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ABSTRAKT
Zhvillimet e teknologjisë së informacionit dhe implementimi i tyre në shumë fusha të biznesit po shoqërohet
gjithnjë e më shumë me përmirësime konkrete, duke rritur ndjeshëm efektivitetin dhe efikasitetin në të gjitha
proceset e punës. Sistemet informatike po përdoren gjerësisht për realizimin e veprimtarive operacionale,
ndërkohë që është rritur ndjeshëm kërkesa për analizimin e informacionit të ruajtur në këto sisteme dhe jashtë
tyre, me qëllim mbështetjen e vendimmarrjeve strategjike dhe operacionale. Sektori i financave publike
mbledh dhe përpunon një volum të madh informacioni financiar dhe jo financiar dhe nisur nga natyra kritike
e këtij sektori, ka një nevojë në rritje për analizimin e tij me qëllim përcaktimin e pozicionit financiar të
qeverisë dhe marrjen e vendimeve strategjike për vendin. Në këtë studim jemi fokusuar në njërën hallkë të
sistemit financiar, atë të parashikimit dhe administrimit të mjeteve monetare duke analizuar këtë proces,
evidentuar problematikat e tij dhe propozuar një zgjidhje informatike të përshtatshme për përmirësimin e të
gjithë procesit. Zgjidhja informatike e propozuar përfshin ndërtimin e një sistemi data warehouse, mbi të cilin
aplikohen mjete të inteligjencës së biznesit për analizimin e informacionit financiar, zbulimin e njohurive të
reja nga ky informacion dhe parashikimin e të dhënave financiare për periudhat e ardhshme. Mjetet e
inteligjencës së biznesit të trajtuar në këtë studim përfshijnë mjetet OLAP dhe teknika data mining nga më
të thjeshtat, tek më të avancuarat, si rrjetat neurale. Nga rezultatet e përftuara në studim, identifikohen
përfitimet konkrete të përdorimit të këtyre mjeteve dhe teknikave në përmirësimin e procesit të parashikimit
dhe administrimit të mjeteve monetare në financat publike shqiptare.

Fjalë kyçe:

parashikim dhe administrim i mjeteve monetare, inteligjenca e biznesit, data warehouse,
OLAP, data mining, rrjet neural artificial

ABSTRACT
The development and implementation of information technology in many business areas is producing real
improvements, increasing significantly the effectiveness and efficiency of all business processes. IT business
processes standardize all the activities of the company related to the information technology, bringing them
to an elevated state of quality and excellence. Information systems are being widely used in performing
operational activities, whereas there is a considerably increase of the demand for analyzing the information
stored in those systems and outside them, with the purpose of supporting strategic and operational decisions.
Public finance sector collects and processes a large volume of financial and non-financial information, and
given the critical nature of this sector, there is a growing need for its analysis, in order to determine the
government's financial position and make strategic decisions for the country. In this study, we focused in one
of the financial system’ processes: cash management and forecasting by analyzing this process, highlighting
its problems and proposing an appropriate information technology solution for the improvement of the entire
process. The proposed IT solution includes the creation of a data warehouse system, on top of which business
intelligence tools will be implemented for analyzing the financial information, discovering new knowledge
from the data and predict future financial data. Business intelligence tools treated in this study include OLAP
tools and data mining techniques, from the simplest to the most advanced, such as neural networks. From the
obtained results of this study, we can identify tangible benefits of using these tools and techniques in the
improvement of the cash management and forecasting process in the Albanian public finance.

Keywords:

cash management and forecasting, business intelligence, data warehouse, OLAP, data
mining, artificial neural network
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KREU I:

VËSHTRIM I PËRGJITHSHËM MBI STUDIMIN

1.1. Hyrje
Gjatë viteve të fundit, Teknologjia e Informacionit dhe Komunikimit (TIK) ka penetruar
ndjeshëm në të gjitha sferat e jetës, përfshirë këtu edhe sektorin publik. Qeveria Shqiptare
ka nisur prej kohësh investime të rëndësishme në fushën TIK me qëllim, jo vetëm
përmirësimin e proceseve të punës në sektorë të ndryshëm publik, nëpërmjet
implementimit dhe përdorimit të sistemeve kompjuterike bashkëkohore, por edhe
nëpërmjet zhvillimit të infrastrukturës së komunikimit, lehtësirave për penetrimin dhe
përdorimin e internetit, fushatave të ndërgjegjësimit për qytetarët dhe bizneset për
përfitimet nga përdorimi i TIK etj. Në këtë kuadër, gjatë viteve të fundit është bërë një
progres i ndjeshëm në drejtim të qeverisjes elektronike, qëllimi i së cilës është jo vetëm
rritja e efiçencës, efektivitetit dhe transparencës në sektorin publik, por edhe ofrimi i
shërbimeve online dhe cilësore për qytetarët dhe bizneset.
Pavarësisht ekzistencës së informacionit të digjitalizuar në shumë institucione, sistemet
informatike në shumë raste veprojnë “të vetmuar” apo janë zhvilluar dhe implementuar pa
një strategji komunikimi mes tyre, por vetëm si nevoja të brendshme të institucioneve.
Zhvillimet e shpejta dhe të rëndësishme në fushën TIK, si dhe kërkesat në rritje të
shfrytëzimit sa më të mirë të teknologjisë, kanë sjellë domosdoshmërinë që veç gjenerimit
dhe përpunimit të të dhënave për interesa të brendshme të institucioneve, këto sisteme të
ndërveprojnë me njëri tjetrin për të mbledhur dhe dërguar volume të mëdha informacioni
nga burime të brendshme dhe të jashtme, që do të sillnin përmirësime të ndjeshme në
ofrimin e shërbimeve publike.
Një ndër sektorët kyç publik dhe me sensitivitet të lartë është ai i financave publike,
reformimi dhe informatizimi i të cilit ka nisur që në vitet 1998 duke kulmuar me
implementimin dhe vënien në funksionim të Sistemit Informatik Financiar të Qeverisë
(SIFQ), proces i cili nisi në vitin 2005 dhe përfundoi në vitin 2010. Sistemi SIFQ është
aktualisht burimi i vetëm i informacionit financiar të Qeverisë, nëpërmjet të cilit kryhet i
gjithë procesi i ekzekutimit të buxhetit të shtetit të njësive të qeverisjes së përgjithshme të
shtrira në të gjithë vendin dhe raportimi i konsoliduar financiar i Qeverisë. Funksionalitet
e këtij sistemi janë një përkthim i qartë dhe i kujdesshëm i të gjitha rregullave të kontrollit
të brendshëm financiar lidhur me këtë proces, mbështetur në bazën ligjore në fuqi, duke e
bërë atë një sistem mjaft potencial, të vlerësuar shumë pozitivisht edhe nga organizma
ndërkombëtare si Banka Botërore, Fondi Monetar Ndërkombëtar, Bashkimi Evropian etj.
Financat publike përcaktohen si një fushë e ekonomisë që ka të bëjë me pagimin e
aktiviteteve kolektive ose qeveritare, si dhe me administrimin dhe hartimin e këtyre
aktiviteteve [1].
Me gjithë zhvillimet e deritanishme informatike në sektorin financiar publik, nevoja për
informatizim është ende e madhe, pasi jo vetëm që cikli i menaxhimit financiar nuk është
informatizuar plotësisht, por edhe brenda aparatit të Ministrisë së Financave (MF), disa
prej sistemeve funksionojnë “të vetmuar” edhe pse nevoja për shkëmbim të dhënash mes
tyre është e madhe.
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Ky studim do të fokusohet në njërën hallkë të ciklit të menaxhimit financiar: atë të
parashikimit dhe administrimit të mjeteve monetare. Ky proces, edhe pse i rëndësishëm,
kryhet pjesërisht në sistemin SIFQ, duke përdorur të dhëna që mblidhen manualisht nga
drejtori të ndryshme brenda aparatit të MF-së dhe institucioneve të tjera. Informacioni
analizohet jashtë sistemit, me metoda manuale, duke bërë që saktësia e parashikimit të
mjeteve monetare likuide të jetë jo gjithnjë e saktë dhe të ketë një administrim pasiv të saj.
Për këtë arsye, vlen të studiohet dhe eksplorohet përdorimi i një sistemi data warehouse
për përdorim më efikas të të dhënave.
Duke qenë se koncepti i Inteligjencës së Biznesit (IB) po rritet ndjeshëm në listën e
prioriteteve të shumë institucioneve, është e nevojshme të eksplorohet potenciali i IB-së në
përdorimin më të mirë të të dhënave fiskale, duke mbështetur parashikimin dhe
administrimin e mjeteve monetare. Gjithashtu, synohet që përdorimi i sistemit IB të
ndihmojë drejtuesit e lartë për një qasje më pro aktive në administrimin fiskal dhe
planifikimin strategjik nëpërmjet vendimeve më të informuara, të bazuara në fakte reale
dhe të dhëna të sakta.
Kërkesat e institucioneve për përmirësimin e cilësisë së vendimmarrjes dhe cilësisë së
shërbimit duhet të çojnë në zhvillimin e infrastrukturës së teknologjisë së informacionit që
do të përfaqësojë një qasje holistike të operacioneve të biznesit, klientëve, furnitorëve, etj.
[2]. Teoria dhe praktika nga shumë studime tregon që kërkesat e përmendura më sipër
përmbushen gjerësisht nga sistemet IB [3] [4]: IB ka aftësinë të eliminojë proceset e tepërta
të ekstraktimit të të dhënave dhe dublikimit të tyre që ndodhen në data marts të pavarur,
dhe aplikimi i IB-së mund të shihet tek analizat e shitjeve, planifikimi dhe parashikimi,
konsolidimi financiar, raportimi statistikor, buxhetimi, dhe analiza e përftueshmërisë [5].
Pavarësisht rëndësisë së sistemeve IB, shumë vendime në sektorin publik dhe privat,
bazohen ende tek intuita dhe eksperienca dhe jo në procese të automatizuara dhe
evidentuara.
Edhe pse qëllimi kryesor i IB-së është të mundësojë vendimmarrje të informuar, duke sjellë
si rezultat përmirësim të performancës së institucioneve [6] [7], argumentohet se, ndoshta
për shkak të mungesës së integrimit të IB-së në procesin e vendimmarrjes, mbi 50% e
implementimeve IB shpesh dështojnë të influencojnë vendimmarrjen menaxheriale [8].
1.2. Qëllimi dhe Objektivat
Qëllimi i këtij studimi është të promovojë përdorimin e teknikave dhe mjeteve të
inteligjencës së biznesit në sektorin e parashikimit dhe administrimit të mjeteve monetare
në financat publike.
Objektivat specifikë të këtij kërkimi shkencor janë:
•

Kuptimi i sistemeve të Inteligjencës së Biznesit;

•

Të qartësojë dhe përcaktojë konceptin IB dhe data warehouse në kontekstin e
parashikimit dhe administrimit të mjeteve monetare dhe të përshkruajë zhvillimin
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e sistemit data warehouse për mbledhjen dhe ruajtjen e të dhënave dhe aplikimin e
mjeteve dhe teknikave IB në këtë sistem;
•

Të demonstrojë përfitimet e përdorimit të këtij sistemi në kryerjen e analizave
financiare dhe vendimmarrje.

1.3. Struktura e Temës
Me qëllim studimin e çdo aspekti të procesit të parashikimit dhe administrimit të mjeteve
monetare dhe përmirësimit të këtij procesi përmes mjeteve të inteligjencës së biznesit,
studimi është strukturuar në tetë krerë. Me përjashtim të kreut të parë, i cili përmban hyrjen,
qëllimet dhe objektivat e studimit, krerët e tjerë kanë përmbajtjen si vijon:
Kreu II: Në këtë kre paraqitet një vështrim i shkurtër mbi ciklin e menaxhimit financiar
në Shqipëri, pjesë e të cilit është dhe parashikimi dhe administrimi i mjeteve monetare.
Bëhet një përshkrim i përmbledhur i sistemit SIFQ, i cili ka një rol vendimtar në këtë proces
dhe më pas vijohet me analizimin e proceseve të parashikimit dhe administrimit të mjeteve
monetare, me qëllim kuptimin e plotë të problemit dhe shtrimit në krerët në vijim të
zgjidhjes informatike.
Kreu III: Në këtë kre trajtohet data warehouse si pjesë thelbësore e zgjidhjes informatike
për përmirësimin e parashikimit dhe administrimit të mjeteve monetare. Me qëllim ofrimin
e një pamje të plotë, kreu përmban një vështrim teorik mbi data warehouse-in dhe më pas
vijohet me identifikimin dhe analizimin e të dhënave burim, bazuar në analizën e bërë në
kreun II. Pas kësaj analize, paraqitet skema kryesore e data warehouse-it që do të përdoret
në krerët në vijim për realizimin e zgjidhjes.
Kreu IV: Në këtë kre vijohet me prezantimin e një tjetër elementi thelbësor të zgjidhjes
informatike, atë të mjeteve të inteligjencës së biznesit. Në seksionet e parë bëhet një
përshkrim teorik i inteligjencës së biznesit dhe mjeteve kryesore IB. Më pas vijohet me
analizimin e mjeteve OLAP, të cilët përbëjnë dhe mjetet kryesore që do të përdoren për
parashikimin dhe administrimin e mjeteve monetare.
Kreu V: Në këtë kre prezantohen teknika të avancuara data mining, si mjete të inteligjencës
së biznesit, përmes të cilave mund të kryhen analiza financiare komplekse me qëllim
zbulimin e njohurive (knowledge discovery) të reja nga të dhënat e data warehouse-it dhe
parashikimin e tyre në të ardhmen. Kreu është i organizuar me dy komponentë kryesorë:
vështrim teorik mbi teknikat e data mining dhe analizimin e teknikave data mining të serive
kohore financiare, që përbëjnë dhe teknikat kryesore që përdoren për analizimin e të
dhënave financiare të data warehouse-it.
Kreu VI: Në këtë kre vijohet me prezantimin e një teknike tjetër të avancuar data mining,
atë të rrjetave neurale artificiale, që përdoret për zbulimin e njohurive dhe parashikimin e
serive kohore financiare. Kreu përmban një vështrim teorik të rrjetave neurale artificiale
dhe mënyrën e implementimit të tyre për seritë kohore financiare.
Kreu VII: Në këtë kre paraqiten disa aplikime praktike të zgjidhjes së paraqitur në studim.
Fillimisht përshkruhet ambienti i përdorur për realizimin e aplikimeve, mënyra e ndërtimit
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të data warehouse-it, si dhe disa analiza financiare të zhvilluara përmes mjeteve OLAP,
teknikave data mining të auto-regresionit dhe rrjetat neurale.
Kreu VIII: Në këtë kre paraqitet një model real për mbledhjen e të ardhurave për
institucionet buxhetore që sipas legjislacionit gëzojnë autonomi financiare. Modeli që
paraqitet në këtë kre është aplikuar me sukses në Fakultetin e Shkencave të Natyrës
(FSHN). Modeli përfshin të gjitha etapat, që nga analiza e procesit, identifikimi i
problematikave, mbledhja dhe transferimi i të dhënave dhe përdorimi i tyre për
parashikimin dhe administrimin e mjeteve monetare të vetë institucionit.
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KREU II:

PARASHIKIMI DHE ADMINISTRIMI I MJETEVE MONETARE NË FINANCAT
PUBLIKE

2.1. Cikli i Menaxhimit Financiar Publik
Menaxhimi financiar publik në Republikën e Shqipërisë realizohet nga Ministria e
Financave. Me qëllim të kuptimit sa më të plotë të këtij studimi, është e rëndësishme të
qartësohet roli i Ministrisë së Financave në menaxhimin e financave publike, cikli i
menaxhimit financiar dhe të paraqiten detajet e nevojshme mbi procesin e administrimit
dhe parashikimit të mjeteve monetare.
Misioni i Ministrisë së Financave është arritja e stabilitetit ekonomik nëpërmjet drejtimit
me efiçencë, efektivitet dhe transparencë të financave publike [9].
Cikli i menaxhimit financiar publik nis me procesin e përgatitjes së buxhetit vjetor, i cili
miratohet në Kuvendin e Shqipërisë. Pasi buxheti i miratuar detajohet dhe regjistrohet në
SIFQ, nisin proceset e tjera të ciklit si ekzekutimi i buxhetit, menaxhimi i angazhimeve,
menaxhimi i aktiveve fikse, menaxhimi i pagesave, menaxhimi i të ardhurave dhe
menaxhimi i mjeteve monetare. Këto procese janë esenciale për proceset e tjera të ciklit që
është menaxhimi i borxhit publik, rishikimi i buxhetit dhe raportimi fiskal. Cikli i
menaxhimit financiar mbyllet me procesin e auditimin dhe vlerësimit.
Në formë skematike cikli i menaxhimit të buxhetit përshkruhet në figurën e mëposhtme:
1

0

Ekzekutimi i
Buxhetit

Përgatitja e
Buxhetit

2

Menaxhimi i
Angazhimeve
2

7

Auditimi dhe
Vlerësimi

6

3

Menaxhimi i
Pagesave

3

Menaxhimi i
Aktiveve

Menaxhimi i të
Ardhurave

Menaxhimi i
4
Mjeteve Monetare

Rishikimi i Buxhetit
Raportimi Fiskal

5

Menaxhimi i
Borxhit

Figurë 1: Cikli i Menaxhimit Financiar
2.2. Sistemi Informatik Financiar i Qeverisë (SIFQ)
Një hap i rëndësishëm i bërë drejt realizimit të misionit të MF-së, është implementimi i
sistemit SIFQ, i cili është në funksionim të plotë që nga viti 2010.
1

Sistemi SIFQ është aktualisht burimi i vetëm i informacionit financiar të Qeverisë,
nëpërmjet të cilit kryhet i gjithë procesi i ekzekutimit të buxhetit të shtetit të njësive të
qeverisjes së përgjithshme të shtrira në të gjithë vendin dhe raportimi i konsoliduar
financiar i Qeverisë. Funksionalitet e këtij sistemi janë një përkthim i qartë dhe i
kujdesshëm i të gjitha rregullave të kontrollit të brendshëm financiar lidhur me këtë proces,
mbështetur në bazën ligjore në fuqi, duke e bërë atë një sistem mjaft potencial, të vlerësuar
shumë pozitivisht edhe nga organizma ndërkombëtare si Banka Botërore, Fondi Monetar
Ndërkombëtar, Bashkimi Evropian etj.
Sistemi SIFQ përdoret nga stafi i MF-së, 36 Degë Thesari (DTH) përmes së cilave
institucionet buxhetore kryejnë të gjithë aktivitetin e tyre financiar dhe që nga viti 2013
sistemi aksesohet online edhe nga 15 institucione buxhetore, të cilët kryejnë aktivitetin e
tyre financiar direkt në sistem dhe jo përmes DTH përkatëse.
Funksionalitetet e sistemit SIFQ klasifikohen si më poshtë:
•

Buxhetimi (përcaktimi i tavaneve buxhetore, detajimi i buxhetit dhe lëshimi i
buxhetit);

•

Prokurimi dhe menaxhimi i pagesave (angazhimet dhe urdhrat e blerjeve, kërkesat
për shpenzime, ekzekutimi i pagesave);

•

Menaxhimi i mjeteve monetare dhe të ardhurave (të hyrat e arkëtuara, kontabilizimi
i të ardhurave dhe shpërndarja, rakordimi i skedarit të bankës, parashikimi i mjeteve
monetare);

•

Menaxhimi i aktiveve fikse (menaxhim offline i aktiveve fikse, ditari, shtesat,
transaksionet dhe amortizimi i aktiveve).

Sistemi SIFQ është pjesë e platformës ERP (Enterprise Resource Planning) Oracle EBusiness Suite, me dy komponentë: Financiari dhe Zinxhiri i furnizimit (financial and
supply chain) dhe përbëhet nga këto module:
Financiari
•

Libri i madh / General Ledger (GL)/ Raportet

•

Buxheti i Sektorit Publik / Public Sector Budgeting (PSB)

•

Të Pagueshmet / Accounts Payables (AP)

•

Të Arkëtueshmet / Account Receiveables (AR)

•

Menaxhimi i Mjeteve Monetare / Cash Management (CM))

•

Aktivet / Fixed Assets (FA)

Zinxhiri i furnizimit (Supply Chain)
•

Blerjet / Purchasing (PO)
2

Procedurat e punës në SIFQ pasqyrohen në skemën e paraqitur në figurën 2.

Figurë 2: Cikli funksional i sistemit SIFQ
Zgjidhja e sistemit është bazuar në bazë të dhënash relacionale (RDBMS), Oracle Database
11g Enterprise Edition Release 11.1.0.7.0.
2.3. Përkufizime dhe Objektiva të Administrimit të Mjeteve Monetare
Administrimi i mjeteve monetare mund të përkufizohet si “strategjia dhe proceset
shoqëruese për menaxhimin me efektivitet të fluksit të mjeteve monetare dhe parasë
gjendje, si brenda qeverisë ashtu edhe ndërmjet qeverisë dhe sektorëve të tjerë” [10].
Administrimi i mjeteve monetare është një detyrë ditore përmes së cilës sigurohet
ekzistenca e likuiditeteve të mjaftueshme për të zgjidhur likuiditetet e nevojshme ditore
[11].
Të gjitha përkufizimet e administrimit të mjeteve monetare e vënë theksin tek pasja e
mjeteve monetare në kohën e duhur. Në [12] Storkey ofron këtë përkufizim “administrimi
i mjeteve monetare është të paturit të sasisë së duhur të tyre në vendin dhe kohën e duhur
për të përmbushur detyrimet e qeverisë në mënyrën më efektive të mundshme”.
Përkufizime të tjera theksojnë administrimin aktiv të mjeteve monetare të tepricave ose
deficiteve të përkohshme të tyre [12].
Parashikimi i fluksit të mjeteve monetare ose administrimi i fluksit të mjeteve
monetare është një aspekt kyç i menaxhimit financiar të një biznesi, planifikimit të
nevojave të ardhshme për para për të shmangur një krizë në likuiditet [13].
Menaxhimi i likuiditeteve përdoret si një term i përgjithshëm, i cili përfshin administrimin
e mjeteve monetare dhe parashikimin e fluksit të tyre.
Administrimi i mjeteve monetare ka këto objektiva kryesore [14]:
3

•

Të sigurojë se ka para mjaftueshëm në dispozicion për të paguar shpenzimet në
kohën e duhur;

•

Të merret borxh vetëm kur është e nevojshme dhe të minimizojë koston e borxhit
të qeverisë;

•

Të minimizojë akumulim të tepërt të mjeteve monetare, e cila ndërkohë qëndron e
papërdorshme;

•

Të minimizojë risqet, duke investuar tepricat e përkohshme në mënyrë produktive,
përkundrejt një kolaterali të përshtatshëm.

Administrimi efektiv i mjeteve monetare kontribuon në një zbatim sa më normal të
objektivave operacional të politikës fiskale, strategjisë së menaxhimit të borxhit publik dhe
politikës monetare.
2.4. Vështrim dhe Analizë mbi Praktikën Aktuale të Parashikimit dhe Administrimit
të Mjeteve Monetare
2.4.1. Vështrim i Përgjithshëm
Moduli i menaxhimit të parave i sistemit SIFQ është shumë i kufizuar në funksionalitete,
gjë që nuk mundëson një administrim dhe parashikim të saktë dhe efektiv të mjeteve
monetare.
Në përgjithësi, administrimi aktual i mjeteve monetare fokusohet në objektiva afatshkurtra;
Menaxhimi i likuiditetit në mungesën e likuiditetit paraprak dhe planifikimi i riskut
karakterizohet nga ndërhyrje administrative afatshkurtra në minutën e fundit, të cilat nuk
janë në gjendje të sigurojnë qëndrueshmëri afatgjatë [11].
Praktika aktuale e parashikimit të fluksit të mjeteve monetare konsiderohet kryesisht një
detyre administrative, praktikisht është një version i përshtatur periodikisht i planit të
buxhetit, ndaj edhe versioni aktual nuk tregon projeksione reale të hyrjeve dhe daljeve të
mjeteve monetare [11].
Parashikimet e fluksit të mjeteve monetare dhe menaxhimi i riskut nuk përdoren për
qëllime planifikimi dhe matjeje të rezultateve të veprimeve të planifikuara, gjë që do të
thotë që efektet afatgjata nuk merren në konsideratë.
Procesi i parashikimit dhe administrimit të mjeteve monetare kryhet nga Drejtoria
Operacionale e Thesarit (DOTH), në Drejtorinë e Përgjithshme të Thesarit (DPTH) në MF.
Llogaria Unike e Thesarit (Treasury Single Account – TSA) është llogaria e vetme për
administrimin e mjeteve monetare për Qeverinë Qendrore. Kjo llogari ndodhet pranë
Bankës së Shqipërisë (BSH) dhe operon në katër monedhat kryesore; në LEK, ku bazohet
pjesa më e madhe e aktivitetit ekonomik dhe financiar të qeverisë, në Euro, e cila
përfaqëson flukset hyrëse të borxhit të marrë si dhe në shlyerjen e detyrimeve për të, në
USD si dhe në SDR.
Për menaxhimin e saj është ndërtuar një sektor i veçantë në DOTH në DPTH.
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Administrimi i mjeteve monetare është një proces në të cilin marrin pjesë disa drejtori të
ndryshme të Ministrisë së Financave. DPTH është përgjegjëse për monitorimin e fluksit
dhe balancës së mjeteve monetare dhe ekzekuton transaksionet ditore përmes sistemit
SIFQ.
Drejtoria e Përgjithshme e Buxhetit (DPB) përgatit tabelën fiskale, e cila paraqet profilin
mujor të buxhetit sipas burimeve kryesore të të ardhurave dhe sipas klasifikimit ekonomik.
Të dhënat për të ardhurat jepen nga Drejtoria e Përgjithshme e Politikave Makroekonomike
dhe e Çështjeve Fiskale (DPPMÇF) ndërsa të dhënat e borxhit nga Drejtoria e Përgjithshme
e Borxhit Publik (DPBP).
DPPMÇF është përgjegjëse për përgatitjen e pritshmërisë nga të ardhurat në buxhet dhe
është gjithashtu përgjegjëse për një profil mujor të të ardhurave.
Lidhur me shpenzimet, qëllimi i tabelës fiskale, është të ofrojë një benchmark për
monitorimin dhe raportimin mbi ekzekutimin e buxhetit brenda vitit fiskal [15].
Profili i shpenzimeve në tabelën fiskale përbën bazën për ekzekutimin e shpenzimeve nga
DPTH. Çdo fillim viti, ministritë e linjës sjellin në format Excel pranë DPTH planet e tyre
të likuiditetit për pagat, shpenzimet operacionale dhe shpenzimet kapitale për të gjithë
vitin, të detajuar sipas institucioneve të tyre të varësisë. Planet e likuiditetit kontrollohen
nga DPTH me qëllim që shuma totale për secilin muaj të jetë brenda shpenzimeve mujore
në tabelën fiskale. Ky plan importohet në sistemin SIFQ dhe përbën limitet mujore për
pagesat. Më tej, DPTH kryen një sërë analizash, duke marrë në konsideratë, planet e
likuiditetit, të dhënat historike, planin e borxhit të përgatitur nga DPBP, së bashku me
skedulimin e pagesave dhe profilin e shpenzimeve dhe përgatit planin ditor të mjeteve
monetare për të gjithë vitin fiskal [15].
Plani ditor përcakton një limit për pagesat ditore dhe përdoret për të monitoruar pagesat
gjatë vitit.
2.4.2. Proceset e Parashikimit dhe Administrimit të Mjeteve Monetare
Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit është drejtoria kryesore përgjegjëse për parashikimin
dhe administrimin e mjeteve monetare. Për këtë qëllim, DPTH kryen një sërë aktivitetesh
dhe mbledh dhe analizon informacione që vijnë nga burime të ndryshme brenda dhe jashtë
MF-së.
Së pari, DPTH mbledh informacion mbi gjendjen e llogarive. Informacioni mbi TSA-në
merret online nga BSH. Statusi i llogarive në monedhë të huaj është gjithashtu disponibël
çdo ditë. Balancat e llogarive tranzitore të mbajtura në bankat e nivelit të dytë përfshihen
çdo ditë në TSA dhe kontabilizohen rregullisht. Buxheti qendror dhe buxhetet e Pushteteve
lokalë ekzekutohen përmes sistemit SIFQ, duke bërë që mos të ketë asnjë institucion të
qeverisë së përgjithshme që nuk përfshihet në buxhet dhe në llogari.
Informacioni mbi të ardhurat e mbledhura merret nga dy burime të ndryshme:
1. Nga BSH – BSH dërgon çdo ditë një skedar elektronik, i cili mban informacion mbi
të ardhurat e mbledhura çdo ditë në TSA. Informacioni është agregat dhe mban
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shumën totale të të ardhurave të mbledhura në secilën Bankë të Nivelit të Dytë
(BND).
2. Nga BND – Të ardhurat mblidhen në llogari tranzitore që mbahen në BND. Secila
BND dërgon në MF çdo ditë një skedar elektronik bankar, i cili mban informacion
të detajuar mbi të ardhurat e mbledhura në llogaritë tranzitore përkatëse, por ky
informacion nuk është i detajuar në nivelin e klasifikimit ekonomik. Këto skedarë
importohen dhe rakordohen në sistemin SIFQ.
Informacioni mbi të ardhurat tatimore në SIFQ nuk është i detajuar sipas tipit të të ardhurës,
për këtë arsye Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve (DPT) dhe Drejtoria e Përgjithshme e
Doganave (DPD) sjellin në MF detajimin sipas tipit të të ardhurës për çdo transaksion të
kryer. Ky informacion regjistrohet në SIFQ, kontabilizohet dhe postohet në modulin e
Librit të Madh. Aktualisht, MF dhe DPT e shkëmbejnë këtë informacion elektronikisht dhe
i gjithë procesi kryhet automatikisht përmes teknikave informatike të implementuara,
ndërsa me DPD, procesi kryhet manualisht.
Veç informacionit mbi të ardhurat e mbledhura, për kryerjen e administrimit dhe
parashikimit të mjeteve monetare, nevojitet edhe informacioni mbi të ardhurat e
parashikuara për t’u mbledhur. Ky informacion sillet nga DPPMÇF dhe DPB. Këto dy
drejtori nuk përdorin ndonjë sistem apo mjet të avancuar për përgatitjen e parashikimit të
të ardhurave. Analiza dhe praktika ka treguar që këto parashikime nuk janë të sakta dhe
nuk reflektojnë realisht të ardhurat e pritshme. Sistemi SIFQ ka të dhëna historike mbi të
ardhurat që nga viti 2010.
Informacioni që ofrohet nga DPBP lidhur me të hyrat dhe daljet e borxhit është i një
rëndësie të veçantë për parashikimin dhe administrimin e mjeteve monetare. Ky
informacion është i disponueshëm në sistemin e menaxhimit të borxhit publik (DMFAS)
dhe DPBP bazuar në të dhënat e regjistruara në DMFAS, përgatit dhe dërgon në DPTH
informacionin e nevojshëm në format Excel. Dokumentet Excel përditësohet rregullisht
kur ndodhin ndryshime.
Sistemi SIFQ mban informacion të saktë mbi shpenzimet e kryera. Regjistrimi i këtij
informacioni bëhet nga DTH në favor të institucioneve buxhetore dhe nga 15 institucione
buxhetore që aksesojnë sistemin SIFQ. Ndërsa, lidhur me pagesat e pritshme të buxhetit,
DPTH ka shumë pak informacion. SIFQ ofron mundësinë e regjistrimit të angazhimeve
paraprake, kontratave dhe skedulimit të pagesave, por duke qenë se vetëm 15 institucione
buxhetore kanë akses të drejtpërdrejtë në SIFQ, institucionet që operojnë përmes Degës së
Thesarit, i regjistrojnë angazhimet dhe skedulin përkatës në momentin që kryejnë
ekzekutimin e pagesës ose këstit të parë të kontratës/angazhimit. Pra deri në këtë moment,
DPTH nuk ka informacion mbi angazhimet e marra nga institucionet buxhetore (përjashtim
bëjnë 15 institucionet buxhetore që aksesojnë direkt sistemin SIFQ), ndaj dhe informacioni
mbi detyrimet dhe pagesat e pritshme është i pjesshëm, gjë që ndikon në procesin e
parashikimit dhe administrimit të mjeteve monetare.
Bazuar në mbledhjen dhe analizën e të dhënave të lartpërmendura, DPTH përgatit
parashikimet ditore të mjeteve monetare. Krahason parashikimin me gjendjen korrente të
TSA-së, analizon parashikimin e fluksit të mjeteve monetare dhe merr vendim mbi
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veprimet që duhet të ndërmarrë. Ky funksion ekziston në SIFQ por është i limituar
kryesisht në ndalimin e menjëhershëm të pagesave, ose për një afat kohor një mujor, pa
marrë parasysh efektin afatgjatë.
Bazuar në parashikimin ditor të mjeteve monetare, DPTH përcakton limitet ditore për
pagesat, për secilën Degë Thesari. Kjo nënkupton që në rast pamjaftueshmërie likuiditeti,
pagesat ndërpriten për maksimumi një afat një mujor. DPTH cakton limite ditore të paktën
tre herë në ditë, në tre sesione.
Në kushtet aktuale, DPTH nuk është në gjendje të japë urdhrin e duhur për DPBP, kur
kërkon ekzekutimin e një transaksioni. Duke qenë se nuk ekziston një parashikim i
besueshëm i fluksit të mjeteve monetare, nuk mund të dallohen pozicionet afatshkurtra dhe
afatgjata dhe DPBP nuk është gati të veprojë si pjesëmarrës aktiv në treg. Aktualisht
drejtoria e borxhit mbulon mungesat në para herë pas here. Tepricat e përkohshme nuk
hidhen në treg pasi thesari nuk jep një urdhër të tillë dhe drejtoria e borxhit nuk është e
përgatitur për këto lloje transaksionesh [11].
Lidhur me pagesat në monedhë të huaj, ato kryhen aktualisht nga vetë institucionet
buxhetore. Institucionet buxhetore kontrollojnë kursin e këmbimit valutor të bankave të
nivelit të dytë dhe urdhërojnë konvertimin sipas një banke të caktuar. Degët e thesareve
ekzekutojnë transaksionet siç urdhërohen nga institucionet buxhetore, që nënkupton se ato
veprojnë në monedhën LEK në bankat e nivelit të dytë, ndërkohë që bankat ekzekutojnë
pagesat në monedhë të huaj. DPTH përgatit parashikime të fluksit të mjeteve monetare
duke u bazuar në të dhënat që merr nga DPPMÇF dhe DPB. Të dhënat e ofruara nga njësitë
tjera të MF-së janë të dhëna të rregulluara sezonalisht në planin e buxhetit. Në figurën 3
paraqitet cikli aktual i fluksit të mjeteve monetare.
$

Fatura/Pagesa –
Netimi i Bankës

Banka e
Shqipërisë
Skedari TSA

Banka e Nivelit
të Dytë

Profili i
Shpenzimeve

Skedari i BND
Të ardhurat e mbledhura
sipas llojit

SIFQ

Plani i fluksit
të parasë (A&Sh)

Drejtoria e
Përgjithshme e
Tatimeve

Parashikimi i
të ardhurave

Të hyrat & të dalat
e borxhit
Manuale

DPB

DPPMÇF

Plani i fluksit
të parasë
(shpenzimet)

Plani i fluksit të parasë (A&Sh)
Të ardhurat e mbledhura
sipas llojit

Drejtoria e
Përgjithshme e Doganave

Institucioni Buxhetor

Figurë 3: Cikli i fluksit të mjeteve monetare
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DPBP

2.5. Analiza e Proceseve
Në seksionin paraardhës përshkruam proceset aktuale të parashikimit dhe administrimit të
mjeteve monetare. Në këtë seksion do të analizojmë secilin prej tyre për të identifikuar
problemet që shkaktojnë efiçencë të ulët në parashikimin dhe administrimin e mjeteve
monetare në MF.
Nisur nga situata aktuale, aksesimi online i sistemit të BSH-së, për të kontrolluar dhe
verifikuar gjendjen e llogarive, ofron të dhëna të mjaftueshme dhe të sakta, në kohën e
duhur, për qëllime të administrimit të mjeteve monetare. Gjithashtu, konstatohet se nuk
është i nevojshëm, centralizimi i mëtejshëm i të hyrave nga të ardhurat.
Të dhënat historike dhe informacioni i ofruar nga DPPMÇF dhe DPB nuk ofrojnë një bazë
të mjaftueshme për përgatitjen e një parashikimi të saktë të likuiditetit të mjeteve monetare.
Kjo është një pengesë për menaxhimin efikas të likuiditetit duke minimizuar përfitimet e
mundshme dhe sjellë kosto shtesë financiare. Në mungesë të të dhënave relevante për
krahasim midis statusit të parashikuar dhe atij aktual, nuk mund të maten kostot përkatëse
apo përfitimet e parealizuara.
Një tjetër rrezik potencial që ndikon në parashikimin dhe administrimin e likuiditetit vjen
nga DPBP. Informacioni i përditësuar ofrohet nga DPBP kur gjykohet e nevojshme, në
këtë mënyrë ky informacion është jashtë kontrollit të DPTH, e cila është dhe drejtoria
përgjegjëse për administrimin dhe parashikimin e mjeteve monetare. Informacioni mbi
borxhin nxirret kryesisht nga sistemi për menaxhimin e borxhit publik (DMFAS), dhe
përpunohet më tej nga punonjësit e kësaj drejtorie. Në çdo rast, ndërhyrjet njerëzore
paraqesin një rrezik, pasi mund të cenohet saktësia e informacionit.
Siç u përmend edhe më lart, ekzekutimi i pagesave kryhet përmes sistemit SIFQ, për këtë
arsye këto të dhëna janë të sakta dhe të besueshme. Por ato janë të pamjaftueshme për të
mbështetur administrimin e likuiditeteve. Për një administrim efiçent, nevojiten të dhëna
mbi shpenzimet e planifikuara dhe ky informacion është i disponueshëm vetëm pjesërisht.
Për këtë arsye, menaxhimi efiçent i likuiditetit është i limituar, edhe pse funksionaliteti
ekziston në SIFQ.
Gjithashtu, edhe parashikimi ditor i mjeteve monetare ka probleme me saktësinë. Rrjedha
aktuale e informacionit nuk ofron një bazë solide dhe të qëndrueshëm për këtë aktivitet. As
informacioni mbi të ardhurat, as informacioni mbi ekzekutimin e buxhetit dhe as praktika
aktuale e menaxhimit të likuiditetit nuk mund të konsiderohen të kënaqshme për një
menaxhim efikas të likuiditetit.
Administrimi i mjeteve monetare dhe parashikimi i mjeteve monetare trajtohen veçmas
duke mos formuar një sistem koherent. Kjo do të thotë që planifikimi fokusohet në planet
e menaxhimit të mjeteve monetare dhe gjatë këtij planifikimi, planet për fluksin e mjeteve
monetare nuk merren në konsideratë.
Rrjedha e përshkruar e informacionit dhe praktika që aplikohet, kufizojnë potencialin për
një planifikim të saktë të transaksioneve, pasi DPTH nuk ka në dispozicion informacionin
e nevojshëm për një vendimmarrje të mirë bazuar.
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Vendosja e limiteve ditore mund të konsiderohet një reagim pasiv, i minutës së fundit dhe
mund të ketë një efekt negativ në stabilitetin ekonomik dhe ligjor të vendit. Vendosja e
limitit ditor, i cili në rast mungesash likuiditeti do të ndërpresë ekzekutimin e pagesave,
nuk e zgjidh problemin, por vetëm e shtyn atë për më vonë. Në historinë e MF-së, shpesh
është arritur limit ditor, çfarë vërteton se procesi i menaxhimit të mjeteve monetare nuk
është efikas. Nga ana tjetër, vazhdimi i kësaj praktike, nuk jep asnjë garanci për mos ri
përsëritjen e këtij problemi në të ardhmen, ndaj dhe kjo praktikë nuk ofron qëndrueshmëri
afat-gjatë. Veprimi i vendosjes së limitit ditor kontribuon në shtrembërimin e fakteve, që
do të thotë se mungesa e vërtetë e likuiditetit në sistem vështirë se mund të matet (pasi
pjesëmarrësit e sistemit frenohen të hedhin kërkesa të reja për pagesë në sistem dhe
rrjedhimisht MF-ja nuk mund të masë volumin real të pagesave).
Një element tjetër që ndikon në administrimin e mjeteve monetare është edhe paaftësia për
të koordinuar veprimet mes DPTH dhe DPBP lidhur me pjesëmarrjen aktive në treg, gjë
që ndikon në funksionimin e DPTH dhe për rrjedhojë në të gjithë procesin. Është jashtë
qëllimit të këtij studimi trajtimi me detaje i problematikës së borxhit publik.
Lidhur me procesin e pagesave në monedhë të huaj, siç u përshkrua edhe në seksionin
paraardhës, nevojitet që problematika e evidentuar të adresohet me qëllim që të
përmirësohet procesi i administrimit dhe parashikimit të mjeteve monetare. Sipas
praktikave më të mira, nuk është detyrë e institucioneve buxhetore të kryejnë këmbime
valutore, por është DPTH që inicion këto lloje transaksionesh.
Së fundi, planet e fluksit të mjeteve monetare nuk janë realiste pasi këto plane nuk
reflektojnë të hyrat dhe të dalat e pritshme. Përgatitja e planeve të fluksit të mjeteve
monetare trajtohen thjesht si procese rutinë, ku institucionet buxhetore nuk ofrojnë
informacione të sakta, por, në shumicën e rasteve, ndarje të barabarta matematikore të
planit sipas muajve, brenda vitit fiskal. Këto plane nuk përmbushin kërkesat për një plan
real të fluksit të mjeteve monetare, pasi këto plane:
•

Nuk reflektojnë hyrjet dhe daljet e pritshme; këto plane janë praktikisht versione të
rregulluara sezonalisht të planit të buxhetit;

•

Nuk qartësohen pritshmëritë e këtyre planeve; p.sh. Planet e fluksit të mjeteve
monetare duhet të reflektojnë tendencat reale mbi të cilat të bëhet vendimmarrja;

•

Mungon analiza e rregullt e planit të fluksit të mjeteve monetare, rezultatet e
analizës nuk reflektohen.

Planet e fluksit të mjeteve monetare nuk përgatiten dhe të rishikohen rregullisht nga
institucionet buxhetore.
2.6. Konkluzione
Bazuar në përshkrimin dhe analizën e zhvilluar në këtë kre, në formë të përmbledhur mund
të themi se procesi i parashikimit dhe administrimit të mjeteve monetare është një proces
kompleks, realizimi i të cilit varet nga një sërë faktorësh të shpërndarë jo vetëm në
Ministrinë e Financave por edhe në institucionet e tjera të qeverisjes së përgjithshme. Veç
kësaj, më sipër doli qartë fakti se administrimi i mjeteve monetare është reduktuar në një
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proces pasiv, ndërsa parashikimi i tyre është një proces që kryhet rregullisht, por është
shpesh jo realist, gjë që sjell pasoja në menaxhimin e saktë të likuiditeteve të qeverisë.
Për kryerjen e administrimit dhe parashikimit të mjeteve monetare nevojitet mbledhja dhe
përpunimi i një sërë informacionesh të sakta nga burime të ndryshme (brenda dhe jashtë
MF-së) dhe kryqëzimi dhe analizimi i tyre me metoda bashkëkohore. Me qëllim kryerjen
e këtyre funksioneve, nevojitet që këto të dhëna të ruhen në një bazë të vetme të dhënash
dhe të jenë të disponueshme në çdo kohë për analizim dhe përpunim. Për të adresuar
shumicën e çështjeve të ngritura në këtë kre, duke iu përmbajtur metodologjisë së
parashikimit dhe administrimit të mjeteve monetare që përdor aktualisht MF-ja (ndryshimi
i metodologjisë kërkon një studim të plotë nga pikëpamja ekonomike dhe nuk është pjesë
e këtij studimi), nevojitet një zgjidhje informatike e cila duhet të realizojë:
1. Mbledhjen e të dhënave të sakta, në format elektronik, nga burime të ndryshme
brenda dhe jashtë MF-së. Është e preferueshme që të dhënat të gjenerohen
automatikisht nga sisteme informatike të besueshme. Për një zgjidhje sa më të saktë
dhe gjithëpërfshirëse, procesi i informatizimit duhet të shtrihet në të gjitha njësitë
që ofrojnë informacion, por duke qenë se një pjesë e tyre ndodhen jashtë MF-së,
mund të gjendjen zgjidhje alternative përmes të cilave të sigurohet saktësia dhe
periodiciteti i duhur i informacionit;
2. Marrjen e të dhënave në rrugë elektronike sipas një protokolli komunikimi të mirë
përcaktuar dhe plani kohor të duhur, që përmbush nevojat për administrim dhe
parashikim të mjeteve monetare. Raportimi elektronik do të siguronte marrjen e
informacionit në kohën e duhur dhe pa përfshirjen e personelit shtesë. Gjithashtu,
kjo mënyrë, duke zbatuar me rigorozitet protokollet e komunikimit, do të
garantonte dhe saktësinë dhe paprekshmërinë e të dhënave;
3. Mbledhjen e informacionit në një ambient të vetëm, duke i ofruar MF-së mundësinë
për analizimin e tij;
4. Përdorimin e mjeteve dhe teknikave informatike bashkëkohore për analizimin e të
dhënave, zbulimin e njohurive të reja, marrjen e vendimeve dhe përcaktimin e
veprimeve të mëtejshme mbi bazën e fakteve konkrete, duke sjellë si rezultat
efektivitet dhe efiçencë në administrimin mjeteve monetare dhe një parashikim sa
më pranë realitetit;
5. Lehtësi në përdorim për përdoruesit fundorë dhe një pamje të plotë për nivelin
menaxherial.
Nga analiza e bërë në këtë kre, mund të identifikojmë se cilat janë burimet që ofrojnë
të dhëna që nevojiten për kryerjen e administrimit dhe parashikimit të mjeteve
monetare dhe që janë pjesë përbërëse e këtij procesi:
1. Sistemi SIFQ;
2. Sistemi tatimor;
3. Sistemi doganor;
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4. Institucionet Buxhetore;
5. Drejtoria e Përgjithshme e Buxhetit;
6. Drejtoria e Përgjithshme e Borxhit Publik;
7. Drejtoria e Përgjithshme e Politikave Makroekonomike dhe Çështjeve Fiskale.
Në krerët në vijim do të shtjellojmë në detaje zgjidhjen informatike dhe teknikat për
parashikimin dhe administrimin e mjeteve monetare.
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KREU III:

DIZAJNI KONCEPTUAL I DATA WAREHOUSE
ADMINISTRIMIN E MJETEVE MONETARE

PËR

PARASHIKIMIN

DHE

3.1. Hyrje
Qëllimi i këtij studimi është përdorimi i teknikave të inteligjencës së biznesit për
përmirësimin e parashikimit dhe administrimit të mjeteve monetare. Aplikimi i
teknologjisë së informacionit është rritur ndjeshëm në çdo fushë të biznesit, nga
aplikacionet më të thjeshta në ato më të avancuara dhe komplekse. Shumë kërkime
shkencore janë fokusuar në përdorimin e teknologjisë së informacionit për të suportuar
vendimmarrjen.
Administrimi dhe parashikimi i mjeteve monetare nuk është një proces transaksional që
kryhet nëpërmjet përdorimit të një sistemi informatik transaksional, por është një proces
që kryhet mbi bazën e analizimit të të dhënave të ndryshme, duke ofruar fakte dhe analiza
që ndihmojnë në marrjen e vendimeve. Të dhënat që nevojiten për të administruar dhe
parashikuar mjetet monetare mblidhen nga burime të ndryshme, disa prej të cilave
importohen në sistemin transaksional SIFQ dhe disa të tjera analizohen jashtë sistemit nga
punonjësit e DPTH. Gjithsesi, burimi kryesor i informacionit ofrohet nga sistemi SIFQ,
nëpërmjet modulit të Librit të Madh, në të cilin ndodhet të gjitha të dhënat e kontabilizuara
të Qeverisjes së Përgjithshme dhe që shërben si zemra e sistemit SIFQ. Duke qenë se
burimet e informacionit janë të ndryshme, formati i raportimit ashtu sikurse edhe formati i
të dhënave, është i ndryshëm, gjë që natyrshëm krijon vështirësi apo probleme gjatë
procesit të mbledhjes dhe analizimit të tyre. Kjo çështje do të adresohet më gjerësisht në
këtë kre. Informacioni i grumbulluar (brenda dhe jashtë sistemit) analizohet me metoda
manuale dhe duke u bazuar në këto analiza, por edhe në eksperiencën, profesionalizmin
dhe intuitën e punonjësve të DPTH, realizohet procesi i administrimit dhe parashikimit të
mjeteve monetare. Vërehet qartë, që për shkak të faktorëve të lartë përmendur, efiçenca,
efektiviteti dhe saktësia e procesit bazohet mbi të gjitha në kapacitetet njerëzore dhe më
pak në teknologjinë e informacionit. Gjithashtu, realizimi i tij pa mjete të mirëfillta
teknologjike, kërkon kohë të kryhet. Qëllimi i këtij studimi është përdorimi i një sistemi
informatik dhe mjeteve dhe metodave informatike, për të minimizuar faktorin njerëzor,
rritur efektivitetin, efikasitetin dhe saktësinë e procesit, me qëllim që parashikimi dhe
administrimi i mjeteve monetare të kryhet mbi një analizë të mirëfilltë dhe të bazuar në
fakte reale. Të dyja proceset që do të analizojmë në këtë studim, sjellin nevojën për
vendimmarrje, konkretisht: menaxherët e lartë të financave publike marrin vendime të
rëndësishme për administrimin e mjeteve monetare (investime, huamarrje etj.); menaxherët
e lartë të financave marrin vendime duke përcaktuar parashikimin e mjeteve monetare
vjetore, 3 mujore, mujore apo ditore, caktimin e limiteve ditore etj. Për të informatizuar
këto procese, nevojitet që të ndërtohet një zgjidhje informatike që të suportojë
vendimmarrjen përmes analizimit të të dhënave. Sisteme të tilla quhen sisteme që
suportojnë vendimmarrjen (DSS – Decision Support Systems).
Një sistem DSS është një grup teknikash dhe mjetesh të zgjerueshme dhe interaktive TI, të
dizajnuara për procesimin dhe analizimin e të dhënave dhe për të mbështetur menaxherët
në marrjen e vendimeve. Për të realizuar këtë, sistemi kryqëzon burime individuale të
menaxherëve me burimet e kompjuterit për të përmirësuar cilësinë e vendimeve të marra
[16].
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Data warehouse (DW) është zemra e mjedisit të arkitektuar dhe është themeli i të gjitha
procesimeve DSS [17].
Në këtë kre do të prezantojmë një model konceptual të një data warehouse, i cili do të
përdoret si baza e një sistemi të sofistikuar për përmirësimin e parashikimit dhe
administrimit të mjeteve monetare në financat publike. Për të realizuar këtë, së pari do të
analizojmë se çfarë është një data warehouse, cilët janë komponentët e tij, teknikat e
ndërtimit dhe mjetet që përdoren, me qëllim që të përcaktojmë modelin më të përshtatshëm
të data warehouse-it që duhet të ndërtohet për qëllimin e këtij studimi. Data warehouse do
të dizajnohet në mënyrë të tillë që të mundësojë aplikimin e teknikave të inteligjencës së
biznesit, siç janë procesimi online analitik (OLAP) dhe data mining për të kryer query dhe
raportime, analiza financiare komplekse, analiza parashikuese dhe për të suportuar
vendimmarrjen, që janë vendimtare për administrimin dhe parashikimin e fluksit të mjeteve
monetare.
Në këtë kre do të analizojmë të dhënat burim, arkitekturën e data warehouse-it dhe do të
propozojmë një model shumë dimensional si zgjidhja më e përshtatshme për të arritur
qëllimin tonë.
3.2. Karakteristikat/Tiparet e një Data Warehouse
Data Warehouse është një grumbull të dhënash që mbështesin vendimmarrjen dhe ka këto
karakteristika kryesore [17]:
•

Është e orientuar sipas subjektit (subject-oriented)

•

Është e integruar

•

Është e qëndrueshme

•

Tregon evolucionin e saj me kalimin e kohës (time-variant)

Në çdo industri, grupet e të dhënave organizohen rreth aplikacioneve individuale që
suportojnë sistemet përkatëse operacional. Këto grupe të dhënash individuale duhet të
ofrojnë të dhëna për aplikime specifike me qëllim që të kryhen funksione specifike.
Në data warehouse, të dhënat ruhen sipas subjekteve të botës reale ose ngjarjeve. Të dhënat
në data warehouse organizohen në mënyrë të tillë që të gjitha grupet e të dhënave që lidhen
me të njëjtin subjekt të botës reale lidhen me njëra tjetrën. Në këtë rast thuhet se të dhënat
janë ruajtur dhe lidhur sipas subjektit [18].
Integrimi është një tjetër karakteristikë e DW dhe është aspekti më i rëndësishëm i saj. DW
popullohet me të dhëna nga burime të ndryshme të shpërndara. Me qëllim që DW të
popullohet me të dhëna, këto të dhëna konvertohen, ri formatohen, ri sekuencohen,
përmblidhen e kështu me radhë. Rezultati është që të dhënat, pasi janë ngarkuar në DW,
kanë një pamje fizike të vetme.
Të dhënat hidhen në DW në mënyrë të tillë që shumica e mospërputhjeve në nivel
aplikacioni të ç ‘bëhen. Për shembull, në sisteme të ndryshme operacionale, që mbajnë të
dhëna që do të shërbejnë si burim për data warehouse-in, kodimi i gjinisë mund të bëhet në
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forma të ndryshme si: m/f, 0/1 etj. E rëndësishme është që pavarësisht metodës apo
aplikacionit burim, kodimi në DW bëhet në një formë të vetme dhe të vazhdueshme. E
njëjta teknikë aplikohet për të gjitha çështjet që lidhen me dizajnin, siç janë konvencionet
e emërtimit, struktura kyçe, matja e atributeve dhe karakteristikat fizike të të dhënave [17].
Karakteristika tjetër e rëndësishme e DW është qëndrueshmëria. Të dhënat në sistemet
operacionale aksesohen rregullisht dhe manipulohet një rekord në njësinë e kohës. Të
dhënat përditësohen në ambientin operacional, por të dhënat e DW shfaqin një sërë
karakteristikash të ndryshme. Të dhënat e DW ngarkohen dhe aksesohen, por nuk
përditësohen (në rastin e përgjithshëm). Përkundrazi, të dhënat në data warehouse
ngarkohen si fotografi e çastit (snapshot), në format statik. Kur ndodh ndryshimi i radhës,
shkruhet një rekord snapshot-i i ri. Kjo mënyrë ofron ruajtjen e historikut në data
warehouse [17].
Karakteristika e fundit e data warehouse është ndryshueshmëria në kohë (time variant).
Ndryshueshmëria në kohë siguron që çdo e dhënë në data warehouse është e saktë në një
moment të caktuar kohe. Në disa raste, një rekordi mund t’i stampohet data, ndërsa në disa
raste të tjera, një rekord mban datën e transaksionit. Por në çdo rast, ka një formë të
markimit të kohës për të treguar momentin e kohës në të cilin rekordi është i saktë.
Mjedise të ndryshme kanë horizonte kohorë të ndryshëm. Një horizont kohor është
parametri i kohës i përfaqësuar në një mjedis. Horizonti kohor normal në një sistem
operacional është 60-90 ditë, ndërsa në një data warehouse 5-10 vjet. Si pasojë e kësaj
diference horizonti kohor, data warehouse përmban shumë më të tepër histori se çdo lloj
mjedisi tjetër.
Bazat e të dhënave operacionale përmbajnë të dhëna me vlera aktuale, saktësia e të cilave
është e vlefshme në momentin e aksesit.
Të dhënat e data warehouse nuk janë gjë tjetër veçse një seri fotografish çasti (snapshots),
secila e bërë në një moment të kohës. Efekti që krijohet nga kjo seri snapshot-esh është
krijimi në data warehouse e një historiku sekuencash aktivitetesh dhe ngjarjesh.
3.3. Përfitimet e Implementimit të Data Warehouse
Përfitimi më domethënës për implementimin e një sistemi data warehouse është pasja e një
platforme më të mirë raportimi. Kombinimi i të dhënave nga burime të ndryshme në data
warehouse e bën këtë të fundit burimin e vetëm për përdoruesit për të marrë dhe analizuar
të dhënat.
Analizat komplekse mundësohen nga mjete që mund të bëjnë drill down në shumë shtresa
të të dhënave. Me qëllim përdorimi efektiv të këtyre mjeteve, së pari duhet të ekzistojë një
infrastrukturë që suporton një grup të integruar të dhënash që mund të shërbejnë si bazë
për të ofruar një burim të vetëm informacioni. Implementimi i një data warehouse-i e
mundëson këtë burim të vetëm.
Një tjetër përfitim i implementimit dhe përdorimit të data warehouse është edhe ndarja e
sistemit të raportimit nga sistemet ekzistuese operacional. Gjenerimi i raporteve nga
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sistemet operacional e ngarkon këtë të fundit, duke sjellë ulje të performancës së sistemit,
ndërkohë që për raporte komplekse, koha e përgjigjes së sistemit operacional mund të jetë
e gjatë. Data warehouse është një sistem shumë i mirë raportimi, i cili mundëson gjenerimin
e raporteve të ndryshme, përfshirë ato komplekse dhe të shtrira në afate kohore të
ndryshme, në një ambient tjetër të veçuar nga sistemi operacional dhe në një kohë të
shkurtër.
Data warehouse i një institucioni është një ruajtës i qendërzuar informacionit të
përmbledhur dhe të detajuar nga të gjitha burimet e duhura, që përdoren për të analizuar
një biznes duke mundësuar analiza drill down dhe zbulime ad hoc nga grupe të ndryshme
përdoruesish [19].
3.4. Komponentët e Data Warehouse
Pavarësisht qëllimit dhe institucionit/organizatës për të cilin do të ndërtohet data
warehouse, komponentët e tij janë të njëjtë. Çdo data warehouse përbëhet nga të njëjtët
komponent, por ndryshimi është në mënyrën sesi këto komponentë vendosen dhe sesi
përcaktohet rëndësia e tyre specifike në arkitekturë [18].
Në diagramin e mëposhtme paraqitet arkitektura e një data warehouse me komponentët e
tij përbërës.

Figurë 4: Arkitektuar e Data Warehouse
Komponenti të dhënat burim
Të dhënat burim që vijnë në data warehouse mund të grupohen në këto kategori kryesore:
•

Të dhënat nga prodhimi: Në këtë kategori të dhënat vijnë nga sisteme të ndryshme
operacional. Bazuar në kërkesat për informacion në data warehouse, zgjidhen
segmente të dhënash nga sisteme të ndryshëm operacional, siç janë të dhënat që
merren nga sistemi SIFQ, sistemi i BSH-së etj. Karakteristika më shqetësuese e të
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dhënave të prodhimit është pabarazia. Sfida më e madhe është standardizimi dhe
transformimi i të dhënave që merren nga sisteme të ndryshme, konvertimi i të
dhënave dhe integrimi i tyre në të dhëna të dobishme për ruajtje në data warehouse.
•

Të dhënat e brendshme: Në këtë kategori të dhënat vijnë nga përdoruesit të cilët
i ruajnë ato në mënyra të ndryshme si spreadsheets, dokumente dhe ndonjëherë
edhe si baza të dhënash. Të dhënat e brendshme rrisin kompleksitetin e procesit të
transformimit dhe integrimit para se ato të ruhen në data warehouse. Duhet të
përcaktohen strategjitë për mbledhjen e tyre, të gjenden mënyra për marrjen e të
dhënave që ruhen në dokumente tekst etj. Në rastin tonë, të dhënat e ofruara nga
DPBP, përgatiten manualisht në formate Excel, po ashtu sikurse edhe parashikimet
që vijnë nga DPPMÇF. Për sa kohë që këto informacione nuk mund të gjenerohen
nga sisteme operacional dhe janë të nevojshme për procesin, marrja e tyre do të
bëhet duke përdorur skedarë standard Excel.

•

Të dhënat e arkivuara: Në sistemet operacionalë është praktikë që të dhënat e
vjetra të ruhen periodikisht në skedarë arkivash. Në data warehouse nevojiten të
dhëna historike për analiza kohore. Për këtë arsye, për marrjen e të dhënave
historike kërkohet në grupet e të dhënave të arkivuara. Këto tipe të dhënash janë të
dobishme për përcaktimin e modeleve dhe për analizën e trendeve. Në MF nuk ka
ende të dhëna të arkivuara, ndaj dhe këto tipe të dhënash nuk do të trajtohen në
studim.

•

Të dhënat e jashtme: Këto janë të dhëna që prodhohen jashtë institucionit në
sisteme operacionalë apo manualisht, kryesisht në skedarë Excel. Të dhëna të
jashtme në rastin tonë konsiderohen planet ditore dhe mujore të fluksit të mjeteve
monetare që përgatiten manualisht në formate Excel nga institucionet buxhetore.
Këto janë të dhëna të rëndësishme për vendimmarrjen, për shkak të informacionit
të ndryshëm që ato japin, i cili nuk mund të merret nga sistemet e brendshme.
Zakonisht, të dhënat nga burime të jashtme nuk janë konform formatit që përdoren
në sistemet e brendshme. Për këtë arsye, duhen gjetur mënyra për konvertimin e të
dhënave në formatin dhe tipet e të dhënave që përdoren së brendshmi. Një element
tjetër që duhet të mbahet parasysh në këtë rast është edhe mënyra e transmetimit të
të dhënave. Disa burime mund të ofrojnë informacion në intervale të përcaktuara,
ndërsa disa të tjerë me kërkesë.

Komponenti Data Staging
Kjo është shtresa logjike ku transportohen të dhënat e ekstraktuara nga burime të ndryshme.
Duke qenë se të dhënat me të cilat do të popullohet data warehouse vijnë nga burime të
ndryshme, ato duhet të ndryshohen, konvertohen dhe të bëhen gati për t’u kaluar në data
warehouse. Ky proces quhet ETL (Extract, Transform dhe Load) dhe kalon nëpër tre faza:
ekstraktimi i të dhënave, transformimi i tyre dhe ngarkimi i tyre në data warehouse. Këto
tre procese ndodhin në staging area. Data staging ofron një vend dhe një hapësirë me një
grup funksionesh për të pastruar, ndryshuar, kombinuar, konvertuar, ç’dublikuar dhe
përgatitur të dhënat burim për ruajtje dhe përdorim në data warehouse [18]. Më poshtë po
përshkruajmë shkurtimisht se çfarë ndodh në secilën nga fazat e komponentit data staging.
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•

Ekstraktimi i të dhënave: ekstraktimi i të dhënave lidhet me marrjen e të dhënave
nga burime të ndryshme dhe për këtë duhet të përdoren teknikat e duhura për secilin
burim. Ekstraktimi i të dhënave mund të rezultojë një detyrë komplekse në rastin
kur të dhënat do të merren nga baza të dhënash relacionale, sisteme të trashëguara,
arkiva, skedarë Excel, dokumente tekst apo të tjera të përdoruesve etj. Zakonisht,
të dhënat e ekstraktuara ruhen në një ambient fizik të veçuar në grupe skedarësh
tekst ose bazë të dhënash relacionale të data stage-it, ose të kombinuara. Prej këtej
kalimi i tyre në data warehouse është më i thjeshtë.

•

Transformimi i të dhënave: Konvertimi i të dhënave është një funksion i
rëndësishëm në çdo implementim sistemi dhe mbart sfida të mëdha. Një faktor i
rëndësishëm në data warehouse është se ngarkimi i të dhënave nuk është një proces
që ndodh vetëm njëherë, por ndodh në mënyrë të vazhdueshme. Për këtë arsye, çdo
formë transformimi që aplikohet në ngarkimin fillestar, duhet të përdoret edhe në
ngarkimet pasuese. Transformimi i të dhënave përfshin një numër detyrash. Së pari,
të dhënat e ekstraktuara duhet të pastrohen. Pastrimi mund të jetë thjesht korrigjim
drejtshkrimor ose mund të përfshijë zgjidhje konfliktesh ndërmjet të dhënave,
përcaktimi i vlerave default për të dhënat e munguara, eliminim të dublikimeve etj.
Standardizimi i të dhënave luan një rol të madh në transformimin e tyre, ku
përfshihet standardizimi i tipeve dhe madhësisë së fushës për të njëjtët elementë të
dhënash që merren nga burime të ndryshme. Standardizimi semantik është një tjetër
detyrë e rëndësishme, ku përfshihen sinonimet dhe homonimet. Pra, nëse dy ose më
shumë terma nga sisteme të ndryshme burim kanë të njëjtin kuptim, zgjidhet
sinonimi, ndërsa kur një term i vetëm ka disa kuptime në sisteme të ndryshme,
atëherë zgjedhim homonimin. Transformimi përfshin gjithashtu kombinime të të
dhënave nga një rekord i vetëm burim ose elementë të tjerë të dhënash të lidhura
nga burime të ndryshme, spastrim të të dhënave kur janë të panevojshme dhe
kombinimi i të dhënave të tjera, grupim të të dhënave (kur përcaktohet se të dhënat
nuk nevojiten të detajuara) etj. Me përfundimin e funksionit të transformimit të të
dhënave, përftohet një koleksion të dhënash të integruara që janë të pastruara, të
standardizuara dhe të përmbledhura.

•

Ngarkimi i të dhënave: Me përfundimin e dizenjimit dhe ndërtimit të data
warehouse-it, bëhet ngarkimi fillestar i të dhënave në kujtesën e data warehouse.
Ngarkimi fillestar zhvendos një volum të madh të dhënash dhe për këtë nevojitet
një kohë e konsiderueshme. Me fillimin e punës së data warehouse, vijohet me
ekstraktimin e ndryshimeve nga burimet e informacionit, transformimi i
revizioneve të të dhënave dhe popullimi me të dhënat inkrementale (ndryshimet
nga ngarkimi i fundit).

Procedura ETL është një pjesë e rëndësishme e ndërtimit të data warehouse-it. Më poshtë
listohen disa konsiderata për një proces të suksesshëm ETL:
1. Duhet të kryejë filtrime komplekse të të dhënave me qëllim eliminimin e të dhënave
të panevojshme ose të gabuara;
2. Duhet të kryejë integrim të të dhënave me qëllim integrimin e të dhënave nga
burime të ndryshme nën një model të njëjtë reference;
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3. Duhet të kryejë procesim të cilësisë së të dhënave që njihet ndryshe edhe si pastrimi
i të dhënave me qëllim që të përjashtojë të dhëna të cilësisë së dobët, përshtatë dhe
pasurojë të dhënat me qëllim përmbushjen e kërkesave të përdoruesit fundor;
4. Duhet të kryejë validim të të dhënave, ku të dhënat që vijnë validohen duke
përdorur tabela reference dhe të dhëna të ngarkuara më parë;
5. Duhet të transformojë të dhënat sipas një grupi rolesh specifike;
6. Duhet të kryejë agregim të të dhënave me qëllim që të përftohen agregate të të
dhënave të detajuara;
7. Duhet të kryejë llogaritje delta ku pas krahasimit me të dhënat ekzistuese në staging
area, të identifikohen rreshta të reja ose të përditësuara të dhënash.
Rezultati i procedurës ETL duhet të ruhet në:
1. Tabela të ndërmjetme për procesim të mëtejshëm;
2. Tabelat e staging area do të jenë tabelat që do të përditësojnë shtresën e prezantimit;
3. Tabelat e gabimeve, të cilat do të jenë tabelat që do të ruajnë rreshtat e përjashtuar
gjatë procesit ETL, për rishikim dhe procesim të mëtejshëm.
Para se të dhënat të hyjnë në staging area, duhet të kryhen tre procese specifike:
1. Rreshtat duhet të pasurohen me çelësa zëvendësues (surrogate keys). Këto janë
çelësa alternativë të atyre primar të sistemeve prodhues ekzistues që do të përdoren
në shtresën e prezantimit;
2. Tabelat që duhet të përgatiten për përditësimin e dimensioneve të shtresës së
prezantimit duhet të procesohen mbi bazën e një politike të përzgjedhur për
ndryshimin e ngadaltë të dimensionit. Kjo është e nevojshme për të ruajtur gjurmët
e ndryshimeve në atributet e dimensionit për qëllime të raportimit historik;
3. Atëherë kur nevojitet, rreshtat duhet të pasurohen me informacion të ruajtur në
tabela të veçanta që do të popullohen nga përdoruesit fundorë, përmes formave të
krijuara për këtë qëllim.
Komponenti i Prezantimit të të Dhënave: Kjo shtresë përfshin të dhënat që do t’i vihen
në dispozicion përdoruesit fundor për analiza. Shtresa e prezantimit përdor grupe të
tabelave relacionale të strukturuar në skema yll dhe të afta për procesimin e kubeve
MOLAP, të cilat do t’i trajtojmë më gjerësisht në vijim.
Skemat yll do të jenë skemat e data warehouse-it. Këto skema optimizojnë performancën
duke i mbajtur query-t të thjeshta dhe duke ofruar në këtë mënyrë përgjigje në një kohë të
shkurtër. Skemat yll ruajnë të dhëna atomike të detajuara, të organizuara në tabela
dimensione dhe fakt.
Mjetet e Aksesit të të Dhënave: Këto mjete përfshijnë mjetet e inteligjencës së biznesit
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për aksesimin e të dhënave për qëllime strategjike, operacionale dhe analitike. Ato
përfshijnë mjete query dhe raportimi, mjete OLAP dhe data mining, të cilat mundësojnë
analizë të avancuar dhe të thelluar të të dhënave, analiza parashikuese etj., mjete për analiza
what-if, mjete vizualizimi etj.
3.5. Identifikimi dhe Analiza e të Dhënave
Pas paraqitjes së një përmbledhje mbi data warehouse dhe komponentët përbërës, duhet të
nisim procesin për dizenjimin e saj. Për këtë qëllim, është e nevojshme që fillimisht të
identifikohen të dhënat me të cilat do të popullohet data warehouse dhe burimin e këtyre
të dhënave.
Identifikimi i të dhënave është bërë pas një analize të gjatë të procesit të administrimit dhe
parashikimit të mjeteve monetare, analizimit të kërkesave dhe nevojave të stafit të
Ministrisë së Financave dhe analizimit të zgjidhjeve informatike komerciale për
administrimin dhe parashikimin e mjeteve monetare.
Procesi i administrimit të mjeteve monetare lidhet ngushtë me procesin e parashikimit të
tyre, ndaj dhe në këtë studim, nuk mund të bëjmë një ndarje të prerë mes të dhënave që
duhen për njërin apo për tjetrin proces, por do të trajtohen bashkërisht.
Siç e përmendëm edhe në kreun II, sistemi SIFQ është burimi kryesor i informacionit
financiar në Republikën e Shqipërisë. Rrjedhimisht do të jetë dhe burimi kryesor i të
dhënave me të cilat do të popullohet data warehouse.
Për identifikimin e burimeve të të dhënave dhe llojin e të dhënave do të bazohemi në
analizën e kryer në kreun II.
Informacioni që merret nga BSH është i saktë dhe mund të aksesohet në çdo kohë nga
punonjësit e Ministrisë së Financave. Për rrjedhojë, nisur nga situata aktuale, nuk u
identifikua ndonjë nevojë për ndryshim. Por, parë në këndvështrimin e një procesi
informatik të automatizuar të administrimit dhe parashikimit të mjeteve monetare, përmes
implementimit të data warehouse-it, lind nevoja që informacioni i gjendjes së llogarive të
ekzistojë si e dhënë edhe në bazën e të dhënave të data warehouse-it. Konkretisht, të dhënat
kryesore që duhet të transferohen në data warehouse nga sistemi i BSH paraqiten në tabelën
1.
Tabelë 1: Të dhënat nga Banka e Shqipërisë
E Dhëna

Tipi i të Dhënës

Përshkrimi

Burimi

Tekst

Burimi i të dhënave, në këtë rast
fusha do të ketë vlerën “BoA”

Llogaria

Tekst

Kodi i llogarisë, p.sh. “TSA”

Përshkrimi

Tekst

Emri i llogarisë, p.sh. “Llogaria
Unike e Qeverisë”
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Shuma

Numër Real

Vlera monetare gjendje në
llogarinë përkatëse

Monedha

Tekst

Kodi ndërkombëtar i monedhës
(“ALL”, “EUR” etj.)

Data

Datë

Data e raportimit

Numri

Numër

Numri i raportimit brenda një
dite. Numri duhet të jetë në rend
rritës dhe unik brenda një date.

Identifikimi i të dhënave që duhet të ngarkohen në data warehouse për të ardhurat, duhet
të trajtohet në dy aspekte: informacioni mbi të ardhurat e arkëtuara dhe informacioni mbi
të ardhurat e pritshme për arkëtim.
a. Mbledhja e informacionit mbi të ardhurat e arkëtuara: Siç është sqaruar edhe në
kreun II, ky informacion mblidhet çdo ditë dhe regjistrohet në sistemin SIFQ nga
dy burime: Bankat e Nivelit të Dytë, të cilat dërgojnë elektronikisht në Ministrinë
e Financave skedar elektronik tekst me detajet e të ardhurave tatimore dhe jo
tatimore, dhe Banka e Shqipërisë, e cila dërgon çdo ditë elektronikisht në MF me
skedar elektronik tekst, totalin e të ardhurave tatimore dhe jo tatimore të
grumbulluara në Bankat e Nivelit të Dytë (totalin për çdo bankë), i cili më pas
kontabilizohet në sistem. Në vijim, ndodh procesi i detajimit të tipeve të të
ardhurave, siç është përshkruar më lart. Me përfundimin e këtij procesi, në sistemin
SIFQ gjendet i gjithë informacioni i duhur për t’u ngarkuar në data warehouse. Të
dhënat kryesore që duhet të eksportohen nga sistemi SIFQ për t’u ngarkuar më pas
në data warehouse jepen në tabelën 2.
Tabelë 2: Të dhënat për të ardhurat nga Sistemi SIFQ
E Dhëna

Tipi i të Dhënës

Përshkrimi

Kodi i
Institucionit

Numër

Kodi i institucionit buxhetor për
të cilin është kryer arkëtimi

Kapitulli

Numër

Ofron të dhëna financiare mbi
transaksionin

Artikulli

Numër

Kodi i Artikullit sipas
klasifikimit ekonomik. Është
kod 3-shifror

Klasifikimi
ekonomik

Numër

Kodi i klasifikimit ekonomik
identifikon llojin e të ardhurës
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ose shpenzimit. Është një kod i
standardizuar 7 shifror
Numër

Ofron detaje shtesë analitike për
klasifikimin ekonomik

Funksioni

Numër

Ofron informacione mbi
qëllimin për të cilin janë
mbledhur të hyrat dhe janë
kryer shpenzimet

Shuma

Numër Real

Vlera monetare e parashikuar
për arkëtim

Monedha

Tekst

Kodi ndërkombëtar i monedhës
(“ALL”, “EUR” etj.)

Data

Datë

Data e transaksionit

Data
raportimit

Datë

Data e krijimit të skedarit

Nënllogaria

b. Mbledhja e informacionit mbi të ardhurat e pritshme. Sipas analizës së kryer më
parë, çështja kryesore mbetet parashikimi mbi të ardhurat që pritet të mblidhen. Ky
informacion përgatitet nga DPPMÇF në MF, jashtë sistemit SIFQ, mbi bazën e
informacioneve të marra nga DPT dhe DPD. DPT dhe DPD mbledhin rreth 90% të
të ardhurave të buxhetit të shtetit. Roli i këtyre dy institucioneve është esencial për
një menaxhim dhe parashikim efektiv të mjeteve monetare. Ndaj, nisur nga sa më
sipër, propozohet që DPTH të nisë një qasje të re për mbledhjen e informacionit
mbi parashikimin e të ardhurave të pritshme, duke vendosur komunikim të
drejtpërdrejtë me këto dy institucione. Në këtë mënyrë informacioni mbi
parashikimin e të ardhurave të pritshme do të merret direkt nga burimi dhe jo
përmes njësive të aparatit të MF-së. Të dhënat që nevojiten për parashikimin e të
ardhurave të pritshme paraqiten në tabelën 3.
Tabelë 3: Të dhënat për të ardhurat e pritshme
E Dhëna

Tipi i të Dhënës

Përshkrimi

Kodi i
Institucionit

Numër

Kodi i institucionit që sjell
parashikimin

Kapitulli

Numër

Ofron të dhëna financiare mbi
transaksionin
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Numër

Kodi i Artikullit sipas
klasifikimit ekonomik. Është
kod 3-shifror

Klasifikimi
ekonomik

Numër

Kodi i klasifikimit ekonomik
identifikon llojin e të ardhurës
ose shpenzimit

Shuma

Numër Real

Shuma e parashikuar për t’u
arkëtuar për këtë lloj të ardhure

Data e
arkëtimit

Datë

Data e pritshme e arkëtimit

Monedha

Tekst

Kodi ndërkombëtar i monedhës
(“ALL”, “EUR” etj.)

Data e
parashikimit

Datë

Data e krijimit të parashikimit

Artikulli

Risku i identifikuar më lartë lidhur me informacionin që ofrohet nga DPBP mbi planin e
borxhit dhe skedulin e pagesave, mund të zvogëlohet ndjeshëm nëse sistemet SIFQ dhe
DMFAS do të ndërveprojnë me njëri tjetrin dhe shkëmbejnë të dhënat. Për këtë nuk do të
kishte nevojë për përpjekje shtesë, pasi në sistemin SIFQ ekziston ndërfaqja e zhvilluar për
këtë qëllim.
Në vijim të analizës së bërë për këtë çështje, marrja e informacionit në spreadsheets Exceli nga DPBP dhe analizimi i tij manual, përbën risk operacional për procesin e administrimit
dhe parashikimit të mjeteve monetare. Ky risk ka dy komponentë:
a. Informacioni regjistrohet në spreadsheets Excel manualisht nga punonjësit e DPBP.
Ndërhyrja njerëzore mban mbi vete edhe gabime të mundshme të cilat rrezikojnë
saktësinë dhe gjithë përfshirjen e informacionit që i nevojitet DPTH. Për të zgjidhur
këtë çështje nevojitet që informacioni mbi të hyrat dhe të dalat e borxhit të
gjenerohet drejtpërdrejtë nga sistemi DMFAS.
b. Informacioni i gjeneruar nga sistemi DMFAS duhet të ekstraktohet, transformohet
dhe ngarkohet në data warehouse. Shpeshtësia e gjenerimit të tij dhe ngarkimit në
data warehouse duhet të ndodh sa herë që të dhënat e ngarkuara më parë kanë
ndryshime, me qëllim që në data warehouse të kihet një pamje e saktë e gjendjes së
borxhit. Kjo do të eliminonte rrezikun e dytë të identifikuar: atë të marrjes së
informacionit nga DPTH sa herë që DPBP e gjykon të arsyeshme (pra sërish në
varësi të faktorit njerëzor).
Të dhënat që duhet të transferohen në data warehouse lidhur me të hyrat dhe të dalat e
borxhit jepen në tabelën 4.
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Tabelë 4: Të dhëna nga DPBP
E Dhëna

Tipi i të Dhënës

Përshkrimi

Kodi i
institucionit

Tekst

Kodi i institucionit që sjell
informacionin, në këtë rast do të
jetë kodi i MF-së

Kapitulli

Numër

Ofron të dhëna financiare mbi
transaksionin

Numër

Kodi i Artikullit sipas
klasifikimit ekonomik. Është
kod 3-shifror

Numër

Kodi i klasifikimit ekonomik
identifikon llojin e të ardhurës
ose shpenzimit

Numër Real

Mban shumën që duhet të
paguhet ose shumën që do të
hyjë në llogari

Data

Datë

Data mban datën e pagesës, në
rast se kemi të bëjmë me dalje
mjetesh monetare nga TSA, ose
datën e arkëtimit, nëse kemi të
bëjmë me hyrje mjetesh
monetare në TSA

Monedha

Tekst

Kodi ndërkombëtar i monedhës
(“ALL”, “EUR” etj.)

Data
raportimit

Datë

Data e krijimit të skedarit

Artikulli

Klasifikimi
Ekonomik

Shuma

Lidhur me të dhënat rreth shpenzimeve, do të konsiderohen dy raste: (a) shpenzimet e
ekzekutuara dhe (b) shpenzimet e pritshme për ekzekutim.
a. Informacioni mbi shpenzimet regjistrohet në sistemin SIFQ nga punonjësit e
Degëve të Thesareve në Rrethe (bazuar në dokumentacionin shkresor që dorëzohet
nga institucionet buxhetore) dhe nga punonjësit e aparatit të Ministrisë së Financave
(DPTH dhe DPBP), ekzekutohet nga sistemi SIFQ përmes BSH-së dhe pas
rakordimit me këtë të fundit, e cila konfirmon shpenzimet e kryera, kontabilizohen
dhe postohen në modulin e Librit të Madh në SIFQ. Informacioni i mësipërm ka
rëndësi për procesin e parashikimit dhe administrimit të mjeteve monetare, pasi
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ofron një historik të detajuar mbi shpenzimet e kryera, mbi bazën e të cilave mund
të analizohen tendencat për shpenzimet që do të ndodhin në të ardhmen. Të dhënat
që nevojiten për t’u ngarkuar nga sistemi SIFQ në data warehouse paraqiten në
tabelën 5.
Tabelë 5: Të dhëna për shpenzimet faktike
E Dhëna

Tipi i të Dhënës

Përshkrimi

Kodi i
Institucionit
Buxhetor

Numër

Kodi i institucionit buxhetor i
cili është kod i standardizuar 7
shifror që përcaktohet nga
Ministria e Financave

Kapitulli

Numër

Ofron të dhëna financiare mbi
transaksionin

Artikulli

Numër

Kodi i Artikullit sipas
klasifikimit ekonomik. Është
kod 3-shifror

Numër

Kodi i klasifikimit ekonomik
identifikon llojin e të ardhurës
ose shpenzimit

Funksioni

Numër

Ofron informacione mbi
qëllimin për të cilin janë
mbledhur të hyrat dhe janë
kryer shpenzimet

Nënllogaria

Numër

Ofron detaje shtesë analitike për
klasifikimin ekonomik

Shuma

Numër

Shuma e pagesës së kryer

Monedha

Tekst

Kodi ndërkombëtar i monedhës
(“ALL”, “EUR” etj.)

Data

Datë

Data e kryerjes së pagesës

Data e
raportimit

Datë

Data e gjenerimit të skedarit
nga SIFQ

Klasifikimi
Ekonomik

b. Me qëllim që të merret informacion mbi pagesat e pritshme të ekzekutimit të
buxhetit, është e nevojshme që me lidhjen e kontratave apo lindjen e detyrimit, në
sistemin SIFQ të regjistrohet edhe skeduli i pagesave dhe vlerave përkatëse për t’u
paguar. Praktika e deritanishme ka treguar se Degët e Thesareve e kanë të
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pamundur të regjistrojnë në sistem këtë informacion, ndaj dhe nevojitet që ai të
regjistrohet nga vetë institucionet buxhetore përgjegjëse për shpenzimin. Aktualisht
në sistemin SIFQ kanë akses 15 institucione buxhetore, të cilat shpenzojnë rreth
60% të buxhetit të shtetit. Në vijim, me implementimin e sistemit të ri financiar, të
gjitha institucionet buxhetore do të kenë akses në sistem dhe do të mund të
regjistrojnë informacionin e nevojshëm për kontratat e lidhura. Duke qenë se
studimi ka për qëllim të paraqesë një zgjidhje të plotë dhe afatgjatë, dhe duke qenë
se në strategjinë e MF-së informacioni për pagesat e pritshme do të regjistrohet në
sistemin SIFQ, po përcaktojmë se cilat janë të dhënat që do të merren nga sistemi
SIFQ për t’u ngarkuar në DW. Të dhënat paraqiten në tabelën 6.
Tabelë 6: Të dhënat për shpenzimet e planifikuara
E Dhëna

Tipi i të Dhënës

Përshkrimi

Kodi i
Institucionit
Buxhetor

Numër

Kodi i institucionit buxhetor i
cili është kod i standardizuar 7
shifror që përcaktohet nga
Ministria e Financave

Kapitulli

Numër

Ofron të dhëna financiare mbi
transaksionin

Numër

Kodi i Artikullit sipas
klasifikimit ekonomik. Është
kod 3-shifror

Klasifikimi
Ekonomik

Numër

Kodi i klasifikimit ekonomik
identifikon llojin e të ardhurës
ose shpenzimit

Shuma

Numër Real

Shuma e pagesës e planifikuar
për t’u kryer

Monedha

Tekst

Kodi ndërkombëtar i monedhës
(“ALL”, “EUR” etj.)

Data

Datë

Data e planifikuar për kryerjen
e pagesës

Data e
raportimit

Datë

Data e gjenerimit të skedarit
nga SIFQ

Artikulli

Parashikimi ditor i mjeteve monetare dhe parashikimi i fluksit të mjeteve monetare, kryhen
aktualisht përmes modulit të menaxhimit të cash-it në sistemin SIFQ. Ky proces kryhet
mbi bazën e të dhënave që ndodhen në SIFQ, të cilat janë të pamjaftueshme për një
përcaktim të saktë të parashikimit, ndaj dhe veç metodave të përdorura në modulin
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përkatës, punonjësit e DPTH analizojnë manualisht edhe të dhënat e mbledhura nga burime
të tjera jashtë sistemit. Duke qenë se qëllimi i këtij studimi është që ky parashikim të kryhet
përmes data warehouse, ky funksionalitet nuk do të jetë më i përdorshëm në sistemin SIFQ.
Duke qenë se parashikimet e mëparshme nuk mund të konsiderohen si baza të sakta, ato
nuk nevojiten të ngarkohen në data warehouse. Pasja e të dhënave të viteve të mëparshme
në data warehouse do t’i krijojë mundësinë përdoruesve që të gjenerojnë edhe parashikime
për periudha të mëparshme, të cilat do të gjenerohen mbi bazën e një informacioni më të
plotë dhe të llogaritur me metoda dhe teknika të avancuara.
Për sa i përket procesit të caktimit të limiteve ditore, ky është një proces i cili do të vazhdojë
të kryhet në modulin e menaxhimit të cash-it në sistemin SIFQ, pasi kushtëzon proceset
vijuese të ekzekutimit të buxhetit. Por, me vënien në funksion të data warehouse-it,
përcaktimi i limiteve ditore për pagesat do të jetë i bazuar në fakte dhe shumë më pranë të
vërtetës. DPTH përcakton limite ditore pagesash për 36 Degët e Thesareve dhe për MF-në.
Më tej, limiti ditor i DTH dhe MF-së ndahet në tre sesione gjatë një dite. Ka tre nivele të
dhënash për limitet ditore:
Niveli i parë: limiti ditor total i pagesave.
Niveli i dytë: limiti ditor total i pagesave për secilën DPTH dhe MF-në.
Niveli i tretë: limiti i pagesës së sesionit.
Me qëllim marrjen e informacionit të saktë, të tre nivelet duhet të ndërlidhen, duke i caktuar
referenca që identifikojnë nivelin përkatës.
Për efekt të një parashikimi të saktë të mjeteve monetare, është e nevojshme që në data
warehouse të regjistrohen të gjitha limitet ditore për pagesat e vendosura më parë, si dhe
ato që do të vendosen në vijim. Kjo do të mundësonte një analizë më të saktë të të dhënave.
Të dhënat për limitet ditore të pagesave që do të ngarkohen në data warehouse paraqiten
në tabelën 7.
Tabelë 7: Të dhëna për limitet ditore të pagesave
E Dhëna

Tipi i të Dhënës

Përshkrimi

Data

Datë

Data e limitit ditor (mund të jetë
limiti total, limit i DTH/MF ose
limit i sesionit)

Shuma

Numër Real

Shuma e limitit të vendosur

Monedha

Tekst

Kodi ndërkombëtar i monedhës
(“ALL”, “EUR” etj.)

Niveli

Tekst

Specifikon nivelin e limitit. Për
nivelin e parë do të mbajë
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vlerën “N1”, për nivelin e dytë
do të mbajë vlerën “N2”, për
nivelin e tretë: sesioni i parë do
të mbajë vlerën “S1”, sesioni i
dytë do të mbajë vlerën “S2”
dhe sesioni i tretë do të mbajë
vlerën “S3”
Kodi DPTH

Numër

Mban kodin e degës së thesarit

Data e
Raportimit

Datë

Data e raportimit të limiteve
ditore

Një element tjetër i rëndësishëm është edhe regjistrimi i planit të mjeteve monetare në
sistemin SIFQ. Plani i mjeteve monetare është i ndryshëm nga parashikimi i mjeteve
monetare. Parashikimi fokusohet në çfarë do të ndodhë dhe jo në çfarë duhet të ndodhë.
Plani i mjeteve monetare është i rëndësishëm për të bërë një parashikim më të saktë, ndaj
dhe këto të dhëna duhet të regjistrohen detyrimisht edhe në data warehouse. DPTH krijon
planin e mjeteve monetare (quhet ndryshe edhe plani i thesarit) në baza mujore dhe e
regjistron këtë plan në sistemin SIFQ. Aktualisht DPTH nuk ndjek një praktikë të saktë për
krijimin e planit, por zakonisht përcakton si plan mujor (për çdo muaj) 1/12 e planit të vitit
fiskal. Sigurisht që kjo nuk është një praktikë e mirë, pasi në botën reale fluksi i mjeteve
monetare nuk është i barabartë për çdo muaj.
Praktika më e mirë dhe që do të sillte një plan të mjeteve monetare sa më pranë realitetit,
është që ky plan të përcaktohet nga DPTH, mbi bazën e informacionit që duhet të ofrojë
çdo institucion buxhetor. Institucionet buxhetore duhet të përgatisin dhe dërgojnë në MF
planin e fluksit të mjeteve monetare, pasi kanë një pamje më reale mbi fluksin e pritshëm
të tyre.
Duhet theksuar se pavarësisht këtij informacioni që do të sillet nga institucionet buxhetore,
DPTH duhet të përgatisë planin e përgjithshëm të fluksit të mjeteve monetare jo si një
shumatore aritmetike e planeve të marra nga institucionet buxhetore, por si rezultat i një
analize të mirëfilltë me qëllim që të jetë në gjendje të identifikojë tendenca dhe të nxjerrë
konkluzione.
Siç është theksuar edhe më sipër, të ardhurat që arkëtohen nga institucionet buxhetore në
buxhetin e shtetit, të quajtura të ardhura jo tatimore, zënë një përqindje shumë të vogël
(rreth 10%) në krahasim me të ardhurat tatimore. Për këtë arsye, duke qenë se pesha e tyre
është e papërfillshme dhe nuk ndikon në planin e përgjithshëm të fluksit të mjeteve
monetare, nuk nevojitet që në planin e fluksit të mjeteve monetare të përfshihen të ardhurat.
Në këtë plan, institucionet buxhetore do të paraqesin vetëm shpenzimet. Përjashtim nga ky
rregull bëjnë DPT dhe DPD, të cilët për shkak të volumit të madh të të ardhurave që
mbledhin, duhet të përfshijnë në planin ditor dhe mujor të fluksit të mjeteve monetare edhe
të ardhurat edhe shpenzimet e planifikuara. Po ashtu, rekomandohet që edhe DPBP të
dorëzojë plane mujore dhe ditore të fluksit të mjeteve monetare sipas formatit që do
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përcaktohet për institucionet buxhetore, me qëllim që të unifikohet marrja e informacionit
dhe koha e marrjes së tij. Edhe në rastin e DPBP, planet mujore dhe ditore duhet të
përmbajnë të hyrat dhe të dalat e borxhit.
Planet mujore të fluksit të mjeteve monetare duhet të dorëzohen në fillim të vitit buxhetor
dhe mund të rregullohen gjatë vitit në rast ndryshimesh, praktikë kjo që ndiqet aktualisht.
Të dhënat që duhet të dërgojnë institucionet buxhetore në DPTH për planin mujor të fluksit
të mjeteve monetare, të cilat do të ngarkohen në data warehouse përcaktohen në tabelën 8.
Tabelë 8: Të dhënat mbi planin mujor të fluksit të mjeteve monetare
E Dhëna

Tipi i të Dhënës

Përshkrimi

Kodi i
Institucionit

Numër

Kodi i institucionit buxhetor që
sjell planin

Kapitulli

Numër

Ofron të dhëna financiare mbi
transaksionin

Artikulli

Numër

Kodi i Artikullit sipas
klasifikimit ekonomik. Është
kod 3-shifror

Klasifikimi
Ekonomik

Numër

Kodi i klasifikimit ekonomik
identifikon llojin e të ardhurës
ose shpenzimit

Numër Real

Shuma e shpenzimit të
parashikuar. Në rastin e DPT,
DPD dhe DPBP shuma mund të
jetë shuma e shpenzimit të
planifikuar ose shuma e të
ardhurës së planifikuar

Data

Datë

Data e shpenzimit së
planifikuar. Si më lart, në rastin
e DPT, DPD dhe DPBP kjo
mund të jetë data e pritshme e
shpenzimit të planifikuar ose
data e pritshme e arkëtimit të të
ardhurës

Monedha

Tekst

Kodi ndërkombëtar i monedhës
(“ALL”, “EUR” etj.)

Data e planit

Datë

Data e krijimit të planit

Shuma
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Lidhur me planin mujor të fluksit të mjeteve monetare, ato duhet të dorëzohen në fund të
çdo muaji për muajin pasardhës. Të dhënat që duhet të dërgojnë institucionet buxhetore në
DPTH për planin mujor të fluksit të mjeteve monetare, të cilat do të ngarkohen në data
warehouse, paraqiten në tabelën 9.
Tabelë 9: Të dhënat mbi planin mujor të fluksit të mjeteve monetare
E Dhëna

Tipi i të Dhënës

Përshkrimi

Kodi i
Institucionit

Numër

Kodi i institucionit buxhetor që
sjell planin

Kapitulli

Numër

Ofron të dhëna financiare mbi
transaksionin

Artikulli

Numër

Kodi i Artikullit sipas
klasifikimit ekonomik. Është
kod 3-shifror

Klasifikimi
Ekonomik

Numër

Kodi i klasifikimit ekonomik
identifikon llojin e të ardhurës
ose shpenzimit

Shuma

Numër Real

Shuma e shpenzimit të
parashikuar. Në rastin e DPT,
DPD dhe DPBP shuma mund të
jetë shuma e shpenzimit të
planifikuar ose shuma e të
ardhurës së planifikuar

Periudha

Datë

Muaji dhe viti për të cilin është
kryer planifikimi

Monedha

Tekst

Kodi ndërkombëtar i monedhës
(“ALL”, “EUR” etj.)

Versioni

Numër

Numri i versionit të planit të
dërguar.

Data e planit

Datë

Data e krijimit të planit

Bazuar në planet mujore dhe ditore të dorëzuara nga institucionet buxhetore, siç është përshkruar
edhe në kreun II, pas analizimit të këtyre informacioneve si dhe duke marrë në konsideratë faktorë
të tjerë fiskal, DPTH përgatit planin e thesarit (mujor dhe ditor), i cili është një derivat i planeve
mujore dhe ditore të institucioneve buxhetore por është i ndërtuar mbi bazën e një analize më
gjithëpërfshirëse financiare, duke e bërë atë më realist dhe që shërben si bazë për administrimin e
mjeteve monetare. Ky plan regjistrohet në sistemin SIFQ. Të dhënat mbi planin e thesarit që duhet
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të ekstraktohen nga sistemi SIFQ për t’u ngarkuar më pas në data warehouse paraqiten në tabelën
10.

Tabelë 10: Të dhënat mbi planin e thesarit
E Dhëna

Tipi i të Dhënës

Përshkrimi

Kodi i
Institucionit

Numër

Kodi i institucionit buxhetor

Kapitulli

Numër

Ofron të dhëna financiare mbi
transaksionin

Numër

Kodi i Artikullit sipas
klasifikimit ekonomik. Është
kod 3-shifror

Numër

Kodi i klasifikimit ekonomik
identifikon llojin e të ardhurës
ose shpenzimit

Shuma

Numër Real

Shuma e shpenzimit të
parashikuar. Në rastin e DPT,
DPD dhe DPBP shuma mund të
jetë shuma e shpenzimit të
planifikuar ose shuma e të
ardhurës së planifikuar

Data

Datë

Data për të cilën është kryer
planifikimi

Monedha

Tekst

Kodi ndërkombëtar i monedhës
(“ALL”, “EUR” etj.)

Versioni

Numër

Numri i versionit të planit të
regjistruar.

Data e planit

Datë

Data e krijimit të planit

Artikulli

Klasifikimi
Ekonomik

Drejtoria e Përgjithshme e Buxhetit përgatit planin e buxhetit për vitin fiskal të ndarë në
muaj, i cili përbën dhe bazën për MF-në për monitorimin e ekzekutimit të shpenzimeve.
Ky plan regjistrohet në sistemin SIFQ. Veçantia e planit të buxhetit është që ai nuk
detajohet në nivelin shtatë shifror të klasifikimit ekonomik, por në nivel artikulli (3 shifror).
Të dhënat mbi planin e buxhetit janë të nevojshme për realizimin e administrimit dhe
parashikimit të mjeteve monetare, ndaj dhe ky informacion duhet të ekzistojë në data
warehouse. Me implementimin e data warehouse-it, plani i buxhetit mund të derivohet nga
të dhënat e ngarkuara në data warehouse, pa qenë e nevojshme që ky proces të kryhet jashtë
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sistemit. Për këtë arsye, në data warehouse do të ngarkohen planet e buxheteve të viteve të
mëparshme, ndërkohë që për vitet në vijim, ky plan mund të gjenerohet automatikisht nga
data warehouse. Të dhënat që do të eksportohen nga sistemi SIFQ dhe do të ngarkohen në
data warehouse paraqiten në tabelën 11.
Tabelë 11: Të dhënat e planit të buxhetit
E Dhëna

Tipi i të Dhënës

Përshkrimi

Kodi i
Institucionit

Numër

Kodi i Institucionit Buxhetor

Kapitulli

Numër

Ofron të dhëna financiare mbi
transaksionin

Artikulli

Numër

Kodi i Artikullit sipas
klasifikimit ekonomik. Është
kod 3-shifror

Shuma

Numër Real

Shuma totale e shpenzimit për
periudhën përkatëse

Monedha

Tekst

Kodi ndërkombëtar i monedhës
(“ALL”, “EUR” etj.)

Periudha

Datë

Muaji dhe viti për të cilin është
kryer planifikimi

Versioni

Numër

Numri i versionit të planit të
dërguar

Data
raportimit

Datë

Data e krijimit të skedarit

Shënim: Plani i buxhetit përgatitet mbi bazën e të dhënave historike, duke marrë mesataren
e detajimit mujor të buxhetit për 5 vitet e fundit. Me implementimin e data warehouse,
Drejtoria e Përgjithshme e Buxhetit mund të përdorë këtë sistem për të përgatitur planin e
buxhetit edhe mbi bazën e analizave dhe teknikave më të avancuara. Kjo çështje është
jashtë fokusit të këtij studimi, ndaj nuk do të trajtohet.
Problematika e evidentuar lidhur me urdhrat për transaksionet e financimit nga DPBP
influencon administrimin efikas të mjeteve monetare, pasi siç u theksua edhe në kreun II,
mungesa e një parashikimi të besueshëm të fluksit të mjeteve monetare, pamundëson
dallimin e pozicioneve afatshkurtra dhe afatgjata dhe DPBP nuk është në gjendje të veprojë
si pjesëmarrës aktiv në treg. Po ashtu, tepricat nuk investohen gjë që rezulton në një
menaxhim jo efektiv të mjeteve monetare. Lidhur me këtë çështje, implementimi i data
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warehouse-it dhe popullimi me të dhënat e duhura, do t’i mundësojë si DPTH ashtu edhe
DPBP një administrim efektiv të mjeteve monetare.
Procesi i ekzekutimit të buxhetit në monedhë të huaj që kryhet aktualisht, sipas të cilit janë
institucionet buxhetore ato që iniciojnë konvertim në valutë në bankat e nivelit të dytë është
shumë jo efektiv. Sipas rekomandimeve të ekspertëve të huaj dhe ekspertëve të Bankës
Botërore apo Fondit Monetar Ndërkombëtar, konvertimi valutor duhet të qendërzohet në
DPTH. Në këtë mënyrë përqendrimi i konvertimit valutor në DPTH do të sillte një volum
të madh të transaksioneve në monedhë të huaj dhe për pasojë edhe kursi i këmbimit valutor
që DPTH do të merrte nga bankat e nivelit të dytë do të ishte më i mirë. Duke qenë se kjo
zgjidhje duhet të shoqërohet edhe me ndryshime aktesh ligjorë (rregullore/udhëzim etj.),
dhe në thelb është një çështje financiare, nuk do të trajtohet si pjesë e këtij studimit, me
gjithë atë, nëse në të ardhmen kjo problematikë do të adresohet saktë dhe do t’i kalojë si
kompetencë DPTH, data warehouse mund të popullohet edhe me informacionet e
nevojshme mbi këmbimin valutor. Arsyeja pse zgjodhëm që kjo çështje të evidentohet në
studim, lidhet me faktin se ndikon në mënyrë të drejtpërdrejtë në menaxhimin e mjeteve
monetare dhe likuiditeteve të qeverisë.
Burimet e informacionit dhe të dhënat e identifikuara në këtë seksion përbëjnë bazën për
informacionin që duhet të ngarkohet në data warehouse me qëllim që të realizohet procesi
i administrimit dhe parashikimit të mjeteve monetare. Të dhëna dhe burime të tjera shtesë
mund të identifikohen për të rritur cilësinë dhe saktësinë e procesit, por duke qenë se
qëllimi i këtij studimi është paraqitja e një dizajni konceptual të data warehouse-it dhe
sistemit për realizimin e procesit, u identifikuan vetëm ato të dhëna që janë kyçe në
realizimin e tij.
3.6. Skema Konceptuale e Data Warehouse
3.6.1. Modeli Shumë Dimensional
Modeli është një abstragim i botës reale. Modelet i mundësojnë analistëve të biznesit t’i
japin formë koncepteve dhe realiteteve të panjohura. Qëllimi i modelit të të dhënave është
të paraqesë në mënyrë të hollësishme të dhënat dhe informacionet e një institucioni.
Sistemet transaksional të një institucioni janë sisteme operacional që përdoren për
menaxhimin e aktiviteteve ditore. Këto sisteme përdorin baza të dhënash të implementuara
me modele relacionale në formë të normalizuar. Modeli relacional përbëhet nga:
•

Entitetet: objekte që institucioni duhet të analizojë;

•

Relacionet: përshkruajnë mënyrën se si entitetet nder veprojnë me njëri tjetrin;

•

Atributet: janë karakteristika të entiteteve;

•

Operacionet si insert, delete dhe update janë shumë të shpejta për shkak të formës
së normalizuar të bazës së të dhënave [20].

Skema e një modeli relacional paraqitet në figurën e mëposhtme:
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Figurë 5: Skema e Modeli Relacional
Në këtë model, marrja e rezultatit të një query, zakonisht kërkon bashkimin e disa tabelave
për gjetjen e të dhënave të nevojshme. Sa më shumë tabela të përfshihen në një query, sa
më shumë agregime të bëhen (llogaritje si shuma, mesatare etj.), aq më e gjatë është koha
e marrjes së rezultatit final nga query. Për këtë arsye, modelet relacionale nuk janë të
përshtatshme për analiza komplekse dhe voluminoze, të cilat do të kërkonin marrjen e
informacioneve të ndryshme, nivele të ndryshme agregimi etj.
Qëllimi i data warehouse-it që po dizenjojmë është që të ofrojë mënyra për një analizim
efektiv të informacionit financiar për qëllime të administrimit dhe parashikimit të mjeteve
monetare. Për një analizë efektive, duhet të ofrojë metoda për analiza komplekse
vertikalisht dhe horizontalisht nëpër disa dimensione. Ambienti duhet të paraqesë një
pamje shumë dimensionale të të dhënave dhe të ofrojë mënyra për analizimin e të dhënave
në çdo dimension, në çdo nivel agregimi dhe të paraqesë rezultatet në disa mënyra [18].
Përdorimi i modelit relacional nuk është i përshtatshëm për analizat që nevojiten të kryhen,
ndaj duhet të përdoret një model tjetër për të realizuar qëllimin e studimit. Zgjidhja për këtë
problem është modeli shumë dimensional.
Modeli shumë dimensional nuk është i normalizuar dhe është redundant, gjë që do të thotë
se i njëjti informacion mund të gjendet në disa tabela. Kjo ul ndjeshëm kohën e marrjes së
rezultateve, pavarësisht kompleksitetit të query-it, pasi informacioni mund të merret nga
një numër i madh tabelash.
Ideja themelore e modelit shumë dimensional është se thuajse çdo tip e dhëne e biznesit
mund të prezantohet në një kub të dhënash, ku qelizat e kubit mbajnë vlera të matura dhe
skajet e kubit përcaktojnë dimensionet natyrale të të dhënave. Çdo pikë brenda kubit
përfaqëson një “vend” ku ruhet çdo matje për atë kombinim dimensionesh.
Modeli përbëhet nga dy tipe tabelash:
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Tabela Fakt: përmban masat, faktet, elementët që janë subjekt i analizës dhe çelësa të
jashtëm (foreign keys) që lidhin tabelën fakt me dimensionet që përshkruajnë masat. Tabela
fakt ruan informacion sasior për analiza dhe shpesh është e pa normalizuar.
Tabelat Dimension: përmbajnë kryesisht atribute përshkrimore dhe elementë hierarkikë
mbi të cilat mund të kryhet agregimi i të dhënave. Çdo dimension mund të organizohet në
nivele hierarkie, që i korrespondojnë fushave të të dhënave në granularitete të ndryshme.
Brenda një dimensioni, vlerat e niveleve të ndryshme lidhen përmes funksioneve rollup.
Një dimension mund të ketë shumë nivele granulariteti, të cilët kanë marrëdhënie prindfëmi. Një hierarki përcakton si lidhen këto nivele. Kështu, dita, muaji, viti janë hierarki të
datës që specifikojnë nivele të ndryshme agregimi [21].
Tabelat dimension lidhen me tabelën fakt duke formuar skemën yll. Skema yll formon një
strukturë të quajtur kub, i cili përbëhet nga n dimensione. Një kub të dhënash ofron një
pamje shumë dimensionale të të dhënave dhe mundëson para llogaritjen dhe aksesin e
shpejtë në disa të dhënave të zgjedhura që formohen duke agreguar vlerat përmes
kombinimit të atributeve (në terminologjinë e bazës së të dhënave quhet group by).
Skema e kubit paraqitet në figurën më poshtë:
Ngjarje

dimension

Masat

Figurë 6: Skema e kubit
Në figurën e mëposhtme paraqitet skema e modelit shumë dimensional:

Figurë 7: Skema e modelit shumë dimensional
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Skema yll është pika fokale e zhvillimit të data warehouse-it, pasi ofron një strukturë të pa
normalizuar të bazës së të dhënave për raportimin e të dhënave. Vetë skema yll mund të
përcaktohet si, “dizenjimi dimensional i një baze të dhënash relacionale” [22]. Skema merr
formën e yllit nga rrethimi që tabelat dimension i bëjnë tabelës fakt. Çdo tabelë dimension
ka një çelës primar, i cili bëhet çelës i jashtëm në tabelën fakt për ta lidhur atë me
dimensionin, duke krijuar kështu bazën për skemën yll. Tabela fakt mban çelësat për tabelat
përkatëse dimension. Tabela fakt duhet të ofrojë një grup tërësor masash, edhe nëse disa
janë redundante [22]. Kjo është një ndër tiparet kryesore që krijon një avantazh për
raportim të lehtë dhe të shpejtë, duke i patur të dhënat të disponueshme në tabelë.
Implementimi i skemës yll në data warehouse përbën bazën për procesimin online analitik
të të dhënave. Mjetet OLAP përdorin strukturën e kubit për të kryer veprime siç janë drill
down, roll up, slice and dice, pivotimin, ashtu sikurse edhe veprime të tjera komplekse që
nevojiten për analizimin e të dhënave sipas nevojave të biznesit. Kjo skemë mund të
përdoret gjithashtu edhe për teknika më të avancuara analitike, të cilat ndihmojnë në
zbulimin e njohurive të reja nga të dhënat që ndodhen në data warehouse, të cilat nuk mund
të shihen duke përdorur teknika dhe mjete të zakonshme analitike.
3.6.2. Dizajni Konceptual i Skemës së Data Warehouse
Pas analizimit të procesit të administrimit dhe parashikimit të mjeteve monetare, analizimit
të të dhënave burim dhe arkitekturës së data warehouse-it, mund të vijojmë më tej me
dizenjimin konceptual të skemës së data warehouse-it. Siç e përmendëm edhe më parë,
skema e data warehouse do të përbëhet nga skemat yll, të cilat do të ruajnë të dhëna atomike
të detajuara, të organizuara në tabela fakt dhe dimensione. Skema e plotë e data warehouseit është komplekse, për shkak të volumit dhe shumëllojshmërisë së informacionit që do të
ruhet dhe vetë qëllimit të data warehouse-it. Qëllimi i këtij studimi nuk është dizenjimi i
skemës së plotë, por do të ilustrojmë tabelën kryesore fakt dhe dimensionet e saj kryesore
që do të formojnë një skemë yll pjesë përbërëse e strukturës së data warehouse-it dhe që
do të përdoret në vijim për analiza financiare për qëllime të parashikimit dhe administrimit
të mjeteve monetare.
Ne kemi identifikuar si subjektet kryesore të data warehouse-it të ardhurat dhe shpenzimet,
të cilat do të përbëjnë bazën e skemës së përgjithshme. Të ardhurat dhe shpenzimet kanë
një masë të përbashkët dhe dimensione të përbashkëta që përshkruajnë masën, prandaj do
të jenë pjesë e së njëjtës skemë yll. Do të përdorim konvencionin transaksion si një emër i
përbashkët për të ardhurat dhe shpenzimet, ku natyra e saktë e transaksionit do të
specifikohet në dimensionin përkatës. Transaksionet mund të jenë aktuale, të parashikuara
(në rastin e të ardhurave nga DPT, DPD dhe DPBP) dhe të planifikuara (përmes planeve
ditore dhe mujore të fluksit të mjeteve monetare që përgatiten nga institucionet buxhetore
dhe DPBP). Tipi i transaksionit do të specifikohet në tabelën dimension përkatëse që do të
lidhet me tabelën fakt. Një dimension i rëndësishëm është dimensioni kohë, i cili i
mundëson analistëve të shohin dhe monitorojnë të dhënat në raport me kohën, si dhe t’i
grupojnë të dhënat në nivele të ndryshme hierarkie. Dimensioni tjetër që kemi identifikuar
lidhet me institucionin që kryen transaksionin (mbledh ose ekzekuton). Ky dimension i
mundëson analistëve të kryejnë analiza në nivel institucioni, ose më të agreguara në nivelin
e Ministrisë së Linjës, Entitetit etj. Një tjetër dimension që mund të përcaktohet lidhet me
bankën e nivelit të dytë në të cilin është kryer transaksioni (për faktin), por duke qenë se
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ky informacion nuk është relevant për analizat e parashikimit, nuk e kemi përfshirë në
skemë, por mund të shtohet në rast të zgjerimit të objektivit të data warehouse-it me
funksionalitete të reja për analiza financiare të natyrave të tjera.
Bazuar në analizën e kryer më parë lidhur me të dhënat dhe burimet e tyre dhe në analizën
e të dhënave të faktit dhe të dimensioneve, skema yll për transaksionet paraqitet në figurën
8.
FaktTransaksion është tabela fakt e skemës yll që përmban masën shuma dhe çelësat e
jashtëm në dimensionet përkatëse.
Atributi Shuma është masë në tabelën fakt dhe përfaqëson vlerën monetare të transaksionit.
Informacioni përshkrimor përkatës ruhet në tabelat dimension.
DimVersion është një tabelë dimension me çelës primar atributin Kod_Version.
Atributi Lloji_Transaksionit mban informacion mbi natyrën e transaksionit, duke
përcaktuar nëse transaksioni është e ardhur apo shpenzim.
Atributi Kategoria mban informacionin mbi kategorinë e transaksionit, i cili mund të jetë
fakt, plan buxheti, plan IB (plani që përcaktohet nga kërkesat e institucioneve buxhetore
përmes planit të fluksit të mjeteve monetare), plan thesari ose parashikim.
Atributi Versioni mban numrin e versionit të planit ose parashikimit. Plani i buxhetit, plani
i thesarit, parashikimi i të ardhurave dhe planet mujore të fluksit të mjeteve monetare të
dërguara nga institucionet buxhetore mund të ndryshojnë gjatë vitit dhe këto ndryshime
duhet të ruhen në data warehouse. Ky atribut është i nevojshëm për të identifikuar versionet
e planifikimeve dhe parashikimeve për çështje analizash.
DimTransaksion është një tabelë dimension me çelës primar atributin Kod_Transaksion
që lidhet me çelësin e jashtëm përkatës në tabelën fakt.
Atributi Kapitull përdoret për të ofruar të dhëna financiare mbi shpenzimet nga burimet
përkatëse të fondeve dhe është një kod 2-shifror.
Atributi Përsh_Kapitull mban përshkrimin për kapitullin përkatës.
Atributi Artikull mban kodin e artikullit sipas klasifikimit ekonomik dhe është një kod 3shifror.
Atributi Përsh_Artikull mban përshkrimin për artikullin përkatës.
Atributi Klasifikimi_Ekonomik përshkruan tipin e transaksionit që do të thotë: në rastin e
të ardhurave përshkruan tipin e të ardhurës p.sh. “4312100”, “6510300”, etj.; në rastin e
shpenzimeve përshkruan tipin e shpenzimit, p.sh. “4211000”, “6520100”, etj.
Atributi Përsh_Kl_Ekonomik përmban emrin e kodit të klasifikimit ekonomik, p.sh. për
kodet e paraqitura më sipër, respektivisht ky atribut do të përmbante: “T.V.SH. të vitit në
vazhdim”, “Interesa, huamarrje e brendshme afat shkurtër, nga sistemi bankar”, Personeli
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paga të vitit në vazhdim” dhe “Interesa Obligacione në tregun financiar me afat maturimi
nga 1 deri 5 vjet”.

Figurë 8: Skema Yll e Transaksioneve
Atributi Nënllogari është një kod 5 shifror që prodhohet nga sistemi SIFQ dhe që përdoret
për të ofruar detaje shtesë analitike të klasifikimit ekonomik, si p.sh.:
•

Identifikimi i bankës së nivelit të dytë dhe balancave lidhur me operacionet e
pagesave dhe mbledhjes së të ardhurave;

•

Identifikimin e TSA-së, nën-llogarive të saj, llogarive speciale etj.;

•

Identifikimin e Donatorëve/Kreditorëve të huaj;

•

Për llogaritë e shpenzimeve kapitale, nënllogaria përdoret për të ofruar informacion
mbi shpërndarjen e shpenzimeve të projektit.

Atributi Përsh_Nënllogari përmban përshkrimin e kodifikimit përkatës të nënllogarisë.

37

Atributi Funksioni mban kodin e funksionit, i cili ofron informacione mbi qëllimin për të
cilin janë mbledhur të hyrat dhe janë kryer shpenzimet. Ky informacion mundëson
shqyrtimin e trendeve të shpenzimeve të qeverisë për funksione të veçanta në kohë, duke
ndihmuar kështu në parashikimin e shpenzimeve të ardhshme ose në vlerësimin e suksesit
të programeve brenda një funksioni. Funksioni është një kod 5 shifror dhe merret nga
sistemi SIFQ.
Atributi Përsh_Funksioni, mban përshkrimin e kodit të funksionit.
Atributi Monedha përshkruan monedhën e shumës respektive në tabelën fakt.
Atributet kapitull, artikull, klasifikim_ekonomi dhe nënllogaria përcaktojnë hierarki brenda
dimensionit, mbi bazën e të cilave mund të gjenerohen raporte dhe analiza në nivele të
ndryshme agregimi, nga më të përmbledhurat në më të detajuarat.
DimInstitucion është një tabelë dimension me çelës primar atributin Kod_Institucion që
lidhet me çelësin e jashtëm përkatës në tabelën fakt. Në këtë tabelë ruhen informacione
mbi institucionin që ka kryer ose do të kryejë transaksionin përkatës të tabelës fakt.
Atributi Kod_Institucion mban kodin e institucionit që ka kryer ose do të kryejë
transaksionin. Kodi është 7-shifror dhe caktohet në sistemin SIFQ.
Atributi Përsh_Institucion mban emrin e institucionit buxhetor.
Atributi Kod_Entitet përdoret për të identifikuar nivelin qeverisës, nëse transaksioni i
përket Qeverisjes Qendrore, Qeverisjes Lokale apo Njësive të fondeve speciale. Ky është
një kod 3-shifror që caktohet në sistemin SIFQ.
Atributi Përsh_Entitet mban emrin e kodifikimit të entitetit.
Atributi Kod_ML mban kodin e Ministrisë së Linjës nga i cili varet institucioni buxhetor.
Ky është një kod dy-shifror. Në rastin kur institucioni nuk i përket një ministrie linje, kodi
mban vlerën “00”.
Atributi Përsh_ML mban emrin e Ministrisë së Linjës që i takon kodifikimit përkatës.
Atributi Kod_DTH mban kodin e degës së thesarit të cilit i takon institucioni që ka kryer
ose do të kryejë transaksionin.
Atributi Përsh_DTH, mban emrin e degës së thesarit që i takon kodifikimit përkatës.
Atributet Përsh_Entitet, Përsh_ML, Përsh_DTH, Përsh_Institucion përcaktojnë hierarki
brenda dimensionit, mbi bazën e të cilave mund të gjenerohen raporte dhe analiza në nivele
të ndryshme agregimi, nga më të përmbledhurat në më të detajuarat.
DimData është një tabelë dimension me çelës primar Kod_Data që lidhet me çelësin e
jashtëm përkatës në tabelën fakt. Kjo tabelë ruan informacion mbi datën e kryerjes ose datë
e pritshme të kryerjes së transaksionit. Atributet Viti, Tremujori, muaji, dita janë nivele
hierarkie që mund të përdoren për nivele të ndryshme agregimi.

38

Kjo është një skemë bazë që përshkruan organizimin e të dhënave në data warehouse lidhur
me të ardhurat dhe shpenzimet, që mund të përdoren për analiza komplekse të nevojshme
për administrimin dhe parashikimin e mjeteve monetare.
Skema e data warehouse mund të zgjerohet më tej me skema të tjera yll që përmbajnë
informacione mbi statusin e llogarive, limitet ditore etj.
Organizimi i të dhënave në fakt dhe dimensione në skemën yll mundëson gjithashtu edhe
aplikimin e teknikave analitike të avancuara.
3.7. Konkluzione
Në këtë kre paraqitëm një dizenjim konceptual për ndërtimin e data warehouse-it për
sistemin e informacionit të parashikimit dhe administrimit të mjeteve monetare. Data
warehouse është dizenjuar për të qendërzuar burime të ndryshme të dhënash, të cilat mund
të jenë të ekstraktuara nga sisteme të brendshëm ose të jashtëm operacionale, ose të
prodhuara manualisht, kryesisht në formate Excel. Qëllimi i këtij modeli të dizenjuar është
të ndihmojë analistët e financës të përgatisin raporte komplekse dhe analiza financiare,
parashikime dhe skenarë në çdo nivel agregimi dhe t’i mundësojë shfaqjen e rezultateve në
mënyra të ndryshme. Data warehouse është dizenjuar në mënyrë të tillë që të mundësojë
përdorimin e mjeteve të inteligjencës së biznesit siç janë procesimi online analitik dhe data
mining për kryerjen e query-ve dhe raporteve, analiza financiare komplekse, analiza
parashikuese etj. Mjetet e avancuara si data mining mund të përdoren për zbulimin e
njohurive duke identifikuar modele dhe trende kritike për administrimin efektiv të fluksit
monetar të qeverisjes së përgjithshme. Analizat mund të suportojnë vendimmarrjen për
administrimin e parasë bazuar në fakte dhe llogaritje të sakta statistikore, duke rritur
ndjeshëm efektivitetin dhe efiçencën e të gjithë procesit.
Data warehouse-i i dizenjuar në këtë kre përbën themelin e zgjidhjes së përgjithshme
informatike që do të prezantohet në këtë studim dhe që do të shërbejë për përmirësimin e
administrimit dhe parashikimit të mjeteve monetare.
Në krerët në vijim, do të përshkruajmë mjetet që do të përdoren mbi të dhënat e ruajtura në
data warehouse dhe që shfrytëzojnë strukturën organizative të përshkruar në këtë kre, për
kryerjen e analizave të nevojshme për përmirësimin e të gjithë procesit. Në tre krerët në
vijim do të trajtohen mjetet OLAP, data mining dhe rrjetat neurale dhe do të zbulojmë
fuqinë e tyre për përmirësimin e procesit.
Data warehouse mund të zgjerohet më tej me të dhëna shtesë duke zgjeruar qëllimin e saj
përtej fluksit të mjeteve monetare dhe duke mundësuar funksionalitete të tjera financiare si
buxhetimi, konsolidimi, raportimi fiskal, auditimi financiar dhe aktivitete të tjera
financiare, që janë të rëndësishme për realizimin e misionit të MF-së.
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KREU IV:

APLIKIMI I INTELIGJENCËS SË BIZNESIT
ADMINISTRIMIN E MJETEVE MONETARE

NË

PARASHIKIMIN

DHE

4.1. Hyrje
Në këtë kre do të hedhim një vështrim të përgjithshëm mbi teorinë e inteligjencës së
biznesit, teknikat dhe mjetet që përdoren duke u fokusuar në ato teknika të IB-së që
përdoren për parashikimin dhe administrimin e mjeteve monetare. Qëllimi është paraqitja
e teknikave të IB-së bazuar në kërkimet shkencore më të fundit, dhe të tregohet sesi mund
të përdoren ato për qëllimet e këtij studimi.
Këto teknika do të aplikohen mbi të dhënat e mbledhura në data warehouse-in e dizenjuar
në kreun III.
Me qëllim përmirësimin e procesit të parashikimit dhe administrimit të mjeteve monetare,
një sërë teknikash IB mund të përdoren duke mundësuar:
•

Dashboard-e/scorecard të personalizuara. Informacioni mund të paraqitet në nivel
të grupuar si për shembull sipas institucionit, Degës së Thesarit, Fondeve etj. Më
tej, përmes teknikave të IB-së mund të mundësohen kapacitete drill down, duke i
ofruar përdoruesit mundësinë të lundrojë në nivele të brendshme me qëllim marrjen
e informacionit sipas nivelit të detajimit që i nevojitet;

•

Pamje logjike biznesi: Mjetet e IB-së mund të përdoren për të paraqitur të dhënat
burim dhe raportet në një strukturë të orientuar nga logjika e biznesit, duke fshehur
kompleksitetin e bazës së të dhënave ose të të dhënave burim;

•

Paraqitje grafike të të dhënave: Të gjitha të dhënat numerike (financiare ose jo)
mund të paraqiten grafikisht në formën e grafikëve të ndryshëm, tabelave etj.;

•

Sekuencim dhe grupim të raporteve: Një gamë e gjerë elementësh përdoren për
klasifikimin dhe grupimin e informacioneve, duke ofruar fleksibilitet në
përcaktimin e kritereve, renditjen dhe klasifikimin e raportimit sipas nevojave të
përdoruesit;

•

Drill down në raporte/dashboard-e: Për çdo të dhënë të agreguar të paraqitur në
një raport apo dashboard, përdoruesi mund të ketë mundësinë të thellohet në detajet
e përmbledhëses;

•

Raportim what-if: Përmes kësaj teknike, përdoruesit mund të kenë mundësinë të
kombinojnë të dhënat ekzistuese me të dhëna të tjera (të tyre) dhe/ose llogaritje me
qëllim që të krijojnë skenarë what-if;

•

Njoftime: Teknikat e IB-së mund të implementohen edhe për të monitoruar statusin
e parashikimit dhe njoftimin nëse ka zhvillime për të cilat drejtuesit duhet të
ndërmarrin masa për adresimin e tyre.

Përfitimet që merren nga përdorimi i një sistemi IB janë të mëdha dhe veç sa më sipër,
shumë teknika të tjera mund të përdoren për qëllime nga më të ndryshmet.
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Mjetet e Inteligjencës së Biznesit kanë një potencial të jashtëzakonshëm në përdorimin e
informacionit të disponueshëm për të ndihmuar institucionet private dhe shtetërore të
analizojnë tregun, të kenë fitime të mëdha, të parashikojnë dhe marrin vendime për
vijimësinë e biznesit, të marrin vendime strategjike etj. Këto kërkesa po rrisin kërkesën për
mjetet e procesimit online analitik (OLAP – Online Analitical Processing), të cilat janë
shumë të përshtatshme për të arritur këto qëllime, pasi mundësojnë suport për
vendimmarrje, analiza të trendit, monitorimin e vendimeve strategjike të biznesit dhe
analiza what-if. OLAP po shndërrohet në teknologjinë më të kërkuar të IB-së në shumë
fusha të biznesit përfshirë financën dhe kontabilitetin, planifikimin, marketingun etj.
4.2. Vështrim i Përgjithshëm mbi Teorinë e Inteligjencës së Biznesit
4.2.1. Përkufizime, Struktura dhe Qëllimi i Sistemeve të Inteligjencës së Biznesit
Përkufizimi i Inteligjencës së Biznesit daton që herët në vitin 1958 në një artikull të H.P.
Luhn, në të cilin ai e përkufizon një sistem të inteligjencës së biznesit si një sistem
automatik që zhvillohet për të përhapur informacion në sektor të ndryshëm të çdo
organizate industriale, shkencore apo qeveritare [23].
Vetëm pas 30 vitesh, në 1989, Howard Dresner do t’i rikthehej përkufizimit të IB-së, ku e
përkufizon si një term ombrellë për një grup konceptesh dhe metodash për përmirësimin e
vendimmarrjes në biznes, duke përdorur sisteme që bazohen në fakte [24]. Në vijim, në
literaturë gjejmë një sërë përkufizimesh për IB-në, ku autorë të ndryshëm fokusohen në
aspekte të ndryshme të tij. Në [25] evidentohen aspektet e rëndësishme të IB-së duke
theksuar se sistemet IB ofrojnë informacion të zbatueshëm në kohën, vendin dhe formën e
duhur, për të ndihmuar vendimmarrjen. Wikipedia i referohet termit IB si një grup teorish,
metodologjish, procesesh, arkitekturash dhe teknologjish, që transformojnë të dhëna bruto
në informacion kuptimplotë dhe të dobishëm për qëllimet e biznesit [26].
Në përgjithësi, termi Inteligjencë e Biznesit përkufizohet si: “Një grup procesesh, knowhow, metodologjish, praktikash, aplikacionesh dhe teknologjish, qëllimi i të cilave është të
miratojnë me efektivitet dhe efiçencë aktivitetet menaxheriale dhe të marrin vendime
biznesi optimale dhe në kohën e duhur” [27]
Në [28] përkufizimet e IB-së klasifikohen në tre qasje të ndryshme: qasja menaxheriale,
qasja teknike dhe qasja që i referohet IB-së si një mundësues i sistemeve enterprise.
Qasja menaxheriale e specifikon IB-në si një proces në të cilin të dhënat mblidhen nga
burime të brendshme dhe të jashtme dhe integrohen për të gjeneruar informacion lidhur me
procesin e vendimmarrjes.
Qasja teknike është mënyra e përdorimit të IB-së si një grup mjetesh që suportojnë procesin
e vendimmarrjes strategjike, i cili fokusohet më tepër në teknologjitë, algoritmet dhe mjetet
relevante për analizimin e të dhënave dhe informacionit sesa në vetë procesin e
vendimmarrjes strategjike [29].
Përkufizimet e IB-së në literaturë i përkasin kryesisht këtyre dy qasjeve, ndërsa qasja
mundësuese përqendrohet në vlerën e shtuar të kapaciteteve në mbështetje të informacionit
[30].
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Bazuar në klasifikimin e bërë në [28], në tabelën e mëposhtme tregohen disa nga
përkufizimet e mbledhura nga literatura:
Tabelë 12: Përkufizime të IB-së në literaturë
LITERATURA

PËRKUFIZIMI I INTELIGJENCËS SË BIZNESIT
QASJA MENAXHERIALE

Ghoshal dhe Kim
[31]
Hannula
Pirttimaki [32]

IB-ja është një sistem që asiston entitetin në menaxhimin dhe
transferimin e të dhënave në informacion të vlefshëm për
biznesin me qëllim që të merren vendime më efektive.

dhe Sistemet IB janë një klasë e rëndësishme sistemesh, detyrat
analitike dhe raportuese të të cilave i ofrojnë menaxherëve të
niveleve të ndryshme një informacion lehtësisht të përdorshëm,
relevant dhe në kohën e duhur me qëllim që të marrin vendime
më të mira.

Power [33]

Një sistem IB është një sistem DSS i orientuar nga të dhënat që
suporton query të bazave të të dhënave historike dhe ka për
qëllim të ofrojë përfitime për vendimmarrësit duke ofruar
raportime përmbledhëse periodike.

Jalonen dhe.
Lonnqvist [34]

IB-ja është një sistem që gjeneron analiza dhe raporte mbi
tendencat në ambientin e biznesit dhe në çështje të brendshme
organizative.
QASJA TEKNIKE

Berson dhe Smith
[35]

IB-ja është një mekanizëm analizues i cili përmes analizave të
bazave të të dhënave të mëdha, ashtu sikurse edhe analizave
matematikore, statistikore, inteligjencës artificiale dhe data
mining etj., kryen vendimmarrje të automatizuar.

Watson, dhe Wixom IB-ja është një proces që përmban dy aktivitete kryesore:
[5]
mbledhjen e të dhënave dhe nxjerrjen e të dhënave. Duke
përdorur të dhënat nga data warehouse, sistemet IB ofrojnë
raportim, OLAP, query dhe analiza parashikuese për
institucionet.
E.
Turban,
R. IB-ja mund të shihet si një term ombrellë që kombinon
Sharda, dhe D. Delen arkitekturën, mjetet, bazat e të dhënave, mjetet analitike,
[36]
aplikacionet dhe metodologjitë.
QASJA MUNDËSUESE
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B.S. Sahay, B.S. dhe Një kombinim mjetesh kompjuterikë, baza të dhënash dhe
J. Ranjan. [37]
furnitorësh që ofrojnë zgjidhje fillestare sipas çështjeve të
biznesit dhe mundësojnë ndryshime në biznes dhe në tregjet
aktuale
R. G. Vedder, M. T. IB-ja mund të shpjegohet si “një proces dhe një produkt”.
Vanecek,
C.
S. Proceset inkorporojnë metodat që përdorin entitetet për të
Guynes dhe J. J. prodhuar informacion të vlefshëm, ose inteligjencë, që mund të
Cappel. [38]
asistojë organizatën të mbijetojë dhe lulëzojë në ekonominë
globale. Ku informacioni i vlefshëm i mundëson entiteteve të
parashikojnë sjelljen e “konkurrentëve, furnizuesve, klientëve,
teknologjisë, tregjeve, produkteve dhe shërbimeve, dhe
ambientit të përgjithshëm të biznesit” me njëfarë sigurie
J. H. Thomas Jr [39]; Një sistem IB konsiderohet një lloj sistemi informacioni
C. Wiseman. [40]
strategjik që synon të rrisë vendimmarrjen dhe avantazhet
konkurruese të organizatave

Në kontekstin e studimit tonë, IB-ja është një proces përmes të cilit të dhënat e mbledhura
nga burime të ndryshme të brendshme dhe të jashtme, analizohen me metoda dhe teknika
të ndryshme për të prodhuar informacion të vlefshëm për një vendimmarrje të bazuar në
fakte lidhur me menaxhimin e mjeteve monetare dhe parashikimin e sjelljeve për
parashikimin e likuiditeteve të qeverisë.
Pavarësisht përkufizimit që përdoret për IB-në, vërehet se IB-të karakterizohen nga këto
tipare:
•

Detyra e IB-së: Detyra kryesore e IB-së është të ofrojë suport për vendimmarrjen
për qëllime specifike të përcaktuar në kontekstin e aktiviteteve të biznesit, në fusha
të ndryshme, duke marrë parasysh kuadrin organizativ dhe institucional;

•

Themeli i BI-së: Mbështetja e vendimmarrjes përmes IB-së kryhet kryesisht mbi
bazën e informacionit empirik. Veç sfondit empirik, IB-ja përdor gjithashtu lloje të
ndryshme njohurish dhe teorish për gjenerimin e informacionit;

•

Realizimi i IB-së: Mbështetja e vendimmarrjes duhet të krijohet si një sistem duke
përdorur kapacitetet aktuale të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit;

•

Produkti i IB-së: Një sistem IB duhet të prodhojë informacion në kohën e duhur,
për njerëzit e duhur dhe në formë të përshtatshme.

Qëllimi i IB-së është të përdorë të dhënat e institucionit apo institucioneve të tjera të
prodhuar nga sistemet transaksionale, të dhënat e përpunuara manualisht dhe të ruajtura në
skedarë elektronikë, kryesisht në format Excel ose tekst, që prodhohen nga njësitë e
institucionit apo institucionet e tjera, duke i transformuar për të kryer detyra analitike dhe
mbështetur vendimmarrjen.
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Sistemet e Inteligjencës së Biznesit përbëhen nga disa komponentë që nder veprojnë me
njëri tjetrin në mënyrë të pandërprerë me qëllim që të prodhojnë një vlerë për biznesin.
Struktura e përgjithshme e një sistemi IB përfshin 4 elementë kryesorë: një data warehouse
në të cilën ndodhen të dhënat e marra nga burime të ndryshme, analitika e biznesit (business
analytics), që janë një grup mjetesh për manipulimin, eksplorimin në detaje dhe analizimin
e të dhënave në data warehouse; menaxhimi i performancës së biznesit për monitorimin
dhe analizimin e performancës; dhe ndërfaqja e përdoruesit (p.sh.. Dashboard-et) [41].
Këto komponentë paraqiten grafikisht në figurën 9.

Figurë 9: Arkitektura e sistemeve të inteligjencës së biznesit. Burimi [42]
4.3. Teknikat dhe Mjetet e Inteligjencës së Biznesit
Në këtë seksion do të hedhim një vështrim të shkurtër mbi teknikat dhe mjetet që përfshihen
në ciklin e procesit të IB-së. IB-të synojnë të ofrojnë interaktivitet dhe akses të lehtë në të
dhëna të ndryshme, manipulimin dhe transformimin e këtyre të dhënave, t’i ofrojnë
menaxherëve të biznesit dhe analistëve aftësinë për të kryer analiza të përshtatshme dhe të
kryejnë veprime për përmirësimin e vendimeve strategjike dhe taktike [41]. Për të realizuar
këto qëllime, IB-të kanë adoptuar një grup konceptesh, metodash, teknikash dhe procesesh
përmes të cilave përmirësohet vendimmarrja, duke përdorur informacion nga burime të
ndryshme dhe aplikuar eksperiencën e mëparshme për një kuptim më të mirë të dinamikave
të biznesit [43].
Në [44] dhe [30] identifikohet se një sistem IB i mirë duhet të ofrojë këto mjete: raportim
të prodhimit, query dhe raportim nga përdoruesit fundorë, OLAP, dashboard/mjete ekrani,
mjete data mining dhe mjete planifikimi dhe modelimi.
Në këtë seksion do të trajtojmë shkurtimisht dy komponentë të IB-së: Menaxhimin e
Performancës dhe Dashbordet, pa u ndalur në detaje, pasi këto dy komponentë janë jashtë
fokusit të këtij studimi. Ndërsa, teknikat OLAP, Data Mining dhe Rrjetat Neurale që mund
të përdoren për analiza financiare, në veçanti për parashikimin dhe administrimin e mjeteve
monetare, do të trajtohen gjerësisht në seksionet dhe krerët në vijim.
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4.3.1. Menaxhimi i Performancës së Biznesit (BPM – Business Performance
Management)
Termi BPM i referohet proceseve të biznesit, metodologjive, metrikëve dhe teknologjive
që përdoren për matjen, monitorimin dhe menaxhimin e performancës së biznesit.
Në shumë literatura, BPM-së mund t’i referohen me emra të ndryshëm si CPM (Corporate
Performance Management), CPMB (Corporate Performance Management Business) ose
EPM (Enterprise Performance Management). BPM përfshin tre komponentë kryesorë [45]:
1. Një grup procesesh të integruar, analitikë dhe ciklikë, të mbështetur në përdorimin
e teknologjisë, që adresojnë aktivitetet financiare dhe operacionale;
2. Mjete për biznesin që përdoren për të përcaktuar qëllime strategjike dhe më pas për
të matur dhe menaxhuar performancën përkundrejt këtyre qëllimeve;
3. Një grup procesesh themelorë, përfshirë planifikimin financiar dhe operacional,
konsolidimin dhe raportimin, modelimin, analizën dhe monitorimin e indikatorëve
kyç të performancës (KPI – Key Performance Indicator), të lidhur me strategjinë
operacionale.
BPM është një produkt i IB-së dhe ka të inkorporuar shumë nga teknologjitë, aplikacionet
dhe teknikat e IB-së. BPM karakterizohet si “IB+Planifikim”, që do të thotë se BPM është
konvergjenca e IB-së dhe planifikimit në një platformë të unifikuar – cikli i planifikimit,
monitorimit dhe analizës [46].

Figurë 10: Cikli i menaxhimit të performancës. Burimi [42]
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Sistemet BPM përbëhen kryesisht nga tre shtresa [36]:
•

Aplikacioni: kjo shtresë suporton proceset e BPM-së që përdoren për të
transformuar ndërveprimin mes përdoruesve dhe të dhënave burim në buxhetime,
planifikime, parashikime, raporte dhe analiza;

•

Qendra e të dhënave: Shumica e zgjidhjeve BPM kanë nevojë për të dhëna nga
shumë burime, ndaj dhe në sistemet më të mira BPM, të dhënat ruhen në një vend,
zakonisht në data warehouse ose data mart;

•

Sistemet burim: kjo shtresë përfaqëson të gjitha burimet e të dhënave që furnizojnë
me të dhëna qendrën e të dhënave të BPM-së. Në shumë organizata këto të dhëna
përfshijnë, të dhëna financiare dhe të dhëna të tjera operacionale nga disa sisteme
informacioni. Janë të rralla rastet kur burimet e të dhënave aksesohen direkt nga
aplikacioni BPM. Në shumicën e rasteve, përdoren procedurat ETL ose serviset
web për të zhvendosur ose lidhur të dhënat me qendrën e të dhënave.

4.3.2. Dashboard-et
Dashboard-et përkufizohen si mjete vizuale dhe interaktive për menaxhimin e
performancës, që shfaqin në një ekran të vetëm informacionin më të rëndësishëm që
nevojitet për të arritur një ose disa qëllime individuale dhe/ose organizative.
Një dashboard i mirë i mundëson përdoruesit të identifikojë, eksplorojë dhe komunikojë
fusha problemesh që kanë nevojë për veprime korrektuese [47].
Dashboard-i konsiston në tre atribute kyçe:
1. Shfaq të dhënat grafikisht. Ofron vizualizim që ndihmon në fokusimin e trendeve
kyçe, krahasimeve dhe anomalive;
2. Shfaq vetëm ato të dhëna që janë relevante për qëllimin e dashboard-it;
3. Përmban konkluzione të paracaktuara që janë relevante për qëllimin e dashboard-it
duke e lehtësuar lexuesin nga kryerja e analizës së tij individuale [48].
Dashboard-et e IB-së i krijojnë përdoruesit mundësinë për të kryer detyra si: spreadsheets,
portale për kërkime, aplikacionet BPM ofrojnë dashboarde vizualë për vendimmarrësit për
të gjurmuar indikatorët kyç të performancës së biznesit [49].
Mjetet e vizualizimit shfaqin trende, klastera dhe diferenca. Puna më emocionuese në
analizën e të dhënave fokusohet në prezantimin e metaforave të reja grafike që i
mundësojnë përdoruesve të zbulojnë trende dhe anomali.
Sipas Institutit për data warehousing (TDWI) pothuaj një e treta e organizatave përdorin
një dashboard si aplikacioni primar për raportim dhe analizë të të dhënave [44].
Dashboard-et kanë evoluar nga qëllimi primar për monitorimin e performancës drejt
objektivave analitikë më të avancuar, duke inkorporuar tipare të reja siç janë skenarë
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analizash, kapacitete eksplorimi, dhe formate prezantimi fleksibël (për shembull tabela dhe
grafe) [47].
Dashboard-t i komunikojnë vendimmarrësve të dhëna komplekse përmes procesit të
vizualizimit. Vizualizimi i referohet paraqitjes interaktive vizuale të të dhënave jo fizike
dhe abstrakte për të amplifikuar njohuritë [50].
Tiparet funksionale të dashboard-eve përfshijnë:
•

Njoftime dhe alerte në kohë reale;

•

Kapacitete drill-down;

•

Analiza skenarësh;

•

Fleksibilitet në prezantim;

•

Referenca të jashtme (external benchmarking) [51], [52], [47].

Njoftimet dhe alertet në kohë reale janë të nevojshme me qëllim që të ndërmerren hapa
korrektues sapo të ketë deviacion nga objektivi i paracaktuar.
Tipari drill down i mundëson përdoruesit për të copëzuar të dhënat (slice and dice) për një
analizë më të detajuar, pa të cilin përdoruesi do të ishte i detyruar të përdorte një mjet tjetër
raportimi.
Analiza e skenarëve është një tipar shumë i vlefshëm në rastet kur dashboard-i përdoret si
mjet planifikimi. Në këtë rast, përdoruesit mund të vëzhgojnë sesi ndryshimet e disa
variablave ndikojnë mbi variablat e tjerë dhe mbi bazën e këtyre vëzhgimeve mund të
marrin vendimet e duhura.
Fleksibiliteti i prezantimit, është aftësia për të shfaqur të dhënat në disa mënyra.
External benchmarking mund të përdoret për të kuptuar gjendjen e kompanisë në krahasim
me konkurrentet e saj.
4.4. Vështrim i Përgjithshëm mbi Procesimin Online Analitik (Online Analytical
Processing - OLAP)
OLAP mund të konsiderohet si teknika më e përhapur për përdorimin e informacionit dhe
i ofron përdoruesit fundor, analizat e të cilit nuk mund të përcaktohen paraprakisht,
mundësinë e analizimit dhe eksplorimit të të dhënave në mënyrë interaktive mbi bazën e
modelit shumë dimensional.
Struktura kryesore operacionale e OLAP bazohet në konceptin e kubit. Një kub është një
strukturë të dhënash shumë dimensionale (aktuale ose virtuale) që lejon analizë të shpejtë
të të dhënave. Mund të përkufizohet edhe si aftësia për të manipuluar dhe analizuar me
efektivitet të dhënat nga një shumëllojshmëri perspektivash [41]. Vendosja e të dhënave në
strukturën e kubit synon tejkalimin e kufizimeve të bazave të të dhënave relacionale, duke
i mundësuar analistëve të lundrojnë në bazën e të dhënave dhe të zbulojnë nëngrupe të
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dhënash (dhe progresionin e tyre në kohë) duke ndryshuar orientimin e të dhënave përmes
specifikimit të copëzave dhe drill down/up (përmes agregimit dhe ç ‘agregimit).
Në modelin shumë dimensional, të dhënat organizohen në shumë dimensione, dhe secili
dimension përmban shumë nivele abstragimi të përcaktuara nga koncepti i hierarkisë. Kjo
mënyrë organizimi i jep përdoruesve fleksibilitet për të parë të dhënat nga perspektiva të
ndryshme.
Në [53] Dr. Codd ka përcaktuar 12 rregulla, për përcaktimin e OLAP:
1. Pamje konceptuale shumë dimensionale. Ofron një model të dhënash shumë
dimensionale që është analitik dhe i lehtë në përdorim;
2. Transparencë: teknologjia, magazina e të dhënave, arkitektura dhe natyra e
ndryshme e burimit të të dhënave duhet të jenë transparente për përdoruesin. Kjo
transparencë ndihmon në rritjen e efiçencës dhe produktivitetit të përdoruesve
përmes mjeteve front-end me të cilat janë familjar. Përdoruesi nuk duhet të jetë i
ekspozuar ndaj burimit të të dhënave që furnizon mjetet OLAP, të cilat mund të
jenë homogjene ose heterogjene;
3. Aksesueshmëria: Mjetet OLAP duhet të jenë në gjendje të aplikojnë strukturën e
tyre logjike për aksesimin e të dhënave burim dhe të kryejnë çdo konvertim të duhur
për të paraqitur një pamje koherente tek përdoruesi. Mjetet (dhe jo përdoruesi)
duhet të “shqetësohen” se ku ndodhen fizikisht të dhënat;
4. Performancë e qëndrueshme raportimi: Performanca e mjete OLAP nuk duhet të
ulet ndjeshëm me rritjen e numrit të dimensioneve;
5. Arkitekturë Klient/Server: Komponenti server i mjeteve OLAP duhet të jetë
mjaftueshëm inteligjent me qëllim që klientë të ndryshëm të mund të lidhen me të
me përpjekje minimale. Serveri duhet të jetë në gjendje të mapojë dhe konsolidojë
të dhëna nga baza të ndryshme të dhënash;
6. Dimensionalitet i përgjithshëm: Çdo dimension të dhëne duhet të jetë ekuivalent në
strukturën e tij dhe kapacitetet operacionale;
7. Trajtim dinamik i matricave të shpërndara: Struktura fizike e serverit OLAP duhet
të ketë trajtim optimal për matricat e shpërndara;
8. Mbështetje për shumë përdorues: Mjetet OLAP duhet të ofrojnë akses të
njëkohshëm për marrje dhe përditësim, integritet dhe siguri;
9. Veprime të pakufizuara ndër dimensionalë: Duhet të mundësojnë llogaritje dhe
manipulim të dhënash nëpër çdo dimension dhe nuk duhet të kufizojë relacionet
mes qelizave të të dhënave;
10. Manipulime intuitive të të dhënave: Manipulimet e zakonshme të të dhënave siç
janë drill down ose e anasjella etj., duhet të realizohen përmes veprimeve të
drejtpërdrejta në qelizat e modelit analitik, dhe jo të kërkojnë përdorimin e një
menuje ose ndjekjes së disa hapave në ndërfaqen e përdoruesit;
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11. Raportim fleksibël: Lehtësia e raportimit lidhet me paraqitjen e informacionit sipas
çdo lloj mënyre të kërkuar nga përdoruesi;
12. Dimensionalitet dhe nivele agregimi të pakufizuara: Për çdo lloj qëllimi, numri i
dimensioneve të të dhënave duhet të jetë i pakufizuar.
4.4.1. Tiparet dhe Funksionet Kryesore
Sipas [18] tiparet kryesore të mjeteve OLAP mund të përmblidhen si më poshtë:
•

Analizë shumë dimensionale;

•

Performancë e qëndrueshme;

•

Kohë e shpejtë përgjigje për query interaktiv;

•

Drill-down dhe roll-up;

•

Lundrim brenda dhe jashtë detajeve;

•

Slice and dice dhe rrotullim;

•

Mënyra të shumta paraqitjeje;

•

Shkallëzueshmëri e lehtë;

•

Inteligjencë kohore.

OLAP kanë edhe tipare të avancuara të cilat mund të përmblidhen si më poshtë:
•

Përllogaritje komplekse;

•

Përllogaritje ndër dimensionale;

•

Para llogaritje ose para konsolidim;

•

Eksplorim përmes dimensioneve ose detajeve;

•

Prezantim dhe paraqitje e sofistikuar;

•

Vendimmarrje bashkëpunuese;

•

Nxjerrja e vlerave të të dhënave përmes formulave;

•

Aplikimi i teknologjive njoftuese;

•

Gjenerim raportesh me teknologji agjent.

Veprimet kryesore të OLAP përfshijnë slice and dice, drill-down/up, roll up dhe pivot.
Slice and dice (Copëto dhe kubëzo): veprimi slice kryen një seleksionim në një dimension
të kubit, duke marrë si rezultat një nën kub. Veprimi dice përcakton një nën kub duke kryer
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selektim mbi dy ose më shumë dimensione [54]. Në figurën 11 ilustrohen veprimet slice
and dice mbi një kub të dhënash, bazuar në skemën yll të data warehouse-it të dizenjuar në
këtë studim.

Figurë 11: Operatorët slice and dice
Roll-up: Veprimi roll-up kryen agregim në kubin me të dhëna duke u ngjitur një nivel
hierarkie për një dimension ose duke reduktuar dimensionet [54], siç ilustrohet në figurën
12.

Figurë 12: Operatori roll-up
Drill-down/up: kjo është një teknikë përmes së cilës përdoruesi lundron ndërmjet niveleve
të të dhënave nga më të përmbledhurat (up) tek ato më të detajuarat (down). Drill down
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mund të realizohet ose duke zbritur një nivel në hierarki për një dimension ose duke shtuar
dimensione të tjera [54], siç ilustrohet në figurën 13.

Figurë 13: Operatori drill down
Pivot: përdoret për të ndryshuar orientimin e dimensioneve të një raporti ose të paraqitjes
së një query ad hoc. Pivot quhet ndryshe edhe rrotullim, pasi është një veprim vizualizues
që rrotullon akset e të dhënave në paraqitje për të ofruar një prezantim të dhënash alternativ
[54]. Figura 14 ilustron këtë veprim.

Figurë 14: Operatori pivot
4.4.2. Arkitektura OLAP
Referuar [18], arkitektura OLAP përcaktohet duke u bazuar në mënyrën e ruajtjes së të
dhënave për OLAP. Procesimi mbetet i njëjtë: procesim online analitik, ndërkohë që
metodologjia e ruajtjes së të dhënave ndryshon, çka përcakton dhe arkitekturën OLAP si
më poshtë:
ROLAP: i referohet procesimit online analitik relacional. Në këtë rast, sistemi OLAP
ndërtohet mbi një bazë të dhënash relacionale.
MOLAP: I referohet procesimit online analitik shumë dimensional. Në këtë rast, sistemi
OLAP implementohet përmes një baze të dhënash shumë dimensionale.
HOLAP: I referohet procesimit online analitik hibrid. Ky model tenton të kombinojë
potencialet dhe tiparet e modeleve ROLAP dhe MOLAP.
DOLAP: I referohet procesimit online analitik desktop. Në këtë model, krijohen grupe të
dhënash shumë dimensionale të cilat transferohen në makina desktop. Në këtë rast nevojitet
vetëm një software në makinën desktop. DOLAP është një variacion i ROLAP.
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Database OLAP: I referohet sistemeve të menaxhimit të bazave të të dhënave relacionale
(RDBMS) të paracaktuara për të suportuar strukturat OLAP dhe për të kryer llogaritje
OLAP.
Web OLAP: I referohet procesimit online analitik, ku të dhënat e OLAP aksesohen nga
një browser web.
Duke qenë se ROLAP dhe MOLAP janë dy modelet themelore, do të përqendrohemi vetëm
në këto dy modele.
4.4.2.1.Modeli ROLAP
Në modelin ROLAP, të dhënat ruhen në një bazë të dhënash relacionale (si rreshta dhe
kolona). Me qëllim që përdoruesit t’i fshihet struktura e ruajtjes së të dhënave dhe t’i
prezantohen të dhënat në mënyrë shumë dimensionale, krijohet një shtresë metadata
semantike. Përmes kësaj shtrese metadata realizohet mapimi i dimensioneve në tabelat
relacionale. Për të kryer grupimin dhe agregimin e të dhënave përdoren metadata shtesë.
Figura më poshtë paraqet arkitekturën e ROLAP.

Kijon kubin
DW

SQL Komplekse

RDBMS Server

Kërkesa nga Përdoruesi
Server Analitik

Figurë 15: Modeli ROLAP
Siç tregohet edhe në figurën 15, ROLAP ka një arkitekturë me tre shtresa. Serveri analitik
në shtresën e aplikacionit, krijon paraqitjen shumë dimensionale. Sistemi shumë
dimensional në shtresën e prezantimit ofron një pamje shumë dimensionale të të dhënave
për përdoruesit. Kur një përdorues bën query të ndërlikuara bazuar në pamjen shumë
dimensionale, ato transformohen në SQL komplekse mbi bazën e të dhënave relacionale.
Në këtë model nuk krijohen apo ruhen struktura statike shumë dimensionale.
ROLAP ka një arkitekturë klient/server dinamike, që akseson të dhënat direkt nga data
warehouse. Është në gjendje të përdorë rezultatet e parallogaritura (kur ato janë të
disponueshme), ose të gjenerojë rezultate në mënyrë dinamike nga informacioni atomik.
4.4.2.2.Modeli MOLAP
Në modelin MOLAP, të dhënat ruhen në baza të dhënash të specializuara shumë
dimensionale. Matrica të mëdha shumë dimensionale përbëjnë strukturën e ruajtjes së të
dhënave. Arkitektura e modelit MOLAP tregohet në figurën e mëposhtme:
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Motorri MOLAP

DW

RDBMS Server

MDBMS Server
Bazë të dhënash
Shumë dimensionale

Figurë 16: Modeli MOLAP
Duke ju referuar skemës së paraqitur në figurën 16, vërehet se ky model ka tre shtresa.
Bazat e të dhënave shumë dimensionale ruajnë kube të dhënash shumë dimensionale të
para llogaritura dhe para fabrikuara. Motori MOLAP në shtresën e aplikacionit gjeneron
nga baza e të dhënave një pamje shumë dimensionale të të dhënave dhe e dërgon atë tek
përdoruesit. Sistemet e menaxhimit të bazave të të dhënave shumë dimensionale janë të
afta të konsolidojnë dhe fabrikojnë kube të dhënash të grupuara gjatë procesit të ngarkimit
të të dhënave në bazën e të dhënave shumë dimensionale nga data warehouse-i kryesor.
MOLAP ka një arkitekturë statike, e cila në parim lexon të dhënat e para kompiluara.
MOLAP ka kapacitete të limituara për të krijuar dinamikisht agregacione ose të llogarisë
rezultate që nuk janë llogaritur dhe ruajtur më parë.
4.4.2.3.Krahasimi i ROLAP me MOLAP
Kryerja e këtij krahasimi bazohet në studimin e bërë në [18], ku paraqiten karakteristikat
themelore ndërmjet këtyre modeleve. Përzgjedhja e modelit OLAP varet nga kompleksiteti
i query-ve që përdoruesit mund të bëjnë, nga rëndësia e performancës së query-it etj.
Modeli MOLAP zgjidhet për përgjigje të shpejta dhe query më intensive. Në tabelën 13
jepen krahasimet midis këtyre dy modeleve:
Tabelë 13: Krahasimi ROLAP me MOLAP
ROLAP

Ruajtja e të dhënave

MOLAP

Të dhënat ruhen si tabela
relacionale në data
warehouse

Të dhënat ruhen si tabela
relacionale në data
warehouse

Motori ROLAP në serverin
analitik krijon kube të
dhënash “në ajër”

Përmbledhje të ndryshme
të të dhënave mbahen në
baza të dhënash shumë
dimensionale

Pamje shumë dimensionale
nga shtresa e prezantimit

Volum të dhënash i
moderuar
Të dhënat e grupuara (dhe
përllogaritura) aksesohen
nga baza e të dhënave
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shumë dimensionale, të
dhënat e detajuara nga DW
Përdorim i SQL-ve
komplekse për marrjen e të
dhënave nga DW

Krijimi i kubeve të të
dhënave të para fabrikuar
nga motori MOLAP.
Teknologji për të ruajtur
pamje shumë dimensionale
në matrica. Të shpejta për
nxjerrjen e të dhënave.

Motori ROLAP në serverin
analitik krijon kube të
dhënash “në ajër”

Teknologji me matrica të
shpërndara për të
menaxhuar shpërndarjen e
të dhënave në llogaritje

Teknologjia themelore

Pamje shumë dimensionale
nga shtresa e prezantimit

Funksione dhe Tipare

Ambient i njohur dhe
disponueshmëri e shumë
mjeteve

Akses i shpejtë

Limitime në funksione
analizash komplekse

Librari e madhe me
funksione për llogaritje
komplekse

Drill down në nivelet më të
ulta me lehtësi. Drill mes
përmes (drill-across) jo
gjithnjë e lehtë

Analizë e lehtë pavarësisht
numrit të dimensioneve

Kapacitete të mëdha për
drill-down dhe slice-anddice

Për të përzgjedhur modelin OLAP të përshtatshëm për procesin e parashikimit dhe
administrimit të mjeteve monetare, duhet të nisemi nga kërkesat që duhet të plotësojë ky
sistem, me qëllim që të realizojë me efiçencë dhe efektivitet misionin e tij. Siç e kemi
shpjeguar edhe në krerët e mëparshëm, sistemi që po konceptojmë në këtë studim, pa rënë
në përsëritje, duhet të ofrojë një bazë të integruar për ruajtjen e të dhënave dhe të mundësojë
analizimin e informacionit duke përdorur teknika të avancuara dhe sofistikuara. Analizat
kryesore që duhet të realizohen përmes OLAP do të detajohen në seksionin në vijim, por
paraprakisht mund të themi se analizimi i të dhënave duhet të kryhet mbi një volum të
madh të dhënash, në nivele të ndryshme agregimi e deri në nivelin më të detajuar të tyre.
Ndaj dhe modeli i përzgjedhur duhet të suportojë funksione me përllogaritje komplekse
dhe analizim të të dhënave jo vetëm vertikalisht në nivele të ndryshme por edhe
horizontalisht përmes dimensioneve.
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Nisur nga këto kërkesa, si dhe duke patur parasysh tabelën e mësipërme, ku listohen tiparet
e dy modeleve kryesore, arrijmë në konkluzionin se modeli më i përshtatshëm për t’u
përdorur është modeli MOLAP.
4.5. Algoritme OLAP
Serverat MOLAP përdorin matrica shumë dimensionale si struktura themelore për ruajtjen
e të dhënave. Kur dimensionaliteti është relativisht i ulët krahasuar me kujtesën e
disponueshme, MOLAP rezulton të jetë shumë më i shpejtë se ROLAP. Me gjithë atë, kur
numri i dimensioneve rritet, të dhënat mund të bëhen shumë të shpërndara, gjë që sjell si
rezultat ekzistencën e shumë qelizave boshe në strukturën e matricës. Një teknikë popullore
për të trajtuar këto raste është copëzimi [55]. Matrica e plotë copëzohet në pjesë të vogla
të quajtura kuboide. Për qelizat jo-boshe, ruhet një çift.
4.5.1. Algoritmi i Bazuar në Matrica për Agregime Shumë Dimensionale të
Njëkohshme
Në [55] është propozuar një algoritëm kubëzimi me matrica në shumë mënyra. Ideja e kësaj
qasjeje është që qelizat në kub vizitohen sipas një rendi të caktuar me qëllim që një qelizë
të mos ri vizitohet për çdo nën-agregim. Qëllimi është të mbivendosen llogaritjet e të gjitha
këtyre grupimeve dhe kubi të përfundohet vetëm me një skanim. Në rastin kur kubi i të
dhënave është aq i madh sa nuk mund të vendoset i tëri në memorie, matrica ndahet në
copëza të tilla aq sa t’i zë memoria. Në [55] është propozuar edhe koncepti i renditjes
optimale të dimensioneve dhe Memories Minimale që Përfshin Pemën (Minimum Memory
Spanning Tree – MMST). Për një renditje të dhënë, MMST është minimale në termat e
kërkesave të memories totale për atë rend dimensioni. Për këtë metodë, autorët kanë
theksuar faktin që grupimet respektive mund të bëhen kur bëhet skanimi i të dhënave. Ata
supozojnë që kanë hapësira të mjaftueshme për të alokuar memorien që i nevojitet për nyjat
respektive të grupimit në MMST.
4.5.2. Algoritmi CubiST
CubiST është një qasje e re për të shpejtuar query-it OLAP. Në [56] është procesuar një
algoritëm i quajtur CubiST (Cubing with Statistical Trees), për vlerësimin e query-ve
OLAP mbi një bazë të dhënash relacionale. CubiST mund të konsiderohet një qasje
MOLAP, pavarësisht faktit se nuk përdor matrica shumë dimensionale në mënyrë të
drejtpërdrejtë [56]. Autorët kanë paraqitur një strukturë të dhënash të re, të quajtur Pema
Statistikore (Statistical Tree – ST) për të përshpejtuar llogaritjet e kubit të të dhënave. Në
pemën statistikore një nyje e brendshme mban referencat e nyjës në nivelin tjetër, të cilat
përdoren direkt në vlerësimin e query-t. Nyjat gjethe mbajnë statistikat ose histogramën e
të dhënave dhe lidhen së bashku për të lehtësuar skanimin. Çdo rrugëzim rrënjë-gjethe
përfaqëson një nën kub specifik të të dhënave. Me qëllim që të përdoret pema statistikore
për t’iu përgjigjur query-ve të kubit mbi një grup specifik të dhënash, duhet që fillimisht të
llogaritet agregimi në të gjitha nën kubet duke skanuar grupe të detajuara të dhënash.
CubiST kodon të gjitha pamjet e mundshme në gjethet e strukturës së pemës gjatë një
skanimi të të dhënave të detajuara. Algoritmit i nevojitet vetëm një skanim mbi të dhënat
e detajuara. CubiST fokusohet në klasat e query-ve të cilat kthejnë vetëm vlera agregate.
Në këtë metodë nuk jepen informacione lidhur me modelimin e hierarkisë së dimensionit
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dhe rreth veprimeve roll-up, drill-down dhe slice and dice. Me gjithë atë CubiST performon
mirë në rastet e kubeve të dendur dhe veçanërisht kur kardinaliteti i dimensioneve është i
vogël.
4.6. Nevoja për OLAP
OLAP është shndërruar me shpejtësi në një mjet të dobishëm në shumë fusha financiare si
kontabiliteti financiar, kontabiliteti menaxherial, modelimi financiar, parashikimi financiar
etj.
Siç e kemi përmendur edhe në krerët e mëparshëm, qëllimi i data warehouse është kryerja
e analizave komplekse duke përdorur të dhënat që ka në dispozicion. Analizat çojnë në
vendime strategjike që janë dhe arsyeja kryesore për ndërtimin e data warehouse-it. Për
kryerjen e analizave të tilla, të dhënat duhet të jenë ruajtur në mënyrë të tillë që të jenë të
përshtatshme për analizimin e vlerave të indikatorëve kyç në kohë. Strukturat e të dhënave
të dizenjuar duke përdorur modelin dimensional i suportojnë këto analiza.
Le t’i referohemi modelit të këtij studimi. Nëse do të shihnim vetëm të ardhurat, do të
kuptonim që të ardhurat janë të ndërlidhura me shumë dimensione të tjera. Të ardhurat
ditore kanë kuptim vetëm kur janë të lidhura me datën e arkëtimit, natyrën e të ardhurës,
bankën ku është kryer transaksioni, institucionin për të cilin është mbledhur e ardhura, dhe
dimensione të tjera. Pamja shumë dimensionale është natyrshëm përfaqësuese e modelit të
biznesit. Për planifikim, parashikim dhe marrjen e vendimeve, duhet të analizohen të
dhënat përmes skenarëve. Për shembull, mund të krahasohen të ardhurat e mbledhura
përkundrejt planifikimit të të ardhurave dhe kundrejt të ardhurave të mbledhura në periudha
të mëparshme. Mund të ekzaminohet detajimi i të ardhurave, sipas tipit të të ardhurës, sipas
institucionit, sipas bankës, sipas degës së thesarit, e kështu me radhë. Analizat mund të
shkojnë edhe më tej, për shembull “Sa të ardhura janë grumbulluar në tre muajt e fundit, të
detajuara sipas muajve, në degën e thesarit Tiranë, sipas institucioneve buxhetore, të
detajuara sipas tipit të të ardhurës, krahasuar me parashikimin përkatës, dhe krahasuar me
të njëjtën periudhë për vitin e kaluar?”. Analiza mund të vazhdojë edhe më tutje. Mund të
kërkohen krahasime të mëtejshme të këtij query shumë dimensional. Analisti mund të
kërkojë për krahasime të tjera për shembull me degët e tjera të thesareve, dhe të rrotullojë
prezantimin e rezultatit mes kolonave dhe rreshtave.
Për të kryer analiza të tilla komplekse shumë dimensionale, në mënyrë efektive, përdoruesi
duhet të ketë metoda të lehta. Nevojitet një ambient që prezanton një pamje shumë
dimensionale të të dhënave. Vendimmarrësit duhet të jenë në gjendje të analizojnë të
dhënat në shumë dimensione, në çdo nivel agregimi, dhe të kenë mundësinë për të parë
rezultatet në mënyra të ndryshme. Duhet të kenë mundësinë të zbresin, apo të ngjiten në
hierarkitë e secilit dimension.
Gjithashtu, pavarësisht kompleksitetit të query-it, koha e marrjes së rezultatit duhet të jetë
e qëndrueshme, që do të thotë që përdoruesi nuk duhet të penalizohet për kompleksitetin e
analizës së tij.
Pa patur një sistem solid për analiza shumë dimensionale, data warehouse-i që kemi
konceptuar do të ishte e paplotë.
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Është e qartë se mjetet që përdoren në OLTP (Online Transaction Processing) nuk mund
të përmbushin kërkesat për analiza të tilla komplekse dhe qëndrueshmëri në performancë.
Nevojiten një grup tjetër mjetesh dhe produktesh që janë specifikisht të zhvilluar për të
kryer analiza serioze. Nevojitet që në data warehouse të implementohen mjete OLAP.
Mjetet OLAP mund të ndihmojnë në paracaktimin e dimensioneve të ndryshme dhe të
eliminojnë kompleksitetin e tyre. Në këtë mënyrë përdoruesit nuk kanë nevojë të dinë se
çfarë dimensionesh të vendosin apo të kenë dijeni mbi veprime komplekse, të cilat
nëpërmjet OLAP janë automatike. Sistemi mund të informohet gjithashtu se cilët artikuj
janë debi dhe cilët kredi, kështu që në rast mungese balancimi, sistemi mund të tregojë
automatikisht variancën. Gjithashtu, përdoruesi mund të përdorë mjete për të analizuar
rezultatet në periudha të ndryshme kohore etj.
4.7. Parashikimi dhe Administrimi i Mjeteve Monetare Përmes Mjeteve OLAP
Një ndër detyrat kryesore që duhet të kryejë sistemi i implementuar për administrimin dhe
parashikimin e mjeteve monetare është gjenerimi i raporteve. Raportet përfshijnë një gamë
të gjerë modelesh (patterns), formatesh, përmbajtjeje etj. nga ato më të detajuarat që i
nevojiten përdoruesve të thjeshtë për kryerjen e detyrave, raporte kryesisht me të dhëna
agregate që japin një pamje të përgjithshme të subjektit dhe që ofrojnë suport në
vendimmarrje për nivelin menaxherial, raporte sipas standardeve ndërkombëtare për
kontabilitetin si dhe raporte që i paraqiten autoriteteve mbikëqyrëse (si Kuvendi i
Shqipërisë, Kontrollit të Lartë të Shtetit etj.). Mjetet OLAP mund të përdoren për të
përmbushur kërkesat e përcaktuara nga këto entitete raportuese. Fleksibiliteti që ofrojnë
mjetet OLAP për raportim mund të ndihmojnë përdoruesit të përcaktojnë shpejt dhe me
lehtësi nëse raporti është në përputhje me kërkesat dhe standardet.
Veç raportimit statutor, mjetet OLAP janë të dobishëm për raportim menaxherial. Raportet
menaxheriale janë të ndryshëm nga raportimi financiar. Këto lloj raportesh i japin më pak
rëndësi detajeve kontabël dhe fokusohen më shumë në informacionin mbi të ardhurat dhe
fluksin e mjeteve monetare. Këto raporte mbajnë më pak detaje por më shumë analizë.
Gjithashtu këto lloj raportesh janë shpesh subjekt ndryshimesh, pasi varen nga kërkesat
specifike që adresohen nga niveli menaxherial. Sistemet që bazohen në teknologjinë OLAP
mundësojnë raportim më të shpejtë dhe fleksibël dhe analizë më të mirë, krahasuar me
zgjidhjet e tjera.
OLAP përdoret me sukses për një sërë procesesh, raportimesh dhe analizash. Një nga
përdorimet më të përhapura të OLAP në fushën financiare është procesi i konsolidimit, i
cili e shkurton këtë proces përmes automatizimit, komunikimeve të integruara, fuqisë së
lartë të procesimit dhe një modeli të integruar të të dhënave, duke eliminuar problemet e
rakordimit. Konsolidimi është jashtë qëllimit të këtij studimi, ndaj dhe nuk do ta trajtojmë
këtë çështje.
Analizat që mundësohen përmes përdorimit të mjeteve OLAP përfshijnë analiza
krahasuese, analiza menaxheriale, analiza projeksionesh, analiza skenarësh të ndryshëm
etj.
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Analizat krahasuese i mundësojnë përdoruesve të të gjitha niveleve të përdorin dhe
analizojnë informacione të rëndësishme që janë të nevojshme për t’u njohur me
performancën operacionale si dhe të menaxhojnë aktivitetet financiare që janë pjesë e linjës
operacionale. Kjo analizë bazohet kryesisht në llogaritjen e grupeve të ndryshme të të
dhënave dhe në krahasimin e performancës kundrejt historikut dhe buxhetit. Gjithashtu kjo
teknikë përdoret edhe për krahasimin e grupeve të ndryshme të të dhënave të llogaritura
me njëri tjetrin. Disa nga analizat krahasuese më popullore që mund të kryhen përmes
mjeteve OLAP për administrimin dhe parashikimin e mjeteve monetare, shpjegohen në
seksionin në vijim.
Mjetet OLAP ofrojnë një mënyrë inteligjente për të gjurmuar dhe menaxhuar performancën
financiare. Me importimin e të dhënave të nevojshme, sistemi mund të prodhojë
automatikisht raporte standarde për të ndihmuar në vëzhgimin e performancës financiare.
Një fushë tjetër që mund të përfitojë nga përdorimi i mjeteve OLAP është edhe menaxhimi
kontabël, i cili përfshin përgatitjen, raportimin dhe interpretimin e informacionit kontabël
për të suportuar vendimmarrjen. Mjetet OLAP ndihmojnë në dizenjimin e raporteve që
ofrojnë informacionin e duhur në një format efektiv, të përgatitur me efiçencë dhe në kohën
e duhur dhe të personalizuar sipas kërkesave të përdoruesit. OLAP mund të përdoret për
buxhetimin dhe parashikimin.
Buxhetimi është jashtë fokusit të studimit tonë, ndaj dhe nuk do të ndalemi në përshkrimin
e mjeteve OLAP që ndihmojnë këtë proces, por në ato specifika që ndikojnë në
menaxhimin dhe parashikimin e mjeteve monetare.
Disa mjete OLAP kanë aftësinë për të rishikuar buxhetin me shpejtësi duke u bazuar tek
performanca, të përgatisin parashikime dhe të përmirësojnë ciklin e plotë të buxhetit.
Gjithashtu, ofrojnë kontrolle që ndihmojnë në identifikimin e rasteve të veçanta dhe të
dhënave që mund të jenë jashtë një diapazoni dhe të identifikojnë cilat burime të dhënash
mungojnë, për shembull, nisur nga rasti në studim, data warehouse duhet të popullohet me
të dhëna nga burime të ndryshme informacioni me qëllim që të kryejë funksionin për të
cilin është ndërtuar. Përmes mjeteve OLAP mund të identifikohen cilat institucione kanë
sjellë planet mujore apo ditore të fluksit të mjeteve monetare dhe cilat nuk i kanë sjellë
ende, nëse në këto plane ka anomali apo të dhëna që janë jashtë një diapazoni të përcaktuar
etj. Ndryshe nga sa mund të arrihet me spreadsheet Excel të veçuara, mjetet OLAP
analizojnë të gjithë procesin e buxhetit në mënyrë automatike dhe të integruar.
Procesi i buxhetimit është i lidhur ngushtë me parashikimin. Është vështirë të parashikohet
e ardhmja me saktësi, me gjithë atë mjetet OLAP ndihmojnë të arrihet një lloj saktësie e
kënaqshme. Sigurisht që në procesin e parashikimit, pavarësisht mjeteve të avancuara dhe
sofistikuara që mund të përdoren, një rëndësi të madhe ka edhe cilësia e të dhënave aktuale
dhe historike.
4.7.1. Analiza e Fluksit të Mjeteve Monetare
Raporti mbi fluksin e mjeteve monetare ka për qëllim të ofrojë informacionin e duhur mbi
të hyrat dhe të dalat e mjeteve monetare të një institucioni për një periudhë të caktuar kohe.
Nëse përdoret me informacione të tjera shpjeguese dhe informacione të raporteve të tjera
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financiare, informacioni i përftuar mbi fluksin e mjeteve monetare ndihmon financierët të
kenë informacion mbi [57]:
a. Aftësinë e institucionit për të gjeneruar flukset e ardhshme të mjeteve monetare;
b. Aftësinë për të përballuar obligimet që vijnë më pas;
c. Nevojën për financime të huaja;
d. Arsyen për diferencat mbi të hyrat dhe të dalat; dhe
e. Efektet në pozicionin financiar për investimet, shpenzimet kapitale dhe
transaksione të tjera financiar (cash ose jo cash), gjatë një periudhe kohore.
Për të arritur këto, raporti i fluksit të mjeteve monetare duhet të raportojë efektet e mjeteve
monetare të veprimtarisë së institucionit, transaksionet financiare jo kapitale, kapitalit të tij
dhe transaksionet financiare të lidhura me të dhe transaksionet e investimeve të tij, gjatë
një periudhe kohore.
Mjetet OLAP ofrojnë mundësinë për gjenerimin e raporteve të personalizuara dhe
përcaktimin e kritereve të ndryshme, duke zgjeruar shumë diapazonin dhe mundësinë për
analizime financiare të të dhënave.
Përdoruesit mund të shohin shumë dimensione të të dhënave dhe gjithashtu të përdorin
grupe të tyre (për shembull përmes slice and dice) për të krijuar me shpejtësi dhe lehtësi
një numër të pafund raportesh, sipas nevojave.
Analiza e fluksit të mjeteve monetare monitoron të ardhurat e mbledhura kundrejt të dalave
për të evidentuar modele, ofrojë njohuri mbi aftësinë e qeverisë për të realizuar shpenzimet
pa përdorur rezervat apo borxhet afat-shkurtra. Fluksi i mjeteve monetare mund të
evidentojë gjithashtu edhe modele që mund të ndikojnë në pozicionin afat-gjatë financiar.
[58].
Të dhënat historike janë thelbësore për analizimin e modeleve mujore. Zakonisht të dhënat
historike të dy apo tre viteve të fundit mund të ofrojnë një bazë të përshtatshme për
informacion. Me gjithë atë, duhet patur parasysh që elementë të rinj mund të shtohen, për
shembull mund të shtohen taksa të reja (për të cilat nuk ka të dhëna historike). Këto si dhe
çrregullimet ekonomike mund të ulin vlerën parashikuese të të dhënave historike.
Mjetet OLAP mund të përdoren për të bërë projeksione duke përdorur të dhënat ekzistuese.
Ato mund të përdorin të dhënat lidhur me të ardhurat dhe shpenzimet për të krijuar shumë
skenarë what-if, ku secili përshkruan një ose disa mënyra alternative për ndërtimin e një
parashikimi sipas interesit të përdoruesit. Parashikimi zakonisht merr formën e një kubi
shumë dimensional, dimensionet dhe masat e të cilit i korrespondojnë variablave të
biznesit, që mund të eksplorohen në mënyrë interaktive nga përdoruesi përmes OLAP
front-end. Për të krijuar një skenar, duhet të përcaktohen variablat burim, të cilët lidhen me
fushën e biznesit, dhe parametrat e skenarit që duhet të vlerësohen me qëllim që të
ekzekutohet modeli dhe të merret parashikimi. Parametrat e skenarit përcaktojnë
informacion teknik lidhur me simulimin, siç janë tipi i regresionit të përdorur për
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parashikimin dhe numri i viteve të mëparshëm që do të merren në konsideratë për
regresionin [59].
Projeksionet mund të bëhen për periudha të ndryshme kohore duke përdorur hierarkitë e
dimensionit kohë dhe të ilustrojnë trende ose ndryshime në performancën financiare.
Përmes skenarëve mund të kuptohet se çfarë do të ndodhë me parashikimin dhe buxhetin
nëse një kriter i dhënë ndryshon.
Skenarët what-if mund të përdoren për shembull për të kuptuar sesi do të ishte situata
financiare (gjendja e llogarisë së qeverisë dhe aftësia për të mbuluar shpenzimet) gjatë
muajit të ardhshëm duke përcaktuar limite ditore të ndryshme. Për të realizuar një skenar
të tillë, identifikojmë si variabla burim, gjendjen e llogarisë korrente, të ardhurat e
parashikuara të mjeteve monetare gjatë muajit në studim, shpenzimet e parashikuara,
shpenzimet e planifikuara si dhe të dhënat historike të limiteve ditore të tre viteve të fundit
për muajin respektiv.
Përmes mjeteve OLAP mund të analizohen situatat e veçanta. Modelimi mund të ndihmojë
në identifikimin e problematikave dhe situatave që influencojnë pozicionin monetar të
qeverisë. Diagnostikimi i tyre mund të çojë në strategji për menaxhimin e mjeteve
monetare, siç mund të jenë mbledhja sa më shpejt të jetë e mundur e të ardhurave,
menaxhimi me zgjuarsi i disbursimeve, etj.
Me qëllim parashikimin e fluksit të mjeteve monetare, OLAP ofron mjete që përdorin të
dhënat historike dhe përcaktojnë trendin e këtij fluksi. Përmes tyre mund të kryhen analiza
të ndryshme siç janë:
Skenarë parashikimesh: Përmes mjeteve OLAP, një përdorues mund të zgjedhë me
lehtësi dhe shpejtësi një grup të dhënash mbi të cilat do të bazohet për të bërë parashikimin.
Nisur nga shumë dimensionaliteti dhe arkitektura e OLAP, parashikimi mund të bëhet në
çdo nivel, për shembull në nivel të detajuar (duke përdorur drill down) sipas klasifikimit
ekonomik ose nënllogarisë, sipas degës së thesarit, sipas institucioneve etj. ose më të
agreguara për shembull sipas kapitullit, artikullit, Ministrisë së Linjës etj., dhe për periudha
të ndryshme kohore, mujore, tre mujore, vjetore etj. Sistemi analizon të dhënat, përzgjedh
automatikisht teknikën më të përshtatshme të parashikimit dhe gjeneron qindra
parashikime, të saktë nga pikëpamja statistikore, në një kohë shumë të shkurtër. Rezultatet
e parashikuara mund të krahasohen më pas me buxhetin dhe të informojnë nivelin
menaxherial mbi fusha të mundshme problematike ose mbi parashikime apo buxhetime jo
realiste.
Krahasimi nga viti në vit. Shpenzimet ose të ardhurat e muajit korrent mund të
krahasohen me të njëjtin muaj të një viti më parë, duke evidentuar nëse ka ndryshime dhe
nëse po, arsyet e këtyre ndryshimeve. I njëjti krahasim mund të bëhet në çdo nivel tjetër
sipas tipit të transaksionit, funksionit, kapitullit e kështu me radhë, në varësi të nevojës
specifike të përdoruesit.
Krahasimi i vitit me vitin: Mjetet OLAP mund të përdoren për të gjeneruar kurbat
korrente ose të mëparshme të fluksit të mjeteve monetare dhe t’i krahasojë ato duke ofruar
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një pamje të gjerë për ndryshime të mundshme strukturore që mund të ndodhin në financat
e qeverisë.
Burimi i mjeteve monetare: Përdorimi i të dhënave historike për të hyrat krijon bazën për
analizimin e trendit të fluksit të mjeteve monetare që mund të ndikojë në trendet e të hyrave
në të ardhmen.
Identifikimi i periudhave të flukseve të mëdha: Në disa periudha kohore specifike mund
të ketë flukse të mëdha mjetesh monetare, të cilat mund të identifikohen paraprakisht. Ato
mund të përfshijnë pagesat e disa taksave specifike (për shembull pagesa e taksës së tatimit
mbi të ardhurat personale kryhet nga të gjithë individët një herë në vit në muajin prill);
grante nga donatorë të huaj; interesat e borxheve të qeverisë; pagesat e projekteve publikë
madhorë; transfertat në nivelet e tjera të qeverisë etj. [14].
Mjetet OLAP mund të kryejnë analiza dhe të bëjnë parashikime bazuar në: të dhënat
historike, llogaritje statistikore siç janë parashikimet bazuar në mesataren e thjeshtë,
mesataren lëvizëse, mesataren lëvizëse të ponderuar e kështu me radhë; parashikimet e
dërguara nga DPT dhe DPD; shpenzimet e planifikuara në planin e buxhetit dhe planin e
thesarit; dhe planin e të hyrave dhe të dalave të borxhit.
Përmes mjeteve OLAP mund të kryejmë analiza financiare që ndihmojnë procesin e
administrimit dhe parashikimit të mjeteve monetare siç janë:
Analiza e Raporteve (Ratio Analysis): Kjo është një formë analize e pasqyrave financiare
që përdoret për të vlerësuar aspekte të ndryshme të performancës operacionale dhe
financiare, siç është efikasiteti, likuiditeti, rentabiliteti dhe aftësia paguese e saj. Trendi i
këtyre raporteve të gjeneruar për kohë të ndryshme studiohet me qëllim që të kontrollohet
nëse ka përmirësim apo përkeqësim të situatës financiare.
Mjetet OLAP përdoren për të krahasuar numrat kundrejt një periudhe paraardhëse (mujore,
vjetore etj.). Raporti shikon marrëdhëniet mes vlerave individuale dhe llogarit si ka qenë
performanca në të kaluarën dhe si mund të jetë në të ardhmen. Për shembull, vetëm të
dhënat mbi gjendjen aktuale të llogarive nuk na tregojnë shumë, por kur i ndajmë ato me
detyrimet aktuale, jemi në gjendje të përcaktojmë nëse kemi para mjaftueshëm për të
mbuluar detyrimet.
Analizat që përdorin analizën e raporteve mund të grupohen si më poshtë [60]:
•

Analiza e likuiditetit;

•

Analiza e mjeteve monetare;

•

Analiza e gjendjes operacionale;

•

Analiza e strukturës financiare;

•

Analiza e rentabilitetit;

•

Analiza e efiçencës së tregut.
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Mjetet OLAP ofrojnë edhe lloje të tjera analizash dhe raportesh siç janë:
Analiza me Përmasë të Përbashkët (Common-Size analysis): Kjo analizë konverton çdo
rresht të të dhënave të pasqyrave financiare në një shumë lehtësisht të krahasueshme si
përqindje [61]. Çdo zë i një pasqyrë financiare të një viti shprehet si përqindje e një zëri
specifik, i njohur si vlerë bazë. Vlera bazë në pasqyrat financiare të shpenzimeve është
zakonisht zëri totali i aktiveve, ndërsa në pasqyrën financiare të të ardhurave zakonisht
është shitjet neto ose të ardhurat neto. Pasqyrat e të ardhurave paraqiten si përqindje e të
hyrave dhe zërat e pasqyrës financiare të shpenzimeve shprehen si përqindje e totalit të
aktiveve (ose totalit të detyrimeve).
Ndryshimet në aktive, detyrime dhe kapital bëhen të qarta duke krahasuar dy ose më shumë
vite të raportit me përmasë të përbashkët. Në pasqyrat financiare të të hyrave, mund të
identifikohen ndryshimet në të ardhura dhe shpenzime për tipe të ndryshme shpenzimesh
[62].
Një shembull tjetër i përdorimit të analizës me përmasë të përbashkët është llogaritja e
jetëgjatësisë së mbetur të aktiveve kapitale. Duke përdorur mjetet OLAP mund llogarisim
dhe krahasojmë koston amortizuese të aktiveve kapitale me amortizimin e akumuluar për
të përcaktuar përqindjen e përgjithshme të jetëgjatësisë së mbetur. Një përqindje e ulët
tregon një nevojë të ardhshme për të zëvendësuar një pjesë të konsiderueshme të aktiveve
kapitale.
Analiza të variancave: Një fushë tjetër financiare ku mund të përdoren mjetet OLAP është
dhe vrojtimi nëse rezultatet aktuale janë në përputhje me planin e buxhetit apo ka varianca.
Krahasimi i faktit me planin është një proces i zakonshëm jo vetëm në institucionet publike
por edhe në ato private. Është vështirë të ndodhë që fakti të përputhet me planin, pasi ka
gjithnjë varianca të cilat mund të jenë të favorshme ose jo. Me qëllim që të përcaktohet
strategjia në të ardhmen, menaxherët duhet të kuptojnë arsyen e diferencës plan-fakt.
Mjetet OLAP mund të përdoren për të marrë informacione lidhur me të ardhurat e
mbledhura për një periudhë të caktuar, informacione lidhur me të ardhurat e planifikuara
për të njëjtën periudhë dhe t’i paraqesin në mënyra të ndryshme, në mënyrë që t’i
mundësojnë përdoruesit të kuptojë rezultatin. Ato gjithashtu mund të përdoren për të bërë
krahasime mes rezultateve duke përdorur teknika të përshtatshme. Këto lloje analizash
mund të kryhen edhe mbi grupe të tjera të dhënash që mbajnë informacion mbi shpenzimet,
ose të eksplorojnë në nivele të ndryshme hierarkie, si për shembull për disa tipe specifike
të ardhurash apo shpenzimesh, e kështu me radhë.
Analiza e variancave ndihmon gjithashtu edhe në monitorimin e vazhdueshëm të mjeteve
monetare duke krahasuar çfarë pritet të ndodhi kundrejt asaj që ka ndodhur.
Ka disa mjete fleksibël OLAP që mundësojnë krahasimin jo vetëm të planit me faktin por
gjithashtu mundësojnë edhe krahasimin e të ardhurave të vitit korrent me vitin e kaluar,
vitin korrent me parashikimin e mes vitit ose parashikimin e mes vitit me buxhetin.
4.8. Konkluzione
Në këtë kre u trajtuan mjetet e inteligjencës së biznesit që mund të përdoren për
përmirësimin e administrimit dhe parashikimit të mjeteve monetare. Fillimisht u bë një
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paraqitje teorike të IB-së, duke analizuar qëllimin, strukturën, tiparet dhe komponentët e
mjeteve IB. U trajtuan shkurtimisht dy komponentë: BPM-të dhe dashboard-et dhe u vijua
me trajtimin në detaje të mjeteve të procesimit online analitik. Fillimisht trajtuam mjetet
OLAP në përgjithësi, duke u përqendruar në tiparet dhe funksionet kryesore dhe
arkitekturat e ndryshme të tyre, dhe mbi bazën e kësaj analize dhe qëllimit të këtij studimi,
u përzgjodh modeli MOLAP si zgjidhja më e përshtatshme për këtë rast studimor.
Duke u bazuar në mjetet OLAP, u paraqit një fushë specifike e financave publike që mund
të përfitojë nga përdorimi i aplikimit të teknologjisë së informacionit në përgjithësi dhe të
mjeteve OLAP në veçanti, për të rritur efektivitetin dhe efiçencën e procesit të
administrimit dhe parashikimit të mjeteve monetare. Për të realizuar këtë qëllim, u
mbështetëm në data warehouse-in që dizenjuam në kreun III, duke shfrytëzuar strukturën
e kubit, i cili përbën bazën për veprimet OLAP.
Në seksionet pasuese u identifikuan tipet kryesore të raporteve, analizave dhe
projeksioneve, nga më të thjeshtat tek më të ndërlikuarat, duke përdorur të dhënat korrente
dhe historike, llogaritje të dhënash, agregim dhe de-agregim të tyre dhe teknika të tjera
OLAP, për qëllimin e administrimit dhe parashikimit të mjeteve monetare të Qeverisë së
Përgjithshme.
Përmes këtyre teknikave, përdoruesit mund të përgatisin analiza efektive dhe komplekse
nëpër ose përmes disa dimensioneve dhe mund të marrin pamje të ndryshme dhe shumë
dimensionale të të dhënave. Përdoruesit mund t’i realizojnë këto përmes aksesimit të
thjeshtë dhe fleksibël të informacionit, pa patur nevojë të njohin dimensionet ose veprimet
komplekse që kryhen automatikisht nga OLAP.
Në fund të këtij kreu mund të arrijmë në përfundimin se sistemet OLAP janë në gjendje të
ekstraktojnë vlerë të shtuar nga të dhënat financiare duke ofruar më shumë fleksibilitet në
manipulimin dhe paraqitjen e të dhënave.
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KREU V:

DATA MINING
MONETARE

PËR

PARASHIKIMIN

DHE

ADMINISTRIMIN

E

MJETEVE

5.1. Hyrje
Në trajtimin dhe analizimin e bërë deri më tani, është e qartë se përdorimi i teknologjisë së
informacionit dhe mjeteve IB është qasja e duhur për analizimin e informacionit financiar
dhe për vendimmarrje të bazuara në fakte dhe parashikime të sakta. Deri tani kemi parë
sesi përmes përdorimit të mjeteve OLAP mund t’i vihet në ndihmë analistëve dhe
menaxherëve të financave publike për analizime financiare, të cilat japin pamje të
ndryshme dhe të qarta të situatës financiare, duke ndihmuar nivelin menaxherial në
veprime të mëtejshme konkrete, që çojnë në përmirësimin e situatës financiare dhe
menaxhimin me efikasitet të financave publike në përgjithësi dhe mjeteve monetare në
veçanti.
Analizat që paraqitëm deri tani, për krijimin e të cilave përdorëm mjete OLAP, kanë një
element të përbashkët: janë të gjitha analiza sasiore. Pavarësisht kompleksitetit të
analizës, mjetet OLAP kanë potencial të veprojnë dhe të manipulojnë të dhënat duke i
paraqitur në forma nga më të ndryshmet, por nuk mund të shkojnë më larg se kaq. Por, a
mundet teknologjia të ofrojë më shumë? A mundet që nga informacioni i disponueshëm të
kryhen zbulime, të cilat nuk mund të identifikohen “me sy të lirë”? A mund të zbulohen
korrelacione dhe varësi midis të dhënave, të cilat shtohen në sasi, dimension dhe
kompleksitet? Pyetje të tilla kanë shqetësuar me kohë jo vetëm përdoruesit dhe përfituesit
e këtyre sistemeve por edhe botën kërkimore shkencore. Studime të shumta janë kryer në
këtë drejtim dhe zhvillime të shumta janë aplikuar në praktikë duke sjellë përfitime
konkrete. Pikërisht në këtë kre do të trajtojmë teknikat dhe mjetet që mund të përdoren për
të përfituar analiza dhe informacione më të shumta nga të dhënat financiare.
Procesi global i analizimit dhe procesimit të informacionit me qëllim ekstraktimin e
njohurive për të mbështetur vendimmarrjen, njihet si Zbulimi i Njohurive (do t’i referohemi
me KD në vijim – Knowledge Discovery).
Procesi KD karakterizohet nga hapat e mëposhtëm:
•

Identifikimi dhe kuptimi i problemit: Gjatë kësaj faze identifikohet saktë problemi
apo çështja për zgjidhje si dhe analizohen të gjitha detajet dhe krijohet një kuptim
i qartë dhe i saktë i problemit që duhet zgjidhur;

•

Seleksionimi i të dhënave: Gjatë kësaj faze kryhet identifikimi dhe ekstraktimi i të
dhënave që nevojiten për kryerjen e analizave;

•

Paraprocesimi: Gjatë kësaj faze të dhënat e seleksionuara për analizë i nënshtrohen
procesit të eliminimit të zhurmave;

•

Transformimi i të dhënave: Gjatë kësaj faze të dhënat e seleksionuara
transformohen në forma të përshtatshme për aplikimin e data mining;

•

Data Mining: Gjatë kësaj faze aplikohen metoda dhe teknika inteligjente mbi të
dhënat për të identifikuar dhe ekstraktuar patterns, bërë parashikime etj.
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•

Prezantimi i Njohurisë: Gjatë kësaj faze përdoren teknika për vizualizimin dhe
prezantimin e njohurive të përftuara.

Procesi KD paraqitet grafikisht në figurën 17.
Kuptimi i çështjes dhe
përcaktimi i
problematikave
Mbledhja dhe
paraprocesimi i të dhënave
Data Mining
Ekstraktimi i
Pattern/modeleve
Interpretimi dhe vlerësimi i
njohurive të përftuara
Përdorimi praktik i
rezultateve

Figurë 17: Procesi i zbulimit të njohurive
Më në detaje, cikli i jetës së vetë KD-së paraqitet në figurën 18.

Përzgjedhja dhe ekstraktimi i të
dhënave

Zakonisht pjesë
e përgatitjes së
data warehouse

Pastrimi i të dhënave

Pasurimi i të dhënave
Kodimi i të
dhënave
Data
Mining
Rezulta
tet

Përgatitje të tjera për KD

Figurë 18: Cikli i jetës së KD-së
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Fazat e përgatitjes
së të dhënave

Data mining është procesi i eksplorimit dhe analizimit të një volumi të madh të dhënash
me qëllim zbulimin e patterns të dhënash të vlefshme, të reja, potencialisht të dobishme
dhe të kuptueshme, duke përdorur metoda dhe teknika të ndryshme.
Teknikat data mining të serive kohore janë teknikat më të përdorshme dhe efiçente për
analizimin e serive kohore financiare, ndaj dhe në këtë kre, do të vijojmë me një vështrim
të përgjithshëm mbi data mining dhe më pas do të fokusohemi në teknikat data mining për
seritë kohore financiare.
5.2. Vështrim i Përgjithshëm mbi Teknikat Data Mining
Termi data mining i referohet një spektri të gjerë teknikash të modelimit matematikor dhe
mjeteve software-ikë që përdoren për të zbuluar patterns tek të dhënat [63].
Data mining është një proces që përdor teknika statistikore, matematikore dhe të
inteligjencës artificiale për të ekstraktuar dhe identifikuar informacion të vlefshëm dhe
njohuritë pasuese (ose modele) në grupe të mëdha të dhënash. Këto modele mund të jenë
në formën e rregullave të biznesit, afiniteteve, korrelacioneve, trendeve ose modeleve
parashikuese [64]. Në shumë literatura data mining përkufizohet si “procesi jo trivial i
identifikimit të patterns të vlefshme, të reja, potencialisht të dobishme dhe kuptimplota, në
të dhënat e ruajtura në baza të dhënash të strukturuara”, ku të dhënat organizohen në
rekorde të strukturuar sipas variablave kategorikë, rendor dhe të vazhdueshëm [65]. Në
këtë përcaktim, kuptimi i termave kyç është si më poshtë:
•

Procesi, nënkupton që data mining përfshin disa hapa interaktiv;

•

Jo-trivial, do të thotë që përfshihen disa tipe kërkimi eksperimental ose
konkluzione;

•

Të vlefshme, do të thotë që modelet e zbuluar duhet të përmbajnë të dhëna në një
shkallë sigurie të mjaftueshme;

•

Të reja, do të thotë që modelet nuk njiheshin më parë nga përdoruesit, në kontekstin
e sistemit që po analizohet;

•

Potencialisht të dobishme, do të thotë që modelet e zbuluara duhet të sjellin
përfitime konkrete për përdoruesin;

•

Kuptimplota, do të thotë që modeli të ketë kuptim për biznesin [41].

Dija e përftuar nga data mining mund të përdoret në dy dimensione: për të parashikuar dhe
për të përshkruar realitetin. Parashikimi përfshin përdorimin e variablave të njohur për të
parashikuar rezultatet e ardhshme. Bazuar në evoluimin e modeleve, fuqia e parashikimit
testohet në të dhënat e mbetura.
Aktivitetet kryesore të data mining përfshijnë veprimet e mëposhtme [66]:
1. Analizë të dhënash eksplorative: Këto aktivitete eksploratore përfshijnë teknika
interaktive dhe vizuale që mundësojnë paraqitjen e grupeve të të dhënave në terma
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parametrash statistikorë të grupuar dhe në pamje grafike për të kuptuar ekzistencën
e ndonjë modeli ose trendi që përmbahet në këtë grup të dhënash;
2. Modelim përshkrimor: Ky aktivitet përdoret për të marrë një pamje të përgjithshme
të një grupi të dhënash dhe përfshin:
a. Përcaktimin e probabilitetit të përgjithshëm të shpërndarjes së të dhënave
(njihet ndryshe edhe si vlerësime të dendësisë);
b. Modele që përshkruajnë marrëdhëniet mes variablave (njihet ndryshe edhe
si modelimi i varësisë);
c. Particionimi i të dhënave në grupe, duke përdorur ose analizën klaster ose
segmentimin.
3. Modelim parashikues: ky aktivitet përdor teknika si klasifikimi dhe regresioni;
4. Zbulimi i modeleve dhe rregullave: Ky aktivitet përfshin gjetjen e kombinimeve të
elementëve që ndodhin shpesh së bashku në bazat e të dhënave transaksionale.
Analiza të tilla përdoren për të gjeneruar rregulla asociacioni. Një metodë
asociacioni e avancuar është analiza e Sekuencës, Asociacionit dhe Linkut (SAL).
Analiza SAL zhvillon jo vetëm asociacionet, por edhe sekuencat e elementëve të
asociuar;
5. Query sipas përmbajtjes: Ky lloj aktiviteti fillon me një model të njohur dhe kërkon
për gjetjen e modeleve të ngjashme me të, në një grup të ri të dhënash.
Në figurën 19 paraqitet klasifikimi i teknikave të data mining, të ndërlidhur me algoritmet
më popullore që përdoren për secilën teknikë:
Data Mining

Pemët e klasifikimit
dhe regresionit,
ANN, SVM,
Algoritmet Genetike

Pemët e vendimeve,
ANN, SVM,
Algoritmet Genetike,
etj.

Apriori, OneR,
ZeroR, Eclat

Regresioni linear/jo
linear, Pemët e
regresionit, ANN,
SVM etj.

Algoritmi Apriori,
Përputhja e bazuar
në grafe

Teknika e rritjes së
modeleve të
shpeshta, Algoritmi
Apriori

Figurë 19: Teknikat e Data Mining
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K-means, ANN,
SOM

Maksimizimi i
pritjeve, K-means

Po i shqyrtojmë më në detaje disa nga teknikat që përdoren për realizimin e këtyre
aktiviteteve të data mining.
5.2.1. Analiza Parashikuese
Klasifikimi: Klasifikimi është procesi i gjetjes së modelit (ose funksionit) që përshkruan dhe
dallon klasat e të dhënave ose konceptet. Modeli përdoret për të parashikuar emërtimin e klasës
së objekteve për të cilat emërtimi i klasës është i panjohur [54].

Qëllimi i këtij modeli është parashikimi. Për të ndërtuar këtë model, përdoren një grup
rekordesh trajnimi, ku secili ka disa atribute. Këto atribute mund të jenë numerike ose
kategorike. Ka një atribut që shquhet, atributi i varur; atributet e tjerë quhen atribute
parashikues. Nëse atributi i varur është kategorik, atëherë kemi të bëjmë me çështje
klasifikimi. Nëse atributi i varur është numerik, atëherë kemi të bëjmë me çështje
regresioni. Qëllimi i klasifikimi dhe regresionit është ndërtimi i një modeli data mining që
parashikon vlerën (e panjohur) të një rekordi kur vlera e atributit të varur është e panjohur.
Ky rekord quhet rekordi pa etiketim. [67].
Metodat më të përhapura të klasifikimit dhe regresionit janë rrjetat neurale, algoritmet
gjenetike, metodat Bayesian, modelet lineare dhe log-lineare dhe metoda të tjera
statistikore, tabela vendimmarrëse dhe modelet e pemëve të strukturuara [68] [67].
Regresioni: Analiza e regresionit është një teknikë modelimi parashikuese që investigon
relacionet midis variablave të varur (target) dhe të pavarur (parashikues). Kjo teknikë
përdoret për parashikim, modelim të serive kohore dhe gjetjen e efekteve të marrëdhënieve
rastësore ndërmjet variablave.
Në shumicën e rasteve, klasifikimi dhe regresioni duhet të paraprihen nga një analizë
paraprake për të identifikuar atribute të vlefshme për këto procese [54].
Përdorimi i kësaj teknike do të jepte rezultate të kënaqshme edhe për parashikimet që mund
të kryhen për rastin që po studiojmë. Për shembull nëse do të donim të vlerësonim rritjen e
të ardhurave të qeverisë bazuar në kushtet aktuale ekonomike do të na mjaftonte të kishim
të dhëna mbi nivelin e rritjes së të ardhurave krahasuar me një vit më parë (për shembull
2% më shumë se viti paraardhës). Duke përdorur këtë informacion, ne mund të
parashikojmë rritjen e të ardhurave për vitin e ardhshëm duke u bazuar në informacionin
aktual dhe të mëparshëm.
Përdorimi i analizës së regresionit ka shumë përfitime:
•

Tregon marrëdhëniet e rëndësishme midis variablave të varur dhe të pavarur;

•

Tregon fuqinë e ndikimit të shumë variablave të varur mbi një variabël të varur.

Analiza e regresionit mundëson gjithashtu krahasimin e efekteve të variablave të matur në
shkallë të ndryshme, për shembull mund të kemi dy variabla të matur në shkallë të
ndryshme si ndryshimi i një takse specifike dhe numri i aktiviteteve sensibilizuese dhe
informuese për këtë ndryshim. Këto ndihmojnë në vlerësimin e grupit më të përshtatshëm
të variablave që përdoren për ndërtimin e modelit parashikues.
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Ka disa lloje teknikash regresioni për të bërë parashikime. Këto teknika udhëhiqen
kryesisht nga tre metrika (numri i variablave të pavarur, tipet e variablave të varur dhe
trajta e linjës së regresionit). Më kryesoret janë:
Regresioni Linear i cili përcakton një relacion mes variablit të varur (Y) dhe një ose më
shumë variabla të pavarur (X), duke përdorur përshtatjen më të mirë të një drejtëze, që
njihet si drejtëza e regresionit. Ky lloj regresioni përcaktohet nga ekuacioni Y=a+b*X + e,
ku a është ndërprerja e boshtit Y, b është koeficienti i pjerrësisë dhe e është gabimi i
rastësishëm. Grafikisht do të paraqitej si më poshtë:

Figurë 20: Grafiku i regresionit linear
Regresioni Logjistik, i cili përdoret për të gjetur probabilitetin e ngjarjes = Sukses dhe
ngjarjes = Dështim. Regresioni logjistik përdoret kur variabli i varur është logjik (0/1,
True/False, Po/Jo)
Regresioni polinomial është atëherë kur fuqia e variablit të varur është më e madhe se 1.
Ekuacioni y=a+b*x2 është ekuacion polinomial. Në këtë teknikë, vija më e përshtatshme
nuk është drejtëz por kurba që i përshtatet më mirë pikave [69].
5.2.2. Modelet e Shpeshta, Asociacionet dhe Korrelacionet
Modele të shpeshta, janë modele të dhënash që hasen shpesh. Zbulimi i modeleve të
shpeshta çon në zbulimin e asociacioneve interesante dhe korrelacioneve të të dhënave.
Ka disa lloje modelesh të shpeshta që përfshijnë itemsets (grupe artikujsh) të shpeshta, nën
sekuenca të shpeshta (modele sekuencialë) dhe nën struktura të shpeshta.
Një itemset i shpeshtë është një grup artikujsh që shfaqen zakonisht së bashku në një grup
të dhënash transaksionale. Një nën strukturë i referohet formave strukturore të ndryshme,
siç janë nën grafet, nën pemët ose nën rrjetat, të cilat mund të kombinohen me itemsets ose
nën sekuenca. Nëse një nën strukturë haset shpesh, quhet një model strukturor (i shpeshtë).
Gjetja e modeleve të shpeshta luan një rol të rëndësishëm në zbulimin e asociacioneve,
korrelacioneve dhe shumë relacioneve të tjera interesante midis të dhënave. Gjithashtu
ndihmon në klasifikimin e të dhënave, klasterizimin etj. [54].
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Rregullat e asociacioneve nuk merren në konsideratë nëse nuk kënaqin dy elemente
njëkohësisht: një prag minimal suporti dhe një prag minimal konfidence. Ato konsistojnë
së pari në gjetjen e itemsets të shpeshtë (grupe artikujsh, siç janë A dhe B, duke kënaqur
një prag minimal suporti), nga të cilët gjenerohen rregulla të forta asociacioni. Këto rregulla
kënaqin gjithashtu një prag konfidence minimal (një probabilitet të paracaktuar për të
përmbushur B me kusht që A është e kënaqur). Asociacionet mund të analizohen më tej
për të zbuluar rregullat e korrelacionit, të cilat përcjellin lidhje statistikore midis artikujve
A dhe B.
Për zbulimin e itemsets të shpeshtë janë zhvilluar shumë algoritme efiçent dhe të
përshkallëzueshëm, nga të cilat derivohen rregullat e asociacionit dhe korrelacionit. Këto
algoritme mund të klasifikohen në tre kategori: (1) Algoritme të tipit Apriori, (2) Algoritme
të bazuar në rritjen e modeleve të shpeshta dhe (3) algoritme që përdorin formatin vertikal
të të dhënave.
Algoritmi Apriori është një algoritëm i rëndësishëm për zbulimin e itemsets të shpeshtë për
rregulla asociacioni boleane. Apriori përdor qasjen nga poshtë – lart, ku itemsets të
shpeshtë zgjerohen një nga një (metoda njihet si gjenerimi i kandidatëve). Procedon duke
identifikuar artikuj individual të shpeshtë dhe duke i zgjeruar në itemsets më të mëdha, për
sa kohë që këto itemsets hasen shpesh. Itemsets të shpeshtë të përcaktuar nga Apriori mund
të përdoren për të përcaktuar rregullat e asociacionit të cilët nxjerrin në pah trende të
përgjithshme në bazën e të dhënave [36].
Metoda e bazuar në rritjen e modeleve e propozuar nga Han, është një metodë efiçente dhe
e përshkallëzueshme për eksplorimin dhe grupimin e plotë të modeleve të shpeshta
nëpërmjet rritjes së fragmentit të modelit, duke përdorur një strukturë të zgjeruar peme për
ruajtjen e informacionit të kompresuar dhe të rëndësishëm rreth modeleve të shpeshta të
quajtur pemët e modeleve të shpeshta (frequent pattern tree). Kjo metodë ka performancë
më të lartë se metodat e tjera [70].
Zbulimi i itemsets të shpeshtë duke përdorur formatin vertikal të të dhënave (Eclat) është
një metodë që transformon një grup të dhëna transaksionesh në format horizontal, në
formatin vertikal të të dhënave.
5.2.3. Analiza klaster
Analiza klaster është një metodë e rëndësishme e eksplorimit të informacionit të të dhënave
për klasifikimin e artikujve, ngjarjeve ose koncepteve në grupime të përbashkëta që quajtur
klaster. Kjo metodë përdoret gjerësisht në biologji, mjekësi, gjenetikë, analizën e rrjeteve
sociale etj. [41].
Analiza klaster ose thjesht klasterizimi është procesi i particionimit të një grupi objektesh
në nëngrupe. Secili nëngrup është një klaster, në mënyrë të tillë që objektet në një klaster
janë të ngjashëm me njëri tjetrin dhe të ndryshëm nga objektet e klasterave të tjerë. Metoda
të ndryshme klasterizimi mund të gjenerojnë klasterizime të ndryshme për të njëjtin grup
të dhënash. Particionimi nuk kryhet nga njerëzit, por nga algoritmi klaster. Për këtë arsye,
klasterizimi është i dobishëm pasi mund të çojë në zbulimin e grupeve të panjohura më
parë tek të dhënat.
70

Rezultatet e analizës klaster mund të përdoren për:
•

Identifikimin e një skeme klasifikimi;

•

Sugjerimin e modeleve statistikore për përshkrimin e popullsisë;

•

Sugjerimin e rregullave për t’i caktuar klasave raste të reja për qëllime identifikimi,
targetimi dhe diagnostikimi;

•

Zvogëlimin e madhësisë dhe kompleksitetit të problemeve për metodat e tjera të
eksplorimit të të dhënave;

•

Identifikimin e raste të veçanta në një fushë të caktuar (p.sh.. detektimin e ngjarjeve
të veçanta, anomalive), etj.

Analiza e Anomalive (Outlier Analysis): Një grup të dhënash mund të përmbajë objekte
që nuk janë në përputhje me sjelljen ose modelin e përgjithshëm të të dhënave. Këto objekte
të dhënash thuhet se paraqesin anomali. Përgjithësisht, anomalitë janë të dhëna që devijojnë
shumë nga shumica e një grupi të dhënash.
Përkufizimi klasik për anomalitë jepet nga Hawkins në [71], sipas të cilit, një anomali është
një vrojtim që devijon kaq shumë nga vrojtimet e tjera sa ngre dyshime që është gjeneruar
nga një mekanizëm tjetër. Një përkufizim më i fundit jepet nga Johnson në [72], i cili i
përkufizon anomalitë si një vrojtim që duket në kundërshtim me pjesën tjetër të grupit të
të dhënave.
Anomalitë mund të detektohen duke përdorur teste statistikore që supozojnë një model
shpërndarës ose probabilitar të të dhënave, ose duke përdorur matje të distancës ku objektet
që janë larg nga çdo klaster tjetër konsiderohen anomali. Veç kësaj metode mund të
përdoret edhe metoda e bazuar në densitet që mund të identifikojë anomalitë në një rajon
lokal, edhe pse ato duken normale nga pikëpamja globale e shpërndarjes statistikore.
Karakterizimi dhe Diskriminimi: Në këtë teknikë, të dhënat mund të lidhen me klasa ose
koncepte.
Karakterizimi i të dhënave është një përmbledhje e karakteristikave ose tipareve të
përgjithshme të klasës së të dhënave në studim. Ka disa metoda për një përmbledhje dhe
karakterizim të të dhënave. Veprimi roll-up në OLAP mund të përdoret për të kryer
përmbledhje të të dhënave në një dimension specifik. Gjithashtu mund të përdoret edhe një
teknikë e induksionit të atributit të orientuar për të kryer përgjithësim dhe karakterizim të
të dhënave, pa ndërveprimin hap pas hapi të përdoruesit. Rezultati i karakterizimit të të
dhënave mund të paraqitet në forma të ndryshme, siç janë: grafikë të llojeve të ndryshme
(pie, bar etj.), kube shumë dimensionale të të dhënave, tabela shumë dimensionale etj.
Diskriminimi i të dhënave është një krahasim i tipareve të përgjithshme të objekteve të
klasës në studim me tiparet e përgjithshme të objekteve nga një ose disa klasa të kundërta.
Metodat që përdoren për diskriminimin e të dhënave janë të ngjashme me ato që përdoren
për karakterizimin e tyre. Rezultatet e përshkrimit të diskriminimeve janë të ngjashme me
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ato të karakterizimeve edhe pse përshkrimi i diskriminimeve duhet të përmbajë edhe masa
krahasuese që ndihmojnë të bëhet dallimi mes klasave.
5.3. Data Mining të Serive Kohore Financiare
Një seri kohore paraqet një grup vlerash të përftuara nga matje sekuenciale në kohë. Në
seritë kohore, të dhënat sekuenciale konsistojnë në sekuenca të gjata të dhënash numerike,
të regjistruara në intervale të barabarta kohore.
Të dhënat e regjistruara në data warehouse për qëllimin e parashikimit dhe administrimit
të mjeteve monetare, konsistojnë kryesisht në vlera numerike të të hyrave dhe të dalave
(fakt, plan dhe parashikim) të regjistruara në intervale kohore të barabarta (ditore, mujore)
ndaj dhe kategorizohen si të dhëna të serive kohore.
Bazat e të dhënave të serive kohore janë gjerësisht të përdorura në shumë aplikacione si
analiza e stokut të tregut, parashikimet ekonomike, analizat buxhetore etj. Teknika data
mining e serive kohore është një ndër teknikat më të përdorura dhe më efiçente për
parashikime ekonomike, ndaj dhe në këtë studim është propozuar pikërisht përdorimi i
kësaj teknike për të realizuar qëllimin tonë.
Qëllimi i data mining për seritë kohore është ekstraktimi i të gjitha njohurive kuptimplota
nga të dhënat.
Në seksionin e mëparshëm kemi përshkruar cilat janë teknikat më popullore për data
mining, ndërsa në këtë seksion, do të avancojmë në përshkrimin e teknikave dhe detyrave
kryesore të data mining për seritë kohore financiare.
Seritë kohore karakterizohen nga këto komponentë:
1. Trendi – drejtimi i përgjithshëm i serisë, rritës ose zbritës në kohë;
2. Sezonaliteti – variacione të rregullta në seritë kohore që shkaktohen nga ri-ndodhja
e ngjarjeve, për shembull pagesat e taksës së tatim fitimit bëhen çdo datë 15 të
muajit [73];
3. Komponentë të rastësishëm – luhatje shtesë në seri që mund t’i atribuohen zhurmës
ose ngjarjeve të tjera të rastësishme.
Për këtë arsye, të dhënat e serive kohore mund të klasifikohen në pesë kategori kryesore:
sezonale, me trende, sezonale dhe me trende, stacionare dhe kaotike [74].
Me qëllim përftimin e njohurive nga të dhënat e serive kohore financiare, ato duhet t’i
nënshtrohen disa proceseve, të cilët do t’i përshkruajmë në seksionet në vijim.
5.3.1. Kuptimi i Problematikës, Identifikimi dhe Grumbullimi i të Dhënave
Kjo është faza e parë e KD-së dhe ka një rëndësi të veçantë për përftimin e njohurisë së
nevojshme. Në këtë fazë kryhet ajo që njihet si kuptimi i biznesit, ku analizohen nevojat
menaxheriale për njohuri të reja dhe objektivat e biznesit duke përcaktuar qëllime të qarta.
Pas kuptimit të biznesit, aktiviteti pasues është identifikimi i të dhënave relevante dhe të
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burimeve të të dhënave. Duhet të kryhet identifikimi dhe seleksionimi i kujdesshëm i të
dhënave dhe burimeve të të dhënave, ashtu sikurse identifikimi i variablave më relevantë,
me qëllim që të bëhet më e lehtë për algoritmet e data mining zbulimi i njohurive të
dobishme dhe të sakta. Në kuadër të këtij studimi, kryerja e kësaj faze është përshkruar
hollësisht në krerët e mëparshëm, në të cilët kemi bërë një analizë të situatës aktuale të
procesit të parashikimit dhe administrimit të mjeteve monetare dhe problematikat përkatëse
(Kreu II), si dhe kemi identifikuar të dhënat dhe të dhënat burim dhe kemi konceptuar data
warehouse-in ku do të ruhen këto të dhëna (Kreu III).
5.3.2. Paraprocesimi
Zakonisht, seritë kohore financiare përmbajnë zhurma, që duhet të eliminohen, me qëllim
që të mund të kryhet data mining. Zhurmat mund të përkufizohen si gabime ose varianca
të variablave të matur [54]. Mund të përdoren disa teknika për eliminimin e zhurmave.
5.3.2.1. Lëmimi
Kjo është një ndër metodat më të përhapura për eliminimin e zhurmave nga seritë kohore.
Duke mesatarizuar vlerat historike, mund të identifikohen zhurma të rastësishme dhe të
veçohen, duke i bërë modelet e të dhënave të qëndrueshme [74]. Kjo është një teknikë e
thjeshtë dhe shumë e saktë për parashikime afat-shkurtra.
Në përgjithësi, teknikat e lëmimit kanë në themel konceptin e mesatares lëvizëse. Në këtë
seksion do të paraqesim disa nga metodat më të përdorura për parashikime të serive kohore
financiare.
Mesatarja Lëvizëse e Thjeshtë (Simple Moving Average – SMA). Llogaritet nga vlera e vetë
dhe e fqinjëve të saj, të cilët mund të jenë para ose pas në seri. Në studimin tonë do të
konsiderojmë vlerat që janë para vlerës korrente. Numri i vlerave të mëparshme të përfshira
njihet si “dritare”, “term” ose “lag”. Kështu nëse do të merrnim në konsideratë vlerën
korrente dhe katër vlera të mëparshme të serisë kohore të të ardhurave ditore, do të
konsiderohej mesatare lëvizëse e thjeshtë me lag 5, ose 5 ditore (SMA5).
Mesatarja Lëvizëse e Ponderuar (Weighted Moving Average – WMA): Mesatarja lëvizëse
e thjeshtë i cakton të gjitha pikave të të dhënave që do të mesatarizohen, të njëjtën rëndësi.
Nëse vërehet se kjo metodë është e papërshtatshme, mund të caktohen pesha më të mëdha
në disa pika të dhënash duke theksuar rëndësinë e tyre në mesatare dhe duke gjeneruar në
këtë mënyrë një mesatare lëvizëse të ponderuar [75].
Mesatarja Lëvizëse Eksponenciale (Eksponencial Moving Average – EMA): Kjo është një
zgjerim i mesatares lëvizëse të ponderuar [76]. Përmes kësaj metode i jepet një rëndësi më
e madhe të dhënave më të fundit, duke i sjellë vlerat e mesatarizuara më pranë realitetit.
Faktorët e peshës zbresin në mënyrë eksponenciale, duke bërë që theksi të bie mbi vlerat
më të fundit, ndërkohë që nuk përjashtohen totalisht vlerat e mëparshme. Kjo është metoda
kryesore që përdoret për lëmimin e serive kohore financiare.
Modeli i Lëmimit Holt-Winters: Kjo metodë përdor parametrat α, β dhe γ, një për nivelin,
një për trendin dhe një për sezonalitetin, që përcaktojnë shkallën e lëmimit. Fillimisht,
përdoret një vlerë α për të diktuar sasinë e lëmimit, duke vënë theksin më shumë në të
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dhënat e fundit. Më pas, nëse në grupin e të dhënave gjendet elementi i trendit, kryhet një
lëmim i dytë duke përdorur vlerën β dhe quhet lëmim i dyfishtë. Së fundi, nëse komponenti
i sezonaliteti është i pranishëm në grupin e të dhënave, kryhet një lëmim i tretë duke
përdorur parametrin γ.
5.3.2.2. Auto-Regresioni
Siç e theksuam edhe në seksionin 5.2.1, regresioni i referohet studimit të impaktit të
variablave të njohur (të pavarur) mbi variablat e panjohur (të varur). Në seritë kohore, të
dhënat e mëparshme kanë impakt në të dhënat korrente dhe kjo është e rëndësishme
veçanërisht në seritë kohore financiare. Auto-Regresioni i referohet parashikimit të vlerave
korrente, duke përdorur vlerat e mëparshme. Në këtë model, vlera e një variabli
parashikohet duke përdorur kombinimin linear të vlerave të mëparshme të të njëjtit
variabël. Termi Auto-Regresion tregon që është një regresion i variablit tek vetvetja. AutoRegresioni përfshin disa modele, si më poshtë:
Mesatarja Lëvizëse Auto-Regresive (Auto-Regressive Moving Average – ARMA): Ky
model kombinon mesataren lëvizëse me auto-regresionin. Në terma të përgjithshëm, një
model ARMA(p,q) përdor vlerat p të mëparshme me auto-regresion dhe mesataren lëvizëse
të derivuar nga vlerat më të fundit q.
Mesatarja Lëvizëse Auto-Regresive e Integruar (Auto-Regressive Integrated Moving
Average – ARIMA): Kjo është metoda më e përdorur në seritë kohore financiare. Në seritë
kohore financiare, zakonisht është i pranishëm komponenti i trendit. Me qëllim që të merret
në konsideratë trendi, fillimisht ato transformohen në seri kohore stacionare, mbi të cilat
kryhet modelimi dhe më pas rikthehen në gjendjen fillestare. Një metodë për heqjen e
trendit është diferencimi [77]. Metoda e diferencimit zëvendëson vlerat aktuale me vlerat
e diferencave mes tyre.
Modelet ARIMA shprehen në formën ARIMA(p,d,q), ku p është numri i termave të
përdorur në auto-regresion, d është numri i termave të diferencimit dhe q është numri i
termave të përdorur për mesataren lëvizëse.
Një aspekt i rëndësishëm i përdorimit të teknikës ARIMA është zgjedhja e parametrave që
do përdoren. Auto-Korrelacioni (AC) dhe Auto-korrelacioni Pjesor (PAC) janë matje të
rëndësishme në procesin e zgjedhjeve të parametrave [77]. Korrelacioni është masa e
ndryshimit të një variabli nga një variabël tjetër. Korrelacionet maten në një shkallë nga 1
në -1, ku 1 do të thotë se janë të lidhur plotësisht. Vlera 1 tregon se dy variablat rriten së
bashku në sinkron, ndërsa vlera -1 tregon se ndërsa një variabël rritet, tjetri zvogëlohet me
të njëjtën masë. Vlera 0 tregon se nuk ka asnjë lidhje mes dy variablave.
Auto-korrelacioni është korrelacioni mes vlerës së tashme të një atributi dhe vlerës së të
njëjtit atribut në të shkuarën ose të ardhmen [78]. Në rastin e serive kohore financiare, jemi
të interesuar për korrelacionin e vlerave në të kaluarën. Intervali mes vlerës që na intereson
dhe vrojtimit të mëparshëm që përdoret për të përcaktuar korrelacionin, njihet si term ose
lag. Korelogrami është një paraqitje grafike e auto-korrelacionit.
Korrelacioni pjesor përcaktohet si shkalla e korrelacionit që nuk shpjegohet nga
korrelacionet e matur më parë. Nëse marrim në konsideratë regresionin e variablit A mbi
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variablat B1, B2 dhe B3, korrelacioni pjesor mes variablave A dhe B3 është shkalla e
korrelacionit që nuk është marrë parasysh nga korrelacionet e tyre me variablat B1 dhe B2.
Në mënyrë të ngjashme, auto korrelacioni pjesor është korrelacioni i pashpjeguar pas
marrjes në konsideratë të variablit dhe vetes së tij në një moment kohe të mëparshëm. Në
një seri, nëse një variabël A në një moment kohë t është i korreluar me veten një moment
të mëparshëm kohe t-1, atëherë variabli në kohën t-1 është i korreluar me të njëjtin variabël
në momentin e kohës t-2. Për rrjedhojë, variabli në momentin t të kohës duhet të jetë i
korreluar me variablin në momentin t-2 të kohës. Auto korrelacioni pjesor është diferenca
mes korrelacioneve të pritshme dhe korrelacionit aktual të matur.
5.3.2.3. Gjetja e Ngjashmërive
Kjo teknikë përdoret për heqjen e zhurmave nga seritë kohore financiare, përmes gjetjes së
modeleve të ngjashëm. Për këtë mund të përdoren teknika të ndryshme siç janë: nën
sekuenca e zakonshme më e gjatë, funksionet Euklidian dhe i deformimit të distancës
kohore (time warping distance) dhe teknika indeksimi si klasifikimi i fqinjit më të afërt.
Këto teknika gjejnë modele të ngjashme dhe mund të përdoren për largimin e të dhënave
të tepërta nga grupi i të dhënave [79].
Përmes kërkimit të ngjashmërive gjenden sekuenca të dhënash që ndryshojnë shumë pak
nga sekuenca e një query të dhënë. Shumë query të ngjashmërive në seritë kohore gjejnë
grupe sekuencash që përmbajnë nën sekuenca që janë të ngjashme me sekuencën e një
query të dhënë. Përmes kësaj teknike mund të identifikohen objekte të ngjashme edhe nëse
ato nuk janë matematikisht identik, duke theksuar tiparet më të dukshme të këtyre
objekteve. Teknikat e masave të ngjashmërive janë konsistente me intuitën njerëzore dhe
janë universale në kuptimin që lejojnë identifikimin ose dallimin e objekteve arbitrarë. Ato
abstragojnë nga deformimet dhe janë të pandryshueshme nga transformimet.
Teknikat e masave të ngjashmërisë mund të klasifikohen në katër kategori kryesore:
distanca të bazuara në formë, e cila krahason formën e përgjithshme të serisë kohore;
distanca të bazuara në editim, të cilat krahasojnë dy seri kohore bazuar në numrin minimal
të veprimeve të nevojshme për transformimin e një serie në tjetrën; distanca të bazuara në
tipare, e cila krahason tiparet e serive kohore duke përdorur funksione distance; dhe
distanca të bazuara në strukturë, e cila krahason strukturat e nivelit të lartë në seritë kohore.
5.3.3. Transformimi i të Dhënave
Me qëllim që të krijohet një bazë e fortë për aplikimin e data mining, seritë kohore duhet
të transformohen në formate të tjera [80]. Duke përdorur teknikat e transformimit, një seri
kohore e vazhdueshme mund të diskretohet në nën sekuenca të kuptimta dhe të paraqitet
duke përdorur funksione me vlera reale [81]. Tre teknikat më të përdorura për
transformimin e serive kohore janë:
Transformimi Fourier: Kjo metodë përdor funksionet sinus dhe kosinus për dekompozimin
e vlerave hyrëse në forma valësh harmonike. Transformimi Fourier i funksionit f(x) është
funksioni F(ω), ku:
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∞

𝐹(𝜔) = ∫ 𝑓(𝑥)𝑒 −𝑖𝜔𝑡 𝑑𝑥
−∞

Ndërsa transformimi invers Fourier është:
1 ∞
𝑓(𝑥) =
∫ 𝐹(𝜔)𝑒 −𝑖𝜔𝑡 𝑑𝜔
2𝜋 −∞
Ku 𝑖 = √−1 dhe 𝑒 𝑖𝜃 = 𝑐𝑜𝑠𝜃 + 𝑖 𝑠𝑖𝑛𝜃.
Transformimi Fourier përdor eksponenciale komplekse (sinusoide) të frekuencave të
ndryshme si funksion bazë. Një çift transformimi Fourier shpesh shkruhet si 𝑓(𝑥) ↔ 𝐹(𝜔),
ose 𝐹(𝑓(𝑥)) = 𝐹(𝜔), ku F është operatori i transformimit Fourier. Nëse f(x) mendohet si
një sinjal (për shembull të dhëna hyrëse), atëherë F(ω) quhet spektri i sinjalit. Nëse f
mendohet si një përgjigje impuls i një filtri (i cili operon mbi të dhënat hyrëse për të
gjeneruar të dhëna dalëse), atëherë F është frekuenca e përgjigjes së filtrit [82].
Transformimi Wavelet: Kjo është një teknikë e fuqishme e reduktimit të të dhënave që
mundëson kërkime të shpejta të ngjashmërive në seri kohore me shumë dimensione [83].
Prezantimi Linear Piecewise: I referohet përafrimit të serisë kohore T, me gjatësi n me K
drejtëza. Një prezantim i tillë rrit efiçencën e kujtesës, transmetimit dhe llogaritjeve [84].
5.3.4. Data Mining
Në këtë seksion do të përshkruajmë teknikat data mining që mund të përdoren për seritë
kohore financiare. Detyrat e mëposhtme mund të përdoren individualisht ose njëkohësisht
në varësi të njohurive që duam të zbulojmë.
5.3.4.1. Query sipas Përmbajtjes për Seritë Kohore
Query sipas përmbajtjes përfshin teknika data mining që mund të gjenerojnë një grup
zgjidhjesh që janë të ngjashme me query-n e bërë nga përdoruesi. Përdoruesi duhet
gjithashtu të specifikojë shkallën e ngjashmërisë, e cila quhet masë ngjashmërie (similarity
measure). Masa e ngjeshmërisë mund të llogaritet duke përdorur funksionin e distancës
Euklidiane ose funksione të tjera distance. Query mund të kryhet mbi gjithë bazën e të
dhënave (në rastin e përgjithshëm), ose përdoruesi mund të specifikojë një vlerë prag për
të përftuar të gjithë seritë kohore ngjashmëria e të cilave me query-n e bërë nuk e tejkalon
këtë vlerë pragu. Kjo teknikë ka varësi të lartë nga të dhënat dhe në shumë raste përdoruesit
mund t’i duhen vetëm një grup zgjidhjesh duke përcaktuar numrin e serive që duhet të
përmbajë, pa patur dijeni sesa është shkalla e ngjashmërisë me query-n e përcaktuar. Kjo
nevojë mund të përmbushet duke aplikuar algoritmin K Fqinjë të Afërt, ku përdoruesi
specifikon masën e ngjashmërisë dhe K numra serish kohore që janë më të ngjashmit me
query-n e dhënë.
Query sipas përmbajtjes mund të përdoret për të reduktuar dimensionlitetin e serive kohore,
të trajtojë shkallëzimin dhe gap-et [85], zhurmat, kufizimet e query-ve dhe deformimet
kohore.
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Trendi i kësaj teknike është fokusuar së fundmi në të dhënat e rrjedhshme (data streams).
Në kërkimin e tij Kontaki [86] trajton të dyja rastet e serive kohore: statike dhe të
rrjedhshme, ku propozon përdorimin inkremental të Transformimit Diskret Fourier për të
përshtatur frekuencën e përditësimit të rrjedhës. Ndërsa Lian dhe Chen në [87] propozojnë
transformimin Diskret Fourier polinomial dhe qasje probabilistike për të parashikuar vlerat
e ardhshme të panjohura dhe t’i përgjigjen query-t bazuar në të dhënat e parashikuara.
5.3.4.2. Klasterizimi i Serive Kohore
Siç e theksuam edhe në seksionin 5.2.3, Klasterizimi është një teknikë e rëndësishme data
mining që klasifikon grupe të ngjashëm të quajtur klastera. Klasterizimi mund të
përcaktohet si procesi i particionimit të një grupi të dhënash në nëngrupe, ku të dhënat në
një nëngrup janë në klaster, në mënyrë të tillë që ato janë të ngjashme me njëra tjetrën dhe
të ndryshme nga të dhënat e klasterave të tjerë. Metodat e klasterizimit të serive kohore
janë metoda e particionimit, metoda hierarkike dhe metoda e bazuar në model.
Metoda e particionimit ndërton k particione të dhënash, ku secili particion përfaqëson një
klaster që përmban të paktën një objekt. Klasterizimi i serive kohore është e dobishëm për
të dhënat rrjedhëse, i cili mund të implementohet duke përdorur modelet auto-regresive (të
cilat i kemi trajtuar në seksionet e mëparshme), algoritmin k-mean, ku secili klaster
përfaqësohet nga vlera mesatare e objekteve në klaster dhe algoritmin k-medoids, ku secili
klaster përfaqësohet nga objekti më qendror që ndodhet në klaster [88].
Metoda e klasterizimit hierarkik krijon një dekompozim hierarkik të objekteve. Metoda
hierarkike mund të ketë qasje aglomerative ose ndarëse, në varësi të dekompozimit të
hierarkisë. Qasja aglomerative, e quajtur ndryshe edhe qasja nga poshtë-lartë, nis me
vendosjen e çdo objekti në një klaster të vetëm. Më pas vijon duke bashkuar klasterat që
janë më të ngjashëm me njëri tjetrin në klastera më të mëdhenj, derisa të gjithë objektet
janë në një klaster të vetëm ose derisa plotësohet një kusht i vënë (niveli më i lartë i
hierarkisë). Qasja ndarëse, e quajtur ndryshe edhe qasja nga lartë-poshtë, nis duke i patur
të gjithë objektet në një klaster. Në çdo iteracion pasues, klasteri ndahet në klastera më të
vegjël, derisa të gjithë objektet ndodhen në një klaster të vetëm, ose derisa plotësohet një
kusht i vënë.
Qasja e bazuar në model, supozon një model për secilin klaster dhe tenton t’i përshtatë të
dhënat sipas modelit të supozuar. Rrjetat neurale përdoren gjerësisht në këtë model duke
përdorur Adaptive Resonance Theory (ART) dhe Hartat Vetë Organizuese (Self-Organizing
Maps).
Me qëllim që të aplikohet një teknikë klaster në seritë kohore, duhet fillimisht të llogaritet
distanca ose ngjashmëria e serive kohore që do të krahasohen. Në seksionin 5.3.2.3 janë
shpjeguar disa nga masat e ngjashmërisë/distancës që mund të përdoren në seritë kohore
financiare.
5.3.4.3. Klasifikimi dhe Regresioni i Serive Kohore
Klasifikimi është një teknikë data mining që dallon seritë kohore duke u bazuar në një
model të njohur dhe i cakton seritë në modelin përkatës. Modelet i mëson nga të dhënat e
mëparshme me qëllim që të caktojë instancat e reja (me etiketa të panjohura) në grupin apo
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klasën përkatëse [41]. Detyra e klasifikimit të serive kohore konsiston në trajnimin e një
klasifikuesi dhe etiketimin e serive të reja kohore për një seri kohore të etiketuar. Ka disa
teknika që mund të përdoren, nga të cilat më populloret për seritë kohore financiare janë
Prezantimi Piecewise, i cili është robust nga zhurmat; algoritmi i fqinjit më të afërt me
deformim dinamik kohor përdoren gjerësisht si klasifikues dhe modelet ARIMA.
Ndërkohë që klasifikimi parashikon etiketa kategorike (diskrete, të parenditura), regresioni
modelon funksionet e vlerave të vazhdueshme. Termi parashikim i referohet si
parashikimit numerik ashtu edhe parashikimit të etiketimeve të klasave. Analiza e
regresionit është një metodologji statistikore që përdoret më shumë për parashikime
numerike, edhe pse ekzistojnë edhe metoda të tjera. Regresioni përfshin gjithashtu edhe
identifikimin e shpërndarjes së trendeve bazuar në të dhënat që ka në dispozicion [54].
5.3.4.4. Segmentimi i Serive Kohore
Detyra e segmentimit është të krijojë seri kohore të përafërta, duke reduktuar dimensionet
e tyre, ndërkohë që seria ruan tiparet e saj kryesore. Ka disa algoritme që mund të përdoren
për segmentimin e serive kohore financiare:
Sliding Windows: Në këtë teknikë, së pari zhvillohet një segment fillestar i serisë kohore
dhe më pas rritet derisa tejkalon një prag gabimi [89]. E gjithë seria kohore analizohet kur
krijohet një segment i plotë. Algoritmi i sliding windows funksionon duke u pozicionuar
në skajin e majtë të një segmenti potencial tek pikat e para të serisë kohore, dhe më pas
tenton të përafrojë të dhënat në të djathtë duke zgjatur segmentin. Në një moment kohe i,
kur gabimi i segmentit potencial është më i madh se pragu i caktuar nga përdoruesi, nën
sekuenca e përftuar nga pika fillestare deri në i-1, transformohet në një segment. Kursori
zhvendoset në pozicionin i dhe procesi përsëritet derisa e gjithë seria kohore të jetë
transformuar. Kjo është një teknikë e thjeshtë, por ka treguar performancë të ulët në shumë
grupe të dhënash reale [84].
Nga Lartë-Poshtë: Ky algoritëm merr parasysh çdo particion të mundshëm të serisë kohore.
Seria kohore particionohet rekursivisht derisa plotësohet një kriter i caktuar. Algoritmi nga
lartë-poshtë funksionon duke konsideruar çdo particionim të mundshëm të serisë kohore
dhe duke e ndarë në pozicionin më të përshtatshëm. Më pas testohen të dyja nen sekuencat
për të parë nëse gabimi i përafrimit të tyre është nën pragun e përcaktuar nga përdoruesi.
Nëse jo, algoritmi vazhdon të ndajë nen sekuencat rekursivisht derisa të gjithë segmentat
kanë gabim përafrimi nën prag [84].
Nga Poshtë-Lartë: Ky algoritëm plotëson atë nga lartë-poshtë. Nis duke krijuar përafrime
të mundshme të serisë kohore, kështu n/2 segmente përdoren për të përafruar serinë kohore
me gjatësi n. Llogarit koston e bashkimit të segmenteve fqinjë. Bashkon çiftin me kosto
më të ulët dhe vazhdon të bëjë të njëjtën gjë derisa plotësohet një kriter i caktuar [84].
5.3.4.5. Parashikimi i Serive Kohore
Zakonisht seritë kohore janë shumë të gjata dhe të lëmuara, që do të thotë se vlerat
pasardhëse janë brenda një intervali të parashikuar të njëra tjetrës [90]. Parashikimi është
procesi i modelimit të varësive të variablave për të parashikuar vlerat e ardhshme në seri.
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Përdor paraqitjen e serive kohore dhe gjetjen e ngjashmërive ashtu sikurse edhe
komponentë statistikorë siç janë përzgjedhja e modelit dhe mësimi statistikor.
Për të kryer këtë detyrë, përdoren gjerësisht modelet auto-regresive. Një qasje më
komplekse përfshin përdorimin e rrjetave neurale dhe funksionet e përafrimit klaster.
5.4. Konkluzione
Në këtë kre u analizua shkurtimisht nevoja për mjete dhe teknika të avancuara për kryerjen
e analizave financiare të të dhënave duke konkluduar se zgjidhja më e përshtatshme është
përdorimi i data mining. Në këtë kontekst, në seksionin vijues u analizua si koncepti i data
mining, ashtu edhe teknikat kryesore që përdoren për përftimin e njohurive nga të dhënat
ekzistuese. Në vijim u fokusuam në analizimin e të dhënave financiare, për t’iu përmbajtur
qëllimit të këtij studimi.
Të dhënat financiare janë një shembull i qartë i serive kohore, ndaj dhe në këtë kre u
fokusuam në teknikat dhe algoritmet data mining që mund të përdoren për eksplorimin e
serive kohore financiare, me qëllim përgatitjen e analizave kuptimplota dhe ekstraktimin e
njohurive nga të dhënat e disponueshme.
Analizuam procesin e zbulimit të njohurive dhe paraqitëm teknikat më të përshtatshme, të
cilat mund të përdoren individualisht ose njëkohësisht, në varësi të llojit të analizës që
përdoruesi kërkon të kryejë. Paraqitëm teknikat që mund të përdoren për para procesimin
e serive kohore, me qëllim që të dhënat të bëhen gati për aplikimin e data mining. Më pas
u fokusuam në detyrat e data mining, duke analizuar të dy tipet e data mining: përshkruese
dhe parashikuese. Në varësi të qëllimit final, përdoruesi mund të përdorë njërën ose tjetrën,
ose edhe një kombinim të të dyjave.
Teknikat data mining mund të konsiderohen si teknika të avancuara, përdorimi i të cilave
do të sillte një përmirësim të rëndësishëm në procesin e parashikimit dhe administrimit të
mjeteve monetare. Seritë kohore të të ardhurave dhe shpenzimeve mund të eksplorohen
përmes përdorimit të teknikave të paraqitura në këtë kre dhe të zbulohen informacione dhe
njohuri, të cilat do të qëndronin të “fshehura” nëse mbi to nuk do të aplikoheshin teknikat
eksploruese, të alternuara me ato statistikore. Përmes analizave parashikuese Ministria e
Financave do të jetë në gjendje të kryejë parashikime të rëndësishme, të cilat do të japin
një pamje të qartë të situatës së pritshme me një saktësi të kënaqshme. Po ashtu, mbi po
këto të dhëna mund të analizojnë situatën financiare ekzistuese, të krijojnë projeksione dhe
skenarë të ndryshëm, të cilat do t’i vinin në ndihmë për marrjen e vendimeve konkrete për
afate të ndryshme kohore.
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KREU VI:

RRJETAT NEURALE PËR PARASHIKIMIN DHE ADMINISTRIMIN E MJETEVE
MONETARE

6.1. Hyrje
Në vijim të eksplorimit të metodave dhe teknikave informatike për kryerjen e analizave
financiare në përgjithësi dhe parashikimit dhe administrimit të mjeteve monetare në
veçanti, në këtë kre do të paraqesim një ndër teknikat më të avancuara që përdoret për
parashikime dhe përftimin e njohurive nga të dhënat ekzistuese. Teknika që do të trajtojmë
është Rrjeta Neurale, e cila bën pjesë në grupin e teknikave data mining, por ka disa
karakteristika dhe funksionalitete që e veçojnë nga ato që kemi trajtuar deri tani dhe e
përcaktojnë si një ndër teknikat më të fuqishme në fushën e parashikimeve financiare.
Rrjetat neurale do të aplikohen mbi seri kohore financiare dhe do të ofrojnë mënyra për
parashikimin e vlerave dhe sjelljeve të tyre në të ardhmen, me një saktësi të kënaqshme
dhe të provueshme. Sipas [91], fushat që përdorin më tepër rrjetat neurale gjatë viteve të
fundit janë prodhimi/operacionet (53,5%) dhe financa (25,4%), me një trend që vjen duke
u rritur ndjeshëm në fushën financiare. Kjo tregon se kjo lloj teknike po prodhon rezultate
të kënaqshme dhe po shtrihet gjerësisht në sektorin financiar, ndaj dhe është me vlerë
analizimi dhe mundësia e aplikimit të saj në procesin e parashikimit dhe administrimit të
mjeteve monetare.
6.2. Rrjeta Neurale
Sipas [92], një rrjetë neurale është një procesor i shpërndarë masivisht në paralel, i përbërë
nga njësi të thjeshta procesimi, që ka një aftësi natyrale për ruajtjen e njohurive
eksperimentale duke e bërë të disponueshme për përdorim. I ngjan trurit njerëzor në dy
drejtime:
1. Njohuritë në rrjet përftohen nga ambienti përmes një procesi mësimor;
2. Forca e lidhjes ndërmjet neuroneve, e njohur si pesha sinaptike, përdoret për të
ruajtur njohuritë e përftuara.
Rrjetat neurale janë projektuar dhe strukturuar për të përftuar mënyra për zgjidhjen e
problemeve me lehtësi, pa ose me të dhëna hyrëse minimale dhe pa qenë e nevojshme të
kryhet një procedurë programimi.
6.2.1. Rrjeta Neurale Artificiale
Rrjeta Neurale Artificiale lind nga dëshira për të simuluar artificialisht organizimin dhe
funksionimin psikologjik të strukturës së trurit njerëzor. Rrjetat Neurale Artificiale janë
sisteme procesimi informacioni që tentojnë të simulojnë sistemin nervor biologjik, i cili
përbëhet nga një numër i madh qeliza neuronesh të lidhura me njëra tjetrën në një rrjet
kompleks. Sjellja inteligjente del në pah nga numri i madh i ndërveprimeve mes njësive të
lidhura, të quajtura neurone. Rrjetat neurale artificiale përbëhen nga neurone të shpërndarë
në shtresa hierarkie. Modeli Multilayer Perceptron (MPL) është ndër arkitekturat më të
përdorura. Ky rrjet ka një strukturë hierarkike, feed-forward me shumë shtresa, që përmban
shtresa hyrëse, dalëse si dhe një ose më shumë shtresa të fshehura. Numri total i neuroneve,
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numri i neuroneve në secilën shtresë si dhe numri i shtresave përcaktojnë saktësinë e
modelit. Neuronet e shtresës hyrëse marrin informacion, të quajtur stimul, nga ambienti,
neuronet e shtresës dalëse çojnë përgjigje në ambient ndërsa neuronet e shtresës së fshehur
komunikojnë vetëm brenda rrjetit. Lidhjet mes neuroneve quhen sinapse. Stimuli mund ta
eksitojë ose frenojë neuronin. Nëse neuroni eksitohet nga informacioni i marrë, atëherë e
dërgon tek neuronet e tjerë fqinjë. Nëse neuroni frenohet, atëherë informacioni nuk
dërgohet më tej [93].
Figura 21 paraqet grafikisht një rrjetë neurale:

Input 1

Input 2

Output

Input 3

Input 4

Figurë 21: Prezantim grafik i Rrjetës Neurale
Çdo lidhje mes dy nyjave ka një peshë, e cila përfshin “njohurinë” e sistemit. Duke
procesuar raste ekzistuese me të dhëna hyrëse dhe rezultate të pritshme, këto pesha
përshtaten/modifikohen, bazuar në diferencën mes rezultatit aktual dhe atij të pritshëm.
Marrëdhënia mes të dhënave hyrëse dhe atyre dalëse, pra funksioni i rrjetit, nuk
programohet, por përftohet nga një proces mësimor, bazuar në të dhëna empirike dhe mund
të jetë:
Mësim i mbikëqyrur (Supervised learning): ku kemi një grup të dhënash trajnimi duke
përfshirë shembuj tipik të dhënash hyrëse me të dhënat dalëse korresponduese. Në këtë
mënyrë rrjeti mund të mësojë të kuptojë marrëdhënien që i lidh. Më pas, rrjeti trajnohet
përmes një algoritmi të përshtatshëm (zakonisht përdoret algoritmi back propagate), i cili
përdor këto të dhëna për të modifikuar peshat dhe parametrat e tjerë të rrjetit, në mënyrë të
tillë që të minimizojë gabimin e parashikimit dhe në rast suksesi, rrjeti mëson të njohë
marrëdhënien mes variablave hyrës dhe dalës dhe është në gjendje të bëjë parashikime.
Objektivi i mësimit të mbikëqyrur është parashikimi i vlerave dalëse për çdo vlerë hyrëse
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të vlefshme, bazuar vetëm mbi një numër të limituar shembujsh. Mësimi i mbikëqyrur
mund të ndihmojë në zgjidhjen e problemeve të regresionit ose klasifikimit.
Mësimi i pambikëqyrur: bazohet në algoritme trajnimi që modifikojnë peshat e rrjetit duke
iu referuar vetëm një grupi të dhënash hyrëse. Këto lloj algoritmesh tentojnë të grupojnë të
dhënat hyrëse dhe të identifikojnë prezantime klaster të përshtatshme të të dhënave, duke
përdorur kryesisht metoda topologjike ose probabilistike. Mësimi i pambikëqyrur mund të
përdoret për zhvillimin e teknikave të kompresimit të të dhënave.
Mësimi i përforcuar: ku një algoritëm i përshtatshëm përdoret për identifikimin e “modus
operandi”, nga vëzhgimi i ambientit të jashtëm: çdo aktivitet ka një impakt specifik në
ambient dhe ambienti prodhon një reagim specifik që udhëheq algoritmin në procesin
mësimor. Algoritmi fokusohet në performancën online, duke tentuar të gjejë një ekuilibër
mes eksplorimit të situatave të panjohura dhe shfrytëzimit të njohurive aktuale.
6.3. Qasja e Rrjetave Neurale Artificiale
Rrjeti mbështetet në strukturën kompjuterike që mëson nga eksperienca dhe parashikon
modele për një grup të dhënë të dhënash. Për implementimin e një rrjeti neural duhet të
përmbushen disa kushte, me qëllim që të përftohet një parashikim i suksesshëm. Këto
kushte përfshijnë [94]:
•

Identifikimi i objektivave të parashikimit;

•

Të dhënat fillestare duhet të përmbajnë informacionin e nevojshëm për të
përcaktuar çështjet që do të adresohen;

•

Kuptim të saktë të problemit, me qëllim që të sigurohet marrja e vendimeve të sakta
për ndërtimin e rrjetit. Kjo ndihmon gjithashtu në kuptimin e modeleve themelore;

•

Të dhëna të mjaftueshme dhe të përshtatshme për përgatitjen dhe testimin e rrjetit;

•

Përgjithësimi i rezultatit (output-it) për parashikim.

6.4. Parashikimi i Serive Kohore Financiare me Rrjetat Neurale Artificiale
Me qëllim që rrjetat neurale artificiale të përdoren për parashikimin e serive kohore
financiare, duhet të ndiqen disa hapa dhe të merren disa vendime. Siç e kemi specifikuar
edhe më lart, fillimisht duhet të identifikojmë objektivat e parashikimit dhe pas një kuptimi
të plotë të problemit, mund të identifikojmë të dhënat e nevojshme për analizë, frekuencën
e të dhënave që do të përdoren për të marrë rezultatet dhe periudhën kohore të parashikimit.
Për rastin tonë studimor, në krerët e mëparshëm, pas zhvillimit të një analize të gjatë, kemi
identifikuar dhe kuptuar qartësisht problemin, kemi identifikuar të dhënat dhe burimet e të
dhënave dhe kemi ndërtuar data warehouse-in në të cilin do të ruhen këto të dhëna dhe që
do të përdoren nga rrjeta neurale. Për këtë arsye, këtë etape, nuk po e ri përsërisim dhe po
vijomë me etapat e tjera:
Analiza dhe transformimi: ky është një hap i rëndësishëm për përgatitjen e të dhënave
hyrëse dhe dalëse. Zakonisht, seritë kohore financiare përmbajnë zhurma që duhet të
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eliminohet duke përdorur teknikat e transformimit që nuk ndryshojnë dinamikën e
fenomenit. Teknikat e transformimit të serive kohore janë diskutuar në seksionin 5.3.3.
Vlen të theksohet se seritë financiare mund të përmbajnë gjithashtu edhe vlera të veçanta
në periudha specifike, që quhen anomali (outlier). Në rastin kur duam që rrjeti të mësojë
sjelljen normale të serisë (pra pa marrë parasysh anomalitë, të cilat mund të ndryshojnë
parashikimin), atëherë seritë duhet t’i nënshtrohen transformimit për heqjen e anomalive.
Ka raste kur pikërisht nevojitet studimi i anomalive dhe situatave financiare si pasojë e
ndikimit të vlerave anormale. Në këtë rast, seritë nuk i nënshtrohen transformimit për
eliminimin e tyre.
Zgjedhja e variablave hyrës dhe dalës: Në këtë fazë përdoret grupi i parë i të dhënave për
mësimin e parë të rrjetit. Më pas vlerësohet informacioni i ofruar nga variablat individual
dhe analizohet korrelacioni i tyre. Vijohet me eliminimin e variablave më pak të
rëndësishëm dhe kryhet mësimi pasues i rrjetit me grupin e reduktuar të të dhënave.
6.4.1. Arkitektura e Rrjetës Neurale Artificiale
Zgjedhja e arkitekturës më të përshtatshme dhe mekanizmit lidhës midis neuroneve, është
një element i rëndësishëm dhe vendimtar. Parametrat arkitekturor që duhet të përcaktohen
janë:
Ndarja kohore e bazës së të dhënave: seritë kohore duhet të ndahen në nën periudha që
përcaktojnë qëllimin e mësimit (grupi i trajnimit) dhe vlerësimit. Rrjeti kryen procesin
mësimor duke u bazuar në grupin e të dhënave test, të ekstraktuar nga grupi i të dhënave të
trajnimit dhe më pas aplikohet në grupin tjetër të të dhënave, për përgjithësim.
Përcaktimi i shtresave të fshehura dhe sasisë së neuroneve në çdo shtresë: Pavarësisht
numrit të madh të kërkimeve shkencore, nuk ka një rregull të përgjithshëm për përcaktimin
e numrit të saktë të shtresave të fshehura. Me gjithë atë, rezultatet eksperimentale në shumë
raste tregojnë se përdorimi i dy shtresave të fshehura është një qasje e mirë në shumë
probleme parashikimi.
Lidhur me numrin e neuroneve të fshehur, në literaturë gjenden disa formula, por ato nuk
japin rezultate të kënaqshme në të gjitha llojet e problemeve të parashikimit. Në praktikë,
numri i neuroneve të fshehur mund të përcaktohet përmes një procesi tentativash dhe
vlerësimi të gabimeve të mundshme. Nëse zgjidhet seleksionimi përpara (forward
selection), mund të nisim duke zgjedhur një numër të vogël neuronesh të fshehur dhe të
vëzhgojmë saktësinë e parashikimit. Më pas mund të rrisim numrin e neuroneve të fshehur,
të kryejmë testimin dhe të vëzhgojmë sërish, derisa gabimi në parashikim të jetë i
pranueshëm. Nëse zgjidhet procedura backward selection, mund të përcaktojmë si fillim
një numër të madh neuronesh të fshehur dhe ta zvogëlojmë gradualisht numrin e tyre derisa
të marrim një rezultat të kënaqshëm për saktësinë e parashikimit.
Numri i neuroneve hyrës varet edhe nga problemi konkret i parashikimit. Për shembull,
duke ju referuar rastit tonë studimor, nëse do të donim të parashikonim të ardhurat numri i
neuroneve hyrës do të varej nga (1) numri i vlerave hyrëse të të ardhurave dhe (2) mënyra
sesi janë koduar vlerat hyrëse. Efektet kalendarike mund të përfshihen si parametra: për
shembull, ditët e punës, efektet e pushimeve zyrtare, efekti i ditës së pagesës së një takse
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specifike (për shembull tatim fitimi paguhet çdo datë 15 të muajit), efekti i ditës së pagave,
dhe në këtë shembull numri total i neuroneve do të ishte katër, ku secili paraqet vlerën e
një variabli hyrës në një moment të caktuar kohe.
Për të njëjtin rast studimor, numri i neuroneve dalës do të jetë një, i cili do të tregojë vlerën
e mjeteve monetare të parashikuar.
Mekanizmat e lidhjes mes shtresave: Ka disa mënyra lidhje që mund të përdoren, siç janë:
Lidhje standarde: Ofrojnë lidhje të drejtpërdrejtë mes të dhënave hyrëse dhe dalëse që
kalon përmes një ose më shumë shtresave të fshehura, pa u kthyer tek vetja.
Lidhje kërcim: I krijon mundësinë rrjetit të caktojë pesha të lidhjes edhe mes neuroneve që
ndodhen në shtresa që nuk janë ngjitur.
Lidhje përsëritëse: Ofrojnë mundësinë që neuronet e shtresave të fshehura t’i kthehen
variablave hyrës përmes proceseve iteraktivë për të kuantifikuar saktësisht peshën e lidhjes.
Këto lloje lidhjesh përdoren gjerësisht në seritë kohore financiare.
Funksioni i aktivizimit: Ka disa funksione aktivizimi që mund të përdoren siç janë: linear,
logjistik (sigmoid), logjistik simetrik, tangjent, tangjent hiperbolik, sinusoid, gausian,
gausian invers etj. Për shtresa të ndryshme mund të përdoren funksione aktivizimi të
ndryshme. Në rastin e serive kohore financiare, funksioni logjistik përdoret gjerësisht në
shtresën e fshehur. Në rastin kur seritë financiare paraqesin tipare dinamike, përdoret
zakonisht funksioni simetrik, kryesisht në shtresën hyrëse dhe të fshehur.
Llogaritja e gabimeve: Kur procesojmë një grup të dhënash në rrjet, duhet të llogarisim
diferencën midis vlerës dalëse aktuale dhe asaj të pritshme. Kjo diferencë përcakton
gabimin e rrjetit. Një diferencë e ulët (gabim i vogël) tregon që parashikimi është pranë
realitetit, në të kundërt duhet të kryhen ndryshime në skemë ose parametra të rrjetit. Nuk
ka rregulla të përgjithshme për llogaritjen e gabimit. Duke ju rikthyer shembullit të
parashikimit të të ardhurave, siç tregohet tek [94], gabimi i parashikimit për çdo çift vlerash
të të ardhurave aktuale dhe të parashikuara jepet nga formula e mëposhtme:
𝐺𝑎𝑏𝑖𝑚𝑖 =

(𝑡ë_𝑎𝑟𝑑ℎ𝑢𝑟𝑎𝑎𝑘𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒 )𝑖 − (𝑡ë_𝑎𝑟𝑑ℎ𝑢𝑟𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠ℎ𝑖𝑘𝑢𝑎𝑟 )
(𝑡ë_𝑎𝑟𝑑ℎ𝑢𝑟𝑎 𝑎𝑘𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒 )𝑖

𝑖

𝑥 100%

për i=1, 2, ..., N, ku N është numri i pikave test. Pas llogaritjes së gabimit të parashikimit,
saktësia e parashikimit mund të llogaritet si:
Saktësia e Parashikimit = 100 - % e gabimit në parashikim
Saktësia e Parashikimit: Siç e specifikuam edhe më parë, rrjeti mund të kryejë mësim të
mbikëqyrur ose të pa mbikëqyrur. Në seritë kohore financiare, përdoret gjerësisht mësimi
i mbikëqyrur. Ka disa algoritme, ku secili prej tyre ka tiparet e tij të veçanta që e bëjnë më
të përshtatshëm për zgjidhjen e problemeve specifike. Një ndër algoritmet më të përdorur
në seritë kohore financiare është algoritmi back propagation.
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6.4.2. Algoritmi Back Propagation
Algoritmi back propagation lejon vlerësimin e gradientit të gabimit për rrjete feed forward,
me funksione të ndryshme aktivizimi dhe gabimi. Mëson gjatë epokës së trajnimit dhe me
gjasë do të kërkojë disa epoka para se të ketë mësuar mjaftueshëm të trajtojë të dhënat që
do të përdoren dhe rezultati final të jetë i kënaqshëm. Hapat e epokës së trajnimit janë [95]:
Për çdo vlerë hyrëse në grupin e të dhënave të trajnimit:
•

Kalo të dhënën hyrëse në rrjet (feed forward)

•

Inicializo peshat;

•

Kontrollo rezultatin kundrejt vlerës së dëshiruar dhe kryej back propagate.

Back propagate konsiston në:
•

Llogarit gradientin e gabimit;

•

Modifiko peshat.

6.5. Implementimi
Bazuar në trajtimin e bërë deri tani, rrjeti neural do të përbëhet nga një shtresë hyrëse, 1
shtresë të fshehur dhe një shtresë dalëse. Rrjeti do të përdorë seritë kohore financiare për
të parashikuar vlerat e tyre të ardhshme. Le të marrim në shqyrtim seritë kohore ti (i ≤ p),
ku p është origjina e parashikimit. Nga seritë ti, mund të ekstraktohet një grup trajnimi.
Qasja në vazhdim konsiston në ndarjen e serisë ti në grupe sekuencialë me një numër të
caktuar komponentësh siç tregohet më poshtë:
𝑡1 𝑡2 𝑡3
4
𝐺𝑟𝑢𝑝𝑒 𝑚𝑒 3 → {𝑡2 } {𝑡3 } {𝑡4 } {𝑡5 }
𝑡3 𝑡4 𝑡5 𝑡6
𝑡2
𝑡3
𝑡1
𝑡2
𝑡3
𝑡
𝐺𝑟𝑜𝑝𝑒 𝑚𝑒 4 → {𝑡 } {𝑡 } {𝑡4 }
3
4
5
𝑡4
𝑡5
𝑡6
Secili nga këto elementë është një e dhënë hyrëse në rrjet, për të cilën është prodhuar e
dhëna dalëse përkatëse. Shtresa dalëse përmban një neuron të vetëm, që do të thotë se vlera
e saktë është termi i parë i serisë që nuk përmbahet në të dhënat hyrëse, siç ilustrohet më
poshtë:
𝑡1
𝑡
𝑇ë 𝑑ℎë𝑛𝑎 ℎ𝑦𝑟ë𝑠𝑒 ∶ {𝑡2 } ≫ 𝐸 𝑑ℎë𝑛𝑎 𝑑𝑎𝑙ë𝑠𝑒 ∶ 𝑡5 ;
3
𝑡4
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𝑡2
𝑡
𝑇ë 𝑑ℎë𝑛𝑎 ℎ𝑦𝑟ë𝑠𝑒 ∶ {𝑡3 } ≫ 𝐸 𝑑ℎë𝑛𝑎 𝑑𝑎𝑙ë𝑠𝑒 ∶ 𝑡6 ;
4
𝑡5
Parametri madhësia e dritares (ws – window size) përcaktohet si numri i elementëve për
çdo nëngrup plus 1 (vlera dalëse). Në këtë mënyrë grupi i trajnimit do të jetë i përbërë nga
p-(ws-1) kopje: një vektor hyrës të cilit i asociohet një vektor dalës. Pra, ndërton një matricë
që përmban vlerat hyrëse (MH) dhe një vektor (D) që përmban vlerat e sakta dalëse, siç
ilustrohet më poshtë:
𝑡1
𝑡
𝑀𝐻 = {𝑡2
3
𝑡4

𝑡2
𝑡3
𝑡4 } ;
𝑡5

𝑡
𝐷 = {𝑡5 }
6

Rrjeti konfigurohet të ketë ws-1 neurone në shtresën e parë dhe një neuron në shtresën e
fundit.
Kur të gjithë modelet e përfshira në grupin e trajnimit janë prezantuar, modifikohen peshat
dhe përmbyllet një iteracion. Numri i iteracioneve të kryer para përfundimit të procesit
mësimor të rrjetit (i përcaktuar në MxIt) është një parametër arbitrar.
Pasi përfundon procesi i trajnimit të rrjetit, ai mund të përdoret për të bërë parashikime.
6.5.1. Parametrat Arbitrarë
Ky rrjet përmban si parametër të lirë vetëm peshën, por implementimi na njohu edhe me
parametrat e mëposhtëm arbitrar:
1. Neuronet e fshehta (hN). Siç u shpjegua edhe më sipër, nuk ka rregulla specifike
për përcaktimin e numrit të neuroneve të fshehur, por ky numër mund të
përcaktohet përmes një procesi tentativash dhe vlerësimesh të gabimeve të
mundshme. Një numër i vogël hN mund të çojë në parashikime të pasakta, ndërsa
një numër i madh mund të shkaktojë fenomenin e overlearning, që do të thotë se
neuronet nuk janë në gjendje të gjenerojnë parashikime të besueshme sepse
reduktojnë kontributin e vlerave hyrëse; në raste të tilla, është njësoj sikur rrjeta të
ketë “mësuar përmendësh” përgjigjet e sakta, pa qenë në gjendje të përgjithësojë.
2. Window size (ws). Përcakton numrin e neuroneve të shtresës hyrëse (ws-1) dhe siç
kanë treguar edhe kërkimet shkencore, ka impakt të konsiderueshëm në përgjigjen
e rrjetit.
3. Numri maksimal i iteracioneve (MxIt). Duke e prezantuar shpesh një model, gabimi
i grupit të trajnimeve ulet, por një numër i madh iteracionesh mund të shkaktojë
fenomenin e overlearning.
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4. Zgjedhja e peshës (wc – weight choice). Paraqet sa herë është vlerësuar pesha
brenda secilit simulim. Zgjidhet konfigurimi që paraqet gabimin më të vogël.
5. Numri i simulimeve (simul). Për të njëjtin grup të dhënash hyrëse kryhen disa
simulime me qëllim që të përftohet një “shpërndarje” e rezultateve të marrë. Në
këtë mënyrë, mund të përcaktohet shkalla e pasigurisë për simulimet e kryera.
Natyra rastësore e rezultateve të përftuar varet nga zgjedhja fillestare e peshës sinaptike.
Në total janë (ws x hN) + (hN +1) pesha dhe vlerat e tyre fillestare zgjidhen rastësisht. Kjo
kryhet pasi funksionet e gabimeve mund të paraqesin disa minimume lokalë. Duke kryer
më shumë simulime me konfigurime të ndryshme peshash fillestare, nuk mënjanohen
tërësisht këto vlera minimum, por gjendet një rrugë e ndërmjetme.
6.6. Konkluzione
Rezultatet e sistemeve parashikuese të rrjetave neurale artificiale nuk janë pa gabime, por
janë teknikat më të besueshme krahasuar me teknikat e tjera.
Në këtë kre paraqitëm strukturën e rrjetave neurale në përgjithësi dhe hapat teorikë që duhet
të ndiqen për implementimin e tyre. Më tej, u fokusuam në parashikimin e mjeteve
monetare, si një fushë specifike e analizave financiare, ku parashikimi i vlerave të
ardhshme ka një rëndësi kyçe për një administrim efikas të mjeteve monetare. Ndërtuam
një model rrjetash neurale për parashikimin e serive kohore financiare dhe gjithashtu
paraqitëm parametrat e nevojshëm dhe mënyrën sesi duhet të përcaktohen në këtë proces.
Nisur nga analiza e kryer, rekomandohet përdorimi i kësaj teknike për parashikimin e
mjeteve monetare, jo vetëm në Ministrinë e Financave por edhe në institucione të tjera,
ashtu sikurse edhe në sektorin privat, pavarësisht se kosto e operimit mund të jetë e lartë
në terma hardware dhe software dhe gjithashtu në trajnimin e përshtatshëm për
implementimin e sistemit. Pavarësisht kësaj, në një këndvështrim afat-gjatë, vlen të
implementohet për mundësinë e parashikimeve të sakta që ofron.
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KREU VII:

APLIKIME PRAKTIKE

7.1. Hyrje
Në këtë kre do të paraqesim aplikimin në praktikë të teknikave të Inteligjencës së Biznesit
për analiza financiare që do t’i vinin në ndihmë analistëve financiarë të kuptojnë situatën
financiare të Qeverisë, të krijojnë një pamje më të qartë të treguesve fiskalë dhe të bëjnë
parashikime dhe të administrojnë mjetet monetare të qeverisë.
Për të realizuar këtë, është ndërtuar një data warehouse në të cilin janë ngarkuar të dhënat
dhe janë përdorur disa mjete të analitikës së biznesit për të analizuar të dhënat e data
warehouse-it.
Ky kre është i organizuar në dy grupe kryesore analizash, përkatësisht për analiza
financiare duke përdorur mjetet OLAP dhe për analiza financiare duke përdorur teknika
data mining mbi seritë kohore financiare.
Për kryerjen e analizave financiare janë përdorur të dhënat financiare për vitet 2014, 2015
dhe 2016, të marra nga Ministria e Financave. Të gjitha analizat janë bazuar vetëm në
monedhën Lek dhe mund të aplikohen edhe për monedhat e tjera ose për kombinime të
tyre.
7.1.1. Përgatitja e Ambientit
Fillimisht është ndërtuar një data warehouse në Microsoft SQL Server 2016, duke krijuar
tabelën fakt dhe tabelat dimension sipas skemës të paraqitur në kreun III. Skripti për
krijimin e skemës kryesore të data warehouse (referuar skemës së paraqitur në këtë studim)
është si më poshtë:
/**********************************************************************/
USE DW_Project
GO
/* Krijojmë tabelat dimension */
CREATE TABLE DimTransaksion
(Kod_Transaksion int identity NOT NULL PRIMARY KEY NONCLUSTERED,
Kapitull nvarchar(2) NULL,
Përsh_Kapitull nvarchar(50) NULL,
Klasifikimi_Ekonomik nvarchar(7) NULL,
Përsh_Kl_Ekonomik nvarchar(50) NULL,
Nënllogari nvarchar(5) NULL,
Përsh_Nënllogari nvarchar(50) NULL,
Funksioni nvarchar(5) NULL,
Përsh_Funksioni nvarchar(100) NULL,
Monedha nvarchar(3) NOT NULL)
GO
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CREATE TABLE DimInstitucion
(Kod_Institucion int identity NOT NULL PRIMARY KEY NONCLUSTERED,
Institucion nvarchar(7) NOT NULL,
Përsh_Institucion nvarchar(100) NULL,
Kod_Entitet nvarchar(3) NULL,
Përsh_Entitet nvarchar(50) NULL,
Kod_ML nvarchar(2) NULL,
Përsh_ML nvarchar(50) NULL,
Kod_DTH nvarchar(4) NULL,
Përsh_DTH nvarchar(50) NULL)
GO
CREATE TABLE DimVersion
(Kod_Version int identity NOT NULL PRIMARY KEY NONCLUSTERED,
Versioni int NOT NULL,
Lloji_Transaksionit nvarchar(20) NOT NULL,
Kategoria nvarchar(20) NOT NULL)
GO
CREATE TABLE DimData
(Kod_Data int NOT NULL PRIMARY KEY NONCLUSTERED,
Datat datetime NOT NULL,
Muaji int NOT NULL,
Dita int NOT NULL,
Viti int NOT NULL,
Tremujor int NOT NULL)
GO
/*Krijojmë tabelën fakt*/
CREATE TABLE FaktTransaksion
(Kod_Transaksion int NOT NULL REFERENCES DimTransaksion(Kod_Transaksion),
Kod_Institucion int NOT NULL REFERENCES DimInstitucion(Kod_Institucion),
Kod_Version int NOT NULL REFERENCES DimVersion(Kod_Version),
Kod_Data int NOT NULL REFERENCES DimData(Kod_Data),
Shuma decimal(10,2) NOT NULL
CONSTRAINT [PK_FaktTransaksion] PRIMARY KEY NONCLUSTERED
(
[Kod_Transaksion],[Kod_Institucion],[Kod_Version],[Kod_Data],[Shuma]
)
)
GO
/**********************************************************************/
Tabelat e data warehouse-it janë populluar me të dhëna për vitet 2014-2016. Si platformë
për kryerjen e analizave është përdorur SQL Server Data Tools (SSDT). Duke përdorur
Integration Services të SSDT, janë ekstraktuar, transformuar dhe ngarkuar në bazën e të
dhënave shumë dimensionale informacioni financiar i nevojshëm për kryerjen e analizave.
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Në vijim është përdorur Microsoft SQL Server Analysis Services (SSAS) të SSDT, që
është një mjet OLAP dhe data mining në Microsoft SQL Server, për analizimin dhe
kuptimin e informacionit të shpërndarë në disa baza të dhënash ose tabela dhe skedarë të
ndryshëm. SSAS përfshin disa servise për qëllime raportimi dhe analizimi, të cilat i kam
përdorur mbi data warehouse-in e ndërtuar. Për të kryer analiza mbi të dhënat është krijuar
një projekt të ri në Analysis Services të SSDT, në të cilin u ndërtuan dimensionet përkatëse
si dhe u përcaktuan hierarkitë për secilin dimension. Një pamje e organizimit të
informacionit në nivele hierarkie, për dimensionin DimInstitucion tregohet në figurën 22.
Në mënyrë të ngjashme kam vepruar për secilin dimension.

Figurë 22: Paraqitja e dimensionit DimInstitucion në nivele hierarkie
Pas përcaktimit të dimensioneve, së bashku me hierarkitë përkatëse, u krijua kubi shumë
dimensional siç tregohet në figurën 23. Mbi kubin e krijuar mund të analizohen të dhënat
sipas nevojave të përdoruesit dhe të kryhen analiza përmes mjeteve OLAP dhe data mining.
Një pamje ilustruese e raportit të të ardhurave dhe shpenzimeve faktike sipas muajve dhe
viteve (2014, 2015, 2016) jepet në figurën 24.
Me qëllim ofrimin e lehtësisë në analizimin dhe vizualizimin e informacionit është
përdorur Microsoft Power BI, i cili ofron një paketë mjetesh analitike të inteligjencës së
biznesit, ku përdoruesi fundor mund të krijojë raporte dhe dashboard-e lehtësisht, pa patur
nevojën e stafit TIK apo administratorë bazash të dhënash. Përdorimi i kësaj pakete në këtë
studim, bëhet me qëllim që të demonstrohet dhe theksohet jo vetëm efektiviteti dhe
efikasiteti i përdorimit të mjeteve të inteligjencës së biznesit për qëllime analitike dhe
zbulimi njohurish, por edhe lehtësia e përdorimit të tyre duke marrë rezultate konkrete.
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Figurë 23: Krijimi i kubit shumë dimensional në SSAS

Figurë 24: Raport i të ardhurave dhe shpenzimeve faktike sipas muajve dhe viteve në
SSAS
Në seksionet në vijim, do të fokusohemi në analiza konkrete të gjeneruara duke përdorur
mjetet analitike të paraqitura në këtë seksion.
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7.2. Analiza Financiare Përmes Mjeteve OLAP
7.2.1. Analiza të Bazuara në të Ardhurat dhe Shpenzimet Historike
Kjo analizë bazohet në gjenerim raportesh duke përdorur të dhënat mbi shpenzimet e kryera
dhe të ardhurat e mbledhura në vitet e mëparshme. Në niveli agregat raporti dhe paraqitja
grafike e tij do të kishin pamjen e paraqitur në figurën 25:

Figurë 25: Historiku i të Ardhurave dhe Shpenzimeve
Analisti mund të kërkojë të shohë më shumë detaje mbi këtë grup të dhënash, për shembull
mund t’i nevojitet të shohë dhe krahasojë të ardhurat dhe shpenzimet historike të
shpërndarë sipas muajve. Për të gjeneruar një raport të tillë, përdoret operatori drill down
një koncept hierarkie në dimensionin Data dhe përftohet raporti i paraqitur në tabelën 14.
Me qëllim që analisti të mund të marrë një pamje më kuptimplotë nga ky raport në të cilën
të bazojë analizën e tij financiare, i vijnë në ndihmë mjetet OLAP të vizualizimit.
Informacioni mund të paraqitet në një pamje të vetme (grafikisht do të paraqitej një raport
me shumë informacion, i cili është vështirë të kuptohet drejtë dhe të analizohet), ose analisti
mund të zgjedhë që të shfaqë raportin në grafikë të ndryshëm në të njëjtin dashboard dhe
të marrë një pamje si në figurën 26.
Tabelë 14: Të ardhurat dhe shpenzimet historike sipas muajve

Janar
Shkurt
Mars
Prill
Maj

2014
Të
Shpenzime
Ardhura
27,282.00
24,962.00
25,991.00
29,305.00
30,354.00
31,166.00
32,502.00
37,866.00
28,488.00
33,259.00

2015
Të
Shpenzime
Ardhura
25,861.00
22,913.00
26,054.00
34,342.00
35,377.00
33,869.00
34,432.00
33,364.00
30,301.00
37,319.00
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2016
Të
Shpenzime
Ardhura
32,829.00
23,803.00
28,896.00
27,715.00
34,913.00
31,759.00
34,665.00
32,231.00
33,021.00
30,482.00

Qershor
Korrik
Gusht
Shtator
Tetor
Nëntor
Dhjetor

30,589.00
30,977.00
30,214.00
30,336.00
32,580.00
29,827.00
37,581.00

40,842.00
38,638.00
31,334.00
29,927.00
35,273.00
37,887.00
68,389.00

30,864.00
33,184.00
32,353.00
31,005.00
32,391.00
31,582.00
35,802.00

33,546.00
36,877.00
32,191.00
33,714.00
32,890.00
37,429.00
68,954.00

33,991.00
34,887.00
33,251.00
32,023.00
36,385.00
33,586.00
38,574.00

35,074.00
33,704.00
38,086.00
33,787.00
33,528.00
39,502.00
74,026.00

Figurë 26: Pamja e dashboard-it me disa grafikë për të ardhurat dhe shpenzimet faktike
Dashboard-i përmbledh disa grafikë përkatësisht: historikun e të ardhurave dhe
shpenzimeve për vitet 2014, 2015, 2016, historikun e të ardhurave sipas viteve, historikun
e shpenzimeve sipas viteve, si dhe historikun e të ardhurave dhe shpenzimeve sipas viteve
së bashku me një parashikim linear të tyre në vite, bazuar në trendin e të dhënave historike.
Dashboard-i mund të përmbajë grafikë interaktiv dhe mundësi për përdoruesin që të shfaqë
informacione të ndryshme dhe pamje të ndryshme të të dhënave përmes një ndërfaqe
grafike user-friendly.
Grafikët në dashboard mund të bëhen interaktiv në varësi të përzgjedhjes së kritereve sipas
interesave të përdoruesit, si në figurat e mëposhtme.
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Figurë 27: Paraqitje e disa grafikëve në një dashboard

Figurë 28: Grafikë interaktiv në një dashboard
Një tjetër analizë e rëndësishme, e përmendur edhe në seksionin 4.7.1 është identifikimi i
periudhave të flukseve të mëdha. Për ilustrim, do t’i referohemi të dhënave të Ministrisë së
Financave për shpenzimet e viteve 2014, 2015 dhe 2016 (grafiku historiku i shpenzimeve
në figurën më sipër) dhe të analizojmë nëse identifikohen periudha gjatë të cilave ka një
rritje të lartë në flukset dalëse të mjeteve monetare. Nga grafiku identifikohet qartë një
pattern ciklike vjetore, ku shpenzimet gjatë muajve të vitit janë brenda një rangu dhe ka
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një rritje të ndjeshme të tyre në muajin dhjetor. Kjo analizë është e vlefshme në
parashikimin dhe administrimin e mjeteve monetare, pasi ndihmon analistët të kuptojnë
arsyen dhe të planifikojnë likuiditete të mjaftueshme gjatë muajit dhjetor. E njëjta analizë
mund të bëhet edhe sipas ditëve të një muaji për efekt të parashikimit ditor.
Mjetet OLAP mundësojnë që po në të njëjtin grafik të shtohen dhe hiqen elementë nga vetë
përdoruesi dhe mbi elementë specifikë përdoruesi mund të bëj drill down në dimensione
në nivele hierarkie etj. Një rast i tillë tregohet në figurën 29, ku pasi përdoruesi shfaq në
një grafik të tipit pie historikun e të ardhurave dhe shpenzimeve sipas viteve, mbi copën të
ardhura 2014 është bërë drill down në një nivel hierarkie të dimensionit Data dhe shfaqen
të dhënat sipas muajve për të ardhurat e vitit 2014. Nisur nga struktura e kubit të krijuar në
këtë studim aplikohet operatori dice i cili zgjedh dy dimensione nga kubi dhe krijon një
nën kub të ri. Veprimi dice mbi kub bazohet në zgjedhjen e kritereve që përfshijnë dy
dimensione:
•

Kategoria = të ardhura

•

Viti = 2014

Në vijim në nën-kubin e krijuar aplikohet operatori drill down në një koncept hierarkie të
dimensionit data, duke shfaqur të dhënat e detajuara sipas muajve.

Figurë 29: Të ardhura dhe shpenzime historike, përmes operatorëve OLAP
Që të suportohet saktë procesi i parashikimit të mjeteve monetare, të dhënat duhet të
shfaqen sipas ditëve. Në vazhdim të analizës së mësipërme, përdoruesi mund të vijojë të
thellohet më tej duke bërë drill down në nivelin hierarkik të dimensionit data. Me qëllim
që të krijohet një pamje e kuptueshme e raporteve, po përdorim vetëm një grup të dhënash
për muajin korrik.
Raporti i gjeneruar paraqitet në figurën 30.
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01 Korrik
02 Korrik
04 Korrik
05 Korrik
06 Korrik
07 Korrik
08 Korrik
09 Korrik
11 Korrik
12 Korrik
13 Korrik
14 Korrik
15 Korrik
16 Korrik

2014
2015
2016
Të Ardhura
Shpenzime
Të Ardhura
Shpenzime
Të Ardhura
Shpenzime
3,121,827,874.00
1,967,242,996.00 2,170,321,440.00 1,552,569,920.00
2,051,580,014.00 3,334,200,784.00
495,873,141.00
2,115,418,773.00
269,686,247.00 1,554,214,749.00
754,001,365.00 2,241,154,854.00
495,873,141.00
2,115,418,773.00
269,686,247.00 1,554,214,749.00
754,001,365.00 2,241,154,854.00
848,179,050.00
2,007,845,662.00 1,064,580,190.00 3,556,214,400.00
1,742,583,140.00 3,441,258,477.00
1,244,037,730.00
2,149,854,002.00 1,109,225,701.00 3,017,989,821.00
1,258,854,001.00 2,915,018,344.00
1,865,850,002.00
2,776,254,782.00 1,287,969,921.00 1,667,855,403.00
1,285,146,004.00 2,214,252,880.00
2,396,104,016.00
1,672,586,014.00
972,548,660.00 2,166,584,400.00
1,605,320,475.00
411,758,700.00
1,177,302,409.00
855,662,101.00
587,214,410.00
813,296,547.00
1,144,360,147.00 1,284,550,069.00
1,177,302,409.00
855,662,101.00
587,214,410.00
813,296,547.00
1,144,360,147.00 1,284,550,069.00
2,418,247,470.00
2,554,736,332.00 1,811,241,000.00 1,833,242,450.00
2,865,247,008.00 1,219,885,210.00
2,460,214,475.00
1,230,254,001.00 2,717,840,214.00 1,690,103,038.00
2,901,475,882.00 2,177,841,564.00
3,720,147,546.00
1,076,014,755.00 2,943,510,772.00 1,940,887,250.00
3,825,214,089.00
820,790,140.00
6,328,544,010.00
2,138,995,024.00 7,267,950,145.00 1,125,322,777.00
5,854,410,158.00 3,267,880,140.00
1,140,253,144.00
965,287,000.00 1,385,655,010.00 1,735,445,019.00
1,993,659,951.00
741,228,533.00

Figurë 30: Ekstrakt nga raporti mbi të ardhurat dhe shpenzimet historike sipas ditëve të
muajit korrik
Përdoruesi mund të dojë të krijojë një pamje grafike të këtij raporti në forma të ndryshme
sipas nevojës për analizë. Pamje të tilla paraqiten në grafikët e figurës 31 A) dhe B).
Në grafikun A) përdoruesi ka një pamje të të ardhurave dhe shpenzimeve sipas viteve dhe
ditëve të muajit, ku mund të analizojë trendin e të ardhurave dhe shpenzimeve ndër vite
dhe të bëj krahasime të ndryshme, për shembull të krahasojë të ardhurat me shpenzimet
gjatë një viti, apo brenda një dite etj.
Në grafikun B), nga po të njëjtat të dhëna, shfaqet shpërndarja e të ardhurave për 2014 në
rend zbritës të frekuencës, me një vijë kumulative në boshtin e dytë si përqindje e totalit.
A
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B

Figurë 31: Paraqitje grafike të raportit të të ardhurave dhe shpenzimeve historike
Përdoruesi mund të përpunojë më tej të dhënat dhe të shfaqë diferencat mes të ardhurave
dhe shpenzimeve sipas ditëve të muajit, për të tre vitet, për të parë fluksin e mjeteve
monetare. Grafikisht mund të përdorë:

Figurë 32: Grafiku i diferencës mes të ardhurave dhe shpenzimeve
Në këtë grafik paraqiten diferencat (të ardhura – shpenzime) ndër vite sipas ditëve të
muajit. Në këtë ilustrim, ne kemi përdorur vetëm një grup të dhënash (1-16 Korrik), por në
praktikë përdoruesi kërkon të shohë të gjithë ditët e muajit, dhe përmbledhja e tyre në një
grafik të vetëm do të sillte mbingarkesë në paraqitje dhe vështirësi në analizimin e
informacionit, ndaj dhe përdoruesi mund të kërkoj t’i shfaqi të dhënat në grafikë të
ndryshëm, sipas kritereve të ndryshme, në të njëjtin dashboard. Mjetet OLAP ofrojnë
lehtësira për grupimin, diferencimin, vendosjen e kritereve të ndryshme dhe paraqitjen në
97

shumë pamje të informacioneve në të njëjtin dashboard. Për ilustrim po supozojmë se
përdoruesi do të analizojë diferencat në përqindje sipas ditëve, si më poshtë:

Figurë 33: Paraqitja grafike e diferencave në përqindje sipas ditëve
Ose mund të kërkojë të shfaqen vetëm ato ditë për të cilat diferenca mes të ardhurave dhe
shpenzimeve ose vetëm të ardhurat janë mbi një prag të caktuar, si në grafikët e paraqitur
në figurat 34 dhe 35.

Figurë 34: Diferenca e të ardhurave dhe shpenzimeve mbi prag
Në këtë grafik paraqiten ditët e viteve 2014, 2015, 2016, për të cilët diferenca mes të
ardhurave dhe shpenzimeve është mbi 1.500.000.000 në vlerë absolute.
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Figurë 35: Paraqitja e të ardhurave historike mbi prag
Në këtë grafik paraqiten ditët për të cilat të ardhurat janë mbi 1.500.000.000.
Për të përftuar raportin e mësipërm mbi të dhënat që ndodhen në data warehouse, aplikohen
mjetet OLAP për agregimin e masës shuma të tabelës fakt të skemës yll.
Veç këtij raporti, duke përdorur të njëjtin grup të dhënash përdoruesi mund të dojë të
investigojë më tej dhe të marrë një raport më të detajuar, për shembull të ardhurat të
detajuara sipas llojit të të ardhurës (të ardhura tatimore dhe të ardhura jo tatimore) dhe
shpenzimet e detajuara sipas llojit të shpenzimit (shpenzime kapitale, shpenzime të
personelit, shpenzimet operative, shpenzimet për fondet speciale, shpenzimet për
shërbimin ndaj borxhit). Këto atribute ndodhen në tabelën DimTransaksion të data
warehouse-it dhe duke përdorur operatorët OLAP për krijimin e nën kubit dhe drill down
për detajime, mund të marrim të dhënat që nevojiten për raportin. Në tabelën 15 dhe figurën
36 paraqitet raporti i detajuar sipas tipeve të të ardhurave dhe shpenzimeve, si dhe pamje
vizuale të këtyre grafikëve:
Tabelë 15: Tipet e të ardhurave historike
2014
2015
2016
Data
Të Ardhura Total Të Ardhura Tatimore Të ardhura Jo Tatimore Të Ardhura Total Të Ardhura Tatimore Të ardhura Jo Tatimore Të Ardhura Total Të Ardhura Tatimore Të ardhura Jo Tatimore
01 Korrik 3,121,827,874.00
2,775,914,240.00
345,913,634.00 2,170,321,440.00
1,927,598,473.00
242,722,967.00 2,051,580,014.00
1,681,954,702.00
369,625,312.00
02 Korrik
495,873,141.00
438,521,147.00
57,351,994.00 269,686,247.00
235,478,471.00
34,207,776.00 754,001,365.00
633,254,887.00
120,746,478.00
04 Korrik
495,873,141.00
438,521,147.00
57,351,994.00 269,686,247.00
235,478,471.00
34,207,776.00 754,001,365.00
633,254,887.00
120,746,478.00
05 Korrik
848,179,050.00
650,148,457.00
198,030,593.00 1,064,580,190.00
973,548,471.00
91,031,719.00 1,742,583,140.00
1,699,850,017.00
42,733,123.00
06 Korrik 1,244,037,730.00
1,083,265,657.00
160,772,073.00 1,109,225,701.00
1,000,263,484.00
108,962,217.00 1,258,854,001.00
1,181,204,558.00
77,649,443.00
07 Korrik 1,865,850,002.00
1,723,884,196.00
141,965,806.00 1,287,969,921.00
1,160,215,440.00
127,754,481.00 1,285,146,004.00
1,170,559,884.00
114,586,120.00
08 Korrik 2,396,104,016.00
1,378,449,000.00
1,017,655,016.00 972,548,660.00
850,647,700.00
121,900,960.00 1,605,320,475.00
1,309,250,877.00
296,069,598.00
09 Korrik 1,177,302,409.00
715,865,495.00
461,436,914.00 587,214,410.00
533,695,547.00
53,518,863.00 1,144,360,147.00
707,294,214.00
437,065,933.00
11 Korrik 1,177,302,409.00
715,865,495.00
461,436,914.00 587,214,410.00
533,695,547.00
53,518,863.00 1,144,360,147.00
707,294,214.00
437,065,933.00
12 Korrik 2,418,247,470.00
979,248,540.00
1,438,998,930.00 1,811,241,000.00
1,574,854,475.00
236,386,525.00 2,865,247,008.00
2,691,014,885.00
174,232,123.00
13 Korrik 2,460,214,475.00
1,870,221,469.00
589,993,006.00 2,717,840,214.00
2,518,774,025.00
199,066,189.00 2,901,475,882.00
2,693,554,500.00
207,921,382.00
14 Korrik 3,720,147,546.00
3,517,885,169.00
202,262,377.00 2,943,510,772.00
2,749,885,140.00
193,625,632.00 3,825,214,089.00
3,716,492,158.00
108,721,931.00
15 Korrik 6,328,544,010.00
6,106,447,542.00
222,096,468.00 7,267,950,145.00
6,951,470,166.00
316,479,979.00 5,854,410,158.00
5,355,484,701.00
498,925,457.00
16 Korrik 1,140,253,144.00
1,016,547,471.00
123,705,673.00 1,385,655,010.00
1,208,995,457.00
176,659,553.00 1,993,659,951.00
1,848,557,110.00
145,102,841.00
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Figurë 36: Historiku i të ardhurave tatimore
Në po të njëjtën mënyrë mund të afishohen edhe të dhënat e tjera (si historiku i të ardhurave
jo tatimore, historiku i shpenzimeve kapitale etj.) në të njëjtin dashboard për të patur një
pamje të përgjithshme të situatës. Niveli i detajimit mund të shkojë më tej duke afishuar
transaksionet (të ardhurat ose shpenzimet) në nivelin e klasifikimit ekonomik dhe akoma
më tej, në nivel Ministrie Linje, Institucioni, Dege Thesari etj., duke përdorur operatorët
slice and dice dhe drill përmes në dimensionet transaksion (për të bërë detajime të nivelit
ekonomik), datë (për të bërë grupime ose detajime sipas datës), version (për të bërë
dallimin mes faktit, planit dhe parashikimit dhe mes llojit të transaksionit) dhe me
institucion (për të bërë detajime ose grupime të nivelit institucional).
Përmes paraqitjes së raporteve në nivelin e klasifikimit ekonomik, analisti është në gjendje
të përcaktojë se cilët janë burimet kryesore të të ardhurave dhe të bëjë parashikime apo të
marrë vendime strategjike mbi ecurinë e tyre dhe ndikimin e tyre në rritjen e buxhetit të
shtetit. Analisti mund të përdorë këto informacione për krijimin e skenarëve what-if përmes
simulimeve të situatave të ndryshme financiare, duke përftuar një pamje të situatës
potenciale financiare. Siç është theksuar edhe në seksionin 4.7.1, këto simulime bazohen
në të dhënat historike si dhe në variabla të tjerë (social dhe ekonomik) që kanë impakt në
sistemin taksues.
Analizat e ilustruara më sipër janë analiza krahasuese të cilat mund të përdoren për
krahasime nga viti në vit (siç është shpjeguar në 4.7.1), krahasime të vitit me vitin (siç është
shpjeguar në 4.7.1), identifikimin e periudhave të flukseve të mëdha, analizën e raporteve
etj.
7.2.2. Analiza Financiare Bazuar në të Dhënat Korrente
Veç analizave krahasuese, mjetet OLAP mund të përdoren edhe për analizën e variancave,
përmes të cilave vlerësohet përputhshmëria mes faktit dhe planit dhe analizimi i mundshëm
i arsyeve të variancave mes tyre.
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Këtë analizë do ta zhvillojmë për shpenzimet e vitit 2015. Për të gjeneruar një raport të
tillë, bazuar në strukturën e kubit të krijuar në këtë studim, do të kryhen disa veprime bazike
OLAP. Së pari do të ekstraktohen nga kubi të dhënat për shpenzimet faktike. Për këtë
aplikohet slice and dice në dimensionin datë duke përcaktuar si kriter data = 2015 dhe në
dimensionin version, duke përcaktuar kategorinë = fakt (për faktin), dhe tipin e
transaksionit = shpenzime. Përmes këtyre veprimeve bëhet e mundur shfaqja e të dhënave
për shpenzimet faktike të vitit 2015. Në vijim ekstraktohen të dhënat për shpenzimet e
planifikuara, duke aplikuar të njëjtat kritere si në rastin e parë, me ndryshimin që nën kubi
i krijuar do të marrë si kriter ndarje nga dimensioni version kategoria = plan thesari. Përmes
mjeteve OLAP dhe atyre të vizualizimin, informacioni shfaqet në të njëjtën tabelë dhe në
të njëjtin grafik, duke lehtësuar në këtë mënyrë analizën e variancave, si në figurën 37.

Figurë 37: Analiza e variancave
Analiza mund të çohet më tej, sipas ditëve të muajit apo sipas llojit të shpenzimeve etj.
Një analizë e nevojshme në procesin e parashikimit dhe administrimit të mjeteve monetare
është përcaktimi nëse gjendja e likuiditetit është e mjaftueshme për një moment të caktuar
kohe. Për ta bërë më të qartë, supozojmë se DPTH do të analizojë nëse gjatë ditës do të
ketë likuiditet të mjaftueshëm për të kryer shpenzimet. Për këtë, analistit i nevojitet
informacion mbi gjendjen e llogarisë TSA si dhe plani ditor i flukseve dalëse të mjeteve
monetare (duke iu referuar planeve ditore të dorëzuara nga institucionet buxhetore).
Informacioni mbi të ardhurat e arkëtuara gjatë ditës është jo relevant, pasi ato pasqyrohen
në llogari ditën e nesërme. Këto të dhëna ndodhen në data warehouse dhe përmes mjeteve
OLAP mund të gjenerohet raporti përkatës dhe të paraqitet vizualisht si në figurën 38.
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Figurë 38: Krahasimi i gjendjes së TSA me planin e thesarit
Të dhënat mbi gjendjen e TSA-së merren nga BSH dhe ndodhen në njërën nga skemat yll,
të cilën nuk e kemi përfshirë në këtë studim (gjendja TSA është masë në një skemë tjetër.
Ajo nuk mund të përfshihet në skemën e këtij studimi, pasi nuk mund të përdorë të njëjtat
dimensione si transaksionet), por për çështje analize po e përdorim në grafik, pasi mjetet
OLAP mund të operojnë dhe të ekstraktojnë informacion edhe nga kombinime skemash në
një data warehouse përmes operatorit drill across. Për çështje studimore, të dhënat lidhur
me gjendjen e llogarisë TSA janë ruajtur në një tabelë në data warehouse dhe janë përdorur
për të gjeneruar këtë analizë. Një analizë tjetër e ngjashme me këtë, që gjenerohet duke
përdorur të njëjtat teknika është edhe parashikimi i gjendjes së likuiditetit sipas ditëve për
muajin pasardhës. Një analizë e tillë është komplekse dhe vështirë se mund të realizohet
me saktësi dhe shpejtësi pa ndihmën e mjeteve të inteligjencës së biznesit, pasi përfshin
një sërë parashikimesh dhe llogaritjesh në disa dimensione. Konkretisht, duhet fillimisht të
parashikohet sa do të jetë gjendja e TSA-së në ditën e fundit të muajit korrent, kësaj t’i
shtohet parashikimi i të ardhurave për ditën përkatëse dhe t’i zbritet plani i agreguar i
shpenzimeve për atë datë. Ky skenar duhet të kryhet për secilën ditë të muajit. Përmes
mjeteve OLAP kjo analizë mund të kryhet automatikisht dhe të merret një rezultat i shpejtë
dhe i saktë për çdo ditë të muajit, ndërkohë që manualisht një analizë e tillë do të kërkonte
kohë të kryhej dhe do të ekzistonte risku i ndonjë gabimi njerëzor në marrjen e rezultateve.
7.3. Parashikimi i Fluksit dhe i Mjeteve Monetare Përmes Auto-Regresionit
Siç e theksuam edhe në kreun V, teknikat data mining janë teknika të avancuara analizash,
përmes të cilave të dhënat përdoren për të zbuluar njohuri dhe për të bërë parashikime.
Qëllimi ynë është të parashikojmë sesa do të jetë fluksi i mjeteve monetare dhe gjendja e
likuiditetit në Janar 2017. Për të parashikuar gjendjen e likuiditetit, duhet fillimisht të
parashikojmë flukset hyrëse dhe dalëse të mjeteve monetare dhe diferencën e tyre t’ia
shtojmë gjendjes së likuiditetit të dhjetor 2016.
Për të parashikuar flukset hyrëse dhe dalëse do të përdorim të dhënat mbi të ardhurat dhe
shpenzimet mujore të viteve 2014 – 2016.
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Në këtë seksion do të paraqesim një ilustrim të aplikimit të këtyre teknikave mbi seritë
kohore të të ardhurave, që mund të përdoret për parashikimin dhe administrimin e mjeteve
monetare. SSAS ofron një sërë teknikash data mining që mund të aplikohen lehtësisht mbi
grupe të dhënash për zbulimin e njohurive, përfshirë edhe teknika data mining për seritë
kohore. Algoritmi përdor një kombinim të analizës ARIMA dhe regresionit linear në pemët
e vendimmarrjes me të dhëna të serive kohore. Pattern që zbulohen mund të përdoren për
të kryer parashikime të vlerave të ardhshme të serisë kohore. Përdorimi i kësaj teknike
është e thjeshtë dhe automatike, ndaj dhe, me qëllim që të krijohet një kuptim më i plotë i
aplikimit të data mining, nuk do të përdorim teknikën automatike të ofruar nga SSAS, por
do të bëjmë një implementim manual të teknikës, duke shpjeguar hapat dhe teknikat që
përdoren për parashikimin e serisë kohore përmes auto-regresionit.
7.3.1. Lëmimi
Me qëllim aplikimin e teknikave data mining, seria kohore e të ardhurave duhet të para
procesohet duke eliminuar zhurmat. Për këtë do të përdorim teknikat e përshkruara në
kreun V dhe do të shohim se cila prej tyre është më pranueshme për serinë kohore në
studim, duke u nisur nga matja e gabimeve që do të gjenerohen. Nga aplikimi i lëmimit
eksponencial, mesatares lëvizëse të ponderuar dhe metodës Holt-Winters, përmes
XLSTAT, përftohen seritë e reja kohore si në tabelën 16 të ilustruar edhe grafikisht në
figurën 39.
Tabelë 16: Seritë kohore pas aplikimit të teknikave të lëmimit. Shifrat janë në milion lek
Periudha

Të
Ardhura

Exponential
(Të Ardhura)

WMA
(Të Ardhura)

Holt-Winters
(Të Ardhura)

Janar 2014

27282.00

29032.25

Shkurt 2014

25991.00

27282.00

28923.40

27282.000

Mars 2014

30354.00

27023.80

29201.00

26972.160

Prill 2014

32502.00

27689.84

29454.71

27732.162

Maj 2014

28488.00

28652.27

29873.57

28960.556

Qershor 2014

30589.00

28619.42

30494.29

29121.570

Korrik 2014

30977.00

29013.33

30812.29

29729.278

Gusht 2014

30214.00

29406.07

30430.14

30342.953

Shtator 2014

30336.00

29567.65

31729.14

30676.136

Tetor 2014

32580.00

29721.32

31053.71

30953.476

Nëntor 2014

29827.00

30293.06

30350.43

31689.209
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Dhjetor 2014

37581.00

30199.85

31088.00

31652.707

Janar 2015

25861.00

31676.08

31673.14

33411.437

Shkurt 2015

26054.00

30513.06

31347.57

32172.404

Mars 2015

35377.00

29621.25

31495.71

30975.041

Prill 2015

34432.00

30772.40

30867.57

32057.830

Maj 2015

30301.00

31504.32

31795.00

32830.027

Qershor 2015

30864.00

31263.66

32502.29

32520.424

Korrik 2015

33184.00

31183.72

32075.71

32319.084

Gusht 2015

32353.00

31583.78

31668.57

32656.609

Shtator 2015

31005.00

31737.62

32454.43

32748.285

Tetor 2015

32391.00

31591.10

32719.50

32482.294

Nëntor 2015

31582.00

31751.08

32626.60

32543.049

Dhjetor 2015

35802.00

31717.26

32695.00

32391.412

Janar 2016

32829.00

32534.21

33258.33

33250.525

Shkurt 2016

28896.00

32534.21

33547.44

33427.521

Mars 2016

34913.00

32534.21

34202.59

33604.517

Prill 2016

34665.00

32534.21

33669.46

33781.513

Maj 2016

33021.00

32534.21

33806.50

33958.509

Qershor 2016

33991.00

32534.21

33892.85

34135.505

Korrik 2016

34887.00

32534.21

33789.60

34312.501

Gusht 2016

33251.00

32534.21

33829.65

34489.496

Shtator 2016

32023.00

32534.21

33837.37

34666.492

Tetor 2016

36385.00

32534.21

33818.87

34843.488

Nëntor 2016

33586.00

32534.21

33828.63

35020.484

Dhjetor 2016

38574.00

32534.21

33828.29

35197.480

104

Figurë 39: Paraqitja grafike e serive kohore të të ardhurave pas lëmimit
Në tabelën 17 listohet 4 matjet e gabimeve për secilën metodë: root mean square error
(RMSE), mean absolute error (MAE), mean percentage error (MPE) dhe mean absolute
percentage error (MAPE):
Tabelë 17: Gabimet e matura për secilën metodë lëmimi
Statistika

Eksponencial

Vrojtime
Validime
RMSE
MAE
MPE
MAPE

24
12
3176.68
2420.06
2.89
7.66

Mesatarja
Lëvizëse (SMA(3))
24
12
2739.54
2086.91
-0.84
6.80

Holt-Winters
24
12
3350.77
2419.58
0.05
7.85

Nga tabela duket qartë që Mesatarja lëvizëse e ponderuar i afrohet më mirë modelit, me
gjithë atë nisur nga vlerat e larta të gabimeve, asnjëra nga këto teknika nuk i përshtatet
modelit.
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7.3.2. Modeli ARIMA
Modeli ARIMA përdoret për të parashikuar vlerat e ardhshme të një serie kohore, në këtë
rast do të përdoret për të parashikuar vlerat e ardhshme të serisë kohore të të ardhurave dhe
shpenzimeve.
Për të përshtatur modelin ARIMA për serinë kohore të të ardhurave u ndoqën këto hapa:
1. Paraqitja grafike e të dhënave për të patur një pamje më të qartë të serisë kohore
dhe për të përcaktuar nëse është stacionare;
2. Stabilizimi i variancave në të dhëna përmes një procesi transformimi;
3. Modeli ARIMA funksionon mbi të dhëna stacionare, ndaj nisur nga fakti që seria
kohore e të ardhurave (siç do ta tregojmë më poshtë) nuk është stacionare, u morën
diferencat e të dhënave dhe u transformua në një seri kohore stacionare;
4. Ekzaminimi i grafikëve të auto-korrelacionit dhe auto-korrelacionit pjesor
(ACF/PACF) me qëllim që të përcaktohet se cili model është më i përshtatshëm:
modeli AR(p) (auto-regresion) apo MA(q) (mesatare lëvizëse);
5. Testimi i modelit të zgjedhur, duke përdorur AIC (Akaike Information Criterion)
dhe BIC (Baeysian Information Criterion) për të përcaktuar nëse ka një model më
të mirë të disponueshëm. AIC ofron një vlerësim relativ të informacionit të humbur;
6. U kontrolluan mbetjet nga modeli më i mirë duke paraqitur grafikisht ACF-në dhe
duke bërë një test mbi to. Kjo bëhet me qëllim që të përcaktohet nëse modeli është
i përshtatshëm apo duhet të vijohet me modifikime (nëse rezultatet e këtyre testeve
nuk ngjajnë si zhurmë e bardhë, atëherë mund të nevojitet një model i modifikuar);
7. Së fundmi, pasi u konstatua se mbetjet kanë një pattern të ngjashëm me zhurmën e
bardhë, modeli u përdor për të gjeneruar parashikimin.
Ndërtimi i modelit ARIMA u realizua përmes XLSTAT.
7.3.2.1. Eksplorimi i të dhënave
Në figurën 40 paraqitet grafiku i serisë kohore për të ardhurat 2014-2016. Siç vërehet edhe
nga grafiku, seria kohore nuk është stacionare dhe tregon një trend të lehtë rritës. Duke
qenë se seria nuk është stacionare, duhet të transformohet në një seri stacionare para se të
përdoret modeli ARIMA.
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Figurë 40: Grafiku për seritë kohore të të ardhurave 2014-2016
7.3.2.2. Rregullimet për problemet e variancave dhe qëndrueshmërisë
Duke u nisur nga pamja grafike e serisë kohore, mund të konstatojmë se variancat janë
relativisht uniforme ndaj dhe nuk është e nevojshme të aplikohet ndonjë teknikë. Lidhur
me qëndrueshmërinë, vërehet se seria kohore nuk është stacionare ndaj dhe duhet të
rregullohet. Për të bërë këtë gjë do të përdorim teknikën e diferencimit, e cila siç e kemi
theksuar zëvendëson vlerat e serisë me diferencat mes dy vlerave të njëpasnjëshme. Në
figurën 41 paraqitet seria kohore pas diferencimit. Të dhënat e përftuara janë stacionare.

Figurë 41: Paraqitja e serisë kohore të të ardhurave pas diferencimit
Pas transformimit të serisë, kryejmë ekzaminimin e ACF/PACF.
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a)

b)

Figurë 42: a) Grafiku i Auto-Korrelacionit, b) grafiku i Auto-Korrelacionit Pjesor
Nëse modeli ARIMA është i formës ARIMA(p,d,0) ose ARIMA(0,d,q), atëherë për
përcaktimin e vlerave p ose q na vijnë në ndihmë grafikët ACF dhe PACF. Nëse p dhe q
janë të dyja pozitive, ACF dhe PACF nuk janë të dobishëm për përcaktimin e vlerave të
tyre. Modeli ARIMA(p,d,0) karakterizohet nga një shprishje eksponenciale në ACF dhe
nga një thellim i madh në lag p në grafikun PACF. Modeli ARIMA(0,d,q) karakterizohet
nga një shprishje eksponenciale në PACF dhe ka një thellim të madh në ACF në lag q. Nga
figura dallohet qartë se nuk është i pranishëm asnjë nga këto dy raste, ndaj dhe me shumë
mundësi p dhe q janë të dyja me vlera pozitive.
Në vijim, provojmë modelin e zgjedhur së bashku me disa alternativa praktike. AIC dhe
BIC mund të përdoren për të përcaktuar modelin optimal ARIMA dhe përdoren kryesisht
si masa për të përcaktuar se sa mirë përshtatet modeli me të dhënat. Për llogaritjen e këtyre
masave mund të bazohemi në [96] [97].
Në tabelën 18 paraqiten matjet e saktësisë për AIC, AICc dhe BIC për disa modele ARIMA
të aplikuara mbi serinë kohore të të ardhurave.
Tabelë 18: Matjet AIC, AICc dhe BIC
AIC

AICC

BIC

ARIMA(3,1,1)

433.98

437.51

439.66

ARIMA(3,1,2)

433.35

438.60

440.17

ARIMA(3,1,3)

439.35

446.82

447.30

ARIMA(2,1,1)

433.26

435.48

437.80

ARIMA(2,1,2)

431.37

434.90

437.05
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ARIMA(2,1,3)

433.35

438.60

440.16

Nga tabela shohim që ARIMA (2,1,2) ka vlerën më të vogël në të tre matjet, ndaj dhe
konkludojmë që ky është modeli më i përshtatshëm për të bërë parashikimin.
Mbetjet e modelit: Mbetje quhet diferenca mes një vrojtimi dhe parashikimit të tij.
Analizimi i mbetjeve është i rëndësishëm për të përcaktuar vlefshmërinë e modelit. Një
metodë e mirë parashikimi do të gjeneronte një model në të cilin mbetjet janë të
pakorreluara dhe kanë një mesatare zero. Nëse metoda e parashikimit nuk i përmbush këto
dy kushte, atëherë ka nevojë të përmirësohet.

Figurë 43: Mbetjet pas aplikimit të modelit ARIMA(2,1,2)
Kur mbetjet janë të korreluara nënkupton që përmbajnë informacione që nuk janë përfshirë
në model dhe një mesatare jo-zero tregon që parashikimi ka devijime. Rregullimi i
devijimeve bëhet duke i shtuar parashikimeve vlerën e mesatares së vrojtuar në mbetje.
Duke ju referuar modelit ARIMA(2,1,2), gjenerojmë grafikun e korrelacionit për mbetjet,
i cili paraqitet në figurën 44. Në tabelën 19 paraqitet analiza e korrelacionit të mbetjeve.
Duke ju referuar tabelës dhe figurës përkatëse, vërejmë se vlerat e korrelacionit janë pranë
zeros, dhe mesatarja është pranë zeros. Gjithashtu referuar grafikut vërehet se vlerat e auto
korrelacionit janë brenda zonës së konfidencës, gjë që tregon se modeli është i mirë. Kjo
do të thotë që mbetjet për modelin ARIMA(2,1,2) janë të pakorreluara dhe ky model është
i përshtatshëm dhe mund të aplikohet për të bërë parashikime.
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Figurë 44: Grafiku i Auto korrelacionit për mbetjet e modelit ARIMA(2,1,2)
Tabelë 19: Auto korrelacioni i mbetjeve të modelit ARIMA(2,1,2)
Lag
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Auto korrelacioni i
mbetjeve

Kufiri i sipërm (95%)

1.00
0.01
0.09
0.10
0.03
0.09
0.15
0.03
-0.03
0.03
-0.26
-0.24
0.17
-0.12
-0.19
-0.07
-0.16

-0.327
-0.327
-0.330
-0.333
-0.333
-0.335
-0.342
-0.342
-0.342
-0.343
-0.363
-0.379
-0.387
-0.391
-0.401
-0.402

Kufiri i poshtëm
(95%)
0.327
0.327
0.330
0.333
0.333
0.335
0.342
0.342
0.342
0.343
0.363
0.379
0.387
0.391
0.401
0.402

Në vijim, duke përdorur këtë model mund të gjenerojmë parashikimin për vlerat e
ardhshme të serisë kohore. Në tabelën 20 është paraqitur parashikimi i gjeneruar për serinë
kohore të të ardhurave përfshirë dhe muajin janar për vitin 2017.
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Tabelë 20: Parashikimi i të ardhurave sipas modelit ARIMA(2,1,2) për 2016 dhe Janar
2017
Periudha

Të ardhura aktuale

Parashikimi

Janar 2016

32829.00

32795.64

Shkurt 2016

28896.00

31401.78

Mars 2016

34913.00

35061.48

Prill 2016

34665.00

35569.44

Maj 2016

33021.00

33582.56

Qershor 2016

33991.00

33420.34

Korrik 2016

34887.00

33465.31

Gusht 2016

33251.00

32457.85

Shtator 2016

32023.00

32578.03

Tetor 2016

36385.00

34774.34

Nëntor 2016

33586.00

33912.46

Dhjetor 2016

38574.00

33354.42

Janar 2017

34424.92

Grafikisht do të paraqitej si në figurën 45.

Figurë 45: Grafiku i parashikimit të modelit ARIMA(2,1,2)
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Të njëjtat hapa u ndoqën për të parashikuar shpenzimet në po të njëjtin muaj (Janar 2017).
Rezultati i kësaj analize tregohet në tabelën më poshtë:
Tabelë 21: Parashikimi i shpenzimeve sipas modelit ARIMA(3,1,2) për 2016 dhe Janar
2017
Periudha

Të ardhura aktuale

Parashikimi

Janar 2016

23803.000

23133.344

Shkurt 2016

27715.000

30977.013

Mars 2016

31759.000

32650.734

Prill 2016

32231.000

33872.484

Maj 2016

30482.000

35426.109

Qershor 2016

35074.000

33781.105

Korrik 2016

33704.000

34757.654

Gusht 2016

38086.000

37946.319

Shtator 2016

33787.000

35689.384

Tetor 2016

33528.000

32661.406

Nëntor 2016

39502.000

38955.522

Dhjetor 2016

74026.000

65544.884

Janar 2017

24167.651

Grafikisht do të paraqitej si në figurën 46.
Bazuar në analizat e mësipërme, kemi përftuar vlerën e parashikuar të fluksit hyrës dhe
dalës të mjeteve monetare për muajin janar 2017, përkatësisht 34424.92 dhe 24167.651,
dhe llogarisim që fluksi i mjeteve monetare për janar 2017 parashikohet të jetë 10257.269,
pra të ketë rritje të mjeteve monetare. Ky fluks + gjendjen e TSA-së në datën 31 dhjetor
2016 do të na jepte gjendjen e parashikuar të likuiditetit për periudhën janar 2017.
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Figurë 46: Grafiku i parashikimit të shpenzimeve sipas modelit ARIMA(3,1,2)
Më sipër bëmë një përshkrim të përgjithshëm të përdorimit të teknikave të lëmimit dhe
auto-regresive për parashikimin e serisë kohore të të ardhurave. Në mënyrë të ngjashme
këto dhe të tjera teknika të përshkruara në kreun V mund të aplikohen në seri të ndryshme
kohore financiare që ndodhen në data warehouse-in e konceptuar në këtë studim. Përmes
këtyre teknikave mund të parashikohen të ardhurat ose shpenzimet ditore, fluksi dhe
gjendja e mjeteve monetare në data ose periudha të caktuara etj., mund të bëhen
parashikime afat-gjata, afat-mesme dhe afat-shkurtra në varësi të nevojës së përdoruesit.
7.4. Parashikimi i Fluksit dhe i Mjeteve Monetare Përmes Rrjetave Neurale
Për të kryer analiza parashikuese përmes përdorimit të rrjetave neurale është përdorur
Alyuda Forecaster XL i cili është një mjet parashikimi me rrjeta neurale i programuar si
add-in në Excel. Power BI i përdorur në seksionet e mësipërme ofron mundësinë e
ekstraktimit të informacionit në Excel për përpunim të mëtejshëm. Duke përdorur këtë
funksionalitet, nga data warehouse është ekstraktuar në Excel informacioni lidhur me të
ardhurat dhe shpenzimet mujore për tre vite (2014, 2015 dhe 2016). Mbi këto të dhëna janë
përdorur mjetet e programuara në add-in Forecaster XL. Add-in Forecaster XL është
programuar për të krijuar dhe përdorur rrjetat neurale për qëllime parashikimi.
Ashtu siç u përshkrua edhe në seksionin 7.3, qëllimi ynë do të jetë të parashikojmë flukset
hyrëse dhe dalëse të mjeteve monetare me qëllim që të parashikojmë gjendjen e likuiditetit
në një periudhë të caktuar.
Për sa i takon të ardhurave, do të parashikojmë se sa do të jenë të ardhurat që do të
grumbullohen në tre muajt në vijim (janar, shkurt dhe mars 2017), ndaj dhe numri i hapave
përpara do të jetë tre. Me qëllim që të arrijmë këtë, do të përdorim 6 muajt e mëparshëm
për të kryer parashikimin, pra numri i “lags” do të jetë 6.
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Për lehtësi analize, shifrat e serisë kohore janë në milion lekë.
Fillimisht krijojmë rrjetin neural për serinë kohore duke specifikuar rangun e serisë kohore
që do të analizohet si dhe opsionet e rrjetit neural që do të përdoren siç tregohet në figurat
e mëposhtme:

Figurë 47: Krijimi i Rrjetit Neural

Figurë 48: Parametrat e Rrjetit Neural
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Përcaktojmë se si kusht për ndalimin e trajnimit do të jetë arritja e nivelit të gabimit MSE
(Mean square error) 0.05, grupi i të dhënave që do përdoren për trajnim do të jetë 83% e të
dhënave të serisë kohore, ndërsa pjesa e mbetur do të përdoret për testimin e rrjetit. Rrjeti
është programuar për të identifikuar si rezultate të mira, ato rezultate në të cilat gabimi i
parashikimit është më i vogël 10% për grupin e trajnimit dhe 30% për grupin e testimit.
Gjithashtu përcaktojmë edhe opsione të tjera që lidhen me mënyrën dhe informacionin që
na nevojitet të shfaqim.
Pas krijimit të rrjetit neural, procedojmë me përzgjedhjen e serisë kohore që do të përdoret
për parashikim, sipas figurës më poshtë dhe kryejmë trajnimin e rrjetit për serinë kohore të
të ardhurave.

Figurë 49: Përgatitja e Serisë Kohore për parashikim
Seria kohore do të përdoret fillimisht për trajnimin e rrjetit dhe pasi rrjeti të ketë mësuar do
të prodhojë parashikimin për 3 periudhat mujore në vijim. Procesi i parashikimit dhe
rezultati i parashikimit paraqitet në tabelën e mëposhtme, ashtu sikurse edhe paraqitja
grafike. Të dhënat e trajnimit, testimit dhe rezultatit të rrjetit neural, paraqiten të detajuara
në Shtojcën A.
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Figurë 50: Progresi i trajnimit të rrjetit me serinë kohore të të ardhurave

Figurë 51: Grafiku i të ardhurave aktuale dhe të parashikuara

116

Tabelë 22: Të ardhurat e parashikuara nga rrjeta neurale
Periudha

Të Ardhura

Janar 2017
Shkurt 2017
Mars 2017

32742.15
33842.54
32075.65

Në të njëjtën mënyrë veprojmë edhe me serine kohore të shpenzimeve mujore (20142016) dhe përftojmë parashikimin e mëposhtëm:

Figurë 52: Grafiku i shpenzimeve aktuale dhe të parashikuara

Tabelë 23: Shpenzimet e parashikuara nga rrjeta neurale
Periudha

Të Ardhura

Janar 2017
Shkurt 2017
Mars 2017

25151.9
30587.9
31529.9

Nisur nga rezultatet e përftuara për të ardhurat dhe shpenzimet, mund të parashikojmë sesa
do të jetë gjendja e mjeteve monetare në lek në llogarinë TSA duke i shtuar gjendjes së
muajit dhjetor 2016 fluksin e mjeteve monetare (të ardhura – shpenzime) sipas muajve
përkatës.
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7.5. Konkluzione
Në këtë kre u paraqitën disa aplikime praktike të mjeteve të inteligjencës së biznesit për
përmirësimin e parashikimit dhe administrimit të mjeteve monetare.
Me qëllim realizimin e aplikimeve praktike, u përshkrua shkurtimisht ndërtimi i data
warehouse-it në Microsoft SQL Server 2016 dhe popullimi me të dhëna, për t’u përdorur
më pas për qëllime analizash financiare.
Si platformë raportimi u përdor SSAS dhe Power BI. Fillimisht realizuam lidhjen me data
warehouse-in dhe në vijim paraqitëm disa analiza financiare duke aplikuar mjete OLAP
dhe data mining. Analizat përfshin analiza krahasuese në nivele të ndryshme agregimi,
analiza financiare mbi të dhëna historike dhe korrente (të detajuara dhe agreguara) dhe
analiza parashikuese të serive kohore financiare duke përdorur auto regresionin dhe rrjetat
neurale artificiale. Për të gjitha këto analiza, paraqitëm mjetet dhe metodat e realizimit të
tyre nga pikëpamja teknike me qëllim ilustrimin e proceseve që realizohen nga mjetet e
inteligjencës së biznesit.
Nisur nga rezultatet e përftuara, duket qartë se përmes përdorimit të mjeteve të inteligjencës
së biznesit mundësohen analiza financiare nga më të thjeshtat tek ato më komplekset, të
një niveli të lartë saktësie dhe të realizuara në kohë të shkurtër, pavarësisht kompleksitetit
të analizës, sasisë së të dhënave që duhet të përpunohen, metodave që aplikohen etj. Me
qëllim ilustrimin e lehtësisë së përdorimit të tyre, në këtë kre përdorëm Power BI, i cili
ofron një sërë mjetesh dhe teknikash që mund të përdoren lehtësisht nga përdoruesit
fundorë, përmes një ndërfaqe të thjeshtë dhe të kuptueshme, pa qenë e nevojshme ndihma
apo krijimi i query-ve nga stafi teknik IT. Në mënyrë të ngjashme, mund të ndërtohen
aplikacione mbi data warehouse-in që përfshijnë mjete të tilla për analiza financiare. Mjetet
e IB-së ofrojnë zgjidhje të fuqishme teknologjike, të cilat mund të shtrihen përtej
administrimit dhe parashikimit të mjeteve monetare dhe të përfshijnë analiza të tjera
financiare për qëllime të Ministrisë së Financave.
Në seksionet pasuese përdorëm teknikat data mining ARIMA dhe rrjetat neurale për të
parashikuar flukset hyrëse dhe dalëse të mjeteve monetare dhe gjendjen e likuiditetit me
hap 1 dhe hap 3. Referuar rezultateve të përftuara është e qartë se përdorimi i teknikave
data mining për parashikimin e mjeteve monetare është efektive dhe mund të përdoret me
sukses për parashikime.
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KREU VIII: MODELE REALE PËR MBLEDHJEN E TË ARDHURAVE
6.1. Hyrje
Administrimi dhe parashikimi i mjeteve monetare duhet parë edhe në këndvështrimin e
institucioneve buxhetore që sipas legjislacionit në fuqi kanë autonomi financiare duke i
dhënë të drejtën të administrojnë të ardhurat e veta, si për shembull, Universitetet,
Institucionet e Pushtetit Vendor etj. Këto institucione i kryejnë veprimet e tyre financiare
përmes TSA, por financat e tyre (shpenzimet dhe të ardhurat) mund t’i administrojnë vetë,
sipas legjislacionit financiar në fuqi dhe parimit të menaxhimit financiar dhe kontrollit të
brendshëm. Parë nga pikëpamja e këtyre institucioneve, duke qenë përgjegjës për
menaxhimin financiar të institucionit të tyre, është e nevojshme që edhe ato të kryejnë
proces administrimi dhe parashikimi të mjeteve monetare, me qëllim që të përcaktojnë sa
më saktë mënyrën e përdorimit të tyre, taksat dhe tarifat që duhet të vendosin për të
realizuar veprimtarinë e tyre funksionale etj. Nga ana tjetër, i vetmi institucion i cili ka
informacion të saktë mbi financat publike është Ministria e Financave, ndaj është e
nevojshme që MF-ja t’i ofrojë këtyre institucioneve informacionin e nevojshëm që do t’i
mundësonte menaxhim dhe parashikim sa më të saktë të parave të tyre. Në këtë pjesë të
studimit do të trajtohet pikërisht shkëmbimi i informacionit mes MF-së dhe këtyre tipeve
të institucioneve buxhetore. Është jashtë qëllimit të studimit ofrimi i zgjidhjes teknike për
realizimin e administrimit dhe parashikimit të mjeteve monetare në këto institucione, por
metodat dhe teknikat e studiuara për rastin e MF-së mund të aplikohen edhe nga këto
institucione.
Modeli që do të diskutohet në këtë kapitull është aplikuar me sukses në Fakultetin e
Shkencave të Natyrës (FSHN). Nga pikëpamja e menaxhimit financiar, FSHN ka autoritet
të plotë mbi të ardhurat e veta dhe kur këto të ardhura nuk janë ezauruar plotësisht brenda
vitit fiskal korrent, ato transferohen në vitin tjetër buxhetor.
Në këtë këndvështrim dhe bazuar në ligjin për arsimin e lartë, FSHN është përgjegjëse për
mirë administrimin e financave të veta.
6.2. Skema e Grumbullimit të të Ardhurave
Bazuar në kuadrin ligjor, figura 52 paraqet skemën e ciklit qarkullues të të ardhurave nga
momenti i lëshimit të faturës për arkëtim nga institucioni, deri në momentin e mbledhjes
së tij. Çdo transaksion financiar procesohet përmes sistemit bankar, në llogaritë tranzitore
të MF-së. Për këtë qëllim, MF ka një marrëveshje me 15 Banka të Nivelit të Dytë për
mbledhjen e të gjithë informacionit financiar në një format të standardizuar. Bazuar në këtë
marrëveshje, MF-ja merr nga BND-të informacionin e nevojshëm financiar që i nevojitet
për qëllimet e MF-së, që do të thotë se informacionet siç janë: kush kryen pagesën ose
informacione të tjera përshkruese, nuk janë të nevojshme për MF-në. Për këtë arsye, MF
nuk ka dijeni mbi autorin e kryerjes së pagesës, apo mbi informacione të tjera që lidhen me
një pagesë specifike, të cilat mund të jenë të rëndësishme për institucionin buxhetor, në
emër të të cilit kryhet pagesa.
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MF-ja mbledh dy tipe të ardhurash kryesore: të ardhura tatimore dhe të ardhura jo tatimore.
Në rastin që po studiojmë, të ardhurat që mblidhen për FSHN klasifikohen si të ardhura jo
tatimore, ndaj dhe do të fokusohemi në ciklin e mbledhjes së të ardhurave jo tatimore.
$

Paguan faturën
në Bankën e Nivelit të Dytë

Dërgon shumën totale në BSH
për të kredituar TSA

Banka e Shqipërisë

Banka e Nivelit të Dytë

Dërgon skedarin
elektronik në MF

Përgatit dhe lëshon
faturën për arkëtim

Dërgon skedarin
elektronik në MF

Ministria e Financave

Të dhënat e skedarit elektronik
i shfaqen Degës së Thesarit
Institucioni Buxhetor

Dega e Thesarit

Figurë 53: Cikli i qarkullimit të mbledhjes së të ardhurave jo tatimore
Institucioni buxhetor përgatit dhe i lëshon klientit faturën për arkëtim. Ky i fundit e dorëzon
këtë faturë në një nga BND-të dhe kryen pagesën përmes sistemit bankar. BND-ja
regjistron në sistemin e saj informacionin që ndodhet në faturën për arkëtim, sipas kërkesës
së MF-së. Ditën pasuese, çdo BND dërgon një mesazh swift në BSH, duke kredituar TSA
me shumën totale të të ardhurave të mbledhura një ditë më parë dhe dërgon në MF një
skedar elektronik me të gjitha informacionet e transaksioneve të kryera në TSA. MF merr
çdo ditë, 15 skedarë elektronikë nga 15 BND, me informacion të detajuar për secilin
transaksion të kryer një ditë më parë; dhe një skedar elektronik nga BSH, i cili përmban
informacion mbi transaksionet e kryera nga BND në TSA (pra me shumën totale të
kredituar nga secila bankë).
Ky informacion merret elektronikisht dhe ngarkohet dhe importohet në sistemin SIFQ.
Sistemi vlerëson skedarin elektronik bankar dhe kryen një sërë kontrollesh për t’u siguruar
që informacioni i marrë është në përputhje me formatin e përcaktuar dhe kontrollon
gjithashtu nëse shuma e transaksioneve sipas skedarëve elektronikë bankarë është e njëjtë
me shumën që dërgon BSH për secilën BND. Nëse informacioni është i saktë, atëherë
sistemi kryen automatikisht procesin e rakordimit.
Nga ana tjetër, MF nuk dërgon asnjë informacion drejt institucionit buxhetor mbi faturat
që janë paguar apo mbi shumën e parave të mbledhura në emër të tyre. Institucionet
buxhetore mund të kërkojnë tek DTH, përmes së cilës operojnë, informacion mbi të
ardhurat e mbledhura ose, nëse klienti kërkon një shërbim specifik nga institucioni, atëherë
ai duhet t’i paraqesë këtij të fundit faturën e konfirmimit të kryerjes së pagesës në BND.
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Duket qartë se kjo mungesë informacioni ka një impakt të drejtpërdrejtë në administrimin
e financave të veta nga institucioni buxhetor, i cili sjell si pasojë raportim të pasaktë apo të
vonuar financiar.
6.3. Rasti i Fakultetit të Shkencave të Natyrës
Në administratën e FSHN-së, operon njësia e financës, përgjegjëse për administrimin
financiar të institucionit, e cila raporton tek Dekani mbi aktivitetin financiar të Fakultetit.
Kjo njësi, menaxhon të ardhurat dhe shpenzimet e institucionit, përgatit parashikimin e
mjeteve monetare etj., në përputhje me kuadrin financiar ligjor në fuqi dhe politikat e
institucionit.
FSHN gjeneron të ardhurat e veta, të cilat konsistojnë kryesisht në tarifat e studimit (tarifa
e regjistrimit, tarifa e shkollimit), tarifat e aplikimit dhe tarifat e konkurrimit, të
diferencuara nga cikli studimor, forma e studimit etj. Gjithashtu, FSHN gjeneron të ardhura
të tjera nga shërbimet që ofron, marrëdhënia me palë të treta në formën e shërbimeve që i
ofron palëve të treta, donacione dhe burime të tjera të ligjshme [98].
Të gjitha transaksionet financiare, përfshirë të ardhurat e veta, ashtu si edhe pagesat,
procesohen përmes sistemit SIFQ.
Bazuar në ciklin e mbledhjes së të ardhurave, që paraqitet në figurën 37, FSHN nuk merr
asnjë informacion nga MF lidhur me të ardhurat e mbledhura për të dhe as për klientët që
kanë kryer transaksionet; të gjitha këto informacione janë të rëndësishme për FSHN. Kjo
do të thotë që, në rastin e tarifës së regjistrimit për një student, FSHN nuk ka informacion
specifik nëse studenti e ka kryer pagesën e tarifës, deri në momentin që ky i fundit dorëzon
pranë FSHN-së konfirmimin e pagesës të lëshuar nga BND.
Me këtë formë organizimi dhe pa patur një sistem informatik për ruajtjen e të dhënave të
studentëve, pagesave që kanë kryer apo që duhet të kryejnë, FSHN ka shumë pak ose aspak
informacion mbi të ardhurat e mbledhura. Për këtë arsye nuk mund të kryejnë analiza të
sakta lidhur me të ardhurat e veta në kohën e duhur, por vetëm pas një pune të vështirë dhe
të lodhshme manuale, duke shpërdoruar kohë dhe burime njerëzore.
6.4. Zgjidhja Teknike e Aplikuar në Fakultetin e Shkencave të Natyrës
Ministria e Financave dhe Fakulteti i Shkencave të Natyrës përdorin dy sisteme të
ndryshme informacioni, të cilat funksionojnë të mënyrë të pavarur dhe nuk komunikojnë
me njëri tjetrin. Është e qartë se ka një nevojë të madhe për shkëmbim informacioni mes
këtyre dy sistemeve për të maksimizuar përfitimet dhe qëllimin e sistemit të FSHN-së në
përmirësimin e administrimit financiar të FSHN-së. Këto dy entitete të qeverisë duhet të
nder veprojnë në nivel teknik me qëllim që sistemet të “flasin” me njëri tjetrin.
Ndërveprimi në kontekstin e e-qeverisjes ka shumë përkufizime, siç janë:
•

Ndërveprimi i e-qeverisjes, në kuptimin e tij të gjerë, është aftësia për të punuar së
bashku. Në nivel teknik, është aftësia e dy ose më shumë sistemesh informacioni
ose komponentësh të ndryshëm të qeverisë të shkëmbejnë dhe përdorin
informacionin e shkëmbyer në formë kuptimplotë dhe të vazhdueshme [99];
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•

Ndërveprimi është aftësia e organizatave të ndryshme të bashkëveprojnë drejt
qëllimeve me përfitim të përbashkët dhe të dakordësuara, duke përfshirë
shkëmbimin e informacionit dhe njohurive ndërmjet organizatave përmes
proceseve të biznesit që suportojnë, nëpërmjet shkëmbimit të të dhënave ndërmjet
sistemeve përkatës së informacionit dhe teknologjive të komunikimit [100].

Duke marrë në konsideratë faktet e mësipërme dhe rëndësinë që ka informacioni financiar
në mirë administrimin e procesit, FSHN dhe MF kanë punuar së bashku për gjetjen e një
zgjidhjeje që do t’i mundësojë FSHN-së të ketë në kohën e duhur informacionin që i
nevojitet. FSHN ka zhvilluar një sistem informacioni në përputhje me të gjitha standardet
kombëtare dhe kuadrin ligjor. Ky sistem është dizenjuar gjithashtu edhe për të mundësuar
shkëmbim automatik të informacionit mes FSHN-së dhe MF-së.
Sistemi i FSHN-së është kompleks dhe përfshin disa module që përdoren nga administrata
e FSHN-së, pedagogët dhe studentët. Një pjesë e rëndësishme e këtij sistemi është moduli
i faturave, që veç të tjerash, gjeneron, automatikisht ose me kërkesë, faturat përkatëse për
arkëtim. Sistemi ia cakton secilën faturë një studenti specifik, gjë së mundëson gjurmimin
e këtij aktiviteti deri në përfundimin e tij. Përmes këtij sistemi, FSHN mund të identifikojë
paraprakisht të ardhurat kryesore që do të mblidhen, bazuar në informacionin për studentët
që ruhet në sistem.
Çdo faturë për arkëtim identifikohet nga një numër unik i printuar në barcode, që mundëson
lexim të saktë të të dhënave që përmban fatura. Ky është një element shumë i rëndësishëm,
pasi eliminon gabimet që punonjësi i bankës mund të bëj kur regjistron të dhënat e faturës
për arkëtim në sistemin bankar. Nëpërmjet këtij numri, FSHN mund të krijojë lidhjen e
secilës faturë me studentin. Faturat për regjistrimin e studentëve publikohen online në
faqen zyrtare të internetit të FSHN-së, përmes një moduli të ndërtuar për këtë qëllim. Çdo
student ka llogarinë e tij personale, duke patur kështu profilin e tij personal në faqen e
FSHN-së, ku mund të kontrollojë informacionin që lidhet me aktivitetin e tij, siç janë
faturat e paguara, faturat e pa paguara etj. Studentët mund të shkarkojnë dhe printojnë
faturën që nevojitet për pagesë. Fatura për arkëtim përmban këto informacione:
•

Numrin dhe datën e faturës – numri i faturës është unik;

•

Emrin e institucionit përfitues – në këtë rast përfituesi është FSHN;

•

Kodin e institucionit – kodi i institucionit përcaktohet nga MF dhe është unik për
çdo institucion;

•

Kodin e Degës së Thesarit, ku operon – kodet e DTH përcaktohen nga MF. Në
rastin e FSHN-së, DTH ku operon është DTH e Tiranës me kod 3535;

•

Emrin e klientit që paguan faturën – në rastin e pagesës së faturës për arkëtim nga
studenti, kjo fushë do të mbajë emrin e studentit;

•

Numrin Individual të paguesit – përmban numrin personal të kartës së identitetit të
personit;

•

Përshkrimin dhe kodin e klasifikimit ekonomik – përcakton tipin e të ardhurës;
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•

Shumën – shuma që duhet të paguaj klienti në Bankën e Nivelit të Dytë.

Për çdo faturë për arkëtim, pagesa kryhet përmes procesit të përshkruar në seksionin 6.2,
pra MF-ja do të marrë të dhënat për transaksionet në skedarin elektronik bankar, ditën tjetër
të kryerjes së pagesës. Por, megjithëse në faturën për arkëtim është e mundur që të
përcaktohen të dhënat mbi personin që kryen pagesën, në skedarin elektronik bankar, duke
qenë se fushat për këto raste janë tekst përshkrimor, përmbajtja e tyre nuk siguron saktësi
të informacionit, ndaj ky informacion nuk mund të përdoret si referencë. Nga ana tjetër, siç
e theksuam edhe më lart, informacioni mbi paguesin është i panevojshëm për MF-në, ndaj
dhe ai nuk merret në konsideratë. Ndërkohë që, për FSHN, informacioni mbi paguesin
është i rëndësishëm për të identifikuar studentin që ka kryer pagesën me qëllim që ta
“shënjojë” në sistem si pagesë të kryer.
Me qëllim që FSHN ta marrë këtë informacion, MF-ja ka dakordësuar me BND-të që të
përfshihet numri i faturës në një fushë specifike të skedarit elektronik bankar.
MF ka implementuar një procedurë automatike që gjeneron një skedar tekst të strukturuar,
i cili përmban të dhënat për çdo transaksion financiar të mbledhur nga BND për FSHN.
Skedari përmban:
•

Emrin e bankës – Emrin e bankës ku është kryer transaksioni;

•

Kodin SWIFT – kodin SWIFT të bankës, ku është kryer transaksioni. Kjo është një
fushë tekst që mund të mbajë deri në 12 karaktere. Kodet SWIFT janë identifikues
që i caktohen bankave ose degëve të bankave nga organizata SWIFT. Ato mund të
kenë 8 ose 11 karaktere. Të gjitha bankat që operojnë sot në Shqipëri përdorin kode
SWIFT me 8 karaktere, që përmbajnë vetëm shkronja;

•

Numrin e Bankës – Numrin e bankës ku është kryer transaksioni. Numrat e bankës
janë identifikues unik të bankave që operojnë në Shqipëri dhe caktohen nga Banka
e Shqipërisë. Ato janë 2 shifror;

•

Numri i Degës – Numri i degës së bankës ku është kryer transaksioni. Numrat e
degëve të bankës janë identifikues unik që degëve të bankave që operojnë në
Shqipëri dhe caktohen nga BSH. Ato janë 8 shifror;

•

Numri i llogarisë bankare – numri i llogarisë bankare në të cilin është regjistruar
institucioni;

•

Kodi i Degës së Thesarit – Kodi i DTH të cilës i përket llogaria bankare. Kodet e
DTH janë 4 shifror;

•

Data e Skedarit – Data e skedarit elektronik. Përmbajtja e kësaj fushe derivohet nga
skedari elektronik bankar që sillet nga BND;

•

Numri i skedarit – Ky është një identifikues unik për një skedar;

•

Data e transaksionit – Mban datën kur është kryer transaksioni;
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•

Shuma – Shuma e transaksionit. Kjo shumë do të jetë gjithmonë në monedhën
vendase ALL;

•

Kodi i institucionit – Kodi i institucionit për të cilin është regjistruar transaksioni;

•

Tekst i klientit – Tekst përshkrues mbi klientin që kryen transaksionin;

•

Numri i faturës – Numri i faturës për arkëtim;

•

Fusha të tjera teknike që përdoren për rakordimin e informacionit. Skedari përmban
24 fusha në total.

Pas gjenerimit të skedarit ditor në MF, përmes një skripti specifik, ai vendoset në serverin
FTP të MF-së, në direktorinë FSHN. FSHN akseson FTP serverin, duke përdorur internetin
përmes një lidhje të koduar në mënyrë të sigurt. Në të dyja kahet e komunikimit përdoret
open VPN që krijon një rrjet virtual të sigurt në internet midis MF-së dhe FSHN-së. Në
këtë mënyrë shkëmbimi i informacionit mes dy pikave është i sigurt dhe i koduar me çelësa
RSA që gjenerohen në MF.
FSHN ngarkon skedarin tekst në sistemin e saj dhe kryen rakordim automatik me faturat
për arkëtim që i ka tashmë të regjistruara në sistem. Përmes këtij procesi, faturat, numrat
unik të të cilave përkojnë me ato që dërgohen nga MF, shënjohen si të paguara.
Procesi përshkruhet në figurën 53.

Shkarkon faturën për arkëtim

Fatura aksesohet
përmes Web Portalit

Internet

Regjistron faturën
në sistem

Studenti

Punonjësi i financës
FSHN

Paguan faturën

Dërgon skedarin
elektronik bankar në MF

Dërgon skedarin
tekst tek FSHN

MF

BND

Figurë 54: Skema e mbledhjes së informacionit mbi të ardhurat mes MF dhe FSHN
6.5. Procedura për dërgimin e skedarëve në FSHN
Ky seksion përshkruan procedurën që përdoret për dërgimin e skedarëve nga MF tek
FSHN.
MF suporton lidhje në këto rrjete:
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•

GovNet – MF inicion lidhjet nga një adresë IP specifike.

•

Internet – MF inicion lidhjet nga një adresë IP publike.

Duke qenë se FSHN nuk është ende pjesë e rrjetit GovNet, përdoret rrjeti internet.
MF dërgon skedarë në FSHN duke përdorur utilitetin rsync, mbi një lidhje ssh (secure
socked shell) të koduar. FSHN operon një ssh server (sshd). Utiliteti rsync është instaluar
në të njëjtin host dhe mund të ekzekutohet nga llogaria përkatëse e përdoruesit që i është
caktuar.
MF gjeneron një çift çelësash RSA dhe i jep FSHN-së çelësin publik. Ky çelës përdoret
për autentikimin dhe automatizimin e lidhjeve hyrëse.
MF ka skeduluar gjenerimin inkremental të raporteve çdo ditë në orën e kërkuar nga FSHN.
Skedarët e gjeneruar vendosen në sistemin e specifikuar nga FSHN. MF dërgon gjithashtu
çdo skedar, transferimi i të cilave ka dështuar për ndonjë arsye.
Firewall-i i FSHN-së është konfiguruar në mënyrë të tillë që të lejojë lidhje nga MF.
Gjithashtu, FSHN ka instaluar çelësin RSA të ofruar nga MF në vendin e duhur, për të
mundësuar hyrje të autentikuara nga MF.
Me qëllim realizimin e lidhjes, FSHN i ka ofruar MF-së informacionin e mëposhtëm:
•

Adresën IP të serverit ku ekzekutohet ssh;

•

Numrin e portës, ku dëgjon ssh;

•

Emrin e përdoruesit të llogarisë së krijuar për MF-në.

Lidhur me ruajtjen e skedarëve hyrës, FSHN i ka ofruar MF informacionin e mëposhtëm
•

Path-in e plotë të utilitetit rsync;

•

Path-in e plotë të një direktorie të përkohshme, ku do të ruhen skedarët në tranzit;

•

Path-in e plotë të direktorisë destinacion, ku do të ruhen skedarët e përpunuar.

6.6. Formati
Në këtë seksion përshkruhet formati i skedarit që gjeneron MF mbi informacionin për të
ardhurat e mbledhura në emër të FSHN-së, si më poshtë:
•

Vlera janë të ndara me karaktere;

•

Çdo rekord shkruhet në një rresht të veçantë dhe rreshti përfundon me karakterin
“rresht-i-ri” sipas semantikës UNIX;

•

Çdo fushë ndahet nga fusha tjetër duke përdorur një karakter të dakordësuar. Në
rastin e skedarit të gjeneruar për FSHN përdoret karakteri “pipeline” (|).
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Bazuar në tipin e të dhënave për secilën fushë, aplikohen rregullat e mëposhtme:
Tabelë 24: Rregullat sipas tipeve të të dhënave
Tipi i të Dhënës

Përshkrimi

Karakter

Përmbajtja e fushës shkruhet pasi hiqet karakteri që
përdoret si ndarës i fushave, në rast se ka një të tillë

Integer

Përmbajtja e fushës shkruhet si një sekuencë shifrash, pa
zero në fillim

Numër

Përmbajtja e fushës shkruhet si një sekuencë shifrash, e
ndjekur nga një pikë si presje dhjetore (opsionale), e
ndjekur nga 2 shifra për pjesën pas presjes dhjetore

Datë

Përmbajtja e fushës shkruhet në formatin VVVVMMDD

Datë/Orë

Përmbajtja e fushës shkruhet në formatin “VVVVMMDD
HHMI” (me një hapësirë teke që ndan dy komponentët)

Emri i skedarit që gjenerohet nga MF për FSHN konsiston në këto komponentë:
•

Inicialet “amofts”;

•

Ndiqet nga kodi i institucionit marrës;

•

Më pas nga fjalët “bank-statement”;

•

Germat “inc” për eksport inkremental;

•

Data dhe ora e gjenerimit në formatin “VVVV-MM-DD-HHMI”.

Të gjithë komponentët e mësipërm ndahen nga njëri tjetri me minus. Duke qenë se skedari
që gjenerohet është skedar tekst, prapashtesa e tij është “txt”. Të gjithë komponentët në
emrin e skedarit janë me germa të vogla.
Për shembull, emri i skedarit që është gjeneruar në datë 2 Qershor 2017, në orën 10.00 të
mëngjesit, që përmban një eksport inkremental do të ishte: amofts-fns-bank-statement-inc2017-02-11-1000.txt.

Skema e komunikimit mes FSHN dhe MF tregohet në figurën 54.
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Figurë 55: Skema e komunikimit mes FSHN-së dhe MF-së
6.7. Vazhdimësia e Shkëmbimit të Informacionit
Me qëllim që të garantohet disponueshmëri e këtij procesi, MF dhe FSHN kanë marrë të
gjitha masat për t’i mundësuar procesit të realizohet edhe në rastet kur njëri nga proceset
dështon. Për këtë qëllim MF dhe FSHN kanë implementuar lidhje interneti backup që do
të përdoren nëse ka një problem në linjën parësore të komunikimit.
Gjithashtu, MF dhe FSHN kanë vënë në dispozicion servera backup, përkatësisht, një
server FTP backup në Qendrën e Vazhdimësisë së Biznesit të MF-së dhe një server backup
në FSHN. Të gjitha konfigurimet për komunikimin mes serverëve janë testuar dhe janë
funksionalë.
6.8. Rezultate
Zgjidhja e propozuar në këtë studim është funksionale që nga Qershori 2012. Gjatë kësaj
kohe, zgjidhja ka provuar rezultate reale pozitive:
•

Studentët përdorin sistemin e FSHN-së për të kontrolluar dhe printuar faturat;

•

Procesi i shkëmbimit të informacionit mes BND-ve dhe MF-së dhe mes MF-së dhe
FSHN-së, është testuar plotësisht dhe është operacional. Deri më tani, rastet me
gabime kanë qenë të papërfillshme dhe janë korrektuar manualisht nga stafi i
FSHN-së;

•

FSHN kryen rregullisht analiza mbi të ardhurat e veta dhe gjeneron raporte
statistikore vetëm me një ditë vonesë;

•

Sistemi i FSHN-së ofron mundësinë e regjistrimit të faturave të pritshme, duke
patur kështu informacion paraprak mbi të ardhurat që priten të arkëtohen;

•

FSHN ka informacion të saktë mbi studentët e regjistruar dhe pagesave që kanë
kryer apo që pritet të kryejnë, sipas afateve të përcaktuara;

•

Shpenzimet planifikohen mbi të dhëna të sakta;

•

Shërbimi i studentëve është përmirësuar në mënyrë të ndjeshme.
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6.9. Konkluzione
Duke qenë se zgjidhja është aplikuar me sukses, ajo mund të replikohet tek institucionet e
tjera buxhetore që kanë nevojë të kontrollojnë dhe monitorojnë procesin e mbledhjes së të
ardhurave dhe të menaxhojnë të ardhurat e veta. Ekzistenca e një sistemi informatik
financiar në institucionin buxhetor është një parakusht për aplikimin e kësaj zgjidhje.
Kjo zgjidhje mundëson shkëmbimin e informacionit, pavarësisht platformës, strukturës
dhe organizimit të sistemit informatik të institucionit buxhetor.
Kosto financiare për realizimin e kësaj zgjidhje është relativisht e ulët, duke konsideruar
që informacioni shkëmbehet duke përdorur linjën e internetit dhe elementët e sigurisë që
përdoren janë pa pagesë.
Aktualisht MF ka nisur procesin e implementimit të një sistemi informatik për menaxhimin
financiar (AFMIS – Albanian Financial Management Information System), i cili do të
mund të përdoret nga të gjitha institucionet buxhetore. Përmes këtij sistemi, çdo institucion
buxhetor do të kryejë të gjitha veprimtaritë financiare në një portal web dhe do të mund të
marrë informacionet e nevojshme për monitorimin e aktivitetit të tij financiar. Por, edhe
me implementimin e tij, informacione specifike që lidhen me veprimtarinë e institucioneve,
nuk do të jenë të disponueshme, ndaj është e nevojshme që për të tilla raste të aplikohet
zgjidhja e prezantuar. Me zhvillimet e mëtejshme të teknologjisë, zgjidhja mund të
përmirësohet, por thelbi i saj do të mbetet i njëjtë.
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SHTOJCA A:

TRAJNIMI, TESTIMI
ARDHURAT

DHE

REZULTATI I RRJETIT NEURAL

PËR TË

Raporti i Performancës
Gjenerim Rrjeti
Rangu i të dhënave hyrëse: book - ardhuraann.csv; sheet - ann; rangu - A1:A37; kolonat - 1; rreshtat - 37.

Përmbledhje

# rreshtave:
CCR:
AE Mesatare:
MSE Mesatare:
Tipi i Tolerancës:
Toleranca:
# parashikime të
mira:
# parashikime të
këqija:

Grupi i
trajnimit
25
n/a
571.0274931
798785.6032
Relative
10%

Grupi i
testimit
5
n/a
3302.100471
20119859.16
Relative
30%

25 (100%)

5 (100%)

0 (0%)

0 (0%)

RSquared: 0.4898
Korrelacioni: 0.7310

Aktual vs. Parashikuar (sipas Rreshtave)

Aktuale dhe Parashikuar

45000
40000
35000
30000
25000
20000

Aktual

15000

Parashikuar

10000
5000
0
1

3

5

7

9

11 13 15 17 19 21 23 25 27 29
Rreshta
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Grafi i deviacionit

Gabime
4000
2000

Gabime

0
-2000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324252627282930

-4000
-6000
-8000
-10000

Rreshta

Toleranca e Vlerave Hyrëse

Input6

014%

Iteracion

Input5

020%

Input4

016%

Input3

006%

Input2

028%

Input1

016%
0%

20%

40%

60%

138

80%

100%

Tabela e Tolerancës së Vlerave Hyrëse
Vlera Hyrëse

Vlera, %

Input1
Input2
Input3
Input4
Input5

15.725
27.898
6.315
15.846
19.945

Input6

14.271

Tabela Aktuale vs. Parashikuar
Target
ardhura

Dalje
Parashikim

Gabimi
Absolut

Gabimi
Relativ

Vlerësimi

27282
32580
29827
37581
25991
30354
32502
28488
30589
30977
30214
30336
25861
32391
31582
35802
26054
35377
34432
30301
30864
33184
32353
31005
32829
36385
33586
38574
28896
34913
34665
33021
33991
34887
33251

34725.332
28129.789
31889.321
28933.235
32914.345
33350.007
26367.056
32504.212
31639.897
36011.291
25900.713
34744.786
34269.054
30090.072
32859.403
32996.095
32768.707
30629.619
32737.962
35599.613
33602.784
29406.321
29438.01
34794.626
36133.108
32470.979
33709.841
35510.216
33705.921

2223.332218
358.2110636
1300.320745
2043.764936
2700.345282
3014.007026
506.0561058
113.2118859
57.89702575
209.2914227
153.2873866
632.2142874
-162.946426
-210.927716
1995.403178
-187.904867
415.7069647
375.3808715
91.03841694
785.3874377
16.7844114
9167.679047
542.0100817
118.3739739
1468.107758
550.0206598
281.1591982
623.2156525
454.9212697

6.84%
1.26%
4.25%
6.60%
8.94%
9.94%
1.96%
0.35%
0.18%
0.58%
0.59%
1.79%
0.47%
0.70%
6.47%
0.57%
1.28%
1.21%
0.28%
2.16%
0.05%
23.77%
1.88%
0.34%
4.24%
1.67%
0.83%
1.79%
1.37%

Mirë
Mirë
Mirë
Mirë
Mirë
Mirë
Mirë
Mirë
Mirë
Mirë
Mirë
Mirë
Mirë
Mirë
Mirë
Mirë
Mirë
Mirë
Mirë
Mirë
Mirë
Mirë
Mirë
Mirë
Mirë
Mirë
Mirë
Mirë
Mirë

32023

31995.718

-27.2823667

0.09%

Mirë
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Raporti i trajnimit
Gjenerim Rrjeti
Rangu i të dhënave hyrëse: book - ardhuraann.csv; sheet - ann; rangu - A1:A37; kolonat - 1; rreshtat - 37.
Tabela e Gabimeve të
Trajnimit

Grafi i Gabimit të Trajnimit

Përmbledhje
Tipi i problemit: regresion
KUSHTET E NDALIMIT TË TRAJNIMIT
MSE në nëngrupin e trajnimit duhet të jetë më i vogël se 0.05.
Arsyet e ndalimit të trajnimit: u arrit numri maksimal i iteracioneve.
REZULTATET E TRAJNIMIT
Iteracione të trajnuara: 5099
U vendos rrjeti më i mirë.

Grafi i Gabimit të Trajnimit
30000000
25000000

MSE

20000000
Nr. Iter.

15000000

MSE

10000000

Rrjeti më i mirë
5000000
0
0

10

20

30

Iteracion

Tabela e Gabimeve të Trajnimit
Nr. Iteracionit.

AE

AE përm.

MSE

MSE përm.

101
246
391
534
[më i miri] - 676
812
971

1840.1594
1355.8778
1072.7569
684.75626
571.90623
544.51798
1139.0783

0
484.28167
283.12089
388.00061
112.85003
27.388253
-594.5603

6102772.7
2514633.6
1805444.2
1017164.7
799342.38
924157.85
2206201.4

0
3588139.1
709189.45
788279.5
217822.28
-124815.5
-1282044
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40

1109
1246
1404
1555
1691
1829
1970
2108
2236
2373
2504
2659
2792
2918
3048
3174
3302
3439
3567
3693
3822
3948
4074
4200
4328
4454
4582
4708
4840
4966

1414.9507
1078.0461
1948.3703
1852.9482
1699.5314
1618.7114
2211.6111
2097.46
1747.4079
1737.0261
2251.3866
1970.2654
3048.8527
1840.52
2502.0046
2231.8
2620.8213
2198.9352
3530.1754
2633.2515
2249.76
2127.4987
2667.938
2490.7507
2279.0555
1930.7726
2755.5893
2406.2407
2265.4534
2486.9142

-275.8723
336.90456
-870.3242
95.42209
153.4168
80.819995
-592.8997
114.15108
350.0521
10.381758
-514.3605
281.12126
-1078.587
1208.3327
-661.4846
270.20458
-389.0213
421.88617
-1331.24
896.9239
383.49155
122.26129
-540.4393
177.18729
211.69525
348.28289
-824.8167
349.34858
140.78731
-221.4608

2847652.8
3058596.2
7784681.5
8509292.9
8665115.8
6243690.4
13409021
10643548
8631280.4
9921642.9
15063441
11824520
19287633
12327561
14124396
17269056
16630818
17002550
24280346
17931270
17275325
13139522
18294852
17756283
16660695
13668335
15689451
15351999
16500720
15038432

-641451.4
-210943.4
-4726085
-724611.5
-155822.9
2421425.4
-7165330
2765472.6
2012267.5
-1290363
-5141798
3238920.9
-7463113
6960072.2
-1796835
-3144660
638237.82
-371731.8
-7277796
6349076
655944.92
4135803.5
-5155331
538569.86
1095588
2992359.7
-2021116
337452.68
-1148721
1462287.3

5099

2139.4827

347.43157

14292153

746279.66

Raporti i Analizës dhe Paraprocesimit
Gjenerim Rrjeti
Rangu i të dhënave hyrëse: book - ardhuraann.csv; sheet - ann; rangu - A1:A37; kolonat - 1; rreshtat - 37.

Detajet e analizës

Detajet e
Paraprocesimit

Përmbledhje
1 kolona dhe 36 rreshta të analizuar.
1 kolona dhe 36 rreshta janë pranuar për trajnimin e rrjetit neural.
Kolonat e mëposhtme u njohën si kolona numerike:
ardhura.
Analiza dhe paraprocesimi i të dhënave u krye me sukses.
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Detajet e analizës
Hyrje

LEGJENDA

ardhura
Vlerat hyrëse

numerik

27282
32580
29827
37581
25991
30354
32502
28488

Vlerat dalëse
Rreshta dhe kolona të hequr
Vlera që munguara
Anomali

30589
30977
30214
30336
25861
32391
31582
35802
26054
35377
34432
30301
30864
33184
32353
31005
32829
36385
33586
38574
28896
34913
34665
33021
33991
34887
33251
32023

Detajet e Paraprocesimit
Hyrje
Input1

Input2

Input3

Target
Input4

Input5

Input6

Target1

[n]

[n]

[n]

[n]

[n]

[n]

[n]

min: 25861

min: 25861

min: 25861

min: 25861

min: 25861

min: 25861

min: 25861

max: 38574

max: 38574

max: 38574

max: 38574

max: 38574

max: 38574

max: 38574

-0.1504287
0.33751278

0.33751278
-0.3918194

-0.3918194
-0.1172658

-0.1172658
0.01790293

0.01790293
-0.2346889

-0.3105797
0.0228113

0.0228113
-0.1504287
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-0.1504287
0.33751278
-0.3918194
-0.1172658

0.33751278
-0.3918194
-0.1172658
0.01790293

-0.3918194
-0.1172658
0.01790293
-0.2346889

-0.1172658
0.01790293
-0.2346889
-0.1024778

0.01790293
-0.2346889
-0.1024778
-0.0780618

-0.2346889
-0.1024778
-0.0780618
-0.1260757

-0.1024778
-0.0780618
-0.1260757
-0.1183985

0.01790293
-0.2346889
-0.1024778
-0.0780618
-0.1260757
-0.1183985
-0.4
0.01091796
-0.0399906
0.22556438
-0.387855
0.19882011
0.13935342
-0.120601
-0.0851727
0.06081963
0.0085267
-0.0762999
0.0384803
0.26225124
0.08611657
0.4
-0.2090144

-0.2346889
-0.1024778
-0.0780618
-0.1260757
-0.1183985
-0.4
0.01091796
-0.0399906
0.22556438
-0.387855
0.19882011
0.13935342
-0.120601
-0.0851727
0.06081963
0.0085267
-0.0762999
0.0384803
0.26225124
0.08611657
0.4
-0.2090144
0.16962165

-0.1024778
-0.0780618
-0.1260757
-0.1183985
-0.4
0.01091796
-0.0399906
0.22556438
-0.387855
0.19882011
0.13935342
-0.120601
-0.0851727
0.06081963
0.0085267
-0.0762999
0.0384803
0.26225124
0.08611657
0.4
-0.2090144
0.16962165
0.15401557

-0.0780618
-0.1260757
-0.1183985
-0.4
0.01091796
-0.0399906
0.22556438
-0.387855
0.19882011
0.13935342
-0.120601
-0.0851727
0.06081963
0.0085267
-0.0762999
0.0384803
0.26225124
0.08611657
0.4
-0.2090144
0.16962165
0.15401557
0.05056242

-0.1260757
-0.1183985
-0.4
0.01091796
-0.0399906
0.22556438
-0.387855
0.19882011
0.13935342
-0.120601
-0.0851727
0.06081963
0.0085267
-0.0762999
0.0384803
0.26225124
0.08611657
0.4
-0.2090144
0.16962165
0.15401557
0.05056242
0.1116023

-0.1183985
-0.4
0.01091796
-0.0399906
0.22556438
-0.387855
0.19882011
0.13935342
-0.120601
-0.0851727
0.06081963
0.0085267
-0.0762999
0.0384803
0.26225124
0.08611657
0.4
-0.2090144
0.16962165
0.15401557
0.05056242
0.1116023
0.16798553

-0.4
0.01091796
-0.0399906
0.22556438
-0.387855
0.19882011
0.13935342
-0.120601
-0.0851727
0.06081963
0.0085267
-0.0762999
0.0384803
0.26225124
0.08611657
0.4
-0.2090144
0.16962165
0.15401557
0.05056242
0.1116023
0.16798553
0.06503579

0.16962165

0.15401557

0.05056242

0.1116023

0.16798553

0.06503579

-0.0122394

Informacion i Rrjetit Neural
Gjeneruar nga Alyuda Forecaster XL - 10/5/2017 në 1:35:05 AM

Mos e editoni këtë workbook !
Ky workbook është gjeneruar automatikisht nga Alyuda Forecaster XL dhe hapet duke selektuar komandën Ngarko Rrjetin nga menuja e
Forecaster XL.

Parametrat e trajnimin
Kushti i ndalimit:
Gabimi i grupit të trajnimit:
Ndryshimi i gabimit:
Nr i iteracionit:
Numri i iteracioneve:
Humbja gjeneralizuese:

1
1.98E-10
0.01
8
5000
1

Struktura e Rrjetit
Numri i shtresave hyrëse:
Numri i shtresave dalëse:
Numri i njësive të fshehura

Tipet e të dhënave hyrëse
143

1
1
0

Tipet

6

#NUM#

Intervalet

1
25861
38574

MIN
MAX

Tipet e të dhënave dalëse
Tipet

1

#NUM#

Intervalet
MIN
MAX

1
25861
38574

Peshat
Outputet
1
-0.0275164

2
4.5111444
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