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Hyrje 

Në ditët e sotme, tregu sa vjen e bëhet më kërkues duke ecur me ritme të shpejta e të 

ndryshueshme. Në këto kushte, informacioni gjithmonë e më shumë shihet si një burim 

kyç për të përftuar avantazhe konkuruese. Sipërmarrjet nevojiten të bëjnë analiza të 

shumta dhe komplekse të sjelljes së klientëve, që të kuptojnë ekzaktësisht atë çfarë 

klientët duan. Ato duhet të përgjigjen në kohë dhe me efikasitet me shërbimet që 

ofrojnë.  

 

Është e qartë se me evolimin e kohës e teknologjisë, kompanitë zgjerojnë mundësitë 

dhe vizionin e tyre, për rrjedhojë të dhënat e tyre shtohen gati në mënyrë 

eksponenciale. Si rezultat, kompanitë zotërojnë të dhëna të panumërta, por 

informacioni i përftuar prej tyre është i pakët. Prandaj theksohet nevoja e kthimit të të 

dhënave „të kyçura‟ të sistemeve operacionale, në informacion të përdorshëm  për të 

gjetur zgjidhjen e problemeve të fshehura të biznesit, të cilat shumë shpesh janë 

komplekse dhe të pa strukturuara.  

 

Pikërisht në këtë kuadër, prezantohet një sistem Data Warehouse (DWH).  

 

Qëllimi i këtij punimi është studimi i teknikave për ndërtimin e sistemeve DWH duke 

u fokusuar më së shumti në aplikimin real të tyre në fushën e telekomunikacionit. Ky 

punim shtron argumentat që tregojnë nevojën e këtyre sistemeve, duke ju referuar 

gjithmonë kërkesave konkrete të një kompanie telekomunikacioni. Prezantimi i 

zgjidhjeve në këtë punim, shoqërohet me paraqitjen e problematikave të hasura gjatë 

punës, si dhe masat e marra për zgjidhjen e tyre. Aplikimi i modeleve të teknologjisë 

Business Intelligence (BI) mbi sistemet e ndërtuara, ofron fleksibilitet, lehtësi dhe 

shumëllojshmëri analizash. 

 

Ky punim është konceptuar të jetë i ndarë në 7 kapituj, të cilët përshkruhen si më 

poshtë: 

 

Kapitulli 1 jep një përshkrim të sistemeve DWH dhe problemet që ai zgjidh, duke i 

krahasuar me sistemet operacionalë të një kompanie. Bazuar në kërkimet shkencore 

dhe literaturat, përmbledh metodikat dhe arkitekturat që aplikohen sot, në ndërtimin e 

sistemeve DWH, me paraqitjen e avantazheve dhe disavantazhet e secilës metodikë 

dhe argumentat që duhet të kemi parasysh përpara zgjedhjes së metodikës dhe 

arkitekturës në projektin e ndërtimit të këtij sistemi. 

  

Kapitulli 2 paraqet një pamje të situatës së telekomunikacionit në vend dhe përmbledh 

problematikat dhe sfidat me të cilat përballen në përgjithësi kompanitë e 

telekomunikacionit. Në këtë kuadër përshkruhen teorikisht vlerat që sjellin, ndërtimi i 

sistemit DWH dhe aplikimi i teknologjive të BI. Gjithashtu prezontohen tipet kryesore 

të të dhënave që një kompani e tillë zotëron dhe mënyra se si sistemet komunikojnë. 
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Kapitulli 3 demostron aplikimin e një modeli shumë dimensional të ndërtuar për 

analizën e rekordeve të detajuara të trafikut në një kompani telekomunikacioni. Në të, 

prezantohet hap pas hapi modelimi i një datamart-i, që do të shërbejë për analiza të 

detajuara të përdorimit të rrjetit, sjelljes së klientëve dhe analizave të interkonjeksionit. 

Ai trajton ndërtimin e proçeseve ETL, të cilat konsiderohen si detyrat më kritike të 

ndërtimit të një sistemi DWH. 

 

Kapitulli 4 vijon me zhvillimin e disa modeleve që mundësojnë monitorimin e 

matjeve kyç të performancës së biznesit (KPI). Duke realizuar një lidhje të këtyre 

matjeve me elementë të sistemit, krijohet një ide më e qartë se si këto sisteme mund të 

ndikojnë në analiza të thella dhe në përcaktimin e vendimeve strategjike të kompanisë. 

Gjithashtu, përshkruhen analizat dhe pyetjet më kryesore që mund të marrin përgjigje 

nga implementimi i tyre, duke përdorur në këtë rast teknikat ELT. 

 

Kapitulli 5 përmbledh aplikimet e teknikave për zbulimin e njohurive të fshehura, në 

të dhënat e shumta që këto kompani disponojnë. Proçeset që janë thelbësore për t‟u 

ndjekur, si zbulimi i abuzimeve apo edhe zbulimi i njohurive për të identifikuar dhe 

parashikuar gabime të rrjetit, janë kritike dhe gati të pamundura të menazhohen pa 

mjete të tilla.  

 

Kapitulli 6 paraqet aplikimin e sistemeve DWH për ruajtjen e objekteve Learning 

Objects (LO) në ndihmë të mësim-dhënies. Veçanërisht arkitektura me tre shtresa e 

sistemeve DWH gjen aplikim të gjerë. 

 

Kapitulli 7 përmbledh faktorët thelbësorë që ndikojnë në suksesin e këtyre sistemeve. 

Bazuar në literaturat kryesore të studiuara, por edhe në eksperiencën reale me këto 

sisteme, listohen pikat që duhen patur parasysh përpara fillimit të një projekti DWH.
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Kapitulli 1: Teknika dhe standarte të DWH 

1.1 Hyrje 

 

Përse nevojitet një sistem DWH? 

 

DWH është një grup metodash, teknikash dhe mjetesh që realizon integrimin e 

informacionit të bazuar mbi shumë burime të pavarura dhe heterogjene për të ofruar 

analiza të dhënash që ndihmon në marrjen e vendimeve. Ai është një ruajtës i të 

dhënave historike, aktuale që janë të integruara dhe konsistente. Për të kuptuar rolin e 

sistemeve të tilla, duhet të kuptohet nevoja përse krijohen këto sisteme.  

Më poshtë Kimball [2] ka paraqitur disa nga ankesat tipike të drejtuesve të kompanive, 

të cilat përcaktojnë situatën përse sistemet DWH janë të domosdoshëm. Këto 

shqetësime gjejnë vend në çdo biznes: 

 

 “Kemi shumë të dhëna, por nuk mund ti aksesojmë ato!” 

Kjo tregon problemin që drejtuesit kanë, për të analizuar informacionin e shpërndarë 

në shumë burime heterogjene. Mundësia pët të gjeneruar analizat sipas kërkesës është 

shumë e vogël. Për rrjedhojë, nuk janë të monitorueshëm treguesit e performancës së 

biznesit (KPI) që paraqesin ecurinë e kompanisë dhe drejtojnë atë në vendimet 

strategjike. 

 

 “Si ka mundësi që dy persona që duhet të analizojnë të njëjtat tipe të dhënash, 

nxjerrin rezultate të ndryshme?” 

Kjo lidhet me faktin e njohur si mungesë konsistence në rezultatet e përfituara, prej 

disa sistemesh të pa integruar. Gjenerimi i analizave të njëjta në thelb, nga disa sisteme 

të pavarur dhe të pakorreluar sjell një mospërputhje rezultatesh. Për rrjedhojë, 

vështirësohen vendimet që duhet të marrë kompania, bazuar mbi këto rezultate të 

ndryshme dhe kontradiktore. 

 

 “Duam të përzgjedhim, grupojmë dhe manipulojmë të dhënat sipas çdo mënyre 

të mundëshme!” 

Sot përdoruesit fundorë nuk janë më pasive, ata kërkojnë mundësi interaktive për 

gjenerimin e analizave të tyre. Përdoruesit kanë nevojë për mjete që janë fleksibël dhe 

lehtësisht të përdorshëm. Sepse në shumicën e rasteve nuk janë të qartë për analizat e 

sakta që ju interesojnë, para se të marrin vendimet. Ata kërkojnë të kenë një pamje sa 

më të gjerë të informacionit të mundshëm.  

 

 “Më trego vetëm të dhënat që janë të rëndësishme!” 
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Për vendimmarrësit është një humbje kohe të marrin informacione të detajuara dhe të 

panumërta. Ata drejtohen nga të dhënat thelbësore e të përpunuara, që realisht kanë 

rëndësi për vendimet e tyre strategjike. 

 

 “Dihet që disa nga të dhënat nuk janë të sakta!” 

Në çdo sistem operacional, janë disa të dhëna që mund të jenë jo korrekte apo janë të 

papërdorshme për arsye nga më të ndryshmet. Rezultatet e përftuara prej këtyre të 

dhënave normalisht do të kenë një përqindje gabimi. 

Lista e mësipërme e problemeve mund të përdoret për të nxjerrë listën e fjalëve kyçe 

që paraqesin kërkesat për ndërtimin e DWH. Kërkesat për sistemin në mbështeje të 

vendimmarrjes janë: 

 

1- Aksesi i të dhënave nga përdorues që nuk janë IT. 

2- Integrimi i të dhënave bazuar mbi një standart të modelit të DWH. 

3- Llojshmëria dhe lehtësia e analizave të informacionit, për të rritur vlerën e 

këtyre sistemeve. 

4- Prezantim i informacionit në pamje shumë dimensionale, për të mundësuar 

paraqitje të menaxhueshme të informacionit. 

5- Informacion të plotë dhe korrekt. 

Sistemet DWH qëndrojnë pikërisht në mes të këtyre proçeseve dhe sigurohen që të 

gjitha hapat e mësipërme janë të përmbushura. Ato janë përgjithësisht pjesë e 

kompanive të mesme e të mëdha dhe luajnë një rol të rëndësishëm në mbështetje të 

vendimmarrjes. Prej tyre mund të sigurohet në mënyrë të lehtë informacion kyç të 

mbarëvajtjes së një biznesi. Fushat në të cilat mund të përdoren teknikat e DWH janë si 

më poshtë: 

 

1- Kompanitë e shitjeve (analizat e shitjeve, analizat e inventarit, kujdesi ndaj 

klientit apo marrëdhëniet me publikun, etj) 

2- Shërbimet financiare (analizat e shërbimeve financiare, analizat e riskut apo 

abuzimeve, etj) 

3- Telekomunikacion (analiza produktesh, analiza e sjelljes së klientëve, fraud, 

etj) 

4- Shëndetësi (kontrollin e të dhënave të pacientëve, efektshmëria e 

mjekimeve, etj) 

5- Edukim (analiza e rezultateve të studentëve, efektet e mësim-dhënies, etj) 

 

Të gjitha këto fusha, kanë të përbashkët nevojën për të ruajtur gjithë informacionin 

historik së bashku me atë aktual, si dhe për të patur të mundshëm dhe të lehtë të gjitha 

llojet e analizave të informacionit në një kohë sa më të shkurtër. Ato të gjitha, kanë 

nevojë për të krijuar sisteme të veçanta që grumbullojnë, transformojnë dhe ngarkojnë 

të dhënat, të vlefshme për analiza [5]. 
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1.2 Historiku i sistemeve në mbështetje të vendimmarrjes (DSS) 

Deri në vitet 1980, kompanitë ruanin vetëm informacionin e sistemeve Online 

Transaction Processing (OLTP) në databazat e tyre [15]. Për çdo kërkesë raportimi apo 

analize mbi të dhënat, duhej të nxirrej informacioni nga databazat operacionale, 

nëpërmjet përmbledhjes së tij, nga raportet që ndërtoheshin mbi të dhënat burim, si 

figura 1.1 më poshtë. Sipas kësaj mënyre, sa më shumë shtohej informacioni aq më të 

pakëta bëheshin njohuritë. 

 

 
Figura 1.1 Vlera e informacionit si funksion i sasisë së të dhënave 

 

Rritja e vazhdueshme e këtyre databazave kërkonte analiza që nevojiteshin për një 

vendimmarrje, prandaj lindi nevoja e krijimit të sistemeve të ndërtuar për mbështetjen 

e vendimmarrjeve (DSS). Sistemet e mbështetjes së vendimeve kanë ekzistuar shumë 

më përpara konceptimit të DWH, shpesh të iniciuara nga departamentet e marketing-ut, 

shitjeve ose dhe financave, ku secili grup i merrte të dhënat që kërkonte nga sistemet e 

vjetëruara dhe i vendoste në baza të vogla të dhënash në serverat e tyre lokalë.  

Këto zgjidhje zbatoheshin në mënyrë të pavarur dhe pa ndihmën e shërbimeve të 

informacionit. Si rrjedhim, rezultatet kishin prirjen të ishin jokonsistente, veçanërisht 

kur krahasoheshin me rezultatet e marra nga organizata simotra me sisteme të 

ngjashme, por individuale në vendime. 

 

Koncepti i sistemeve DSS përfshin dy fusha kërkimesh: 

 

-Studime teorike të proçeseve të vendimmarrjes në një organizatë 

-Studime teknike të ndërlidhjes së sistemeve IT për të ndihmuar vendimet 

 

Nga pikëpamja e arkitekturës, një sistem DSS përfshin një sistem menaxhimi të 

informacionit, të bazuar në modele që lidhet me njohuritë dhe gjithashtu shfaqet me një 

ndërfaqe grafike interaktive [4]. 

Sistemet DWH kanë menaxhuar sistemet DSS prej viteve 1990. Ato duhet të nxjerrin 

informacionin e duhur nga gjithë ai informacion sasior i ruajtur në disa sisteme 

heterogjene. Në këtë mënyrë mund të gjenerohen shumë analiza komplekse pa ndikuar 

në performancën e sistemeve OLTP. 
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1.3 Krahasimi DWH/OLTP 

Këto sisteme grumbullojnë të dhëna nga shumë burime dhe duhet të ofrojnë një version 

unik rezultatesh duke integruar në mënyrë korrekte sistemet operacionalë (OLTP). Ato 

përgjithësisht ruajnë informacionin e disa viteve, në ndryshim nga sistemet OLTP, të 

cilat ruajnë vetëm veprimet e fundit operacionale. Sistemet DWH duhet të popullohen 

në mënyrë frekuente me të dhënat e fundit. Ato operojnë si databaza vetëm për lexim, 

prandaj metodat e konceptimit llogjik të këtyre sistemeve janë të ndryshme nga ato 

operacionale. Po kështu tipet e kërkesave janë të ndryshme. Në sistemet operacionale, 

ndërtohen kërkesa që kryesisht ekzekutohen në një bazë të vogël të dhënash, ndërsa 

tipet e kërkesave të DWH janë shumë dimensionale dhe nxjerrin analiza nga një sasi e 

madhe informacioni historik.  

 

Në tabelën e mëposhtme përmblidhen ndryshimet që kanë sistemet OLTP me ato 

DWH: 

 

Tabela 1.1 Krahasimi i OLTP/DWH 

 

Tiparet Sistemi Operacional DWH 

Karakteristika Proçesim Operacional Proçesimi informativ 

Orientimi  Mbështetet në transaksione Analizues 

Funksioni  Veprime ditore  Mbështetje të vendim 

marrjes 

Të dhënat Aktuale  Historike  

Pamje E detajuar, relacionale  Shumë dimensionale  

Ndërtimi i DB I orientuar drejt aplikimit I orientuar drejt 

subjekteve  

Njësia e punës  Transaksione të thjeshta  Kërkesa komplekse  

Aksesimi Lexim/Shkrim Më së shumti lexim 

Fokusimi  Të futen të dhënat  Të dalë informacioni 

Nr. i rekordeve të 

aksesueshëm  

Qindra  Miliona  

Nr. i përdoruesve  Mijëra  Qindra 

Madhësia e DB 100MB – GB 100 GB - TB 

Prioriteti  Performancë dhe vlefshmëri e lartë Fleksibilitet i lartë 
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1.4 Zgjedhja e metodikës për ndërtimin e DWH 

 

Në momentin që një sipërmarrje vendos të ndërtojë një sistem DWH, për të përftuar 

informacion analizues prej të dhënave të shumta që disponon, analizuesit e projektit 

ndeshen me pyetjen thelbësore që paraprin ndërtimin e tyre: 

 

-Cila do të jetë metodika që do të aplikohet në kushtet aktuale? 

-Çfarë arkitekture është më e përshtatshme për të përmbushur qëllimin e projektit? 

 

Përcaktimi i metodikës apo edhe arkitekturës së ndjekur, bëhet mbasi fillimisht janë 

kuptuar nevojat prej disa pyetjeve të tjera: 

Çfarë duan përdoruesit fundorë? A mund të bien dakort grupe të ndryshme pune në 

sipërmarjen, në lidhje me kërkesat e tyre? A kanë një kohë të përcaktuar për 

përfundimin e sistemit, si në kuptimin afatgjatë apo afatshkutër të tij? Sa është buxheti 

që disponon kompania për këtë projekt? 

 

Përgjigjet e këtyre pyetjeve do të drejtojnë në përzgjedhjen e metodikës më të 

përshtatshme. Zgjedhja e arkitekturës, zakonisht varet më shumë nga faktorët 

organizativë.  

Sot ka shumë diskutime lidhur me metodikën më të mire që duhet ndjekur, por në 

varësi të rrethanave, mund të parashtrohen argumente të forta për të dyja metodat që do 

të përmendim më poshtë. 

 

1.4.1 Metodika Top-down 

 

Bill Imnon [16] e ka përcaktuar një sistem DWH si një grumbullim i centralizuar i të 

dhënave të një sipërmarrje. Ai është themeluesi modelit Top-Down që përdor një 

model të normalizuar për ruajtjen e të dhënave në këto sisteme. Sipas këtij modeli të 

dhënat atomike, që janë informacioni më i detajuar, ruhen në sistemin DWH.  

Një datamart zakonisht është një pjesë e vogël e informacionit të përbledhur nga një 

sistem DWH, i cili kryesisht fokusohet në një fushë të vetme biznesi apo për një 

department të caktuar në brendësi një kompanie. Kjo metodikë qëndërzon DWH si një 

sistem të centralizuar për të gjithë sipërmarrjen, dhe modelet shumë dimensionale që 

prezantohen nga datamart-et, e shfrytëzojnë këtë sistem. 

Sipas Inmon një sistem DWH përkufizohet si [16]: 

Një koleksion të dhënash që mbështesin proçesin e vendimmarrjes. Tiparet e DWH 

janë: 

 -i orientuar sipas subjektit 

 -i integruar 

 -i gjithëkohëshëm 

 -i qëndrueshëm 
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Është i pajisur me të gjitha mjetet e duhura që mundëson informacion të besueshëm për 

vendimarrjen e drejtuesve të nje kompanie. DWH përfshin gjithë proçeset e nxjerrjes 

së informacionit, transformimit, pastrimit dhe integrimit në një databazë përmbledhëse, 

prej të cilës çdo përdorues mund të aksesoj informacionin dhe mund të gjenerojë 

analiza komplekse [16]. 

1.4.2 Metodika Bottom-Up 

 

Më vonë në kohë, Ralph Kimball [2] prezantoi një model të quajtur Buttom-Up dhe 

sipas këtij modeli, datamart-et krijohen të parat për të mundësuar raportime dhe analiza 

analitike për proçese specifike të biznesit. Datamart-et përmbajnë Dimensione dhe 

Fakte. Tabelat Fakt mund të përmbajnë si të dhëna atomike, të detajuara dhe të dhëna 

të përmbledhura. Një datamart i vetëm ndërtohet për një fushë biznesi të caktuar si 

shitjet, produktet, trafiku, etj. 

Këto datamart-e mund të integrohen për të krijuar një sistem fizik DWH.  

Sipas kësaj metodike duhet të ndërtohet një përmbledhje e dimensioneve, fakteve dhe 

matjeve të gjithë sipërmarrjes, ku sigurisht të njëjtat dimensione shfrytëzohen për 

analizimin e informacionit të shumë tabelave Fakt në datamart-e të ndryshme. Një 

matricë e tillë quhet Bus-matrix. Kjo mundëson integrimin e datamart-eve me njëra-

tjetrën. 

Sipas këtij modeli, kërkohet një menaxhim shumë i mirë i arkitekturës së DWH që 

bazohet në këtë matricë. Puna më e rëndësishme në të tilla modele është sigurimi i 

konsistencës së dimensioneve përgjatë gjithë datamart-eve të ndërtuar. 

 

Të dyja metodikat kryesore të përmendura më sipër, kanë avantazhe dhe disavantazhe. 

Tabela e mëposhtme përmbledh krahasimin e këtyre teknikave: 

 

Tabela 1.2 Krahasimi i metodikave kryesore të ndërtimit të DWH 

 

 

Elementët Kimball Inmon 

Nevoja E menjëhershme E zgjatur në kohë 

Fokusi Fusha specifike të biznesit Gjithë sipërmarja 

Buxheti Buxhet i vogël Buxhet i madh 

Kërkesat Jo shumë të qëndrueshme Të stabilizuara 

Përdoruesit Grupe specifike të biznesit Korporata 

Kostoja e fillimit Më e ulët Më e lartë 

Projektet e shtuara Të njëjtën kosto sa kostoja  e fillimit Më e lirë se kostoja e fillimit 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ralph_Kimball
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1.5 Zgjedhja e arkitekturës së sistemeve DWH 

Tiparet thelbësore të arkitekturës së sistemeve DWH janë si më poshtë [12]: 

 

1- Ndarja. Proçeset e veprimeve operacionale duhet të jenë sa më të ndarë nga ato 

analitike. 

2- Përshkallëzimi. Këto sisteme duhet të ndërtohen në mënyrë të tillë që të lejojnë 

përmirësim të vazhdueshëm të hardware apo software, pasi informacioni dhe 

përdoruesit e këtij sistemi do të jenë gjithmonë në rritje. 

3- Lehtësisht të ndryshueshëm. Shtimi i një proçesi nuk duhet të kërkojë ndërtimin 

e sistemit nga fillimi. 

4- Siguria. Meqënëse ruan informacion strategjik, duhet të vihen politika të forta 

sigurie.  

Në tabelën e mëposhtme paraqiten arkitekturat standarte që përdoren në ndërtimin e 

sistemeve DWH, së bashku me shtresat bazë që secila arkitekturë ka në përmbajtjen e 

saj: 

 

Tabela 1.3 Elementët e arkitekturave për ndërtimin e sistemeve DWH 

 

 

  

Shtresa e 

Burimeve 

Shtresa  Stage e  

Rakordimit  

Shtresa e 

DWH/Datamart  

Arkitektura me një 

shtresë X 

  Arkitektura me dy 

shtresa X 

 

X 

Arkitektura me tre 

shtresa X X X 

 

Ku nga tabela më sipër: 

 

1- Shtresa e burimit përfaqëson burimet e informacioni, të cilat mund të jenë 

databaza relacionale të kompanisë, skedare të tipeve të ndryshëm ose të dhëna 

të marra nga një aplikacion i jashtëm. 

2- Shtresa „Stage‟. Të dhënat e marra nga burimet e ndryshme, duhet të pastrohen, 

transformohen dhe përshtaten në mënyrë të tillë, që prej tyre të ndërtohet një 

skeme e vetme dhe e përbashkët të dhënash. Kjo shtresë krijohet në rastin kur 

proçeset ETL ruajnë informacione në databaza fizike. 

3- Shtresa DWH/Datamart. Informacioni që mblidhet nga të gjitha burimet, 

ngarkohet në një sistem të vetëm të centralizuar, apo datamart. 
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Në tabelën e mëposhtme, pëmbledhim avantazhet dhe disavantazhet e arkitekturave 

standarte: 

 

Tabela 1.4 Avantazhet dhe disavantazhet e arkitekturave 

 

  Avantazhet Disavantazhet 

Arkitektura 

me një shtresë 
Zgjidhje ekonomike 

Shkakton probleme 

performance në sistemet 

burim 

Arkitektura 

me dy shtresa 

Veprimet analitike ndahen nga ato 

operacionale  

Arkitektura 

me tre shtresa 

Veprimet analitike ndahen nga ato 

operacionale. Cilësi e lartë të dhënash 
Zgjidhje e shtrenjtë 

 

Arkitekturat me dy dhe tre shtresa gjejnë përdorim më të gjerë. Ndërsa arkitektura me 

një shtresë mund të përdoret vetëm nëse kërkesat janë të vogla në numër dhe sasia e 

informacionit që duhet të anlizohet nuk është e madhe. Arkitekturat që përdoren sot 

janë kombinim i arkitekturave të përmendura më lart. 

 

Si përfundim mund të themi se zgjedhja e metodës dhe arkitekturës për ndërtimin e 

sistemit DWH, varet shumë nga qëllimet dhe kushtet e secilës sipërmarrje. Bazuar në 

tabelat e mësipërme të krahasimit të elementëve, si dhe në avantazhet apo 

disavantazhet e secilës zgjedhje, kompania përcakton mënyrën e ndërtimit të sistemit 

DWH. 
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Kapitulli 2: Aplikimi i zgjidhjeve DWH/BI në telekomunikacion 

2.1 Hyrje 

Në mars të 2012, firma ndërkombëtare e vlerësimit të markave Brand Finance [36], 

prezantoi emrat e firmave më të vlerësuara në botë në sektorin e telekomunikacionit.  

Në analizat e detajuara të kryesuesve të listës, përmendet përdorimi efikas i zgjidhjeve 

të sofistikuara DWH/BI, si një mjet shumë i mirë në duart e drejtuesve, për një 

vendimmarrje të drejtë dhe të mençur në biznes.  

 

Në një sipërmarrje telekomunikacioni, informacioni është i shpërndarë në shumë 

burime të ndryshme, të pavarura dhe heterogjene. Për të luajtur rolin e sistemit në 

mbështetje të vendimmarrjes, një DWH duhet të nxjerrë, integrojë dhe të ruajë të 

dhënat e shpërndara.  

Gjithashtu, mbi sistemet DWH, kompanitë po eksplorojnë zgjidhjet BI për të arritur 

avantazhe konkurruese. Zgjidhjet kryesore që po kërkojnë kompanitë e 

telekomunikacionit përfshijnë kryesisht marketing-un – si p.sh. mbajtjen e klientëve, 

marketing-un e fokusuar dhe menaxhimin e fushatave, menaxhimin e marrëdhënieve 

me klientin dhe inteligjencën e biznesit në rrjete për të organizuar asetet e rrjeteve. 

 

Ky kapitull paraqet një pamje të mjedisit të tregut të telekomunikacionit, duke theksuar 

nevojat dhe sfidat me të cilat kjo industri përballet. Evolimi i strategjisë së tyre, 

evidenton domosdoshmërinë për sistemet DWH dhe aftësitë e BI. Gjithashtu 

prezantohen të dhënat kryesore që kompani të tilla zotërojnë dhe mënyrat e 

komunikimit të sistemeve. 

2.2 Gjendja e telekomunikacionit në vëndin tonë 

 

Edhe në vendin tonë, kompanitë e telekomunikacionit janë duke luftuar me të gjitha 

mënyrat për të shtrirë sa më shumë tregun e tyre dhe për të gjetur elementët që do të 

përbënin avantazhin në krahasim me konkurrentët. Vendimmarrja në këto kompani 

është kritike dhe duhet të jetë e shpejtë dhe efektive. Pas çdo gabimi ekziston një kosto 

për kompaninë, që shumë shpesh mund të jetë i pa kthyeshëm. Konkurenca e shtuar në 

fushën e telekomunikacionit, sjell nevojën për përdorim të këtyre sistemeve si zgjidhje 

për të kuptuar ecurinë e biznesit. Po cila është panorama e telekomunikacionit në 

vendin tonë? 

Panorama e përgjithshme e kompanive sipas AKEP [33] 

 

Në fund të vitit 2012, numri i përdoruesve të telefonisë së lëvizshme (karta SIM aktive) 

arriti në rreth 5.6 milion duke u rritur me rreth 7% krahasuar me vitin 2011. Ndërsa 

numri i pajtimtarëve aktive (pajtimtarë që kanë përdorur shërbime celulare në 3 muajt e 

fundit) arriti në 3.5 milion, që përbën rritje me 14% në krahasim me vitin 2011.  

Numri i përdoruesve për 100 banorë në fund të 2012 ishte 198%, për karta SIM aktive 

dhe 125%  e matur me përdorues aktivë. 
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Figura 2.1- Burim AKEP 2012 [33] 

 

Numri i pajtimtarëve të telefonisë fikse në fund të vitit 2012 pati rënie me 8% në 

krahasim me vitin 2011. Figura e mësipërme paraqet ecurinë ndër vite të numrit të 

pajtimtarëve të telefonisë fikse dhe celulare, ku vihet re rritja shumë e madhe e 

telefonisë celulare dhe rritja shumë e vogël e telefonisë fikse. 

Norma e penetrimit të telefonisë fikse në Shqipëri arriti në 11%, nivel që është shumë i 

ulët krahasuar me vendet e BE (me një mesatare prej 40%) dhe vëndet e rajonit.  

 

 
     

Figura 2.2- Burim AKEP 2012 [33] 
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Nga matjet e mësipërme, nxjerim përfundimet: 

 

-Penetrimi në rritje e telefonisë celulare krahasuar me atë fikse, tregon se aktualisht 

shqiptarët preferojnë shërbimet e telefonisë së lëvizshme. Kjo i vendos kompanitë 

celulare në pozita të forta konkuruese, për të zgjeruar dhe forcuar tregun e tyre.  

 

-Gjithashtu vlera e matjes së numrit të përdoruesve përtej 100%, tregon se njerëzit 

përdorin më shumë se një numër telefoni dhe janë abonentë të më shumë se një 

kompanie. Ata janë të paqëndrueshëm dhe me mundësitë aktuale të portabilitetit të 

numrave, lëvizin lehtësisht nga një kompani në tjetrën. 

 

Referuar sa më sipër, kompanitë duhet të investojnë në lidhjet me klientin, për të 

përfituar besnikërinë e tyre. Ato po orientohen gjithmonë e më tepër drejt zgjidhjeve 

DWH/BI. Investimet që mund të bëhen në drejtim të DWH/BI në të tilla kompani, 

përmbledhin shumë nga proçeset e biznesit që do të përmendim më poshtë.  

 

2.3 Ndryshimi i mjedisit të biznesit të telekomunikacionit 

Ndryshimi i mjedisit të biznesit të telekomunikacionit ndihet në dy elementët e 

mëposhtëm: 

2.3.1 Strategjia 

Mjedisi i biznesit në industrinë e telekomunikacionit po zhvillohet shpejt. Modeli i 

mëparshëm, i krijuar pa konkurrues, po zëvendësohet nga një model i krijuar me 

shumë konkurrues që konkurrojnë ashpërsisht për të rritur prezencën e tyre në treg 

[20]. Si mbijetojnë kompanitë në këtë mjedis? Nga studimet e literaturave, ndiqen dy 

strategji bazë. 

Strategjia për produktin 

Kompanitë fokusohen drejt produktit dhe vazhdojnë ti reklamojnë ato drejt masës. 

Për të konkurruar, ato detyrohen të shtojnë shumë shpenzimet e reklamimit dhe të 

marketing-ut, ndërkohë që ulin çmimin e produkteve të tyre. Fatkeqësisht, kjo 

strategji e ka çuar besnikërinë e klientit në nivelet më të ulëta deri më sot. Për 

shembull, me mundësitë e reja që ofron portabiliteti i numrave, nuk është e pazakontë 

që gjatë një viti të vetëm, një klient të kalojë nga Kompania A në Kompaninë B dhe 

më pas në Kompaninë C, dhe pastaj të rikthehet në Kompaninë A.  

Edhe në vendin tonë, kjo mund të jetë arsyeja përse kompanitë raportojnë sipas 

AKEP një përqindje të lartë shkëputje klientësh gjatë një viti dhe ende shfaqin një 

rritje në ndarjen e tregut [33]. Është e qartë që ky model biznesi parashtron vështirësi 

të konsiderueshme dhe me kalimin e kohës, ka rrezik që t‟i çojë mundësitë e 

përfitimit në nivele të ulëta dhe të papranueshme. 
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Strategjia për klientin 

Kompanitë mund të përqendrohen në krijimin e produkteve sipas klientëve 

individualë. Në këtë fushë  me “ndarjeje të klientëve” diferencohen jo vetëm 

produktet, por edhe klientët [20]. Burimet e sipërmarrjeve i caktohen me efikasitet 

shërbimit të kujdesit ndaj klientit në aspektin e vlerës së kohëzgjatjes së qëndrimit të 

klientit. Më shumë vëmendje do t‟u kushtohet klientëve me vlerë të lartë 

kohëzgjatjeje në kompani dhe të cilëve mund t‟iu fitohet besnikëria. Nga ana tjetër, 

klientët që nuk janë besnikë ose që vlera e tyre e kohëzgjatjes është ulët do të 

përfitojnë më pak kujdes. Rezultati do të jetë një mjedis që optimizon fitimet duke 

zhvilluar marrëdhëniet e çmuara me klientin [15]. Thelbësore për këtë strategji, është 

aftësia për të shfrytëzuar teknologjitë në zhvillim, në mënyrë që të arrihet sa vijon: 

 

 Të kuptohen nevojat dhe sjelljet e klientëve. 

 Të shfrytëzohet kuptimi i tyre në mënyrë që të identifikohen, zhvillohen 

dhe ofrohen produkte dhe shërbime lidhur me to. 

 

Zgjedhja ose integrimi i këtyre strategjive dhe kalimi në këtë mjedis të ri është një nga 

vendimet më të rëndësishme me të cilat përballen kompanitë e telekomunikacionit në 

mbarë botën, përfshirë edhe vendin tonë. 

2.3.2 Evoluimi 

Ndërkohë që shqyrtojmë evoluimin e industrisë së telekomunikacionit, duket qartë që 

shumë kompani po kalojnë vrullshëm (ose kanë kaluar tashmë) nga modeli i biznesit 

që bazohet në strategjinë për produktin, te një model biznesi që bazohet në strategjinë 

për klientin [17]. Ky mjedis karakterizohet nga marrëdhëniet me klientin, 

personalizimi i produkteve dhe përfitimi . Ndërtimi i zgjidhjeve të posatshme për 

forcimin e lidhjes ndaj klientit si pjesë e rëndësishme e tyre, tregon evoluimin e 

strategjisë. Evoluimi shfaqet në elementët e mëposhtëm: 

 

Rritja e kërkesës së konsumatorëve 

Klientët (ose konsumatorët) presin që kompanitë t‟i kuptojnë dhe t‟i respektojnë 

nevojat dhe dëshirat e tyre. Në këtë botë është klienti ai që e drejton marrëdhënien. 

Roli i biznesit është të dëgjojë se çfarë ka për të thënë klienti dhe t'i përgjigjet duke 

ofruar produktet dhe shërbimet përkatëse (çfarë duan ata) sipas kushteve të tyre (si 

e duan ata)[20]. Kompanitë nuk mund të presin t‟u shesin disa produkte dhe 

shërbime masave të njerëzve (tregtimi në masë), por duhet t‟ua përshtatin 

individëve produktet dhe shërbimet [18].  
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Rritja e konkurrencës 

Aftësia për t‟u fokusuar në një paketë produktesh ( thirrje, mesazhe, të dhëna) për t'iu 

përgjigjur konkurrencës në rritje është një faktor i rëndësishëm për suksesin e çdo 

biznesi. Çelësi është, aftësia për të parashikuar nevojat e tregut përpara 

konkurrentëve [14].  

 

Optimizimi 

Korporatat e kanë të vështirë të kryejnë shpejt matjen dhe parashikimin e kthimit të 

investimeve. Këto matje tregojnë gjendjen e kompanisë dhe aftësia për t‟i përcaktuar 

shpejt ato, bën të mundur që kompania ta ndryshojë drejtimin e saj me humbje 

minimale. Shembuj të tjerë që pasqyrojnë nevojën për optimizim përfshijnë aftësinë 

për të përcaktuar kanalet më efikase për kontaktimin me klientët, për të synuar te 

klientët e duhur për një paketë produktesh të kompanisë. 

 

Sfida 

Sfida në fushën e telekomunikacionit është që shumica e sistemeve të informacionit 

janë ndërtuar sipas modelit të biznesit me strategji për produktin. Kjo ka rezultuar në 

një shumë sistemesh operacionale të orientuara drejt produktit, të cilat i kryejnë 

operacionet e përditshme në mënyrë efikase. Për të ecur përpara nevojiten sisteme të 

tjera si DWH që t‟i përforcojnë aftësitë e këtyre sistemeve operative të biznesit me 

aftësitë për të ofruar menaxhim biznesi dhe inteligjencën më të mirë në biznes. Këto 

aftësi bëjnë të mundur që kompanitë të arrijnë sa më poshtë [17]: 

 

 të kuptojnë nevojat e biznesit të tyre (analizat BI) 

 

 të menaxhojnë veprimet bazuara në këto nevoja (menaxhimi i biznesit) 

 

 të kryejnë veprimet e përditshme me efikasitet (veprimet e biznesit) 

 

 

 

Figura 2.3 [17] ilustron mënyrën se si aftësitë specifike lidhen me secilën nga këto 

fusha. 
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Figura 2.3 Lidhja e aftësitë specifike me fushat e interesit [17] 

 

Nga figura pasqyrohen fushat që mbulon BI, ato janë vendimtare për menaxhimin e 

biznesit. Sistemet DWH gjejnë shumë mirë aplikim për të mundësuar aftësitë e BI. 
 

2.4 Funksionet e BI në telekomunikacion 

 

Funksioni kryesor është mbështetja për vendime strategjike. Ky është themeli i 

teknologjisë. Nëpërmjet BI, përdoruesve fundorë iu ofrohen mjete intuitive për të 

filtruar informacionin rreth aseteve të sipërmarrjeve dhe performancës së tyre[7].  

 

Kubet OLAP janë mjetet më të përdorshme, të cilat do ti trajtojmë në zgjidhjet e 

kapitujve vijues.  

Matjet tipike të performancës përfshijnë përfitueshmërinë, disponueshmërinë, 

përdorimin, shitjet dhe vlerën e kohëzgjatjes, kontrollin e sistemeve. Tani kompanitë 

mund t‟i gjurmojnë matjet kryesore të performancës, të përmirësojnë segmentet dhe 

të optimizojnë strategjitë e fushatave. Disa nga aftësitë tipike të mbështetjes për 

vendimet strategjike në industrinë e telekomunikacionit përfshijnë sa më poshtë: 

 
 Zhvillimin e aftësive të thjeshta të raportimit, të cilat mundësojnë 

matjen dhe orientimin e matësve kyç të performancës, që përfshijnë: 

o numrin e aktivizimit të numrave me parapagesë/kontratave të krijuara 

dhe të shkëputura 

o shitjet mesatare në orë të zonave të shitjes 

o kohën mesatare të komunikimit në qendrat telefonike (call center) 
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o performancën e fushatës 

o vlerën e performancës së klientëve e shtrirë në kohë 

o volumet maksimale të rrjetit 

o detyrimet e pagrumbulluara 

 Zhvillimin e aftësive të ndërlikuara të raportimit, të cilat bëjnë të 

mundur zbulimin e problemeve dhe mundësive të reja. Në fushat 

tipike për analiza përfshihen: 

o planifikimi i kanaleve 

o strategjia dhe vendosja e çmimeve 

o arritje te klientët dhe përfitimi 

o ndarja e klientëve 

o përcaktimi i ofertave specifike 

o njohja e modeleve lidhur me sjelljen dhe nevojat e klientëve 

 

 Zhvillimi i modeleve statistikore që parashikojnë nevojat dhe sjelljet e 

klientëve; për shembull, mund të ndërtohen modele që parashikojnë 

gjasat që klienti të veprojë si më poshtë: 

o të blejë një produkt të ri 

o të gjenerojë përfitime të larta 

o të mos paguajë faturën 

o të largohet nga kompania (fenomeni Churn) 

o te abuzojë me kompaninë (fenomeni Fraud) 

 

Shembull i plotë i zbatimit të BI  

Hapat e mëposhtëm tregojnë zbatimin e funksioneve të BI me të gjithë aftësitë e tij, në 

proçesin e mbajtjes së klientëve. 

Në kuadrin e largimit të shpeshtë të klientëve nga një kompani në tjetrën, cilat janë 

hapat që mund të ndiqen për ti mbajtur klientët: 
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1. Analizat BI do të përdoret për të gjurmuar matësit kryesorë të 

performancës që lidhen me veprimet e aktivizimeve dhe shkëputjes së 

lidhjeve me klientët. 

2. Kjo do të sillte paralajmërim të hershëm të shtimit të veprimeve të 

shkëputjes. Nëse veprimet e shkëputjes do të fillonin t'i tejkalonin 

kufijtë e pranueshëm, për të analizuar arsyet e shkëputjes së 

klientëve dhe për të hamendësuar ndikimin në përfitimet e 

kompanisë do të përdorej BI. 

3. Nëse ndikimet në përfitime do të ishin të papranueshme, për të 

hartuar strategjitë për mbajtjen e klientëve do të përdorej BI. 

4. Pas hartimit të strategjive, BI do të mund të përdorej për të zhvilluar 

modele parashikuese (Data-mining), të cilat do të bashkërendonin 

strategjitë e ruajtjes së klientëve për këtë kategori. 

5. Këto modele do të përdoreshin nga departamenti i caktimit të fushatave 

për t'i përcaktuar listat e klientëve  që do përpilohen për fushatat e 

duhura të mbajtjes. 

6. Këto fushata do të inicioheshin nga drejtuesit e biznesit, të cilët do të 

menaxhonin edhe zbatimin e tyre. 

7. Rezultati i fushatës, përsëri do te analizohet me ndihmën e BI. 

 

Disa prej aftësive të BI të përmendura më sipër, do të aplikohen në zgjidhjet e 

paraqitura në kapitujt vijues. 

 

2.5 Përshkrimi i të dhënave kryesore të një kompanie telekomunikacioni 

 

Kompanitë e telekomunikacionit disponojnë një sasi të mëdha të dhënash. Mund të jetë 

sektori i tregut, i cili për vetë funksionet që kryen dhe platformat që zotëron, ruan më 

shumë informacion se çdo tip tjetër industrie. Një kompani e tillë ka shumë burime 

informacioni, por minimalisht janë dy kategori të cilat ne do të trajtojmë në zgjidhjet 

vijuese: 

 

1- Të dhënat e rrjetit, që përmbajnë informacion për përdorimin e rrjetit, si:  statusin e 

linjës, përdorimin e linjës, vonesat në trafik, tipin e trafikut, rrugëzimin, etj. Këto të 

dhëna ruhen në platformat:  

 

- Mobile switching centre (MSC)-ku ruhen të dhënat e thirrjeve 

- Short message service center (SMSC)-ku ruhen të dhënat e mesazheve të shkurtra sms 

- Gateway GPRS Support Node (GGSN)-ku ruhen të dhënat e shërbimit GPRS  

- Serving GPRS Support Node (SGSN) -gjithashtu ruan të dhëna GPRS 

 

2- Të dhënat që lidhen me informacionin për klientin dhe aktivitetin e faturuar të tij, 

veprime financiare. Këto të dhëna, ruhen në sistemin e faturimit.  
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Sa përmendëm më sipër konsiderohen si burime të brëndshme, pasi kompania 

zakonisht ka edhe burime të jashtme. Sikurse mund të jenë të dhënat e marra nga një 

ent rregullator për telekomunikacionin, si psh numrat që ndryshojnë rrjet dhe mbartin 

numrin, në bazë të rregullave të MNP. 

 

Një CDR gjenerohet direkt nga platformat dhe switch-et e rrjetit të kompanisë.  

 

-Një rekord CDR i thirrjes, përmban informacion të detajuar si: numri origjinues i 

thirrjes, numri destinacion, koha e saktë e gjenerimit të rekordit, tipi i thirrjes, identiteti 

i rekordit, të dhëna të rrugëtimit të thirrjes, etj. Ky rekord që gjenerohet nga platforma 

MSC sapo thirrja përfundon, kalon në sistemin e faturimit nëpërmjet platformës 

Mediation që realizon përkthimin, transformimin dhe përshtatjen e informacionit për 

në sistemin e faturimit.  

 

Rekordet e gjeneruara nga platformat, rregjistrohen në skedarë. Në bazë të një 

frekuence të caktuar, këto skedarë transferohen drejt Mediation, ku edhe 

transformohen. Rregullat e filtrimit janë rregulla të programuara, që ndërtohen bazuar 

në llogjikën e biznesit.  

 

Figura e mëposhtme tregon një skemë të thjeshtë të kalimit të informacionit në 

sistemin e faturimit: 

 

 

SISTEMI I FATURIMIT

MSC-CDR

SMSC-CDR

DATA-CDR

Moduli 
Mediation  

 
 

Figura 2.4 Diagrama e grumbullimit të informacionit në sistemin e faturimit 

 

 

Bazuar mbi këto sisteme kompanitë janë të interesuar për grumbullimin dhe integrimin 

e informacionit të platformave që gjenerojnë rekordet e detajuara të çdo tip trafiku si: 

thirrje, sms apo të dhëna të shërbimit internet. Mediation gjithashtu përkthen 

informacionin binar të gjeneruar nga platformat në skedarë të tipit tekst.  
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Skema e mëposhtme tregon burimet minimale që shfrytëzohen për ndërtimin e DWH, 

prej të cilit mund të ndërtohen analizat e biznesit, që ndihmojnë në vendimmarrje. 

 

 

MSC
SMSC

Sistemi i 

Faturimit

GGSN

ERP

DWH

SGSN

MEDIATION

 
 

Figura 2.5 Diagrama e kalimit të informacionit drejt DWH 

 

 

Pra, lind nevoja për integrimin e të dhënave të gjeneruara nga platformat e rrjetit, që 

kanë rekordet e matjeve të trafikut të kryer. Por gjithashtu, grumbullimi i informacionit 

prej sistemeve të faturimit është thelbësor, për çdo kompani telekomunikacioni [9]. 

 

Në dy kapitujt vijues do të trajtojmë zgjidhje për integrimin e të dhënave nga 

platformat e rrjetit dhe grumbullimin e informacionit prej sistemeve të faturimit, për të 

gjeneruar analizat e kërkuara. 
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Kapitulli 3 Modelimi i një datamart-i për thirrjet e detajuara 

3.1 Hyrje 

 

Sikurse thamë në kapitullin 2, kompanitë e telekomunikacionit e kanë të domosdoshme 

të grumbullojnë dhe analizojnë të dhëna masive të rrjetit. Rekordet e thirrjeve, 

mesazheve të detajuara, apo shërbimit të të dhënave, janë fusha më e nxehtë për 

eksplorimin e njohurive në telekomunikacion. Analizat që duhet të gjenerohen prej 

tyre, janë shumë të larmishme. Për ketë arsye modelimi i një datamart-i për këto të 

dhëna është shumë interesant për tu zhvilluar. Për ndërtimin e tij, është e rëndësishme 

të shfrytëzohet një model që është shumë i lehtë për tu kuptuar edhe nga një përdorues 

jo teknik, sepse këta përdorues do të luajnë një rol aktiv në gjenerimin e rezultateve. 

Ky kapitull përmend të gjitha hapat, në detaje, që ndjekim për ndërtimin e një 

datamart-i mbi këto të dhëna. Në të përmenden pikat dhe problemet kryesore, që duhet 

të zgjidhen gjatë ndërtimit të modeleve. 

Për të përfituar më shumë fleksibilitet, në lidhje me analizat mbi informacionin e 

ruajtur, përdoren mjetet OLAP, të teknologjisë BI.  

Ilustrimet e mëposhtme, japin një përshkrim të tipit të njohurive të vlefshme, që mund 

të përftohet nga informacioni i grumbulluar.  

3.2 Përshkrimi i problemit 

Bazuar mbi të dhënat e gjeneruara nga rrjeti që përmendëm më sipër, kompania kërkon 

të ndërtojë analiza të ndryshme, por më kryesoret janë: 

 

1- Analizat e Interkonjeksionit 

 

Janë analizat e informacionit të trafikut që nevojiten për deklarimet e interkonjeksionit 

të kompanisë ndaj operatorëve të tjerë kombëtarë dhe ndërkombëtar. Këto analiza 

konsiderohen si shumë të rëndësishme. Ato prodhojnë rezultate të cilat përdoren në 

deklarimet mujore të trafikut. Deklarimet prodhojnë fatura midis operatorëve me të 

cilët kompania ka ngritur një marrëveshje interkonjeksioni.  Rezultatet e këtyre 

analizave përbëjnë: 

1- Detyrimet që kompania duhet të paguajë ndaj tyre për thirrjet drejt operatorëve të 

tjerë. 

2- Të ardhurat e kompanisë që përftohen prej trafikut të origjinuar nga operatorët e 

tjerë dhe ka përfunduar në rrjetin e operatorit në fjalë. 

 

Pjesë e marrëveshjes së lidhur me operatorët është afati i prodhimit të analizave mujore 

që është shumë strikt dhe i pa tolerueshëm. Si dhe kërkohet një cilësi e lartë, në matjet 

e deklaruara. 
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2- Analiza mbi sjelljen e klientëve 

 

Gjithashtu marketing-u shfrytëzon gjatë punës së përditshme, analizat e trafikut të 

gjeneruar prej platformave MSC, SMSC, GGSN, SGSN. Analiza e këtyre veprimeve 

paraqet interes të vazhdueshëm për këtë departament, pasi në vetvete rezultatet 

shprehin përdorimin e shërbimeve që kompania ofron. Njohja e sjelljes së klientëve i 

drejton në vendimet strategjike të saj.  

Nga grumbullimi i kërkesave për rastin tonë, kërkojnë përgjigje tipet e pyetjeve të 

mëposhtme: 

  

-Çfarë të dhëne mund të marrim për përdorimin e celularit gjatë ditës apo gjatë javës?  

 

-Si mund të përcaktojmë periudhat e pikut (niveli më i lartë i trafikut) gjatë ditës?  

 

Praktika e diferencimit të faturimit sipas kategorive: Peak-time, Off-peak është e 

zakonshme për çdo kompani. Ky indikator vlen edhe për sektorin teknik, për aplikimin 

e ndonjë ndryshimi teknik në sistem që kërkon shkëputje të sistemeve. Në këtë mënyrë, 

risku për klientë të impaktuar nga shkëputja do të jetë shumë i ulët. 

 

3- Analiza për cilësinë e shërbimit dhe investigim të problematikave 

 

Janë analiza të tipit të mëposhtëm: 

 

Si mund të kuptojmë ngarkesën e antenave? Si shpërndahet trafiku në to?  

A mund të zbulojmë matjet e cilësisë së shërbimit (thirrje, sms, data)?  

Sa është përqindja e telefonatave të shkëputura në një zonë të caktuar? 

 

 

3.3 Modelimi i përzgjedhur i të dhënave 

 

Të gjitha kërkesat e mësipërme, bazohen mbi të dhënat që platformat kryesore 

gjenerojnë (seksioni 2.5). 

Analizimi i kërkesave të mësipërme, udhëheq proçesin e modelimit të të dhënave për 

ndërtimin e një zgjidhjeje. Modelimi shumë dimensional u përzgjodh për tu aplikuar në 

rastin tonë, për tre arsye [5]: 

 

-Këto modele ofrojnë një thjeshtësi në përdorim edhe nga personat pa njohuri në IT  

-Plotëson kërkesa komplekse me performancë të lartë 

-Përshtatet shumë mirë me sasi të mëdha informacioni, siç është rasti ynë. 

 

Datamart-i që do të ndërtojmë në vijim, bazohet në thirrjet origjinuese. Sipas të njëjtës 

mënyrë, ndërtohen edhe për tipet e tjera të rekordeve. 

 

Gjithashtu, duke u nisur nga përshkrimi i problemit dhe duke krahasuar elementët e dy 

metodikave kryesore për ndërtimin e zgjidhjes, u përzgjodh metodika Kimball që 
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bazohet mbi datamart-e. Elementët kriter të përzgjedhjes janë paraqitur në tabelën e 

mëposhtme: 

 

Tabela 3.1 Elementët kriter për përzgjedhjen e modelimit 

 

Elementët Kimball Inmon 

Nevoja E menjëhershme E zgjatur në kohë 

Fokusi Fusha specifike të biznesit Gjithë sipërmarja 

Buxheti Buxhet i vogël Buxhet i madh 

Përdoruesit Grupe specifike të biznesit Korporata 

 

 

Zgjidhja jonë duhet të ishte e shpejtë, ekonomike, rreth një qëllimi të caktuar. Fokusi 

lidhej, me përftimin e informacionit të fshehur në të dhënat e panumërta të trafikut. 

 

Përzgjedhja e arkitekturës ishte hapi vijues në përcaktimin e zgjidhjes. 

Duke u bazuar pikërisht në rekomandimet e Kimball [12] të trajtuara në seksionin 2.5, 

u përzgjodh arkitektura me dy shtresa, për të përmbushur veçanërisht tiparin e ndarjes. 

Ku të dhënat fillimisht do të ngarkohen në një zonë Stage, ku edhe do të 

transformohen, për tu ngarkuar më pas në skemën e Datamart-it.  
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Figura 3.1 Skema e arkitekturës së përzgjedhur 

 

Më tej vijojmë me modelimin e zgjidhjes, duke ndjekur standartin e triologjisë së 

modelimit: konceptual/llogjik/fizik. Si DBMS do të përdorim Oracle. 

 

3.3.1 Modelimi Konceptual 

Në këtë modelim, identifikohen entitetet dhe relacionet midis tyre dhe përcaktohet 

niveli më i ulët i detajimit të ruajtjes së informacionit, që plotëson kërkesat e analizimit 

të informacionit. Përcaktimi i nivelit më të ulët të informacionit, lidhet ngushtë me një 

përllogaritje të volumeve fizike të informacionit që nevojiten për ruajtjen e të dhënave 

burim[12].  
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Nga analiza e kërkesave tona u vendos që niveli më i ulët i informacionit të ishte 

thirrja, sepse veçanërisht analizat e mëposhtme kërkojnë informacion të detajuar: 

 

- Analizat e investigimeve 

- Analizat rakordimeve  

- Analizat e detajuara të interkonjeksionit 

 

Bashkë me këtë vendim u bënë parashikimet përkatëse të volumeve fizike të 

nevojshme për ruajtjen e informacionit. Ruajtja në nivel shumë të detajuar të rekordeve 

të gjeneruar nga çdo platformë, kërkon investim të lartë në hardware dhe gjithashtu një 

strategji të mirëpërcaktuar të arkivimit të tyre. Informacioni i shtuar çdo ditë në 

databazën destinacion është disa GB. 

 

Nga analiza e përbashkët e kërkesave të grumbulluara u përcaktuan elementët, mbi 

bazë të të cilave kërkohen matje, këto sipas modelit shumë dimensional do të quhen 

dimensionet e skemës. Përcaktimi i dimensioneve është shumë i rëndësishëm si hap 

dhe kërkon analizë të mire. 

 Për dimensionet e skemave të tilla, mund të citojmë përshkrimin e Kimball (2000) 

[12]: 

 “Megjithëse tabelat dimension janë më të vogla se ato fakt, ato konsiderohen si 

drejtuesit e vërtetë të një sistemi DWH. Ato janë përshkrimi i të gjithë matjeve që 

ndodhen të ruajtura në tabelat fakt dhe pa to, një sistem DWH do të ishtë një oqean 

numrash të pa kuptimtë” 

 

Prandaj nga analizat e kërkesave të mbledhura, vumë re se ato ishin të orientuar drejt 

elementëve të mëposhtëm që do të jenë edhe dimensionet e datamart-it tonë: 

 

-Koha 

-Tipi i CDR 

-Kategori GSM 

-Destination 

-Klasifikimi i thirrjes 

-Antenat 

 

U përcaktuan matjet: kohëzgjatja e thirrjes. Ndërkohë tabela Fakt do të jetë ajo e CDR. 

Gjatë modelimit konceptual, një vend të vecantë zuri analiza e elementit kohë. 

Dimensioni kohë është pjesë e çdo analize të mundëshme, ai mund të jetë i nevojshëm 

deri në nivel sekonde për analiza të detajuara investigative.  

 

Struktura bazë e një dimensioni është hierarkia. Ruajtja e dimensionit kohë, me të 

gjithë elementët hierarkik prej vitit në nivelin e sekondave, do të sillte një popullim të 

pa menaxhueshëm të këtij dimensioni.  

Duke u bazuar në modelet shumë dimensionale, elementi kohë u konsiderua si një 

dimension që ndryshon shumë shpesh dhe duhet të ndahet.  
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Zgjidhja që përdor është ndarja në një tabelë të veçantë e të gjitha fushave, të cilat 

duhet të ndryshojnë shpesh vlera, këto tabela njihen me emrin mini-dimensione [9]. 

Keshtu për çdo kombinim të vetëm të këtyre atributeve, do të ketë një rresht në tabelën 

mini-dimension. Për popullimin e këtyre tabelave, u ndërtua nje proçedurë në Oracle.  

 

Sipas arsyetimit të mësipërm, dimensioni datë_kohë duhet të ndahet në dy tabela të 

skemës tonë (figura e mëposhtme): Ato janë: 

 

Dim_Date_Kohe

Sekonda

Minuta

Ore

Data

Ditë_e_muajit

Ditë_e_vitit

Ditë_javës

Muaji

Nr_muajit

Katërmujor

Viti

Dim_kohe

Dim_kohe_KEY

Sekonda

Minuta

Ore

Interval_kohe

Dim_Data

Dim_data_key

Data

Ditë_e_muajit

Ditë_e_vitit

Ditë_javës

Muaji

Nr_muajit

Katërmujor

Viti  
 

Figura 3.2 Ndarja e dimensioneve në skemën tonë 

 

1- Tabela dimension për ruajtjen e kohës, me sekondën si niveli më të ulët të 

detajimit dhe hierarkinë e dimensioneve: minuta, orë, interval kohe. 

2- Tabela dimension për ruajtjen e datës, me datën si niveli më i ulët i detajimit 

dhe hierarkinë e dimensioneve: ditë e muajit, ditë e vitit, ditë e javës, muaji, 

nr_muaji, katërmujor dhe viti. 

 

 

Meqënëse vlerat e këtyre dimensioneve janë të njohura dhe nuk lidhen me 

informacionin burim, u ndërtuan proçedura në Oracle për popullimin e tyre. 
Pjesa e kodit të proçedurës Oracle që popullon tabelën Dim_Kohe dhe Dim_Data është 

si më poshtë. 

Sikurse duket, krijimi i elementëve hierarkike, realizohet me anë të funksioneve të 

Oracle. Llogjika  e kodit të mëposhtëm, mundëson popullimin e tabelës Dim_data, për 

periudhë kohore sado të gjerë. 
 

 

CREATE OR REPLACE PROCEDURE POPULLO_KOHA_DIM 

AS 

v_koha_plote       DATE; 

v_sekonda         NUMBER; 

v_minuta         NUMBER; 

v_ore           NUMBER; 

v_key             NUMBER; 

v_intervali_kohes   VARCHAR (30); 

v_koha_plote1     DATE; 

BEGIN 

DELETE FROM DIM_KOHE; 

v_koha_plote := TO_DATE ('08-07-10 00:00:00', 'DD-MM-YY HH24:MI:SS'); 

v_koha_plote1:= TO_DATE ('09-07-10 00:00:00', 'DD-MM-YY HH24:MI:SS'); 

v_key := 1; 

   WHILE v_koha_plote < v_koha_plote1 

LOOP 

BEGIN 

v_sekonda := TO_CHAR (v_koha_plote, 'SS'); 



24 

 

v_minuta := TO_CHAR (v_koha_plote, 'MI'); 

v_ore := TO_CHAR (v_koha_plote, 'HH24'); 

v_intervali_kohes := TO_CHAR (v_koha_plote, 'HH24:MI:SS'); 

 

INSERT INTO DIM_KOHE  (Dim_kohe_Key, 

sekonda, 

minuta, 

ore, 

interval_kohe) 

VALUES (v_key, 

v_sekonda, 

v_minuta, 

v_ore, 

v_intervali_kohes); 

v_koha_plote := v_koha_plote + 1 / (24 * 60 * 60); 

v_key := v_key + 1; 

        END; 

      END LOOP; 

END 

CREATE OR REPLACE PROCEDURE POPULLO_DATA_DIM (p_data_fillimit  DATE, 

p_data_mbarimit DATE) 

AS 

v_data_plote         DATE; 

v_dite_e_muajit      NUMBER; 

v_dite_e_vitit       NUMBER; 

v_dite_e_javes     VARCHAR2 (30); 

v_muaji   VARCHAR2 (10); 

v_nr_muaji     NUMBER; 

v_viti    NUMBER; 

v_katermujor          NUMBER; 

v_key               NUMBER; 

BEGIN 

v_data_plote := p_data_fillimit; 

v_key := 1; 

WHILE v_data_plote < p_data_mbarimit 

LOOP 

BEGIN 

v_dite_e_muajit := TO_CHAR (v_data_plote, 'DD'); 

v_dite_e_vitit := TO_CHAR (v_data_plote, 'DDD'); 

v_dite_e_javes := UPPER (TO_CHAR (v_data_plote, 'DAY')); 

v_muaji := UPPER (TO_CHAR (v_data_plote, 'MONTH')); 

v_nr_muaji:= TO_CHAR (v_data_plote, 'MM'); 

v_viti:= TO_CHAR (v_data_plote, 'YYYY'); 

v_katermujor:= TO_CHAR (v_data_plote, 'Q'); 

INSERT INTO Dim_Data (Dim_data_Key, 

Data, 

Dite_e_muajit, 

Dite_e_vitit, 

Dite_javes, 

Muaji, 

Nr_muajit, 

Katermujor, 

Viti) 

VALUES (v_key, 

v_data_plote, 

v_dite_e_muajit, 

v_dite_e_vitit, 

v_dite_e_javes, 

v_muaji, 

v_nr_muaji, 

v_katermujor, 

v_viti); 

v_data_plote := v_data_plote + 1; 

v_key := v_key + 1; 

END; 

END LOOP; 

END; 

 

Gjatë kësaj faze u përpiluan edhe dokumentat konceptualë. Aty për çdo atribut 

shkruhen edhe informacione shtesë si: përshkrimi i biznesit, burimi, transformimet apo 

varësitë që mund të ketë një atribut për plotësimin e vlerave. Gjithashtu edhe atributet e 

fakteve duhet të jenë pjesë e këtij dokumenti. Ky dokument i përgatitur do të përbëjë 

thelbin e këtij datamart-i dhe do të shërbejë si një fjalor (metadata).  

 

Mbasi është ndërtuar modeli konceptual duhet të ndërtohet ai llogjik [32]. 
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3.3.2 Modelimi Llogjik 

Modelimi llogjik në zgjidhjen tonë, transformon modelin konceptual në model 

dimensional, që shpesh është skema Star. Kjo tip skeme përbëhet nga një tabelë e 

madhe me fakte (tabela fakt) dhe një numër tabelash të tjera që përmbajnë të dhëna 

përshkruese (dimensionet) [15]. Skema ngjan me formën e një ylli prandaj ka marrë atë 

emërtim. Ato gjejnë pëdorim të gjerë, në zgjidhjet DWH. 

 

Sipas modelit llogjik u ndoqën hapat që vijojnë: 

 

•  U përfshin gjithë entitetet dhe lidhjet midis tyre. 

•  Për çdo entitet u përcaktuan të gjitha fushat (atributet). 

•  Për çdo entitet përcaktohet çelësi primar. 

•  Gjithashtu duhet të përcaktohen „foreign keys‟  

    (për të treguar lidhjen midis  entiteteve). 

•  Çelsat natyrale zëvendësohen me të çelsat SK, që janë çelësa unik për çdo rrjesht në  

    tabelën dimension dhe nuk janë të derivuar nga të dhënat e rrjeshtit [11]. 

 

Secili prej çelësave mund të jetë një numër që fillon me 1 dhe rritet në mënyrë të 

vazhdueshme. 

Në modelimin shumë dimensional, rekomandohet krijimi i çelësave SK, për të 

rregjistruar të dhëna të pasigurta. Kjo situatë njihet me termin „nuk e di‟ dhe mundëson 

të shtosh një rrjesht në tabelën e dimensioneve, që do të ketë si vlerë të barabartë me  

-1[11]. Këto mund të përfshijnë rekordet problematike, me informacione jo të plota. 

 

Në këtë fazë, përshkruhen atributet në mënyrë sa më të detajuar, pa u ndikuar nga 

mënyra se si këto objekte do të krijohen fizikisht. Lidhjet midis tabelave dimension 

dhe tabelës fakt bazohen ekskluzivisht në këto çelësa.  

 

Gjatë modelimit llogjik, ekziston gjithashtu një tjetër problem që lidhet me 

dimensionet e lidhura me elementin kohë. Në rastet kur duhet të kontrollohen 

ndryshimet, është e pa pranueshme të ndërtohet çdo dimension si i varur nga koha. 

Dimensionet e pavarura nga koha janë të njohura me emrin SCD (dimensione shumë 

pak të ndryshueshme). Për çdo atribut në një tabelë dimension, duhet të përcaktohet një 

strategji për të ruajtur ndryshimet [12].  

 

Gjithashtu çdo emër dimensioni që paraqitet në diagramën konceptuale do të jetë një 

dimension i veçantë në skemën Star [11]. Megjithatë ka një përjashtim në rastin e disa 

dimensioneve të thjeshta. Kështu numri terminues i thirrjes është shembull shumë i 

mirë i këtij tip dimensioni, sepse një numër terminues mund të jetë çdo numër dhe nuk 

mund të jetë pjesë e një dimensioni me vete, por pjesë e tabelës Fakt. Gjithastu edhe 

dimensioni i numrit origjinues, do të jetë pjesë e informacionit. 
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Për këto dimensione, informacioni përshkruhet si pjesë e tabelës Fakt. Këto lloj 

dimensionesh njihen me emrin „dimensione të degjeneruara‟. 

 

  

Një situatë e zakonshme që haset gjatë modelimit llogjik është edhe nevoja për të 

përfshirë disa flamurë dimensionesh që nuk përputhen me asnjë nga dimensionet bazë. 

 

Teorikisht janë këto zgjidhje për këtë problem [2]: 

 

• Të ndahen të gjithë flamurët që në ndërtim. 

 

• Vendoset çdo flamur në dimensionin përkatës. 

 

• Bashkohen të gjithë flamurët në një apo më shumë „dimension-junk‟ 

 

 

Në rastin tonë zgjidhja e fundit është më e përshtatshme. 

 

Një „dimension-junk‟ është një bashkim i flamurëve dhe indikatorëve [2]. Ky tip 

dimensioni do të përfshijë të gjitha kombinimet e fushave. Vlerat finale do të 

pasqyrojnë një produkt kartezian të flamurëve dhe indikatorëve. Nëse numri i të 

dhënave të mundëshme do të rezultojë jo shumë i madh, është normale të krijohet kjo 

tabelë me të dhëna që në fillim, në të kundërt është e rekomandueshme që të 

popullohet gjatë proçesit të ngarkimit të të dhënave. Në rastin tonë, klasifikimi i 

thirrjes, apo indikatori  Peak-time mund të konsiderohen si „dimension junk‟. 

 

Përveç strukturimit të dimensioneve duhet të ndërtohen edhe tabela Fakt. Zakonisht kjo 

tip tabelë përmban të gjitha çelësat e huaj (FK), si dhe të gjitha matjet numerike të 

quajtuara si Fakte. Në rastin e tabelës Fakt të modelit, do të jetë vetëm një matje 

numerike që ka të bëjë me kohëzgjatjen e telefonatës.  

 

 

 

Skema e datamart-it të thirrjeve të detajuara origjinuese, përshkruhet më poshtë: 
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Dim_Antenat

PK Antenat_KEY

 Antenat_ID

 Pershkrimi

Dimensioni Kategori GSM

PK KAT-KEY

 KAT-ID

 Emri_Kategorise

Dim_kohe
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Data

Ditë_e_muajit

Ditë_e_vitit
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Muaji

Nr_muajit

Katërmujor

Viti

Dimensioni Klasifikim_thirrjes

PK Klas-KEY

 Klas-ID

 Emri_Kaklasifikimit

Dimensioni_Destinacion

PK Dest_Key

 Kodi_operatorit

 Kodi_shtetit

 Emri_operatorit

 Emri_shtetit

 Kodi_ID

Tabela Fakt-Trafiku-CDR

PK Emri_skedarit

PK Nr_rekordit

 Dim_kohe_KEY

 Dim_data_KEY

 KAT_KEY

 Dest_KEY

 Nr_origjinues

 Nr_terminues

 Antenat_KEY

 Load_date

 Load_time

 Tipi_rekordit

 Klas-KEY

 ...

 
 

Figura 3.3 Skema e datamart-it të thirrjeve të detajuara origjinuese 

 

 

3.3.3 Modelimi Fizik 

Në këtë nivel, modeluesi specifikon mënyrën e aplikimit të modelit llogjik në një 

skemë databaze. Për ndërtimin fizik duhet të ndiqen disa hapa [2]: 

 

 

1- Standartizimi.   

 

Standartet fillojnë që nga mënyra se si do të intervistohen përdoruesit për përcaktimin e 

saktë të kërkesave, deri në emërtimin e fushave të databazës. Në emërtimin e objekteve 

duhen ndjekur standarte të mirë përcaktuara sepse objektet do të përdoren edhe nga 

përdoruesit fundorë, si rasti i kubit OLAP.  

Në rastin tone, objektet u ndërtuan me emërtime të thjeshta dhe të njohura nga 

përdoruesit. 
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2- Krijimi i planit të të dhënave që do të grumbullohen 

 

Plani i grumbullimit të të dhënave, udhëhiqet nga modelimi llogjik. Janë dy faktorë 

kryesorë që duhet të konsiderohen kur merret vendimi për planin e të dhënave të 

grumbulluara [13] 

-Së pari duhet të grumbullohen të gjitha të dhënat që nevojiten për kërkesat. 

-Së dyti duhet të parashikohet shpërndarja statistikore e të dhënave (për të vlerësuar 

performancën e sistemit). 

 

Duke konsideruar fluksin dhe sasinë e të dhënave të CDR, u përcaktua grumbullimi i të 

dhënave gjatë natës, për të mundësuar performancë të mirë për analizat gjatë ditës. 

 

3-Përcaktimi i skemës së particionimit. 

 

Në rastin tonë datamart-i i thirrjeve origjinuse përmban thirrjet e detajuara, që është 

tabelë shumë e madhe. Ekzistenca e kësaj tabele të madhe, sjell probleme qoftë në 

performancën e ekzekutimit të raporteve, por edhe në performancën e ngarkimit të të 

dhënave në DWH. Particionimi është shumë i rëndësishëm. Particionimi realizon 

ndarjen e një tabele apo indeksi në pjesë të vogla të menaxhueshme [13]. Ҫdo particion 

do të konsiderohet si një objekt më vete. Kështu: 

 

-U përdor particionimi horizontal për këtë tabelë të madhe. Gjatë particionimit 

horizontal bashkohen në një grup shumë rreshta [13]. 

 

-U përcaktua kriteri në particionim. Në rastin e thirrjeve particionimi do të bazohet mbi 

fushën Data. Nga analizimi i fluksit të të dhënave u vendos, që një particion të 

përmbajë të dhënat e një muaji dhe ndërtimi i particioneve u bazua mbi fushën 

Dim_Data_KEY, si më poshtë.  

 
create table Tabela_Fakt_Trafiku-CDR 

( 

  Dim_Data_KEY                      NUMBER(4) not null, 

  Dim_kohe_KEY                      NUMBER(5) not null, 

  Kat_Key         NUMBER(5) not null 

  Dest_Key                NUMBER(5) not null 

  Tipi_rekordit                     CHAR(3) not null, 

  Nr_origjinues   VARCHAR2(25) 

  Nr_terminues    VARCHAR2(25) 

  Emri_skedarit    VARCHAR2(50) not null, 

  Nr_rekordit                       NUMBER(8) not null, 

  load_date                         DATE not null, 

  Antenat_KEY    NUMBER(5) not null 

  … 

) 

partition by range (Dim_Data_KEY) 

subpartition by hash (ROUTING_CATEGORY) 

( 

  partition Prill_2010 values less than ('671') 

    tablespace trafiku_tbl 

    pctfree 10 

    initrans 1 

    maxtrans 255 

  ( 

    subpartition SYS_SUBP3229 tablespace trafiku_tbl, 

    subpartition SYS_SUBP3230 tablespace trafiku_tbl, 

    subpartition SYS_SUBP3231 tablespace trafiku_tbl, 

    subpartition SYS_SUBP3232 tablespace trafiku_tbl, 

    subpartition SYS_SUBP3233 tablespace trafiku_tbl, 

    subpartition SYS_SUBP3234 tablespace trafiku_tbl, 
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    subpartition SYS_SUBP3235 tablespace trafiku_tbl, 

    subpartition SYS_SUBP3236 tablespace trafiku_tbl 

  ) 

 …   

… 

alter table Tabela_Fakt_Trafiku-CDR 

  add constraint trafiku_PRIM primary key (Emri_Skedarit, Nr_skedarit) 

  using index  

  tablespace trafiku_index 

  pctfree 10 

  initrans 2 

  maxtrans 255 

  storage 

  ( 

    initial 64K 

    next 1M 

    minextents 1 

    maxextents unlimited 

  ); 

 

-Particionet u shpërndanë në volume të ndryshme të makinës për të përfituar një 

performancë maksimale dhe për të mundësuar paralelizimin e proçeseve të databazës.   

Duke qënë se databaza është Oracle, skema e particionimit në këtë lloj databaze, ofron 

shumë fleksibilitet. 

 

4-Përcaktimi i strategjisë së indeksimit. 
 

Kjo strategji duhet të perfshijë indekset për çdo tabelë. Gjithashtu për çdo tabelë duhet 

të përcaktohet sekuenca në të cilën duhet të krijohen indekset. Kimball rekomandon 

indekset B-tree në kolonat me kardinalitet të lartë dhe indekset Bitmap në atributet me 

kardinalitet të ulët apo të mesëm [13].  

 

-Përzgjedhja e datës dhe kohës në indeksimin e tabelës trafiku, solli performancë më të 

mirë.  

-Gjithashtu fusha e destinacionit u përdor për një indeksim të tipit B-tree. Indeksimi 

është mekanizmi më i mirë që përdoret për përmirësimin e performancës në sistemet 

DWH.  

 

5- Përcaktimi i strukturave fizike të ruajtjes së informacionit. 

 

Duhet ndjekur një plan i mirë përcaktuar, për ruajtjen e të dhënave në struktura fizike. 

Në këtë moment përcaktohet edhe madhësia e bllokut të të dhënave të databazës. Për 

datamartin u vendos 32 kb. Ky parametër ndikon drejtëpërdrejtë në performancën e 

sistemit. 

 

 

3.4  Metoda e aplikuar për grumbullimin e të dhënave 

Mbasi është ndërtuar modeli i datamart-it, duhet të ndërtohen edhe gjithë proçeset që 

do të bëjnë të mundur grumbullimin e informacionet nga burimet origjinale, 

transformimin dhe ngarkimin e tij në destinacion.  

 

Ky është proçesi më kompleks gjatë ndërtimit të sistemeve të tilla. 
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Sipas arkitekturës specifike destinacioni i të dhënave, do të jetë një datamart i ndërtuar 

për një proçes biznesi. Duhet të përcaktohet nëse informacioni sapo të nxirret nga 

burimet do të tranformohet me mjetet e duhura dhe më pas të ngarkohet në sktrukturën 

e databazës destinacion, apo fillimisht do të ngarkohet ashtu si është në databazë në 

tabela Stage, për tu transformuar nga proçedura të vetë databazës destinacion. 

 

Të dyja mundësitë janë metoda të njohura në literatura si: ETL, ELT. 

 

 

Për rastin tonë do të përdorim metodat ETL. Proçeset (ETL) janë në vetvete zgjidhje 

software-ike të cilat janë përgjegjëse për tërheqjen e të dhënave nga burime të 

ndryshme, për pastrimin e tyre, përshtatjen dhe ngarkimin në databaza [13]. 

 

Mjetet e përdorura për ETL : Data-Stage. Ai përbëhet nga komponentët e mëposhtëm: 

 

 
 

Figura 3.4 Komponentët e Data-stage (Burim- Data-stage Ascential) 

 

Duke ndjekur edhe tiparin e ndarjes të sistemeve DWH, proçeset ETL duhet të bëhen 

mbi një databazë të ndryshme dhe të pavarur nga burimet dhe DWH. Aplikimi i 

teknikave ETL, me anë të komponentit Data-stage- Designer do të bëhet me këto hapa: 

 

1-Specifikojmë se si do të nxiren të dhënat nga burimet  

 

Identifikimi i burimeve është i qartë, pasi skedarët e gjeneruar nga platformat do të 

jenë burimi i informacionit. Nëse fokusohemi te skedarët që gjeneron MSC, janë të 

dhëna të pastrukturuara, sepse në të përmbahen tipe të ndryshme të dhënash që kanë 

lidhje me thirrjet origjinuese, terminuese, roaming, pbx etj. Kjo do të thotë që çdo tip 

rekordi në skedarin burim, ka një numër të caktuar fushash të ndryshëm nga tipet e 

tjerë.  
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Nevojitet të ndërtohet një proçes parsimi, mbi rekordet e MSC. Ky proçes do të 

realizojë strukturimin e të dhënave. 

Ndërkohë burimet e tjera të informacionit si SMSC, GGSN, SGSN, prodhojnë 

informacion të strukturuar, ku çdo rekord i skedarit të prodhuar ka të njëjtën 

përmbajtje. Për këto rekorde nuk nevojitet proçesi i parsimit dhe strukturimit. 

 

Për datamart-in tonë na intereson informacioni i MSC. Proçesi nxjerrjes së 

informacionit përfshin: 

 

- proçesin fillestar të nxjerrjes së informacionit  

- proçesin rifreskimit të vazhdueshëm.  

 

Proçesi fillestar ndodh kur nuk ka asnjë informacion në destinacion, ndërsa freskimi 

është ai proçes që sigurohet se të dhënat janë të fundit dhe nxjerr vetëm atë pjesë të 

informacioni që është e shtuar apo ndryshuar nga version paraardhës.  

Për përcaktimin e të dhënave të ndryshuara ka disa metodika, por ajo që ne do të 

përdorim për dimensionet tona është si më poshtë: 

 

Mbas çdo nxjerrje informacioni nga një burim, ruhet në zonën Stage një kopje e të 

dhënave të nxjera (në hash-file). Gjatë ekzekutimit pasardhës, proçesi merr gjithë 

tabelën burim dhe e krahason me versionin paraardhës të ruajtur në zonën Stage. 

Vetëm diferencat do të dërgohen në DWH. Për tabelën Fakt, gjenerojmë me anë të 

Datastage rregullat e përzgjedhjes të rekordeve të shtuar në skedarët burim. 

 

 2- Strukturimi i informacionit.  

 

Kjo faze përfshin këto hapa: 

a- Kërkim dhe zbulim i rregullave që janë prezente në ndërtimin e informacionit të 

CDR. Veçanërisht nga analiza e një CDR i MSC kuptuam që rekordet e pa 

strukturuara, përmbanin informacion për tipin në fushën e parë të tyre.  

Prandaj për këto raste, do të ndajmë infomacionin në modele të vecantë në bazë të 

rregullave të secilit tip informacioni. Ndarja do të bëhet në bazë të rregullave që 

ndërtojmë për diferencimin e çdo tip rekordi të trafikut, nga burimi i informacionit. Në 

figurën e mëposhtme parqiten rregullat e ndarjes së moduleve për secilin tip thirrje: e 

origjinuar (MOC), e terminuar (MTC), roaming, pbx, thirrje forward (CF), etj. Duke 

ditur strukturën e çdo tip trafiku, ndërtojmë modulet e vecantë me fushat përkatëse të 

çdo tipi.  
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Figura 3.5 Rregullat e ndarjes së informacionit në module të veçanta 

 

b- Hapi i dytë është stukturimi dhe ruajtja e këtyre të dhënave në mënyrë te 

përshtatshme, për të mundësuar manipulimin e tyre të metejshëm. Në rastin tonë, të 

dhënat do të ruhen në tabela Stage, sipas arkitekturës së zgjedhur. 

 

Në llogjikën e transformimin do të ndërtohen rregullat e parsimit të informacionit të pa 

strukturuar, për ta transformuar në një informacion të strukturuar.  

 

3- Specifikojmë transformimet që do të ndodhin. 

 

Mbasi të dhënat nxirren nga burimet, ato i nënshtohen proçeseve të transformimeve. 

Veprimet transformuese në rastin tone, bëhen mbi të dhënat e nxjera nga burimet apo 

mbi objektet e përkohëshme nga zona Stage. Po kështu edhe vetë transformimet mund 

të krijojnë rezultate të përkohëshme që ruhen në zonën Stage. 

 

Proçeset më kryesore transformuese që do të ndodhin janë: 

- Konvertimi dhe normalizimi që punon në të dy anët e informacionit për të kthyer të 

dhënat uniforme. 

- Proçesi i lidhjes që realizon bashkimin llogjik të fushave ekuivalente nga burime të 

ndryshme 

- Përzgjedhja që ul numrin e fushave dhe rekordeve të burimit. 

 

Figura e mëposhtme demostron një shembull të thjeshtë të proçesit të transformimit. 
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Figura 3.6 Diagrama e proçesit të transformimit 

 

Duke ndjekur çdo lloj modeli për sistemet DWH, përpara se të filloj nxjerrja dhe 

transformimi i informacionit, ndërtojmë një tabelë që lidh logjikisht burimet me 

destinacionin. Kjo tabelë përmban lidhjet midis nyjeve më të skajshme të burimit dhe 

elementëve më të skajshëm të destinacionit. Ajo përcakton edhe rradhën e ngarkimit të 

informacionit që tradicionalisht fillon me dimensionet dhe përfundon me tabelat Fakt. 

Proçesi i transformimit që do të vijojë, e shfrytëzon këte dokument si një hartë 

udhëheqje. 

 

Tabela 3.2 Koka e tabelës së ndërlidhjes për transformimin ETL 

Destinacion Burim Transformimi 

Emër-

Tabele 

Emër 

Kolone 

Tipi i te 

dhënave 

Emër-

Tabele 

Emër 

Kolone 

Tipi i të 

dhënave 

 

 

 Gjatë fazës së nxjerrjes së informacionit bëhet analizë e detajuar të burimeve të 

informacionit [13]. Dhe kjo analizë për rastin në fjalë, do të përmbledh: 

 

-Njohjen e të dhënave, me të gjitha fushat në përmbajtje. 

-Identifikimi i defekteve të informacionit. 

 

Njohja e të dhënave kërkon analizë të mirëfilltë të strukturave kur ruhet informacioni 

burim. Nga analiza jonë kuptuam që informacioni i ruajtur në një rekord CDR, është 

shumë i madh. Një rekord CDR nga MSC ka përafërsisht 100 fusha të dhënash. Kjo rrit 

vështirësinë e çdo veprimi të kryer mbi to. Prandaj realizohet përzgjedhja e fushave. 
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Identifikimi i defekteve të informacionit është e rëndësishëm në procesit ETL, sepse 

kjo fazë përmirëson cilësinë e të dhënave. Nëse do përmendim problematikat më të 

shpeshta të të dhenave që hasëm dhe përmirësuam janë:  

 

-Të dhëna të pa rregullta.  

 

-Vlerat NULL. Një vlerë e tillë që nuk është llogaritur, mund të shkatërrojë 

gjithë proçesin ETL. 

 

-Përdorim i keq i fushave të caktuara. Për shembull, numri origjinues i telefonit 

ruhet në fushe tjetër. 

 

-Të dhëna të ndryshme në format. Numri origjinues fillon me një nga 

alternativat: 00355, 355, 06 etj 

 

Gjatë transformimit përdorëm rregulla specifike të pastrimit të të dhënave të një 

tipologjie të caktuar. Gjatë kësaj faze, mund të krijohen disa tabela të përkohëshme që 

ruajnë rezultatin e kthimit të informacionit nga forma e pa strukturuar në databaza të 

ndryshme nga DWH.  

 

- Një transformim i rëndësishëm i informacionit ka lidhje me përcaktimin e 

destinacionit të thirrjes. Analiza e destinacionit të thirrjes është baza e raportimeve të 

interkonjeksionit. Informacioni i destinacionit të thirrjes nuk është i ruajtur në mënyrë 

të drejtpërdrejtë ne fushat e CDR. Ai është një informacion që duhet të nxirret nga 

analiza e fushave në përmbajtje të rekordit dhe duhet të pëcaktohet mbi bazën e 

rregullave të konfigurimit të thirrjes në platformën e MSC. 

 

Rregullat për identifikimin e destinacionit përfshijnë si: 

 

-analiza të bazuara mbi prefikset e numrave terminues  

-analiza mbi klasat e faturimit  

-apo mbi informacionin e rrugëzimit të thirrjes.  

 

Mund të jenë edhe kombinimi i sa më sipër.  

 

Prandaj për identifikimin e destinacionit në informacionin e rekordeve CDR, janë 

ndërtuar funksione të shumta transformuese. Mbi bazën e analizave të përmendura më 

sipër, ato identifikojnë nëse thirrja është drejt operatorëve nacional, rural, 

ndërkombëtar, etj.  

 

 

Rezultati i funksionit transformues do të shtohet si një fushë e veçantë e rekordit të 

thirrjeve. Normalizimi i fushës destinacion u bë mbas rregullave të njohura të kalimit 

të trafikut. Një pamje e job-it të Datastage të ndërtuar për transformimin e 

informacionit paraqitet më poshtë. 
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Figura 3.7 Job-i i datastage që transformon të dhënat e MSC 

 

 

Duke qënë se të dhënat që vijnë nga platformat, konsiderohen me volum të madh për 

vetë strukturën e rekordeve, performanca është një pikë kyçe e proçesit. Prandaj 

përdorëm mundësinë e paralelizmit në transformim. Data-Stage të ofron një nivel të 

lartë paralelizmi për trajtimin e të dhënave. Job-i i ndërtuar  për sa thamë më sipër, 

paraqitet në figurën 2.14.  

 

Me anë të transformuesit arritëm të normalizojmë, standartizojmë dhe ta kthejë në një 

informacion të strukturuar të gatshëm për tu ngarkuar në databaza.  

 

Rezultati i transformuesit të ETL është si më poshtë.  

Kështu, në skemën e mëposhtme paraqiten ndryshimet dhe transformimet që pëson 

informacioni në fazat të ndryshme: 

 



36 

 

 
 

 
 

 

 
 

Figura 3.8 Transformimi i të dhënave të një rekordi MSC 
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4. Ngarkimi i të dhënave 

 

Pasi të dhënat transformohen në formën e duhur, ngarkohen në objektet 

korresponduese. Të dhënat mund të ngarkohen direkt si një rezultat i transformimeve, 

apo duke i marrë nga tabelat e përkohëshme në zonën: „Stage‟. 

 

Zona Stage përmbledh informacionin e përkohshëm që u krijua gjatë proçesit të 

nxjerrjes së informacionit apo gjatë aplikimit të funksioneve transformuese. Ngarkimi i 

informacionit në tabelat dimension dhe fakt kërkon kujdes të veçantë. Ky proçes 

kujdeset për të gjitha hapat që nevojiten për të administruar dimensionet që ndryshojnë 

pak, të njohura me termin SCD dhe shkruajnë në disk informacionin e plotë 

dimensional me të gjithë çelësat e dimensioneve SK dhe NK [13].  

 

Nga krahasimi i informacionit të ardhur të dimensioneve, me informacionin e ruajtur 

në zonën Stage, Datastage merr njoftimin se një rekord i tabelës dimension është 

ndryshuar. Ai më tej, kryen veprimin e përcaktuar për ruajtjen e ndryshimeve. Në bazë 

të teknikave për ruajtjen e ndryshimeve [13], në rastin tonë aplikohen: 

 

 -Aplikohet tipi1 për dimensionet: antenat, klasifikim thirrjesh, kategori 

thirrjesh. Sipas kësaj teknike, atributi i vjetër do të mbivendoset nga vlera e re. 

 

 -Aplikohet tipi 2 me dimensionin: destinacion 

Kjo teknikë mundëson krijimin e një rekordi të ri, sa herë që duhet të 

ndryshohet ndonjë atribut i dimensionit. 

 

ETL krijon një tabelë reference për çdo dimension.  Kjo tabelë ndryshohet sa herë 

shtohet një rekord i ri  dhe sa herë që ndodh një ndryshim si ai i tipit 2, në një rekord 

dimensioni. 

 

Gjatë proçesit të ngarkimit të tabelës Fakt, shfrytëzohen referencat e krijuara. 

 

Të gjitha tabelat e referencës që nevojiten duhet të ruhen në mëmorje, që të mund të 

kapen shumë lehtë sa herë proçesohet një rekord i tabelës Fakt me informacionion e 

çelësit natyral të dimensionit. Prandaj këto tabela reference janë të veçanta nga tabelat 

origjinale Dimension të datamart-it. Figura e mëposhtme tregon proçeset që ndjek 

informacioni i thirrjeve, para ngarkimit në një tabelë Fakt : 
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Tabela Fakt -Trafiku CDR

Data ID

Koha ID 

Antenat ID

...

Zevendesohet Koha 

ID me Koha KEY

Zevendesohet Antenat 

ID me Antenat KEY

Zevendesohet

Data ID me Data 

KEY

referenca Koha

 Koha ID

 Koha KEY

referenca Data

 Data ID

 Data KEY

referenca Antenat

 Antenat ID

 Antenat KEY

Tabela Fakt me Surrogate-Key

Data KEY

Koha KEY 

Antenat KEY

...

...

 
 

 

Figura 3.9 Diagrama e ngarkimit të tabelës Fakt 

 

Për proçesin e ngarkimit të të dhënave në tabelën Fakt, është ndërtuar job-i i 

mëposhtëm në Data-stage: 

 

 
 

Figura 3.10 Job-i i Data-stage për ngarkimin e tabelës Fakt  

 

 

Gjatë proçesit të ngarkimit, mund edhe të shtojmë element shtesë informative, si është 

rasti i fushës: data_ngarkimit, koha_ngarkimit, emri_skedarit që duhet për të mbajtur 

në tabelë kohën e ngarkimit të rekordit në database, si në figurën më poshtë. Këto 

elementë të shtuar nuk gjenden në të dhënat burim, por gjenerohen nga sistemi me anë 

të funksioneve standartë të Datastage. Fushat që përmendëm shërbejnë për 

menaxhimin e ngarkimit të informacionit, apo për investigime në rast problemesh. 
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Figura 3.11 Job-i i Data-stage për shtim informacioni  

 

 

  5-Automatizimi i proçesit 

  

Është e kuptueshme që ngarkimi i skedareve të gjeneruar nga secila platformë, duhet të 

bëhet në mënyrë automatike për vetë fluksin e të dhënave. Secila platformë gjeneron 

shumë skedarë dhe informacioni që duhet të ngarkohet në nivel ditor është rreth disa 

GB. Datastage të mundëson krijimin e sekuencave të ekzekutimeve. Prandaj është 

ndërtuar sekuenca e cila funksionon si një cikël, që automatikisht identifikon 

informacionin e shtuar në skedarët e rinj të ardhur nga platformat, për ti ngarkuar në 

datamart, si në figurën më poshtë. Në këtë rast përdoret vlera e një variabli që mban 

emrat e skedarëve që do të proçesohen, për çdo interacion të ciklit. 

 

 
 

Figura 3.12 Sekuenca e ndërtuar 

 

Procesi i ETL i ndërtuar, konsiderohet si një paketë veprimesh që ekzekutohen në një 

orar të caktuar të ditës. Kuptohet për të evituar ngarkesën e sistemit dhe në vijim të 

planifikimit që përmendëm më sipër, zakonisht skedulohet dhe ndodhin në menyrë 

automatike, gjatë natës. Për vetë rëndësinë që ka proçesi ETL, u ndërtuan edhe 

mundësi monitorimi për ecurinë e tyre, si në figurën vijuese. 



40 

 

 

 
    

Figura 3.13 Monitorimi i ekzekutimit ETL 

 

Nëse gjatë punës, ndodh ndonjë problem, proçesi është konfiguruar të ndalojë duke 

mos kaluar në hapin vijues për veprimeve ETL. Kjo bëhet, për të ruajtur konsistencën e 

informacionit të shtuar. Parametri që e mundëson këtë sjellje, është paraqitur më 

poshtë. Sipas këtij parametrizimi, job-i pasardhës do të vijojë vetëm nëse proçesi 

paraardhës përfundon suksesshëm: 

 

 
 

Figura 3.14 Parametrizimi i ekzekutimit ETL 

 

Mbi këtë datamart mund të ndërtohen kube OLAP. Më poshtë demostrohen disa nga 

analizat që mund të përftohen nga një datamart i tillë. 

 

3.5  Analizat e përftuara sipas kërkesës 

 

1- Analizat e intekonjeksionit, për deklarimin e trafikut që origjinohet nga operatori në 

fjalë, drejt operatorëve të tjerë apo edhe e kundërta. Modeli i mësipërm ofron 

performancë të lartë për gjenerimin e rezultateve, që mundëson prodhimin e analizave 

brenda afatit të kërkuar. Si ky model i shpjeguar datamart-i, mund të ndërtohen edhe 

modele të tjerë për gjenerimin e informacionit të mesazheve të shkurtra, apo të 

dhënave internet. 

 

 2- Gjithashtu nga ky datamart, përfitojmë analiza të larmishme për sjelljen e klientëve  

në drejtim të përdorimit të rrjetit. Kështu nisur nga kërkesat që u mblodhën, marketing-

u mund të marrë lehtësisht përgjigje për pyetjet e tyre lidhur me trafikun origjinues të 

klientëve, bazuar në dimensionet e përcaktuara.  
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Më poshtë është një ilustrim i rezultatit të thirrjeve sipas ditëve të javës dhe i 

kohëzgjatjes së tyre gjatë orëve të ditës dhe ditëve të javës. 

 

  

 
 

Figura 3.15 Total thirrje sipas ditëve të javës 

 

 
 

Figura 3.16 Kohëzgjatja mesatare e thirrjeve sipas orëve dhe ditës së javës. 

 

Nga rezultatet e mësipërme duket që, dita më e mirë përsa i përket trafikut është e 

enjtja. Gjithashtu kohëzgjatja mesatare e thirrjeve gjatë ditës së enjte është më e lartë 

se ditët e tjera (në orën 21:00 është kulmi). 

 

-Mbi këtë model, mund të merren gjithashtu analizat e „Peak-time‟.  

Bazuar në rezultatet e këtij indikatori, marketing-u mund të marrë vendime në 

vendosjen e një oferte për një ditë të caktuar, apo orë të caktuar. Mund të aplikojë 

diferencim në çmimin për minutë të thirrjes, duke ditur shumë mirë sjelljen e klientëve 

në lidhje me trafikun e shpërndarë në orë apo ditë jave.  

Strategjia e tyre mund të drejtohet në drejtim të rritjes së bazës së klientëve duke ofruar 

çmim më të ulët në kohët „Peak-time‟. Por gjithashtu duke parë në aspektin e rritjes së 

të ardhurave të kompanisë, të ofrojë çmimin për minutë më të lartë, se në kohën jashtë 

„Peak-time‟. Vendimet e tyre, lidhen me strategjinë. 

Ndërkohë nga rezultati, ditët e shtunë dhe e djelë janë më problematike për sa i përket 

përdorimit të rrjetit për thirrje. 
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Po kështu, duke ditur shpërndarjen e thirrjeve sipas ditëve të javës dhe orëve të ditës, 

zgjidhet dita dhe ora me trafik më të ulët për aplikimin e ndonjë ndryshimi teknik në 

sistem që kërkon shkëputje të sistemeve. Në këtë mënyrë, rrisku për klientë të 

impaktuar nga shkëputja do të jetë shumë e ulët.  

 

Të tilla përfundime, kanë vlerë për menaxhuesit e njohurive, në një kompani 

telekominikacioni. 

 

3-Ky model vlen edhe për kërkesat teknike, bazuar mbi dimensionin antenat, për 

analiza të shfrytëzimit të antenave apo investigim të problematikave specifike. 

Analizat e përdorimit të shërbimit sipas vendodhjes, janë shumë të rëndësishme për 

sherbimet e bazuara në vendodhje, sikurse janë faturimet sipas vendodhjes. 

 

4-Të dhënat e detajuara të trafikut nga platformat e rrjetit, vlejnë edhe për kontrolle dhe 

rakordime të trafikut të realizuar me atë të tarifuar. Do ta trajtojmë me detaje në 

kapitullin pasardhës. 

 

 

3.6  Problematika të hasura gjatë punës mbi modelin e datamart-it 

 

1-Gjatë fazës së pare hasëm veshtirësi në identifikimin, testimin dhe gjenerimin e 

rregullave të transformimit të të dhënave për identifikimin e destinacionit të thirrjeve. 

Standartizimi i rregullave kërkoi kohë dhe shumë përpjekje për gjenerimin e analizave 

të intekonjeksionit.  

Veçanërisht, standartizimi i analizave për trafikun e kryer drejt operatorëve 

ndërkombëtarë dhe rural, ishte pjesa më e vështirë e punës që kërkoi analizë të detajuar 

të prefikseve të numrave terminues dhe ndërtimin e funksioneve kompleks për ndarjen 

e destinacionit. 

 

2-Problem tjetër i hasur gjatë punës, ishte performanca e ekzekutimit të ETL. Mqs 

fluksi i të dhënave të ngarkuara në ditë ishte shumë i lartë (rreth 5 GB të dhëna të 

shtuara në ditë) shpesh proçeset ETL shfaqnin probleme ekzekutimi.  

 

   Pas një analize të thelluar, u morën masat e mëposhme: 

 

a- Paralelizimi i proçedurave të Data-stage, veçanërisht në pjesën e 

transformimit. Duke analizuar njëkohësisht dhe mundësitë që lejonte 

makina, paralelizmi i proçeseve u vendos në gradën 5. Kjo e përgjysmoi 

kohën e ekzekutimit. 

 

b- Rritja e parametrit të memorjes së shfrytëzuar nga Data-stage. 

Në bazë të eksperienteve të bëra performanca më e mire arrihej nëse 

parametrat Read_cache_size dhe Write_cache_size të konfigurimit të 

datastage vendosen në vlerën 900MB. 
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c- Gjithashtu për të evituar pengesat që sjellin indekset veçanërisht gjatë 

ngarkimit të të dhënave, ato fshihen para ngarkimit të të dhënave, për tu 

rikrijuar automatikisht, sapo përfundon ngarkimi i informacionit. 

 

E njëjta gjë ndodh edhe me indekset e ngarkimit të informacionit, që duhet 

të fshihen gjatë analizave, për tu rikrijuar sapo fillon ngarkimi.  

Kjo u realizua me anë të proçedurave të ndërtuara që në Oracle kanë në 

përmbajtje dy komandat:  

CREATE INDEX INDEX_NAME, DROP INDEX INDEX_NAME 

Kjo masë e aplikuar solli përmirësim si në proçesin e ngarkimit të 

informacionit edhe në proçesin e nxjerrjes së analizave.  

 

3- Problemi tjetër, kishte lidhje me koston e volume fizikë që duhet të shtoheshin në 

vazhdimësi, për vetë sasinë e madhe të informacionit që kompania duhet të ruaj.  

 

Zgjidhja që u përdor ishte arkivimi automatik në volume me kosto të ulët i të dhënave 

më të hershme se një periudhë e caktuar.  

Me ane të kësaj zgjidhje, particionet e informacionit më të hershëm, kalojnë 

automatikisht  në volume më të lire. Kjo reduktoi koston e hardware.  

3.7  Konkluzione 

 

Sipas llogjikës së ndërtimit të datamart-it për thirrjet origjinuese që shpjeguam, 

ndërtohen për thirrjet terminuese, apo për sms origjinues/ terminues. Nga puna e bërë, 

u pa se fleksibiliteti që të ofron një model i tillë në gjenerimin e analizave është i lartë. 

Ky model kapërcen vështirësitë e sasisë së të dhënave. Aplikimi i metodave ETL ishte 

një nga detyrat më kritike për integrimin e shumë burimeve në një sistem të 

centralizuar (sikurse ishin të dhënat e platformave MSC, SMSC, GGSN, SGSN).  

Gjatë kësaj faze, hasëm më shumë vështirësi në standartizimin dhe strukturimin e të 

dhënave. 

 

Është e qartë që përpara se të ndërtohej llogjika e proçeseve ETL kërkoi studim të mirë 

të burimeve për të zhvilluar mënyrën e ngarkimit të informacionit në datamart. 

Proçeset ETL janë në zhvillim të vazhdueshëm për arsye të ndryshimeve apo 

përmirësimeve që mund të ketë si në sistemet burim apo edhe në skemën e DWH.  

Në ditët e sotme, shumë kompani telekomunikacioni grumbullojnë dhe analizojnë të 

dhëna masive dhe rekordet e thirrjeve të detajuara, është fusha më e nxehtë për 

eksplorimin e njohurive në telekomunikacion. Për ketë arsye modelimi i një datamart-i 

për këto të dhëna është shumë interesant për tu zhvilluar. Ky datamart mund të 

zgjerohet, për të përfshirë në të edhe informacione shtesë që do të ndihmonin më tej në 

analizën e sjelljes së klientëve. 
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Kapitulli 4: Menaxhimi i TELCO-KPI me zgjidhjet BI 

4.1 Hyrje 

 

Ne prezantuam sfidat që përballen kompanitë e telekomunikacionit, në lidhje me 

strategjinë e orientuar ndaj klientit.  Përderisa duan të zgjerojnë shërbimet e tyre bazuar 

ne informacionin e klienteve, është shumë e rëndësishme të kenë analiza dhe njohuri të 

thella për sjelljen e klientëve në shumë drejtime (trajtuar në kapitullin 2).  

 

Deri tani trajtuam, mundësitë e analizave prej të dhënave të gjeneruar nga platformat e 

rrjetit, por edhe të dhënat e sistemit të faturimit, janë shumë të rendësishme. 

Ky sistem ka shumë informacione që lidhen si me aktivitetin e klientëve, të ardhurat që 

gjenerojnë. Është çështja e përdorimit të tyre sipas mënyrës së duhur, për të përfituar 

avantazhet që këto kompani kërkojnë.  

 

Duke kuptuar karakteristikat e klientëve, si dhe sjelljen e tyre në drejtim të çdo 

aktiviteti, është më e lehtë për të ndërtuar produkte që do të kënaqte nevojat e tyre. Ky 

koncept njihet me termin „profilizim‟ në  telekomunikacion [20].  

 

Sikurse edhe në kompanitë e tjera, në një kompani telekomunikacioni ekzistojnë disa 

matje që kontrollojnë dhe përcaktojnë nëse një kompani është e suksesshme. 

Këto matje njihen me emrin KPI. Zakonisht ato përdoren për të nxjerr një vlerë nga 

aktivitete të pamatshme [15]. Një kompani telekomunikacioni ka shumë KPI. 

Nëpërmjet monitorimit, kontrollit dhe analizes së tyre, drejtuesit mund të gjejnë 

përgjigje të shpejta për pyetjet që kanë.  

Në këtë kapitull, paraqiten mënyrat sesi nëpërmjet modeleve të datamart-eve dhe 

zgjidhjeve BI, mundësohen matje të kompanisë.  

 

Në një kompani telekominikacioni, janë tre hapa që duhet të ndiqen për një CRM të 

sukseshëm [14]. 

 

- Identifikimi i klientëve me përfitueshmëri të lartë për kompaninë. 

- Analiza e nevojave të tyre 

- Ndërveprimi aktiv me ta, për të plotësuar kërkesat e klientëve. 

 

Në këtë pikë është BI që mund të ofrojë matje të shpejta të performancës së 

kompanisë, duke analizuar përdorimin e shërbimeve dhe duke ndihmuar në hapin e 

parë të proçesit të CRM [16].  

 

4.2 Përcaktimi i problemit 

Është pothuajse 10 herë më e shtrenjtë marrja e një klienti të ri, krahasuar me mbajtjen 

e klienteve ekzistues, të kënaqur me shërbimet e ofruara [17].  Prandaj fokusi i 

kompanive është i drejtuar te mënyrat sesi mund ti mbajnë të kënaqur klientët e tyre.  
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Për mbajtjen e klientëve, nevojiten njohje të mira të segmentimit të klientëve. Sepse në 

bazë të segmentimit mund të ndërtohen produkte që kanë për synim te rrisin 

përdorimin e shërbimeve nga një segment i caktuar klientësh. 

Me një bazë të segmentuar të klienteve në karakteristika apo sjellje, mund të ndërtohen 

oferta dhe produkte që synojnë të kenë sukses në një segment të caktuar klientësh. Në 

këtë mënyrë është më e lehtë të matet nesë impakti i përfitimit nga oferta është sikurse 

parashikohej. KPI në telekomunikacion, janë edhe të tipit kontrollues për ecurinë e 

aktivitetit të sistemeve. 

 

Për rastin tonë duhet të ndërtohen modelet dhe zgjidhjet, për KPI e mëposhtëm: 

 

2-KPI-Segmentimi ARPU (Average Revenue Per User) 

Është matja që tregon të ardhurën mesatare të një klienti në një rrjet 

telekomunikacioni. Vlera e këtij KPI, për çdo segment klientësh është e rëndësishme 

për të identifikuar se cilët kliente duhet të jenë synimi i ofertës së ardhshme. Po kështu 

për të parashikuar të ardhurat që do të vinë prej këtyre klienteve. Nëse ky KPI 

analizohet për një kohë të vazhdueshme, kuptohen kapërcimet e klientëve nga një 

segment në tjetrin. Lëvizjet në nivele më të ulta, tregon një shenjë për mundësi largimi 

nga kompania. Në termin e telekomunikacionit njihet me termin fenomeni „churn‟ 

[17]. 

2- KPI-Segmentimi MOU (Minutes of Usage) 

Përcakton për çdo segment klientësh, mesataren në minuta të përdorimit të për thirrjet. 

Zakonisht janë matje që lidhen me planet tarifor, për të kuptuar problematikat apo 

suksesin e një plani të caktuar. Është një indikator shumë i mire, për të përmirësuar 

shërbimet në drejtim të ofertave të marketing-ut. 

 

3- KPI –Performanca e ofertës 

Indikator specifik për matjen e performancës së ofertës së fundit që kompania ka 

nxjerrë. 

4- KPI për kontrollin e balancave të klientëve 

Është matje cilësie e sistemit, që siguron se balancat e klientëve me parapagim janë 

azhornuar si duhet në linjë të drejtë me veprimet që ata kanë kryer. 

 

5- KPI për kontrollet e sigurimit të të ardhurave 

Këto matje kontrollojnë në çdo kohë që të gjitha rekordet që kalojnë në platformat e 

rrjetit, gjithashtu kalojnë edhe në platformën e faturimit. 

 

4.3 Analiza e problemit dhe zgjidhja e problemit  

Fillimisht do të trajtojmë zgjidhjen për tre KPI e parë. 

  

Në skenarin tonë, për të patur si rezultat KPI e mësipërm, duhet që së pari 

konceptualisht: 
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- Të identifikohet informacioni prej nga duhet të dalin këto matje. 

- Të bëhet një ndërlidhje e burimit të informacionit me destinacionin. 

- Të ndërtohet proçesi që nxjerr, transformon, pastron dhe ngarkon të dhënat në një 

database destinacion. 

- Të prodhohen matjet e sipër përmendura. 

 

Në përshkrimin e kësaj zgjidhjeje, nuk do të detajohemi në zbatimin e triologjisë 

konceptual/llogjik/fizik (u trajtua në kapitullin 3). 

 

Referuar shumicës së teknikave për ndërtimin e DWH/datamart, analiza e kërkesave të 

përdoruesit është hapi i parë që fillon proçesi i ndërtimit të DWH/datamart. 

Duke ndjekur modelin Kimball, identifikojmë elementët bazë të modeleve shumë 

dimensionale, që përmblidhen në matricën e lidhjes Dimension/Fakt/Matje (tabela 4.1). 

Ndërtimi i datamart-it do të bazohet mbi këtë matricë që pëcakton qartë elementët e 

skemës. Në gjuhën shumë dimensionale, kjo tip skeme njihet me termin „Fact-

Constellation‟. Këto janë skema Star të bashkuara dhe tabelat Fakt ndajnë dimensonet 

midis tyre [12]. 

 

 

Tabela 4.1 Matrica e lidhjes Dimension/Fakt 
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Tabela Fakt 

Trafiku 
X X X X 

  
X 

 

 Tabela Fakt 

Te ardhurat     
X X X 

  Tabela Fakt 

MOU     
X X X 

  Tabela Fakt 

Rimbushjet 

    

X X X X X 

 

 

 

 

Për skenarin tonë dimensionet janë: 

 

 Kohë - Ruan informacionin e kalendarit. Niveli më i thellë i detajimit është 

dita. 

 Klientët- Ruan informacionin e detajuar të klientëve. 

 Plan Tarifor- Ruan informacionin e planeve tarifore që aplikohen në faturimin e 

trafikut 
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 Kategori GSM- Ruan profilin e klientit (me para pagim/me kontratë) 

 Tipi i rimbushjes- Ruan informacionin e tipit të rimbushjes (kartë gervishëse, 

rimbushje elektronike 

 Balanca – Ruan informacion mbi balancat ku bëhet rimbushja, që mund të jetë 

balance monetare apo njësish. 

 Seg-Kohë- Ruan informacion të kohës me muajin si niveli me i detajuar i 

informacionit. 

 Segmentim - Ruan detajet e segmenteve ku përfshihen emri i segmentit, vlera 

më e lartë dhe më e ulët dhe një indikator për matjet që segmenti i referohet. 

Zakonisht këto segmente janë lista të përcaktuara nga marketing-u për 

segmentimin e të ardhurave, minutave të trafikut apo rimbushjet.  

 

Ndërsa tabelat Fakt janë: 

 

 -Tabela Fakt -Të ardhurat që ruan segmentin e të ardhurave të çdo klienti për 

çdo muaj. 

 -Tabela Fakt-Trafiku që ruan një informacion dinamik për klientët në drejtim të 

trafikut të thirrjeve për destinacion dhe gjithashtu të ardhurat që gjeneron për 

çdo ditë. 

 -Tabela Fakt MOU ruan segmentin që i përket çdo klienti në lidhje me minutat 

e trafikut të thirrjeve për çdo muaj 

 -Tabela Fakt-Rimbushje ruan segmentin e rimbushjeve të çdo klienti për çdo 

muaj. 

 

Bazuar në kërkesat e mbledhura, matjet janë shuma e shpenzuar për thirrje, kohëzgjatja 

e thirrjeve dhe minutat e trafikut për çdo muaj. 

 

Skema e datamart-it paraqitet si më poshtë: 
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Dimensioni P. Tarifor

PK TPID

 Emri_TP

 Pershkrimi

Tabela Fakt-Trafiku

PK Klient_id

PK TID

PK Dest_id

 Kohezgjatja

 Shuma

Tabela Fakt-MOU

PK SID

PK SK_ID

PK Klient_id

 MOU

Dimensioni Segmentim

PK SID

 Pershkrimi

 Vlera_ulet

 Vlera_larte

 Matje

Dimensioni Kategori GSM

PK KAT-ID

 Emri_Kategorise

Dimensioni Seg-Kohe 

PK SK_ID

 Muaj

 Tre_mujor

 Vit

Dimensioni-Klientet

PK Klient_id

 Emri

 Data_aktivizimit

 Kat_id

 dt_fillimit

 dt_mbarimit

 Mosha_klientit_ne_rrjet

 Tp_id

Dimensioni Balanca

PK Balanca-ID

 Emri_Balances

Dimensioni Tipi rimbushjes

PK RID

 Emri_Tipit

 Pershkrimi_Tipit

Tab Fakt-Rimbushje

PK SID

PK Klient_id

PK SK_ID

PK RID

 Balanca_id

 Vlera

Dimensioni Destinacion

PK Dest_id

 Emri

 Pershkrimi

Dimensioni Kohe

PK TID

 Dita

 Java 

 Muaji

 Viti

Tabela Fakt-Te ardhurat

PK SK_ID

PK Klient_id

PK SID

 Shuma

 
Figura 4.2 Skema e datamart-it të ndërtuar 

 

 

Informacioni që duhet të popullojë këtë datamart nxirret nga sistemi i faturimit.  

 

 

4.4 Metoda e aplikuar për grumbullimin e informacionit 
  

Për zgjidhjen e problemit në situatën tonë, aplikohen proçeset ELT për të tërhequr të 

dhënat si (trafiku i tarifuar, rimbushjet e kryera, apo transaksionet e tjera që ndikojnë 

në balancën monetare të klientëve). Metoda ELT është përzgjedhur për tre arsye: 

 

1-Sistemi i faturimit dhe ai i skemës së datamart-it kanë të njëjtin tip databazë (Oracle). 

 

2-Minimizon impaktin që mund të ketë nxjerrja e informacioneve nga sistemet 

operacionale, për aq kohë sa nuk ndodh asnjë transformim i bazuar në këto burime.  

 

3-Për të patur një perfomancë sa më të mire, në proçesin e nxjerrjes së informacionit 

nga sistemet oparacionale, përderisa mekanizmat e brëndëshme të Oracle mundësojnë 

një zgjidhje efiçente.  

 

Në thelb të proçeseve ELT, janë ndërtuar proçedura databaze për të nxjerë 

infomacionin nga tabelat burim, për ta kaluar në disa tabela Stage dhe pas për 

përpunimin e të dhënave për në datamart. Informacioni që nxiret nga tabelat e sistemit 

të faturimit, është i papërpunuar, për të minimizuar kohën e ekzekutimit të kërkesave 

në sistemin e faturimit. 
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Diagrama e mëposhme paraqet proçeset ELT të ndërtuara për nxjerrjen, ngarkimin dhe 

transformimin e të dhënave: 

 
 

 

 

       

 

 

 

                                            

                            Sistemi i faturimit        Datamart 

 

Figura 4.3 Skema e proçeseve ELT 

 

Popullimi i datamart-it bëhet me frekuencë ditore, duke trajtuar fillimisht dimensionet 

e ndryshuara dhe ngarkimin e rekordeve Fakt të shtuara.  

 

1- Nxjerrja e informacionit të ndryshuar çdo ditë drejt zones Stage bazohet në dy hapa: 

 

a)- Nxjerrja e të dhënave të dimensioneve. Të gjithë dimensionet, nxiren ashtu si janë 

prej burimeve dhe ngarkohen në zonën Stage. Kuptohet nga lista e fushave të secilit 

dimension, përzgjidhen ato fusha të cilat duhen për datamart-in tonë.  

 

b)- Nxjerrja e rekordeve Fakt të shtuara. Përcaktimi i informacionit të shtuar bazohet 

në elementin Datë, në tabelat burim. Informacioni i një dite më parë do të nxirret nga 

tabelat e sistemit burim, për tu ngarkuar në tabelat Stage.  

 

Duhet theksuar gjatë punës mund të ketë probleme me vetë informacionin e ruajtur në 

sistemin burim, që përcakton nevojën e ndërtimit të proçedurave të veçanta të cilat 

merren me kontrollin dhe mbivendosjen e të dhënave të burimit të ndryshuara me datë 

të mëpasme, si psh informacioni i datës 3 Shkurt, për ndonjë arsye teknike ndryshon në 

date 5 Shkurt në sistemet burim.  

 

2-Transformimi dhe ngarkimi i të dhënave 

 

-Transformimi dhe ngarkimi i dimensioneve.  

Gjatë momentit të transformimit, kontrollohet për rekorde të shtuara, apo për ndryshim 

fushash në secilin prej tabelave që u ngarkuan në Stage. Për ndryshimin e 

informacionit të emrit të një klienti, nuk ruhet historiku në tabelën dimension. Ky 

ndryshim nuk konsiderohet i rëndësishëm për datamart-in. 

Emri i ndryshuar do të mbivendoset në rekordin e dimensionit përkatës Klient. Pra 

aplikohet tipi 1 i teknikës së ruajtjes së ndryshimeve të dimensioneve.  
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Klienti 

Key (PK) 

 

Klient_id(

NK) Emri  

Data_aktivi

zimit Kat_id 

Dt_fillimit Dt_mbarim

it 

26938 35001 aaa bbb 

RR. Sami 

Frasheri 01 03/02/10 

 

  

   

 

 
 

  

Klienti 

Key(PK) 

Klient_id(

NK) Emri  

Adresa e 

Klientit Kat_id 

Dt_fillimit Dt_mbarim

it 

26938 35001 aaa cccc 

RR. Sami 

Frasheri 01 03/02/10 

 

 

Figura 4.4 Tipi 1 i ruajtjes së ndryshimeve të dimensioneve 

 

Të njëjtën tip teknike, përdorim edhe për ndryshimet në emërtim të dimensioneve të 

tjera të skemës. 

Ndërkohë nëse për një klient ndryshon fusha e kategorisë (me parapagesë/ me 

kontratë), atëherë në tabelën dimension do të aplikohet tipi 2 i teknikës, duke shtuar një 

rekord të ri dhe rekordi i vjetër përcaktohet me datë mbarimi, për të ruajtur historikun. 

Normalisht një tjetër SK do të gjenerohet për këtë rresht të ri.  

Ndryshimi i kësaj fushe në informacionin burim, konsiderohet i rëndësishëm për 

datamart-in. 

                                                  

 

 

       

 

             

       Tabela Fakt 

   Thirrjet e klientit 

 

 

 

 

                      

Figura 4.5 Tipi 2 i ruajtjes së ndryshimeve të dimensioneve 

Dimensionet e kohës popullohen sipas të njëjtës metodikë që ndoqëm për zgjidhjen në 

kapitullin 3. Ndërsa dimensioni Segmentim, ngarkohet prej skedarëve të jashtëm, me 

vlerat që krijon marketing-u.  
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Gjithashtu transformohet edhe informacioni i trafikut të detajuar, që ndodhet në Stage. 

Para ngarkimit në datamart, ai pajiset me gjithë SK më të fundit të dimensioneve.  

 

Mbi informacionin e detajuar në zonën Stage, që ruhet në formë të normalizuar, 

aplikohen përmbledhjet e të dhënave për tu përshtatur me strukturën e datamart-it. 

Edhe kjo pjesë e ELT bazohet në proçedura databaze. 

Për transformimin dhe e ngarkimit të informacionit në tabelave fakt, do të ndjekim 

llogjikisht hapat e shpjeguara për ngarkimin e të dhënave Fakt, në zgjidhjen e kapitullit 

3. 

Hapat e ngarkimit të të dhënave në tabelat fakt, fillojnë me Tabela_Fakt_Trafiku, ku 

vlera më atomike e lidhur me kohën është dita. Për të vijuar me Tabela_Fakt-

Të_ardhurat, Tabela_Fakt-MOU, Tabela_Fakt-Rimbushjet, ku vlera më atomike e 

lidhur me kohën është muaji. 

Tabela_Fakt-Të_ardhurat popullohet me informacionin e përmbledhur të të ardhurave 

mujore të çdo klienti, bashkë me segmentimin ku bën pjesë. 

Tabela_Fakt-MOU popullohet me minutat e përdorimit të klientit, të përmbledhura 

sipas muajit dhe segmentimit ku bën pjesë. 

Tabela_Fakt-Rimbushjet popullohet me rimbushjet mujore, të përmbledhura për çdo 

klient, sipas tipit të rimbushjes dhe segmentimit ku bën pjesë.   

 

Veçanërisht për rastin e datamart-it të sipërpërmendur, që gjeneron KPI mujor, është e 

rëndësishme kontrolli të dhënave burim, për tu siguruar që çdo e dhënë e muajit është 

në zonën Stage. Kodi i proçedurës së një rasti kontrolli është si më poshtë: 
 

CREATE OR REPLACE PROCEDURE KONTROLL_TABELA_STAGE_TRAFIKU(START_DT DATE, END_DT DATE) IS 

V_SQL_STRING VARCHAR2(1000); 

CURSOR C_DIFF (START_DATE DATE, END_DATE DATE) IS 

SELECT TABELA_BURIM.DATE_OF 

FROM 

( 

SELECT COUNT(*) NO_OF_REC, TO_CHAR(CD.RATE_DT, 'DD/MM/YYYY') DATE_OF FROM 

Tabela_Stage_Trafiku CD 

  WHERE TRUNC(CD.RATE_DT) between START_DATE and END_DATE  

  GROUP BY TO_CHAR(CD.RATE_DT, 'DD/MM/YYYY') 

)TABELA_DWH, 

( 

SELECT COUNT(*) NO_OF_REC,TO_CHAR(CD1.RATE_DT, 'DD/MM/YYYY')DATE_OF FROM 

Tabela_Burim_trafiku CD1 

  WHERE TRUNC(CD1.RATE_DT) between START_DATE and END_DATE  

  GROUP BY TO_CHAR(CD1.RATE_DT, 'DD/MM/YYYY') 

)TABELA_BURIM 

WHERE TABELA_DWH.DATE_OF = TABELA_BURIM.DATE_OF 

AND TABELA_BURIM.NO_OF_REC != TABELA_DWH.NO_OF_REC; 

BEGIN 

  FOR V_DIFF IN C_DIFF(START_DT, END_DT) LOOP 

  V_SQL_STRING:=  'insert /*+ APPEND */ into TABELA_STAGE_TRAFIKU 

  (select MSG_ID, MSG_ID2, SPLIT_ROW_NUM, ACCOUNT_NO, SUBSCR_NO, 

SUBSCR_NO_RESETS, EXTERNAL_ID,   POINT_ORIGIN, POINT_TARGET, RATE_DT, 

TRANS_DT, PRIMARY_UNITS, AMOUNT, COMP_STATUS, CDR_STATUS, 

TOTAL_UNIT_CREDITS_VALUE, BALANCE_ID, BALANCE_COUNT, CHARGED_AMOUNT, 

AUT_ID 

  FROM Tabela_Burim_trafiku 

  WHERE TRUNC(RATE_DT) = TO_DATE('''||V_DIFF.DATE_OF||''',''DD/MM/YYYY'') 

  MINUS 

  select * from Tabela_Stage_Trafiku cdc 

  where trunc(cdc.rate_dt) = 

TO_DATE('''||V_DIFF.DATE_OF||''',''DD/MM/YYYY''))'; 

  dbms_output.put_line(V_SQL_STRING); 

  execute immediate V_SQL_STRING; 

   COMMIT; 

  END LOOP; 

END KONTROLL_TABELA_STAGE_TRAFIKU; 
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Mbas popullimit të datamart-it, përdoren mjete të ndryshme BI për të nxjerr analizat e 

kërkuara të perdoruesit. Këto mund të jenë raporte, kube OLAP, dashboard-et (do të 

prezantohen në vijim). 

 

Më poshtë do të demostrojmë hapat që duhen ndjekur për ndërtimin e një kubi OLAP 

për analizën e ofertës së fundit që ka prezantuar në treg.  

Kompania ka nxjerr nje ofertë të re në fillim të vitit 2014, me qëllim rritjen e bazës së 

klientëve, por edhe shtimin e përdorimit veçanërisht për destinacion 1 dhe destinacion 

2. Personat përgjegjës për këtë ofertë, janë të prirur për të patur analiza sa më të 

larmishme grafike, lidhur më ecurinë e kësaj oferte. Ata duan të kenë mundësinë e 

kontrollit të ofertës nga disa drejtime, sikurse janë: data, muaji, viti, plani tarifor.  

 

4.5 Ndërtimi i kubit OLAP 

Të dhënat në DWH/Datamart mund të shqyrtohen dhe të analizohen në një sërë 

mënyrash. Një model shumë i zakonshëm analizimi përfshin përdorimin e një motori 

përpunimi analitik (OLAP). OLAP është termi i cili përdoret më shpesh për 

përshkrimin e një numri të madh analizash. Ai jep mundësinë e analizimit të të 

dhënave nga prespektiva të ndryshme të kërkuara më sipër si dhe ofron analiza që 

shtrihen në historik të dhënash dhe ofron fleksibilitet të lartë [11]. 

 

Produktet e OLAP-it mund të ofrojnë një sërë aftësish analizuese të avancuara, të tilla 

si: qarkullimi i të dhënave për analiza shumë dimensionale, funksionaliteti statistikor, 

aftësia për të kaluar nga të dhënat e një niveli të lartë në nivelet pasuese me detaje për 

analiza ndërvepruese [11]. 

 

Motorët e OLAP-it mund të shfrytëzohen për performancë të lartë dhe analiza të 

zgjeruara për instrumentet e posaçme të raportimit dhe të kërkimeve. Ato përdoren 

edhe për aplikacionet e specializuara dhe të paketuara ose sistemet e personalizuara të 

informacionit ekzekutiv. Zakonisht OLAP derivon nga një model star. Gjithashtu kubet 

OLAP përmbajnë atribute dimensionale dhe informacion Fakt, por aksesohen nga 

gjuhë me mundesi më të mira analitike sesa SQL, si XMLA dhe MDX. 

 

OLAP të mundëson një pamje shumë dimensionale të informacionit.  

 

Në skenarin tonë do të përdorim SpagoBI, si një mjet me kod të hapur për teknikat BI.  

 

Ai ofron një rang të lartë funksionesh analitike, një shtresë të pasur semantike dhe 

mundësi shumë të përparura të vizualizimit të analizave. Skema e mëposhtme 

përmbledh modulet që SpagoBI përmban [35]: 
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Figura 4.6 Burim nga Spago BI 

 

-SpagoBI Server është një aplikacion web i bazuar mbi serverin J2EE. Është i 

aksesueshëm nga çdo shfletues web. Ofron të gjitha funksionalitet  e  BI. 

 

-SpagoBI Meta është një amjent i integruar zhvillimi. Ofron mundësinë e ndërtimit të 

shtresës semantike me anë të modeleve të të dhënave që mund të ndërtohen. Është 

ambjent grafik prej të cilit ndërtohen modelet e biznesit. Përdoret nga përdoruesit për 

të kërkuar modelet e biznesit, para se të ndërtojnë dokumentet analitike. 

 

-SpagoBI Studio është gjithashtu ambjent zhvillimi. Mundëson krijimin e 

dokumenteve analitike (grafe, raporte, dashboard-et). Është një ambjent grafik që lejon 

ndërtimin, ndryshimin apo testimin e dokumenteve analitik. 

Komponentët e mësipërm, do të përdoren për ndërtimin e kubit OLAP. 

 

Për aq kohë sa vetë përdoruesve, do tu ofrohet mundësia e analizimit të informacionit 

nga disa dimensione, duhet që fillimisht të ndërtojmë me anë të SpagoBI Studio 

modelin e biznesit. Ai do të përmbaj elementët kyç të kubit, sipas gjuhës së vetë 

biznesit. Ndërtimi i këtij modeli me terma të njohura nga vetë përdoruesit, e bën kubin 

OLAP të pranueshëm dhe të përdorshëm prej tyre [19]. 

 

Modeli i biznesit i ndërtuar më poshtë, lidhet llogjikisht me modelin fizik që bazohet 

mbi datamart-in e ndërtuar më sipër. 

 

Ai përbëhet nga tabela Fakt trafiku, që e përzgjedhim të tipit Kub.  

Bazuar në elementët përbërës të kubit OLAP, duhet të përzgjedhim cilat do të jenë 

dimensionet e kubit. Për të analizuar trafikun e thirrjeve, në bazë të kërkesës 

përzgjedhim atributet të cilat janë si në figurën më poshtë: 
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Figura 4.7 Përcaktimi i dimensioneve të kubit 

 

Referuar kërkesës specifike, midis dimensioneve duhet të krijojmë një hierarki, e cila 

do të shërbejë për mënyrat e grupimit për analizimin e të dhënave. Hierarkia e 

përcaktuar në ketë rast është si në figurën e mëposhtme: 

 

 
 

Figura 4.8 Zgjedhja e hierarkisë të kubit OLAP 

 

Mund të shtohet në hierarki edhe plani tarifor, nëse do të nevojitet për analiza të 

mëtejshme. 

Gjithashtu zgjedhim matjet e kubit për të cilat jemi të interesuar në analizat e trafikut. 

Për çdo matje përzgjidhet formula që duhet të përllogaritet. 

 

Matjet për kubin e ndërtuar për performancën e ofertës janë: numër_unik i klientëve që 

bëjnë trafik, totali i thirrjeve, totali i kohëzgjatjes, totali i shumës. 
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Mbasi ndërtohet modeli, mund të gjenerohet për tu publikuar në serverin Spago BI. 

Nëpërmjet web-it, klientët mund të përftojnë analizat e kërkuara. 

Modeli OLAP Mondrian është një  OLAP (me kod të hapur) i shkruar në Java. 

Mbështet shprehjet shumë dimensionale dhe gjithashtu XML për analizat. Spago BI 

jep mundësinë e përdorimit të ketij modeli. Përcaktimi i rregullave të ndërtimit të 

OLAP që përmendëm më sipër, sipas modelit Mondrian përmblidhen në një skedar 

XML, që transferon në server llogjikën e kubit të ndërtuar. 

4.6 Analizat e përftuara nga baza e të dhënave për eksperiment 

Kubi OLAP i ndërtuar u testua mbi një bazë të dhënash për eksperiement. 

Ai mund të aksesohet nga web-i dhe pëdoruesi mund të gjenerojë vetë analizat e tij, 

gjatë veprimeve të mundëshme mbi kubin OLAP. Analizat që mund të përftojnë 

përdoruesit bazuar mbi kubin e mësipërm janë nga më të larmishmet. Për të përftuar 

analizat e tyre, përdoruesit do të jenë në gjendje të përdorin gjithe tipet e operacioneve 

mbi kubet OLAP: drill_up, drill_down, pivot, etj 

Analiza 1 

Duke u përqëndruar në analizat e trafikut për ofertën specifike, fokusohemi te analiza e 

trafikut në dy destinacionet, që janë fokus i kësaj oferte: Destinacioni1, Destinacioni 2 

Përdoruesit fundorë mund të marrin analiza të larmishme prej kubit të ndërtuar. 

Në figurën e mëposhtme shfaqet analizat e trafiku për dy destinacionet, përgjatë 5 

mujorit të parë të viteve 2013, 2014.  

 

 
 

        Figura 4.9 Analiza 1- Krahasimi i trafikut mbi bazë e të dhënave për eksperiment 

 

-Nga analizat e trafikut për secilin nga 5 muajt e këtyre viteve, rezultoi që trafiku 

specifikisht për dy destinacionet e interesuara është në rritje gjatë 5 mujorit të parë të 

vitit 2014, çfarë tregon impaktin e mire të ofertës. 
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Matja e kubit që ka lidhje me numrin unik të klientëve të cilët kanë bërë trafik në këto 

destinacione, është rritur ndjeshëm dhe ka shtuar me gati 30% bazën e klientëvë që 

janë aktivë në trafikun ndaj këtyre destinacioneve. 

 

Nga grafiku i mëposhtëm duket që vetëm trafiku drejt destinacionit 1 gjatë 2014, po 

përbën rreth 50% të minutave total të trafikut. Kjo tregon një përdorim të lartë të kësaj 

oferte. 

 

 

 
 

Figura 4.10 Analiza1 Përdorimi i rrejtit drejt destinacionit 1 

 

 

Një pikë kryesore e analizës së ofertave ështe si kanë ecur të ardhurat e kompanisë që 

vijnë nga trafiku i klintëve në këto dy destinacione e shpërndarë sipas planeve tarifor. 

Analizat e OLAP mund të thellohen akoma më tej përsa i përket analizës së detajuar të 

përdorimit të ofertës për çdo njërin nga planet tarifor. 

 

Klientët e cilit plan tarifor e kanë përdorur më shumë oferën? 

 

Kështu mbi kubin zgjedhim si dimensione Planin Tarifor dhe konkretisht muajin Prill  

për të krahasuar të ardhurat.  Rezultati tregon se pavarësisht se oferta ofronte çmime 

më të ulëta në trafikun drejt Destinacioni1 dhe Destinacioni1, përsëri të ardhurat që i 

vijnë kompanisë prej kësaj ofertë janë në vlera të përafërta me vlerat përkatëse të vitit 

2013. 
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:  

 

Figura 4.11 Analiza 1 sipas planit tarifor  

 

Rezultat 1 

 

Pra si rezultat i analizave të mara më sipër dalin dy përfundime: 

 

Oferta e re ka rritur bazën e klientëve aktive me 30% 

-Të ardhurat që nxjerr kompania nga trafiku drejt destinacioneve të ofertës janë të 

përafërta për të dy vitet 2013 dhe 2014, edhe pse vlera e faturimit nga oferta e re është 

më i ulët. Prej sa më sipër, oferta konsiderohet me efekte të suksesshme dhe detyra e 

drejtuesve të kompanisë është të punojnë në drejtim të reklamës për të ofruar sa më 

shumë klientë drejt kësaj oferte. 

 

Bazuar mbi modelin e datamart-it te mësipërm mund të ndërtohen edhe kube të tjera të 

cilat  japin përgjigjen e shumë analizave që kanë lidhje segmentimin e klienteve si me 

poshtë: 

Analiza 2 

 

Si është segmentimi i të ardhurave prej klienteve të kompanisë ? Cilët janë klientët që i 

sjellin më shumë përfitime kompanisë? Çfarë profili kanë? Cili do të jetë segmenti i 

klientëve ku kompania duhet të fokusohet për ofertën e ardhshme? 

Këto analiza mund të meren mbi datamart-in e ndërtuar.   
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Figura 4.12 Analiza -2 Segmentimi i bazës së klientëve për eksperiment  

 

Rezultati 2 

 

Nga rezultati i të dhënave për eksperiment, vihet re se numri i klientëve që sjellin 200-

300 lek të ardhura është më i lartë, krahasuar me segmentet e tjera të të ardhurave. 

Nga ky rezultat mund të përllogaritet edhe ARPU për çdo segment. Gjithashtu nëse 

identifikohen klientët që sjellin më shumë të ardhura, marketing-u duhet të fokusohet 

te këta klientë për ofertën e ardhshme. Po kështu duhet të ofrojnë, oferta të 

personalizuara për ti mbajtur sa me gjatë të kënaqur me shërbimet e kompanisë. 

Analiza 3 

Cilët janë klientët mbi të cilët duhet të përqëndrohet kompania për rritjen e përdorimit 

të shërbimeve të saj? Ose e thënë ndryshe, cilët janë ata klientët me gjasa për tu 

larguar.  

Përgjigjen e kësaj pyetje mund ta marrin prej rezultatit të OLAP si më poshtë: 

 

 
 

Figura 4.13 Analiza 3 Segmentimi i bazës së klientëve për minutat e përdorimit 
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Rezultate 3 

 

Prej këtyre rezultateve, kompania duhet të përqëndrohet në klientët me përdorim të ulët 

apo të mesëm për të rritur përdorimin e rrjetit. Nga rezultati numri i klientëve me 

përdorim 0-25 minuta është i konsiderueshëm krahasuar me totalin e klientëve pjesë e 

këtyre eksperimenteve. Këta klientë duhet të jenë pjesë e analizave më të detajuara për 

të kuptuar problemin që lidhet me ta. Duhet të investigohet më tej mbi këtë tipologji 

klientësh  me analiza të mëtejshme, për të kuptuar arsyen e përdorimit të ulët.  

Mbase mund të shkaktohet, prej ndonjë problemi që lidhet me ndonjë problem 

mbulimi, rrjeti, etj 

Zakonisht këta klientë mund të jenë potencial për të shkëputur mardhënjet me 

kompaninë, duke kaluar në një operator tjetër. Prandaj normalisht vendimet që merren 

mbas këtij rezultati, kanë lidhje ndërtim të ofertave specifike të favorshme për këtë 

grup klientësh, për ti kthyer në klientë aktivë dhe të kënaqur të kompanisë 

 

Analiza 4 

 

Nëse do të shkonim më tej në llogjikën e segmentimit, një tjetër informacion i 

rëndësishëm për të cilin duhet të njihet baza e klientëve, janë rimbushjet. 

Procesi i rimbushjes mbahet në monitorim të lartë, sepse lidhet në mënyrë të 

drejtëpërdrejtë me të ardhurat e kompanisë. 

Cili është segmentimi mujor i rimbushjeve? Si i përdorin klientët rimbushjet e tyre? 

Cili zë i rimbushjeve të njësive përdoret? 

 

 

 
 

Figura 4.14 Analiza 4 Segmentimi i bazës së klientëve bazuar në rimbushje 
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Rezultat 4 

 

Rezultati i marrë, tregon që rimbushjet me vlerë 500-800 janë më të përhapura në këtë 

bazë për eksperiment. Ҫka tregon se drejtuesit mund të parashikojnë të ardhurat që do 

të ketë kompania, meqënëse rimbushjet lidhen direkt me të ardhurat që i vijnë 

kompanisë. 

Apo segmentimi i rimbushjeve në njësi, sikurse janë minutat ndërkombëtare më 

poshtë, që gjenerohen nga OLAP: 

 

 

 
 

Figura 4.15 Segmentimi i minutave ndërkombëtare 

 

Ҫfarë tregon se klientët që blejnë më shumë minuta ndërkombëtare nga baza që u morr 

për eksperiement, janë ata të segmentit 61-90 minuta.Në bazë të rezultatit drejtuesit 

mund të parashikojnë tarifat e interkonjeksionit që lidhen me përdorimin e rrjetit drejt 

operatorëve ndërkombëtare. 

 

Analizat mbi këtë datamart mund të shtrihen sado në kohë. 

Analiza 5 

Një analizë e shpeshtë që duhet për drejtuesit, është edhe ecuria e sjelljes së klientëve e 

shtirë në kohë. Kjo analizë kërkohet si për trafikun realizuar prej klientëve, por edhe 

për veprime të tjera sikurse janë rimbushjet, blerjet e ofertave etj. Ecuria e klientëve e 

shtrirë në kohë, përbën një informacion kyç për monitorimin e sjelljes së klientëve 

[20]. 

Më poshtë është një nga rezultatet e përftura nga OLAP i mësipërm për të kuptuar 

shpërndarjen e të ardhurave të një muaji sipas moshës së klientëve në kompani. 

Mosha e klientëve në kompani ka lidhje më kohën kur klienti ka lidhur kontratën. 

Kështu për këtë kërkese marim rezultatin e mëposhtëm: 
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Figura 4.16 Analiza 5 – Shpërndarjen e të ardhurave të një muaji sipas moshës së 

klientëve në kompani 

 

Rezultate 5 

Klientët që kanë lidhur kontratë në muajt paraardhës, vazhdojnë të jenë po aq aktivë në 

rrjet edhe në muajt vijues. Abonentët e krijuar në Mars 2009 kanë një performancë më 

të mirë krahasuar me të tjerët. Për të gjetur arsyen përse diferencon ky muaj, drejtuesit 

mund të futen më thellë në analizime me anë të operacioneve OLAP, për të kuptuar 

nëse ky rezultat ka lidhje me ndonjë ofertë, destinacion apo me një plan tarifor 

specifik. 

Analiza 6 

Gjithashtu me vlerë eshtë kontrolli i ecurisë së klintëve në bazë të moshës së tyre me 

kompaninë. Kështu analiza e mëposhtme tregon ecurinë në muaj, për klientet e 

rregjistruar në Janar 2009. 

 

 
 

Figura 4.17 Analiza 6 – Ecuria e klientëve në bazë të moshës së tyre me kompaninë 
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4.7 KPI  për kontrollin e balancave të klientëve 

 

Për kompaninë është shumë e rëndësishme analiza e kontrollit të balancave të 

klientëve. Ky kontroll ka të bëjë me analizën e gjthë veprimeve të sistemit të faturimit 

që ndikojnë në ndryshimin e balancës së klientit. Në thelb të kësaj analize është një 

rakordim i balances kryesore të klientëve në dy periudha kohore që mund të jenë dy 

ditë të njëpasnjëshme apo dita e pare e dy muajve vijues. 

 

Përcaktimi i problemit  

 

Departamenti financës kërkon një analizë mujore që mat indikatorin e diferencës së 

balancës ekzistuese së klientëve në fund të muajit, me atë që duhet të ishte nga 

përllogaritjet e gjithë veprimeve që ndikojnë në vlerën e balances.  

 

Analiza e problemit 

Sistemi i faturimit do të jetë burimi prej nga do të grumbullohen të dhënat e duhura. 

Nga analiza e problemit, u pëcaktuan në nivelin më të lartë entitet-et nga ku duhet të 

grumbullohen të dhënat. Të dhënat e mëposhtme përbëjnë bazën e modelimit 

konceptual të databazës që do të ndërtojmë. 

 

Kështu veprimet që ndikojnë në vlerën e balancës kryesore të një klienti janë: 

 

1-Rimbushjet- që është proçesi i shtimit të balancës kryesore me vlerë lekësh, prej 

rimbushjeve me karta fizike, elektronike, etopup, etj 

 

Ky veprim i kryer nga klienti shton balancën e klientit me vlerën përkatëse të 

rimbushjes. 

 

2-Trafiku- që është përdorimi i shërbimeve të rrjetit në drejtim të thirrjeve, mesazheve 

apo edhe shërbimi i të dhënave internet. 

 

Ky veprim i kryer nga klienti ul balancën e klientit me vlerën që kushton trafiku i kryer 

i klientit. 

 

3-Blerja e ofertave- është proçesi që zakonisht që ul vlerën e balancës me shumën që 

kushtojnë ofertat. Ofertat mund të jenë të larmishme që ofrojnë minuta, mesazhe apo 

shërbim të dhënash me një çmim më të ulët se normalisht. 

 

Ky veprim i kryer nga klienti ul balancën e klientit me vlerën që kushton oferta e blerë. 

 

4-Transaksionet e tjera- janë proçeset e tjera që ndikojnë në balancën e klientit, si 

transferimi i kreditit, aktivizimi i ndonjë shërbimi etj 

  

Ky veprim i kryer nga klienti ul balancën e klientit me vlerën totale të transaksioneve 

të tjera. 
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Gjithashtu është thelbësore të gjendet mënyra e kapjes së vlerës së balancave 

përkatësisht në dy periudhat kohore të kërkesës. 

Diagrama e mëposhtme paraqet skemën e zgjidhjes së problemit të kontrollit të 

balancave të klientëve: 
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Figura  4.18 Analiza për kontrollin e balancave të klientit 

 

Modelimi llogjik 

 

Gjatë këtij modelimi duhet të identifikojmë tabelat e sistemit burim, prej nga do të 

merren të dhënat për zgjidhjen e problemit. Si dhe të përcaktojmë mënyrën si do të 

bëhet nxjerja e informacioint. Modelimi llogjik përcaktoi llojin e të dhënave të 

nevojshme për ndërtimin e analizave. Për të dhënat që duhet të nxjerim, analizojmë 

burimin. Tabelat prej nga do të grumbullohet informacioni janë: 

 

-Tabelat e rimbushjeve në sistemin burim. Informacioni i rimbushjeve në sistemin 

burim është i shpërndarë në tabela të ndryshme që ruajnë informacionin sipas 

proçeseve të ndryshme të rimbushjes që mund të jenë: rimbushje fizike, rimbushje 

elektronike, etopup, etj. 

 

-Tabelat e trafikut në sistemin burim. Për të nxjerrë informacionin e trafikut nevojiten 

dy tabela: ajo e trafikut dhe balancave që ka afektuar trafiku i kryer 

-Tabela e veprimeve e blerjes të blerjes së ofertave.  

-Tabelat e veprimeve të tjera monetare. 

-Tabelat e gjendjes së balancave për çdo klient.  
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Modelimi Fizik 

 

Për modelimin fizik të databazës, aplikohen skripte DML, që krijojnë objektet e 

databazës tonë.  

 

Proçeset ELT 

 

Edhe në këtë rast, proçeset ELT që do të ndërtohen do të përbëhen nga dy tipe 

proçedurash: 

 

-  Proçedurat fillestare, që ngarkojnë informacionin për here të parë në databazën tonë 

- Proçedurat ditore që do të kujdesen për të grumbulluar informacionin e shtuar në 

burim. 

 

Janë ndërtuar proçedura në Oracle për secilin prej entiteve. Ato identifikojnë 

informacionin e shtuar për ta ngarkuar në tabelat destinacion. Ndryshimi i 

informacionit  në  këto tabela, përcaktohet nga elementi Datë, sepse të gjitha veprimet 

e përmendura më sipër në databazën burim ruhen së bashku me kohën e plotë kur këto 

veprime ndodhin. 

 

Analiza e përftuar (me vlera demonstrative): 

Si rezultat i modelit të ndërtuar përfitohet vlera e KPI që u kërkua.  

 

KPI_DIFERENCA (TBMP - TBM)  500.00  

 

Gjithashtu mund edhe të detajohen elementët që japin rezultatin e këtij KPI. Nëse 

duhet informacion më i detajuar, për elementët përbërës marrin raportin e përmbledhur 

të mëposhtëm (me vlera demonstrative): 

 

 

Tabela 4.2  Elementët përbërës të KPI3 

 

Koha_fillimit  01/06/2009 03:10:00  

Koha_mbarimit  01/07/2009 03:10:00  

Total_Balance_fillim (TBF) 2000 

Total Balance mbarim (TBM)  1000 

Total Balance mbarim sipas përllogaritjeve  

(TBMP= TBF -T+R- VT -RC- BO)  500 

Trafiku (T) 2600 

Rimbushjet (R) 1000 

Veprimet e tjera (VT) -200 

Blerje Oferte (BO) 100 
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Rasti i modelit të kësaj analize, kontrollon të dhënat e databazës, por edhe ndihmon në 

identifikimin e ndonjë problematike të mundëshme në sistemin e faturimit. 

Ky i fundit është edhe qëllimi i kësaj analize. Ҫdo vlerë më e lartë se normalja e lejuar 

për këtë KPI, do të vijojë me investigime në dy drejtime: 

 

 

1-Proçeset ETL të sistemit DWH, për tu siguruar që informacioni nga burimi  

është nxjerr, transformuar dhe ngarkuar në mënyrë korrekte. 

 

2-Proçeset e sistemit të faturimit, nëse bëhet fjalë për një keq funksionim të tij. 

 

Për të mundësuar investigime, në zbulimin e problemit të fshehur mbas vlerës së lartë 

të këtij KPI (sipër vlerave të lejuara), analizat mund të thellohen në nivel klienti. Në 

këtë mënyrë identifikohen klientët të cilët e kanë vlerën e indikatorit më e lartë se vlera 

e lejuar. 

 

 
 Gjithashtu vlen për tu përmendur se vlera e këtij KPI në kushte reale nuk mund të jetë 

asnjëherë 0, pasi në momentin që nxiren të dhënat e balances së klientit prej tabelës 

llogari_klienti, ai mund të jetë duke kryer një nga veprimet që përmendëm më sipër. 

Për këto veprime, ende mund të mos jetë rregjistruar rekordi përkatës. Prandaj vlera e 

lejuar e KPI, është një vlerë e vogël e ndryshme nga 0. 

 

Automatizimi i proçesit 

 

Përderisa kjo analizë është thelbësore për mbarëvajtjen e kompanisë, proçeset që 

gjenerojnë këto analiza, janë automatizuar për të mundësuar informacin të shpejtë dhe 

të saktë. 

 

 

 Automatizimi konsiston në: 

 

1-Ndërtimin e Job-eve në Oracle, që ekzekutojnë në një kohë të skeduluar proçedurat 

që realizojnë nxjerrjen e informacionit, transformimin dhe ngarkimin në databazën 

destinacion. 

 

2- Prodhimin automatik të analizave të përmbledhura apo të detajuara. 

 

3- Pamje grafike e rezultatit të Kpi (si do të ilustrojmë më poshtë). 
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4.8 KPI për kontrollet e sigurimit të të ardhurave 

 

Kontrolli dhe ulja e mundësive për humbje të ardhurash është një nga pikat kryesore të 

një kompanie telekomunikacioni. Fakti që informacioni rrjedh në disa platform, deri sa 

të përfundojë në sistemin e faturimit, shton mundësinë që për ndonjë arsye, të ketë 

rrjedhje të të ardhurave.  

 

Ajo duhet të sigurohet në çdo kohë që të gjitha rekordet që kalojnë në platformat e 

rrjetit duhet të kalojnë në platformën e faturimit. Drejtuesit e kompanisë shumë shpesh 

pyesin: 

1- Si mund të sigurohemi që çdo minutë nga trafiku i ruajtur në platformën MSC, 

gjeneron të ardhurat e një minute? 

2- A janë llogaritur në rregull faturat e klientëve me kontratë?  

3- Cilat janë rekordet që janë përjashtuar nga proçesi i faturimit? 

 

Përgjigjen e këtyre pyetjeve duhet ta gjenerojnë personat përgjegjës për sigurimin e të 

ardhurave. Sigurimi i të ardhurave është proçesi që kontrollon se kompania faturon dhe 

mbledh të ardhurat e plota të shitjeve dhe përdorimit të shërbimeve që ato ofrojnë. 

Ky proçes është një çeshtje shumë e hershme e kompanive celulare, për aq kohë sa 

kanë ekzistuar aparatet telefonikë [20].  

 

Burimet kryesore të humbjes së të ardhurave mund të jenë: 

 

- Të lidhura me rrjetin. 

Si për shembull: rekordet e thirrjve/sms/data që nuk kalojnë nëpërmjet switch-

it, rekordet që nuk rregullohen nga Mediation, rekordet që nuk janë të tarifuar 

në rregull nga sistemi i faturimit, gabimet e interkonjeksionit, etj 

 

- Të lidhura me Mediation. 

Si për shembull rasti kur, gjatë filtrimit të rekordeve me parapagesë/ apo me 

kontratë ndodhin problematika, rekordet e dyfishta që gabimisht mund të 

gjenerojë kjo platform. 

 

- Të lidhura me faturimin. 

Për shembull të lidhura me planin tarifor jo korrekt, ulje më e madhe e faturimit 

se ç‟duhet, faturimi i vonuar, etj. 

 

Kontrolli i këtyre problemeve të mësipërme monitoron humbjen e mundëshme e të 

ardhurave, që është diferenca e të ardhurave qe duhet të fitohej me vlerën aktuale të 

mbledhur. Për këtë KPI, nevojitet një sistem DWH. 

 

Si ndihmon një sistem DWH, në këtë proçes? 

 

Për aq kohë sa sistemi i DWH mund të integrojë të dhënat nga të gjitha burimet e 

kompanisë, mund të ndërtohen raporte dhe analiza që bazohen mbi bashkërendimin 

dhe ballafaqimin e të dhënavë nga shumë burime.  
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Në parim gjithë ky proçes, kërkon përplasje rezultatesh. BI kontribuon në identifikimin 

e këtij problemi. Zakonisht modeli i BI kontrollon të dhënat para dhe pas çdo elementi 

të sipër përmendur.  

Për shembull, trafiku kopjohet në DWH përpara se të futet në sistemin e Mediation dhe 

gjithashtu edhe pasi të dalë prej tij. Një shembull i një gabimi mund të jetë kur nje 

numër kalon nga numër me para pagese në numër me kontratë dhe Mediation e filtron 

për numër me parapagesë, sepse nuk ka marë akoma profilin e ndryshuar të numrit.  

 

Në përgjithsi, elementët më kryesor të raportimit BI, për ruajtjen e të ardhurave të 

kompanisë janë si më poshtë: 

Matje: Minutat e tarifuara/Minutat e origjinuara/Numri i thirrjeve/Shërbimet 

Dimensione: Produkte/Operatori Interkonjeksionit/Koha/ Tipi i thirrjes (Origjinuese, 

Terminuese)/Tipi i klientit (me parapagesë/ me kontratë)/Pajisje Rrjeti/ Destinacionet 

Skema e mëposhtme paraqet diagramën e kontrollit të sigurimit të të ardhurave, që 

mund të aplikohet në një kompani telekomunikacioni: 
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Figura 4.19 Proçeset e sigurimit të të ardhurave në kompani 

 

Kontrolli i informacionit si më sipër mundëson sigurimin e të ardhurave të kompanisë. 

DWH ndihmon në këtë proçes. Sapo kapet një devijim i rezultateve nga ballafaqimi i 

dy apo më shumë burime, investigohet në mënyrë më të detajuar mbi shkakun e 

problemit.  
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Mjetet e BI ofrojnë edhe një pamje vizuale të KPI që lidhen me sigurimin e të 

ardhurave. Nëpërmjet monitorimit të vlerave të KPI, që zakonisht është diferenca e 

lejuar midis rezultateve të dy sistemeve, kapet në momentin më të pare devijimet nga 

vlerat e lejuara dhe reagimi ndaj çdo problematike është më i shpejtë. 

 

4.9 Monitorimet e Kpi 

BI ofron vizualizime të tipit të ndryshëm sikurse janë: grafet, dashboard-et. 

Në çdo moment drejtuesit mund të kontrollojnë ecurinë e KPI të tyre [14]. Një nga 

matjet e rëndësishme që u intereson drejtuesve, tregon numrin e kontratave të lidhura 

me kompaninë në çdo ditë. Një shembull është si më poshtë, ku nga në atë moment 

është arritur 35% e KPI. Këto monitorime realizohen në mënyrë grafike si më poshtë:  

 

 
 

Figura 4.20 Vizualizim i KPI 

Dashbord-et 

Këto janë një tjetër mënyrë prezantimi i të dhënave të një sistemi DWH, që ofrojnë 

mjetet BI.Kjo mënyrë mundëson paraqitjen e rezultateve të përmbledhura vizualisht në 

një ndërfaqje lehtësisht të kuptueshme për drejtuesit e kompanisë. 

 

 
 

Figura 4.21 Shembull dashboard-i 
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4.10  Problematika të hasura gjatë punës së ndërtimit të datamart-it 

 

Problematika kryesore e ndeshur në disa raste të punës, lidhet me performancën e 

ekzekutimit të proçeseve ELT. Informacioni në rritje i datamart-it, solli probleme në 

ngarkimin e informacionit që shpesh reflektonte edhe në vonesa të ekzekutimit të 

kërkesave. Masat që u morën, lidhen me proçeset e optimizimit të databazës dhe 

proçedurave të ndërtuara në Oracle.  

Kështu disa nga hapat që ndoqëm për përmirësimin e performancës: 

 

1-Analiza dhe ndryshimi i parametrave të konfigurimit të databazës që ndikojnë 

drejtpërdrejtë në mënyrën e funksionimit të databazës. 

 

2-Përdorimi i paralelizmave mbi tabelat Fakt, për operacionet DML që ngarkojnë apo 

ndryshojnë të dhënat mbi tabelat e mëdha. 

 

3-Përdorimi i Hinteve optimizuese, në përmbajtje të proçedurave që realizojnë shtimin 

dhe ndryshimin e të dhënave në tabelat e mëdha.  

 

Si për shembull : insert /*+ APPEND */ into Tabela_Stage_Trafiku 

 

4-Ndarja në dy pjesë e volumit të punës së proçesimit ditor të Fakteve, për të përftuar 

një performance më të mire. Kështu një job i cili ishte menduar të ekzekutohej një here 

në ditë, për të kapur informacionin e një dite para, ndahet në dy job-e përbërës që 

proçesojnë secili informacionin e gjysmës së ditës. 

 

5-Rivlerësim i secilit indeks të ndërtuar, për su siguruar që secili prej tyre është 

shfrytëzohet ashtu si duhet. 

 

6-Grumbullimi i statistikave në mënyrë të vazhdueshme për tabelat Fakt të databazës 

duke ndërtuar job-e të Oracle si më poshtë. Kjo ndihmon në përmirësimin e planit të 

ekzekutimit të kërkesave ndaj sistemit. 

 

Më poshtë demostrohet proçedura e mbledhjes së statistikave për një tabelë. 
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7- Ndërtimi i një skeme monitorimi për: 

 

-Për sjelljen e databazës (si kontroll i tablespace-ve, shërbimeve të databazës, 

memorjes etj) 

-Për ekzekutimin e proçedurave të Oracle (që sigurojnë aplikimin e ELT) 

 

Mbas masave të mësipërme, situata e databazës u përmirësua ndjeshëm dhe për 

rrjedhojë edhe gjenerimi i analizave. Tabela e mëposhtme tregon përmirësimin. 

Dhe gjithashtu u përmirësua koha e proçedurave që realizojnë nxjerrjen, ngarkimin dhe 

transformimin e të dhënave. Tabela e mëposhtme jep rezultatin e përftuar: 

 

                         Tabela 4.3 Krahasimi i ekzekutimit të job-eve ELT 

 
Emri_jobit Frekuenca Kohezgjatja 

NGARKO_TRAFIKU Freq=Daily;ByHour=01;ByMinute=05;BySecond=05 4:28:56 

NGARKO _RIMBUSHJET Freq=Daily;ByHour=05;ByMinute=00;BySecond=05 2:08:50 

NGARKO _TRANSAKSIONET 
Freq=Daily;ByMonthDay=5;ByHour=22;ByMinute=05;ByS
econd=05 1:11:10 

KONTROLL_TABELA_STAGE_TRA

FIKU Freq=Weekly;ByHour=05;ByMinute=15;BySecond=05 6:38:47 

…   

 
Emri_jobit Frekuenca Kohezgjatja 

NGARKO _TRAFIKU Freq=Daily;ByHour=01;ByMinute=05;BySecond=05 01:28:56 

NGARKO _RIMBUSHJET Freq=Daily;ByHour=05;ByMinute=00;BySecond=05 00:08:50 

NGARKO _TRANSAKSIONET 

Freq=Daily;ByMonthDay=5;ByHour=22;ByMinute=05;ByS

econd=05 00:09:10 

KONTROLL_TABELA_STAGE_TRA

FIKU Freq=Weekly;ByHour=05;ByMinute=15;BySecond=05 3:24:42 

…   
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4.11  Konkluzione 

Duke ndjekur të njëjtën llogjikë si datamart-i i mësipërm, mund të ndërtohen edhe 

modele të tjera shumë dimensionale të drejtuar drejt subjekteve si: 

 

-Analizat e domosdoshme për aplikimin e skemës së komisionimeve. Kjo ka lidhje me 

matjen e performancës së pikave të shitjes së kompanisë, në drejtim të elementëve: 

 

-Veprimet e lidhjeve dhe shkëputjeve të kontratave që ata kanë realizuar. 

-Vlerimet e rimbushjeve, që kanë realizuar klientët e aktivizuar prej tyre. 

-Veprimet e paketave që kanë blerë klientët e aktivizuar prej tyre. 

 

Për modelet e shpjeguara në këtë kapitull, u përzgjodh aplikimi i metodës ELT për të 

ofruar një performancë të lartë të databazës. Por kjo zgjidhje kërkon hapësira shtesë 

për ruajtjen e infomacionit Stage.  

 

Performanca e lartë e nxjerrjes së informacionit, ruhet për aq kohë sa mirëmbahen dhe 

optimizohen objektet e databazës. Në rast të kundërt proçesi ELT do të rezultonte 

shumë i ngadaltë dhe për pasojë edhe performanca e punës së sistemeve operacionalë 

(në rastin tonë sistemi i faturimit) do të përkeqësohej. 

Kjo është arsyeja përse sistemet DWH popullohen shumë shpesh nga skedarë output të 

prodhuar prej sistemit të faturimit, duke ndërtuar mekanizma në sistemet burim, që 

realizojnë nxjerrjen e informacionit të nevojshëm në skedarë tekst. 

 

Fokusi i Bi nuk janë vetëm të dhënat aktuale por edhe ato historike dhe gjithashtu 

analizat parashikuese. Në kapitullin që vijon, do të trajtojmë mundësitë e përfitimit të 

analizave parashikuese. 
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Kapitulli 5: Zbulimi i njohurive në të dhënat e telekomunikacionit 

5.1 Hyrje 

 

Në kuadrin e funksioneve të teknologjisë BI, nuk mund të mos përmendim aftësinë e 

zbulimit të njohurive, nëpërmjet mjeteve Data-mining. 

 

Zbulimi i njohurive mbi të dhënat e një kompanie telekomunikacioni është bërë 

gjithmonë e më i rëndësishëm. Fakti që këto kompani janë të mbi populluara me 

burime të dhënash për klientin dhe janë gjithmonë në konkurencë për të gjetur armën e 

suksesit, bën që zbulimi i njohurive mbi të dhënat që disponojnë të luaj një rol kyç. 

Proçeset që janë të rëndësishme për tu ndjekur, si zbulimi i abuzimeve apo zbulimi i 

njohurive për të identifikuar dhe parashikuar gabime të rrjetit, janë kritike dhe gati të 

pamundura të menazhohen pa mjete të tilla. 

 

Sipas arkitekturës standarte të sistemeve DWH, mjetet Data-mining aplikohen mbi të 

dhënat e përmbledhura, që zakonisht janë datamarte. Aplikimi i teknikave të zbulimit 

të njohurive në fushën e telekomunikacionit kërkon informacion të përmbledhur sepse:  

 

1-Të dhënat e detajuara, janë të dhëna që shkojnë disa TB 

2-Për vetë proçeset që mbulon, nuk i vlejnë të dhënat e detajuara që ka një kompani e 

tillë. Për shembull si rekordet e trafikut të detajuar dhe ai të dhënave të rrjetit janë të pa 

përdorshme në mënyrë direkte nga këto mjete. Duhen që pikë së pari të përmblidhen në 

mënyrë të tillë për të ndërtuar mbi to modele të zbulimit të njohurive. 

 

Por nga ana tjetër, për të funksionuar si duhet këto teknika hasin vështirësi sepse: 

 

-Aplikohen për të parashikuar ngjarje shumë të rralla  

-Kërkojnë një sistem grumbullimi të dhënash në kohë reale.  

Çfarë e bën të vështirë, aplikimin e këtyre teknikave mbi sistemet e zakonshme DWH 

(që popullohen me frekuencë ditore). Ato kërkojnë sisteme DWH që popullohen në 

kohë reale për të dhënë produktivitet.  

 

Në këtë kapitull, do të paraqiten mundësitë e aplikimit të teknikave, në zbulimin e 

njohurive në telekomunikacion. 
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5.2 Aplikacionet Data-mining 

 

Aplikacionet Data-mining të aplikuara në telekomunikacion grupohen në tre fusha 

[21]: 

 

Tabela 5.1. Proçeset e biznesit që mbulojnë aplikacionet Data-mining 

 

Aplikacione Data-

mining Proçeset e biznesit 

Profilizimi 

  

  

  

  

Mat vlerën e klientëve dhe mban klientët që i sjellin më shumë 

përfitim 

Gjeneron profilet e klientëve dhe nxjerr njohuri për qëllim të 

marketingut 

Tërheq klientë të rinj  

Rrit fitimin 

Analiza të fenomenit 'churn'  

Zbulimi i 

Abuzimeve  Identifikimi i përdoruesve  abuziv 

  Zbulimi i elementëve abuziv që hyjnë në llogaritë ë kliëntëvë 

  

Zbulimi i modeleve jo të zakonshëm si orët e zëna, dyndjet e 

rrjetit 

Izolimi 

problemeve  të 

rrjetit Identifikimi i defekteve të rrjetit 

  Menaxhimi i ngarkesës së sistemit dhe përdorimi i tij 

  

Identifikimi i sjelljes së grupeve të përdoruesve dhe krahasimi i 

të dhënave të trafikut 

5.3 Profilizimi i klientëve 

Sikurse përmendëm edhe në kapitullin 4, kompanitë janë në kërkim të njohurive që 

lidhen me sjelljen e këtyre klientëve.  

Rezultatet e sjelljes së klientëve që nxorëm nga analizat e përftuara mbi modelet 

datamart si: përdorimi i shërbimeve sipas ditëve të javës, orëve të ditës, apo ndarja e 

klientëve sipas të ardhurave dhe minutave (ndërtuar në kapitujt paraardhës) 

shfrytëzohen për profilizimin e klientëve.  

 

Prej profilizimit të klientëve gjejnë zanafillën shumë oferta. 

Prej profilizimit të klientëve gjen zanafillën oferta e njohur e quajtur Familje & Shokë 

(F&F), e cila ofron çmime të ulëta drejt një grupi të përcaktuar numrash. Kjo tip oferte 

aplikohet edhe nga kompanitë vendase. 

Ky fakt është sjellë nga Han [24], kjo ofertë u krijua në 1991 nga MCI. Ajo lindi 

pikërisht pasi u vunë re disa nën grafe në analizën e grafit të thirrjeve, që solli 

propozimin e shtimit të gjithë elementëve të ciklit të thirrjeve krahasuar me shtimin e 

një numri individual.  
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Nga zgjidhet që ndërtuam me modelin e datamart-eve, mund të përmendim disa prej 

rezultateve që do të vlejnë si tipare për teknikat Data-minig në përcaktimin e sjelljes së 

një klienti dhe profilizimin: 

 

1- Kohëzgjatja mesatare e thirrjeve 

2- % e thirrjeve pa përgjigje 

3- % e thirrjeve drejt/terminim një destinacioni të caktuar 

4- % e thirrjeve të ditëve të javës 

5- % e thirrjeve sipas orëve të ditës (09:00-16:00) 

6- Mesatarja e thirrjeve të origjinuara çdo ditë 

7- Thirrjeve drejt destinacioneve të caktuar në një periudhë të caktuar 

 

Të gjitha këto mund të përdoren për të krijuar një profil të një klienti. Një profil i tillë 

shfrytëzohet për disa aplikacione. Një rast mund të jetë diferencimi i klientëve individ 

apo biznes prej tiparit te 4 dhe 5 të sipër përmendur. 

 

Pika 5 e mësipërme ka për kriter atë periudhë kohore, sepse nga analiza e raportit të 

thirrjeve të klientëve biznes me ato individ sipas formulës së paraqitur, merret rezultati 

i mëposhtëm: 

 % e thirrjeve në çdo orë të ditëve të javës për klientët biznes/ 

            % e thirrjeve në çdo orë të ditëve të javës për klientët individ  

 

. 

  

 
 

                         Figura 5.1 Raporti i thirrjeve për çdo orë 

 

Figura e mëposhtme tregon që gjatë periudhës 09:00-16:00, thirrjet për klientët biznes 

ishin rreth 1.5 herë më shumë sesa ata individ. Vihet re që rreth orës 5 raporti shkon 

drejt 1, që do të thotë se thirrjet rreth kësaj ore nuk janë shumë të përdorshme për të 

diferencuar bizneset nga individët. Ndërsa thirrjet nga 18:00 -01:00 gjithashtu janë të 

vlefshme për të diferencuar klientët. 
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-Me anë të teknikave Data-mining, parashikohet edhe fenomeni „churn‟, të cilën e 

përmendëm edhe në kapitujt paraardhës. 

Ky është proçesi i largimit të një klienti nga një kompani për të shkuar te një kompani 

tjetër [17]. Në situatën e sotme çdo klienti i lejohet të largohohet nga kompania duke u 

rregjistuar me të njëjtin numër si pjesë e një kompanie tjetër, falë proçesit Mobile 

Number Portability (MNP). 

 

Ky problem paraqet një rëndësi të veçantë për çdo kompani, përderisa shkakton 

humbje në të ardhura kur gjithashtu dihet kostoja e lartë që i duhet për të marr një 

klient të ri. Ajo zakonisht ndodh si vijim i ndonjë oferte shumë të mirë në dukje, që 

mund të vijë nga një kompani konkuruese. 

 

Teknikat Data-mining, u lejojnë kompanive mundësinë për të vlerësuar njohuritë nga 

të dhënat historike dhe të parashikojnë mundësinë e këtij proçesi. Këto teknika 

kryesisht mbështeten mbi të dhënat e faturimit, të thirrjeve të detajra, informacioniet e 

rregjistrimeve të klientëve (si plani tarifor, koha e përfundimit të kontratës) dhe 

informacioni mbi klientët si mosha. 

 

Në kapitullin 4, paraqitëm lidhjen e fenomenit „churn‟ me segmentin e klientëve që 

përdorin më pak shërbimet e rrjetit (analiza 4), apo me klientët që tentojnë të lëvizin 

drejt segmenteve më të ulta të të ardhurave (analiza 3). 

Këto tip analizash përdoren nga mjetet Data-mining në parashikimin e mundësisë së 

këtij fenomeni. 

 

Parashikimet rezultat të këtyre teknikave, përdoren nga drejtuesit e kompanisë për të 

marrë hapat e duhura (të përmendura në seksionin 2.3.2) 

Bazuar në modelet specifike të çdo kompanie, mund të merren masa të ndryshme: 

sikurse dhurimi i një telefoni për klientët që u përfundon kontrata. Këto teknika 

përdorin rrjetet neural për të parashikuar probabilitetin e largmit h(t) në një kohë të 

caktuar t [25]. 

Teorikisht të dhënat e trafikut, të përmbledhura në nivel klienti të detajuara të trafikut, 

shfrytëzohen nga një program klasifikues me induksion dhe mund të përdoret mbi një 

bashkësi shembujsh për të ndërtuar një klasifikues [22]. 

Kjo metodë përdoret për shembull për të evidentuar linjat telefonike qe i përkasin një 

telemarketingu dhe për të klasfikuar një linjë telefonike nëse përdoret për thirrje, të 

dhëna apo faks. 

Është e rëndësishme të vihet re se, nëse çdo kompani ruan informacionin e thirrjeve 

kur  numri është klient i saj, atëherë gjithashtu ajo di thirrjet që marin numrat që s‟janë 

klientë të tyre. Sepse është rasti kur numrat e kompanisë bëjnë thirrje drejt numrave të 

një kompanie tjetër. 

Prandaj në rastin e një kompanie që ka nivel të lartë penetrimi në treg, ky shembull i 

sipër përmendur mund të shtrihet edhe për të profilizuar edhe numrat që s‟janë klientë 

të tyre. Por përdorimi i këtyre të dhënave nga pikpamja e numrave që nuk janë klient, i 

nënshtrohet rregullave legale të përcaktuara nga rregullatorët e telekomunikacionit. 

 

 



76 

 

5.4 Zbulimi i abuzimeve (Fraud) 

Abuzimet në telekomunikacion, që në termin ndërkombëtar quhen „Fraud‟, janë 

probleme serioze që çojnë në humbje të mëdha të kompanive.  

Sipas Wikipedia [37], nga një raport i vitit 2011 humbjet e kompanive prej abuzimeve 

(PBX/ Voicemail Systems) ishte rreth  $4.96 Bilion (USD). Prandaj çdo kompani 

telekominikacioni i kushton një rëndësi të veçantë identifikimit sa më të shpejtë të 

abuzimeve.  

 

Abuzimet ndahen në dy kategori: 

 

1- Abuzim rregjistrimi 

Kjo ndodh në rastet kur një klient rregjistrohet në kompani me qëllimin për të mos 

paguar asnjëhërë detyrimet. 

 

2- Abuzim mashtues i mbivendosur 

Ka të bëjë më rastin kur një llogari hapet në mënyrë të ligjshme dhe kryen disa 

veprime të ligjshme, por nga na tjetër një apo disa persona të ndryshëm nga mbajtësi i 

llogarisë kryejnë veprime të pa ligjshme [21]. 

 

 
 

Tipi i dytë paraqet një problem shumë të madh në telekomunikacion, për këtë arsye 

ndiqet me prioritet duke aplikuar aplikacione që identifikojnë në kohën më të parë këtë 

tip abuzimi. Këto aplikacione në mënyrën më ideale duhet të punojnë me të dhëna në 

kohë reale. Sapo kapet një rast i identifikuar apo i dyshuar, aplikacioni duhet të 

gjenerojë disa veprime të paracaktuara.  

Veprimet mund të jenë të tipit: bllokim thirrjesh, çrregjistrim të llogarisë etj. 

 

Të dhënat që shkrytëzojnë teknikat Data-mining për zbulimin e abuzimeve janë: 

1-Të dhënat e trafikut. Këto tip rekordesh zakonisht nuk përdoren ashtu si janë për 

aplikacionet Data-mining, pasi këto aplikacione kanë për objektiv të zbulojnë njohuri 

në nivel klienti dhe jo në nivel rekordi të detajuar trafiku. Prandaj në arkitekturat më të 

rekomunduara, këto aplikacione bazohen mbi sisteme DWH apo datamart, ku 

informacioni që shfrytëzohet prej tyre është i përmbledhur [21]. 

 

2- Të dhënat e klientëve si: emri, adresa, plani tarifor, informacioni i kontratës që ka 

lidhur me kompaninë, niveli i kreditit, historia e pagesave, etj 
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Metoda më e zakonshme e identifikimit të abuzimeve është nëpërmjet ndërtimit të një 

profili për sjelljen e klientëve dhe krahason këtë profil me aktivitetin historik. 

Këto aplikacione bazohen në metodat e identifikimit të devijimit.  

 

Por meqënëse jo çdo devijim mund të jëte abuzim, sistemet e bëjnë krahasimin me 

profilin e një abuzuesi të përgjithshëm dhe nxjerr alarme nëse profili aktual përputhet 

[21]. Dy tipet e të dhënave që përmendëm më sipër, mund të kombinohen për të 

identifikuar abuzimin. Për shembull një rregull i njohur që kombinon të dhënat e 

klientit me thirrjet për identifikimin e abuzimit të celularit është [23]: 

 

Klientët që kanë një plan tarifor që bën telefonata internacionale të shtrenjta dhe që 

paraqesin një rritje shumë të lartë në thirrje ndërkombëtare, janë me shumë gjasa 

viktima të klonimit të abuzimit. 

 

Gjithashtu nëpërmjet analizave të detajuara të trafikut, aplikacionet Fraud ndihmojnë 

në identifikimin e mëtejshëm të abuzimeve duke identifikuar numrat e tjerë që ka 

telefonuar një numër i njohur si abuzues.  

 Kështu nëse shumë thirrje nga një numër tjetër kanë për destinacion numra nga lista e 

dyshuar për abuzim, mund të dyshohet për një përdorim abuzues [21]. Kontrolli 

vazhdon zinxhirë. 

Aplikacionet Fraud kanë disa karakteristika të ndryshme nga teknikat standarte Data-

mining. Për shembull performanca e sistemeve Fraud duhet të përllogaritet në nivel 

klienti, jo në nivel thirrje [23].  Duke qënë se ndërtohen për të kapur ngjarje të rralla, 

edhe testimi i tyre vëshirësohet. Ndjekja e fenomenit të abuzimit si dhe marrja e 

masave sa më të shpejta në raste të prezencës së problemit, është thelbësore për të 

minimizuar humbjet. 

 

5.5 Izolimi i defekteve të rrjetit 

Teknikat Data-mining përdoren edhe për izolimin e defekteve të rrjetit. 

Rrjetat e telekomunikacionit përmbajnë shumë konfigurime komplekse si në software 

dhe në hardware. Shumica e elementëve të rrjetit bëjnë një diagnostikim individual, 

prandaj mund të gjenerojnë miliona rekorde për gjëndjen e tyre.  

Këto të dhëna duhet të përmbajnë në vetvete fusha si: një emër që identifikon në 

menyrë unike një element rrjeti, një kohë të përcaktuar dhe një arsye përse është 

gjeneruar mesazhi. 

Me qëllim për të menaxhuar në mënyrë efektive rrjetin, të gjitha mesazhet duhet të 

analizohen automatikisht për të identifikuar defektet e rrjetit në kohë reale, madje para 

se të ndodhin, me qëllimin e vetëm të ruajnë performancën e rrjetit.  

 

Për arsye të volumit të madh të të dhënave  dhe për arsye të frekuences së lartë të një 

tip difekti që gjeneron alarme të ndryshme në dukje, kjo detyrë e izolimit dhe zbulimit 

të difekteve është e vështirë. 

 

Teknikat e Data-mining luajnë një rol të rëndësishëm në gjenerimin e rregullave për të 

identifikuar defektet. Një mjet që mund të përdoret ështe Telecommunication Alarm 



78 

 

Sequence Analyzer (TASA). Ky ndihmon në përftimin e njohurive prej korrelimit të 

alarmeve [26].   

Ky mjet zbulon tipet e alarmeve që përsëriten së bashku me vlerat statistikore të tyre, 

duke përdorur teknika Data-mining, si në figurën më poshtë. 

Më tej specialistët e rrjetit përdorin këtë informacion për të ndërtuar një system 

korrelues të bazuar në rregulla. 

 

Grumbullimi i të dhënave 

dhe pastrimi

Zgjedhja e metodës

së

Zbulimit

Zbulimi i 

modeleve

Prezantimi i 

modeleve

Shfytëzimi i 

njohurive

Zbulimi 

i rregullit

Prezantimi i 

rregullave

 
     

Figura 5.2 Diagrama e TASA [26] 

 

TASA mundet të identifikojë rregullat që varen nga lidhje të përkohëshme midis 

alarmeve. Për shembull, nëse ndodh brënda 5 sekondash të dalin alarm linku dhe 

gabim link atëherë një alarm i tipit gabim i rëndësishëm linku do të ndodh pas 60 

sekondash me probabilitet 0.7 [26]. 

 

Përpara se të aplikohen hapat e klasifikimit standart në problemin e izolimit të 

defekteve të rrjetit, të dhënat e detajuara në kohë duhet të prezantohen si një bashkësi e 

shëmbujve të klasifikuar [26]. Kjo përmbledhje e informacionit zakonisht kërkon 

përdorimin e një periudhë fikse kohore për të parë sjelljen në këtë periudhë. Për 

shembull, nëse janë të mundëshme një numër n alarmesh, mund të përshkruhet sjellja e 

kësaj njësie mbi këte periudhë kohore duke përdorur një skalar me gjatësi n. 

Në këtë rast çdo fushë e skalarit do të përmbajë një numër të herëve që një alarm 

specifik ndodh. Në momentin që një përcaktim i tillë bëhet paraprakisht, mund të 

përdoren mjete standarte klasifikimi për të gjeneruar rregullat që parashikohen të 

ndodhin në të ardhmen. Kjo lloj praktike që riformulon në bazë kohore problemet e 

rrjetit, që të mundësoj mjetet Data-miming të përdorin klasifikimepët të identifikuar 

problemet e rrjetit, është studiuar nga shumë emra të njohur. 

 

Zakonisht kjo teknikë ka disa probleme. Më e rëndësishmja është që sipas kësaj 

mënyre do të humbasin të dhëna nga proçesi i riformulimit. Për shembull, nëse 

përdorim prezantimin scalar si më sipër, i gjithë informacioni në sekuencë do të 

humbasë [26]. 

 

 

-Aplikacionet Data-minig në telekomunikacion gjithmonë duhet të konsiderojnë 

problemin e privatësisë, për aq kohë sa informacioni që ruan është i një niveli shumë të 

lartë konfidencialiteti, si për shembull numrat me të cilët telefonojnë klientët e tyre.  
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Zakonisht mesazhet e rrjetit, nuk ruhen në sisteme DWH, prandaj aplikimi i funksionit 

të izolimit të rrjetit kërkon sisteme të veçantë për ruajtjen e rekordeve të gjendjes së 

rrjetit. 

 

Industria e telekomunikacionit është nga më të hershmet që ka adoptuar Data-mining 

për arsye të informacionit shumë të madh që ruan dhe nevojës së vazhdueshme për 

zbulim njohurish nga këto të dhëna. Aplikimet e këtyre teknikave në shumë kompani 

në botë kanë rezultuar të sukseshme.  

 

Në kompanitë e telekomunikacionit, në vendin tone janë shumë pak të përdorura, 

kryesisht për arsye të kostos së lartë që kanë këto zgjidhje. 
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Kapitulli 6: Përdorimi i Learning Objects në ndihmë të proçesit të 

edukimit në distance sipas arkitekturës së DWH me tre shtresa 

6.1 Hyrje 

Aplikimi i sistemeve DWH është evident edhe në fushën e edukimit. Sisteme të tilla 

mund të aplikohen për të shfrytëzuar sa më të mirë të objektet mësimore, në struktura 

më komplekse dhe më të personalizuara të mësimmarrjes. 

Në këtë kapitull ndërtohet një model i thjeshtë instruksional për krijimin e një LO dhe 

shpjegohet ndërtimi dhe arkitektura e një aplikacioni që nga njëra anë u jep mundesinë 

instruktorëve për krijimin dhe manipulimin e LO edhe pa patur përvoja teknike në 

zhvillim, nga ana tjetër cdo individ mund të përftoj njohuri prej tyre sipas një objektivi 

të caktuar.  

Gjithashtu për një efikasitet më të lartë, propozohet përfshirja e këtyre objekteve në 

sisteme DWH. Aftësitë e ndërveprimit që kanë sistemet DWH, mundësojnë që këto LO 

të jenë pjesë e një migrimi në sisteme të përbashkët dhe me njohuri lehtësisht të 

shkëmbyeshme. 

 

Në kohët e sotme „Edukimi në distancë‟ po bëhet gjithnjë e më thelbesor për 

produktivitetin e lartë që ofron në edukim, industri, dhe menaxhim. Në këtë aspekt 

gjithmonë e më tepër shtohen përpjekjet, që investimet e teknologjisë të shkojnë drejt 

zhvillimit të modeleve që bazohen në Learning Objects (LO) të ripërdorshme të cilat 

demostrojnë efikasitet në mësim, produktivitet dhe performancë të lartë.  

Problemi klasik gjatë zhvillimit të proçesit të mësimit është se si mund të gjendet një 

mënyrë efikase për të kapërcyer të gjitha vështirësitë e të mësuarit që kanë lidhje me 

shumë aspekte sikurse janë: mundësitë e ndryshme që ka çdo student, niveli i 

ndryshëm i njohurive të tyre, motivimi apo stilet e ndryshme të mësimit etj (Keith 

Harman, Alex Koohang, 2007)[27]. 

 

„E-learning‟ është një teknologji, që ka potencial për të sjellë një zgjidhje të problemit. 

Kështu, gjithë sasia e plotë e njohurive për një fushë të veçantë, mund të ndahet në 

komponentë atomikë që njihen me termin Learning Objects (LO). Këto mundësojnë 

mësimin në mënyrë të personalizuar që sjell një efektivitet dhe produktivitet të lartë ( 

Mark J Rosenberg, 2001) [28]. 

 

Duke identifikuar objektivat e çdo mësim-marrësi, një sistem mësimor mund të 

konfigurojë, sipas një mënyre „ad-hoc‟, një përmbajtje të personalizuar njohurish dhe 

të gjejë mënyrën më të përshtatshme për ta shpërndarë te mësim-marrësi duke përdorur 

materiale të shkruara video, apo audio. 

 

Ky proçes ilustrohet në figurën 6.1. 
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Figura 6.1 Sisteme adaptive dhe të personalizuara të mësimit 

Sisteme të tilla ndërtohen mbi bazën e Learning Objects, të cilat duhet të ndërtohen 

paraprakisht në mënyrë që të funksionojë ne tërësi procesi E-Learning sipas skemës së 

mësiperme. Një LO konsiderohet si një pjesë instruksionale e pavarur, dixhitale ose jo, 

nëpërmjet të cilës mëson një koncept të fokusuar. Nëse dixhitalizohet, LO mund të 

ripërdoret në varietete të ndryshme, duke kursyer kohën dhe kostot e rizhvillimit të 

këtij objekti. Teoritë instruksionale të ofruara nga studjues si Wiley, Keith Reigeluthiv 

[29], mbështesin ndarjen e përmbajtjes instruksionale në pjesë të vogla konsistente, dhe 

grumbullimin e këtyre pjesëve në një larmshmëri mënyrash për të arritur qëllime 

specifike dhe efiçente gjatë proçesit të mësimit. Po sipas këtyre studiuesve, një LO 

përbëhet nga tre elementë kryesorë:  

-Përmbajtja instrusionale: që ofron njohuri për lexuesit dhe u jep mundësinë për të 

arritur një objektiv të caktuar njohurish.  

-Metadata: që përmban fjalë kyçe të cilat përshkruajnë atributet për një LO. 

Metadata u jep përdoruesve fuqinë e specifikimit të atributeve të duhura për një 

përmbajtje instruksionale. Metadata e bën kërkimin më efiçent dhe sjell lehtësi në 

ripërdorim të objekteve nëpër kurse të ndryshme dhe aplikacione të ndryshme. 

-Ndërveprimi: që bën të mundur ndërtimin e Objekteve Mësimore sipas 

specifikimeve teknike të bazuara mbi standarde teknike që mundësojnë edhe 

komunikimin i tyre me sisteme të tjera menaxhimi, databaza dhe aplikacione të tjera 

web-i.  

 

6.2 Modeli i propozuar për LO 

Duke j‟u permbajtur elementëve e sipër përmendur kemi ndërtuar një model LO. 

Sipas modelit tonë, një LO do të përkufizohet si një njësi me përmbajtje instruksionale 

që mund të përmbajë mundësi për mësim, praktikë, vleresim, të gjitha këto për të 

arritur një objektiv të caktuar njohurish. 

Kështu anatomia e modelit që propozojmë paraqitet sipas figurës 2: 
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Figura 6.2  Modeli i LO 

 

Pikërisht sipas këtij modeli të propozuar për një Learning Object, kemi ndërtuar një 

aplikacion që nga njera ane u jep mundësi instruktorëve të krijojnë vetë LO me 

përmbajtje dhe paraqitje të ndryshme edhe pa pasur njohuri teknike zhvillimi, nga ana 

tjeter çdo lexues mund të përfitoj njohuri prej tyre duke ndjekur fazën e mësimit, 

praktikës dhe vlerësimit. Çdo LO është i përbërë nga asetë të ndryshem, të cilat mund 

të jenë një tekst, një paragraf, një titull, një figurë, apo video. 

Arkitektura e këtij aplikacioni përbëhet nga një databazë relacionale, ColdFusion MX 

dhe Flash Communication Server MX si aplikacione serveri, ndërsa nga ana e klientit 

mjafton një Flash Player dhe thjesht shfletues Web-i. 

Në figurën 3 paraqitet arkitektura e aplikacionit të ndërtuar.  

 

Figura 6.3 Arkitektura e aplikacionit 
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Aplikacioni përbëhet nga faqe dinamike. Të tilla faqe nga ana konceptuale, ndajnë 

llogjikën, të dhënat, dhe metodën prezantuese në shtresa të vecanta  dhe është pikërisht 

aplikacioni i serverit që do ti ribashkojë ato sipas një llogjike të caktuar. Faqet 

dinamike lejojnë që prezantimi dhe llogjika e të mësuarit, të krijohet një herë në server 

dhe të përdoret në shumë instanca nga shumë përdorues. 

Me të dhënat e ndara nga llogjika dhe prezantimi bëhet e mundur që në aplikacion të 

krijohen ndërfaqe të ndryshueshme, që i japin mundësi edhe një perdoruesi pa njohuri 

teknike të ndërtojë dhe të ndryshojë LO. ColdFusion MX së bashku me Flash 

Communication Server mundësojnë aplikimin e disa tipareve të „E-Learning‟ brenda 

aplikacionit tone, si personalizimi i mësimit sipas individit, kërkime, formatim dinamik 

të përmbajtjes, dhe përftim i përmbajtjes në kohë të menjëhershme. 

Komponentët e ColdFusion (CFCs & Flash Remoting) përdoren si metoda komunikimi 

në këtë aplikacion dhe bëjnë të mundur shpërndarjen në mënyrë të shpejtë dhe të pastër  

të dhenave dinamike.  

Në figurat 6.3 dhe 6.4 paraqiten pamja të faqeve ku mund të shihen LO të rregjistruar, 

dhe të mësohet prej tyre duke ndjekur hapat: mësim, praktika, vlerësim . 

 

 
 

Figura 6.4 Pamja e faqes së aplikacionit  ku mund te shihen LO të rregjistruara 
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Figura 6.5 Pamja e faqes së aplikacionit ku mund të mësohet nga një LO 

 

Pjesë e aplikimit është edhe mundësia që përdoruesit të mund të komunikojnë me njeri 

tjetrin me anë të një paraqitje „chat‟, për një LO të caktuar. Kjo realizohet teknikisht 

me anë të „Macromedia Flash Communication Server‟që përdor objekte të përbashkëta 

për të ruajtur historikun e komunikimeve midis përdoruesve brënda një objekti 

mësimor LO. 

6.3 Përdorimi i DWH për ruajtjen e LO 

Modeli i thjeshtë që u ndërtua më sipër për krijimin e LO, mund të zgjerohet më tej për 

të qënë një zgjidhje më e qëndrueshme dhe më efektive për mësimdhënjen.  

 

Kështu një arkitekturë e përdorur shpesh për shfrytëzimin e LO, është analoge me 

arkitekuren me tre shtresa të Data Warehouse, si struktura e mëposhtme në figurën 6.6.  

 

Sipas kësaj arkitekture, ruhet anatomia e LO ekzistues dhe semantika e përmbajtjes së 

tyre strukturohet në menyrë të tillë për tu ripërdorur në mënyrë të personalizuar 

nëpërmjet kurseve [27]. Gjithashtu teknikat e përparuara të DWH, sigurojnë një 

implementim të avancuar të arkitekturës me tre shtresa për e-learning që mundëson një 

skenar më të pasur për mirëpërdorimin e përmbajtjeve të LO. Ndërkohë sipas mënyrës 

së navigimit në një sistem DWH, mundësohet një fleksibilitet në kërkimin e njohurive 

sado komplekse apo të detajuara. 
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Figura 6.6 Arkitekura me tre shtresa e shfrytëzimit të LO 

 

Sikurse duket edhe në figurë, burimet e informacionit do të jenë shumë LO që brenda 

arkitekturës përbëjnë shtresën më të ulët të informacionit. Me anë të mjeteve ETL, 

mund të nxirret konceptet semantike në përmbajtje të tyre, për tu ngarkuar në një 

databazë qëndrore të quajtur RC (Repository of Concepts), që do të shërbejë si DWH. 

Prej këtyre koncepteve të ruajtura në databazë, mund të krijohen struktura më 

komplekse që janë kurset, për analogji me datamart-et.  

Shtresa e kurseve është shtresa e mesme e arkitekturës. Gjithashtu pëmbajtja e shtresës 

së mesme mund të materjalizohet sipas kërkesave personale të mësim-marrësit , që 

aksesohet nëpërmjet LMS(Learning Management System).  

Kjo përbën shtresën e tretë të arkitekturës 

 

Përdorimi i teknikave të sistemeve DWH për ruajtjen e objekteve të mësimdhënjes, 

është një fenomen i njohur në aplikime të ndryshme. Veçanërisht arkitektuara me 

dy/tre  shtresa e sistemit DWH, gjen përdorim të madh në fushën eLearning [28]. 
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Kapitulli 7:  Faktorët thelbësorë për suksesin e sistemit DWH 

7.1 Njohja e qëllimeve 

 

Ndoshta faktori më i rëndësishëm i suksesit në lidhje me DWH është fokusimi në 

qëllimet afatgjata. Projekti i një DWH mund të dalë nga kufijtë e caktuar fillestarë.  

Si për shembull prej situatave: 

 

a)Një grup përdoruesish zbulon se nuk u përfshi në kërkesat fillestare dhe kërkon të 

përfshihet me kërkesa të reja që ndryshojnë fokusin e projektit. 

 

b)Grupi i përdoruesve fillestarë të synuar si përdoruesit fundorë, vendos se menaxhimi 

i klientëve që mund të largohen dhe analiza e çmimeve, do të ishte më mirë të 

kryheshin gjatë fazës së parë, sesa të pritet deri në fazën e dytë për futjen e sistemit të 

analizës së çmimeve. 

 

c) Një nga drejtuesit, vendos se është më e arsyeshme nëse infrastruktura e plotë e 

DWH përcaktohet, ndërtohet dhe ngarkohet, përpara shpërndarjes së të dhënave te 

përdoruesit fundorë. 

 

Është e qartë se është pothuajse e pamundur që të evitohet plotësisht devijimi nga 

fusha e veprimit në një projekt madhor si ky [14]. Kjo pasi, lindin çështje të vlefshme 

më vonë në kohë, të cilat duhet të trajtohen. Megjithatë, ndryshimi rrënjësor i 

objektivave pas miratimit përfundimtar ose akoma më keq pas fillimit të zbatimit, është 

përgjithësisht një tregues negativ. Kurdoherë që është e mundur, duhet të ruhen 

objektivat fillestarë të pranuara nga të gjithë. Përjashtime do të ketë gjithmonë, por ky 

është një parim i rëndësishëm praktik. 

7.2 Kontroll për cilësinë e të dhënave në sistemet DWH 

 

Ndërtimi i infrastrukturës së DWH për të mbështetur BI është një sfidë e vështirë në 

telekomunikacion, për vetë faktin që sisteme të tilla shumë shpesh rezikojnë të kthehen 

në të pa përdorëshme. Kjo mund të vijë për shumë arsye, por një nga arsyet më 

kryesore është një mungesë e vëmendjes së duhur mbi të dhënat. 

 

Transferimi i të dhënave nga nga burimet e tyre origjinale në një ambjent më të 

kapshëm nga përdoruesit, është vetëm një nga pikat kyçe që duhet kushtuar vëmendje. 

Nëse nuk kushtohet rëndësi në konsistencën, aktualitetin dhe cilësinë e të dhënave, BI 

do të çojë ne marrje vendimesh të varfra apo të gabuara. Ҫka do ta kthente në një 

sistem të shtrenjtë në cmim dhe të pa vlerë në informacion. 

 

Sipas analizës së Gartner [34], më shumë se 50% e aplikimeve të BI apo CRM do të 

dështojnë nëse nuk përqëndrohen aq sa duhet në cilësinë e të dhënave. 



87 

 

Impakti i mungesës së cilësisë së të dhënave është i lartë. Nëse lejohet që këto tip 

problemesh të përseriten, shkakton mosbesim te drejtuesit e kompanisë dhe për 

rrjedhojë mos përdorim të ketyre sistemeve. 

Lind pyetja: Kush duhet të menaxhojë këtë detyrë të rendësishme? 

 

Për aq kohë sa konsiderohet si një çështje strategjike, kjo kërkon vemendjen si të 

konsumatorëve të informacionit edhe të IT. Nëse duhet të sigurojmë nje sistem të 

sukseshëm, kontrolli i cilësisë së të dhënave duhet të jetë në majat më të larta të 

detyrave. Fakti që sistemi i DWH është sistemi që grumbullon informacion prej 

burimeve të ndryshme heterogjen, bën që të vuajë mungesën e cilësisë së gjithë 

sistemeve të sipërmarrjes [12]. Në skemën e mëposhtme, kemi paraqitur fazat ku 

aplikohet kontrolli i cilësisë së të dhënave. 
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Figura 7.1 Kontrolli i cilësisë së të dhënave 

 

 

Skema e mësipërme tregon përfshirjen e të dy palëve në këtë proçes të rëndësishëm. 

 

Kontrollet përfshijnë si raportet teknike që duhet të ndërtohen për verifikimin e të 

dhënave në fazën e proçesimit ETL/ELT nga specialistët teknikë, por edhe kontrollet 

nga personat përgjegjës të biznesit, me anë të raporteve kontrollues me një frekunecë të 

përcaktuar. 

 

-Kontrollet e specialistëve teknikë, kanë lidhje kryesisht me kontrollin e proçeseve 

ETL. Duke qënë se burimet e informacionit për proçeset ETL janë gjithmonë në 

ndryshim, kërkon që edhe këto proçese të ndryshojnë në vazhdimësi, çka shton 

mundësinë e problematikave të ndryshme që lidhen me këto proçese.  

 

-Kontrollet tipike të biznesit kanë lidhje rezultatet përfundimtare të përfuara nga 

analizat, nëse ato janë në linjë të drejtë me kërkesat e tyre. Faza e parë e ndërtimit të 

sistemit DWH përmbledh kontrolle të vazhdueshme në çdo hap të proçeseve të DWH, 

për tu siguruar në cilësinë e të dhënave që do të popullojnë sistemin. 
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Por gjithashtu kontrollet aplikohen edhe gjatë përdorimit të sistemit. Kontrolli i 

vazhdueshëm ndihmon në identifikimin më të shpejtë të një problemi që mund ë lidhet 

me:  

 

1-Problematika në rrugëtimin që të dhënat kanë ndjekur përgjatë sistemit. Për 

arsye të keq funksionimit të ndonjë elementi në arkitekturën e DWH. 

 

2-Problematika në sistemet burim të informacionit, që ka pasoja edhe më të 

mëdha për kompaninë. 

 

Për këto kontrolle, kompania krijon KPI të veçantë kontrolli, si ishte rasti i trajtuar në 

kapitullin 4. 

7.3 Performanca 

DWH do të dështojë nëse përdoruesit nuk i marrin përgjigjet në kohë. Kjo është arsyeja 

përse teknologjia e DWH ka në themel parimin e databazave paralele të të dhënave, 

krijimi i indekseve të avancuara, modelimi i të dhënave, grumbullimi dhe përmbledhja 

e tyre. Kjo është një fushë ku investimi ka kuptim - jo vetëm në teknologji, por edhe 

për ekspertët që dinë si ta maksimizojnë dobinë e kësaj teknologjie, për arsye të 

kompleksitetit që ofron sistemi. Në fushën e telekomunikacionit kjo çështje merr 

akoma më shumë kuptim, prej të dhënave të panumërta që zotëron. Në kapitullin 4 që 

ilustruam disa nga masat konkrete që duhen marrë mbi datamart-in e ndërtuar, për të 

patur një performancë sa më të mirë, në drejtim të indeksimit, particionimit, etj. 

7.4 Volumet e të dhënave: Ngarkesat dhe menaxhimi 

Sikurse përmendëm më lart, një nga sfidat karakteristike të një biznesi në fushën e 

telekomunikacionit është menaxhimi i sasive të mëdha të të dhënave. Sistemet e 

telekomunikacionit jo vetëm që prodhojnë sasi të lartë të të dhënave të hollësishme të 

telefonatave (e të dhëna të tjera), por vetë rekordet përmbajnë shumë informacion 

dhe jo gjithmonë është e mundur të dihet çfarë mund të merret nga DWH. 

Ajo që i ndërlikon gjërat, është fakti se aplikacionet e zakonshme të 

telekomunikacionit, si p.sh. zbulimi i abuzimeve, kërkojnë furnizim me të dhëna në 

kohë reale për të arritur efikasitet optimal. Si rezultat, sistemet DWH të 

telekomunikacionit duhet të jenë në gjendje të përballojnë futjen e një numri të lartë 

të dhënash, si dhe të menaxhojnë bazat e të dhënave, të cilat me shumë gjasa do të 

arrijnë deri në shumë terrabajt.  

Ndërtimi i një sistemi me teknologji që nuk do të përshkallëzohet siç duhet me rritjen 

e volumit të të dhënave, sjell probleme të mëdha.    
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7.5 Marrëdhënia e vazhdueshme me përdoruesit 

Gjatë ndërtimit të DWH, është thelbësore komunikimi me përdoruesit, për të rënë 

dakort mbi qëllimet e DWH dhe këto komunikime duhet të jenë të vazhdueshme 

gjatë gjithë kohëzgjatjes së projektit. Sipas Kimball [12]: 

„Një projekt i drejtuar vetëm nga analistët teknik mbart rrezik të lartë për përshtatje 

të ngadaltë, kthim të ulët të investimeve ose për dështim të plotë. Një projekt i 

drejtuar vetëm nga përdoruesit mbart rrezikun e dyfishimit të përpjekjeve, 

mungesës së integrimit me sistemet e tjera bazë të kompanisë dhe krijimit të një 

mjedisi të pa përshtatshëm‟. 

 

7.6 Mbështetja ekzekutive 

DWH janë sisteme të mëdha, të kushtueshme e të ndërlikuara në përgjithsi, aq më 

shumë në telekomunikacion. Projekti duhet të ketë mbështetje të forta nga ekzekutivi 

i kompanisë. Problemet që hasen gjatë projektit  mund të zgjidhen, por nëse nuk ka 

sponsorë në nivelin e lartë të menaxhimit, këto probleme shumë shpejt mund të 

marrin përmasa shqetësuese [15].  

Me sponsorë nënkuptojmë individët, të cilët e kuptojnë problemin që paraqet projekti 

dhe besojnë që rruga më e mirë për zgjidhjen e atij problemi është krijimi i DWH. 

Një sponsor i fuqishëm ekzekutiv mund të ndihmojë në zgjidhjen me lehtësi të 

sfidave, përpara se ato të ndikojnë në ecurinë e projektit.  

Mungesa e mbështetjes nga ekzekutivi, ngre dyshime të vazhdueshme mbi projektin 

dhe mund të sjellë probleme në zbatimin e tij. 
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Përfundime 

Studimi u fokusua në aplikimin e zgjidhjeve DWH/BI në telekomunikacion. 

 

Kompanitë e telekomunikacionit, kanë kërkesa të vazhdueshme për analiza të 

sofistikuara. Për përmbushjen e kërkesave kryesore, u ndërtuan datamart-e të bazuara 

në modelet shumë dimensionale. Datamart-et janë të orientuara drejt një subjekti të 

caktuar. Ato grumbullojnë të dhënat nga dy tipet kryesore të burimeve, që janë:  

platformat e rrjetit, sistemi i faturimit. 

  

Aplikimi i metodikës Button-Up u përzgjodh, sepse datamart-et konsiderohen si pjesë 

të vogla zgjidhjeje, që mund të shtohen në ndërtimin e sistemit të plotë DWH. 

Gjithashtu, përzgjedhja e metodikës erdhi prej kërkesës për të përfituar analizat e 

nevojshme në një kohë të shkurtër dhe mbi të gjitha për arsye ekonomike. 

Duhet të theksojmë se një sistem i centralizuar DWH, për gjithë burimet e të dhënave 

të telekomunikacionit, është shumë i kushtueshëm. 

 

Për të përftuar rezultate mbi modelet e ndërtuara, aplikuam mjetet më të njohura të 

teknologjisë BI si: raporte, grafe, olap, dashboard-et etj. Aplikimi i tyre ofroi 

fleksibilitet në grumbullimin e analizave. 

 

Gjatë punës për ndërtimin e këtyre zgjidhjeve, duhet përmendur fakti që u nevojit një 

kujdes i veçantë në planifikimin e hapave të përftimit, transformimit dhe konsolidimit 

të të dhënave për krijimin e këtyre datamart-eve. Aplikimi i teknikave ETL/ELT për 

proçesimin e të dhënave, ishte pjesa më komplekse, që sigurisht kërkoi kohën më të 

madhe në zhvillimin e këtyre zgjidhjeve.  

 

-Kështu hasëm vështirësi gjatë punës së ndërtimit të proçeseve ETL për integrimin e 

sistemeve të rrjetit sepse informacioni i MSC ishte i pastrukturuar. 

- Por edhe gjatë ndërtimit të proçedurave të databazës  për grumbullimin e të dhënave 

nga sistmi i faturimit. Në këtë rast duhet të kujdeseshim, jo vetëm për ecurinë e 

proçesit në datamart, por edhe për të mos impaktuar në performancën e sistemit burim. 

 

Gjithashtu gjatë aplikimit të zgjidhjeve u ndeshëm me probleme të shumta 

performance që lidhen drejtpërdrejtë me sasinë e të dhënave që këto sisteme mbajnë. 

Për zgjidhjen e tyre ishte vendimtare ekspertiza teknike që lidhet me administrimin e 

databazave dhe mbi të gjitha optimizimin e këtyre databazave. 

 

Pjesë e punimit janë edhe masat konkrete që u morrën si për modelin e ndërtuar prej të 

dhënave të rrjetit, por edhe për modelet e ndërtuara prej të dhënave të sistemit të 

faturimit. Këto masa lidhen si me optimizimin e proçeseve ETL/ELT, por edhe me  

optimizimin e proçedurave dhe funksionimit të databazës Oracle.  

Ato rezultuan të sukseshme, përderisa përmirësuan situatën. 
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Megjithatë duhet të themi se duke ndjekur zgjidhjet me ndërtimin e datamart-eve, 

problemi i mungesës së konsistencës së të dhënave midis disa datamart-eve është 

shpesh prezent në rezultatet që prodhohen.  

 

Aplikimi i saktë  i arkitekturës së Kimball kërkon një përmbledhje të dimensioneve, 

fakteve dhe matjeve të gjithë sipërmarrjes. Sipas kësaj metodike, të njëjtat dimensione 

do të shfrytëzohen për analizimin e informacionit të shumë tabelave Fakt në datamart-e 

të ndryshme. Pikërisht kjo përqasje e vështirëson punën, kur bëhet fjalë për tipin e 

industrisë që ka më tepër të dhëna se çdo tjetër. 

 

Kjo është arsyeja përse favorizohet krijimi i një sistemi të vetëm qëndror DWH për 

këto kompani. Ndonëse mund të nevojiten disa kompromise për të plotësuar nevojat e 

shumicës, të paktën kjo zgjidhje do të siguronte konsistencë të të dhënave dhe të 

qëllimit nga njëri departament i kompanisë në tjetrën. Përveç kësaj, informacioni është 

më i besueshëm, sepse proçesi i marrjes dhe i pastrimit të të dhënave është më 

sistematik dhe menaxhohet me më shumë kujdes.  

 

Zgjidhja më optimale për këto kompani është ndërtimi i një sistemi të centralizuar 

DWH, sipas arkitekturës me tre shtresa.  

 

Bazuar në nevojën e padiskutueshme që kompanitë e çdo biznesi të mesëm apo të 

madh kanë për sistemet DWH, mendoj se ky punim sjell kontribut si në studimin e 

sistemeve DWH, por edhe në aplikimin e tyre. 
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Përmbledhje 

 

Ndërkohë që rritet konkurrenca në tregjet e biznesit të çdo fushe, aftësia për të reaguar shpejt 

ndaj orientimeve të tregut duke përshtatur produktet dhe shërbimet sipas klientëve individualë, 

është më e vendimtare se kurrë. Ndonëse volumi i të dhënave vazhdon të rritet me ritme 

marramendëse, problemi nuk ka të bëjë vetëm me sasinë e informacionit, në themel të çështjes 

qëndron mënyra se si kompanitë po i përdorin informacionet e tyre. Kuptimi i preferencave dhe i 

sjelljeve të klientëve po bëhet gjithmonë e më i rëndësishëm, veçanërisht në industrinë e 

telekomunikacionit. Një sistem DWH mund të jetë një mënyrë efikase organizimi dhe analizimi i 

morisë së informacioneve të krijuara në biznes dhe mund të ndihmojë në krijimin e një modeli 

më efikas biznesi, me qëllim mbajtjen e bazës së klientëve të kënaqur dhe fitimprurëse. Në këtë 

punim do të paraqitet një studim i sistemeve Data Warehouse për teknikat dhe standartet që sot 

për sot ekzistojnë dhe do të përshkruhet aplikimi i tyre ne fushën e telekomunikacionit. Nisur nga 

problematikat dhe sfidat me të cilat ndeshen kompanitë e telekomunikacionit, aplikohet mënyra 

se si prej të dhënave operacionale mund të ndërtojmë një datamart, për analizën e rekordeve të 

detajuara të trafikut në një kompani telekomunikacioni. Në të prezantohet hap pas hapi modelimi 

i këtij datamart-i sipas modelit Kimball, që do të shërbejë për analiza të detajuara të përdorimit të 

rrjetit, sjelljes së klientëve dhe analizat e duhura në drejtim të interkonjeksionit. Në 

grumbullimin, transformimin dhe ngarkimin e të dhënave, gjejnë aplikim metodat ETL/ELT, të 

cilat konsiderohen si detyrat më kritike të ndërtimit të një sistemi DWH. Studimi vijon me 

ndërtimin e modeleve prej të dhënave të sistemit të faturimit, për të përfituar rezultatet e disa prej 

matjeve më të rëndësishëm të biznesit në drejtim të përdorimit të rrjetit, të ardhurave të përftuara, 

analizës së ofertave, apo kontrollit të sistemeve, etj. Duke realizuar një lidhje të këtyre matjeve 

me elementë të sistemit, krijohet një ide e qartë se si këto sisteme mund të ndikojnë në 

përcaktimin vendimeve strategjike të kompanisë. Përshkruhen analizat dhe pyetjet më kryesore 

që mund të marrin përgjigje nga implementimi i tyre. Gjithashtu ky punim prezanton mundësitë 

e përdorimit e teknikave për zbulimin e njohurive të fshehura në të dhënat e shumta, që këto 

kompani disponojnë. Proçeset që janë thelbësore për tu ndjekur si zbulimi i abuzimeve apo 

zbulimi i njohurive për të identifikuar dhe parashikuar gabime të rrjetit, janë kritike dhe gati të 

pamundura të menazhohen pa mjete të tilla. Po kështu paraqitet mënyra se si sistemet DWH 

mund të përdoren në fushën e edukimit për ruajtjen e LO, që do të sillte një efikasitet në metodën 

e mësimdhënjes. Së fundmi duke u bazuar në studimet e literaturave por edhe në punën kontrete 

me këto sisteme, prezantohen disa elementë të rendësishëm për suksesin e sistemeve DWH. 
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Abstract 

 

As business market in every field is becoming increasingly competitive, the ability to react 

quickly and decisively to the market trend and to customize the services and products to clients is 

a critical point nowadays. Although the data volumes in every business are extremely increased, 

the point is not only the quantity, but how they are using the information. Especially in 

telecommunication, it is very important to know the clients behavior and preferences. Designing 

a data warehouse system can help on organizing and analyzing a big size of information 

generated by the business and helping on generation of more effective business models for 

keeping their clients satisfied and profitable. This thesis is a study of Data Warehouse systems 

and their application on business, especially telecommunication. Based on problematic and 

telecom challenges, it shows the ways data warehouse systems and business intelligence can be 

applied in telecommunication. There are mentioned all the challenges and evolutions of 

telecommunications market. The most important challenge is that most of the operational 

systems are designed and concepted for the strategy of the product, means that these companies 

need a system to offer a business management with the best business intelligence solution. It 

demonstrates the ways we can design a datamart based on call data records and provide a lot of 

analysis. It explains step by step how to design a multi dimensional model for the call data 

records of a telecommunication company based on Kimball model. We will use ETL/ELT to 

extract, transform and load the data. These are considered as very complex tasks within DWH 

design process. It illustrates the analyses that can be obtained from this datamart, in help of 

interconnection reports, customer behavior analysis and reconciliation process. The study 

continues with presentation of some models that are designed based on billing system data, to 

provide KPI results on network usage, revenues, offers performance, etc. It shows the way the 

telecom KPI can be mapped with business data sources. It illustrates with answers of the 

questions that business might have. Also shows the ways that data mining tools can be applied 

for discovering knowledge on telecommunication data covering the some important processes 

for these companies like: fraud detection and network faults. Also it summarized the usage of 

DWH systems on storing Learning Objects in help of e-learning mechanism.  

At the end, there are listed some key points of DWH success, based on studied literatures and my 

real experiences with them. 
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