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ABSTRACT

The necessity of new and rapid engineering 

solutions in the mechanical design has stimulated 

the development of the so-called “rational” meth-

ods, which, by being integrated with personalized 

databases, have been converted into powerful in-

struments of the automated materials selection. 

In this paper there are treated issues related to the 

design of such databases, in function of the mate-

rials selection algorithms in general and those of 

material&shape, in particular. The later concerns 

the design of structural sections, where multiple 

constraints and compound objectives are consid-

ered. Profonding in this aspect, the present work 

reaches up to the determination of the FOR-MAT 

database configuration criteria, the protocols for 

the information updating (considering also the 

“local” data of the Albanian reality) and the way 

of its integration with the CES Selector software 

package. 

Key-words: Materials selection, structural sec-

tions, databases.

PËRMBLEDHJE

Nevoja për zgjidhje inxhenjerike të reja e një-

he rësh të shpejta, ka nxitur zhvillimin e metodave 

të reja të projektimit, të ashtuquajtura “racionale”, 

të cilat, duke u integruar me baza të personalizue-

shme të dhënash, janë kthyer në instrumenta të 

fuqishëm të përzgjedhjes së automatizuar të ma-

terialeve. Në punim trajtohet problematika e pro-

jektimit të bazave të tilla, të konceptuara në funk-

sion të algoritmikës së përzgjedhjes së materialeve 

në përgjithësi dhe asaj material-formë, në veçanti. 

Kjo e fundit lidhet me projektimin e seksioneve 

strukturo re, ku operohet me objektiva dhe kush-

tëzime të shumëfishta. Duke u thelluar në këtë 

aspekt, punimi arrin në përcaktimin e kri tereve të 

konfigurimit të bazës së të dhënave FOR-MAT, të 

protokolleve për  shtim dhe përditësim informa-

cioni (përfshirë edhe të dhënat “lokale” nga rea-

liteti shqiptar), si dhe të mënyrës së integrimit të 

saj në paketën informatike CES Selector.

Fjalët kyçe: Përzgjedhja e materialeve, pro file 

strukturore, baza të dhënash

HYRJE

Zhvillimi i jashtëzakonshëm i instrumenteve 

informatike në dhjetëvjeçarët e fundit ka çuar në 

një përdorim gjithnjë e më të gjerë të metodave të 

kompjuterizuara të projektimit inxhenje rik Tash-

më, shumë tipe projektimesh industriale i janë 

nënshtruar formalizimit me synim leh të simin e 

zbatimit dhe shpejtimin e shtrirjes së tyre në një 

ZHVILLIMI I BAZAVE TË PERSONALIZUESHME  
TË TË DHËNAVE NË FUNKSION TË PËRZGJEDHJES 

SË AUTOMATIZUAR MATERIAL-FORMË

(THE DEVELOPMENT OF PERSONALISED DATABASES 
AS A FUNCTION OF THE COMPUTER-BASED MATERIALS 

AND SHAPE SELECTION)

Shpresa CASLLI, Emil LAMANI, Dervish ELEZI

Departamenti i Prodhimit dhe Menaxhimit, 

Universiteti Politeknik i Tiranës, 

SHQIPËRI



54

SHPRESA CASLLI, EMIL LAMANI, DERVISH ELEZI

www.alb-shkenca.org

mjedis konkurrues gjithnjë e më global [9, 10, 12]. 

Përzgjedhja e materialeve konsiston në op ti-

mizimin e zgjedhjes së një ose disa mate rialeve 

të një produkti gjatë konceptimit të tij. Kjo do të 

thotë të kërkosh në një listë kandidatësh poten-

cialë, atë apo ata që janë më të përshtatshmit për 

aplikimin e dhënë. Një kërkim i tillë nuk mund 

të bëhet pa mjete të sofistikuara, softe dhe baza 

të dhënash, sepse ka të bëjë me përpunimin e një 

vëllimi jashtëzakonisht të madh informacioni 

(rreth 100 000 materiale të ndryshme, secili me 

veti të panumërta), vëllim ky që priret veçse drejt 

rritjes [1, 3, 7]. Zhvillimi i një baze të tillë të dhë-

nash, të personalizueshme sipas kërkesave të re-

alitetit shqiptar, përbën objektin e këtij punimit, 

i cili fokusohet veçanërisht në përzgjedhjen e 

kombinuar material-formë, si një ndër rastet më 

tipike të projektimit të strukturave ngarkesëmbaj-

tëse. Në funksion të kësaj përzgjedhjeje vihen që 

nga parimet e përgjithshme të konceptimit dhe të 

ndërtimit të “pemës” së kandidatëve, e deri tek 

veçoritë e paraqitjes së atribu teve dhe të lidhjeve 

(links) mes tyre. Edhe pse aspek ti metodik gjatë 

ndërtimit të bazës së të dhënave, të quajtur FOR-

MAT (FORma & MATeriale), është përcaktues, 

nuk lihet jashtë vëmendjes edhe aspekti aplikativ 

i instrumentit të propozuar. Nisur nga kjo, është 

kërkuar që informacioni i futur në bazën e të dhë-

nave të mos jetë i rastësishëm apo thjesht ilus-

trues, por i bazuar në standarde dhe në diapazone 

vlerash nga më të përdorshmet; ai është përzgje-

dhur duke konsideruar realitetin dhe nevojat e 

aktivi tetit inxhinierik të fushës në Shqipëri.

METODA E STUDIMIT

Punimi bazohet në analizën e disa prej pro-

grameve më të njohura në fushën e përzgjedhjes 

së materialeve dhe në veçanti në atë të programit 

CES (Cambridge Engineering Selector and Con-

structor), produkt i firmës Granta Design [4, 6,]. 

Ky program përmban një bazë të dhënash të tipit 

relacionale të orientuar nga objekti dhe të hapur 

për zhvillime të mëtejshme. CES-i lejon jo vetëm 

plotësimin me informacion shtesë dhe cilësisht të 

ri, por edhe një rikonfigurim të përshtatshëm për 

sisteme përzgjedhjeje më të avancuara, të quajtura 

sisteme eksperte. Duke eksploruar këto mundësi, 

në punim është synuar të hartohet fillimisht një 

strategji dhe më tej një procedurë praktike për 

ndërtimin e një baze të re të dhënash, të aftë për 

të përfshirë në algoritmin e përzgjedhjes kategori 

entitetesh dhe atri butesh, të paparashikuara nga 

programi CES dhe njëherësh mjaft fleksibël për 

të komunikuar dhe shkëmbyer informacion me 

modulet e këtij programi. Për realizimin e këtij 

synimi është operuar me kriteret dhe metodat e 

ndërtimit të bazave informatike të të dhënave, 

nga njera anë dhe me metodat inxhinierike të pro-

jektimit të strukturave ngarkesëmbajtëse, nga ana 

tjetër. Lidhja ndërmjet tyre është realizuar duke 

përdorur metodën Ashby të indekseve të perfor-

mancës [3], të përshtatur për zgjedhjen e kombin-

uar material-formë me objektiva dhe kushtëzime 

të shumëfishta. 

Bazuar në shkallën e lartë të përdorimit të 

profileve prej çeliku në Shqipëri (por edhe më 

gjerë) dhe në faktin se në praktikën inxhinierike 

shqiptare mbizotëruese janë standardet europia-

ne, fuqizimi i bazës së të dhënave është synuar 

të realizohet kryesisht nëpërmjet përfshirjes në 

të, të profileve të tilla, me atribute konform stan-

dardeve europiane [2, 8].

REZULTATET DHE DISKUTIME

1) Strukturimi dhe formatimi i bazës së 
të dhënave: ndërtimi i pemës së tabelave 
Konceptimi i një baze të re të dhënash ka të bëjë 

me përmbajtjen, strukturën, sistematikën apo tak-

sonominë e të dhënave, me formatin dhe mënyrën 

e kontrollit të tyre, me gjithëpër fshirjen, etj. [1] 

Parimi themelor i pemës hierar kike të bazës së 

të dhënave është që vetitë e anëtarëve të shtrihen 

brenda diapazoneve të pa ra shikuara për bashkësi-

në përkatëse (Fig. 1). 

Zbatimi i këtij parimi presupozon vendosjen e 

një sistematike të caktuar për nda rjen e anëtarëve 

të bashkësisë së madhe, sipas familjeve, klasave, 

nënklasave apo grupimeve edhe më të vogla. 

Sistematika, të cilës i referohet ky punim, është 

kompatibël me atë të programit CES dhe mund 

të aplikohet si në bazat kryesore, apo të përgjith-

shme të të dhënave, ashtu edhe në bazat specifike 

(Fig. 2). Me këtë sistematikë është krijuar një ske-

dar i përgjithshëm në çdo nivel të pemës, vetitë e 
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të cilit mbulojnë diapazonin e të gjitha entiteteve 

që janë poshtë tij në hierarki. Kjo ka mundësuar 

zhvillimin e një baze të dhënash gjithëpër fshirëse 

të nivelit të lartë, në të cilën një numër i kufizuar 

klasash dhe nënklasash entitetesh janë përdorur 

për të paraqitur të gjithë anëtarët e bashkësisë. 

Ndërtimi i bazës FOR-MAT ka filluar me 

pemën e tabelave. Tabelat janë dy llojesh: të reja, 

pra të krijuara rishtazi dhe të importuara nga 

programi bazë, CES Selector. Tabelat e importu-

ara janë: ‘Materiale’, ‘Profile’ dhe ‘Fushat e për-
dorimit’; ato të krijuara: ‘Mbulesat metalike’ 

dhe ‘Qendrat e Furnizimit’. Në Figurën 3 është 

treguar skematikisht mënyra e importimit të ta-

belës ‘Profile’. Personalizimi i parë i tabelave 

është bërë duke i emërtuar ato shqip, ndërsa i dyti 

dhe më i rëndësishmi lidhet me pasurimin e tyre 

me rekorde të reja (Fig. 4, 5, 6). 

2) Atributet dhe futja e të dhënave  

Strukturimi i bazës së të dhënave është bërë 

në mënyrë të tillë që të mundësojë një filtrim sa 

më efektiv. Këtë e sigurojnë një kategori e caktuar 

vetish, që quhen ‘atributet universale’. Gjatë për-

caktimit të atributeve universale dhe formatimit 

të tyre, është patur parasysh domosdoshmëria 

e krijimit të një fushe homogjene informacioni, 

të shfrytëzueshme nga algoritmi i përzgjedhjes. 

Figura 1. Skema e pemës hierarkike

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Sistematika e bazës së të dhënave 
të seksioneve strukturor

Figura 3. Importimi i tabelës ‘Profile’

Figura 4. Hapat që ndiqen për të shtuar në pemën e 
tabelës ‘Materiale’, dy degë të reja me rekordet 

përkatës

Figura 5. Plotësimi i tabelave: ‘Qendrat e furnizimit’ 
dhe ‘Profile’ me foldera dhe rekorde të rinj
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Secili prej rekordeve është pajisur me kartelën e 

tij të atributeve universale. Dy prej tyre jepen në 

Tabelat 1 dhe 2.

Për karakterizimin e atributeve sasiore është 

konsideruar më i vlefshëm varianti me diapazone, 

kundrejt atij “pikësor”, për faktin se informacioni 

përkatës në standarde shoqërohet gjithmonë me 

kufij tolerance. Në skedarin e një materiali speci-

fik, diapazonet përshkruajnë shtrirjen e pritshme, 

ose shpër ndarjen e gjetur eksperimentalisht, të 

vlerave të çdo atributi. Të gjithë skedarët në bazën 

e të dhënave janë të plota, d.m.th., pa ‘vrima’, ose 

‘boshllëqe’ që do të përfaqësonin mungesa të dhë-

nash. Në të kundërt, do të ishte i paevitueshëm 

s’kualifikimi formal i disa entiteteve, për pamjaf-

tueshmëri të dhënash.

3) Kontrolli i të dhënave
Vlera e një baze të dhënash varet nga saktësia 

dhe shkalla e kompletimit, pra nga cilësia e saj. Një 

nga rrugët për të ruajtur dhe rritur cilësinë është 

ajo e bërjes së të dhënave objekt të procedurave të 

vlerësimit. Për këtë në bazën e të dhënave FOR-

MAT është përfshirë një procedurë vetë-kontrolli 

si dhe tabela ‘Kontrolli i Materialeve’, që sinjalizon 

operatorin kur disa veti janë vendosur jashtë ku-

fijve normalë, apo mungojnë. Simulimet e kryera 

provojnë se ky instrument kontrolli në bazën FOR-

MAT funksionon realisht. 

4) Krijimi i filtrave dhe i formave

Filtri mundëson fokusimin e një tabele të cak-

tuar të bazës së të dhënave, ndërsa Forma për-

cakton atë kategori atributesh që kërkohet të ak-

tivizohen. Për secilën tabelë janë krijuar filtrat dhe 

format përkatëse. Në figurën 7 tregohet krijimi i 

njërit prej filtrave të tabelës ‘Materiale’.

5) Verifikimi i strukturës relacionale

Baza e sapo ndërtuar është kolauduar në 

“boshllëk” nëpërmjet verifikimit të strukturës 

relacionale, pra të lidhjeve ndërmjet skedarëve 

dhe tabelave përkatëse. Nëse ndërtimi është kor-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1. Kartela e atributeve universale  
të një rekordi-material 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabela 2: Kartela e atributeve universale 

të një rekordi-profili

Figura 7. Krijimi i filtrit ‘Çeliqe për profile’  
në tabelën ‘Materiale’ 

Figura 6. Plotësimi i tabelës ‘Mbulesa metalike’  
me dosje dhe rekorde të rinj
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rekt, nga çdo skedar profili duhet të aktivizohen 

automatikisht lidhjet (links) me tabelat e ‘Materi-

aleve’, të ‘Fushave të Përdorimit’ dhe të ‘Qëndrave të 

furnizimit’ (Fig. 8). Simulimet e bëra në kuadrin 

e këtij punimi kanë provuar aktivizi min e këtyre 

lidhjeve, nga ku është konkluduar për funksion-

alitetin e plotë të bazës FOR-MAT.

6) Përzgjedhja e kompjuterizuar material-
formë në FOR-MAT

Baza e ndërtuar është testuar “me ngarkesë” 

në rastin e përzgjedhjes së disa elementëve kon-

struktivë me aplikim të gjerë në strukturat e ndër-

timit. Nisur nga skema e ngarkimit, janë bë rë lloga-

ritjet konstruktive dhe janë përcaktuar indekset e 

performancës për këta elementë, të qu ajtur ndry-

she profile (parimet përkatëse jepen hollësisht në 

punimin [5]). Filli misht është bërë përzgjedhja e 

profileve që sigurojnë plotësimin e kushtëzimeve 

në ngurtësi dhe qëndrueshmëri (Fig. 9).

Më tej është kërkuar bashkësia e profileve 

me peshë më të vogël, pra profilet më të lehtë që 

plotësojnë kushtin e ngurtësisë (Fig. 10).

Së fundi, janë kërkuar profilet (forma dhe 

materiali përkatës) më të lirë, sipas kartës së 

përzgjedhjes të treguar në figurën 11.

Në çdo stad përzgjedhjeje, nga programi a. 
është gjeneruar lista e profileve fitues, të cilët kra-

hasohen dhe “gjykohen” në instancë të fun dit mbi 

bazë konsideratash inxhinierike, të paformalizue-

shme në marrdhënie analitike [7]. 

Shihet se programi, në të cilin është inte-b. 
gruar baza e të dhënave FOR-MAT, jo vetëm 

mundëson përzgje dh jen me disa etapa të profilit 

më të përshtatshëm për objektin në studim, por 

evidenton edhe konfigurimin e ri të realizuar në 

kuadrin e këtij punimi. Kështu, Tabela ‘Profile’ e 

aktivizuar prej bazës FOR-MAT, shfaqet me 48 re-

korde të rinj (me atribute sipas standardeve EN) 

dhe disa prej tyre figurojnë në listën e fituesve. 

PËRFUNDIMEC. 

I. Bazat e të dhënave, të destinuara për t’u për-

dorur në procedurat e përzgjedhjes së kompju-

terizuar të materialeve, formave dhe proceseve, 

Figura 9. Karta EI-YZ (përzgjedhja sipas kushteve 

të qëndrueshmërisë dhe ngurtësisë)

Figura 10. Karta EI-ml (identifikimi i profileve  
më të lehta)

Figura 11. Karta EI-C (identifikimi i profileve 

më të lira)

Figura 8. Skematikisht është treguar lidhja e një 
kartele profili IPE120 me tabelën e ‘Materialeve’, 

‘Fushat e përdorimit’ dhe ‘Qendrat e furnizimit’

Tabela 
"Materiale"

Tabela 
"Qendrat e furnizimit"Tabela 

"Fushat e përdorimit"



58

SHPRESA CASLLI, EMIL LAMANI, DERVISH ELEZI

www.alb-shkenca.org

duhet të konceptohen që në pikë nisje në përputhje 

me kërkesat e reali zimit të një përzgjedhjeje objek-

tive dhe racionale. Në veçanti, një bazë të dhënash 

e përshtatshme për fazën e filtrimit duhet të ketë 

karakteristikat e mëposhtme:

Ajo duhet të jetë d. gjithëpërfshirëse – të për-

mbajë të gjitha klasat e entiteteve në bashkësinë 

përkatëse.

Atributet që përmban ajo duhet të jenë e. uni-

versale – të përbashkëta për të gjitha entitetet në ba-

zën e të dhënave. Ato duhet të plotësojnë, për më 

tepër, kërkesat e krahasueshmërisë, mat shmërisë dhe 

të diskri minimit.

Baza e të dhënave duhet të jetë e f. komple tuar, 

të mos ketë zona me mungesa të dhënash. Për 

plotësimin e mungesave eventuale mund të për-

doren përafrimet dhe parashikimet, të ketë një struk-

turë relacionale si dhe një sistematikë (taxonomy) 

hierarkike. 
II. Bazat e të dhënave për informacionin plotë-

sues, mund të ndërtohen në çdo lloj formati dhe 

mund të mos u përgjigjen disa prej karakteris-

tikave të mësi përme. Por, gjithsesi, ato duhet të 

jenë të integruara në sistem dhe sapo një entitet 

i veçantë të jetë evidentuar nga procesi i filtrimit, 

informacioni suplementar rreth tij, që përmbahet 

në këto baza të dhënash, duhet të aktivizohet. 

III. Mjedisi i punës i programit CES kon-

struk tor mundëson plotësimin e informacio-

nit që përmbajnë modulet ekzistuese si dhe 

ndërtimin e bazave të reja të të dhënave. Ndërti-

mi i bazës FOR-MAT, në sajë të shfrytëzimit të 

këtyre mundësive, dëshmon për efikasitetin e 

këtij instrumenti. Ai lejon realizimin e detyrave 

inxhi nierike me spektër të gjerë, duke ofruar 

zgjidhje të personalizueshme, si në aspektrin e 

llojshmërisë së informacionit të skeduar, ashtu 

edhe të vetë algoritmit të për zgjedhjes.
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