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   Objektivat e lëndës   
 Kursi do të thellojë metodat dhe instrumentët e inxhinierisë software, e njohur si displina që 

merret me ‘programming in the large’. Termat kryesorë lidhen me organizimin e projekteve 
software që përfshijnë shumë programues në periudha të shkurtra: planifikim dhe kontroll i 
projektit software, parashikim i kohes dhe kostos së zhvillimit, përcaktimi i karakteristikave 
të produktit. 

 
Pershkrimi i lendes 
Inxhinieria e softuerit; nëndarjet, historia, përkufizimet e inxhinierisë së softuerit. Kriteret e 
cilësisë për produktet softuer. Klasifikimi, standarti ISO 9126, përkufizime. Modelet e procesit 
softuerik. Modeli ujëvarë, interaktiv-inkremental, V, me prototip, modeli spiral.. Aktivitetet e 
zhvillimit softuerik, një vështrim i përjgithshëm i modeleve, diskutimi i përparësive dhe 
mangësive për seicilin. Koncepte bazë të përshkrimit të zhvillimit të softuerit. Koncepte bazë, 
analiza e kryqezuar dhe një vështrim i përgjithshëm. Rezultatet e fazës “Analiza dhe 
Përcaktimi”. Studimi I mjaftueshmërisë, dokumentat e kerkesave, modeli I produktit.  
Vlerësimi I kostos. kostoja, faktorët, metoda e pikave funkisonale. Konceptet bazë të pamjes 
funksionale. Pemët e funksionit, diagrami i rrjedhës tetë dhënave, diagrami i rasteve të 
përdorimit.   Analiza strukturorë. Diagram I kontekstit, hierarkia e rrjedhës së të dhënave, 
mini-specifikimet, pema funksionale implicite. Konceptet bazë të pamjes së orientuar nga 
gjëndja: diagrami i aktiviteteve, rrjetat Petri, automatet e gjëndjes. Konceptet bazë të pamjes 
së orientuar nga skenari, diagramat e bashkëpunimit, diagramat e sekuencës. Analiza e 
orientuar nga objekti. Diagramat e klasës, diagramat e rasteve të përdorimit, UML, 
demostrim i një mjeti CASE. Specifikimet formale dhe verifikimi i programit. Specifikimet e 
Hoares dhe teknika e verifikimit. Specifikimet Z dhe algjebraike. Vështrim I përgjithshëm I 
fazës së projektimit. Arkitektura softuer, specifikimet e komponentëve, sigurimi I cilësisë, 
arkitektura softuerike me shtresa. Projektimi I strukturuar. Grafiku I strukturës. Projektimi I 
orientuar nga objekti – projektimi I arkitekturës, ndërfaqja e perdoruesit, performanca, 
projektimi I implementimit. Testimi sistematik. Klasifikimi I teknikave, rishikimi/auditimi, 
teknika të rrjedhës së kontrollit dhe rrjedhës së të dhënave. Testimi funksional. Klasifiimi, 
klasifikimi i metodës pemë, editori pemë CTE. Testimi. Njësitë matëse softuerike. Vështrim i 
përgjithshëm dhe klasifikim. Kompleksiteti ciklomatik i McCabe, njësitë “halstead”, numri I 
rrjeshtave kod, njësi matëse të orientuara nga objekti. Teknika vlerësimi. Inxhinieria e 
kundërt. Riparimi I softuerit, riinxhinierimi, ristrukturimi, mjetet CARE. 
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