfrytëzuesit në lidhje me
atë se çka dëshirojnë. Një zgjidhje e thjeshtë siç mund të jetë një raport, kërkon vetëm një
po dy procese fidbeku në mes të qendrës së kompetencave dhe shfrytëzuesit të fundit. Një
sistem më i komplikuar i cili duhet të mbështes shumë procese e biznesit dhe shumë
shfrytëzues në një ambient të ndryshueshëm të biznesit, kërkon më shumë në sferën e
fleksibilitetit. Pra, në këto raste presim që sistemi të zhvillohet mbi një dialog të
vazhdueshëm me biznesin. Me fjalë tjera, nuk duhet filluar me programimin e modeluve të
ndryshme derisa projektimi i tyre nuk është dikskutuar dhe aprovuar nga ana e
shfrytëzuesve.
Relevanca e informacioneve ka të bëjë me atë çka del nga sistemi. Formati nuk ka rëndësi
nëse përmbajtja e sistemit nuk ka vlerë. Këtu duhet cekur rregulla tjetër e cila thotë që
informacionet – ku si pikënisje merret perpektiva e shfrytëzuesit – duhet të jetë e
disponueshme, e saktë dhe vepruese. Nëse duhet një kohë e gjatë për të marrë
informacionet e nevojshme, atëherë nuk mund të themi se të njejtat janë të qasshme, dhe
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kështu shfrytëzuesit humbin kohën e tyre. Ngjashëm, informacionet duhet të jenë precize
ashtu që shfrytëzuesi të mund të bazojë vendimin e tij mbi to. Pra, shihet dukshëm se
aplikacionet duhet të ofrojnë informacione të shfrytëzueshme në relacion me procesin të
biznesit që ato mbështesin.
Kur implemetojmë sisteme të reja të informacionit, mbështetja e përgjithshme do të thotë
se shfrytëzuesit duhet të trajnohen për t’i shfrytëzuar ato, kuptohet, nëse dëshirojmë një gjë
të tillë. Shfrytëzuesit gjithashtu duhet të kenë qasje të lehtë ndaj mbështetjes, që do të thotë
se nëse ata kanë pyetje apo sugjestione për përmirësime, ato do të dëgjohen.
Nëse përshtatshmëria, relevanca e informacioneve dhe mbështetja e përgjithsme nuk
kënaq nevojat dhe pritjet e shfrytëzuesve, kënaqësia e tyre do të bjerë e poashtu edhe
dobia e sistemit.

4.3.6.Prioritarizimi i iniciativave të reja të analizave e biznesit
Roli i fundit i rëndësishëm i qendrës së kompetencave ështe të koordinojë dhe prioritarizojë
inicIBtivat e reja të analizave e biznesit.

4.3.7.Kompetencat
Një qendër kompetencash duhet t’i përmbajë të gjitha detyrat që u bëmë përshkrimin. Në
mënyrë tipike, këto janë të ndara në tre domene si në figurën. 23. Figura tregon domenet
dhe detyrat që janë pjesë e veçantë e tyre apo e përbashkët me domenin tjetër.
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Aftësitë e biznesit
Krijimi i lidhjeve me strategjinë e biznesit

Definimi i rregullave të biznesit
Krijimi i rasteve të biznesit

Fig. 23 Qendra e kompetencave

Figurën e kemi paraqitur për të treguar se ka dallim në mes të kompetencave të nevojshme
për qendrën dhe mënyrës se si lëvizin informacionet në organizatë, që përshkruhet
përshkruhet përmes rrotës së informacionit. Kjo rrotë bazohet mbi një punë të
kosiderueshme përgatitore e krijuar, mes tjerash, nga performanca e detyrave të parqitura
në figurën e mësipërme.

4.3.8.Organizatë e centralizuar apo decentralizuar
Ndërtimi i një qendre kompetencash mund të ndërmerret duke krijuar një tërësi të re formale
organizacionale. Mund të krijohet edhe si një organizate virtuele. Kjo është paraqitur në
figurën 24. Në anën e majtë të figurës, qendra e kompetencave është treguar si një funksion
mbështetës i organizatës, që nënkupton se qendrës i është dhënë një rol strategjik. Në
anën e djathtë, qendra tregohet si një funksion virtuel. Kjo do të thotë se departamentit, në
një masë më të ulët i është dhën rol strategjik dhe në masë të madhe është krijuar su një
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forum analitik i cili lehtëson sinergjitë, dhe se fokusi është mbi forcimin e funksionit të
analizës e biznesit në nivel operacional.

Fig. 24 Organizatat virtuele

Megjithatë, ky interpretim nuk është pa përjashtime. Shembull, ekzsiton mundësia që
bizneset e vegjël dhe të mesëm të shfrytëzojnë më tepër departamentet virtuele apo “ekipet
punuese”, si që quhen në këtë kontekst. Këto ekipe zakonisht përmbajnë anëtarë me
fokusim strategjik, gjë kjo që siguron koordinimin në mes analizës e biznesit dhe strategjisë.
Tek organzatat e mëdha, qendra e kompetencave lehtë mund të krijohet pa involvimin e
personave me fokusim strategjik, dhe në këto raste, qendra mund të shndërohet në një
tërësi të pastër operacionale.
Duhet pasur parasysh se mënyra se si e ndërtojmë qendrën e kompetncave nuk ka dhe aq
rëndësi. Ajo është një çështje e ambientimit të organizatave përkatëse. Si çdoherë, duhet
të pyetemi: çka dëshirojmë të arrijmë me këtë ndryshim? Në rastin tonë, përgjigja do të
ishte, fokus më të lartë strategjik apo thjeshtë një rritje e performancës.

4.3.9.Strategji apo perfromancë
Si çdo herë, kur fillohet me një iniciativë të re e biznesit, duhet shqyrtuar se ajo është
mbështetëse e strategjisë së kompanisë, performancës së saj apo të dyjave. Nëse nuk
është asnjëra, atëherë duhet rishikuar tërë çështjen ngase diçka nuk është në rregull.
Ngjashëm me këtë, në lidhje me aktivitetet e funksionit të analizës e biznesit, duhet të
pyetemi se a është qëllimi për të optimizuar performancën e kompanisë, apo dëshirojmë të
arrijmë një relacion sa më të përafërt në mes të strategjisë së kompanisë dhe mënyrës se
si shfrytëzohen informacionet.
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Nëse jemi të fokusuar në të parin, atëherë nevojitet një proaktivitet më i lartë në nivelin
operacional (fig. 25).

Fig. 25 Niveli operacional

Një shembull i mirë i një funksioni reaktiv operacional të analizës e biznesit, do të ishte nëse
procedurat do të bazoheshin mbi atë ku shfytëzuesit vijnë te na; porosisin informacionet
dhe njohuritë që u nevojiten, e më pas pajtohemi për një afat, të themi, tri ditësh. Në shikim
të parë krejt duket mirë. Por, të shikojmë nga pikëpamja e biznesit. Të supozojmë një takim
kreativ, ku në një moment të caktuar diskutohet për atë se sa konsumatorë të një regjioni
të caktuar shpenzojnë më tepër se 400 euro në muaj. Përgjigja do jepej në një afat prej tri
ditësh. Herën tjetër, kur marketingu do të jetë në një situatë kreative, nuk do të shfrytëzohet
funksioni i analizës e biznesit, sepse nuk ka kohë për të pritur, me përjashtim të rasteve kur
kemi të bëjmë me pyetje absolutisht vitale. Çështje është se bizneset sa më pak janë duke
shfrytëzuar këtë funksion, si shkak i periudhës së gjatë për gjetjen e përgjigjes. Ndoshta
biznesi vendos të shfrytëzojë funksionin vetëm në 30% të rasteve ku është pritur të
shfrytëzohet nga momenti i themelimit të funksionit. Papritmas, kemi një situatë ku funksioni
i analizës e biznesit shkakton ngecje apo ku biznesi vendos që mos të shfrytëzojë atë fare.
Kështu, mbështetja e biznesit, me këtë edhe vendimmarrja e përmirësuar, është reduktuar
në 30%. Nuk kemi kthim të investimeve nga depoja e të dhënave.
Një ndër mënyrat për të përmirësuar performancën e departamentit për analiza e biznesit,
është që analistët të marrin pjesë në takimet ku biznesi do t’i shfrytëzojë ata si burime. Kjo,
së pari, do të thotë se analistët mund të këshillojnë se cilat të dhëna në kombinim me cilat
metoda do të japin rezultate optimale në relacion me problemin e dhënë. Në mënyrë tipike,
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analistët kanë sasi të mëdha të njësive të të dhënave dhe programeve të cilat mund të
gjenrojnë përgjigje shumë shpejtë. Së dyty, nëse biznesi parashtron pyetje përgjigja e të
cilave mund të fitohet nga këto njësi të dhënash, atëherë analistët do të mund të japin
raporte komplekse dhe ad hoc vetëm për disa orëve apo edhe më shpejt. Kjo do të thotë
se përgjigjet janë rezultat i drejtpërdrejtë i procesit kreativ. Kushti i vetëm është që analistët
dhe biznesi të kenë ndërtuar dialog i cili analistëve do tu mundësonte zhvillimin e njësive të
të dhënave në mënyrë të vazhdueshme me qëllim të zgjidhjes së problemeve tjera në të
ardhmen. Si bonus mund të permendet fakti që analistët do të ndjehen më të obliguar dhe
motivuar për tu përgjigjur shpejtë.
Skenari paraprak nënkupton që analistët duhet të inkuadrohen në ekipet punuese të cilat
do t’i shfrytëzojnë burimet e tyre. Nëse kompania dëshiron të ndjek këtë rrugë, atëherë
mjafton vetëm një qendër virtuele e kompetencave. Analisitit do t’i sigurohet qasje direkte
ndaj shfrytëzuesve të fundit të mbështetjes vendimmarrësve që ata gjenerojnë dhe do të
mund të inkuadrohet edhe në zhvillimin e procesit për krijim të vlerave. Poashtu, analistëve
u jepet një forum i përbashkët ku ata mund të plotësojnë kompetencat e njëri-tjetrit.
Nëse objektivi i qendrës së kompetencave është arritje e integrimit më të përafërt në mes
të funksionit të analizës e biznesit dhe strategjisë së komnpanisë, atëherë kemi një rast të
fuqishëm për ndërtimin e qendrës si një tërësi formale organizacionale. Argumenti i parë
është ndikimi që ka ekzistenca e një menaxheri të qendrës, i cili mund të fokusihet në projekt
dhe i cili ka një numër punëtorësh që punojnë për të si burime direkte. Nëse personi i
përgjegjshëm për qendrën nuk ka autoritetin formal për të prioritarizuar detyrat strategjike,
analistët, kohën më të madhe do ta kalojnë në detyrat operacionale të cilat ata i ndërmarrin
në departamentet e tyre përkatëse. Në të njejtën kohë, koha e TI kompetencave do të
përdoret për menaxhimin e deposë së të dhënave e nuk do të shfrytëzohet për anën
komerciale të organizatës.
Hapat e mëtutjeshëm kanë të bëjnë me atë se ku gjendet aktualisht organizata dhe ku
synon të jetë.
Mund të shfrytëzohet gjithashtu edhe “analiza e pjekurisë”

nga ana e TI firmave

konsultante, gjë që mund të përmirësoj dialogun edhe më tej. Këto analiza zakonisht
ndërtohen mbi përshkrimin e sistemeve aktuale të informacionit bazuar në një numër
dimensionesh si elementet teknike, kompetencat njerëzore dhe sistemi të biznesit që duhet
të mbështetet. Në mënyrë të ngjashme, bëhet përshkrimi i sistemeve të informacionit të
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cilat, në relacion me strategjitë, duhet të ndërtohen me dimensionet e njejta. Ku gjendemi
dhe ku synojmë të jemi, gjinden kështu, ndërsa problemi është i ndarë në një numër
dimensionesh të cilat qartësojnë gjithçka.
Kur të jetë arritur qartësia organizacionale, analiza vijuese hulumton se a i posedojmë
burimet dhe kompetencat e nevojshme të lëvizim nga (a) deri te (b).
Sistemet e informacionit mund të ndahen në tri dimensione:
1. Elemente teknike, ku pyetja është se a kemi në dispozicion mundësitë teknike të cilat
do të jenë të nevojshme?
2. Elementet njerëzore, ku pyetja është se a kemi në dispozicion kompetencat dhe
burimet për të zgjidhur detyrat analitike dhe për t’i trajnuar shfrytëzuesit për
aplikacionet e ardhshme?
3. Elementet e procesit të biznesit, ku pyetja është se a jemi të organizuar nga
pikëpamja e biznesit në atë mënyrë që do të nxjerrim vlerën e plotë nga iniciative e
re strategjike? Ashtu si shfrytëzohet termi “pjekuri analitike” për të treguar se ku
gjendemi dhe ku synojmë të jemi, edhe termi “vlerësimi i gatishmërisë” shfrytëzohet
në lidhje me analizën e faktit se a jemi të gatshëm të lëvizim atje ku synojmë. Pas
këtyre dy analizave u jemi përgjigjur dy pyetjeve: ku duhet të shkojmë? Dhe si duhet
të arrijmë atje?

4.4.Kur duhet që analisti t’i raportojë departamentit TI
Si alternativë e asj që u përmend, analistët mund të futen edhe nën ombrellën e e funksionit
TI. Kjo strukturë ka dobësitë e saja të dukshme, ngase gjithë zinxhirin e vlerave e kthejmë
mbrapsht, ashtu që analistët nga kërkuesit e informacioneve dhe njohurive në lidhje me
problemet e biznesit kthehen në ofrues të informacioneve bazuar në atë se çka mund të
qaset në deponë e të dhënave. Dallimi ndodh sepse koha e analistit tani prioritarizohet nga
seksioni menaxhues i bazës së të dhënave. Kjo duhet shqyrtuar edhe nga ana e lojalitetit.
Kur analisti vepron në një hapësirë në mes të biznesit dhe TI-së, kujt duhet t’i jep përparësi
në lojalitet? A duhet të jetë nga ana e biznesit i cili insiston që TI-ja duhet të gjejë mënyra
tjera të të vepruarit, apo nga ana e TI-së e cila insiston se një gjë e tillë është e pamundur?
Përgjigja duhet të shqyrtohet nnë relacion me qëllimin e përgjithshëm të ndërtimit të deposë
së të dhënave. Pra, është pjesë integrative e analisit që të sfidojë në mënyrë të
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vazhdueshme deponë në favor të biznesit nga pikëpamja e kualitetit të zgjidhjes që ai apo
ajo e ofron. Kjo nuk dallon nga ajo që ndodh në çdo kënd tjetër të kompanisë. Nëse
departamenti i shitjes është i pakënaqur me produktet që prodhohen apo me reklamimin që
përdoret, ata patjetër duhet të kenë mundësi për të kundërshtuar. Ngjashëm, njerëzit që
bëjnë dërgesën dhe implementojnë aplikacionet duhet të ngrisin shqetësimin ne lidhje me
shitjet nëse të njejtin premtojnë më tepër se sa që organizata mund të arrijë. Edhe
departamenti i financave duhet të reagojë nëse vëren që produktet kanë çmime shumë të
ulëta, ngase edhe pse të njejtat mund të shiten mirë, ato nuk mundësojnë fitimet e duhura.
Pra, brenda organizatave ekzistojnë shumë zinxhire vlerash të cilat kanë një synim të
vetëm, ofrimi i shërbimeve sa më të mira ndaj konsumatorëve. Nëse këto zinxhire kthehen
mbrapsht, apo nëse krijojmë një organizatë në të cilën nuk ka korelacion në mes
përgjegjësisë dhe zinxhirëve të vlerave, platforma mund të dështojë.
Nëse menaxheri i shitjes ka përgjegjësi për dergesën dhe implementimin e aplikacioneve,
me cilin do të duhet të dialogojë në mënyrë kritike tekniku, nëse menaxheri i shitjes nuk
pranon faktin se konsumatorëve u është premtuar më shumë se sa që mund të ofrohet
realisht? Teknikët kanë mundësi t’i drejtohen nivelit vijues të menaxhmentit. Kjo paraqet një
rrezik për tu pushuar nga puna. Me fjalë tjera, gjendemi para një situate ku mungon
korelacion në mes të zinxhirit të vlerave dhe përgjegjësisë në lidhje me kualitetin e atij
zinxhiri. Nëse nuk gjindet zgjidhje për këtë problem, konsumatorët do të jenë ata që do të
vuajn si rezultat i mungesës së kualitetit të brendshëm të procesit të shitjes dhe dërgesës.
E njejta gjë ndodh edhe atëherë kur zinxhiri i vlerave është i ndërtuar në atë mënyrë që
analisti duhet të jetë lojal ndaj deposë së të dhënave kundrejt biznesit. Dallimi i vetëm është
se askush nuk ankohet. Në kornizën e deposë së të dhënave (që është biznesi), do të jetë
shumë vështirë që, pa kompetencat e analistëve, konsumatorët të formulojnë argumente
për atë se çka mund të bëhet. Si rezultat i kësaj, analistët nuk do të kenë alternativë tjetër
përveç heshtjes.
Shkaku pse duhet konsideruar ndërtimin e qendrës së kompetencave si një tërësi e pavarur
e biznesit, është se ajo paraqet një mënyrë me të cilën analizës e biznesit do t’i jepet ndikimi
i nevojshëm organizacional në nivel strategjik dhe sinergjia potenciale e cila do të shfaqet
në nivel operacional.
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4.5.Kur duhet të ndërtohet një qendër kompetencash?
Siç u tha më parë, nëse ndërtimi i qendrës së kompetencave si qëllim kryesorë ka arritjen
e përmirësimeve në nivel operacional, atëherë qendra mund të ndërtohet si një organizatë
virtuele. Qendra duhet të mundësojë që analistët të kenë ndikim sa më të thellë në lidhje
me procesin e vendimeve në nivel departamentesh. Koha e logjikshme për ndërtimin e një
organizate virtuele do të ishte në lidhje me fillimin e nisjeve të projekteve të reja të depove
të të dhënave, sepse në këtë mënyrë analistët do të mund të kontribojnë në atë se cilat
informacione duhet grumbulluar se në ç’format.
Edhe më e rëndësishme është se a do të jetë kjo në lidhje me kompletimin e projektit të
deposë, ku në dispozicion të organizatës vehen informacione të reja. Nëse është kështu,
atëherë organizata virtuale mund të merret si një shtytës për projektin e ri të deposë.
Ekzistojnë edhe shkaqe tjera përse ndërtimi i një qendre kompetencash në këtë kohë, do
të ishte një ide e mirë, posaçërisht nëse në projekt kanë qenë të inkuadruar edhe
konsultantë nga jashtë. Me të përfunduar projekti, këta konsultantë me siguri do të largohen,
duke marrë me vete njohuri të konsiderueshme në lidhje me subjektet si: pse kemi struktuar
deponë e të dhënave në atë mënyrë? Cilat departamente dhe funksione, cilat informacione
i kanë kërkuar dhe në cilin format?, etj. Prandaj është e nevojshme që të sigurojmë
transferin e një SQL kodi që analistëve tu mundësohet sjfrytëzimi i të gjitha tabelave në
deponë e re të të dhënave që nga dita e parë. Një depo paraqet një sistem informacioni si
gjithë tjerët. Nëse analistët nuk mund ta shfrytëzojnë potencialin e plotë të saj, veç kemi
humbur nga vlera.
Përmendëm poashtu edhe menaxhimin e njohurive. Në esencë kjo do të detyrojë qendrën
e kompetencave të fokusohet në atë se çka kërkon biznesi dhe potencialisht qendrës do t’i
jep detyrën e promovimit të një librarie njohurish duke inkuadruar edhe mënyrën
metodologjike të grumbullimit të mësimeve nga organizata. Në të njejtën kohë, qendra
duhet të jetë edhe një krijues dhe ofrues aktiv i mbështetjes së vendimeve ndaj nivelit
strategjik.
Një kohë tjetër e mirë për të ndërtuar një qendër kompetencash është kur njerëzit në nivelin
strategjik kuptojnë se informacionet mund të shfrytëzohen edhe si burime strategjike në
ambientin e caktuar konkurues. Kush do ta vazhdojë procesin më tutje? Këtu duhet cekur
se këto situata shpesh kërkojnë shumë më tepër se sa burimet analitike. Duhet të kemi një
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shqyrtim të thellë ndaj strategjisë dhe të procesit zhvillues të saj me qëllim të përshtatjes së
iniciativës përkatëse të analizës e biznesit në një kontekst strategjik. Edhe më tepër, duhet
të kryejmë detyrën e ndryshimit të menaxhmentit. Me fjalë tjera, duhet t’i trajtojmë edhe
çështjet e “buta” si kultura e korporatës. Tani do të duhet ta trajnojmë gjithë organizatën se
kur duhet të shpërndajë vendimmarrje faktike bazuar në informacionet e analizës e biznesit,
dhe kur nuk duhet bërë një gjë e tillë. Duhet të mësohen, formohen dhe forcohen, qëndrime
të reja. Organizata duhet të kuptojë rëndësinë e kualitetit të të dhënave. Nëse emrat e
konsumatorëve nuk regjistrohen saktësisht, atëherë nuk do të mund t’i gjejmë në rast
nevoje. Duhet të gjenden shembujt e mirë të vendimmarrjes faktike dhe të njejtit të
promovohen në gjithë kompaninë. Është me rëndësi që në mënyrë të vazhdueshme të
sigurohemi se menaxhmenti në të gjitha nivelet e mbështet implementimit e këtij lloji të
vendimmarrjes, sepse roli i tyre është shumë i rëndësishëm për një implementim të
suksesshëm të projektit(4).
Nëse nuk ndodh kjo, atëherë rrezikojmë të futemi në një rreth vicioz, ku sistemi nuk ka
shfrytëzues ose ku të dhënat shfrytëzohen në mënyrë jo sistematike, që do të rezultojë në
të dhëna me kualitet të dobët. Dobësia do të jetë evidente kur do të kemi qasje ndaj të
dhënave të cilat do jenë jo precize dhe irelevante. Kjo do t’i largojë edhe më tepër
shfrytëzuesit nga e gjithë strategjia e informacionit. Është fakt se organizatat janë të
ndërtuara nga njerëzit dhe duke ditur se pikërisht njerëzit janë ata që duhet ta ndryshojnë
sjelljen, faktorë kritik i suksesit është të fituarit, mbajtjes dhe zhvillimit të angazhimit të tyre
në lidhje me projektin. Ana teknike paraqet pjesën e lehtë të projektit, kurse ana njerëzore
është ajo më e vështira.
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5. MODELI ANALITIK I BIZNESIT

90

Tek projektet e mëdha dhe komplekse me një numër të madh njerëzish dhe kompetencash,
çështja kryesore është ta pasurit një pasqyrë të përgjithshme sa më shpejt të jetë e mundur.
Ky kapitull fokusohet në modelin analitik të biznesit, i cili na mundëson të kemi një pasqyrim
të tillë. Modeli ofron një bazë për të kuptuarit dhe krijuarit të një analize të suksesshme e
biznesit në cilin do tip të organizatave. Qëllimi i këtij modeli është që organizatës t’i jepet
një kornizë të vetme dhe të përbashkët referuese, për strukturën e përgjithshme të krijimit
të analize të suksesshme, dhe në të njejtën kohë qartëson rolet e kontribuesve individual
dhe bashkëveprimin gjatë procesit të gjenerimit dhe të konsumimit të informacioneve.
Nëse puna jonë do të ishte të bëjmë një strategji informacionesh, modeli do na jepte një
pasqyrë për të gjithë palët e interesuara dhe proceset në të cilat duhet fokusuar. Modeli,
gjithashtu, ofron edhe shkaqe se ndodh një dështim i mundshëm, sepse ai paraqet një
aktivitet të madh ndër-organizativ. Mund të krahasohet me një zinxhirë i cili është po aq i
fortë sa edhe lidhja e tij më e dobët, dhe nëse njëri nga departamentet e involvuara është
jo kompetent, apo nëse shkëmbimi i njohurive në mës departamenteve dështon, do të
dështojë edhe projekti jonë.

5.1.Pasqyra e përgjithshme e modelit analitik
Modeli i paraqitur në figurën 26, jep një ilustrim se analiza e biznesit është një disciplinë
shtresore dhe hierarkike. Shigjetat tregojnë se shtresat e mëposhtme janë subjektive ndaj
shtresave më lartë. Kërkesat për informacione lëvizin nga ambienti të biznesit e poshtë tek
ai teknik. Rrejdhoja vijuese e informacioneve bën lëvizjen e kundërt.
Siç shihet nga fotografia, kemi të bëjmë me shumë kompetenca, njerëz dhe procese. Në
shtresën më të lartë të modelit, menaxhmenti specifikon apo zhvillon një strategji
informacionesh bazuar strategjinë e përgjithshme të kompanisë apo biznesit. Në shtresën
e dytë, nevoja për informacione dhe njohuri e vendimmarrësve operacional determinohet
në atë mënyrë që të mbështet strategjinë e përcaktuar nga kompania.
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Kompetencat, njerëzit dhe proceset për të krijuar
inteligjencë të biznesit dhe analiza të suksesshme

Ambienti i Biznesit

Proceset e biznesit

Fig. 26 Ambienti shtresor dhe hierarkik i IB-së

Në shtresën e mesme të modelit, analistët, kontrolluesit dhe raportuesit, krijojnë
informacionet dhe njohuritë të cilën do ta shfrytëzojnë vendimmarrësit me qëllim të inovimit
dhe optimizimit të aktivitetit të tyre të përditshëm. Në shtresën e dytë nga fundi, në
ambientin teknik në deponë e të dhënave, specialistët e bazës së të dhënave apo ETL
(extract, transform, load), bëjnë bashkimin e të dhënave dhe mundësojnë qasjen tek ato
nga ana e shfrytëzuesve të biznesit. Në shtresën e fundit, sistemet gjeneruese të të
dhënave primare, trajtohen nga ana e TI profesionistëve.
Proceset e suksesshme të analizave e biznesit duhet të kenë një strukturë të fiksuar, e cila
gjithmonë fillon me specifikimin e strategjisë informative, e cila nxirret nga objektivat e
strategjisë e biznesit.
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5.2.Krijimi i strategjisë
Të gjitha kontributet dhe aktivitetet duhet të jenë të lidhura fuqishëm me strategjinë e
zgjedhur informative, e cila specifikohet në krye të modelit. Zakonisht, këto strategji do të
rezultojnë në disa indikatorë kyç të performancës KPI (Key Performance Indicators), me
qëllim të matjes se shkallës së progresit dhe suksesit. Përmbajtja e KPI-ve do të varet se
cilin proces të biznesit duam ta kontrollojmë. KPI-të mund të reflektojnë fitimin, kthimin e
kapitalit, apo tipe të ndryshme të caqeve të shitjes. Strategjia informative shpesh
specifikohet nga menaxhmenti udhëheqës i kompanisë, nga menaxherët funksional apo
pronarët e proceseve e biznesit. Organizatat e mëdha mund të kenë një funksion aktual të
zhvillimit të biznesit, i cili është përgjegjës për formulimin e strategjisë së të gjithë grupit.

5.3.Procesi të biznesit dhe shfrytëzimi i informacioneve
Pasi që strategjia dhe KPI-të strategjik të jenë përcaktuar, menjëherë fillon vendosja e një
kornize punuese dhe objektivat e procesit operacioanl të biznesit dhe iniciativave.
Informacionet dhe analizat e paraqitura në shtresat e mëposhtme të modelit duhet të
ndikojnë tek ndryshimi dhe menaxhimi i proceseve e biznesit në drejtim të objektivave
strategjike të vëna në pah nga KPI-të. Sjellja e dëshiruar e vendimmarrësve operacional
dhe kërkesat e mëtutjeshme për informacione dhe njohuri, përcaktohen në këtë shtresë.
Siç u përmend, qëllimi i iniciativave të analizës e biznesit është ndryshimi i proceseve dhe
veprimeve e biznesit ashtuqë të njejtat të ndikojnë në arritjen e objektivave strategjike të
organizatës. Shembull, vendimmarrësit operacional nga shitjet, marketingu, prodhimi,
menaxhmenti i përgjithshëm dhe financat, mund të shfrytëzojnë informacionet dhe njohuritë
për të optimizuar aktivitetet e tyre të përditshme.

5.4.Tipet e proceseve raportuese dhe analitike
Në ambientin e zhvillimit të analizave dhe raporteve i cili gjendet në mes të modelit, analistët
bëjnë specifikimin se cilat informacione dhe të dhëna janë të nevojshme për arritjen e
sjelljes së dëshiruara të menaxherëve operacional në ambientin të biznesit. Pikërisht këtu
është vendi ku informacionet dhe njohuritë për shpërndarjen e modelit analitik dhe
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statisktikor gjenerohen, të cilat më pas shfrytëzohen për të dhënat në depo. Kërkesat për
aplikacionin final, raportimin dhe funksionalitetin, poashtu detajizohen këtu, të gjitha me
qëllim të plotësimit të kërkesave nga shtresat dhe nivelet më larta të modelit. Vërejmë se
ambienti analitik dhe raportues është i vendosur në kufij me ambientin të biznesit dhe atë
teknik, dhe se ekipet në këtë zonë, zakonisht kanë kompetenca në të dy zonat.

5.5.Depoja e të dhënave
Specialistët e bazës së të dhënave dhe zhvilluesit ETL, pranojnë kërkesa nga ambienti
analitik në lidhje me dërgesën e të dhënave. Nëse të dhënat e kërkuara veç janë në depo,
procesi do të zhvillohet në drejtim që këto të dhëna të mund të qasen nga aplikacionet e
biznesit. Nëse të dhënat nuk janë të ruajtura në depo, do të duhet të nxirren nga një apo
më shumë burime operacionale në ambinetin e organizatës. Si alternativë, të dhëta mund
të blehen nga një furnizues i jashtëm, apo mund të kërkohet nga IT departamenti që të
implementojë një infrastrukturë të re për të krijuar një burim të ri operacional.

5.6.Burimet e të dhënave: Operacionet dhe zhvillimet e TI
Operacionet dhe zhvillimet e teknologjive informative duhet t’i plotësojnë kërkesat e depove
të të dhënave në lidhje me dërgesën e të dhënave nga burimi primar operacional apo në
lidhje me ndërtimin e burimeve të reja të të dhënave.
Siç u cek më parë, një numër i madh njerëzish, kompetencash dhe procesesh janë të
ivolvuara në krijimin e një analize e biznesit. Organizatat e mëdha, në të shumtën e rasteve,
kanë me qindra njerëz në të gjitha nivelet që janë të involvuara në të njejtën kohë. Tek
kompanitë më të vogla, kontrolluesit dhe analistët duhet të kenë një diapazon më të madh
të kompetencave pët të ndërmarrë iniciativa të tilla.
Është me rëndësi të kuptohet se nëse diçka shkon keq në njërën nga shtresat e modelit,
mundet që i tërë investimi në atë model të humbet. Nëse menaxhmenti në shtresën më të
lartë nuk definon një strategji të përgjithshme, vendimmarrësit operacional nuk do të kenë
një cak drejt të cilit do të veprojnë. Analistët nuk do ta dijnë se cilat analiza kërkohen.
Shembull, për një analist, bën dallim të madh nëse ai e di se a është qëllimi të tregohet
profiti prej 1.3 milion dollarësh pas heqjes së taksave, apo qëllimi është që kompania të
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njihet si inovatore pa ndonjë raport financiar; të dy caqet kërkojnë mënyra krejtësisht të
ndryshme qasjeje. Tek depotë e të dhënave, specialisti i bazave dhe zhvilluesi ETL, nuk do
ta dijë se nga cilat burime të dhënash të bëj nxjerrjen, bashkimin, pasurimin dhe dërgimin
tek martet e të dhënave. Operacionet dhe zhvillemt e teknologjive informatike nuk do të
mund të kontribuojnë me anë të krijimit të burimeve të reja të të dhënave, sepse nuk dinë
se cilat informacione dhe njohuri të reja kërkohen. Me fjalë tjera, i tërë procesi kthehet në
një turbullirë pa ndonjë fokus të caktuar. Një nga mënyrat për të evituar një situatë të tillë
kaotike, është krijimi i një qendre për kompetenca të inteligjencës e biznesit (BICC,
Business Intelligence Competency Center).

5.6.1.Shebull: si të bëhet një strategji informative për një radiostacion
Tani që sqaruam anë teorike, le të shohim një shembull konkret me qëllim të kuptimit sa
më të qartë të analizës e biznesit. Studimi në vijim bazohet mbi një iniciativë të analizës e
biznesit e cila mund të ndërmerret në një radiostacion të madh. Shembulli jepet me qëllimi
që të kemi një pasqyrë sa më të qartë në lidhje me funksionalitetin e një procesi analitik të
biznesit.

5.6.2.Caqet e përgjithshme strategjike të biznesit
Vizioni i radiostacionit është se ka kërkesa për argëtim në formë të muzikës së mirë,
bisedave argëtuese dhe lajmeve. Misioni është për tu bërë radioja kryesore në vend. Caku
të biznesit i radios është që të ketë një pjesëmarrje prej 25% në treg me një kthim të kapitalit
(ROE, Return Of Equity) prej 15%. Paneli i kontrollit të radios me KPI-të për monitorim të
performancës në relacion me objektivat, ilustrohet me figurën e mëposhtme.

Fig. 27 Paneli i kontrollit
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Statusi momental, i cili mund të lexohet nga figura tregon një kthim të kapitalit prej 9% dhe
një pjesëmarrje tregu prej 17%. Strategjitë dhë objektivat e radios shfaqen në këtë mënyrë:

Qëllimi (KPI 1): ROE = 15%. Aktualisht = 9%
Qëllimi (KPI 2): Pjesëmarrje në treg = 25%. Aktualisht = 17%

Nga kjo skemë shihet se suksesi dhe performanca e mirë nxirren nga vlerat aktuale në
relacionet me vlerat e objektivave.
Dy KPI-të shfrytëzohen për të kontrolluar dhe menaxhuar radiostacionin. KPI e ROE, është
më e rëndësishmja dhe e njejat ndikohet nga pjesmarrja në treg (KPI 2). Mendimi është se
pjesëmarrja më e madhe në treg (KPI 2) do të thotë më shumë ndëgjues dhe të ardhura
më të mëdha nga reklamat. Kjo çon deri tek një ROE më të madhe për një nivel të dhënë
shpenzimesh. Me këtë planifikohet dhe implementohet një iniciativë e re.

5.6.3.Strategjia funksionale
Aktivitetet e analizës e biznesit gjithmonë duhet të bazohen mbi ambientin të biznesit, ashtu
që menaxhmenti do të përcaktojë apo krijojë një strategji të vetme informative, e cila patjetër
duhet të jetë në lidhje të ngushtë me strategjinë e përgjithshme e biznesit të kompanisë.
Menaxheri i programit jep një iniciativë strategjike për të rritur pjesmarrjen në treg nga 17%
në 25%. Qëllimi është që ndëgjuesit për një kohë më të gjatë të mbahen të kyçur në
frekuencën e radios në fjalë. Menaxheri jep këtë strategji:“Aktualisht të dhënat tregojnë se
ndëgjuesit qëndrojnë në frekuencën tonë për një periudhë prej 15 minutash para se ta
ndryshojnë kanalin; qëllimi ynë është që kjo kohë të rriten në 30 minuta.”
Menaxheri paraqet cakun e performancës, kohën mesatare të dëgjueshmërisë si një masë
të re apo një KPI të ri. Pra, koha mesatare e dëgjueshmërisë, merr vendin e saj si një KPI
shtesë në panelin e kontrolit.

Qëllimi për KPI 3: Koha mesatare e dëgjueshmërisë = 30 minuta
Aktualisht = 15 minuta

Nëse arrihet ky cak, kjo do të thotë një pjesmarrje më të madhe në treg, rritje të të hyrave
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nga reklamimi dhe përfundimisht një ROE të përmirësuar. Pra, pritet që një rritje në KPI 3
do të ndikojë pozitivisht tek KPI 2 dhe KPI 1.
Para se të lëshojmë në funksion iniciativën, menaxheri i programit përgatit një rast të
biznesit për projektin. Ai pret një pjesmarrje më të madhe në treg (KPI 2) deri në 25%, si
rezultat i rritjes së kohës mesatare të dëgjueshmërisë (KPI 3) deri në 30 minuta. Nga kjo
pritet rritje e çmimit të reklamave, gjë kjo që automatikisht do të rrith edhe të hyrat deri në
4 milion dollarë në vit. Bazuar në këto pritje, ai kalkulon se ROE (KPI 1) do të rritet prej 9%
në 13%. Menaxheri poashtu pret që iniciativa të kërkojë fuqinë punuese të tre punëtorëve
në një peridhë prej katër mujash, dhe se për blerjen e softverëve dhe trajnimit përkatës do
të nevojiten shpenzime prej 250 000 dollarësh.
Shpenzimet totale pritet të jenë 1 milion dollarë. Rasti aludon në favor të nisjes së
iniciativës. Nëse rasti të biznesit do të jepte rezultate negative, iniciative nuk do të
implementohej. Rastet e biznesit janë një mënyrë mjaftë e mirë për evaluimin dhe
prioritarizimin e projekteve.
Me këtë, menaxhmenti i radiostacionit i ka të përcaktuara elementet e para të strategjisë
informative, gjë kjo që është direkt e lidhur me objektivat e përgjithshme strategjike e
biznesit.

5.6.4.Proceset dhe veprimet e biznesit
Proceset e biznesit të departamentint proshues, tani duhet rregulluar në atë mënyrë që ata
të tregojnë në mënyrë aktive një sjellje e cila do të siguronte dëgjueshmërinë mesatare më
të lartë, duke rritur kështu vlerën e KPI 3.
Është e qartë se stafit te radios i duhen më shumë informacione dhe njohuri në lidhje me
karakteristikat dhe preferencat e dëgjuesve në kohë të ndryshme në relacion me programet
e ndryshme. Me fjalë tjera, proceset duhet të përshtaten me profilin e dëgjuesve duke u
mundësuar DJ-ve dhe lexuesve të lajmeve që në vazhdimësi të ofrojnë përmbajtje që janë
në shijen e dëgjuesve aktual. Në të ardhmen, prodhimi i radios patjetër duhet bazuar në
njohuritë faktike mbi karakteristikat dhe preferencat e dëgjuesve. Kjo do të thotë që gjithçka
që do të emitohet do të duhet të përshtatet me interesin e dëgjuesve, dhe rezultatet do të
duhet të maten në vazhdimësi.
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5.6.5.Proceset analitike
Në ambientin analitik, krijimi i informacioneve dhe njohurive është detyrë e analistëve.
Pyetjet kryesore për analistët janë:


Kush janë dëgjuesit?



Çka duan të dëgjojnë?



Kush çka dëgjon dhe kur?

Analisti shpejt kupton që nuk posedon të dhena të mjaftueshme për dëgjuesit. Nëse ai do
t’i kishte ato të dhëna, të njejtat do t’i bashkonte me bazën e të dhenave të programit në
deponë e të dhënave të radios, e kështu të konstituonte bazën e krijimit të njohurive për
profilin e dëgjuesve në kohë të ndryshme për programe të ndryshme.

5.6.6.Depoja e të dhënave
Analistit, depoja i nevojitet për tu furnizuar me të dhëna në lidhje me moshën, gjininë, shijen
dhe preferencat e dëgjuesve 24/7. Informacionet i nevojiten për profilet. Specialisti i bazave
nuk i ka të ruajtura këto të dhëna dhe të njejtat nuk mund të merren nga një furnizues i
jashtëm. Prandaj, specialisti i bazës së të dhënave kërkon nga TI departamentin që të krijojë
një burim të ri operacional për të grumbulluar të dhëna mbi profilin e dëgjuesve në kohë të
ndryshme të ditës.

5.6.7.Burimet e të dhënave: Operacionet dhe zhvillimet e IT
IT departamenti zhvillon pyetësorë elektronik të cilët dëgjuesit mund t’i plotësojnë nga faqja
e radios në internet. Anketa promovohet nga vet radioja, dhe caktohen shpërblime me anë
tërheqjes së shortit. Procesi i grumbullimit të të dhënave mundëson krijimin e një burimi të
ri operacional në ambientin teknik, dhe i njejti kontrollohet dhe menaxhohet nga zhvilluesit
dhe stafi operacional nga operacionet dhe zhvillimet TI. Me shfrytëzimin e mjeteve ETL,
specialisti i bazës së të dhënave në mënyrë të vazhdueshme transferon burimin e ri tek
depoja e të dhënave. Kështu bashkohet me bazat tjera të të dhënave. Pasi të jetë bashkuar,
të dhënat zhvendosen tek zona e marteve ashtu që analisti të ketë qasje tek to.
Në ambientin analitik, analisti ka qasje ndaj të dhënave dhe menjëherë fillon me
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transformimin e të dhënave të grumbulluara dhe të bashkuara nga depoja, në informacione
dhe njohuri. Rezultati i këtij procesi analitik që shfrytëzon metoda statistikore dhe mjete si
pasurimi i të dhënave, tregon se dëgjuesi tipik në orët e hershme të mëngjesit është një
grua 30 vjeç që preferon argëtimin.
Analisti poashtu ka edhe kompetenca për ndërtimin e raporteve, dhe kështu përgatit një
raport përfundimtar me rezultatet nga mjeti i tij për analizë e biznesit, siç mund të jetë
Microsoft Excel-i. Raporti përmban informacione dhe njohuri për profilin e dëgjuesve në
kohë të ndryshme të ditës dhe për programe të ndryshme. Raporti është i përjavshëm me
shifra të reja në intranetin e biznesit, ku mund të qaset dhe shfrytëzohet nga departamenti
i prodhimit.
Para se një DJ të lëshon një këngë, ai shikon raportin e dhënë dhe pyet veten: a do ta
pëlqejë këtë muzikë një grua 30 vjeç që preferon argëtimin?
Nëse ai ka vendosur të lëshojë diçka të zhanrit heavy metal, ai duhet ta rishqyrtojë vendimin
e tij. Ndoshat kënga “Billie Jean” nga Michael Jackson do kishte qenë një zgjedhje më e
mirë.
E njejat gjë vlen edhe për lexuesin e lajmeve; edhe ai duhet pyetur veten: a do jetë e
interesuar një grua 30 vjeç që preferon argëtimin, për lajme të tilla? Nëse lajmet do të ishin
për motorë dhe vetura me siguri do të duhet të zëvendësohen me lajme për krizën aktuale
ekonomike apo me lajmet e fundit nga bota e filmit.
Ajo që ndodh në këtë radiostacion, paraqet analizën e biznesit.

5.6.8.Evaluimi i procesit
Në gjashtë muajt vijues, radioja arrin që të rris dëgjueshmërinë mesatare për 9 minuta dhe
kështu shohim përmirësim në të tri KPI-të.

Fig. 28 Paneli i kontrollit
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Si rezultat i iniciativës, dëgjueshmëria mesatare arriti deri në 24 minuta (KPI 3); pjesmarrja
në treg u rrit në 20% (KPI 2), ndërsa ROE u rrit në 12% (KPI 1). Biznesi është në rrugë të
mirë drejt arrtijes së cakut strategjik. E gjithë kjo nuk do të mund të realizohej pa analizën
e biznesit.

5.6.9.Përfundim
Nga shembulli paraprak mund të arrijmë në këto përfundime:


Iniciativa e analizës e biznesit për një fushë apo departament të biznesit, patjetër
duhet që të promovojë caqet e përgjithshme strategjike të departamentit, të cilat
poashtu duhet të mbështesin dhe promovojnë caqet e përgjithshme strategjike të
biznesit si tërësi.



Caqet strategjike të iniciativës për një fushë të dhënë biznesi, patjetër të jenë të
matshme me një apo më tepër KPI, për të siguruar që performanca dhe progresi
mund të ndiqen në bazë të vazhdueshme. KPI-ja apo KPI-të e zgjedhura duhet që
patjetër të kenë ndikim në KPI-tën e përgjithsme të kompanisë.



Iniciativa duhet të krijojë vlera të reaj për kompaninë si çdo investim tjetër. Rritja e
të ardhurave apo kursimeve duhet ta arsyetojë investimin.



Duhet specifikuar se cili lloj i informacioneve dhe njohurive kërkohet për
vendimmarrësit operacional dhe si ata duhet të veprojnë në bazë të këtyre
informacioneve. Kjo çështje duhet të merret shumë seriozisht. Është me rëndësi të
kuptohet se këtu dhe vetëm këtu, në zonën e ndryshimit të proceseve, analiza e
biznesit krijon vlera për kompaninë. Në të gjitha kontekstet tjera, ajo paraqet vetëm
shpenzim.



Analisti/kontrolluesi duhet të jetë i aftë të deshifrojë shfrytëzuesit e biznesit në
mënyrë korekte, dhe duhet të specifikojë kërkesat për të dhenat relevante dhe të
shfrytëzojë metodat e duhura, ashtu që informacionet dhe njohuritë e dobishme do
të shfrytëzohen për marrjen e vendimeve. Aplikacionet dhe raportet që përçojnë
njohuritë duhet të kenë funksionalitet korekt dhe të jenë të thjeshta dhe intuitive.



Specialisti i të dhënave apo zhvilluesi ETL në deponë e të dhënave duhet të jetë i
aftë për të bashkuar dhe pasuruar të dhënat me dimensione dhe perspektiva të
dobishme. Kualiteti i të dhënave duhet të jetë i lartë për dë siguruar besueshmëri.
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Operacionet dhe zhvillimet e teknologjisë

informative duhet të mundësojnë

ndërtimin e një infrastrukture për burimet e reja të të dhënave dhe të sigurojnë
nxjerrjen valide të të dhënave burimore.


Arrtija e analizës e biznesit në organizatat e mëdha paraqet një proces që involvon
kontributin e shumë funksioneve dhe njerëzve. Modeli analitik ofron një pasqyrë
ndihmëse të strukturës, njerëzve dhe aktiviteteve. Kjo e bën të nevojshëm në fazën
e planifikimit. Modeli mund të ndihmojë në krijimin e një funksioni organizacional i cili
do të trajtojë aktivitetet përgjat funksioneve të organizatës për të mundësuar
koordinimin e nevojshëm.



Analisti/kontrolluesi zakonisht do të jetë një person kyç i aktiviteteve të analizës dhe
do të paraqes një person ndër-funksional, i cili bën bashkimin e të gjitha elementeve.
Kjo është sepse ai apo ajo ka prezencë edhe në ambientin të biznesit edhe në atë
teknik.



Analiza e biznesit paraqet një disiplinë holistike dhe hierarkike. Ambienti të biznesit
duhet të ketë pronësinë e plotë dhe të menaxhojë procesin; ambienti teknik duhet të
mbështesë atë me infrastrukturë, dërgesë të dhënash dhe me funksionalitetin e
nevojshëm të aplikacioneve.



Analiza e biznesit paraqet një proces mbështetës. Mund të shihet si një zinxhirë që
është vetëm aq i fortë sa edhe lidhja e tij më e dobët. Nëse analisti nuk mund të
nxjerr informacionet e duhura nga të dhënat, atëherë të gjitha aktivitetet humbin
rëndësinë e tyre. E njejta është e vërtetë edhe nëse nuk anlisiti nuk i ofrohen të
dhënat e duhura ose nëse shfrytëzuesi i biznesit nuk vepron bazuar mbi njohuritë e
reja.



Një proces i suksesshëm i analizës e biznesit duhet të ketë një strukturë të fiksuar,
e cila gjithmonë fillon me përcaktimin e strategjisë informative që nxirret prej
objektivave të strategjisë e biznesit.

101

6. SISTEMET E BIZNESIT. SISTEMET PËR MBËSHTETJEN E
VENDIMMARRJES
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6.1.Vendimmarrja si proces
Në përgjithësi, sistemet për mbështetje të vendimmarrjes janë një klasë specifike e
sistemeve të kompjuterizuara të informacionit të cilat mbështesin aktivitetet e
vendimmmarrjes në domene të ndryshme, si p.sh.: agrikulturë, financa, prodhimtari,
shëndetësi, edukim dhe domenet qeveritare. Një përshkrim konciz i këtyre sistemeve do të
ishte:

Sistemet për mbështetje të vendimmmarrjes janë teknologji të cilat ndihmojnë për dhënien
e njhohurive të duhura, vendimmarrësve të duhur në kohën e duhur dhe me shpenzimet e
duhura.

Në fakt, ne dita ditës ballafaqohemi me detyra të ndryshme të vendimmarrjes. Neve na
ofrohen sasi të mëdha të informacioneve dhe/ose të dhënave mbi bazë të së cilave ne
duhet të marrim vendime. Gjendja përkeqësohet nga Interneti si një burim shumë i madh i
informacioneve. Edhe pse në Internet ekzistojnë mjaftë burime heterogjene të
informacioneve dhe të dhënave, ato shpesh janë komplekse dhe të shumëllojshme. Duke
pasur parasysh këtë, ne duhet të marrim vendime në mënyrën sa më të mirë të mundshme
duke ndërmarrë veprimet e duhura. Megjithatë, marrja e vendimeve të mira dhe të sakta
paraqet një detyrë mjaftë të rëndë. Kjo ndodh sepse shumë herë vendimmarrësit duhet t’i
kënaqin objektivat e shumëfishta të një organizate. Prandaj, është shumë e rëndësishme
të implementohen sisteme inteligjente të cilat do të ndihmonin për marrjen e vendimeve
mirë të informuara.
Gjatë viteve, janë propozuar një numër paradigmash të cilat bëjnë përshkrimin e proceseve
njerëzore të vendimmarrjes. Nga to, paradigma e cila shfytëzohet shumë herë është ajo e
Simon-it (një laureat Nobel). Kjo paradigmë përbëhet nga tri faza: inteligjenca, projektimi
dhe zgjedhja. Më vonë kësaj paradigme i është shtuar edhe një faza, ajo e implementimit.
Në fazën e inteligjencës vendimmarrësi e vëzhgon realitetin, dhe ndërton një kuptim mbi
domenin ku bën pjesë problemi dhe mbi mundësitë e lidhura me të. Këtu bëhet edhe
grumbullimi i informacioneve të nevojshme të cilat u përkasin të gjitha aspekteve të
problemit.
Në fazën e projektimit bëhet zhvillimi i kritereve të vendimit dhe alternativave të mundshme,
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duke shfrytëzuar një model specifik bashkë me rastet relevante të pakontrolluara që janë
identifikuar. Relacionet në mes vendimeve, alternativave dhe rasteve duhet qartë të
potencohen dhe maten. Kjo mundëson që alternativat e vendimit të evaluohen në mënyrë
logjike në fazën vijuese, atë të zgjedhjes. Këtu bëhet edhe formulimi i veprimeve të cilat më
së miri i përshtaten kriterit të vendimit.
Gjatë fazës së fundit, atë të implementimit, vendimmarrësi duhet t’i rikonsiderojë analizat
dhe evaluimet e vendimit dhe t’i shqyrtojë pasojat e rekomandimeve. Pas kësaj bëhet një
plan implementimi me burimet e nevojshme të siguruara.
Nga kjo del se vendimmarrësi duhet që në mënyrë konstante të rikonsiderojë dhe rievaluojë
realitetin dhe ndryshimet në domenin e problemit. Pas posedimit të informacioneve, është
e nevojshme të rikthehemi tek njëra apo tek të gjitha katër fazat e përmendura. Procesi i
fidbekut mundëson ndryshimin dhe përmirësimin e vendimeve të mëparshme për t’i
përshtatur me nevojat dhe kërkesat aktuale.
Sistemet për mbështetje të vendimmarrjes (DMSS – Decision-making Support Systems;
Forgionne, 2005), që ndryshe quhen edhe si sisteme për mbështetje të menaxhmentit (MSS
– Management Support Systems; Turban dhe Aronson, 1998), paraqesin sisteme të
informacionit të projektuara për mbështetjen e disa apo të gjitha fazave të procesit të
vendimmarjes të një individi, ekipi, organizate apo ndërmjet dy a më tepër ndërmarrjeve.
Që nga origjina, në pjesën e parë të viteve të 70-ta, e deri më sot, këto sisteme zakonisht
janë shfrytëzuar nga ana e organizatave të mëdha si shkak i dobive të cilat priten të
rezultojnë nga implementimi i tyre.
Edhe përkundër interesit të madh, është qartë e evidentuar se arritja e një implementimi të
suksesshëm paraqet një detyrë mjaftë komplekse. Sidoqoftë, nuk ekziston një kornizë
standarde e faktorëve të cilët mund të ndikojnë në një implementim të suksesshëm të
sistemeve për mbështetje të vendimmarrjes.
Ekzistojnë disa metodologji për zhvillimin e këtyre sistemeve dhe atë:
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Cilësitë kryesore
Tipi

i

paradigmës

zhvilluese
Paradigma klasike SDLC

Përparësi


Mangësi

Mbështetje e fortë

(systems development life

për

cycle, shq. Cikli jetësor i

projekteve

zhvillimit të sistemeve)





menaxhim



të

Tek

problemet

komplekse

të

vendimmarrjes,

Metodologji

e

mund të nevojitet një

Waterfall (Ujëvare) -

mirënjohur

e

fazë prototipi

(Royce,

zhvillimit

1970;

Marakas, 1999)





Mund të perceptohet

Mund të rregullohet

si një metodologji e

sipas nevojave

“rëndë”


Rezultatet

e

dobishme
vetëm

i

ofron

kur

të

përfundojë
plotësisht


Pradigma përsëritëse


Evolutive
(Courbon
1980;

et

al,

cituar

në

Turban
Aronson,
Alavi

të



shpejta fillestare


Mund

nëse


sistemit


menaxhohet

keq

deri

kompletimin final të

1998);

Mund të krijojë një
proces të çrregulluar

të

përmirësohet

dhe

dhe

rezultate

Mund

të

shfrytëzohet

në

e

mënyra të ndryshme

dhe

nga i njejti ekip në

dhe

komplekse mund të

organizatë e njëjtë,

Jenkins, 1982; Alavi,

ruajë burime shumë

që çon në fitim e

1984)

të vlefshme

rezultateve

Henderson,
Nauman



-

Jep

Adaptive
1980)

1981;

(Keen,

Tek

sistemet

mëdha



Tek

sistemet

mëdha

ndryshme

e
dhe



Mund të gjenerojë

komplekse mund të

një

reduktojë

dobishëm
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rreziqet

të

DMSS
por

të
jo



projektuese

tërësisht

Nxit pjesëmarrjen e

dokumentuar

shfrytëzuesit,

që

me një rrezik të lartë

rezulton në kënaqje

në përmirësimet e

më të madhe të

ardhsme

nevojave

nevojshme


të
dhe

të

Kërkon mjete mjaftë
të avansuara

Paradigma

e

integruar



Në pikëpamje ideale



Në pikëpamje ideale

hibride

kjo qasje duhet të

kjo qasje duhet të



Cikli projektues DSS

ofrojë përparësi të

reduktojë mangësitë

(Keen dhe Morton,

ngjashme

të ngjashme me dy

1978,

paraprake

cituar

Gachet



në
dhe

ato

qasjet paraprake

Paraqet një qasje



Duhet

të

Haettenschwiler,

me pamje të dyfishtë

kujdesë

2005)

ku projektuesit dhe

shmangur

shfrytëzuesit mund

konfuzioni

të

metodologjik

Fazat

zhvilluese

DSS

(Carlson,

1979)




si

përshtatin

metodologjinë

për

kihet
tu

gjatë

implementimit

Cikli zhvillues DSS
(Meador et al, 1984)



Inxhinierimi

i

sistemeve

për

mbështetje

të

vendimeve

(Sage,

1981; 1991)


Inxhinierimi

i

mbështetjes
vendimi

së

(Saxena,

1991)
Shumica e organizatave, njiohuritë i shohin si burime strategjike, dhe mundësia për t’i
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shfrytëzuaqr ato njohuri konsiderohet si aftësi strategjike. Ekzisotojnë dy tipe të ndryshme
të strategjive për menaxhimin e njohurive: strategjia personallizuese dhe ajo kodifikuese.
Në strategjinë personalizuese, njohuritë zakonisht këmbehen nga njeri tek tjetri dhe qëllimi
kryesor i kompjuterëve është të lehtësojë komunikimin në mes njerëzve. Në strategjinë
kodifikuese, njohuritë në mënyrë të kujdesshme kodifikohen dhe ruhen në baza të dhënash
prej ku mund të qasen dhe shfrytëzohen nga secili në organizatë.
Në procesin e vedimmarrjes, marrësit e vendimeve bëjnë kombinimit e tipeve të ndryshme
të të dhënave dhe njohurive të cilat janë në dispozicion në forma të ndryshme në organizatë.
Proceset e vednimmarrjes dhe të krijimit të njohurive janë të ndërlidhura ngase procesi i
vendimmarrjes në përgjithësi do të rezultojë në përmirësimin e të kuptuarit të problemit dhe
procesit, dhe do të gjenerojë njohuri të reja.

6.2.Koleksioni i të dhënave burimore të kompanive
Të dhënat burimore për analiza e biznesit krijohen nga sistemet operative të kompanive;
p.sh. të dhënat për llogarijte krijohen nga sistemi i menaxhmenti financiar, kurse të dhënat
e shitjes nga porositë në faqen e internetit. Ky është momenti kur kualiteti i të dhënave ka
rëndësinë më të madhe, sepse këtu ato krijohen.
Në vijim do të sqarojmë se si një biznes mbledh të dhënat burimore.
Një vëzhgim mjaftë interesant ështe që të dhënat primare nga sistemet burimore janë të
rëndësishme për grupe të caktuara të biznesit. Kur të njejta të dhëna bëhen sekondare ato
janë rëndësishme për grupe tjera.
Konsideroni se do të duhej që informacionet t’i shfrytëzoni si pajisje inovative strategjike.
Kjo do të thotë që duhet ditur se cilat përparësi konkuruese do të duhet fituar për një
periudhë afatgjate dhe cilat çështje do të duhet tejkaluar në periudhë afatshkurte. Kur bëjmë
lidhjen në mes të së nevojat e biznesit të së ardhmes dhe së tashmes, informacionin do ta
shohim si pajisje strategjike dhe kështu do të mund që biznesin ta udhëheqim me sukses
drejt së ardhmes. Qëllimi është se strategjitë nuk lindin aty-aty. Ato janë të bazuara mbi
procese planifikuese të cilat nuk janë më të mira se planifikuesit. Nëse planifikuesit nuk e
shohin potencialin e të dhënave burimore, ata nuk mund të krijojnë strategji që do t’i marrin
parasysh informacionet.
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6.3.Çka janë sistemet burimore dhe për çka mund të shfrytëzohen?
Sistemi burimor nuk paraqet një term të përgjithshëm i cili mund të përdorej për disa sisteme
e për tjerat jo. Kur e përdorim këtë term, pika nisëse është një e dhënë në një depo të
dhënash, ku sistemet burimore paraqesin burimin e të dhënave mbi të cilin bazohet depoja.
Shumë kompani kanë disa depo të dhënash te cilat më pak apo më shumë janë të
integruara ashtu që secila të funksionojë si sistem burimor për tjetrën.
Kur flasim për sisteme gjeneruese të të dhënave, mund të specifikojmë se cilat sisteme
krijojnë të dhëna për herë të parë, e cilat jo. Një skaner regjistrues, paraqet një sistem
gjenerues të të dhënave, sepse kur ai bën skanimin e produkteve, ai gjithashtu gjeneron
edhe të dhëna, të cilat i tregojnë se cilat produkte në cilën kohë dhe me cilin çmim janë
shitur. Kur mbaron dita, konsumatori shkon në shtëpi dhe regjistri balansohet. Përgjegjësi
mund të zgjedh të fshijë të dhënat, por kjo është një gjë që nuk duhet ta bëj sepse ajo e
dhënë mund të shfrytëzohet edhe për raste tjera. Kur bëjmë ruajtjen e informacionit, sistemi
gjenrues i të dhënave shndërohet në sistem burimor për një apo më shumë depo specifike
të dhënash. Bazuar në informacionet e këtyre depove, ne mund të ndërmarrim një numër
të madh analizash dhe iniciativash e biznesit si: menaxhim të mallrave, analizë të fitimeve,
etj.)
Të dhënat e reja nuk gjenrohen në depot e të dhenave. Të dhënat në depo vijnë nga diku
tjetër, dhe ruhen në bazë të rregullave e biznesit dhe gjenerohen për të plotësuar kërkesat
e kompanisë për informacione.
Në vijim do të paraqesim ca shembuj të sistemeve burimore për gjenerim të dhënash.

6.3.1.Sistemet i faturave
Këto sisteme shtypin fatura për konsumatorë përkatës. Duke analizuar këto të dhëna, mund
të ndërmarrim segmentim të bazuar në sjellje, vlerë, etj.

6.3.2.Sistemet përkujtues
Këto sisteme dërgojnë përkujtues deri tek konsumatorët të cilët nuk bëjnë pagesën e
faturave në kohë. Duke analizuar këto të dhëna mund të ndërmarrim vlerësime kreditore
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dhe të bëjmë trajtimin e konsumatorëve në bazë të dosjes së tyre të pagesës.

6.3.3.Sistemet e mbledhjes së borxheve
Këto sisteme bëjnë dërgese për gjendjen e rasteve të cilat janë transferuar tek mbledhësit
e jashtëm të borxheve. Këto të dhëna japin informacione për atë se me cilin konsumatorë
nuk dëshirojmë të bëjmë tregëti, dhe atë të cilin do të duhet ta largojmë nga menaxhmenti
i relacioneve me konsumatorët (customer relationship management, CRM), derisa të arrihet
një marrëveshje.

6.3.4.Sistemet CRM
Paraqesin ato sisteme të cilat përmbajnë historikun e thirrjeve dhe bisedave për
konsumatorët. Këto janë informacione kyç, për konsumatorët, të cilat japin mundësi për
analizën e ankesave që do të çojë në ndërmarrjen e hapeve adekuat për tajkalimin e
problemeve. Gjithashtu mund të hetohen edhe konsumatorët që kanë vlerë më të vogël dhe
shkaqet e atyre që janë larguar.

6.3.5.Informacionet mbi produkteve dhe konsumit
Këto informacion na tregojnë se cilat produkte dhe shërbime shiten për një periudhë të
caktuar. Nëse do të mund të vendosnim emra për konsumatorët individual, këto informacion
do t’u ngjanin faturave por pa sasitë. Edhe nëse nuk vendosim emra, ato përsëri do të jenë
të dobishme për analiza të blerjeve të shumëfishta.

6.3.6.Informacionet mbi konsumatorët
Këto paraqesin emrat, adresat, datat e hyrjes, anulimet ose kontratat speciale dhe janë
identike me informacionet e konsumatorëve të kompanive që operojnë në tregun biznesbiznes. Ky lloj i informacioneve mund të fitohet nga një numër i madh i furnizuesve të të
dhënave.
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6.3.7.Historiku i fushatave
Këtu kemi të bëjmë me informacione shumë esenciale për funksionimin e marketingut,
ngase këto informacione ndikojnë në efikasitetin e iniciativave të marketingut. Nëse fushata
do të ketë synim konsumatorë të emëruar, ku do të jemi në gjendje të shohim se cili
konsumatorë e nryshon sjelljen pas cilës fushatë, atëherë do të kemi mundësi për një
monitorim shumë të afërt. Nëse fushata do të fillohet nga mas mediat, atëherë efekti do të
matet me anë të modeleve statistikore parashikuese. Nëse informacionet e fituara do të
agregohen nëpër më shumë fushata, do të kemi mundësi se cilat elemente të kampanjës
janë më kritike dhe mësojmë edhe për zhvillimin e përgjithshëm të tregut.

6.3.8.Informacionet nga rrjeti
Paraqesin informacion për sjelljen e konsumatorëve në faqen e internetit të kompanisë. Të
njejtat mund të shfrytëzohen si pikë fillestare për të ditur numrin e vizitorëve dhe mënyrën
e tyre të navigimit në faqe. Nëse shfrytëzuesi ka blerë diçka, ajo përbën informacion CRM
në përputhje me informacionet e faturave.

6.3.9.Analiza e anketave të herëpashershme
Nëse kemi shfrytëzues të emëruar, atëherë këto do të paraqesin informacione CRM mbi të
cilat konsumatorët do të presin të veprohet. Megjithatë, anketat mund të jenë si shpatë me
dy teha; nëse do të kërkonim nga konsumatorët fidbek për funksionimin e shërbimeve tona,
ata do të na jepnin vetëm atë që u është kërkuar dhe do të presin që ne të bëjmë rregullimin
e shërbimeve tona për plotësimin e nevojave të tyre.

6.3.10.Informacionet e burimeve njerëzore për punëtorët, kompetencat e tyre,
pagat, historiku, etj.
Këto informacione shfrytëzohen për optimizimin e anës njerëzore të organizatës. Këtu
shihet secilët puëtorë kanë munguar si shkak i ndonjë sëmundje. Cilët punëtorë është rëndë
të mbahen? Cilët punëtorë kanë më shumë sukses? Këto informacione shpesh
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anashkalohen nga organizatat e mëdha, e posaçrëshit nga ndërmarrjet publike. Gjithashtu
edhe registrimi i orëve konsiderohet si informacion i burimeve njerëzore. Kur regjistrimi i
orëve (konsumimi i rerurseve), kombinohet me informacionet dalëse nga sistemi i
planifikimit të burimeve të ndërmarrjes (enterprise resource planning, ERP), atëherë do të
mund të zhvillojmë një numër të konsiderueshëm të indikatorëve kyç të performancës.

6.3.11.Informacionet e prodhimit
Ky lloj informacionesh mund të shfrytëzohet për optimizmin e proceseve prodhuese,
kontrollit të mallrave, prokurimir e kështu me radhë; janë me rëndësi primare për kompanitë
e prodhimit të cilat konkurojnë në ekselencë operacionale.

6.3.12.Akumulimi i indikatorëve kyç të performancës (key performance
indicators, KPI)
Këto shfrytëzohen për proceset monitoruese në të tashmen, por të cilat më vonë do të mund
të shfrytëzohen për optimizimin e proceseve, sepse paraqesin korelacionin në mes
aktiviteteve dhe performancës financiare e cila do të rezultojë.

6.3.13.Rezultatet e pasurimit të të dhënave
Këto rezultate të cilat mund të jenë segmentime, modele tjera të shitjes apo segmentime
lojaliteti, japin një historik kur vendosen në depo të dhënash. Si edhe me KPI-të, këto
informacione mund të shfrytëzohen për krijimin e të mësuarit për relacionet shkakore
përmes disa fushatave duke shfaqur kështu, mekanizamat e tregut në një kontekst më të
gjerë.

6.3.14.Informacionet nga sistemet ERP
Këto informacione përfshijnë sistemet e menaxhimit të llogaritjeve në të cilat bëhen shënime
për transaksionet financiare të organizatës për nevojën e formateve llogaritëse. Mund të
jenë të ndërlidhura me informacionet e KPI, nëse duam të shfaqim korelacion në mes
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iniciativave dhe nëse kemi rezultate të pritura.

6.4.Cili informacion është më i mirë për cilën detyrë?
Tani kur i kemi informacionet burimore, lind pyetja: Cilat informacione, si do të
shfrytëzohen? Një mënyrë efikase për zgjidhjen e këtij problemi është të bëhet lista e të
gjitha të dhënave nga sistemet gjeneruese dhe të ruajtjes, të cilat mund të përmbajnë
informacione që mund të krijojnë vlerë për projektin në fjalë. Pastaj secila e dhënë
individuale shqyrtohet nga dy dimensione si në vijim:
1. Sa i dobishme është informacioni?
2. Në ç’shkallë mund t’i qasemi atij?
Në disa raste mund të gjendemi në situatë ku vendosim të anashkalojmë informacione
relevante vetëm nga shkaku se nuk kemi qasje të mirë ndaj tyre. Gjithashtu, mund të kemi
informacione ndaj të cilave kemi qasje të lehtë por që kanë relevancë të margjinalizuar për
detyrën aktuale. Kjo mënyrë e prioritarizimit të informacioneve, shfrytëzohet në pasurimin
e të dhënave, posaçërisht në lidhje me informacionet për konsumatorët, të cilat mund të
vijnë nga burime të panumërta. Shembull, të themi se mund të krijojmë në profil në baza
mujore, për konsumatorët të cilët do të bënin anulimin e shfrytëzimit të shërbimeve tona.
Bazuar në këtë profil, ne duam të përcaktojmë se cilin grup konsumatorësh jemi në rrezik
ta humbasim muajin vijues. Në këtë rast, lista e thirjeve do të duhet të jetë gati, të themi për
40 ditë. Kjo gjithashtu domethënë, nga konsiderata për kohën, se të gjitha të dhënat nga
sistemet burimore të gjenerimit të të dhënave do të jenë pjesë e analizës, prandaj do të
duhet bërë prioritarizim.

6.5.Të ekzistuarit e më shumë mënyrave për kryerjen e detyrimeve
Tek organizatat e mëdha Shpesh hasim në analiza e biznesit dy-shtresore, analizën e tregut
dhe asaj të depove të të dhënave. Të dy grupet ndonjëherë emërohen si analiza eksterne
dhe interne, bazuar në burimet e tyre të informacioneve. Analizat eksterne zakonsiht kanë
të bëjnë me analiza pyetësorësh dhe intervistash në kontenkt direkt me konsumatorët. Këtë
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e quajmë e dhënë primare, që është një e dhënë e mbledhur për një qëllim të caktuar. Nëse
duam ta dimë se cilët konsumatorë nuk janë jolaj, le t’i pyesim. Një nga problemet e kësaj
analize është se të dërguarit e pyetësorëve tek e gjithë baza konsumuese çdo tremujor,
kushton shumë. Poashtu ekziston mundësia e mërzitjes së konsumatorëve duke i pyetur
shpesh. Është me rëndësi të përmendet se për kryerjen e analizave eksterne, shpesh
meren raporte standarde tregu nga kompanitë tjera, në të cilin rast analistët e ekstern do të
konsideroheshin si shfrytëzues të të dhënave sekondare.
Analistët intern, gjithashtu mund të arrijnë në sugjerime për lojalitetin apo mungesën e tij
nga ana e konsumatorëve. Informacionet e tyre nxirren nga modele tjera të pasurimit të të
dhënave, ku konsumatorët janë të profilizuar bazuar në tendencat e tyre për shkëputje nga
biznesi. Zhvillimi i këtyre modeleve mund të marrë disa muaj kohë, por pasi të jenë
kompletuar, do të jetë e mundur kryerja e një analize të thellë për vetëm disa orë. Më e
rëndësishmja është se këto modele japin përgjigje për të gjithë konsumatorët, gjë që
paraqet një përparësi të madhe në krahasim me pyetësorët ku marrin pjesë jo më shumë
se 20-30% e konsumatorëve në një periudhë prej 3 javësh.
Pra, cili solucion duhet zgjedhur? Në fund të fundit, më kryesorja është që të gjendet ajo
zgjidhje e cila do të jetë më fitimprurëse nga pikëpamja afatgjate. A ofrojnë analizat interne
informacione për atë se pse konsumatorë të caktuar kanë shkëputur relacionin me ne?
Nëse jo, atëherë ky lloj analize nuk ka ndonjë vlerë. Për këtë çështje janë bërë shumë
studime, këtu do të paraqesim një nga to.
Tek konsumatorët e një kompanie telekomi janë dërguar disa pyetësorë në lidhje me
lojalitetin e tyre. Bazuar në përgjigjet e marra, pjesëmarrësit në anketë janë ndarë në katër
grupe. Në mënyrë të ngjashme, të dhënat janë kategorizuar në bazë të përqindjes që
paraqet rrezikun e humbjes se një konsumatori muajin e ardhshëm. E tërë baza
konsumuese është ndarë në katër segmente bazuar në notë e rrezikut të fituar nga analiza
e tipit intern. Të katër segmentet kanë qenë me po atë përqindje sa edhe grupet e krijuara
nga rezultatet e anketës. Pas krahasimit të të dy metodave, është ardhur në përfundim se
që të dyja kanë dhënë rezultate po aq të mira. Pasurimi i të dhënave ka ofruar notime për
të gjithë konsumatorët në një periudhe prej 24 orësh pa mërzitur asnjërin nga to-dhe me
kosto mjaftë të vogël. Në situatat tjera, kur për konsumatorët nuk kemi të dhëna sa mund
të ofrojë në kompani telekomi, dhe ku numri i tyre është më i vogël, anketat do të ishin
zgjidhja më e mirë. Me rëndësi është të dihet se nuk është fjalë për ose/ose apo të dyja/dhe,
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por për atë se cila do të jetë më profitabile për situatën e dhënë.
Poashtu, është me rëndësi që të dy burimet e informacioneve të shikohen si plotësues të
njëri-tjetrit, e jo si konkurues në mes veti. Nuk është me rëndësi nga ku i marrim
informacionet por si i aplikojmë. Shembull, të themi si jemi duke implementuar një strategji
CRM me objektivin e përgjithshëm e rritjes e mesatares së të ardhurave për secilin
konsumatorë. Në këtë rast nuk është me rëndësi se a do të bëjmë të a.q. analizë koshi e
cila përbën bazën e vendimit.
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7. PROFITI DHE INTELIGJENCA E BIZNESIT
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7.1.Inteligjenca e biznesit dhe profiti
Nëse Inteligjencën e biznesit e shohim si analizë dhe informacione të cilët mbështesin
vendimmarrjen në kontekst me proceset e biznesit të cilat ndikojnë tek profiti, shpejtë bëhet
qartë se Inteligjenca e biznesit paraqet një koncept të gjërë. Natyra e informacioneve e
biznesit ndryshon në shumë dimensione si me atë se:


Informacioni të biznesit, a ka të bëjë me transakcionet dhe statusin aktual apo me
ato që janë kryer më parë,



Informacioni a ka të bëjë me ndërmarrjen si tërësi apo me seksione të veçnata të
organizatës, si me njësitë për biznes strategjik apo departamentet funskionale,



A ka të bëjë informacioni me vet kompaninë apo me entitete tjera në zinxhirën e
vlerës, si konsumatorë dhe furnizuesit,



Informacioni a është e gjeneruar nga sistemet e brendshme të informacioneve, apo
e njejta është marrë nga burime të jashtme si firmat për hulumtime të tregut,



A shfrytëzohet informacioni për proceset menaxhuese, atyre për gjenerim të
ardhurash apo proceseve operative,



Informacioni, a është i llojit transakcional detajor apo paraqet informacion
përmbledhës për më shumë transakcione,



A do të shfrytëzohet si informacion tek i cila do të kemi qasje direkte nga ana e
shfrytëzuesve apo i njejti ekziston si një input për simulime dhe modele,



A do të shfrytëzohet nga ekspertë, shfrytëzues të zakonshëm, apo nga ekzekutivi,



A do të shfrytëzohet informacioni për distribuim të gjerë apo për çështje me rol të
kufizuar,



Etj.

Përveç ekzistencës së një numri të konsiderueshëm të analizave e biznesit, hasim edhe në
një numër të madh të teknikave analitike të cilat mund të shfrytëzohen si të veçanta apo në
kombinim me njëra-tjetrën, për të mbështetur analizën e biznesit. Përshtatshmëria e këtyre
teknikave, dallon në varshmëri me subjektin e analizës, ku për shembull, teknikat e
pasurimit të të dhënave aplikohen tek analizat e rreziqeve, kurse teknikat e trendit aplikohen
tek analiza e shitjes(5).
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Fig. 29 Vendimet

Figura e mësipërme paraqet një pasqyrim të thjeshtë të proceseve të zinxhirit të vlerave e
biznesit, ku shohim proceset e zinxhirit furnizues, proceset operuese, ato të relacioneve me
konsumatorët, proceset menaxhuese, ato të brendëshme të kompanisë dhe proceset
mbështetëse. Në kontekst të këtyrë proceseve, kompanitë marrin vendime të ndryshme, të
cilat janë të paraqitura me shigjeta. Si ilustrim, kompanitë e prodhimtarisë marrin vendime
strategjike afatgjate për zinxhirin e proceseve të furnizimit dhe operimit, si për numrin e dhe
lokacionin e plantazheve dhe qendrave distributive dhe investimeve në teknologjitë e
informacionit, për të mundësuar planifikimin dhe bashkëpunimin operacional me furnizuesit.
Për një kompani shërbimesh, si banka, vendimet strategjike afatgjate kanë të bëjnë me atë
se a duhet të bëjnë transferimin e proceseve në lidhje me çeqet. Thënë ndryshe, zinxhirët
në fjalë, ndryshojnë varësisht nga industria dhe produkti.

7.2.Inteligjenca e biznesit për proceset e gjenerimit të të hyrave
Shfrytëzimi i mëhershëm i IB ka qenë si shkak i dëshirës për të përmirësuar proceset që
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gjenerojnë të hyra. Thjeshtë, kompanitë donin t’i kuptonin konsumatorët më mirë, duke i
mbajtur më të mirët dhe të njejtëve duke u shitur më shumë produkte dhe shërbime. Arritja
e këtyre caqeve në të shumtë e rasteve ka qenë e njëtrajtshme, posaçërisht në kontekstet
biznes – biznes. Shebull, nëse një kompani ka vetëm disa konsumatorë kyç të cilët krijojnë
përqindje më të madhe të të hyrave. Megjithatë, kompanitë që kanë miliona konsumatorë
dhe të cilat në nivel vjetor procesojnë dhjetra e qindra miliona në transakcione, nuk e kanë
edhe aq lehtë. Shumica nga këto kompani nuk mund t’i identifikojnë konsumatorë më
profitabil, prandaj ata vetëm mund t’ia qëllojnë se cilat oferta të tregut do të jenë atraktive
për cilët konsumatorë.
Për ta tejkaluar këtë problem të të kuptuarit të konsumatorëve, kompanitë si ato të
telekomunikimit, të shitjeve me pakicë dhe të shërbimeve financiare, kanë qenë ndër të
parat që kanë aplikuar IB. Në vazhdim do të paraqesim disa nga mënyrat se si IB
shfrytëzohet për të përmirësuar proceset e gjenerimit të të hyrave.

7.2.1.Analiza e tregut
Me këtë term nënkuptojmë aktivitetet analitike në të cilat angazhohen kompanitë me qëllim
të të kuptuarit të themeleve të gjenerimit të të hyrave, duke parë se kush i blen produktet
dhe shërbimet e tyre, kur e bëjnë blerjen, ku e bëjnë blerjen, frekuenca e blerjes, çmimi,
reagimi ndaj ofertave promocionale, cilat produkte në ç’përqindje gjenerojnë të hyra, cili
është trendi i shitjes për secilin produkt dhe shërbim, cilat produkte dhe shërbime ka gjasa
të blehen bashkarisht, e kështu me radhë.
Për kompanitë me miliona konsumatorë, me ndoshta mijëra pika shitjesh, dhe me shumë
kanale, analizat e këtilla është qartë se varen nga qasja ndaj informacioneve relevante e
biznesit dhe veglave përkatëse analitike, pra me qasje ndaj IB. Në një ambient të
konstruktuar mirë të IB, analiza e tregut mund të kryhet gati në kohë reale, e kështu duke
parë trendet aktuale dhe afatgjate të të hyrave dhe duke kuptuar forcat që lëvizin rritjen e
të hyrave. Me vegla adekuate, të dhënat e miliona transakcioneve individuale mund të
pasurohen dhe kështu, të arrihet deri të përgjigjet ndaj pyetjeve që u parashtruan më lartë.
Me posedimin e informacioneve sa më të mira, kompanitë do të jenë më efektive gjatë
tërheqjes së konsumatorëve të rinj, mbajtjes së atyre më profitabil, dhe do të arrijnë një
portfolio më stabile të të hyrave. Ato gjithashtu do ta kuptojnë lidhjen në mes të kanaleve
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dhe profitit dhe do të paraqesin stimulim për konsumatorë që ata t’i shfrytëzojnë kanalet me
fitim më të madh. Në përgjithësi, përvoja në një numër të konsiderueshëm industrish ka
treguar se dobia më e madhe e shfrytëzimit të IB, është të kuptuarit sa më të mirë të
relacioneve në mes konsumatorëve, produkteve apo shërbimeve, dhe gjenerimit të të
hyrave.

7.2.2.Segmentimi i konsumatorëve
Me mundësinë e shoshitjes së miliona dosjeve për transakcione e biznesit me
konsumatorë,

kompanitë

kanë

fituar

aftësinë

për

segmentimin

substancial

të

konsumatorëve. Në të kaluarën, shumica e bazave për segmentim të konsumatorëve
(tregut) kanë qenë të a.q. baza a priori; të cilat janë bazuar në informacione të cilat janë
ditur për konsumatorët si grup, dhe në të shumtën e rasteve ka munguar pasqyra blerëse
e konsumatorëve në nivel individual. Shembull, kanë ekzistuat segmentime demografike,
ku konsumatorët janë grupuar sipas karakteristikave të zakonshme si mosha, të hyrat,
profesioni, etj., si dhe segmentime gjeografike ku konsumatorët janë grupuar në bazë të
vendit ku kanë jetuar. Në botën e relacionit biznes – biznes, segmentimi demografik ka
grupuar konsumatorët sipas industrisë, rolit në zinxhirin e vlerave dhe të hyrave. Këtu mund
të përmendim kompaninë Volvo (njësia e Amerikës veriore), e cila këto teknika i shfrytëzon
për të analizuar dhe parashikuar sjelljen e konsumatorëve, dhe poashtu edhe prospektin e
shitjeve. Në mes tjerash, IB, komapnisë i mundëson prekualifikimin e prospekteve duke
parashikuar probabilitetin e blerjes së një veture Volvo, edhe përkundër faktit se prospekti
asnjëherë nuk ka kontaktuar apo vizituar një Showroom të Volvos.
Kah fundi i viteve të 70-ta, segmentimi psikografik synonte të bëjë grupimin e
konsumatorëve në bazë të karakteristikave të zakonshme potenciale si personaliteti,
aktiviteti në kohën e lirë, dhe vlerat. U bë i zakonshëm asocimi i kodeve postare me profilet
psikografike, shpesh duke emërtuar grupet me fraza të kapshme si “pools and patios” dhe
“shotguns and pickups”. Me të gjitha këto baza a priori të segmentimit, lidhja në mes grupit
dhe sjelljes aktuale të blerjes, nuk ishte e qartë. Për të tejkaluar këtë problem, tregëtarët
filluan të hulumtojnë dallimjet e sjelljes së konsumatorëve si bazë e segmentimit; në fillim
duke u fokusuar tek grupet dhe drejtuesit e tregut, dhe më vonë, duke shfrytëzuar veglat
dhe teknikat e IB. Përkatësisht, me anë të pasurimit të të dhënave të miliona transkacioneve
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individuale dhe bashkangjitja e informacioneve të fituara me informacionet tradicionale
demografike, gjeografike dhe psikografike, kompanitë kanë mundur t’i grupojnë
konsumatorët në bazë të sjelljes blerëse dhe të kuptojnë relacionin, nëse ekziston, në mes
sjelljes në fjalë dhe variablës demografike apo karakteristikave të produktit. Veglat e IB nuk
bëjnë zëvendësimin e veglave tradicionale të segmentimit dhe hulumtimit të tregur; ato
thjeshtë ofrojnë vegla të reja të fuqishme, të cilat punojnë mirë me veglat ekzistuese, për tu
ndihmuar kompanive të definojnë segmente më të ngushta të konsumatorëve, të kuptojnë
nevojat dhe vlerat e atyre segmenteve, të krijojnë produkte dhe shërbime të cilat më mirë u
npërgjigjen nevojave dhe vlerave në fjalë, dhe të zhvillojnë mënyra më selektive dhe
efektive për të fituar konsumatorë të rinj dhe të përhapin biznesin me konsumatorët
fitimprurës aktual(5).

7.2.3.Reklamimi, marketingu direkt dhe relacionet publike (RP)
Analizat e tregut të bazuara në IB dhe segmentim të konsumatorëve, ofrojnë një kuptim
shumë më të thuktë të konsumatorëve dhe atë se çka ata vlerësojnë për reklamim,
marketingut direkt dhe kampanjave të RP, a janë të fokusuar në vetëdijësimin ndaj
produkteve dhe shërbimeve, edukimin e produkteve dhe pozicionimin, ndërtimin e
brendeve, reagimin ndaj kampanjave të rivalëve, marketingut publik, etj. IB mund të ofrojë
mundësinë e matjes së efektivitetit të reklamimit dhe marketingut direkt që është i drejtuar
ndaj rritjes së të hyrave. Në disa raste, kjo arrihet me anë të vështrimit të ndryshimeve në
shitje të një produkti apo një familjeje produktesh, pas një kampanje reklamimi. Në raste
tjera, mund të identifikohet sjellja e posaçme blerëse e konsumatorëve të caktuar pas një
kampanje të tillë. Shembull, një zinxhir hotelesh i cili dërgon një ofertë të limituar në kohë,
tek një individ i caktuar, duke u bazuar në sistemin e tyre të rezervimit apo menaxhimit të
pajisjeve, ato mund të determinojnë se konsumatori e ka pranuar apo jo ofertën. Fuqia e
një IB të tillë është substanciale sepse promovon rritje të të hyrave, duke mundësuar qasjen
ndaj atyre që gjasat janë më të mëdha për të pranuar ofertën, dhe reduktim të shpenzimeve
gjatë ekzekutimit të kampanjës, duke rrumbullaksuar numrin e ofertave.
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7.2.4.Menaxhimi i kanaleve
Natyra e kanaleve ndryshon varësisht nga industria dhe pozita në zinxhirin e vlerave. Për
shitjen me pakicë, kanalet kanë pasur kuptimin e shitoreve apo degëve dhe ndonjëherë
rrjetit postal dhe telefonik. Sot, në këtë grup janë futur edhe Interneti, kiosqet dhe
mekanizmat tjera të pikave të shitjes. Për prodhuesit e produkteve për konsumatorë,
kanalet nënkuptojnë distribuimin (si arrin produkti deri në shitore) dhe tipet e ndryshme të
shitoreve me pakicë. Për prodhuesit industrial, kanalet ngërthejnë shitjet e drejtpërdrejta
dhe distributorët, që shpesh janë specifik varësisht nga industria.
Me përjashtim të ndërmarrjeve të cilat kanë integrim krejtësisht vertikal, një dukuri e rrallë
në shumë industri, kompanitë ballafaqohen me vendime strategjike për atë se cilat kanale
duhet shfrytëzuar dhe cilët partenerë të shfrytëzohen brenda një kanali. Ato poashtu duhet
të bëjnë evaluimin e kanaleve dhe efikasitetit të partenerëve në atë kanal. Të gjitha këto
mënyra të menaxhimit të kanaleve mundet të bëhen sa më efektive me aplikimin e IB.
Shembull, më herët folëm për shfrytëzimin e IB për analizë të marketingut, nga ku fitojmë
një pasqyrë se nga cili kanal sa të hyra vijnë; gjë me çka volumi i kanaleve rritet , zvogëlohet
apo qëndron i njejtë; dhe si produkte të ndryshme kalojnë në kanale të ndryshme. Nëse
kemi mundësi që këtë informacion ta integrojmë me informacionin përkatëse për
shpenzimet e kanalit, atëherë do të mund të përcaktojmë se cilat kanale janë me shpenzime
më të pakta. Me shfrytëzimin e IB, mund të vlerësojmë edhe performancën e partnerëve në
një kanal të dhënë. Shembull, të supozojmë se një kompani shfrytëzon distributorë të
ndryshëm në pjesë të ndryshme të vendit. Me vegla dhe teknika përkatëse të IB, do të
mundësohet vlerësimi i performancës në bazë të rritjes së të hyrave dhe shërbimeve të
konsumatorëvë.

7.2.5.Menaxhimi i kategorive
IT në përgjithësi dhe IB në veçanti, dramatikisht kanë avansuar artin e memaxhimit të
kategorive. Me sjelljen e të dhënave nga pikat shitëse tek ambienti i IB, shitësit mund t’i
kuptojnë trendet e nivelit të kërkesave për produktet e ndryshme dhe si ato ndryshojnë
varësisht nga dimenzioni gjeografik dhe demografia e zonës së shërbimit. Gjithashtu mund
të ndiqet rritja e të hyrave në asocim me promocionet, gjë që në mënyrë më efektive mund
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të arrihet duke shfrytëzuar IB për të analizuar sjelljen blerëse paraprake të konsumatorëve
në krahasim me atë pas promocioneve. Kombinimi i të dhënave shumë-dimenzionale të
trendit të kërkesave dhe aftësisë për të ndjekur efektivitetin e promocioneve, shitësve ju
mundëson që të posedojnë produktet e duhura, të kategorizojnë të njejtat dhe të optimizojnë
të hyrat në nivel të shitores. Menaxhimi i kategorive përmes IB, gjithashtu mund të
shfrytëzohet për optimizim të performancës së zinxhirit furnizues, gjë që përmirëson edhe
margjinat edhe fitimin.

7.3.Gabimet që bëjnë kompanitë gjatë iniciativave të IB
Hapi i parë për një sukses të IB është arritja deri te të kuptuarit të qartë se si performanca
e biznesit mund të përmirësohet duke investuar në një program të IB dhe të definohet
shtrirja e iniciativës së IB. Shtrirjen mund ta definojmë si të përgjithshme për tërë
ndërmarrjen, të kufizuar në një linjë biznesi, të kufizuar në një funksion të vetëm, apo të
kufizuar në një grup shfrytëzuesish. Shtrirja mund të definohet në ç’mënyrë të dëshirojmë,
por esenca është që ajo patjetër duhet të definohet. Derisa sa ta kesh parasysh se çka nuk
duhet bërë, është shumë rëndë të flitet me vetëbesim se çka duhet bërë. Përkufizimi i
shtrirjes së iniciativës së IB është një hap vital për të definuar propozimin e vlerave. Këto
veprime ndërtojnë themelet për gjithë atë çka vijon më pas.
Pasi të kemi definuar shtrirjen, atëherë mund të fokusohemi në atë se si IB mund të
përmirësojë performancën dhe mund t’i shqyrtojmë çështjet si: pse duhet t’i nisemi një
iniciative të tillë? Çfarë problemesh e biznesit ekzistojnë dhe si programi i IB do t’i adresojë
të njejtat? Çka do të ofrojë investimi në IB, që nuk mund të fitohet edhe pa të? A ja vlen
investimi në krahasim me vlerën potenciale të biznesit? Si do të jep rezultate, fakti që
posedojmë informacionet e fituara nga IB? Pse duhet të investojmë në IB, e jo në investime
tjera kapitale potenciale të IT? Pse palët e interesuara të organizatës duhet të përkrahin
iniciativën?
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7.3.1.Gabimi 1: Mungesa e përputhjes eksplicite në mes të strategjisë së
inteligjencës së biznesit dhe strategjisë së biznesit

Strategjia e inteligjencës
së biznesit

Strategjia e biznesit

Përmasat IBSë

Përmasat e
biznesit

Kompetencat
e afarizmit

Kompetencat
eIB-së

Qeverisja e
biznesit

Qeverisja eIBsë

Fig. 30 Mospërshtatshmëria e biznesit dhe inteligjencës

Hulumtimet tregojnë se një ndër gabimet më të shpeshta që hasen gjatë iniciativave të IB
është mungesa e përputhjes eksplicite në mes të strategjisë së inteligjencës e biznesit dhe
strategjisë e biznesit. Investimet në IB bëhen pa një filozofi udhëheqëse koherente, dhe
rezultati organizacional është paaftësia e shfrytëzimit të duhur të IB si një vegël për
përmirësim të fitimit.
Problemi në fjalë ilustrohet me shembullin në vijim. Kur menaxherët e një kompanie, të cilët
kanë dashur që informacionet për konsumatorët t’i shpërndajnë në të gjitha njësitë
ekzistuese brenda kompanisë, janë pyetur se pse u nevojitet aplikimi i IB dhe se si ato
informacione do të shfrytëzohen për të mbështetur qëllimet e biznesit dhe përmirësuar
performancën, ata nuk kanë pasur përgjigje. Është e qartë se lidhja nuk është diskutuar në
mënyrë eksplicite dhe e njejta nuk është komunikuar brenda organizatës. Nëse do të
optimizohen mundësitë që ofron IB, biznesit i nevojitet një kuptim i qartë i mundësive të cilat
ekzistojnë, me qëllim të shfrytëzimit të informacioneve të fituara për mbështetje të
strategjisë e biznesit. Kompanitë të cilat mendojnë për atë se si do t’i shfrytëzojnë
informacionet për të përmirësuar rezultatet strategjike, do të kenë përparësi në krahasim
me ato që nuk bëjnë një gjë të tillë.
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7.3.2.Gabimi 2: Paaftësia për të definuar kërkesat për informacione
Pasi të kemi një kuptim të mirëfilltë për lidhjen në mes strategjisë IB dhe strategjisë e
biznesit, është me rëndësi kyçe të dihen detajet e kërkesave për informacion dhe si ato
mbështesin biznesin. Pasiqë shfrytëzuesit e biznesit me vite kanë qenë të trajnuar nga
departamentet e teknologjive informative (TI), për të ofruar specifika raportuese për
raportim të sistemeve operative, këto shfrytëzues me arsyetim mendojnë se kërkesat për
informacion duhet definuar si kerkesa për raporte. Departamentet e TI, gjithashtu përkrahin
këtë qasje e cila duket e logjikshme në shikim të parë. Si rezultat i kësaj, të gjithë të
involvuarit kërkesat i specifikojnë si elemente të të dhënave, e jo si nevoja të vërteta ta
informacionve të asocuara me qëllime të qarta e biznesit. Të akomoduar me mospasjen e
informacionve, shfrytëzuesit të biznesit, shpesh kërkojnë mundësinë të posedojnë shumë
të dhëna për të bërë raportime ad hoc. Kjo qasje ka çuar në krijimin e bazave të të dhënave
me përmasa të jashtëzakonshme dhe të shtrenjta, të cilat nuk janë të projektuara për
qëllime të posaçme dhe nuk kanë performancë të mirë. Si rezultat i madhësisë dhe
konfuzitetit të tyre, ku përmbajnë “gjithçka, bile edhe lavamanin e kuzhinës”, shpesh, bazat
e tilla as që shfrytëzohen.
Kjo qasje bën që kërkesat për informacion të ekzistojnë në një kontekst të vogël apo
inekzistent të biznesit. Pse informaciont e posaçme janë të nevojshme, si do të
shfrytëzohen dhe si shfrytëzimi i tyre do të kontriboj në përmirësimin e performancës e
biznesit, nuk është qartë e kuptueshme apo e artikuluar. Hulumtimet tregojnë se ky
problem, në masë të madhe ka kontribuar në dështimin e shumë përpjekjeve në fushën e
deponimit të të dhënave. Arsyetimi më i zakonshëm i TI stafeve është se “ne ndërtuam atë
që na u kërkua, por e njejta nuk shfrytëzohet”. Kompanitë që bëjnë përputhjen e strategjisë
IB me atë e biznesit, dhe në mënyrë eksplicite bëjnë lidhjen e asaj se si informacion mund
të shfrytëzohet për përparësi konkuruese me të mundësuarit apo/dhe mbështetjes së
strategjive e biznesit, do të jenë një hap para atyre që nuk bëjnë një gjë të tillë. Me analiza
të përpikta ku bëhet ndërlidhja e pikave kryesore për të kuptuar qartë cila informatë është
e nevojshme për biznesin, përse është e nevojshme dhe si do të shfrytëzohet për
përmirësim të performancës, ato ofrojnë themele solide për arritjen e suksesit(5).
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7.3.3.Gabimi 3: Mungesa e marketingut të vizionit për të fituar mbështetje
organizacionale
Shumë organizata janë të befasuara kur zbulojnë se nuk mjafton vetëm zhvillimi i një
aplikacioni të IB/deponimit të të dhënave, dhe të trajnohen shfrytëzuesit e biznesit;
posaçërisht nëse dëshirojnë të sigurohen se aplikacioni do të shfrytëzohet. Kjo qasje, që
është e zakonshme për sistemet operacionale, nuk funksionon çdoherë. Një ndër shkaqet
për një dështim të mundshëm, është fakti që shumë organizata aplikacionet e tilla i
konsiderojnë opcionale. Në kundërshtim me shumë TI aplikacione operacionale të cilat
zëvendësojnë aplikacionet ekzistuese dhe të cilat duhet shfrytëzuar nga biznesi,
aplikacionet IB dhe të deponimit shpesh ekzistojnë paralel me mundësitë e vjetra të
raportimit. Si rezultat, shfrytëzuesit të biznesit të cilët nuk gjejnë komoditet në aplikacionet
e tilla, shpesh u kthehen raporteve të vjetra për të kryer punën e tyre. Kjo e bën edhe më
rëndë shfrytëzimin e atyre aplikacioneve dhe e fut në dyshim investimin e bërë.
Si rregull, fillimi i një iniciative të IB, ndryshon mënyrën se si organizata u qaset dhe i
shfrytëzon informaciont. Për këtë shkak, është e rëndësishme që palët e interesuara të jenë
në dijeni me vizionin. Kjo nuk paraqet një detyrë problematike nëse:


Palët e interesuara më të rëndësishme, kanë qenë në mënyrë aktive të involvuara
në definimin dhe lidhjen e strategjisë IB me atë e biznesit



Kërkesat për informacion janë zhvilluar në atë mënyrë që shihet qartë se cilat
informacion të reja do të fitohen, përse nevojiten, dhe si do të shfrytëzohen për
përmirësim të performancës.

7.4.Bazat e hapura të të dhënve
Një nga trendet më të rëndësishme që ndikojnë tek IB, është fakti që shitësit lëvizin në
drejtim të platformave komerciale të bazës së të dhënave në lidhje me aplikacionet e tyre e
biznesit. Duke nisur nga fakti se softveri për IB është po aq i mirë sa edhe të dhënat që i
ofrohen, është me rëndësi primare që të dhënat duhet që me lehtësi të lexohen nga veglat
analitike ose të transferohen në depo. Nuk ekziston një definicion standard se çka paraqet
një platformë e hapur e bazës së të dhënave. Megjithatë, shumica e teknikëve do të
pajtoheshin se një bazë e hapur e të dhënave është një aplikacion i cili lehtëson ruajtjen
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strukturore të të dhënave i cili mund të popullohet dhe lexohet me anë të shfrytëzimit të një
apo më tepër veglave të zakonshme të nxjerrjes.
Për më tepër se një dekadë, është bërë i zakonshëm transferimi i të dhënave në mes të
bazave të ndryshme të të dhënave; si në mes të librit të përgjithshëm të llogarive dhe
veglave për konsolidim, raportim dhe buxhetim, duke shfrytëzuar dosje tekstuale standarde
(shpesh e referuar si dosje e rrafshët). Në qoftë se edhe baza burimore edhe ajo e destinimit
të të dhënave do të pranonin formatin e dosjes tekstuale, do të jetë i mundur edhe
transferimi i të dhënave. Shumica e bazave moderne të të dhënave si Oracle, Microsoft
SQL, Sybase, Informix dhe IBM DB2, përkrahin proceduar më të sofistikuara të transferimit
të të dhënave në krahasim me gjenerimin dhe ngarkimin e dosjeve tekstuale. Ndoshta
teknologjia më standarde e integrimit të të dhënave është e ndërlidhjes së bazave të të
dhënave në rrjet (Online Database Connectivity, ODBC). Nëse një bazë të dhënash
mbështet këtë standard, është relativisht e lehtë për të bërë një lidhje të drejtpërdrejtë midis
dy sistemeve (edhe pse do të duhet bërë një konvertim i të dhënave para se të njejtat mund
të ngarkohen në bazën e të dhënave burimore). Shumë baza të të dhënave moderne që ne
i konsiderojmë si të "hapura" mundet lehtë për të lexohen me mbështetje në SQL. Duke
shfrytëzuar SQL, një konsulent teknik mund të shkruajn apo të rregulloje një integrim në
mes të dy bazash e të hapura dhe në këtë mënyrë do të lehtësojë procesin direkt dhe
automatik të transferimit të të dhënave.
Nga aspekti i mjeteve të inteligjencës e biznesit financiare, ata mund të varet nga
përditësimet nga burimi i të dhënave shumë herë brenda një dite, dhe në ardhmen, kjo të
bëhet gati në kohë reale. Kjo do të thotë që është jashtëzakonisht e rëndësishme që
transferi i të dhënave (dhe konvertimi i mundshëm) të jenë në tërësi të automatizuara dhe
të njejtat të nxisin intervenime njerëzore vetëm atëherë kur do të ketë përjashtime ose
çështje të cilat nuk mund të trajtohen nga rregullat e biznesit të nxjerrjes, transformimit dhe
ngarkimit. Ky lloj i automatizmit ka munguar tek sistemet e vjetra të informacionve
ekzekutive., dhe kjo është një ndër shkaqet kryesore pse shumica nga to dështuan për një
kohë të skurtër. Ishte shumë rëndë të bëht përditësimi i tyre. Sot, shumica e kompanive
kanë bërë zëvendësimin e atyre sistemeve me ato më të reja për të lejuar integrimin
automatik me depot dhe martet e të dhënave, duke mundësuar shfrytëzimin e mjeteve të
sofistikuara analitike.
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7.5.Formatet e zakonshme të këmbimit
Pengesa kryesore për tu ofruar vendimmarrësve një faqe punuese të vetme e cila do të
kishte qasje direkte te të gjitha informaciont të cilat rezidojnë në bazat e të dhënave
financiare, është fakti që shitësit e ndryshëm të aplikacioneve asnjëherë nuk kanë
mundësuar nxjerrjen dhe dërgimin e mirëfilltë të të dhënave në mes aplikacioneve të njëritjetrit. Historikisht, lëvizja e të dhënave nga një sistem në tjetrin, ka qenë detyrë e IT
deprtamenteve të kompanive. Ky proces është realiziuar duke krijuar një dosje eksportuese
nga burimi i të dhënave e cila është importuar në një sistem tjetër. Siç u cek më lartë, formati
më i zakonshëm i këtij tipi dosjesh ka qenë (dhe ende është sot e kësaj dite) ai tekstual.
Kjo paraqet një listë transakcionesh, ku secili transakcion paraqet një rresht, dhe secili
rresht përmban qeli të ndryshme të informacionve si numri i kontos, periudha, sasia,
shpenzimi, kodi i valutës, etj.), të cilat janë të ndara me simbole të zakonshme si presja,
hapësira apo pikëpresja. Megjithatë, në shumë raste zhvendosja e të dhënave nga një bazë
në tjetrën nuk është aq e thjeshtë si eksporti dhe importi i thjeshtë i një dosjeje. Shpesh
herë, sitstemet kanë konflikte në mes veti, p.sh. numri i njetë i kontos mund të referojë dy
kategori të ndryshme të të hyrave dhe shpenzimeve në dy sisteme të ndryshme. Kjo është
një dukuri e zakonshme tek kompanitë e përmasave të mëdha me shumë nënnjësi dhe me
sisteme nga shitës të ndryshëm. Në këto raste është e nevojshme të bëhet konvertim i të
dhënave (që shpesh referohet edhe si spastrim i të dhënave, posaçërisht tek projektet e
depove të të dhëave). Në rastet më problematike, të dhënat do të duhet të transferohen
nga vet njeriu. (Fig. 31)
Tek shumë komapni, TI departamentet do të krijojnë programe konvertuese për të
automatizuar konvertimin e të dhënave. Ka raste jo edhe aq të komplikuara, ku njëri nga dy
sistemet do të ndërmarrë konvertimin e dosjes në formatin që e njeh sistemi tjetër.
Sot, dita ditës është duke u rritur numri i atyre shitësve të cilat e kuptojnë nevojën e
zhvendosjes së sasive të mëdha të të dhënave. Kjo ka ndikuar në zhvillimin e mjeteve
shumë të fuqishme të cilat ndihmojnë zhvendosjen efikase të të dhënave në mes sistemeve.
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Fig. 31 Transferimi njerëzor i të dhënave

Mjete ETL e automatizojnë procesin e zhvendosjes, i cili në shumë raste është
jashtëzakonisht kompleks. Në përgjithësi këto mjete i bëjnë veprimet në vijim:


Lexojnë të dhënat nga një burim ekzistues (tabelë relacionale, dosje e rrafshtë, etj.).



Mundësojnë modifikimin, përmirësimin apo eleminimin e elementeve të të dhënave,
duke dërguar informaciont tek proceset që zhvillohen në bazë të rregullave e
biznesit, dhe



E rikthejnë rezultatin tek një tabelë tjetër relacionale (p.sh. në një depo të dhënash),
një dosje të rrafshtë, e këushtë me radhë.

Ekziston një numër i konsiderueshëm i mjeteve ETL, me një funskionalitet më të lartë apo
më të vogël në fusha të caktuara. Mjetet më të mira kanë funskionalitet në çdo fushë.
Një shembull i mirë i ETL është vegla DTS (Data Transformation Services – Shërbimet për
transformim të të dhënave) e cila është e inkuadruar në sistemin e menaxhimit të bazës së
të dhënave (DBMS) të Microsoft SQL Server-it. Ky mjet përmban një numër të
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konsiderueshë linqesh të cilat shpejtojnë dhe lehtësojnë lidhjen me bazat tjera të të
dhënave si Oracle, Sybase, bazat Unix dhe Microsoft Access, gjë që mundëson që procesi
ETL të zhvillohet automatikisht në çdo kohë dhe me një frekuencë të predefinuar.
Kohëve të fundit jemi dëshmitarë të zhvillimit të disa gjuhëve të zakonshme për këmbim të
të dhënave, në zhvillim e të cilave bashkëpunojnë qeveritë, organizatat për standardet e
informacionve, komnpanitë softverike dhe grupe tjera të interesit. Nga këto gjuhë, ndoshta
më të rëndësishme janë XML (Extensible Markup Language – Gjuha për përcaktim të të
dhënave) dhe XBRL (Extensive Business Reporting Language – Gjuha për raportim të
biznesit), e cila është zhvilluar posaçërisht për këmbim të infromatave e biznesit në mes të
aplikacione të ndryshme. Këto gjuhë, procesin e trajtimit të të dhënave e çojnë një hap më
përpara nga HTML, standardin aktual të rrjetit. Me ndihmën e standardit XML dhe
standardeve tjera të ndërlidhura me të të zhvilluara posaçërisht për kontabilitet dhe
informacion financiare, do të mundësohet kërkimi dhe nxjerrja e informacionve nga rrjeti në
lidhje me një industri përkatëse apo informacion për konkurencën. Me aplikimin e një logjike
e biznesit, do të mund të gjendet informacion vetëm për konkurentët të cilët kanë një
kapitalizim tregu mbi 500 milion dollarë apo të hyra totale mbi 200 milionë dollarë. (Fig. 32)
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Fig. 32 XBRL në rrjet dhe intranet

Standardet XBRL (që bëjnë përshkrimin e gjuhës së biznesit), zhvillohen për këto fusha:


Planfikimive të sigurimit



Literaturës autoritative



Raportimeve e biznesit



Raporteve të linjave kreditore



Indikatorëve ekonomik dhe demografik



Paraqitjeve financiare



Librave të përgjithshëm të llogarive



Raporteve për risqet



Etj.

Ndikimi pozitiv i XBRL mund të jetë shumë domethënës. Imagjinoni vendimmarrësit e një
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kompanie të cilët në mëngjes do t’i kyçnin kompjuterët e tyre dhe do të hasnin në
informacion të freskëta në lidhje me konkurentët apo partnerët e tyre, të cilat janë nxjerrur
në mënyrë automatike me ndihmën e XBRL. Duke ditur se XBRL përmban informacion
specifike për tipet e të dhënave të cilat nxirren, aplikacione për IB do të merr të dhënat dhe
do t’i fut në kontekstin e duhur. Me fjalë tjera, nëse hasim në raporte të indikatorëve kyç të
performancës me varianca aktuale ndaj atyre buxhetore, dhe në krahasim me ato të
standardeve të industrisë përkatëse apo të konkurentëve, informaciont për industrinë dhe
konkurentët do të inkuadrohen automatikisht duke i falenderuar XBRL-së. (Fig. 33)

Fig. 33 Indikatorët e performancës
Më tutje, si shkak i faktit që XBRL përmban informacion specifike, është e mundur gjetja
dhe nxjerrja e pjesëve të ndryshme të informacionve prej raporteve/dokumenteve dhe të
njejtat të shfrytëzohen diku tjetër si p.sh. tek sistem e IB. (Fig. 34)
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Fig. 34 Raport financiar
Të gjitha industritë e mëdha kanë organzata ndërkombëtare të cilat zhvillojnë etiketa XBRL
të posaçme për informaciont në lidhje me fushëveprimin e tyre financiar. Këto etiketa të
posaçme njihen me emrin taksonomi.
Dobitë e XBRL-së janë:


Qasja më e shpejtë ndaj informacionve nga jashtë.



Krijimi më i lehtë i integrimeve me sistemet dhe dokementet nga palë të treta.



Reduktimi i shpenzimeve duke shkurtuar kohën zhvillimore



Reduktimi i shpenzimeve dhe gabimeve potenciale duke eliminuar futjen e të
dhënave drejtpërdrejt nga njeriu

Në vitet që vijnë, me zhdukjen e aplikacioneve të vjetra dhe me zhvillimin e vazhdueshëm
të aplikacioneve tjera, do të jetë më lehtë të bëhet lëvizja e të dhënave në mes të sitemeve
përbrenda një kompanie apo në mes sistemve të kompanive të ndryshme. Për IB kjo d.m.th
se vendimmarrësit dhe analistët do të kenë qasje më të shpejtë dhe më të lehtë ndaj
informacionve të përditësuara, që do të çojë deri tek marrja e vendimeve më të mira.
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7.6.Bashkimi në mes raporteve dhe mjeteve analitike
Raportimi financiar ka kaluar në disa faza që nga lindja e tij para gjysëm shekulli. Kjo ka
rezultuar në tri tipe të ndryshme të mjeteve raportuese te cilat shfrytëzohen sot e kësaj dite:


Raportet standarde (statike, me format specifik)



Raportet gjysëm të përshtatura (të përshtatshme me parametra dhe variable)



Raporte Ad-hoc (me përshtatje fluturimthi) (Fig. 35)

Për shumë vite, mënyra e zakonshme e nxjerrjes dhe organizimit të të dhënave nga bazat
financiare të të dhënave ka qenë duke shkruar (apo koduar, siç e quajnë disa nisuar nga
ekspertiza teknike që është e nevojshme) raporte.

Fig. 35 Raportet Ad-hoc

Nëse sitemi juaj ka një kodues të fortë të raporteve, atëherë kjo do të mundësojë furnizim
me raporte të mira dhe informative mbi të cilat do të mbështeten vendimet. Megjithatë,
problemi me një raport tipik financiar, si ai për përfitime dhe humbje apo i shitjes, është
statik. Nga raporti mund të lexojmë se shpenzimet për paga janë 20% mbi buxhetin. Mirëpo,
pas këtij fakti, menjëherë vijon pyetja Pse? Duke pasur në dispozicion një kodues tipik të
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raporteve financiare, do të duhet të zhvillohen një raport më detajor për secilin departament
në veçanti, për të gjetur se cili nga to ka ndikuar në një variacion të tillë financiar. Kur të
bëhen këto raportime dhe kur të hetohet se departamenti i 100-të është ai që ka ndikuar në
variancën, hapi vijues është të gjendet se cili është shkaku për një gjë të tillë. Në këte pikë,
shumë shfrytëzues do të duhet të kalojnë tek sistemi i pagave dhe të ndërmarrin një
raportim detajor të punëtorëve në departamentin përkatës, kuptohet nëse kemi njohurinë e
duhur se si kryhen këto raporte.
E gjithë kjo kohë e humbur e sqaruar në shembullin më lartë, dhe që është e vërtetë për
shumë shfrytëzues të aplikacioneve financiare, dita ditës po bëhet çështje e së kaluarës
për shumë kompani. (Fig. 36)

Fig. 36 iLytix (Raport modern financiar)

134

8. TEKNOLOGJITË PËR SISTEME INTELIGJENTE TË BIZNESIT TË
MICROSOFT-it, IBM-it DHE ORACLE-it
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8.1.Zgjedhja e mjeteve
Zgjedhja e mjeteve adekuate mund të bëjë diferencën në mes suksesit dhe dështimit.
Ekzistojnë shumë faktorë të cilët ndikojnë në zgjedhjen e teknologjive:


Nevojat e performancës



Numri i transakcioneve në bazën e të dhënave



Frekuenca e shfrytëzimit



Aplikacionet distribuive/qendrore



Numri i pyetësorëve

8.1.1.Hardveri
Shumë projekte kanë dështuar sepse hardveri i serverit apo klientit nuk ka qenë në
përmasat e nevojshme. Në vend të planifikimit se si duhet të shfrytëzohen pajisjet aktuale,
duhet investuar në hardver të ri i cili do të jetë në gjendje të fut në funskion aplikacionet e
reja. Padyshim se ekziston mundësia e zhvillimit të sistemin me pajisjet aktuale, por së pari
duhet siguruar që të njejtat plotësojnë kërkesat e nevojshme.
Duhet konsideruar pajisje për të kryer detyra me intenzitet të lartë të procesimit si:


Serverët raportues, dhe



Serverët ngarkues

Fig. 37 Hardveri
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8.1.2.Softveri
Shitësit kryesorë në tregun e Inteligjëncës e biznesit, variojnë nga ato historik, që ekzistojnë
për më shumë se 10 vite, dhe ca të rinjë. Kryesorë janë:

8.1.2.1.Hyperion

Essbase ështe produkti kryesor nga Hyperion. Qasje tek informaciont në Essbase është
bërë me anë të Excel-it. Kohëve të fundit kanë filluar të ofrojnë edhe solucione të bazuara
në rrjet, menaxhim të relacioneve në med konsumatorëve (Customer Relationship
Management, CRM) dhe tregje tjera horizontale.

8.1.2.2.Cognos

Powerplay është produkti i tyre kryesor.

8.1.2.3.Oracle

Paraqet një ndër emrat më të njohur në fushën e Inteligjencës e biznesit.

8.1.2.4.Microsoft

Analysis Services paraqet një komponentë për aplikacionet e IB. Microsoft-i është një emër
i ri në fushën e IB-së. Komponenta e tyre kryesore ka qenë Excel-i. Microsoft gjithashtu ka
krijuar edhe partneritet me emra si ProClarity Corporation.
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8.1.2.5.Applix

Serveri iTM1 është komponenta e të dhënave nga Applix. Në të kaluarën janë mbështetur
shumë në Excel. Sidoqoftë, viteve të fundit janë zgjeruar duke ofruar solucione të orientuara
rreth CRM, planifikimit, etj.

8.2.UNIX kundrejt MICROSOFT
Analistët financiar duhet të pyesin veten: pse kjo çështje është e rëndësishme? Cili është
dallimi nëse zgjedhim njërën apo tjetrën platformë. Rëndësia e qartësimit të kësaj çështjeje
qëndron në faktin se ekzistojnë aplikacione implementimi i të cilave nuk mbështet njërën
apo platformën tjetër.
Unix paraqet platformën bazë për IB. Kjo ka të bëjë me kërkesat hardverike (shpejtësia e
procesorit dhe kapaciteti i disqeve) në periudhën e hershme të implementimit të IB-së.
Referimi ndaj Unix-it në këtë kontekst nuk paraqet ndonjë dallim specifik, por përdoret si
një term i përgjithshëm për sistemet operative historike të mikrokompjuterëve. Termi
mikrokompjuter ka të bëjë me klasin e makinave të cilat bënin pjesë në mes të kompjuterëve
kryesorë dhe atyre personal. Sot, ky lloj i makinave ka shumë sinonime si workstation,
minicomputer dhe super-server. Disa nga sistemet Unix janë: HP-UX, Sun-Solaris, AIX dhe
Linux.
Microsoft-i konsiderohet si një lojtar i ri në arenën e sistemeve operative për IB. Microsoft-i
sistemin operativ e ka bazuar mbi familjen e mikroprocesorëve të Intel-it. Deri në
prezentimin e procesorëve Intel Pentium, bashkë me zhvillimet në lëmin e hard disqeve
(rritje e kapacitetit dhe ulje e çmimeve) dhe memorjeve RAM, sistemi operativ i Microsoft-it
nuk ka pasur fuqinë për të mbështetur IB-në. Sot, ky sistem operativ duke filluar me
verzionin Win NT Server, Windows 2000, XP, VISTA, 7 dhe 8, ka kapacitet të njejta bile
edhe më të larta se sistemet e bazuara në Unix.
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8.3.MICROSOFT
Inteligjenca e biznesit e Microsoft-it bën kombinimin e IB koncepteve me cilësitë e
brendshme të cilat i posedojnë SQL Server-i, SharePoint dhe produktet tjera të paketës
Office. Me përparimin e teknologjive të Microsoft-it, kompania gjithmonë ka punuar në
drejtim të përmirësimit të qasjeve ndaj IB, duke bërë produkte të kuptueshme dhe të lehta
për t’i përdorur.
Terminologjia e Microsoft-it, shpesh produktet i emërton bazuar në cilësitë e veçanta që ata
posedojnë – deri sa ato cilësi të duken sikur janë produkte të veçanta. Shembull, shpesh
mund të dëgjojmë për shërbimet raportuese të SQL Server-it (SQL Server Reporting
Services, shkurtimisht, SSRS, SRS apo edhe RS) dhe të hamendemi se a duhet që ky
shërbim të paguhet ndaras. Këtu mund të cekim lajmin e mirë se jo, nuk duhet bërë pagesë
shtesë. SSRS është pjesë integruese e Microsoft SQL Server-it; nëse e kemi liçencën për
të, do të kemi mundësi të shfrytëzojmë edhe aftësitë raportuese të tija. Në nivel teknik,
SSRS mund të dërgojë pyetësorë për të bërë përmbledhjen e të dhënave nga produkte
tjera të Microsoft-it, po edhe nga burime tjera të të dhënave si Oracle, PostgresSQL,
MySQL, TERADATA, SAP dhe IBM DB2.
Kompania gjithmonë ka mprehur qasjen e saj ndaj IB, duke konsoliduar produktet për të
thjeshtëzuar adoptimin dhe menaxhimin për konsumatorët e vet. Shembull, kompania
ndaloi prodhimin e produktit të veçantë PerformancePoint Server dhe të njejtin e integroi
në Microsoft SharePoint.
Pra, nëse kompania në të cilën do punonim do të kishte liçencuar teknologjitë e Microsoftit
për IB, hapi i menjëhershëm do të ishte implementimi i të njetave në situatat specifike të
kompanisë. Nevojitet vetëm të kuptuarit e kocepteve dhe funksioneve bashkarisht me
aftësitë teknike(6).

8.3.1.Thelbi i IB të Microsoft-it
Thelbi i IB të Microsoft-it përbëhet nga komponentat të cilat e ndërtojnë Microsoft SQL
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Server-in. (fig. 38)

Fig. 38 Struktura e IB-së të Microsoft-it

Në fillim, SQL Server-i ishte vetëm si një produkt për bazë të dhënash, por që me kalimin e
kohës i janë shtuar edhe cilësi tjera të cilat i fusin në veprim koceptet themelore të IB.
Tabela në vijim tregon komponetat bazë dhe çka janë ato.

Produkti

Përshkrimi
Programi bazë i cili shfrytëzohet për të

SQL Server Database Engine

krijuar baza relacionale të të dhënave,
duke inkuadruar edhe depot dhe martet e
të dhënave.

SQL Server Reporting Services (SSRS)

Softveri për krijimin e raporteve bazuar në
burimet e të dhënave të Microsoft-it dhe
gati gjithë tjerave.
Softveri për lidhjen e më shumë burimeve
të të dhënave, transformimin e të dhënave
në një format të shfrytëzueshëm dhe
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ngarkimi i të njejtit në bazën e të dhënave
të Microsoft SQL Server-it – të gjitha duke

SQL Server Integration Services (SSIS)

shfrytëzuar ETL (Extract, Transform dhe
Load)
Versioni i Microsoft-it për OLAP, që bën
ruajtjen e sasive shumë të mëdha të të
dhënave në një bazë të veçantë të quajtur
SQL Server Analysis Services (SSAS)

Cube, për të bërë analiza të shpejta në
kohë reale

8.3.2.Deponimi i të dhënave dhe martet
Edhe pse sistemet kompjuterike ndihmojnë në zgjidhjen e shumë problemeve e biznesit,
ato shfrytëzojnë aq programe të ndryshme sa që në shumë raste nuk mund të komunikojnë
lehtë në mes veti. Një organizatë përbëhet nga një sasi maramendëse e sistemeve si
kontabiliteti, shpenzimet, koha, produktet, shitjet, relacionet me konsumatorët, liçencimi i
softverëve, etj. Shumica nga këto sisteme kanë bazat e veta të të dhënave dhe mënyrat e
veta të ruajtjes. Vetëm kombinimi i të dhënave nga një rrjet kaq kompleks sistemesh është
një proces shumë i rëndë, e lëre më të nxirret diçka e dobishme nga ato të dhëna të
kombinuara.
Inteligjenca e biznesit jep “fotografinë e përgjithshme” duke ruajtur dhe organizuar të dhënat
nga sisteme të ndara, në një format të vetëm të shfrytëzueshëm. Qëllimi është të përgatiten
të dhënat për qaje në rastet e raportimit, analizave dhe planifikimit. Depoja e të dhënave
është baza qendrore e krijuar për këtë qëllim(6).
Martet e të dhënave janë mjete më të specializuara me qëllim të njejtë. Ato paraqesin baza
funksionale të dhënash të cilat tërheqin informacion përkatëse nga depoja e përgjithsme,
për tu përgjigjur pyetësorëve të veçantë. Shembull, një lokacion prodhimi do të duhet të
përpilojë ca të dhëna të specializuara që janë të veçanta për prodhimin e një produkti
specifik. Depoja e përgjithshme është shumë e madhe dhe komplekse për të bërë një punë
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të tillë. Prandaj, krijohen një version më i vogël që quhet mart i të dhënave.
Microsoft SQL Server Database Engine bën menaxhimin jo vetëm të depove të të dhënave,
por edhe të marteve; kështu që të dy tipet e ruajtjes së të dhënave mund të marrin përmasa
masive. Fatmirësisht, SQL Server-i këtë problem e adreson duke ruajtur një bazë të
dhënash

përgjat një grumbulli të më shumë serverëve të ndryshëm. Kjo qasje bën

akomodimin e ndërmarrjes gjersa ajo rritet.

8.3.3.Raportimi mbi të dhënat
Kur kemi një depo të dhënash, padyshim se nuk duam që vetëm të shikojmë në rreshta të
pafundëm të dhënash; në të kundërtën, ne duam të bëjmë vizuelizimin e tyre dhe të njejtave
t’ju japim domethënie. Ndërtimi i raporteve të cilat i përgjigjen një pyetjeje të caktuar (apo
një tërësie pyetjesh) d.m.th. të marrim të dhënën bazë dhe të njajtën ta kthejmë në
informatë e cila do të mund të shfrytëzohet për të marrë vedime inteligjente e biznesit.
SSRS, bën ndërtimin e këtyre raporteve duke poseduar cilësi të cilat na mundësojnë që të
dhënat ti vizuelizojmë në tabela, grafikone, etj.

Fig. 39 Microsoft SQL Server Management Studio
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8.3.4.Integrimi i të dhënave nga më shumë burime
Sistemet dhe proceset e ndryshme dhe të shumta të cilat e formojnë një organizatë, krijojnë
të dhëna të të gjitha formave dhe llojeve. Këto të dhëna zakonisht ruhen në sistemet
individuale nga të cilat janë gjeneruar, por pa një format standard. Fatmirësisht, SQL
Server-i posedon komponentën SSIS e cila mund të krijojë lidhje me burimet e ndryshme
të të dhëave dhe të bëjë tërheqjen e të dhënës tek depja qendrore e të dhënave. Derisa e
dhëna lëviz nga sistemi burimor deri tek depoja e të dhënave, SSIS mund të bëjë
transformimin e sajë në një format standard të shfrytëzueshëm.

8.3.5.Analizimi i të dhënave
Si edhe mund ta imagjinojmë, sasia e të dhënave në një biznes modern është e
jashtëzakonshme. Sikur të dhënat të i ishin në sasi të vogla, do të mund të shfrytëzohej
vetëm Microsoft Excel dhe me të do të kryheshin të gjitha analizat e nevojshme. Megjithatë,
kur të dhënat të arrijnë shifra milionësh e miliardash, Excel nuk ka aftësi për të kryer analiza
në mënyrë vetjake. Për këto baza masive të dhënash, kërkohet koncepti OLAP (OnLine
Analytical Process). Implementimi i Microsoft-it në këtë fushë quhet SSAS (SQL Sever
Analysis Services).
Tek versioni 2010 i Excel, ekziston një cilësi e re e quajtur PowerPivot që e sjell OLAP-in
në desktopin tonë. PowerPivot na mundëson tërheqjen e miliona rreshtave të të dhënave
dhe punën me to e bën sikur të punojmë me njësi më të vogël të dhënash. Pasi të kemi
ndërtuar faqen e Excel-it sipas dëshirës, të njejtën mund ta ngarkojmë në një faqe interneti
të SharePoint 2010, të cilën më pas mund ta ndajmë me pjesën tjetër të organizatës.
Me PowerPivot, ndërtojmë Kubet tona drejtpërsëdrejti në desktop duke shfrytëzuar Excel.
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Fig. 40 Microsft Excel

8.3.6.Pasurimi i të dhënave
Kompjuterët mund të programohen ashtu që të gjutmojnë nëpër sasi masive të të dhënave
duke kërkuar mostra. Kjo paraqet një lëmi shumë interesante e cila quhet pasurim i të
dhënave.
Algoritmet e Microsoft-it për pasurim të dhënash janë pjesë e SSAS, por nuk duhet të jemi
me aftësi të jashtëzakonshme kompjuterike për t’i shfrytëzuar të njejtat. Ka një shtojcë të
Excel-it e cila atë e shndëron në një program klient të thjeshtë dhe intuitiv për algorimtme e
pasurimit të të dhënave të SSAS.

8.3.7.Prezantimi i të dhënave në IB të Microsoft-it
Microsoft-i ofron mundësi të prezantimit të të dhënave me anë të produkteve Office dhe
Server, kryesisht duke konsoliduar produktet e veçanta në njësi më të mëdha të cilat më
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lehtë menaxhohen konceptulaisht. Shembull i këtillë është ai që u cek më parë kur u
përmend që programi PerformancePoint Server është shtuar si cilësi e re SharePoint me
emrin SharePoint PerformancePoint Services. Tabela në vijim tregon listën e aplikacioneve
të Microsoft-it të cilat bëjnë prezantime IB.

Fig. 41 Excel dokument në SharePoint

Produkti

Përshkrimi
Excel paraqet aplikacion i cili mund të
kontribuojë përgjat gjithë procesit kthimit
të të dhënave në informacion. Excel ka
aftësi të lidhet me depo të dhënash, Kube

Microsoft Office Ecxel

të dhënash dhe burime tjera nga jashtë
dhe të bëj paraqitje të ndryshme të të
dhenave
Paraqet aplikacion për ndërtimin e
grafikoneve rrjedhëse dhe diagrameve
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Microsoft Office Visio

tjera.
Paraqet apolikacion të bazuar në Rrjet.
Mund të konsiderohet si një faqe e
brendshme interneti e cila shfrytëzohet

SharePoint

për

ruajtje

të

dokumenteve,

bashkëpunim në kohë reale, etj.

8.3.8.Mjetet për zhvillimin e IB të Microsoft-it
Microsoft-i ofron dy mjete të përgjithshme për zhvillimin dhe rregullimin e produkteve të IB:


Visual Studio – që personave teknik ju jep mënyra për përmirësimin e proceseve të
IB bazuar në nevojat specifike të bizneseve të veçanta. SQL Serveri ka te inkuadruar
një version pa pagesë të Visual Studio i cili është i projektuar posaçerisht për IB të
Microsoft-it (Business Intelligence Developer Studio, BIDS).



Report Builder – është projektuar për të ofruar raporte të unifikuara pa marrë
parasysh departamentin brenda organiozatës (6).
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Fig. 42 Microsoft Visual Studio

Përveç Visual Studio dhe Report Builder, Microsoft-i posedon edhe ca gjuhë programore të
cilat shfrytëzohen gjatë zhvillimit të IB. Silverlight paraqet një teknologji e cila ofron një
eksperiencë mjaftë të mirë në rrjet, kurse Microsoft .NET paraqet një kornizë dhe gjuhë
programore e projektuar të operojë në sistemet operative të Microsoft-it.

8.3.9.Hapja e rrugës në një xhungël të dhënash
Imagjinoni të kemi një robot humanoid si në filmin Star Trek, i cili do të gjurmonte nëpër të
gjitha të dhënat ekzistuese dhe të njejtat do t’i kthente në informacion të cilat do të mund t’i
shfrytëzonim për të marrë vendime. Pasi që roboti të ketë futur të gjitha të dhënat në
sistemet e organizatës dhe pasi të ketë intervistuar të gjithë punonjësit, ne mund ta pyesim
çka të duam dhe të fitojmë përgjigjet e kërkuara. Do të ishte një zgjidhje perfekte për
inteligjencën e biznesit. Shpresojmë që Microsoft është duke punuar në këtë drejtim. Në
147

ndërkohë, aftësitë e tanishme të IB-së së Microsoft-it janë gati po aq efektive.
Sot si kurë më parë, informacion paraqet fuqi. Bizneset hiper-konkurues jetojnë mbi të
dhënat të cilat rrjedhin nga sistemet dhe proceset me kompleksitet të jashtëzakonshëm.
Para kohës së kompjuterëve, armata njerëzish duhej që me javë apo muaj të përpilojnë të
dhëna e biznesit, dhe edhe më tepër kohë nevojitej që të njejtat të kthehen në formate të
shfrytëzueshme. Në botën moderne të sistemeve të kompjuterizuara, para nesh kemi sasi
marramendëse të dhënash të cilat vazhdimisht shtohen. Problemi nuk qëndron tek
përmbledhja dhe përpilimi i të dhënave, por tek nxjerrja e informacionve të cilat kemi nevojë.
Problemi është edhe më serioz kur e kemi parasysh që kjo duhet të bëhet shpejtë, para se
konkurenca të bëjë të njejtin hap.
Në këtë fazë shfaqet IB e Microsoft-it. Në vazhdim do të paraqesim ciklin jetësor të të
dhënave dhe ndikimin që aplikacioniet e Microsoft-it kanë pëgjat atij procesi.

8.3.10.Hulumtimi i ciklit jetësor të të dhënave
Informacion dhe e dhëna nuk janë e njejat gjë; të dhënat janë burime bazë në qendër të
univerzit të biznesit; informacion lind nga e dhëna, por vetëm pas një procesi të gjatë. Të
kuptuarit e ciklit jetësor të të dhënave dhe si IB e Microsft-it mund të përshpejtojë punën e
kthimit të të dhënave në informacion kur ato janë në kulmin e shfrytëzueshmërisë, biznesit
tonë i jep një shtytje vendimatare drejt efikasitetit.
Proceset dhe sistemet operacionale të cilat përbëjnë biznesin, kalojnë nëpër tri faza:
1. Të kryejnë punën përfundimisht,
2. Të gjnerojnë të dhënat dhe
3. Të ruajnë të dhënat që i gjenerojnë.

Mundësitë e IB të Microsoft-it të gjitha kto sisteme të ndryshme i trajtojnë si burime për të
nxjerrur të dhëna nga to, të bëjnë transformimin e tyre që të jetë më i lehtë shfrytëzimi dhe
prezantimi i tyre dhe ruajtja e të dhënave në një lokacion qendror të lidhur në rrjet – në një
depo të dhënash. Pajisjet e specializuara për ruajtje të të dhënave si kubet OLAP dhe
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martet e të dhënave, gjithashtu ruajnë të dhëna, por të gjitha këto komponenta kanë një
qëllim të përbashkët: jo vetëm t’i fusin të dhënat diku, por të njejta t’i fusin në dispozicion të
organizatës.
Kur të dhënat të jenë të gatshme për tu shfrytëzuar, biznesi do t’i konsumojë të freskëta me
anë të raportimit, analizave dhe pasurimit të të dhënave. Figura 43 tregon se në cilën fazë
të ciklit jetësor të të dhënave bëjnë pjesë këto tri mundësi.

Fig. 43 Cikli jetësor i të dhënave

8.3.11.Gjenerimi dhe përmbledhja e të dhënave
IB e Microsft-it bën bashkimin e pjesëve potencialisht të vlefshme të të dhënave nga
proceset të cilat lëvizin biznesin tonë; por kjo paraqet vetëm fillimin. Hapi vijues ka të bëjë
me organzimin e të dhënave në një format i cili jep një pasqyrë se çka na fakt ndodh me
biznesin në përgjithësi.
Një proces të biznesit përmban pjesë të dhënash për sende specifike, të cilat quhen pika të
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të dhënave, dhe në të shumtën e rasteve krejt çka nevojitet është gjetja e mënyrës se si të
nxirren të njejtat. Bashkimi i këtyre pikave na ndihmon gjatë evaluimit të procesit.
Ndonjëherë mund të detektojmë një pengesë e cila e ngadalëson gjithë procesin, apo një
koleksion i të dhënave mund të tregojë se një përmbajtje e një produkti ndikon në rritjen e
shpenzimeve të përgjithsme për prodhimin e të njejtit.
Biznesi gjithmonë ka nevojë për evaluime të këtilla. Kompanitë softverike kanë marrë
shumë hapa në këtë drejtim, duke krijuar produkte të cilat procedurat individuale e biznesit
i kthejnë në formate konsistente dhe bëjnë përmbledhjen e të dhënave lidhur me to.
Zakonisht këto produkte softverike posedojnë mekanizma raportues për të ofruar një pamje
të organizuar të të dhënave që ruajnë, por shpesh, sitemet e projektuara për praktika të
veçanta e biznesit, nuk komunikojnë në mes veti. Të dhënat nga të gjithë këto sisteme të
ndryshme mund të japin një pamje edhe më të madhe të biznesit. Parashtrimi i pyetjeve
përgjat sistemeve të ndryshme, ofron përgjigje të dobishme për organizatën si tërësi.

8.3.12.Procesi të biznesit
Shpesh, gjatë bisedave në lidhje me inteligjencën e biznesit që zhvillohen me udhëheqësit
e organizatave, kuptohet se shumica nga to nuk kanë asnjë pasqyrë për proceset të cilat e
ndërtojnë biznesin e tyre. Një numër i konsiderueshmë i tyre janë mësuar të shohin vetëm
rezultate. Nëse u parashtrohet një pyetje se si kryhet një pjesë e veçantë e biznesit të tyre,
ata do të habiten.
Proceset që ndërtojnë një biznes janë po aq kritike për “shëndetin” e tij sa edhe për
inteligjencën e biznesit. Proceset joefikase shpejtë mund të manifestohen si biznese me
udhëheqje të dobët, të cilat për një kohë të shkurtër do të futen thellë në probleme. Para se
të shfrytëzohet inteligjenca e biznesit, nevojitet një njohuri e thellë e proceseve e biznesit
që e përbëjnë ndërmarrjen.
Të vegjël apo të mëdhenj, bizneset më të suksesshëm janë mbikqyrës ndaj të bërit të
proceseve të tyre sa më efikase. Tek kompanitë e vogla, punëtorët vetvetiu janë të
vetëdijshëm se çka duhen bërë për të funksionuar kompania. Tek ato të mëdha, ekzekutivi
menaxhues, proceset e biznesit i sheh nga një spektër më i gjerë; janë departamentet dhe
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grupet ato të cilat duhet të kuptojnë se çka duhet bërë. Të gjithë në kompani janë të
vetëdijshëm se procesi të biznesit duhet përmirësuar vazhdimisht. Inteligjenca e biznesit
ofron një dimension të ri në të kuptuarit e këtyre proceseve.

8.3.13.Mënyrat e përmbledhjes së të dhënave
Ekzistojnë disa mënyra për përmbledhjen e të dhënave. Metoda më e thjeshtë dhe më e
vjetër është ajo kur një person vështron diçka dhe merr shënime në një copë letre. Më pas,
një person tjetër i fut ato të dhëna në një sistem kompjuterik apo në një aplikacion si Excel.
Një metodë më e avansuar është kur një person vështron një ngjarje lidhur me procesin të
biznesit (p.sh. ndërtimin e një makine elektrike, prej fillimi deri në fund), dhe në vend që të
marrë shënime në letër, personi regjistron të dhënat direkt në sistem kompjuterik, pra në
format digjital, qoftë si tekst, video, etj.
Metodë edhe më e avansuar është kur programi kompjuterik në mënyrë automatike
regjistron të dhënat, kurse faktori njeri vetëm mbikqyr dhe bën detyra tjera në lidhje me
procesin. Shembull, një personi i jepet për detyrë të blejë pajisje për kompaninë. Sistemi
blerës mund të jetë i kompjuterizuar ashtu që çdo blerje kryhet përmes kompjuterit dhe e
njeta regjistrohet automatikisht duke u katalogizuar në bazën e të dhënave. Këtu faktori
njeri intervenon vetëm me disa klikime.
Pas kësaj, arrijmë deri te metoda ku ndërhyrja njerëzore nuk nevojitet aspak. E gjitha bëhet
nga kompjuterët, robotët, skanerët, etj.
Në thelb, gjenerimi i të dhënave paraqet çdo pikë të procesit e cila mund të matet dhe
regjistrohet. Të gjitha këto procese të cilat e ndërtojnë një organizate mund të menaxhohen
më lehtë me shfrytëzimin e inteligjencës e biznesit, e kur kjo të bëhet me aplikacionet e
Microsoft-it, ajo e merr emrin Inteligjenca e Biznesit e Microsoft-it.
Përmbledhja e të dhënave ka të bëjë me ekzistimin e një mekanizmi i cili do t’i tërheq dhe
ruaj të dhënat. Shumica e sistemefve kompjuterike posedojnë mekanizma të tilla. Shembull,
të supozojmë se kemi implementuar një program kompjuterik i cili ndjek liçencimin e një
produkti softverik që kemi krijuar. Programi në fjalë bën ruajtjen e informacionve në një bazë
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të dhënash përderisa shfrytëzuesi ka interaksion me aplikacionin. E dhëna e fituar qëndron
e ruajtur derisa dikush ta shfrytëzojë. Këto shpesh referohen si silose të dhënash.

8.3.14.Siloset e të dhënave
Paraqesin një mekanizëm për ruajtjen e të dhënave i cili është i izoluar dhe i shkëputur nga
sistemet dhe të dhënat tjera. Kjo u ngjan siloseve në të cilat ruhen drithërat nëpër ferma,
dhe të cilat qëndrojnë në mes të fushave vetvetiu. Shembull, softveri për produktet mund të
ruaj të dhënat në një format i cili nuk ështe i lidhur me sistemet tjera kompjuterike të cilat
shfrytëzohen nga ndërmarrja. (Fig. 44)
Mund të shfrytëzohen programet e Microsoft-it për gjenerim dhe përmbledhje të të dhënave,
por nëse biznesi jonë është si i shumë tjerëve, padyshim se do të shfrytëzojmë një përzierje
të sistemeve të ndryshme të cilat janë ndryshuar përgjat viteve.
Është e vërtetë se ka raste kur një kompani e cila prodhon aplikacione të inteligjencës e
biznesit shuhet nga shkaqe të ndryshme; a thua se të dhënat nga ato aplikacione nuk mund
të shfrytëzohen më? Edhe në këto raste nuk duhet bërë panike nga dy arsye:

Fig. 44 Funksionimi i siloseve


Nuk është e nevojshme të zevendësohet i gjithë sistemi ekzistues me produkte të
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Microsoftit për të implemtuar IB-në e tyre


IB e Microsoft-it është e projektuar ashtu që mundëson kthimin e gjithë atyre të
dhënave në informacion të dobishme.

Kjo na sjell deri tek faza e ardhshme e ciklit jetësor të të dhënave…

8.3.15.Transformimi dhe organizmi i të dhënave
Të dhënat e shpërndara nëpër sisteme të ndryshme mund të ofrojnë përgjigje për pyetjet e
disa departamenteve specifike. Megjithatë, të dhënat e izoluara nuk janë edhe aq të
dobishme deri sa qëndrojnë si të tilla. Për t’iu përgjigjur pyetjeve të cilat kërkojnë të dhëna
nga sistemet operacionale, duhet implementuar të paktën tre koncepte të IB:


Deponimi i të dhenave dhe martet



Pastrimi



Organizimi

Që të mundësohet zhvillimi i këtyre koncepteve, biznesit i nevojitet një strukturë
organizative apo një bazë masive e të dhënave, e cila mundësohet nga Microsoft SQL
Server Databse Engine.
Nuk duhet habitur nëse paraqitet nevoja që SQL Server-i të operojë në një grumbull
kompjuterësh, bile edhe në më shumë serverë, me qëllim të krijimit të një baze të të
dhënave të stilit super-kompjuterik, për të kryer punën e dhënë.
Sistemet operacionale të organizatës bëjnë grumbullimin e të dhënave nëpër silose, por
ato të dhëna do të qëndrojnë aty përderisa të dërgohen tek depoja e përgjithshme. Programi
i cili e kryen këtë veprim është SSIS (SQL Server Integration Srvices).
SSIS komunikon me të gjitha sistemet, bën tërheqjen e të dhenave nga to, i transformon të
njejtat në format standard dhe bën ngarkimin e tyre në deponë e të dhënave. E dhëna e
transformuar është e gatshme për martet e të dhënave ose strukturat si kubet OLAP. (Fig.
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45)
Në këtë pikë të ciklit, të dhënat janë grumbulluar dhe organizuar dhe janë të gatshme për
fazën vijuese: kthimit në informacion me anë të raporteve, analizave dhe pasurimit të të
dhënave(6).

Fig. 45 SQL struktura për transformim

8.3.16.Vizuelizimi i të dhënave dhe raportimi
Të dhënat bazë nuk janë shumë të dobishme. Para se të shfrytëzohet për vendimmarrje,
ajo duhet të marrë formën e informatës relevante. Për këtë nevojitet vizuelizimi i të dhënave
dhe raportimi. Pika fillestare është parashtrimi i një pyetjeje e cila kalon përmes gjithë
departamenteve. Pastaj nevojitet një raport bazuar në pyetjen, i cili bën tërheqjen e të
dhënës nga depoja dhe të njejtën e vendos në një format të shfrytëzueshëm i cili na
ndihmon për t’iu përgjigjur pyetjes.
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Shembull, mund të krahasojmë katër shitës të një regjioni në lidhje me fitimin e parashikuar
për tremujorin. (Fig. 46)

Fig. 46 Paraqitje vizuele e profitit

Aplikacioni i Microsoft-it që trajton raportet është SQL Server Reporting Services (SSRS), i
cili është i inkuadruar në Microsoft SQL Server. Raportet të cilat i gjeneron SSRS arrijnë
tek ne në disa mënyra:


Raportet mund të shihen përmes Report Manager-it, që është i inkuadruar brendanë
SSRS



SSRS mund të integrohet me Microsoft SharePoint



SSRS mund t’i bashkangjitet faqes së intranetit



Mund të krijohet një softver duke shfrytëzuar .NET dhe SSRS për të parë,
menaxhuar dhe ruajtur raportet SSRS

Bërthama e SSRS mund të gjenrojë raporte mjaftë komplekse të cilat duken kinse kemi
gërmuar në një mal të dhënash. Këto raporte mund te zhvillohen me parametra dhe grupime
dhe mund të jenë interaktive, por raportet nuk ndryshojnë vetvetiu. Ato janë të ndërtuara si
struktura statike dhe logjike në serverë; aty qëndrojnë duke ju dhënë formë të dhënave që
i nxjerrin nga depotë dhe martet e veçanta. (Fig. 47)
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Fig. 47 Raportimi

Raportimi, edhe sot e kësaj dite, merret si një ndër mekanizmat më me vlerë për të kuptuar
se ç’ndodh përbrenda biznesit. Por, ndonjëherë duke shikuar një raport, në të vërejmë diçka
që nuk është ashtu siç duhet, por nuk e dimë se përse na duket i tillë. Në raste të këtilla
duhet vendosur se sa mund do të duhet të jepet për një raport të ri, ose duhet gjetur persona
përkatës të cilët kanë aftësi të hetojnë problemin.
A nuk do të ishte mirë nëse do të kishim mundësinë për të manipuluar me të dhënat në
kohë reale, duke krijuar raporte të shpejta nga vet ne, e kështu t’i hetojmë anomalitë
menjëherë? E pra, një cilësi e sistemeve të IB është se ata mund të krijojnë raporte ad-hoc.
Faza vijuese e ciklit jetësor të të dhënave – analiza – është ndërtuar pikërisht për skenare
të tilla.

8.3.17.Analiza e të dhënave
Në esencë, analiza e të dhenave paraqet ndërtimin e raporteve ad-hoc në kohë reale. Ajo
paraqet në vegël për hulumtim të pyetjeve derisa jemi duke shikuar përmes të dhënave.
Mund të fillohet duke dashur të dijmë shitjen totale, e më pas duke bëre ndarje të shitjes
sipas regjionit, organizimi i së njejtës sipas shitësit, produktit dhe grupit të produkteve.
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Pastaj, kalojmë tek koha: cilat janë shifrat e shitjes bredna një jave krahasuar me të njejtën
periudhë vitin paraprak, e kështu me radhë. Gjatë analizmit të të dhënave mund të lindin
edhe pyetje tjera; nëse ndodh kjo ateherë ekziston mundësia e ndërmarrjes së hapave të
cilat nuk i kemi pritur që nga fillimi.
Siç u cek më parë, analiza ad-hoc bën manipulimin e të dhenave në kohë reale. Hulumtimi
i pyetjeve të freskëta paraqet një hap të madh larg raportimit statik. Këtë e mundëson
OLAP-I, apo tek Microsoft, SSAS.

8.3.18.Pasurimi i të dhënave
Paraqet mundësinë e gërmimit në sasi të mëdha të dhënash, gjetjen e çështjeve relevante
dhe dhënien e parashikime. Komponenta SSAS në vete përmban një vegël për pasurim të
të dhënave, e projektuar për kompjuterët shumë të shpejtë.
Shembull, një algoritëm mjaftë i vlefshëm i pasurimit bën radhitjen e të dhënave historike
bazuar në disa kriteriume, duke kërkuar mostra dhe duke parashikuar trendet e ardhshme.
(Fig. 48)

Fig. 48 Algoritmi në SQL
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8.3.19.Të kuptuarit se si IB e Microsoft-it përshtatet tek cikli
Sistemet të cilat përbëjnë një biznes zakonisht janë të llojllojshëm. Në to inkuadrohen
programe softverike nga shumë kompani, të cilat në të shumtën e rasteve shfrytëzojnë më
shumë baza të dhënash. Shpesh, hasim në paketa produktesh të njohura si sisteme ERP
(Enterprise Resource Planning), të cilat bëjnë konsolidimin e të dhënave nga transaksionet.
Kompania poashtu mund të ketë edhe sisteme SAP, robotë, pajisje për skanim dhe
programe tjera e biznesit. Këto sisteme gjenerojnë dhe grumbullojnë pikat e të dhënave të
cilat japin pasqyrë për atë se çka ndodh brenda biznesit. Qëllimi i IB-së së Microsoft-it nuk
është zëvendësimi i sistemeve të tilla. Përkundrazi, ajo jep vlerë (mjaftë efikase nga
pikëvështrimi i shpenzimeve), duke organizuar të gjitha të dhënat e ndryshme dhe duke i
prezantuar të njejtat kur të jetë nevoja.
IB e Microsoft-it mund të zhvillojë ciklin jetësorë të të dhënave gjatë fazave të:


Transformimit dhe organizmit



Vizuelizimit dhe raportimit



Analizës



Pasurimit të të dhënave

Programi i cili bën lidhjen me sistemet e ndryshme duke harmonizuar të dhënat e tyre është
SSIS.
SSIS nuk bën vetëm një futje të thjeshte tek ato sisteme, por të dhënave të tyre u jep një
format të vetëm dhe konsistent para se të bëjë ruajtjen e tyre. Procedura e tillë, siç është
cekur edhe më parë, quhet ETL.
Si edhe mund të imagjinohet, një depo e të dhënave shpejt bëhet si një përbindësh
kompleks i sistemit për menaxhimin e të cilit nevojiten kompjuterë shumë të fuqishëm.
Motori i SQL Server-it është shumë i fuqishëm dhe mund të shkallëzohet për të akomoduar
nevoja shumë të larta. Shkallëzimi mund të bëhet duke u transferuar në një server më të
madh dhe më të fuqishëm, apo duke inkuadruar serverë shtesë. Zhvendosja tek një server
më i madh referohet si scaleup (shkallëzim lartë), kurse zgjerimi në më shumë serverë
158

referohet si scaleout (shkallëzim jashtë).
Ruajtja e të dhënave nëpër depo na jep ndjenjën e të qenit të organizuar, por shndërimi i
atyre të dhënave në informacion paraqet hapin e fundit dhe më të rëndësishëm. SSRS
mund të lidhet me shumë burime të dhënash dhe të njejtat ti kthejë raporte interaktive.
SSRS paraqet veglën ideale për lidhje me të dhënat në një depo të SQL Server-it, por
gjithashtu mund të nxjerr të dhëna edhe nga shumë sisteme tjera. Disa nga sistemet me të
cilat mund të lidhet SSRS janë:


Microsoft SQL Server



OLE DB



Microsoft SQL Server Analysis Services



Oracle



ODBC



XML



Microsoft SQL Server Reporting Services Data Models



SAP NetWeaver BI



Hyperion Essbase



TERADATA
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8.4.IBM
8.4.1 Produktet e IBM për IB
IBM ofron një paketë mjaftë të avansuar për përballimin e skenareve të ndryshëm në
ambientin të biznesit të një kompanie. Tabela në vijim ofron një pasqyrë se cilat produkte
apo kombinime produktesh janë adekuate për funksionin përkatës.

Funksioni

Produkti

Modelimi të biznesit

WebSphere Business Modeler
WebSphere Integration Developer, IBM
Rational

Application

Developer,

IBM

Përbledhja e proceseve

Rational Software Architect

Motori i proceseve

WebSphere Process Server

Menaxhimi dhe integrimi i informacionve

IBM WebSphere Information Integrator
WebSphere Business Monitor, IBM Tivoli

Monitorimi të biznesit

Business

Systems

Manager,

Tivoli

Services Level Advisor
Inteligjenca e biznesit

DB2 Data Warehouse Edition
IBM

Paneli i komandave

WebSphere

Portal,

IBM

DB2

Alphabox, WebSphere Business Monitor

Në vazhdim do të japim një përshkrim të shkurtër për secilin nga produktet e
lartëpërmendura.

8.4.2.IBM WebSphere Business Advanced Modeler
Ky produkt bën mbylljen e hapërsirës në mes biznesit dhe TI-së. Është i bazuar në
teknologjinë Eclipse dhe ofron një funksionalitet të fuqishëm për modelim të proceseve,
ndërmarrjeve, të dhënave esenciale, burimeve, për simulime, analiza të proceseve e
biznesit, etj.
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8.4.3.IBM WebSphere Integration Developer
Produkti mundëson përmbledhjen e zgjidhjeve e biznesit komplekse, duke shfrytëzuar
aftësi minimale. Bazuar në teknologjinë Eclipse, me të arrihet deri tek grumbullimi i të gjitha
stileve të proceseve me një model të vetëm programor i mbështetur mbi BPEL (Business
Process Execution Language). Produkti gjithashtu ofron konstrukte për procese dinamike,
testime, etj.

8.4.4.IBM Rational Application Developer
Me këtë produkt na mundësohet që në mënyrë të shpejtë të projektojmë, zhvillojmë,
analizojmë, testojmë, profilizojmë dhe publikojmë aplikacionet për shërbime në rrjet, Java,
J2EE dhe portaleve. Edhe ky produkt është i zhvilluar bazuar mbi teknologjinë Eclipse, dhe
që I njejti mund të përshtatet sipas nevojave(7).

8.4.5.IBM Rational Software Architect
Me Rational Software Architect, mund të unifikojmë të gjitha aspektet e projektimit dhe
zhvillimit softverik dhe mund të ndërtojmë aplikacione dhe shërbime rrjeti me një
produktivitet të lartë. Me të mund të kontrollohet struktura e aplikacioneve në Java dhe atyre
të orientuara në shërbime; mund të thjeshtëzohet projektimi dhe zhvillimi, etj.

8.4.6.IBM WebSphere Process Server
Paraqet një produkt të fuqishëm për automatizim të proceseve me aftësi për relacione
aplikacion-aplikacion, biznes-biznes, të gjitha të bazuara në një platformë të përbashkët me
mbështetje për JMS (Java Message Service). WebSphere Server-i tani është i inkuadruar
në WebSphere Enterprise Srvice Bus (ESB), për të ofruar një platformë integruese
standarde e cila lehtëson lidhjen në mes shërbimeve.
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8.4.7.IBM WebSphere Business Monitor
Ky produkt na mundëson monitorimin e proceseve e biznesit në kohë reale, duke ofruar një
pamje vizuele të statusit të procesit të biznesit. Në veçanti, produkti ka aftësi për njoftime
dhe alarmime duke lehtësuar kështu, përmirësimin e vazhdueshëm të procesit të biznesit.

8.4.8.IBM Tivoli Business Systems Manager
Produkti ofron një tërësi të panaleva të specializuara të kontrollit, të cilat mundësojnë
monitorimin e shërbimeve TI më kritike.
Në veçanti mundemi të:


Monitorojmë dhe në mënyrë programatike të zbulojmë dhe të mirëmbajmë burimet
dhe relacionet brenda një TI strukture



Trajtojmë të dhënat nga produktet monitoruese ekzistuese



Paraqesim në kohë reale statusit e nivelit të shërbimit dhe analizojmë shkaqet
rrënjësore



Shfrytëzojmë një konsolë rrjeti për të menaxhuar nga kudo që jemi, etj.

8.4.9.IBM Tivoli Service Level Advisor
Ofron aftësi menaxhuese parashikuese të nivelit të shërbimit, duke mundësuar
parashikimin se kur mund të ndodhin shkelje SLA, e në këtë mënyrë duke mundësuar
ndërmarrjen e hapave për të evituar shkeljet e tilla.

8.4.10.IBM WebSphere Portal
Paraqet një paketë komponentash të cilat mundësojnë ndërtimin e shpejtë të portaleve.
Mund të krijojmë faqe të shumëfishta portalesh në një instancë të WebSphere Portal. Secila
faqe ka URL-në, pamjen, shfrytëzuesit dhe indeksin e vet kërkues. Të gjitha faqet mund të
ndajnë softverin dhe hardverin e njejtë, gjë që zvogëlon shpenzimet e mirëmbajtjes dhe
administrimit. Këto produkte ofrojnë modalitete për të kombinuar njerëz dhe aplikacione në
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nivel procesesh.

8.4.11.IBM DB2 Alphabox
Ky produkt shton një numër mundësish tek paketa e IBM për inteligjencë së biznesit. Ofron
një tërësi komponentash, bazuar në standarde të hapura të cila na mundësojnë analizime
të integruara. Gjithashtu mundëson zhvillimin e mëtutjeshëm të menaxhimit të
performancës së organizatave dhe ofron një pasqyrim dinamik për ambientin të biznesit
përkatës.

8.4.12.IBM WebSphere Information Integrator
Paraqet një platformë e cila ngërthen të gjitha aftësitë e nevojshme për konsolidim të të
dhënave, kërkim dhe analizim. Komponenta kërkuese dhe ajo analizuese përforcon
intranetet, ekstranetet dhe faqet publike të internetit. Me produktin në fjalë na mundësohet
edhe monitorimi i ndryshimeve në bazën e të dhënave të DB2, të cilat na jepen në formatin
XML.

8.4.13.IBM DB2 Data Warehouse Edition
Paraqet platformën me të gjitha funksionalitetet e nevojshme për ndërtimin e një
infrastrukture të inteligjencës e biznesit. Komponentat kryesore të saj janë:


DB2 Alphabox



DB2 Universal Database Enterprise Server Edition



DB2 Universal Database – Database Partitioning Feature



DWE OLAP



DWE Mining



DB2 Query Patroller



SQL Warehousing Tool



WebSphere Information Integrator Standard Edition
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Fig. 49 IBM DB2 Data Warehouse Edition

Në bazë të analizave të bëra me konsumatorë dhe kërkimet e shumta në treg, IBM ka
identifikuar katër sfida të cilat kompanitë duhet t’i përballojnë me anë të inovacioneve dhe
optimizimeve të ndryshme ashtu që të shtojnë vlerën e tyre. Ato janë:


Inovimi i proceseve – për të ofruar inovacione dhe përmirësime të vazhdueshme



Mbikqyrje e performancës – për marrjen e vendimeve më efektive



Rradhitje e biznesit apo objektivave e biznesit



Menaxhimi operacional – për një menaxhim më efektiv të pengesave ndaj
operacioneve të biznesit.

Një ndër sfidat e biznesit është optimizimi i vendimmarrjes. Duke bërë evaluimin e të
dhënave në kohë reale, mund të marrim vendime më të shpejta dhe më të informuara.
Vlera e produkteve të IBM mbështetet në të ofruarit e mjeteve korekte dhe në qasjen për të
integruar menaxhimin e proceseve e biznesit dhe inteligjencës e biznesit ashtu që të kenë
një veprimtari strategjike dhe operacionale dhe krejtësisht dinamike dhe të integruar(7).
Monitorimi i performancës është në qendër të optimizimit të biznesit. Qëllimi i tij është të
kombinuarit e informacionve nga proceset dhe aplikacionet e biznesit, e pastaj me anë të
inteligjencës e biznesit dhe pasurimit të të dhënave të mundësohet optimizimi. Produktet e
lartpërmendura të IBM-it, janë të projektuara pikërisht për këtë qëllim.
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8.5.ORACLE
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8.5.1.Komponentat e inteligjencës e biznesit të Oracle-it
Në fillim do të përcaktojmë problemet për të cilat IB e Oracle-it është e projektuar për t’i
zgjidhur. Lista në vijim bën një përmbledhje:


Strukturimi i të dhënave për analizë



Analiza e të dhënave



Krijimi i raporteve



Shikim dhe shpërndarje e raporteve

Pra, gati të njëjtat probleme të cilat i tarajton edhe IB e Microsoft-it. Por lind pyetja se në
ç’mënyrë Oracle u qaset këtyre çështjeve, dhe me çfarë komponentash? Në vazhdim do të
paraqesim një listë e cila ngërthen komponentat më të njohura të projektuara për analiza
dhe raportime, të cilat i përmban paketa e IB të Oracle-it:


Oracle Discover Plus Relational, për analizim të të dhënave relacionale dhe krijim
raportesh



Oeacle Discoverer Plus OLAP, për analiza të të dhënave multimensionale dhe krijim
raportesh



Oracle Discoverer Viewer, për raportim dhe publikim



Oracle Discoverer Portlet Provider, për publikim të raporteve ekzistuese të
Discoverer-it në portalin OracleAS



Oracle Reports për raportim dhe publikim
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Fig. 50 Oracle Discoverer

Përkrah komponentave të lartëpërmendura ekzistojnë edhe ca mjete tjera të dobishme si:


Oracle Discoverer Administrator, për strukturim të të dhënave për analizim



Oracle Warehouse Builder, për projektim dhe shpërndarje të depove të të dhënave,
marteve dhe aplikacioneve të IB



Oracle Discoverer Desktop, për analiza të të dhënave relacionale dhe krijim të
raporteve (aplikacion vetëm për sistemin operativ Windows)



Oracle Reports Developer, për krijimin dhe publikimin e raporteve



Oracle Spreadsheet Add-in, për shpërndarje të të dhënave, që mundëson punën me
Oracle OLAP në Excel

Siç shihet, disa nga komponentat nevojiten për përgatitje të të dhënave për analizim, ndërsa
të tjerat për analizim, raportim dhe shpërndarje(8).
Para se të vazhdojmë më tutje duhet cekur që IB e Oracle-it nuk i përmban vetëm
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komponentat që u përmendën. Shembull, baza e të dhënave e Oracle-it nuk është në
mënyrë strikte një komponentë e IB të Oracle-it, por megjithatë ofron një numër të cilësive
të rëndësishme për inteligjencë e biznesit.
Edhepse IB e Oracle-it mund të punojë me të dhëna nga shumë burime të ndryshme, që të
kemi më shumë sukses ajo do të duhet të bazohet tek një bazë e të dhënave të Oracle-it.
Shembull, mund të ndërtojmë një depo shumë të fuqishme të të dhënave bazuar në bazën
e të dhënave të Oracle-it, duke përfituar nga cilësitë si ETL, OLAP, pamjeve të
materializuara dhe funksione analitike të SQL-së.

8.5.2.Ndërtimi i një sistemi të inteligjencës e biznesit
Tani që jemi njohur me komponentat të cilat i hasim në një sitem inteligjent, lind pyetja se
si mund të ndërtojmë njëtë tillë me mundësitë që i ofron Oracle?
Në fakt, ekzistojnë më shumë mënyra të ndërtimit të sistemeve në fjalë sepse ka raste kur
kemi edhe disa ndërlidhje në mes të funksionalitetit të komponentave. Shembull, ne mund
të shfrytëzojmë Oracle Reports për raportim, por gjithashtu edhe Oracle Discoverer Plus.
Megjithatë, duhet cekur se edhepse ekziston një ngjashmëri në funksionalitet, cilësitë e
njërës komponentë mund të kenë dallime nga cilësitë e tjetrës. Kjo shihet në shembullin e
mësipërm; Oracle Reports ofron më shumë formate në output në krahasim me Discoverer
Plus. Nga ana tjetër, Discoverer Plus përmban shumë cilësi të fuqishme për analizë të të
dhënave.
Këtu është me rëndësi të përmendim që Discoverer Plus na mundëson eksportimin e
faqeve punuese në Oracle Reports ashtu që atje bëhen përmirësime duke shfrytëzuar
cilësitë raportuese të Oracle Reports. Pra, cilësitë e njërës komponentë plotësojnë cilësitë
e tjetrës.
Shfrytëzimi i një koncepti të tillë komplementar, do të ishte qasja më e mirë për ndërtim të
sistemeve të inteligjencës e biznesit.
Diagrami në vijim islustron një shembull të tjeshtë të një sistemi të IB të ndërtuar me
komponentat e IB të Oracle-it:
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Fig. 51 Struktura e një sistemi të IB-së në Oracle

Siç shihet, sistemi bën implementimin e disa komponentave për të konvertuar të dhënat në
informacion. Fillohet me Discoverer Administrator, i cili shfrytëzohet për të krijuar një pamje
me orientim të biznesit të të dhënave përkatëse, duke grupuar ato të dhëna në të a.q. “zona
e biznesit”, që paraqesin një koleksion të informacionve të ndërlidhura të cilat do të
shfrytëzohen nga Discoverer Plus si të dhëna hyrëse. Për t’i bërë të dhënat më të
përshtatshme për analizim, Discoverer Plus na mundëson oragnizmin e tyre në faqe
punuese.
Në diagram vërejmë edhe Discoverer Viewer. Shfrytëzimi i tij nuk është i patjetërsueshëm
nëse përdorim Discovere Plus-in, megjithatë Viewer ofron një mënyrë më intuitive për
raportim dhe analiza. Pra, nevojitet vetëm të kemi njohuri për një shfletues rrjeti dhe
menjëherë të fillojmë me analizën e të dhënave dhe përgatitjen e raporteve duke
shfrytëzuar Discoverer Viewer.
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Mirëpo, shpesh, të përcaktuarit për një mjet para një tjetri, nuk është vetëm çështje shijeje.
Shembull, Discoverer Administrator nuk do të na ndihmojë fare kur kemi të bëjmë me të
dhëna multidimensionale në krahasim me ato relacionale. Poashtu, Discoverer
Administrator është një mjet i cili funksionon vetëm në sistemin operativ Windows.
Të supozojmë se duhet të analizojmë të dhënat nga një burim multidimensional me anë të
Discoverer Plus OLAP. Së pari duhet siguruar që t’i kemi të dhënat e organizuara ashtu që
Discoverer Plua OLAP të mund t’i shfrytëzojë. Për të mundësuar këtë mund të shfrytëzohet
Oracle Business Intelligence Warehouse Builder, me të cilin do të ndërtojmë një ambient
të një depoje të dhënash.
Warehouse Builder (ndërtuesi i depove) mund të lexojë shumë lloje të dhënash si: të dhëna
operacionale, historike dhe të dhëna të jashtme, të cilat mund të nxirren nga burime të
ndryshme si Oracle Database, ODBC, dosjeve të rrafshta si edhe sistemeve tjera si SQL
Server, Sybase, DB2 dhe Informix.
Pasi të kemi krijuar një depo të dhënash, e njejta do të mund të shfrytëzohet si një input në
Discoverer Plus OLAP, i cili më pas do të gjenrojë faqe punuese bazuar në inputin në fjalë.
Ne mund të jemi të kënaqur me cilësitë raportuese dhe analitike të Discoverer Plus dhe
mos të vazhdojmë më tutje me trajtimin. Megjithatë, faqet punuese të krijuara në Discoverer
Plus do të mund t’i shfrytëzojmë në mjete tjera të IB-së si Oracle Reports ose Discoverer
Viewer(8).
Në diagram kjo do të dukej kështu:
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Fig. 52 Raportimi dhe analiza

Duke shikuar diagramin mund të pyetemi se çka paraqesin të dhënat. Siç u cek edhe më
parë, Warehouse Builder mund të konsolidojë të dhënat nga burime të ndryshme. Pra,
Warehouse Builder mund të definojë metadata të përshtatshme OLAP, bazuar në të dhënat
në shumë baza të dhënash relacionale, faqeve punuese të Excel, bile edhe dosjeve të
rrafshta.
Diagrami vijues jep një përshkrim konceptual se si mund të duket një sistem i IB-së, i bazuar
mbi bazën e të dhënave të Oracle:
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Fig. 53 Sistem i IB-së në Oracle

Është me rëndësi të theksohet se të dhënat operacionale nuk nxirren vetëm nga baza e të
dhënave e Oracle-it, por edhe nga burime tjera të jashtme.

8.5.3.Të punuarit me të dhënat
Siç u cek më herët, inteligjenca e biznesit e Oracle-it ka shumë për të ofruar. Në vazhdim
do të japim shembuj konkret se si shfrytëzohen të dhënat në dispozicion për analiza të
mëtutjeshme. Shembulli do të bazohet mbi mjetet e Oracle-it për inteligjencën e biznesit,
por në të njejtën kohë do të kuptojmë se si realisht mund të shfrytëzohet një aplikacion i tillë
për nevojat tona organizative. Kjo ka rëndësi të veçantë kur e kemi parasysh që Oracle
përdoret për menaxhimin e bazave të të dhënave të kompanive më prestigjioze në botë.

8.5.4.Shfrytëzimi i funksioneve analitike të SQL
SQL-ja analitike është një ndër ato cilësi të Oracle-it që mund të shfrytëzohen menjëherë
pas instalimit të bazës së të dhënave. Kuptohet, për të filluar me analiza na duhet edhe ca
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të dhëna brenda. Sidoqoftë, të dhënat e ofruara tek skema domonstruese janë të
mjaftueshme për të filluar.

8.5.5.Përgjigja ndaj pyetjeve të thjeshta
Siç e kemi cekur më parë, ka pyetje e biznesit të cilave mund tu përgjigjemi me pyetësorë
të thjeshtë SQL. Pyetjet që fillojnë me me “sa” janë një shembull mjaftë i mirë. Shpesh, për
t’ju përgjigjur atyre pyetjeve mund të shfrytëzohet SQL funksioni COUNT. Shembull, nëse
na nevojitet numri se sa punëtorë në organizatë kanë punuar për kompaninë për 15 vite e
më shumë. Në këtë shembull mund të shfrytëzojmë pyetësorë për tabelën “employees” e
cila gjendet në skemën “hr/hr” të demonstrimit, duke dhënë deklaratën vijuese:
SELECT count (*) FROM employees WHERE (EXTRACT(YEAR FROM (SYSDATE))
–
EXTRACT (YEAR FROM (hire_date)))

>=15;

Rezultati duhet të duket kështu:
COUNT (*)
_ _ _ _ _ _ _ _ _
17
Ky kod tregon se ekzisotojnë 17 të dhëna të cilat plotësojnë kriteriumin e dhënë.

8.5.6.Analiza multidimensionale me SQL
Është e rëndësishme të ceket se SQL nuk shfrytëzohet vetëm për përgjigje ndaj pyetjeve
të thjeshta si kjo që u shqyrtua paraprakisht. Duke shfrytëzuar cilësitë e avansuara të SQL,
mund të bëhen edhe analiza multidimensionale, duke na mundësuar tu përgjigjemi pyetjeve
komplekse analitike.
Kjo më mirë kuptohet me një shembull mbi operacionet grupore, duke përmbledhur të
dhënat në reshta të shumësfishtë të ruajtur në disa tabela. Të supozojmë se do të mbledhim
të dhënat për shitjet, duke i ruajtur të dhënat në tabelat përkatëse në një skemë të vetme
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të bazës së të dhënave. Në fund të çdo tremujori, dëshirojmë t’i dijmë shifrat përmbledhëse
të shitjeve për secilin regjion, për secilin muaj të tremujorit.
Për të filluar, duhet krijuar një skemë të re të bazës së të dhënave dhe brenda saj edhe
tabelat e nevojshme. Të gjitha këto mund të kryhen me anë të SQL Plus-it. Së pari duhet
lançuar atë. Kjo mund të bëhet me një komandë të sistemit operativ që zakonisht duket
kështu:
C:\oracle\...>sqlplus

Pastaj duhet të lidhemi si sysdba
Enter user-name: /as sysdba
Pasi të jemi lidhur si sysdba, për të krijuar skemën e re dhe për t’ia dhënë të njejtës
privilegjet që kërkohen nga ky shembull, japim deklaratat:
CREATE USER usr IDENTIFIED BY usr;
GRANT connect, resource TO usr;
CONN usr/usr

Para se të vazhdojmë duhet të definojmë disa tabela. Në këtë shembull, mund të krijohen
këto tabela salespersons, regions dhe orders të lidhura mes veti me një çelës të huaj të
definuar tek tabela porositë. SQL kodi i nevojshëm është ky:
CREATE TABLE salespersons (
emp_id

VARCHAR2(10) PRIMARY KEY,

emp_name

VARCHAR2 (40)

);
CREATE TABLE regions (
reg_id

VARCHAR2(10) PRIMARY KEY,

reg_name

VARCHAR2 (20)

);
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CREATE TABLE orders (
ordno

NUMBER PRIMARY KEY,

empid

VARCHAR2(10) REFEENCES salespersons(emp_id),

regid

VARCHAR2(2) REFERENCES regions(reg_id),

orddate
total

DATE,
NUMBER(10,2)

);

Më pas këto tabela duhet të plotësohen me të dhëna, ashtu që të bëhen pyetësorë ndaj
tyre. Shohim që tabela orders u referohet tabelave salespersons dhe regions, kjo
domethënë që së pari duhet furnizuar me të dhëna këto dy tabela. Për të realizuar këtë
mund të shfrytëzojmë deklaratat vijuese:
INSERT INTO salespersons VALUES (‘violet’, ‘Violet Robinson’);
INSERT INTO salespersons VALUES (‘maya’, ‘Maya Silver);
INSERT INTO regions VALUES (‘NA’, ‘North America’);
INSERT INTO regions VALUES (‘EU’, ‘Europe’);

Tani që kemi plotësuar këto dy tabela, mundemi të plotësojmë edhe tabelën orders:
INSERT INTO orders VALUES
(1001, 'violet', 'NA', '10-JAN-2010', 1450.00);
INSERT INTO orders VALUES
(1002, 'violet', 'NA', '15-JAN-2010', 2310.00);
INSERT INTO orders VALUES
(1003, 'maya', 'EU', '20-JAN-2010', 1480.00);
INSERT INTO orders VALUES
(1004, 'violet', 'NA', '19-FEB-2010', 3700.00);
INSERT INTO orders VALUES
(1005, 'maya', 'EU', '24-FEB-2010', 1850.00);
INSERT INTO orders VALUES
(1006, 'maya', 'EU', '04-MAR-2010', 1770.00);
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INSERT INTO orders VALUES
(1007, 'maya', 'EU', '05-MAR-2010', 1210.50);
INSERT INTO orders VALUES
(1008, 'violet', 'NA', '05-MAR-2010', 10420.00);
COMMIT;

Tani kemi të gjitha pjesët për të vazhduar me shembullin. Pyetësori bazuar në këtë
shembull do të dukej:
SELECT

r.reg_name

region,

TO_CHAR(TO_DATE(EXTRACT(MONTH

FROM

(o.orddate)),'MM'),'Month') month, SUM(o.total) sales
FROM regions r, orders o
WHERE r.reg_id = o.regid
GROUP BY ROLLUP(EXTRACT(MONTH FROM (o.orddate)), r.reg_name);

Në pyetësorin e mësipërm bëhet përmbledhja e të dhënave të cilat paraqesin shifrat e
shitjeve duke gjeneruar subtotalin e secilit regjion për secilin muaj, e më pas paraqitet totali
për secilin muaj duke shfrytëzuar GROUP BY … ROLLUP. Rezultati i këtij pyetësori do të
dukej kështu:
REGION

MONTH

SALES

--------------------

---------

----------

Europe

January

1480

North America

January

3760

January

5240

Europe

February

1850

North America

February

3700

February

5550

Europe

March

2980.5

North America

March

10420

March

13400.5
24190.5
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Siç shihet, peytësori nuk paraqet vetëm shitjet mujore për secilin regjion dhe totalet e secilit
muaj, por edhe totalin e përgjithsëm i cili nuk është tjetër veç se shuma e totaleve mujore.
Ky total i përgjithshëm mund të largohet nga raporti nëse shfrytëzojmë ROLLUP të
pjesërishëm siç tregohen në vijim:
SELECT

r.reg_name

region,

TO_CHAR(TO_DATE(EXTRACT(MONTH

FROM

(o.orddate)),'MM'),'Month') month, SUM(o.total) sales
FROM regions r, orders o
WHERE r.reg_id = o.regid
GROUP BY EXTRACT(MONTH FROM (o.orddate)), ROLLUP(r.reg_name);

Pasi të jetë e përjashtuar fusha e muajit, totalet e muajve nuk do të përmblidhen:
REGION

MONTH

--------------------

---------

SALES
----------

Europe

January

1480

North America

January

3760

Europe

February

1850

North America

February

3700

February

5550

Europe

March

2980.5

North America

March

10420

March

13400.5

January

5240

Ndryshimi i radhitjes së parametrave të ROLLUP-it, do të ndikojë edhe tek raporti. Në
shembullin tonë nëse parametrin r.reg_name e lëvizim në pozitën e parë, raporti do të
gjenerojë totale për secilin regjion në dallim prej totalit për secilin muaj. Pyetësori përkatës
është:
SELECT

r.reg_name

region,

TO_CHAR(TO_DATE(EXTRACT(MONTH
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FROM

(o.orddate)),'MM'),'Month') month, SUM(o.total) sales
FROM regions r, orders o
WHERE r.reg_id = o.regid
GROUP BY ROLLUP(r.reg_name, EXTRACT(MONTH FROM (o.orddate)));
Rezultati:
REGION

MONTH

SALES

--------------------

--------- ----------

Europe

January

1480

Europe

February

1850

Europe

March

2980.5

Europe

6310.5

North America

January

3760

North America

February

3700

North America

March

10420

North America

17880
24190.5

Nga raporti i mësipërm shohim se nuk kemi totale mujore, në të kundërtën, fitojmë totale
për secilin regjion(8).

8.5.7.Kubi
Paraprakisht pamë disa shembuj se si mund të përmblidhen shifrat e shitjeve duke testuar
totalet dhe subtotalet. Në veçanti pamë se si mund të shfrytëzohet funksioni ROLLUP për
të prodhuar totalet e secilit muaj apo regjion si dhe totalin e përgjithshëm të tyre.
Tani me siguri pyetemi se a mund të fitojmë njëkohësisht totalet mujore bashkë me ato
regjionale, dhe kështu të kemi të gjitha kombinimet e mundshme të kolonave grupore në
një raport të vetëm. Edhe pse ekzistojnë disa mënyra për ta arritur këtë, më elegantja është
ajo ku shfrytëzojmë ekstensionin CUBE të klauzulës GROUP BY.
Figura në vijim jep një përshkrim grafik të dallimit në mes CUBE dhe ROLLUP.
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Fig. 54 Kubet

Në SQL, mund të shkruajm pyetësorin vijues duke shfrytëzuar funksionin CUBE të
klauzulës GROUP BY:
SELECT

r.reg_name

region,

TO_CHAR(TO_DATE(EXTRACT(MONTH

(o.orddate)),'MM'),'Month') month, SUM(o.total) sales
FROM regions r, orders o
WHERE r.reg_id = o.regid
GROUP BY CUBE(EXTRACT(MONTH FROM (o.orddate)), r.reg_name);

Ky pyetësorë duhet të gjenerojë raportin vijues:
REGION

MONTH

SALES

--------------------

---------

Europe

January

1480

North America

January

3760

January

5240

Europe

February

1850

North America

February

3700

February

5550

Europe

March

2980.5

North America

March

10420

March

13400.5

Europe

----------

6310.5
179

FROM

North America

17880
24190.5

Siç shohim, tani kemi të gjitha kombinimet e subtotaleve dhe totaleve të mundshme të
paraqitura në raport. Ky është shkaku pse ndryshimi i kolonave tek CUBE nuk do të ndikojë
në raport. Prandaj, pyetësori vijues do të jep rezultatet e njejta:
SELECT

r.reg_name

region,

TO_CHAR(TO_DATE(EXTRACT(MONTH

FROM

(o.orddate)),'MM'),'Month') month, SUM(o.total) sales
FROM regions r, orders o
WHERE r.reg_id = o.regid
GROUP BY CUBE(r.reg_name, EXTRACT(MONTH FROM (o.orddate)));

Megjithatë, radhitja e reshtave do të jetë disi e ndryshme:
REGION

MONTH

SALES

--------------------

---------

----------

Europe

January

1480

Europe

February

1850

Europe

March

2980.5

Europe

6310.5

North America

January

3760

North America

February

3700

North America

March

10420

North America
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January

5240

February

5550

March

13400.5
24190.5

Si që ekziston një ROLLUP i pjesërishëm, poashtu ekziston edhe një CUBE i tillë. Shembull,
mund të parashtrojmë këtë pyetësorë:
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SELECT

r.reg_name

region,

TO_CHAR(TO_DATE(EXTRACT(MONTH

FROM

(o.orddate)),'MM'),'Month') month, SUM(o.total) sales
FROM regions r, orders o
WHERE r.reg_id = o.regid
GROUP BY r.reg_name, CUBE(EXTRACT(MONTH FROM (o.orddate)));

i cili do të jep këtë rezultat:
REGION

MONTH

SALES

--------------------

---------

----------

Europe

January

1480

Europe

February

1850

Europe

March

2980.5

Europe

6310.5

North America

January

3760

North America

February

3700

North America

March

10420

North America

17880

Shohim se janë paraqitur vetëm totalet regjionale e jo edhe ato mujore. Ajo çka është
shumë interesante është fakti që të njejtat rezultate nëse bëjmë zëvendësimin e CUBE me
ROLLUP, dhe formojmë këtë pyetësorë:
SELECT

r.reg_name

region,

TO_CHAR(TO_DATE(EXTRACT(MONTH

FROM

(o.orddate)),'MM'),'Month') month, SUM(o.total) sales
FROM regions r, orders o
WHERE r.reg_id = o.regid
GROUP BY r.reg_name, ROLLUP(EXTRACT(MONTH FROM (o.orddate)));

Pra, një operacion CUBE prej një kolone, jep rezultatet e njejta si edhe operacioni identik
ROLLUP.
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8.5.8.Gjenerimi i raporteve vetëm me reshta përmbledhës
Në disa raste, kemi nevojë t’i paraqesim reshtat që pasqyrojnë subtotalet e gjeneruara nga
GROUP BY, por t’i tregojmë vetëm reshtat total. Këtu shfrytëzojmë ekstensionin
GROUPING SETS të klauzulës GROUP BY:
SELECT

r.reg_name

region,

TO_CHAR(TO_DATE(EXTRACT(MONTH

FROM

(o.orddate)),'MM'),'Month') month, SUM(o.total) sales
FROM regions r, orders o
WHERE r.reg_id = o.regid
GROUP BY GROUPING SETS(r.reg_name, EXTRACT(MONTH FROM (o.orddate)));

Ky pyetësorë duhet të jep raportin vijues:
REGION

MONTH

SALES

--------------------

---------

----------

North America

17880

Europe

6310.5
January

5240

February

5550

March

13400.5

Kur shfrytëzojmë GROUPING SET-in e pjesërishëm, fitojmë rezultate interesante:
SELECT

r.reg_name

region,

TO_CHAR(TO_DATE(EXTRACT(MONTH

FROM

(o.orddate)),'MM'),'Month') month, SUM(o.total) sales
FROM regions r, orders o
WHERE r.reg_id = o.regid
GROUP BY r.reg_name, GROUPING SETS(EXTRACT(MONTH FROM (o.orddate)));
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Rezultati:
REGION

MONTH

SALES

--------------------

---------

----------

Europe

January

1480

Europe

February

1850

Europe

March

2980.5

North America

January

3760

North America

February

3700

North America

March

10420

Është me rëndësi të përmendet se raporti i fundit nuk përmban reshtat përmbledhës as të
muajve as të regjioneve; në të kundërtën ai paraqet të gjitha reshtat e subtotalëve të
gjeneruar nga GROUP BY dhe të përjashtuara nga operacioni i plotë GROUPING SET.
Nga kjo rrjedh që GROUPING SET-i i pjesërishëm paraqet të kundë kundtën e atij të plotë.

8.5.9.Rangimi
Bazuar në shembullin tonë, mund të lind nevoja për të krijuar një pyetësor i cili do të
rangonte secilin regjion bazuar në shifrat e shitjeve. Për të kuptur më mirë se si funksion
rangimi, së pari të formulojmë një pyetësor i cili do të bënte përmbledhjen e shifrave të
shitjeve për secilin regjion:
SELECT r.reg_name region, SUM(o.total) sales
FROM regions r, orders o
WHERE r.reg_id = o.regid
GROUP BY GROUPING SETS(r.reg_name);

Rezultati:
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REGION

SALES

--------------------

----------

North America

17880

Europe

6310.5

Tani të shohim pyetësorin i cili do të llogaris rangimin e shitjeve sipas ritjes:
SELECT r.reg_name region, SUM(o.total) sales, RANK() OVER (ORDER BY
SUM(o.total) ASC) rank
FROM regions r, orders o
WHERE r.reg_id = o.regid
GROUP BY GROUPING SETS(r.reg_name);

Këtë herë rezultati do të ishte:
REGION

SALES

RANK

--------------------

----------

----------

Europe

6310.5

1

North America

17880

2

Siç shihet nga reshtat e mësipërm, jo vetëm që është bërë rangimi por është shtuar edhe
kolona RANK. Nëse nuk dëshirojmë ta shohim këtë kolonë, të njejtën mund ta largojmë nga
lista e selektimit duke shtuar klauzulën ORDER BY me funksionin rank:
SELECT r.reg_name region, SUM(o.total) sales
FROM regions r, orders o
WHERE r.reg_id = o.regid
GROUP BY GROUPING SETS(r.reg_name)
ORDER BY RANK() OVER (ORDER BY SUM(o.total) ASC);

Rezultati:
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REGION

SALES

--------------------

----------

Europe

6310.5

North America

17880

8.5.10.Funksionet “dritare”
Këto funksione paraqesin një ndër grupet më të rëndësishme të funksioneve SQL. Ideja
pas këtyre funksioneve është që ata mundësojnë kalkulime përmbledhëse të cilat kryhen
brenda një “dritareje rëshqitëse” e cila shketet poshtë gjersa ne vazhdojmë përgjat tërësive
të rezultateve. Shembull, në një raport i cili do t’i përmbante të gjitha shitjet brenda muajit,
mund të inkuadrojmë një kolonë sliding average e cila do t’i përmbante shitjet mesatare për
secilin resht, bazuar në reshtat paraprak, të tanishëm dhe vijues. Pra, mesatarja e reshtit
të Janarit do të kalkulohet bazuar në vlerën e fushës sales të reshtit të Janarit, si edhe në
vlerën e fushës sales të reshtit të Shkurtit. Nga ana tjetër, mesatarja e reshtit të Shkurtit do
të përcaktohet duke shfrytëzuar vlerat e fushës sales përgjat të trija reshtave. Së fundmi,
mesatarja e reshtit të Marsit do të llogaritet bazuar në shitjet e Shkurtit dhe Marsit.
Diagrami vijues bën ilustrimin e këtij rasti:

Fig. 55 Mesatarja mujore e shitjeve

Së pari të shohim pyetësorin i cili llogarit shitjet totale të muajit:
SELECT

TO_CHAR(TO_DATE(EXTRACT(MONTH

(o.orddate)),'MM'),'Month') month, SUM(o.total) sales
FROM orders o
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FROM

GROUP

BY

TO_CHAR(TO_DATE(EXTRACT(MONTH

FROM

(o.orddate)),'MM'),'Month');

Rezultati:
MONTH

SALES

---------

----------

January

5240

February

5550

March

13400.5

Tani të modifikojmë pyetësorin duke definuar një “dritare” e cilat do të shketet mbi reshtat
dhe duke llogaritur kështu vlerën e fushës sliding_avg. Në pyetësorin vijues duhet vështruar
shfrytëzimin e klauzulës ROWS BETWEEN, dhe të fjalëve 1 PRECEDING dhe 1
FOLLOWING të cilat definojnë parametrat e dritares rëshqitëse:
SELECT

TO_CHAR(TO_DATE(EXTRACT(MONTH

FROM

(o.orddate)),'MM'),'Month') month, SUM(o.total) sales,
AVG(SUM(o.total)) OVER (ORDER BY TO_CHAR(TO_DATE(EXTRACT(MONTH FROM
(o.orddate)),'MM'),'Month')

ROWS

BETWEEN

1

PRECEDING

AND

1

FOLLOWING) sliding_avg
FROM orders o
GROUP

BY

TO_CHAR(TO_DATE(EXTRACT(MONTH

(o.orddate)),'MM'),'Month');

Rezultati:
MONTH

SALES

SLIDING_AVG

---------

----------

-----------

February

5550

5395

January

5240

8063.5

March

13400.5

9320.25
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FROM

Përveç funksionit AVG, mund të shfrytëzohen edhe funksionet agreguese si SUM, MIN dhe
MAX(8).

8.5.11.Qasja ndaj burimeve të jashtme
Kur flasim për raportimin të biznesit, duhet cekur se ekzistojnë edhe disa cilësi tjera të
rëndësishme të cilat i posedon baza e të dhënave e Oracle-it, të cilat zakonisht nuk
konsiderohen si cilësi të inteligjencës e biznesit, por të cilat mund të ndihmojnë shumë gjat
grumbullimit të të dhënave nga burimet e jashtme. Një ndër ato cilësi është Xquery, të cilën
baza e të dhënave e Oracle-it e posedon që nga versioni 10g release 2.
Supozojmë se duam të krijojmë raport i cili do t’i paraqiste të dhënat e grumbulluara nga
brenda dhe jashtë bazës së të dhënave. Të themi që të dhënat e shfrytëzuara në raport
janë të ruajtura në tabelën hr.employees si dhe në dokumentin ekstern bonuses.xml ndaj
të cilit qasemi përmes HTTP-së. Siç edhe mund të paramendohet, dokumenti bonuses.xml
do të përmbajë informaciont mbi bonuset të cilat do t’ju jepen disa punëtorëve të dhënat e
të cilave gjenden tek tabela hr.employees.
Pyetësori i cili do të shfrytëzohet si burim për raportin në fjalë, do të mund të dukej:
SELECT XMLQuery(
'for $x in 1
return (
<EMPLOYEES> {for $i in ora:view("employees")/ROW,
$j in $e/EMPS/EMP
where $i/EMPLOYEE_ID = $j/EMPID
return (<EMPLOYEE>
<EMPID>{xs:string($i/EMPLOYEE_ID)}</EMPID>
<NAME>{xs:string(fn:concat($i/FIRST_NAME,
$i/LAST_NAME))}</NAME>
<BONUS>{xs:integer($j/BONUS)}</BONUS>
</EMPLOYEE>)} </EMPLOYEES>)'
PASSING xmlparse (document httpuritype
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"

",

('http://localhost/samples/bonuses.xml').getCLOB()) as "e"
RETURNING CONTENT).getStringVal() as RESULT FROM DUAL;

Siç shihet, ky shembull supozon se dokumenti bonuses.xml mund të qaset nga
http://localhost/samples/bonuses.xml. Burimi për këtë dokument do të mund të dukej
kështu:
<EMPS>
<EMP>
<EMPID>103</EMPID>
<BONUS>2500</BONUS>
</EMP>
<EMP>
<EMPID>104</EMPID>
<BONUS>2000</BONUS>
</EMP>
</EMPS>

Me dokumentin bonuses.xml të treguar më parë, rezultati i pyetësorit do të ishte:
RESULT
----------------------------------<EMPLOYEES>
<EMPLOYEE>
<EMPID>103</EMPID>
<NAME>Alexander Hunold</NAME>
<BONUS>2500</BONUS>
</EMPLOYEE>
<EMPLOYEE>
<EMPID>104</EMPID>
<NAME>Bruce Ernst</NAME>
<BONUS>2000</BONUS>
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</EMPLOYEE>
</EMPLOYEES>

Duke qenë pjesë e një deklarate SQL, një Xquery jep të dhëna në XML apo relacionale të
cilat mund të bprocesohen më tej brenda deklaratës SQL. Në shembullin tonë rezultati
është dhënë në formatin XML, i cili njihet nga shumë aplikacione raportuese.

8.5.12.Zbulimi i SQL-së në Discoverer
Siç u përmend më herët, mjetet vizuele të inteligjencës e biznesit si Discoverer, në
prapaskenë shfrytëzojnë SQL-në. Edhe pse nuk do të shohim asnjë kod SQL menjëherë
pasi të jetë e ngarkuar një IDE vizuele, ai është vetëm një apo dy klikime larg. Shembull,
në Discovere Plus, kodi SQL mund të shihet përmes SQL Inspector-it. Dritarja e cila tregon
SQL-në pas dokumentit hr.employees duket kështu:

Fig. 56 SQL Inspector

Kodi i plotë i dokumentit në fjalë do të ishte ky:
SELECT O100032.EMPLOYEE_ID, O100032.FIRST_NAME, O100032.LAST_NAME,
O100032.EMAIL,
O100032.JOB_ID,

O100032.PHONE_NUMBER,
O100032.MANAGER_ID,

O100032.HIRE_DATE,

O100032.DEPARTMENT_ID,

(

DECODE(O100032.HIRE_DATE,NULL,TO_DATE(NULL,'MMDDYYYY'),TO_DATE(TO_
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CHAR(TRUNC(O100032.HIRE_DATE,'YYYY'),'YYYY')||'01','YYYYMM')) ), (
DECODE(O100032.HIRE_DATE,NULL,TO_DATE(NULL,'MMDDYYYY'),TO_DATE(TO_
CHAR(TRUNC(O100032.HIRE_DATE,'Q'),'MM')||'1900','MMYYYY'))

),

(

DECODE(O100032.HIRE_DATE,NULL,TO_DATE(NULL,'MMDDYYYY'),TO_DATE(TO_
CHAR(TRUNC(O100032.HIRE_DATE,'MM'),'MM')||'1900','MMYYYY'))

),

(

DECODE(O100032.HIRE_DATE,NULL,TO_DATE(NULL,'MMDDYYYY'),TO_DATE(TO_
CHAR(TRUNC(O100032.HIRE_
DATE,'DD'),'DD')||'190001','DDYYYYMM'))

),

SUM(O100032.COMMISSION_PCT), SUM(O100032.SALARY)
FROM HR.EMPLOYEES O100032
GROUP

BY

O100032.EMPLOYEE_ID,

O100032.LAST_NAME,

O100032.EMAIL,

O100032.HIRE_DATE,

O100032.JOB_ID,

O100032.FIRST_NAME,
O100032.PHONE_NUMBER,
O100032.MANAGER_ID,

O100032.DEPARTMENT_ID,

(

DECODE(O100032.HIRE_DATE,NULL,TO_DATE(NULL,'MMDDYYYY'),TO_DATE(TO_
CHAR(TRUNC(O100032.HIRE_DATE,'YYYY'),'YYYY')||'01','YYYYMM')) ), (
DECODE(O100032.HIRE_DATE,NULL,TO_DATE(NULL,'MMDDYYYY'),TO_DATE(TO_
CHAR(TRUNC(O100032.HIRE_DATE,'Q'),'MM')||'1900','MMYYYY'))

),

(

DECODE(O100032.HIRE_DATE,NULL,TO_DATE(NULL,'MMDDYYYY'),TO_DATE(TO_
CHAR(TRUNC(O100032.HIRE_DATE,'MM'),'MM')||'1900','MMYYYY'))

),

(

DECODE(O100032.HIRE_DATE,NULL,TO_DATE(NULL,'MMDDYYYY'),TO_DATE(TO_
CHAR(TRUNC(O100032.HIRE_DATE,'DD'),'DD')||'190001','DDYYYYMM')) )
;

Nëse shikojmë SQL-në e mësipërme, do të shohim se sa e madhe është klauzula GROUP
BY në deklaratën e gjeneruar automatikisht. Kjo është si rrjedhojë e një serie të funksioneve
agregate SUM.
Deklarata e mësipërme SELECT mund ta inkuadrojë edhe klauzulën GRUOP BY.

8.5.13.Implementimi relacional i modelit dimensional
Në pjesën paraprake pamë SQL kodin pas një artikulli Discoverer. Derisa ai kod paraqet
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deklaratën SELECT të dhënë ndaj një tabele të rregullt të bazës së të dhënave, ka disa
objekte brenda Discoverer-it të cilat kërkojnë një tërësi objektesh asociative të asaj baze,
të cilat do t’i mbajnë metadatat.

8.5.14.Struktura e bazës së të dhënave pas EUL-it
Të ekzaminojmë skemën hr/hr të bazës së të dhënave mbi të cilën është krijuar HR EUL-i.
Në fillim mundemi që thjesht të bëjmë numërimin e tabelave në skemë. Për ta bërë këtë
duhet të lidhemi në bazën e të dhënave me /as sysdba dhe ta japim pyetësorin:
SELECT count(*) FROM all_tables WHERE owner = 'HR';

Rezultati duhet të tregojë se numri i tabelave të cilat mund të gjenden tek skema hr e bazës
së të dhënave është:
COUNT(*)
---------55
Numri i fituar shkakton dyshim të arsyeshëm, nga fakti se është shumë i madh për një
skemë demonstruese. Në vazhdimësi të hulumtimit duhet kujtuar datën kur kemi krijuar HR
EUL-në. Nëse na kujtohet, mund ta formulojmë këtë pyetësor, duke u lidhur paraprakisht si
shfrytëzuesi hr/hr:
CONN hr/hr
SELECT object_name FROM user_objects WHERE object_type = 'TABLE'
AND TO_CHAR(created, 'DD-MON-YYYY') < '15-FEB-2010';

Shohim që ky shembull, supozon që HR EUL-a është krijuar më 15 shkurt të vitit 2010.
Pyetësori do të duhet ti paraqes emrat e tabelave autoktone skematike hr/hr, të cilat janë
krijuar gjatë instalimit të bazës së të dhënave, pra në një datë të mëhershme.
Rezultati do të duhet të tregojë se ekzisotjnë vetëm 7 tabela të tilla:
REGIONS
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COUNTRIES
LOCATIONS
DEPARTMENTS
JOBS
EMPLOYEES
JOB_HISTORY

Tani lind pyetja, çka janë ato 48 tabelat tjera? Ata janë tabelat të cilat në mënyrë implicite
janë definuar kur është krijuar HR EUL-a. Për të parë listën e këtyre tabelave, mundet që
pyetësorin e mësipërm ta modifikojmë si më poshtë:
SELECT object_name FROM user_objects WHERE object_type = 'TABLE'
AND TO_CHAR(created, 'DD-MON-YYYY') = '15-FEB-2010';

Lista e shkurtuar do të ishte;
EUL5_ACCESS_PRIVS
EUL5_APP_PARAMS
...
EUL5_SUM_RFSH_SETS
EUL5_VERSIONS

Këto tabela janë të lidhura mes veti me relacione të çelësave të huaj, duke ruajtur
metadatat. Figura në vijim tregon faqen e modelit në Object Browser që është pjesë e faqes
kryesore të bazës së të dhënave (Databse Home Page). Kjo faqe është pjesë e Oracle
Database XE. Një model i këtillë ilustron vizuelisht relacionin e një tabele të bazës së të
dhënave.

Në

rastin

tonë

konkret,

mund

të

EUL5_SUM_RFSH_SETS ka metabelat tjera EUL(8).
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shihet

relacioni

që

tabela

Fig. 57 Oracle Database Object Browser

Tek Object Browser-i i treguar këtu, nëse shkojmë tek faqja SQL duke klikuar menynë SQL,
do t’i shohim deklaratat CREATE TABLE dhe CREATE INDEX, të cilat janë shfrytëzuar për
të krijuar tabelën EUL5_SUM_RFSH_SETS.
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9. SISTEMET INTELIGJENTE DHE SISTEMET FINANCIARE
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9.1.Riinxhinerimi i procesit të raportimit financiar
Sot, shumë kompani e rishikojnë strukturën e raportimit të tyre financiar, dhe atë jo vetëm
nga pikëvështrimi i informacionve, por edhe në kontekst me procesin e përgjithshëm
raportues dhe me vlerën e ofruar organizatës në bazë të planifikimit, menaxhimit dhe
kontrollit. Janë ndërmarrë disa iniciativa për t’i arritur qëllimet në vijim:


Matja më e mirë e përfitimeve nga produktet dhe shërbimet



Zhvillimi i metodave të dëshmuara për matje të përfitmit



Përmirësimi i konsistencës gjatë raportimit të rezultateve financiare



Rritja e hetueshmërisë së shërbimeve dhe solucioneve të reja



Përmirësimi i shpejtësisë së procesit raportues

Shembuj të iniciativave për të arritur tek ato qëllime janë:


Standardizim në platformat e mjeteve dhe teknologjive
-

Solucionet ERP

-

Depot e të dhënave

-

Mjete e IB (inkuadruar edhe aplikacionet për konsolidim dhe raportim

-

Një faqe e vetme punuese e bazuar në rrjet (portal i informacionve të
ndërmarrjes)



Standardizim i modeleve të të dhënave
-

Diagrame kontosh

-

Kode të dimenzioneve tjera

-

Mbështetje dhe kontroll në nivel të përgjithshëm të ndërmarrjes për të siguruar
përmbushjen e modelit



Përmirësimi i procesit të biznesit (BPI, Business process improvement)
-

Krijimi i një ambienti për planifikim të biznesit e jo të një ambienti për planifikim
financiar (nuk duhet fokusuar së tepërmi në shifra e në anën tjetër e humbim
pasqyrën e përgjithshme)

-

Përmirësim i procesit me riradhitje të pronësisë së atyre që lëvizin biznesin

-

Zhvillimi i mëtutjeshëm praktikave më të mira në të gjithë njësitë organizative

-

Përmirësimi i shfrytëzimin të personelit njerëzor me anë të motivacioneve më të
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mira


Menaxhim aktiv i procesit të njohurive financiare
-

Identifikimi i audiencës në bazë të informacionve financiare

-

Definimi i kërkesave të tyre për njohuri

-

Vendosja e një procesi për të transferuar të dhënat në njohuri (informacion të
kuptimta)

-

Dërgimi i njohurisë së personalizuar për secilën audiencë

Me mjetet e reja të IB, standardizimin e platformave të hapura dhe fokusimit sa më të madh
organizacional ndaj analizës së informacionve e biznesit, dita ditës bëhet sa më lehtë që
iniciativat e lartëpërmendura të vëhen në praktikë(9).

9.2.Raportimi në kohë reale
Ky term ndëgjohet shpesh kur kemi të bëjmë me menaxhimin financiar. Raportimi në kohë
reale paraqet një proces gjatë të cilit një shfrytëzues do të merr një raport në të njejtën kohë
që kryhet një transakcion. Si definicion, ndoshta asnjëherë nuk do të jemi në gjendje të kemi
një raportim të vërtetë në kohë reale, por jemi afruar aq afër sa që sekondat dhe
milisekondat nuk do të kenë rëndësi për raportet tona financiare.
Ne jemi mësuar të mendojmë për urgjencën e pranimit të informacionve financiare në lidhje
me tregun e mallrave. Informimi i menjëhershëm ka qenë një privilegj vetëm i brokerëve
dhe tregtarëve profesional; por shumica e shërbimeve informative të bazuara në rrjet
ofrojnë përditësim informacionsh çdo 15 minuta apo më pak, drejtpërdrejt në zyra apo tek
kompjuteri shtëpiak.
Bazuar në aktivitet raportuese financiare interne të një kompanie, ende ekzistojnë raste kur
duhet pritur me ditë për raporte finaciare javore apo me javë për raporte mujore apo
tremujore. Kjo është shumë larg nga raportimi në kohë reale, prandaj është qëllim i
menaxherëve financiar të reduktojnë në mënyrë drastike këtë kohëzgjatje.
Ekzistojnë disa shkaqe pse shumë organizata presin me ditë apo javë për raportet e tyre
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vitale. Një ndër faktorët kryesorë është mungesa e integrimit të mirëfilltë në mes të
solucioneve softverike, p.sh. marrja e informacionve nga një sistem shitjesh. Një shkak
tjetër është nevoja për intervenim njerëzor për të bërë rregullime të të dhënave ose të
vërtetojë se a janë të sakta të dhënat para se të njejtat tu dërgohen vendimmarrësve.
Futja e të dhënave në shumicën e sistemeve financiare po zhvendoset onlajn, ngase ato
janë përshtatur për rrjet apo në forma tjera të ndërlidhur në mes veti. Kjo vërehet në një
numër të konsiderueshëm aplikacionesh, nga skanerët në pikat e shitjes e deri tek realzimi
i shitjes kur konsumatori bën blerjen në mënyrë vetjake përmes e-tregut.
Shumica e paketave softverike janë vazhdimisht duke u përmirësuar duke mundësuar futje
automatike të të dhënave. Shumë kompani kanë caktuar rregullativa për pranimin e disa
variancave apo gabimeve më pak të rëndësishme në raportet preliminare për të evituar
vonesat e ndërlidhura me njerëzit. Shembull, nëse një raport i produkteve të shitura të një
komapnie “A” ështe 97% i saktë dhe shitja mund të realziohet një orë pas porosisë së
produktit të fundit, kjo do të thotë që kompania do të mund të marrë vendim më shpejtë dhe
të fitojë përparësi konkuruese kundrejt kompanisë “B”, e cila të njejtin tip të raporteve do të
mund ta lexojë dy ditë më vonë(9).
Ky lloj raportimi merret si raportim në kohë reale apo mbyllje virtuale. Kjo do të thotë se
procedurat e nevojshme kontrolluese dhe rregulluese që bëhen nga faktori njeri, kryhen më
vonë pa vonuar vendimin kyç fillestar. John Chambers, administrator i përgjithshëm i
kompanisë Cisco, kompani kjo e njohur si lider në kthesat e shpejta në lidhje me raportet e
tyre financiare, me rastin e prezantimit të fitimeve të kompanisë më 10 gusht të vitit 1999,
deklaroi: ajo çka e kënaq një administrator të përgjithshëm, është aftësia për të ditur se çka
bën biznesi në çfarëdo kohe të dhënë, për të reagur shpejtë ndaj lëvizjeve të tregut dhe
kërcnimeve konkuruese dhe mbajtja e kontrollit të vazhdueshëm duke nxitur punëtorët të
marrin vendime të informuara sa më shpejtë”.

9.3.Ndikimi i Internetit
Aplikacionet e IB do t’i fuqizojnë shfrytëzuesit duke ju ofruar qasje që sa më lehtë të
analizojnë dhe vizuelizojnë të dhënat esenciale financiare ndhe statistikore nga bazat e
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ndryshme të transakcioneve. Interneti fuqizon edhe më shumë IB-në nga disa shkaqe:


Burimet e të dhënave si kurset e këmbimit, masat konkuruese apo të industrisë,
mund të qasen onlajn dhe të shfrytëzohen nga aplikacionet e IB-së.



Lehtësia – IB aplikacioni mund të jetë i bazuar në rrjet, duke mundësuar që
shfrytëzuesit të kenë qasje ndaj sistemit prej shtëpie, duke udhëtuar, apo nga një
zyrë e largët.



Shpejtësia e distribuimit të të dhënave – informacion është në dispozicion të
menjëhershëm prej çdokund.



Nuk nevojitet instalimi i ndonjë aplikacioni apo mirëmbajtje në kompjuterët e
shfrytëzuesve.

Shumica e shitësve të IB aplikacioneve kanë edhe verzionet për rrjet, dhe kur të kemi
infrastrukturën e duhur (server dhe qasje në internet nga të gjithë shfrytëzuesit), do të kemi
mundësi të shfrytëzojmë potencialin e plotë të atyre aplikacioneve. (Fig. 58)

Fig. 58 Struktura e aplikacioneve në rrjet
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Edhe pse shumica e IB aplikacioneve ende kërkojnë ca rregullime dhe mirëmbajtje tek
instalimet si klientë, prap se prap ofrohet një funksionalitet shumë i pasur në verzion e rrjetit.
Jo vetëm IB aplikacionet por edhe shumica e sistemeve të informacionve janë duke u
shndëruar ne verzione rrjeti, kështu që hapi i ardhshëm është të bëhet integrimi i
aplikacioneve në portalin e ndërmarrjes në rrjet. (Fig. 59)

Fig. 59 Microsoft Great Plains Software

Në dekadat e ardhshme shumica e punonjësve në cilëndo organizatë moderne do të kenë
qasje në të gjitha informaciont e ndërmarrjes vetëm me anë të një portali me lidhje Interneti
apo intraneti që ndryshe quhet si portali i informacionve të ndërmarrjes (Enterprise
Information Portal, EIP).
Kjo teknologji paraqet një faqe punuese të bazuar në rrjet, duke ju ofruar konsumatorëve
vetëm informaciont të cilat janë me relevancë për to.
Aplikacionet dhe informaciont që mund të formojnë një portal janë:


IB aplikacionet



ERP aplikacionet



CRM aplikacionet



Lajmet dhe politikat e kompanisë
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Informaciont eksterne

Sot një numër i konsiderueshëm organizatash kanë të nintegruara EIP. Kjo do të thotë se
ato kanë një faqe interneti të zakonshme e cila ofron qasje ndaj të gjitha aplikacioneve të
ndryshme të bazuara në rrjet të cilat janë ekzistente në kompani. Megjithatë, në gjeneratën
e parë të EIP, ekzistonin vetëm linqe, e jo informacion të drejtpërdrejta nga aplikacionet në
fjalë. Shumë shitës kanë krijuar apo duhet të krijojnë një faqe speciale të aplikacioneve të
tyre për të mundësuar kyçjen direkte në portal, në vend që të shfrytëzojnë vetëm linqe nga
portali deri tek faqja e tyre interne.
Kohëve të fundit është shfaqur një gjeneratë e re e softverëve për portale të cilët ofrojnë
këto funksionalitete:


Paraqitja e shumë burimeve të të dhënave në një faqe të vetme punuese.



Një log-in të vetëm ndaj portalit me siguri shfrytëzuesi, të lidhur me të gjitha
aplikacionet në portal, duke evituar kështu login-in e shumëfishtë në burime të
ndryshme të dhënash.



Rregullim shumë i thjeshtë i portalit ashtuqë shfrytëzuesit shohin vetëm
informacionet relevante për ta.

9.4.eLearning: Mënyra e re e ofrimit të IB-së tek shfrytëzuesit e fundit
Ç’na ndihmon implementimi i një solucioni të fuqishëm të IB, që shfrytëzuesve tu ofrohen
informacion të vlefshme, nëse ata nuk dinë si ta shfrytëzojnë aplikacionin? Për të tejkaluar
këtë problem, shfrytëzojmë një formë të re të të mësuarit të quajtur eLearning (mësimi
elektronik). Shembuj të këtij tipi të të mësuari janë:


CD-të apo DVD-të multimediale që përmbajnë kurse për fushën përkatëse



Kurse të bazuara në rrjet

Këtu do të fokusohemi tek eLearning si një proces të bazuar në rrjet, sepse ky padyshim
se është trendi i së ardhmes. Kompanitë në mënyrë konstante paraqesin teknologji të reja
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ndaj fuqisë së tyre punëtore, dhe poashtu kërkojnë nga punëtorët të jenë në hap me
informaciont që janë në ndryshim të vazhdueshëm. Shpenzimet për trajnim, në të shumtën
e rasteve janë mjaftë të larta. Kjo ka bërë që menaxherët dhe trajnuesit të kërkojnë
teknologji dhe metoda alternative për t’i mbështetur iniciativat e tyre edukative. Gjë që ështe
arritur me eLearning(9).

9.5.Fuqia e mjeteve të IB
Aplikacionet e IB-së dita ditës bëhen sa më të fuqishëm, dhe edhe pse shumica e
solucioneve më të njohura ndajnë funksionalitete të ngjashme, disa nga to mund të
shfrytëzohen më lehtë ose mund të ofrojnë më pak cilësi se tjetri. Lista në vijim përbëhet
nga cilësitë kyç që ofrohen nga shumica e mjeteve të IB:


Ushtrim të poshtëm (dimensione të njëtrajtshme si koha, trungu i kompanisë,
produkti, etj.).



Grafikone, diagrame, dhe degëzime.



Theksime të përjashtimeve.



Rreshta dhe kolona boshti.



Llogartije (llogaritje të masava të reja bazuar tek ato ekzistuese).



Pyetësorë.



Komente.



Pamje të kombinuara.



Portale



Cilësi tjera analitike (rangim, filtrim, sortim, etj.).

9.6.Shembuj me pamje nga aplikacione të IB
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Fig. 60 Shitjet bazuar tek konsumatorët kryesorë (ProClarity Corporation)

Fig. 61 Shitjet bazuar tek konsumatorët kryesorë. Krahasim kohor. (ProClarity
Corporation)
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Fig. 62 Shitjet bazuar në klasin e konsumatorëve. (ProClarity Corporation)

Fig. 63 Rrënje e shitjes bazuar në konsumatorë. (ProClarity Corporation)

9.7.Modelimi financiar i të dhënave
Shumë kompani ballafaqohen me problemin e strukturimit të të dhënave. Grafikonet e
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llogarive të tyre në sistemin e përgjithshëm, mirëmbahen nga punëtorë të ndryshëm të cilat
janë jo konsistentë në mënyrën e të krijuarit të kodeve dhe llogarive natyrale. Në të shumtën
e rasteve.
Kur ballafaqohemi me krijimin e një depoje financiare të të dhënave, zakonisht hasim në dy
opsione të strukturimit të grafikoneve të llogarive në korporatë:


Ristrukturimi me anë të një sistemi të ri numerik



Hartimi dhe pastrimi duke shfrytëzuar linjat raportuese të ndërmarrjes

Në të dyja qasjet kemi anë pozitive dyhe negative. Qasja e parë është më ekstenzive dhe
do të ketë ndikim në shumë sisteme mbështetëse si të procesuarit e kërkesave të shitjes
dhe sistemve të llogarive fiskale të cilat ngarkojnë të dhëna në sistemin e përgjithshëm
mbështetës. Qasja e dytë do të mundësonte strukturim më të mirë sepse me të mund të
hartohen numrat e llogarive të ndryshme në një numër të vetëm i cili do të ishte më i
kuptueshëm për shfrytëzuesit, por ka mangësi nga fakti që do të duhej bërë një tabelë
hartimi ku do të anashkaloheshin numrat e llogarive të reja ose seritë e departamenteve,
gjë që do të krijonte probleme gjatë procesit ETL.

9.8.Grumbullimi i të dhënave
Suksesi i një depoje varet ngushtë nga ajo se sa struktura e ndërtuar përshatet me biznesin
tonë. Në terminologjinë e deposë së të dhënave, kjo njhihet si krijimi i skemave prind-fëmijë,
fjollë bore, apo yll. Kjo sfidë varte nga dy gjëra:


Si janë uajtur të dhënat gjatë grumbullimit



Si do të përshkruhej biznesi jonë duke shfrytëzuar cilësitë për dimensionet e ruajtura
gjatë grumbullimit.

Të supozojmë se duhet të krijojmë një strukturë të re dhe të pastër për sistemin tonë të
llogarive. Do të përpiqemi të krijojmë një model i cili do t’i plotësojë kërkesat e sistemit të
përgjithshëm mbështetës dhe për analiza të mëtutjeshme të deposë së të dhënave(9).

9.8.1.Shembull
Të paramendojmë një nënkryetar kontabilizmi në një konglomerat multibilionësh televiziv i
cili është në procesin e rishikimit të strukturës së llogarive, mjeteve të inteligjencës e
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biznesit dhe strukturës raportuese. Koleksioni i vjetër i të dhënave të konglomeratit është i
pavlefshëm dhe as që duhet shikuar. Pasi që ai ka mundësinë e riradhitjes së grafikut të
llogarive, supozojmë që ai do të tentojë të ndërtojë një strukturë më të mirë dhe më të qartë
të serive numerike. Një ndër sfidat që ai do të ballafaqohet është fakti se herët a vonë do
të duhet të bëhet hartimi i ri i të dhënave historike në “Kryeveprën e re të serive numerike”.
Njohurinë e duhur zakonisht e posedon deparatamenti i sistemit të informimit, dhe kështu
do të bëhet ngarkimi i të gjitha të dhënave në serverin e bazës së të dhënave, do të krijohet
tabela e hartimit e më pas rinumërimi i strukturës së re.
Ai informohet se kompania posedon 500 stacione në 25 tregje, të cilat ngërthejnë edhe
qytetet kryesore ose zonat me popullsi të dendur. Të paktë janë tregjet që shtrihen në më
shumë se një shtet. Kur një stacion shitet apo zhvendoset, ai largohet nga hierakia apo në
një treg tjetër. Ka pesë nënkryetarë të përgjegjshëm për mesatarisht pesë tregje për secilin.
Secili stacion ndjek shpenzimet në 8 apo 12 departamente të ndryshme.
9.8.1.1.Sfida

Bazuar në skenarin e mësipërm, do të duhet ndërtuar një strukturë numerike e cila do t’i
plotësonte nevojat e sistemit të përgjithshëm, sistemeve tjera të shpërndara, raportimit dhe
konsolidimi finaciar, buxhetimit dhe deposë së të dhënave për analiza finaciare.
9.8.1.2.Modeli i të dhënave

Ka më shumë mënyrë per t’iu qasur një modeli të tillë. Një ndër mënyrat të cilën do ta
përkrahnin shumë menaxherë finaciarë, është modelimi i një grafiku të ri të llogarive me
dimensionet që i cekëm më parë. (Fig. 64)
Modeli i figurës 46 është mjaftë i mirë, por nga pikëvështrimi i modelimit të të dhënave kjo
qasje nuk është i optimizuar për qëllimin tonë.
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Fig. 64 Modeli i të dhënave

Problemet kryesore të këtij modeli janë:


Nëse një stacion lëvizet nga një treg në tjetrin, apo nëse përgjegjësia lëvizet nga një
nënkryetar tek tjetri, do të hasim në probleme kur do të tentojmë të raportojmë përgjat
tregjeve, bile edhe me shkruesit më fleksibil të raporteve.



Numri i dimensioneve të cilat duhet të shënohen për secilin vauçer është
jashtëzakonisht i madh.

Me shumicën e sistemeve kontabiliste të sotshme, lehtë mund të reduktojmë numrin e
shifrave të shënuara në secilin transakcion.
9.8.1.3.Modelimi financiar i të dhënave

Që të arrijmë një projektim optimal të dimenzioneve, me rëndësi është të dallojmë në mes
asaj se cilat janë dimensionet e transakcionit dhe cilat janë cilësitë apo atributet e tyre?
Dimensionin mund ta definojmë si një kod i cili ruhet brenda transakcionit me qëllim të
klasifikimit, ruajtjes dhe nxjerrjes efektive të të dhënave nga baza e të dhënave. Cilësitë
shfrytëzohen për të klasifikuar apo përshkruar dimensionet dhe për t’i kategorizuar të njejtat
në grupe të të dhënave të cilat japin vlerë për një shfrytëzues të atyre transakcioneve.
A ka ndonjë arsye pse duhet të ndiqen edhe tregu edhe nënkryetarët? Një nënkryetar është
i përgjegjshëm për pesë tregje; nga kjo rrjedh se kemi një relacion të ngushtë në mes tij
dhe tregut. Nga fakti që ekziston një lidhje e tillë e ngushtë, e a.q. lidhje një-në-një në mes
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të të dhënave, ne nuk duhet të bëjmë ruajtjen e të dy subjekteve. Nga një kod tregu, ne
mund të vërejmë edhe nënkryetarin duke shikuar në transaksionet. Pra, eliminuam një
dimension. Por, a nuk është i vlefshëm i njejti rregull edhe për lidhjen në mes stacioneve
dhe tregut. Duke shikuar në kodin e stacionit ne mësojmë se i cilit treg është e kështu
mësojmë edhe nënkryetarin. Kjo quhet normalizim i strukturës së të dhënave. Në fund
mbetemi me dimensionet në fig. 65. Siç shihet, është bërë normalizimi i të dhënave duke
krijuar kështu një strukturë shumë më të mirë e cila do tu shërbejë më mirë nevojave të
shfrytëzuesve të sistemit tonë.

Fig. 65 Modeli i të dhënave me pas normalizimit

Figura në vijim paraqet një shembull ku relacionet në mes të gjitha njësive me të cilat
komapnia në fjalë bën biznes, janë treguar në formë të degëzimit. Nuk ka inteligjencë e
biznesit pa shfrytëzimin e degëzimeve. Periudhat kohore janë mënyra më e thjeshtë e
paraqitjes së degëzimeve. Javët bëhen muaj, muajt kthehen në periudha tremujore,
tremujorët në vit. Nëse do kishim zgjedhur të ruanim të gjitha dimensionet të të gjitha
transaksioneve siç u diksutua në qasjen e parë, ajo do të ishte e njejtë me ruajtjen e vitit
një dimension tjetër nga ai i muajit apo ditëve.
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Fig. 66 Paraqitje grafike e skemës financiare

Ekzistojnë edhe disa gracka tjera ku mund të rrëzohemi. Shembull, nëse dëshirojmë të
bëjmë lidhjen e kodeve të stacioneve me ato të departamenteve, apo të stacioneve dhe të
tregjeve. Kjo do të krijojë një model më të ngurtë sepse nuk kemi një identifikues unik për
një stacion (kodi i stacionit do të paraqitej në formën 3300?? ose 3300-00:3300-99). Mundi
për një model të optimizuar dhe normalizuar të të dhënave, paraqet një “luftë” në mes faktit
se nga njëra anë dëshirojmë ta zvogëlojmë numrin e dimensioneve të ruajtura në sicilin
transaksion e nga ana tjetër si objektiv kemi gjetjen e zgjidhjes së secilit problem të biznesit
nga një burim i vetëm informacionsh. Sidoqoftë, ne mund të shtojmë inteligjencën e biznesit
tek procesi raportues, poashtu edhe menazhimin e saj duke shfrytëzuar seri inteligjente të
numrave dhe duke përdorur fuqinë e degëzimeve.
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9.8.1.4.Analiza dhe inteligjenca e biznesit

Tani që u krijua modeli më i normalizuar i të dhënave, dhe mund të plotësojmë kërkesat e
menaxherëve në lidhje me krijimin e raporteve bazuar në tregje dhe nënkryetarë (NK), vjen
momenti për të menduar se si mund të dhënave t’ju shtojmë vlerën e biznesit.
Në takimin e fundit të bordit drejtues, hetohet se NK 3, pyet për ate se a është ulur fitimi
nga shkaku i formateve të ndryshme të stacioneve apo për shkak të demografisë së tregut.
Nga kjo, duhet hulumtuar ca burime të vjetra të të dhënave për të gjetur informacion në
lidhje me atë në çfarë tipi radiostacionesh janë klasifikuar të 500-tat. Aty me siguri do të
gjejmë grupe si Rock, Pop, Lajme, Talk Show, Sport, etj. Tani pyetemi: si mund të
shfrytëzohen gjitha këto informacion ashtu që NK 3-it t’i ofrohet analiza që ai kërkon.
Depoja e të dhënave është vendi i cili ndihmon në ballafaqimin me raste të tilla. Supozojmë
se kemi të ngarkuara të dhënat në depo të cilat mund të prodhojnë baza të dhënash OLAP.
Gjithë çka duhet bërë është që të kërkojmë nga projektuesi i deposë që të ngarkojë
informaciont dhe të krijojë relacione prind-fëmijë në mes të formatit dhe stacionit. Herën
tjetër kur të gjenrohet kubi, do të mund të raportohet mbi të dhënat dhe të njejtat do të mund
të ndahen bazuar në tregun dhe formatin. Kjo shihet qartë tek figura 67. Diku më poshtë në
dokument do të shohim se të gjitha stacionet janë klasifikuara bazuar në moshën e
dëgjuesve:
15 – 18
19 – 25
26 – 35
36 – 50
51 – 65
65 e më tej.

Të gjitha stacionet janë grupuar nën klasin e viteve. Këto informacion përsëri i dërgohen
projektuesit të deposë së të ndhënave nga i cili kërkojmë të kriojë edhe një dimension tjetër.
Modeli i të dhënave tek sistemi i përgjithshëm mbështetës nuk duhet ndryshuar, sepse ato
do të përshtaten lehtë me kërkesën tonë të re si rezultat i projektimit të mirë.
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Kjo mund të duket shumë e mirë për të qenë e vërtetë, por teknologjitë ekzistojnë për të
treguar suksesin në praktikë.
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10.

INTELIGJENCA E BIZNESIT NË TELEKOMUNIKIM
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10.1.Rrjeti hardverik dhe softverik i Shërbimit Postar të Maqedonisë për
përkrahje të Inteligjencës së biznesit
Para implementimit të IT sistemeve, Shërbimi Postar i Maqedonisë bazohej në parimin e
bazave të të dhënave të shpërndara, dmth, çdo njësi kishte bazën e posaçme të të
dhënave. Transferimi i të dhënave nga njësitë deri në serverin qendror, bëhej çdo 10
minuta. Deri tani, menaxherët e këtyre sistemve kanë hasur në të dhëna jokonsistente mes
serverëve lokal dhe atij qëndror, me fjalë tjera, jo të gjitha të dhënat nga serveri lokal kanë
qenë të transferuara në serverin qëndror. Bankat kanë qenë në gjendje të hetojnë se ka
mungesë transaksionesh vetëm për pagesat e pensioneve, për të cilat ka edhe prova
shtesë nëse të njejtat janë paguar. Transaksionet tjera nuk janë të regjistruara në sistemin
e bankës, e as në serverin qëndror. Shkëmbimi i të dhënave është kryer çdo 10 minuta,
ndërsa vet procesi ka zgjatur rreth 2-8 minuta, në varësi të numrit të transaksioneve në ditë.
Nëse kjo kohë i është shtuar kohës së nevojshme për transfer nga serveri lokal në atë
qëndror, ka ekzistuar mundësia e vonesës prej 15 deri 25 minuta.

Fig. 67 Mënyra e vjetër e operimit

Pjesa më e madhe e pajisjeve dhe softverit të instaluar nëpër sportelet ka qenë në
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shfrytëzim për një periudhë mjaftë të gjatë dhe teknologjikisht të vjetëruara. Për shkak të
kësaj, SHPM nuk ishte në gjendje të zbatojë dhe aplikojë sistemet e reja të bazuara në
teknologjitë moderne. Linjat ekzistuese të telekomunikacionit nuk kanë lejuar zbatimin e
operimit on-line.
Filialet e shumta kanë qenë të lidhura me ProNetBasic (VPN) me kapacitet prej 256K; 100
njësi ishin të lidhur me linjat ISDN2 dhe 80 të tjerët me linja ADSL. Ky lloj lidhje nuk ka
siguruar cilësi siguri. Skema e mëposhtme tregon mënyrën e re të punës në SHPM që nga
2010/2011:

Fig. 68 Mënyra e re e operimit
Një ndryshim i këtillë i sistemit padyshim se kërkon edhe specifikacione të posaçme nga
ana hardverike. SHPM ka aplikuar këto specifikacione:


Përkrahje për 128 GB RAM



Procesorë Intel apo AMD me 6 bërthama



Minimum 12 GB RAM



2 Hot Swap hard disqe me nga 300 GB



Raid kontrollues SAS me bateri dhe 512MB RAM



Minimum 6 kartela rrjeti
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Fiber kanal me dy porte nga 4 Gbps



Dy njësi rryme Hot Plug me nga 460 watt



Windows Server Enterprise 2008 R2 64bit



Dy liçenca të Oracle DB Standard Edition



Dy liçenca të vazhdueshme të Oracle

Përveç kësaj janë bërë edhe këto modifikime:
Kapaciteti i disqeve:
- 5 x 146 GB 15K FC 4GB disqe
- 10 x 450 GB 15K FC 4GB disqe
- 7 x 1TB 7.2K SATA disqe

RAID nivele:
- RAID 1
- RAID 0
- RAID 1/0
- RAID 3
- RAID 5
- RAID 6

10.1.1.Multipath softver
Është aplikuar softveri me mbështetje për multipath, fail-over dhe load-balancing, pa
kufizime të numrit të serverëve.

10.1.2.Virtualizim i kapacitetit të disqeve
Si shkak i ndryshimeve të mundshme në të ardhmen, sistemi duhet të ketë përkrahje për
virtualizim të disqeve, gjegjësisht aftësi të paraqitjes virtuele të kapaciteteve ndaj hosteve,
të cilat ndryshojnë nga kapaciteti fizik real – Thin/Virtual Provisioning.
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Optimizim i sistemit
Sistemi, poashtu, duhet të ketë përkrahje për paraqitje dhe dhënie të mudësisë për QoS –
në nivel të aplikacionit apo një grupi aplikacionesh, gjë me të cilën do të mundësohet
performanca e garantuar e shërbimeve dhe aplikacioneve më të rëndësishme; gjithashtu,
sistemi duhet të mundësojë migrimin automatik të të dhënave nga disqet e ngadalshëm në
ato më të shpejtë.
Etj.
SHPM kryen transaksionet e pagesave për institucionin bankar "Banka Postale", si dhe
transaksionet për operacionet postare. Transaksionet ekzekutohen nga çdo njësi postare
në Maqedoni, të cilat numërojnë mbi 300 njësi. Çdo njësi ka një server lokal të bazuar në
Oracle (verzioni 7, 8 apo 10) ku në hardverin klient regjistrohen transaksionet. Në çdo 10
minuta ka një sinkronizim të transaksioneve bankare midis serverëve lokal me atë qëndror
(Samoil), i cili gjendet me qendër në Shkup; çdo 24 orë ka një sinkronizim të transaksioneve
postare midis serverëve lokal dhe serverit qëndror, Aladin, i cila poashtu gjendet në Shkup.
Aplikacioni për operacionet bankare është zhvilluar në Delphi 3, dhe ende nuk ofron
ekzekutimin e njëkohësishëm të transaksioneve (mënyra online e operimit). Prandaj, ende
ekziston nevoja për dhënien e mundësisë për ekzekutimin e transaksioneve në kohë reale,
gjë kjo e cila klientëve do tu mundësojë përditësime në çdo kohë. Sidoqoftë, përpjekjet
bëhen në mënyrë të vazhdueshme, me qëllim të përmirësimeve të mëtutjeshme në një të
ardhme sa më të afërt.
Këto projekte duhet të ofrojnë një zgjidhje e cila do të mundësojë kryerjen e njëkohësishme
të transaksioneve në mënyrë të centralizuar të punës klinet – server. Në rast të ndërprerjes
së lidhjes, do të duhet të jepet mundësia për të operuar me metodën e vjetër të punës,
gjegjësisht të mundësohet futja lokale e të dhënave të cilat do të sinkronizohen me qendrën
menjëherë pas rivendosjes së lidhjes. Si masë sigurie, secili transaksion i krijuar do të duhet
të regjistrohet edhe në serverin lokal.
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Fig. 69 Paraqitje e detajuar e sistemit

Kjo formë e operimit ka mundësuar realizimin sa më të lehtë të punëve në SHPM. Të
gjitha këto projekte kanë dhënë këto rezultate:


Ekzistimin e një baze të vetme të të dhënave



Të gjitha transakcionet në sportelet e PM-së realizohen në mënyrë identike me
ato në banka



Të gjtha informacionet e nevojshme të cilat kanë të bëjnë me pagesat në sportelet
e PM-së, nxirren drejtpërsëdrejti nga sistemi informativ i bankës



Në të gjitha sportelet e PM-së dhe BP-së, fitohet saldo e përditësuar me
ndryshimet e fundit, pa marrë parasysh origjinën e atij ndryshimi (a është nga
posta apo nga banka)



Në sportelet e PM-së aplikohen të njejtat kontrolle të hyrjes si ato në bankë



Të dhënat për blokim/deblokim nga sistemi informativ i bankës janë të qasshme
në të njejtën kohë



Përveç shërbimev ekzistuese, në sportelet e PM-së, ofrohen edhe të gjitha
shërbimet të cilat banka ua ofron klientëve

Për realizimin e projekteve në fjalë, janë bërë kontratat në vijim:
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Projekti

Data

N. Arkivor

Firma

1.

Automatizimi i njësive

24.11.2010

02JN-1972/1

Acceko CEE

2.

Fiskalizimi injësive

28.06.2010

02JN-1264/1

Duna
Computers

3.

Rekonstruimi i serversalës

4.

Zgjedhja e lokacionit
rezervë përkontinuitet

01.07.2011

02JN-1399/1

Telelink MK

19.05.2011

02JN-1227/1

NetBit

20.06.2011

02JN-1402/1

Makedonski

biznesi
5.

Përmirësimi dhe rinovimi
i infrastrukturës së

Telekom

komunikimit dhesistemit

6.

Zhvillimiiaplikacioneve
për operim on-line

14.09.2010

02JN-1625/1

Ultra DOO

28.07.2011

02JN-1538/1

Ultra DOO

28.09.2010

02JN-1705/1

Acceko CEE

Fig. 70 Realizuesit e projektit
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PËRFUNDIM
Secila metodologji e projektimit dhe implementimit të sistemeve të informacionit duhet të
karakterizohet me disa ligje. Në rastin e inteligjencës e biznesit duhet të kemi një
vëmendje e posaçme në lidhje e këto pika:


Zgjidhjet e inteligjencës e biznesit duhet të jenë fleksibile. Në momentin që
ndryshon biznesi, organizatat do të duhet të rregullojnë sistemet e tyre të IB-së për
tu përshtatur me kushtet e reja;



Sistemet e inteligjencës e biznesit duhet të jenë të pavarura nga hardveri apo
platforma softverike e tyre; me fjalë tjera, është e rekomanduar që sistemi për
analiza multidimensionale të ketë një bashkëpunim të mirë me baza të ndryshme
(DB2, Oracle, MS SQL Server, etj.) dhe të funksionojë në sisteme tanimë të
testuara dhe të zakonshme si Windows, Unix apo MacOS. Zgjidhjet e tilla do të
mundësojnë rregullimin më të mirë të sistemit në përputhje me infrastrukturën e
teknologjive informative të një ndërmarrjeje;



Kur krijojmë sisteme të inteligjencës e biznesit, duhet kushtuar kujdes faktit se
nëpër organizata ekzistojnë sisteme të ndryshme të teknologjive informative;



Zgjidhjet e inteligjencës e biznesit duhet të jenë të shkallëzueshme. Fleksibiliteti
dhe arqitektura e hapur lejojnë zgjerimin më të lehtë të sistemit. Kjo është
posaçërisht e rëndësishme në rastet kur lind nevoja për informacion të reja apo
kur rritet sasia e informacionve që duhet procesuar;



Sistemet e inteligjencës e biznesit duhet të bazohen në teknologji moderne. Është
e nevojshme tu kushtohet kujdes emrave të njhohur në fushën e zhvillimit të
aplikacioneve të IB-së. Vetëm atëherë mund të presim stabilitetin e duhur të
teknologjive që kemi blerë.

Sistemet e inteligjencës e biznesit ofrojnë mundësinë për një menaxhim mjaftë efikas të
ndërmarrjeve. Megjithatë, ato sisteme kërkojnë analistë, projektues, shfrytëzues të aftë
dhe kulturë të lartë organizative.
Realiteti socio-ekonomik i organizatave bashkëkohore ka bërë që ato patjetër të kërkojnë
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instrumente të cilat do të lehtësonin nxjerrjen, procesimin dhe analizën efektive të sasive
mjaftë të mëdha të të dhënave që vijnë nga burime të ndrsyhme.
Sot, shumë TI sisteme janë të zhvlerësuara në masë të madhe. Nga kjo, shumica e
sistemeve menaxhuese të informacionit nuk i kanë plotësuar kërkesat e vendimmarrësve,
si:


Marrja e vendimeve kur jemi nën presion kohor



Monitorimi i konkurencës



Posedimi i informacionve që pasqyrojnë pikëvështrimet e ndryshme brenda
kompanisë



Ndërmarrja e analizave të vazhdueshme të të dhënave dhe të pasurit konsideratë
variantet e ndryshme të performancës organizative

Megjithatë, siç u pa edhe nga punimi, viteve të fundit janë bërë diskutime dhe zhvillime
të shumta mbi inteligjencën e biznesit duke inkuadruar këtu teknikat OLAP, pasurimin e
të dhënave apo deponimin. Kjo ka sjellur një përparim të jashtëzakonshëm në fushën e
aplikacioneve të IB, implementimi i së cilave ka ndihmuar në masë të madhe procesin
vendimmmarës në këto kohëra të konkurencës së jashtëzakonshme.
Mirëpo, është me rëndësi të përmendet se aplikimi i sistemeve të inteligjencës e biznesit
në organizata, ka kuptimin dhe efektin e duhur atëherë kur ato nuk janë të interesuara
vetëm për regjistrimin pasiv të të dhënave. Kompanitë duhet të fokusohen edhe në
interpretimin e tyre në një kontekst më të gjërë, p.sh., të dihet kur është më i rëndësishëm
të kuptuarit e asaj se cilat janë pritjet dhe preferencat e konsumatorëve se sa të gjendet
sasia e të hyrave të fituara. Me fjalë tjera, sistemet e inteligjencës e biznesit duhet të
korespondojnë ngushtë me objektivat e ndërmarrjes.
Duhet ditur që secili në organizatë mund të përmirësojë performancën e tij nëse merren
vendime bazuar në informacione faktike e jo me të qëlluar apo bazuar në atë se çka është
bërë vitin paraprak. Të dhënat historike do të zëvendësohen me ato në kohë reale dhe
me parashikimet. Perspektiva e fragmentuar do të zhduket dhe e njejta do të
zëvendësohet me ato holistike. Do të largohemi naga rezultatet retrospektive raportuese
dhe do të shfrytëzojmë informacionet faktike në kohë reale dhe njohuritë analitike.
Nëse e gjithë kjo na duket jo reale, vetëm imagjinoni të gjitha informacionet që faqet e
internetit si Facebook i kanë në lidhje me konsumatorët e tyre.
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Ashtu si epoka industriale ndryshoi sjelljen e përditshme të njerëzve, epka e informacionit
të bëjë të njejtën gjë. Në fillim do ta refuzojmë, pastaj do ta shqyrtojmë e më në fund do
t’i adoptojmë ndryshimet pa e hetuar fare. Nëse nuk e pranojmë këtë, vetëm kujtoni sa
njerëz refuzuan ndërtimin e kullës së Eifelit në Paris. Në të njejtën mënyrë, epoka e
informacionit do të na ofrojë liri e cila në fillim nuk do na pëlqejë, por që më vonë do të
jetë e pandashme nga mënyra jonë e jetesës.
Inteligjenca e biznesit jo vetëm që lëviz shumë shpejtë, por gjithashtu është në proces të
shndërimit nga një analizë konvencionale në një depërtuese, e cila i pajis të gjithë në
organizatë dhe në sferën private me analiza në kohë reale, vigjilencë dhe mekanizma
fidbeku. Kjo është një zhvendosje drejt një paradigme me përparësi të mëdha potenciale
dhe me një domethënie të jashtëzakonshme në kulturën organizative. Kjo tanimë, është
duke u zhvilluar.
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