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Arsimi i lartë është çelësi i daljes nga kriza
(Intervistë me prof. Blerim Rexha)

KODI X - pasqyrë e punës së FSHK-së
Të nderuar lexues të revistës “Kodi X”!

UKZ fitoi edhe një
projekt të ri nga
Erasmus+

Gjenerata e parë e studentëve të Fakultetit të Shkencave
Kompjuterike të Universitetit “Kadri Zeka” në Gjilan, po e

Erasmus+

This project is funded by the
European Union

Në kuadër të programit Erasmus+ të Bashkimit Evropian (EU) u kualifikua projekti i përbashkët ndërkombëtar
”Ready for business – integrating and validating practical
entrepreneurship skills in engineering and ICT studies
REBUS" në të cilin FSHK i UKZ është partner i plotë në
projekt.
Koordinator kryesor i projektit është FIT i Universitetit të
Sarajevës, ndërsa partnerë të tjerë në projekt janë Universitete nga Austria, Gjermania, Italia, Shqipëria, Mali i Zi,
Bosnjë e Hercegovina dhe Federata Ruse.
Ky projekt gjatë tri viteve të ardhshme do të fokusohet në
zhvillimin, testimin, validimin dhe krijimin e moduleve
bazike të trajnimit për zhvillimin e aftësive të kompetencave të ndërmarrësisë së studentëve nga fusha e teknologjisë informative. Në këtë mënyrë studentët e Universitetit
“Kadri Zeka” në Gjilan do të kenë mundësi të fitojnë njohuritë dhe kompetencat më bashkëkohore nga kjo fushë
dhe të participojnë në trajnime të tilla.
Project No: 573664-EPP-1-2016-BA-EPPKA2-CBHE-JP

përmbyll ciklin e studimeve të nivelit baçelor. Në vitin e tretë
të studimeve në FSHK, në të dy specializimet, studentët janë
aftësuar dhe po aftësohen të sfidohen nga mësimdhënësit
e tyre të zbatojnë përparësitë e teknologjisë informative në
zgjidhjen e problemeve të ndryshme. Këtë sfidë ata e përballuan me sukses, duke i hyrë realizimit të projekteve të
ndryshme në semestrin V të studimeve të tyre.
Për këtë arsye, Këshilli redaktues i revistës “Kodi X”, vendosi që këtë numër t’ia kushtojë punës së këtyre studentëve
dhe mësimdhënësve të tyre, në kuadër të 11 projekteve të
tyre, të cilat, në mënyrë solemne u prezantuan para publikut
të gjerë më 18 janar 2017.
Njëri nga ekspertët më të shquar të Teknologjisë Informative
në Kosovë pa dyshim është prof. Blerim Rexha. Prof. Blerim
Rexha është mësimdhënës i kompjuteristikës në Fakultetin
e Inxhinierisë Elektrike të Universitetit të Prishtinës “Hasan
Prishtina”, i cili promovon të arritura të theksuara me studentët e tij. Prof. Blerim Rexha është edhe kryetar i Këshillit
Shtetëror të Cilësisë, i cili kujdeset për organizimin, akreditimin, funksionimin dhe ngritjen e cilësisë së arsimit të lartë
universitar në Kosovë. Prof. Blerim Rexha është mysafir i
këtij numri të revistës, duke na nderuar me intervistën e tij.
Revista “Kodi X” në funksion të promovimit dhe prezantimit
të sukseseve dhe të të arriturave të FSHK-së gjithmonë kujdeset që të realizojë synimet e studentëve. Për këtë arsye,
në këtë numër po sjellim një bashkëbisedim me studentët e
vitit të tretë - absolventët e gjeneratës së parë të FSHK-së,
duke sjellë opinionet e tyre rreth momenteve të tyre më të
rëndësishme gjatë studimeve, rreth përgatitjes së tyre profesionale dhe sugjerimet e tyre për ngritje të cilësisë së studimeve në Universitet.
Në këtë numër të revistës “Kodi X”, po fillon procesi i profilizimit të revistës në drejtim të publikimit të punimeve të
cilat shënojnë gjurmët e para të ecjes drejt të arriturave
shkencore të mësimdhënësve, studentëve dhe të tjerëve jo
vetëm nga fusha e shkencave kompjuterike.
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Ngjarje gjatë muajve janar-mars, 2017
Thirrja e tretë për projektin GreenTechWB

Gjatë muajve janar, shkurt dhe mars 2017, studentët, stafi akademik dhe administrativ i të gjitha fakulteteve të UKZ-së, patën mundësinë të aplikojnë
për të vazhduar studimet dhe përsosjen akademike në universitete evropiane në kuadër të Projektit Erasmus Mundus Green Tech WB. Kjo u bë e
mundur nga fakti që UKZ është partner i plotë në këtë projekt të përkrahur
nga UE. Deri tani, 5 studentë dhe 2 mësimdhënës nga UKZ kan përfituar
nga programet e mobibilitetit të këtij projekti, duke këmbyer eksperienca
në universitet evropiane si në Universitetin e Padebornit (Gjermani), të Lubljanës (Slloveni), të Splitit (Kroaci), dhe
Universitetin e Leonit (në Spanjë). Rezultatet e kësaj thirrje do të publikohen në muajin maj 2017.

Strategjia Zhvillimore e Universitetit "Kadri Zeka"

Nga 24 deri më 26 shkurt 2017, strukturat menaxhuese të Universitetit
“Kadri Zeka” kanë zhvilluar punëtorinë dyditore në Pogradec rreth hartimit të strategjisë zhvillimore dhe planit të veprimit të UKZ-së. Anëtarët e
Këshillit Drejtues, rektori, prorektorët, dekanët, sekretari i përgjithshëm dhe
stafi tjetër ndihmës, kanë diskutuar gjërësisht rreth hartimit të strategjisë
së zhvillimit të Universitetit duke u nisur nga propozim planet strategjike
të pëprunuara paraprakisht nga fakultetet e UKZ –së. Dokumenti i punuar
gjatë kësaj punëtorie përcakton objektivat e përshtatshme dhe rezultatet e pritshme në shërbim të misionit të Universitetit gjatë periudhes 2017-2022 dhe do të jetë një udhërrëfyes i punës së gjithmbarshme të UKZ-së.

Konferencë shkencore në Korçë

Më 6-7 mars 2017, në organizim të Universitetit të Korçës dhe Universitetit "Kadri Zeka", u
mbajt Konferenca Shkencore Mbarëshqiptare: “130 vjet Mësonjëtorja e Parë Shqipe-vatër e
arsimimit, emancipimit dhe ngritjes së vetëdijes kombëtare të shqiptarëve”.
Konferenca u organizua në kuadrin e 130-vjetorit të hapjes së Mësonjëtores së Parë Shqipe
të Korçës, pionierja e parë e arsimit kombëtar, si ngjarje me rëndësi madhore në përpjekjet
e popullit shqiptar për të krijuar shkollën e vet kombëtare dhe me ndikim në hapësirën
mbarëshqiptare.
Kjo Konferencë Shkencore Mbarëshqiptare solli prurje të reja shkencore në historinë e arsimit shqiptar dhe evokoi
ndihmesat kryesore në këtë drejtim. Në këtë konferencë kontribuan edhe profesorë të Fakultetit të Edukimit të UKZ.

4 - vjetori i Universitetit "Kadri Zeka"

Më 10.3.2017, Universiteti “Kadri Zeka” në Gjilan ka shënuar 4-vjetorin e themelimit. Në
këtë solemnitet kanë marrë pjesë përfaqësues nga Ministri i Arsimit, deputet të Kuvendit
të Kosovës të rajonit të Gjilanit, kryetarët e nënkryetar të komunave të Anamoravës dhe
Luginës së Preshevës, rektorë të universiteteve publike në Kosovë, drejtues të tjerë të institucioneve publike të jetës akademike, bizneseve, profesorë dhe studentë të Universitetit
“Kadri Zeka”.
Në këtë rast rektori Bajram Kosumi, shkurtimisht ka folur për historikun e UKZ-së duke
shpalosur të arriturat, projektet e realizuara në të gjitha fushat, si dhe për planet dhe objektivat me qëllim të rritjes
së UKZ-së. Rektori Bajram Kosumi, ka thënë se studentët dhe cilësia e studimit në UKZ është i vetmi motiv, i vetmi
qëllim dhe e vetmja arsye në punën e të gjithë personelit akademik dhe administrativ të UKZ.

Universiteti "Kadri Zeka" anëtar i Asociacionit të Universiteteve të Ballkanit

Rektori i Universiteti "Kadri Zeka", prof. Dr. Bajram Kosumi, së bashku me bashkëpunëtorët, ka marrë pjesë në Samitin e Asociacionit të Universiteteve të Ballkanit i cili
u mbajt më 24-25 mars 2017. Gjatë punimeve në Samit, rektori Bajram Kosumi ka takuar
disa rektorë të universiteteve, si atë të Universitetit të Sofijes, Velizara Ivanova Pencheva
rektore në Universitetin Ruse të Bullgarisë, rektorin e Universitetit të Trakyas, rektorin e
Universitetit të Çanakkale, rektorin e Universitetit “Namık Kemal” në Tekirdag të Turqisë,
drejtues të Universitetit të Janinës dhe Selanikut të Greqisë si dhe udhëheqës të Universitetit Konstanz të Rumanisë.
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Arsimi i lartë është çelësi i daljes së shoqërisë
nga kriza ekonomike dhe papunësia
Prof. Blerim Rexha – shembull i suksesit të kompjuteristikës në Kosovë
Kërkesës sonë drejtuar prof. Blerim Rexhës për t’i dhënë një intervistë revistës "Kodi X", ai i është përgjgjur me kënaqësi, duke u ndier i respektuar.
Ne kërkuam intervistë nga Prof. Blerim Rexha, ngase ai është profesor i
sukseshëm i shkencave kompjuterike dhe e shohim të arsyeshme të japim
një përshkrim të shkurtë, të bindur se trajektorja e tij akademike dhe profersionale mund të jetë shembull për studentët tanë jo vetëm të Fakultetit të
Shkencave Kompjuterike.
Prof. Blerim Rexha ka studjuar në Fakultetin Elektroteknik të Universitetit
të Prishtinës, i shpërblyer me çmimin "Student i dalluar" dhe diplomoi me
sukses të shkëlqyeshëm në vitin 1995. Studimet postdiplomike i vazhdoi në
Institutin e Teknologjisë së Kompjuterëve të Universitetit Teknik të Vjenës,
Prof. asoc.dr. Blerim Rexha
ku edhe doktoroi në fushën e kompjuterikes në prill të vitit 2004. Me zhvillimin e softuerit dhe shërbime të Teknologjisë së Informacionit dhe Telekomunikimeve filloi të merret që
nga viti 1994, ndërsa nga viti 2000 punësohet në Kompaninë e njohur "Siemens AG" në Vjenë, në divizionin Program & System Engineering. Në "Siemens", iu besuan detyrat si arkitekt i zgjidhjeve softuerike
dhe menaxher i projekteve në shtete të ndryshme të Evropës dhe në Amerikë. Për sukseset e arritura në
"Siemens" - divizionin “Program and System Engineering”, u shpërblye disa herë për punë dhe rezultate
të shkëlqyeshme të projekteve softuerike. Prof. Blerim Rexha ka publikuar punime të shumta shkencore
ndërkombëtare dhe është autori patentit të publikuar në Entin e Patenteve në Gjermani dhe në
SHBA për “Method for transmitting protected information to a plurality of recipients”.
Nga viti 2006, prof. Blerim Rexha zgjedhet profesor e më vonë edhe shef i Departamentit të Inxhinierisë
Kompjuterike. Ka kryer edhe detyra të tjera në institucione të ndryshme qeveritare dhe joqeveritare. Me të
drejtë është cilësuar si “njeriu më i guximshëm në Kosovë”, bazuar në këmbëngultësin e tij në mbrojtjen
e vlerave intelektuale dhe profesionale, por edhe “truri i Kosovës” bazuar në sukseset e tij në realizimin e
projekteve të shumta në fushën e kompjuteristikës. Aktualisht është kryetar i Bordit profesional të Agjencisë së Kosovës për Akreditim dhe kryetar i Këshillit Shtetëror të Cilësisë.
Nuk mund të mos i përmendim vetëm disa prej projekteve hulumtuese shkencore nga fusha e kompjuteristikës të prof. Blerim Rexhës: duke filluar me projektin “Votimi Elektronik”, si një ndër projektet më
komplekse dhe më të fuqishme që janë realizuar ndonjëherë në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike dhe
Kompjuterike të UP, “Rritja e sigurisë dhe privatësisë në aplikacionet bashkëkohore” te mbështetur nga
MASHT, projekti “Dizajnimi dhe integrimi i SLE55R16 smart kartelave (smart cards) pa kontakt” i relizuar
në Aeroportin Mynhenit, ku janë vendosur aplikacionet për qasje fizike (hyrje/dalje), aplikacioni për pagesa elektronike dhe aplikacioni për shfrytëzimin e parkingut; projekti “Management Administration & Personalization Platform” është një aplikacion që ekzekutohet në Win2K dhe WinXP dhe që krijon shënimet
për personalizimin e smart kartelave me kontakt dhe pa kontakt, e shumë projekte tjera.

Intervista me prof. Blerim Rexha
Intervistën më prof Blerim Rexha e filluam duke u nisur
nga detyra e tij si kryetar i KSHC.
Kodi X: I nderuar Profesor Blerim, nga tetori i vitit 2015
jeni kryetar i Këshillit Shtetëror të Cilësisë të Kosovës. Cili
është kuptimi i rolit të kryetarit të KShC në arsmin e lartë
universitar në kontekstin e Kosovës?
Prof. Blerim Rexha: Agjencia e Kosovës për Akreditimi (AKA), konform Ligjit për Arsimin e Lartë – Neni 7,
Pika 4, qeveriset nga një Bord i përbërë nga jo më pak se
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pesë dhe jo më shumë se nëntë persona të emëruar nga
Ministria e Arsimit, prej të cilëve tre (3) duhet të jenë
ndërkombëtarë. Ky bord quhet Këshilli Shtetëror i Cilësisë (KSHC) i AKA-së. Kryetari i KSHC-së thërret dhe i
kryeson mbledhjet e Këshillit Shtetëror të Cilësisë të Agjencisë së Kosovës për Akreditim, konformë rregullores
së punës së KSHC-së. Mendoj se integriteti, përvoja dhe
profesionalizmi i të gjithë anëtarëve (kombëtarë dhe
ndërkombëtarë) të KSHC-së janë kritik dhe përcaktues
për zhvillimin e arsimit të lartë në Kosovë.

Kodi X: Brenda kësaj periudhe relativisht të shkurtër në
krye të KSHC, keni ndërmarrë veprime të rëndësishme,
sidomos në aspektin e akreditmit të programeve studimore. Cilat veprime ju bëjnë të krenoheni dhe cilat janë
veprimet të cilat mendoni se në të ardhmen do të duhet
të ndërmerrni për të ngritur cilësinë e arsimit universitar
në Kosovë?
Prof. Blerim Rexha: Gjatë kësaj periudhe, unë dhe
anëtarët e tjerë të KSHC-së, jemi munduar që të aplikojmë në plotni kornizën ligjiore të aplikueshme në Kosovë
që rregullon arsimin lartë, Ligjin për Arsimin e Lartë dhe
Udhëzimin Administrativ (20/2016). Mendoj se Kosova
ka një kornizë ligjore mjaft të avancuar, por në shumë
fusha, edhe në arsim, po mungon zbatimi konkret! Me
qëllim të ngritjes së mëtutjeshme të standardeve të cilësisë AKA ka filluar procedurat për rishikimin e udhëzuesve dhe standardeve për sigurimin e cilësisë, konformë
“Udhëzimeve dhe Standardeve Evropiane për Sigurimin
e Cilësisë në Arsimin e Lartë (ESG)”. Përfundimisht, jam
thellë i bindur se arsimi i lartë është çelësi i daljes së shoqërisë tonë nga kjo krizë, ekonomike dhe papunësisë, që
po mbretëron në vendin tonë. Kosova, që synon të bëhet
shtet i dijes, këtë mund ta bëjë vetëm përmes arsimit të
lartë kualitativë dhe të krahasueshëm ndërkombëtarisht!
Kodi X: Derisa po flasim për cilësinë e arsimit universitar, çka mund të thoni për Universitetin “Kadri Zeka” në
Gjilan?
Prof. Blerim Rexha: Sikurse çdo institucion tjetër, publik, i arsimit të lartë, edhe Universiteti “Kadri Zeka” në
Gjilan është përballur me mbijetesën. Tani, katër vite
më vonë, ai ka filluar të marrë formë të pavarur, duke
iu përshtatur kërkesave të rajonit të Anamoravës. Nga
bashkëpunimi i deritanishëm, i shkëlqyeshëm, me menaxhmentin e universitetit mua më jep shpresë se universiteti juaj është në rrugë të mbarë, por keni ende sfida
para jush!
Kodi X: Në cilësinë e kryetarit të KSHC keni vizituar disa
here UKZ-në dhe keni marrë pjesë edhe në prezentime
të punimeve të Fakultetit të Shkencave Kompjuterike të
UKZ-së. Si një nga ekspertët më të njohur të kompjuteristikës, jo vetëm në Kosovë, na thuani vlerësimin tuaj për
punën që bëhet në FSHK dhe cilat janë rekomandimet
Juaja për FSHK?
Prof. Blerim Rexha: Kisha kënaqësinë që disa herë ta
vizitoj universitetin tuaj, ndërsa herën e fundit i përcolla
edhe prezantimet e studentëve te Fakultetit të Shkencave
Kompjuterike dhe gjithnjë e kam parë përkushtimin e
tërë stafit tuaj në procesin mësimor. Disa nga prezantimet ishin të ngjashme me ato që bëjnë edhe studentët
tanë në Universitetin e Prishtinës. Është një fillim i

mbarë, keni ende punë për të bërë. Fjalën përfundimtare
këtu duhet ta thotë industria, punëmarrësit – universiteti përgatit kuadro për ta. Rekomandimi im: vazhdoni me punën e mirë dhe investoni edhe më shumë në
kuadro. Kompetenca e stafit akademik është përcaktuese
e pranimin e studentëve në tregun e punës.
Kodi X: I nderuar prof Blerim, përveç rezultateve tuaja
në krye të KSHC, ne Ju njohim si mësimdhënës të jashtzakonshëm universitar, si shkencëtar i nivelit europian i cili
po kontribuoni në zhvillimet dhe arritjetn e rezultateve në
kompjuteristikë dhe TI edhe në Kosovë. Na tregoni trajektoren tuaj studimore dhe akademike.
Prof. Blerim Rexha: Unë jam vetëm njeri nga shumë
punëtorët e përkushtuar të stafit akademik të Universitetit të Prishtinës. Studimet themelore i kam përfunduar
ne Fakultetin Elektroteknik me notë mesatare 9.56 në
vitin 1995 në Prishtinë, ndërsa studimet e doktoratës nga
fusha e sigurisë se shënimeve në Institutin e Teknologjisë së Kompjuterëve të Universitetit Teknik të Vjenës, në
vitin 2004. Puna ime shumëvjeçare në industri, në kompani si "Siemens AG" në Vjenë, më ka shërbyer shumë
që të ndërlidh industrinë me akademinë dhe shkencën.
Patenta ime, për mbrojtjen e pagesave në Internet, e publikuar ne Gjermani dhe SHBA është një arritje e veçantë
në karrierën time. Kam të publikuara mbi 50 punime
shkencore.
Kodi X: Në qershor të këtij vitit presim diplomimin e gjeneratës së parë të studentëve të Shkencave Kompjuterike
në UKZ. Cilat janë porositë tuaja për studentët e tashëm,
studentët e arshshëm dhe mësimdhënësit e Fakultetit të
Shkencave Kompjuterike, në mënyrë që të renditemi bashkë me fakultetet e tjera evropiane.
Prof. Blerim Rexha: Me diplomimin e gjeneratës së
parë ju do të merrni edhe lëvdatat por edhe kritikat
nga punëmarrësit e studentëve tuaj. Besoj se ju duhet të
ndërtoni mekanizma që sektori i TIK (ICT) të këtë zërin
e vet gjatë hartimit të plan programeve të reja. Studentët
e tashëm duhet të kuptojnë, sa më herët më mirë, qe ata
i pret kryesisht tregu privat i punës ku dija dhe shkathtësitë janë vlerat kryesore për punësim – pozitat (vendet
e punës) ku kërkohet vetëm një letër (diplomë) tani më
janë zënë. Këtë dije dhe shkathtësi studentët tuaj duhet
ta kërkojë në vazhdimësi dhe pa hezitim nga profesorët
e tyre.
Kodi X: Diçka për fund!
Prof. Blerim Rexha: Faleminderit he suksese juve dhe
studentëve tuaj në punë dhe studime.
Kodi X: Ju faleminderit, edhe juve, Ju dëshirojmë suksese
në punën tuaj.
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Aplikacioni për përpilimin e orarit të mësimit

Studentët:
Arlind Hajdari
Florim Asani
Arlind Kryeziu
Lentian Latifi
Mentori:
Prof. Ass. Dr. Xhevahir Bajrami
Siç e dimë krijimi i orarit në shumë institucione arsimore
bëhet në mënyrë manuale, duke përdorur fleta dhe mjete
të ngjashme. Kjo metodë merr shumë kohë dhe shkakton
shumë ngatërresa duke rezultuar me një josaktësi gjatë
krijimit të orarit. Për të i’u shmangur këtyre ngatërresave, ne vendosëm të krijojmë një aplikacion adekuat. Ky
aplikacion largon nevojën për përdorimin e fletave dhe
mundësohet përpilim dhe menaxhim më i lehtë i orarit.
Për të marrë informata të nevojshme për projektin ne

Forma pas kyçjes në aplikacion
kishim nevojë për të bërë disa intervista me personat
përkatës që merren me përpilimin e orarit. Zgjedhja e
këtyre personave është bërë në mënyrë profesionale.
Intervistat i realizuam me Dr. Xhevdet Thaçi në zyrën
e dekanit të Fakultetit të Shkencave Kompjuterike dhe
me kryetarin e Fakultetit të Shkencave Kompjuterike
Rrezart Rexhepi në zyrën e Parlamentit Studentor.
Këto intervista u realizuan me qëllim të marrjes së in-
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formacioneve nga personat kompetentë për krijim të
orarit, duke marrë informacione të detajuara rreth asaj
se si ata e kanë përpiluar orarin më parë. Gjatë bisedës
me dekanin e Fakultetit të Shkencave Kompjuterike na
njoftoi se ai kishte përdorur një aplikacion të ngjashëm,
mirëpo ai aplikacion nuk i kishte bërë punën më të lehtë
veçse ja kishte vështirësuar atë. Gjatë bisedës me kryetarin e Unionit të Studentëve të Fakultetit të Shkencave
Kompjuterike Rrezart Rexhepi, morëm informacione se
ka shumë ngatërresa ku dy mësimdhënës e kanë orarin
në të njëjtën sallë, në raste të tilla puna e përpiluesit të
orarit është bërë shumë e vështirë ku në disa raste nuk
ka pasur zgjidhje deri 5-6 javë pas fillimit të procesit
mësimorë. Problem tjetër ka qenë edhe puna e zëvendësimit të ligjëratave/ushtrimeve ku ata ishin të detyruar të
kërkonin për salla/laboratorë të lira në të gjithë universitetin, ku ekzistonte mundësia që ndonjë mësimdhënës
tjetër ta ndalojë mësimin me atë që ka mësim në atë orë.
Ky aplikacion, i zhvilluar nga Arlind Hajdari, Arlind
Kryeziu, Florim Asani dhe Lentian Latifi dhe i monitoruar nga Xhevahir Bajrami si objektiva ka:
• Të jetë i fuqishëm me një bazë të të dhënave për të ruajtur të dhënat e stafit mësimdhënës, sallave dhe laboratorëve dhe të ketë aplikim të lartë të sigurisë.
• Programi ka objektiv posaçërisht të ruajë të dhënat e
çdo mësimdhënësi i cili regjistrohet në aplikacion, duhet
që pas një kohe të gjatë ti ketë të ruajtura të dhënat e tij.
• Ky program ka gjetur zbatim fillimisht në Universitetin
"Kadri Zeka’" Fakulteti i Shkencave Kompjuterike', duke
pretenduar se në një të ardhme të afërt të ketë përdorim
edhe në institucionet e tjera arsimore.

• Në këtë aplikacion do të kenë mundësi të gjithë studentët t'i shikojnë informacionet për oraret përkatëse,
por jo ti ndryshojnë ato.
• Me këtë aplikacion ne mund të menaxhojmë më mirë
me salla nëpër institucione arsimore duke iu shmagur
ngatërresave me kohë të pacaktuar dhe i shmagemi
ndonjë konflikti midis mësimdhënësve, ku njëheri do ua
lehtësojë punën përpiluesve të orarit duke mos humbur
kohë në përpilimin e tij.
• Regjistrimi i stafit mësimdhënës, sallave dhe laboratoreve, lëndëve, fakulteteve me departamentet përkatëse
bëhet nga personeli i caktuar për menaxhimin e aplikacionit ose mirëmbajtësit e aplikacionit.
• Çdo mësimdhënës i regjistruar në aplikacion do të

indetifikohet në bazë të një numri unik, numër të cilin
e dërgojmë në postën elektronike (e-mail) të secilit mësimdhënës të bashkëngjitur me një password i cili më pas
mund të ndryshohet, mirëpo vetëm një herë për shkaqe
sigurie.
• Karakteristikë tjetër e aplikcationit është se orari mund
të printohet në formate të ndryshme si pdf dhe drejtpërdrejt në printer duke i shfaqur të dhënat për fakultetin, degën, dhe semestrin që ështe krijuar.
• Për t’ia lehtësuar punën përpiluesit të orarit aplikacioni është interaktiv me përpiluesin nëse një kusht nuk
plotësohet, p.sh nëse profesori ose salla nuk është e lirë
gjatë kohës caktuar nga përpiluesi.

Dizajnimi i orarit mësimor

• Manualet për përdorimin
e aplikacionit për nivele të
ndryshme si p.sh studenti,
profesori dhe periluesit.
• Një lehtësim tjetër për
përpiluesin e orarit është edhe
dhënia e disponueshmërisë
nga mësimdhënësit:

Forma e disponueshmërisë për mësimdhënësit
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Aplikacioni për vizatim me kompjuter në C#

Studentët:
Fatjona Sylejmani
Ensar Krasniqi
Rion Halili
Arlind Halimi
Granit Zylfijaj
Mentorët:
Prof. Ass. Dr.Basri Ahmedi
Mr. Selami Klaiqi
Nevoja e përdorimit të editorit për vizatime me kompjuter është shumë e hershme. Kjo është arsyeja që në të gjithë
versionet e sistemit operativ Microsoft Windows po edhe te sistemet e tjera operative gjejmë aplikacione të tilla për
vizatim. Përmes këtij projekti do të tentohet që me njohuritë tona të deri tanishme edhe ne të krijojmë një editor të
tillë me një ide që t’i shtojmë edhe disa vegla që nuk janë te aplikacioni standard Paint. Pasi ky softuer do të përdoret
nga përdorues me njohuri fillestare për kompjuterin do të tentohet që të jetë shumë i thjeshtë për t'u përdorur. Pra ky
program do të shërbej si editor i cili do t’u ndihmojë njerëzve që informacionet e momentit apo idetë t'i paraqesim
në formë të shkruar në këtë editor. Qëllimi ynë është që idenë e aplikacionit Paint të krijuar dikur herët tash ta realizojmë vetë pasi janë edhe mundësit. Projekti që ne e ndërtojmë në përgjithësi do të ketë një përdorim të gjerë dhe
do të mundësojë që përmes këtij programi ne të mund të krijojmë figura të ndryshme, atë që dëshiron përdoruesi.
Secili do të mund të ketë qasje në të dhe t’i jepet mundësia për të punuar në këtë editor. Në përgjithësi ky program
do të mundësojë krijimin e figurave elementare gjeometrike si p.sh. rrethin, drejtëzën, trekëndëshin, katrorin, etj.
Mundëson paleta të ndryshme të ngjyrave për kombinim sa më efektiv dhe përdorim sa më të lehtë. Veglat që do të
vendosim besojmë se do të rrisin funksionalitetin e programit. Për të marrë informata të nevojshme nga ato që do ta
përdorin këtë aplikacion ne kishim nevojë që të realizojmë një pyetësor dhe disa intervista.
- Pyetësori u realizua me njerëz nga mosha 14 deri 30 vjet. Pyetësorët u realizuan me studentë, nxënës dhe njerëzit e
tjerë të cilët kishin përdorur aplikacione të tilla p.sh. Paint.
- Përgjigjet ishin mjaft të sinqerta dhe të bazuara në ata se çfarë me të vërtet mund t'i nevojitej një programi për
vizatim.
Duke u përpunuar të dhënat që dalin nga intervistat dhe pytsorët për realizimin e projektit krijohen objektivat. Ato
objektiva janë:
• Të ketë një dizajnë të mirë dhe të lehtë që të mund ta përdorin të gjithë.
• Të ketë zbatim të lartë nga të gjitha moshat .
• Në këtë softuer do të kenë mundësi të qasen të gjithë njerëzit.
• Të mundet të përdoret edhe kur nuk jemi të lidhur në internet.
• T’i jepet mundësi që klienti të manipuloj me të gjitha objektet që krijohen .
• Të jetë falas për të gjithë.
Me realizimin e pyetësorëve dhe intervistave ne tash më kemi mbledhur kërkesat e nevojshme për realizimin e projektit. Kërkesat kryesore ishin:
• Si kërkesë fillestare e përdoruesit është përdorimi i ngjyrave të ndryshme në aplikacion., ku gjatë vizatimit në
aplikacion përdoruesi mund të përdor lloje të ndryshme të ngjyrave.
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• Ndërtimi i figurave gjeometrike siç janë: Vija lineare, Rrethi, Katrori, Trekëndëshi.
• Krijimi i lapsit për vizatim dhe gomës për fshirje.
• Mundësia për thirrjen e imazheve nga kompjuteri përmes Open- New File.
• Pasi të përfundohet vizatimi i tërësishëm, të jetë në gjendje që të ruhet në memorie të jashtme.
Për zhvillimin e projektit kemi përdorur gjuhen programuese më koherente si që është C#(c sharp), Form Application.
Duke u bazuar në editorin e zakonshëm i cili gjendet në paketin e sistemt operativ Windows, ideja ka qenë përcjellja
e logjikës së dizajnit pothuajse të ngjashëm.
Duke përfshirë menytë horizontale dhe vertikale ne kemi menduar fillimisht se skeleti i programit të jetë i ndërtuar
ngjashëm.
Si pjesë tjetër vitale e programit ka qenë paneli për vizatim ku e kemi parë të arsyeshme që ajo të jetë e madhe aq sa të
mbuloj pjesën më të madhe të programit duke mbajtur llogari edhe për atë që përdoruesit i duhet hapësirë për vizatim. Shiriti ndihmës i veglave ka qenë një ide tjetër, fillimisht në konsultime me grupin kemi thënë se ai duhet të jetë
i vendosur në pjesën e sipërme të programit por më vonë kemi konstatuar se ky shirit duhet të jetë afër panelit, më
saktësisht në anën e majtë të panelit për vizatim sepse është më shpesh i përdorur dhe e kemi parë më të arsyeshme
ta vendosim aty. Hapat e tjerë apo përbërësit tjerë të programit i kemi paraparë të vendosen në pjesën e sipërme të
programit, jo për arsyen se ato mund të përdoren më rrallë nga përdoruesi por për shkak të konstruktimit sa më të
mirë të programit.
Tre shiritat janë ndërtuar me shumë kujdes, janë vendosur menytë dhe veglat të cilat janë ngarkuat me funksionet
e nevojshme. Këto janë testuar disa herë. Editori përmban tre shiritë: shiriti i menyve rënëse, shiriti horizontal dhe
shiriti vertikal.
Editor i krijuar me shiritat përkatës ku në pjesën e sipërfaqes punuese duket logoja e krijuar pikërisht përmes këtij
aplikacioni.

Pamja e aplikacionit të krijuar
Në përgjithësi, të gjithë punën e përfunduar, ne si grup i këtij projekti, e konsiderojmë si të suksesshme. Në fund është
bërë paketimi i këtij produkti softuerik është krijuar logo e aplikacionit e cila duket në vijim dhe është bërë testimi.
Ky produkt softuerik i plotëson objektivat e vendosura dhe mund të përdoret në të ardhmen.
Logo e programit ka këtë formë:
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Aplikacioni për kalkulator me C#

Studentët:
Adelina Sadiku
Almedina Musliu
Fatmire Latifi
Mentorët:
Prof. Ass. Dr.Basri Ahmedi
Mr. Selami Klaiqi
Përdorimi i kalkulatorit në kompjuter është shumë i
hershëm. Ky gjendet në të gjithë paketat e versioneve
të sistemeve operative Windows 3.0, Windows 3.11,
Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows xp,
Windows 7, Windows 8, Windows 10 por edhe në sistemet tjerë operative që përdoren sot. Me njohuritë që janë
fituar deri tani përmes këtij projekti tentohet tash me
resurset vetanake të krijohet një produkt i tillë siç është
kalkulatori.
Në këtë punim kemi trajtuar çështjet që kanë të bëjnë me
ndërtimin e një kalkulatori për llogaritje. Pjesa e parë e
këtij projekti përfshin objektivat, pjesa e dytë kodimin
dhe pjesa e tretë dizajnimin e kalkulatorit.
Faza e parë pra objektiva e projektit është e njohur, pra
krijimi i një kalkulatori digjital. Nga përvoja e dimë se
nevoja e një aplikacioni të tillë dhe kërkesa për këtë ka
qenë shumë e hershme. Arsyeja kryesore është sepse njeriu ka aftësi të kufizuara në llogaritje të shpejta dhe të
sakta. Në fillim shfaqet si pajisje e veçantë digjitale dhe
më vonë me masovizimin e kompjuterëve personal merr
vendin e përhershëm si një aplikacion për llogaritje edhe
aty. Qëllim i projektit është që vetë të krijojmë një aplikacion të tillë të paketohet ai dhe ashtu si produkt softuerik të ekzekutohet nga pajisjet harduerike të kompjuterit
personal i cili sot gjendet në çdo shtëpi. Llogaritja e shpejtë dhe pa gabim ishte njëra nga objektivat kryesore e një
plejade shkencëtarësh në fushat kompjuterike. Edhe pse
sot ka sfida më të mëdha në fushën e kompjuteristikës
menduam se nisja nga ajo që është më elementare do
të na motivonte të mendojmë për operacione edhe më
komplekse.
Faza e dytë është menduar për rrugën si duhet bërë ky aplikacion. Kjo është faza e kodimit. Pasi sot edhe mënyra e
programimit ka avancime të mëdha dhe nga këtu rrjedh
se mënyra e krijimit të një aplikacioni të tillë sot është e
mundur me më pak mund. Dikur kjo ka qenë shumë e
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mundimshme. Sot kjo bëhet duke u mbështetur në vegla
të gatshme të cilat i kemi në gjuhën e lartë programuese. Gjuha programore me të cilën është ndërtuar ky
aplikacion është C# (Csharp). Janë shfrytëzuar format si
dhe veglat punuese për ndërtimin e butonave si elemente
me të cilat do të fusim të dhëna në kalkulator, textbox
si dritare kontrolluese dhe prezantuese, butona me operacione të thjesht dhe me operacione më të komplikuara matematikore. Butonat ngarkohen me komandat
përkatëse dhe kështu ndërtohet kodi i aplikacionit i cili
mundëson realizimin e operacioneve të kërkuara ashtu si
duhet të punojë një kalkulator. Në figurën në vijim shihet
një pjesë e kodit e cila bën katër veprimet themelore aritmetike: mbledhjen, zbritjen, shumëzimin dhe pjesëtimin
në varësi të asaj se cili buton është shtypur(+,-,*,/).
...
{

if (butoniPlusKlikuar == true)
{

Shuma2 = Shuma1 + double.Parse(txtEkrani.Text);
}

else if (butoniMinusKlikuar == true)
{

Shuma2 = Shuma1 - double.Parse(txtEkrani.Text);
}

else if (butoniShumezoKlikuar == true)
{

Shuma2 = Shuma1 * double.Parse(txtEkrani.Text);
}

else if (butoniPjestoKlikuar == true)
{

Shuma2 = Shuma1 / double.Parse(txtEkrani.Text);
}

...

Pjesë e kodit për katër operacionet aritmetike

Faza e tretë i kushtohet dizajnimit. Në
gjuhën programore C# ka mundësi të
shkëlqyeshme për të rregulluar dukjen e formave, butonave, tekstboksit,
dizajnim i të dhënave që shfaqen si
rezultat, menytë ndihmëse etj.
Në figurën në vijim shihet forma
e kalkulatorit të thjeshtë. Përmban
pjesën e numrave dhe pjesën e operacioneve si dhe hapësirën për nxjerrjen
e rezultatit.

Forma e kalkulatorit të thjeshtë

Forma e kalkulatorit shkencor përbëhet nga dy grupe
butonash me funksione përkatëse. Njëri është grupi me
numra dhe tjetri grup me disa
operacione matematikore më
të nevojshme që mund të përdoret nga lami të ndryshme
shkencore.

Forma e kalkulatorit shkencor

Forma e përgjithshme e kalkulatorit
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Dizajnimi i një website-i të shkollave

Studentët:
Ermal Spahiu
Agnesa Mehmeti
Nurije Haliti
Diellza Rrustemi
Buen Bajrami
Mentorët:
Prof. Ass. Dr.Basri Ahmedi
Mr. Selami Klaiqi
Duke parë që teknologjia informatike është një pjesë shumë e rëndësishme në jetën tonë, pra përdorimi i internetit
është pjesë e përditshmërisë son, atëherë krijimi i uebsajti do të jetë një mundësi shumë e mirë për informim reciprok të trekëndëshit nxënës-mësimdhënës-prindër. Të gjithë këto subjekte do të kenë mundësin të përdorin uebfaen
e shkollës. Përmes uebfaqes gjithashtu mund stafi menaxhues i shkollës këtë mund ta përdori si vegël për menaxhimin e punëve të përditshme të shkollës. Uebfaqja do të jetë një sistem multi-user pra mund të përdoret nga shumë
përdorues në të njejtën kohë. Sistemi do të posedoj funksione të thjeshta, sa më të kuptueshme për përdoruesit, në
mënyrë që përdorimi të jetë sa më i lehtë për të gjithë.
Objektivat e uebsajtit janë:
• Të ketë një databazë, ku të dhënat e ruajtura do të jenë të mbrojtura nga çdo ndërhyrje eventuale.
• Uebsajti do të jetë dinamik.
• Do jetë uebsajt me qasje nga çdo kush.
• Login i veçantë që bëhet për administratorin e uebsite-it, që në mënyrë sa më të lehtë të bëhet shtimi dhe menaxhimi i të dhënave të reja.
• Krijimi i një search-button që të bëhet kërkimi në uebfaqe sa më i lehtë.
• Administratori do jetë përgjegjës për menaxhimin e të dhënave pas dorëzimit të Uebsite, do bëhet një lloj shpjegimi se si do funksionoj ky Website.
• Ekspozimi i projekteve të studentëve të dalluar.
• Të dhënat e shkollës.
• Mundësi kontakti.
Ky uebsajt do të përdoret më së shumti nga nxënësit, mësimdhënësit, drejtori, stafi i shkollës, prindërit dhe të interesuar tjerë për shkollën.
Kërkesat e realizueshme
Pas zhvillimit të disa intervistave me stafin e shkollës, drejtorin, mësimdhënësit, nxënësit, dhe prindërit, pas shqyrtimit të të gjitha kërkesave krijuam një listë me kërkesat që do të mund të realizohen. Këto kërkesa janë:
• Projekti është realizuar në mënyrë statike dhe dinamike
• Vendosja e logos.
• Historiku i shkollës.
• Biografi për Rexhep Elmazin.
• Vendosja e orarit.
• Këndi i nxënësve të dalluar.
• Përfshirja e personelit, drejtorisë, mësimdhënësve, stafit të mirëmbajtjes, bibliotekistit.
• Kontakti.
• Fotografi të shkollës.
• Ngjarjet-aktivitetet-lajmet rreth shkollës.
• Mundësia e kontaktit
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Uebfaqeja ka gjithsej 6-të meny dhe shumica e menyve kanë nënmenytë e tyre. Këtu janë paraqitur të gjithë linçet
të cilat i mundësojnë përdoruesit të lidhen në çdo pjesë të faqes (p.sh. KLASET, PERSONELI etj).
Kjo uebfaqe është dinamike. Kemi pjesën e Administrimit, pjesën ku do të kyçet administratori dhe që do ta ketë
mundësinë e ndryshimit, shtimit dhe fshirjen e të dhënave. Në figurën në vijim shihet faqja bazë (Home Page) nga ku
më pastaj mund të hapim edhe meny e nënmeny të tjera ku na çojnë në informacione për shkollën.

Faqja bazë e shkollës (Home page)
Në vijim do të prezantohen disa pjesë të uebfaqes të cilat japin informacione të rëndësishme për shkollën. Disa nga
ato janë Orari mësimor, Kontakti etj.

Orari mësimor

Fundi i faqes
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Digjitalizimi i shërbimeve në stacionin e autobusëve

Studentët:
Besa Mustafa
Nitë Gashi
Mentorët:
Prof. Ass. Dr. Ragmi Mustafa
Mr. Refik Ramadani
Studentët e vitit III, semestri V, në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike të Universitetit "Kadri Zeka": Besa
Mustafa dhe Nitë Gashi me profesorët Prof.Ass. Dr. Ragmi Mustafa dhe asistentin MSc. Refik Ramadani, për 15
javë rresht analizuan gjendjen aktuale të stacionit të autobusëve në Gjilan për infrastrukturën digjitale. Qëllimin i projektit është digjitalizimi i stacionit të autobusëve
me softuerë adekuat, si dhe infrastrukture të rrjetit më
modern.
Softueri që është zgjedhur të analizohet ka të bëjë me
punën e administratës në stacionin e autobusëve. Me
këtë softuer synohet të ofrohet bazë e mire për punën,
aktivitetin, kreativitetin, dizajnin dhe digjitalizimin e
stacionit të autobusëve në komunën e Gjilanit. Informacionet të cilat do ti përmbajë ky sistem do t'ua mundësojnë punëtorëve të stacionit të autobusëve që ta kenë më
të lehtë qasjen, komunikimin dhe kryerjen e detyrave të
tyre të përditshme.
Softueri përmban këto aktivitete në të cilat mund të qaset
punëtori: Hyrjet/Dajlet në punë, nxjerrjen e raporteve,
orarin e punëss, Orarin e pushimeve e të tjera. Targetët
kryesor të këtij projekti janë: Drejtori, ZLF, Kontabilisti,
Arkëtari, Sekretari, Informata, Biletashitja dhe Punëtorët
tjerë.
Digjitalizimi i punëve që kryen drejtori
Aktiviteti i punës së drejtorit përmban veprimet në vijim:
Rishikimin e punëtoreve dhe nxjerrjen e raporteve.
Digjitalizimi i punëve që kryen stafi
Aktiviteti i Stafit përmban: ZLF (Zyrtar i Lartë Financiar), Arkatari, Kontabilisti, Punëtorët tjerë, Informata
dhe Sekretari.
Digjitalizimi i punëve që kryen ZLF (Zyrtari i Lartë
Financiar)
Aktiviteti i ZLF (Zyrtarit të lartë financiar) përmban veprimet në vijim:
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Kontrolli financiar – dropdownlist (Në të gjenden: Kontrolli i brendshëm financiar, Pasuritë themelore, Pranimi
i parave të gatshme)
Konfidencialiteti (Confidentiality): Të dhënat duhet të
paraqiten vetëm tek ZLF. Nuk ka nevojë për enkriptim
të të dhënave.
Digjitalizimi i punëve që kryen arkëtari
Aktiviteti i arkëtarit përmban veprimet në vijim:
- Prano Hyrjet - buton i cili pranon të hyrat nga shitja e biletave.
- Raporti i qarkullimit ditor – buton për nxjerrjen e
raportit të qarkullimit ditor.
Konfidencialiteti (Confidentiality): Të dhënat paraqiten
vetëm tek Arkatari. Nuk ka nevojë për enkriptim të të
dhënave.
Digjitalizimi i punëve që kryen kontabilisti
Aktiviteti i Kontabilistit përmban veprimet në vijim:
- Konton ndryshimet e hyrjeve/daljeve
- Llogaritë të ardhurat personale të punëtorëve
- Konton të ardhurat e punëtorëve
Konfidencialiteti (Confidentiality): Të dhënat paraqiten
vetëm tek Kontabilisti dhe ndihmës Kontabilisti. Nuk ka
nevojë për enkriptim të të dhënave.
Digjitalizimi i punëve që kryen sekretari
Aktiviteti i Sekretarit përmban:
- Cakto ditën – Dropdownlist (Në listë duhet të
paraqiten ditët e javës, formati: E hënë)
- Cakto orarin – Dropdownlist (Në listë duhet të
paraqitet orari: Paradite, Pasdite)
- Pushimi – Dropdownlist (Në listë të paraqiten llojet
e pushimit që janë: Pa pagesë, Mjekësor, Pushimi i
Punës dhe Pushimi i Lehonisë).
Digjitalizimi i punëve që kryejn punëtorët e tjerë
Forma për aprovimin e orarit të punës nga Punëtorët
përmban listën (Grid) me të dhënat e regjistruar.

Informatat
Aktiviteti i Informatave përmban shitjen e biletave.
Bileta shitja
Aktiviteti për shitjen e biletave përmban: Klientin për
blerjen e biletës, Makinën për shitjen e biletave dhe
Banka.

Aprovimi i shitjes së biletës
Aktiviteti i aprovimit të shitjes së biletës përmban: Kusurin dhe Bankën.
Blerësi i biletës (klienti)
Aktiviteti i blerjes së biletës nga klienti përmban: (rishikimin) ruajtjen, fshirjen dhe printimin e biletës.
Fillimi

Laura Hyrëse
Laura hyrëse si aktivitet e ka hyrjen e autobusëve
dhe makinave. Pasi që momentalisht laurat punojnë në mënyrë manuale.
Aktiviteti i cili është përdorur në ketë figurë shpjegon hyrjen në Stacionin e Autobusëve që mund
të bëhet në dy mënyra: në rastin e parë nëse mjetit që vjen është autobus atëherë do përdor një
ID e cila do t'iu mundësojë të gjithë shoferëve që
ta hapin laurën, kjo ID do mund të paguhet çdo
3 muaj. Në rastin e dytë nëse mjeti që vjen është
makina atëherë duhet ta shtyp butonin, i cili do të
gjendet në laurë për ta marrë një biletë e cila do t'i
shërbejë për dalje.

0.50,ID

Bileta

0.50

Verifiko

ID

Valide

PO
Hap

Koha

Fillimi
JO

0:30min

1min

Bileta,ID
Mbyll

MerrBileten

Bileta

Verifiko

ID

Valide

Fundi

Algoritmi-Laura hyrëse
Hape

PO

Koha

0:30min

1min

Mbyll

Laura Dalëse
Qëllimi i kësaj laure është dalja dhe pagesa e
automjeteve të cilët kanë hyrë nga laura hyrëse.
Aktivitetin e rrjedhës së punës së laurës dalëse
mund ta shihni në figurën majtas.
Aktiviteti i cili është përdorur në ketë figurë
shpjegon daljen nga stacioni i autobusëve, e
cila mund të bëhet në dy mënyra.

Fundi

Algoritmi-Laura dalëse
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Aplikacioni për menaxhimin e pagesave në hotelieri

Studentët:
Altin Shurdhani
Edonis Hashani
Gentrit Rapuca
Rrezart Rexhepi
Vildan Asllani
Mentorët:
Prof. Ass. Dr.Basri Ahmedi
Mr. Selami Klaiqi
Shërbimet hotelierike me metoda tradicionale për të
treguar çmimin në formë verbale shpesh ka ditur të hap
shumë pakënaqësi dhe polemika. Sistemi që ne kemi
arritur ta krijojmë do të rrisë efiçencën e punës dhe
njëkohësisht do rris kënaqësinë tek klientët, duke qenë
korrekt me ta. Kjo do arrihet duke bërë faturimin e secilit
produkt që ata blejnë.
Ne po ashtu kemi dizajnuar module se si bëhet përdorimi i sistemit.
Hotelieria në Kosovë ka një rritje në mënyrë të konsiderueshme, sidomos në vitet e fundit. Gjatë këtyre dekadave
kjo industri ka qenë vatër e inovacioneve gastronomike,
sidomos në aspektin e teknologjisë dhe kontabiliteteve.
Edhe restorant-kafet duhet të ofrojnë shërbime më të
mira dhe të ruajnë marrëdhëniet me konsumatorin e
tyre në mënyrë që të mbijetojnë.
Në çdo restorant, kur një kamerier merr një porosi nga
konsumatori ai duhet të shkruajë porosinë në një copë
letër dhe pastaj ta shkruajë atë në një kompjuter. Sistemi
shpenzon shumë letër pasi porosia duhet të shkruhet, të
shtypet me qëllim që t'i jepet në kuzhinë dhe më në fund
një faturë duhet t'i dorëzohet konsumatorit.
Me rritjen e shpejtë të informacionit dhe teknologjisë së
komunikimit, shumë industri përdorin web-in si një medium i shkëmbimit të informacionit.
Prandaj, qëllimi është për të hartuar një sistem të cilin kamerierët mund ta përdorin me lehtësi dhe për të
ndihmuar rritjen e përgjithshme të efiçiencës në kafene.
Ky sistem do përbëhet nga një server në të cilën gjendet
databaza që ruan menytë, çmimoret dhe porositë e kaluara (që ruhen për qëllime administrimi dhe jo vetëm),
nga programi që mundëson manipulimin me të dhënat
dhe një GUI.
Përmes këtij sistemi punëtorët e zellshëm do të ndihmo-
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hen edhe më shumë, ndërsa punëtorët më përtacë do
motivohen për përmirësime. Si rezultat, restorant-kafeneja bëhet më efiçiente dhe me gjasë morali do rritet
duke rritur satisfaksionin e klientëve.
Ne, synojmë që përmes punës sonë në aplikacionin për
menaxhimin e pagesave në një restorant – kafe, t’u dhurojmë klientëve shkurtim të kohës dhe transparencë.
Këtë ne parashohim ta bëjmë duke iu ofruar atyre aplikacione adekuate, pa e anashkaluar edhe sigurinë e shërbimit e duke u mundësuar atyre që atë kohë t’a shpenzojnë
për rritje të biznesit.
Softueri ynë mund të përdoret në çdo lloj të restorantit
– kafeneje (të porositura paraprakisht) si: Bare, Kafene,
Fast food restorante, Piceri, Restorant mishi, Restorant vetëshërbimi, Bufe, Biznese që furnizojnë ushqim,
Pastiqeri, Hotel restorante etj.
Në dizajnimin e këtij softueri, kanë pasur ndikim rezultatet e pyetësorëve dhe intervistave të realizuara me
kamarierë, respektivisht menaxherë/pronarë të kafiterive
në qytetin e Gjilanit, rezultate këto që i kanë dhënë kahe
dhe gjithsesi, finesë këtij projekti.
Ky softuer u dizajnua në gjuhën programuese C# dhe databazën SQL dhe përbëhet nga 4 nivele kryesore:
Administratori mund t’i kryejë këto operacione:
• Të krijojë user (përdorues) të rinj;
• Të fshijë përdorues;
• Të modifikojë (update) të dhënat për përdorues;
• Të ndryshojë password;
• Të ndryshojë produktet;
• Të ndryshojë çmimet për produkte;
• Të shtojë produkte;
• Të fshijë produkte;
• Të modifikojë tavolinat.

Kamarieri mund t’i kryejë këto operacione:
• Të kyçet në sistem;
• Të krijojë (modifikoj) passwordin sipas dëshirës;
• T’a regjistrojë porosinë në sistem;
• T’a ndryshojë porosinë;
• T’a anulojë porosinë;
• T’a shtyp faturën.
Menaxheri mund t’i kryejë këto operacione:
• Të kyçet në sistem;
• Të krijojë (modifikojë) passwordin sipas dëshirës;

• Të nxjerrë raporte ditore;
• Të nxjerrë raporte javore;
• Të nxjerrë raporte mujore;
• Mbikçyrësi mund t’i kryejë këto operacione:
• Të kyçet në sistem, 3 hapa te kyçjes;
• Të krijojë (modifikojë) fjalkalimin sipas dëshirës;
• Të aktivizojë programin për herë të parë;
• Të çaktivizojë programin sipas nevojës;
• Të vazhdojë afatet e aktivizimit të programit.

Softueri ka këtë GUI:

Pozita e tavolinave në lokal (e lirë, e zënë)
Dizajnimi i këtij sistemi ka ndikuar fuqishëm mbi mënyrën se si ne do punojmë
në të ardhmen përmes gjuhës programues
C# dhe databasës SQL. Gjatë dizajnimit ne
hasëm në disa vështirësi, mirëpo, shumicën
e përgjigjeve i gjetëm online. Ne mendojmë
se deri tani jemi të gatshëm të krijojmë një
sistem mesatar për një klient, por besojmë
se aftësitë e tona do avancohen edhe më tej
përgjatë studimeve.
Përmes këtij projekti u bë një tentim që të
kalohet përtej interpretimeve teorike por,
u provua të gjenden zgjidhje konkrete për
krijim dhe funksionim të një aplikacioni i
cili është produkt autentik i punës së grupit
të studentëve të vitit të tretë në Fakultetin e
Shkencave Kompjuterike në Gjilan. Aplikacioni është testuar disa herë dhe i plotëson
kushtet për të dalë në treg.

Interfejsi për porosi dhe faturë
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Aplikacioni për shërbimet e shitblerjes në shitore

Studentët:
Lorik Aliu
Sokol Shkodra
Blendina Ramizi
Uresa Elezi
Etrit Rexhepi
Mentorët:
Prof. Ass. Dr.Basri Ahmedi
Mr. Selami Klaiqi
Ideja për krijim të një aplikacioni i cili do të administrojë
me evidencën e shitjes së mallit në një shitore. Operacioni i shitjes së mallit në një shitore llogaritet shumë i
konsumuar dhe një aplikacion i krijuar enkas për këtë
operacion do të lehtësonte dhe shpejtonte shumë punën
e shitësit dhe do të krijonte një transparencë edhe për
klientin. Ky projekt do t'iu mundësojë shitësve punë më
të lehtë. Softueri do të jetë i shpejtë dhe shumë i lehtë
për tu përdorur, duke i mundësuar ta përdorin edhe personat të cilët nuk kanë as njohuri bazike të përdorimit të
kompjuterit. Aplikacioni për shitjen e mallit në një shitore do të ketë disa mundësi por më të rëndësishme janë:
çmimet e produkteve, sasinë e produkteve dhe llogaritje.
Ne në projektin tonë kemi parashikuar që aplikacioni të
ketë formën Login e cila shërben për ndalimin e qasjes
të ndonjë përdoruesi të paautorizuar, dhe gjithashtu ka
formën Register e cila shërben për regjistrimin e ndonjë
shitësi të ri.
Qëllim i krijimit të këtij aplikacioni është që ky të përdoret në shitore që kanë biznes të vogël, ose të mesëm.
Përmes këtij aplikacione krijohen mundës që të bëhet
regjistrimi i shitësve, sasia e mallit, llogaritjen e produkteve, e shumë lehtësira të tjera.
Për të detektuar nevojat praktike të cilat më mirë i dinë
ato për të cilët krijohet ky aplikacion si zakonisht u krijuan pyetësorë dhe intervista. Kjo u bë me shitësit dhe
pronarët e shitoreve të vogla dhe të mesme.
Në pyetësor kemi parashtruar pyetje që menduam se
janë të nevojshme për projektin tonë, pyetje rreth shërbimeve, pra a janë njerëzit të kënaqur me shërbimet e
atyre shitoreve që ata përdorin, a janë të gatshëm për çdo
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risi që ndodh në teknologji, a do t'iu pëlqente të kishin
në shitore një pajisje e cila do të mbante llogari për çdo
produkt në shitore, vendosje të kontrollit më të saktë në
evidencë të mallit, raporte të nevojshme, kupona fiskalë
etj. Duke marrë parasysh pyetësorët e plotësuar, shumica
e njerëzve moshash të ndryshme na kanë dhënë sugjerime të cilat janë shumë të nevojshme si ide për krijim
të një aplikacioni të këtillë. Morëm mendim edhe për
pyetje të cilat nuk i kishim parashtruar te shitësit, pronarët apo klientët të cilat ndihmuan shumë në cilësinë
e aplikacionit. Në bazë të këtyre të dhënave u zhvillua
aplikacioni.
Aplikacioni për shitjen e mallit në një shitore përmban
disa forma të cilat mund të qasen varësisht nga lloji i
pozitës me të cilën jemi kyçur. Llojet e pozitës me të cilat
mund të qasemi në aplikacion janë në rolin e “Arkëtarit”
dhe “Menaxherit”. Në figurë mund të shihet forma e “Log
in” e cila shfaqet e para pas ekzekutimit të aplikacionit.

Forma e Login

Pastaj në varësi të llojit te pozitës me te cilën kyçemi në aplikacion forma “Menu” do te ndryshoj, siç shihet në figurë.

Forma e Menu-së
Në formën “Menaxho Produktet” përdoruesi mund të shtojë, të ndryshojë dhe të fshijë ndonjë produkt ose ndonjë të
dhënë tjetër në databazë dhe gjithashtu në aplikacion.

Forma e regjistrimit të produkteve
Në formën “Realizo Shitjet” e cila është forma kryesore e aplikacionit, përdoruesi mund t'i realizojë shitjet, pasi të përfundojë shitja shfaqet dritarja
në të cilën do të shënoj shumën e parave të cilën e ka marrë në mënyrë që
t'i tregojë se sa duhet ta kthejë kusurin dhe pas kësaj realizohet shtypja e
faturës.
Në formën “Regjistro Perdorues” menaxheri mund të regjistron ndonjë
përdorues të ri të aplikacionit.
Dy format e tjetra të aplikacionit janë forma “Statistikat e Shitjeve” dhe
“Statistikat e Produkteve”.
Në formën “Statistikat e Shitjeve” menaxheri mund të shikojë totalin e shitjeve të realizuara në ditën apo muajin e caktuar, si dhe totalin e shitjeve
të cilën e ka realizuar ndonjëri prej përdoruesve në veçantë. Në formën
“Statistikat e Produkteve” menaxheri mund të shikojë sasinë totale të produktive që janë shitur në ditën apo muajin e caktuar. Në fund aplikacioni
është testuar disa herë dhe është i gatshëm për treg pra për përdorim të
Forma e regjistrimit të përdoruesve
gjerë.
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Analiza dhe dizajnimi i website-it të UKZ-së

Studentët:
Elion Neziri
Besmir Maliqi
Leotrim Spahiu
Mentore:
PhDc. Lindita Nebiu Hyseni
Në kuadër të lëndës Projekti IE, prezantojmë punimin, i
cili shpjegon mënyrën se si duhet të krijohet dhe implementohet website-i i Universitetit "Kadri Zeka" në Gjilan,
nga studentët Elion Neziri, Besmir Maliqi dhe Leotrim
Spahiu të udhëhequr nga mesimdhënësja Lindita Nebiu
Hyseni në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike në Universitetin "Kadri Zeka" në Gjilan.
Punimi është krijuar sipas kërkesave të universitetit të
paraqitura në një propozim për dizajnim të website-it të
ri të përgatitur nga mësimdhënësit e Fakultetit të Shkencave Kompjuterike. Pikat e paraqitura në këtë propozim,
studentë i kanë analizuar dhe përshkruar në detaje në
mënyrë që të tregojnë mënyrën se si duhet të krijohet
website-i i përbërë prej dy moduleve: Website-i i UKZ-së
dhe Moduli i administrimit të website-it të UKZ-së.
Sipas dokumentacionit të përgatitur nga studentët, Website-i i UKZ-së duhet të përmbajë të gjitha të dhënave
në vijim:
- Rreth Universitetit,
RRETH UNIVERSITETIT

- Pranimi në Universitet,
- Studentët,
- Fakultetet,
- Lajmet dhe Ngjarjet,
- Kontakti.
Gjatë krijimit të dokumentacionit, përveç përshkrimit të
kërkesave se si duhet të krijohet website-i janë paraqitur
edhe faqet në mënyrë grafike se si do të dukeshin pas
krijimit të website-it. Në vijim është paraqitur njera prej
faqeve të tilla e quajtur ballina e website-it e cila përmbanë si mëny kryesore të dhënat: Rreth Universitetit,
Pranimi në Universitet, Studentet, Fakultetet, Lajmet
dhe Ngjarjet, dhe Kontakti. Gjithashtu ballina është
paraparë të përmbajë dhe të dhënat e tjera si: lajmet, ngjarjet, vegëzat (SEMS, E-Mësimi, E-Bibloteka, E-Orari,
Aplikimi Online dhe Fletëpagesa), vizionin, misionin,
kërkimin e të dhënave në website, si dhe ndërrimin e
gjuhes nga gjuha shqipe në gjuhë angleze dhe anasjelltas.
Ballina e website-it është treguar në vijim:

PRANIMI NË UNIVERSITET

STUDENTËT

FAKULTETET

HULUMTIME

SEMS | E-Mësimi | E-Bibloteka | E-Orari | Apliko Online | Fletëpagesa
Enter Text

Enter Text
Enter Text
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Text

Pamja e website-it

LAJME DHE NGJARJE

KONTAKTI

Kërko

Përveç menyve kryesore, website-i i UKZ-së është paraparë të përmbajë edhe nënmeny, me qëllim që përdoruesit e
website-it të mund të gjejnë të dhënat e nevojshme sa më lehtë direkt nga ballina e website-it.
Ndërsa, moduli i administrimit të website-it të UKZ-së përmbanë përshkrimin e kërkesave se si duhet të mundësohet
administrimi i të dhënave që paraqiten në website. Prandaj, ky modul do të bëjë që website-i të jetë dinamik e që
nënkupton se çdo e dhënë që do të regjistrohet në këtë modul të administrimit të paraqitet në website-in e UKZ-së
në mënyrë automatike. Ky modul do të mundëson që me shumë lehësi të implementohet dhe përdoret website-I i
UKZ-së.
Në vijim është treguar se si është paraparë të krijohet faqja për administrimin e fjalës së rektorit:
Në faqen për administrimin e fjalës së rektorit do të mund të
bëhet regjistrimi, modifikimi, apo edhe fshirja e të dhënave pasi
ADMINISTRIMI FJALES SE REKOTRIT
që administratori i wesbite-it të jetë kyçur në modulin e administrimit të website-it të UKZ-së.
Përvec dokumentimit të kërkesave që tregojnë se si duhet të krijohen dy modulet e lartëpërmendura të website-it, studentët kanë
Administratori
bërë edhe dokumentimin e kërkesave mbi mënyren e implementimit të ketyre moduleve të website-it në rrethinen e Universitetit
Ruaj
Kadri Zeka. Në kuadër të këtyre kërkesave studentët kanë paraqitur atributet e kualitetit të website-it të UKZ-së si:
Fotografia
FjalaRekotrit
Menaxho të dhënat
- Disponueshmerinë (Availability),
Foto.jpg
Te nderuar...
Modifiko | Fshije
- Sigurinë (Security),
- Tolerancen e gabimit (Fault Tolerance),
- Besueshmerinë (Reliability),
- Rikthim (Recoverability),
Forma e administrimit të fjalës së rektorit - Ndryshimet në website (Changeability),
- Implementimin dhe Testimin (Implementation and Testability),
- Stabilitetin e website-it (Stability)
- Pëlqyshmerinë e website-it (Likeability)
- Platfroma e Teknologjisë Informative (Information Technology Platform)
Gjithashtu, studentët në kuadër të dokumentimit të kërkesave për krijim të website-it të UKZ-së kanë krijuar edhe
diagrame të ndryshme përveç përshkrimit të kërkesave dhe paraqitjes grafike. Dy prej diagrameve të website-it janë
paraqitur në vijim: diagrami i aktivitetit të përdoruesit dhe diagrami i aktivitetit te administratorit të website-it:
NgarkoFotografine

FjalaRektorit

Aktiviteti i krjimit dhe vendosjës së websit-it(Administratori)

Aktiviteti i shfletimit të website-it (Përdoruesi)
Shfletimi i Website-it

Regjistrimi i të dhënave

Eksportimi i të dhënave

Publikimi dhe rishikimii të dhënave

Regjistrimi i të
dhënave

Shfletimi i Website-it

Përdoruesi
ka mundësi
të shfletoj
website-in
dhe të shikoj
të dhënat e
publikuara
në website.

Ekspotrimi i të
dhënave

Të dhënat me
ngarkim

Disa të
dhëna që
gjenden në
website e
kan
mundësin
me u
eksportu.

Të dhënat me
tekst

Zgjidhet formati

Publikimi i te
dhenave

Phase

Phase

Ruatja e të dhënave

Diagrami i aktivitetit të përdoruesit dhe diagrami i aktivitetit të administratorit të website-it
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Dizajnimi dhe krijimi i website-it të shkollave

Studentët:
Butrint Rashiti
Jeton Selimi
Yllka Emini
Eda Agushi
Mentore:
PhDc. Lindita Nebiu Hyseni
Në kuadër të lëndës Projekti SEW në vitin e tretë të studimeve, studentët Butrint Rashiti, Jeton Selimi, Yllka Emini
dhe Eda Agushi të Fakultetit të Shkencave Kompjuterike të Universitetit Kadri Zeka në Gjilan të udhëhequr nga mësimdhënësja Lindita Nebiu Hyseni, kanë dizajnuar dhe krijuar website-in për dy shkollat e Komunës së Gjilanit: SH.F.
“Musa Zajmi”, Gjilan dhe SH.F. “Abdullah Tahiri”, Malishevë, Gjilan
Këtë website studentët e kanë dizajnuar dhe krijuar sipas kërkesave që kanë bërë në shkollat e lartëpërmendura gjatë
fazës së hulumtimit kualitativ nëpërmjet burimeve të të dhënave cilësore si: Intervistave me udhëheqësit e institucioneve arsimore, Pyetësorë për mësimdhënës, Pyetësorë për nxënës, Pyetësorë për prindër. Mas mbledhjes së të
dhënave cilësore në SHF “Musa Zajmi” dhe SHF “Abdullah Tahiri”, sudentët kanë analizuar intervistat dhe pyetësorët
për t`i nxjerrë kërkesat e dy shkollave, në mënyrë që të realizohet website-i sipas kërkesave.
Website-i përmbanë dy modulet në vijim:
- Moduli i përdoruesve (Website-i)
- Moduli i administrimit të website-it
Moduli i përdoruesve (website-i) përmbanë mënytë e treguara në diagramin në vijim:

Website-i

Ballina

Personeli

Nxënësit e
dalluar

Historiku i
Shkollës

Vizioni

Njoftimet

Menaxhmenti

Personeli
Teknik

Mësimdhënësit

Nxënësit

Nxënësit e
dalluar
Orari
mësimor

Garat

Punimet

Sukseset e
arritura

Diagrami i modulit të përdoruesve
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Galeria

Lajme

Ngjarjet

Njoftimet

Kontakti

Siç është treguar në diagram,
website-i përmbanë të gjitha të
dhënat për historik dhe vizion
të shkollës, menaxhment, mësimdhënës dhe personel teknik,
nxënës të dalluar, punime, gara
dhe orare të mesimit, galeri,
ngjarjet, lajmet, kontaktin, si
dhe kërkimin e të dhënave në
website. Në vijim është treguar
ballina e website-it.

Nëpërmjet modulit të administrimit të website-it mundësohet menaxhimi i të dhënave
për partneret, thëniet, adresën
e shkollës, si dhe ndryshimin e
logos së shkollës. Për shkak se
nëpërmjet modulit të administrimit të website-it regjistrohet
çdo e dhënë që pastaj paraqitet
në website në mënyrë automatike pa intervenim në kod burimor, website-i është dinamik. Ky
modul mundëson që implementimi i website-it të bëhet shumë
lehtë në dy shkollat e lartpërmendura apo edhe në shkollat e
tjera të komunës së Gjilanit.
Në vijim është treguar ballina e
modulit të administrimit të website-it:
Ballina e website-it

Forma e administrimit të website-it
Menaxhimi i të dhënave nga moduli i administrimit të website-it mund të kryhet vetëm pas kyçjes në modul nëpërmjet të përdoruesit dhe fjalëkalimit. Krijimi i dy moduleve të website-it të shkollave është bërë nëpërmjet PhP dhe
MySQL, të cilat studentët i kanë mësuar paraprakishtë në vitin e dytë të studimeve në lëndën Web Teknologjitë.
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Teknologjia e krijimit të një website-i të shkollave

Studentët:
Alanda Syla
Ahmet Halimi
Ardit Halimi
Dren Sylejmani
Fortesa Vranja
Mentorët:
Prof. Ass. Dr. Basri Ahmedi
Mr. Selami Klaiqi
Qëllimi i projektit është që të zhvillojmë një website që
është në gjendje për të ofruar qasje për të gjithë përdoruesit e website-it të shkollës në çdo kohë, kudo në çdo
pajisje. Ky projekt do të ndihmojë që shkollat fillore të
kenë menaxhim sa më të mire. Me krijimin e një website
do të eliminoheshin problemet e ndryshme, problemet
që zakonisht kanë të bëjnë me njoftimet e nxënësve rreth
çështjeve të caktuara. Krijimi i websitet do të bëhet duke
përdorur gjuhët bashkëkohore, siç janë Html, Css, Javascript dhe Php, ku këto gjuhë do të bashkëpunojnë më
një databazë e cila krijohet përmes gjuhës MySql. Website do të ketë përmbajtje të ndryshme, duke filluar nga
njoftimet rreth ngjarjeve të ndryshme, orarin mësimorë,
orarin e punës së mësimdhënësve, informatat rreth personelit administrativ, rreth stafit të mësimdhënësve, këndin për nxënësit më të dalluar, aktivitetet e nxënësve në
shkollë, punimet e tyre, kalendarin e festave etj. Krijimi
i website-it të shkollave duhet të ketë një dizajn të përshtatshëm, që të jetë i lehtë në përdorim dhe në navigim.
Një website i ndërtuar dhe i dizajnuar mirë ndihmon në
rritjen e besimit në atë institucion.
Si fillim është bërë realizimi i intervistave në shkollat përkatëse. Intervistat i realizuam në dy shkolla,
në shkollën fillore të mesme të ulët “Abaz Ajeti” dhe
në “Thimi Mitko”. Këto intervista u realizuan me udhëheqësit e shkollës, përkatësisht me Arsim Bejtaullahun
drejtor i shkollës "Abaz Ajeti" dhe me Jyksel Gjinollin
drejtoreshë e shkollës "Thimi Mitko". Gjatë bisedës me
drejtorin e shkollës "Abaz Ajeti" mësuam se kjo shkollë
posdeon website dhe se drejtori është i kënaqur me funksionimin e website-it dhe se me anë të këtij website informohen nxënësit rreth ngjarjeve të ndryshme. Kurse
gjatë intervistes që e patëm me drejtoreshën e shkollës
"Thimi Mitko", vërejtëm se kësaj shkolle i mungon një
website dhe se krijimi i një website është i mirëseardhur nga ky instuticion. Gjatë bisedës me drejtoreshën,
ajo u tregua e gatshme të na ndihmonte rreth çështjeve
që na nevojiteshin gjatë krijimit të website-it, si p.sh.
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na ofroi ndihmë për krijimin e një llogo të shkollës, në
përcaktimin e ngjyrave të website-it, në sigurimin e të
dhënave rreth shkollës, stafit administrativ dhe stafit të
mësimdhënësve, fotot e aktiviteteve të shkollë etj. Pos
realizimit të intervistave gjithashtu realizuam edhe pyetësorët. Pyetësoret që krijuam si target kishin mësimdhënësit, nxënësit dhe prindërit. Pyetësorët për qëllim
kishin mbledhjen e informatave mbi atë se çfarë duhet të
përmbajë një website.
Pyetësori u realizua me një numër të caktuar të mësimdhënësve.
Natyrisht se fillimi i projektit nuk do të ishte i mundur
të realizohet edhe pa objektivat e tij. Prandaj si grup nxorrëm edhe objektivat e projektit. Website që ne kemi
menduar ta zhvillojmë ka këto objektiva:
• Të ketë një bazë të të dhënave, ku do të ruhen informatat rreth shkollës, stafit administrative, stafit
të mësimdhënësve, ngjarjet që do të postohen dhe
oraret.
• Të ketë qasje të lehtë dhe të kuptueshme nga stafi administrative, mësimdhënësit, nxënësit dhe prindërit.
• Të informojë mësimdhënësit, nxënësit dhe prindërit
për ngjarjet që ndodhin në shkollë.
• Të njoftojë nxënësit për orarin e tyre mësimore.
• Të njoftojë stafin e mësimdhënësve për orarin e tyre.
• Nxënësit të shohin të arriturat e tyre.
• Prindërit të mund të shohin të arriturat e fëmijëve
të tyre.
• Nxënësit të shohin punimet e tyre.
• Prindërit të mund ti shikojnë punimet e fëmijëve
të tyre.
• Mundësia që të njoftohen me personelin e shkollës.
• Website të ketë një dizajn të përshtatshëm dhe të
jetë funksional.
Me realizimin e intervistës dhe pyetësorëve identifikuam
edhe kërkesat e nevojshme për zhvillimin e projektit.
Kërkesat e projektit përfshijnë: kërkesat e përdoruesit,
kërkesat e sistemit në të cilat përfshihen kërkesat jo

Kërkesat e përdoruesit janë marrë nga intervistat që janë
realizuar, disa nga kërkesat e tyre ishin:
• Të jetë i lehtë që të përdoret.
• Të postohen ngjarjet e shkollës.
• Të postohet orari mësimor i nxënësve dhe orari i
punës së mësimdhënësve.
• Aktivitetet e shkollës.

• Të arriturat e nxënësve.
• Materialet e nevojshme të nxënësve.
• Punimet e nxënësve
• Të dhënat rreth shkollës dhe mësimdhënësve.
Për dizajnimin e website-it ne kemi përdorur një template. Dizajnimi i website-it është bërë me gjuhët si
html, css, javascript, jquery etj. Website-i duket kështu:

Ballina e website-it
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Uebfaqe për stacionin e autobusëve në Gjilan

Studentja:
Loresa Shurdhani
Mentorët:
Prof.Ass.Dr. Ragmi Mustafa
Mr. Refik Ramadani
Duke u bazuar në zhvillimet informacione-teknologjike, kjo uebfaqe ka për qëllim kryesor informimin sa më të mirë
dhe në kohë reale të udhëtarëve respektivisht qytetarëve lidhur me organizimin e transportimit të tyre në destinacione të ndryshme. Një informim i mirë dhe i saktë për relacionet e disponueshme për udhëtarët, në masë të madhe
lehtëson planifikimin më të mirë dhe sa më racional të jetës së tyre. Prandaj, një uebfaqe e tillë e ka rëndësinë e madhe
sidomos në trendet e zhvillimeve të sotme në fushën e sistemeve dhe teknologjisë së informacionit.

Ballina e website-it
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Paraqitja e lajmeve në website
Një projekt i tillë është projekt i domosdoshëm për komunën e Gjilanit dhe rrethinën në përgjithësi. Ky projekt do
të kontribuojë në zgjidhjen e problemeve të përditshme të faktorit njeri. Rëndësi e veçantë iu është përkushtuar
dizajnimit të ueb faqes ashtu që sa më leht të kuptohen procedurat e shfrytëzimit të uebfaqes, informacioneve me
rëndësi, rezervimeve individuale e grupore, komunikimit me autoritetet e stacionit të autobusave si dhe zgjidhjen e
problemeve të caktuara lidhur me udhëtimin.
Edhe përkundër përkushtimit shumë të madh për të realizuar sa më mirë dhe pa gabime të projektit, besojmë se
mangësitë dhe pengesat të cilat mund të paraqiten në të ardhmen mund të merren masa të duhura për të përmirësuar
apo edhe për të shtuar elemente të reja në mbarvajtjen e kësaj uebfaqe shumë të rëndësishme në rethanat aktuale.

Paraqitja e partnerëve në website
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Çka thonë absolventët e Fakultetit të Shkencave Kompjuterike

N

ë këtë vit akademik (2016/2017) gjenerata e parë e studentëve të FSHK i përfundon studimet e nivelit baçelor.
Duke e konsideruar sukses të FSHK, redaksia e revistës KODI X vendosi të zhvillojë një intervistë me këtë
gjeneratë, e cila ka nderin e veçantë të jetë e para në FSHK dhe e para në përballimin e vështirësive të fillimit; e para
në shtresimin e një kulture të re të punës; e para në krijimin e një kulture të re të qasjes ndaj studimeve universitare; e para në krijimin e një kulture të re të bashkëpunimit ndërmjet studentëve, studentëve dhe mësimdhënësve
etj. Studentët e gjenaratës së parë të absolventëve në fakultetin më të ri të universitetit dhe të rajonit, vërtet dinë të
thonë, dinë të tregojnë dhe dinë të kërkojnë zhvillimin e vlerave profesionale, intelektuale, shkencore, sociale etj. Në
vazhdim po sjellim intervistën me absolventët e FSHK-së, të cilën e zhvilloi dhe realizoi studentja Endrina Spahiu.
Absloventët e FSHK u intervistuan lidhur më këto pyetje:
1. Cilat janë momentet kryesore gjatë studimeve tuaja në FSHK, të cilat do të ju bëjnë të ndiheni krenar?
2. Tani, që po përfundoni studimet bachelor në FSHK, a ndiheni të gatshëm për tregun e punës?
3. Cilat janë sugjerimet tuaja për FSHK, që të arrihen rezultate edhe më të mëdha?

Absolventët e Gjeneratës së Parë të FSHK-së me mësimdhënësit e tyre
Dren Sylejmani
1. Ka shumë momente që më bëjnë të ndihem krenar
gjatë studimeve të mia në FSHK. Nga të gjitha momentet
dëshiroj të veçoj momentin e prezantimit të projekteve
në fund të semestrit V para publikut të gjerë, ngase në
këtë prezantim u vlerësua puna e jonë .
2. Mësimet nga ligjëratat e profesorëve të FSHK janë të
orientuara në zbatimin e njohurive në zgjidhjen e problemeve praktike, prandaj mendoj se pas diplomimit në
këtë fakultet, ne do të jemi të përgatitur dhe të gatshëm
për tregun e punës. Këtij rezultati duhet t’i shtohet edhe
përkushtimi dhe angazhimi ynë si studentë.
3. Duke e ditur se perfeksioni nuk arrihet, por duhet të
synohet, mendoj se me angazhimin edhe më të madh të
stafit akademik, si edhe të studentëve mund të arrihen
rezultate edhe më të mëdha në të ardhmen.
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Ermal Spahiu
1. Si momente kryesore gjatë studimeve e për të cilin
ndihem krenar, do të veçoja regjistrimin në Fakultetin
e Shkencave Kompjuterike dhe ligjëratat në fillim të studimeve në një fakultet të ri në qytetin tim, në Gjilan dhe
projektet e bëra në vitin e tretë për të cilat ka shprehur
interesim dhe i ka përkrahur komuna e Gjilanit.
2. Jam i bindur se studimet në programin e Shkencave
Kompjuterike në UKZ na kanë mundësuar të fitojmë
njohuri të mjaftueshme, ngase profesorët kanë kërkuar
përkushtim dhe studim maksimal nga ne, prandaj si rrjedhojë jemi të bindur se shumica nga ne jemi të gatshëm
për tregun e punës.
3. Të vazhdohet puna me studentë sa më shumë, të vazhdohet edhe më shumë angazhimi i studentëve në punën
me projekte, e cila sjellë suksese edhe më të mëdha.

Rrezart Rexhepi
1. Çdo projekt që kam bërë në grupe ishte një kënaqësi
dhe një sfidë e veçantë për mua, por projekti i fundit që
kam bërë me kolegë në semestrin V, ku kemi bërë një
hulumtim të madh dhe jemi ballafaquar konkretisht me
problem të tregut të punës, ngase kemi shqyrtuar kërkesa të ndryshme nga klientët dhe në fund paraqitja e kësaj
pune para një audience të gjerë me përfaqësues të komunave të Anamoravës, përfaqësues të drejtorive të arsimit,
të stacionit të autobusëve,etj., për ne ishte një sfidë si
gjatë realizimit të projektit ashtu edhe prezantimi i tij
para publikut.
2. Kuptohet pasi studimet janë gjithmonë bazike dhe
kërkohet punë më së shumti vetanake dhe në varësi
nga interesimi jonë, besoj që e kemi fituar një bazë të
fortë për t’u ballafaquar me tregun e punës. Megjithatë
sfida do të jetë edhe më interesante pas studimeve kur
punësohemi në kompani të ndryshme, atëherë besoj që
do të vërtetohet se a jemi të gatshëm të përballemi me
kërkesat e vendit të punës, për ngritje në detyra edhe më
me përgjegjësi apo të dorëzohemi. Pra, atëherë do të vërtetohet gjithçka nëse jemi përgatitur, jemi aftësuar dhe
kemi punuar gjithësecili si nga ana e studentëve po ashtu
edhe nga ana e mësimdhënësve.
3. Sugjerimi im do te ishte pajisja e fakultetit me kabinete dhe ofrimi i kushteve për studime sa më të mira të
mundshme, gjithashtu studentëve t'iu ofrohen më shumë
kushte për praktikë në kompani të ndryshme ashtu që
studentët të mund të shohin më konkretisht se si është të
jesh i punësuar dhe të ballafaqohesh me problemet dhe
kërkesat konkrete të punës. P.sh., një praktikë 1-2 ditore
për çdo javë gjatë një semestri në kompani të ndryshme,
apo edhe të punojnë në institucione publike dhe të shohin se sa hyn në shfrytëzim përdorimi i teknologjisë
informative dhe aplikacioneve që mund të krijojnë vet
studentët për t’u a lehtësuar e për të i përmirësuar shërbimet edhe në punë. Që të arrihet kjo, ne varemi nga
profesorët të cilët duhet të angazhohen më shumë me
projekte të mëdha me studentë që të mund të tregohen
aftësitë e studentëve dhe gjithashtu përkushtimi i profesorëve edhe jashtë ligjëratave, që kanë qëllim të përgatisin studentë për treg të punës dhe të mbështesin e t'iu
gjinden gjatë studimeve në profesionalizëm në punët që
mund të kryhen nga studentët.

Edonis Hashani
1. Si çdo periudhë, edhe këto 3 vite kanë lënë gjurmë në
kujtimet tona,
kujtime
këto të llojllojshme, por, të pa harErmal
Spahiu
ruara gjithsesi. Ligjëratat e para si student i FSHK-së pa
dyshim kanë vendin e tyre të veçantë, por, prezantimet e
projekteve, mbrojtja e tyre dhe diskutimet gjatë prezantimeve janë ato që kur i kujtoj ndihem mjaft krenar.
2. Të diplomosh si baçelor i Shkencave Kompjuterike
nuk është gjë e lehtë, por, e lehtë s’është as ajo që të pret
pas përfundimit të kësaj etape. Them kështu pasi që rifreskimet në botën teknologjike janë shumë të shpejta
dhe të shumta – duhet t’i përcjellim çdo herë ndryshimet
dhe risitë që bëhen dhe t’i fusim në përdorim. Unë besoj
se asnjë student i Shkencave Kompjuterike në Kosovë
nuk është i gatshëm plotësisht për tregun e punës pa pasur ndonjë përvojë adekuate, pa u marrë me probleme
dhe deadline në baza ditore. Gjithsesi, afërsisht jemi të
shkathët për treg, por duhet shumë punë.
3. Që Fakulteti i Shkencave Kompjuterike të ketë gjithnjë suksese, mendoj se duhet të rifreskohet planprogrami
nga koha në kohë e gjithashtu kësaj t’i bashkëngjitet si
obligative edhe një praktikë (internship) për studentët te
ndonjë kompani, qoftë publike apo private, që së bashku
me një diplomë, të kemi edhe një përvojë rreth asaj që
kemi studiuar për 3 vite. Gjithashtu, organizimi i nga një
hackathon-i në vit do të kishte impakt krucial në rritjen
e produktivitetit dhe kreativitetit të studentëve dhe mësimdhënësve.
Fatjona Sylejmani
1. Për mua si studente e FSHK, moment më i rëndësishëm që më ka bërë dhe më bënë të jem krenare është
prezantimi publik në sallën solemne të UKZ i projekteve
të punuara në semestrin V, para rektorit dhe mysafirëve
të tjerë.
2. Me instruksionet e dhëna nga profesorët dhe punën
tonë në zgjidhjen e ushtrimeve praktike mendoj se ndihem e gatshme për tregun e punës.
3. Sugjerimi i vetëm që kam për FSHK-në është angazhimi sa më i madh i studentëve, stafit akademik,
stafit administrativ, sepse nëse ka angazhim nuk do të
mungojnë edhe sukseset e mëdha.
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Risi nga bota e kompjuterizimit

Kompjuterët kuantikë

(Përgatitur nga Prof.Ass.Dr. Artan Dermaku)

Procesori i konstruktuar nga D-Wave Systems Inc.
Një kompjuter klasik ka një memorie të përbërë nga
bitët, ku secili bit përfaqësohet në zero ose njësh. Një
kompjuter quantum mban një sekuencë të qubit-ve. Një
qubit i vetëm mund të përfaqësoj një njësh, një zero, ose
ndonjë mbivendosje kuantike të këtyre dy gjendjeve e
quajtur qubit. Një çift qubit mund të jetë në 4 gjendje
të ndryshme kuantike të quajtura superposition dhe tre
qubit mund të jenë në 8 gjendje të ndryshme të quajtura superposition. Në përgjithësi një kompjuter kuantik
me qubit-a mund të jetë në mënyrë arbitrare në superposition deri në gjendje të ndryshme në të njëjtën kohë
(kjo në dallim me kompjuterin normal mund të jetë në
njërën prej këtyre gjendjeve në një kohë). Një kompjuter
kuantik operon duke i vendosur qubit-ët në një gjendje perfekte të cilat prezentojnë problemin në njërën
anë kështu duke i manipuluar ato me sekuenca fikse të
porteve logjike kuantike. Sekuencave e porteve e cila aplikohet quhet algoritëm kuantik. Kalkulimi mbaron me
një matje, duke e bashkuar sistemin e qubit-ve në njërën
prej gjendjeve e cila mund të jetë zero ose njësh kështu
duke i dekompozuar në gjendjen klasike. Rezultati tani
mund të jetë në një varg të bitave klasik të informacionit.
Algoritmet kuantike janë zakonisht probabilistike, në të
cilat ato ofrojnë një zgjidhje të saktë vetëm me pak probabilitet të njohur.
Kompjuteri kuantik me rrotullime si bitët kuantikë
është formuluar në vitin 1968. Në vitin 2017 zhvillimet
e kompjuterit kuantik janë ende në fillimet e saj, por ek-

30

sperimentet janë kujdesur që një numër shumë të vogël
të bit-ve kuantit të prodhojnë operacione kompjuterike
kuantike. Hulumtimet në pjesën teorike dhe praktike
ende vazhdojnë, ku mendohet që kompjuterët kuantikë
të jenë për qytetarët, bizneset, kompanitë etj. Kompjuterët kuantik teoritikisht janë të aftë të zgjidhin probleme shumë më shpejtë se kompjuterët klasikë të cilët
përdorin algoritmet më të mira të njohura si faktorizimi
i numrave duke përdorur algoritmin Shor ose simulimin e sistemit kuantik many-body. Ekzistojnë algoritme
kuantike si algoritmi i Simon-it i cili ekzekutohet shumë
më shpejtë se të gjithë algoritmet klasike të probabilitetit.
Në vitin 2015 NASA ka publikuar kompjuterin e parë
kuantik, i cili është plotësisht operacional i krijuar nga
kompania kanadeze D-Wave në Laboratorin Kuantik të
Inteligjencës Artificiale.
D-Wave është kompjuteri kuantik më i avancuar në botë
i cili përdoret për optimizimin e problemeve që gjenden
rreth nesh të fushave të ndryshme si:
- Optimizimi
- Machine Learning
- Sampling / Monte Carlo
- Pattern recognition
- Siguria kibernetike
- Analiza të imazheve
- Analiza të financave
- Bioinformatikë

Arlind Hajdari – u shpall “Student i dalluar" i Universitetit Kadri Zeka
Me rastin e 4-vjetorit të themelimit të Universitetit “Kadri Zeka” në Gjilan, rektori i Universitit i ka ndarë diplomën
“Student i dalluar” studentit të Fakultetit të Shkencave Kompjuterike Arlind Hajdarit.
Arlind Hajdari është student i shkëlqyeshëm i FSHK, me notë mesatare 9.71, është aktiv në zhvillimin dhe realizimin
e projekteve të ndryshme të FSHK, ka sjellje shembullore me studentët e tjerë dhe stafin akadmemik, prandaj me
meritë fitoi diplomën “Student i dalluar”.

Rektori prof. dr. Bajram Kosumi i ndan diplomën “Student i dalluar"
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