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Qëllimi studimor i lëndës Përfitimet e studentit 

Kjo lëndë ka per qellim t’u jape studenteve njohuri 
te qendrueshme ne baza te dhenash, duke u 
fokusuar ne sistemet e menaxhimit te bazave te 
dhenave relacionale. Trajtohen aspekte te 
modelimit te te dhenave, modeli entitet-relacion 
(E-R). Modeli relacional dhe relacional i orientuar 
nga objekti. Relacionet dhe algjebra relacionale. 
Tre nivelet e arkitekturës së bazave të të dhënave. 
Gjuhët dhe përdoruesit e bazave të të dhënave – 
SQL (Structured Query Language). Entitetet dhe 
unionet. Modeli Konceptual (MKD), Modeli Logjik 
(MLD) dhe Modeli Relacional (MRD) në sistemet 
relacionale. Normalizimi i një baze të dhënash. 
Uniciteti i çelësave parësorë dhe integriteti 
referencial. Përcaktimi i të dhënave në SQL Server. 
Përcaktimi i tipologjisë të të dhënave, përcaktimi i 
vlerave “default”, rregullat ndër-relacionale. 
“Query”-t në SQL dhe QBE (Query By Exemple). 
Trajtimi i të dhënave. Pamjet dhe kontrolli i aksesit 
në SQL, ndërfutja e instruksioneve SQL në gjuhët 
“konvencionale” të programimit.  

Lënda ka si objektiva kryesore dhënien e dijeve 
mbi metodat e konceptimit të bazave të të 
dhënave, përsa i përket përcaktimit, aksesimit, 
trajtimit dhe kontrollit të të dhënave në mënyrë të 
pavarur nga teknologjitë e menaxhimit të bazave 
të tyre. Më pas, duke u mbështetur në teoritë e 
mësipërme jepen njohuri të përgjithshme dhe 
aplikative mbi një ose dy teknologji të menaxhimit 
të bazave të të dhënave me pikësynim zbatimin e 
nohurive teorike të fituara. 
 Lënda synon:  

 Të aftësojë studentët në projektimin e bazave 
të të dhënave: një bazë e dhënash e mirë-
projektuar thjeshtëson ndërtimin, 
mirëmbajtjen, dhe modifikimin e një 
aplikacioni.  

 Të pajisë studentët me njohuri të avancuara 
në programimin në SQL: në këtë mënyrë do të 
jetë e thjeshtë për të modifikuar një bazë të 
dhënash të mirë-projektuar.  
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Metodat dhe modelet e projektimit të bazave të të 
dhënave. Diagrami entitet-union, konstruktet 
kryesore të tij. Projektimi logjik, ristrukturimi i 
skemës E-R, analiza e tepricave, eliminimi i 
hierarkive. Aplikimet Web.  

 

Metodologjia për realizimin e temave mësimore: Shpjegimit, puneve ne grupe, seminareve, ushtrimeve 
numerike , prezantimit te seminareve etj. 

 

Kushtet për realizimin e temës mësimore: Klasa mësimore, kabineti i informatikës si dhe mjetët tjera 
ndihmëse si softuer të ndryshem, projektori etj.  

 

Mënyra e vlerësimit të studentit ( në%) 

 
Vijueshmëria në ligjerata, ushtrime dhe aktiviteti 
Testi i parë provues 
Testi i dytë provues 
Provimi me shkrim-detyra seminarike 
Provimi perfundimtar 

Vlerësimi në % Nota përfundimtare 

10% 51%-60%     6 (gjashtë) 

20% 61%-70%     7(shtatë) 

20% 71%-80%     8(tetë) 

20% 81%-90%     9(nëntë) 

30% 91%-100%   10(dhjetë) 

  

Obligimet e studentit: 

Studenti, që rezulton më pak se 70% frekuentim 
për periudhen që i përket cdo provimi të 
pjesshem, periudhë për të cilën do të testohet, 
nuk do të futet në provimin përkates. 

Ushtrimet e detyrave të shtepisë, detyra 
seminarike dhe çdo njoftim tjetër do të jepet në 
klasë dhe/ose në adresen zyrtare të Universitetit 
“Ukshin Hoti” të Prizrenit ne internet: www. uni-
prizren.com, apo në adresen elektronike të 
profesorit, samedin.krrabaj@uni-prizren.com 

 
 
 

Ngarkesa e studentit për lëndën 

Aktiviteti Orë Ditë/Javë Gjithsej: 

Ligjerata 2 15  /15 30 

Ushtrime numerike 2 15 /15 30 

Seminari 10 5/ 2 10 

Përgatitja për testin e parë 10 5 /2 10 

Përgatitja për testin e dytë 10 5 /2 10 

Përgatitja për ushtrime numerike 20 15 javë 20 

Përgatitja për testin përfundimtar 40 15 javë 40 

    

    

   150 orë 

Vërejtje: 1 ECTS kredi=25  orë angazhim,p.sh nëse lënda i ka 6 ECTS 
kredi student duhet të ketë angazhim gjatë semestrit 150 orë 

Ngarkesa 
totale: 
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Java Ligjërata Ushtrime 

1. 

Tema Orët Tema Orët 

Njohja me planin dhe programin e 
lëndës. Procesi i zhvillimit të një baze 
të dhënash. 

 

Bazat e te dhenave relacionale.     
SQL Server Management Studio. 
Instalimi i SQL Server Management 
Studio 2008. 

2 orë 
2 orë 

  

2. 

Pavaresia e te dhenave. 
Perdoruesit e bazave te te dhenave. 
Procesi i projektimit të një baze të 
dhënash. 

 

Projektimi i një  database ne SQL 
Server 2008. 
Krijimi i tabela ne SQL Server. 
Hyrja, modifikimi dhe fshirja e të 
dhënave.  

2 orë 
2 orë 

  

3. 

Projektimi konceptual dhe modelimi 
Entity-Relationship. 
Blloqet e entiteteve, atributet,blloqet 
e relacioneve, celesat primare. 

 

Nxjerrja e te dhenave. 
Komanda SELECT mbi nje tabele, 
JOIN dhe Subquery-t. Funksionet e 
Grupit.Kombimi i Rezultateve 
Funksionet skalare te SQL (built-in 
scalar functions)  
 

2 orë 
2 orë 

  

4. 

Diagrama E-R.  
Karakteristika te modelit të zgjeruar 
E-R.  
Skema e një Baze të dhënash si 
diagramë E-R.  
Kthimi i një modeli E-R në Tabela. 

 

Modifikimi i të dhenave. 
Komandat INSERT, UPDATE, DELETE 
Komanda MERGE dhe klauzola 
OUTPUT. Transaksionet 

 
 
2 orë 
2 orë 

  

5. Modeli Relacional. Struktura e bazes 
se te dhenave relacionale. 
Algjebra Relacionale. Veprimet e 
zgjeruar te Algjebres Relacionale.  
Modifikimi i Database-it. 

 Tabelat, tipet e te dhenave dhe 
integriteti i te dhenave. 
Tabelat dhe tipet e te dhenave. 
Integriteti i te dhenave. 

 
 
2orë 
2 orë 

  

6. SQL Server Management Studio. 
Struktura bazë.  
Query-t.  
Veprimet  me bashkesi. 
 Funksionet aggregate. 

 Trigerat – “Sensoret”. Cfare jane 
triggerat. Si funksionon nje INSERT 
trigger (sensor per Insert). Si 
funksionon nje DELETE trigger 
(sensor per delete). Si funksionon nje 
update trigger (sensor per modifikim) 

 
 
2 orë 
2 orë 

  



7. Subqueries te nderfutura. DDL.  
Embedded(te nderfutura) SQL, 
ODBC(Open DataBase Connectivity) 
dhe JDBC(Java DataBase 
Connectivity). 

 Teknika te avancuara te kerkesave. 
Teknikat e nënkërkesave.Common 
Table Expressions. Kerkesat e 
nderfutura (Sub Queries). Funksionet 
e vleresimit (Ranking Functions) 

 
 
2 orë 
2 orë 

  

8. Integriteti dhe Siguria. Domain 
Constraints(Kufizimet).  
Integriteti Referencial.  
Triggers. 

 Testi i parë. 
Programimi ne SQL Server 2008 
View. Funksionet. Procedurat. 
Triggerat. 

 
 
2 orë 
2 orë 

  

9. Dizenjimi i database-it relacional. 
Forma e I e Normalizimit. 
Varesite funksionale. 
Dekompozimi. Procesi  i pergjithshem 
i dizenjimit te database-it. 

 Permiresimi i performances se 
kerkesave 
Indekset 
Particionimi 
 

 
 
2 orë 
2 orë 

  

10. Database-t Object-Relational. 
Relacionet e nderfutura. 
Modelet e te dhenave Object-
Relational 
Ndertimi i query-ve me tipet 
komplekse 
Krahasimi i database-ve Object-
Oriented me database-t Object-
Relational.  

 Krijimi i tabelave te particionuara. 
Shtimi dhe heqja e particionit. 
Identitete ne nje tabele te ndare. 
Skenaret. Ndarja ne kolona te 
shumta. 

 
 
2 orë 
2 orë 

  

11. Database-t Object-Oriented(te 
orientuar objekt). 
Tipet e te dhenave komplekse 
Modeli i te dhenave i orientuar 
objekt. 
Gjuhet e programimit object-
oriented. 

 Ushtrime numerike nga pjesa e 
lëndës së kaluar 

 
 
 
2 orë 
2 orë 

  

12. XML (Extensible Markup Language) 
Skema XML. 
Ndertimi i query-ve dhe transformimi 
i te dhenave xml. 

 Te dhenat e tjera ne SQL Server. 
Konvertimi i te dhenave tabelat ne 
XML. Konvertimi i te dhenave XML ne 
te dhena tabelare.  

 
 
2 orë 
2 orë 

  



13. Projektimi fizik i bazave të të 
dhënave dhe performanca.  
 

 Komponente shtese ne SQL Server 
2008. 
Replikimi. 
Sherbimet e raportimit. 
Të dhenat hapesinore. 

 
 
2 orë 
2 orë 

  

14. Mjedisi Databaze Klient- Server. 
Arkitektura klient-server, arkitektura 
me tre shtresa, arkitektura te 
kompjuterave ne paralel. Mjedisi 
databaze Internet.  

 Implementimi i databazes ne SQL 
Server Management Studio.  
Prezantim i punimit seminarik.  
 
 

 
 
2orë 
2 orë 

  

15. Transaksionet. Koncepti i 
transaksionit. Gjendja e transaksionit 
Ekzekutimet konkurrente. Perkufizimi 
i transaksionit ne SQL. Testimi per 
serializimin 

 Testi i dytë. Ushtrime numerike nga 
pjesa e lëndës së kaluar. 

 
 
2 orë 
2 orë 
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Vërejtje për studentin: 

Studentet inkurajohen te punojne edhe ne grupe per ushtrimet e detyrave. Nuk lejohen kopjimet nga 
njeri-tjetri ne provime, per detyrat e kursit, te shtepise, etj. Thyerja e ketij rregulli do te shoqerohet me 
masa ndeshkimore qe shkojne deri ne perjashtim nga universiteti. 

 

 

 


