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Përse na duhen të gjitha këto?

Për vendimmarrje më të mirë !!!



ÇFARË JANË «TË DHËNAT E MËDHA»? 

Karakteristika të përbashkëta:

• Vëllimi - Mblidhen të dhëna nga një 
shumëllojshmëri burimesh

• Shpejtësia – Shpejtësi e paprecedent e të 
dhënave

• Shumëllojshmëria - Të dhëna janë në lloje të 
ndryshme formatesh

• Ndryshueshmëria - Ciklike, të ndryshme
• Kompleksiteti – Të vështira për t’u përputhur, 

lidhur, pastruar dhe transformuar



POTENCIALI PËR RRITJEN E TË 
DHËNAVE

Burimi:www.nojitter.co
m
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Indikacionet & 
paralajmërimi

Në përgjithësi, treguesit e luftës dhe konflikteve të tjera dhe krizave të 
të tjera të mundshme, bazuar në informacione sasiore që gjenden në
burime të hapura të dhënash

Sisteme dinamike Ekuacione me zbritje me dimensionalitet të ulët
që për përfaqësojnë aktorë konkurrues (përfshirë dinamikat e sistemit)

Modele (të fshehta) Markov
Të dhëna të ndara në kohë e të agreguara në intervale fikse me vlera
të caktuara. Të veçuara nga ngjarjet bazë për të përcaktuar gjendjet 
diskrete me probabilitetet përkatëse.

Analiza e të dhënave 
mbi ngjarjet

Analizë e vargjeve abstrakte dhe të koduara të ndërveprimeve afatshkurtra 
mes aktorëve konkurrues ose bashkëpunues

Modelet ekonometrike Modele të mëdha agregate të aktorëve socialë, shteteve ose organizatave
në sistemet ekonomike dhe shoqërore – rajonal, kombëtar, ndërkombëtar.

Modelet propabilistike Modele regresioni dhe statistikore që bëjnë çmuarje të probabilitetit se si
do të ndikojnë ndryshoret në një rezultat të caktuar.

Analiza e 
komponentëve parësore

Teknika për reduktimin e modeleve me dimensionalitet të lartë në një 
numër të vogël dimensionesh kritike për të ndihmuar parashikimin dhe 
vizualizimin .

Modelet e Teorisë së Lojës Përdorimi i teorisë së lojës me 2 persona dhe N persona për situatat 
kompetitive dhe kolaborative që përfshijnë ndërvarësi strategjike.

Sistemet logjike
Përdorimi i formulave dhe sistemeve logjike për të përfaqësues dhe 
zgjidhur problema jo sasiore, përfshirë teknika deduktive, abduktive
dhe induktive.

Analitikë deskriptove, 
prediktive, preskriptive

Çfarë ka ndodhur
Çfarë mund të ndodhte
Çfarë duhet të bëjmë

Ref: Kaisler dhe Cioffi-Revilla 2007; Kaisler, Armour, Espinosa, dhe Money 2014



Analiza e raporteve financiare dhe paradoksi “Simpson’s 
Reversal”

A ka ndonjë paradoks këtu?
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Softuerë për viualizimin e të dhënave
 Tableau
 Qlikview
 Spotfire
 IBM
 SAS
 Microsoft Power Business Intelligence

Instrumentet për vizualizimin e të dhënave

 Panele
 Grafikë&Tabela: grafikë me kurba; në formë 

rrethore; me fusha; me shpërndarje
 Softuer për vizualizimin e të dhënave



MICROSOFT POWER BI

Ku e përdorim “Microsoft Power BI”
• Raportet për zbatimin e buxhetit
• Kontabilitet dhe raportim
• Parashikimi dhe menaxhimi i investimeve

Microsoft Power BI 
Demonstrim drejtpërsëdrejti 



Falemnderit për vëmendjen!

www.mof.ge
www.treasury.gov.ge
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