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Hyrje 

Ky publikim, i rezervuar për provimet e Kandidatëve për arritjen e titullit EIPASS në profilin 
përkatës, ka si qëllim të jetë një mbështetje për kalimin e testeve të parashikuar brenda secilit 
modul provimi, por edhe një mundësi për analizimin dhe thellimin e përmbajtjeve lidhur me 
verifikimin në qendrën e provimit. 

Për secilin argument janë përpunuar temat me të cilat Kandidati duhet të përballet brenda moduleve 
të ndryshme, si në marrëdhënie me fushat konceptuale përkatëse, ashtu edhe me prezantimet 
specifike të kërkuara për vlefshmërinë e kompetencave të fituara ose të zotëruara. Prezenca e 
provimit në shtojcën e Programit Analitik lejon nga ana e tij një kontrroll të vazhdueshëm të 
përgatitjes së Kandidatit në funksion të vlerësimit përfundimtar të provimit. 

Dokumenti, për vendosjen e tij, përfaqëson pra, një referencë efikase dhe të vlefshme si për 
Kandidatin që kërkon të zhvillojë në mënyrë të pavarur, kërkesat e nevojshme për kalimin e 
provimeve të parashikuara, ashtu edhe për ata që duan udhëzime të përshtatshme për vendosjen e 
duhur të rrugëtimit të trajnimit funksional për marrjen e çertifikatës EIPASS. 

Së bashku me simulimet e caktuara, puna e tanishme përfaqëson mënyrën më efikase për 
mbështetjen e përgatitjes së atyre që kanë kërkuar dhe kanë preferuar profilet tona të çertifikimit, 
duke dëshmuar kështu vlerësimin për punën e vazhdueshme të CTS sonë në mbështetje të Misionit 
të Certipass në sektorin e zhvillimit dhe konsolidimit të kopetencave dixhitale në kontekste të 
ndryshme të prodhimit dhe studimit, duke na këshilluar në këtë mënyrë të vazhdojmë rrugën e 
nisur. 

 

Certipass 
Komiteti Tekniko-Shkencor 
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Përjashtime  

Certipass ka hartuar këtë dokument planifikues në bazë të standarteve dhe referencave  ekzistuese 
të Komunitetit në fushën e kopetencave dhe karakterit dixhital. Dokumenti përmban informacione 
lidhur me Programin e çertifikimit “EIPASS Teacher”. Certipass nuk merr përsipër asnjë përgjegjësi 
që vjen nga programe në fusha të ndryshme kjo  fushë, as për informacione të përpunuara nga palë 
të treta bazuar në përmbajtjet e këtij Programi. 

Certipass rezervon të drejtën për të azhornuar këtë dokument në mënyrë diskrete, në çdo moment 
dhe pa dhënë asnjë njoftim paraprak, duke publikuar ndryshimet e kryera. Përdoruesit të cilëve ju 
drejtohet mund të marrin informacione në mënyrë periodike duke vizituar fushat e site-it dedikuar 
Programit. 

 

Copyright 

Është i ndaluar çfarëdolloj riprodhimi, edhe i pjesshëm, i këtij dokumenti pa autorizimin me shkrim 
nga ana e Certipass (Enti i vetëm rregullator i Çertifikimit Evropian të Informatikës  EIPASS). 
Kërkesat e riprodhimit duhet të dorëzohen tek Certipass. 

Logoja EIPASS është pronë ekskluzive e Certipass. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara. 
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Programi Analitik 

Krijimi i një site-i Web dhe zbatimi i tij janë në ditët e sotme të thjeshtëzuara nga prezenca e 
software-it karakterizuar nga ndërfaqja e Përdoruesit të thjeshtë dhe intuitiv: mjaftojnë në fakt disa 
klikime për realizimin e hapësirës suaj në rrjet, duke e finalizuar për qëllime private ose për 
interesin publik. 

Nëse, nga njëra anë, përpunimi dhe menaxhimi i përmbajtjeve të “domain-it” gjejnë mbështetjen e 
duhur në përdorimin e këtij software-i, ky i fundit nuk zgjidh problematikat lidhur me efikasitetin dhe 
përdorueshmërinë e informacioneve të vëna në dispozicion nëpërmjet rrjetit për përdoruesit 
përkatës, që shpesh duhet të përballen me arkitekturat dhe gjuhët telematike të paqarta ose tepër të 
ekzagjeruara: mungon, me fjalë të tjera,  vëmendja e duhur mbi aksesibilitetin e përmbajtjeve të 
site-it web që në teori duhet të jetë i destinuar për lehtësimin e shpërndarjes dhe produktivitetit.  

Në rrugëtimin e çertifikimit të propozuar nga Certipass përshkruhet ambjenti Wordpress, një 
platformë botuese personale që fokusohet mbi estetikën, mbi standartet web dhe mbi 
përdorueshmërinë, përveçse të qënit një mjet pa pagesë dhe shumë i vlefshëm për funksionet e 
ofruara.  

Më poshtë janë modulet në të cilët bashkëngjitet Programi i Provimit, i karakterizuar nga udhëzime 
të sakta në lidhje me performancat e vlerësimit.  

 Legjislacioni dhe rregulloret e aksesueshmërisë në site-t Web  
 Web publishing dhe sistemet CMS 
 Wordpress: instalimi dhe funksionimi 
 Menaxhimi dhe azhornimi i faqeve dhe artikujve 



Programi analitik EIPASS Web  
UNI EN ISO 9001:2008 3.1  

Fq. 5 / 21 
 

 

 
 

 Moduli 1 
Legjislacioni dhe rregulloret mbi aksesueshmërinë në site-t Web 

 

Objektivi i modulit 

Moduli ka si qëllim të konstatojë tek kandidati nivelin e zotërimit të përmbajtjeve rreth standarteve 
ndërkombëtare dhe legjislacionit italian për aksesibilitetin në site-t Web. 

Në veçanti, kandidati duhet të jetë në gjendje të: 

 Përcaktojë panoramën e standarteve ndërkombëtare, duke prezantuar punën e World  
Wide Web Consortium (W3C), dhe në veçanti të grupit të punës Web Accessibility Initiative 
(WAY), duke u ndalur tek versionet 1.0 dhe 2.0 të Web Content Accessibility Guidelines 
(WCAG). 

 Përshkruajë kuadrin e legjislacionit Italian duke pranuar se, ndër të tjera, udhëzimet e 
Bashkimit Europian dhe WCGA 1.0 kanë shpallur Ligjin 4/2004 “Dispozitat për të favorizuar 
aksesin  e personave me aftësi të kufizuar tek mjetet informatike” 

 Përshkruajë kuadrin e legjislacionit Italian, në veçanti atë që i referohet azhornimeve të bëra 
nga Ligji 4/2004 (“Dispozitat, për të favorizuar  aksesin  e personave me aftësi të kufizuar 
në mjetet informatike”) mbas publikimit të versionit 2.0 të Web Content Accessibility 
Guidelines (WCAG 2.0). 

 Përshkruajë se çfarë kupton me “aksesueshmëri”, të dijë cilët janë autorët e përfshirë si dhe 
të ketë ide dhe qëllime të qarta. 

 Përshkruajë 12 kërkesat e përcaktuara në Bashkëngjitjen A (të Dekretit Ministror të 8 korrik 
2005) mbas azhornimit të kryer për t’ju përshtatur direktivave të reja ndërkombëtare.  

Përshkruajë metodologjitë e propozuara në bashkëngjitjen A (të azhornuar sipas dispozitave të reja 
të Bashkimit Europian) dhe në bashkëngjitjen B të Dekretit Ministror të 8 korrik 2005, nëpërmjet të 
cilave mund të veprohet për verifikimin teknik dhe subjektiv të site-ve Web. 
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ARGUMENTI FUSHAT E NDËRHYRJES  VLERËSIMI I PERFOMANCAVE 

1. Standartet 
ndërkombëtare dhe 
legjislacioni italian 

1.0.1 

 

Udhëzimet WCAG  a. Përcaktimi i kuptimit të shkurtimit WCAG. 

    b. Përshkrimi i funksioneve të lidhura me 
udhëzimet që përbëjnë rekomandimet 
WCAG 1.0. 

 1.0.2 Prioritetet dhe nivelet e 
pajtueshmërisë 

 a. Përshkrimi i përmbajtjeve të nivelit të 
parë të prioriteteve. 

    b. Përshkrimi i përmbajtjeve të nivelit të 
dytë të prioriteteve. 

    c. Përshkrimi i përmbajtjeve të nivelit të 
tretë të prioriteteve. 

 1.0.3 Udhëzimet WCAG 2.0  a. Përshkrimi i funksioneve të udhëzimeve 
WCAG 2.0 në lidhje me udhëzimet 
WCAG 1.0. 

    b. Përshkrimi i strukturave të udhëzimeve 
WCAG 2.0. 

    c. Përshkrimi i dokumentave mbështetëse 
në udhëzimet WCAG 2.0. 

    d. Përshkrimi i kritereve të suksesit lidhur 
me udhëzimet WCAG 2.0. 

    e. Përshkrimi i  kritereve të pajtueshmërisë 
së udhëzimeve WCAG 2.0. 

    f. Përshkrimi i kritereve të aksesibilitetit të 
një site-i web. 

    g. Tregimi i mjeteve të authoring 
funksionale për realizimin e site-ve web.  

1.1 Rregullat 1.1.1 Rregullat e Shteteve të 
Bashkuara 

 a. Përshkrimi i tipareve karakteristike të 
rregulloreve aktuale të Shteteve të 
Bashkuara në fushën e aksesibilitetit në 
site-t Web. 
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 1.1.2 Rregullat Italiane  a. Listimi i rregullave aktuale në Itali që i 
referohen aksesibilitetit të site-ve web. 

    b. Përshkrimi i përmbajtjeve të “ligjit të 
lodhur” 

    c. Përshkrimi i përmbajtjeve të 
Rregullores zbatuese lidhur me “ligjin e 
lodhur”. 

    d. Përshkrimi i përmbajtjeve të dekretit 
ministror të 8 korrik 2005. 

1.2 Azhornimet e 
kërkesave të 
“ligjit  të lodhur” 

1.2.1 Përmbajtjet e azhornimit  a. Përshkrimi i përbërësve të 
detyrueshëm dhe udhëzimeve  të 
lidhura me kërkesat e përcaktuara nga 
azhornimi i “ligjit të lodhur” 

    b. Përshkrimi i përbërësve më të spikatur 
lidhur me azhornimin e “ligjit të lodhur” 
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 Moduli 2 
Web Publishing & CMS 

Objektivi i modulit 

Web-i është një realitet në evolucion të vazhdueshëm dhe është bërë për të gjithë një mjet referimi i 

përditshëm për çfarëdolloj argumenti; ky aspekt tregon “në çfarë mase” Web-i perceptohet nga 

njerëzit si një rezervuar dijesh. 

Në proçesin evolues të standarteve të ndryshme, potencialitetet e Web-it janë zgjeruar dhe kanë 

filluar të marrin pjesë edhe përdorues që, edhe pse nuk janë ekspertë në teknologjitë informatike, 

kanë filluar të pasurojnë Web-in me informacionet e tyre. Ky integrim, ka dhënë një impuls në rritjen 

e tij, dhe për të plotësuar kërkesat gjithnjë në rritje të përdoruesve e për një publikim efekiv të 

përmbajtjes, janë projektuar dhe zhvilluar “Sistemet e menaxhimit të përmbajtjes”, të njohur më 

mirë me emrin CMS (Content management system). 

Në prodhimin dhe publikimin e një site-i web (ose Web publishing) janë përfshirë shumë proçese 

dhe ky koncept është i lidhur ngushtësisht me atë të CMS; menaxhimi i përmbajtjes, në fakt, është 

një aspekt me rëndësi thelbësore, mbi të gjitha duke patur parasysh që një pjesë e madhe e tyre 

duhet të paraqiten në përputhje me rregullat lokale. 

Realizimi i një site-i web është një proçes që përfshin dhe kombinon aftësi të ndryshme, në veçanti: 

 produkti final duhet të jetë i këndshëm dhe i lehtë për t’u shqyrtuar; 

 duhet të prezantohen në mënyrë të qartë përmbajtjet e tij; 

 duhet të ketë siguri dhe lehtësi përdorimi. 

Moduli synon të qartësojë tek kandidati nivelin e zotërimit të njohurive bazë të internetit, Web 

publishing dhe Content Management System. 

Në veçanti, kandidati duhet të tregojë përgatitjen e tij në lidhje me argumentat e mëposhtme: 

 teknikat e projektimit dhe përmbledhjet e një site-i web; 

 vlerësimin e interaktivitetit, përdorueshmërisë dhe aksesibilitetit në site-t e internetit, për të 

lejuar një akses uniform nga ana e përdoruesve. 

 testimin e projektit; 

 Karakteristikat, avantazhet dhe limitet e sitstemeve CMS. 
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ARGUMENTI FUSHAT E NDËRHYRJES TESTIMET E KOMPETENCAVE 

2.0 Web Publishing 2.0.1 Koncepti i Web Publishing  a. Përshkrimi i strukturave dhe 

funksioneve të Web Publishing. 

2.1 CMS 2.1.1 Përshkrimi i strukturave dhe 

funksioneve të një CMS 

 a. Përshkrimi i figurave bazë të 

CMS. 

 2.1.2 Projektimi dhe publikimi i një site-i 

Web 

 a. Përshkrimi i fazave ndërtuese të 

projektimit të një site-i Web. 

 2.1.3 Struktura e site-it  a. Përshkrimi, në fushën e 

arkitekturës së një site-i web dhe 

elementëve që përbëjnë 

objektivat. 

    b. Përshkrimi i kuptimit të 

shkurtimit PDD. 

    c. Përshkrimi i kuptimit të 

shprehjes Wireframe. 

    d. Përshkrimi i avantazheve të PDD 

në lidhje me Wireframe. 

 2.1.4 Projekti Pamor   a. Përshkrimi i funksionimit të 

projektit pamor. 

    b. Përshkrimi i aktiviteteve 

përkatëse të një projekti pamor. 

2.2 Zhvillimi i site-it 2.2.1 Plani Tekniko/Funksional  a. Përshkrimi i specifikave teknike 

të target-it. 

    b. Përshkrimi i fazës së konfirmimit 
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të specifikave teknike të target-it. 

   c. Përshkrimi i fazave të krijimit të 

site-it: Faza e Testimit, Kontrrollit 

dhe cilësisë, etj...   

2.3 Content 
management system 

2.3.1 Elementet prezantuese  a. Përshkrimi i kuptimit të 

funksioneve të një Content 

management system. 

    b. Listimi i software-ve më të 

përhapur që mundësojnë 

sistemin e menaxhimit të 

përmbajtjes. 

 2.3.2 Karakteristikat e veçanta të një CMS  a. Argumentimi i origjinës së CMS-

s 

    b. Analizimi i strukturës së një CMS 

dhe funksionet e lidhura me të. 

    c. Përshkrimi i funksioneve të 

database-it. 

    d. Përshkrimi i funksioneve të 

motorrit të publikimit. 

    e. Përshkrimi i funksioneve dhe 

karakteristikave të menaxhimit të 

përmbajtjes. 

    f. Klasifikimi i tipeve të ndryshme të 

CMS. 

    g. Përshkrimi i avantazheve dhe 

limiteve të CMS. 
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2.4 Web Content 
Management System 

2.4.1 Elementet hyrëse  a. Fokusimi i rolit të CMS-s në 

fushën e Web-it. 

 2.4.2 CMS-të më të përhapura  a. Përshkrimi i pjesëve 

identifikuese të CMS-ve më të 

përhapura dhe të përdorura në 

web. 

 

 Moduli 3 
Wordpress - Instalimi dhe funksionim 

Objektivi  i  modulit  

Në këtë modul do të prezantohet një përshkrim i Wordpress, një Content Management System 
(CMS), domethënë një “Sistem i menaxhimit të përmbajtjes”. Është një software i lindur në 2003 
për të krijuar dhe menaxhuar blog-un personal, por u bë në pak kohë një nga mjetet software më të 
përhapur dhe të vlerësuar për të krijuar dhe menaxhuar site Web të çfarëdolloj madhësie, edhe me 
një milion aksese në ditë. 

Wordpress ofron mjete bazë dhe zgjidhje të avancuara, për kërkesat e ndryshme të përdoruesve 
dhe mund të jetë i përdorshëm si shërbim ashtu edhe si software në pjesën lokale. 

Është një sistem i kompletuar që mbështet përdoruesin në fazat kryesore të krijimit të një site-i: 

 përcaktimi i strukturës së site-it, 
 ruajtja dhe publikimi i artikujve dhe faqeve, 
 përcaktimi i roleve të redaktorëve, 
 koordinimi i fluksit editorial, 
 Organizimi i arkivave të imazheve. 

Moduli synon të konstatojë tek kandidati nivelin e njohurive bazë të lidhura me argumentat e 
mëposhtëm: 

 shërbimin WordPress.com 
 software-in WordPress.org 
 funksionet kryesore të WordPress 
 modalitetet e instalimit të WordPress 
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ARGUMENTI FUSHAT E NDËRHYRJES              TESTIMET E KOMPETENCAVE 

3.0 Elementet hyrëse 3.0.1 Hyrje në Wordpress  a. Evidentimi i pjesëve që 

karakterizojnë strukturën dhe 

funksionet e Wordpress 

3.1 Funksionet e 
Wordpress 

3.1.1 Konceptet bazë  a. Përshkrimi i fazave themelore të 

krijimit të një site-i web të 

mbështetura nga Wordpress 

    b. Tregimi i versioneve të 

shpërndarjes së Wordpress. 

3.2 Shërbimi: 
Wordpress.com 

3.2.1 Elementet hyrëse  a. Evidentimi i fazave të aksesit dhe 

regjistrimit në shërbimin 

Wordpress.com 

    b. Listimi i avantazheve që vijnë nga 

përdorimi i shërbimit 

Wordpress.com 

    c. Tregimi i disavantazheve që vijnë 

nga përdorimi i shërbimit 

Wordpress.com 

3.3 Software-i: 
Wordpress.org 

3.3.1 Elementet hyrëse  a. Evidentimi i karakteristikave të 

software-it Wordpress.org 

    b. Listimi i avantazheve që vijnë nga 

përdorimi i software-it 

Wordpress.org. 

    c. Listimi i disavantazheve që vijnë 

nga përdorimi i software-it 

Wordpress.org. 
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 3.3.2 Mjetet e të shkruarit  a. Përshkrimi i karakteristikave dhe 

avantazheve të mjeteve të vëna në 

dispozicion nga software-i 

Wordpress.org. 

 3.3.3 Multimedialiteti   a. Listimi i karakteristikave dhe 

funksioneve multimediale të 

software-it Wordpress.org. 

 3.3.4 Menaxhimi i fluksit editorial  a. Tregimi i funksioneve të lidhura 

me menaxhimin e fluksit editorial. 

 3.3.5 Ambjenti shumë-përdorues  a. Tregimi i funksioneve dhe roleve, 

të lejuara nga ambjentet 

Wordpress për menaxhimin 

shumë-përdorues. 

 3.3.6 Përhapja  a. Përshkrimi i kuptimit dhe 

funksionit të plug-in. 

 3.3.7 Personalizimi grafik  a. Tregimi i opsioneve të 

personalizimit, të disponueshme 

në ambjentin e Wordpress 

 3.3.8 Mbështetja dhe azhornimi  a. Listimi i karakteristikave të 

mbështetjes dhe opsionet e 

azhornimit të disponueshme në 

ambjentin Wordpress. 

3.4 Instalimi i 
Wordpress 

3.4.1 Elementet hyrëse  a. Përshkrimi i kërkesave dhe 

proçedurave për instalimin e 

software-it Wordpress. 

    b. Përshkrimi i karakteristikave dhe 

funksioneve të shërbimit hosting. 
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    c. Përshkrimi i karakteristikave dhe 

funksioneve të metodave të 

përdorimit lokal. 

3.5 Instalimi i 
Wordpress 

3.5.1 Elementet hyrëse  a. Identifikimi i kërkesave të 

dobishme për instalimin e 

Wordpress në një hapësirë web. 

    b. Tregimi i karakteristikave në rritje 

të instalimit në modalitetin hosting. 

 3.5.2 Kërkesat minimale  a. Identifikimi dhe përshkrimi i 

kërkesave minimale që kërkohen 

për instalimin dhe funksionimin e 

software-it Wordpress në hosting. 

    b. Identifikimi dhe përshkrimi i 

specifikave që duhet të merren 

parasysh për realizimin e site-ve 

të aksesit të vazhdueshëm. 

 3.5.3 Instalimi i Wordpress nga paneli  a. Tregimi i kushteve dhe kërkesave 

që lejojnë instalimin e software-it 

Wordpress në mënyrë manuale. 

 3.5.4 Programet dhe informacionet e 

nevojshme 

 a. Listimi i software-ve të 

paracaktuar për instalimin manual 

të Wordpress. 

    b. Listimi i informacioneve të 

nevojshme për instalimin e duhur 

të manualit software Wordpress. 

 3.5.5 Ngarkimi i file-ve në Web  a. Listimi i fazave të ngarkimit të file-

ve në web. 



Programi analitik EIPASS Web  
UNI EN ISO 9001:2008 3.1  

Fq. 15 / 21 
 

 

 
 

    b. Përshkrimi i proçedurës për 

implementimin korrekt dhe 

përdorimin e file-ve të ngarkuar 

nga Wordpress. 

3.6 Instalimi i 
Wordpress në 
kompjuter 

3.6.1 

 

Proçedurat e instalimit  a. Përshkrimi i proçedurës për 

instalimin korrekt të software-it 

Wordpress në mënyrë lokale. 

    b. Përshkrimi i funksioneve dhe 

karakteristikave të “Showcase” 

 

Moduli 4 
Wordpress – Menaxhimi i faqeve dhe artikujve 

Objekti  i modulit 

Në këtë modul do të prezantohet një përshkrim i koncepteve bazë për menaxhimin e një site-i Web 
me WordPress,  CMS (sistemi i menaxhimit të përmbajtjeve) me funksione të njohura. 

Në veçanti, do të përshkruhet: 

 krijimi dhe azhornimi i komponentëve kryesorë, përmbajtja e tyre (testet dhe imazhet) dhe 
mënyrat për të kryer veprimet e nevojshme: 
- modifikimi i informacioneve të karakaterit statik, të treguara në site; 
- publikimi, ndryshimi, fshehja, fshirja e njoftimeve, komunikimi dhe njoftimi me karkater 

periodik. 
 Teknikat e menaxhimit të një site-i të realizuar me Wordpress. 

Moduli synon të sigurojë tek kandidati nivelin e zotërimit të njohurive bazë të lidhura me argumentet 
e mëposhtme: 

 paneli i administrimit 
 ndryshimi mes faqeve dhe artikujve 
 veprimet e mundshme në faqe 
 veprimet e mundshme në artikuj 
 menaxhimi i problemeve 
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ARGUMENTI FUSHAT E NDËRHYRJES TESTIMET E KOPETENCAVE 

4.0 Konceptet bazë 

 

4.0.1 Elementet hyrëse  a. Listimi i karakteristikave të 

menaxhimit që bëhen të 

mundura nga CMS. 

   b. Përshkrimi i ndryshimeve 

thelbësore mes site-it dhe blog-

ut. 

    c. Emërtimi i saktë i fushës publike 

dhe fushës administrative të site-

it. 

 4.0.2 Artikujt   a. Identifikimi i elementëve 

përbërës të një artikulli. 

    b. Identifikimi i formateve në një 

artikull. 

    c. Identifikimi i faktorëve 

kronologjikë tipikë të një artikulli 

 4.0.3 Faqet   a. Përshkrimi i elementëve që 

përmbajnë faqet. 

    b. Përcaktimi i konceptit të “Faqes 

Mëmë”   

    c. Identifikimi i aspekteve kryesore 

që karakterizojnë faqet. 

 4.0.4 Kategoritë   a. Përcaktimi i kategorive. 

    b. Përcaktimi i funksioneve të 

kategorive. 
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 4.0.5 Elemente të tjera përbërëse  a. Përcaktimi i kuptimeve dhe 

funksioneve të tag, archives, 

themes, plug-in, widget, front-

end.  

 4.0.6 Homepage   a. Përcaktimi i raportit mes temës 

dhe homepage. 

    b. Përcaktimi i elementëve ndërtues 

të një fron-end, me referencë të 

veçantë tek: headers, content, 

sidebar, widget. 

 4.0.7 Artikujt, faqja, arkivat  a. Përcaktimi i kuptimit të layout. 

    b. Përcaktimi i kuptimit të format-it. 

    c. Përcaktimi i kuptimit të template-

it. 

    d. Përcaktimi i kuptimit të sidebar. 

    e. Përcaktimi i kuptimit të post. 

    f. Përcaktimi i karakteristikave të 

një arkivi. 

 4.0.8 Bar admin  a. Përcaktimi i bar admin. 

    b. Përcaktimi i elementëve që 

ndërtojnë bar admin 

 4.0.9 Back-end  a. Përcaktimi i kuptimit të back-end. 

    b. Përcaktimi i kuptimit dhe 

funksioneve që ndërtojnë back-
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end. 

 4.0.10 Menuja e publikimit  a. Përcaktimi i konceptit Bacheca 

    b. Përcaktimi i konceptit azhornim. 

    c. Përcaktimi i funksioneve të 

lidhura me menunë e publikimit 

të artikujve. 

    d. Përcaktimi i funksioneve të 

“Media-s” 

 4.0.11 Menuja e administrimit 

 

 a. Përshkrimi i funksioneve 

kryesore që bëhen të mundura 

nga menuja e administrimit të 

site-it. 

4.1 Menaxhimi i 
faqeve dhe artikujve 

4.1.1 Elementet hyrëse  a. Përshkrimi/listimi i funksioneve 

kryesore që bëhen të 

disponueshme nga menaxhimi i 

faqeve dhe artikujve. 

 4.1.2 Paneli i administrimit  a. Përshkrimi i funksioneve që 

bëhen të disponueshme nga 

paneli i administrimit të faqeve 

dhe artikujve. 

    b. Përshkrimi i karakteristikave 

kryesore të faqeve dhe artikujve. 

    c. Përshkrimi i proçedurës për 

shtimin, modifikimin, fshirjen e 

një faqeje 

    d. Përshkrimi i proçedurës për 

shtimin, ndryshimin, fshirjen e 
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një artikulli. 

    e. Përshkrimi i proçedurës për 

insert/remove të një lidhje 

hypertext 

    f. Përshkrimi i proçedurës për 

insert/remove të një imazhi. 

    g. Përshkrimi i proçedurës për 

përdorimin e imazheve 

përkatëse. 

    h. Përshkrimi i proçedurës për 

futjen e një lidhje në një file PDF. 

    i. Përshkrimi i proçedurës për 

marrjen e përmbajtjeve nga 

programet e jashtme 

    j. Përshkrimi i proçedurës për 

ndryshimin e një artikulli në faqe 

dhe anasjelltas. 

    k. Përshkrimi i proçedurës së 

ridrejtimit të një përdoruesi. 

 


