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Përmbledhje:
Teknologjia e Informacionit dhe e komunikimit vlerësohet si mjeti medial më i
fuqishëm i edukimit në këtë shekull. Në ditët e sotme është hapur debati nëse ka
ndryshuar kuptimi klasik i edukimit. Në të vërtetë ka ndryshuar disi konceptimi i
edukimit si proces, i cili nuk mund të kufizohet vetëm në formën klasike të dijes dhe
transmetimit të saj brenda institucioneve klasike. Sistemi arsimor shqiptar gjithnjë e
më shumë po mundohet të përshtatë teknologjinë e informacionit në mjediset e saj të
mësimdhënies. Teknikat dhe aplikacionet e zhvilluara në sistemet arsimore të huaja,
sidomos ato perëndimore janë një objektiv gjithnjë dhe më i afërt për ne. Në këtë
studim kemi si qëllim te identifikojmë të mirat që sjell përdorimi data mining & webit semantik në sistemin arsimor shqiptar, duke dhënë një përshkrim të teknikave më të
përdorura në fushën e edukimit. Ky punim paraqet disa nga teknikat dhe aplikimet më
të përdorura në këtë fushë dhe përshtatjen e tyre në mjedisin arsimor shqiptar, duke
nxjerrë në pah avantazhet që mund të sjellin këto teknika gjatë përdorimit. Kemi
përmendur përdorimin e platformës LMS E-Front. Ajo lejon zbatimin e teknikave
Data Mining mbi të dhënat që krijohen në këtë platformë. Zbulimi i avantazheve
shërben si shtysë për zbatimin e këtyre teknikave në sistemin arsimor, përkatësisht në
proceset e mësimdhënies dhe mësimnxënies. Përmes këtij studimi u arrit të njihej
mjedisi arsimor shqiptar aktual, raporti që ai ka me teknologjinë, si dhe prirjet e
përdorimit të paisjeve dhe aplikacioneve teknologjike në kurse të ndryshme të
kurrikulave përkatëse. Përdorimi i mjeteve teknologjike krijon një ndërveprim aktiv
mësues-nxënës ose student-lektor. Kështu mund të arrijmë rritjen e angazhimit të
nxënësve/studentëve ndaj proceseve të mësimdhënies dhe mësimnxënies, të cilët
mund të kenë lehtësi në të mësuarit kudo dhe në çdo kohë; Ata mund të marrin
vendime më të mira për të ardhmen e tyre; Krijohet lehtësi në kontrollin e
vazhdueshëm të performancës së shkollës/universitetit përsa i përket stafit apo
nxënësve/studentëve etj. Pra nqs kemi zbatim të plotë të këtyre teknikave dhe
metodave, ashtu siç i kemi paraqitur edhe në studim, themi që mund të arrihet një
performancë e lartë e sistemit arsimor shqiptar.
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Abstract
We are a developing country. Information and communication technology is
considered as the most powerful media tool of education in this 21-st century.
Nowadays it’s an open discussion whether education has changed the classical sense.
Albanian education system increasingly is trying to adapt information technology in
its teaching environments. Techniques and applications developed in foreign
educational systems, especially Western ones, are always a target and the nearest to
us. This article aims to present some of the techniques and applications used in
foreign educational systems, and adapting to the Albanian educational environment,
highlighting the advantages that can bring these techniques throughout use. We
mentioned the use of E - Front LMS platform. It allows the implementation of Data
Mining techniques on data generated from this platform. This study allows us to
recognize the current Albanian educational environment, the relationship that it has
with technology, and trends in use of equipment and technological applications, in
various courses. The use of technological tools creates an active interaction teacher student or student - lecturer. So we can increase the involvement of students to the
teaching and learning processes, which may facilitate learning anywhere and anytime;
They can take the best decisions for their future; So if we have full implementation of
these techniques and methods, as we have shown in the study, we can achieve high
performance of the Albanian education system .
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Hyrje

" Edukimi është lëvizje nga errësira në dritë. "
Allan Bloom
Sistemi arsimor shqiptar gjithnjë e më shumë po mundohet të përshtatë teknologjinë e
informacionit në mjediset e saj te mësimdhënies. Teknikat dhe aplikacionet e
zhvilluara në sistemet arsimore të huaja, sidomos ato perëndimore janë një objektiv
gjithnjë dhe më i afërt për ne. Këtu dëshiroj të paraqes disa nga teknikat dhe
aplikacionet më të përdorura në sistemet arsimore të huaja, dhe përshtatjen e tyre në
mjedisin arsimor shqiptar, duke nxjerrë në pah avantazhet që mund të sjellin këto
teknika gjatë përdorimit. Teknologjia e Informacionit dhe e komunikimit vlerësohet si
mjeti medial më i fuqishëm i edukimit në këtë shekull. A ka ndryshuar kuptimi klasik
i edukimit?
Kompjuteri dhe Interneti sot shihen si një nga teknologjitë më të nevojshme në fushën
e mësimdhënies. Interneti eshtë teknologjia qe ka revolucionalizuar mësimdhënien në
çdo skaj të botës. Ka ndryshuar koncepti i procesit të edukimit, i cili nuk mund të
kufizohet vetëm në formën klasike të dijes dhe transmetimit të saj brenda
institucioneve klasike. Marrëdhënia PC-Internet në çdo shkollë, është një realitet që u
bë motori kryesor i ndryshimit dhe modernizimit të sistemit tonë arsimor. Kurrikulat e
kurseve po ndryshojnë me shpejtësi, duke u mbështetur maksimalisht në TIK.
Mësuesit e lëndës TIK janë trajnuar për të qenë avangard me këtë fushë të re që po
zhvillohet. Mësuesit e lëndëve të tjera po aftësohen për përdorimin e TIK në
programet e lëndëve përkatëse. Procedurat e provimeve po dixhitalizohen, janë
ndërtuar sistemet elektronike për regjistrat kombëtar të nxënësve, studentëve,
mësuesve dhe pedagogëve. Teknologji quajmë çdo teknike, material apo pajisje e cila
zgjeron aftësitë njerëzore.
Kjo temë përfshin fushën e përshpejtimit të procesit të mësimnxënies nëpërmjet
mjeteve dhe teknikave të WEB-it (web-accelerated learning process). Kjo metodologji
eshte e orientuar per shkollat 9-vjeçare dhe të mesme. Por gjithashtu nuk mbetet pas
edhe sistemi universitar, tek i cili gjejnë zbatim të plotë këto teknika. Për realizimin e
këtij disertacioni duhet të dizenjohet infrastruktura e duhur duke përdorur një
platformë që është e përshtatshme për Internet, duke përfshirë këtu mjetet për Data
Mining dhe mjetet për Web-in Semantik.
Teknologjitë SW gjithashtu po zhvillohen shume në fushën arsimore. Teknikat e
përdorura mund ti specifikojmë sipas: e-learning, hypermedia, web mining dhe
sistemet inteligjente. Këto mjete i quajmë lehtësi ose facilitete në procesin e të
mësuarit. Një nga aspektet më të përdorura të këtyre teknikave në procesin arsimor
është E-learning. E-learning përshkruan metodat e mësimdhënies dhe mësimnxënies,
që suportohen përmes përdorimit të teknologjisë. Këto metoda përfshijnë: aksesimi
online i informacionit, mjetet e komunikimit dhe multimedia, vlerësimi online etj. Një
avantazh i e-learning është rritja e mundësisë për te dialoguar, qe i ofrohet studenteve
dhe mësuesve, e cila rrit përvojën e të mësuarit. Mjedisi E-learning është një mënyrë
për rritjen dhe zgjerimin e procesit të mësimdhënies. Ai bazohet në një pikëpamje
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bashkëpunuese e cila ndikon në të ardhmen e sistemit arsimor. Të mësuarit
bashkëpunues është një metodë e cila kënaq objektivat që ne kemi, duke bërë
integrimin e procesit të të mësuarit, mjeteve dhe metodave teknologjike.
Në këtë punim kemi paraqitur një përshkrim të përgjithshëm të elementeve,
shërbimeve dhe teknikave web më të përdorura në mjedisin arsimor. Jemi munduar të
tregojmë se cilat janë avantazhet e përdorimit të tyre. Kështu ne të mundohemi ti
përshtatim me mjedisin tonë arsimor, pasi mendojmë dhe besojmë se do të kemi rritje
dhe efikasitet të performancës së sistemit arsimor shqiptar. Duke përdorur mjetet
teknologjike krijojmë një ndërveprim aktiv mësues-nxënës. Avantazhet mund ti
përmbledhim në disa pika, si: Rritja e angazhimit të studentëve. Lehtësi në të mësuarit
kudo dhe në çdo kohë. Të marrin vendime më të mira. Lejon fokusimin e fakulteteve
drejt kërkimit dhe udhëzimeve. Të modernizojë detyrat administrative etj. Kjo temë
në pamje të parë duket gjithëpërfshirëse, por në fakt kërkon të tregojë se sa ndikojnë
në efikasitetin e sistemit arsimor këto teknologji. Studimi është realizuar sipas një
krahasimi të vazhdueshëm të zbatimit të këtyre mjeteve në mjedisin ndërkombëtar,
dhe gjetjen e një forme zbatimi konkrete në mjedisin shqipëtar.
Duke qënë se këtu në Shqipëri jemi në hapat e parë të zbatimit të këtyre teknikave,
atëherë studimi bazohet në të dhënat e nxjerra nga një pyetësor, i cili i është drejtuar
grupmoshave të ndryshme (nxënës, studentë dhe mësues në cikle të ndryshme
studimesh). Pyetësorin e kemi bazuar në zhvillimin teknologjik, platformat LMS,
aplikacionet Data Mining dhe Semantic Web, dhe sistemin arsimor shqiptar. Të
dhënat e marra nga pyetësorit na ndihmojnë që të njohim mjedisin arsimor shqiptar,
mënyrat e zhvillimit të procesit mësimor, prirjet e nxënësve dhe studentëve, të
kuptojmë se cilat janë nevojat e mangësitë në këtë mjedis, si dhe të kuptojmë kush
është lidhja e mjedisit arsimor shqiptar me paisjet dhe aplikacionet teknologjike. Të
gjitha përgjigjet e pyetësorit janë hedhur në një skedar eksel, dhe janë trajtuar përmes
algoritmeve DM, për të krijuar rregulla dhe rezultate rreth përgjigjeve të dhëna. Këto
rregulla dhe rezultate na shërbejnë për të njohur konkretisht mjedisin e studiuar dhe
për të parë se ku mund të gjejnë zbatim mjetet teknologjike të përmendura më lart.
Gjithashtu një pjesë tjetër e studimit, ku ne jemi ndalur, janë edhe metodat e web-it
semantik, edhe kjo e parë në aspektin e mjedisit edukativ dhe arsimor. Këto teknika
kanë marrë një zhvillim të madh kohët e fundit, duke u munduar të lehtësojnë
aplikacionet dhe të rritin sasinë e informacionit të përpunuar në njësinë e kohës. Nga
studimet e bëra, shikohet që lidhja e shërbimeve SW me sistemin arsimor dhe
edukativ është përmes platformave LMS, librarive dixhitale, si dhe krijimit të
ontologjive në shërbim të procesit të mësimdhënies dhe mësimnxënies. Duke shikuar
këto zbatime konkrete të SW në shërbim të mjedisit edukativ, mendojmë të krijojmë
një model njohurish në lidhje me kurrikulën e sistemit arsimor shqiptar, e cila i vjen
në ndihmë këtij sistemi në çdo hallkë të tij: 9-vjeçare, e mesme apo universitet.
Qëllimi i kësaj teze është njohja e mjedisit arsimor me mjetet teknologjike, të cilat
rritin performancën dhe efikasitetin e tij, zbatimin konkret të tyre mbi të dhënat
arsimore shqiptare, paraqitjen e avantazheve dhe disavantazheve etj. Kjo tezë bazohet
në dy drejtime:
1) Njohja me përdorimin konkret të mjeteve teknologjike në mjedisin arsimor
shqiptar dhe qasja me teknikat dhe metodat e reja aplikative.
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2) Organizimi i sistemit arsimor shqiptar sipas një modeli bazuar në modelimin e
njohurive dhe përdorimin e librarive dixhitale.
Ky studim është oragnizuar në 5 kapituj. Më poshtë po tregojmë një përmbledhje të
secilit kapitull të disertacionit:
Kapitulli I shërben për të na njohur më mirë me elementët kryesorë të studimit siç
janë: interneti, data mining dhe web-i semantik.
Kapitulli II tregon strukturën e sistemit arsimor shqiptar, qasjen e tij me TIK. Në këtë
kapitull paraqesim lidhjen e mjeteve teknologjike me procesin e mësimdhënies dhe
mësimnxënies. Gjithashtu këtu tregohen avantazhet dhe disavantazhet qe mund te
sjell përdorimi i këtyre metodave.
Kapitulli III flet për Data Mining, një teknologji e re e cila vitet e fundit është
zhvilluar shumë. Këtu ne do njihemi me konceptin e DM, zbatimet e saj në fusha të
ndryshme dhe qasjen me sistemin edukativ dhe arsimor.
Kapitulli IV flet për web-in semantik, një aspekt i ri i shërbimeve web, i cili vitet e
fundit është zhvilluar shumë. Këtu ne do njihemi me konceptin e WS, shërbimet e
shumta që ofron, zbatimet e tij në fusha të ndryshme dhe qasjen me sistemin edukativ
dhe arsimor.
Kapitulli V është kapitulli që trajton studimin e plotë, duke ju referuar pyetjeve dhe
përgjigjeve të dhëna. Në këtë kapitull tregohet hap pas hapi puna studimore e
realizuar gjatë këtyre viteve të studimit dhe rezultatet e arritura.
Në fund përmes 3 anekseve do jepen rezultatet e arritura nga aplikimi, mbledhja dhe
përpunimi i të dhënave të nxjerra nga pyetësori, si dhe zbatimi i teknikave SW në
sistemin arsimor.
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Kapitulli I - Interneti, data mining dhe web-i semantik
Teknologjia është një koncept i gjërë që merret me aplikimin e njohurive të ndryshme.
Kompjuteri dhe Interneti sot shihen si një nga teknologjitë më të nevojshme në çdo
cep të mësimdhënies. Interneti eshtë teknologjia qe ka revolucionalizuar
mësimdhënien në çdo skaj të botës. Përmes tij u arrit që mësuesi të mos jetë e vetmja
pike referimi, por të jetë koodinatori i hyrjeve të reja në kulturën arsimore të nxënësit.
Deri para pak kohësh keto teknologji konsideroheshin risi, tashmë ato janë te
domosdoshme për shkak të orientimeve teknologjike që kanë përfshirë procesin e
mësimdhënies.
Ne jetojmë në një kohë që ndryshon vazhdimisht. Disa vjet më parë, ideja që ju të
kishit një kompjuter personal sapo kishte filluar të merrte jetë. Sot, kompjuterat
personalë janë aq të zakonshëm saqë shumë të rinj nuk diskutojnë të paturin në
shtëpitë e tyre një PC ose jo, por ata kanë në zotërim më shumë se një PC, telefon
celular, aparate dhixhitale, I-pad etj.
Tre elementët kryesor në fushën e teknologjisë që kanë patur zhvillim vitet e fundit
dhe gjejnë zbatim në shumë aspekte të jetës sonë janë: Interneti, Data Mining dhe
Web-i Semantik. Çdo veprim sot është i lidhur me mjetet teknologjike. Shërbimet
web po rrisin gjithnjë e më shumë cilësinë e tyre, që do të thotë se gjithnjë e më
shumë përgjigje inteligjente marrim për problematikat tona. Fushat ku i shohim këto
mjete teknologjike të përdorura janë: bankat, transaksionet në biznes, telekom, të
dhënat shkencore, web-i, e-commerce etj. Siç u tha dhe më lart në këtë tezë
doktorature kërkojmë të tregojmë mënyrat e përdorimit të këtyre mjeteve në sistemin
arsimor, dhe integrimin në mjedisin arsimor shqiptar.
1.1

Interneti dhe lidhja e tij me sistemin arsimor

Vitet e fundit numri i kompjuterëve, e me të edhe numri i shfrytëzuesve të tyre çdo ditë po
rritet. Përmasat e punëve në kompjuterë dita ditës janë më të mëdha, gjithashtu edhe numri i
informacioneve të përpunuara dhe nevoja për transmetimin e tyre. Një nga ndërlidhjet më
të zakonshme është Interneti. Interneti është rrjet kompjuterik i komunikimit botëror. Ai
përbëhet nga qindra e mijëra rrjete kompjuterike, të madhësive të ndryshme, të cilat janë të
lidhura ndërmjet vetes dhe kanë shtrirje gati në të gjithë rruzullin tokësor. Shpikja më e
madhe e njerëzimit pas rrotës e zjarrit është interneti. Ai po transformon gjithnjë e më tepër
jetën e njeriut. Interneti mundësoi komunikimin e shpejtë ndërmjet individëve,
institucioneve dhe organizatave. Ai është enciklopedia më e madhe e botës moderne. Në
internet mund të komunikoni, mund të lexoni, mund të informoheni, mund të blini e të
shisni mallra dhe shërbime, mund të paguani faturat e shtëpisë dhe të biznesit, të paguani e
të paguheni, mund të botoni, të dëgjoni muzikë, të shikoni koncerte e filma, mund të bëni
shkollë e trajnime profesionale me korrespondencë etj.
Interneti u fut për herë të parë në Shqipëri në vitin 1991 nga Fondacioni Soros. Gjatë këtyre 20
viteve, janë krijuar mjaft kompani sidomos në qytetet e mëdha të vendit, të cilat ofrojnë
përdorimin e tij. Duhet ta kemi të qartë se: përdorimi i internetit është një dëshirë dhe nevojë e
domosdoshme për Shqipërinë në përgjithësi dhe rininë shqiptare në veçanti.

Teknologjia dhe arsimi po ndërthuren gjithnjë e më shumë dhe çdo mësues ka disa
mjete të preferuara teknologjike që e bëjnë më të lehtë punën e tij me studentët. Sot
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shkolla është në kushtet e konkurencës për formimin dhe riformimin e njerëzve,
ndërsa dikur ishte institucioni i vetëm i dijes. Këtë e themi jo në kuptimin figurativ,
por në kuptimin e drejtpërdrejtë, nuk duhet të habitemi nëse nxënësi di dicka më
shumë se mësuesi. Shkolla sipas mendimit tonë ruan e do të ruajë rolin e krijimit të
standardeve inicializuese në dije dhe njohuri. Do të jetë elementi kyç për arritjen e
suksesit në procesin e të nxënit, ajo është motivimi i nxënësve. Njohja e vazhdueshme
e nxënësve me shkallën e përmbushjes së objektivave nga ana e tyre përbën një
mekanizëm të fuqishëm motivimi, i cili duhet të shihet me përparësi nga mësuesit. Të
rinjtë e sotëm, janë shumë të lidhur me boten e Internetit. Gjithashtu falë ndryshimeve
ne kurrikulën Kombëtare, ata kanë mundësi që të mësojnë përdorimin e kompjuterit,
por edhe të shfrytëzojnë bazen materiale të laboratoreve të informatikës që ndodhen
në shkolla dhe universitete. Fakti se nxënësit pëlqejnë me shumë orët e mësimit të
shoqëruara me mjete teknologjike, duke ja bërë orën më të këndshme dhe duke ja
lehtësuar procesin e të nxënit është një objektiv që duhet patur gjithmone parasysh.
Pasi kjo rrit edhe angazhimin e nxënësve në procesin mësimor, duke rritur edhe
performancën e sistemit arsimor.
Po ndryshon me shpejtësi kurrikula e mbështetur në TIK, ku të gjithë mësuesit e
lëndës TIK janë trajnuar dhe mësuesit e lëndëve të tjera po aftësohen për përdorimin e
TIK në programet e lëndëve përkatëse, provimet po dixhitalizohen, janë ndërtuar
sistemet elektronike për regjistrat kombëtar të nxënësve, studentëve, mësuesve dhe
pedagogëve, çdo student do të ketë një numër kombëtar regjistrimi. Administrimi dhe
menaxhimi i sistemit arsimor po modernizohet në të gjitha nivelet e tij.
1.2

Data mining, zbulimi i njohurive mbi nje bazë të dhënash

Zhvillimet e fundit në teknologjinë e informacionit kanë çuar në rritjen e sasisë së të
dhënave në aspekte të ndryshme të jetës, si: në kompanitë e ndryshme, në qeveri dhe
në shkencë. Me këtë rritje të të dhënave, ekziston edhe një rritje në kërkesat për
krijimin e teknikave analizuese për këto të dhëna. Çfarë atëherë është Data Mining?
Për fat të keq, nuk ka asnjë përgjigje të qartë.
Ne jemi të mbingarkuar nga të dhënat, sasia e të cilave në botë dhe në jetët tona duket
sikur rritet vazhdimisht. Qëllimi për të ndërtuar një sistem kompjuterik që përshtatet
me mjedisin dhe mëson nga eksperiencat e tyre ka tërhequr kërkuesit nga fusha te
ndryshme, duke përfshirë shkencat kompjuterike, inxhinierinë, matematiken, fiziken
etj. Nga ky hulumtim kanë dalë një shumëllojshmëri teknikash të të mësuarit që kanë
aftësinë për të transformuar shumë fusha shkencore dhe industriale. Teknikat dhe
metodat DM, mund te përdoren në çdo aspekt të jetës sonë, si biznes, bio-informatike,
mjekësi, lojëra, inxhinieri etj. Tani janë përshtatur edhe në mjedisin e mësimdhënies.
Disa studiues i referohen këtij procesi si 'Zbulimi i Njohurive në bazat e të dhënave'
(KDD), dhe thonë se të DM është një nga teknikat e mundshme analizuese; të tjerë
kanë tendencën ta quajnë si Data Mining procesin në tërësi. Çfarë është e qartë, është
se "Data Mining" lidhet fort me disa fusha kërkimore. DM përfshin statistikat,
teknologjinë e bazës së të dhënave, makinat e të mësuarit dhe vizualizimin.
Idealja për DM është të bëjë magji: një bazë të dhënash e dhënë si input në një
proces, një klasifikues optimal ose një përshkrim konciz të marrëdhënieve interesante
duhet të ekzistojë. Megjithatë, një kompjuter nuk mund të kryejë magji, dhe se kjo
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pamje e idealizuar e DM është një përrallë. Që të kemi një DM aktive nevojitet
përfshirja e njeriut. Nëse dikush ka një sistem në të cilin e gjithë dija njerëzore është e
koduar, mund të përdorni këtë sistem për të filtruar marrëdhëniet që janë gjetur nga
një algoritëm DM.
1.3

Web-i semantik, standarte dhe zgjidhje

World Wide Web është burimi më i madh dhe i vetëm i informacionit që njerëzimi ka
prodhuar ndonjëherë. Kohët e fundit, përdorimi i teknologjive semantike ka patur
shumë interes. Shtimi i përdorimit të këtyre teknologjive, pjekuria e tyre jo vetëm në
aspektin e performances por edhe të qëndrueshmërisë është i një rëndësie të veçantë.
Web-I Semantik është një përpjekje për të rritur web-in aktual, kështu që një PC
mund të procesojë, të interpretojë dhe të lidhë informacionin e paraqitur në WWW,
kështu që njerëzit mund të marrin njohuritë e kërkuara. PC të ndryshme janë krijuar
që të ndihmojnë për këtë qëllim. Këto teknologji janë në rritje çdo ditë dhe duhet të
gjejnë mënyra për të përshtatur teknikat e tyre të mësimdhënies dhe trajnimit të
mësuesve.
Web-i semantik është një vizion i informacionit që është i kuptueshëm nga
kompjuterat, ku publiku kryen më shumë punë ‘të lodhshme’, përfshirë në gjetjen,
ndarjen dhe kombinimit të informacionit në web. Web-i semantik merr zgjidhjen e
mëtejshme. Web-i semantik nuk është një entitet i ndarë nga WWW. Ai është një
zgjerim në Web që shton të dhëna dhe metadata të reja për dokumentet ekzistuese në
Web, duke i shtrirë ato dokumente në të dhëna. Web-in semantik mund ta quajmë një
projekt që synon të ndryshojë paraqitjen e të dhënave në faqet Web, në mënyrë të tillë
që të kuptohet nga kompjuterët, duke mundësuar makinat të bëjnë kërkimin,
përmbledhjen dhe kombinimin e informacionit në web pa nevojën e një operatori
njerëzor. Web-i semantik është një hulumtim i cili përpiqet dhe synon të bëjë
përmbajtjen Web të aksesueshme ndaj makinave në një mënyrë që shkon përtej
paraqitjes së thjeshtë të përmbajtjes. Qëllimi i tij mund të përshkruhet shkurtimisht si
pasurimi i Web-it ekzistues, me meta-data dhe ti përpunojë këto të dhëna në mënyrë
që të sigurojë sisteme bazuar në web me aftësi të avancuara (të ashtuquajtura
inteligjente), në veçanti sipas një pëmbajtje të vetëdijshme dhe mbështetje në
vendime.
1.4

Web-i semantik dhe teknologjia

Teknologjitë semantik Web mund të konsiderohen në shtresa, ku çdo shtresë qëndron
mbi dhe zgjeron funksionalitetin e shtresave nën të. Megjithëse për web-in Semantik
është folur shpesh sikur të ishte një entitet i veçantë, ai është një zgjerim dhe rritje e
Web-it ekzistues sesa një zëvendësim i tij. Teknologjitë Semantic Web janë të njohura
në fusha të tilla si shkencat jetësore dhe ato hulumtuese, ku psh mund të ndihmojë
hulumtuesit për mbledhjen e të dhënave të ndryshme mbi ilaçe dhe sëmundje që kanë
emra të ndryshëm në pjesë të ndryshme të botës.
Teknologjitë Semantic Web janë një çelës i ndjeshëm në rritjen në të ardhmen të
aplikacioneve Web. Përmes Semantic Web, aplikacionet dhe shërbimet Web mund të
komunikojnë më lehtë me njëri-tjetrin, dhe të dhënat mund të shkëmbehen lehtësisht
midis sistemeve të ndryshme.
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Një nga sfidat kryesore për Web-in semantik është krijimi i Informacionit semantik.
Ka dy qasje të ndryshme se si meta-të dhënat (meta-data) mund të prodhohen.
Megjithatë, asnjëra prej tyre nuk është e lehtë për tu realizuar.
Nga njëra anë, njerëzit mund të sigurojnë këto të dhëna duke përdorur një makinë që
interpreton një kod specifik, duke përdorur p.sh. XML, RDF, OWL etj., por që në
praktikë "ne mund të shohim shumë praktikues që tregojnë rezistencë kur kërkohet të
shtohen metadata të strukturuara."(Koper 2004, 17).
Nga ana tjetër ne mund të përdorim gjithashtu qasjet induktive, për etiketimin dhe
prodhimin e strukturës: Kompjuterët mund të prodhojnë meta-të dhëna automatikisht,
p.sh. nga teknika gjuhësh natyrore të përpunimit, të tilla si test mining (Furdik, Paralič
& Smrž 2008) ose nga disa analiza semantike të fshehura.
Ontologjitë janë hapi i ardhshëm në kapjen e njohurive. Një ontologji përcakton
termat, konceptet dhe marrëdhëniet e tyre me njëri-tjetrin aq sa për të mbështetur
interpretimin e makinës. Një koncept mund të mendohet si një burim, i identifikuar
nga një Uniform Resource Identifier (URI). Burimet mund të ekzistojnë në Web
(p.sh., një dokument që mund të shikohet) ose të jenë të përfaqësuara në Web (p.sh.,
një person).
Përdorimi i teknologjisë semantike për momentin është në fillimet e tij. Ekzistojnë
disa projekte dhe mjete, të cilat zhvillojnë skenare si mbështetje për zhvillimin dhe
rikthimin njohurive, por vetëm pak prej tyre kanë një fokus të veçantë në procesin e të
mësuarit.
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Kapitulli II - Procesi i të mësuarit në sistemin arsimor
shqipëtar
Mësimi është një proces i organizuar dhe i planifikuar më qëllim që të realizohet
përvetësimi i diturive në fusha të caktuara. Është një proces që mundëson krijimin dhe
përsosjen e shkathtësive dhe shprehive të një individi. Në psikologjinë shkencore
termi i mësimit ka një kuptim më të gjerë sesa ai për të cilin mund të përdoret në jetën
e përditshme. Procesi i të mësuarit përmbledh të gjitha modifikimet relativisht të
qëndrueshme të sjelljeve dhe aktiviteteve psikologjike të cilat vijnë si rezultat i
përvojës. Mësimi karakterizohet nga një ndryshim relativisht të përhershëm. Sjellja e
individit modifikohet dhe vazhdon ta ruajë karakterin e ndryshueshmërisë në të
ardhmen. Mësimi karakterizohet edhe nga aftësia për të manifestuar një sjellje të
caktuar ose për të zbatuar atë që është mësuar. Zbatimi është rezultat i kombinimit të
procesit të të mësuarit me motivimet.
Sistemi arsimor shqiptar, fillesat e tij i daton që në shekullin XVII, kur u hap dhe
Mësonjëtorja e parë shqipe, në Korçë të vitit 1887. Arsimi është një nga fushat më të
rëndësishme të çdo shoqërie dhe të çdo sistemi. Ai është gjithashtu një nga fushat që
jo vetëm e drejton shoqërisë, por edhe ndikohet fuqishëm prej saj dhe ndryshimeve
shoqërore që ajo ka. Fakti që sistemi arsimor është në ndryshim të përhershëm,
shërben për tu përshtatur sa më mirë me ndryshimet e shoqërisë, kështu që mund të
ecet me hapin e kohës. Shqipëria është një vend i vogël, por me shumë vlera, me
njerëz të zotë, të talentuar e me shumë vullnet, të etur për ndryshim e përparim. Në
Shqipëri niveli arsimor është i kënaqshëm dhe po ecën me ritme galopante. Reformat
e ndërmarra këto 20 vitet e fundit kanë sjell një nivel më të mirë e cilësor të
mësimdhënies. Shqiptarët janë shumë kërkues ndaj vetes, i pëlqen të integrohen sa më
shpejt në çëdo fushë të jetës dhe nuk mjaftohen me kaq. Reformimi i arsimit tashmë
ka prekur të gjithë sistemin arsimor. Reforma në arsim ka përfshirë : legjislacionin,
kurrikulat, infrastrukturën, arsimin parauniversitar, arsimin e lartë publik e privat si
dhe kualifikimin e mësuesve në nivelet më të larta pasi suksesi i arsimit bazohet tek
mësuesi i kualifikuar. Për sa i përket reformës së kurrikulave janë bërë përparime të
dukshme që e sjellin arsimin shqiptar pranë standardeve të vendeve të tjera Evropiane.
Ky reformim ka përfshirë : sistemin 9-vjeçar, gjimnazin, Maturën Shtetërore etj.
Problematika e arsimit shqiptar është aq shqetësuese sa që duhet konceptuar seriozisht
një strategji konkrete për një ndryshim progresiv shumëshkallësh. Kudo në botën e
qytetëruar arsimimi i shtetasve është një detyrim i përhershëm, i cili duhet vlerësuar si
një promotor që nxit midis njerëzve e popujve mirëkuptimin, tolerancën, respektin
dhe miqësinë, duke ndihmuar në krijimin e kulturës universale të të drejtave të njeriut.
Prioriteti më i madh në të ardhmen duhet të përqendrohet tek arsimi bazik që ka të
bëjë me formimin parauniversitar të nxënësve, me dijet bazë për botën ku jetojmë dhe
për jetën. Një arsim i suksesshëm është komponenti bazë për gjetjen e mundësive më
të mira për rritjen dhe stabilitetin ekonomik, dhe po aq duhet vlerësuar si një aksesor
strategjik për zhvillim dhe rritje të qëndrueshme e të gjithë kapitalit njerëzor. Edhe
pse vendi ynë është relativisht i varfër dhe i pazhvilluar, krahasuar me vendet e tjera,
duhet të inkurajohet të investojë akoma më shumë që arsimi shqiptar të jetë e ardhmja
e suksesshme për zhvillimin e Shqipërisë. Vlera e arsimit shfaqet ngadalë, por është
vlerë që zgjat dhe bën ndryshime të mëdha në jetën e individit dhe të mbarë vendit.
Nëpër institucionet arsimore kalon i gjithë kapitali social i vendit, ndaj këto

18

institucione duhet të jenë gjithnjë të shëndetshme për të qenë në efiçencën e duhur.
Për të arritur një gjë të tillë, duhet të krijohen standarde të reja në hartimin e
kurrikulës arsimore, në rishikimin e teksteve, në hartimin e politikave arsimore të
arsimit bazik. Është pikërisht shkolla vendi ku individi ndikohet që të përvetësojë
vlerat kulturore të shoqërisë përkatëse ku ai jeton.
Duke qenë se kurrikula dhe procesi mësimor përfaqësojnë bazën e sistemit arsimor,
përmirësimet e sistemit nisin pikërisht me rishikimin e kurrikulës dhe modernizimin e
procesit mësimor. Që nga viti 1993, kurrikula e arsimit parauniversitar dhe procesi i
mësimdhënie-mësimnxënies kanë qenë dhe mbeten objekt përmirësimesh të
vazhdueshme ndaj kornizave të vjetra kurrikulare dhe jo efektive të mësimit, të cilat
mbeten një sfidë në zhvillimin e një reforme rrënjësore dhe funksionale për cilësinë e
arsimit.
Rezultatet e nxënësve përfaqësojnë një nga treguesit kryesorë të cilësisë dhe
performancës së sistemit arsimor, sidomos kur kjo lidhet me synimin për pajisjen e
nxënësve me njohuri dhe shprehi të afta për përballimin e sfidave e kërkesave të
kohës nga ana e tyre. Programi Ndërkombëtar për Vlerësimin e Nxënësve (PISA11),
që përbën një nga studimet më prestigjioze ndërkombëtare për matjen e arritjeve të
nxënësve, është zbatuar fillimisht në 2001. Ky program tregoi se rezultatet janë
relativisht të dobta.
Krahasuar me treguesit e ngarkesës për vendet e OECD, aktualisht ngarkesa
mësimore e nxënësve tanë është shumë e lartë. Raporti nxënës/mesues është akoma
larg niveleve te OECD-se, përkatësisht 15 për parashkolloret, 17.2 për arsimin 9
vjeçar dhe 20 për arsimin e mesëm. Një nga shkaqet e uljes së nivelit të cilësisë së
mësimit është mbipopullimi i klasave sidomos në zonat e periferive të qyteteve
kryesore si rezultat i migrimit të brendshëm.
Siç do përmendet në kapitujt e ardhshëm përdorimi i teknologjisë do jetë zgjidhje dhe
lehtësi në realizimin e procesit mësimor. Mjafton të krijojmë platformën teknologjike,
të trajnojmë stafin dhe problemet e mesipërme do ulen me një përqindje të madhe. Për
këtë çështje do të flitet më shumë në pikën 3.2 të këtij kapitulli.
Me gjithë hapat pozitive të kryera në zhvillimin e kurrikulës, mbeten ende shumë
hapa të tjerë për të konceptuar dhe zhvilluar një kurrikulë të kompletuar. Institucionet
e varësisë, si: Instituti i Kurrikulës dhe Trajnimit (IKT) dhe Agjencia Vlerësimit të
Arritjeve (AVA), të cilat financohen dhe përcaktojnë objektivat kryesore të punës nga
MASH-i, janë ingranazhet e një mekanizmi të vetëm për përmirësimin e cilësisë së
kurrikulës. Krahas monitorimit dhe vlerësimit të punës së kryer prej këtyre
institucioneve, MASH-i, duhet të sigurojë kualifikimin e stafeve dhe përmirësimin e
vazhdueshëm strukturor të tyre, në mënyrë që të bëjë zhvillimin e kurrikulave një
profesion të përhershëm. Tanimë është i domosdoshëm konceptimi dhe zhvillimi i një
modeli kurrikular të orientuar nga kërkesa dhe i fokusuar në njohuritë dhe aftësitë e
mjaftueshme për qytetarët aktivë të një shoqërie demokratike të bazuar në ekonominë
e tregut. Realizimi i kësaj kërkese dikton kalimin nga metoda ekzistuese ”Kurrikula
me bazë lëndësh”, në ”Kurrikulën e bazuar në rezultatet e të nxënit”, sipas së cilës
hapen zgjedhje për lëndë të reja dhe ndërthurjen ndërmjet lëndëve. Normalizimi i
ngarkesës së nxënësve është një objektiv, i cili duhet të realizohet si nëpërmjet
eliminimit të materialit të panevojshëm, ashtu dhe nëpërmjet zhvillimit të reformës
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kurrikulare të orientuar nga cilësia e mësimdhënie - mësimnxënies, duke iu siguruar
nxënësve kohë të mjaftueshme për stimulimin e të menduarit të pavarur, kritik e
krijues, të proceseve mendore të analizës sintezës, si dhe për të kultivuar shprehitë e
punës në grupe, të punës eksperimentale, etj. Burimi aktual dhe kryesor i detyrueshëm
i procesit mësimor në arsimin parauniversitar është teksti shkollor. Për këtë arsye,
mësuesit japin në mësim vetëm përmbajtjen e teksteve dhe në të shumtën e rasteve
nuk përdorin burime të tjera alternative. Ndjehet nevoja për futjen shkallë-shkallë të
teksteve të tjerë të referencës, duke filluar në këtë mënyrë me krijimin e bibliotekave
në klasa. Përdorimi i teknologjisë së informacionit dhe komunikimit në programet e
arsimit parauniversitar është shumë i kufizuar, prandaj në shkolla duhet shqyrtuar
mundësia e krijimit të bibliotekave me lidhje interneti. Janë vetë mësuesit ata që kanë
filluar të përdorin teknologjinë në shërbim të temave mësimore që do shpjegojnë.
Një rikonceptim i sistemit arsimor dhe edukativ krijon mundësi të mëdha për
arsimimin e nxënësve. Edukimi dhe arsimi përshkojnë një rreth vicioz. Gjithsesi
arsimi është një fushë e gjerë, ku secili ka shumë për të thënë. Por arsimi kërkon
revolucion.
2.1

Sistemi arsimor shqipëtar dhe qasja me TIK

Ndryshimet e vrullshme ekonomike, sociale dhe kulturore të dekadës së fundit e vunë
individin dhe shkollën shqiptare përballë detyrave dhe objektivave të reja, në fusha të
ndryshme. Në përpjekjet për të zgjidhur problemet e shumta në arsim janë ndërmarrë
hapa të shumtë që kanë synuar të vënë shkollën në funksion të ndryshimeve dhe
nevojave të shumta të individit, grupeve dhe shoqërisë në tërësi. Në të gjitha nivelet e
arsimit janë bërë përpjekje të shumta për të sjellë ndryshime pozitive por ka munguar
analiza sistematike e gjithë sistemit arsimor në Shqipëri.
Jetojmë në shekullin e 21, ku fëmijët mësohen shpejt me teknologjinë e informacionit
(me celularin, kompjuterin, internetin, aplikacionet etj.), shumë më shpejt se sa të
rriturit. Ky fakt mendoj se ka ndryshuar dhe mënyrën e marrjes së njohurive nga
nxënësi. Nga një vëzhgim i përgjithshëm i bërë në disa shkolla të mesme rezulton se
ankesat e mësuesve sot, janë:
1.
2.
3.
4.
5.

përqendrimi i ulët i nxënësve në orën e mësimit;
përdorimi i celularit, kufjeve në provime;
mos leximi i librave që rekomandohen;
marrja e një informacioni të gatshëm;
marrja me “presion” e notave etj.

Nxënësi është bërë më i padurueshëm gjatë orës së mësimit pasi akoma flasim me
terminologjinë e procesit tradicional të të mësuarit, ku sasia e informacionit që një
nxënës merr, mënyra si e merr, janë në të shumtën e rasteve sipas stilit të vjetër. Sot
një nxënës njohuritë i merr nga kompjuteri, sa herë i duhen. Shumë lëndë si historia,
gjeografia, letërsia me pyetjet e tyre tradicionale “kur ka ndodhur”, “si ka ndodhur”,
“çfarë ka dashur të thotë autori” etj., nuk kanë interes për një nxënës i cili vetëm me
një klikim në internet gjen disa përgjigje njëherësh. Gjithnjë e më shumë po
largohemi nga librat, por nuk duhet të harrojmë se teknologjia sot të krijon me mijëra
mundësi për të lexuar, për të zgjedhur dhe mbi të gjitha për të shkurtuar kohën e
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leximit. Fëmijët në shekullin e 21 duhen mësuar të jenë të lirë, të formojnë mendimin
dhe personalitetin e tyre, të arrijnë të kuptojnë aftësitë dhe dëshirat e tyre.
Sistemi arsimor shqiptar gjithnjë e më shumë po mundohet të përshtatë teknologjinë e
informacionit në mjediset e saj te mësimdhënies. Teknikat dhe aplikacionet e
zhvilluara në sistemet arsimore të huaja, sidomos ato perëndimore janë një objektiv
gjithnjë dhe më i afërt për ne. Teknologjia e Informacionit dhe e komunikimit
vlerësohet si mjeti medial më i fuqishëm i edukimit në këtë shekull. Përdorimi i
teknologjisë në shkollat tona ka ndryshuar në mënyrë të ndjeshme këto vitet e fundit.
Për të pajisur nxënësit me aftësitë e nevojshme teknologjike, duhet të përdorim
metoda të reja të të mësuarit në krahasim me metodat e përdorura në të mësuarin
tradicional. Teknologjia dhe mjetet teknologjike janë bërë pjesë e edukimit në
Shqipëri dhe synimi është të përdorim teknologjinë si një mjet që zhvillon dhe nxit më
tej procesin e të mësuarit. Nxënësit, nga përdorimi i këtyre mjeteve të reja
teknologjike kanë përfituar aftësi kompjuterike, aftësi të cilat do të mund ti përdorin
në të ardhmen në vendet e tyre të punës. Shkollat në sisemin arsimor shqiptar kanë
krijuar një infrastrukturë teknologjike, e cila optimizon integrimin e teknologjisë në
procesin edukativ.
Mendohet se përdorimi me efikasitet i teknologjive të reja që mbështet procesin e të
menduarit të nxënësit, rrit aftësinë e nxënësit për tu përqendruar në mësim,
përmirëson të kuptuarit dhe transferon përmbajtjen në një memorje afatgjatë. Duke u
mbështetur në këtë arsyetim, synojmë ti kthejmë klasat tradicionale në klasa të
konceptuara mbi bazën e teknologjisë. Ky proces kërkon që mësuesit të pajisen me
aftësitë e duhura teknologjike dhe të mësojnë të përdorin mjetet e reja teknologjike që
mbështesin procesin e mësimnxënies te nxënësit dhe progresin e tyre. Fokusi do të
jetë aftësimi profesional i mësuesve për familjarizimin e tyre me teknologjitë më të
fundit dhe aftësia e përdorimit të mjeteve të reja teknologjike që mbështesin
mësimnxënien dhe progresin e nxënësve. Kjo mendohet të arrihet përmes një trajnimi
të vazhdueshëm të mësuesve në përdorimin e teknologjive më të fundit, vendosja e
standardeve të teknologjisë sipas klasave, ngritja e ekspertizës së nxënësve në
përdorimin e teknologjisë. Gjatë gjithë këtij procesi, fokusi do të jetë përgatitja e
nxënësit me aftësi teknologike të reja që e bëjnë të mundur që ai të konkurrojë në
tregun e punës dhe të aplikojë me aftësitë e marra për vendin e punës. Në këtë mënyrë
themi se jemi duke ecur drejt së ardhmes dhe drejt progresit dhe po përmbushim
objektivat e procesit të edukimit. Por a ka ndryshuar kuptimi klasik i edukimit?
Ka ndryshuar konceptimi i edukimit si proces që nuk mund të kufizohet vetëm në
formën klasike të dijes dhe transmetimit të saj brenda institucioneve klasike.
Marrëdhënia PC - Internet në çdo shkollë, është një realitet që u bë motori kryesor i
ndryshimit dhe modernizimit të arsimit tonë. Kurrikulat e kurseve te ndryshme po
ndryshojnë me shpejtësi, duke u mbështetur maksimalisht në TIK. Mësuesit e lëndës
TIK janë trajnuar për të qenë avangard me këtë fushë të re që po zhvillohet. Mësuesit
e lëndëve të tjera po aftësohen për përdorimin e TIK në programet e lëndëve
përkatëse. Procedurat e provimeve po dixhitalizohen, janë ndërtuar sistemet
elektronike për regjistrat kombëtar të nxënësve, studentëve, mësuesve dhe
pedagogëve. Në sistemin tonë arsimor sot njihen 3 modele bazë të organizimit të
kurrikulës, që janë:
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Modelet e përqendruara tek lënda - Këto modele u prezantojnë nxënësve njohuritë
bazë. Gjithashtu japin shanse që dija të lëvrohet lehtësisht përmes teksteve, librave e
materialeve të tjera plotësuese që gjenden lehtë në treg. Këtë metodë mund ta
konsiderojmë edhe si tradita. E metë e këtij modeli është se nuk lejon individualizimin
e programit dhe nuk kushton vëmendjen e duhur tek nxënësi. Në këtë model
tradicional të të mësuarit është prirja që ti kushtohet vëmendje aftësisë së kujtesës, të
theksohet përmbajtja dhe mënjanohen nevojat, interesat dhe përvojat e nxënësve,
nxitet pasiviteti i të mësuarit.
Modelet e përqendruara tek nxënësi - u kushtojnë vëmendje interesave të nxënësve,
ku përvoja individuale konsiderohet si pikënisje e të mësuarit. Këto modele kërkojnë
që kurrikulat të organizohen në mënyrë të tillë që nxënësve t’u ofrohen më shumë
alternativa për të zgjedhur çfarë ndjejnë, për të marrë përsipër përgjegjësinë për
zgjedhjen e tyre, për të qenë pjesëmarrës dhe për të bashkëbiseduar e marrë
përgjegjësi të përbashkëta. Me rëndësi këtu është zhvillimi i konceptit pozitiv për
veten dhe zhvillimi i aftësive individuale. Ndër dobësitë kryesore të këtyre modeleve
përmenden: kërkesa për aftësi dhe kompetencë të madhe të mësuesit në punën
individuale me nxënësit dhe se materialet e disponueshme arsimore nuk janë të
përshtatshme.
Modelet e përqendruara tek problemi - mbështeten në problemet e jetës. Këto
modele përforcojnë traditat kulturore dhe trajtojnë ato nevoja të komunitetit, shoqërisë
dhe të individit, që nuk janë përmbushur. Anë të forta të këtyre problemeve lidhen me
faktin se përmbajtja paraqitet në formë të integruar, duke ndërthurur disa lëndë të
veçanta mësimore, ku nxënësit nxiten të mësojnë dhe zbatojnë procedura të zgjidhjes
së problemeve, në këtë mënyrë nxit përpunimin aktiv të informacionit nga nxënësit.
Këto modele e shmangin së tepërmi nga natyra tradicionale e të mësuarit, dhe shpesh
kërkojnë materiale që është vështirë t’i gjesh dhe mësues shumë të përgatitur me
njohje të thella të përmbajtjeve, me aftësi për zgjidhjen e problemeve.
2.2

Procesi i të mësuarit tradicional

Sipas konceptit tradicional për arsimimin dhe të mësuarin, themi që ai është një
proces formal, që përfshin të mësuarit dhe provimet, që zhvillohen brenda një
institucioni arsimor, në periudha të caktuara kohore dhe si qëllim kanë kualifikimin
sipas një procedure të paravendosur. Të mësuarit tradicional realizohet në institucione
arsimi e formimi të strukturuara, që japin çertifikata e kualifikime të njohura
zyrtarisht. Ky lloj të mësuari ka në thelb një pasuri të trashëguar, të pranuar si të
drejtë. Nxënësi duhet të përvetësonte të gjithë materialin, pa pyetur nëse ai ishte i
interesuar për të, pa pyetur cilat ishin mundësitë e tij për përvetësimin në faza të
ndryshme. Interesi i vetëm ishte se sa dhe çfarë duhet të dinte nxënësi. Në praktikë,
nxënësi ishte partneri pasiv i procesit të mësimit dhe mësuesi ishte ai aktiv.
Meqënëse sistemi arsimor ndryshon dite pas dite, atëhere themi që edhe procesi i të
mësuarit evulon në përshtatje me këtë sistem. Rreth viteve 2000 procesi tradicional i
të mësuarit zhvillohej si më poshtë ku struktura e mësimit përmban tri faza:
1. Parashikimi (Përgatitja për të nxënit). Ndryshe: Evokimi, Konstitucionalizimi.
2. Ndërtimi i njohurive (Përpunimi i përmbajtjes/përmbajtjeve). Ndryshe:
Realizimi, Informacioni.
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3. Përforcimi – Konstruktivizmi (Konsolidimi i të nxënit). Ndryshe: Reflektimi,
Funksionalizimi.
4. Vlerësimi i nxënësve
Duke ju referuar ketij modeli, secili element në komunikim luan role të reja, përsa i
përket mësuesit, ai sillet si më poshtë:
 Drejton dhe udhëzon nxënëxit, krijon situata reale komunikimi.
 Bën nxënësit të bëjnë pyetje të nivelit të interpretimit, analizës dhe sintezës.
Mund të themi se këtu nis të nxënit nga nxënësi.
 Bashkëbisedon me nxënësit, shkëmben ide.
Ndërsa Roli i nxënësit sipas modelit që përmendëm, ka të bëjë me detyrat e
mëposhtme:





Arsyeton, argumenton.
Kërkon burime, punon me projekte.
Përfshihet në detyra vetjake.
Vlerëson veten dhe të tjerët.

Aktualisht, institucionet arsimore po përqendrohen në aftësinë dhe në shprehitë e reja
të punës dhe në një mënyrë tjetër të menduari, atë krijues dhe kritik. Të menduarit
kritik është një proces i ndërlikuar i integrimit të ideve dhe të burimeve në mënyrë
krijuese, i rikonceptimit dhe i ristrukturimit të koncepteve dhe të informacionit. Të
menduarit krijues është aftësia për të gjeneruar alternativa, për të marrë në shqyrtim
faktorë të ndryshëm, është një plotës i nevojshëm i të menduarit kritik.
Thelbi i mësimdhënies bashkëkohore i modifikon rolet. Mësuesi, tashmë drejton,
orienton, udhëzon, bisedon, diskuton, shkëmben ide. Nxënësi, i cili më parë kishte si
funksion të përgjigjej kur pyetej, të dëgjonte dhe të riprodhonte informacionet, ka
kaluar në përfshirje, në veprim. Mund të thuhet se mësuesi dhe nxënësi janë bërë
bashkautorë të orës së mësimit. Këtu ka vend për të thelluar të mësuarit dhe të nxënit,
ndërthurjen e tyre, të mësuarit me tema e të mësuarit me projekte, të cilat sigurojnë
një aktivizim masiv të nxënësve.
Një mësues i suksesshëm sot quhet ai që shërben si një “ndërmjetës midis nxënësit
dhe programit mësimor”, gjithmonë i gatshëm për protetikën edukuese – tekste, filma,
software kompjuteri – të cilat mund të ndihmojnë në shpjegimin e përmbajtjes, në një
mënyrë sa më të efektshme, për nxënësit që shfaqin karakteristika për këtë formë të
mësuari”. Njerëzit kanë aftësi për të zgjidhur probleme të llojeve të ndryshme. Çdo
subjekt ka stilin e vet të të mësuarit dhe një formë të vetme të inteligjencës. Çdo
subjekt, edhe në rast se ka një mangësi, mund të ketë një mënyrë të veten dhe
origjinale të njohjes. “Filozofia progresive dhe arsimi humanist rrisin vetëkuptimin
dhe vetë ndërgjegjësimin e nxënësit, e ndihmojnë atë të personalizohet dhe të
individualizohet në procesin e të mësuarit. Klasa karakterizohet nga:
 veprimtaria, jo pasiviteti;
 bashkëpunimi, jo konkurrenca;
 shumë mundësi për të mësuar.
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Më poshtë po tregojmë se si realizohet procesi tradicional i të mësuarit duke paraqitur
skematikisht çdo detaj të tij:
Procesi mësimor
tradicional

Mësuesi

Nxënësi

udhëzon nxënëxit,

Bashkëbisedon me
nxënësit, shkëmben
ide.

Vlerëson veten dhe
të tjerët.

Arsyeton,
argumenton

interpretimi,
analiza dhe sinteza.

Bën nxënësit të
bëjnë pyetje

Kërkon burime,
punon me projekte.

Përfshihet
detyra vetjake.

Drejton dhe

në

Diagrama 1 Procesi mësimor tradicional

2.3

Procesi i të mësuarit përmes përdorimit të mjeteve teknologjike

Në kushtet e sotme të një zhvillimi të vrullshëm të mësuarit ka evoluar. Krahas
shkollës kemi një sërë faktorësh të tjerë të fuqishëm. Koncepti didaktik i të mësuarit
është zgjeruar, ai kalon kufijtë e shkollës jo vetëm duke nënkuptuar se mësohet në çdo
moshë, por se mësohet edhe përmes mjeteve të tjera, krahas procesit mësimor të
planifikuar dhe të organizuar brenda shkollës. Roli i mësuesit, njëkohësisht dhe i
nxënësit, është të organizojë në mënyrë të dobishme mundësitë e krijuara, në shërbim
të formimit arsimor dhe edukativ të brezave të rinj. Mjetet e komunikimit, si: shtypi,
libri, televizori, kompjuteri, interneti, posta elektronike etj., janë mjete shumë të
fuqishrne arsimimi dhe edukimi. Sot i riu bombardohet me informacion nga të gjitha
anët, p.sh., në fushën e njohurive, të shkencës, të sportit, të artit, të kulturës etj. Në
këto rrethana, të mësuarit në shkollë dhe jashtë saj, mësimi dhe vetëmësimi, aftësimi i
nxënësit për të shfrytëzuar të gjitha burimet e informacionit etj., bëhen një detyrë
gjithnjë e më me rëndësi e shkollës.
Detyra e mësuesit është të krijojë mjedis sa më të përshtatshëm pune, ku secili nxënës
të ndihet i lirshëm për të shprehur mendimin e vet, të besojë në vetvete, të besojë tek
mësuesi dhe tek shokët e tij. Kjo mund të arrihet kur mësuesi përzgjedh dhe përdor
një nga metodat e mëposhtme:
1. metoda mësimore ndërvepruese, të cilat mundësojnë që çdo nxënës të jetë i
përfshirë, të bashkëpunojë e të bashkëveprojë me të tjerët në klasë, të ndihmohet
për arritjen e rezultateve të synuara;
2. metoda të larmishme dhe efektive për t’u përcjellë nxënësve njohuri, për t’i nxitur
për bashkëpunim e bashkëveprim, për t’u bërë të suksesshëm.
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Pra sipas metodave të mësipërme, procesi mësimor ka filluar të diferencohet, duke e
bërë më të pranishëm nxënësin në këtë proces, duke i dhënë rëndësinë që ai në
procesin e mësimdhënies dhe mësimnxënies. Pikërisht këtu mund të themi që
përdorimi i mjeteve teknologjike dhe aplikacioneve që kanë si qëllim mësimdhënien
krijon lehtësi në realizimin e këtij procesi.
Siç e thamë më lart koncepti i sistemit edukativ dhe arsimor ka ndryshuar.
Marrëdhënia PC – Internet tashmë është një realitet në mjedisin shqipëtar dhe mund ta
quajmë si një motorr ndryshimi dhe modernizimi te sisemit tonë arsimor. Të rinjtë po
përdorin gjithnjë e më shumë teknologjinë sipas nevojave dhe dëshirave të tyre.
Madje mund të themi që ta e përdorin teknologjinë në pjesën më të madhe të
veprimeve. Prandaj lind pyetja: Pse të mos integrojmë teknologjinë me mjedisin
arsimor? Sipas një analogjie me universitetet e huaja, mund të themi që impakti i
përdorimit të teknologjise ne sistemin arsimor do jetë i lartë. Sipas pyetësorit të
realizuar si pjesë e këtij studimi, mund ti referohem disa pyetjeveqë kanë të bëjnë
pikërisht me këtë tipar. Nga përgjigjet e dhëna dhe vrojtimet e realizuara mund të
themi që të rinjtë në të shumtën e rasteve e përdorin teknologjinë si një mjet zbavitje.
Më poshtë po tregojmë rezultatin mbi pyetjen e bërë:
Tabela 1 Statistika mbi përdorimin e TIK

Përdorimi TIK
Rrjete sociale (Facebook)
Internet (zbavitje, YouTube)
Lojra
Tel Mobile
Internet (Informacion)
Muzikë
Software

Përqindje (%)
67.9 %
9.9 %
6.7 %
4.3 %
4.2 %
3.7 %
3.3 %

Siç e shohim edhe nga tabela, përqindja më e madhe e përdorimit i përket rrjeteve
sociale. Nga vrojtimet e kryera themi që të rinjtë i përdorin mjaft mirë këto
aplikacione, dhe puna e tyre me to ishte shumë e zhdërvjellët, kështu pse jo, të mos i
vëmë këto njohuri në zbatim të dijes.
2.4

Të mësojmë në mënyrë tradicionale apo të përshpejtuar?

Mund të themi që mënyra e re e të jetuarit sot është kundërvënia ndaj asaj që të rinjtë
quajnë ‘traditë’. Domethënia e këtij rebelimi ka të bëjë me zhvillimin e madh
teknologjik që po ndodh në botë, sidomos në qytetet e mëdha të Perëndimit.
Më lart përmendëm karakteristikat bazë të sistemit arsimor dhe edukativ. Treguam
mënyrat e realizimit të procesit mësimor, tiparet e një procesi tradicional dhe një
procesi modern nëse mund ta quajmë në këtë mënyrë. Natyrshëm lind pyetja: Si duhet
të mësojmë? Në mënyrë tradicionale apo të përshpejtuar? A është më mirë të ruajmë
traditën apo të integrojmë teknologjinë?
Faktikisht në Shqipëri edhe pse teknologjia ka ecur me hapa galopant, jemi akoma në
hapat e parë të integrimit të teknologjisë dhe mjeteve të saj me sistemin arsimor.
Ekzistojnë akoma persona që dyshojnë në përdorimin e mjeteve teknologjike në
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mjedisin mësimor. Kështu që ky proces po ecën në ritme të ngadalta. Para se të
marrim një vendim duhet të shohim dhe të krahasojmë avantazhet dhe disavantazhet e
secilës prej metodave. Kështu do jemi në gjëndje të dallojmë mënyrën më të mirë të
mësimdhënies.
Ndryshimet e shpejta gjatë viteve të fundit paraqesin sfida të reja dhe vendosin
kërkesa të reja në sistemin arsimor shqiptar . Procesi i mësimdhënies po përshtatet
gjithnjë e më shumë me karakteristikat e ndryshme të të mësuarit, duke përdorur
metoda të ndryshme të mësimdhënies. Ne duhet të marrim në konsideratë se aftësitë,
stilet e të mësuarit, karakteristikat e personalitetit dhe prejardhjet e njohurive janë në
nivele të ndryshme. Qëllimi i sistemit arsimor bazuar në procesin e të mësuarit
tradicional shihet si transmetimi i njohurive nga mësuesi ndaj nxënësve. Në ditët e
sotme qëllimi i sistemit arsimor shihet më i thjeshtuar përsa i përket procesit të të
mësuarit të nxënësve, ai mund të realizohet në mënyrë autonome. Ai është një proces
në marrëdhënie të ngushtë me mjetet teknologjike. Përshtatja me karakteristikat
personale dhe individuale të nxënësve, nëpërmjet një procesi mësimor jo uniform
pritet të jetë më efektiv, sepse studentët janë të pavarur, aktiv, ata mund te kryejnë
hulumtime vetjake etj. Ky proces mund të jetë edhe më i thjeshtë në qoftë se ne kemi
një kombinim të teknologjisë dhe platformave e-learning për procesin e mësimdhënies
dhe mësimnxënies. Këto teknika dhe metoda janë provuar në shumë mjedise arsimore
dhe akademike në botë , kështu që thjesht themi: pse të mos integrohen edhe tek ne.
Për të arritur këtë qëllim ne referohemi në strukturën e përgjithshme të procesit
arsimor, trajtimin e pikave të tij kryesore etj; kështu ne jemi në gjendje të përcaktojmë
teknikën e duhur dhe qasjen teknologjike, të cilat ndihmojnë në këtë proces. Më
poshtë tregohen disa nga elementet që mund të na ndihmojnë në këtë drejtim :

Sistemi Edukativ

Procesi Tradicional i të mësuarit

sisteme te
mbyllura

student jo të
interesuar

Mësuesi
èshtè thelbi

Procesi modern i të mësuarit

Sisteme te
hapura

Mjetet
Teknologjike

Metoda tè
avancuara tè
mèsimdhèni
es &
mèsimnxèni
es

Studentè tè
interesuar

Diagrama 2 Sistemi arsimor, krahasim

 Prezantimi i aftësive – sistemi i njohurive(dijes), përfshirjen e të gjithë nxënësve,
lidhja me jetën reale dhe përcaktimi i qëllimeve.
 Modelimi i aftësive - Për të përcaktuar se kush do të jetë personazhi kryesor në
procesin e të mësuarit . Duke iu referuar qëllimit që kemi, ne kemi disa
personazhe pasi njohuritë(dijet) e tyre tashmë janë duke u procesuar përmes të
mësuarit bashkëpunues.

26

 Implementimi i teknologjisë - Studentët kanë mundës të praktikojnë aftësitë e tyre
të reja nën mbikëqyrjen e mësuesit, pòrmes zbatimit të platformave të mësimit në
distancë. Kjo është një mundësi e mirë për të mësuarin bashkëpunues, ku studentët
mund të punojnë, të qëndrojnë vetëm me idetë e tyre ose gjithashtu mund të
bashkëpunojnë me njëri-tjetrin .
Në fakt ky studim ka të bëjë me qasjen e mjeteve teknologjike në sistemin arsimor
shqipëtar. Pikërisht në këtë çështje trajtohen avantazhet e përdorimit të teknologjisë
në mësimdhënie. Duke ju referuar avantazheve të paraqitura, themi që metodat
moderne të të mësuarit ose siç quhet ndryshe edhe të mësuarit e përshpejtuar janë të
pranueshme në mjediset tona arsimore, pasi sjellin shume lehtesi në procesin e
mësimdhënies dhe mësimnxënies, dhe mund të rritin performancën.
Nqs bazohemi tek performanca si objekt, atëherë një qëllim i ndërmjetëm është të
përcaktojmë marrëdhënien që kanë nxënësit/studentët me njëri-tjetrin, me mjedisin
dhe me standartet e vendosura në sistemin arsimor. Në sistemin tradicional
informacioni që ruhet në lidhje me nxënësit është i pakët dhe mund të humbasë
lehtësisht. Në këtë sistem shumica e shkollave nuk ruajnë evidenca të vazhdueshme
rreth procesit të mësimdhënies dhe mësimnxënies. Sistemi tradicional nuk na tregon si
të sillemi me nxënësit, pasi teknikat janë të mirëpërcaktuara. Kështu nuk jemi në
gjëndje të japim parashikime për rezultatet që mund të kenë këta nxënës.
Të gjitha këto çështje që u përmendën më lart zgjidhen me përdorimin e mjeteve
teknologjike, informacioni për secilin nxënës të shkollës ruhet dhe është lehtësisht i
punueshëm për nevojat që ne kemi. Ne si lektor jemi më të lirë në sjelljen ndaj
nxënësve, pasi përmes një studimi mbi informacionin e ruajtur për nxënësit jemi në
gjëndje të parashikojmë sjelljen dhe nevojat e tyre. Për të plotësuar ato që sapo thamë,
bazohemi në pikat e mëposhtme:
 Të kuptohet dhe të transmetohet targeti i arritjeve për nxënës.
 Vlerësimi procesit mësimor, përcaktimi i një target grupi që kuptojnë mjetet
mësimdhënëse ndaj standarteve mësimore.
 Strukturimi i kohës për vlerësimin e punës së studentëve dhe një informacion
për veprimtarinë e tyre.
 Monitorimi i performancës së studentëve duke u bazuar në treguesit e
përditshëm.
 Shkolla duhet të përqendrohet në arritjet dhe qëllimet e studenteve.
 Mësuesit përdorin një praktika të drejtuara nga mbikqyrja e çdo studenti rreth
performancës së aftësive dhe paraqitjes së njohurive.
Një nga efektet negative që ne shohim në sistemin tonë arsimor është se ndryshimi
shumë rrallë mirëpritet, pasi fjala ndryshim përfshin ndryshime në vizion, strategji,
metoda, instruksione dhe materiale. Nqs i referohemi performancës si një objektiv,
atëherë në bazë të studimeve që janë realizuar gjatë kësaj kohe, mund të listojmë disa
pika, të cilat na vijnë në ndihmë për të arritur qëllimet:
Ndarja e pikëpamjeve – kjo do të thotë që jemi ne gjëndje të ndajmë pikëpamjen
tonë me të tjerët, rezulatet që arrijmë përmes përdorimit të metodave dhe
aplikacioneve teknologjike.
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Analizimi i të dhënave – secili element në procesin mësimor është i rëndësishëm,
prandaj ai duhet të ruhet dhe të analizohet, në mënyrë që të krijohet një arkiv sjelljesh
mbi të cilat, mund të fillojmë të bëjmë parashikimet për të ardhmen.
Nxënësit/Studentët të jenë pjesëmarrës aktiv – në modelin tradicional të
mësimdhënies dhe mësimnxënies nxënësit ishin aktor pasiv, atyre nuk u jepeshin të
drejta mbi të dhënat. Me përdorimin e mjeteve teknologjike ata do jenë më të
pranishëm në përpunimin e informacionit.
Kushtëzimet – sot sistemi arsimor po tenton të ndryshojë në mënyrë radikale, por
duhet ketë shumë kujdes. Mund të reduktojmë numrin e nxënësve për klasë, nxënësit
janë të hapur të shprehin mendimet e tyre, të përzgjedhin kurset që dëshirojnë të
marrin etj, por çdo gjë duhet të ketë një kusht vlerësues për të arritur qëllimin. Psh,
duhet të bëjmë dallimin ndërmjet një pyetje të vështirë dhe një pyetje komplekse( të
përbërë). Pra kjo do të thotë që nqs ne kërkojmë të përdorim teknologjinë në sistemin
arsimor, nuk është e thënë që shkolla do jetë më e thjeshtë. Do jenë kushtet ato që do
përcaktojnë tiparet dominuese në mësimdhënie, dhe rezultatet e pritshme(objektivat).
Kushte të përshkallëzuara – përveç vendosjes së kushteve, mësuesit kanë si detyrë
të njohin nxënësit me këto kushte dhe përshkallëzimin e tyre. Kështu një nxënës duhet
ta ketë të qartë dallimin ndërmjet ripërpunimit, aplikimeve dhe përgjigjeve strategjike.
Kështu nxënësit mund të mësojnë në mënyrë të përshkallëzuar, duke mësuar se sa
shumë duhet të mendojnë për t’ju përgjigjur pyetjeve në çdo nivel.
Pritshmëritë – pritshmëritë janë të lidhura me kushtëzimet. Nqs kemi një
përshkallëzim të saktë, atëherë nxënësit mund të rritin pritshmëritë e tyre. Gjithashtu
edhe pritshmëritë i kemi të përshkallëzuara, në bazë të analizimit të të dhënave të
mëparshme.
Metodat e të mësuarit – nxënësit mësojnë stilin e të mësuarit sipas procesit
tradicional. Në fakt edhe në sistemin modern duhet të njohim studentët me mënyrat e
të mësuarit dhe përdorimit të mjeteve teknologjike. Kështu duke mësuar si të
përpunojnë informacionin dhe të mësojnë, ata do të kuptojnë procesin e të mësuarit
dhe rriten e dëshirës për njohuri të reja. Gjatë procesit të të mësuarit një nxënës duhet
të ketë të qartë disa pika: të vetërregullojë procesin e të mësuarit, të ketë qëllime
personale, të përcaktojë strategji për arritjen e qëllimeve, të reflektojnë për
performancën e tyre shkollore.
Mësuesi të njeh me ambientin – ky është një tipar karakterizues i procesit modern të
të mësuarit. Mësuesit në këtë proces janë thjesht instruktor. Ata tashmë janë aktor që
japin njohuri por edhe vetëmësojnë që të zgjerojnë njohuritë.
Të mësojmë me zgjuarsi – në ditët e sotme sasia e informacionit është shumë e
madhe, kështu që edhe procesi i të mësuarit duhet të jetë i kujdesshëm në përpunimin
e këtyre njohurive. Sot ne duhet të mësojmë në mënyrë të zgjuar, pra duhet të
zgjedhim cilësi dhe jo sasi.
Gjithnjë e më shumë po përdoret teknologjia e informacionit në mjedisin e
mësimdhënies. Kjo rritje që ndikon në procesin e mësimdhënies dhe mësimnxënies,
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na çon drejt një numri të madh pyetjesh. A po ndryshon sistemi arsimor? Sa ndikojnë
teknologjitë në këto ndryshime? A ndikon teknologjia në cilësinë e sistemit arsimor?
Nxënësit kanë një rol të rëndësishëm dhe shumë domethënës në aktivitetet e klasës.
Shumë nxënës sot janë të familjazuar me teknologjinë në mjedisin arsimor.
Bashkëpunimi i mësuesve dhe nxënësve në këtë mjedis të ri, krijon ato që ne i
quajmë ‘eksplorues te njohurive’, ata do jenë aktor me të drejta të barabarta në këtë
marrëdhënie. Kështu që procesi i të mësuarit bëhet shumë i dashur për shumë
nxënës/studentë. Ndërthurja e mjeteve teknologjike me sistemin arsimor nuk do
krijojë thjesht një proces bashkëpunues të të mësuarit, por do krijojë mundësinë e të
menduarit kritik, zgjidhjen e problemeve në grup, të mësuarit tematik etj. Në të
mësuarin bashkëpunues nxënësit ndihmojnë njëri tjetrin për të kuptuar sa më mirë
mjetet teknologjike në përdorim, në mënyrë që të arrihen objektivat e të mësuarit,
kështu rritet interaktiviteti ndërmjet tyre.
Përdorimi i mjeteve teknologjike do të ndryshojë metodat e të mësuarit, mund të
ndikojë në pozicionin e tyre në klasë dhe ndryshon përfundimisht mënyrën se si
studentët apo nxënësit do mësojnë, duke zhvilluar kështu teknika të ndryshme të të
mësuarit. Teknologjia mund të sigurojë eksperienca efikase të të mësuarit. Ne
bazohemi në tre pika kryesore për përdorimin e mjeteve teknologjike në sistemin
arsimor:
 Ndryshimi i procesit të mësimdhënies dhe mësimnxënies duke zhvilluar
teknikat bashkëpunuese që kanë në qëndër nxënësin.
 Përgatitja e nxënësve në çdo aspekt, duke u bazuar në prirjet e secilit.
 Të gjithë nxënësit kuptojnë nevojën për të jetuar dhe punuar në harmoni me të
tjerët në të njëjtin mjedis.
2.5

Teknikat dhe metodat asimiluese në procesin e mësimdhënies dhe mësimnxënies

Ndër problemet më të vështira me të cilat po përballet sistemi arsimor shqipëtar, janë
ato që lidhen me efikasitetin e mësimdhënies dhe mësimnxënies. Stilet e të mësuarit
ndikojnë në mënyrën e qasjes së studentëve ndaj çdo detyre dhe se si ata operojnë në
kushte dhe mjedise të ndryshme të të mësuarit. Disa nga stilet e të mësuarit janë:
reflektimi, varësia ose jo nga fusha e të mësuarit, vetë mendimet të tilla si prezantimet
interaktive vizuale apo prezantimet në auditor etj. Disa mësues kanë filluar të
pranojnë rëndësinë e përshtatjes së teknikave të mësimdhënies me stilet e ndryshme të
të mësuarit të studentëve, por akoma nuk ka një përpjekje lidhur me këtë fushë
premtuese. Përshtatja e mësimdhënies me teknika të ndryshme të të mësuarit mund të
përfshijë jo vetëm strategji të diferencuara, por më shumëzo të ndikojë në metodat
vlerësuese ndaj asaj që studentët kanë mësuar, di dhe të shtojë sigurinë e masave të
vlerësimit. Kështu efikasiteti i mësimdhënies dhe vlerësimi i arritjeve në procesin e të
mësuarit mund të përmirësohet përmes integrimit të strategjive mësimore të mësuesve
për studentët me stile të ndryshme të të mësuarit. Mësuesit janë deri diku të
vetëdijshëm që personaliteti dhe karakteristikat e tij, të tilla si vetë-mbështetja,
zakonet, ankthi ose nervoziteti, pavarësia, stabiliteti emocional kanë ndikim në
përqindje të ndryshm mbi arritjet e studentëve në procesin e të mësuarit. Mendohet që
duhet ti kushtohet rëndësi personalitetit të studentëve dhe bagazhit të tyre kulturor.
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Shumë nga mësuesit janë të bindur se është shumë e vështirë për të zbatuar teknika
shumë-dimensionale të mësimdhënies në klasë. Megjithatë, është e mundur të
analizohet aktiviteti mes studentëve dhe mësuesve si dhe të shqyrtohen rezultatet e
arritura. Për shembull, studentët me aftësi më të larta janë më të sigurt në vetvete, të
pavarur, jo-nervoz, kanë tendencë të kenë mësimnxënie më të mirë, ndërsa studentët e
niveleve më të ulëta, të cilët janë të varur, nervoz etj, kanë tendencë të kenë prirje
konvergjente në mësimdhënien me një strukturë të qartë. Rezultatet dhe arritjet e një
eksplorimi të tillë mund të jenë shumë të dobishme në rritjen e efikasitetit të
mësimdhënies dhe mësimnxënies në performancën e studentëve. Përpjekjet për të
lidhur teknikat e mësimdhënies me karakteristikat dhe personalitetin e nxënësve kanë
të bëjnë me disa prej problemeve më të vështira të procesit të mësimdhënies dhe
mësimnxënies.
Një nga zhvillimet e fundit në botën e shkencës sot është bashkëpunimi
ndërdisiplinor, si dhe implementimi i ideve dhe përpjekjeve kërkimore të njerëzve në
fusha të ndryshme të shkencës. Përfitimet e kësaj pune ndër-disiplinore janë të mëdha,
dhe mundësitë e ndryshme të aplikacioneve dhe mjeteve teknologjike në zbatim të
kësaj pune janë premtuese jo vetëm për shkencën, por për shumë aspekte të jetës së
përditshme. Këto trende kanë ndikim të drejtpërdrejt në sistemin arsimor. Tendenca
që kanë shkollat tona si në sistemin e mesëm ashtu edhe ne sistemin universitar, është
të mësojmë pjesë informacioni në lidhje me disiplina të veçanta. Duke pasur parasysh
prirjet ndër-disiplinore, të cilat aktualisht po zhvillohen në kurrikulat e sistemit
arsimor shqipëtar, kemi një integrim rreth temave që reflektojnë modelet,
ndërveprimet dhe varësitë e fushave të ndryshme. Kjo fushë integron studentët me
teknikat dhe mjetet e dobishme për të studiuar.
Rritja e bashkëpunimeve ndër-disiplinore, marrja e informacionit nga fusha të
ndryshme, si dhe përpjekjet për të gjetur zgjidhje të shpejta dhe të sakta të problemeve
kanë ndikim të vazhdueshëm për sistemin arsimor. Duhet të jemi të vetëdijshëm që ka
një ndikim të rëndësishëm për përgatitjen e studentëve, që të funksionojë dhe të jetë
produktiv në një sistem të tillë arsimor. Për më tepër, ajo është shumë e dobishme për
të organizuar mësimin rreth zgjidhjes së problemeve, të menduarit kritik, dhe studimit
të çështjeve që dalin nga fusha të ndryshme të studimit. Një kurrikul ndër-disiplinore
lidh një gamë të gjërë të subjekteve të të mësuarit. Duke i dhënë rëndësi informacionit
rreth temave në interes të nxënësve, krijojmë një mjedis të favorshëm për
përvetësimin e njohurive nga disiplina të ndryshme, duke krijuar një lidhje harmonike
ndërmjet koncepteve, ideve dhe mjeteve teknologjike. Rëndësi në këto kurrikula i
kushtohet krijimit te grupeve mësues-nxënës, që si objektiv kanë: të punojnë në
mënyrë bashkëpunuese në drejtim të qëllimeve të përbashkëta. Kur flasim për
strategjitë e mësimdhënies, një kurrikulë e integruar na drejton në një qasje shumëdimensionale në procesin arsimor. Sot ka ardhur koha që mësuesi të bashkëpunojë me
nxënësin, nuk tolerohet më një sjellje individualiste e mësuesit në klasë. Mësuesit
mund të punojnë në skuadra duke përdorur strategji të ndryshme mësimore në
përputhje me aftësitë e veçanta individuale të mësuesve dhe karakteristikat e
personalitetit. Gjithashtu mësuesit mund të organizojnë orë të hapura mësimore me
ndihmën e disa specialistëve të jashtëm që mund të kontribojnë në procesin e
mësimdhënies me aftësitë e tyre.
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Struktura dhe organizimi i studenteve mund të jetë në formën e grupeve të vogla dhe
të mëdha, çifte studimi apo studime individuale. Kur kemi grupe të mëdha dhe
heterogjene ekziston mundësia e shkëmbimit të njohurive brenda tyre, si dhe ndërmjet
tyre dhe grupeve të tjera. Grupet e studentëve mund të ndryshojnë në moshë, kulturë,
në nivelin socio-ekonomik, në interesat individuale apo në nevoja të veçanta. Çdo
strategji e mësimdhënies dhe mësimnxënies bazohet në atë që quajmë cikli i të
mësuarit. Cikli i të mësuarit bazohet në hapat e mëposhtëm: Duhet të përfshihen të
gjithë grupet ose klasat, të krijohet një strategji apo tipar karakterizues i të mësuarit, të
drejtohen studentët në kuptimshmërinë më të thellë në mënyrë që të lidhen me
përmbajtjen, të lejohet vlerësimi formues (ose vlerësimi për mësim). Nqs procesin e
të mësuarit e trajtojmë më në detaje, atëherë e strukturojmë si më lart.
Cikli i të mësuarit është ai që lehtëson procesin e të mësuarit dhe të nxënit përmes
realizimit të strategjive dhe teknikave të përshtatshme mësimore, të cilat bëjnë që
nxënësi të jetë aktor kryesor e jo spektator i thjeshtë. Realizimi i këtyre strategjive
efikase (formave, metodave, teknikave) mundëson alternativa të shumta në procesin e
të nxënit dhe kjo bën që tek nxënësit të zhvillojë, aftësitë organizative e menaxhuese,
aftësi komunikative, nxit diversitetin në të nxënit e nxënësve dhe kreativitetin e tyre.
Nxënësit janë të ndryshëm nga njëri tjetri, në formim, në karakter, në intelekt etj.
secili ka kërkesa të veçanta, secili percepton, secili degjon, secili flet, secili mendon,
secili mëson ndryshe nga tjetri, prandaj secilit duhet ti krijohet mundësia për të
shprehur veten dhe për marrë ato njohuri për te cilat ka nevojë1. Sot me përdorimin e
kurrikulave ndër-disiplinore, nqs dëshirojmë një gjithëpërfshirje në procesin e
mësimdhënies dhe mësimnxënies, mësuesit duhet t’i përgjigjen strukturës dhe
përmbajtjes së kurrikulës me shumë teknika gjithpërfshirëse, ku si qëllim kryesor
kemi nxënësin dhe arritjet e tij. Përdorimi i modeleve dhe teknikave alternative,
mjeteve dhe aplikacioneve të larmishme, metodave ndërvepruese dhe bashkëpunuese,
1

Shpend Bajrami, http://pedagogjia.wordpress.com/didaktik/mesimdhenia-e-diferencuardhe-inteligjenca-e-shumfishte/
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teknikave individuale etj, lehtëson procesin e mësimdhënies dhe mësimnxënies tek të
gjithë nxënësit dhe mësuesit.
Inteligjenca është aftësia për të zgjidhur problemin apo për t’i dhënë formë një
produkti, i cili vlerësohet në një apo më shumë mjedise kulturore. (Gardnet- Struktura
e mendjes, 2003). Themi që teoria e inteligjencës së shumëfishtë është një ndër
strategjitë ku po bazohen përdorimi i shumë mjeteve dhe metodave në mësimdhënie.
Mësuesit përveç njohjes së vështirësive në të nxënë, duhet të përqëndrohen edhe në
aftësitë e nxënësve, në prirjen që ata kanë. Sipas kësaj teorie, duhet që mësuesi të
njohë karalterin dhe personalitetin e nxënësit dhe të nxitë talentet dhe aftësitë e tyre.
Perdorimi i mjeteve teknologjike në mësimdhënie dhe mësimnxënie krijon lehtësi në
përfshirjen pa problem të të gjithë nxënësve në këtë proces. Nqs nxënësi ka ndonjë
vështirësi në të mësuar, ai mund të jetë shumë i mirë në ndonjë fushë tjetër.
Duke u bazuar në studime të ndryshme, procesi mësimor ose mësimdhënia kalon në
disa faza, ku ne tani mund të dallojmë edhe vendin se ku mund të integrojmë mjetet
dhe aplikacionet teknologjike:
1) Përcaktimi i qëllimeve dhe i objektivave mësimorë;
2) Zgjedhja e permbajtjes;
3) Zgjedhja e metodave dhe e procedurave të përshtatshme mësimore;
a. Zgjedhja e mjeteve dhe aplikacioneve
4) Zhvillimin e mësimit (dhënia e mësimit);
a. Përdorimi i mjeteve dhe aplikacioneve, vënia në zbatim
5) Matjen dhe vlerësimin e arritjeve.
Pra, mësimdhënia shënon veprimtarinë e mësuesit në raport me nxënësit. Ajo është
tërësia e strategjive, të metodave dhe procedurave pedagogjike që përdor mësuesi për
të mësuar nxënësit. Gjithashtu, thuhet se mësimdhënia është proces i qëllimshëm, që
do të thotë se me këtë proces synohet të realizohen objektiva të caktuara, gjithmonë të
orientuar drejt të nxënit. [40]
2.6

Platformat LMS (Learning Managment Systems)

Soft-e të fuqishëm për menaxhimin e bazave të të dhënave komplekse janë kombinuar
me strukturat dixhitale përmenaxhimin e kurrikulave, materialeve dhe mjeteve të
vlerësimit. Këto softe janë ato që i quajmë ‘Sistemet e Menaxhimit të të mësuarit’
(Learning Management Systems). LMS është bërë një mjet i fuqishëm për kompanitë
të cilat specializojnë personel, trajnime, shkolla etj për të krijuar edukimin e
vazhdueshëm të brezit të ri. Teknologjia është e nevojshme për të prodhuar një mjedis
e-learning. Mjete të ndryshme mund të përdoren për të prodhuar përmbajtjen elearning, në varësi të formatit të skedarëve që do të përdoren dhe të natyrës së
produktit final të dëshiruar. Microsoft PowerPoint apo edhe Word mund të jetë e
mjaftueshme për të krijuar burime të thjeshta të të mësuarit si një prezantim ose një
tutorial. Megjithatë, mjetet më të sofistikuara janë të nevojshme në qoftë se ju doni
për të krijuar përmbajtje interaktive. Mund të shtojmë tekst, grafikë dhe media të tjera,
por gjithashtu të kemi një strukturë për të organizuar faqet dhe mësimet për një
kërkim të besueshëm. Organizatat dhe institucionet e arsimit gjithnjë më shumë po
kthehen në platforma të mësuarit për të ofruar kurse për nxënësit dhe për të
menaxhuar aktivitetet e tyre në internet.
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Një LMS lejon mësuesit të përdorin Softe që të shpërndajnë dhe menaxhojnë sasi të
mëdha materialesh mësimore nxënësve të tyre në klasë, në zyra apo kudo ku ata
ndodhen. Përmes një serveri të brendshëm ose brenda nje cloud-i, sistemet LMS
lejojnë që secili mësues të menaxhojë dhe kontrollojë në mënyre të shpejtë nxënësit,
gjë që ska qënë e mundur më parë. Gjithashtu mundësia për të integruar nxënësit me
rrjete të ndryshme, ku mund të gjejnë kolegë, nxënës të tjerë apo rrjete të thjeshta
sociale, sëbashku me aplikacione web user-oriented, LMS vazhdon të rritet dhe të
zhvillohet.
Elementet përbërës të një LMS
Nuk është se kemi ndonjë specifikim të qartë mbi elementët LMS. Mjafton të kemi
disa tipare të përgjithshme, dhe kapaciteti i LMS do të variojë ndërmjet organizatave
dhe përdorimeve të kushtëzuara. Më poshtë shohim disa nga tiparet LMS:
 Aftësia për krijimin e klasave, regjistrave, dhe listave të grupeve të ndryshme.
 Aftësia për ngarkimin dhe menaxhimin e dokumenteve sipas përmbajtjes së
kurrikulave.
 Aftësia për shpërndarjen e kurseve përmes ndërfaqeve web, duke krijuar
mundësinë e arsimimit në distancë.
 Aftësia për të krijuar dhe publikuar oraret e kurseve
 Aftësia e ndërveprimit dhe komunikimit të studentëve përmes mesazheve,
email-it, apo forumeve.
 Aftësia për të përcaktuar metodat vlerësuese dhe testuese, si psh testimet me
alterantiva, kuizet etj.

Figure 1 LMS

Një platformë të mësuari është një grup shërbimesh interaktive online që i ofrojnë
nxënësve akses në informacione, mjete dhe burime për të mbështetur shperndarjen e
sistemit arsimor dhe menaxhimin e tij. Ata ofrojnë qasje dhe shërbime për një bazë të
gjerë përdoruesish, e cila realizohet përmes internetit. Platformat mësimore shpesh i
quajmë edhe si sisteme të menaxhimit të të mësuarit (LMS) ose sisteme të
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menaxhimit të përmbajtjes të mësuarit (LCMs), terma të cilat shpesh janë përdorur në
mënyrë të këmbyeshme. E-learning përfaqëson një gamë të gjerë të metodave për
shpërndarjen elektronike të informacionit, në mënyrë që të sigurojë arsimim apo
trajnim online. Pra, nga njëra anë e-learning mund të jetë aq e thjeshtë sa një DVD
mësimore që mëson njerëzit se si të përdorin PC e tyre, ose ai mund të jetë aq shumë i
komplikuar, psh si Blackboard, një program i fuqishëm që përdoret për vlerësimin dhe
edukimin K-12. Ka shumëllojshmëri të platformave të të mësuarit, të cilat janë me
nivele të ndryshme kompleksiteti, dhe pavarësisht nga dallimet e tyre, ata gjithashtu
kanë shumë karakteristika të përbashkëta. Karakteristikat e tyre më të rëndësishme
janë:
 Menaxhimi i përmbajtjes së të mësuarit: krijimi, ruajtja, qasja në burime;
 Planifikimi i kurrikulave: Planifikimi i mësimit, rrugë të personalizuara të të
mësuarit, vlerësimi;
 Angazhimi dhe menaxhimi i nxënësve: informacion mbi nxënësit, gjurmimi i
progresit;
 Mjetet dhe shërbimet: forumet, sistemi i mesazheve, blogjet, diskutimet në
grupe etj.
Pse duhet të përdorim një platformë e-learning?
E-learning i referohet përdorimit të teknologjive të mediave elektronike, informacionit
dhe komunikimit (TIK) në arsim. E-learning është gjerësisht përfshirëse në të gjitha
format e teknologjisë arsimore në mësimnxënie dhe mësimdhënie. E-learning është
sinonim me: të mësuarit multimedial, teknologji-të zgjeruara të të mësuarit (TEL),
trajnimet bazuar në internet (IBT), trajnimet bazuar në web (WBT), arsimi online,
arsimi virtual, mjediset e të mësuarit virtual (VLE), të cilat janë quajtur edhe
platforma të mësuarit, etj.
E-learning përfshin lloje të shumta të mediave të cilat kanë tekst, audio, imazhe,
animacion dhe video streaming, përfshin proceset dhe aplikimet teknologjike. Elearning mund të ndodhë brenda apo jashtë klasës. E-learning është i përshtatshëm për
të mësuarin në distancë dhe të mësuarin fleksibël, gjithashtu mund të përdoret në
lidhje me mësimdhënien ballë për ballë, ku zakonisht përdoret termi ‘të mësuarit e
përzier’. [3]
Rritja e shpejtë e internetit në vitet 1990 ka shërbyer si katalizator për atë që është
bërë një industri masive dhe e ndryshme e quajtur e-learning. E-learning është i
përbërë zakonisht nga dy nëngrupe: arsimi dhe trajnimi. Shpesh metodat për dërgimin
e materialeve të kurseve dhe lidhja e pjesëmarrësve mund të duken mjaft të ngjashme.
Dallimet kryesore janë brenda synimeve të secilit grup. Edukatorët janë duke
shpresuar për të përdorur mjetet e-learning për të përmirësuar procesin dhe për të
arritur në arsimin e mesëm dhe të lartë, ndërkohë që trajnerët kërkojnë metoda më
efikase të trajnimit për një fuqi punëtore ndonjëherë-globale.
Arsyet për përdorimin e platformave e-learning janë të shumta. Bazuar në
karakteristikat e përmendura më lart, ne shohim se platforma e-learning mund të ketë
aplikime në fusha të ndryshme të jetës sonë. Kërkesa jonë është që të përdorim
teknika të tilla në fushën e mësimdhënies dhe të nxënit, në mënyrë që të rritim cilësinë
dhe performancën e sistemit arsimor, si dhe integrimin e të mësuarit bashkëpunues.
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Duke folur për një mjedis e-learning në fushën e arsimit, ne duhet së pari të njohin
sistemin arsimor, të përcaktojmë konceptin e procesit të të mësuarit, dhe të
përcaktojmë llojet e ndryshme të aftësive. Këto aftësi duhen për ti integruar më vonë
në një mjedis për të mësuarin elektronik. Llojet e ndryshme të aftësive janë si më
poshtë [4]:
 Aftësitë njohëse, të cilat mund të përfshijnë njohuri dhe të kuptuarit
 Aftësitë ndërpersonale
 Aftësitë psiko-motorike
Kurset E-learning janë ndërtuar kryesisht mbi bazën e aftësive njohëse, sepse ky
domain është më i përshtatshëm për procesin e e-learning. Më poshtë po tregojmë
elementët themelore të ndërtimit të një mjedisi e-learning:
a)
b)
c)
d)

përmbajtja e-learning;
e-tutoring, e-mentorimi;
të mësuarit bashkëpunues;
klasat virtuale

Elementi për të cilin do të flasim ka të bëjë me ‘të mësuarit bashkëpunues’, i cili është
një tipar i rëndësishëm dhe është paraqitur si një avantazh në procesin e të mësuarit,
përmes një mjedis e-learning. ‘Të mësuarit bashkëpunues’ është një varg aktivitetesh
në bashkëpunim me njëri-tjetrin, për një projekt të përbashkët. Format e
bashkëpunimit janë të ndryshme, të cilat përfshijnë: Diskutime Online, Bashkëpunim,
chat etj.
Zgjidhja E-Learning lejon nxënësit të kenë akses në çdo material dhe informacion nga
kudo dhe në çdo kohë.
Të mësuarit Online ose e-learning, ofron avantazhe për njerëzit dhe kompanitë të cilat
kërkojnë për të zhvilluar një program të ri për kurrikulat, pra është aftësia për të ofruar
një trajnim kudo dhe në çdo kohë. Kjo do të thotë që nxënësit/studentët janë të gjithë
së bashku në një klasë ose të shpërndarë në të gjithë vendin në kohë dhe zona të
ndryshme, dhe të kenë akses në të gjithë materialet e kursit në një kohë që është e
përshtatshme për ta. Mësuesit mund të përcaktojnë afatet kohore dhe fokusin e
programit mësimor, nxënësit mund të përshtaten më mirë në kohë me të mësuarin
sipas orareve të tyre.
Disa nga avantazhet e të mesuarit përmes LMS:
Të thjeshtë dhe fleksibël: vendodhja dhe koha janë edhe kufizimi më i madh në
procesin e të mësuarit. Kjo vlen edhe për mësimdhënësit edhe për mësimnxënësit.
Secili prej tyre duhet të jetë në dispozicion të tjetrit në varësi të kohës që ka secili.
Përmes LMS të gjithë mund të marrin pjesë në një kohë dhe për një kohëzgjatje
variabël, që i përshtatet orareve të gjithsecilit.
Rezultate dhe reagime të menjëhershme: Çdokush që ka vlerësuar testime, teza
provimesh, tema detyrash etj, e di që ky proces është i lodhshëm dhë konsumon
shumë kohë, e cila në ditët e sotme është shumë e çmuar. Shumë nga testet standarte
akoma mbështeten në teknikat e vlerësimit manuale, që japin rezultate të ngadalta.
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Shumica e teknologjive dhe mjeteve të tjera sot integrojnë mësimin dhe testimin
online, përmes atyre që i quajmë ‘kuize online’ për të vlerësuar me ritme më të
shpejtë procesin e të mësuarit.
 Ruajtja mirë: me një dizajn të mirë, eksperienca e përdoruesve dhe
multimedia, mësimi në internet ose online mund të ofrojë një përvojë më të
pasur dhe më efektive në procesin e të mësuarit në krahasim me metodat
tradicionale.
 Efikasitet në menaxhimin e të mësuarit: pozicionimi i aktivitetit të të mësuarit
ul koston dhe rrit mundësinë e shikueshmërisë së procesit të të mësuarit.
 Kombinimi i të mësuarit social dhe formal: një kombinim i tillë po na çon
drejt një procesi mësimor të integruar, metoda studimi online të cilat lejojnë të
kemi një pozicion të caktuar në një moment te caktuar.
 Fuqizimi i administrates: tashmë do kemi një menaxhim të informuar. Do
fokusohemi në përmbajtjen e kurseve dhe kurrikulave, historikun dhe të
dhënat mbi ecuri të ndryshme.
Të mësuarit Online është akoma në hapat e parë, por që premton shumë. Po
zhvillohen modele të reja të të mësuarit, të cilat kanë potencialin për të patur një qasje
më të mësuarin online.
Softet LMS
Ekzistojnë disa sisteme të menaxhimit të të mësuarit, duke ofruar akses në bibliotekat
e tyre të trajnimit. Zgjidhje si Blackboard Learn, Desire 2 Learn, Moodle, E-Front etj.
janë ndër sistemet më të njohura të menaxhimit të të mësuarit në botë. Ato ofrojnë një
ndërfaqe të plotë për menaxhimin dhe rritjen e programit mësimor, si dhe kontrolli i
vazhdueshëm i progresit të punonjësve dhe historiku mbi kurset.
Përdorimi i teknologjisë kompjuterike në këtë mënyrë bën të mundur përmirësimin e
sofistikimit dhe fleksibilitetit. Teknologjia realizon përfaqësimin vizual të konceptit
në rangun më të lartë. Nëpërmjet saj studentët mund të shpenzojnë më pak kohë në
llogaritje dhe më shumë kohë duke krijuar strategji për zgjidhjen e problemeve,
zhvillimin e të kuptuarit më kompleks dhe ti hyjnë më në thellësi temës dhe subjektit.
Mjetet që e bëjnë të mundur teknologjinë arsimore quhen sisteme kompjuterike me
përmbajtje edukative. Funksioni i tyre është i bazuar në kompjuter dhe për mundësitë
e mëdha si: multimedia, Hypermedia, animacion, prezantimi me foto, përmbajtja
arsimore, potencial i pakufizuar për ruajtjen pasi gjithnjëë e më shumë kërkohet një
numër shumë i madh informacioni. Sistemet arsimore që kanë të integruar
teknologjinë, ne mund të ndajmë në 4 grupe si më poshtë:





Sistemet arsimore inteligjente (Intelligent educational systems)
Sistemet arsimore hipermediale (Hypermedia educational Systems)
Sistemet arsimore të përshtatura (Appropriate educational systems)
Sistemet arsimore bazuar në ueb (Web educational systems)

Këto sisteme e-learning mbledhin një sasi të madhe informacioni, që është shumë i
vlefshëm për të analizuar sjelljen e nxënësve. Kështu ata mund të krijojnë një minierë
ari të të dhënave arsimore ( Mostow dhe Beck , 2006 ). Sistemet e menaxhimit të të
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mësuarit(LMS) mbledhin pjesën më të madhe të të dhënave të log-imit rreth
aktiviteteve të studentëve. Ata mund të regjistrojnë çdo gjë ku janë të përfshirë
aktivitetet studentore, të tilla si lexim, shkrim , testimet, kryerjen e detyrave të
ndryshme, madje edhe komunikimin me kolegët ( Mostow et al . , 2005). Gjithashtu
ata ofrojnë edhe një bazë të dhënash, e cila ruan të gjithë informacionin e sistemit:
Informacion personal në lidhje me përdoruesit (profili), rezultatet akademike, të dhëna
të bashkëveprimit të përdoruesve, etj. Disa platforma ofrojnë edhe disa mjete
raportimi, kur kemi një numër të madh të studentëve. Ata nuk ofrojnë mjete specifike,
të cilat i lejojnë edukatorët/mësuesit të ndjekin tërësisht dhe të vlerësojnë të gjitha
aktivitetet e kryera nga nxënësit e tyre, si dhe të vlerësojnë strukturën dhe përmbajtjen
e kursit dhe efektivitetin e tij në procesin e të mësuarit ( Zorrilla et . Al . , 2005). Një
zonë shumë premtuese për arritjen e këtij objektivi është përdorimi i data mining (
Zaïane dhe Luo , 2001 ).

Figure 2 Platforma E-front

Tani mendojmë t’ju tregojmë karakteristikat e një platforme e-learning, e cila
ndihmon procesin e mësimnxënies dhe mësimdhënies. Ka disa platforma me
karakteristika të ngjashme, që na lejojnë të krijojmë aplikacione, të cilat ndihmojnë
sistemin arsimor. Në këtë pikë kemi për qëllim të tregojmë karakteristikat e një
shembulli konkret, të cilat mund të merren edhe në një mjedis arsimor shqiptar. Kemi
treguar disa detaje të përgjithshme të kësaj platforme LMS e quajtur E-Front dhe një
procedurë të përgjithshme të punës së këtij sistemi.
E-Front është i lehtë për t'u përdorur, vizualisht tërheqës, në përputhje me SCORM,
është një platformë eLearning dhe platformë që merret me menaxhimin e kapitaleve
humane.[3]
 I thjeshtë në përdorim: eFront™ është ndërtuar nga e para duke patur në
mendje përdoruesit fundor. Ju do ta gjeni atë tepër e natyrshme, dhe mësoheni
lehtësisht ndërfaqen e saj, ku shumica e opsioneve janë vetë-shpjeguese.
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 Vizualisht tërheqës: Ne nuk duam të ndërtojmë një tjetër mjet eLearning. Ne
synojmë në ndërtimin e mjetit më të bukur eLearning.
 Koncepte Pedagogjike: të integruara në eFront™ janë edhe disa koncepte të
shëndosha pedagogjike që udhëheqin përdoruesit dhe i mbajnë ata të motivuar.
 I plotë: eFront™ përfshin një shumëllojshmëri komponentësh që ju ndihmojnë
të krijoni strukturën tuaj mësimore, si dhe të shtoni përmbajtje, të ndërtoni
teste ne internet, të komunikoni me të tjerët, të gjurmoni historikun dhe
progresin e përdoruesve, të zhvilloni anketa, të përcaktoni projekte si dhe të
krijoni certifikata.
Mësuesit mund të bëjnë raporte të plotë të aktiviteteve të nxënësve në mënyrë
individuale, ose për të gjithë studentët në një aktivitet të veçantë. Këto raporte janë në
dispozicion për çdo student. Shumë programe arsimore janë përpunuar gjithnjë e më
shumë me ndihmën e kompjuterit. Ju mund të shqyrtoni, kontrolloni, azhornoni,
korrigjoni ose fshini informacionin Personal që keni në regjistrimin tuaj ose profilin e
llogarisë, duke ndryshuar “Tiparet e llogarisë tuaj (account settings)". E-Front është
shumë i përqëndruar në ruajtjen e informacionit tuaj. Ne marrim masa të arsyeshme të
dizenjuara për të mbrojtur të dhënat tuaja nga aksesi i paautorizuar. Edhe pse E-Front
Learning zotëron kodin, bazat e të dhënave, dhe të gjitha të drejtat për zbatimin e EFront Learning, ju keni të gjitha të drejtat për skedarët dhe të dhënat.
Procesi i mësimdhënies ka ndryshuar, ai po përshtatet gjithnjë e më tepër me mjetet
teknologjike. Klasat Virtuale janë një zgjidhje shumë e mirë në rastet kur procesi
tradicional mësimor nuk mund të realizohet. Me zhvillimin teknologjik që po ndodh
në ditët e sotme, mund të themi se ka shumë procedura lehtësuese në sistemin
arsimor, dhe veçanërisht në procesin e mësimdhënies. Pjesa më e madhe e Kurrikulës
në vendin tonë është duke u përshtatur me praninë e kompjuterit, si pjesë e procesit të
mësimdhënies. Gjithashtu ne mund të themi se disa prej tyre kanë integruar PC-të, si
pjesë e përpunimit të të dhënave.
Të mësuarit Online (për nxënësit dhe për mësuesit) është një tendencë me rritje të
shpejtë në fushën arsimore. Të mësuarit Online ofron kategori më të gjerë, si të
mësuarit në distancë, e cila përfshin teknologjitë e mëparshme të tilla si kurse në
korrespondencë, televizione arsimore dhe videokonferenca. Studimi në distancë ka
avantazhet dhe disavantazhet e veta, të cilat sot peshojnë më shumë në drejtim të
avantazheve. Më poshtë po tregojmë disa nga avantazhet dhe disavantazhet e
eLearning:
Avantazhe:
 Puna në klasë planifikohet rreth punës dhe familjes
 Zvogëlon kohën dhe shpenzimet e udhëtimit për studentët e largët
 Studentët kanë mundësi për të zgjedhur materiale mësimore që i plotësojnë
kërkesat e nivelit, të njohurive dhe interest të tyre
 Studentët mund të studiojnë kudo që ata kanë mundësinë e aksesit në një
kompjuter dhe lidhje internet
 Fleksibiliteti për t'u bashkuar në diskutime
 Ka më shumë ndërveprim midis studentëve dhe lektorëve se në leksionet që
zhvillohen në kurse të mëdha
 E - Learning mund të lejojë stile të ndryshme të mësimit dhe e lehtëson atë përmes
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një sërë aktivitetesh
 Zhvillon njohuritë rreth internetit dhe aftësitë e kompjuterave që do të ndihmojnë
nxënësit gjatë gjithë jetës së tyre përsa I përket karrierës
Disavantazhe:
 Nxënësit me motivim të ulët ose zakone jo të mira të studimit mund të ngelen pas
 Pa një strukturë të një klasë tradicionale, studentët mund të bëhen konfuz në lidhje
me aktivitetet e kurseve dhe afatet
 Studentët mund të ndjehen të izoluar nga lektori
 Lidhje të ngadalshme interneti apo kompjutera të vjetër mund të bëjnë qasjen në
materialet e kursit shumë të lodhshme
 Menaxhimi I skedarëve kompjuterik dhe të mësuarit perms softeve online,
nganjëherë duket shumë i ndërlikuar për nxënësit me aftësi kompjuterike të nivelit
fillestar
2.6.1 Klasat virtuale
E-learning do të thotë: të sigurojmë bazën materiale dhe didaktike të leksioneve dhe
librave që mund të përdoren në kurse të ndryshme në Web. Klasat virtuale duhet të
ndërtohen mbi simbolikën e klasave tradicionale në shkolla. Ne gjithmonë duhet të
marrin parasysh përmbajtjen apo grupet si nxënës, mësues, drejtues etj, si dhe
marrëdhëniet ndërmjet tyre. Çdo element ka të drejtat e tij menaxheriale (individuale
apo altruist). Për të krijuar një klasë virtuale duhet të marrim parasysh një strukturë e
cila është e bazuar në tri pika themelore që përshkruajnë të mësuarit në internet:
1. Çfarë do të ofrojë kursi:





Burime të thjeshta të të mësuarit;
Leksione interaktive;
Simulime elektronike;
Ndihmon për vendet e punës.

2. Metodat e procesit të të mësuarit
a. Të mësuarit bashkëpunues
3. Mënyrat e komunikimit (sinkron ose asinkron)
 Sinkrone - Chat dhe IM, Konferenca Video dhe audio, Live webcasting,
Ndarje Aplikacionesh, Whiteboard
 Asinkrone - E-mail, Forume diskutimi, Wiki, Blog, Webcasting
Përsa i përket klasës virtuale që mendojmë të krijojmë, mund të themi se ajo do të
ofrojë të dy mënyrat e komunikimit, si dhe të dhënat që do të transmetohen do ti
përgjigjen secilit prej tyre. Për shembull, në qoftë se ne duam të bëjmë një njoftim në
lidhje me orarin, paraqitjen e detyrave të kursit etj, ju mund të përdorni komunikimin
asinkron, përndryshe në qoftë se ne duam të shpjegojmë një temë të rëndësishme të
kursit atëherë mund të përdorim komunikimin sinkron. Klasat e krijuara në këtë
mënyrë janë shumë praktike. Materialet, librat, leksionet, video etj, që janë hedhur për
një kurs të caktuar, mundet gjithashtu të përdoren për nevoja tjera, si pjesë e një kursi
ose si material bazë për krijimin e testeve.
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Ka një shumëllojshmëri të platformave të të mësuarit me nivele të ndryshme të
kompleksitetit, dhe pavarësisht nga dallimet që kanë, gjithashtu ata kanë shumë
karakteristika të përbashkëta. Karakteristikat e tyre më të rëndësishme përfshijnë: [3]
 Menaxhimin e përmbajtjes të të mësuarit: krijimi, ruajtja, qasja në burime;
 Harta dhe planifikimi i kurrikulave: Planifikimi i leksioneve, rrugët personale të të
mësuarit, vlerësimi;
 Angazhimi dhe menaxhimi i nxënësve: informatat nxënësi, ndjekja progress;
 Mjetet dhe shërbimet: forume, sistemi i mesazheve, blogjet, diskutime në grupe
etj.
Pse kemi vendosur të punojmë me platformën E-Front? Në të vërtetë jemi të bazuar
në disa pika kryesore, të cilat janë quajtur edhe si avantazhet e kësaj platforme ndaj
platformave të tjera. Karakteristikat kryesore të E-Front si një platformë eLearning
janë: [4]













Menaxhimi i përdoruesve
Menaxhimi I Leksioneve, kurseve dhe kurrikulave
Menaxhimi File-ve
Ndërtuesit e provimeve
Detyrat ndërtuesve
Mjetet e komunikimit (forum, chat, kalendar, Fjalor)
Ndjekja ose gjurmimi i Progresit
Metodat e Autentifikimit
Metodat e regjistrimit
Çertifikatat
Mjetet Shoqërore (historia e mësimeve dhe sistemit, faqja e përdoruesve, statusi i
përdoruesve, ndërlidhja me rrjete sociale si psh, Facebook)
Sistemi I njoftimit përmes e-mail

Ne kemi gjetur në E-front një zgjidhje të plotë. Ai ofron një koleksion shumë të gjerë
të funksioneve, por është edhe i thjeshtë dhe i lehtë për t'u përdorur. Kërkesat teknike
të zgjidhjeve janë ‘open to’, që do të thotë se ne mund të zbatojmë këto zgjidhje
shpejt. Platforma e-front në vetëvete ka provuar të jetë shumë i fortë dhe me një kosto
të ulët të mirëmbajtjes teknike, kështu themi që është i lehtë dhe intuitiv për përdorim.
Gjithashtu nuk duhet të harxhojmë kohë në edukimin e përdoruesve. Ne kemi trajtuar
zgjerimin e përmbajtjes së procesit të të mësuarit.
Në procesin tradicional të të mësuarit puna jonë si pedagog kalon në disa faza të tilla
si, përgatitja e ligjëratave, shpjegimi, dhënia e detyrave, kontrolli i tyre, testimet apo
provimet. Të gjitha këto paraqesin të dhënat që kanë nevojë të punohen manualisht
ose me një PC të zakonshëm, ku ndër të tjera ne nuk jemi në gjendje për të garantuar
rezultatin. Këtu kemi një punë të madhe për lektorët, nëse e shumëzojmë me numrin e
nxënësve. Nëse ne arrijmë të përdorim mjetet teknologjike në këtë punë atëherë
përpunimi i të dhënave do të jetë më i thjeshtë dhe rezultatet do të ishin automatikisht
më të sakta. Përdorimi i platformave LMS, në këtë rast E- front ofron lehtësira për
menaxhimin e punës, sepse ruatja dhe përpunimi i informacionit të mbledhur, do
llogaritet kryesisht nga teknikat e integruara në këtë platformë.
Siç e kemi përmendur dhe trajtuar si një rast studimi, fakulteti i Peshkopisë, si pjesë e
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Universitetit tonë, në shumicën e rasteve e ka të pamundur për të mbuluar me lektorë
orët e mësimit. Por nuk është e drejtë që studentët të mos e zhvillojnë mësimin, ose ta
realizojnë atë me zëvendësime që janë jashtë profilit. Nëse do të krijohet një kurs
virtual, ligjëruesit do të jetë në gjendje për të menaxhuar këtë çështje nga Durrësi,
kështu kursi do të zhvillohet si duhet, komunikimi pedagog-student do të jetë i
vazhdueshëm dhe procesi mësimor do të sigurojë një performance të lartë. Përveç asaj
që u tha më lart, një tjetër element që krijon përparësi është fakti se aktiviteti i çdo
studenti është ruajtur duke krijuar kështu një bazë të dhënash në të cilën ne mund të
llogarisim dhe të nxjerrim rezultate. Në llogaritjen e rezultateve, mund të përdoren
teknikat DM, disa prej të cilave janë të integruara me sistemet LMS.

Figure 3 Krijimi i mësimit në E-front

Figura e mësipërme tregon krijimin e një leksioni nga një profesor, ai mund të krijojë;
të vendosë elemente të reja, mund të krijojnë leksione multimediale etj. Çdo nxënës
mund të shohë këto ndryshime, dhe gjithashtu mund të shkruajë komente dhe pyetje
në lidhje me temat e leksioneve. Këtyre pyetjeve mund ti përgjigjet lektori ose vetë
nxënësit.
Në fakt ne nuk mund të flasim për rezultate konkrete, sepse kursi virtual ende nuk
është zbatuar plotësisht, por sipas një sondazhi të bërë nga studentët e Peshkopisë
mendohet të arrihet një rritje të performancës dhe një veprimtari aktive e studentëve.
Për shembull, pyetja: Sa të kënaqur jeni me sistemin aktual arsimor? (Shumë të
kënaqur, të kënaqur, e mirë por duhet të ndryshojë, jo të kënaqur, duhet të ndryshohet
plotësisht). Shumica e përgjigjeve ishin "Mirë, por ka nevojë për ndryshime" dhe të
"pakënaqur". Më poshtë po tregojmë rezultatin grafikisht:
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Sa tè kènaqur jeni me procesin tonè arsimor?
a

b

c

d

e

7% 6%

32%

18%
37%

Diagrama 4 Përgjigjet e dhëna

Duke marrë parasysh përgjigjet në pyetjen e mësipërme, ne kërkojmë përmirësimin e
sistemit përmes mjeteve teknologjike. Në fakt të krijojmë një kurs virtual nuk është e
lehtë. Deri tani kemi përmendur rezultatin përfundimtar, i cili përbën edhe përparësinë
kryesore për ata që do të përdorin këto metoda, procesi do të jetë shumë më i thjeshtë.
Për të krijuar një kurs online duhet të krijohet një grup pune që merret me studimin e
mjedisit, çfarë duhet të ofrojë, cilët do ta përdorin, objektivat qëllim, rezultatet që
duhet të arrihen etj. Në fund ne do merremi me menaxhimin dhe përpunimin e këtyre
rezultateve, duke krijuar mundësinë e përdorimit të tyre edhe për efekte të tjera, siç
mund të jetë performanca e universitetit apo shkollës.
Dizenjimi i një klase virtuale
Analiza dhe fazat e projektimit ose dizenjimit janë thelbësore për të siguruar
efikasitetin e një kursi dhe motivimin e nxënësve në pjesëmarrje. Analizimi i
nevojave të nxënësve dhe përmbajtjes së të mësuarit, si dhe gjetja e një përzierje të
përshtatshme të mësimit me aktivitetet dhe zgjidhjet teknike është vendimtare për
krijimin e një kursi efikas, i cili ka dhe një angazhim të lartë. Më poshtë po tregojmë
pikat kryesore ku duhet të bazohet dizenjimi i një kursi të tille:

Diagrama 5 Hapat e dizenjimit të një kursi virtual

Identifikimi dhe analiza e përmbajtjes mund të bëhet duke zbatuar metodat e
mëposhtme:
 Detyra e Analizimit - identifikon detyrat e punës, që nxënësit duhet të mësojnë
ose të arrijnë, si dhe njohuritë dhe aftësitë që duhen të zhvillohen apo të
përforcohen. Ajo është përdorur kryesisht në kurse të cilat janë projektuar për të
ndërtuar punë specifike ose aftësi ndërpersonale.
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 Tipari Analizues - kryhet për të identifikuar dhe klasifikuar përmbajtjen e kursit.
Ky tipar është i përshtatshëm për kurset që janë projektuar kryesisht për të
siguruar informacion ose të arritur objektiva më të gjera arsimore.
Identifikimi i përmbajtjes së kursit përmes detyrës së analizimit lejon dizenjuesit të :
 Krijojnë një kurs që ka në qendër punën ;
 Vëmendja përqëndrohet në aftësitë
 Krijojnë skema të bazuara në raste konkrete, që ndërtohen mbi kontekste reale.
Si rezultat , nxënësit mund të integrohen më së miri me njohuritë e reja në praktikën e
tyre të përditshme. Detyra e analizimit përbëhet nga katër hapa kryesore:
Hapi 1: Identifikimi i detyrave  Identifikimi dhe përshkrimi i detyrave që nxënësit
duhet të mësojnë ose arrijnë për të arritur qëllimin e kursit.
Hapi 2: Klasifikimi i detyrave  Klasifikimi i detyrave mund të paraqitet në dy tipe
bazë, si:
1. Procedurale (p.sh. detyra që kryhen sipas një sekuence të përcaktuar hapash, si
" Krijo një tabelë në Microsoft Word " ) ;
2. Bazuar në Parime (dmth. detyrat që kërkojnë gjykime dhe vendime që do të
zbatohen në situata të ndryshme dhe sipas kushteve të ndryshueshme në çdo
kohë, të tilla si " Organizimi i një konference " ).
Hapi 3 : Ndarja e detyrave  Në këtë hap duhet të ndajmë çdo detyrë në disa hapa,
si:
1. Hapa (për detyrat procedurale ),
2. Udhëzime që duhet të zbatohen për të kryer detyrat ( për detyra të bazuar në
parime ). Për detyra komplekse, që kërkojnë zbatimin e aftësive strategjike ose
ndërpersonale (të tilla si " përshtatjen " ose " zgjidhjen e konflikteve në grup " ),
pikëpamje të ndryshme janë të nevojshme për të identifikuar udhëzimet. Këto
mund të mblidhen nëpërmjet intervistave me disa ekspertë.
Hapi 4 : Identifikimi i njohurive dhe aftësive të kërkuara  Identifikimi i njohurive
dhe aftësive, është i nevojshëm për të kryer më mirë këto hapa ose për të zbatuar këto
udhëzime.
Pasi u njohëm me hapat kryesor në të cilin kalon procesi analizues, tani mund ti
konkretizojmë me rastin e studimit që përmendëm më lart, klasa virtuale në fakultetin
e Peshkopisë.
Tabela 2 Hapat për ndërtimin e kursit online

HAPI I

Diskutimet me disa ekspertë të fushës zbulojnë se pikat më kritike për përmirësimin kanë
të bëjnë me Përzgjedhjen e metodave dhe treguesve të vlerësimit, analizimin e të dhënave
të mbledhura, dhe më e rëndësishmja, përgatitja e sigurisë së produktit, që të jemi në
gjendje për të komunikuar rezultatet e punës. Detyrat do të kalojnë në disa hapa:
1.

Të zgjedhim metodën më të përshtatshme për të vlerësuar sigurinë e produktit në një
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2.
3.
4.

HAPI II

HAPI III

kontekst të dhënë.
Të zgjedhim treguesit për dimensione të ndryshme të përdorimit.
Analizimi i rezultateve të vlerësimit duke përdorur metoda të standardizuara.
Projektimi i raporteve efektive për vendimmarrësit, duke i siguruar ata në bazë të
rezultateve të analizave.

Këto detyra janë mjaft komplekse, mënyra në të cilën ato janë kryer varet nga konteksti i
dhënë. Kjo do të thotë se ata janë të bazuara në parim se sa në detyra procedurale.
Prandaj, ne duam që ti ofrojmë nxënësve udhëzimet, që ata mund ti aplikojnë për situata
specifike, në vend që t'u japim hap pas hapi instruksione se çfarë duhet të bëjnë.
Detyra: Raporti Rezultat
Udhëzimet
Përshkrimi:
Përcakto qëllimin e komunikimit
Identifikoni kërkesat e informacionit mbi studentët
Hartimi i raporteve efektive Ndërtoni një mesazh në mënyrë logjike dhe bindëse
për vendimmarrësit, duke i Zgjidhni një format Raportesh sipas kontekstit
siguruar ata që janë në bazë
Shkruani një raport qartë dhe saktë
të rezultateve të analizave.
Detyra: Raporti Rezultat
Udhëzimet
Njohuritë e kërkuara
Përcakto qëllimin e Ndryshimi ndërmjet shpjegimit
komunikimit
dhe mbrojtjes
 Lexuesit e mundshëm të një
raportit
 Ndryshimi
ndërmjet
audiencës
primare
dhe
Identifikoni kërkesat e
dytësore
informacionit
mbi
 Metodat e bashkëveprimit
studentët
me përdoruesit
 Afatet kohore të raportimit


Përshkrimi:

HAPI IV

Hartimi i raporteve efektive
për vendimmarrësit, duke i
siguruar ata që janë në bazë
të rezultateve të analizave.

Ndërtoni një mesazh
në mënyrë logjike dhe
bindëse

Zgjidhni një format
Raportesh
sipas
kontekstit

Shkruani një raport
qartë dhe saktë



Cilat rekomandime janë të
rëndësishme
dhe
të
realizueshme
Struktura
e
mesazhit:
gjendja aktuale, problemi,
pyetjet dhe përgjigjet e
nevojshme
Qëndrueshmëria, rëndësia
dhe
shkurtësia
në
mbështetjen e të dhënave

Komponentët e: raporti i
kërkimit,
paralajmërime
të
hershme, vlerësimi i Nevojave të
urgjencës,
Monitorimi
dhe
Raportet e vlerësimit
Elementet
e
Raportit:
përmbledhja,
hyrja,
pjesa
kryesore dhe konkluzionet
Si të shkruani fjali të qarta dhe
koncize
Procesi i redaktimit

Siç e përmendëm edhe më lart, analizimi i problemit është një nga detyrat më të
rëndësishme për të filluar krijimin e një produkti efikas dhe rezultativ. Një element që
ndikon në detyrën analizuese është edhe ‘Llojet e përmbajtjes së mësimit’. Më poshtë
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po tregojmë tipet kryesore, të cilat do na ndihmojnë në përcaktimin e skemave të
qarta:
Tabela 3 Llojet e përmbajtjes së të mësuarit

Llojet e përmbajtjes së mësimit
Fakte

Procedura

Koncepte

Parimet

Aftësitë ndërpersonale

Zakonet

Informacion specifik që i përgjigjet pyetjeve:
kush,
ku, kur? Faktet janë të treguar, të ekspozuar apo të
nënkuptuar. Shembuj: të dhënat, listat, ngjarje
historike
Një procedurë është një seri hapash të përcaktuara
qartë, me qëllim për të kryer një detyrë. Procedura
i përgjigjet pyetjes: "Si duhet të ...?" Shembull:
"udhëzime për krijimin e një tabele në Microsoft
Word"
Një koncept është një grup objektesh, subjektesh
apo idesh që: përcaktohen me një fjalë apo term të
vetëm, ndajnë karakteristika të përbashkëta,
ndryshojnë në karakteristika të parëndësishme;
kërkojnë një përkufizim, dhe i përgjigjen pyetjes:
"Çfarë është ...?" Shembull: koncepti i
"komunikimit online"
Një parim (apo rregull) përshkruan një
marrëdhënie mes të dy koncepteve. Për shembull:
"Me rritjen e burimeve, rritet intersesi". Disa
parime mund të përkthehen si udhëzime
strategjike të cilat mund të udhëheqin vendimet
dhe detyrat komplekse. Shembull: "udhëzime për
përdorimin e metodave dhe mjeteve teknologjike"
Aftësitë verbale dhe jo verbale për të
bashkëvepruar me njerëz të tjerë. Për shembull,
"bashkepunimi" ose "zgjidhja e problematikave në
grup"
Predispozita të sjelljes. Shembull: përmbajtja në
lidhje me "vlerësojmë rëndësinë dhe urgjencën e
transferimit të të dhënave drejt secilit përdorues"

Një element tjetër i rëndësishëm janë edhe objektivat e procesit të të mësuarit.
Objektivat mësimore kombinohen vazhdimisht në dy elemente kryesore:
1. Niveli i pritshëm i performancës ( si "të përshkruar" ose "shpjeguar");
2. Përmbajtja e mësimit (p.sh. lloji i njohurive apo aftësive që duhen mësuar, të
tilla si "objektivat kryesore të sistemit të menaxhimit të informacionit").
Sipas taksonomisë së Bloom-it, sipas fushave njohëse, objektivat e të mësuarit mund
të nënkuptohen në gjashtë lloje të ndryshme të performancës njohëse, duke filluar nga
niveli i performancës më të ulët (kujto) drejt nivelit të më të lartë ( krijo).
Tabela 4 Objektivat e të mësuarit

Objektivat e të mësuarit sipas fushave njohëse
Kujto
Nxënësi është në gjendje të njohë ose të memorizojë një informacion.
Kupto
Nxënësi është në gjendje të riformulojë konceptin
Apliko
Nxënësi është në gjendje të përdorë informacionin në një mënyrë të re.
Analizo
Nxënësi është në gjendje të shpërbëjë dhe të përcaktojë marrëdhëniet midis
komponentëve.
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Vlerëso
Krijo

Nxënësi është në gjendje të justifikojë ose të arsyetojë një vendim sipas një
kriteri apo standardi.
Nxënësi është në gjendje të realizojë një produkt të ri ose qasje.

Ekzistojnë disa metoda të cilat mund të përdoren për të organizuar dhe renditur
përmbajtjen, dhe metoda të ndryshme mund të integrohen për të hartuar strukturën më
të mirë të kursit tuaj. Këto metoda mund të paraqiten si më poshtë:
 Në një kurs të orientuar nga puna, përmbajtja mund të organizohet për të
ndjekur rendin e veprimeve sipas mjedisit konkret të punës, ky quhet si parimi
punë-kontekst.
 Në një kurs jo të orientuar nga puna, konceptet mund të organizohen sipas
lidhjeve strukturore, të tilla si:
o Të përshkruajmë karakteristikat e një klase para se të përshkruajmë
anëtarët e saj;
o Paraqitja fillimisht e shembujve, pastaj e përkufizimeve;
o Të fillojmë me të dhëna konkrete apo të thjeshta, pastaj të vazhdojmë
me koncepte abstrakte ose komplekse.
 Nëse profilet e nxënësve (si p.sh. karakteristikat e përgjithshme, përgatitja
shkollore etj) janë të njohur, atëherë konceptet më të njohura për nxënësit
mund të paraqiten përpara atyre që janë larg eksperiencave të nxënësve.
 Kurrikula fillon me një vështrim të përgjithshëm, dhe gradualisht përqëndrohet
në tema të caktuara, duke krijuar një konkluzion i përgjithshëm, ky quhet dhe
parimi i zmadhimit (zoom).
 Kurrikula mund të rishqyrtojë idetë themelore, në mënyrë të përsëritur, derisa
nxënësi i kupton ato plotësisht, kjo quhet edhe kurrikula spirale.
Më poshtë po tregojmë një plan mësimor se mund të realizohet ora e mësimit në një
klasë të tillë. Sigurisht që është një plan i përgjithshëm, mbi të cilin mund të bazohen
kurse të ndryshme. Një nxënës njihet që në fillim me përmbajtjen e kursit dhe me
mënyrën e zhvillimit të tij, cilat janë objektivat, e kështu me radhë.
Tabela 5 Shembull - Leksion 1, Sistemet e shfrytëzimit

Kapitulli 1 : Struktura e Sistemeve të Shfrytëzimit
Objektivat : në fund të këtij kapitulli, studentët do jenë në gjëndje të dallojnë tiparet dhe
karakteristikat e një OS, ata do të përcaktojnë cilat janë funksionet dhe shërbimet që duhet të ofrojë një
OS, si dhe duhet të përcaktojnë elementët kryesor në ndërtimin e një OS.
Leksion 1: Cilat janë shërbimet që duhet të ofrojë një OS?
Objektivat: Në fund të këtij leksioni studentët duhet të jenë në gjendje të:




Përcaktojnë shërbimet bazë me të cilat duhet të jetë i pajisur një OS
Përcaktojnë tipet kryesore të paraqitjes së shërbimeve
Përcaktojnë dallimin ndërmjet sherbimeve dhe funksioneve.

Target grupi kryesor: të gjithë studentët, që janë pjesë e fakultetit të Teknologjisë dhe Informacionit,
ose fusha të ngjashme me to.
Informacion për autorin: e ndihmon të përcaktojë qëllimin dhe qasjen e mësimit.
Hapat e të mësuarit
Qëllimi në lidhje me autorin
Qëllimi i një sistemi operativ është ta bëjë sistemin kompjuterik
Çfarë është një OS?
të përshtatshëm për ta përdorur. Këto tipare të sistemit të
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shfrytëzimit mund t’i përmbledhim në 3 pika specifike:
Përshtatja: një OS e bën kompjuterin me të përshtatshëm.
Efikasiteti: një OS lejon që burimet e një sistemi kompjuterik të
përdoren në mënyrë efikase. Aftësia për zhvillim: një OS duhet
të ndërtohet në një mënyrë që lejon zhvillimin efikas, testimin
dhe ndërfutjen e funksioneve të reja të sistemit pa interferuar tek
shërbimet
Per të lehtësuar punën, ofrohet një bashkësi programesh sistemi.
Disa nga të cilat quhen utilitete ose librari programesh. Këto
implementojnë shërbime të përdorura shpesh në krijimin e
Shërbimet që duhet të ofrojë një
programit, menaxhimin e skedarëve, dhe kontrollin e pajisjeve
OS.
I/O. Një programues mund ti përdorë këto lehtësira në
zhvillimin e aplikacioneve, dhe vetë aplikacioni gjatë
ekzekutimit mund të thërrasë utilitetet për zbatimin e disa
funksioneve.
Kompjuteri është një bashkësi burimesh (për lëvizjen, ruajtjen
dhe përpunimin e të dhënave) për kontrollin e këtyre
Ku ndryshon shërbimi nga
funksioneve. Sistemi i shfrytëzimit është përgjegjës për
funksioni i një OS?
menaxhimin e këtyre burimeve. Funksionet OS trajtohen njësoj
si çdo program kompjuterik, që do të thotë se është një program
ose paketë programesh që ekzekutohen nga procesori.
Burimet ose Referencat: shikohet faqja e fundit e çdo leksioni ose libri për të përcaktuar referencat
kryesore, ku jemi bazuar. Ato janë të dukshme për çdo student i cili kërkon të zgjerojë njohuritë e tij.
Psh.
1.
2.
3.
4.

Stallings, William. Operating systems : internals and design principles — 7th ed.
OPERATING SYSTEM CONCEPTS 7TH EDITION (Silbershatz)
Tanenbaum – Operating Systems Design and Implementation 3 rd Ed.chm
A_S Tanenbaum, Modern Operating Systems, Prentice Hall (2001).

Siç e kemi thënë dhe më lart, një klasë virtuale i ngjan një klase normale, pra e thënë
ndryshe është një kopje e saj, vetëm se ndryshon mënyra e qasjes së informacionit.
Për të përcaktuar teknikat, metodat dhe strategjitë e mësimdhënies dhe mësimnxënies,
ne i referohemi fillimisht kurrikulës dhe objektivave që ajo ka, pastaj duke përdorur
mënyrën online të mësimdhënies, ne jemi në gjëndje të organizojmë mënyrën e
paraqitjes së informacionit. Kështu në këtë pikë duhet të përcaktojmë:
 Metodat Mësimore për mësimin online;
 Formati i shpërndarjes së informacionit;
 Metodat e vlerësimit;
Projektimi i një kursi online do të përfshijë përdorimin e kombinuar të metodave
mësimore në vijim:
 Metodat përshkruese - të cilat theksojnë "përthithjen" e informacionit të ri.
Metodat përshkruese përfshijnë prezantime, raste studimore, shembuj të punuar,
etj.
 Metodat aplikative - të cilat theksojnë proceset aktive të nxënësve, të përdorur për
të kryer detyra procedurale apo bazuar në parime, kështu mund të ndërtojnë
njohuri të reja. Metodat aplikative përfshijnë metodat praktike, raste konkrete apo
ushtrime bazë, simulime dhe lojra serioze, kërkime dhe projekte.
 Metodat bashkëpunuese - të cilat theksojnë dimensionin social të të mësuarit dhe
angazhojnë nxënësit në ndarjen e njohurive dhe kryerjen e detyrave në mënyrë
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bashkëpunuese. Ato përfshijnë diskutime online, punë në bashkëpunim dhe
tutorim të barabartë.
Çdo metodë mund të paraqitet në formate të ndryshme, duke përdorur lloje të
ndryshme mjetesh të medias dhe komunikimit. Për shembull, një prezantim mund të
jepet si një skedar Power Point ose si një regjistrim video. Një diskutim në internet
mund të kryhet në një forum diskutimi ose nëpërmjet një telefonate në Skype.
Formatet përzgjidhen në bazë të faktorëve shtesë që lidhen me nxënësit, teknologjinë,
kufizimet organizative (p.sh. buxheti) dhe koha në dispozicion.
Tabela 6 Përdorimi i kombinuar i metodave mësimore

Metoda

Metoda
përshkruese

Prezantime,
raste
studimore,
shembuj
të
punuar

Përdorimi

Lehtëson
përvetësimin
e njohurive
(kryesisht
njohuri
konceptuale
dhe faktike),
orientimi,
motivimi

Formati
Burimet
të
thjeshta të të
mësuarit
(dokumente
dhe
prezantime
PPT)

Pro

Kundër

I shpejtë për tu
zhvilluar

S’ka
ndërveprim,
një
proces
pasiv

Mësim
elearning
Interaktiv

Fleksibël: lejon
përdorimin
e
teknikave
të
ndryshme

Webcasting

Shumë e lehtë
për
të
zhvilloj

video
conference,
audio
conference,
chat-based

Klasavirtuale

Lejon
ndërveprimi
ndërmjet
mësuesi
dhe
nxënësit
Kërkon
përpjekje e ulët
për të kthyer
materiale

Ndërveprim
ulët / mesëm,
me rrezik të
mësuarit pasiv.
Përdorimi
i
rregullt
i
teknikave
mësimore
dhe
elementeve
multimediale
është
i
nevojshëm për
të shmangur
këtë rrezik
Jo ndërveprim,
të
mësuarit
pasiv. Duhet të
konsiderohen
mundësitë
e
lidhjes
në
internet
të
nxënësve
Mësuesi duhet
të
jetë
i
përgatitur për
të
dhënë
mësim
në
internet dhe të
përdorë
materiale
të
përshtatshme
mbështetëse.
Duhet
të
marrin
në
konsideratë
lidhje interneti
në dispozicion
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Metodat
praktike,

Zhvillim
i
aftësive
proceduriale

Kombinim i
animacionit
dhe simulim i
veprimeve
Klasa
Virtuale(
ndarje
informacioni)

Lejon nxënësve
të praktikojnë

Mësim
online
Interaktiv

Nivel i mirë
ndërveprimi

Simulimi
elektronik
bazuar
në
skenarë
të
degëzuar

Shumë
interaktiv

Metodat
aplikative

raste konkrete
apo ushtrime
bazë,

Zhvillimi
i
aftësive
njohëse
në
zbatime
specifike

Aktivitet
individual
nën
mbikqyrje

Aktivitet në
grup online

Shumë
interaktive
+
reagime
të
personalizuara

Shumë
interaktiv
+
hapësirat sociale

të nxënësve.
Përdorimi
I
software-ve
më kryesorë
dhe
procedurave të
thjeshta
Duhet
të
merret
parasysh linja
e internetit
Kohë
e
mjaftueshme
për
të
dizenjuar
Kohë
e
mjaftueshme
për
të
dizenjuar
Simulimet
Multimediale
mund të jenë
të
kushtueshme
për
tu
prodhuar
Kanë nevojë
për mbështetje
nga
një
mësues privat
në internet ose
instruktor
Kohë për të
dizenjuar
Kanë nevojë
për
mbështetjen e
një
mësuesi
privat
në
internet
Duhet
të
marrin
në
konsideratë
lidhje interneti
në dispozicion
të nxënësve
Kohë për të
dizenjuar
Kanë nevojë
për
mbështetjen e
një facilitatori
online
Duhet
të
marrin
në
konsideratë

49

Shumë
interaktiv.
Simulime
simbolike

simulime dhe
lojra serioze,

Të zhvillojmë
një kuptim të
thellë
të
sistemeve
komplekse

Shumë
interaktiv.

Lojra për të
mësuar

kërkime

Projekte

Njohuri
aktive
ndërtimit

Njohuri
aktive
ndërtimit

të

të

Stimulojnë të
menduarin
kritik
dhe
reflektimin
Metodat
bashkëpunuese

Diskutime
online,

Lehtësojnë
komunikimin
midis
nxënësve
Zhvillojnë
aftësitë

Lejon praktikat
në nivel të lartë
të performancës
njohëse
(të
aplikuar,
të
analizuar etj.)

Forume
diskutimi, email,
chat,
audio
dhe
video
konferencë.
Wiki, blog,
dokumente të
ndara.
Forume
diskutimi, email,
chat,
audio
dhe
video
konferencë.
Wiki, blog,
dokumente të
ndara.

Forume
diskutimi, email,
chat,
audio
dhe
video
konferencë

Lejon praktikat
në nivel të lartë
të performancës
njohëse
(të
aplikuar,
të
analizuar etj.)

lidhje interneti
në dispozicion
të nxënësve
Kohë
dhe
kosto për të
dizenjuar dhe
prodhuar.
Nevojë
për
mbështetje
aktive e një
mësuesi privat
në internet
Kohë
dhe
kosto për të
dizenjuar dhe
prodhuar.
Nevoja për një
dizajn
të
përshtatshëm
dhe efektiv
Nevojë
për
mbështetje
aktive e një
mësuesi privat
në internet

Lejon
të
praktikojmë në
nivel të lartë të
performancës
njohëse
(të
analizojmë, të
krijojmë)

Nevojë
për
mbështetje
aktive të një
lehtësuesi në
internet për të
siguruar
ndihmë
dhe
reagime

Lejon
të
praktikojmë në
nivel të lartë të
performancës
njohëse
(të
analizojmë, të
krijojmë)

Nevojë
për
mbështetje
aktive të një
lehtësuesi në
internet për të
siguruar
ndihmë
dhe
reagime

Lejon
reflektimin,
socializimin dhe
shkëmbimin e
njohurive

Më pak efektiv
se sa puna e
projekteve
bashkëpunuese
për të arritur
objektivat e të
mësuarit
Duhet
të
marrin
në
konsideratë
lidhje interneti
në dispozicion
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ndërpersonale

të nxënësve

Stimulojnë
ndryshime
qëndrimi
Stimulojnë të
menduarin
kritik
dhe
reflektimin

Punë
në
bashkëpunim

Lehtësojnë
komunikimin
midis
nxënësve
Zhvillojnë
aftësitë
ndërpersonale
Stimulojnë
ndryshime
qëndrimi
Stimulojnë të
menduarin
kritik
dhe
reflektimin

Tutorim
barabartë.

të
Zhvillojnë
aftësitë
ndërpersonale
Stimulojnë
ndryshime
qëndrimi

Forume
diskutimi, email,
chat,
audio
dhe
video
konferencë

Forume
diskutimi, email,
chat,
audio
dhe
video
konferencë

Lejon nxënësit
të bëjnë të qarta
njohuritë e tyre
përmes
argumentimit

Nevojë
për
mbështetje
aktive të një
lehtësuesi në
internet për të
siguruar
ndihmë
dhe
reagime
Duhet
të
marrin
në
konsideratë
lidhje interneti
në dispozicion
të nxënësve

Mund të kenë
nevojë
për
lehtësime
I
mirë
trajnimin
drejtuesve
projekteve

për
e
të

Duhet
të
marrin
në
konsideratë
lidhje interneti
në dispozicion
të nxënësve

Këto ishin edhe disa nga karakteristikat kryesore që duhet të merren parasysh në
ndërtimin e një kursi virtual. Avantazhet që mund të sjellë përdorimi i një mjeti të tillë
janë të dukshme, pasi do na e lehtësonte shumë punën, sidomos në ato kushte kur
mësimi tradicional nuk mund të zhvillohet. Sidoqoftë tek Aneks 1 do të shqyrtohet
konkretisht zbatimi i një kursi online.
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Kapitulli III – Data Mining
Shkenca e nxjerrjes së informacionit të dobishëm nga grupe të mëdha të të dhënave
apo të bazave të të dhënave është e njohur si Data Mining. Kjo është një disiplinë e
re, e shtrirë në kryqëzimin e statistikave, makinave të të mësuarit, menaxhimit të të
dhënave, bazave të të dhënave, modeleve te njohjes, inteligjencës artificiale dhe
fushave të tjera. DM është analiza (shpesh e gjere) e të dhënave vëzhguese, e
vendosur për të gjetur marrëdhënie jo të dyshimta dhe për të përmbledhur të dhënat në
mënyra të reja që janë të kuptueshme dhe të dobishme për zotëruesin e të dhënave.
Që nga viti 1990, nocioni i Data Mining shihet si proces i "minimit" të të dhënave,
dhe është shfaqur në shumë mjedise, nga fusha akademike deri tek aktivitetet e
biznesit dhe mjediset mjekësore. Megjithatë para se të formuloni një përkufizim mbi
DM, le të theksojmë disa aspekte nga gjeneza e saj. DM e njohur edhe si "zbulimi i
njohurive në bazat e të dhënave(KDD)”, ka tre rrënjë bazë nga të cilat ka huazuar
teknikat dhe terminologjinë.
Statistika – quhet dhe rrënja më të vjetër, pa të cilën DM nuk do të kishte ekzistuar.
Statistika klasike sjell teknika të mirë-përcaktuara, të cilat mund ti përmbledhin në atë
që zakonisht quhet Eksploruesi i Analizave të të dhënave (EDA), e përdorur për të
identifikuar marrëdhëniet sistematike mes variablave të ndryshëm, kur nuk ka
informacion të mjaftueshëm në lidhje me natyrën e tyre.
Inteligjenca Artificiale(IA) - ndryshe nga Statistika, është e ndërtuar mbi heuristika.
Kështu IA kontribuon me teknikat e përpunimit të informacionit, bazuar në arsyetimin
njerëzor, drejt zhvillimit të DM. Lidhur ngushtë me IA, makinat e të mësuarit (ML)
përfaqësojnë një disiplinë shkencore shumë të rëndësishme në zhvillimin e DM, duke
përdorur teknika që lejojnë kompjuterin të mësojë përmes "Trajnimit".
Sistemet e Bazave të të dhënave (DBS) - konsiderohen si rrënja e tretë e DM, duke
siguruar që Informacioni duhet "minuar" duke përdorur metodat e përmendura.
Domosdoshmëria e "minimit" të të dhënave mund të përmblidhet dhe të shihet sipas
disa fushave të rëndësishme të jetës së vërtetë të cilat kanë nevojë për teknika
hetimore:
 Ekonomia (biznes/financa) - ka një sasi të madhe të të dhënave tashmë të
mbledhura në fusha të ndryshme si të dhënat: Web, e-commerce, e super /
hipermarketeve, financiare dhe transaksionet bankare etj, tëcilat duhen
analizuar në mënyrë që të marrin vendime optimale për një performancë të
lartë dhe rezultative;
 Kujdesi shëndetësor - ka aktualisht baza të dhënash të shumta dhe të ndryshme
në domain-in e kujdesit shëndetësor (mjekësore dhe farmaceutike), të cilat
janë analizuar pjesërisht, sidomos me mjete të veçanta mjekësore, dhe që
përmbajnë një informacion të madh ende të pa zbuluar aq sa duhet;
 Kërkimi shkencor - ka baza të dhënash të mëdha të mbledhura gjatë viteve në
fusha të ndryshme si: astronomia, meteorologjia, biologjia, gjuhësia etj, të cilat
nuk mund të eksplorohen me mjete tradicionale.
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BAZAT E TË
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VIZUALIZIMI

DISIPLINA #

Diagrama 6 SHkenca Data Mining

DM rrit shërbimet ndaj klientit, ofron fushata më të mira njohëse që lehtësojnë
përzgjedhjen e vetë studentit, dhe identifikojnë klientët/studentët me riskun më të
lartë. Kështu ne mund të kursejmë kohë dhe para në procesin e analizimit dhe
nxjerrjes së informacionit. Një qasje të DM shpesh mund ta gjeni në zbulimin e
marrëdhënieve që ju nuk keni dyshuar se mund të kenë ekzistuar, ose që ju e dinit se
do t’ju merrte shumë kohë për ta gjetur me mjete manuale. DM e automatizuar lejon
zhvillimin e modeleve komplekse të cilat mund të marrin shumë më shumë faktorë në
konsideratë.
Data mining është përdorur që të:
 identifikojë modelet e papritura
 optimizojë përfitimin e internetit duke bërë oferta të përshtatshme për çdo
vizitor.
 Parashikojë nivelin e përgjigjeve të konsumatorëve/studentëve
 Përcaktojë grupe të reja konsumatorësh
 Parashikojë dështimet e klientëve
 bëjnë dallimin mes përdoruesve ose klientëve me arritje ose jo
 Përmirësojë proceset komplekse, duke gjetur marrëdhënie të papritura mes
parametrave të procesit dhe normat e gabimeve
 Identifikojë "çështje kyçe" në objektivat e vendosur
 Identifikimi i sjelljeve të dyshimta (të pazakonshme), si pjesë e procesit të
zbulimit të problematikave.
Me pak fjalë, Data Mining mund të aplikohet kudo në biznesin, insstitucionin apo
organizatën ku ju jeni të interesuar në identifikimin dhe shfrytëzimin e rezultateve të
parashikueshme.
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3.1

Data mining dhe shoqëria

Cili është ndikimi i DM në shoqëri? Si e bën ai shoqërinë? Çfarë hapash mund të
marrë DM për të ruajtur privatësinë e individëve? A kemi përdorim të DM në jetën
tonë të përditshme edhe pa e ditur se ne bëjmë një gjë të tillë? Më poshtë po japim dis
apërgjigje të mundshme:
Ndikimet sociale të DM: Me DM që futet në jetën tonë të përditshme, është e
rëndësishme të studiojmë ndikimin e DM në shoqëri. Si mund të përdorim
teknologjinë DM për të përfituar shoqëria? Si mund të mbrohemi kundër
keqpërdorimit të saj? Të gjitha këto janë pjesë e studimeve kërkimore dhe shkencore
të ndikimit të DM në shoqërinë e sotme. Përdorimi i pavend i të dhënave dhe shkelje
të mundshme të privatësisë individuale janë fusha të shqetësimit që duhet të
adresohen .
Privatësia – ruajtja e DM: Data mining do të ndihmojë zbulimin shkencor ,
menaxhimin e biznesit, rimëkëmbjen e ekonomisë dhe mbrojtjen e sigurisë (p.sh. ,
zbulimi në kohë reale i ndërhyrësve dhe sulmeve nga hakerat). Megjithatë, ajo përbën
rrezikun e zbulimit të të dhënave personale të një individi. Studime për privatësinë,
ruajtjen e publikimit të të dhënave dhe DM janë në vazhdim e sipër. Filozofia qëndron
në vëzhgimin e ndjeshmërisë së të dhënave, dhe të ruajmë privatësinë e njerëzve gjatë
realizimit të suksesshëm të DM.
DM të padukshëm: Ne nuk mund të presim që e gjithë shoqëria të mësojë dhe të
masterizohet në teknikat DM. Gjithnjë e më shumë sisteme duhet të kenë funksione
DM të ndërtuara në mënyrë që njerëzit të mund të realizojnë ose përdorin rezultatet e
DM thjesht duke klikuar përmes miut, pa ndonjë njohuri mbi algoritmet DM. Motorët
e kërkimit inteligjent dhe dyqanet e internetit kryejnë veprime DM të padukshme
duke përfshirë DM brenda në komponentët e tyre për të përmirësuar funksionimin dhe
performancën. Për shembull, kur blejmë artikuj online, përdoruesit mund të mos jenë
në dijeni se dyqani po mbledh të dhëna mbi modelin e blerjes së klientëve të saj, të
cilat mund të përdoren më vonë për të rekomanduar sende të tjera në të ardhmen.
3.2

Aplikacionet Data Mining

Deri tani jemi munduar të përshkruajmë çdo metodë veç e veç, si aplikacione të
ndryshme të suksesshme të teknikave DM në situata të jetës reale. Më poshtë do të
risjellim disa fusha me interes të madh për zbatimin e teknikave DM:
 Shërbimet bankare dhe financiare janë një nga fushat e para dhe më të
rëndësishme
për aplikimet DM. Kështu në fushën bankare, metodat DM janë përdorur
intensivisht (dhe ende janë duke përdorur me sukses ) në:
o Modelimi dhe parashikimi mashtrimit të kredisë ;
o Vlerësimin e rrezikut;
o Analiza e trend-it;
o Mbështetje të drejtpërdrejtë për fushatat e marketingut.
 Në zonën financiare gjejmë edhe aplikime të tjera DM si:
o Parashikimi i çmimit të aksioneve;
o Opsionet tregtare;
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o
o
o
o
o

Menaxhimi i portofolit(psh shtetëror);
Parashikimin e çmimit të mallrave;
Bashkimet dhe blerjet e kompanive;
Parashikimi i fatkeqësive Financiare etj;
Politikat e Shitjeve me pakicë dhe strategjitë e shitjes në super(hiper)market
kanë marrë përparësi të plotë të përdorimit të teknikave DM:
o Magazinimi i të dhënave;
o Fushatë të drejtpërdrejtë përmes e-mail;
o Segmentimi i konsumatorëve, identifikimi i profilit të konsumatorëve;
o Vlerësimin e çmimeve të produkteve specifike;
 Kujdesi shëndetësor është gjithashtu një nga fushat e para të rëndësishme që kanë
një zhvillim intensiv të metodave DM, duke filluar nga teknikat e vizualizimit,
duke parashikuar shpenzimet e kujdesit shëndetësor dhe duke përfunduar me
ndihmën – kompjuterike të diagnostikimit.
 Telekomunikacioni, veçanërisht në vitet e fundit kanë marrë përparësi të plotë në
aksesin në teknologjitë DM. Për shkak të konkurrencës, e njohur aktualisht në
këtë zonë, problemet e identifikimit të profileve të konsumatorëve, për të krijuar
dhe për të ruajtur besnikërinë e tyre, strategjitë për shitjen e produkteve të reja,
janë jetike për kompanitë që operojnë në këtë fushë. Disa probleme që mund të
zgjidhen nga teknikat DM në këtë drejtim janë si më poshtë:
o Parashikimi i mashtrimeve në telefoninë mobile;
o Identifikim i besueshëm i profilit të konsumatorëve;
o Identifikimi i faktorëve që ndikojnë në sjelljen e konsumatorëve sipas tipit të
thirrjes telefonike;
o Identifikimi i rreziqeve lidhur me investime të reja në teknologjitë lider;
o Identifikimi i dallimeve/ndryshimeve në produktet dhe shërbimet midis
konkurrentëve.
Terminologjitë Data Mining

3.3

Në fushën e DM ka disa koncepte dhe një terminologji themelore. Siç do të shihet më
poshtë, shumë terma janë të njohur edhe më parë nga fusha të tjera kërkimore, por që
kur ato teknika janë huazuar natyrshëm nga DM, ato u miratuan pa asnjë kompleks.
Kështu, ne mund të themi se është e vështirë të flitet për një terminologji të vërtetë
dhe të pastër. Siç u vu në dukje që në fillim, DM përdor metoda të analizimit të të
dhënave për të zbuluar informacionin e fshehur atje dhe natyrisht përdor
terminologjinë e duhur. Një kërkim i shkurtër në Internet do të afishojë një listë të
madhe të termave në lidhje me DM, e cila nuk është shume e habitshme. Më poshtë
është paraqitur vetëm një shembull termash të zgjedhur rastësisht në referencë të
drejtpërdrejtë me aplikacionet DM.









Algoritme
Rrjetet nervore Artificiale
Menaxhimi i i performancës së
Biznesit
Data clustering
Data warehouse
Shkencat e zbulimit
Parashikimi
Zbulimi i njohurive










Machine learning
Fqinji më i afërt
Preprocesimi i të dhënave
Analizat Regresive
Statistika
Vizualizimi
Inteligjenca Artificiale
Business intelligence
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3.4

Database
Pemët vendimmarrëse
Magazinimi i Dokumentave
Java Data Mining
Modelimi dhe modelet






Relational data mining
Text mining
Verifikimi dhe vlerësimi
Web
mining

Mjetet dhe teknikat Data Mining

DM është në thelb një disiplinë ose metodë e aplikuar dhe me këtë në mendje bëjmë
referenca të shpeshta me studime rastesh dhe aplikimesh të veçanta, ku teoria bazë
mund të aplikohet ose ka qenë aplikuar. DM mund të zbatohet në një rang të gjerë
aplikimesh ne mjedise të ndryshme, si: përmbledhja e të dhënave, kategorizimi sipas
kritereve klasifikuese, përmes teknikës “gjetja e lidhjeve”, përcakton grupe dhe
shtresa me tipare të ngjashme ose që kanë varësi ndërmjet tyre dhe përcaktimi i
anomalive. Kohët e fundit po merr zhvillim zbatimi i metodave DM ne sistemin
arsimor. Teknikat dhe metodat DM, mund te përdoren në çdo aspekt të jetës sonë, si
biznes, bio-informatikë, mjekësi, lojëra, inxhinieri etj. Tani janë përshtatur edhe në
mjedisin e mësimdhënies. Gjithashtu janë krijuar teknika të reja të cilat përdoren
plotësisht me qëllim mjedisin arsimor.
Data Mining është një teknologji relativisht të re, e cila nuk është zhvilluar akoma
plotësisht. Pavarësisht nga kjo ekziston një numër relativisht i madh i industrive që po
përdorin atë rregullisht. Disa nga këto organizata përfshijnë qendrat e shitjeve,
spitalet, bankat dhe kompanitë e sigurimit. Shumë nga këto organizata kanë
kombinuar DM me fusha të tilla si statistikat, njohja e modeleve, dhe mjete të tjera të
rëndësishme. DM mund të përdoret për të gjetur modelet dhe lidhjet, të cilat do të
ishin të vështira për tu gjetur në kushte normale.
DM nuk ka të bëjë vetëm me mjetet ose softet e bazës së të dhënave që ju jeni duke
përdorur. Ju mund të kryeni minimin e të dhënave me sisteme relativisht modeste të
bazave së të dhënave dhe mjete të thjeshta, duke përfshirë krijimin individual duke
përdorur paketa të ndryshme soft-esh. Përfitimet komplekse të DM, bazohen nga
përvoja e kaluar dhe algoritme të përcaktuar me soft-e ekzistuese, me mjete specifike
duke fituar një prirje të madhe drejt teknikave të ndryshme. Kohët e fundit është
vërtetuar se grupe të mëdha të dhënash dhe një përpunim i të dhënave në shkallë të
gjerë, lejojnë DM të mbledhë dhe të raportojë për grupet dhe korrelacionet e të
dhënave që janë më të ndërlikuara. Tani ekziston një varg tërësisht i ri mjetesh dhe
sistemesh në dispozicion, duke përfshirë magazinimin e të dhënave dhe sistemet e
përpunimit.
Ju mund të minoni të dhënat mbi grupe të ndryshme të të dhënave, duke përfshirë
bazat tradicionale të të dhënave SQL, të dhënat e papërpunuara dhe bazat e të dhënave
të dokumenteve. Bazat e të dhënave të grupuara(cluster), të tilla si Hadoop,
Cassandra, CouchDB, dhe Couchbase Server, ruajnë dhe sigurojnë akses në të dhëna
në mënyrë të tillë që të mos përputhen me strukturën tradicionale të tabelës.
Ne kemi gjetur një ekuilibër interesant dhe të qëndrueshëm ndërmjet softuerit
komercial dhe atij falas: 29% e votuesve kanë përdorur softet komerciale, dhe jo
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softet falas (vs 28% në vitin 2012), gjithashtu një numër i ngjashëm(30%), kanë
përdorur softe falas, por jo komerciale (njësoj si në 2012), dhe 41% përdor të dyja
(njësoj si në 2012). Vetëm 10% treguan se ata kanë përdorur kod vetjak, nga 47% që
ishte në vitin 2012. Numri mesatar i mjeteve të përdorura ishte 3.0.
Vetëm 14% e votuesve raportojnë se kanë përdorur mjete të mëdha të të dhënave,
krahasuar me 15% të përdorura në vitin 2012 (dhe 3% në vitin 2011). Tabela në vijim
tregon rezultatet e sondazhit. Simboli ‘%’ është përqindja e votuesve që përdorin këtë
mjet të vetëm. Për shembull, vetëm 5.6% e votuesve WEKA votuan vetëm për
WEKA, ndërsa 43% e votuesve Predixion Software kishte vetëm atë mjet të vetëm.

Figure 4 Raport - statistika per aplikacionet DM 2011-2012
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Figure 5 Raport - Statistika per aplikacionet DM 2012-2013

Data mining është një fushë dinamike me pika të forta. Përsa i përket kërkimit të DM,
ajo ndahet në pesë grupe: metodologjia e minimit, ndërveprimi i përdoruesve,
efikasitetit dhe përshkallëzueshmëria, shumëllojshmëria e të dhënave si dhe DM dhe
shoqëria. Shumë nga këto çështje janë trajtuar në studimet e fundit të Data Mining,
janë zhvilluar deri në një masë të caktuar dhe tani konsiderohen si kërkesa DM,
ndërsa ka akoma çështje apo fusha të cilat janë ende në fazën e hulumtimit.

3.5

Metodologjitë e Minimit

Hulumtuesit kanë qenë të fuqishëm në zhvillimin e metodologjive të reja të DM. Kjo
përfshin hetimin mbi llojet e reja të dijes apo njohurive, minimin e një hapësirë
shumëdimensionale, integrimin e metodave nga disiplina të tjera, si dhe shqyrtimin e
lidhjeve semantike mes objekteve të të dhënave. Përveç kësaj, metodologjitë e
minimit duhet të marrin parasysh çështje të tilla si: pasiguria mbi të dhënat, zhurma,
dhe mungesa e plotësisë. Le të hedhim një sy në këto aspekte të ndryshme
metodologjike të DM:
Minimi i llojeve të ndryshme dhe të reja të dijes ose njohurive: DM mbulon
një spektër të gjerë në analizën e të dhënave dhe detyrave të zbulimit të
njohurive, që nga karakterizimi dhe diskriminimi i të dhënave, tek analiza e
shoqërimit dhe korrelacionit, klasifikimi, regresioni, clustering, analiza veçuar,
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analiza sekuenciale, dhe analiza e evolucionit dhe prirjeve(trendi). Këto detyra
mund të përdorin të njëjtën bazë të dhënash në mënyra të ndryshme dhe
kërkojnë zhvillimin e teknikave të shumta të DM. Për shkak të
shumëllojshmërise së aplikimeve, detyra të reja minimi vazhdojnë të shfaqen,
duke bërë DM një fushë dinamike me rritje të shpejtë.
Minimi i Njohurive në hapësirën shumëdimensionale: Kur kërkojmë për
njohuri në grupe të mëdha të të dhënave, ne mund të eksplorojmë të dhënat në
hapësira shumëdimensionale. Kjo është në fakt, ne mund të kërkojmë për
modele interesante ndërmjet kombinimeve të mundshme të dimensioneve
(atributet) në nivele të ndryshme të abstraksionit. Një proces i tillë Minimi
është i njohur si (eksplorim) shumëdimensional i DM. Në shumë raste, të
dhënat mund të mblidhen ose të shikohen si një kub të dhënash
multidimensional. Minimi i Njohurive në hapësirat kubike mund të rrisë
ndjeshëm fuqinë dhe fleksibilitetin e DM.
Data Mining – një përpjekje ndërdisiplinore: Fuqia e DM mund të rritet
ndjeshëm duke integruar metoda të reja nga disiplina të shumta. Për shembull,
për minimin e të dhënave me tekst në gjuhën natyrore, ka kuptim të përziejmë
metodat DM me metodat e kërkimit të informacionit dhe të përpunimit të
gjuhës natyrore. Një shembull tjetër, konsiderojmë minimin e difekteve
(dobësive) të softeve në programet e mëdha. Kjo formë e minimi njihet si
minimi bug, përfiton nga ndërlidhja e softeve inxhinierike në procesin DM.
Rritet fuqia e zbulimit në një mjedis rrjet: Shumica e objekteve të të dhënave
qëndrojnë në një mjedis të lidhur ose të ndërlidhur, ai mund të jetë Web-i,
marrëdhëniet në një bazë të dhënash, skedar apo dokumente. Lidhjet
Semantike përmes objektesh të shumta të të dhënave mund të përdoren për të
përfituar në DM. Njohuritë që rrjedhin nga një bashkësi objektesh mund të
përdoren për të rritur zbulimin e njohurive në një grup objektesh në
"referencë" ose të lidhur në mënyrë semantike.
Trajtimi pasigurisë, zhurma, mungesa e plotësisë së të dhënave: Të dhënat
shpesh përmbajnë zhurmë, gabime, përjashtime, pasiguri, ose janë të paplota.
Gabimet dhe zhurmat mund të ngatërrojnë procesin DM, duke na drejtuar ndaj
modeleve të gabuara. Pastrimi i të dhënave, preprocesimi i të dhënave,
zbulimin dhe heqja, si dhe arsyetimi i pasigurtë janë shembuj të teknikave që
duhen integruar me procesin DM.
Efikasiteti dhe përshkallëzueshmëria
Efikasiteti dhe përshkallëzueshmëria merren gjithmonë parasysh kur kemi të bëjmë
me krahasimin e algoritmeve DM. Mqs sasitë e të dhënave vazhdojnë të shumohen ,
këto dy faktorë janë veçanërisht kritike.
Efikasiteti dhe përshkallëzueshmëria i algoritmeve të DM: Algoritmet DM duhet të
jenë efikas dhe të shkallëzuar që të nxjerrin në mënyrë efektive informacion nga sasi
të mëdha të të dhënave, brenda në magazinat e të dhënave ose në rrjedhje dinamike të
të dhënave. Me fjalë të tjera, koha e ekzekutimit të një algoritmi DM duhet të jetë të
parashikueshme, e shkurtër dhe e pranueshme nga aplikacionet. Efikasiteti,
përshkallëzueshmëria, performanca, optimizimi dhe aftësia për të ekzekutuar në kohë
reale janë kriteret kryesore që drejtojnë zhvillimin e shumë algoritmeve të reja DM.
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Algoritmet minuese paralele, të shpërndara, dhe rritëse: Madhësia homogjene të
dhënave shumë grupe, shpërndarja e gjerë e të dhënave dhe kompleksiteti kompjuterik
i disa metodave DM janë faktorë që motivojnë zhvillimin paralel dhe të shpërndarë të
algoritmeve DM. Algoritme të tilla fillimisht ndajnë të dhënat në "pjesë(copa)". Çdo
pjesë është e përpunuar, në mënyrë paralele duke kërkuar për modele. Proceset
paralele mund të ndërveprojnë me njëri-tjetrin. Modelet nga çdo ndarje bashkohen
përfundimisht.
Përpunimi Cloud dhe Cluster, të cilët i përdorin kompjuterët në mënyrë të shpërndarë
dhe bashkëpunuese për të trajtuar shumë detyra të mëdha kompjuterike, janë tema
kërkimore aktive në DM paralele. Përveç kësaj , kostoja e lartë e disa proceseve të
DM dhe natyra në rritje e inputit, kanë nxitur rritjen e DM, e cila përfshin zhvillime të
reja të të dhënave pa pasur nevojë të minohen të gjithë të dhënat "nga e para". Këto
metoda realizojnë modifikimin e njohurive në mënyrë rritëse, për të ndryshuar dhe për
të forcuar çfarë është zbuluar më parë .
3.5.1 EDA (Exploratory Data Analysis)
Hulumtimi/Eksplorimi i analizes se të dhënave (EDA) është një qasje/filozofi për
analizën e të dhënave që punëson një varietet të teknikave (kryesisht grafike) për:








Maksimizon brenda në një grup të të dhënave;
Zbulimin e strukturës themelor;
Nxjerrjen e variablave të rëndësishme;
Te zbuluar vecorite dhe anomalite;
Të testuar supozimet;
Te zhvilluar modele dorështrënguar;
Të përcaktuar parametrat optimale te faktoreve.

EDA nuk është identike me grafikat statistikore megjithëse të dy termat përdoren
pothuajse ne menyre te anasjellte. Grafika Statistikore është një koleksion i teknikave
- të gjitha të bazuara grafikisht dhe të gjitha duke u fokusuar në një aspekt të dhënave.
EDA është një qasje për analizën e të dhënave që shtyn supozimet e zakonshme në
lidhje me çfarë lloj i modelit të të dhënave të ndjekin me qasje më të drejtpërdrejtë të
lejuar të dhëna në vetvete për të zbuluar strukturën e saj themelor dhe model. EDA
nuk është një koleksion i thjeshtë i teknikave; EDA është një filozofi se si ne të
analizoj një grup të të dhënave; çfarë ne shikojmë për të, se si ne e shohim, dhe se si
ne e interpretojmë. Është e vërtetë se EDA rëndë përdor mbledhjen e teknikave që ne
e quajmë "graphics statistikore", por kjo nuk është identike me grafikë statistikore në
vetvete.
3.6

Algoritmet në data mining

Një algoritëm DM është një procedure e mirë-përcaktuar, merr të dhënat si input dhe
prodhon si output: modele apo forma. Data mining mund të shihet si një proces që
ndërton modele, në këtë mënyrë të dhënat e përdorura për të ndërtuar modelin mund
të kuptohen në mënyra që ne nuk i kemi marrë më parë në konsideratë. Në këtë
çështje përmblidhen disa nga teknikat dhe modelet më të njohura DM, të tilla si:
klasifikuesit Bayesian, rregullat lidhëse/shoqëruese të minimit dhe rregullat
klasifikuese, rrjetet nervore, fqinji k-më i afërt, algoritmet Clustering(grupuese) dhe
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algoritme gjenetike. Kështu ne do të kemi një pamje më të plotë mbi mjetet që DM
huazon nga fusha të ndryshme fqinjë dhe i përdor në një mënyrë të zgjuar dhe efikase
për të gërmuar të dhënat për njohuritë e fshehura. Disa nga metodat më të përdorura
në përpunimin dhe nxjerrjen e njohurive janë si më poshtë:
3.6.1

Klasifikuesit Bayesian(Bayesian classifier/Naive Bayes);

Klasifikimi Bayesian përfaqëson një metodë të të mësuarit të mbikqyrur si dhe një
metodë statistikore të klasifikimit. Supozon një model themelor me probabilitet të
lartë, i cili na lejon të përcaktojmë parimisht pasiguritë për modelin, duke përcaktuar
kështu probabilitetin e rezultateve. Kjo metodë mund të zgjidhë problemet
diagnostike dhe parashikuese. Kjo metodë Klasifikimi është emërtuar nga Thomas
Bayes (1702-1761), i cili propozoi teoremën Bayes. Klasifikimi Bayesian ofron
algoritme praktike të të mësuarit dhe njohuri paraprake, këtu të dhënat e vëzhguara
mund të kombinohen. Klasifikimi Bayesian ofron një perspektivë të dobishme për
kuptuar dhe vlerësuar shumë algoritme të të mësuarit. Ajo llogarit probabilitetin e
dukshëm hipotetik. Një përparësi e klasifikuesit Naive Bayes është se ai kërkon një
sasi të vogël të të dhënave trajnuese për të llogaritur parametrat (mesataren dhe
mospërputhjet e variablave) të nevojshme për klasifikimin. Për shkak se variablat e
pavarur janë të supozuar, atëherë nevojitet të përcaktohet vetëm mospërputhja e
variablave për secilën klasë dhe jo dispersioni i plotë matricor. Klasifikimi Bayesian
është përdorur si metodë probabilistike në procesin e të mësuarit (Naive Bayes për
klasifikimin e tekstit). Naïve Bayes janë ndër algoritmet më të suksesshme të njohura
për të mësuar dhe për të klasifikuar dokumente tekst. Filtrimi Spam është përdorimi
më i njohur i klasifikimit Bayesian. Kjo e bën përdorimin e një klasifikuesi naive
Bayes për të identifikuar një e-mail spam. Filtrimi Bayesian i spam është bërë një
mekanizëm popullor për të dalluar email-et e paligjshëm spam nga email-et legjitime.
Për disa lloje të modeleve të probabilitetit, klasifikuesit naive Bayes mund të
trajnohen me shumë efikasitet në një mjedis të të mësuarit të mbikëqyrur. Në shumë
aplikime praktike, parametri i vlerësimit për modelet naive Bayes përdor metodën e
‘gjasave maksimale(maximum likelihood)’, me fjalë të tjera ne mund të punojmë me
modelin naiv Bayes pa pranuar prpabilitetin Bayesian ose përdorimin e metodave
Bayesiane. Modeli i mundshëm për një klasifikues është një model i kushtëzuar
ndaj një klase variablash
me një numër të vogël rezultatesh
apo klasash, të kushtëzuara mbi një disa tipare
........
. Problemi është që: nqs
numri i tipareve n është i madh ose kur tipari mund të marrë një numër të madh
vlerash, të bazohet një model i tillë mbi tabelat e probabilitetit është diçka e
parealizueshme. Teorema mbi klasifikimin Bayesian është si më poshtë:
Teoremë (Bayes’ formula -1763: Le të jetë B një ngjarje dhe {A1, A2,...,An} një
ndarje e hapësirës shembull Ω.

Zakonisht P{Ai|B} njihet si probabiliteti posterior (posterior) sepse rrjedh ose varet
nga një vlerë specifike e B, P{Ai} njihet si prababilitet primar (prior probability) pasi
nuk mbart brenda saj ndonjë informacion rreth, P{B|Ai} është mundësia(gjasa) që
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mund të ndodh dhe P{B} njihet si evidenca. Kështu formulën mund ta shkruajmë
ndryshe:

P.sh nqs bazohemi në përqindjet e studentëve të regjistruar, për vitin akademik 20132014, përkatësisht janë 45% meshkuj dhe 55% femra. Ne mund të studiojmë tiparin e
kalueshmërisë në varësi të gjinisë. Pra e thënë ndryshe, të gjejmë nëse kanë kaluar më
shumë djem apo vajza. Tabela më poshtë tregon një sasi të dhënash që përkon me
bashkësinë trajnuese të të dhënave për profilin e studentëve.
Tabela 7 Të dhënat trajnuese mbi kalueshmërinë e studentëve

NR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Datelindja
1987
1989
1987
1985
1975
1988
1990
1988
1985
1986
1986
1972
1989
1993
1992

Gjinia
F
M
F
M
M
F
M
M
F
M
M
F
M
F
M

Kalueshmëria
PO
PO
JO
JO
JO
PO
JO
PO
PO
JO
JO
PO
PO
JO
JO

Ne dimë nga matematika që probabiliteti i ngjarjeve PO dhe JO është përkatësisht:
P{PO} = 7/15 kurse P{JO} = 8/15. Nqs duam të gjejmë probabilitetin e kushtëzuar, të
formëse P{Ai|Cj}, është si më poshtë:
P{Ai|Cj} = |Aij|/NCj
Ku |Aij| është numri i objekteve që kanë si atribut Ai dhe i përkasin klasës Cj. Kështu
për shembullin tonë kemi:
P{Gjinia=”F”|PO} = 4/7

P{Gjinia=”M”|PO} = 3/7

Ky është një shembull i thjeshtë, por ne mund të shtojmë gjithashtu atribute të tjera,
në mënyrë që të gjejmë probabilitetin e ndodhjes së ngjarjeve. Në shmebullin mësipër
ne mund të shtojmë edhe vitin e lindjes, kështu mund të marrim njohuri për studentët
edhe përsa i perket moshës.
Duke ju referuar karakteristikave që thamë për klasifikimin Bayesian, dhe shembujt
konkret që shqyrtuam, po listojmë avantazhet kryesore të tyre:
 Të fuqishme izolimit të zhurmës në të dhëna;
 Injoron objektet për të cilat kemi vlera që mungojnë gjatë procesit të
përpunimit të probabiliteteve;
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 Të fuqishme ndaj atributeve të parëndësishme.
3.6.2

Rrjetet nervore (Neural networks);

Rrjetet nervore janë një fushë e Inteligjencës artificiale (AI), ku duke u bazuar në
frymëzimin që kemi nga truri i njeriut, gjejmë struktura të dhënash dhe algoritme për
të mësuar dhe klasifikuar të dhënat. Shumë detyra që njerëzit i kryejnë natyrshëm në
mënyrë të shpejtë, si njohja e një fytyrë e njohur, dëshmon për një detyrë shumë të
komplikuar për një kompjuter kur janë përdorur metodat konvencionale të
programimit. Aplikimi i teknikave të rrjeteve nervore, bën që një program mund të
mësojë nga shembujt dhe të krijojë një strukturë rregullash të brendshme për
klasifikimin e inputeve të ndryshme, të tilla si njohja e imazheve.
Perceptron-et mund të trajnohen duke rregulluar peshat e inputeve me të mësuarin e
mbikëqyrur. Në këtë teknikë të të mësuarit, modelet që do të njihen janë të njohur që
më parë, dhe një bashkësi trajnimi i vlerave hyrëse janë klasifikuar tashmë me
rezultatin e dëshiruar. Para fillimit, peshat janë inicializuar me vlera të rastit. Çdo
grup trajnimi paraqitet më pas nga perceptroni i radhës. Për çdo bashkësi input,
rezultati nga perceptroni është në krahasim me rezultatin e dëshiruar. Nëse rezultati
është i saktë, peshat nuk ndryshohen. Megjithatë, në qoftë se rezultati është i gabuar,
ne duhet të dallojmë se cilat modele do të dëshironim që të ishin rezultati, dhe të
përshtatim peshat e të dhënave aktualisht aktive, drejt një rezultati i dëshiruar. Më
poshtë po tregojmë konkretisht rrjetin nervor të një shembulli nga studimi i kryer.
Pamja më poshtë tregon përpunimin e të dhënave ku vlerësohen ‘Inputet ne sistemin
arsimor’.
ImprovedNeuralNet
Input

hidden

output

Figure 6 rrjetet nervore
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Hidden 1

Pyetja 2 = JO: -1.029

========

Pyetja 3 = PO: -2.129

Node 1 (Sigmoid)

Pyetja 3 = NUK E DI: 0.379

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

Pyetja 3 = JO: 0.989

Pyetja 1 = PO: -1.691

Pyetja 4 = PO: -1.958

Pyetja 1 = NUK E DI: 1.111

Pyetja 4 = JO: -0.573

Pyetja 1 = JO: 1.180

Pyetja 4 = NUK E DI: 1.722

Pyetja 2 = PO: -2.302

Pyetja 5 = NUK E DI: 1.264

Pyetja 2 = NUK E DI: 0.800

Pyetja 5 = PO: -1.198

Pyetja 2 = JO: 2.208

Pyetja 5 = JO: -0.931

Pyetja 3 = PO: -1.432

Bias: 0.818

Pyetja 3 = NUK E DI: 0.886

Node 3 (Sigmoid)

Pyetja 3 = JO: 1.133

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

Pyetja 4 = PO: -0.889

Pyetja 1 = PO: -1.370

Pyetja 4 = JO: -0.175

Pyetja 1 = NUK E DI: 0.941

Pyetja 4 = NUK E DI: 1.692

Pyetja 1 = JO: 0.876

Pyetja 5 = NUK E DI: 1.161

Pyetja 2 = PO: -1.815

Pyetja 5 = PO: -1.213

Pyetja 2 = NUK E DI: 0.654

Pyetja 5 = JO: 0.697

Pyetja 2 = JO: 1.705

Bias: -0.658

Pyetja 3 = PO: -1.153

Node 2 (Sigmoid)

Pyetja 3 = NUK E DI: 0.658

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

Pyetja 3 = JO: 1.010

Pyetja 1 = PO: -1.579

Pyetja 4 = PO: -0.706

Pyetja 1 = NUK E DI: 0.788

Pyetja 4 = JO: -0.165

Pyetja 1 = JO: -0.054

Pyetja 4 = NUK E DI: 1.306

Pyetja 2 = PO: -0.865

Pyetja 5 = NUK E DI: 0.966

Pyetja 2 = NUK E DI: 0.986

Pyetja 5 = PO: -0.906
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Pyetja 5 = JO: 0.503

Pyetja 2 = JO: -0.345

Bias: -0.573

Pyetja 3 = PO: -0.248

Node 4 (Sigmoid)

Pyetja 3 = NUK E DI: 0.415

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

Pyetja 3 = JO: -0.573

Pyetja 1 = PO: 0.446

Pyetja 4 = PO: -0.687

Pyetja 1 = NUK E DI: -0.271

Pyetja 4 = JO: -0.575

Pyetja 1 = JO: -0.758

Pyetja 4 = NUK E DI: 0.763

Pyetja 2 = PO: -1.397

Pyetja 5 = NUK E DI: 0.764

Pyetja 2 = NUK E DI: 2.165

Pyetja 5 = PO: -1.552

Pyetja 2 = JO: -1.338

Pyetja 5 = JO: 0.371

Pyetja 3 = PO: -1.205

Bias: 0.487

Pyetja 3 = NUK E DI: 1.444

Node 6 (Sigmoid)

Pyetja 3 = JO: -0.816

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

Pyetja 4 = PO: -2.504

Pyetja 1 = PO: 0.741

Pyetja 4 = JO: 0.974

Pyetja 1 = NUK E DI: 0.103

Pyetja 4 = NUK E DI: 0.847

Pyetja 1 = JO: 0.393

Pyetja 5 = NUK E DI: -1.044

Pyetja 2 = PO: 1.112

Pyetja 5 = PO: 1.188

Pyetja 2 = NUK E DI: -0.765

Pyetja 5 = JO: -0.821

Pyetja 2 = JO: 0.891

Bias: 0.647

Pyetja 3 = PO: 0.846

Node 5 (Sigmoid)

Pyetja 3 = NUK E DI: 0.009

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

Pyetja 3 = JO: 0.379

Pyetja 1 = PO: -0.359

Pyetja 4 = PO: 1.352

Pyetja 1 = NUK E DI: -0.461

Pyetja 4 = JO: 0.332

Pyetja 1 = JO: 0.266

Pyetja 4 = NUK E DI: -0.394

Pyetja 2 = PO: 0.155

Pyetja 5 = NUK E DI: -0.264

Pyetja 2 = NUK E DI: -0.272

Pyetja 5 = PO: 0.610
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Pyetja 5 = JO: 0.935

Pyetja 2 = JO: 0.066

Bias: -1.198

Pyetja 3 = PO: 0.891

Node 7 (Sigmoid)

Pyetja 3 = NUK E DI: 0.205

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

Pyetja 3 = JO: -0.458

Pyetja 1 = PO: -1.664

Pyetja 4 = PO: 2.468

Pyetja 1 = NUK E DI: 0.813

Pyetja 4 = JO: -0.742

Pyetja 1 = JO: -0.052

Pyetja 4 = NUK E DI: -1.052

Pyetja 2 = PO: -0.923

Pyetja 5 = NUK E DI: -0.227

Pyetja 2 = NUK E DI: 1.055

Pyetja 5 = PO: 0.235

Pyetja 2 = JO: -1.031

Pyetja 5 = JO: 0.628

Pyetja 3 = PO: -2.292

Bias: -0.642

Pyetja 3 = NUK E DI: 0.362

Node 9 (Sigmoid)

Pyetja 3 = JO: 1.005

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

Pyetja 4 = PO: -2.055

Pyetja 1 = PO: 0.074

Pyetja 4 = JO: -0.672

Pyetja 1 = NUK E DI: -0.336

Pyetja 4 = NUK E DI: 1.745

Pyetja 1 = JO: 0.356

Pyetja 5 = NUK E DI: 1.346

Pyetja 2 = PO: 1.905

Pyetja 5 = PO: -1.255

Pyetja 2 = NUK E DI: -1.497

Pyetja 5 = JO: -1.071

Pyetja 2 = JO: -0.243

Bias: 0.853

Pyetja 3 = PO: -0.430

Node 8 (Sigmoid)

Pyetja 3 = NUK E DI: 1.600

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

Pyetja 3 = JO: -0.964

Pyetja 1 = PO: 0.808

Pyetja 4 = PO: -0.706

Pyetja 1 = NUK E DI: -0.227

Pyetja 4 = JO: 1.899

Pyetja 1 = JO: 0.076

Pyetja 4 = NUK E DI: -1.216

Pyetja 2 = PO: 1.546

Pyetja 5 = NUK E DI: 1.148

Pyetja 2 = NUK E DI: -0.939

Pyetja 5 = PO: -2.238
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Pyetja 5 = JO: 1.115

Pyetja 2 = NUK E DI: -0.723

Bias: -0.142

Pyetja 2 = JO: 0.229

Node 10 (Sigmoid)

Pyetja 3 = PO: 0.809

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

Pyetja 3 = NUK E DI: -0.132

Pyetja 1 = PO: -0.879

Pyetja 3 = JO: 0.218

Pyetja 1 = NUK E DI: 0.643

Pyetja 4 = PO: -0.387

Pyetja 1 = JO: 0.338

Pyetja 4 = JO: 0.733

Pyetja 2 = PO: -1.005

Pyetja 4 = NUK E DI: 0.574

Pyetja 2 = NUK E DI: 0.242

Pyetja 5 = NUK E DI: -0.689

Pyetja 2 = JO: 0.780

Pyetja 5 = PO: 1.533

Pyetja 3 = PO: -1.213

Pyetja 5 = JO: -0.045

Pyetja 3 = NUK E DI: 0.321

Bias: -0.916

Pyetja 3 = JO: 0.918

Output

Pyetja 4 = PO: -0.846

======

Pyetja 4 = JO: 0.322

Class 'shume mire' (Sigmoid)

Pyetja 4 = NUK E DI: 0.628

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

Pyetja 5 = NUK E DI: 0.779

Node 1: -1.046

Pyetja 5 = PO: -0.758

Node 2: -3.487

Pyetja 5 = JO: 0.047

Node 3: -1.221

Bias: -0.089

Node 4: 3.255
Node 5: 0.404

Node 11 (Sigmoid)

Node 6: -0.908

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

Node 7: -4.027

Pyetja 1 = PO: 0.450

Node 8: 1.351

Pyetja 1 = NUK E DI: 0.906

Node 9: 4.637

Pyetja 1 = JO: -0.367

Node 10: -1.993

Pyetja 2 = PO: 1.449

Node 11: -2.254
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Threshold: -2.038

Node 6: -0.870

Class 'mire' (Sigmoid)

Node 7: -0.731

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

Node 8: -1.582

Node 1: -5.571

Node 9: -1.149

Node 2: 3.151

Node 10: 2.020

Node 3: -3.872

Node 11: -1.726

Node 4: 1.196

Threshold: -1.335

Node 5: -0.615

Class 'shkelqyeshem' (Sigmoid)

Node 6: -2.506

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

Node 7: 3.490

Node 1: -0.669

Node 8: -2.913

Node 2: -1.883

Node 9: 0.051

Node 3: -0.793

Node 10: -1.907

Node 4: -4.304

Node 11: -1.260

Node 5: -2.801

Threshold: -0.489

Node 6: 2.035

Class 'dobet' (Sigmoid)

Node 7: -1.667

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

Node 8: 1.325

Node 1: 4.289

Node 9: -3.293

Node 2: -0.782

Node 10: -1.001

Node 3: 3.201

Node 11: 2.065

Node 4: -1.545

Threshold: -0.969

Node 5: 0.005

3.6.3

SVM(Support vector machines);

Support Vector Machines janë të bazuara në konceptin e planeve vendimmarrëse që
përcaktojnë kufijtë e vendimeve. Një plan vendim është ai që ndan një grup objektesh
që kanë anëtarësimev të ndryshme të klasave. Më poshtë tregohet një shembull
skematike, këtu objektet i përkasin klasës së gjelbër ose të kuqe. Vija ndarëse
përcakton një kufi në anën e djathtë të të cilit të gjitha objektet janë të gjelbra dhe në
të majtë të gjitha objektet janë të kuqe. Çdo objekt i ri (rreth i bardhë) që bie në të
djathtë emërtohet ose klasifikohet, si GREEN (ose klasifikohet si RED nqs bjen në të
majtë të vijës ndarëse).
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Figure 7 Shembull mbi klasifikimin e të dhënave

Duke e përshtatur me studimin tonë, një shembull mund të jetë ndarja e studentëve
meshkuj dhe femra, ose ndarja e studentëve kalues dhe jokalues.
Gjithsesi shumica e detyrave klasifikuese nuk janë kaq të thjeshta, shpesh janë të
nevojshme struktura më komplekse në mënyrë që të kemi një ndarje optimale. Në
krahasim me skemën e mëparshme, është e qartë se një ndarje e plotë e gjelbër dhe
objekte e kuqe do të kërkonte një kurbë (e cila është më komplekse se një vijë).
Detyrat e klasifikimit që bazohen në vijat ndarëse mes objekteve të anëtarësive të
ndryshme të klasës janë të njohur si klasifikues hiperplanesh (hyperplane Classifiers).
Support Vector Machines janë të përshtatshme veçanërisht për të kryer detyra të tilla.
Support Vector Machine (SVM) është kryesisht një metodë klasifikuese që kryen
detyra të klasifikimit duke ndërtuar hiperplane në një hapësirë shumëdimensionale që
ndan rastet mbi etiketimet e ndryshme të klasave. SVM mbështet edhe teknikën e
regresionit dhe klasifikimit dhe mund të trajtojë variabla të shumtë të vazhdueshëm
dhe kategorikë. Për variablat kategorike është krijuar një variabël flas me vlerat e
rastit si 0 ose 1. Kështu, një variabël i varur kategorik përbëhet nga tre nivele, (A, B,
C), dhe përfaqësohet nga një grup prej tre variablash të tillë: A: {1 0 0}, B: {0 1 0},
C: {0 0 1}
Për të ndërtuar një hiperplane optimale, SVM punëson një algoritëm iterativ trajnimi,
i cili përdoret për të minimizuar një gabim. Sipas formës së gabimit, modelet SVM
mund të klasifikohen në katër grupe të dallueshme:





Klasifikimi SVM Tipi 1 (e njohur edhe si klasifikimi C-SVM)
Klasifikimi SVM Tipi 2 (e njohur edhe si klasifikimi nu-SVM)
Regresioni SVM Tipi 1 (e njohur edhe si regresioni epsilon-SVM)
Regresioni SVM Tipi 2 (e njohur edhe si regresioni nu-SVM)

SVM mund të përdoret për të zgjidhur probleme të ndryshme të botës reale: SVM
janë të dobishme në kategorizimin e teksteve dhe HyperText-eve, ku zbatimi i tyre
mund të reduktojë ndjeshëm nevojën për trajnime të etiketuara në të dy parametrat
standarde induktive dhe transductive. Klasifikimi i imazheve gjithashtu mund të
kryhet duke përdorur SVM. Rezultatet eksperimentale tregojnë se SVM kanë arritur
saktësinë më të lartë të kërkimit ndaj skemave tradicionale query. SVM janë
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gjithashtu të dobishme në shkencën mjekësore për të klasifikuar proteina me deri në
90% të përbërësve të klasifikuar.
3.6.4

Rregullat lidhëse/shoqëruese të minimit (Association rule mining);

Rregullat e lidhëse është metoda më e njohur në DM për zbulimin e marrëdhënieve
interesante ndërmjet variablave në një bazë të dhënash shumë të madhe. Një rregull
lidhëse mund të shikohet edhe si një implikim XY, ku X është ‘antecedent’ dhe Y
është ‘consequent’. Rregullat e lidhëse janë struktura nqs(if)/atëherë(then) që
ndihmojnë në zbulimin e marrëdhënieve në mes të dhënash në dukje pa lidhje, në një
bazë të dhënash relacionale ose depo të tjera të informacionit. Një shembull i një
rregulli të tillë mund të jetë " Nëse një konsumator blen një duzinë vezë, ai ka 80 %
gjasa për të blerë edhe qumësht.", ose “Nëse një student me një mesatare >7, ka 90%
gjasa të vazhdojë masterin shkencor”. Një rregull lidhës ka dy pjesë, një ngjarje e
mëparshme(antecedent) ( në qoftë se ) dhe një konsekuente/pasardhëse (
pastaj/atëherë ). Një ngjarje e mëparshme është një objekt që gjendet në të dhënat. Një
konsekuent është një element që është gjetur në kombinim me ngjarje të mëparshme.
Rregullat e lidhëse janë krijuar për analizimin e të dhenave. Në DM rregullat lidhëse
janë të dobishme për të analizuar dhe parashikuar sjelljen e konsumatorëve.
Programuesit përdorin rregullat e lidhëse për të ndërtuar programe të aftë për makinat
e të mësuarit. Makinat e të mësuarit janë një lloj i inteligjencës artificiale (AI) që
kërkon të ndërtojë programe të afta për të patur efikasitet pa u programuar në mënyrë
eksplicite.
Në shkencat kompjuterike dhe të DM, Apriori është një algoritëm klasik për të mësuar
rregullat lidhëse. Apriori është projektuar për të vepruar mbi bazat e të dhënave që
përmbajnë transaksionet. Siç është e zakonshme në rregullat lidhëse ose të
shoqërizimit, në një bashkësi elementesh të dhënë, një algoritëm përpiqet të gjejë
nënbashkësi të cilat janë të përbashkëta për të paktën një numër minimal C të
bashkësisë. Apriori përdor një qasje "nga poshtë lart", ku nënbashkësitë më të
shpeshta janë zgjeruar një element në një kohë, dhe grupet kandidate janë testuar ndaj
të dhënave. Algoritmi përfundon kur nuk ka zgjatje të mëtejshme. Apriori përdor
kërkimin gjerësi-të parë (breadth-search) dhe një strukturë pemë për të numëruar
bashkësinë e elementëve kandidatë në mënyrë efikase. NJë tjetër algoritëm është edhe
FP-Growth i cili përdoret për gjetjen e bashkësisë më të shpeshtë në sasinë e të
dhënave.
Konceptin e rregullave shoqëruese mund ta shpjegojmë konkretisht përmes një
shembulli të thjeshtë: nqs marrim një listë prej n elementësh që pasqyron vlerësimet
që mund të marrin studentët {A, B, C, D, E, F, G}, të cilat janë në dispozocion të 10
studentëve. Duke parë rezultatet semestrale për provimet e dhëna dhe vlerësimet e
marra nga këto 10 studentë, ndërtojmë tabelën e mëposhtme:
Tabela 8 Provimet semestrale

Studenti
1
2
3
4

Vlerësimet
A B C
X
X
X
X X
X

D

E

F
X

X
X

X
X

G
X
X
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5
6
7
8
9
10

X
X

X

X
X

X

X

X
X

X
X
X
X

X
X

Nga ky shembull, shohim që vlerësimet janë të nrdryshme për studentë të ndryshëm.
Psh. vlerësimi A është arritur në 40 % të rasteve, ose vlerësimi A nuk ndodh asnjherë
në të njëjtën kohë me vlerësimin E, kurse me vleresimin F ndodh 20% të rasteve.
Rregullat e shoqërimit dhe RapidMiner – Operatori ‘Apply Association Rules’
Ky operator zbaton rregullat e dhënë shoqërues në një bashkësi shembull
(ExampleSet). Ky operator krijon një atribut të ri besimi për çdo element që ndodh në
të paktën një përfundim të një rregulli lidhës ose shoqërues. Pastaj ai kontrollon për
çdo shembull dhe për çdo rregull, nëse shembulli përmbush premisat e rregullit, që do
të thotë, në qoftë se ai mbulon të gjitha elementet në premisë.
Një shembull mbulon një element, nëse atributi që përfaqëson elementin përmban
vlerë pozitive. Nëse kontrolli është pozitiv, do të derivohet një vlerë besimi për çdo
element përfundimtar, se cila vlerë do të përdoret, varet nga metoda e besueshmërisë
së agregimit që kemi zgjedhur. Ekzistojnë dy lloje: Zgjedhja binare, e cila do të
vendosë 1, për çdo element që ndodhet brenda rregullit të plotë përfundimtar. Kjo
është e pavarur nga konfidenca e rregullit. Çdo zgjedhje grumbullimi/agregimi zgjedh
maksimumin e zgjedhjes së mëparshme dhe vlerën e re të funksionit të zgjedhur të
besimit.
Rregullat e shoqërimit/lidhëse mund të krijohen duke përdorur operatorin ‘Krijo
Rregullat e shoqërimit (Create Association Rules)’. Rregullat e shoqërimit janë të
krijuar nga analizimi i të dhënave për modele të shpeshta ‘nqs/atëherë’ dhe duke
përdorur kushtin mbështetje (support) dhe besim (confidence) për të identifikuar
marrëdhëniet më të rëndësishme. Mbështetja është një tregues se sa shpesh elementet
shfaqen në bazën e të dhënave ndërsa besimi tregon numrin e herëve të strukturës
nqs/atëherë e cila ka qënë e vërtetë. Modelet e shpeshtë nqs/atëherë gjurmohen duke
përdorur operatorë të tillë si operatori FP - Growth. Operatori ‘Krijo Rregullat e
Shoqërimit’ merr këto bashkësi elementësht të shpeshta dhe gjeneron rregullat e
shoqërimit. Një informacion i tillë mund të përdoret si bazë për vendimet rreth
aktiviteteve të marketingut të tilla si, çmimet promovuese ose vendosja e produktit.
Sot këto rregulla po përdoren në shumë fusha duke përfshirë gjurimimin e përdorimit
të Web-it, zbulimin e ndërhyrjeve dhe Bioinformatikën. Më poshtë po tregojmë
elemntët përbërës në ndërtimin e një operatori të tillë:
 Hyrja – inputi = { Bashkësia shembull, Rregullat e shoqërimit}
o Bashkësia shembull – Example set ( Tabela të dhënave )
 Porta input pret një Bashkësia shembull, e cila është razulati i
operatorit Subprocess në Procesin e bashkangjitur Shembull.
o Rregullat e shoqërimit
 Kjo portë input pret rregullat e shoqërimit.
 Rezultati – outputi{ Bashkësia shembull, Rregullat e shoqërimit }
o Bashkësia shembull – Example set ( Tabela të dhënave )
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o Rregullat e shoqërimit janë aplikuar dhe rezultantja e ExampleSet
është dhe rezulati i kësaj porte.
 Parametrat
o Besueshmëria e Metodave të grumbullimit/agregimit
 Ky parametër zgjedh metodën për agregimin e besueshmërisë
mbi elementët në çdo përfundim të përmbushur ose të plotë.
o Rangu i përzgjedhjes: Zgjedhja
o Vlerat pozitive
 Ky parametër përcakton, se cilat vlera të atributeve binomiale
trajtohen si pozitive. Atributet me këtë vlerë janë konsideruar si
pjesë e një transaksioni. Nëse e lëmë bosh atëherë është
ExampleSet që përcakton se cilat vlera duhen përdorur.
Këtë operator e kemi aplikuar konkretisht mbi të dhënat e studimit tonë, dhe rezultatet
janë si më poshtë:

Figure 8 Procesi i krijimit të rregullave lidhëse

Pamja tregon krijimin e procesit Profili, mbi bazën e rregullave lidhëse/shoqëruese,
për të gjetur konkretisht rregulla tek të dhënat e mbledhura nga pyetësori, që më vonë
mund ti përdorim për të bërë parashikimet e duhura.

Figure 9 Skema që paraqet rregullat lidhëse

Në shembullin e mësipërm janë përcaktuar 7 rregulla, që lidhin pyetjet dy nga dy me
njera tjetrën dhe besueshmërinë përkatëse. Paraqitja është bërë përmes grafeve. Tani
po paraqesim të njëjtin rezultat por përmes rregullave te shkruara:
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Association Rules
R1:

[Pyetja 3] --> [Pyetja 1] (confidence: 1.000)

R2:

[Pyetja 7 = 3-4 H] --> [Pyetja 1] (confidence: 1.000)

R3:

[Pyetja 6 = >] --> [Pyetja 1] (confidence: 1.000)

R4:

[Pyetja 6 = 5-6] --> [Pyetja 1] (confidence: 1.000)

R5:

[Pyetja 6 = 3-4] --> [Pyetja 1] (confidence: 1.000)

R6:

[Pyetja 7 = 5-6 H] --> [Pyetja 1] (confidence: 1.000)

R7:

[Pyetja 3, Pyetja 6 = >] --> [Pyetja 1] (confidence: 1.000)

Rregullat klasifikuese (Rule-based classification)
Klasifikimi bazuar mbi rregulla në thelb nënkupton procesin e përdorimit të një
dataset-i trajnimi të objekteve të etiketuara, nga ku nxirren rregulla klasifikuese për
ndërtimin e një klasifikuesi (dmth., tërësia e rregullave, e përdorur në një mënyrë të
caktuar gjatë procesit të parashikimit, për të klasifikuar objekte të reja (unlabeled/të
fshehta)). Ne klasifikojmë objektet duke përdorur një koleksion rregullash të tipit
"Nqs/atëherë". Përsa i përket konceptit të rregullit, folëm më lart tek ‘Rregullat
lidhëse’. Në klasifikimin bazuar mbi rregulla, kalojmë kryesisht në 4 hapa:





Një rregull R mbulon një objekt x, nqs atributet e x kënaqin kushtin e rregullit
R;
Mbulimi i rregullit R përfaqëson pjesë të objekteve që kënaqin ngjarjet e
mëparshme të R;
Saktësia e rregullit R përfaqëson pjesë të objekteve që kënaqin edhe ngjarjet e
mëparshme edhe ato konsekuente të R;
Gjatësia e R përfaqëson numrin e përcaktorëve.

Këto janë edhe elementët kryesor, të cilët duhet ti kemi parasysh kur punojmë për
krijimin e klasifikuesve bazuar mbi rregulla. Klasifikuesit i kemi të llojeve të
ndryshme, duke u bazuar në situata konkrete të problemit. Më poshtë po tregojmë
konkretisht një shembull, bazuar në të dhënat e studimit: kemi një infomacion rreth
profilit të individit, gjinisë, zotërimit të një PC-je apo jo, dhe paraqitjen e një
parashikimi ose krijimin e disa rregullave që tregojnë si është përdorimi i PC-ve nga
ana e individëve.
Tabela 9 Të dhëna mbi përdorimin e PC

Profili

Gjinia

PC

Përdorimi

Nx/Stud

F

PO

PO

Mes/Lekt

M

PO

JO

Mes/Lekt

F

JO

PO

Nx/Stud

M

JO

PO

Mes/Lekt

M

JO

PO

Nx/Stud

M

PO

PO
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Nx/Stud

M

JO

PO

Nx/Stud

M

PO

PO

Nx/Stud

F

PO

PO

Nx/Stud

M

PO

PO

Nx/Stud

M

PO

PO

Mes/Lekt

F

JO

PO

Nx/Stud

M

PO

JO

Nx/Stud

M

JO

JO

Nx/Stud

M

JO

JO

Nx/Stud

M

PO

PO

Nx/Stud

F

PO

PO

Nx/Stud

F

PO

PO

Duke i studiuar këto të dhëna mbi bazën e proceseve të Rapid-Miner, ne arrijmë në
rregullat e mëposhtme:

Figure 10 Diagrama e përdorimit të PC-ve

Gjinia = F: PO {PO=6, JO=0}
Gjinia = M
| Profili = Mes/Lekt
| | PC = JO: PO {PO=1, JO=0}
| | PC = PO: JO {PO=0, JO=1}
| Profili = Nx/Stud
| | PC = JO: PO {PO=2, JO=2}
| | PC = PO: PO {PO=5, JO=1}
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Fqinji k-më i afërt (k-nearest neighbor);
Fqinji k-më i afërt është një algoritëm i cili paraqet më së miri metodat klasifikuese,
ku objekti i ri etiketohet mbi bazën e (k) objekteve fqinj më të afërt me atë. Ideja është
e tillë: “nqs duket si patë, noton si një patë, dhe bën si një patë, atëherë ka mundësi të
jetë një patë”. Në princip kemi një bashkësi të dhënash trajnuese dhe një objekt për të
klasifikuar, distanca ndërmjet objektit të ri dhe bashkësisë trajnuese duhet të
përpunohet dhe k objektet më të afërta do të zgjidhen. Për të ndërtuar algoritmin duhet
të kemi elementët e mëposhtëm:
 Një bashkësi të dhënash të ruajtura (bashkësia trajnuese)
 Një distancë për të gjetur ngjashmërinë ndërmjet objekteve
 Vlerën e k-së
Duke u bazuar në këto elemente, duhet të ndjekim hapat e mëposhtëm:
 Përpunimi i distancës(ngjashmëria) ndërmjet të gjithë rekordeve trajnuese dhe
objektit të ri.
 Të identifikojmë k objektet më të afërta, duke i renditur objektet trajnuese
sipas hapit të parë.
 Përcaktimi i etiketëse cila është më e shpeshta ndërmjet k rekordeve trajnuese
më afër këtij objekti.
Për të përfunduar, algoritmi fqinji k-më i afërt është më i thjeshti e të gjithë
algoritmeve të makinave të të mësuarit, pasi ai thjesht bën klasifikimin e një objekti
nga shumica e votave të fqinjëve të saj.
3.6.5

Algoritmet grupuese (Clustering algorithms);

Clustering është një ndarje e të dhënave në grupe e objekteve të ngjashme. Paraqitja e
të dhënave nga pak grupe sigurisht që humb disa detaje, por arrin thjeshtësinë. Ai
modelon të dhënat sipas grupimeve të tij. Modelimi i të dhënave e vë clustering në një
perspektivë historike e rrënjosur në matematikë, statistikë dhe analizën numerike. Nga
një perspektiva e makinave të të mësuarit grupet korrespondojnë me modele të
fshehur, kërkimi për grupe është i mësuar pa mbikëqyrje, dhe sistemi përfundimtar
paraqet një koncept të dhënash. Nga një perspektivë praktike, clustering luan një rol të
shquar në aplikacionet DM të tilla si eksplorimi shkencor i të dhënave, tërheqja e
informacionit dhe gjurmimi i teksteve, aplikimet e bazës së të dhënave hapësinore,
analiza Web, marketing, diagnostikimi mjeksor dhe shumë të tjera.
Clustering është subjekti kryesor i kërkimit aktiv në fusha të ndryshme si: statistika,
njohja e modeleve dhe makinat e të mësuarit. DM i shton grupimit, komplikime me
bashkësi të mëdha të dhënash me shumë atribute të tipeve të ndryshme. Kështu që
kemi kërkesa unike të përpunimit mbi bazën e algoritmeve të tilla. Algoritme të
shumta janë zbuluar, të cilat përkojnë me këto kërkesa dhe janë aplikuar me sukses në
problemet DM të jetës së përditshme. Cilat janë tiparet e algoritmeve clustering për të
cilët interesohemi më shumë në DM? Më poshtë po listojmë disa prej tyre:
 Tipet e atributeve që algoritmi mbart
 Përshkallëzimi i bashkësive të mëdha të të dhenave
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Aftësia për të punuar me të dhëna shumë dimensionale
Aftësia për të gjetur grupe tek format e parregullta
Suporti i elementëve të veçuar
Kompleksiteti kohë
Rregulli i varësisë së të dhenave
Etiketimi ose përcaktimi
Mbështetja në një njohuri paraardhëse dhe parametrat e përcaktuar nga
përdoruesi.
 Interpretimi i rezultateve
Duke ju referuar të dhënave në shembullin e mësipërm, në tabelën 1X, kemi zbatuar
teknikat Clustering, për të arritur në disa rezultate konkrete. Më poshtë po tregojmë
zbatimin e tyre:

Figure 11 Krijimi i procesit K-Means

Figure 12 Modeli Cluster

Figure 13 Paraqitja e grupimeve në formate të ndryshme

Figure 14 Paraqitja grafike e grupimeve (cluster)
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Është e qartë se një nga gjërat më të vështira për të bërë kur vendoset të zbatojmë një
sistem DM është të përcaktojmë se cila teknikë duhet përdorur dhe kur. Kur janë të
përshtatshme rrjetet nervore dhe kur janë pemët vendimmarrëse? Kur është e
përshtatshme DM në krahasim me teknikat e tjera për të punuar me bazat e të dhënave
relacionale dhe raportimin? Kur duhet të përdorni vetëm OLAP dhe një bazë të
dhënash shumëdimensionale? Disa nga kriteret që janë të rëndësishme në përcaktimin
e teknikës që do të përdoret, mund të përcaktohen nga gjykimi dhe gabimet. Ka
dallime të përcaktuara në llojet e problemeve që janë më të favorshme për çdo teknik.
Por realiteti i të dhënave të botës reale dhe mënyra dinamike në të cilat tregjet dhe
konsumatorët përfaqësohen nga të dhënat është vazhdimisht në ndryshim.
3.7

Data mining dhe sistemi arsimor

Data Mining në mjedisin arsimor quhet data mining edukativ (Educational Data
Mining - EDM). DM - edukative përqendrohet në zhvillimin e metodave të reja për
zbulimin e njohurive përmes të dhënave që vijnë nga sistemi arsimor. Metodat
arsimore DM shpesh ndryshojnë në mënyrë eksplicite nga metodat e gjera DM. Për të
realizuar qëllimin e kërkuar, EDM-ja bazohet në një radhë të kryerjes së veprimeve.
Alaa el-Halees (2009) Ato janë:





Mbledhja e të dhënave
Analizimi i të dhënave
Pjesë informacioni dhe modele identifikuese
Përdorimi i mjeteve

Për të ruajtur radhën e kryerjes së veprimeve në një EDM, gjithashtu për të pritur në
një rezultat sa më të saktë, metodat ose teknikat EDM ndahen në disa tipe:


Parashikimi (Prediction) – zhvillimi i një modeli i cili mund të interferojë në një
aspekt të vetëm të të dhënave ndërmjet disa kombinimeve të aspekteve të tjera të
të dhënave.
o A është në dijeni studenti rreth një fakti specifik?
o Cilët student do te ngelen ne klase?



Grupimi – gjenden pika të cilat mund të grupohen sëbashku, duke i ndarë të
dhënat e plota dhe duke i vendosur në shtresa të ndryshme.
o Kush janë grupet kryesore te studentëve?
Rregullat lidhëse – zbulon marrëdhëniet ndërmjet variablave në një bashkësi të
dhënash me shumë variabla.
Zbulimi me Modele – modele ekzistuese, aplikohen mbi të dhënat dhe përdoren si
komponent për analiza te tjera.
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Figure 15 Skema EDM

Gjithashtu rol të rëndësishëm në studimin e të dhënave arsimore luajnë edhe çështjet e
kohës, sekuencave dhe përmbajtjeve. EDM ofron disa avantazhe përballë arsimimit
tradicional, qëllimi i saj është rritja e cilësisë dhe efikasitetit ne edukim. Për të arritur
qëllimin, kërkimi përfshin disa fusha, ku përmendim: e-learning, përshtatjet
hipermediale(Adaptive Hypermedia), sistemet inteligjente, web mining dhe DM.
Në tabelën e mëposhtme tregohet skema e implementimit të metodave DM në një
ambient arsimor, mjedisi ku janë përdorur, mjetet që janë marrë në konsideratë,
mënyrat e përpunimit, si dhe rezultati i arritur për secilën metode.
Tabela 10 Skema e implementimit te metodave DM
Subjekti i
te
dhenave

Mjetet
mbledhjen
dhenave

e

për
te

Informacioni i mbledhur

Metoda
DM

Informacion i përgjithshëm
(për gjininë etj);

Databaza
Pyetësorëve
fakultetit:
Studentët
universitar

e
të

Baza e të dhënave
për shkollim
Baza e të dhënave
për
situatën
shkollore
të
studentëve.

Opinionet mbi- njohuritë
themelore te fituara,
-libra, materiale kursi, raste
studimesh,
-kurrikula,
aktivitete
praktike,
Pjesëmarrje në kërkim,
grante, -rekomandime për
të ardhmen, -metodat e
mësimdhënies te kurseve
në secilin prej viteve të
studimit;
Vazhdimi i arsimit; • fitimi
i bursave; • Mbështetja
materiale e prindërve;

Të mësuarit
klasifikues

Grupimi i
të dhënave
(bazuar në
algoritmin
K-means)

Informacion i përgjithshëm
(për gjininë etj);
Pyetësorët
ALUMNI

Paraqitja e nivelit
master
për
studentët

Opinionet mbi- njohuritë
themelore te fituara, -libra,
materiale
kursi,
raste
studimesh,
-kurrikula,
aktivitete praktike, Pjesëmarrje

në

kërkim,

Të mësuarit
klasifikues

Grupimi i
të dhënave

Rezultati DM/ Njohuritë
e arritura
Parashikimi i zgjedhjeve të
studentëve, për ti vazhduar
me tej studimet dhe
preferencat e tyre në fusha
të caktuara studimi
Parashikimi i dështimeve
të studentëve në kalimin e
provimeve
GRUPIMI i Studentëve në
grupe me sjellje të
ngjashme, nxënësit që
përqafojnë sjellje te afërta.
Hartimi i profilit te
studentëve
bazuar
në
zgjedhjen e tyre për të
vazhduar arsimimin e tyre.
Studentët grupohen në
grupe
bazuar
në
probabilitetin e: -kalimit te
provimeve te tyre, -marrja
e një burse
Parashikimi i zgjedhjeve të
studentëve, për ti vazhduar
me tej studimet dhe
preferencat e tyre ne fusha
te caktuara studimi

GRUPIMI i Studentëve në
grupe me sjellje të
ngjashme, nxënësit që
përqafojnë sjellje te afërta.
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grante, -rekomandime për
të ardhmen - metodat e
mësimdhënies të kurseve
në secilin prej viteve të
studimit; - Vazhdimi i
arsimit; • fitimi i bursave; •
Mbështetja materiale e
prindërve;

(bazuar në
algoritmin
K-means)

Hartimi i profilit të
studentëve
bazuar
në
zgjedhjen e tyre për të
vazhduar arsimimin e tyre.
Paraqitja e fushave të
punësimit
në
korrespondencë
me
specializimet që ata kanë.

Siç e shikojmë edhe nga tabela e mësipërme, në mënyrë që të arrijmë në përfundimet
që kërkojmë, duhet të përdorim një sërë mjetesh(tools), të cilat implementojnë
teknologjinë me sistemet e të mësuarit.
Një platformë ose mjedis që po përdoret shumë në mjedisin arsimor është sistemi
menaxhues i të mësuarit (LMS-Learning Managment Systems) E-Front, i cili
mendohet të përdoret gjatë këtij projekti studimor. E-front do të shërbejë si platformë
për krijimin e një shërbimi web, ku do të hidhen një sërë kursesh që i përkasin
sistemit arsimor shqiptar, do merren për bazë një grup prej 50 nxënësish/studentësh
dhe do të krijohet mundësia e ndërveprimit të secilit prej tyre, me njeri-tjetrin. I gjithë
informacioni, i cili do ruhet në një bazë të dhënash, do shërbejë si pikënisje e zbatimit
të teknikave EDM. Në këtë mënyrë do të jetë e mundur të tregohet edhe qëllimi i
përdorimit të teknikave DM. Teknikat Analizuese përfshijnë disa nga tipet e
mëposhtme (J. Han, M. Kamber, and J. Pei. (2011)):
 Algoritmet Klasifikuese: parashikojnë një ose disa ndryshore diskrete, duke u
bazuar në atributet specifike të një Dataset-i.
 Algoritmet Regresive: parashikojnë një ose disa ndryshore të vazhdueshme si
p.sh, ‘Kalon’ ose ‘Ngel’, bazuar në atributet e tjera të Dataset-it.
 Algoritmet Segmentuese: ndajnë të dhënat në grupe ose shtresa elementesh
/çështjesh që kanë tipare të njëjta.
 Algoritmet Shoqëruese: gjejnë lidhje reciproke ndërmjet atributeve të
ndryshme në një dataset.
 Algoritmet. e analizimit të sekuencave përmbledhin sekuenca të shpeshta tek
të dhënat siç mund të jetë një Web path flow.
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Kapitulli IV - Web-i Semantik (WS)
Web-i Semantik është një përpjekje për të rritur web-in aktual, kështu që PC-të mund
të procesojnë, interpretojnë dhe të lidhen me informacionin e paraqitur në www, dhe
njerëzit mund të marrin njohuritë e duhura. Mqs WWW është një sistem HyperText i
shpërndarë shumë i madh, semantik web synon të krijojë një sistem shumë të madh të
bazuar në njohuritë e shpërndara. Fokusi i tij është që të ndajnë të dhëna në vend të
dokumenteve, me fjalë të tjera është një projekt që ofron një kornizë të përbashkët, I
cili lejon të dhënat që të ndahen dhe të ripërdoren në të gjithë kufijtë aplikacioneve,
ndërmarrjeve dhe komuniteteve . Kjo është një përpjekje bashkëpunuese e udhëhequr
nga World Wide Web Consortium ( W3C ).
Web-i Semantik sjell një rezolucion të mëtejshëm; ai nuk është një entitet i veçantë
nga WWW, ai është një zgjerim në web i cili shton të dhëna dhe metadata në
dokumente ekzistuese në web, duke i zgjeruar këto dokumente në të dhënat. Ky
zgjerim i të dhënave në dokumentet web është ajo që do të mundësojë përpunimin
automatik të web-it nga makinat, dhe gjithashtu nga njerëzit. Ai përfshin botimin në
gjuhë të dizenjuara në mënyrë specifike për të dhënat RDF ( Resource Description
Kornizë ) dhe OWL ( Web Ontologjia Language ). HTML përshkruan dokumentet
dhe lidhjet midis tyre. RDF punon në faqet e internetit dhe gjithashtu brenda
aplikacioneve dhe bazave të të dhënave. RDF, OWL dhe XML mund të përshkruajnë
në mënyrë arbitrare gjëra të tilla si njerëz, takime, madje edhe pjesë të avionëve. Në
figurën e mëposhtme tregohet skema e informacionit në të cilën zbatohet SW.

Figure 16 Skema e informacionit përmes WS

Kërkimi lidhur me Sistemet Arsimore bazuar në web ka luajtur një rol të rëndësishëm
rritjen e cilësisë së shërbimeve, si cilësia e përmbajtjes edukative, qasjet pedagogjike
në mjedise e mësimit elektronik dhe kornizat teknologjike. Gjenerata e parë e
Sistemeve Arsimore bazuar në web ndikohet nga impakti i udhëzimeve kompjuterike,
duke formuar atë që u quajt sistemet e menaxhimit të mësimdhënies. Kohët e fundit,
dizenjimi i Sistemeve Arsimore bazuar në web ka filluar të lëvizë në drejtim të lidhjes
së koncepteve kryesore dhe rezultateve të inteligjencës artificiale në arsim.
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Në ditët e sotme sistemet bazuar në web po përballen me sfida që përfshijnë:
zgjerueshmëri, ndërveprim, përdorimin e domain ontologji, kontektsualizimit dhe
qëndrueshmërinë e metadata, renditja dinamike të të mësuarit dhe përmbajtjes,
integrimi dhe ripërdorimi i përmbajtjes, ofrimin e shërbimeve, modelet e reja të të
mësuarit, dhe kështu me radhë. Këto sfida janë të lidhura me përpjekjen e paraqitjes
së informacionit në Web në mënyrë të tillë që kompjuterat mund të kuptojnë dhe ta
procesojnë atë.
4.1

Teknologjia dhe mjetet në Web-in Semantik

Semantic web është një vizion ose pikëpamje e informacionit që është i kuptueshëm
nga kompjuterët, në mënyrë që përdoruesit mund të kryejnë pjesën më të madhe të
punës në gjetjen, ndarjen dhe kombinimin e informacionit në internet. Web-i
Semantik i drejton më tej zgjidhjet. Web-i Semantik është një projekt që ka për qëllim
të ndryshojë paraqitjen e të dhënave në faqet Web, në mënyrë të tillë që kuptohen nga
kompjuterat, duke aftësuar makinat të bëjnë kërkimin, përzierjen dhe kombinimin e
informacionit në web pa nevojën e një operatori njerëzor. Web-i Semantik është një
rrjetë e informacionit të lidhur në mënyrë të tillë që të jetë i lehtësisht i përpunueshëm
nga makinat, në një shkallë globale. Web-i Semantik është paraqitja abstrakte e të
dhënave në WWW, bazuar në standardet RDF dhe standarde të tjera që përcaktohen
nga mjedisi. Të dhënat mund të përcaktohen dhe të lidhen në mënyrë të tillë që të
kemi një zbulim dhe integrim sa më efektiv dhe ripërdorimin e tyre në aplikacione të
ndryshme.
Përveç klasikes "Web të dokumenteve", W3C është duke ndihmuar për të ndërtuar një
pirg teknologjik për të mbështetur atë që quajmë "Web të të dhënave", të dhëna që ju
mund ti gjeni në bazat e të dhënave. Qëllimi përfundimtar i Web-it të të dhënave është
për të mundësuar PC-të për të bërë punë të dobishme dhe për të zhvilluar sisteme që
mund të mbështesin ndërveprime të besueshme në rrjet. Termi "Web Semantic" i
referohet vizionit të W3C së Web-it të të dhënave të lidhura. Teknologjitë Semantic
Web mundësojnë njerëzit të krijojnë dyqane të dhënash në Web, të ndërtojnë fjalorë
dhe të shkruajnë rregulla për trajtimin e të dhënave. Të dhënat e lidhura janë të
fuqizuar nga teknologji të tilla si RDF, SPARQL, OWL dhe SKOS.
Web-i Semantik është një zgjerim që evoluon në WWW, ku semantika e
informacionit dhe e shërbimeve në internet është e përcaktuar, duke bërë të mundur
për web-in kuptimin dhe plotësimin e kërkesave të njerëzve dhe makinave për të
përdorur përmbajtjen e rrjetit. Web-i Semantik mund të shihet si një strukturë e
shpërndarë e objekteve të të dhënave dhe për këtë arsye mund të shihet në mënyrë të
vlefshme si një strukturë e Orientuar në Objekte. Objektet kryesore që mund të
dallojmë në një strukturë të tillë janë: Klasat, Atributet (shpesh njihen edhe si
marrëdhënie) dhe Instancat. SW mund të shihet në dy aspekte: a) si formate të
përbashkët për integrimin dhe kombinimin e të dhënave të nxjerra nga burime të
ndryshme, ku në Web-in origjinal kryesisht përqëndrohen në shkëmbimin e
dokumenteve; b) si gjuhë për regjistrimin se si të dhënat lidhen me objektet në botën e
vërtetë.
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Figure 17 Përbërja e web-it semantik

Teknologjitë SW mund të konsiderohen sipas shtresave, çdo shtresë qëndron dhe
zgjeron funksionalitetin e shtresave poshte saj. Teknologjitë Semantic Web janë të
njohura në fusha të tilla si kërkimi dhe shkencat e jetës, ku ato mund të ndihmojnë
hulumtuesit psh. të përmbledhin të dhënat mbi ilaçe dhe sëmundje të ndryshme, të
cilat kanë emra të shumtë në pjesë të ndryshme të botës. Më poshtë po paraqesim
sipas shtresave një skemë SW, të krijuar nga Tim Berners-Lee.
Ne kemi nevojë për infrastrukturën e duhur për një Web të vërtetë të të Dhënave:
 Të dhënat janë të vlefshme ose aktive në Web
 Të arritshme nëpërmjet teknologjive standarde Web
 Të dhënat janë të ndërlidhura në Web dmth, të dhënat mund të integrohen
përgjatë Web-it.
Kjo është pika ku teknologjitë Semantic Web vijnë në përdorim. Siç e përmendëm
edhe më lart, Web-i Semantik ka për qëllim të bëjë të aksesueshëm informacionin e
shëndetshëm, ndaj një kërkimi më të precizuar, në mënyrë që të ndihmojë në nxjerrjen
dhe përpunimin automatik të informacionit, në bazë të një makine e cila përfaqëson
kuptimin në formën e ontologjive.
Ky vizion i përgjithshëm nuk është i kufizuar vetëm në transaksionet tregtare, por ka
potencial për të avancuar në E-Commerce dhe shumë fusha të tjera, në këtë mënyrë
merr shumë vëmendje. Komponentët kryesore të teknologjive Semantik Web janë:
1. XML si një sintaksë e vazhdueshme dhe e përgjithshme, një mjer me
mbështetje të plotë;
2. RDF si një model të dhënash për paraqitjen e rrjetave Semantike në një
mënyrë të shpërndarë;
3. Gjuhët ontologjike si RDF-S, OWL dhe WSML, për përfaqësimin e një
domain të ligjëratave;
4. Ontologjitë (TBox), si p.sh. SYN, Cyc, Tove, Dublin Core, FOAF, ose
Harmonise;
5. Të dhënat (ABox), të cilat mund të konsiderohen pjesë e ontologjisë ose jo, në
varësi të komunitetit përkatës kërkimor.
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Figure 18 Teknologjia

4.2

Semantika në shërbimet web

Semantika e diçkaje është kuptimi i asaj gjëje. Web-i semantik është në gjëndje të
përshkruajë gjërat në mënyrë të tillë që të kuptohen nga njerëzit dhe makinat.
Konvergjenca e Web-it semantik me shërbime të orientuara në përpunim, njihet si
teknologjitë e shërbimeve të Web-it semantik (SWS). Ajo trajton sfidën e madhe
të koordinimit të automatizuar dhe të ndërveprimit kuptimplotë të shërbimeve Web të
cilat suportohen nga agjentët SW inteligjente.
Çdo strukturë përshkruese e shërbimeve semantike mund të karakterizohet në lidhje
me: (a) çfarë lloj shërbimesh semantike janë përshkruar, (b) në çfarë gjuhe apo
formalizmi, (c) duke lejuar çfarëdo lloj arsyetimi mbi përshkrimet abstrakte të
shërbimeve? Më tej, ne dallimin midis një Shërbimi Web abstrakt, që është
përshkrimi i një entiteti përpunues të shërbimit dhe një shërbimi konkret, si një nga
rastet apo thirrjet e tij që ofrojnë vlerën aktuale për përdoruesin.

Figure 19 Pozicioni i semantikës në sistem

Hapësira më e zhvilluar në këtë moment brenda Semantic Ueb është në menaxhimin e
informacionit, dmth organizimin dhe zbulimin e informacionit. Ky është dhe motivimi
kryesor i zhvillimit të Ueb-it Semantik, por njerëzit po marrin një shumëllojshmëri
metodash për zhvillimin e mjeteve për të zgjeruar Web-in aktual në një Web
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Semantik të vërtetë. Këto mjete marrin një komponent ekzistues të Web-it, me të cilin
ne jemi të njohur, të tillë si shfletues, servera apo motorët e kërkimit, dhe i shtojnë ato
me fuqinë e procesimit të shënimeve semantike që lidhen me faqet web. Në fillim të
viti 2011, kur kam filluar me këtë studim, çdo vit shtoheshin 234 milion website, nga
të cilat 47 milion ishin shtuar atë vit. Web është tani një magazinim medial i pasur.
Shkencat kompjuterike, që nga fillimet e hershme, janë shqetësuar për përpunimin e të
dhënave. Gjuhët programimi ofrojnë tipe të dhënash të thjeshta dhe komplekse për të
ruajtur këto të dhëna. Rreth 50 vjet më parë, të dhënat e filluan të bëhen të ndara nga
zbatimi i programit, ato filluan që të ruhen në bazat e të dhënave. Kjo lejoi që të
ripërdoreshin të njëjtat të dhëna në kontekste të ndryshme të programimit dhe duke
penguar që të njëjtët komponentë të menaxhimit të të dhënave të ri-aplikohen në
shumë aplikacione. Fakti se kuptimi i të dhënave nuk është i lidhur direkt me
programin e aplikimit çoi në zhvillimin e mekanizmave që përfaqësojnë strukturën
për zhvillimin e semantikës së të dhënave. Një strukturë jashtëzakonisht e suksesshme
ishte modeli i të dhënave relacionale. Për fat të keq teknologjia e bazës së të dhënave
relacionale nuk ishte shumë e dobishme apo efikase për të ruajtur, manipuluar, dhe
pyetur këto lloje të dokumenteve. Për pasojë, fushat e kërkimit të informacionit,
nxjerrjes së informacionit, dhe përpunimit të gjuhës natyrore u evoluan paralelisht.
Nënfushat e përfaqësimit të njohurive dhe përvetësimit të njohurive, të cilat më vonë
u quajtën inxhinieritë e njohurive, janë krijuar për të siguruar metoda dhe teknika për
të përfaqësuar njohuritë e njeriut në një mënyrë të kuptueshme nga makinat. Web-i
Semantik si një zonë kërkimore shikon bashkimin e një numri të komuniteteve
përfshirë këtu Inteligjencën Artificiale (nga agjentët e modelimit, njohuritë dhe
logjika) dhe Web-in.
Çdo përshkrim i strukturave të shërbimeve semantike mund të karakterizohet si: (a)
çfarë lloj shërbimesh semantike janë përshkruar, (b) në çfarë gjuhe apo formalizmi,
(c) për çfarë lloj arsyetimi lejohet mbi përshkrimet e shërbimeve abstrakte? Më tej, ne
dallojmë midis një Shërbimi Web abstrakt, që është përshkrimi i entitetit kompjuterik
të shërbimit, dhe një shërbimi konkret, si një nga ngjarjet ose thirrjet që ofrojnë vlerën
aktuale të përdoruesit. Në përgjithësi, funksionaliteti i një shërbimi mund të
përshkruhet në drejtim të asaj që mund të bëjë, dhe se si funksionon në fakt. Të dy
aspektet funksionale semantike janë të kapur nga një profil shërbimi, përkatësisht
modeli procesit të shërbimit.
4.3

Web-i semantik dhe sistemi arsimor

Është e vështirë të parashikohet se ku Web-i Semantik mund të ndikojë në arsimin e
Lartë dhe sektorët e mëtejshëm pasi nuk është ende e qartë se ku është ndikimi më i
madh i Semantik Ueb në përgjithësi. Megjithatë, ekzistojnë katër fusha të qarta ku
mund të ketë implikime të mëdha për mësimdhënien dhe kërkimin: në menaxhimin e
informacionit; në bibliotekat dixhitale; në mbështetjen për ndërveprim ndërmjet
komuniteteve virtuale dhe bashkëveprimeve; si dhe në mjetet e metodat e-learning.
Më poshtë po tregojmë se cilat janë disa nga fushat ku mund të ndikojë zbatimi i webit semantik:
Menaxhimi i Informacionit: web-i Semantik rrit kapacitetin e atyre mjeteve të cilat
janë të njohura tashmë me web-in, kështu këto mjete mund të bëhen të dobishme
për menaxhimin e informacionit. Web-i është tashmë një burim informacioni i
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zgjedhur nga shumë nxënës dhe kërkues. Në këtë pikë mund të themi se një qasje
më e strukturuar dhe e drejtuar për administrimin e informacionit, si brenda
institucioneve ashtu dhe në të gjithë komunitetin, mund ta bëjë informacionin më
të dobishëm, kështu do kemi lehtësi më shumë për të matur cilësinë e
informacionit. Ndikimi i mëtejshëm është i drejtuar në biznesin e arsimit, duke
lejuar një rrjedhje më efikase të informacionit përreth institucioneve.
Libraritë Dixhitale (Digital Libraries): ndikimi në bibliotekat dixhitale ka të ngjarë të
jetë mjaft i thellë. Bibliotekat bëhen kështu shënjues dhe bashkëngjitës që shtojnë
informacionin, në vend të arkivistëve të letërsisë së botuar jashtë dhe asaj të
botuar në institucione. Web-i Semantik, edhe pse nuk është një kusht i
parakërkuar ose një motivues për këtë ndryshim, ai lehtëson zhvillimin e tyre.
Web-i Semantik, ashtu si dhe Web-i aktual, ka kapacitet për të qenë një vend
dërrmuese; Bibliotekat janë pozicionuar për ti dhënë kuptim komunitetit arsimor
të të gjitha niveleve.
Ndërtojmë komunitete dhe bashkëpunime: një ndikim të madh ka në mënyrën që
komunitetet akademike punojnë së bashku. Mjetet për formimin e komuniteteve
virtuale dhe shkëmbimin e informacionit në të gjithë ato komunitete janë të
thjeshta dhe të lehta, dhe në qoftë se zhvillimi i blogj-eve dhe përdorimi i RSS
është një tregues, ai mund të rrisë bashkëveprimin/ndërveprimin e një komuniteti
të interesuar nga një sasi e madhe. Mbështetja për bashkëpunime virtuale është një
çështje shumë më e madhe, pasi ajo kërkon kontroll më të rreptë mbi burimet dhe
sigurinë. Kjo po zhvillohet kryesisht në komunitetin e Rrjetit(Grid) dhe përpjekjet
për të ndërtuar një Rrjetë/Grid Semantike janë tashmë në rrugë të mirë, duke e
çuar makinat e të lexuarit në automatizimin e zbulimit dhe negocimin e
shërbimeve mbi Rrjetin.
E-Learning : të gjitha sa u thanë më lart mund të ndikojnë në e-learning. Megjithatë,
ne duhet të marrim në konsideratë në mënyrë specifike mbështetjen për
prezantimin dhe shpërndarjen e materialeve të kursit si dhe të ndihmojmë e
vlerësojmë nxënësit /studentët. Përsëri mund të themi që ndikimi i Web-it
Semantik mund të përshtatet më nga afër me nevojat e përdoruesit, me një
zgjedhje e objekteve të ndërmjetme të të mësuarit përmes mekanizmave të
përzgjedhura. Web-i Semantik mund të ofrojë kontekstin dhe koordinimin, me
mjete workflow, duke siguruar një infrastrukturë mbështetëse.
Pikat e forta të teknologjive semantike për procesin e mësimnxënies & mësimdhënies
dhe përfitimet e tyre në fushat e bibliotekave dixhitale, komuniteteve virtuale dhe elearning kanë qenë një objekt diskutimi gjatë viteve të fundit. Rasti i teknologjive
semantike në arsim është bërë në aspektin shprehës të metadata për të përshkruar
përmbajtjen e të mësuarit, njerëzit dhe shërbimet, dhe se si këto mund të krahasohen
në mënyrë inteligjente për shërbimet me vlerë të shtuar dhe një përvojë të avancuar të
të mësuarit. Megjithatë, shqetësime të caktuara për mundësinë e një konsensusi
ontologjik dhe shënimin e numrit të madh të përmbajtjes aktuale në Web janë rritur,
duke bërë që të dhënat semantike metadata për burimet e të mësuarit të kenë një
vizion afatgjatë. Nga pikëpamja e një institucioni të arsimit të lartë një numër sfidash
të tjera janë identifikuar, të cilat mund të konsiderohen si teknologji semantike:
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 Mbajtja e Studentëve me një mbështetje më efektive dhe monitorim të
progresit të studentëve. Të dhënat e shpërndara aktualisht në baza të dhënash
të ndryshme, në secilin institucion mund të lidhen me teknologjitë semantike
për të mbështetur një analizim të avancuar të të dhënave.
 Transparenca e të dhënave që mbahen nga institucionet mund të mbështetet
nga ekspozimi ose paraqitja e bazave të të dhënave të ndryshme të palëve
relevante në semantike, formate të ndërveprueshme të tilla si RDF.
 Kapitali i njohurive të universiteteve dhe informacioni mbi organizimin e
burimeve është shpesh në formate të ndryshme, që e bën atë shpesh të
paarritshëm për organet e kërkimit. Teknologjitë Semantike lejojnë integrimin
e informacionit, kërkimin dhe përputhjen për këtë qëllim.
 Bashkëpunimi mes institucioneve nuk mund lehtë të lehtësohet për sa kohë
sistemet përkatëse të informacionit të universiteteve nuk janë në ndërveprim
dhe vendosja e hapësirave të të dhenave të lidhura në çdo institucion përfshin
kosto shtesë. Magazinat e mëdha, si dyqane të trefishta, për të cilat
informacioni mund të ruhet, kontrollohet dhe menaxhohet në mënyrë efikase,
mund të jetë një përfitim.
Web-i Semantik siguron një mjedis ku agjentët software mund të lundrojnë përmes
dokumenteve të web-it dhe të ekzekutojnë detyra të sofistikuara. Web-i Semantik
krijon përmirësime të shumta në kontekstin e sistemeve arsimore bazuar në Web (Web
based Education Systems- WBES), të cilat kontribuojnë në rritjen e cilësisë së të
mësuarit. Në të vërtetë ai mund të sigurojë materiale të personalizuara mësimore për
studentët, mbledhjen e të dhënave në mënyrë interaktive ndërmjet studentëve dhe
web-it, nxjerrjen e shërbimeve sipas nevojave të nxënësve, të krijojnë rekomandime,
etj. Web-i Semantik në arsim bazohet në tre tema kryesore:




Aftësia për gjenerimin dhe mirëmbajtjen e informacionit efektiv.
Shtimi dhe gjetja e kapacitetit të njohurive dhe informacionit të qënieve
njerëzore nga agjent jo njerëzor ( të automatizuar).
Kapaciteti i Internetit për të suportuar, zgjeruar dhe shpërndarë aftësitë
komunikative të njerëzve në formate të ndryshme përtej kohës dhe hapësirës.

Në përgjithësi lind një pyetje në lidhje SWBES, e cila përfshin ndërveprimin ndërmjet
të paktën dy lojtarëve, një makinë/sistemi arsimor (përgjegjës për sigurimin e
informacionit në përputhje me kontekstin e të nxënit apo fushën e mësimdhënies) dhe
një përdorues (me një rol të veçantë). Më poshtë është një model SWBES:
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Figure 20 Përbërësit SWBES

Elementët SWBES janë paraqitur më poshtë:
Rolet: Aktivitete të ndryshme arsimore, të tilla si mësimdhënia, mësimnxënia,
bashkëpunimi, ndërveprimi e kështu me radhë. Këto aktivitete janë të shpërndara në
bazë të rolit të secilit lojtar.







Roli i mësuesit: Mësuesve u kërkohet të ofrojnë dhe dizenjojnë përmbajtjen dhe
aktivitetet e të mësuarit, për të monitoruar ndërveprimet e studentëve (të tilla si
zgjidhja e problemeve, etj), Mbështetje për vlerësimin e studentëve, etj.
Roli i studentit: Interesi kryesor i nxënësve është ndërveprimi me sistemin për të
marrë të dhëna arsimore të personalizuara, për rritjen e njohurive dhe arritjen e
qëllimeve arsimore.
Roli i autorit: Autorët janë përgjegjës për strukturimin e përmbajtjes edukative.
Aktivitetet e autorëve janë të përqendruara në përmbajtjet edukative, proceset e
të mësuarit, adaptimin dhe personalizimin (Aroyo dhe Dicheva, 2004).
Roli i grupit: procesi i të mësuarit mund të realizohet në grup. Anëtarët e grupit
janë të interesuar në të mësuarit bashkëpunues, bashkëveprimi me nxënësit e
tjerë për të arritur qëllimet personale, ndarja e funksioneve njohëse, motivimi
dhe emocioni me studentët e tjerë. the process of learning can be realized in
group.
Roli i zhvilluesve: zhvilluesit janë përgjegjës për zhvillimin dhe shtimin e
funksioneve të reja në SWBES. Më poshtë ju do të shihni disa prej tyre:
o Ndërfaqja e mjedisit: përfaqëson ndërfaqe të komunikimit ndërmjet një
përdoruesi të veçantë dhe rolit në SWBES. Gjithashtu konteksti dhe lloji i
burimeve arsimore janë shumë të rëndësishme dhe duhet të konsiderohen
në përzgjedhjen e teknologjisë së përdorur në një mjedis. Një tjetër pikë e
rëndësishme është që ndërfaqja e mjedisit duhet të mbështesë role të
ndryshme si dhe të sigurojë ndërfaqen e specializuar ndaj mjeteve të
autorit, pajisje të lëvizshme, etj.
o Burimet arsimore: Ata përfaqësojnë burime që thirren nga përdoruesit në
ndërveprim me SWBES. Burimet janë individuale në përputhje me rolet
specifike të përdoruesve. Shembuj të këtyre burimeve janë objektet e të
mësuarit (të tilla si, problemet, shembujt, aktivitetet njësi, etj), ontologjitë
arsimore etj.
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Agjentët Sw

Serveri arsimor 1

Roli
Autori

Serveri arsimor 2

Mèsuesi

Serveri arsimor 3

SWBES: ofron mbështetje efektive të shumta ndaj përdoruesve, për të drejtuar dhe
ndihmuar që të arrijnë qëllimet e tyre arsimore. Ato paraqesin gjeneratën e re të
Sistemeve arsimore bazuar në web, e cila synon rritjen e cilësisë së shërbimit (QoS),
duke përdorur teknologji semantik web. Një SWBES përfshin:


Ontologjia: përdoret si një kërkesë e rëndësishme për përcaktimin e përmbajtjes
semantike për të siguruar ndërveprimin ndërmjet sistemeve arsimore.
 Agjentët pedagogjik: Këta agjentë ndihmojnë procesin e të mësuarit në mënyra
të ndryshme, për shembull përmbajtja arsimore e rekomanduar, ndërtimi i
shërbimeve web semantike për arsimin, etj.
 Mjetet: ekzistojnë mjete të ndryshme, si sistemi, bashkëpunimi, simulimi,
inteligjenca etj.
 Shërbimet: Semantic Web Services (SWS) mund të mbështesin aktivitete të
ndryshme arsimore duke transformuar koleksionet statike të informacionit drejt
një koleksioni të shpërndarë bazuar në teknologjinë semantik web.
 Mjedisi semantic web: përfaqëson bashkëveprimin e mjediseve të aftë për të
shqyrtuar, kërkuar, zgjedhur dhe thërritur në një mënyrë semantike të etiketuar
ndaj burimeve të internetit.
Tabela 11 Kategoritë e shërbimeve

Kategoria

Të mësuarit

Vlerësimi

Shërbimet

Kursi i ofruar,
Testet Online,
integrimi i materialeve performanca,
arsimore (krijimi i
vlerësimi
leksioneve, shkrirja e
përmbajtjes nga shumë
burime, radha e
kurseve), mbikëqyrja,
prezantimi

Referencat

Bashkëpunimi

Shfleto, kërko,
bibliotekat,
magazinat,
portale të
ndryshme

Ngritjen dhe lidhjen
e grupin,
monitorimin e
klasave

4.3.1 Efektet e web-it semantik në arsim
Vitet e fundit janë të disponueshme mijëra aplikacione arsimore bazuar në web.
Sistemet inteligjente arsimore bazuar në web janë specifike pasi ata përfshijnë doza të
inteligjencës dhe përshtatshmëri në mësimdhënie dhe mësimnxënie, që bazohet në
Web. Inteligjenca e një sistemi arsimor të bazuar në web është aftësia për të paraqitur
një formë të bazuar në njohuri të argumentuara në rangun e programeve, në analizën e
zgjidhjeve të studentëve dhe mbështetjen e zgjidhjeve interaktive të problemeve nga
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studentët, të gjitha përshtatur për teknologjitë web (Brusilovsky & Miller, 2001).
Përshtatshmëria mund të marrë forma të ndryshme (Brusilovsky, 1999) si:
 Mbledhja e të dhënave për studentët që punojnë me sistemin dhe krijojnë një
model të studentëve;
 Përshtatja e materialeve të prezantuara në kurs, kërkimi me anë të tyre,
rregullat dhe shënimet për nxënësin;
 Përdorimi i modeleve të ndryshme të studentëve për të formuar një grup për
tipet e ndryshme të bashkëpunimit;
 Identifikimi i studentëve që kanë kapur thelbin e të dhënave, ndryshe nga ato
të kolegëve të tyre (dmth. studentëve që ecin shumë ngadalë, ose shumë
shpejt) dhe të veprojnë në përputhje me rrethanat (p.sh. shfaqin ose të
dorëzojnë shpjegime shtesë për materiale më të avancuar).
Tabela 12 Web-i semantik ne arsim

Aplikacioni
Zhvillimi
ontologjik
Krijimi dhe
gjenerimi

Çështjet për
zhvillim
Gjenerimi i
ontologjive të të
mësuarit
Gjenerimi i
përmbajtjes nga
ontologjia

Aspekti i njohurive
Përmbajtja,
instruksionet,
përdoruesit, sistemi
Përmbajtja

Përshtatja dhe
prezantimi

Prezantimi i
përshtatur

Përdoruesi

Paketimi dhe
ndërveprimi

Ndërveprimi

Metadata(përmbajtje
dhe instruksione)

Organizimi dhe
vazhdueshmëria

Vazhdueshmëria
arsimore/edukative

Instruksione

Metadata dhe
shënimet

Përshkrimi abstrakt

Metadata(përmbajtje,
instruksione dhe
përdorues)

Aspektet/
aktorët
zhvillues
Ontologjitë
(njohuritë
inxhinierike)
Njësitë
individuale
(autor, nxënës)
Njësitë
individuale
(autor)
Njësitë
individuale
(autor)
Njësitë e
mbledhura
(instruktor,
nxënës)
Njësitë e
ripërdorura
(autor,
instruktor,
nxënës)

Funksioni
semantik
Modeli, teoria,
taksonomia,
fjalori
Modeli, teoria

Taksonomia

Taksonomia

Taksonomia,
teoria logjike

Taksonomia,
fjalori

Agjentët pedagogjike inteligjente sigurojnë infrastrukturën e nevojshme për rrjedhjen
e njohurive dhe informacionit mes të klientëve dhe serverave. Ata janë entitete
Software autonome që mbështesin të mësuarit njerëzor nga bashkëveprimi i
studentëve/ nxënësve dhe autorëve/mësuesve, si dhe nga bashkëpunimi me agjentë të
tjerë të ngjashëm, në kontekstin e mjediseve interaktive të mësimit. Agjentët e
pedagogjike të ndihmojë shumë në gjetjen, shfletimin, zgjedhjen, rregullimin,
integrimin, dhe përdorimin e materialeve të ndryshme arsimore nga serverat e
ndryshëm arsimorë. Agjentët pedagogjike mund të mbështesin të mësuarit
bashkëpunues dhe individual, si dhe proceset njohëse të nxënësve. Ata aksesojnë
elementet arsimorë në një server duke përdorur një nivel të lartë të shërbimeve
arsimore dhe serveri ka inteligjencë të mjaftueshme për të mbështetur personalizimin
e detyrave të të mësuarit. Autorët zhvillojnë përmbajtjet arsimore në një server në
përputhje me çështje të rëndësishme pedagogjike, siç mund të jetë një udhëzim,
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teoritë e të mësuarit
për të dhënë shpjegime (arsyetime), vlerësimet dhe
bashkëpunimet e mundshme ndërmjet nxënësve. Për zhvillimin e ontologjisë
arsimore, gjuhët ontologjike të përfaqësuara në një nivel të lartë (gjuhë e ndërtuar në
platformën e XML / RDF) janë vërtetë një zgjedhje e mirë. Objektivat dhe efektet që
ofrojnë semantikë të materialeve arsimore në internet janë:
 Përdorimi i një mjedisi interaktiv të të mësuarit, që studentët mund të kërkojnë
për materiale arsimore Web Semantic, duke zgjedhur fillimisht ontologjinë
përkatëse, ajo vendos kontekstin për pyetjen.
 Agjentët pedagogjike përparojnë ngadalë në faqet e internetit, duke kërkuar
për shënime (markup) dhe na paraqesin materialin përkatës. Ata gjithashtu
mund të bashkëpunojnë me agjentët e tjerë pedagogjike dhe do të bëjnë lidhjen
me materialin që gjendet në nivelin dhe preferencat e njohurive të nxënësit.
Çështja është se studenti nuk ka nevojë që të zbulojë kapacitetin përkatës
arsimor manualisht.
Çfarë duhet të shkruhet saktësisht për të mundësuar kërkimin automatik të agjentëve
pedagogjike, lokalizimin, filtrimin dhe paraqitjen e materialeve arsimore për
përdoruesit? Përgjigje të mundshme paraqiten si në vijim:
 Shërbime arsimore Vetjake, dmth, shërbimet për të gjetur materialin e radhës
për të lexuar nga bibliotekat digjitale, kufizimet dhe preferencat e përdoruesit
dhe grupit, të tilla si interesi për nivele të caktuara të kurseve;
 Procedurat Agent, psh një procedurë vlerësuese. Si te zgjidhni një material
edukativ në servera për të përgatitur një agjent pedagogjik?
 Regjistrimi i shërbimeve arsimore për zbulimin automatik. Të gjejmë
informacion relevant për klasifikimin e automatizuar dhe përzgjedhjen e
shërbimeve arsimore;
 Shënime për zbatimin automatik të shërbimeve arsimore. Kjo do të thotë
dhënien e informacionit për të cilën një agjenti pedagogjik i duhet në mënyrë
që të ndërtojë dhe të ekzekutojë një kërkesë shërbimi, për të interpretuar
përgjigjen e shërbimit, dhe gjithashtu të përgjigjet përsëri (argumentet
përkatëse hyrëse dhe dalëse të thirrjes së funksionit (programit), i cili zbaton
shërbimin , (Radhit, iterations, nëse - pas - tjetër));
 Shënim për përbërjen dhe ndërveprimet automatike të shërbimeve arsimore
bazë për sigurimin e procedurave të agjentëve të ripërdorshëm. Ajo mund të
komentohet duke ofruar informacion mbi parakushtet dhe pasojat e realizimit
të çdo shërbimi të thjeshtë që do të integrohen në një procedurë të agjentëve
pedagogjike (p.sh., disa logjika eksplicite (rregullat) për të shprehur se "Një
kurs A kërkon një vlerësim dhe lejon studentin të ndjekin kursin e B ").
Teknologjitë semantike web nuk janë thjesht zgjidhje të propozuara, ato tashmë janë
bërë një realitet, ku fusha të ndryshme të jetës po i përdorin. Më poshtë po listojmë
disa prejt këtyre teknologjive:




Semantic wikis
Semantic blogs
Semantic digital libraries.
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Më poshtë po tregojmë një shembull të zbatimit të SW në shërbim të mjedisit
arsimor2. Një student së pari kërkon për një kurs online: ndërmjetësi trajton kërkesën
dhe kthen një sërë zgjedhjesh duke kënaqur kërkesën e query-it. Në qoftë se nuk është
gjetur ndonjë kurs, përdoruesi mund të regjistrohet me një shërbim njoftimi.
Përndryshe, përdoruesi mund të gjejë një kurs të përshtatshëm midis kurseve të
ofruara dhe pastaj të bëjë zgjedhjen përfundimtare për regjistrimin e kursit.

Figure 21 Zbatimi i SW në shërbim të mjedisit arsimor

Libraritë dixhitale
Të gjitha bibliotekat, fizike dhe dixhitale, janë organizata shërbimesh, bazuar në
kërkesat themelore për tu shërbyer përdoruesve të tyre. Bibliotekat dixhitale janë të
mëdha, janë koleksione të organizuara objektesh të informacionit. Softe të mirë2

http://www.ijcis.info/Vol4N2/pp63-71.pdf
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projektuar të bibliotekave dixhitale kanë fuqinë ti lejojn njerëzve jo të specializuar të
krijojnë, të mbledhin, të ndërtojnë dhe të shpërndajnë koleksione të reja të
informacionit. Kjo ka ndikim të madh shoqëror, pasi demokratizon shpërndarjen e
informacionit. Në mënyrë të veçantë, ai do të revolucionarizojë mënyrën në të cilën
mësimi zhvillohet dhe materialet arsimore përgatiten.
Edhe pse i parë si një burim arsimor, web-i ka mangësi serioze, si: mbulimi i
pabarabartë dhe i parregullt, përkohshmëri dhe paparashikueshmëri ( kjo pjesë e
informacionit të jetë ende atje nesër?), si dhe rreziqe të manifestuara (A do hasin
Nxënësit informacione të papërshtatshme?). Bibliotekat dixhitale i kanë trajtuar këto
probleme duke siguruar burime të besueshme të dhe materiale të përshtatshëm. Ata
fuqizojnë edukatorët të krijojnë koleksione posaçërisht për studentët e tyre,
koleksione që përziejnë informacionin nga burime të ndryshme. Ata lejojnë mjetet
alternative të shpërndarjes. Libraritë dixhitale mund të marrin përkufizime të
ndryshme, në varësi të objektit të cilit dëshirojmë ti kushtojmë rëndësi. Ata mund ti
quajmë thjesht një koleksion i paraqitjes dixhitale të përmbajtjes së informacionit, së
bashku me hardware-in, software-in, dhe personelin për të mbështetur funksionet e
një biblioteke tradicionale plus veprimet njohëse si kërkimi, shfletimi, dhe lundrimi.
Gjithashtu mund të themi që janë një bashkësi shërbimesh për kapjen, katalogimin,
ruajtjen, kërkimin, mbrojtjen dhe nxjerrjen e informacionit. Bibliotekat dixhitale
mund të përfshijnë referenca materialesh apo burime të qasshme përmes World Wide
Web. Pjesë të dixhitalizuara të një koleksioni të një biblioteke apo materiale origjinale
të prodhuara për web-in mund të përfshihen në një bibliotekë dixhitale.
Bibliotekat dixhitale janë veçanërisht kritike në vendet në zhvillim. Një arsye për këtë
është se burimet tradicionale të Informacionit (për shembull, librat) shpesh janë të
vështirë për tu gjetur, dhe bibliotekat dixhitale bëjnë të mundur aksesin ndaj tyre për
një numër të madh personash, me një kosto potencialisht të ulët. Një tjetër arsye është
se aksesi në web në vendet në zhvillim zakonisht është i ulët, duke zgjeruar hendekun
e njohurive ndërmjet botës së zhvilluar dhe asaj në zhvillim. Teknologjitë e
Bibliotekave Dixhitale mund të përmirësojnë këtë, sepse përkundër supozimeve të
shumë njerëzve për të kundërtën - ajo nuk duhet të varet vazhdimisht në Internet për
shpërndarjen.
Krijimi i bibliotekave dixhitale në dispozicion mbi web do të hapte lexuesit në një
mori përdoruesish të mundshëm të rinj. Një avantazh i madh për përdoruesit ekzistues
të bibliotekave do të ishte komoditeti i aksesit në distance, nga vendi i punës ose në
shtëpi, në qoftë se ata kanë një lidhje interneti, apo ndoshta nga degëzimet e
bibliotekave. Një tjetër do të ishte mundësia për të gjetur informacion me mënyra të
reja (për shembull, kërko tekst të plotë. Megjithatë, shumica e njerëzve nuk e gëzojnë
leximin e librave online, dhe nëse koleksioni është dëmtuar gjatë procesit të
dixhitalizimit, përdoruesit e bibliotekës do të vuajnë jashtëzakonisht.
Informacioni në një bibliotekë dixhitale është tashmë në web. Megjithatë, edhe pse
kërkimi ‘tekst i plotë’ është një mjet i fuqishëm për gjetjen e informacionit , shpesh
është e vështirë për ta gjetur atë që ju dëshironi në web dhe të jetë i sigurt se ajo që ju
keni gjetur është autoritare. Nqs konsiderojmë koleksione materialesh të zgjedhura,
bibliotekat dixhitale janë zakonisht burimet më të mira dhe më të besueshme të
informacionit se sa vetë web-i në përgjithësi. Ne mund ta mbyllim me një
paralajmërim të fundit për këtë detyrë: nuk mund të jetë mënyra më e vlefshme për
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vendosjen e burimeve, por do të jetë e nevojshme për detyrën e dixhitalizimit të një
bibliotekë të tërë.
Bibliotekat dixhitale prezantojnë edukatorët me shumë mundësi të reja dhe
emocionuese. Ato mund të përfshijnë një shumëllojshmëri të përmbajtjes. Fillimisht
një person natyrisht mendon për dokumente tekst, por bibliotekat dixhitale mund të
përmbajnë çdo lloj media , si për shembull, imazhe, harta, audio, video, madje edhe
manipulues virtual. Bibliotekat dixhitale janë parë me qëllim të përgjithshëm, të cilat
mund të paraqesin të gjitha llojet e mediave në një mënyrë relativisht uniforme. Për
më tepër, ata nuk janë të kufizuar në mediat konvencionale: biblioteka dixhitale mund
të përfshijnë të dhëna të papërpunuara dhe madje edhe module interaktive software.
Një tjetër detaj qëndron në mundësinë e qasjes globale: tani materialet e të mësuarit
mund të ndahen në një shkallë të tillë që shkon përtej mendimeve të një brezi më parë.
Bibliotekat dixhitale po krijohen sot për komunitete të ndryshme dhe në fusha të
ndryshme p.sh. Arsimi, shkenca, kultura, zhvillimi, shëndeti, qeverisja dhe kështu me
radhë. Bibliotekat dixhitale sjellin përfitime të konsiderueshme për përdoruesit, në
vijim paraqesim disa nga këto karakteristika:







Akses i Përmirësuar: Bibliotekat dixhitale mund të arrihen zakonisht përmes
internetit dhe Compact Disc-Read Only Memory (CD-ROM). Ato mund të
arrihen virtualisht nga kudo dhe në çdo kohë. Ata nuk janë të lidhur me
vendndodhjen fizike dhe orët e punës të një biblioteke tradicionale.
Akses më të gjerë: Një bibliotekë dixhitale mund të plotësojë me lehtësi
kërkesat e njëkohshme për një qasje ndaj të njëjtit document, due krijuar raste
të shumta ose kopje të dokumentit të kërkuar.
Përmirësimi i ndarjes/shkëmbimit të informacionit: Nëpërmjet metadata dhe
protokolleve përkatëse të shkëmbimit të informacionit, bibliotekat dixhitale
mund të ndajnë lehtësisht informacion me biblioteka të tjera të ngjashme dhe
sigurojnë qasje të zgjeruara për përdoruesit.
Ruajtja e përmirësuar: mqs dokumentet elektronike nuk janë të prirur të kenë
veshje fizike, kopjet e sakta të tyre mund të bëhen lehtësisht. Bibliotekat
dixhitale lehtësojnë ruajtjen e dokumenteve të veçanta dhe të rralla, duke
siguruar akses në versionet dixhitale të këtyre subjekteve.

Libraritë dixhitale semantike
Bibliotekat dixhitale semantike zgjerojnë bibliotekat dixhitale duke përshkruar dhe
ekspozuar burimet e saj në një mënyrë të kuptueshme nga 'makinat'. Burimet mund të
jenë: përmbajtja, objektet dixhitale, organizimi i objekteve (p.sh. koleksionet),
përdoruesit, komunitetet e përdoruesve, fjalorët, taxonomia etj; Gjithashtu mund të
themi se ekspozojnë semantikën e metadata-ve të tyre, në kushtet e një ontologjie të
përcaktuar, duke përdorur një gjuhë formale. Ofrojnë shërbime ndërmjetëse për
komunikimin me sistemet e tjera. Web-i nuk ka metadata. Ideja e web-it semantic
është e pëlqyeshme por e vështirë në implementim. Shumica e librarive dixhitale kanë
metadata, kështu ne duhet të përshtatim ato me një format të kuptueshëm nga
makinat, web-i semantik ofron formatin RDF.
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Tabela 13 Karakteristika të përdorimit të librarive

Tipare
Arkivat (hapësira e
ruajtjes)
Libraritë

Karta Bibliografike
(metadata)

Avantazhe

Disavantazhe

Dikë për të folur, për të na
kuptuar, për të shpjeguar,
për të ndihmuar në kërkim

Bazohet në
vendndodhjen fizike
Bibliotekat nuk janë të
lidhura - ne kemi për të
vizituar çdo vend

Përmbajtje e arritshme
online
Federatat e bibliotekave vizitoni më pak vende

Përdorues të vetmuar asnjë për të folur, ne
kemi nevojë për të gjetur
fjalë kyçe të sakta,
Ende shumë probleme
me nderlidhjen e
bibliotekave (të
ndryshme)

Kërkimi dhe shfletimi
bazuar në semantikë mund
të ndihmojë në
zëvendësimin e
bibliotekares
Është më e lehtë për të
ndërlidhur bibliotekat
heterogjene (RDF një
emërues i përbashkët)

Semantikë e krijuar nga
formatet e trashëgimisë ende e vështirë për tu
kapur nga shumica e
përdoruesve

Përdoruesit të
kontribuojnë në procesin e
klasifikimit
Përdoruesit mund të
kuptojnë shënimet drejtuar
komunitetit
Përdoruesit rrisin
përmbajtjen dixhitale duke
përdorur blogs, wikis etj.

Jo gjithkush është i
bindur

Librari (ndërfaqja)
Database dhe arkiva
(ruajtja)
Libraritë
Dixhitale

Përshkrime bibliografike
dixhitale (metadata)
Kërkime ‘tekst I plotë’
(ndërfaqja)

Libraritë
Dixhitale
Semantike

Database dhe arkiva
(ruajtja)
Përshkrime bibliografike
semantike(metadata)
Kërkimi dhe shfletimi
në ontologji(ndërfaqja)
Database dhe arkiva
(ruajtja)

E Ardhmja

Përshkrime bibliografike
me shënime të ofruara
nga përdoruesit
(metadata)
Kërkimi dhe shfletimi
në bashkëpunim
(ndërfaqja)

SDL aftësojnë përdoruesin që të marrë informacionin e dëshiruar rreth një objekti pa
patur nevojë për fjalën e saktë në kërkim. Kjo formë e integruar e informacionit
bazohet në metadata të ndryshme, të cilat na ofrojnë më shumë kuptim mbi të dhënat.
Këto librari po na ofrojnë një formë më të mirë dhe të përshtatshme të ndërfaqeve të
shfletimit. SDL e bën më të thjeshtë gjetjen e informacionit në një oqean të dhënash
aktive. Kemi akses të pa limituar, nuk operojmë vetëm me një librari, por kemi një
mekanizëm bashkëpunimi ndërmjet sistemevetë ndryshme. Edhe pse kjo teknologji na
ofron shumë avantazhe, gjithashtu mund të përmendim edhe disa pika të cilat i
shohim në këndvështrimin e disavantazheve: metadata-t ekzistuese në libraritë
dixhitale duhet të ngrihen në nivelin semantik; jo të gjitha libraritë dixhitale
përmbajnë metatdata, psh. agjensitë qeveritare etj.

94

Web 2.0

Libraritè
Dixhitale
Semantike
Web-i
semantik

Libraritè
Dixhitale

Disa nga sistemet SDL që përdoren sot janë: SIMILE, JeromeDL, BRICKS etj.
SSDL – Social Semantic Digital Libraries
Akoma mund të themi që Bibliotekat dixhitale semantike nuk janë të mjaftueshme.
Bibliotekat dixhitale nuk duhet të jenë vetëm për bibliotekarët, por edhe për njerëzit
mesatare. Ata përqendrohen në dhënien e përmbajtjes/informacionit, jo në
shkëmbimin e njohurive brenda një komuniteti të përdoruesve. Bibliotekat dixhitale
kanë humbur një pjesë njerëzore të paraardhësve të tyre. Kështu fare thjesht mund të
pyesim: Cila mund të jetë zgjidhja e këtij ‘problemi’? Duhet që përdoruesit/lexuesit të
përfshihen në procesin shënimit të përmbajtjes. Gjithashtu duhet të lejojmë
përdoruesit/lexuesit që të ndajnë njohuritë e tyre brenda një komuniteti si dhe të
sigurojnë komunikim më të mirë ndërmjet përdoruesve në të gjithë komunitetet dhe
përtej tyre.
Metadata janë të dhënat që përshkruajnë përmbajtjen, formatin apo atributet e
rekordeve të të dhënave ose burimeve të informacionit dhe mund të përdoren për
përshkrimin e burimeve të strukturuara në një nivel të lartë ose për përshkrimin e
informacionit të pa strukturuar siç mund të jetë një dokument tekst. Web-i ka nevojë
për mjete të organizimit të informacionit në mënyrë që të jetë më i saktë në aspektin e
kompleksitetit semantik të burimeve të informacionit dhe paraqitjes së njohurive. Sot
flitet për sasi të mëdha informacioni, kështu Interneti po kthehet në një element
gjithëpërfshirës të asaj që quhet ‘web-i i ri i gjërave’, ku të dhënat e mëdha, aksesi i
hapur dhe ontologjitë po ndërveprojnë me agjentët SW që të nxjerrin rezulatte në
kohë reale. Web-i po bëhet gjithnjë e më shumë universal, neutral dhe një platformë e
hapur ku secili paraqet objekte dhe ofron shërbime në mënyra të unifikuara. Që kjo
gjë të arrihet, duhet që agjentët SW, analizimi i të dhënave dhe semantika e metadatave të integrohen, që shërbimet web të ngarkohen në një sistem semantik të pasur,
përmes formalizmave dhe arsyetimit logjik. Përshkrimi, përdorimi dhe nxjerrja e
burimeve të ndryshme të informacionit në një mjedis të shpërndarë, përbëjnë sfidat
më të mëdha të organizimit të informacionit dhe njohurive. Sistemet e organizimit të
njohurive përbëhen nga një grup rregullash për të realizuar arsyetimin automatik dhe
nxjerrjen semantike të metadata-ve nga libraritë dixhitale dhe web-i social. Një
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shembull konkret është Schema.org, e cila është një përpjekje drejt realizimit të web-it
semantik përmes organizimit të motorrëve të kërkimit si Google, Yahoo dhe Bing, të
cilat bashkëpunojnë sëbashku për krijimin e skemave dhe zhvillimin e standarteve
përmes përdorimit të gjuhëve të strukturuara, për të gjetur faqet përkatëse të internetit
me vendosjen e mikrodatave dhe Mikro-formateve.
Faqet tuaja web kanë një kuptim themelor se njerëzit e kuptojnë kur ata lexojnë faqet
web. Por motorët e kërkimit kanë një kuptim të kufizuar të asaj që është duke u
diskutuar në ato faqe. Duke shtuar tag-e shtesë në HTML-në e tag-eve të faqeve tuaja
web, që thonë, "Hej motorr kërkimi, ky informacion përshkruan këtë film të veçantë,
vend, person ose video", ju mund të ndihmoni motorët e kërkimit dhe aplikacionet e
tjera të kuptojnë më mirë përmbajtjen tuaj dhe ta shfaqin atë në një mënyrë të
dobishme dhe relevante. Mikrodatat janë një sërë etiketash(tag-e), futur me HTML5,
që ju lejojnë të bëni këtë.
4.4

Teknikat formale dhe informale për manipulimin e koncepteve

Modelimi i të dhënave është formalizimi dhe dokumentimi i proceseve ekzistuese dhe
ngjarjeve që ndodhin gjatë aplikimit të dizenjimit dhe zhvillimit SW. Teknikat dhe
mjetet e modelimit të të dhënave marrin dhe përkthejnë dizajne të sistemeve kompleks
në paraqitje lehtësisht të kuptueshme të rrjedhjes së të dhënave dhe proceseve, duke
krijuar kështu një plan. Një model i të dhënave mund të mendohet si një diagramë ose
flowchart që ilustron marrëdhëniet midis të dhënave. Edhe pse kapja e gjithë
marrëdhënieve të mundshme në një model të dhënash mund të kërkojë kohë intensive,
ai është një hap i rëndësishëm dhe nuk duhet nxitur. Modele të mirë-dokumentuara
lejojnë palët e interesuara që të identifikojnë gabimet dhe të bëjnë ndryshime para se
ndonjë kod programimi është shkruar. Modeluesit e të dhënave shpesh përdorin
modele të shumta për të parë të njëjtat të dhëna dhe na sigurojnë që të gjitha proceset,
subjektet, marrëdhëniet dhe rrjedhjet e të dhënave janë identifikuar. Ka disa qasje të
ndryshme për modelimin e të dhënave, duke përfshirë:
 Modelimi Konceptual i të dhënave - identifikon marrëdhëniet e të nivelit më të
lartë midis subjekteve të ndryshme.
 Modelimi Ndërmarrës i të dhënave - të ngjashme Modelimin Konceptual të të
dhënave, por trajton kërkesat unike të një biznesi të caktuar.
 Modelimi Logjik i të dhënave - ilustron subjektet specifike, atributet dhe
marrëdhëniet e përfshira në një funksion të biznesit. Shërben si bazë për
krijimin e modelit të të dhënave fizike.
 Modelimi Fizik i të dhënave - paraqet një aplikacion dhe implementim
specifik të bazës së të dhënave të një modeli logjik të të dhënave.
Tabela 14 Modelimi i njohurive

Klasa
Modeli faktik

Përkufizimi
Pjesa më e madhe e objekteve njohëse
janë fakte.

Modeli
konceptual

Pjesa më e madhe e objekteve njohëse
janë koncepte.

Modeli
procedurial

Pjesa më e madhe e objekteve njohëse
janë procedura.

Shembuj
Një rrjet lidhjesh ndërmjet njerëzve.
Përbërësit dhe nën-përbërësit e një
makine; taksonomia e mbretërisë së
kafshëve.
Një procedurë për llogaritjen e taksës
mbi të ardhurat; një procedurë për
zgjidhjen e ek me dy të panjohura.
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Modeli
urdhërues

Pjesa më e madhe e objekteve njohëse
janë parime.

Metodat dhe
proceset

Kemi një ekuilibër ndërmjet procedurave
dhe parimeve të kontrollit.

Një listë kushtesh për të gjetur një
shtëpi sipas nevpjave të secilit; ligjet e
gravitetit.
Një proces apo metodë për
menaxhimin e projekteve; metodave
eksperimentale.

Brezi i parë i sistemeve të bazuar në dije/njohuri ofron një grup të procedurave
standarde të arsyetimit duke përdorur përfaqësime deklarative (si rregulla, korniza,
etj). Gjenerata pasardhëse e sistemeve të bazuara në dije/njohuri abstragon nga
përfaqësimi simbolik i procesit të projektimit, duke evoluar në sistemet bazuar në
modele të zhvillimin, në të cilin një sistem njohurish shihet si një model operacional i
aftë për të simuluar zgjidhjen e një problemi të caktuar të vëzhguar nga një agjent
inteligjent (p.sh., një ekspert njerëzor në një fushë të caktuar profesionale).
Kjo pikëpamje bie në kontrast me qasjen tradicionale ku një sistem njohurish është
konsideruar zakonisht si një enë që mbushet me njohuri të nxjerra nga një ekspert.
Sipas këtyre koncepteve mund të dallojmë dy parime kryesore organizative për
njohuritë e strukturuara, që bazohen në aplikacione:
 Parimi i orientuar tek detyra. Një detyrë është përcaktuar si një qëllim për t'u
arritur ( p.sh. diagnoza e sëmundjeve infektive ose projektimi i makinerive të një
ashensori). Ajo është përshkruar me llojin e inputeve që merr dhe llojin e
rezultateve që prodhon. Funksioni kryesor i modelit është i përfaqësuar nga një
detyrë globale. Kjo detyrë është dekompozuar në nëndetyra më të thjeshta,të
cilat formojnë një pemë e cila tregon strukturën e përgjithshme të modelit. Një
metodë e zgjidhjes së problemeve përcakton një rrugë në të cilën qëllimi i një
detyre mund të arrihet nëpërmjet ekzekutimit të nëndetyrave, kështu kur një
metoda lidhet me një detyrë, ajo përcakton se si detyra është e ndarë në
nëndetyra. Kështu një model njohurish mund të kuptohet si një përbërje
hierarkike e detyrave, ku çdo detyrë është supotorhet nga një metodë e zgjidhjes
së problemeve.
 Parimi orientuar mbi Domain-in. Nga ana tjetër, nocioni i ontologjisë ishte
përcaktuar që të përshkruani specifikime eksplicite të elementeve të një domaini. Një ontologji është një përshkrim deklarativ i strukturës së një domain të
veçantë. Përdorimi i ontologjive lejon që lehtësisht të ripërdorni dhe të ndani
njohuritë në fusha të caktuara, për të kryer detyra të ndryshme.
Këto parime duhet të kombinohen në mënyrë të përshtatshmë për të formuluar një
kërkesë të bazuar tek njohuritë. Një qasje e arsyeshme që duhet të ndiqet në procesin e
projektimit ose dizenjimit është të fillojmë nga mbledhja e detyrave të nivelit të lartë
të cilat përshkruajnë grupin e qëllimeve që duhet të arrihen nga aplikicioni, për të
mbështetur një model të përshtatshëm komunikimi ndërmjet përdoruesit dhe sistemit.
Përdorimi i njohurive deklarative nga metodat parësore(primare) kërkon një
përkufizim ontologjik të një njohurie të tillë, që shihet si një grup i modeleve domain
që mbështesin detyrat parësore. Modelet e domain-it mund të formulohen në dy
komponente: (1) një fjalor konceptual ku një format koncept-atribut i organizuar në
klasa dhe raste, mund të përdoret për të vendosur gjuhën bazë të domain-it model; dhe
(2) marrëdhëniet midis këtyre koncepteve të përshkruara nga njohuritë deklarative. I
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njëjti fjalor dhe bazë njohurish të një domain-i model mund të përdoret nga disa
metoda dhe gjithashtu një nëndetyrë mund të jetë pjesë e metodave të ndryshme.
4.4.1 Tipet e njohurive në sistemin arsimor
Gjithnjë e më shumë, njohuritë në shkencat edukative(arsimore) përdorin konceptin e
skemave kur dëshirojnë të bëjnë dallimin ndërmjet llojeve të ndryshme të dijes ose
njohurive. Arsyeja se përse klasifikohen njohuritë është që të krijojmë një lidhje
ndërmjet strategjive të mësimdhënies me llojet e njohurive. Një nga teoritë mësimore
(zhvilluar nga Merrill (1994), bazohet në idenë se produktet mësimore mund të
klasifikohen në një numër të caktuar kategorish dhe të lidhen me strategji të ndryshme
të mësimdhënies. Kjo teori përdor një matricë dy-dimensionale që përfshin
performancën dhe të përmbajtjen. Ecuria përbëhet nga tre nivele aftësish: kujtesa,
përdorimi dhe gjetja (ose ndërtimi). Aftësi zbatohen për katër lloje të përmbajtjes:





Faktet: për shembull lidhja ndërmjet një date dhe një ngjarje, numri i
objekteve, ose vlera e atributit të një objekti;
Konceptet: të cilat janë klasat e objekteve, ngjarjeve,ose simbole që ndajnë
karakteristika të përbashkëta;
Procedurat: të cilat janë hapa që çojnë në veprim;
Parimet: të cilat janë shkaku dhe pasoja ë një proces.

Figure 22 Taksonomia e sistemit arsimor (http://edtechnow.net/2013/02/25/conversation/)

Metoda 'Modelimi që përdor tipet e objekteve (MOT) mund të përdoret edhe në
kontekste të tjera, veçanërisht si një mjet mbështetës për nxënësit ose nga ekspertë të
cilët dëshirojnë të paraqesin një fushë të veçantë të dijes. Në kontekstin e pedagogjisë
konstruktiviste, aktivitete të tilla përputhen. Sepse ai vendos përdoruesit në një mjedis
të zgjidhjes së problemeve, një sistem mbështetës i detyrave u lejon atyre të ndërtojnë
njohuritë e reja. Në anën tjetër, një sistem i të mësuarit konstruktivist mund të përdorë
një sistem që mbështet detyrat si një bazë për aktivitetet e të mësuarit që
përqëndrohen në zgjidhjen problemeve ekzistuese, qoftë reale apo të imagjinuara. Një
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ambient i tillë gjithashtu mund të angazhojë nxënësit në aktivitete mësimore
inxhinierike në vetvete përmes zbatimit të parimit që 'një e kupton atë se çfarë të tjerët
mund të shpjegojnë në mënyrë të qartë. Në sistemin MOT, krijimi i një tipologjie të
objekteve njohëse dhe lidhjeve është i rëndësishëm për shkak se trajtimi pedagogjik
ndryshon për secilin lloj. Për shembull, në qoftë se objekti i njohurive është një
koncept, ne mund ta ndërtojmë atë nëpërmjet një procesi induksionesh, duke
alternuara ndërmjet specifike dhe të përgjithshme ndërmjet shembujve dhe kundër
shembujve.
Sistemi MOT bazohet në teorinë e skemave të paraqitur më sipër. Dallimi mes dy
kategorive të gjera: i skemës konceptuale dhe skemës procedurale tani po pranohet më
së miri. Kategoria e parë përfshin të dhëna, ndërsa e dyta përfshin procedurat dhe
metodat e përdorura në përpunimin e të dhënave për organizimin e informacioneve.
Kohët e fundit, është propozuara edhe një kategori e tretë e 'kushtëzuar' ose
'strategjike'. Kjo bazohet në PARIME, të cilat kanë një ose më shumë kushte që
përshkruajnë kontekstin e aplikimit dhe një sekuencë procedurash që duhet të
aplikohen apo që përmbajnë deklaratat e tipareve, që janë një pasojë e kushtit. Dy
kategoritë e parimeve që mund të dallohen, janë:



Parimet operacionale: përshkruajnë kur duhet të zbatohen procedura të
caktuara, p.sh. 'Nëse vlera 100 arrihet, atëherë ndalo mbledhjen e numrave;
Parimet relacionale: kombinimi i dy ose më shumë koncepteve, në veçanti
shkaku dhe pasoja e lidhur me të, p.sh. 'Nëse drita është e kuqe, atëherë ne
nuk duhet të kalojmë rrugën'.

Objektivat e paraqitjes së një sistemi
Janë identifikuar gjashtë objektiva kryesore të paraqitjes së thjeshtësisë, parimit të
përgjithshëm, plotësisë, lehtësisë së interpretimit, standardizimit, aftësisë së
komunikimit dhe përpunimit të sistemit, të cilat i shpjegojmë më poshtë:
 Thjeshtësia: Sistemi duhet të jetë i lehtë për t'u përdorur nga dizenjuesit,
nxënësit dhe instruktorët, të cilët mjafton të kenë një minimum të trajnimit.
Prandaj duhet përmbajë një numër komponentësh bazë, që nuk është as shumë
e madhe (e cila do ta bënte sistemin të vështirë për t'u përdorur), as shumë e
vogël (e cila do të komplikojë modelet artificialisht).
 Lehtësia e interpretimit: Komponentët e sistemit duhet të jenë lehtësisht të
interpretueshëm nga përdoruesit. Në veçanti, lidhjet duhet të jenë mjaft të
dallueshme nga njëra-tjetra në aspektin e kuptimit të tyre. Këto kuptime duhet
të jenë mjaftueshëm të natyrshme për ti shpjeguar ato pa dykuptimësi.
 Përgjithësimi: Sistemi duhet të kryejë të njëjtat funksione me sa më shumë
thjeshtësi, ashtu si në paraqitjet e ndryshme të përdorura në arsim, duke
përfshirë hartat konceptuale, rrjetet semantike, diagramat, pemët vendimmarrëse dhe diagramat shkak-pasojë, ashtu si në sistemet përbërëse dinamike
të përdorur në inxhinierinë software.
 Plotësia: Sistemi duhet të jetë në gjendje të përfaqësojë të gjitha situatat
përkatëse në një fushë të veçantë të dijes. Duke përdorur vetëm disa lloje
objektesh njohëse dhe lidhjet e tyre, duhet të jetë në gjendje të paraqesë
modele komplekse të sistemeve konceptuale, proceseve (përfshirë këtu
bashkëpunimi mes agjentëve), metodave dhe teorive.
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 Standartizimi dhe aftësia e komunikimit: Sistemi duhet të nxitë komunikimin e
njohurive ndërmjet përdoruesve. Një komunikim i tillë lehtësohet nga
standardizimi i komponentëve dhe rregullat e modelimit. Një model i mirëndërtuar nga një person duhet të jetë lehtësisht i interpretuar nga një person
tjetër me pak dokumentacion apo udhëzime.
 Përpunimi: Së fundi, sistemi duhet të jetë në gjendje të prodhojë paraqitje
simbolike që mund të përdoren nga sistemet moderne kompjuterike, ose duke
përkthyer modelet në format XML të gjuhës MOT, ose në format më të
standardizuar XML, të gjuhëve Ontologjike të Web-it (OWL), një format ky
që përdoret ndërkombëtarisht për shumicën mjeteve të përpunimit të njohurive
të reja.
4.4.2 Modeli i klasifikimit të njohurive
Një paraqitje e sistemit që përdor lloje të ndryshme objektesh, mund të përdoret për të
modeluar një shumëllojshmëri të sistemeve të dijes (njohurive). Tipet themelore të
njohurive (konceptet, procedurat dhe parimet) mund të kombinohen në sisteme
gjithnjë e më të ndërlikuara të njohurive të strukturuara.

Figure 23 Klasifikimi i njohurive

Sistemet konceptuale përbëhen nga një numër relativisht i madh konceptesh të lidhur
me një rrjet semantik. Secili koncept ka një numër atributesh që janë të lidhura me
veten, përmes lidhjeve të përgjithësimit, përbërjes, etj. Sistemi konceptual mund të
gjendet në të gjitha fushat e njohurive. Në shkencat natyrore, psh taksonomia
Linnaeus e bimëve, edhe pse tani nuk përdoret, është një shembull i njohur. Në
psikologjinë e njeriut, sistemet kryesore të trupit (të frymëmarrjes, kardiovaskulare,
skeleti, muskuloz, dhe hormonal)komponentet
dhe marrëdhëniet e tyre quhen
sisteme konceptuale. Në shkencë, klasifikimi dhe përshkrimi i trupave tredimensionale, tabela periodike e elementeve kimike, dhe përshkrimi i grimcave
atomike dhe subatomike etj. Në shkencat humane dhe sociale, përshkrimi i vendeve,
popullsisë dhe politikave të regjimeve, të epokave dhe qytetërimeve në të cilat
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zhvillohen ngjarjet si dhe komponentët dhe funksionet e ekonomisë janë të gjitha
shembuj të sistemeve konceptuale. Teoritë janë sistemet e njohurive të përbërë nga
parime të shumta relacionale (ligje dhe teorema) që lidhin konceptet e domainit(përkufizimet). Ashtu si sistemet konceptuale, teoritë gjenden në të gjitha fushat e
dijes. Proceset përbëhen nga procedura të kryera në mënyrë të njëpasnjëshme, në
mënyrë paralele apo iterative. Proceset gjithashtu përmbajnë objekte hyrëse dhe
produktet e procedurave, të cilat janë të përcaktuara nga koncepte. Tek proceset,
kalimi nga një procedurë në një tjetër është rregulluar nga njohuritë strategjike, sipas
formës së rregullave të vendimeve deterministe ose rregullave të synuara. Metodat
janë sisteme urdhëruese dhe jo përshkruese, të përbëra nga proceset, sistemet dhe
rrjetet konceptuale, taksonomia, sistemet interpretuese dhe mbi të gjitha parimet
metodologjike apo strategjitë që udhëheqin aktivitetin njerëzor në një domain të
dhënë. Të gjitha fushat e dijes përmbajnë metoda. Ndër më të njohurat (vetë ato pjesë
e metodës shkencore), janë metodat eksperimentale për vëzhgimin e dukurive,
formulimin dhe vlerësimin e hipotezave. Inxhinieria Software,inxhinieria e njohurive
dhe inxhinieria mësimore e dizenjuese janë gjithashtu shembuj të metodave.
4.4.3 Të modelojmë të mësuarin
Vite më parë, është prezantuar në skenarin pedagogjik një kurs universitar në
distancë, një aktivitet i procesit të të mësuarit, duke lejuar nxënësit të krijojnë modelet
e tyre të të mësuarit përmes platformave ndihmëse. Në të njëjtën kohë, u filluan një
seri studimesh, duke synuar vlerësimin dhe përfitimet e mësimit dhe duke eksploruar
efektin e përdorimit të këtij mjeti në procesin e të mësuarit, si në kushte individuale
apo bashkëpunuese, ashtu edhe në mjediset arsimore ballë-për-ballë ose në distancë.
Modelimi i njohurive përmes një platforme specifike, siç mund të jetë Protegé, MOT
etj, në aspektin e të mësuarit individual ka qënë dhe është pika e referimit për të
mësuarin në distancë. Edhe pse zhvillimi i këtyre mjediseve të të mësuarit na krijon
idenë sikur çdo gjë po bëhet që nxënësit/studentët të përdorin të dhënat multimediale,
në fakt nuk është kështu. Qëllimi kryesor i krijimit të mjediseve të tilla të të mësuarit
ka të bëjë me lehtësinë që i krijohet atyre në aksesin dhe gjetjen e informacionit dhe
autonominë që kanë në procesin e të mësuarit. Kështu shumica e studiuesve në
teknologjinë edukative dhe edukimin në distancë kanë nevojë të ofrojnë mësues në
distancë me mjete njohëse të fuqishme, që suportojnë procesin e ndërtimit të
njohurive, kuptimin dhe reflektimin. (Lin, Hmelo, Kinzer, & Secules, 1999; Ruelland
& Brisebois, 2002).
Taksonomitë arsimore janë një mjet i dobishëm në zhvillimin e objektivave
mësimore, si dhe në vlerësimin e arritjeve të nxënësve / studentëve. Ata gjithashtu
mund të vendosen në kërkimin arsimor, si psh. për të klasifikuar elementët testues si
dhe për të hetuar mbi rangun e të mësuarit, në mjedisin ku ato janë matur.
Taksonomitë e të mësuarit përshkruajnë dhe kategorizojnë fazat njohëse, afektive dhe
dimensionale, ku një individ mund të jetë pjesë e një procesi të të mësuarit.
Taksonomitë e të mësuarit mund të përdoren për të përcaktuar objektivat e kurrikulës
së një kursi, në mënyrë të tillë ku ajo nuk është përshkruar vetëm duke u bazuar tek
temat që do të mbulohen, por edhe në aspektin e nivelit të dëshiruar të të kuptuarit për
çdo temë. Taksonomitë mësimore janë përdorur gjerësisht për të përshkruar fazat e të
mësuarit në të cilat vepron një nxënës për një temë të caktuar. Psh, një student mund
të jetë i aftë të recitojë përmendësh në mënyrë rekursive, por nuk mund të jetë i aftë
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për të zbatuar një algoritëm rekursivisht. Një instruktor mund të synojë që studentët e
tij të mësojnë një temë në një nivel të caktuar, në një taksonomi (p.sh. nga nxënësit
mund të pritet që të jenë në gjendje të kuptojnë konceptin e rekursionit pa patur
nevojë ta aplikojnë atë). Edhe pse kemi një gamë të gjerë taksonomive, taksonomia e
Bloom-it duket se dominon në shumicën e fushave, madje edhe në shkencat
kompjuterike dhe vlerësimin e dizajnit.
4.5

Ontologjitë

Ontologjitë janë konsideruar si një nga shtyllat themelore të Semantic Ueb, edhe pse
ata nuk kanë një përkufizim të pranuar universalisht. Ontologjitë kanë të bëjnë me
fjalorët dhe me kuptimet e tyre, me semantika të përcaktuara mirë dhe shumë
shprehëse, mundësisht interpretuese nga makinat. Një ontologji përcakton fjalët e
zakonshme dhe konceptet e përdorura për të përshkruar dhe paraqitur një fushë
njohurish. Një fjalor mund të konsiderohet si një formë e veçantë e ontologjisë, ose
nganjëherë edhe thjesht si një koleksion i URl me një (zakonisht jozyrtarisht) kuptim
të përshkruar. Sot ontologjitë konsiderohen si një komoditet që mund të përdoret për
zhvillimin e shumë aplikacioneve në fusha të ndryshme, në menaxhimin e njohurive,
procesimin e gjuhëve natyrore, e-commerce, integrimin e informacionit inteligjent,
nxjerrjen e informacionit, dizenjimin e bazave së të dhënave, bio-informatikës,
edukimit etj. Ontologjitë zakonisht përmbajnë lidhje binare. Argumenti i parë njihet si
domain-i i një relacioni, argumenti i dytë si range. Relacionet mund të ilustrohen me
shembuj konkretë në bazë të njohurive të domain-it. Një ontologji përshkruan
konceptet e një domain-i, si dhe lidhjen ndërmjet këtyre koncepteve. Natyrisht, një
emër i bukur nuk është i mjaftueshëm për të garantuar një interes ndaj ontologjive.
Ekzistojnë arsye arsye të forta pse: të kuptuarit, përdorimi dhe manipulimi i
ontologjive mund të sjellë përfitime praktike, të cilat në varësi të shkallës së tyre të
formalizmit (një dimension i rëndësishëm), po i listojmë më poshtë:
 Ontologjitë ndihmojnë për të bërë të qartë qëllimin, përkufizimin, gjuhën dhe
kuptimin (semantikën) e një domain-i të dhënë.
 Ontologjitë mund të sigurojnë fuqinë për të përgjithësuar në lidhje me fushat e
tyre.
 Ontologjitë, nëse janë pjesërisht të strukturuara në mënyrë hierarkike (dhe jo
të gjitha janë), mund të sigurojnë fuqinë e trashëgimisë.
 Ontologjitë japin udhëzime për mënyrën se si "vendoset" të saktë informacioni
në lidhje me të dhëna të tjera në këtë fushë.
 Ontologjitë mund të sigurojnë bazën për të arsyetuar mbi domain-in e vet
(përsëri si funksion i formalizmave të saj).
 Ontologjitë mund të ofrojnë një bazë më efektive për nxjerrjen e
informacionit.
 Ontologjitë, sërish në varësi të formalizmit të tyre, mund të jenë një burim i
strukturës dhe të kontrollojnë Fjalorët e dobishëm për dykuptuewshmërinë e
kontekstit; ata mund të informojnë dhe të sigurojnë strukturën për "leksikun"
në fusha të veçanta.
 Ontologjitë mund të sigurojnë strukturën udhëzuese për shfletimin ose
zbulimin brenda një domain-i.
 Ontologjitë mund të ndihmojnë të lidhin dhe "vendosin" ontologjitë e tjera, në
lidhje me njëra-tjetrën; me fjalë të tjera, ontologjitë mund të organizojnë
ontologji nga më specifiket deri tek më abstraktet.
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Siç e shohim edhe nga figura, ontologjia luan një rol lidhës ndërmjet domain-it dhe
përmbatjes (kontentit) të tij. Zgjedhja e një qasje ontologjike për të organizuar Web-in
dhe të strukturojë përmbajtjen mund të jetë të diskutueshme. Botuesit dhe autorët
ndoshta kanë shumë zgjedhje: nga Atom ose RSS, ku ushqejnë me tag-e folksonomitë
informale dhe deri tek Outline Processor Markup Language ose Microformat-et. Këtu
formalizmi rritet më tej për të përfshirë ontologjitë standarde RDF si SIOC
(Semantically-Interlinked Online Communities), skos (Simple Knowledge Organizing
System), DOAP (Përshkrimi i projektit), dhe FOAF (Friend of a Friend) si dhe
formalizmi më i madh i dialekteve të ndryshme OWL.

Figure 24 Ontologjia dhe njohuritë

Një redaktor i mirë mund të kursejë sasi të konsiderueshme të kohës kur zhvillon
ontologjitë, duke ndihmuar inxhinierët të përqëndrohen në semantikë pa u brengosur
shumë për organizimin sintaktik. Protege siguron një mjedis të pavarur të zhvillimit të
ontologjive. Ai dallon nga ndërfaqja e përdoruesit e cila ka një sintaksë të pavarur dhe
një infrastrukturë e studiuar. Ai është i përshtatshëm për zhvillim të pavarur të
ontologjive dhe ka një komunitet të madh përdoruesish. SWOOP ka përparësi nga të
dy platformat Protege dhe Ontolingua(një mjedis bazuar në web për editim, publikim
dhe ndarje të ontologjive të zhvilluara para Semantic Web) dhe siguron një ndërfaqe
ontologjike të përshtatshme bazuar në web, për shfletim, redaktim, rregullim dhe
publikim.
4.6

Gjuhët e programimit

Në vitet e fundit, ka evoluar një grup gjuhësh të specializuara për të shprehur
ontologjitë, kryesisht në kontekstin e kërkimit Semantic Web. Përveç që mbulohen
karakteristikat kryesore të ontologjisë si një objekt që përfaqëson njohuri, ata
gjithashtu shtojnë tipare të Web-it duke bërë të mundur të identifikohen subjekte të
veçantë nëpërmjet URl ose XML. Në Web-in Semantik, shtresa e parë sipër RDF-së
është një gjuhë ontologjike e cila mund të përshkruajë në mënyrë formale përmbajtjen
e dokumenteve të web-it. OWL-ja është dizenjuar për të përmbushur nevojat për një
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gjuhë ontologjike web (Ontology Web Language – OWL). OWL-ja është pjesë e
rekomandimeve të W3C lidhur me web-in Semantik. Nëse do ta krahasonim me
gjuhët e përmendura më lart do të dilnim në një klasifikim si më poshtë:
 XML Schema është gjuhë për të kufizuar strukturën e dokumenteve XML, si
dhe për t’i shtuar tipe të dhënash.
 XML përfton një sintaksë për dokumente të strukturuara, por nuk imponon
kushte semantike në kuptimin e tyre.
 RDF është një model të dhënash për objekte (burime) dhe lidhjet ndërmjet
tyre. Ajo gjithashtu përfton semantika të thjeshta për këtë model të dhënash të
cilat mund të paraqesin sintaksë XML.
 RDF Schema është një fjalor për të përshkruar vetitë dhe klasat e burimeve
RDF me semantika. është një mbështetje e standardizimit të metadata-ve,
(Resource Description Framework) RDF dhe RDFS (RDF Schema) janë që
herët në fushën e web-it Semantik si një fillesë nga World Wide Web
Consortium (W3C, http://www.w3.org/). RDF(S) u bë një standart i
mirëpërcaktuar dhe gjërësisht i pranuar për kodimin e të dhënave dhe
ontologjive bazë në Web. Si një gjuhë ontologjike RDFS ka një shprehi të
tipareve ndërlidhëse.
 OWL shton më shumë fjalor për të përshkruar vetitë dhe klasat, lidhjen
ndërmjet klasave, kardinalitetin.
Siç e kemi përmendur edhe më lart një ontologji përshkruan konceptet e një domaini,
si dhe lidhjen ndërmjet këtyre koncepteve. Gjuha e standartizuar ontologjike nga
W3C është OWL. Ajo është dizenjuar për t’u përdorur nga aplikacione të cilat kryejnë
përpunim mbi përmbajtjen e informacionit dhe jo thjesht ta paraqesin atë për njerëzit.
Në varësi te këtyre aplikacioneve OWL-në e shohim në 3 versione ose nëngjuhë:
 OWL Lite suporton përdorues të cilëve thjesht ju nevojitet një vendosje
hierarkike e klasave dhe disa kushte të thjeshta.
 OWL DL suporton ata përdorues të cilët duan të maksimizojnë shprehjen e
rregullave dhe e kanë të garantuar përllogaritjen. OWL DL përmban të gjithë
konstruktorët e gjuhës OWL. OWL DL mban këtë emërtim prej lidhjes që ka
me descriptionlogics, një fushë kjo e cila studion logjikën formale, të cilat
formojnë bazat formale të OWL-së.
 OWL Full është për përdorues të cilët duan maksimumin e të shprehurit, si
dhe lirinë sintaksore të RDF-së, por me përllogaritje jo të garantuara. Për
shembull, në OWL Full një klasë mund të trajtohet njëkohësisht si një grup
individësh dhe si një individ në vetvete. OWL Full i lejon një ontologjie që të
shtojë kuptimet e parapërcaktuara të një fjalori RDF ose OWL.
Secila nga këto nëngjuhë është zgjerim i asaj më sipër, shprehjet e mëposhtme janë të
vërteta, por jo të anasjellat e tyre:
 Çdo ontologji OWL Lite është një ontologji e rregullt OWL DL.
 Çdo ontologji OWL DL është një ontologji e rregullt OWL FULL.
 Çdo konkluzioni i vlefshëm OWL Lite është një konkluzion i vlefshëm OWL
DL.
 Çdo konkluzion i vlefshëm OWL DL është një konkluzion i vlefshëm OWL
Full.
Një dizenjues ontologjie, që përdor OWL duhet si fillim të përcaktojë se cila prej
nëngjuhëve i përshtatet më mirë. OWL Full mund të shihet si zgjerim i RDF-së,
ndërsa OWL Lite dhe OWL DL si një zgjerim i RDF-së por duke e parë atë nga një
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këndvështrim më i ngushtë. Çdo dokument OWL (Lite, DL, Full) është një dokument
RDF dhe çdo dokument RDF është një dokument OWL Full, por vetëm disa prej tyre
mund të jenë dokumente OWL Lite ose OWL DL të vlefshme. Kur bëhen kalime nga
një format në një tjetër duhet bërë kujdes.

105

Kapitulli V – Zbatimi i teknikave DM dhe SW në sistemin
arsimor shqiptar
Duke patur parasysh trend-et botërore në teknologjinë e informacionit, u vërejt që
shumë teknika aplikative për gjurmimin e të dhënave apo forma inteligjente, po gjejnë
zbatim në fushën arsimore, rezultat ky i arritur nga studimet e bëra në vende të
ndryshme të botës. Kështu lindi idea që mjetet dhe aplikacionet DM dhe SW ti
përdorim edhe në mjedisin tonë arsimor.
Sistemi arsimor shqiptar është akoma në tranzicion, pasi vit mbas viti ka ndryshime
në kurrikula, në metodat e mësimdhënies dhe mësimnxënies, në mënyrën e zbatimit të
tyre në shkolla etj. Kështu pse jo, pse të mos studiohen disa teknika dhe metoda
teknologjike të cilat i vijnë në ndihmë këtyre institucioneve dhe proceseve.
Ky studim ka si qëllim të nxjerrë në pah zbatimin e teknikave dhe metodave DM dhe
SW në sistemin arsimor shqiptar, si një avantazh për rritjen e efikasitetit në procesin
mësimor dhe vlerësimin ë vazhdueshëm të perfomancës së institucioneve edukative
dhe arsimore. Në kapitullin IV kemi shpjeguar se çfarë është një teknikë DM, kush
janë funksionet që ajo realizon, cilat janë fushat e zbatimit të saj, gjithashtu kemi
treguar se cila është lidhja ndërmjet metodave DM dhe sistemit arsimor. Gjithmonë
gjatë studimit kemi patur parasysh krahasimin ndërmjet zbatimit në nivel
ndërkombëtar dhe përshtatjen e avantazheve në nivel kombëtar. Në kapitullin V kemi
trajtuar konceptin e ueb-it semantik, duke u munduar të tregojmë cili është funksioni
dhe risitë që ofron shërbimi SW, cili është ndikimi i tij konkret në sistemin arsimor,
ka më shumë avantazhe apo disavantazhe.
Meqënëse mjedisi arsimor shqiptar, të cilin e kemi patur edhe objekt studimi nuk ka
patur një informacion të detajuar në këtë aspekt, nuk ka patur një bazë të dhënash ku
ne të bazoheshim dhe të nxirrnim rezultatet konkrete që mund të vlenin për të
ardhmen, atëherë jemi ‘detyruar’ që studimin ta bazonim në të dhënat e arritura nga
një pyetësor. Përmes këtij pyetësori kemi bërë studimin e mjedisit arsimor shqiptar në
nivelin e shkollave të mesme dhe universitetit.
Pyetësori është bërë në rang kombëtar. Ky studim ka si parim të tregojë lidhjen e
nxënësit apo studentit me teknologjinë e informacionit, si dhe ndikimin që mund të
ketë futja e teknologjisë në procesin e mësimdhënies dhe mësimnxënies. Pyetësori
është realizuar në një format prej 9 faqesh, ku pyetjet kanë qënë të grupuara sipas një
koncepti të përgjithshëm. Kemi paraqitur 4 grupe pyetjesh:
1. Profili i të anketuarit
2. Inputet në sistemin arsimor (të tilla si burimet nga shkolla, karakteristika bazë të
ndryshme të shkollave, mësuesit apo nxënësit)
3. Proceset e të mësuarit dhe mësimdhënies
4. Rezultatet në sistemin arsimor (të tilla si arritjet e nxënësve, pozicionimi ndaj
shkollës, matjet e efikasitetit të shkollave, si shkalla e mbijetesës, etj)

Për secilin nga grupet janë realizuar pyetje, të cilat na japin informacion të
përgjithshëm për secilin prej tyre. Ky informacion na shërben si input për zbatimin e
teknikavë DM dhe nxjerrjen e rezultateve.
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5.1

Sistemi arsimor shqipëtar, trajtimi i studimit përmes Rapid Miner

Siç u tha dhe më lart, nga pyetësori që kemi realizuar, informacioni që kemi marrë ka
qënë në nivel të përgjithshëm, që do të thotë se nuk kemi studiuar sjelljen e një
individi specifik por jemi munduar ta shtrijmë atë në nivel më të lartë të quajtur grupindividësh. Pikërisht mbi përgjigjet e dhëna nga secili prej nxënësve/studentëve apo
mësuesve/lektorëve, ne kemi arritur të krijojmë bazën e informacionit të nevojshëm
për të realizuar një studim konkret. Për të studiuar këto të dhëna kemi përdorur
platformën Rapid Miner, e cila në vitin 2012-2013 është në vendin e parë përsa i
përket përdorimit lehtësive që ofron, sipas një organizate KDnuggets Software.
Çdo individ është përgjigjur në mënyrë personale ndaj secilës pyetje, duke dhënë
mendimin dhe opinionin e tij konkret për secilën çështje. Duke vënë në zbatim
metoda dhe teknika të ndryshme DM, në platformën Rapid Miner, mbi të dhënat e
mbledhura po tregojmë edhe informacionin e studiuar mbi mjedisin arsimor shqiptar.
Grupi i parë i pyetjeve na jep një informacion në lidhje me profilin e të anketuarit, siç
mund të jetë mosha, gjinia, pozicioni i studimit ose i punës, marrëdhënia me PC dhe
softet e ndryshme, si dhe arsyeja e përdorimit të tyre. Në këtë grupim ne mund të
studiojmë sjelljen e secilit individ në raport me paisjet teknologjike, duke u munduar
të kuptojmë nëse ndikon mosha apo pozicioni i punës që të krijohet një lidhje
ndërmjet këtyre elementëve. Figura më poshtë tregon zbatimin e teknikave Naive
Bayes mbi të dhënat e mbledhura nga përgjigjet e pyetjeve të profilit të të anketuarve.
Ky quhet procesi ‘Profili’, i cili na jep një vlerësim klasifikues si rezultat.

Figure 25 Krijimi i modelit Klasifikues përmes Naive Bayes

Ekzekutimi i këtij procesi, mund të na tregojë rezultate të ndryshme mbi bazën e
kushteve që ne mund të vendosim në rastin e studimit. Më poshtë tregohet lidhja e
etiketës ( Pyetja 2: Cili eshte pozicioni juaj aktual? A. Nxenes; b. Student; c. Mesues;
d. Lektor) me pyetjen 6 (Sa vite ka, që kur keni filluar të përdorni PC? 1-2; 3-4; 5-6;
> ) dhe pyetjen 3 (Cila është gjinia juaj? F/M). Pikat tregojnë shtrirjen e përgjigjeve të
dhëna nga individët, në mënyrë të pavarur njeri nga tjetri.
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Figure 26 Paraqitja e modelit përmes vizualizimit

Çdo proces i krijuar përmes zbatimit të operatorëve mbi magazinat e të dhënave,
paraqitet edhe në format XML.
Gjithashtu ne mund të gjejmë edhe lidhje ndërmjet pyetjeve të bëra në lidhje me
profilin e të anketuarit. Më poshtë po tregojmë rregullat e gjetura:
Association Rules
[Pyetja 1] --> [Pyetja 7 = 5-6 H] (confidence: 0.232)
[Pyetja 1] --> [Pyetja 6 = 3-4] (confidence: 0.246)
[Pyetja 1] --> [Pyetja 3, Pyetja 6 = >] (confidence: 0.260)
[Pyetja 1] --> [Pyetja 6 = 5-6] (confidence: 0.298)
[Pyetja 1] --> [Pyetja 6 = >] (confidence: 0.390)
[Pyetja 1] --> [Pyetja 7 = 3-4 H] (confidence: 0.432)
[Pyetja 1] --> [Pyetja 3] (confidence: 0.480)
[Pyetja 3] --> [Pyetja 6 = >] (confidence: 0.542)
[Pyetja 3] --> [Pyetja 1, Pyetja 6 = >] (confidence: 0.542)
[Pyetja 1, Pyetja 3] --> [Pyetja 6 = >] (confidence: 0.542)
[Pyetja 6 = >] --> [Pyetja 3] (confidence: 0.667)
[Pyetja 6 = >] --> [Pyetja 1, Pyetja 3] (confidence: 0.667)
[Pyetja 1, Pyetja 6 = >] --> [Pyetja 3] (confidence: 0.667)
[Pyetja 3] --> [Pyetja 1] (confidence: 1.000)
[Pyetja 7 = 3-4 H] --> [Pyetja 1] (confidence: 1.000)
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[Pyetja 6 = >] --> [Pyetja 1] (confidence: 1.000)
[Pyetja 6 = 5-6] --> [Pyetja 1] (confidence: 1.000)
[Pyetja 6 = 3-4] --> [Pyetja 1] (confidence: 1.000)
[Pyetja 7 = 5-6 H] --> [Pyetja 1] (confidence: 1.000)
[Pyetja 3, Pyetja 6 = >] --> [Pyetja 1] (confidence: 1.000)

Tek këto rregulla ne lexojmë lidhjen e pyetjeve njëra me tjetrën, përgjigjen më të
preferuar dhe besueshmërinë me të cilën ndodh kjo ngjarje. Nqs i referohemi këtyre
rregullave dhe bëjmë përkthimin mbi bazën e pyetjeve konkrete, ne mund të lexojmë
këto rregulla:
Rregull 1
Pyetja 1: Cila është data e lindjes?  Pyetja 7: Sa orë në ditë e përdorni PC? (5-6)
Që do të thotë se pavarsisht moshës, të anketuarit përdorin PC rreth 5-6 orë në ditë,
me një besueshmëri 0.232.
Rregull 2
Pyetja 6: Sa vite ka që keni filluar të përdorni PC? (Shumë vite)  Pyetja 1: Cila
është data e lindjes?
Që do të thotë se të anketuarit përdorin PC prej shumë vitesh, pavarsisht moshës me
një besueshmëri 1.000.
Pra nga këto lidhje tregojmë se përdorimi i PC është bërë i domosdoshëm pavarsisht
moshës së secilit prej nesh. Kështu duke ju referuar procesit të krijuar ne mund të
nxjerrim rregulla të tjera.
Në grupin e dytë të pyetjeve, të quajtur ‘Inputet ne sistemin arsimor (të tilla si burimet
nga shkolla, karakteristika bazë, të ndryshme të shkollave, mësuesit apo nxënësit)’, ne
mund të marrim informacion rreth burimeve në sistemin arsimor shqiptar, qofshin ato
fizike apo në formën e shërbimeve. Edhe këtu pyetësori është zbatuar në dy
këndvështrime: nxënës/student dhe mësues/lektor. Këtu kemi zbatuar algoritmin
klasifikues KNN, i cili për vlera të ndryshme të k (variabli klasifikues) na paraqet
rezultate të ndryshme, në lidhje me të dhënat e studiuara mbi sistemin arsimor
shqiptar. Gjithashtu kemi përdorur operatorin ‘Select attributes’, i cili na lejon direkt
të përzgjedhim atributet brenda procesit. Kjo na lehtëson punën me të dhënat. Ky
operator përzgjedh cilat atributet nga një ExampleSet duhet të mbahen dhe cilat
atribute duhet të hiqen. Kjo teknikë është përdorur në rastet kur jo të gjitha atributet e
një ExampleSet janë të nevojshme; kjo ju ndihmon për të zgjedhur atributet e
kërkuara. Shpesh lind nevoja për zgjedhjen e atributeve para se të aplikojmë disa prej
operatorëve. Kjo është veçanërisht e vërtetë për të dhënat e mëdha dhe komplekse.
Operatori ‘Select attributes’ ju lejon të zgjidhni atributet e kërkuara dhe të
përshtatshme. Lloje të ndryshme filtrimi janë dhënë për të bërë lehtësisht përzgjedhjen
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e atributeve. Vetëm atributet e përzgjedhur do të dorëzohen tek porta output dhe pjesa
tjetër do të hiqet nga ExampleSet. Procesi i krijuar është si më poshtë:

Figure 27 Klasifikimi i të dhënave përmes K-NN

Nga ekzekutimi i procesit të krijuar, ne tashmë jemi në gjëndje të nxjerrim rezultate
mbi të dhënat e studiuara. Keto rezultate mund ti shprehim në mënyra të ndryshme,
këtë të drejtë e marrim nga platforma Rapid Miner. Më poshtë po tregojmë përmes një
diagrame devijimin standart për rezulatet e arritura:

Figure 28 Diagrama e modelit klasifikues K-NN

Përmes këtij procesi që kemi krijuar, ne mund të studiojmë sjelljen e secilës prej
pyetjeve në mënyrë të pavarur nga njëra tjetra por edhe të gjejmë dhe studiojmë
varësitë ndërmjet tyre.
Informacioni që mund të marrim nga 2 pjesët e para të pyetësorit është deri diku i
përgjithshëm, pasi edhe struktura e pyetjeve të bëra, ka të bëjë me të dhëna të
përgjithme rreth individit të pyetur dhe raportit të tij me burimet aktuale në sistemin
arsimor shqiptar.
Pjesa e tretë e pyetësorit është ai informacion që na drejton në brendi të studimit tonë.
Në këtë pjesë trajtohet drejtpërdrejt procesi mësimor në sistemin arsimor shqiptar,
prandaj duhet të jemi të kujdesshëm të lexojmë me kujdes rezultatet e arritura përmes
krijimit të proceseve të ndryshme. Duke ju përgjigjur këtyre pyetjeve nxënësit apo
studentët na japin informacion rreth lidhjes që kanë ata me zhvillimin e mësimit. Ne
mund të kuptojmë prirjet e tyre për të zgjedhur një kurs të caktuar, raporti në lidhje
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me mësuesin etj. Gjithashtu kërkojmë të dimë edhe lidhjen që ka secili gjatë studimit
të tij, me teknologjitë e të mësuarit. Më poshtë po tregojmë disa nga proceset e
krijuara mbi informacionin e fituar. Mbi të dhënat e mbledhura kemi zbatuar
operatorin ‘krijo rregullat lidhëse’, më poshtë tregohet procesi i krijuar për vlerësimin
e përgjigjeve:

Figure 29 Krijimi i rregullave lidhëse

Zbatimi i këtij procesi na krijon mundësinë të gjëjmë lidhjet tek përgjigjet e të
anketuarve mbi pjesën e tretë të pyetësorit janë si më poshtë:
Association Rules
[Pyetja 4 = No koment ] --> [Pyetja 6 = Jam dakort] (confidence: 0.765)

Figure 30 Rregulli 1

Ky rregull i gjetur në figurën e mësipërme, është në varësi të minimumit të
besueshmërisë, për secilin prej operatorëve. Po të ndryshojmë këtë minimum mund të
gjejmë 4 rregulla të tjera por me një besueshmëri më të ulët.

Figure 31 Gjetja e rregullave të ndryshme mbi bazën e kushteve

Këto rregulla mund ti paraqesim edhe në formë tekstuale:
Association Rules
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[Pyetja 5 = Jam dakort] --> [Pyetja 6 = Jam dakort] (confidence: 0.668)
[Pyetja 3 = Jam dakort] --> [Pyetja 6 = Jam dakort] (confidence: 0.681)
[Pyetja 2 = No koment] --> [Pyetja 6 = Jam dakort] (confidence: 0.722)
[Pyetja 4 = No koment] --> [Pyetja 6 = Jam dakort] (confidence: 0.765)
Përsa i përket të dhënave të mbledhura nga pjesa e tretë, e cila është drejtuar kryesisht
tek procesi mësimor shqiptar, ne mund të gjejmë rregulla të cilat na përcaktojnë
karakteristika identifikuese për mjedisin arsimor shqiptar. Kështu pyetja 7 ka të bëjë
drejtpërdrejt me përthithjen e një informacioni konkret, se çfarë ndodh në mjedisin
arsimor shqiptar, në lidhje me përdorimin e mjeteve teknologjike në procesin e të
mësuarit, duke u ndalur në kurse specifike. Më poshtë po tregojmë rregullat e gjetura
tek përgjigjet e dhëna për këtë pyetje:
Pjesa III: Pyetja 7  A ekzistojnë fusha të veçanta lëndësh, që kanë një përdorim
më të gjërë të mjeteve teknologjike në procesin e të mësuarit ndaj atij normal
(zgjidhni 5 alternativa)? { a)Shkenca, b)Lende ekonomike, c)Shkenca sociale /
psikologji, d)Lende juridike, e)Mësimdhënia, f)Mjekësia, g)Inxhinieria, h)Gjeografia
& Historia, i)Shkenca edukative, j)Gjuhët e huaja }
Rregulli i gjetur: Fusha ku mjetet teknologjike përdoren më shumë është Inxhinieria,
kjo arrihet me një kriter të lartë besueshmërie.
Nqs ulim nivelin e besueshmërisë mund të gjejmë më shumë rregulla. Më poshtë po
tregojmë grafin e rregullave të gjetura dhe lidhjeve që kanë alternativat e dhëna nga të
anketuarit:

Figure 32 Zbatimi i procesit për gjetjen e rregullave lidhëse

Duke ju referuar rregullit të gjetur më sipër, ne jemi në gjëndje ta testojmë dhe
vlerësojmë këtë rregull. Pra, a qëndron rezultati i gjetur dhe me çfarë përqindje
sigurie? Kështu ne mund të ndërtojmë një proces i cili na teston dhe vlerëson
rezultatin e gjetur. Më poshtë po tregojmë procesin e krijuar dhe operatorët e
përdorur:
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Figure 33 Testimi i procesit

Në këtë proces kemi përdorur operatorin ‘X-validation’, i cili është një operator i
përbërë në varësi të qëllimit të përdorimit të operatorëve të tjerë. Në këtë rast janë
përorur si më poshtë:

Figure 34 Përbërja e X-Validation/1

Gjithashtu tek kjo pjesë e tretë e pyetësorit, përmes pyetjes 8 dhe 9, ne mund të
përcaktojmë edhe grupin e nxënësve / studentëve që mund të përfitojnë më shumë nga
përdorimi i mjeteve teknologjike në mësimdhënie dhe mësimnxënie dhe në cilin
aspekt apo prirje mund ti përdorin më tepër. Këtë proces e kemi krijuar përmes
metodës Naive Bayes, e cila bën një klasifikim të të dhënave hyrëse. Për të kuptuar
më mirë në lidhje me këtë klasifikim ne kemi mundësinë edhe ti testojmë: më poshtë
po tregojmë konkretisht operatorin e krijuar për këtë qëllim:

Figure 35 Përbërja e X-Validation/2

Rezultatet e arritura përmes këtij procesi, nuk është se tregojnë bindje të plotë se një
grup nxënësish apo studentësh është më i prirur të përfitojë më shumë nga përdorimi i
mjeteve teknologjike. Kjo do të thotë se secili target-grup mund të përdorë mjetet
teknologjike në procesin mësimor. Më poshtë jepen rezultatet e arritura:
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Figure 36 Vlerësimi i saktësisë

Pra siç e shikojmë edhe nga tabela, saktësia më të cilën mund të përzgjedhim njërin
nga atributet nuk është shumë e lartë (35.2 %), pra themi që nuk është shumë bindëse.
Pjesa e IV e pyetësorit ka të bëjë me rezultatet në sistemin arsimor. Të anketuarit janë
pyetur për sistemin arsimor aktual, sa të kënaqur janë ato, çfarë dëshirojnë të
ndryshojnë, cilat janë lidhjet e sistemit arsimor aktual me teknologjinë dhe prirjet që
mund të ketë, gjithashtu në këtë pikë është trajtuar koncepti i LMS. Kështu që
rezultatet do kenë lidhje me vetë mjedisin arsimor në shqipëri dhe nga të dhënat do
tregojmë prirjet që ka ky sistem ndaj ndryshimeve dhe ndikimeve teknologjike të
fundit.
Të dhënat e studimit i trajtojmë si inpute për të arritur në rezultate konkrete. Kështu
në ndërtimin e këtyre proceseve kemi si qëllim të përcaktojmë një rregull gjithë
përfshirës, në mënyrë që të kemi sa më shumë shembuj konkret. Gjithashtu ne mund
të vlerësojmë edhe performancën e përgjigjeve të dhëna nga të anketuarit. Rapid
Miner na krijon lehtësi përmes disa operatorëve dhe metodave për nxjerrjen e
rezultateve, ne duhet të përcaktojmë se cila është rruga që na jep rezultate më të
kënaqshme.

Figure 37 Vlerësimi i performancës përmes pemëve vendim-marrëse

Përmes këtij procesi ne përcaktojmë saktësinë me të cilën ndikon një nga atributet në
arritjen e rezultateve. Operatori ‘Set Role’ na lejon që atributeve të ndryshme ti japim
rolin e etiketës, e cila ndikon në afishimin e rezultatit.
Për të qënë më të sigurt në proceset që krijojmë, është mirë që ti plerësojmë ata
përmes operatorit të performancës. Kështu më poshtë po tregojmë se cila është
performanca e procesit të krijuar përmes rregullave klasifikuese Naive Bayes mbi të
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dhënat e pjesës së IV të pyetësorit. Edhe këtu jemi në gjëndje të nxjerrim rezultate të
ndryshme në varësi të përcaktimit të etiketës, përmes operatorit ‘Set role’.

Figure 38 Vlerësimi i performancës përmes Naive Bayes

Psh për pyetjen 3: Cili nga ndryshimet e mëposhtme dëshironi të implementohet në
institucionin tuaj? Saktësia me të cilën janë përgjigjur të anketuarit është 72%, një
përqindje relativisht e lartë. Për secilën prej alternativave të kësaj pyetje mund të
vlerësojmë rolin ndikues që kanë. Më poshtë po ilustrojmë përmes plot-it, këtë
rezultat të arritur.

Figure 39 Paraqitja e rezultateve përmes Plot-it

Më poshtë po tregojmë procesin grupimit të të dhënave si dhe vlerësimin e këtij
procesi sipas etiketimeve të ndryshme mbi të dhënat.
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Figure 40 Përdorimi i Clustering në një proces

Operatori i vlerësimit në këtë proces është ndërtuar si një përbërje operatorësh, ku
operatori tranues i përdorur është SVM (Support Vector Machine), një operator ky
përdor implementime Java, dhe është një Support Vector Machine, mySVM nga
Stefan Rüping. Ai është i kufizuar në dot (linear) kernel, dhe nxjerr një model të lartë
të performancës që përmban vetëm koeficientin linear për modelin më të shpejtë, siç
paraqitet më poshtë:

Figure 41 Vlerësimi përmes SVM

Nqs i referohemi etiketës së vendosur në këtë shembull: ‘Pyetja 12= PO’, themi që
rezultati në lidhje me marzhin e gabimit është si më poshtë:
PerformanceVector:
root_mean_squared_error: 0.271 +/- 0.053 (mikro: 0.277 +/- 0.000)
squared_error: 0.077 +/- 0.031 (mikro: 0.077 +/- 0.247)

Të gjithë këto rezultate të arritura përmes përpunimit të të dhënave (të marra nga
pyetësori) nga operatorët DM, të platformës Rapid Miner, na lejojnë të njohim
mjedisin faktik arsimor shqiptar. Këto njohuri të fituara mbi bazën e këtyre veprimeve
na lejojnë që të plotësojmë atë që e kemi quajtur ‘Model Njohurish’, përmes krijimit
të modelit faktik dhe modelit përshkrues.
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Figure 42 Diagrama e modelit të njohurive

Modeli faktik dhe ai përshkrues bazohen në njohuritë që marrim rreth mjedisit të
studiuar. Modeli konceptual është ai që duhet të përcaktojmë saktë, në mënyrë që të
jetë shumë përfshirës në ndërtimin e tij, dhe ti përgjigjet saktë kërkesave të mjedisit.
Përsa i përket modelit procedurial, është një model i cili përcaktohet nga procedurat,
aplikacionet dhe platformat që përdoren në realizimin e këtij qëllimi. Proceset dhe
metodat i përzgjedhim mbi bazën e teknikave DM dhe SW në zbatim të mjedisit
arsimor, siç i kemi përmendur dhe më lart.
Modeli konceptual i trajtuar në këtë studim ka të bëjë me krijimin e një strukture
arsimore reale sipas të dhënave të nxjerra nga pyetësori. Tek aneks 3 paraqitet një ide
rreth modelit konceptual i cili mund të zbatohet në mjedisin arsimor shqiptar:
Qëllimi është të lehtësohen metodat e aksesit të informacionit, gjithashtu themi që një
proces të mësuari bazuar në web-in semantik mund të jetë një proces i personalizuar,
aktiv dhe ndonjëherë i varur nga problemet. Këto pika përveç trajtimit si avantazhe
apo disavantazhe, mund ti trajtojmë edhe si kushte për realizimin e një procesi të të
mësuarit sa më efiçent. Këto tipare na lejojnë të ecim një hap para dhe të trajtojmë
procesin e të mësuarit si një proces që menaxhon burimet dhe njohuritë në vendin e
duhur, në kohën e duhur dhe në mënyrën e duhur, që të kënaqë qëllimet studimore të
nxënësve/studentëve apo mësuesve/lektorëve dhe të mos ketë humbje të të dhënave.
Gjithashtu mund të themi që lehtësia në mbledhjen dhe aksesin e informacionit dhe të
dhënave, u krijon lehtësi edhe hallkave të ndryshme institucionale për të realizuar
punën e tyre, si psh. auditi etj.

5.2 Si të përdorim Data Mining (DM) për përshpejtimin e procesit të
të mësuarit?
Data Mining është shkenca e nxjerrjes së informacionit të dobishëm nga grupe të
mëdha të të dhënave apo të bazave të të dhënave. Përgjatë gjithë studimit tonë kemi
117

cilësuar tiparet e kësaj fushe studimi, duke nxjerrë në pah avantazhet dhe
disavantazhet e përdorimit të teknikave DM. Studimi ynë ka si qëllim integrimin e
këtyre teknikave në fushën e arsimit, duke zbatuar avantazhet që ofron DM në këtë
aspekt. Duke marrë parasysh të gjithë rezultatet e arritura tek studimi i të dhënave të
pyetësorit, lind pyetja: Si mund të ndikojë DM në sistemin arsimor? Si mund ta
përshpejtojnë teknikat DM procesin e të mësuarit? Në këtë pikë ne nuk mund të bëjmë
asgjë tjetër veçse të analizojmë mjedisin e studiuar përmes të dhënave të mbledhura,
dhe konkluzioni i parë që mund të themi është se, shikohet një prirje (pavarsisht
moshave apo pozicionit) e përdorimit të paisjeve dhe mjeteve teknologjike në
proceset mësimore.
Rezultatet e arritura përmes teknikave DM na vlejnë për të bërë parashikime të sjelljes
së individëve (nxënës/student ose mësues/lektor) në sistemin arsimor. Kështu përmes
dixhitalizimit të çdo shkolle apo universiteti, që do të thotë i gjithë informacioni në
lidhje me nxënësit/studentët apo mësuesit/lektorët, të jetë i regjistruar në një bazë të
dhënash, në të cilën do të pasqyrohet i gjithë informacioni i institucionit, ne do të
krijojmë një historik të sjelljes dhe performancës së këtij mjedisi. Përmes studimit të
këtij historiku do jemi në gjëndje të parashikojmë dhe të krijojmë modele konkrete
mbi të cilat secili prej nesh mund të identifikojë vetveten dhe të bëjë zgjedhjen e
duhur. Rezultatet në lidhje me performancën, statistikat, vlerësimin e nxënësve /
studentëve dhe mësuesve / lektorëve, prirjet dhe drejtimin e institucionit, mund të
arrihen lehtë dhe shpejt përmes teknikave DM, si: klasifikimi, regresioni, pemët
vendim-marrëse, rregullat lidhëse, grupimet etj. Ky studim ka patur si pikë referimi,
momentin e kalimit nga matura në universitet të maturantëve, si një ndihmesë për të
bërë zgjedhjen e duhur, si dhe studimi i mjedisit universitar, si do jetë performanca e
këtyre studentëve përgjatë viteve të studimit dhe arritjet në mjedisin e punës. Këto
proçedura ndihmojnë edhe për plotësimin e asaj që quhet ‘Karta e performancës së
shkollës3’, dokument ky që duhet plotësuar vit për vit nga shkollat, për të treguar
performancën e tyre.

5.3 Si të përdorim Web-in Semantik (WS) për përshpejtimin e
procesit të mësimnxënies?
Përdorimi i teknologjive semantike në arsim është në aspektin shprehës të metadatave për të përshkruar përmbajtjen e të mësuarit, njerëzit dhe shërbimet, dhe se si këto
mund të krahasohen në mënyrë inteligjente për shërbimet me vlerë të shtuar dhe një
përvojë të avancuar të të mësuarit. SW është një mjet për profesionistët e angazhuar
në një program universitar profesional për ti ndihmuar ata të reflektojnë se si njohuritë
bazë të kurrikulës pozicionohen në praktikën profesionale. Teknikat dhe shërbimet e
SW na ndihmojnë në modelimin e sistemit arsimor shqiptar. Ky modelim do na
ndihmojë në krijimin e një skeme efektive, mbi bazën e së cilës do të strukturohen të
gjitha instancat ose hallkat e sistemit arsimor shqiptar. Mbi bazën e këtij modeli
konceptual njohurish për këtë sistem mund të krijohet edhe një ontologji, e cila
përcakton fjalët e zakonshme dhe konceptet e përdorura për të përshkruar dhe
paraqitur një fushë njohurish, në këtë rast mjedisin arsimor shqiptar. Përdorimin e WS
në përshpejtimin e të mësuarit e shohim në disa aspekte, të cilat i kemi thënë edhe në
3

http://www.arsimi.gov.al/al/newsroom/urdhera-dhe-udhezime/karta-e-performances-seshkolles&page=1
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kapitullin IV, kurset online, integrimi i librarive dixhitale semantike, kërkimi i një
informacioni në web shpejt dhe saktë etj. Siç e kemi thënë ‘Të bësh një makinë të
kuptojë përmbajtjen’, ky është edhe përcaktimi kryesor në lidhje me web-in semantik.
Në fakt pikëpamjet janë të ndryshme, por ne fokusohemi tek qëllimi ynë, sistemi
arsimor, të cilën e shohim në 3 mënyra të ndryshme: semantika (përmbajtja) e
materialeve që duhet të mësohen, konteksti i materialeve të të mësuarit dhe
strukturimi i materialeve të të mësuarit në një kurs specifik. Përmes këtyre tre
çështjeve ne mund të arrijmë një kërkim më të shpejtë në materialet e të mësuarit.
Përmes krijimit të kurseve online ose siç i kemi quajtur kurse e-learning, ne mund të
ofrojmë shërbime inteligjente në komunikimin nxënës/student – informacion dhe
nxënës/student – mësues/lektor.
Përdorimi i ontologjive në sistemet e nxjerrjes së informacionit shihet nga kërkuesit si
mundësi lehtësuese dhe praktike për të sfiduar problemet me burimet e shpërndara
dhe heterogjene të dhënave. Këto burime përmbajnë sasi të mëdha informacioni, të
cilat janë të organizuara në struktura të ndryshme semantike. Objektivi kryesor mund
të trajtohet në disa forma disa: dizenjimi i një sistemi për ndërthurjen e të dhënave,
mënyrat e ndryshme të aksesit, ndryshimet semantike, aspektet heterogjene të
semantikës në raport me modelet e të dhënave që u përmendën më lart etj. Pèrmes
analizimit tè kujdesshèm tè sistemit arsimor shqiptar, mund tè krijojmè atè qè e
quajme edhe ‘Modeli konceptual’, nè tè cilin do pasqyrohen gjitha hallkat e kètij
sistemi. Faktikisht kjo èshtè njè detyrè qè i pèrket tè ardhmes, por nè figurèn e
mèposhtme kemi paraqitur njè shembull, i cili kèrkon ripunim.

Figure 43 Modeli konceptual i sistemit arsimor

5.4

Arritjet dhe pritshmëritë

Përmes këtij studimi u arrit të njihej mjedisi arsimor shqiptar aktual, raporti që ai ka
me teknologjinë, si dhe prirjet e përdorimit të paisjeve dhe aplikacioneve teknologjike
në kurse të ndryshme të kurrikulave përkatëse. Kjo analizë u arrit përmes pyetësorit të
implementuar në mënyrë fizike në mjedise të ndryshme arsimore. Gjithashtu ne
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treguam se cilat janë trendet e zhvillimit teknologjik në fusha të ndryshme të jetës,
duke u munduar ta drejtojmë informacionin tek aplikacionet Data Mining dhe Web-i
Semantik. Paraqitja e avantazheve të përdorimit të teknikave dhe metodave DM dhe
ndikimi i përdorimit të shërbimeve SW, njohja me teknikat DM që zbatohen kryesisht
në mjedisin arsimor dhe qasja e tyre në mjedisin shqiptar, kanë qënë qëllimi kryesor i
kësaj teme. Të dhënat dhe informacionet e mbledhura i kemi analizuar dhe testuar
përmes operatorëve DM të aplikacionit Rapid Miner, nga ku kemi krijuar procese
analitike të cilat japin njohuri mbi studimin e mjedisit. Besojmë që objektivat e këtij
studimi i kemi arritur, tani nuk mbetet tjeter vetëm ti vëmë në zbatim, detyrë kjo që i
përket të ardhmes së afërt si pjesë e punës akademike dhe e kërkimeve të
vazhdueshme shkencore. Duke përdorur mjetet teknologjike krijojmë një ndërveprim
aktiv mësues-nxënës ose student-lektor. Pritshmëritë mund ti përmbledhim në disa
pika, si: Rritja e angazhimit të nxënësve/ studentëve ndaj proceseve të mësimdhënies
dhe mësimnxënies; Lehtësi në të mësuarit kudo dhe në çdo kohë; Të marrin vendime
më të mira për të ardhmen e tyre; Lejojnë fokusimin e fakulteteve drejt kërkimit
shkencor; Të modernizojnë detyrat administrative; Lehtësi në kontrollin e
vazhdueshëm të performancës së shkollës/ universitetit përsa i përket stafit apo
nxënësve/studentëve etj. Gjithashtu pèrmes zbatimitte teknikave tè web-it semantik
mund tè arrijmè tè krijojmè njè model konceptual pèrsa i pèrket mjedisit arsimor
shqiptar.
Kështu nqs kemi zbatim të plotë të këtyre teknikave dhe metodave, ashtu siç i kemi
paraqitur edhe më lart, themi që mund të arrihet një performancë e lartë e sistemit
arsimor shqiptar.
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Aneks 1 – Përpunimi i të dhënave të pyetësorit, nxjerrja e
rezultateve përmes aplikacionit Rapid Miner
Në studimin tonë kemi përdorur aplikacionin Rapid Miner për të zbatuar metodat dhe
teknikat Data Mining. Karakteristikat e këtij aplikacioni i kemi dhënë më lart në kap.
IV. Siç e theksuam dhe më sipër, të dhënat e studimit janë marrë nga një pyetësor, i
realizuar në një target grup të përbërë nga nxënës, studentë, mësues dhe lektorë të
universitetit. Mjedisi ku është zhvilluar pyetësori ka qënë shkollë e mesme ose
universitet, kurse fshati apo qyteti nuk është i përcaktuar. Jemi munduar të kemi një
shtrirje të gjërë zonale, në mënyrë që të marrim informacion sa më konkret rreth
mjedisit aktual arsimor, meqënëse ky ishte edhe objektivi: të studiojmë mjedisin
arsimor dhe të integrojmë teknologjinë në mënyrën më efikase të mundur.
Gjatë shpjegimit të studimit ne kemi dhënë shembuj dhe rezultate të krijimit të
proceseve të ndryshme. Në këtë pjesë po i listojmë të gjithë proceset e krijuara dhe të
dhënat e përpunuara për studimin tonë:

Figure 44 Lista e të dhënave trajnuese dhe proceseve të krijuara

Të gjitha proceset e përmendura gjatë studimit, të cilat paraqiten edhe ne fig. 7 do ti
paraqesimi sipas radhës, si një pasqyrim i punës sonë studimore:
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Figure 45 Inputet ne sistemin arsimor

Figure 46 Krijimi i rregullave klasifikuese

Figure 47 Te dhena mbi profilin e te anketuarit

Figure 48 Gjetja e shpërndarjes sipas një atributi specifik

Figure 49 Gjetja e rregullave lidhese ndermjet të dhënave
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Figure 50 Procesi klasifikues ID3 dhe pema vendim-marrëse qe krijohet mbi këtë proces

Figure 51 Klasifikimi i kushteve ne sistemin arsimor

Figure 52 Testimi dhe klasifikimi i te dhenave per Pjesa II-Pyetja 9

Figure 53 Krijimi i operatorit Validation, per procesin me siper
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Figure 54 Gjetja e rregullave lidhese ne procesin mesimor

Figure 55 Testimi & Vleresimi i procesit mesimor

Figure 56 Pjesa IV-Gjetja e rregullit

Figure 57 Pjesa IV- Studimi i performances permes pemeve vendim-marrese
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Figure 58 Pjesa IV- Studimi i performances permes Naive Bayes

Figure 59 Studimi i atributeve permes shtresave ku jane perdorur SVM

Figure 60 Ndertimi i operatorit Validation te procesit Cluster
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Aneks 2 – Analizat statistikore.
Për secilin prej proceseve të krijuar, rezultatet nuk janë tjetër veçse statistika të
nxjerra mbi kritere të ndryshme të vendosura nga operatorët e përdorur. Kështu më
poshtë po paraqesim të dhënat statistikore të arritura nga ky studim:

Pjesa I
Statistika mbi profilin
Tabela 15 Statistika mbi profilin

Rregullat lidhëse - Association Rules
[Pyetja 1] --> [Pyetja 6 = 3-4] (confidence: 0.246)
[Pyetja 1] --> [Pyetja 3, Pyetja 6 = >] (confidence: 0.260)
[Pyetja 1] --> [Pyetja 6 = 5-6] (confidence: 0.298)
[Pyetja 1] --> [Pyetja 6 = >] (confidence: 0.390)
[Pyetja 1] --> [Pyetja 7 = 3-4 H] (confidence: 0.432)
[Pyetja 1] --> [Pyetja 3] (confidence: 0.480)
[Pyetja 3] --> [Pyetja 6 = >] (confidence: 0.542)
[Pyetja 3] --> [Pyetja 1, Pyetja 6 = >] (confidence: 0.542)
[Pyetja 1, Pyetja 3] --> [Pyetja 6 = >] (confidence: 0.542)
[Pyetja 6 = >] --> [Pyetja 3] (confidence: 0.667)
[Pyetja 6 = >] --> [Pyetja 1, Pyetja 3] (confidence: 0.667)
[Pyetja 1, Pyetja 6 = >] --> [Pyetja 3] (confidence: 0.667)
[Pyetja 3] --> [Pyetja 1] (confidence: 1.000)
[Pyetja 7 = 3-4 H] --> [Pyetja 1] (confidence: 1.000)
[Pyetja 6 = >] --> [Pyetja 1] (confidence: 1.000)
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[Pyetja 6 = 5-6] --> [Pyetja 1] (confidence: 1.000)
[Pyetja 6 = 3-4] --> [Pyetja 1] (confidence: 1.000)
[Pyetja 3, Pyetja 6 = >] --> [Pyetja 1] (confidence: 1.000)

Rregulli i gjetur përmes ID3
Gjinia = F: PO {PO=6, JO=0}
Gjinia = M
| Profili = Mes/Lekt
| | PC = JO: PO {PO=1, JO=0}
| | PC = PO: JO {PO=0, JO=1}
| Profili = Nx/Stud
| | PC = JO: PO {PO=2, JO=2}
| | PC = PO: PO {PO=5, JO=1}

Modeli i shperndarjes (Distribution model for label attribute Rezultate)
Class shkelqyeshem (0.140)
7 distributions

Class mire (0.520)
7 distributions

Class shume mire (0.280)
7 distributions

Class mjaftueshem (0.060)
7 distributions

Pjesa II
Klasifikimi i inputeve ne sistemin arsimor
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Tabela 16 Klasifikimi i inputeve ne sistemin arsimor

Klasifikimi sipas 10-NN (K-NN)
Weighted 10-Nearest Neighbour model for classification.
The model contains 50 examples with 5 dimensions of the following classes:
shume mire
mire
dobet
shkelqyeshem

Modeli parashikues
Default (prediction model for label Rezultate)
default value: mire

Pjesa III
Gjetja e frekuencës
Tabela 17 Gjetja e frekuencës
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Rregullat lidhëse në procesin mësimor - Association Rules
[Pyetja 5 = Jam dakort] --> [Pyetja 6 = Jam dakort] (confidence: 0.668)
[Pyetja 3 = Jam dakort] --> [Pyetja 6 = Jam dakort] (confidence: 0.681)
[Pyetja 2 = No koment] --> [Pyetja 6 = Jam dakort] (confidence: 0.722)
[Pyetja 4 = No koment ] --> [Pyetja 6 = Jam dakort] (confidence: 0.765)

Testimi dhe Vlerësimi i procesit mësimor
Tabela 18 Testimi dhe Vlerësimi i procesit mësimor

Figure 61 Përcaktimi i saktësisë përmes procesit të përdorur

Default
Default (prediction model for label Pyetja 7/7)
default value: 1.0

Testimi dhe klasifikimi sipas atributit ‘Pjesa III-Pyetja 9’

Figure 62 Testimi dhe klasifikimi mbi 'Pjesa III-Pyetja9'
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Modeli i shpërndarjes (Distribution model for label attribute Pyetja 9)
Class a (0.172)
1 distributions
Class b (0.160)
1 distributions
Class f (0.290)
1 distributions
Class e (0.254)
1 distributions
Class a,d (0.014)
1 distributions
Class d (0.038)
1 distributions
Class c (0.022)
1 distributions
Class b,d (0.012)
1 distributions
Class 1.0 (0.012)
1 distributions

PerformanceVector
accuracy: 35.20% +/- 15.64% (mikro: 35.52%)
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0

0
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classification_error: 64.80% +/- 15.64% (mikro: 64.48%)
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weighted_mean_precision: 9.86% +/- 6.50% (mikro: 22.60%), weights: 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1
ConfusionMatrix:
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Pjesa IV
Performanca sipas Naive Bayes
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Tabela 19 Performanca sipas Naive Bayes

PerformanceVector:
accuracy: 72.00%
ConfusionMatrix:
True:

b

a

a,d

c

d

1.0

c,d

a,b,c,d

b:

5

1

0

2

2

0

0

0

a:

2

8

0

0

0

0

0

0

a,d:
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classification_error: 28.00%
ConfusionMatrix:
True:
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d:
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Vlerësimi i performancës sipas Grupimit të të dhënave
PerformanceVector:
root_mean_squared_error: 0.271 +/- 0.053 (mikro: 0.277 +/- 0.000)
squared_error: 0.077 +/- 0.031 (mikro: 0.077 +/- 0.247)

Vlerësimi i performancës sipas pemëve vendim
PerformanceVector:
accuracy: 74.29%
ConfusionMatrix:
True:

PO

JO

PO:

367

127

JO:

0

0

classification_error: 25.71%
ConfusionMatrix:
True:

PO

JO

PO:

367

127

JO:

0

0

Të gjitha të dhënat e mësipërme, të cilat i trajtojmë si rezultate dhe statistika për të
ardhmen, janë nxjerrë nga pyetësori i realizuar gjatë studimit tonë. Kështu më poshtë
po tregojmë formatin e pyetësorit të bërë:
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PYETESOR ( 2013-05-03)
Çeshtjet ku bazohet Pyetesori:
1. Profili i te anketuarit
2. Inputet ne sistemin arsimor (të tilla si burimet nga shkolla, karakteristika baze
të ndryshme te shkollave, mësuesit apo nxënësit)
3. Proceset e të mësuarit dhe mësimdhënies
4. Rezultatet ne sistemin arsimor (të tilla si arritjet e nxënësve, pozicionimi ndaj
shkollës, matjet e efikasitetit të shkollave, si shkalla e mbijetesës, etj)

Profili i te anketuarit
1. Cila eshte data e lindjes suaj?
a. Dita:_____ Muaji:___________ Viti:_________
2. Cili eshte pozicioni juaj aktual?
a. Nxenes
b. Student
c. Mesues
d. Lektor
3. Cila eshte gjinia juaj?
a. M - _____
b. F - _____
4. A e përdorni PC & shërbimet e tij ne jeten tuaj te përditshme?
a. PO - ____
b.
JO - ____
5. A e përdorni INTERNETIN & shërbimet e tij ne perditshmerine tuaj?
a. PO - ____
b. JO - ____
6. Sa vite ka, qe kur keni filluar te përdorni PC?
a. 1-2 vjet
b.
3-4 vjet
c.
5-6 vjet
d. Me shume
7. Sa ore ne dite e përdorni PC & INTERNETIN?
a. 1-2 b.
3-4
c.
5-6
d. Me shume
8. Cilat jane arsyet e përdorimit te PC & INTERNETIN ne jeten tuaj te përditshme?
(Mund te zgjidhni 2)
a. Shkolla(gjetje inf) b. Puna
c. Argetim/Zbavitje
d.
Zbulim
Njohurish
9. A deshironi qe puna dhe detyra juaj e përditshme te integrohet gjerësisht me TIK
(Teknologjia e Informacionit dhe Komunikimit)?
a. PO - ____
b. JO - _____

Inputet ne sistemin arsimor (të tilla si burimet nga shkolla,
karakteristika baze të ndryshme te shkollave, mësuesit apo nxënësit)
1. Konsideroni vitin e kaluar shkollor. A ka ndonjë nga mësuesit e shkollave te mesme qe
marrin pjesë në aktivitetet e mëposhtme të zhvillimit profesional, përfshirë ketu edhe
trajnimin TIK?
1) Kurse apo seminare në lëndën, metodologjinë dhe tema të tjera të lidhura me arsimin
a. PO
b. JO
c. Nuk e di
2) Konferenca ku mësuesit / hulumtuesit prezantojnë rezultatet e tyre metodologjike dhe
shkencore dhe të diskutojnë problemet arsimore
a. PO
b. JO
c. Nuk e di
3) Programi Diplomues (p.sh., programe kualifikimi, master, Ph.D.)
a. PO
b. JO
c. Nuk e di
4) Vizita vëzhguese ne shkolla të tjera
a. PO
b. JO
c. Nuk e di
5) Bashkëpunim i rregullt ndërmjet mësuesve në çështjet e mësimit
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a. PO
b. JO
c. Nuk e di
6) Kërkimi bashkëpunues ose zhvillimi në një temë që lidhet me arsimin (p.sh., metoda të
reja të mësimdhënies, zhvillimi i kurrikulave, integrimi dhe përdorimi i kompjuterit në
kurrikula)
a. PO
b. JO
c. Nuk e di
7) Pjesëmarrja në një rrjet të mësuesve (p.sh., një rrjet i organizuar nga një agjenci e
jashtme ose permes internetit)
a. PO
b. JO
c. Nuk e di
2. A merren parasysh faktoret e meposhtem nqs nje student kërkon te regjistrohet ne
shkollen tuaj?
1) Qëndrimi në një zonë të caktuar
a. Asnjehere
b. Ndonjehere
c. Shpesh
d. Gjithmonë
2) Performanca akademike e studentit (duke përfshirë testimet e kryera)
a. Asnjehere
b. Ndonjehere
c. Shpesh
d. Gjithmonë
3) Provimi pranues
a. Asnjehere
b. Ndonjehere
c. Shpesh
d. Gjithmonë
4) Rekomandim i shkollës burim
a. Asnjehere
b. Ndonjehere
c. Shpesh
d. Gjithmonë
5) Nëse nxënësi kërkon ose është i interesuar në një program të posaçëm
a. Asnjehere
b. Ndonjehere
c. Shpesh
d. Gjithmonë
3. A perdoren metodat e mëposhtme gjate procesit te mesimdhenies dhe mesimnxenies ne
shkollen/klasen tuaj?
1) Studentët janë të grupuar në mënyrë të rastësishme
a. Asnjehere
b. Ndonjehere
c. Shpesh
d. Gjithmonë
2) Studentët janë të grupuar sipas niveleve të aftësive të ngjashme
a. Asnjehere
b. Ndonjehere
c. Shpesh
d. Gjithmonë
3) Studentët janë të grupuar në mënyrë që klasa të përmbajë një përzierje te niveleve të
aftësisë
a. Asnjehere
b. Ndonjehere
c. Shpesh
d. Gjithmonë
4) Studentët janë caktuar sipas ekspertizës se veçantë te mesuesit
a. Asnjehere
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b. Ndonjehere
c. Shpesh
d. Gjithmonë
5) Studentët janë të caktuar në klasa të përbëra nga nxënës te moshave të ngjashme
a. Asnjehere
b. Ndonjehere
c. Shpesh
d. Gjithmonë
6) Studentët janë të grupuar sipas zgjedhjes vetjake të programit apo lëndës (p.sh., gjuhë
të huaj)
a. Asnjehere
b. Ndonjehere
c. Shpesh
d. Gjithmonë
7) Studentët janë të grupuar në bazë të kërkesave të prindërve apo kujdestarëve
a. Asnjehere
b. Ndonjehere
c. Shpesh
d. Gjithmonë
4. A perdoret nje nga mjetet teknologjike te mëposhtme ne shkollen /institucionin tuaj?
(Mund te zgjidhni me shume se 1)
a. Pagesa online
b. Regjistrimi i nxenesve/studenteve online
c. Libraria online
d. Kurse online
e. Komunikimi
f. Te tjera
5. A ruhet informacion ne shkollen tuaj ne lidhje me qëndrimin e plote te nje studenti, ne
cdo aspekt te mundshem? Zgjedhjen e dyte do ta beni vetem nqs pergj e pare eshte PO.
Ruajtja
A
kane
akses
mesuesit
PO
JO
PO
JO
1) Zgjedhjet e studentit (kursi, moduli etj.)
____
____
____
_____
2) Performanca e studentit ne shkolle
____
____
____
_____
3) Probleme ne sjellje
____
____
____
_____
4) Mungesat e studentit
____
____
____ _____
5) Performanca e studentit jashte shkolle ____
____
____
_____
6) Rezultatet e provimeve finale
____
____
____ _____

Proceset e të mësuarit dhe mësimdhënies
1. Unë jam i gatshëm për të marrë pjesë në këtë lende sepse përmbajtja është
emocionuese dhe e ndryshueshme
a. Nuk jam dakort
b. No koment
c. Jam dakort
d. Jam plotesisht dakort

137

2. Unë jam i gatshëm për të marrë pjesë në këtë lende sepse mësuesi përdor një
shumëllojshmëri metodash ne mësimdhënie.
a. Nuk jam dakort
b. No koment
c. Jam dakort
d. Jam plotesisht dakort
3. Unë jam i gatshëm për të marrë pjesë në këtë lende sepse mësuesi nuk e ushtron
shumë presion mbi mua.
a. Nuk jam dakort
b. No koment
c. Jam dakort
d. Jam plotesisht dakort
4. Unë jam i gatshëm për të marrë pjesë në këtë lende sepse mësuesi me kushton
vëmendje mua.
a. Nuk jam dakort
b. No koment
c. Jam dakort
d. Jam plotesisht dakort
5. Unë jam i gatshëm për të marrë pjesë në këtë lende sepse ajo është sfiduese.
a. Nuk jam dakort
b. No koment
c. Jam dakort
d. Jam plotesisht dakort
6. Unë jam i gatshëm për të marrë pjesë në këtë lende sepse studentët janë të
përfshirë në diskutime.
a. Nuk jam dakort
b. No koment
c. Jam dakort
d. Jam plotesisht dakort
7. A ekzistojnë fusha të veçanta lendesh, që kanë nje përdorim më të gjerë të mjeteve
teknologjike në procesin e të mësuarit ndaj procesit normal? (zgjidhni 5)
a. Shkenca (jo e specifikuar)
b. Lende ekonomike
c. Shkenca sociale, psikologji
d. Lende juridike
e. Mesimdhenia
f. Mjekesia
g. Inxhinieria
h. Gjeografia & Historia
i. Shkenca educative
j. Gjuhet e huaja
8. Në çfarë proporcioni kurset përdorin teknologjine e të mësuarit për të arritur akses
në procesin e mësimdhënies dhe të mësuarit?
a. Akses ne materialet burim te kurseve
b. Akses ne burimet multimediale
c. Perdorimi I pyetesoreve ne te mesuar
d. Perdorimi I te mesuarit bashkepunues
9. Cili eshte ai grup nxenesish/studentesh qe perfitojne me shume nga perdorimi I
mjeteve teknologjike ne mesimdhenie dhe mesimnxenie?
a. Student me nevoja specifike
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b.
c.
d.
e.
f.

Nxenesit ne distance
Nxenes jashte kampusit
Nxenesit Part-Time
Asnje nuk perfiton ne vecanti
Nuk e di

Rezultatet ne sistemin arsimor (të tilla si arritjet e nxënësve,
pozicionimi ndaj shkollës, matjet e efikasitetit të shkollave, si shkalla
e mbijetesës, etj)
Impakti i teknologjise ne angazhimin e studenteve/nxenesve dhe suksesin ne
shkolle.
1. Sa i kënaqur jeni me sistemin arsimor aktual?
a. Shume i kënaqur
b. I kënaqur
c. Mire por ka nevoje për ndryshime
d. I pakënaqur
e. Duhet te ndryshohet krejtësisht
2. Cili element sipas jush, mendoni se është një ‘Drejtues’ ne ndryshimet
arsimore/edukative?
a. Teknologjia
b. Kompjuterët
c. Tele mentorimi
d. Kurset online
e. Komunitetet sociale
3. Cilin nga ndryshimet e mëposhtme deshironi te implementohet ne institucionin tuaj?
a. Vendosja e PC si mjet per te mesuar
b. Eksperienca dhe aktivitete te reja studentore
c. Hapësira te reja interaktive Mesues- Student
d. Nje sistem i ri vleresimi
4. A ekziston ne kurrikulen tuaj nje kurs qe perfshin njohurite baze te kompjuterit?
a. PO
b. JO
5. A keni Lab - PC ne institucionin tuaj, cili eshte qellimi i përdorimit te tyre?
a. Didaktik – përdoret nga mësuesit per krijimin e materialeve
b. Komunikimi
c. Administrativ
d. Përdorim nga studentet
e. Arsye te tjera
6. A e perdor Mesuesi/Lektori PC si nje mjet ne procesin e te mesuarit?
a. PO
b. JO
7. A ka ne shkollen tuaj nje sistem edukativ distant permes WWW (e-learning)?
a. PO
b. JO
8. A deshironi qe ne shkollen tuaj te zbatohen teknikat e te mesuarit online?
a. PO
b. JO
9. A deshironi qe ne shkollen tuaj te ofrohet nje kurs/lende online?
a. PO
b. JO
10. A deshironi qe Lektori/Mësuesi te kontrolloje ne mënyrë te drejtpërdrejtë procesin
studimor te nje studenti/nxënësi?
a. PO
b. JO
11. Cilat janë pritshmerite nqs ju përdorni edukimin arsimor te integruar me TIK? (Qarko 3
opsione)
a. Për të ndihmuar fëmijët të ndjekin karrierën e tyre të ardhshme
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b.
c.
d.
e.
f.

Për të rritur interesin social te fëmijëve
Për të rritur njohuritë e fëmijëve
Për të përmirësuar studentët ne aftësinë e tyre të komunikimit
Për të ndihmuar fëmijët të mbijetojnë në shoqërinë moderne
Për ti ndihmuar ata të kuptojnë më mirë të vërtetën, të mirën, dhe te bukuren

12. A dëshironi qe me përdorimin e nje platforme LMS (Learning Management

System) ju mund te arrini:
1) Te keni nje dokumentacion te sigurt( te stafit, nxënësve, studenteve etj)
a. PO

b. JO

2) Te skeduloj ngjarjet, stafin, studentet
a. PO
b. JO
3) Te diskutoni rreth projekteve individuale ose si grup pune
a. PO
b. JO
4) Te keni nje informacion rreth punes se studenteve/nxenesve
a. PO
b. JO
5) Te menaxhoni projektet
a. PO
b. JO
6) Te krijoni Blog-e personale ose si grup pune
a. PO
b. JO
7) Te krijoni baza te dhënash qe kërkojnë online
a. PO
b. JO
13. A mendoni se duke përdorur mjetet teknologjike, ju e keni me te thjeshte gjetjen e
informacionit qe ju nevojitet?
a. PO
b. JO
14. A dëshironi qe te keni akses te vazhdueshëm( ne çdo kohe) ne aktivitetet mësimore?
a. PO
b. JO

15. A keni nevoje per ndihme gjate procesit te studimit, përgatitjes se detyrave etj?
a. PO

b. JO

16. A deshironi qe t’iu ofrohet ndihme gjate procesit te studimit( te diskutoni rreth
detyrave, projekteve, përpunimit te koncepteve etj.)?
a. PO

b. JO

E ardhmja e përdorimit te mjeteve teknologjike dhe platformave LMS
17. A mendoni se mund te ketë pengesa ne përdorimin e mjeteve teknologjike ne
procesin e mesimdhenies dhe mesimnxenies?
a. PO b. JO
18. Cilat mendoni se mund te jene keto pengesa?
a. Koha
b. Paraja
c. Njohurite e stafit akademik
d. Zhvillimet ne karriere
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Aneks 3 – Platformat Data Mining
Qëllimi i përgjithshëm i një procesi DM është nxjerrja e informacionit nga një grup të
dhënash dhe transformimi i tij në një strukturë të kuptueshme për përdorim të
mëtejshëm. Në vendet perëndimore dhe në Azi, kompanitë madje dhe vetë qeveritë
janë duke përdorur DM për të bërë zbulime të mëdha. Ne mund të bëjmë të njëjtën gjë
edhe në vendin tonë. Ekzistojnë mjete të shumta, me kosto të ndryshme, të
përshtatshme, për ta bërë këtë. Më poshtë po paraqesim disa nga elementët më të
përdorur.
RapidMiner
RapidMiner është pa dyshim sistemi open-source numër një në rang botëror për DM.
Ai paraqitet si një aplikacion më vete (stand-alone) për analizën e të dhënave, dhe si
një motor DM për integrimin në produktet e veta. Mijëra aplikime të RapidMiner në
më shumë se 40 vende i japin përdoruesve të tyre një avantazh konkurrues.
RapidMiner Studio ekzekutohet në çdo platformë dhe sistem operativ. Gjithnjë e më
shumë ka të punësuar që sjellin pajisjet e tyre, kështu që duhet fleksibilitet në
mënyrën se si dhe ku do të përpunohet analitika juaj.

Figure 63 Platforma Rapid Miner

RapidAnalytics
Ndërtuar rreth RapidMiner-it si një motor i fuqishëm për ETL analitike, analizën e të
dhënave, dhe raportimin parashikues, serveri i ri analitik i biznesit RapidAnalytics
është produkt kryesor për të gjitha detyrat kritike të analizimit të të dhënave të
biznesit.
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Figure 64 Platforma Rapid Analytics

Weka
Weka është një përmbledhje e algoritmeve të makinave të të mësuarit për detyrat DM.
Algoritme ose mund të aplikohen direkt në një paketë të dhënash ose thërriten nga
vetë kodi në Java. Weka përmban mjete për para-përpunimin e të dhënave,
klasifikimin, regresionin, grupimi(clustering), rregullat e shoqërimit dhe vizualizimi.
Ajo është gjithashtu e përshtatshme për zhvillimin e skemave të reja të makinave të të
mësuarit.

Figure 65 Platforma Weka

PSPP
PSPP është një program për analizat statistikore të të dhënave shembull. Ai ka një
ndërfaqe grafike si dhe një ndërfaqe konvencionale command-line. Ai është i shkruar
në C, përdor bibliotekën shkencore GNU për rutinat e tij matematikore. Ky është një
zëvendësim pa kosto për programin SPSS (nga IBM), parashikon me besim atë që do
të ndodhë më tej, në mënyrë që ju mund të merrni vendime të zgjuara, të zgjidhni
problemet dhe të përmirësoni rezultatet.
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Figure 66 Platforma PSPP

KNIME
KNIME është një mjedis pune grafik miqësor me përdoruesin për të gjithë procesin
analizues: qasja e të dhënave, transformimi i të dhënave, hetimi fillestar, analitika
parashikuese të fuqishme, vizualizimi dhe raportimit.

Figure 67 Platforma KNIME

Orange
Orange është një burim i hapur i vizualizimit dhe analizimit të të dhënave për të rinjtë
dhe ekspertët. DM ofrohet nëpërmjet programimit vizual ose scriptimit Python. Janë
të përfshirë përbërësit për makinat e të mësuarit. Gjithashtu është e pajisur me Addons për Bioinformatikë dhe minimin e teksteve. Është e mbushur me tipare për
analizimin e të dhënave.
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Figure 68 Platforma Orange

Apache Mahout
Apache Mahout është një projekt Apache për të prodhuar implementime falas
algoritme të makinave të të mësuarit të shpërndara ose të përshkallëzuara në
platformën Hadoop. Aktualisht Mahout mbështet kryesisht katër raste të përdorimit:
minimi i rekomanduar, i cili merr sjelljen e përdoruesve dhe nga ajo përpiqet të gjejë
tipare që përdoruesit mund të pëlqejnë. Clustering merr p.sh. dokumente tekst dhe i
grupon sipas çështjeve të dokumenteve. Klasifikimi mëson nga dokumente ekzistuese
të kategorizuara se si duket një dokument i një kategroie të veçantë, dhe është në
gjendje të caktojë dokumente të paetiketuara në kategorinë e saktë.

Figure 69 Platforma Apache Mahout

jHepWork
jHepWork (ose "jWork") është një mjedis për llogaritjet shkencore, ku analizimi dhe
vizualizimi i të dhënave është projektuar për shkencëtarë, inxhinierë dhe studentë.
Programi përfshin shumë paketa soft-esh ‘burim të hapur’, brenda një ndërfaqe
koherente, duke përdorur konceptin e skriptimit, ose vetëm-GUI ose koncept i bazuar
në makro. jHepWork mund të përdoret kudo ku janë të domosdoshme: një analizë e të
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dhënave të mëdha numerike, minimi i të dhënave, analiza statistikore dhe matematikë
(shkencat natyrore, inxhinieria, modelimi dhe analiza e tregjeve financiare).

Figure 70 Platforma jHepWork

Rattle
Rattle (R Analytical Tool To Learn Easily) paraqet përmbledhje statistikore dhe
vizuale të të dhënave, transformon të dhënat në forma të cilat mund të modelohen
lehtësisht, ndërton modele pa mbikëqyrje dhe me mbikëqyrje nga të dhënat, paraqet
performancën e modeleve grafikisht, etj. Ky është një mjet me burim të hapur DM që
merret falas, të shkruara në gjuhën statistikore R e cila përdor ndërfaqe grafike
Gnome. Ai ekzekutohet sipas GNU / Linux, Macintosh OS X, dhe MS / Windows.
Rattle është duke u përdorur në biznes, qeverisje, hulumtime dhe për mësimdhënie të
DM në Australi.

Figure 71 Platforma Rattle
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Në 14-vjetorin e KDnuggets Software, sondazhi ka tërhequr pjesëmarrjen rekord prej
1880 votuesve, më shumë se dyfishin e numrave në 2012. Sondazhi i këtij viti është
dalluar për betejën mes RapidMiner dhe R për vendin e parë. RapidMiner ka qenë
shumë i suksesshëm në motivimin e përdoruesve të tyre, dhe kështu ka arritur të
marrë më shumë vota. Dallimi ndërmjet komerciales dhe burimit të hapur po bëhet
gjithnjë e më pak i dallueshëm, që kur mjetet software me burim të hapur si
RapidMiner, KNIME dhe Revolution Analytics gjithnjë po ofrojnë edhe komercialen
edhe enterprise-in. Shumë prej përdoruesve RapidMiner janë të hutuar me sa duket
nga ky dallim, pasi kishte më shumë vota (pothuajse 500) për versionin komercial të
RapidMiner.
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