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Ushtrimi 1 

1. Çka është një bazë e të dhënave? 

a) Një grumbull i të dhënave të çfarëdoshme. 

b) Një bashkësi e organizuar e të dhënave. 

c) Një tabelë e vetme e të dhënave. 

2. Çka është një bazë relacionale e të dhënave? 

a) Bazë që i ka të gjitha të dhënat të grumbulluara në një tabelë të vetme. 

b) Bazë që i ka të vendosura të dhënat nëpër tabela të ndryshme, që nuk kanë ndonjë lidhje 

në mes vete. 

c) Bazë që i ka të vendosura të dhënat nëpër tabela të pavarura, por të lidhura (në relacion) 

në mes vete, sipas një fushe të caktuar. 

3. Cili është objekti kryesor i bazës së të dhënave? 

a) Tabela. 

b) Pyetësi 

c) Raporti. 

4. Me fshirjen e një tabele nga baza e të dhënave, çka ndodh? 

a) Asgjë, të dhënat janë të ruajtura në pyetës. 

b) Humbin të dhënat e tabelës. 

c) Humb vetëm një pjesë e vogël e të dhënave të tabelës. 

5. Pse indeksohet një fushë e tabelës? 

a) Fusha e indeksuar nuk luan asnjë rol me rëndësi. 

b) Fusha e indeksuar e rrit shpejtësinë e kërkimit dhe të gjetjes së të dhënave. 

c) Fusha e indeksuar e bënë bazën e të dhënave më të ngadalshme. 

6. Për të rregulluar një fushë të caktuar të tabelës, cili mod i punës duhet të përdorur? 

a) Modi i dizajnimit. 

b) Modi tabelar (datasheet). 

7. Për ta regjistruar një rekord të ri në tabelë, cili mod duhet të përdoret? 

a) Modi i dizajnimit. 

b) Modi tabelar (datasheet). 

Ushtrimi 2 

1. Të hapet baza e të dhënave Kompania.mbd, që gjendet në diskun tuaj lokal. 

2. Duke i futur të dhënat si më poshtë, të krijohet një tabelë e re me këto fusha: 

 

Field1 Field2 Field3 Field4 

1 Teuta Loku 26/12/1987 

2 Kela Kraja 10/02/1990 

3 Jon Buja 14/05/1985 

4 Toska Tashko 01/03/1994 

 

3. Të ruhet tabela me emrin Plotësimi. Të mbyllet tabela e krijuar. Tabelës të mos i vendoset çelës 

primar nga ana e programit. 

4. Të ndryshohen mbishkrimet e fushave Field1, Field2, Field3 dhe Field4, me emrat që tregojnë 

përmbajtjen e fushave. 

5. Të fshihet tabela Plotësimi. 

6. Duke e shfrytëzuar magjistarin e programit, të krijohet një tabelë nga kategoria Personal. Të 

merren fushat e dëshiruara. Të ruhet kjo tabelë me emrin Magjia. 

7. Të regjistrohen tri rekorde në tabelën Magjia. Të mbyllet tabela. 

8. Të fshihet tabela Magjia. 
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Ushtrimi 3 

1. Të krijohet tabela e re, duke e dizajnuar kështu: 

 

Emri i fushës Tipi i të dhënave      Tiparet e fushës 

Format Default Value 

Numri Tekst 5 10/05 

Data Datë/Kohë Short date Data aktuale 

Vlera Valutë Euro 100 Euro 

IDKlienti Numër Long Integer -------- 

Afati Datë/Kohë Lond date 31 dhjetor 

 

2. Të ruhet tabela me emrin Faturat. 

3. Fusha Numri të bëhet çelës primar. 

4. Të mbyllet tabela. 

5. Në tabelën Faturat të regjistrohen këtë rekorde: 

 

Numri Data Vlera IDKlienti Afati 

15/05 21/1/05 98.50 15 31/12/2005 

198/05 28/2/05 100.00 8 31/12/2005 

 

6. Në tabelën Klientët të radhiten të dhënat sipas fushës Emri, në rendin ngritës. 

7. Të ruhet radhitja dhe të mbyllet tabela Klientët. 

8. Tabelës Klientët t’i shtohet një fushë me emrin Prindi, para fushës mbiemri. Tipi i saj le të jetë 

Text. 
9. Në tabelën Klientët, të fshihet fusha Adresa. 

10. Fusha Komuna, e tabelës Klientët, të bëhet listë rënëse (Lookup), që do t’i paraqesë të dhënat e 

tabelës Komunat. 

11. Në tabelën Librat, të filtrohen librat që janë të botuara nga shtëpia botuese Toena. Të ruhet filtri 

i krijuar dhe të mbyllet tabela. 

12. Në tabelën Klientët të filtrohen klientët që nuk janë nga Prishtina. Të mbyllet tabela duke e 

ruajtur filtrin e krijuar. 

Ushtrimi 4 

1. Të hapet baza Kompania.mbd. 

2. Të krijohet lidhja një-me-një në mes tabelave Klientët dhe Klientët_Plus, duke shfrytëzuar 

fushën e përbashkët IDKlienti. 

3. Të zbatohet integriteti preferencial për lidhjen e krijuar. 

4. Të krijohet lidhja një-me-shumë në mes tabelave Klientët dhe Shitjet. 

5. Të zbatohet rifreskimi i shkallë-shkallshëm i fushave të lidhura për këtë lidhje. 

6. Të krijohet lidhja një-me-shumë në mes tabelave Librat dhe Shitjet. 

7. Të zbatohet fshirja e shkallë-shkallshëm e fushave të lidhura për këtë lidhje. 

8. Të krijohet lidhja një-me-shumë në mes tabelave Librat dhe Importi. 

9. Të zbatohet integriteti i plotë referencial për këtë lidhje. 

10. Të ndryshohet lidhja në mes tabelave Librat dhe Importi, ashtu që të mos zbatohet integriteti 

preferencial. 

11. Çfarë është lidhja në mes të tabelave Klientët dhe Librat, pasi që janë krijuar lidhjet e më 

sipërme? 

a) Nuk ka asnjë lidhje. 

b) Lidhja është një-me-një. 

c) Lidhja është shumë-me-shumë. 

12. Të shtypet një kopje e lidhjeve të krijuara. 
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Ushtrimi 5   

1. Të hapet databaza Kompania.mbd. 

2. Të krijohet një pyetës, i cili do t’i paraqesë të dhënat nga tabela Klientët. 

3. Të ruhet ky pyetës me emrin Klientët_Pyetësi. 

4. Të krijohet një pyetës , i cili do ti paraqesë rekordet e tabelës Librat, që fushën Çmimi blerës, e 

kanë së paku 8 Euro. 

5. Të ruhet ky pyetës me emrin Librat_e_shtrenjtë.  

6. Të krijohet një pyetës, i cili do t’i paraqesë klientët që janë të lindur para vitit 1990. Të ruhet ky 

pyetës, i cili me emrin KlientetMosha. 

7. Të krijohet një pyetës, i cili do t’i paraqesë të gjithë klientët që nuk janë nga Prishtina. 

8. Të ruhet ky pyetës me emrin Jo_Prishtinë. 

9. Të krijohet një pyetës, i cili do t’i paraqesë të gjithë klientët, emri i të cilëve fillon me shkronjën 

A. Të ruhet pyetësi me emrin Emrat_A.  

10. Të krijohet pyetësi, i cili do t’i paraqesë të gjithë librat botuar nga Toena DHE që janë më të 

shtrenjtë se 10 Euro. Të ruhet pyetësi me emrin Toena10. 

11. Të krijohet një pyetës, i cili do t’i paraqesë si rezultat numrin e blerjeve për secilin 

klientë.(këshillë:shfrytëzoni fushat e tabelës Klientët dhe Shitjet. Për fushën Sasia ose 

ShitjaFatura, zbatoni funksionin Count.). Të ruhet ky pyetës me emrin Shitjet_Total. 

12. Të krijohet pyetësi parametrik, i cili do t’i paraqes librat sipas shtëpisë botuese.  

13. Të mbyllet pyetësi duke e ruajtur me emrin Sipas_Komunave. 

14. Të mbyllet baza Kompania.mbd. 

Ushtrimi 6 

1. Të hapet databaza Kompania.mbd. 

2. Të krijohet një formular, i cili do t’i paraqesë të gjitha të dhënat nga tabela Klientët. 

3. Të ruhet ky formular me emrin Klientët_Forma. 

4. Të hapet formulari Klientët_Forma, në modin e dizajnit.  

5. Në header të formularit të shkruhet teksti SMART Bits – Prishtinë. Ky tekst të formatizohet me 

shkronja Arial, madhësi 20 pt, ngjyrë të kuqe dhe prapavijë të verdh. 

6. Në footer të faqeve të vendoset numërimi i faqeve në formatin ‘faqe x prej y ‘. 

7. Në footer të formularit të shkruhet emri dhe mbiemri juaj dhe të qendërzohet.  

8. Nga formulari të mënjanohet kontrolli që paraqet fushën Datëlindja. 

9. Të mbyllet formulari Klientët_Forma, duke i ruajtur ndryshimet e bëra. 

10. Të krijohet një formular, i cili do t’i paraqesë të dhënat e pyetësit Librat_e_shtrenjtë, të krijuar 

në ushtrimin 5.  

11. Të ruhet ky formular me emrin Librat>8 dhe të mbyllet .  

12. Të krijohet një formular, i cili do t’i paraqesë klientët me shitjen përkatëse që u janë bërë atyre. 

Të ruhet ky formular me emrin Klientët_Shitjet. 

13. Në formularin e krijuar të krijohet fusha që do t’i llogaritë dhe t’i paraqesë shumën e blerjeve për 

secilin klient, d.m.th. pagesën totale për klientin.  
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Ushtrimi 7 

1. Të hapet databaza Kompania.mbd. 

2. Të krijohet raporti për të gjitha të dhënat e tabelës Librat.  

3. Të bëhet grupimi i të dhënave të raportit sipas botuesit. 

4. Të ruhet ky raport me emrin Librat_Botuesit. 

5. Faqet e raportit të orientohen Portrait. 

6. Të rregullohet header-i i raportit, ashtu që në të të vendoset një fotografi nga disku juaj, sipas 

dëshirës .  

7. Në footer të faqeve të raportit të vendoset data dhe të qendërzohet . 

8. Në footer të raportit të shkruhet emri dhe mbiemri juaj 

9. Të shtypet një kopje e këtij raporti .Të mbyllet raporti.  

10. Të krijohet një raport i ri, që do t’i paraqes të gjitha librat, me një nën raport me klientët që i kanë 

blerë  ata libra. Orientimi i faqeve le të bëhet Landscape.  

11. Të ruhet raporti me emrin Librat_Shitjet. Të shtypet një kopje e raportit. Të mbyllet raporti.  

12. Të mbyllet baza e të dhënave Kompania.mbd. 

Ushtrimi 8 

1. Të hapet baza e të dhënave me emrin Kompania.mbd. 

2. Të shtypet një kopje e rekordit 6 e tabelës Klientët. 

3. Të shtypet një kopje e rezultateve të pyetësit Libart_e_shtrenjtë. 

4. Nga formulari Klientët_Forma, të shtypet rekordi me emrin Dona Gashi. 

5. Të shtypet një kopje e raportit Libra_Shitjet. 

6. Të mbyllet baza e të dhënave.  

 


