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JAVËN E KALUAR...

• Organizimin e te dhenave ne datoteka

• Problemet e organizimit te te dhenave ne datoteka

• Baza e te dhenave

• Disa koncepte te BDH (entitetet, atrubitete, 
relacionet...qelesat)

• Modelimi i te dhenave

• Modelet eorganizimit te te dhenave ne BDH 
(hierarhik, rrjetor, relacional)



Sot...

1)...Relacioni midis tabelave 
(1-SH, SH-SH, SH-1 dhe dy relacione 1-SH)

...qelësi primar

...qelësi i jashtëm
2) ARKITEKTURA E BDH

...pamja logjike

...pamja logjike globale

...pamja fizike
3) DBMS

...Si zhvillohet DBMS?

...Si realizohet komunikimi i shfrytezuesit me DBMS?
4) BDH në Access?



Të përkujtojm...

Midis tabelave mund të krijohen ndërlidhje dhe 
relacione!

Relacioni – lidhje logjike midis entiteteve. P.sh. Nje 
relacion mund te krijohet midis entiteteve (tabelave) 
bleresi dhe porosia, duke vendosur kolonat: numri 
identifikues i porosis (NI i porosise) në të dy tabelat: 
bleresi dhe porosia.



Kolonat e përbashkëta të cilat i lidhin dy tabelat
quhen qelësa (angl. keys).

Qelësi mund të jetë primar dhe sekondar (i jashtëm). 
Në disa raste qelësi mund të jetë në një ose në më 

shumë kolona dhe quhet qeles i perbere (angl. 
composite keys).



Qelës primar (angl. primary key) quhet kolona e 
cila në mënyrë unike identifikon secilin rresht 
në tabelën primare ose “prind”..



• Qelësi primar 
a) siguron se nuk mund te ketë dyfishim të 
rreshtave por gjithashtu 

b) ofron një mekanizëm i cili ju lejon ti
referoheni të gjitha atributeve të një rreshti 
të veqantë, thjeshtë duke iu referuar një vlere 
numerike



Qelësi i jashtëm (angl. foreign key) është qelesi i
relacionit ne tabelën sekundare (fëmije) ndaj tabelës 
primare. 

Kombinimi qelësi primar dhe qelësi i jashtem 
(sekondar) krijon relacionin ndërmjet tabeles prind 
dhe tabeles fëmijë.

Lidhja midis tabelave mund te jetë: 
Një-me-një (one-to-one)
Një-me-shumë (one-to-many)

Shumë -me- një (many-to- one )

Shumë-me-shumë (many-to-many)



Relacioni “një-me-një” paraqitet kur nje rresht i tabelës A 
korrespondon vetëm me një rresht të tabelës B. Relacioni një 
–me-një nuk është shumë i zakonshëm. 

Në të vërtet është fjala për ndarjen vertikale të tabelës në dy 
pjesë përmes relacionit 1 me 1.

Ekzistojnë dy arsye për ndarjen në dy pjesë të tabelës
a) siguria e të dhënave dhe 
b) paraqitja më e qartë e të dhënave. 



Relacioni “një-me-shumë” paraqitet kur secili rresht i 
tabelës A korrespondon me shumë rreshta të tabelës 
B. Kjo është forma më e zakonshme e relacionit midis 
tabelave. 



Relacioni “shumë-me-shumë” paraqitet kur secili rresht i 
tabelës A mund të ketë më shumë lidhje në tebalën B dhe e 
kundërta. 

Ketu lidhja nuk mund të krijohet direkt, por permes një tabele

e tretë përdoret për të krijuar relacionin. 



• Kjo tabelë e tretë (angl. junk table) përmban 
qelësin primar i cili përdoret nga dy e më 
shumë kolona të cilat shërbejne gjithashtu si 
qelësa të jashtëm. 

• Në të vërtet kemi dy relacione një-me-shumë
të lidhura përmes tebalës së tretë, dhe të tri 
tabelat sëbashku krijojnë relacionin shumë-
me–shumë.



Arkitektura e BDH



Arkitektura e bazës së të dhënave



Organizimi i te dhënave në tabela 
relacionale njihet si pamje logjike e 
BDH.

Mënyra në të cilën softveri i BDH 
fizikisht i deponon të dhënat në diskun 
e kompjuterit quhet pamje fizike ose e 
mbrendshme e BDH.



•Pamja logjike - e përbëjnë programet 
aplikative, te cilat shërbehen vetëm me një 
pjesë të të dhënave të cilat ndodhen në 
bazën e të dhënave. 

•Kjo pjesë e të dhënave të cilën e shofin 
shfytezuesit ose me të cilën shërbehen 
quhet pamje (angl.view).



• Pamja logjike globale – është pamja të cilën e 
shef administratori ose projektuesi i bazës së
të dhënave. 

• Përshkrimi i definimit logjik quhet skem
(schema). 

• Skema paraqet tekstin ose diagramin me të
cilin emrohen dhe definohen të gjitha të
dhënat, lidhjet ndërmjet të dhënave, si dhe
regullat sipas së cilave ruhet integriteti i
bazës së të dhënave.



• Pamja fizike – paraqet paraqitjen 
fizike dhe shpërndarjen e të dhënave në 
disqe dhe në memorje të jashtme ku 
ruhen të dhënat. 

• Këtë pamje e njohin vetëm programerët të 
cilët e kanë shkruar Sistemin për menaxhimin 
e të dhënave në bazën e të dhënave SMBDH 
(angl. database management Systems-DBMS). 



• Programet dhe shfrytëzuesit nuk i 
qasen të dhënave drejtëpërsëdrejti, 
por nëpërmjet të DBMS. 



• Komunikimi i shfrytëzuesit dhe 
programit realizohet në pamjen 
logjike dhe me ndihmën e Sistemit 
për menaxhimin e bazës së të 
dhënave - SMBDH (Data Base 
Management Systems-DBMS) 



Sistemit për menaxhimin e bazës së 
të dhënave - SMBDH



DBMS:
paraqet një bashkësi të programeve
të cilat mundësojn deponimin, 
modifikimin dhe nxjerrjen e 
informatave nga Baza e të dhënave. 



Menaxhmenti i të dhënave në bazën e 
të dhënave mundësohet në saje të 

softverit të quajtur sistem për 
memaxhimin e bazës së të dhënave

(angl. Database Management Systems-

DBMS) 



DBMS ndahen në disa kategori :

• Gjuha për përshkrimin e të dhënave
(Data Description Language-DDL)

• Gjuha e manipulimit me të dhëna
(Data Manipulation Language – DML)

• Gjuha e kërkesës ( Gjuha e pyetsve)                                   
(Query Language – QL)

• Fjalori i të dhënave (Data Dictionary)



Gjuha e definimit të të dhënave - I shërben 
projektuesit për projektimin e bazës së të dhënave 
ose administratorit për krijimin e skemës.



• Gjuha e manipulimit me të dhëna - gjuhe speciale
dhe perdoret per manipulim te te dhenave ne BDH. 

• Shërben për krijimin e lidhjeve ndërmjet programeve 
aplikative dhe bazës së të dhënave.

• Komandat e DML mundësojnë, ndryshimin, fshirjen, 
leximin dhe manipulimin me të dhëna. 



Gjuha e kërkesave ( Gjuha e pyetësve)

• Përdoret nga shfrytëzuesi për kërkime në 
bazën e të dhënave (punë interaktive).

• Urdhëresat janë të tilla ashtu që definojnë 
rezultatin të cilin dëshirojm ta arrijmë, por jo 
edhe si të arrihet deri te ai (algoritmi).



Fjalori i të dhënave paraqitet si një 
vegël e rëndësishme per menaxhimin 
e të dhënave në bazën e të dhënave, 
ku janë vendosur definicionet dhe 
karakteristikat e të dhënave.  



Gjuha të cilën e përdor SMBDH 
(DBMS) është SQL (angl. Structured 

Query Language).



Javën e ardhshme:

- Jetëgjatësia e BDH
- Menaxhimi i BDH
- Trendet e BDH
- BDH të lidhura në Web


