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OBJEKTIVAT E LENDES 

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. 
 

 

PERMBAJTJA E LENDES 

Modelet e të dhënave. 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.  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. 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. Konceptimi i një 

aplikimi pedagogjik. 
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