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Në fund të këtij kapitulli do 
të jeni në gjendje të:

1] Zgjidhni sfidat dhe defektet 
që mund të paraqiten në pjesët 
fizike të Kompjuterëve personal.

2] Menjanoni vështirësitë 
potenciale harduerike.

3] Përdorni vegla të sistemit 
operativ për të ngritur 
performansën e pjesëve 
harduerike të Kompjuterit 
personal

4] Ndërroni ato pjesë të 
Kompjuterit personal, të cilat 
janë të dëmtuara apo nuk i 
plotësojnë nevojat tuaja. 

MBËSHTETJA  
HARDUERIKE

Në këtë kapitull do të mësoni:

 Çka është hardueri? 

 Cilat janë pjesët e brendshme të Kompjuterit tuaj 
personal?

 Si mund të zgjidhni dhe merrni masa preventive që 
do të mund të paraqiten në pjesët fizike të Kompjuterëve 
personal?

 Si mund t’i instaloni dhe ndërroni pjesët interne të 
Kompjuterëve personal?

  Cilat vegla nga sistemi operativ mund t’iu ndihmojnë 
në zgjidhjen e sfidave rreth pjesëve harduerike?
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HYRJE NË KAPITULL

Në këtë kapitull do të sqarojmë se si të zgjidhen dhe mënjanohen çështjet, që mund të paraqiten në 
pjesët fizike të Kompjuterëve personal, duke shfrytëzuar përparësitë e veglave të sistemit operativ. Së 
pari do t’i njohim komponentet e brendshme të Kompjuterit personal, vendndodhjen dhe veçoritë e 
secilit element, që është bazik për operacionet e Kompjuterëve personal. 

Ne do realizojmë disa detyra të thjeshta, që do të na lejojnë ndërrimin e komponenteve që mund të jenë 
të dëmtuara apo nuk i plotësojnë nevojat tuaja, siç janë: ndërrimi I RAM memories, instalimi i një kartele në 

portin PCI, të ndërrohet një disk i forte apo një DVD Rom. 
Më vonë do të punojmë në BIOS për të kuptuar operacionet e tij dhe mënyrën se si përmes tij mund të bëhen 
ndërrimet në komponentet fizike të Kompjuterit personal.

Ne gjithashtu do të sqarojmë disa gabime, që mund të paraqiten 
në pjesët e instaluara harduerike dhe si t’i riparojmë ato. 

Përfundimisht do të mësojmë si të instalojmë një pajisje USB, në 
mënyrë që të ngrisim nivelin e shfrytëzimit të kompjuterit. 
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Solution for configuration issues.

Obsolete or damaged drivers are the 

main cause for a component to 

operate incorrectly. Drivers search

(Product CD, Windows Updates, 

manufacturer’s website, 

Windows 7 CD).

Dynamic Update

Update and search for drivers.

Set up of new devices

Windows 7 features

General tips:

how to work 

correctly with PC’s 

internal devices

MECHANICAL 

ISSUES

CATEGORIES

OPERATING 

SYSTEM

TOOLS

Set up and replace 

internal 

components.

If there are 

operating issues or 

to enhance the PC 

performance.

Change RAM 

memory

Set up a hard drive

Change a DVD drive

Set up a TV capture 

card

HD
SupportHARTA 

KONCEPTUALE E 
KAPITULLIT

33. Audiobooks (audio libra): një mënyrë tjetër për t’u afruar letërsisë. Dëgjoni ato
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Para se të thellohemi në temën kryesore të këtij 
kapitulli, nga i cili do të mësoni se si të mbështetni 
Kompjuterët tuaj personal, sa i përket kompo-
nentëve fizike, është me rëndësi të mbani mend 
se çfarë kuptimi specifik ka hardueri. Në shkencat 
kompjuterike, ky nocion është shfrytëzuar për të 
sqaruar të gjitha komponentet fizike të prekshme 
të Kompjuterit personal. Këto komponente janë: ta-
statura, procesori, monitori, disku i fortë dhe shumë 
të tjera. Përpos kësaj, hardueri mund të klasifikohet 
në bazë të njësive të ndryshme të përfshira në 
Kompjuterët personal: 

 Central Processing Unit (Njësia Qëndrore 
procesuese)

 Mass Storage Devices (Pajisje memorizuese)

 Peripherals (Pjesët periferike)

ÇKA ËSHTË HARDUERI?

A e keni ditur se....?
...vitin 1623 Wilhelm Schickard 
krijoi kalkulatorin e parë 
mekanik, duke e bërë atë baba 
të erës kompjuterike?
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Tash pasi që e dimë se çka është hardueri, është 
koha të shohim se çka përmban Kompjuteri 
personal në brendësi të tij. Së pari, dhe kom-
ponenta më e rëndësishme siç mund të                             
shohim është motherboard (pllaka amë). Ajo i 
ndërlidhë të gjitha komponentet kur jemi duke 
e kompletuar Kompjuterin personal: diskun e 
fortë, mikroprocesorin, burimet, memorien, kar-
telën e zërit dhe e videos, portat e brendshme 
dhe të jashtme, pjesët periferike….të gjitha këto 
janë të lidhura në pllakën amë. 

Pllaka amë 

Pllaka amë është qarku 
qëndror i pajisjeve kom-
plekse elektronike, siç janë 
Kompjuterët personal. Detyra 
kryesore e saj është të ofrojë 
lidhje logjike dhe elektrike në 
kuadër të komponentëve të 
sistemit. 

T’I SHOHIM PJESËT E BRENDSHME 
TË KOMPJUTERIT PERSONAL...

34. Eksploroni fotot: vegël e suksesshmne audiovizuale  

a  MIKRO-PROCESORI

b  VENTILATORI

c  PORTAT E MEMORIES

d  PCI PORTI-apo për VIDEO KARELA

e  SERIAL ATA

f  SOURCE (BURIMI)

g  HARD DISKU (DISKU I FORTË)

h  ONBOARD VIDEO CARD (VIDEO KARTELA E INTEGRUAR)

i  PS2 PORTS (tastatura dhe miu) dhe 2  

USB PORTE

j  KARTELA E RRJETIT (E INTEGRUAR) DHE USB x2

k   EXPANSION PCI-e porat dhe PCI porti
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e  Serial –ATA Konektorët
Nëse i kushtojmë vëmendje pjesës së posht-
me të djathtë, do të mund të shohim disa 
porte të vogla me ngjyrë të kuqe. Ato janë Se-
rial –ATA konektorët, të cilët shfrytëzohen për 
të lidhur disqet e forta. Më parë, disqet e forta 
kanë përshi në strukturë e tyre IDE konek-
torët, dhe siç edhe mund të shihet në pllakën 
amë, njëra nga këto porte është mbajtur për 
shkak të arsyes së kompatibilitetit. 

c  Memory Slots
Në strukturën e pllakës amë ne mund ta gje-
jmë edhe vendin ku vendoset RAM memoria 
(slot). Mbani në mend se RAM memoria është 
e përkohshme. Në bazë të llojit të memo-
ries, të përdorur nga Kompjuteri personal 
ekzistojnë lloje të ndryshme të sllotëve por 
gjithashtu edhe teknologjia e ndërlidhur me 
ta ndërron. Memoriet për Kompjuterët e ri 
personal janë quajtur DDR2 dhe kanë shpe-
jtësi prej 533 deri 1066Mhz. Në ditët e sotme 
ekzistojnë edhe DDR3 memoriet, që kanë 
shpejtësi prej 533 deri 1333 Mhz.
d  Portet shtesë

Në pjesën e poshtme të pllakës amë mund të 
gjejmë portet shtesë, të cilat janë gjithashtu 
të njohura edhe si PCI dhe PCI Express porte. 
Përmes tyre mund të përmirësojmë opera-
cionet e Kompjuterit tonë personal, duke 
shfrytëzuar kartela shtesë të Televizionit, 
video kartela të specializuara apo lloje tjera 
të kartelave, varësisht nga detyrat që neve na 
duhet t’i kryejmë në Kompjuterin tonë per-
sonal. 

a  Mikro-procesori
Mikro procesori është njësia qendrore e 
Kompjuterit personal. Është komponenta 
që realizon dhe kontrollon operacionet 
e Kompjuterit personal. Sa më i shpejtë 
që të jetë procesori aq më i shpejtë është 
kompjuteri. 

b  Ventilatori
Meqenëse mikro procesori punon në tem-
peraturë të lartë, mbi të është i vendosur 
një ventilator i madh, i cili ofron freskim të 
vazhdueshëm.
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j  Kartela e rrjetit
Kartela e rrjetit mund të futet në pllakën amë 
apo në USB port dhe mundëson lidhjen e 
Kompjuterit personal në rrjet. Kjo realizohet 
në këtë mënyrë: lejon shkëmbimin e resur-
seve siç janë skedarët, shtypësit dhe Inter-
neti. Ekzistojnë edhe qasje në rrjet pa tela, të 
cilat kanë të njëjtat veçori, por ky lloj i rrjetit 
nuk e ka të nevojshme lidhjen me kabllo për 
të qenë në gjendje të transmetojë informata. 

memorie që nuk fshihet, siç është rasti me 
informatat kur kemi të bëjmë me ndërprerje 
të furnizimit me energji elektrike. Siç do të 
shihni më vonë ekzistojnë dy lloje të disqeve 
të forta IDE dhe Serial- ATA.

h  Video dhe kartela e zërit
Video kartela lejon përpunimin e pamjeve 
grafike në Kompjuter personal, për këtë 
arsye është e njohur edhe si “adapter grafik”. 
Kartela e zërit mundëson emetimin e zërit në 
Kompjuer personal. 

i  Portet
Portet janë terminale lidhëse, të lokalizuara 
në pjesën e përparme apo të pasme të 
Kompjuterit personal, përmes së cilave mund 
të lidhen pajisje të ndryshme. Ekzistojnë disa 
lloje të porteve siç janë: PCI, Ethernet apo 
portet serike dhe ato USB. 

f   Burimi (Source)
 Burimi është përgjegjës për furnizim me 
energji, e cila është e nevojshme për të gjitha 
pajisjet e përmendura më parë, dhe është 
e lidhur në mënyrë të drejtpërdrejtë me 
pllakën amë, dhe atë përmes kabllove. Burimi 
ofron vlera të ndryshme të tensionit dhe 

përmban një konektor me 24 pinësh. 
g  Disku i fortë (Hard drive)

Disku i fortë është një paisje e brendshme 
magnetike, ku ruhen një sasi e madhe e in-
formatave, duke përfshirë edhe aplikacionet, 
skedarët por edhe të tjerë. Ai përmban edhe 

35. A është faqja poshtë apo jeni ju? Testoni atë
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Supa e komponenteve!

Gjeni komponentet e ndryshme të brendshme, që ju i 
dini dhe rishikoni ato duke luajtur .

D P E A C N I G U T M R A U U Q 
U P D L A T M I C R O -  P R O C 
A I E O I T M O D A M D E N F E 
P T  S      V R S A D D S  
H R  O     A D A T U Z S  
A S P U U F Y E O E G T L V P O 
R L O R S S I B A A M H A T U R 
D C P C T D R O F E O S T O L S 
D R O E R E L O O C E J T J A N 
I  C H U H R  O C H M U X T C S D 
S A C T E E C O S F W I A S N U 
K E O H C A Y D O G P L O Z A N 
I M T O J F X U A E P O T Y S Z 
U O A R F I T R I T O L E U O O 
M D I S A E S O S J E G A M I U 

 

P R T S M D
M Q E X O D
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SI MUND TË RIPAROHEN ÇËSHTJET 
HARDUERIKE?

Tash pasi që i dini veçoritë e secilit kom-
ponent të Kompjuterëve personal, është 
me rëndësi të mësojmë se si t’i zgjidhim 
sfidat harduerike. Ekzistojnë dy mundësi 
për të mbështetur komponentet fizike të 
Kompjuterëve personal:

 Ndërrimi i pajisjeve të brendshme 
të Kompjuterit personal, për shkak se ato 
nuk funksionojnë më apo nuk janë të për-
shtatshme për detyrat që ne kemi nevojë t’i 
kryejmë.

 Shfytëzimi i veglave të sistemit op-
erativ për të përmirësuar operacionet e 
Kompjuterit personal.

Rregullimi dhe ndërrimi i 
komponenteve të brendshme

Një mënyrë për të mbështetur harduerin 
është ndërrimi i pjesëve të brendshme, 
kur ato nuk janë duke punuar më apo kur 
ne dëshirojmë t’i ndërrojmë ato me pjesë 
të reja, me qëllim të rritjes së performanc-
es së Kompjuterit personal. Sidoqoftë, 
këtu do të mësoni se si t’i ndërroni kom-
ponentet në Kompjuterin tuaj personal. 

E rëndësishme!

Kur jeni duke 
punuar me komponentet e 
brendshme të Kompjuterit 
personal, ju duhet të siguroheni 
se ai nuk është i lidhur në 
burim të tensionit.

36. Ide për panair të shkencës
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Si mund ta ndërrojm RAM memo-
rien?

01  Kartela e RAM memories ka një prerje të 
vogël tek pikat kontaktuese të saj. Kjo prerje 
nuk është saktësisht në mes. Duhet të kemi 
kujdes me terminalin lidhës, për shkak se ana 
në të cilën është e vendosur do të na ndih-
mojë që ta definojmë se si ta vendosim atë. 
 
02 Nëse jemi duke e parë terminali lidhës, do 

të shohim gjithashtu dy mbajtës në qoshe. 
Këta mbajtës do të hapen dhe do ta vendo-
sim kartelën brenda, në të dy anët njëkohë-
sisht, duke e shtypur ngadalë në drejtim të 
poshtëm derisa mbajtësit të mbyllen. 
Memoria tashmë është instaluar dhe është e 
gatshme për t’u përdorur. 

Mund ta ndërroni kartelën e RAM 
memories me qëllim të ngritjes së 
performancës së Kompjuterit personal. 
Sa i përket perfomancës, sa më i madh 
që të jetë kapaciteti i RAM memories aq 
më e mirë do të jetë ajo, kështu, do të 
jeni në gjendje të punoni me më shumë 

aplikacione në të njëjtën kohë. 
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DISKU SERIAL -ATA

01  Këta konektorë janë të ndryshëm. Juve 
u duhet ta lidhni kabllon nga porti i pllakës 
amë në portin e njëjtë të diskut të fortë. 

02  Konektorët e furnizimit me tension 
mund të jenë të ndryshëm. Disa prej tyre 
edhe më tutje përdorin konektorë të vjetër 
siç janë IDE, kurse të tjerët përdorin lloje të 
reja:
 

03  Pastaj duhet ta futni diskun në 
shtëpizë....dhe kjo është e tëra! Disku juaj i 
fortë i Kompjuterit personal tashmë është i 
lidhur dhe i gatshëm për punë. 

02  Duhet ta merrni kabllon IDE dhe ta 
lidhni atë në portin IDE të Kompjuterit tuaj 
personal dhe pastaj në diskun e fortë. Në 
kabllon IDE do të shihni një vijë të kuqe, e 
cila duhet të jetë afër furnizimit me tension.

03 Pasi ta keni 
kryer këtë në njërën 
kabllo të furnizimit 
lidheni diskun e 
fortë. 

04  Përfundimisht, 
duhet të shihni 
thumbin (jumper) 
në konektorin e dis-
kut të fortë. Përmes 
pozicionit të tij do 
të jeni në gjendje 
të ndërroni rolin e diskut të fortë. Përgjithë-
sisht, ai vjen i përgatitur të punojë në mënyrë 
efikase. Nëse është e nevojshme ta ndërroni 
atë duhet të konsultoheni me manualin e 
përdorimit, për të gjetur se në cilin pozicion 
duhet ta vendosni atë, ashtu që do të punojë 
në mënyrë të duhur, pasi që të jetë modifi-
kuar ai. 

A dëshironi të lidhni një disk të 
fortë?

Disku i fortë (hard disku) është një kompo-
nentë shumë e rëndësishme në Kompjuterin 
tuaj personal. Aty ruhen të dhëna të siste-
mit operativ, programet, informatat që ne i 
shfrytëzojmë për punë, muzikën që e dëgjo-
jmë, lojërat që i luajmë....të gjitha këto janë të 
ruajtura në diskun tonë të fortë.  
Në ditët tona, Kompjuterët personal përmba-
jnë disqe të forta me kapacitet më të madh. 
Ne gjithashtu mund ta ndërrojmë atë pjesë 
të Kompjuterit tonë personal. 
Të shohim se si duhet të veprojmë nëse 
dëshirojmë ta ndërrojmë diskun e fortë. 
Ekzistojnë dy lloje të disqeve të forta: IDE dhe 
Serial- ATA:

IDE DISKU

01 Nëse e nxirrni diskun e fortë do të shihni 
se ka dy lloje të konektorëve: të madhin, 
të quajtur IDE dhe të shkurtin që ka gjith-
sej katër kontakte, i cili është konektori i 
furnizimit me tension. 

Jumper 

A drive that allows to 
change the configuration or 
the way a device operates.  
-It is used to define, for 
instance, the processor's 
voltage and speed

37. Gjeini atë që ju duhet përmes Bing
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03  Pastaj duhet të merrni kartelën dhe ta 
futni atë në qarjen përkatëse derisa ajo të 
jetë lidhur në mënyrë të duhur. .

04 Pasi që të jetë lidhur ajo, mbani në 
mend se duhet shtrënguar atë në mënyrë 
që të mos dal lëvizë, kështu të sigurohet 
shfrytëzim i drejtë i Kompjuterit personal. Në 
të kundërtën është e mundur të paraqiten 
probleme potenciale me lidhjet. Nëse i kush-

toni vëmendje këtij 
rekomandimi, do t’i 
evitoni problemet në 
të ardhmen. 

multimediale, përmes 
së cilës do të mund të 
dëgjoni muzikë, të shi-
koni filma dhe shumë 
të tjera. Ndoshta do të 
dëshironit të shikoni TV 
në kompjuterin tuaj? 
Nëse kjo është e saktë do të mund të shtoni 
një TV kartelë për të mundësuar këtë. Për të 
realizuar këtë instalim duhet të ndiqet kjo 
procedurë:
01 Para se të instaloni TV kartelën,  duhet 

të hapni një vrimë depërtuese, përmes së 
cilës kartela do të komunikojë me për-
doruesin, nga aty ku do të jetë e instaluar 
me pjesën e jashtme. 

02   Pasi ta keni hapur 
shtëpizën duhet të 
identifikoni se cilat 
porte PCI posedon 
pllaka juaj amë. 

Hapat për të ndërruar një DVD 
Rom

Ndërrimi i DVD ROM -it është i ngjashëm 
me atë të diskut të fortë, sepse edhe ai ka 
gjithashtu ka dy lloje të konektorëve, IDE 
dhe S- ATA. Pasi ta keni identifikuar llojin e 
konektorit, që DVD ROM-i posedon. Ndërrimi 
dhe krijimi i lidhjeve realizohet në mënyrë të 
njejtë me atë të diskut personal të Kompjut-
erit personal. Kjo është një detyrë e lehtë, që 
ju do të jeni në gjendje ta zgjidhni brenda 
disa minutave. 

Instalimi i TV kartelës 

Komponente të ndryshme do ta shndër-
rojnë Kompjuterin personal në një qendër 

Për ta ndërruar DVD 
romin juve u duhet të 
ndiqni procedurën e 
njëjtë për ndërrimin e 
diskut të fortë. 

PCI Porti

PCI (Peripheral Compo-
nent Interconnect) Portet 
janë mundësi shtesë për 
të instaluar pajisje siç janë: 
kartelat e zërit, kartelat e zërit 
etj. Përmes saj mundësohet 
lidhja e tyre në Kompjuterin 
personal 
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SHKËMBIMI I PËRVOJAVE
"Gatishmëria është çelës i suksesit"

Në Concepción de Sacojito, 
Guatemala, ka shumë fëmijë, 
mësimdhënës dhe shkolla që 
kanë pasuruar jetën e tyre përmes 
teknologjisë. .  Laura Esther, një 
mësimdhënëse e klasës së gjashtë, 
thotë se kanë filluar të zhvillojnë 

projekte të arsimit duke integruar teknologji të re të Informimit dhe të 
Komunikimit dhe prapë janë në gjendje t’i shfrytëzojnë metodat udhëzu-
ese që gjithmonë i kanë shfrytëzuar; kështu, do të jetë më lehtë për të kryer 
detyra për ta. Në anën tjetër, César, një mësimdhënës i shkollës së fshatit, 
thotë se përditësimi i vazhdueshëm dhe gatishmëria e mësimdhësit janë 
faktorë kyç për sukses. Megjithatë, ai theksoi se “zemra” është gjëja më e 
rëndësishme që mësimdhënësi duhet të ketë, për të shndërruar procesin e 
mësimdhënies në një proces të këndshëm për nxënësit, vajzat dhe djemtë, 
e kështu të ngrisin nivelin e dijenisë  së tyre. Autoritetet udhëheqëse të 
Concepción de Sacojito thonë se në shumë raste mësimdhënësit dhe nxë-
nësit mësojnë në të njëjtën kohë, dhe kështu mundësohen metoda të reja 
të mësimdhënies, ku teknologjia luan një rol kryesor. Kështu, mësimdhë-
nësit dhe nxënësit përballen çdo ditë me sfidat për të shfaqur potencialet e 
tyre. 

Një argëtim i vogël

Gjeni rrugën e duhur për të lidhur Kompjuterin 
tuaj personal me furnizim të tensionit.

38. Merrni fotot tuaja më të hareshme



Chapter 5: Hardware Support

104104

digjital etj, do të funksionojnë menjëherë pa 
ndonjë problem apo vonesë.
Imagjinoni se jeni duke kryer një punë dhe u 
duhet të ruani të dhëna në një medium memo-
rizues portabel. Detyra është skajshmërisht e 
thjeshtë: gjëja e vetme që duhet të bëni është 
ta identifikoni një port të zbraztë të USB-s në 
kompjuterin tuaj personal dhe lidheni pajisjen 
tuaj në të. 
Windows 7 do të njohë automatikisht atë dhe 
do t’iu lajmërojë se duhet të pritni derisa pa-
jisja të instalohet dhe të verifikohet se a i keni 
drajverët e domosdoshëm në Kompjuterin tuaj 
personal apo ata duhet kërkuar në Internet. 
Pasi që ky proces të jetë kompletuar, Windows 
7 do t’iu lajmërojë se pajisja është e gatshme 

Veglat e sistemit operativ për të 
mbështetur harduerin

Tashmë keni mësuar se si të ndërroni pajisjet 
e brendshme, për të mbështetur Kompjuterin 
tuaj personal dhe ata të shkollës, por këtë 
mund ta realizoni edhe përmes softuerit.
Në atë rast, do t’u duhen drajverët, të cilët nuk 
janë asgjë tjetër pos softuer që mundësojnë 
komunikimin në mes sistemit operativ dhe pa-
jisjes përkatëse. Ata organizojnë operacionet 
dhe mundohen që “të dyja pjesët të kuptojnë 
njëra tjetrën” dhe të punojnë bashkë. 
Para se të startojmë sistemin operativ na 
duhet t’i kemi drajverët, për të qenë në gjen-
dje ta instalojmë pajisjet. 
Windows 7 përfshin teknologji të ashtu qua-
jtur Dynamic Update, e cila mundohet që 
përmes Internetit të gjejë dhe instalojë në 
Kompjuterin tuaj personal drajverët e duhur. 
Këtë mund ta aktivizoni duke klikuar në Me-
nynë Start, në Windows Update.
Në këtë mënyrë çdo pajisje, që u duhet ta 
lidhni siç janë: MP3 plejer, disku eksternal, lapsi 

për t’u përdorur. 
Pasi që të keni ruajtur materialin tuaj, 
duhet ta deaktivizoni pajisjen duke 

përzgjedhur “Remove hardware securely” 
(Largoni harduerin në mënyrë të sigurt). 
Në këtë mënyrë do të mund ta largoni atë 
duke i pasur në dispozicion informatat që i 

 Instalimi i një 
pajisjeje është 
shumë më i lehtë 
me Windows 7.
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keni ruajtur edhe në të ardhmen. 
Udhëzim i gjelbër

Sigurisht që keni dëgjuar për riciklimin, si një nga mënyrat kryesore për të mbrojtur ambientin. Ky është 
një proces që i shndërron mbeturinat në lëndë të parë me qëllim të prodhimit të produkteve të reja. 
Materialet që më së shumti mund të riciklohen janë: xhami, letra dhe kartoni, plastika, llamarina etj. Mb-
eturinat organike gjithashtu mund të përpunohen përmes procesit për prodhimin e kompostit. 

A e keni imagjinuar ndonjëherë se madje edhe pjesët harduerike mund të riciklohen?

Procesi i riciklimit të pajisjeve harduerike mbërthen në vete zbërthimin e Kompjuterëve personal dhe 
pajisjeve tjera siç janë: shtypësit, skenerët, video kamerat etj, me qëllim të shfrytëzimit të tyre dhe 
shndërrimit të tyre në komponente të vlefshme. Ky proces është një masë preventive për mos lejimin e 
shpërndarjes së pjesëve harduerike në mjedis dhe 
kështu të dëmtohet ambienti. 

Në shekullin e 21 “mbeturinat elektronike” janë duke u rritur në 
mënyrë të vazhdueshme, kështu duhet ndërmarrë masa të 
përgjegjshme sa i përket kësaj çështjej.
Nëse në shkollë, apo shtëpi, posedoni Kompjuter të vjetër 
personal ose komponente të tyre, hulumtoni mundësitë e pro-
grameve përpunuese të mbetjeve elektronik, për të ricikluar ato 
dhe të ndihmojmë kështu të mos dëmtohet mjedisi. 

Mbani në mend...
Largoni pajisjet në 
mënyrë të sigurt.

Të qeshim në vete!

39. Si funksionon syri i njeriut? Mësoni për sistemin optik
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Sa keni mësuar në këtë kapitull?
Realizoni ushtrimet vijuese pë r të verifikuar temën

A. Hapni me kujdes shtëpizën e Kompjuterit tuaj personal dhe vështroni pllakën amë, duke e krahasuar atë me pamjet e këtij kapitulli. Shkruani komponentet që mund t’i gjeni. 

Përsëritni procesin me kompjuterët e shkollës suaj.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A keni ndërruar ndonjë komponentë në Kompjuterin tuaj personal? Shkëmbeni përvojat tuaja dhe shkruani ato nëpër fletë me udhëzimet tuaja për shokët e 

klasës se si të veprojnë në të ardhmen

Nëse duhet të ndërroni ndonjë komponentë në Kompjuterin tuaj personal merrni

 në konsideratë këtë procedurë:

1. _______________________________________________________________

2. _______________________________________________________________

3. _______________________________________________________________

       Ju urojmë sukses!

C.A është ndonjë nocion që ju ende nuk e keni kuptuar? Gjeni fjalët që nuk keni kuptuar në këtë kapitull, eksploroni në Internet dhe pyetni ndonjë mësimdhënës për kuptimin e 

tyre dhe pastaj shkruani ato sqarime në fletët tuaja të referencës. 

Nocioni: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Definicioni: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

D. Realizoni një rishikim të shpejtë të kapitullit dhe verifikoni nëse i keni kuptuar qështjet e shtjelluara. Shkruani dyshimet tuaja dhe koment

et.________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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8. Sa më i madh të jetë kapaciteti i RAM 

memories aq më e mirë do të jetë perfor-

mansa e Kompjuterit personal dhe funksioni 

i tij do të jetë përmirësuar.

a. E saktë

b. E pasaktë

c. E papërcaktuar.

9. Cilët nga llojet në vazhdim janë hard 

disqe?

a. SERIAL -ATA

b. USB PORTA

c. IDE DISKU

10. Çka jaë drajuerët?

a. Pajisje fizike, që janë të lidhura në pllakën amë.

b. Aplikacionet, që shërbejnë si ndërmjetësues 

në në komunikimin në mes të sistemit operativ 

dhe pajisjeve.

c. Asnjëra nga opsionet e dhëna nuk ëshë e sakë.

5. Cila komponentë është e njohur si 

“adapteri grafik”?

a. Monitori me prekje

b. USB Flash memoria

c. Video kartela

6. Ndërrimi i pjesëve të brendshme të Kompjut-

erit personal është një mënyrë për të mbështetur 

harduerin.

a. E saktë

b. E pasaktë

7. Cila është komponenta e brendshme e 

Kompjuterit personal, që ofron furnizim me 

energji për secilën pajisje?

a. Portet

b. Burimi

c. Mikro-procesori

1. Çka është hardueri?

a. Nocion që ndërlidhet me programet dhe 

aplikacionet në Kompjuterin personal

b. Nocioni që i referohet të gjitha pjesëve, kom-

ponenteve fizike dhe të prekshme të Kompjuterit 

personal

c. Pllaka amë e Kompjuterit personal

 

2. Cilat kartela shtesë mund të instalohen 

në portet ekspanduese?

a. TV capture cards Kartelat e TV.

b. Video dhe kartelat tjera të specializuara.

c. Të gjitha përgjigjet janë të sakta.

3. Çka është disku i fortë?

a. Medium memorizues momental.

b. Pajisje magnetike memorizuse. 

c. Njësia qëndrore e Kompjuterit personal

4. Cila është pajisja përgjegjëse për kontrol-

limin e të gjitha operacioneve të Kompjuterit 

personal?

a. Mikro-procesori

b. Pllaka amë

c. Disku i fortë

Vetë vlerësimi
Përgjigjuni në pytësorin vijues dhe verifikoni se sa keni mësuar në  
këtë kapitull. 

40. Përfitoni ndihmë përmes OneNote




