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Javën e kaluar...

1. A janë informatat dhe TIK esenciale për 
SIM (MIS)?

2. Cka është TIK (ICT) dhe cka përfshin ajo?
• TIK (ICT) – një teknologji e cila...

– përdoret për mbledhjen, ruajtjen, procesimin 
dhe batjen e informatave. 

– përfshin: jo vetëm hardverin dhe softverin, por 
gjithashtu inkorporon: 

- rrjetat dhe strukturat komunikuese
- strukturat e të dhënave dhe informatat

3. Cka mundëson aplikimi i TIK?
4. Si mund të përdoret TIK?



1. Si përdoret TIK (ICT)?

2. TIK (ICT) dhe informimi?

1. Data Warehousing

2. Data Mining

3. TIK dhe komunikimi?

1. Rrjetat kompjuterike

2. Klasifikimi i rrjetave kompjuterike
-PAN, LAN, MAN, WAN

SOT...



Perdorimi i TIK (ICT)? 

- Si vegël të thjeshtë

- Si aplikacion më i sofistikuar (automatizim, / 
informim dhe komunikim) 

Si vegël e thjeshtë: 

TIK mund të përdoret në punë te përditëshme: -
procesimi i tekstit, 

- kalkulime, 

- përgatitja e diagrameve dhe tabelave, 

- spreadsheets, ose 

- mbështetja kompjuterike e projektimit-CAD, 

- prodhim te integruar kompjuterik - CIM (sistemet 
CAD/CAM) 



Si aplikacion i sofistikuar (për automatizimin 

e proceseve të përditëshme manuele (problemet e 
strukturuara): 

TIK përdoret: 

- në punët e kontabilitetit; 

- sistemin e pagesave;

- prodhimin e fakturave dhe 

- kontroll të makinave.  



Si dhe në situatat kur: procesimi i tekstit, 
bazat e të dhënave dhe spreadsheets
mund të punojn së bashku duke përdorur 
makrot ( instrukcione kompjuterike për 
automatizimin e prodhimit të raporteve dhe
për menaxhim të cilat përfshijne:tekst, 
llogaritje, grafikone, tabela dhe foto). 



3. Teknologjia ICT dhe informimi



3. Teknologjia ICT dhe informimi

• TIK ka një potencial të veqantë për të
informuar.

• Derisa përdorimi i ICT për automatizimin e 
proceseve afariste i kushton kujdes punës 
reale dhe konkrete, dhe outputeve nga 
procesi, në funksionin e saj informues....

TIK fokusohet në operacionet aktuale dhe proceset sipas 

së cilave kryhet puna.



• TIK përdoret për të analizuar informatat të
cilat krijohen në operacione të përditëshme
dhe gjatë procesimit të transakcioneve dhe 
procedurave administrative si dhe kryerjes 
së operacioneve ditore.

Gjate procesit të transformimit të të dhënave në informata.



Teknologjia ICT e bënë deponimin e të dhënave dhe 
informatave.

Të dhënat më tutje 

-analizohen dhe 

-manipulohet me to në menyrë qe të ndihmohet 
organizata:

- të përmiresohet procesi i menaxhimit dhe 
interaksionit me konsumator dhe furnizues

- të forcohet kontrollin mbi materjal dhe 
resurse

- të përkrahet procesi i marrjes së vendime 
cilësore



Krijimin e aftësis informuese te 
teknologjisë ICT e mundësojn 
teknologjitë:

• Data Warehousing (depo e të dhënave)

• Data Mining (mihja e të dhënave)



Data Warehousing paraqet një depo unike dhe të 
integruar të të dhënave të projektuar ashtu që të 
mund të bëhet analiza e lehtë e të dhënave dhe 
transformimi logjik dhe fizik i tyre nga më shumë 
aplikacione.  

DW është BDH multidimenzionale e cila i deponon të 
dhënat në formate elektronike me që rast ndihmon 
lehtëson marrjen e vendimeve duke gjetur të 
dhënat e fshehura në bazën e të dhënave..



Qëllimet kryesore të DW:

• Zbulimi (gjetja) e të dhënave të fshehura

• Eksploatimin dhe gjetja e të dhënave të 
fshehura

• Korrja e të dhënave (shfrytëzimi i 
rezultateve)



• DM ndihmon gjatë:

– analizës së trendeve dhe 

– parashikimeve, 

– përmbledhjes së të dhënave dhe 

– paraqitjes së kërkesave komplekse të të 
dhënave (complex query).

Perdoret edhe per te gjetur informatat e pazbuluara ne 

Data Warehousing.



E rëndësishme:

Veglat DW dhe DM përdoren edhe për të 
gjetur mostrat e fshehta, të cilat do të 
mund të ishin të dobishme për 
përmirësimin e vendimeve të marura 
dhe të biznesit. 



Shembuj: 

- për të gjetur dhe identifikuar mostrat blerëse 
të konsumatoreve

- për të gjetur në mesin e karakteristikave 
demografike te konsumatoreve ata te cilët më së 

shpeshti janë përgjigjur në mail listat dërguese. 
- në bankat :

- për të gjetur mostrat e përdorimit të 
kartelave të rrejshme kreditore

- për të identifikuar konsumatorët lojal;
- për të identifikuar kartelat e konsumatorëve që 

shpenzojnë më tepër etj.



4. Teknologjia ICT dhe komunikimi



Komunikimi me kohë dhe i saktë ka rëndësi të 
madhe në të gjitha format dhe principet e 
përgjithshme të komunikimit në një Sistem 
Informatik të Menaxhmentit - SIM (MIS). 

Komunikimi bashkëkohor – elektronik: e-mail, voice 
mail, videokonferencat, transferet kompjuteri-te-
kompjuteri etj.

Rendesi te veqant ka perdorimi i rrjetave 
kompjuterike: lokale, kombetare dhe te gjera, te 
cilat mundesojne transmetimin dhe pranimin e te 
gjitha llojeve te informatave. 



1. Rrjetat kompjuterike 



Rrjetat kompjuterike paraqesin sisteme 
të komunikimit të cilat i lidhin së 
bashku disa kompjuter, printer, 

procesor të tekstit, sisteme telefonike
dhe pjesë të tjera elektronike.

Burimi: Terry Lucey - Management Information Systems (2005)  



Rrjetat kompjuterike

• sigurojnë infrastrukturë të nevojshme për mbledhjen dhe 
shpërndarjen e informatave në hapsira të dislokuara 
gjeografikisht. 

• shërbejnë si kanale të komunikimit midis subjekteve afariste 
dhe ju 

• mundesojn atyre realizmin më të shpejtë të shitjes dhe të 
promovimit të produkteve dhe shërbimeve 

• i transferojn informatat midis kompjutereve

• mundesojn komunikim midis shfrytezuesve te SI



Permes rrjetit kompjuterik fajllat mund 
të dërgohen direkt në ndonjë 

kompjuter tjetër ose të vendosen në 
kompjuterin qëndror (Server) dhe të 

përdoren më vonë sipas nevojës.



Klasifikimi i rrjetave kompjuterike behet 
sipas disa kritereve:

- Sipas pronesis se rrjetit kompjuterik

- Sipas teknikes se perdorur gjate 
transmetimit te te dhenave 

- Sipas hapesires gjeografike qe
mbulojne



Sipas hapësirës gjeografike që
mbulojnë:

a) rrjetat kompjuterike lokale (Local 
Area Networks-LAN) 

b) rrjetat kompjuterike të gjëra (Wide 
Area Networks-WAN)

c) rrjetat kompjuterike personale 
(Personl Area Networks-PAN) 

d) rrjetat kompjuterike metropolitane 
(Metropolitan Area Networks-MAN)



Rrjeti kompjuterik -PAN

- përdoret për komunikim në mes 
të pjeseve tjera të kompjuterit 

- për komunikim ndërpersonal 
ose 

- për lidhje në rrejtë të nivelit më 
të larte dhe në Internet.



Rrjeti kompjuterik lokal – LAN (Local 
Area Networks) i lidhin kompjuterët në 
një distancë të kufizuar dhe mbulon 
një hapsirë lokale: një shtëpi, zyre ose 
një grup të vogël ndërtesash siq është 
Universiteti.



Rrjeti kompjuterik -MAN paraqet një verzion 
më të gjërë të rrjetit kompjuterik-LAN. 

Rrjete kompjuterike më e madhe dhe zakonisht 
i lidhë  kompjuterët në një qytet. 

Shembull:



Rrjeti kompjuterik i gjere -WAN (Wide 
Area Networks) mbulon një hapesir 
më të gjërë gjeografike dhe përfshin 
një numër të madhë të kompjuterëve 
duke mundësuar komunikim në 
distanca të mëdha gjeografike. 

.



Menaxhimi i rrjetit mund të jetë 

- i centralizuar dhe 

- i decentralizuar. 

Menaxhimi i centralizuar - i pershtatshem per 
rrjetat me madhesi te vogel, kurse 

Për rrjetat me madhesi te madhe kane me 
teper tendenca te menaxhimit te 
decentralizuar.

Burimi: Dr. Mihane Berisha - Informatika e biznesit (2004)



Parametrat e krahasimit te rrjetave LAN, 
MAN dhe WAN jane:

- madhesia gjeografike

- shpejtesia e bartjes se te dhenave

- vonesat

- propabiliteti i gabimeve



Përfundim:



Perfundim:

1) Teknologjia ICT përdoret për të lidhur dhe 
integruar të dhënat dhe informatat të 
cilat deponohen në kompjuter në 
lokacione të ndryshme gjeografike.

2) Teknologjia ICT e bazuar në rrjeta lehtëson 
ndarjen e informatave nëpërmjet të 
integrimit të të dhënave dhe informatave. 



3) Teknologjia ICT mund të përdoret duke 
mundësuar kombinimet: one-to-one, one-to-
many ose many-to-many, me që rast eleminohen 
barrierat kohore dhe hapësinore në komunikim. 

4) Përdorimi i drejtë i rrjetave dhe teknologjisë ICT 
ka ndihmuar këmbimin e informatave ndërmjet 
njerëzve dhe institucioneve etj. 



Perfundim:

5) Teknologjia ICT dhe rrjetat e ndryshuan 
mënyrën se si punojn organizatat dhe si 
zhvillohet komunikimi mbrenda tyre dhe 
me partner të jashtëm. 

6) Ato iu ndihmuan punetorëve të
komunikojnë më lehtë njeri me tjetrin dhe 
të këmbejn njohurit në mënyr sistematike.



Teknologjite bazë ICT dhe të rrjetave 
kompjuterike në kuadër të SIM (MIS) 
kanë potencial të transformojnë 
afarizmin e ogranizatave dhe 
përfshijnë: Internetin (WAN), 
Intranetin (LAN), Ekstranetin (MAN), 
EDI, WWW etj.
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Ju faleminderit per vemendje!


