
Udhëzime të përgjithshme për përdorimin e Bazës së të dhënave 

statistikore të INSTAT(PX-Web).  

Baza e të dhënave statistikore të INSTAT mund të aksesohet  nëpërmjet një ndërfaqeje PX-

Web. Në PX Web ju mund të përpiloni tabela duke zgjedhur klasat nga menu të ndryshme në 

varësi të variablave. PX-Web pastaj do të prodhojnë një tabelë me klasat e zgjedhura. 

Tabelat mund të përpunohen lirisht në browser dhe gjithashtu mund të eksportohen në skedarë 

të formateve të ndryshme. 

Ju mund të zgjidhni të ruani në kompjuterin tuaj tabelat, që janë shumë të mëdha për t'u hapur 

në browser-in tuaj, në formate të ndryshme. 

Gjithcka ju duhet për të aksesuar bazën e të dhënave statistikore të INSTAT është vetëm një 

browser interneti. 

Ka mënyra të ndryshme për të aksesuar  bazën e të dhënave statistikore të INSTAT në PX-

Web; nga kryefaqja e faqes web të INSTAT; nëpërmjet TAB Statistika apo atij Temat(Figura 

1, Figura 2 dhe Figura 3). 
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Zgjedhja e një tabele statistikore: 

Pasi të keni aksesuar  bazën e të dhënave statistikore do të hapet një faqe nga e cila ju mund të 

zgjidhni dhe përpiloni tabelën nga Tema / Statistikat që keni zgjedhur (Shembull, Figura 4). 

Në shembullin më poshtë është kryer zgjedhja: Statistika / Baza e të dhënave statistikore / 

Tregtia e Jashtme / Treguesit Mujorë 
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Shih shembullin e zgjedhjes së tabelës, Figura 5. 

Ju mund të zgjidhni një pjesë të tabelës ose shkarkoni të gjithë tabelën në formatin PC-Axis 

p.sh. në rastet kur tabela është shumë e madhe për t'u hapur në ekran. 
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Shembulli shpjegon funksionalitetet e ndryshueshme të faqes së përzgjedhjes së variablave. 

Në shembull ju mund të zgjidhni përmbajtjen dhe variablat e tillë si shteti dhe muaji. 

 

 Ju mund të zgjidhni të gjitha klasat ose të anulloni zgjedhjen tuaj në listë duke klikuar 

mbi butonat  

          



 Funksionet e kërkimit për listat individuale janë të vendosura poshtë tyre         

 
 Madhësia e përzgjedhjes tregohet në rreshta dhe kolona  

         
 Gjithashtu tregohen edhe numrat e rreshtave dhe kolonave të përzgjedhura. 

 Ju mund të zgjidhni për të paraqitur tabelën në ekran apo ta eksportoni  atë në një 

skedar me një format të caktuar, në qoftë se ju dëshironi që të përfshini më shumë 

rreshta ose kolona sesa mund të shfaqen në ekran. 

       

Figura 6

 

Kur të keni përfunduar zgjedhjen tuaj, klikoni mbi butonin Vazhdo.  



 

 

 

Figura 7

 

 

  Ju mund të redaktoni tabelën nga menuja Modifiko dhe Përllogarit, p.sh. ju mund të 

ndryshoni renditjen e variablave  të rreshtave apo kolonave ose të kryejnë llogaritje. 

 Ju mund të zgjidhni formatin e skedarit për eksportim nga menuja Ruaj si. 

 Në fund të faqes është informacioni (shënimet, njësi e matjes, etj). 

 

Në shembullin e mëposhtëm Excel është përzgjedhur si format eksportimi.  

 



Figura 8

 
Figura 9

Tabela në Excel. 



Kufizimet në paraqitjen në browser 

Për shkak të kufizimeve të browser www, paraqitja është e limituar në 10.000 qeliza. Kur bën 

zgjedhjen tuaj, ju gjithmonë mund të kontrolloni numrat e rreshtave dhe kolonave zgjedhura. 


