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• Rezyme 

Ky dokument përmban standardet e kodimit dhe direktivat e te koduarit me VB.NET dhe siguron qe 

kodi te jete i qëndrueshëm dhe i kualitetit te larte, gjithashtu përmban dhe direktivat gjenerale te te 

koduarit, standardet e emërimit, formatimit dhe modelin gjuhësorë. 
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1. Hyrje 

1.1 Qëllimi 

 

Qëllimi i këtij dokumenti është qe t’ju pajis me standarde te kodimit për kodin e shkruar ne VB.NET. 

Stili i kodimit është një shkence ne veti dhe ka dëshmuar se ka rol shumë te madh ne punën ekipore dhe mirëmbajtjen 

e aplikacioneve. Direktivat e këtij dokumenti janë te nivelit me te ulet te standardeve qe duhet ti ketë kodi burimor 

(source code) i shkruar ne VB.NET 

1.2 Shtrirja 

 

Ky dokument i dedikohet programerave te nivelit fillestar dhe te mesëm. 

Dokumenti përmban direktiva ne formatim, komentim, emërtim, dhe programim te VB.NET kodit dhe është i 

aplikueshme për kompontente (librari komponentësh), ueb shërbime (web serviles), ueb aplikacione, dhe Windows 

aplikacione. 

 

 

1.3 Legjenda 

 

Kodi është i shkruar me fontin Code dhe ngjyrat janë si te Visual Studio kode editorit me te leme (by default) 
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2. VB.NET Rregullat e Arta 

 

Këto direktiva janë te aplikueshme ne te gjitha aspektet e zhvillimit me VB.NET 

 

o Përmbajuni stilit paraprak te kodit te shkruar. Përpiquni  te mbani konsistence me kodin baze te aplikacionit. 

o Shkruani kodin sa me thjesht qe është e mundshme dhe sa me te lexueshëm. Paragjykoni qe dikush do ta lexoje 
kodin tuaj. 

o Beni klasa dhe metoda me te vogla duke ju ikur klasave te medha 

o Përdorni fajlla te veçante për secilën klase, strukture, ndërfaqe (inteface), enumeracion dhe delegate 

o Lëshoni Option Explicit dhe Option Strict ne secilin projekt duke klikuar Project | Properties | Common 
Properties | Build. Këto mund te behet opsione me te leme (default) duke klikuar Tools | Options | Projects | VB 
Defaults. 

o Mos përdorni On Error Goto ose  On Error Next .(janë vb6 dhe vba sintaks) Përdorni metodat e strukturuara te 
menaxhimit te gabimeve përmes Try/Catch pjesëve qe janë te preferuar për menaxhimin e gabimeve ne .NET 
platforme 

o Shkruani komentin se pari pastaj shkruani metodën, shkruani komente për secilin hap qe do te bene metoda para se 
te shkruani kodin tuaj. Këto komente duhet te jene titull i çdo pjese te kodit qe do te implementohet 

o Përdorni komente te thjeshta dhe kuptimplota për secilën klase metode dhe pjese te kodit tuaj për te dokumentuar 
qëllimin e kodit tuaj 

o Shënoni kodin e pakompletuar me ‘ TODO: komente. Kur te punoni me shume klasa njerherazi  është shumë letë 
me dal prej binarëve 
 
Për stringa te mëdhenj përdorni  StringBuilder klasën dhe  Append(), AppendFormat(),  ToString() metodat e saj ne 
vend te  bashkimit te stringave me operatoret  (+=) sepse do te kurseni shumë memorien (RAM) 

o Sigurohuni qe  metoda Dispose() thirret për objektet qe e përkrahin IDisposable ineterface-in pasi qe te kryhet 
puna me keto objekte kjo zakonisht behet ne . Finally te pjesëve Try/Catch 

o Mos i paraqitni vetes debug informata permes nderfaqes (UI = User Interface) dmth mos përdorni messagebox por 
bejeni shprehi keto informata ti shikoni ne llog dhe ne dritaren output 

o Përjashtimet dhe mangesite e këtij dokumenti duhet ti diskutoni me arkitektin e solucionit.  
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3. Formatimi 

3.1 Plani i klasave 

 

Klasat brenda aplikacionit duhet te organizohen me regjione duke përdorur një metode shpërndarjeje te caktuar nga 

arkitekti i solucionit. Konsultohuni me arkitektin e solucionit për metodën e shpërndarjes se regjioneve   

 

Shembull: 

‘ metoda e shpërndarjes bazuar ne funksionalitet 
Class KlasaIme 
 
   
 #Region cache 
   
 #Region metodat 
 
 #Region vlerat 
 
End Class 
 

Direktivat: 

o Përdorni regjionet e njëjta ne te gjitha klasat e aplikacionit 

 

o Largoni regjionet nëse klasa e tyre nuk i përmban elementet e duhura ( nëse klasa nuk ka metoda atëherë largoni 

regjionin e metodave) 

o Regjionet e kodit te gjenerauar nga dizajneri i vizual studios duhet te përmbajnë vetëm kodin e 

gjeneruar nga ky dizajner dhe nuk duhet modifikohet. Nëse ky kod modifikohet atëherë barteni nga regjioni i tij ne 

një te klasës suaj. (p.sh metodat New() dhe Dispose() janë te gjeneruara nga vs por zakonisht modifikohen ) 

3.2 Shtrirja e klasave 

Klasifikoni tërësisht emrat e tipeve dhe metodave te klasës për arsye te anashkalimit te dykuptimësisë  apo preventimit 

qe te metodat dhe tipet te gjinden ne vende jo adekuate. 

Shembull: 

Public Sub alloc(host As mscoree.CorRuntimeHostClass) 
If (host <> Nothing) Then 

Me.host = new mscoree.CorRuntimeHostClass(); 
 End If 
End Sub 
Private Sub cleanup() 
 If (host <> Nothing) Then 

System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComObject(host); 
 End If 
End Sub 

Direktivat: 

o Mos e përdorni Me fjalën kur ti qaseni anëtareve te metodave sepse kështu e anashkaloni dykuptimësinë e 

anëtareve. 
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o Përdorni Imports për te mos pasur nevojë te përsërisni hapësirat e njëjta emërore. 

 

 

3.3 Tabat dhe kllapat 

Formulimi i kodit duhet te jete i ndare ne blloqe te formatuara mire dhe qe kane tab hapësira te njëjta, kjo bene qe kodi 

te tregon një funksionalitet te ekzekutimit. Hapësira konsistente me taba duhet te përdoret njëjte ne tere kodin e 

aplikacionit. Kjo mund te konfigurohet ne Visual Studio duke klikuar ne menynë Tools | Options | Text Editor | Basic | 

Tabs. 

Shembull: 

Private Function KalkuloZbritjen( _ 
 ByVal shuma As Decimal,_ 
 ByVal metodaePageses As MetodaEPageses) As Decimal 
 
 ‘ Kalkulo shumën e zbritjes bazuar ne metodën e pagesës 
 Dim zbritja As Decimal = 0.0 

  
Select Case MetodaEPageses 
 

  Case MetodaEPageses.ParaKesh 
   zbrijta = Me.KalkuloPerParaKesh(zbritja) 
   Trace.Writeline(“Zbritja për para kesh është {0}.”, zbritja) 
 
  Case MetodaEPageses.KarteleKredie 
   zbrijta = Me.KalkuloPerKarteleKredie(zbritja) 
   Trace.WriteLine(“Zbritja për kartele kredie është {0}.”, zbritja) 
 
  Case Else 
   Trace.WriteLine(“Nuk ka zbritje.”) 
 
 End Select 
 
 ‘ Kalkulo zbritjen dhe sigurohu qe nuk po jep para me shume se qe duhet. 
 Dim shumaeEZbritur As Decimal = shuma – zbritja 
  If shumaeEZbritur < 0.0 Then 
  shumaeEZbritur = 0.0 
 End If 
 LogManager.Publish(shumaeEZbritur.ToString()) 
 
 Return shumaeEZbritur 
 
End Function 

3.4 Zbrazëtirat (white space) 

Përdorimi i zbrazëtirave është shumë i rekomanduar gjate shkuarjes se kodit. Kjo mundëson lexueshmërine e kodit dhe 

është shumë  e përdorshme gjate rregullimit (debug) te kodit si dhe rishikimit te tij.  

Direktivat: 

o Rreshta e zbrazet duhet te përdoren për te ndare kodin ne blloqe sipas logjikes qe përmban ashtu sikurse ndanë 

shkrimtari prozën ne tituj nëntituj dhe paragrafe. Vëreni shembullin me poshtë si ndanë kodin sipas logjikes qe ka 

ne blloqe duke përdorur komente dhe rreshta te zbrazet. 

3.5 Rreshtat e gjate me kod 

Komentet dhe kodi qe kalon 80 kolona ne një rresht duhet te thyhet ne dy rreshta dhe te formatohet me taba duke u 
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bere kështu me i lexueshëm. Kur keni funksione qe ka shume parametra gruponi parametrat e ngjashëm ne rreshta një 

pas një.   

Shembull: 

    Private Function MbeshtjellsiWin32Funkcioneve( _ 
        ByVal arg1 As Integer, _ 
        ByVal arg2 As String, _ 
        ByVal arg3 As Boolean) As String 
 
        ' Thirre PInvoke metodën e funksionit win32 
        ' duke ja gjuajtur parametrat me te leme (default) 
        ' dhe prite rezultatin e kthe si pergjijge 
        If Win32.InternalSystemCall(vbNull, _ 
            arg1, arg2, _ 
            Win32.GlobalExceptionHandler, _ 
            0, _ 
            arg3, _ 
            vbNull) Then 
 
            MbeshtjellsiWin32Funkcioneve = "Win32 system call succeeded." 
        Else 
            MbeshtjellsiWin32Funkcioneve = "Win32 system call failed." 
        End If 
 
    End Function 
 

Direktivat: 

o Kur thyeni listën e parametrave ne shume rreshta shtyni secilin rresht me një tab me shume sesa fillimi i tij duke e 

bere kështu kodin me te lexueshëm dhe parametrat te listuar një pas një dhe rresht pas rreshti. 

o Nëse keni parametra te ngjashëm gruponi ne një rresht. 

o Kur thyeni komentet ne shumë rreshta shtyni rreshtat ashtu qe kodi i komentuar dhe rreshtat e komenteve te jene 

ne nivelin e njëjte paralel. 
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4. Komentimi 

4.1 Komentimi ne fund te rreshtit 

Përdorni komentimin ne fund te rreshtit vetëm te deklarimi i variablave duke e dokumentuar kështu qëllimi e variables. 

Shembull:  

Private emri As String = String.Empty ‘ vlera e label kontrolles 
Private htmlEmri As String = String.Empty ‘ HTML vlera e vetise ‘name’ te kontrollave 

4.2 Komentimi me një rresht 

Përdorni komentimin me një rresht përmbi çdo bllok te kodit qe kryen një detyre te caktuar brenda një metode.  

Shembull:  

‘ Kalkulo shumën totale me te gjitha harxhimet 
 
Dim tvsh As Decimal = Me.KalkuloTVSH(shuma) 
Dim dogana  As Decimal = Me.KalkuloDoganen(shuma) 
Dim transporti As Decimal = Me.KalkuloTransportin(shuma, vendi) 
Dim totali  As Decimal  = tvsh + dogana + transporti 
Console.WriteLine(“Shuma totale është: {0}”, totali) 
 

Direktivat: 

o Komentet çdoherë duhet te fillojnë me apostrofe pastaj me një hapësire. 

o Komentet duhet te dokumentojnë qëllimin e kodit e jo vetëm kodin si tërësi. 

o Përdorni mënyrën urdhërore ashtu qe komenti te koincidon me komandat qe i ka kodi. 

4.3 ‘ TODO: komentet 

Përdorni ‘ TODO: komentet për te shënjuar pjesët e kodit qe kane nevoje për përmirësim para lëshimit te aplikacionit. 

Kodi burimor duhet te rishikohet se a ka këso lloj komente para çdo ndërtimi për lëshim. 
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5. Shënimi me germa te mëdha & Emërtimi 

5.1 Shënimi me germa te mëdha 

Zbatoni Direktivat e emërtimit te caktuara nga ekipi i  .NET framework-ut duke përdorur tri stile te shkrimit : Paskal, Stili 

Deve, dhe Germa te mëdha.  

Shembuj: 

Tipi identifikues Stili i shkrimit Shembu(j)ll 

Shkurtesat Germa te mëdha ID, REF 

Hapësira e emërimit Paskal AppDomain, System.IO 

Klasat & Strukturat Paskal AppView 

Konstantet & Enumeracionet Paskal TextStyles 

Ndërfaqet (interfaces) Paskal IEditableObject 

Vlerat e enumeratoreve Paskal TextStyles.BoldText 

Vetitë (property) Paskal BackColor 

Variablat, dhe Atributet Paskal (publiket - poublic)  

Stil Deve (privatet – private, te 
mbrojturat - protected, lokalet - local) 

WindowSize 

windowWidth, windowHeight 

Metodat Paskal (publiket - public, privatet - 
provate, te mbrojturat - protected) 

Stil Deve (parametrat) 

ToString() 

SetFilter( filterValue As String) 

Variablat lokale Stil Deve recordCount 

Parametrat Stil Deve fileName 

Direktivat: 

o Ne stilin Paskal, shkronja e pare duhet te jete e madhe gjithashtu edhe çdo shkronje e pare e lidhjes. Ky stil 

përdoret për te gjithë identifikuesit publik brenda aplikacionit duke përfshire hapësirat emërore, klasat, strukturat, 

vetitë dhe metodat. (Shembull WindowSize – përbehet prej dy fjalëve Window dhe Size ne ketë stil secila fjale fillon 

me shkronje te madhe) 

o Stili Deve shkronjën e pare e ka te vogël por shkronja e pare e lidhjes është e madhe. Ky stil përdoret për te gjithë 

identifikuesit private dhe te mbrojtur, parametrave qe i dërgohen metodave dhe variablave lokale brenda metodave. 

brenda aplikacionit. (Shembull windowWidht – përbehet prej dy fjalëve Window dhe width ne këtë stil fjala e pare 

fillon me shkronje te vogël ndërsa e dyta e treta  e katërta etj me te madhe). 

o Germa te mëdha përdoren vetëm për identifikuesit apo për akronime qe kane 4 shkronja e me pak. 

5.2 Emërtimi 

Zbatoni standardet e caktuara nga ekipi i  .NET framework kur te vije ne fjale emërtimi. Seksioni 6.  jep shabllone te 

emërtimit për secilin konstrukt brenda VB.NET - it. 
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6. Programimi 

6.1 Hapësirat emërore (namespaces) 

Hapësirat emërore paraqesin ndarje logjike shtresore dhe nën-sistematike te komponenteve klasave dhe kodin ne 

tërësi. Shablloni i deklarimit te hapësirave emërore është: 

EmriIKompanise.ProjektiOseEmriIDomainit.EmriIAplikacionit.EmriINenSistemit. 

Shembuj:  

 Microsoft.Data.DataAccess 
Microsoft.Logging.Listeners 
 

Direktivat: 

o Hapësirat emërore për projekt dhe niveli i tyre caktohet nga arkitekti i solucionit për secilin projekt. 

o Përdorni stilin e shkrimit Paskal kur te emëroni hapësirat emërore. 

6.2 Klasat dhe strukturat 

Klasat dhe strukturat paraqesin ‘Emrat’ e sistemit. Si te tilla duhet te deklarohen sipas këtij shablloni: Emri + 

Kualifikuesi(t). Kur është e mundshme klasat dhe strukturat duhet te deklarohen me kualifikues qe reflektohet nga 

derivimi (trashëgimi) prej klasës baze.   

Shembull:    

 FormaKlienti  
Inherits Form 

 KolleksioniKlienti 
Inherits KolleksioniBaze 

 

Direktivat: 

o Përdorni stilin e shkrimit Paskal për emërtimin e klasave dhe strukturave. 

o Klasat dhe strukturat duhet te thyhen ne #Regions (regjione) te qarta.  

o Te gjitha klasat publike dhe metodat e tyre duhet te dokumentohen duke përdorur komentet me një përmbi to. 

o Vlerat me te leme (default) për fusha duhet te caktohen ne rreshtin ku këto fusha deklarohen. Këto vlera caktohen 

ne runtime (kur lëshohet kodi aplikacioni apo libraria e kontrollave) pak para se te thirret konstruktori i klasës 

aplikacioni kontrolles etj. Kjo bene qe vlerat me te leme (default) te gjinden ne një vend sidomos kur klasa ka 

shumë konstruktorë. 

6.3 Ndërfaqet (interfaces) 

Ndërfaqet pasqyrojnë sjelljen qe klasa e derivuar (e prejardhur) duhet te implementon. Emrat e ndërfaqeve mund te 

jene emra, fraza, mbiemra qe qartësisht pasqyrojnë sjelljen e ndërfaqeve. 

Shembuj: 

IComponent 
IFormattable 
ITaxableProduct 
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Direktivat: 

o Parashtesa e ndërfaqeve duhet te jete ‘I’ për gjuhen angleze ndërsa për shqipe ‘N’. 

o Përdorni stilin e shkrimit Paskal për emërtimin e ndërfaqeve. 

6.4 Konstantet 

Konstantet janë  vetem te lexueshme (read-only) statike qe duhet te deklarohen sipas këtij shablloni: Mbiemer(a) + 

Emer + Kualifikuesi(t) 

Shembuj:  

Public Const VleraMeTeLeme As Integer = 25 
Public Const NumriPi As Decimal = 3.14 
Public Shared Readonly EmriIDataBazes As String = “dbTest” 
 

Direktivat: 

o Përdorni stilin e shkrimit Paskal për emërtimin e konstantave. 

o Preferohet te përdoret Shared ReadOnly para Const për konstantet publike sa here qe është e mundshme. 

Konstantet e deklaruara me Const marrin vlera kur te kompajlohet kodi ndërsa ato Shared ReadOnly kane vlerat 

edhe para kompajlimi edhe gjate runtime (kur është ekzekutuar kodi si aplikacion apo librari). Kjo e bene me te 

sigurte konstanten sidomos kur ne i qasemi na ndonjë aplikacion tjetër. 

6.5 Enumeracionet (renditjet) 

Enumeracionet duhet te deklarohen sipas këtij shablloni: Mbiemer(a) + Emer + Kualifikuesi(t) 

Shembuj:  

 ‘ Rendite menyrat se si klienti mund te beje pagesen. 
 <Flags()>Public Enum MetodaEPageses 
  Krejt = Not 0 
  Asnje = 0 
  Kesh = 1 
  Cek = 2 
  KartelKredie = 4 
  KartelDebie = 8 
  Kupon = 16 
 End Enum 
 

Direktivat: 

o Përdorni stilin e shkrimit Paskal për emërtimin e enumeracioneve. 

o Përdorni <Flags()> atributin për te treguar se enumeracioni mund te trajtohet si fushë bit (Sakte/Jo Sakte). 

6.6 Variablat, Fushat dhe Parametrat 

Variablat, fushat dhe parametrat duhet te deklarohen duke përdorur këtë shabllon: Mbiemer(a) + Emer + Kualifikuesi(t) 

Shembuj:  

 Dim vlerameEMadheEMundshme As Integer = 10 
 Dim zbritjaEKlinetit As Decimal = 25.0 
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Direktivat: 

o Përdorni stilin e shkrimit deve për emërtimin e variablave, fushave dhe parametrave. 

o Definoni variabla sa me afër rreshtit ku ato do te përdoren. 

o Deklaroni secilën variabël dhe fushe ne rresht te veçante. Kjo mundëson te përdoren komentet ne fund te rreshtit 

për dokumentim 

o Jepni vlerat fillestare sa here qe keni mundësi. .NET platforma  te gjitha variablave pa vlera ju jep vlerën 0 ose 

asgjë automatikisht, me caktimin e vlerave fillestare ju i pakësoni kontrollimet e kompajllerit ne kod. 

o Parandaloni emrat pa kuptime sikur se i, j, k, dhe temp. Merrni kohe te përshkruani se çka ne te vërtet janë ato 

objekte (shembull. Shkruaje indeks ne vend te  i). 

o Përdorni emra përshkrues për variablat e tipit boolean (shembull. eshteHapur ne vend te to joHapur). 

6.7 Vetitë (Properties) 

Vetitë duhet te deklarohen duke përdorur këtë shabllon: Mbiemer(a) + Emer + Kualifikuesi(t) 

Shembull: 

       Public Property CmimiTotal() 
 Get  
    CmimiTotal = Me.cmimiTotal 
   End Get 
 Set(ByVal Value) 
     Me.totalPrice = Value 
    End If 
   End Set 
  End Property 
  

6.8 Metodat 

Metodat duhet te deklarohen duke përdorur këtë shabllon: Folje + Mbiemër(a) + Emër + Kualifikuesi(t) 

Shembull:  

 Private Function GjejKanaqetSipasCmimit( _ 
  ByVal cmimi As Decimal, _ 
        ByRef listaEKanaqeveTeGjetura As Integer, _ 
   ByRef numriIKanaqeveTeGjetura As Integer) As Boolean 

Direktivat: 

o Metodat qe kane parametrat e njëjte ose te ngjashëm duhet ti kenë këta parametra sipas renditjes se njëjte. 

o Shmanguni metodave te mëdha dhe te gjate. Kur metoda ti arrin 20  apo 30 rreshta kod, rishikoni blloqet e kodit qe 

mund te ndahen ne metoda te reja. 

o Nëse e gjeni veten duke e shikuar bllok kodin e njëjte me shumë se njëherë dijeni se ky kod është adekuat për ta 

ndare ne një metode te re. 

o Metodat e ngjashme brenda një klase gruponi ne një regjion te vetëm dhe renditni ato sipas frekuencës se 

përdorimit.(shembull metodat qe përdorën me shpesh duhet te jene me lart apo ne fillim te regjionit). 

o Funksionet duhet te kenë komandën Return. 
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6.9 Ngjarjet (events) 

Ngjarjet duhet te deklarohen duke përdorur këtë shabllon: EmriIObjektit_EmriINgjarjes 

Shembull:  

Private Sub btnNdihma_Click ( _ 
 ByVal sender As System.Object, _ 
 ByVal e As System.EventArgs) _ 
 Handles btnNdihma.Click 

6.10 Trajtimi i gabimeve 

Përdorni gabimet (përjashtimet) vetëm kur ka mos i përdorni ato sikur rutine e te programuarit sepse hedhja e 

përjashtimeve-gabimeve merr shumë resurse te kompjuterit (RAM) dhe shkakton preformance jo te mire.  

Direktive: 

o Hedhni një string përshkrues konstruktorit kur te hedhni gabime.  

o Përdorni mesazhe gabimesh gramatikisht korrekte me shenja pikësimi (. ; etj). Çdo mesazh duhet te përfundoj me 

pike ne fund te fjalisë.  

o Nëse vetia apo metoda hedh gabim(e) ne ndonjë rast, dokumentojeni këtë ne komentet e metodës apo vetisë. 

Përfshini gabimi qe është hedhur dhe shkakun qe ka ndodh ky gabim.  

• Shembull: Komenti për vetinë Porosite.CmimiTotal mund te jete kështu "Nëse CmimiTotal caktohet atëherë 

ky cmim duhet te llogaritet përndryshe një gabim InvalidOperationException do te hedhet."  

o Trajtoni këto gabime kur është e mundur:: 

• ArgumentException (dhe ArgumentNull, ArgumentOutOfRange, IndexOutOfRange): Përdorën kur te 

shikohet se a janë parametrat valid. 

• InvalidOperationException: Përdoret kur metoda thirret por nuk është valide për gjendjen e tanishme 

te objektit.  

Shembull: CmimiTotal, nuk mund te paracaktohet sepse është vlere e kalkulueshme dhe nëse 
paracaktohet kjo e thyen nje rregull dhe hedhet gabimi i llojit InvalidOperationException.  

• NotSupportedException: Përdoret kur metoda nuk mund te thirret për atë klase.  

Shembull: Sasia, veti virtuale shkrim/lexim (read/write) mbingarkohet nga klasa e derivuar. Ne klasën 
e derivuar kjo veti është vetem e lexueshme (read-only). Nëse kjo veti caktohet atëherë hedhet 
gabimi i llojit NotSupportedException.  

• NotImplementedException: Përdoret kur thirret metoda qe ende nuk është e implementuar për atë 

klase.  

Shembull: Nje metode e ndërfaqes(interface) është ngjitur për klase por ende nuk është shkruar kodi 
i saj, atëherë kjo metode duhet te hedh gabimin e llojit NotImplementedException. 

o Derivoni (trashëgoni,përdorni,mbaroni) klasat tuaja te hedhjes se gabimeve për raste te ndryshme te te 

programuarit. Për ueb aplikacione klasa për gabime te reja duhet te bazohen, derivohen nga klasa baze e 

gabimeve (core Exception). Për Windows aplikacione, klasat për gabime te reja duhet te bazohen, derivohen nga  

System.ApplicationException. 

Shembull: EshteFshireNgaNjePerdoruesTjeter Inherits Exception. Ky gabim hedhet kur rreshti apo 

fajlli apo objekti është fshire nga një përdorues tjetër. 
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Kaq kishte për këtë dokument shpresoj se do t’u gjeje mirë dhe do t’iu hyje ne pune. 

Me te mira e për te mire AG. a.k.a 8 


