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Në fund të këtij kapitulli ju 
do të:

1] Dini për origjinën e 
kompjuterëve.

2] Njihni secilën 
komponentë të kompjuterëve 
personal.

3] Njihni ngjashmëritë dhe 
dallimet në mes të llojeve të 
ndryshme të Kompjuterëve 
personal, në mënyrë që të 
përzgjidhni kompjuterin 
adekuat për nevojat tuaja dhe 
të shkollës tuaj. 

KOMPJUTERI 
PERSONAL

Në këtë kapitull do të mësoni:

 Si janë zbuluar kompjuterët? 

 Cilat komponente janë të të domosdoshme, në mënyrë 
që kompjuterët të punojnë?

 Cilat lloje të Kompjuterëve personal ekzistojnë 
momentalisht?

 Cilat ngjashmëri dhe dallime ekzistojnë në mes llojeve 
të ndryshme të Kompjuterëve personal?

 Si mund të përzgjidhni Kompjuterin personal, duke u 
bazuar në nevojat tuaja?
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INTRODUCTION TO THE CHAPTER 

Nowadays it's common to find electronic devices in every environ-
ment: cash registers in supermarkets, ATMs through which we 

can withdraw money and perform other bank operations, medi-
cal studies with even more complex equipment, school home-

work done in the PC and entertainment with videogames 
consoles... these are a few examples of the presence of 
technology in different life environments.

However, this massive presence of electronic devices takes 
place during only 60 years approximately – a short time if we con-

sider the history's global development!-, during which the digital 
systems that use the binary code appear.

It's incredible, isn't it? These tecnological elements that are so integrated 
to our daily tasks did not exist a few years ago. In this chapter you will be 

able to dig into this history and will learn what the PC features are today, 
and adapt them to your needs according to this knowledge.

Sistemi binar 

Paraqet një sistem nu-
merik, i cili aplikohet nga 
kompjuterët me ç‘rast numrat 
prezantohen për dy shifrave 
0 dhe 1.

jëjjjëj
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Difference 

between

 HW and          

SW

For what purpose 

have they been 

designed? For 

what purpose are 

they currently 

used? Features of 

the current PCs

PC categories. 

Server 

(Windows 

Server) and PC 

concept. Usage 

for schools 

W7 Operating 

System 

(introducing 

programs and 

their purposes)

Components

 of external 

and internal HW

Components of 

internal hardware:

(motherboard, RAM 

memory, hard drive, 

CD or DVD, network 

and sound cards, 

power supply, etc.)

Components of 

external hardware:

- CPU/ cabinet

- Monitor

- Mouse

- Keyboard

- Printer

Current 

PCsHARTA KONCEPTUALE E 

KAPITULLIT

8.Eksploroni këta udhëzues arsimor për shkencëtar të vegjël
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Monitorët e tyre ishin pa ngjyra (bardh e zi), 
apo ishin të verdhë dhe në ta mund të ruheshin 

Origjina e Kompjuterëve personal nuk është 
aq e lashtë: ai është zbuluar rreth 60 vite më 
pare. Në fillim ata janë shfrytëzuar për të 
bërë kalkulime të komplikuara, si dhe detyra 
specifike. Ata ishin shumë të shtrenjtë dhe 
mund të gjendeshin vetëm nëpër universitete 
dhe institucione qeveritare. 
Ata gjithashtu dallonin nga kompjuterët që 
sot i aplikojmë, për shkak se u duhej hapësirë 
shumë e madhe fizike dhe ishin në gjendje të 
realizonin vetëm disa funksione specifike. 

BIOGRAFIA E "KOMPJUTERIT" 

A e keni ditur se…?

... në vitin 1623, Wilhelm 
Schickard ka konstruktuar 
kalkulatorin e parë mekanik, i 
cili e bëri atë baba të erës së 
kompjuterëve?

sasi e vogël e informative, sepse kishin hapë-
sirë shumë të vogël në memorien e tyre dhe 
në anën tjetër ishin shumë të ngadalshëm. 
Sidoqoftë, këta kompjuterë të parë kishin do-
methënie të madhe në përparim për atë kohë 
dhe premtonin shumë mundësi të shfrytëzimit 
në fusha të ndryshme në të ardhmen. 
Në ditët e sotme, kompjuterët personal 
janë shndërruar në vegla të përditshme 
të shfrytëzimit. Ata ofrojnë edhe më tepër 
mundësi që njerëzit të kenë qasjen tek ta. Në 
treg mund të gjenden kompjuterë që i plotë-
sojnë nevojat ekonomike dhe profesionale të 
përdoruesve. 

Historikisht kompjuterët fillu-
an të quhen “Kompjuterë per-
sonal”, duke iu referuar kësh-
tu kompjuterëve të madhësisë 
së mesme, i cili shfrytëzohet 
vetëm nga një përdorues. 

Will it be the only device that turns smaller when it grows?

1944 2010
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Hardueri dhe Sofueri

Para se t’ua prezantojmë elementet e ndryshme të Kompjuterëve personal, duhet të marrim 
parasysh ndarjen bazike të dy llojeve të komponentëve:

Sistemi operativ 

Sistemi operativ organizon 
operacionet e brendshme 
për secilin program që është 
i instaluar në kompjuter, 
duke rregulluar kështu 
resurset logjike dhe fizike të 
kompjuterëve. 

KOMPONENTET E KOMPJUTERIT           
PERSONAL

Hardueri 

Pjesa e prekshme, të cilat 
përmbajnë komponentet fizike: 
shtëpiza, procesori, memorja 
disqet dhe monitori. 

Software
The programs (or software) 
installed in the PC, which 
include the Operating System 
and several applications that 
are installed for its operation.

9. Mbrojtja e fëmijëve: resurse për navigim të sigurt
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Komponentet harduerike

Kur ta shfytëzoni kompjuterin, një numrë 
i caktuar i pajisjeve janë 
të lidhura me të në 
mënyrë të jashtme 
apo të brendshme .

Në kapitullin e pestë 
do të keni rastin 
të njoftoheni me 
komponentët harduerike 
të Kompjuterëve 
personal, në mënyrë që të 
mësoheni se si të ofroni 
mbështetje teknike për 
atë çështje.

INTERNAL DEVICES

MICROPROCESSOR

 
MOTHERBOARD

HARD DRIVE

OTHER COMPONENTS 
(VIDEO, SOUND OR NETWORK CARDS)

RAM MEMORY 
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Pjesët periferike:

Pjesët periferike:
Njësitë që realizojnë futjen 
dhe daljen (input dhe output) 
e të dhënave, të përpunuara 
në Kompjuterët personal. 
Në bazë të funksioneve të 
tyre, pjesët periferike mund 
të klasifikohen në grupe të 
ndryshme:
•. Njësitë hyrëse: pajisjet që 
fusin informata në kompjuter, 
me qëllimi të përpunimit të 
tyre.
• Njësitë dalëse: pajisjet që 
merren me daljen e infor-
matave të përpunuara në 
kompjuter. 

EXTERNAL DEVICES

MONITOR

KEYBOARD

MOUSE

OTHER PERIPHERALS
 (PRINTER, WEB CAMERA, DVD DRIVE, ETC.)

10. Pyetni topin e kristaltë për të ardhmen tuaj
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PORTAT E BREND-
SHME DHE TË 
JASHTME
Portat e brendshme janë esenciale gjatë 
përdorimit të Kompjuterëve personal, për 
shkak se ato nuk lejojnë të shtohen dhe /apo 
të ndërrohen kartelat apo mediumet tjera 
memorizuese. Ne mund ta identifikojmë se 
AGP porti është shfrytëzuar për video, PCI 
dhe PCI portat, mundësojnë lidhjen për video 
dhe për pajisje të tjera, dhe DIMM portat janë 
të rezervuara për RAM memorien, etj.  
Portat e jashtme janë më të lehtë të dal-
lueshme për shkak se përmes tyre zakonisht 
lidhim pajisje të jashtme siç janë: miu, ta-
statura, kamera digjitale, lapsat digjital për 
vizatim, telefonat mobil dhe komponente 
tjera që zakonisht përdorim. Në mes tjerash, 
ato më të popullarizuarat janë USB-t, të cilat 
mund të ofrojnë edhe funksione tjera siç janë 
mbushja e baterive apo të telefonave mobil. 

Konsolidoni njohuritë tuaja përmes lojës!

Futni pjesët periferike në çantën e duhur, gjithnjë duke pasur parasysh se a janë ato 
komponent hyrëse (input) apo dalëse (output)

input output
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Si ta përzgjedhi 
Kompjuterin personal? 

Kur të bleni Kompjuter personal duhet të 
keni parasysh disa elemente, në mënyrë që të 
gjeni një kompjuter që më mirë i përgjigjet 
nevojave tuaja. 
 
01  Si do të përdorni Kompjuterin personal? 

Nëse jeni përdorues shtëpiak, do të keni më 
pak kërkesa në krahasim me rastin kur u duhet 
të punoni me përpunim të fotografive apo 
audio skedarëve. Për shembull, një dizajner 
grafik, apo një person që punon në sistemet 
informative të kompanisë do të ketë si detyrë 
të punojë në të njëjtën kohë me numër të 
madh të informatave, dhe kështu ai/ajo do të 
ketë nevojë për një Kompjuter personal që 
plotëson më shumë kërkesa. 
Në ditët e sotme shumica e Kompjuterëve 
personal kanë harduer dhe softuer, ashtu që 
shumica e përdoruesve mund t’i shfrytëzo-
jnë ata për argëtim, hulumtim dhe detyra të 
thjeshta, siç janë: blerja përmes Internetit apo 
thjesht për të shkruar një tekst. 

Udhëzim!

Pyetjet vijuese duhen të merren para-
sysh kur të vendosni se cili Kompjuter 
personal është më i përshtatshëm për 
ju. 

01  Si do ta shfytëzoni atë?

02  Kush do ta shfytëzojë atë?

03  Çfarë detyrash do të kryeni me të?

04  Ku do ta përdorni atë?

05  Sa është buxheti juaj për ta blerë 
atë?

11. Referohuni tek këto teknologji të reja grafikone informative
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Një veçori esenciale e këtij lloji të kompjuterëve 
është se ata janë të lidhur në mënyrë                    
të sigurt për mos humbje të informatave, në 
disa prej komponentëve të tyre. 

sonal janë të lehtë dhe madhësia e tyre nuk e 
kalon madhësinë e një dosjeje të punës. 
Përparësi e tyre është aspekti portabël por 
edhe konstrukti i tyre si një pjesë e vetme, 
pastaj mundësia e punës së tyre me bateri, 
qasja pa tela (wireless) në Internet dhe portat 
e tyre USB, që mundësojnë lidhjen me pajis-
jet tjera. 

Serverët janë kompjuter të mëdhenj: ata janë 
të konstruktuar për të mirëpritur dhe procesuar 
një sasi të madhe informatash por gjithashtu 
dhe t’u ofrojnë shërbime pajisjeve të tjera. 

Modele të ndyshme që përdoren 
momentalisht

Deskopët përmbajnë procesor, monitor dhe 
pjesë periferike siç janë: tastatura, miu dhe 
altoparlantët. Ky lloj i kompjuterëve duhet 
të lidhet në furnizim, në rrjetën elektrike dhe 
janë të dizajnuar për të kryer detyra në zyre, 
shtëpi, shkolla apo ndonjë vend tjetër, ku ata 
mund të instalohen. 
Pastaj, kemi “Llaptopët”, siç janë Notbook dhe 

netbook, të cilët gjithashtu janë quajtur edhe 
mini-notbooks. Ky lloj i kompjuterëve per-

A e keni ditur....?

... se në botë ka më 
tepër se një miliard 
kompjuter?

Mënyra e sigurt e 
lidhjes 

Mënyra e sigurt e lidhjes 
nënkupton se këta kompjuter 
janë të furnizuar me energji 
në mënyrë të dyfishtë, 
pra nëse ndonjë prej tyre 
dështon atëherë një ndërrim 
i shpejtë mund të realizohet, 
duke mos pasur nevojë që 
ai të shkyçet apo të kemi 
pengesa tjera në shërbimet 
që ata i ofrojnë. 
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mund të gjejmë edhe lloje të ndryshme 
të aplikacioneve siç janë: aplikacione për 
zyre, lojëra, pastaj aplikacione që e shndër-
rojnë kompjuterin në një vegël për për-
dorim të përditshëm, pavarësisht nga ajo 

se cili është profesioni ynë apo lloji i punës 
që kryejmë. 

Komponentet softuerike

Programet janë resurse logjike që mundë-
sojnë punën me kompjuter. Programi më 
i rëndësishëm i Kompjuterëve personal 
është sistemi operativ. Ky është “drejtori”, 
i angazhuar për të kontrolluar resurset 
logjike dhe fizike, duke përcaktuar prior-
itetet që janë të nevojshme në momentin e 
duhur. 
Përpos sistemit operativ, ne gjithashtu 

Në kapitullin vijues do 
të mësoni më tepër 
për sistemin operativ 
dhe gjithashtu do të 
gjeni një udhëzim si 
ta instaloni me sukses 
sistemin operativ 
Windows 7.

Sfidoni vetveten!

Sa fjalë të ndërlidhura me këtë kapitull mund t’i gjeneroni me shkronjat vijuese?                                
Shkruani ato më poshtë!

12. Bëni një xhiro virtuale përmes Machu Picchu
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Udhëzimi i gjelbër

A mund ta imagjinoni se çfarë është Kompjuteri personal i gjelbër? Ky lloj i kompjuterëve është ai i 
prodhuar me material që nuk e dëmtojnë mjedisin dhe posedon disa veçori që ndihmojnë mbrojtjen e 
ambientit.  

Këto veçori përfshijnë konsumimin e ultë të energjisë elektrike dhe komponente që emitojnë më pak nx-
ehtësi, duke reduktuar kështu emitimin e dioksid karbonit në atmosferë. Përpos kësaj, që këta kompjuter 
të konsiderohen të gjelbër duhet të jenë të paketuar me materiale që mund të riciklohen, e që mund të 
jenë të integruar në programe për përdorim të mëtutjeshëm të harduerit, pasi të ketë kaluar cikli jetësor i 
tyre. 

Kompanitë zhvillojnë produkte që janë edhe më efikase në aspektin e shfrytëzimit 
të energjisë dhe janë më të përshtatshme nga aspekti i ruajtjes së mjedisit. Ky 

treg në rritje I produkteve kompjuterike të gjelbërta, bazohet në idenë se 
ata e mbrojnë planetin dhe si rezultat ajo që është e mirë për planetin 

është e mirë edhe për neve. Në këtë mënyrë prodhuesit bëjnë për-
pjekje ditore për të mbështetur përparimin e këtij lloji të teknologjisë 
së re. 

Tash, pasi që i dini të gjitha këto, përzgjidhni sa më shumë që keni 
mundësi komponente të gjelbërta për kompjuterin tuaj. Kështu do 
të ndihmoni mbrojtjen e mjedisit. 

Ekzistojnë edicione të ndryshme të sistemit 
operativ Windows, që ju duhet ta instaloni 
në bazë të përdorimit apo operacioneve të 
secilit Kompjuter personal: 

Nëse punoni me kompjuter desktop apo 
llaptop (notbook apo netbook), ju duhet të 
përdorni sistemin operativ siç është Windows 
7. Në bazë të specifikave të tij, shërbimeve 
dhe kërkesave ky sistem do të punojë me 
lloje të ndryshme të pajisjeve të përmendura 
më lartë. 

Megjithatë, nëse jeni duke përdorur 
server, ju do të duhet të instaloni sistem 
opeativ që i përgjigjet funksioneve 
të tij, siç është p.sh. Windows Server 
2008 R2. Pëpos funksioneve të siste-
meve operative të klientëve, na duhet 
ta cekim se ky lloj I sistemeve fokuso-
het edhe në ofrimin e shërbimeve për 
përdorues të netbook-ëve siç janë faqet 
e Internetit, emailat apo hapësira për të 
ruajtur skedarë nga kompjuterët e tjerë. 
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amusing banner

Të qeshim në vete!

13. Mësoni më shumë me kursin Access 2007
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Sa keni mësuar në këtë kapitull?
Kryeni ushtrimet vijuese për të rishikuar temën e shqyrtuar

A. Klasifikoni komponentet vijuese duke i ndërlidhur fjalët

B. Nocionet në vazhdim definoni me fjalë tuaja

KOMPJUTERI

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DESKTOP

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SISTEMI OPERATIV I KLIENTIT

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

C. Kompletoni frazat në vazhdim me nocionet që mungojnë

Students use ___________ PCs at the computing lab. Being end users, teams use a ___________ system of  ___________ . The school's helpdesk has installed Microsoft's most recent operating system in 

every PC, ie.,  ___________. Besides, they have installed in PCs different applications such as  ___________ and ___________.

D. Lexoni kartën e referencave dhe prezantoni se si e keni mësuar temën e trajtuar. Çfarë nuk keni arritur deri më tash?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PJESËT PERIFERIKE HYRËSE

 PJESËT PERIFERIKE DALËSE

 MONITORI

MIKROFONI

ALTOPARLANT

XHOJSTIKU

UEB KAMERA 

TASTATURA
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9. Si quhet njëra nga portet më të populla-

rizura të jashtme, që shfytëzon energji dhe 

mundson mbushjen e bateive dhe të telefo-

nave mobil?

a. PCI-Express.

b. USB.

c. Serial.

10. Nëse më duhet të punojë me sasi të 

madhe të informatave, në të njejtën kohë, 

më duhet një kompjuter me më pak kërke-

sa.

a. E saktë.

b. E pasaktë.

c. E pacaktuar. 

5.Mikroprocesori është:...

a. Pajisje e jashtme. 

b. Pajisje e brendshme

c. Të gjitha opcionet e përmenduar më lartë janë 

të sakta. 

6. Si mund të klasifikohen pjesët periferike 

të Kompjuterëve personal?

a. Të brendshme dhe të jashtme. 

b. Hyrëse dhe dalëse.

c. Parësore dhe dytësore.

7. Cilët nga portet e mëposhtme janë lloje 

të porteve?

a. PCI dhe PCI-Express.

b. AGP. 

c. DIMM. 

8. Cilët nga kompjuterët vijues janë       

“portabël”?

a. Notebook. 

b. Desktop. 

c. Netbook. 

1. Në cilën dekadë të shekullit të 20 është 

prodhura komjuteri i parë?

a. 1930

b. 1940

c. 1960

2.Çka është sistemi binar?

a. Kod, të cilin e shfytëzojnë kompjuterët, në të 

cilin përdoren zeroja dhe njëshi. 

b. Gjuhë programuese e Internetit

c. Sistem komunikues në mes Kompjuterëve 

personal dhe përduruest të fundit.

3. Çka është hardueri?

a. Programent dhe aplikacionet të instluara në 

Kompjuterin personal.

b. Sistem operativ.  

c.Pjesa e prekshme, që përfshin komponente 

fizike të kompjuterit. 

4. Çka është softueri?

a. Sistem operativ. 

b. Aplikacion i zyrës dhe lojë. 

c. Të gjitha opcionet e përmenduar më lartë janë 

të sakta. 

Vetë vlerësimi
Tregoni njohuritë tuaja për Kompjuterët 
personal

14.Krijoni qeshjet tuaja




