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1 2 3

• hyr dhe dil me 
qetësi për mos të 
shqetësuar të 
tjerët.

• ulu vetëm te kompjuteri 
që të caktohet; shiko 
vetëm në ekranin tënd dhe 
jo në ekranin e të tjerëve.

• printimi dhe 
ndryshimet në 
kompjuter bëhen  
duke marrë leje.

• pijet dhe ushqimet
ndalohen të 
mbahen pranë 
pajisjeve elektronike.

• vrapimi ndalohet,
pasi rrezikon të 
dëmtosh veten, të 
tjerët dhe pajisjet.

• nëse ke pyetje 
apo të duhet diçka, 
ngri dorën për të 
marrë leje.

• para se të hysh në
laborator duhet të 
lash duart me 
sapun.

• sigurohu që pasi 
të lësh vendin e 
punës, ai të jetë 
i pastër.

Rregullat e qëndrimit para kompjuterit
1. Ulu drejt dhe puthite shpinën me 
mbështetësen e karriges.

2. Vendosi duart në kënd të drejtë me 
tryezën.

3. Vendosi shputat e këmbëve drejt mbi 
dysheme.

4. Vendose ekranin 50 cm larg syve. 
Lartësia e tij duhet të jetë pothuajse 
në vijë të drejtë me vështrimin tënd.

Rregullat në laboratorin e informatikës
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1
Ashtu si makina me avull e ndihmoi shumë kohë 
më parë njeriun duke i lehtësuar punën, edhe 
kompjuteri na ndihmon sot, për të kryer llogaritje 
të ndryshme në një kohë shumë të shkurtër. 
Një nga llogaritësit e parë elektronik peshonte 
30 ton, gati sa pesha e 5 automjeteve që shohim 
në jetën e përditshme. Llogaritësi quhej ENIAK 
dhe ndërtimi i tij përfundoi në vitin 1943: 
ishte i gjatë 30 metra, i lartë 3 metra, i gjerë 1 
metër dhe konsumonte energji elektrike sa 50 
apartamente. Ndërtimi i tij pati kosto të lartë.
Sot, ENIAK nuk është asgjë më shumë se makina 
e vogël llogaritëse që e mbajmë në çantë dhe që 
punon me bateri. 
Llogaritjet matematike janë një nga shumë 
problemet që mund të zgjidhim me kompjuter. 

1 Në shtypin e kohës thuhej: “Në të ardhmen llogaritësit ENIAK do t’i zvogëlohet pesha deri  
 në 1 ton e gjysmë..., në tregun botëror do të ketë vetëm 5 të tillë...”.  Këto parashikime  
 dolën të gabuara. A ke dëgjuar për parashikime të tjera të gabuara në fushën e shkencës?

2 Llogaritësit ENIAK i duheshin 30 sekonda për të kryer të njëjtin veprim që njeriu 
 e kryen për 20 orë. Si mendon, cilat ishin përparësitë që i solli jetës së njeriut kjo pajisje?   

3 Plotëso vendet bosh me fjalët:
 • e rëndësishme  • argëtuese  • e domosdoshme • e leverdishme  • e këshillueshme   

 Zgjidhja e problemeve 
me anë të kompjuterit

Disa punonjëse duke mbajtur pjesë të ENIAK.

Llogaritësi ENIAK dhe një punonjës.

 a Të luash një lojë në kompjuter është _______________  . 

 b Të krahasosh çmimet e një produkti në internet është _______________  . 

 c Të kontrollosh oraret e nisjes së autobuzëve në internet është _______________  . 

 ç Të verifikosh fakte të ndryshme me anë të internetit është _______________  .  

 d Të kryesh një detyrë me kompjuter është _______________  .
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                John Nepper (Xhon Neper) është 
shpikësi i logaritmeve. Me anë të tyre shumëzimi, 
pjesëtimi dhe rrënja katrore, kthehen në mbledhje dhe 
zbritje. Për të kryer llogaritje, në vitin 1617, ai ndërtoi 
disa “shkopinj”, të cilët mbajnë emrin e tij: "Shkopinjtë 
e Neperit". A e gjen dot si punon ky "kompjuter" 
fantastik? Shkrimi i rezultatit fillon prej shifrës së fundit.

4 A njeh mjete apo pajisje që janë zhvilluar shumë 150 vitet e fundit? Bëj një kërkim në internet 
 me ndihmën  e mësueses/it apo prindërve. Pasqyroje kërkimin sipas modelit më poshtë. 

A e di se "Mekanizmi i Antikiterës" dhe "Shkopinjtë e Neperit"...?

           Gjatë kërkimeve arkeologjike, janë 
gjetur objekte “të çuditshme”, të cilave shumë më 
pas u është mësuar kuptimi. Më interesanti është: 
“Mekanizmi i Antikiterës” (Antikitera është ishull grek). 
Objekti-"kompjuter" (i vitit 31 pas Krishtit), shërbente 
për llogaritje astronomike. Sot, shkencëtarët kanë 
zbuluar se me pak ndryshime, ai mund të shërbejë 
edhe si mjet shumë i mirë për të llogaritur.  

Viti 31

Viti 1617

1876 1919 1927 1963 1973 1997 2019

Mekanizmi i Antikiterës

Shkopinjtë e Neperit

Mos harro! Ti nuk e ke mbushur moshën për të patur adresë elektronike, 
prandaj për t'i bërë pyetje faqeve zyrtare shkencore, të duhet ndihmë nga më të rriturit.
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Zgjidhja e problemeve me kompjuter, bën që: 
 •  të jemi më të saktë     • të fitojmë kohë        • të lodhemi më pak.

Që informacioni të përpunohet nga kompjuteri, ai duhet të 
"transformohet" që të jetë i kuptueshëm prej tij.  Ai duhet të kodohet. 
Në botën e kompjuterit, informacioni i koduar quhet e dhënë.

Në kompjuter informacionet përpunohen shpejt dhe saktë.  

6 Plotëso në ushtrimin më poshtë vendet bosh me fjalët:

5 Përpunimi i informacioneve me kompjuter përdoret në të gjitha fushat e studimit. 

 Shkruaj në fletore tri fushat më të rëndësishme për ty dhe arsyen pse.

• instrumente   • të rregullt   • të shkurtër   • të vërtetë   • shpejt   • teknigraf   • dosjet
• shpejtësi   • memorie elektronike   • makinë   • saktësi   • dokumentet   • të thjeshta

Para shumë vitesh

1

2

3

4

5

Shkruhej me dorë ose me 

_______________ shkrimi.

Vizatohej mbi tavolinë ose mbi një 

“makinë”  të quajtur _______________ .

Llogaritjet matematikore bëheshin 

me dorë ose me makina shumë 

_______________ elektronike.

Për të bërë muzikë duheshin 

_______________ muzikore, disa 

muzikantë e ndonjëherë e gjithë 

orkestra!

_______________ dhe _______________ 

ruheshin në dollapë, ku mbusheshin me 

pluhur.

Me kompjuter shkruan më _______________

dhe në mënyrë _______________.

Me kompjuter vizaton me më shumë 

_______________ dhe _______________.

Kompjuteri është aq "i zgjuar", sa mund të 

kryejë veprime shumë të ndërlikuara në kohë 

shumë _______________.

Kompjuteri “di” t'i imitojë të gjitha 

_______________ muzikore aq mirë, sa të 

duket se je duke dëgjuar një orkestër 

_______________!

_______________ e _______________ 

që ruheshin në dollapë, sot ruhen në 

_______________ _______________ 

aq të vogla, sa mund t'i mbash në xhep! 

1

2

3

4

5

Por, cili është kuptimi i fjalës "informacion"?
“Informacion”, është fakti i përftuar ose i mësuar për diçka apo dikë.

7 Përshkruaj në fletore makinën llogaritëse ENIAK. Vizato një skicë të llogaritësit.

8 Pyet të afërmit nëse punojnë me lap-top. Kërko të dish se për sa kohë harxhohej bateria  
 në të kaluarën dhe për sa kohë harxhohet sot. Si mendon, nga se varet ky fakt?

Sot
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Çdo informacion (e dhënë) që i jepet kompjuterit, si: program, ___________,  _____________, 

_______________  matëse _______________  e  _______________ është __ose __ .  

Ai quhet ____ . Një ____ mund të marrë _______________  vlerën 0 ose 1. 

Një ____ nuk mund të marrë kurrë vlerën 2, 3 apo ___ . 

Kombinimi i  _____  biteve, quhet _______. 

"Alfabeti" 
i kompjuterit
dhe njësitë 
matëse2

0 dhe 1 quhen bit. 1 bit merr vetëm gjendjen 0 ose 1. 8 bit = 1 bajt P.sh.: 01001110 = 1 bajt. 
Biti është njësia matëse më e vogël e informacionit.
 

1 Plotëso vendet bosh me fjalët më poshtë. Disa fjalë duhet t'i përdorësh më shumë se një herë.
 • bit       • 0      • fjalë     • kombinimin       • 8       • më e vogël     • 1 
 • njësia       • tingull     • bajt     • informacionit     • vetëm     • 15        

01000001

01100100

01100001

cfare
po 

thote?po 
tregon 

emrin e saj.
THOTE QE 

quhet
ADA.

..

..

.. ..

Kompjuterët më modernë nuk janë ende 
në gjendje të kuptojnë plotësisht gjuhën 
e njeriut. E vetmja gjuhë që ata kuptojnë 
është gjuha e makinës (kompjuterit). 
Gjuha e makinës ka alfabet shumë “të 
çuditshëm“, jo me 36 shkronja si alfabeti ynë, 
por vetëm me dy shifra: 0 dhe 1. 
Kjo gjuhë quhet gjuhë binare. 
Të gjitha të dhënat "përkthehen" në 
kombinime të ndryshme të këtyre dy 
shifrave, që kur kombinohen me njëra-tjetrën 
formojnë “fjalë“ e “fjali“ shumë të sakta. 
Ato i kupton vetëm makina (kompjuteri). 

P.sh., kombinimi: 01100001 për ne nuk ka kuptim, ndërsa në alfabetin 
e kompjuterit, ky kombinim me tetë shifra është shkronja a.
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2 Bëj një kërkim në internet me ndihmën e mësueses/it dhe gjej se si quhet emri i kodit 
 me 8 bite. Për lehtësi, mos harro se kodi përbëhet vetëm nga dy shifra. Gjej tabelën 
 e kodit dhe shkruaj në fletore emrin tënd me këtë kod. 

4 Bëj një kërkim në internet me ndihmën e mësueses/it dhe gjej kodin me 8 bite për 
 shenjat e pikësimit: pikë ( . ), pikëpyetje ( ? ) dhe kllapë majtas ( ) ).

3 Sa bajt zë (harxhon) në memorie emri yt? Sa bite janë ato?

Më lart paraqitet shkronja a e vogël e shtypit me 8 bite. Ashtu si a-ja, çdo numër, shenjë 
pikësimi, shkronjë e madhe apo e vogël, simbol etj., që të kuptohet nga kompjuteri 
kthehet (kodohet) në një varg prej 8 bitesh (1 bajt). 
Bit quhet ndryshe edhe qeliza më e vogël e memories (kujtesës) së kompjuterit. 
Çdo shkronjë, numër apo simbol, zë (harxhon) në memorie 1 bajt.

byte (b)

kilobyte (Kb)

Megabyte (Mb)

Gigabyte (Gb)

Terrabyte (Tb)

Petabyte (Pb)

1 kb = 1024 b

1 Mb = 1024 kb

1 Gb = 1024 Mb

1 Tb = 1024 Gb

1 Pb = 1024 Tb

Në gjuhën angleze fjala bajt shkruhet 
"byte" dhe shkurtesa e saj është b.
Ashtu si edhe njësi të tjera matëse, 
p.sh., kilogrami për masën apo metri për 
gjatësinë, edhe bajti ka shumëfishat e tij.

shkronja a e vogël e shtypit

Kodimi i emrit Ada, është kështu:

Kodi i shkronjës A (e madhe e shtypit), nuk është i njëjtë me atë të shkronjës a (e vogël e shtypit).

Emrit Ada zë në memorien e kompjuterit 3 bajt ose 24 bit (3 shkronja x 8 bit = 24 bit).  

1 bajt = 8 bit

1 bit

0

0 0 0

0

0 0 0

0

0 0 0

0

0 1 0

0

0 0 0

1

1 0 1

1

1 1 1

1

0 1 1

A d a

5 Vendos sipas rendit rritës njësitë më poshtë:
 • Megabyte    • Petabyte     • byte     • Terrabyte     • kilobyte     • Gigabyte
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6 Plotëso tabelën duke përdorur rregullën e treshit dhe makinën llogaritëse.

Programi "WordPad", shërben vetëm si makinë shkrimi elektronike dhe e ka madhësinë 
879b. Programi "Illustrator" që monton imazhe, shkrime dhe efekte për reklamat,
e ka madhësinë 879Mb. Programi "Illustrator" është rreth 800.000 herë më i madh se 
"WordPad". Programet kanë madhësi të ndryshme, në varësi nga funksioni i tyre. 
Sa më shumë aftësi të ketë programi, aq më i madh (i rëndë) është ai. Sa më shumë 
programe të ruajmë, aq më shumë vend zënë ato në HD (memoria e përhershme). 

• 1 Gb =   1024 Mb

• 1 Mb = _____ kb

• 2 Tb = _____  Gb

• 1 Gb = 1073741824 b

• 1 Mb = ______________b

• 1 Tb = ______________ kb

• 1 Gb = _________ kb

• 2 Mb = _________kb

• 1 Tb = _________ Mb

7 Zbato veprimet (instruksionet) për të  
 parë sesa vend zë në memorie një   
 program ose një dosje (p.sh.: programi  
 "Calculator", "Windows Media Player" 
 ose dosja "Microsoft Office").
 Shkruaj madhësinë e tyre në tabelën 
 më poshtë.

8 Bëj një kërkim në internet me ndihmën e mësueses/it apo prindërve, për të ditur se 
 çfarë është "ALEXA". A e kupton "ALEXA" plotësisht gjuhën e njeriut?

9 Bëj një kërkim në kompjuter për programet e instaluara dhe madhësinë e tyre. Bëj në fletore  
 një tabelë klasifikimi ku do të pasqyrosh rezultatet e kërkimin tënd. Mundohu t'i radhitësh  

 programet sipas vendit që zënë në memorie (madhësisë së tyre).

1 Kliko mbi START me butonin 
e djathtë të mausit

2 Zgjidh "Open Windows Explorer"

3 Shkruaj "Calculator" te pjesa e kërkimit

4 Kliko mbi "Calculator" 
me butonin e djathtë të mausit

5 Zgjidh "Properties"

6 Zgjidh "General"

7 Lexo "Size"

PROGRAMI 1 PROGRAMI 2 DOSJA 1

Por, cili është kuptimi 
i vërtetë i "0" dhe"1"?
“0”  dhe“1” janë sinjale 

elektrike që "udhëtojnë" 

në qarqet elektronike të 

kompjuterit. Me gjendjen "0" kompjuteri  kupton se në qark nuk kalon rrymë elektrike 
(ashtu si në figurën më lart, ku llamba nuk ndriçon).

Me gjendjen "1" kompjuteri  kupton se në qark kalon rrymë elektrike 
(llamba ndriçon).
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3
Kompjuterin mund ta krahasojmë me një kuti, me të cilën lidhen pajisje. Nëpërmjet 
këtyre pajisjeve informacioni "hyn" dhe "del "nga kutia. Brenda “kutisë” ndodhen: skeda 
mëmë, procesori, memorie të ndryshme, karta grafike, karta e zërit etj. Në figurën më 
poshtë, drejtimi i shigjetës tregon nëse pajisja jep apo merr informacion nga “kutia”.

Pajisjet që japin informacion në kompjuter, i quajmë pajisje hyrëse. 
Pajisjet që marrin informacion nga kompjuteri quhen pajisje dalëse. 
Ka edhe pajisje që njëkohësisht edhe japin, edhe marrin informacion nga kompjuteri. 
Këto quhen pajisje hyrëse-dalëse. 

Pajisje që vetëm 
jep informacion

Pajisje që vetëm 
merr informacion

Pajisje që edhe jep 
edhe merr informacion

• printeri
• kufjet
• ekrani 
• altoparlanti
• HD i jashtëm
• celulari
• aparati fotografik

• mausi
• celulari
• tastiera
• aparati fotografik
• HD i jashtëm
• mikrofoni

1 Plotëso tabelën më poshtë.

Për fjalë të veçanta dhe fjalë në gjuhën angleze do të të ndihmojë fjalori në fund të librit!

Pajisjet brenda 
dhe jashtë 
kompjuterit
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N. 1

N. 1

N. 2

N. 2

N. 3

N. 3

N. 4

N. 4

N. 5

N. 5

N. 6

N. 6

N. 7

N. 8

Një mënyrë e rregullt organizimi, është grumbullimi i të dhënave të të njëjtit lloj brenda 
një dosjeje. Në shembullin më lart, të gjithë filmat janë grumbulluar në dosjen me emrin 
"FILMA".  HD/ Familja GASHI/ jona/ FILMA
Brenda në këtë dosje janë krijuar nën-dosje të veçanta, që i klasifikojnë filmat në: 
dokumentarë, fantastiko-shkencorë etj. Edhe nën-dosjet, janë të ndara sipas vitit dhe muajit.

"File Explorer" është organizuar sipas strukturës pemë, ku duke klikuar kalohet në 

nivel tjetër, ashtu siç tregohet në shembullin më poshtë:

FILMA

Dokumentarë

2018

1 shkurt 1 qershor

Trilogjia THOR H. Poter 3 

THOR 1 THOR 2 THOR 3

2 korrik 1 Himalajet

1 Gara BMX 2 Galileo 1 Vlora Doc.

2 tetor

20162019

Fantastiko-shkencorë

HD

Familja GASHIC E

mami

Dokumente pune Familja

2018

1 shkurt

foto

1 ek.3 1 ek.7 1 u.3 2 u.3 3 u.32 ek.32 alaska 3 skema

video

2019 2019

tekst

2019

Pushimet

1 Shkodra 2 Pogradeci

Fatura e-Libra shkolla pushimet FILMA

babi jonagenti

2018
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7
1 Lexo përkufizimet dhe shkruaj për çfarë bëhet fjalë.

a) Fakt i mësuar për diçka ________________ 

b) Përpunohet saktë dhe shpejt në kompjuter 

________________ 

c) Informacion i koduar në kompjuter 

________________

ç) Gjuha që kuptojnë kompjuterët 

________________

d) Gjuha me dy shifra ________________

dh) Pajisje që japin dhe marrin informacion 

nga kompjuteri _______________

e) Kombinimi i 8 biteve ________

ë) Qeliza më e vogël në memorien 

e kompjuterit _______

f) Teknikë që përpunon informacionin 

me kompjuter _______________

g) Shumëfish i Terrabyte _____________

gj) Karakteristikë kryesore e memories 

_______________

h) Karakteristikë kryesore e procesorit 

_______________

bit Gigabyte kiloHertz Hertz

MegaHertz Terrabyte

bytebyte

0101 1111 1 1110 0101

1300 0100
MHz

0100 0000
Gb

0100 000 0101

01

010
Tb

00
HzKHz b

2

1

0

2 Lidh shifrat me etiketën e duhur. 3 Lidh madhësitë me etiketën e duhur. 

4 Për secilin pohim, shëno me V (e vërtetë) ose G (e gabuar).

• Shpejtësia e procesorit matet me byte dhe shumëfishat e tij.

• Çdo byte është kombinim i vetëm tetë shifrave. 

• Një shkronjë në kodin binar përfaqësohet nga një byte.

• Shpejtësia e procesorit matet me byte.

• Çdo byte është kombinim i vetëm tetë shifrave. 

• Një shkronjë në kodin binar përfaqësohet nga një byte.

• 0 dhe 1 janë sinjale elektrike.
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8
Ndërto kompjuterin tënd! 
• Në klasën e katërt ndërtove "hardiskun" special, ku 

ruajte gjithë punët që bëre me kompjuter: vizatimet, 

shkrimet, intervistat dhe kërkimet e tua. 

• Këtë vit, puna e parë që do të ruash në "hardisk" është 

një kompjuter, që do ta ndërtosh me fletë kartoni, 

sipas modelit në faqen 8. Kompjuteri shërben për të 

kryer llogaritje matematike. Ai përdor "shkopinj" që 

quhen "Shkopinjtë e Neperit". 

• Ky kompjuter është "pak" i vjetër: ai është shpikur 

në vitin 1617, prandaj vështirësia në përdorim është 

e madhe. Megjithatë, ti mund të llogarisësh me të

 fare lehtë shumëzime të ndryshme. 

• Për veprimin e pjesëtimit, rrënjës katrore apo 

shumëzimit me shumë faktorë, me ndihmën e 

mësueses/it apo prindërve, mund të shohësh 

dokumentarë në YouTube. Fjala kyçe për kërkimin në 

internet është: "Napier's Bone".

• Mos harro: kjo "tabelë shumëzimi" për vitin 1617 

ishte shumë e përparuar! Ajo është paraardhëse 

e kompjuterëve të sotëm!

Mos harro që shkrimi i rezultatit fillon nga shifra e fundit. 
Kur mbledhja = 10, shkruaj 0 dhe shtoji 1 shifrës majtas.

• HD "special" ishte një 
kuti kartoni, e cila u 

zbukurua me memoriet  
Floppy dhe CD. 

Ti mund ta përdorësh 
HD "special" edhe këtë 

vit për të ruajtur aty 
të gjitha punët që do 

të bësh në lëndën TIK/
Informatikë.  
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A - Llogaritësi ENIAK peshonte:
1 3 ton;
2 30 ton;
3 100 kg.

B - Informacioni është: 
1 njësi matëse në kompjuter;
2 pjesa më e vogël e memories;
3 fakt i mësuar për diçka ose për dikë.

C - Informatika është:
1 bashkësia e teknikave që studion      
   kompjuterët;
2 bashkësia e teknikave që studion  
   informacionin;
3 shkenca që studion rrjetet e ndryshme.

Ç - Kuptimi i fjalës "e dhënë" 
në botën e informatikës është:
1 informacioni i vërtetë;
2 informacion i koduar në 0 dhe 1;
3 informacioni i gabuar.

D -  Njësia matëse më 
e vogël e informacionit quhet:
1 bit;
2 byte;
3 megabyte.

Dh - Byte është kombinimi: 
1 01001112;
2 01300110;
3 01000000.

E - Madhësia e programit varet:
1 nga funksioni i tij;
2 nga kompania që e ka prodhuar;
3 nga çmimi që kushton për ta blerë.

Ë - Me shprehjen "brenda kompjuterit" 
kupton diçka që:
1 dërgon të dhëna në kompjuter;
2 është e lidhur me skedën mëmë;
3 është brenda kutisë së njësisë  
   qendrore.

F - Karakteristika kryesore e procesorit 
është:
1 pesha;
2 madhësia;
3 shpejtësia.

G - Karakteristika kryesore RAM-it është:
1 madhësia;
2 shpejtësia;
3 përmasa.

Gj - Funksioni i programit në SO të 
ndryshme:
1 ndryshon;
2 nuk ndryshon;
3 varet nga viti i prodhimit të SO.

H - Organizimi i rregullt i të dhënave 
bëhet sipas strukturës: 
1 pemë;
2 binare;
3 matematikore.

I - Për të parë organizimin e të dhënave 
në kompjuter të ndihmon:
1 Computer Panel;
2 File Explorer;
3 Start.

J - Në botën e informatikës dosje quhet: 
1 një pjesë e memories RAM;
2 një vend virtual në HD, ku grumbullohen  
    skedarët;
3 një vend virtual në RAM, ku grumbullohen  
    skedarët.

Zgjidh përgjigjen e saktë.


