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ABSTRAKT
Jeta po bëhet shumë e vështirë për të bërë takime mjekësore personalisht dhe për të
mbajtur një kujdes të duhur shëndetësor. Ideja kryesore e kësaj pune është të sigurojë
lehtësi dhe rehati për pacientët gjatë caktimit së terminit dhe gjithashtu zgjidh problemet
me të cilat pacientët duhet të përballen gjatë caktimit të terminit. Ai u mundëson ofruesve
të kujdesit shëndetësor të përmirësojnë efektivitetin operacional, të ulin kostot, të
zvogëlojnë gabimet mjekësore, të zvogëlojnë konsumin e kohës dhe të përmirësojnë
ofrimin e cilësisë së kujdesit. Ky sistem ndihmon në zvogëlimin e problemeve që ndodhin
kur përdorni sistemin manual dhe ndihmon pacientët të kapërcejnë radhët e pafundme.
Ky program gjithashtu ruan të gjitha detajet e pacientit, profilin e pacientit, diagnozat, etj.
Ky sistem u mundëson punëtorve të menaxhojnë të dhënat dhe terminet e pacientëve.
Përdoruesi mund të fusë detajet e tij, të azhurnojë profilin e tij dhe ata mund të zgjedhin
testet të cilat duan t’i bëjnë dhe të caktojnë terminin. Përdoruesit mund të shikojnë takimet
e tyre të ardhshme dhe takimet e kaluara varësisht prej statusit të tyre. Sistemi gjithashtu
lejon që punëtorët të identifikohen. Punëtorët mund të ndryshojnë profilin e tyre dhe të
shohin takimet e tyre të ardhshme, testet etj. Ata madje mund t'u dërgojnë rezutatet
pacientëve të tyre duke zgjedhur pacientët e tyre nga lista. Administratori mund të
shtojë/heq pacientë, punëtorët. Sistemi përmban një dizajn shumë intuitiv dhe të
përgjegjshëm që përshtatet me pajisjet e të gjitha madhësive të ekranit (Smartphone, PC,
Tablet etj.). Aplikacioni përshtat automatikisht paraqitjen e tij për të përputhur madhësinë
e ekranit të përdoruesit.
Në vazhdim të këtij hulumtimi do të kuptoni për teknologjitë me të cilat është përpunuar
ky sistem, si dhe për integrimin dhe mënyrën e përdorimit të tij në organizimin e
proceseve menaxhuese, për të përmirësuar sistemin administrativ të laboratorëve
mjeksor.
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1. HYRJE
Me kalimin e viteve, institucione të shumta shëndetësore të tilla si spitale, klinika dhe
laboratore janë krijuar në vende të ndryshme të vendit për shkak të kërkesës
jashtëzakonisht të lartë për shërbimet e tyre. Deri në vitet e fundit, terminet mjekësore
zakonisht caktoheshin përmes telefonatave ose duke vizituar spitalet personalisht. Ky
proces kishte nevojë për praninë fizike të të dy persovave ose disponueshmërinë e
linjave telefonike për të zgjedhur këtë qështje, kështu që mundesia për të bëre terminin
ishte e kufizuar. [1]
Me kalimin e kohës, të gjithë kërkuan ofrim efikas të kujdesit mjekësor sepse caktimet
manuale të termineve kanë formuar një situatë irrituese për institucionet e kujdesit
shëndetësor. Pra, krijoi një nevojë për një sistem të tillë online që mund të ofrojnë
funksion të vazhdueshëm në çdo kohë.
Për shkak të zhvillimit të shpejtë të internetit, shërbimet mjekësore në internet janë bërë
një burim i rëndësishëm i informacionit mjekësor për pacientët. [2]
Caktimi i termineve online është bërë një trend i ri në vitet e fundit dhe konsiderohet si
një nga proceset kryesore në industrinë e kujdesit shëndetësor.
Studiues të ndryshëm ranë dakord se pakënaqësia kryesore e pacientit shkaktohet nga
kohërat e gjata të pritjes. Kështu ne kemi vendosur të bëjmë zhvillimin e një sistemi për
caktimin e termineve në laboratorët mjeksor i cili supozohet të përmirësojë kënaqësinë
e pacientëve duke ulur kështu edhe koston e laboratorëve. Me ndihmën e sistemeve të
tilla për caktimin e termineve online, pacientët që kërkojnë kujdes mjekësor mund të
caktojnë një termin në mënyrë fleksibile dhe të marrin lehtësisht informacion në kohë
reale. [3] Në të vërtetë, disa studime kanë demonstruar gjithashtu se caktimi i termineve
online ka ndikime pozitive në drejtim të uljes së shkallës të mos frekuentimit, uljes së
punës së stafit, uljes së kohës së pritjes dhe përmirësimit të niveleve të kënaqësisë. [4]
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2. DEKLARIMI I PROBLEMIT
Në ditët e sotme, teknologjia ka avancuar në përmasa shumë të mëdha. Fusha e
Teknologjisë Informative po gjen zbatim pothuajse në çdo lëmi tjetër ashtu edhe në
mjeksi. Dita ditës ky hov i zhvillimit teknologjik po rritet duke lehtësuar dhe
zëvendësuar shumë punë manuale të kryera deri më tani. Meqenëse kjo fushë po
inkorporohet lehtë me çdo fushë tjetër dhe po e ndihmon mjaft shumë funksionalizimin
e fushave të tjera, kemi vendos te bëjmë një Sistemi për menaxhimin e laboatorveve ku
deri me tani kan qenë gjithçka manuale.
Deri me tani për të bërë disa analiza ne laborator, pacientët duhet të shkojnë më shumë
se një herë në laborator. Disa pacientë vizitojnë laboratorin pa ndonjë termin paraprak
duke rezultuar në një kohë të gjatë pritjeje ku gjithashtu ekziston një mundësi që të
njejtit mos konsultohen nga doktori edhe pas një kohe të gjatë pritjeje. Po ashtu rastet
e caktimit manual të termineve përmes telefonatave ka shumë disavantazhe, një
recepsionist mund të jetë i zënë shpesh nga thirrjet telefonike dhe kjo nënkupton një
humbje të një klienti. Gjithashtu do të thotë, që për të pasur një shërbim të duhur, do të
duheshin të paktën dy recepsionistë që mund të jenë mjaft të kushtueshëm për
laboratore të vogla, po ashtu kufizimi i orari i të punës në zyrë është një disavantazh
tjetër ku pacientët e mundshëm që mund të vijnë ose të telefonojnë në një laborator në
një kohë të caktuar jashtë atij orari janë pacientë të humbur.
Sistemi ynë për menaxhimin e laboatorveve do të jetë ëeb aplikacion online ku pacientët
dhe doktorët mund të hyjnë dhe bashkëveprojnë në mënyrë efikase me njëri-tjetrin dhe
të sigurojnë lehtësi dhe rehati për pacientët. Ky sistem na ofron që t’i heqim nga
përdorimi mënyrat e te vjetra për të caktuar termine dhe t’i zëvendësojmë këto mënyra
me diçka më inovative dhe me kualitet më të lartë. Për te hyrë në këtë sistem nuk ju
duhet ndonjë kompjuter me performanca shumë të mira, por mund t’a bëni atë në
çfarëdo kompjuteri, telefoni, tableti apo çfardo paisje tjetër ku mundeni me u çasë në
internet dhe do të jetë shumë i thjeshtë për t’u përdorur. Disa nga elementet kryesore
që do t’i këtë në dispoziocion ky sistem janë ku një user i kyqyr do te ketë mundësin të
shikojë detajet e të gjithë analizave që bëhen në një laborator dhe mund të bëjë terminin
për te bërë një analizë te caktuar, ai mund të shikojë historikun e termineve që ka bërë
dhe gjithashtu mund të kontrollojë statusin e terminit në përputhje me statusin aktual,
mbi te gjitha pasi te mlidhen mosrat nga laboratori dhe të bëhen analizat e cakuara,
useri mund të shkarkojë raportin e rezulateve te analizave të bëra.
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Teknologjite te cilat do të përdoren:
HTML
CSS
Bootstrap
FontAwsome
Ajax
Datatables
AdminLte
PHP
Laravel
PostgreSQL
Navicat PostgreSQL
Composer
Laragons
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3. SHQYRTIMI I LITERATURËS
Në këtë pjesë do të shqyrtojmë teknologjitë e aplikuara për zhvillimin e sistemit të
menaxhimit të laboratorëve mjeksor, karakteristikat e këtyre teknologjive.

3.1. HTML
HTML u krijua nga Tim Berners-Lee në fund të vitit 1991 por nuk u publikua zyrtarisht,
u publikua në 1995 si HTML 2.0. Versioni më i përdorur gjerësisht gjatë viteve 2000
ishte HTML 4.01, i cili u bë një standard zyrtar në Dhjetor 1999. HTML5 është versioni
më i ri i gjuhës HyperText Markup. Drafti i parë i këtij versioni u publikua në Janar
2008. Ekzistojnë dy organizata kryesore, W3C dhe WHATWG që janë të përfshirë në
zhvillimin e versionit HTML 5, dhe akoma është në zhvillim. Për shkak të një rritje të
shpejtë të popullaritetit, HTML tani konsiderohet një standard zyrtar në internet.
HTML është një shkurtesë për Hyper Text Markup Language e cila përdoret për
krijimin e faqeve dhe aplikacioneve në internet Hypertext nënkupton një tekst që
përmban referenca (lidhje) për tekste të tjera që shikuesit mund t'i qasen menjëherë.
Markup Language është një gjuhë kompjuteri që përdoret për të zbatuar konventat e
prezantimit dhe formatimit në një dokument teksti. HTML është një Markup Language
e cila përdoret për të krijuar faqe tërheqëse në internet me ndihmën e stilit, dhe që duket
në një format të bukur në një shfletues uebi. Një dokument HTML është i përbërë nga
shumë etiketa HTML dhe secili HTML përmban përmbajtje të ndryshme. HTML punon
jashtëzakonisht mirë me dy gjuhë të tjera frontend: CSS (Cascading Style Sheets) dhe
JavaScript. Së bashku, ata mund të arrijnë përvojë të shkëlqyeshme për përdoruesit dhe
të zbatojnë funksione të avancuara. [5]

3.2. CSS
CSS u prezantua për herë të parë nga Hakon Wium Lie në 1994 ndërsa punonte në
CERN së bashku me Tim Berners-Lee. Në atë kohë, faqet e internetit zakonisht
krijoheshin ekskluzivisht me HTML. CSS është gjuhë Style Sheet e cila përdoret për
të përshkruar pamjen dhe formatimin e një dokumenti të shkruar në gjuhën e shënjimit.
Zakonisht përdoret me HTML për të ndryshuar stilin e faqeve të internetit dhe
ndërfaqeve të përdoruesit. CSS përdoret së bashku me HTML dhe JavaScript në
shumicën e faqeve të internetit për të krijuar ndërfaqe përdoruesi për aplikacione në
internet dhe ndërfaqe përdoruesi për shumë aplikacione mobile. Para CSS, etiketat si
font, ngjyra, stili i sfondit, rreshtimet e elementeve, kufiri dhe madhësia duhej të
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përsëriteshin në çdo faqe në internet. Ky ishte një proces shumë i gjatë. CSS u krijua
për të zgjidhur këtë problem. Ishte një rekomandim i W3C. Mund të shkruani CSS një
herë dhe më pas të ripërdorni të njëjtën fletë në shumë faqe HTML. Ju mund të
përcaktoni një stil për secilin element HTML dhe ta zbatoni atë në sa më shumë faqe
në internet që dëshironi. Për të bërë një ndryshim global, thjesht ndryshoni stilin, dhe
të gjithë elementët në të gjitha faqet e internetit do të azhurnohen automatikisht. [6]

3.3. Bootstrap
Bootstrap është Framework-u më i popullarizuar HTML, CSS dhe JS për zhvillimin e
projekteve responsive në internet. U krijua nga ish-punonjësit e Twitter Mark Otto dhe
Jacob Thornton. Para Bootstrap, biblioteka të ndryshme u përdorën për zhvillimin e
ndërfaqes, gjë që çoi në mospërputhje dhe një barrë të lartë mirëmbajtjeje. Vetëm me
njohuritë e HTML dhe CSS çdokush mund të fillojë me Bootstrap. Gjithashtu faqja
zyrtare e Bootstrap ka një dokumentacion nga më të mirët. Çdo pjesë e kodit
përshkruhet dhe shpjegohet me detaje të qarta në faqen e tyre të internetit. Shpjegimet
përfshijnë gjithashtu shembuj të kodit për zbatimin bazë, duke thjeshtuar procesin edhe
për fillestarët. E tëra çfarë ju duhet të bëni është të zgjidhni një komponent, të kopjoni
dhe ngjisni kodin në faqen tuaj dhe të lëvizni prej andej. Ajo që e veçon Bootstrap nga
grupet e tjera të zhvillimit është se ai u zhvillua fillimisht për celular. Do të thotë, kodi
u optimizua së pari për pajisjet mobile (d.m.th. madhësia më e vogël e ekranit) dhe më
pas u shkallëzua për t'u shfaqur në ekranet më të mëdha. Si rezultat, ndërtimi me
Bootstrap CSS siguron që faqja juaj të mbështesë paraqitjen e duhur dhe zmadhimin e
prekjes për të gjitha pajisjet. Një tjetër arsye që Bootstrap është kaq e popullarizuar
është se është e lehtë për t’u përdorur. Ajo shoqërohet me modele për tipografi, forma,
butona, navigim dhe përbërës të tjerë të ndërfaqes. Duke përdorur këto modele të
stilizuara paraprakisht, ju mund të shtoni karakteristika që pasurojnë përvojën e
përdoruesit në faqen tuaj pa pasur nevojë t'i kodoni ato nga e para. Bootstrap është
projekti i dytë me më së shumti yje në GitHub, me mbi 95 mijë yje. [7]

3.4. FontAwsome
Font Awesome është një paketë e fonteve dhe ikonave e bazuar në CSS dhe Less.
Ikonat dikur vështirë për tu gjetur kur ndërtonin një faqe në internet. Veçanërisht nëse
të duheshin më shumë se disa për të qenë në të njëjtin stil. Dhe edhe nëse i keni gjetur
disi, cilësia nuk ishte e barabartë nëse do të donit të përdorni ikona në madhësi të
ndryshme. Me pak fjalë, për të marrë ikonat e duhura, duhej t'i krijonit ato vetë. Me
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kalimin e kohës, gjërat u përmirësuan pak, me pako të ndryshme ikonash që shfaqeshin
aty-këtu. Por kjo ende nuk ishte saktësisht e përsosur. Edhe me ato faqe, ju duhet të
dilni dhe të kërkoni vetë ikona, në vend që të keni një lloj biblioteke lehtësisht të
arritshme. Font Awesome është bërë nga Dave Gandy për përdorim me Bootstrap, dhe
më vonë është përfshirë në BootstrapCDN. Font Awesome 5.15.2 është versioni i
fundit me mbi 1,278 ikona. Versioni 5 vjen në dy paketa: Font Awesome Free dhe Font
Awesome Pro. Sapo të lidhni faqen tuaj me Font Awesome, mund të përdorni çdo ikonë
përmes një etikete të thjeshtë HTML. Ju mund të ndryshoni madhësitë, ngjyrat dhe
nuancat - në thelb, ju mund të bëni gjithçka që është e arritshme përmes CSS. [8]

3.5. JavaScript
JavaScript është një gjuhë programimi e bazuar në tekst e përdorur nga klienti dhe
serveri që ju lejon të bëni faqet e internetit interaktive. Kur HTML dhe CSS janë gjuhë
që u japin strukturë dhe stil faqeve të internetit, JavaScript u jep faqeve të internetit
elemente interaktive që angazhojnë një përdorues.
Kur u krijua JavaScript, ai fillimisht kishte një emër tjetër: "LiveScript", gjuha u krijua
me sintaksë që ishte sipërfaqësisht e ngjashme me Java në shumë mënyra në mënyrë që
të përfshihej në komunitetin e zhvilluesve Java, megjithëse në fakt nuk ka asnjë lidhje
të drejtpërdrejtë midis dy gjuhëve. Për shkak se Netscape kishte një marrëveshje me
Sun, pak para lëshimit të saj gjuha u ribrandua si JavaScript dhe u faturua nga të dy
kompanitë si një "plotësim" i gjuhës Java.
Në vitin 1997, Shoqata Evropiane e Prodhuesve të Kompjuterëve (ECMA) lëshoi një
standard që përcakton gjuhën që çdokush mund të zbatojë të pavarur nga Netscape
sepse "Java" mbeti një markë tregtare e Sun që vetëm Netscape kishte licencë për t'u
përdorur, ky version i standardizuar u quajt "ECMAScript". Microsoft i ishte referuar
versionit që implementoi në Internet Explorer si "JScript".
Por ndërsa evoluoi, JavaScript u bë një gjuhë plotësisht e pavarur me specifikimet e
veta të quajtura ECMAScript, dhe tani ajo nuk ka asnjë lidhje me Java.
JavaScript përdoret kryesisht për aplikacione të bazuara në internet dhe shfletues të
internetit. Por JavaScript përdoret gjithashtu përtej Uebit në softuer, servera dhe
kontrolle të pajisjeve të ngulitura. JavaScript lejon përdoruesit të ndërveprojnë me faqet
e internetit. Pothuajse nuk ka kufizime në atë që mund të bëni me JavaScript në një faqe
në internet - këto janë vetëm disa shembuj:
•

Shfaqëni ose fshehni më shumë informacione me klikimin e një butoni,
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•

Ndryshoni ngjyrën e një butoni kur miu rri pezull mbi të,

•

Zmadhoni ose zvogëloni një imazh,

•

Luaj audio dhe video në një faqe në internet,

•

Shfaqja e animacioneve, etj.

Shumica e faqeve të internetit përdorin një bibliotekë të palëve të treta JavaScript ose
Framework i web aplikacioneve si pjesë e skenarit të tyre nga ana e klientit. jQuery
është biblioteka më e njohur, e përdorur nga mbi 70% e faqeve të internetit. [9]

3.6. jQuery
jQuery është një bibliotekë e fuqishme JavaScript që mund të përmirësojë faqet tuaja.
U krijua në vitin 2006 nga John Resig, jQuery është një projekt me burim të hapur me
një ekip thelbësor të dedikuar zhvilluesish të nivelit të lartë JavaScript. jQuery ka
dokumentacion të gjerë (përfshirë shembuj të kodit në linjë!). Ndryshimi kryesor midis
JavaScript dhe jQuery është se JavaScript është një gjuhë e pavarur programimi, ndërsa
jQuery është një koleksion i kodit JavaScript (jo gjuha e tij). Shpesh me jQuery mund
të shkruani një rresht të vetëm kodi për të arritur atë që do të kishte marrë 10-20 rreshta
të kodit të rregullt JavaScript. jQuery është shkruar vetë në JavaScript, dhe vjen në
formën e një skedari të vetëm .js me të cilin lidhni nga faqja juaj në internet. Kodi juaj
JavaScript pastaj hyn në bibliotekë duke thirrur funksione të ndryshme jQuery. jQuery
është falas për t’u shkarkuar dhe përdorur, dhe është e licencuar dyfish nën licencat
MIT dhe GPL. jQuery është i shkëlqyeshëm për gjëra të tilla si animacione, kërkesa
Ajax, manipulim me DOM, efekte të imazhit dhe elemente të ndërfaqes së përdoruesit.
[10]

3.7. Ajax
Fillimi i vitit 2005 pa ngritjen e një teknologjie relativisht të re, të quajtur "Ajax" nga
Jesse James Garrett i Adaptive Path. Ajax qëndron për Asynchronous JavaScript dhe
XML. Me pak fjalë, është përdorimi i objektit jostandard XMLHttpRequest për të
komunikuar me skriptet nga ana e serverit. Mund të dërgojë, si dhe të marrë
informacione në një larmi formatesh, përfshirë XML, HTML dhe madje skedarë me
tekst. Sidoqoftë, karakteristika më tërheqëse e Ajax është natyra e saj "asinkrone", që
do të thotë se mund t'i bëjë të gjitha këto pa pasur nevojë të rifreskojë faqen. JavaScript
dhe XML kombinohen për të bërë azhurnimin asinkron përmes përdorimit të një objekt
XMLHttpRequest. Kur një përdorues viziton një faqe në internet të krijuar për të
përdorur AJAX dhe ndodh një ngjarje e përshkruar (përdoruesi ngarkon faqen, klikon
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një buton, plotëson një formular, etj.) JavaScript krijon një objekt XMLHttpRequest, i
cili më pas transferon të dhëna në një XML format midis një shfletuesi (programi që po
përdoret për të parë faqen e internetit) dhe një serveri në internet (softueri ose hardueri
ku ruhen të dhënat e një faqe në internet). Objekti XMLHttpRequest dërgon një kërkesë
për të dhëna të faqes së azhurnuar në serverin web, serveri përpunon kërkesën, një
përgjigje krijohet nga ana e serverit dhe dërgohet përsëri në shfletuesin, i cili më pas
përdor JavaScript për të përpunuar përgjigjen dhe për ta shfaqur atë në ekran si
përmbajtje të azhurnuar. Disa nga përparësitët e përdorimit të Ajax janë se rritet
shpejtësia pasi nuk ka nevojë të rifreskim të faqes, AJAX bën thirrje asinkrone në një
server në internet, kjo do të thotë që shfletuesit e klientëve shmangin pritjen e të gjitha
të dhënave për të mbërritur para fillimit të pasqyrimit, Validimi i formularit mund të
bëhet me sukses përmes tij, Kursen memorien kur të dhënat merren nga e njëjta faqe
dhe është më interaktive. [11]

3.8. DataTables
Datatables është një plugin i Jquery dhe është mjet mjaft fleksibël për shfaqjen e të
dhënave në tabelën HTML. Përfitimi më i madh i përdorimit të këtij plugin është se
zvogëlon shumë kodet tona anësore të serverit si kodi për faqe, kodi për të dhënat e
kërkimit nga tabela, kodi për renditjen me shumë kolona. Ka gjithashtu mbështetje të
llojeve të ndryshme të burimit të të dhënave si JavaScript, Ajax dhe përpunimin nga
ana e serverit. Duke përdorur këtë plugin, ne mund të shkruajmë më pak kod dhe të
kemi më shumë funksionalitet si klasifikimi i kolonave, kërkimi i menjëhershëm, numri
i hyrjeve në faqe të vetme, faqosja dhe shumë më tepër pa shkruar një rresht të vetëm
të kodit. Ky plugin është lehtësisht tematike me bibliotekën Bootstrap. Datatables ka
burim të hapur që mund t’a shkarkoni dhe përdorni për çfarëdo qëllimi që dëshironi.
Datatables në të vërtetë mund të gjenerojnë thead dhe tbody për ju, së bashku me të
gjitha rreshtat dhe qelizat e tabelës, nëse përdorni të dhëna me burim Ajax, por për
momentin ne do të përqendrohemi në HTML të thjeshtë. Datatables kanë një mori
opsionesh të cilat mund të përdoren për të konfiguruar se si do të marrë të dhënat për
t'u shfaqur në tabelë dhe si i përpunon ato të dhëna. [12]

3.9. AdminLTE
AdminLTE është një nga shabllonët më të njohur admin Bootstrap i cili është plotësisht
falas. Ne mund ta përdorim AdminLTE në projektet tona Laravel në disa mënyra. Por
që nga Laravel 7.x, ne mund të përdorim Blade Components si <x-component /> dhe
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ta bëjmë zhvillimin tonë më të shpejtë se më parë. Ne, si zhvillues back-end, jemi
përqendruar kryesisht në Backed. Kështu që ne kemi nevojë për shpejtësi në
këndvështrimin e Panelit Admin. Përdorimi i një modeli të tillë të bootstrap është një
nga hapat e parë drejt zhvillimit të shpejtë. Një hap tjetër mund të jetë përdorimi i
Komponentëve të Blade në laravel. Për të filluar me komponentët Laravel Blade, duhet
të instaloni një paketë kompozitori. Paketa thjesht ofron një model Blade që mund të
zgjeroni dhe mundësitë e avancuara të konfigurimit të menusë. Përfshihet gjithashtu një
zëvendësim për komandën make:auth Artisan që përdor pamje të stiluara në AdminLTE
në vend të atyre të paracaktuara të Laravel. [13]

3.10. PHP
PHP (një shkurtim për PHP: Hypertext Preprocessor) është një gjuhë skriptimi që
përdoret zakonisht në zhvillimin e uebit "nga ana e serverit". Gjuhët e skriptimit (një
familje gjuhësh programimi përfshirë PHP si dhe gjuhë të tilla si JavaScript dhe Ruby)
janë një nëngrup i gjuhëve të kodimit që përdoren për të automatizuar proceset që
përndryshe do të duhej të ekzekutoheshin hap pas hapi në kodin e një siti sa herë që ato
ndodhin.
Gjuhët e skriptimit si PHP janë të ndryshme nga gjuhët e shënjimit si HTML dhe CSS
në kuptimin që ndërsa HTML dhe CSS përcaktojnë paraqitjen dhe pamjen e faqeve të
internetit, gjuhët e skriptimit i tregojnë një faqeje statike (të ndërtuar me HTML dhe
CSS) për të "bërë" veprime specifike. U krijua diku në vjeshtën e vitit 1994 nga Rasmus
Lerdorf. Versione të hershme që nuk ishin lëshuar u përdorën në faqen e tij kryesore
për të mbajtur shënim se kush po shikonte rezyme të tij në internet. Versioni i parë i
përdorur nga të tjerët ishte i disponueshëm diku në fillim të vitit 1995 dhe ishte i njohur
si Vegla personale të faqes kryesore. Një tipar i zoti i PHP është se është shumë fleksibël
dhe i gjithanshëm. PHP është pothuajse e njëjtë sikur të ishte një gjuhë e orientuar drejt
objektit, duke e bërë atë një gjuhë shumë të përshtatshme për të punuar.
PHP zakonisht përdoret për ndërtimin e aplikacioneve dhe faqeve në internet.
Sidoqoftë, PHP mund të përdoret në shumë zgjidhje të ndryshme. Disa nga këto
përfshijnë:
•

Ndërtimi i aplikacioneve për mobile me PHAP(një modifikim i PHP) dhe Zend
Application Studio,

•

Inteligjenca artificiale dhe mësimi makinerik mund të përdoren në PHP,
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•

Programimi i Cloud kompjuterike me LAMBDA mund të kompletohet edhe me
PHP,

•

Shkathtësia e PHP e bën të shkallëzuar për të trajtuar çdo punë zhvillimi që ju
duhet të plotësoni.

PHP ka nxitur kërkesën për gjuhë zhvillimi nga viti në vit. Sot, PHP është një nga pesë
gjuhët kryesore të programimit në kërkesë. PHP mban pjesën e 67% midis 1 milion
faqeve kryesore, duke përfshirë faqet kryesore si Wikipedia, WordPress, Facebook dhe
shumë të tjerë. [14]
3.10.1. Versionet e PHP
Përgjatë viteve, PHP ka evoluar në një gjuhë të gjerë për zhvillimin e aplikacioneve në
internet. Arsyet kryesore pas preferencës së saj janë lehtësia e strukturës, fleksibiliteti
dhe koleksionet e bibliotekave me standarde të larta.

Figura 1. Versionet e PHP-së

3.10.1.1. PHP /FI & PHP / FI 2.0
Merret me përpunimin e formave, dërgimin e deklaratave SQL dhe kontrollin e
rrjedhës. Megjithëse objektet nuk ishin në perspektivë, kishte mbështetje për vargjet,
ndryshoret dhe funksionet shoqëruese. PHP / FI ishte gjithashtu i aftë në marrjen e
ngarkimeve të skedarëve nga shfletuesit e internetit në përputhje me RFC-1867. Ai u
mundësoi njerëzve të ngarkonin skedarë binarë, si dhe skedarë. Ky version PHP ka
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mbështetur paketën e bazës së të dhënave mySQL. Kjo i lejoi programuesit të futnin
detaje në një bazë të dhënash dhe t'i aksesonin ato detaje përmes pyetjeve të thjeshta të
ngulitura SQL.
Në nëntor 1997, PHP / FI u rishkrua dhe iu dha statusi i versionit 2.0.
3.10.1.2. PHP 3
PHP 3 vjen me një mbështetje të kufizuar të orientuar drejt objektit që shtoi karburant
shtesë në përmirësimin e PHP. Një tjetër tipar tërheqës i PHP 3 ishte shkallëzimi i tij.
Ai u implementua me një qasje modulare që e bëri atë të lirë për programuesit për të
zgjeruar funksionalitetin. Për më tepër, kombinimi i PHP3 me Apache shpejt rezultoi
në zotërim të gjerë të gjuhës së shkrimit dhe PHP 3 mundësoi rreth 10% të të gjitha
faqeve të internetit.
3.10.1.3. PHP 4
PHP 4 u lançua në 2000, duke përfshirë ndryshime të mëdha në versionin 3 të PHP në
të gjitha aspektet. PHP 4 vjen me abstraksionin e serverit të internetit që lejon PHP të
ekzekutohet në Microsoft IIS, Apache 2, Zeus dhe më shumë. Performanca e këtij
versioni ka bërë një hap të madh për shkak të dy faktorëve kryesorë:
PHP 4 përdor paradigmën "Përpilo së pari, ekzekuto më vonë" ndërsa versionet e tjera
të mëparshme përdorën paradigmën "ekzekuto ndërsa interpreton"
PHP 4 pret funksionin me shumë ndërprerje: ju mund të ekzekutoni funksione të gjata,
por jo kritike në mënyrë të pavarur, gjë që thjeshton më tej ekzekutimin.
3.10.1.4. PHP 5
Ky version përqendrohet kryesisht në pjekurinë e gjuhës dhe ofron një sërë funksionesh
të reja si mbështetja 64-bit, korrigjimi i gabuar i integruar, një memorie e fshehtë e
kodeve, gjeneratorë, hapësira të emrave, tipare dhe më shumë. Me PHP 5, zhvilluesit
mund të deklarojnë se si mund të përdoren objektet e tyre. Kjo u mundëson zhvilluesve
të punojnë në kodin e njëri-tjetrit pa mundim. Përveç kësaj, skriptet e orientuara drejt
objektit me një larmi të gjerë funksionesh e bënë këtë version më fleksibël dhe të
thjeshtë për tu punuar.
3.10.1.5. PHP 6
Versioni 6 PHP duhet të shfaqte mbështetjen vendase të Unicode, por kjo shtrirje kurrë
nuk pati sukses. Kur PHP 6 ishte në zhvillim, UTF-8 nuk u miratua gjerësisht. Si i tillë,
PHP bëhet një fillim i rremë dhe zhvillimi gradualisht u ndalua në favor të versionit 7
të PHP.
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3.10.1.6. PHP 7
Versioni i fundit PHP bëri një revolucion në mënyrën e ndërtimit të aplikacioneve që
ndikon në gjithçka, nga faqja e internetit dhe celularja tek organizatat dhe reja. PHP 7
ofron një performancë mbresëlënëse, dhe trajtim më të mirë të gabimeve, së bashku me
lë të kuptohet se tipi skalar, deklarata e tipit të kthimit dhe shumë modifikime të tjera
të sintaksës.
Kur krahasohet me PHP 5.6, ky version i fundit PHP siguron një ulje thelbësore të
kërkesave në server. Grafiku i mëposhtëm ilustron se si performanca e PHP 7 bëri një
pikë referimi në WordPress CMS, dhe Laravel & Zend Frameworks krahasuar me PHP
5.6. [15]
3.10.2. PHP Frameworks
Një Framework PHP është një platformë për krijimin e aplikacioneve në internet PHP
të cilat sigurojnë librari kodesh për funksionet e përdorura zakonisht, duke zvogëluar
sasinë e kodit origjinal që ju nevojitet të shkruani.
Ka shumë arsye të mira për të përdorur kornizat PHP krahasuar me kodimin nga e para.
-

Zhvillim i shpejtë

-

Më pak kod për të shkruar

-

Më e sigurtë sesa shkrimi i aplikacioneve vetë

Framework më të mirë të vitit 2021 jane:
1. Laravel
2. Symfony
3. CodeIgniter
4. Zend Framework / Laminas Project
5. Yii (Framework)
6. CakePHP
7. Slim
8. Phalcon
9. FuelPHP
10. Fat-Free Framework [16]

3.11. Laravel
Laravel është një Framework i PHP me burim të hapur që është e lehtë për t’u kuptuar.
Versioni i parë u lëshua në qershor të vitit 2011. Sidoqoftë, themeluesi, Taylor Otwell
dhe ekuipazhi i tij po e përmirësojnë atë në mënyrë aktive. Ai ndjek modelin MVC
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(Model-View-Controller) i cili lejon një ndarje shumë të nevojshme të shqetësimeve në
aplikacionet tona në internet.
Modeli menaxhon sjelljet dhe të dhënat themelore të aplikacionit. Ai mund t'u përgjigjet
kërkesave për informacion, t'u përgjigjet udhëzimeve për të ndryshuar gjendjen e
informacionit të tij dhe madje të njoftojë vëzhguesit në sistemet e drejtuara nga ngjarjet
kur ndryshon informacioni. Kjo mund të jetë një bazë të dhënash ose ndonjë numër i
strukturave të të dhënave ose sistemeve të ruajtjes.
View paraqet mënyrën se si një përdorues mund të bashkëveprojë me ndonjë nga pjesët
e tij. View merr hyrjen e përdoruesit, ia kalon atë Controllerit për analiza dhe azhurnime
ose rigjenerohet vetë sipas udhëzimeve të Modelit (ose Controllerit, nëse një ndryshim
është i vogël).
Controller është një ndërmjetës midis Modelit dhe View përpunon veprimin e
përdoruesit. Kjo mund të përfshijë marrjen e të dhënave nga një burim i të dhënave
duke përdorur shtresën Model. Të dhënat më pas bashkohen së bashku dhe rregullohen
në një shtresë View dhe i shfaqen përdoruesit.
Karakteristikat kryesore që kam theksuar sot janë si më poshtë:
-

Template Engine:

Laravel framework është shumë e njohur për modelet e saj të lehta të integruara të cilat
mund të përdoren për të krijuar paraqitje të mrekullueshme duke përdorur seeding.
Përveç kësaj, ai ofron widget të shumta që përfshijnë kodin CSS dhe JS me struktura të
forta. Shabllonët Laravel janë krijuar në mënyrë inovative për të krijuar paraqitje të
thjeshta si dhe komplekse me seksione dalluese.
-

Eloquent ORM (Object Relational Mapping)

Laravel ofron Eloquent ORM, e cila përfshin një implementim të thjeshtë të PHP Active
Record. Kjo i lejon zhvilluesit e aplikacioneve në internet të shkruajnë query të bazës
së të dhënave me sintaksën PHP. Një ORM është relativisht më i shpejtë se frameworkët e tjera të PHP.
-

Siguria

Laravel ofron një siguri shumë të fortë të aplikacioneve në internet. Ai përdor
mekanizmin e fjalëkalimit të hashed dhe të kripur në mënyrë që fjalëkalimi të mos ruhet
kurrë si tekst i thjeshtë në bazën e të dhënave. Ai gjithashtu përdor "Bcrypt Hashing
Algorithm" për gjenerimin e një fjalëkalimi të koduar. Për më tepër, ky framework
përdor deklarata të përgatitura SQL që parandalon sulmet e injektimit të SQL.
-

Artisan
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Framework laravel ofron një mjet të integruar të linjës komanduese të quajtur Artisan i
cili ndihmon në automatizimin e shumicës së detyrave të lodhshme të programimit të
përsëritura. Artisan mund të përdoren gjithashtu për të krijuar strukturën e bazës së të
dhënave dhe për të menaxhuar migrimin, kështu që është mjaft i lehtë për tu menaxhuar
sistemi i bazës së të dhënave. Përveç kësaj, ai mund të gjenerojë skedarë bazë MVC
përmes rreshtit të komandës dhe të menaxhojë ato, si dhe konfigurimet e tyre përkatëse.
Artisan madje ndihmon zhvilluesit të krijojnë komandat e tyre dhe t'i përdorin ato siç
kërkohet.
-

Bibliotekat dhe Modulet

Laravel vjen me biblioteka të parainstaluara të Orientuara në Objekte dhe Modulare të
cilat nuk janë të disponueshme në shumë Framework të tjera PHP. Ky Framework
ndahet në module individuale duke adoptuar parimet moderne të PHP-së duke lehtësuar
zhvillimin e aplikacioneve të përgjegjshme dhe modulare në internet.
-

Sistemi i migrimit të bazës së të dhënave

Sistemi i migrimit të Laravel ndihmon në zgjerimin e strukturës së bazës së të dhënave
të aplikacioneve në internet pa rikrijuar çdo herë kur ka një ndryshim në kod. Për shkak
të kësaj karakteristike, rreziku i humbjes së të dhënave është shumë minimal. Ai jo
vetëm që ofron strukturën për të ndryshuar strukturën e bazës së të dhënave, por
gjithashtu ndihmon për të bërë duke përdorur kodin PHP në vend të SQL. Laravel
Schema Builder ndihmon në krijimin e tabelave të bazës së të dhënave dhe fut indekse
ose kolona menjëherë.
-

Testimi i njësisë

Laravel është e aftë të ekzekutojë teste të shumëfishta për të siguruar që ndryshimet e
reja të bëra nga zhvilluesi të mos prishin papritur aplikacionin në internet. Në mënyrë
ideale, aplikacionet në internet të bazuara në Laravel janë të afta të lëshojnë qëndrime
pasi kujdeset për dështimet e njohura. Kjo gjithashtu e bën të lehtë për zhvilluesit që të
shkruajnë testet e njësive. [17]
3.11.1. Versionet e Laravel
Përgjatë viteve, Laravel ka sjell versione te ndryshme ku deri më tani ke publikuar këto
versione:

14

Figura 2. Versionet e Laravel-it

3.11.1.1. Laravel 4.2
Gjatë ciklit të lëshimit 4.2, shumë rregullime dhe përmirësime të vogla të defekteve u
përfshinë në lëshimet e ndryshme të pikave Laravel 4.1.
3.11.1.2. Laravel 5.0
Laravel 5.0 prezanton një strukturë të re aplikacioni në projektin e paracaktuar Laravel.
Kjo strukturë e re shërben si një themel më i mirë për ndërtimin e një aplikacioni të
fuqishëm në Laravel, si dhe përfshin standarde të reja të ngarkimit automatik (PSR-4)
përgjatë aplikimit.
3.11.1.3. Laravel 5.1
Laravel 5.1 vazhdon përmirësimet e bëra në Laravel 5.0 duke miratuar PSR-2 dhe duke
shtuar transmetimi i ngjarjeve, parametrat për middleware, përmirësimet artisan etj.
3.11.1.4. Laravel 5.2
Laravel 5.2 vazhdon përmirësimet e bëra në Laravel 5.1 duke shtuar mbështetjen e
shumëfishtë të autentifikimit, lidhja e modelit, fushat globale të thjeshtuara Eloquent,
grupimet middleware, kufizimin e normës së middleware, përmirësimet e validimit të
vargut etj.
3.11.1.5. Laravel 5.3
Laravel 5.3 vazhdon përmirësimet e bëra në Laravel 5.2 duke shtuar një driver të
bazuar në sistemin e njoftimit, mbështetje të fuqishme në kohë reale përmes Laravel
Echo, servera OAuth2 përmes Laravel Passport, kërkim modeli me tekst të plotë
përmes Laravel Scout, mbështetje Webpack në Laravel Elixir, objekte "të
disponueshme" , ndarja e qartë e rrugëve në internet dhe API, Closure komandat,
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ndihmës të përshtatshëm për ruajtjen e skedarëve të ngarkuar, mbështetje për
kontrollerët POPO dhe të atyre me një veprim të vetëm etj.
3.11.1.6. Laravel 5.4
Laravel 5.4 vazhdon përmirësimet e bëra në Laravel 5.3 duke shtuar mbështetje për
email dhe njoftimet e bazuara në Markdown, shfletuesit të automatizimit Laravel Dusk
dhe framework-ut të testimit, lidhja e modelit në kanalet e transmetimit, mesazhet e
rendit më të lartë për koleksionet, ngjarjet Eloquent të bazuara në objekte, fasadat "në
kohë reale", mbështetja e përmirësuar për Redis Cluster, modele të zakonshme të
tabelës së ndërmjetme etj.
3.11.1.7. Laravel 5.5
Laravel 5.5 vazhdon përmirësimet e bëra në Laravel 5.4 duke shtuar paketën për
zbulimin automatik, API burimet, regjistrimin automatik të komandave të konzolës,
punët në radhë, përpjekjet për punë të bazuara në kohë, përjashtime të krahasueshme
dhe të raportueshme, përmirësime të testimit të bazës së të dhënave, metodat e
ridrejtimit: Route :: view dhe Route :: redirect, Memcached dhe Redis, shkurtore të
përshtatshme Blade. Laravel 5.5 përkon me lëshimin e Laravel Horizon, një panel radhe
i ri dhe i bukur dhe sistem konfigurimi Redis të bazuara në radhë.
3.11.1.8. Laravel 5.6
Laravel 5.6 vazhdon përmirësimet e bëra në Laravel 5.5 duke shtuar një sistem të
përmirësuar të regjistrimit, caktimin e detyrave me një server, përmirësime në
serializimin e modelit, kufizimin e shpejtësisë dinamike, klasat e kanaleve të
transmetimit, gjenerimin e kontrollerit të burimeve API, përmirësime të formatimit të
datave Eloquent , pseudonimet e përbërësit të Blade. Të gjithë përbërësit themelorë të
Symfony të përdorur nga Laravel janë azhurnuar në serinë e lëshimit Symfony ~ 4.0.
Publikimi i Laravel 5.6 përkon me lëshimin e Spark 6.0, azhurnimi i parë i madh në
Laravel Spark që nga dalja e tij.
3.11.1.9. Laravel 5.7
Laravel 5.7 vazhdon përmirësimet e bëra në Laravel 5.6 duke prezantuar Laravel
Nova, mbështetjen për përdoruesit e ftuar në portat dhe politikat e autorizimit,
përmirësimet e testimit të konsolës, integrimin e serverit të shkarkimit të Symfony,
njoftimet e lokalizueshme dhe një larmi të tjera të rregullime të defekteve në kod dhe
përmirësime të përdorshmërisë.
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3.11.1.10. Laravel 5.8
Laravel 5.8 vazhdon përmirësimet e bëra në Laravel 5.7 duke prezantuar lidhjen hasone-through Eloquent, përmisimin e validimit të email-ëve, regjistrimit automatik të
politikave të autorizimit të bazuara në konventë, cache dhe session driverat
DynamoDB, përmisimi i konfigurimit i zonës kohore, përmirësime të komandës artisan
serve, mbështetja PHPUnit 8.0, mbështetja e Carbon 2.0, mbështetja Pheanstalk 4.0
dhe një sërë rregullimesh të defekteve të tjera dhe përmirësime të përdorshmërisë.
3.11.1.11. Laravel 6.x
Laravel 6 (LTS) vazhdon përmirësimet e bëra në Laravel 5.8 duke prezantuar versionin
semantik, pajtueshmërinë me Laravel Vapor, përgjigjet e përmirësuara të autorizimit,
job middleware, përmirësimet e subquery dhe një shumëllojshmëri të rregullimeve të
tjera të defekteve në kod dhe përmirësime të përdorshmërisë.
3.11.1.12. Laravel 7.x
Laravel 7 vazhdon përmirësimet e bëra në Laravel 6.x duke prezantuar Laravel
Sanctum, përmirësime të shpejtësisë së rrugëzimit, etiketat e përbërësit Blade, një klient
HTTP i përqendruar te zhvilluesi, mbështetje CORS e palës së parë, fushëveprim i
përmirësuar për lidhjen e modelit të rrugës, përmirësimet e radhës së bazës së të
dhënave, një komandë e re artisan test dhe një sërë rregullimesh të defekteve të tjera
dhe përmirësime të përdorshmërisë.
3.11.1.13. Laravel 8.x
Laravel 8 vazhdon përmirësimet e bëra në Laravel 7.x duke prezantuar Laravel
Jetstream, kufizim të përmirësuar të normës, përmirësime të radhës, përbërës dinamikë
të Blade, pamje të faqosjes së Tailwind, ndihmës të testimit të kohës, përmirësime në
artisan serve, përmirësime të dëgjuesve të ngjarjeve dhe një sërë rregullimesh të
defekteve të tjera dhe përmirësime të përdorshmërisë. [18]
3.11.2. PostgreSQL
PostgreSQL është një nga sistemet më të përparuara të bazës së të dhënave relacionale
me burim të hapur. Karakterizohet nga shumë karakteristika që ndihmojnë zhvilluesit
të ndërtojnë aplikacione, administratorë për të mbrojtur integritetin e të dhënave dhe
ndihmojnë analistin e të dhënave dhe shkencëtarin e të dhënave për të menaxhuar të
dhënat e tyre pavarësisht nga madhësia e të dhënave. PostgreSQL na lejon të
përcaktojmë llojet tona të të dhënave, të ndërtojmë funksione të personalizuara dhe të
shkruajmë kod nga gjuhë të ndryshme programimi pa ri-përpiluar bazën tonë të të
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dhënave. PostgreSQL mund ta shkarkojë falas dhe të mësojë të manipulojë të dhëna në
një nivel të lartë të performancës.
Karakteristikat kryesore të PostgreSQL përfshijnë:
Licencë falas: Platforma është falas për të shkarkuar, përdorur, zgjeruar dhe
shpërndarë.
Ndihmon me query komplekse: Një nga tiparet themelore të Postgres është aftësia e
tij për të përpunuar query-të komplekse. Query komplekse janë kërkesa që ju bëni nga
një bazë të dhënash që tejkalon kërkesat themelore të SQL të SELECT dhe WHERE.
Llojet e përcaktuara nga përdoruesi: Përdoruesit mund të personalizojnë funksionet
për të përcaktuar llojet individuale të të dhënave. Shkencëtarët e të dhënave punojnë
me të dhëna të njohura ose të panjohura. Kombinimi i dy ose tre llojeve të të dhënave
në një të re ndihmon shkencëtarët e të dhënave të adresojnë probleme komplekse me
shumë të dhëna që vijnë nga burime të ndryshme.
Mbështetje për gjuhën e programimit: PostgresSQL mbështet të gjitha gjuhët
kryesore të programimit si Python, C dhe Java. Ai gjithashtu mbështet pyetjet NoSQL
përmes JSON.
Mbështetje me shumë ambiente: Një nga tiparet e PostgreSQL është mbështetja e saj
për të
mjediset dhe mjediset e reve. Kjo quhet mbështetje multi-mjedisore ose ndër-mjedisore.
Një raport i fundit nga RightScale tregon se shumica e organizatave që përdorin
Postgres zgjodhën një mjedis cloud hibrid, një përzierje e premisave dhe sistemeve
cloud. [19]
3.11.2.1. Navicat PostgreSQL
Navicat Premium është një mjet i zhvillimit të bazës së të dhënave që ju lejon të lidheni
njëkohësisht me bazat e të dhënave MySQL, MariaDB, MongoDB, SQL Server,
Oracle, PostgreSQL dhe SQLite nga një aplikacion i vetëm. Në përputhje me bazat e të
dhënave të Cloud si Amazon RDS, Amazon Aurora, Amazon Redshift, Microsoft
Azure, Oracle Cloud, Google Cloud dhe MongoDB Atlas. Ju mund të ndërtoni,
menaxhoni dhe mirëmbani shpejt dhe lehtë bazat e të dhënave tuaja. Nga shkrimi i
query-ve të thjeshta SQL deri te zhvillimi i bazave të të dhënave komplekse,
PostgreSQL Navicat është krijuar për të akomoduar një gamë të gjerë përdoruesish nga
fillestarët e PostgreSQL deri te zhvilluesit me përvojë.
Karakteristikat:
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-

Migrimi i të dhënave pa ndërprerje

-

Mjet i manipulimit të larmishëm

-

Editim i lehtë i SQL

-

Projektues inteligjent i bazës së të dhënave

-

Mjet i vizualizimit të të dhënave

-

Rrit produktivitetin tuaj

-

Bën të lehtë bashkëpunimin

-

Lidhje e avancuar e sigurt

-

Licencimi ndër-platformor

-

Modaliteti i errët [20]

3.11.3. Composer
Composer është një mjet për menaxhimin e varësisë në PHP. Kjo ju lejon të deklaroni
bibliotekat nga të cilat varet projekti juaj dhe do t'i menaxhoni (instaloni / azhurnoni)
ato për ju
Framework-ët e njohura PHP si Symfony, Laravel, Drupal dhe shumë më tepër kanë
miratuar tashmë rrjedhat e punës të bazuara në Composer në ciklin e tyre të zhvillimit.
Ju lejon të përdorni versione të ndryshme të së njëjtës bibliotekë në projekte të
ndryshme PHP. Sigurisht, ekziston një mundësi për të instaluar një bibliotekë
globalisht, por nuk rekomandohet.
Për të filluar përdorimin e Composerit në projektin tuaj, gjithçka që ju nevojitet është
një skedar composer.json. Kjo skedar përshkruan varësitë e projektit tuaj dhe mund të
përmbajë edhe meta të dhëna të tjera. Zakonisht duhet të futet në drejtorinë më të lartë
të magazinës tuaj të projektit.
Packagist është depoja e paracaktuar e paketës Composerit nga ku Composeri tërheq
bibliotekat dhe varësitë e tij kur i kërkojmë të instalojëm një bibliotekë specifike. Ka
me qindra biblioteka në dispozicion në Packagist, gjë që tregon popullaritetin e
Compserit. Nëse keni nevojë për një veçori që mendoni se duhet të jetë tashmë e
disponueshme si bibliotekë e palëve të treta, Packagist është vendi i parë që duhet të
kontrolloni! [21]
3.11.4. Laragon
Laragon është një mjedis i lëvizshëm, i izoluar, i shpejtë dhe i fuqishëm i zhvillimit
universal për PHP, Node.js, Python, Java, Go, Ruby. Laragon është e shkëlqyeshme për
ndërtimin dhe menaxhimin e aplikacioneve moderne në internet.
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Laragon nuk përdor shërbime të Windows. Ka orkestrimin e vet të shërbimit i cili
menaxhon shërbimet në mënyrë asinkrone dhe jo-bllokuese, kështu që ju do të gjeni
gjërat që shkojnë shpejt dhe normalisht me Laragon.
Për të krijuar një aplikacion Laravel me laragon, thjesht duhet të klikojmëë me të tastin
e djathtë në dritaren Laragon ose në ikonën e Laragon për të hapur një menu të pasur:
thjesht kliko në Quick app pastaj duhet të klikojmëë Laravel, të shkruaj emrin e
aplikacionit të ri lëreni Laragon të kryej këtë.
Karakteristikat e laragonit:
-

Përvojë super e shpejtë dhe e qetë.

-

Instalim i shumëfishtë i versionit PHP.

-

Ndërrimi i lehtë i versionit PHP.

-

Konfigurim i lehtë.

-

Krijimi i shpejtë i aplikacioneve.

-

Ndryshimi i shpejtë i skedarit të hostit.

-

Aktivizimi / çaktivizimi i zgjerimit të shpejtë PHP [22]
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4. METODOLGJIA
Për të realizuar këtë punim janë përdorur disa metoda të cilat kanë kontribuar në studim
më të thelluar dhe më të detajizuar të tëmës që e kemi përzgjedhur. Metoda këto me
anë të të cilave është arritur rezultati aktual. Më konkretisht gjatë këtij studimi janë
përdorur këto metoda:
1. Shfletimi i literaturës – metodë e cila është përdorur që të bëhet i mundur
kërkimi i projekteve, materialit, fakteve, librave dhe hulumtimeve të ngjajshme.
Kjo metodë ka kontribuar në zgjerimin e diapazonit në këtë lami dhe është
arritur niveli i duhur për t’u realizuar ndërtimi i aplikacionit me temë.
2. Implementimi – metodë e cila ka bërë të mundur zhvillimin e aplikacionit me
anë të cilës e përcaktojmë se a kemi arritur rezultatin e dëshiruar.
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5. REZULTATET
Sistemi i menaxhimit të laboratorit mjekësor është një sistem i cili na ofron
digjitalizimin për të caktuar termine. Me anë të këtij sistemi do të arrihet menaxhimi i
laboratorit për të caktuar termine duke i zëvendësuar mënyrat e tanishme me diçka më
inovative dhe me kualitet më të lartë, duke bërë të mundur që klientët të informohen
për datat e lira dhe ato të zëna dhe varësisht nga kjo, të caktojnë një termin të
përshtatshëm për ta. Ky sistem përveq se do të ofroi një zgjidhje më të lehtë dhe më të
shpejtë për klientin, gjithashtu do të mundëson kursimin e kohës dhe reduktimin e stafit
punues në laboratorët mjekësor.
Për t’u qasur në aplikacion duhet të regjistroheni.

Figura 3. Regjistrimi

Pas regjistrimit do të ju vijë një email për verifikim të email-it.
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Figura 4. Email-i për verifikim

Nëse nuk bëhet verifikimi i email-it atëherë nuk ju lejohet qasja në shërbimet e
aplikacionit.

Figura 5. Qasja e paverifikuar

Nëse keni harruar password-in mund t’a riktheni duke klikuar mbi butonin “Forgot
Your Password?”, ku ju kërkohet që të shkruani email-in tuaj, pastaj ju pranoni një
email, që ka jetëgjatësinë vetëm 60 minuta.
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Figura 6. Email-i për ndryshimin e password-it

Pas klikimit në butonin “Reset Password” në email-in tuaj, do të ju hapet një dritare për
t’a ndryshuar password-in tuaj.

Figura 7. Ndryshimi i password-it

Përdoruesi mund të kyqen në tri mënyra, në bazë të roleve që ka:
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1. Admin
2. User
3. Employee

Figura 8. Kyqja

5.1. Kyqja si Admin
Pas kyqjes si Admin, do të shfaqet dashboard i adminit, në të cilën do të gjenden 8
kutia:
-

All Users (kjo kuti tregon numrin e userave në aplikacion ku nëse klikojmë tek
All Users shfaqet tabela e të gjithë përdoruesve)

-

All Test (kjo kuti tregon numrin e testeve që janë në dispozicion për ti bërë në
një laborator të caktuar ku nëse klikojmë tek All Test shfaqet tabela e të gjithë
testeve)

-

All Appointments (kjo kuti tregon numrin e të gjithë termineve ku nëse klikojmë
tek All Appointments shfaqet tabela e të gjithë termineve pavarësísht statusit të
tyre )

-

Pending (kjo kuti tregon numrin e termineve të cilat janë në pritje për aprovimin
nga admini ku nëse klikojmë tek All Pending shfaqet tabela e termineve ku
statusi i tyre është pending)

-

Approved (kjo kuti tregon numrin e termineve të cilat janë aprovuar nga admini
edhe i është caktuar një punëtor që të merret me atë termin ku nëse klikojmë tek
All Approved shfaqet tabela e termineve ku statusi i tyre është approved)

-

Waiting (kjo kuti tregon numrin e termineve të cilat janë në pritje të datës dhe
kohës së terminit të caktuar ku nëse klikojmë tek All Waiting shfaqet tabela e
termineve ku statusi i tyre është waiting)
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-

Sample Collected (kjo kuti tregon numrin e termineve të cilat pacienti është
ardhur dhe i ka bërë analizat dhe është në pritje të publikimit të rezultateve ku
nëse klikojmë tek Sample Collected shfaqet tabela e termineve ku statusi i tyre
është sample collected)

-

Result Send (kjo tregon numrin e termineve në të cilat janë publikuar dhe
rezultatet ku nëse klikojmë tek All Result Send shfaqet tabela e termineve ku
statusi i tyre është result send)

Figura 9. Dashboardi i Admin-it

Secili përdorues, admin dhe punëtor ka qasje në profilin e tij, ku mund t’i editoj të
dhënat personale si dhe te editoj password-in për qasje në aplikacion

Figura 10. Editimi i profilit

26

Të gjitha fushat në të gjitha format janë të validuara mirë dhe nuk mund të vazhdosh
pa i mbushur të gjitha dhe duke i’u përmbajt udhëzimeve ashtu siç kërkohet.

Figura 11. Validimi

5.1.1. Users
Pas klikimit në tab-in Users do të shfaqet një tabelë me të gjithë përdoruesit, renditja e
përdoruesve mund të bëhet në bazë të seciles kolonë. Gjithashtu mund të bëhet kërkimi
i një përdoruesi të caktuar me anë të “search bar-it”.

Figura 12.Të dhënat e të gjithë përdoruesve

Tek kolona Action janë dy butona, të cilët shërbejnë për editimin dhe fshirjen e një
përdoruesi.
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Figura 13. Editimi i një përdoruesi

Pas çfarëdo veprimi, në anën e djathtë lartë shfaqet një mesazh i cili tregon se është
kryer me sukses ai veprim.

Figura 14. Mesazhi pas editimit të një përdoruesi

Butoni Create New User shërben për krijimin e një përdoruesi të ri.

Figura 15. Krijimi i një përdoruesi të ri

Pas krijimit të një përdoruesi të ri, atij përdoruesi i shkon një email, në të cilën
përfshihen kredencialet: email dhe passwordi me anë të cilave mund të kyqet në
aplikacion.
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Figura 16. Emaili për përdoruesin e ri

5.1.2. Tests
Pas klikimit në tab-in Tests do të shfaqet një tabelë me të gjitha testeve në dispozicion,
renditja e testeve mund të bëhet në bazë të seciles kolonë. Gjithashtu mund të bëhet
kërkimi i një fushe të caktuar me anë të “search bar-it”.
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Figura 17. Të dhënat e testeve

Tek kolona Action i kemi dy butona të cilët shërbejnë për editimin dhe fshirjen e një
testi.

Figura 18. Editimi i një testi

Figura 19. Mesazhi pas editimit të një testi
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Butoni Create New Test shërben për krijimin e një testi të ri.

Figura 20. Krijimi i një testi të ri

5.1.3. Appointment
Pas klikimit në tab-in Appointments do të shfaqet një tabelë me të gjitha terminet,
renditja e termineve mund të bëhet në bazë të seciles kolonë. Gjithashtu mund të bëhet
kërkimi i një fushe të caktuar me anë të “search bar-it”.

Figura 21. Të dhënat e të gjithë termineve

Tek fusha Action kemi një buton, i cili shërbenë për aprovimin e një termini ku statusi
i tyre është pending ndërsa për statuse tjera ai buton shërben vetëm për ti shikuar
detajet e termini.
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Figura 22. Detajet e një termini

Në fund kemi butonin Take Action pas klikimit të tij shfaqet një modal i cili shërben
për aprovimin e terminit ku dhe i caktohet një punëtor që të mirret me atë termin.

Figura 23. Aprovimi i një termini

Figura 24. Mesazhi i editimit të një termini
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Butoni Create New Appointment shërben për krijimin e një termini të ri ku këtë termin
e asocojm me pacientin përkatës i cili dëshiron të bëjë terminin.

Figura 25. Krijimi i një termini të ri

5.2. Kyqja si Punëtor
Pas kyqjes si Punëtor, do të shfaqet dashboard i Punëtorit, në të cilën do të gjenden 6
kutia:
-

All Test (kjo kuti tregon numrin e testeve që janë në dispozicion për ti bërë në
një laborator të caktuar ku nëse klikojmë tek All Test shfaqet tabela e të gjithë
testeve)

-

All Appointments (kjo kuti tregon numrin e të gjithë termineve që i janë caktuar
këtij punëtori që ti bëjë analizat e caktuar ku nëse klikojmë tek All
Appointments shfaqet tabela e të gjithë termineve që i janë caktuar këtij punëtori
pavarësísht statusit të tyre)

-

Approved (kjo kuti tregon numrin e termineve të cilat janë aprovuar nga admini
edhe i janë caktuar këtij punëtori që ti bëjë analizat e caktuar ku nëse klikojmë
tek All Approved shfaqet tabela që i janë caktuar këtij punëtori ku statusi i tyre
është approved)
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-

Waiting (kjo kuti tregon numrin e termineve të cilat janë në pritje të datës dhe
kohës së terminit të caktuar ku nëse klikojmë tek All Waiting shfaqet tabela e
termineve që i janë caktuar këtij punëtori ku statusi i tyre është waiting)

-

Sample Collected (kjo kuti tregon numrin e termineve të cilat pacienti është
ardhur dhe i ka bërë analizat dhe është në pritje të publikimit të rezultateve ku
nëse klikojmë tek All Sample Collected shfaqet tabela e termineve që i janë
caktuar këtij punëtori ku statusi i tyre është sample collected)

-

Result Send (kjo tregon numrin e termineve në të cilat janë publikuar dhe
rezultatet ku nëse klikojmë tek All Result Send shfaqet tabela e termineve që i
janë caktuar këtij punëtori ku statusi i tyre është result send)

Figura 26. Dashboardi i Punëtorit

5.2.1. Test Details
Pas klikimit në tab-in Test Details do të shfaqet një tabelë me të gjitha testet ekzistuese,
renditja e testeve mund të bëhet në bazë të seciles kolonë. Gjithashtu mund të bëhet
kërkimi i një fushe të caktuar me anë të “search bar-it”.

Figura 27. Të dhënat e testeve

Tek fusha Action kemi një buton, i cili shërbenë vetëm për ti shikuar detajet e testit.
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Figura 28. Detajet e një testi

5.2.2. Appointments
Pas klikimit në tab-in Appointments do të shfaqet një tabelë me të gjitha termineve,
renditja e termineve mund të bëhet në bazë të seciles kolonë. Gjithashtu mund të bëhet
kërkimi i një fushe të caktuar me anë të “search bar-it”.

Figura 29. Të dhënat e termineve që i janë caktuar punëtorit të caktuar

Tek fusha Action kemi një buton, i cili shërbenë vetëm për ti shikuar detajet e terminit
të caktuar.
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Figura 30. Detajet e një termini

Në fund kemi butonin Take Action pas klikimit të tij shfaqet një modal i cili shërben
për të ndryshuar statusin e terminit.

Figura 31. Ndryshimi i statusit të terminit

Nëse statusi i terminit është Sample Collected që do të thotë se pacienti ka qenë për ti
bërë analizat pas klikimit të butnonit Action shfaqet një modal i cili shërben për të
ndryshuar statusin e terminit si dhe për të bërë upload rezultatet e analizave ndërsa për
statuse tjera shfaqet modali i cili sherben vetëm për të ndryshuar statusin.
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Figura 32. Ndryshimi i statusit të një termini dhe ngarkimi i rezultateve

Pasi publikohen rezutatet, ashtu si admini, përdoruesi dhe punëtori i cili i ka publikuar
rezutatet mund t’a shikojnë se janë publikuar rezultatet dhe mund të bëjnë download.

Figura 33. Publikimi i rezutateve

5.3. Kyqja si Përdorues
Pas kyqjes si Përdorues, do të shfaqet dashboard i Përdoruesit, në të cilën do të gjenden
7 kutia:
-

All Test (kjo kuti tregon numrin e testeve që janë në dispozicion për ti bërë në
një laborator të caktuar ku nëse klikojmë tek All Test shfaqet tabela e të gjithë
testeve)
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-

All Appointments (kjo kuti tregon numrin e të gjithë termineve që i ka bërë
përdoruesi i caktuar për ti bërë analizat e cakuara ku nëse klikojmë tek All
Appointments shfaqet tabela e të gjithë termineve pavarësísht statusit të tyre)

-

Pending (kjo kuti tregon numrin e termineve të këtij përdoruesi të cilat janë në
pritje për aprovimin nga admini ku nëse klikojmë tek All Pending shfaqet tabela
e termineve të këtij përdoruesi ku statusi i tyre është pending)

-

Approved (kjo kuti tregon numrin e termineve të këtij përdoruesi të cilat janë
aprovuar nga admini ku nëse klikojmë tek All Approved shfaqet tabela e
termineve të këtij përdoruesi ku statusi i tyre është approved)

-

Waiting (kjo kuti tregon numrin e termineve të këtij përdoruesi të cilat janë në
pritje të datës dhe kohës së terminit të caktuar ku nëse klikojmë tek All Waiting
shfaqet tabela e termineve të këtij përdoruesi ku statusi i tyre është waiting)

-

Sample Collected (kjo kuti tregon numrin e termineve të këtij përdoruesi të cilat
pacienti ka shkuar dhe i ka bërë analizat dhe është në pritje të publikimit të
rezultateve ku nëse klikojmë tek Sample Collected shfaqet tabela e termineve
të këtij përdoruesi ku statusi i tyre është sample collected)

-

Result Send (kjo tregon numrin e termineve të këtij përdoruesi në të cilat janë
publikuar dhe rezultatet ku nëse klikojmë tek All Result Send shfaqet tabela e
termineve të këtij përdoruesi ku statusi i tyre është result send)

Figura 34. Dashboardi i përdoruesit

5.3.1. Test Details
Pas klikimit në tab-in Test Details do të shfaqet një tabelë me të gjitha testet ekzistuese,
renditja e testeve mund të bëhet në bazë të seciles kolonë. Gjithashtu mund të bëhet
kërkimi i një fushe të caktuar me anë të “search bar-it”.
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Figura 35. Të dhënat e testeve

Tek fusha Action kemi një buton, i cili shërbenë vetëm për ti shikuar detajet e testit.

Figura 36. Detajet e një testi

5.3.2. Appointments
Pas klikimit në tab-in Appointments do të shfaqet një tabelë me të gjitha termineve,
renditja e termineve mund të bëhet në bazë të seciles kolonë. Gjithashtu mund të bëhet
kërkimi i një fushe të caktuar me anë të “search bar-it”.

Figura 37. Të dhënat e te gjithë termineve që i ka bërë përdoruesi
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Tek fusha Action kemi një buton, i cili shërbenë vetëm për t’i shikuar detajet e
terminit të caktuar.

Figura 38. Detajet e nje termini

Butoni Create New Appointment shërben për krijimin e një termini të ri.

Figura 39. Krijimi i një termini nga përdoruesi
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Pasi publikohen rezutatet admini, përdoruesi dhe punëtori i cili i ka publikuar
rezutatet mund t’a shikojn se janë publikuar rezultatet dhe mund t’i bëjnë download
pdf file-në.

Figura 40. Detajet e terminit dhe publikimi i rezutateve
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6. DISKUTIME DHE PËRFUNDIME
Objektivi kryesorë i këtij studimi ishte zhvillimi një sistem për të automatizuar
meanxhimin e larboratorëve mjekësor duke përfshirë caktimin e termineve i cili
integron sistemet ekzistuese të cilat përdoren nga laboratorët.
Si përfundim, nga një analizë dhe vlerësim i duhur i sistemit të hartuar, mund të
konkludohet në mënyrë të sigurt se sistemi është një sistem efikas, i përdorshëm dhe i
besueshëm i menaxhimit të laboratorëve dhe do të pritet mirë nga të gjitha palët. Ai
punon si duhet dhe në mënyrë adekuate plotëson pritjet minimale që ishin vendosur për
të fillimisht.
Detyrat e përfshira në këtë projekt janë të ndara në module. Shtimi i moduleve të
administratorit, punëtorit dhe përdoruesit në aplikacionin përfshihen në punën e
ardhshme. Kjo do ta ndihmonte punëtorët të shohin terminet e reja që i janë caktuar atij
përmes një njoftimi. Administratori do të ishte në gjendje të përdorë të gjenerojnë
raporte të ndryshme për përdoruesit dhe punëtoret në bazë të datës së caktuar.
Përdoruesi do të ishte në gjendje të pranoj një njoftim për rikujtuar për terminet që i
cakatuar dhe t’a ruaj datën e terminit në kalendar. Një pagesë ose ndonjë shumë mund
t'u tarifohet përdoruesve gjatë caktimit të një termini për të shmangur përdoruesit
joetikë. Pasi që shumë përdorues regjistrohen vetëm për argëtim dhe nuk shqetësohen
duke caktuar një termin.
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