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Bislim Lekiqi
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Bislim Lekiqi
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Mainframët
Mainframët janë kompjuterë të fuqishëm dhe të
mëdhenj, jashtëzakonisht të shtrenjtë të cilët
kryesisht shfrytëzohen nga organizatat e mëdha për
aplikim kritikë, p.sh. procesimi i statistikave të
ndryshme për klientë, porcesim të transaksioneve
bankare apo financiare etj.
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PC:
Termi PC për herë të parë është përdorur në vitin 1981 nga IBM me rastin e
zbulimit të kompjuterit të parë personal.

Kompjuteri personal quhet cilido kompjuter tek i cili madhësia, kapaciteti dhe
çmimi e bëjnë për përdorim individual, dhe i cili do të përdoret nga shfrytëzuesi.
Kompjuter personal mund të jenë: Kompjuterët desktop, Laptopët, tablePC ose
palmtopët (kompjuterët e dorës).
PC shërbejnë për kryerje të punëve të ndryshme si kalkulime, shkrim të
dokumenteve, shfletim në internet, rruajtje të dokumenteve etj.
Laptopi është kompjuter i madhësisë më të vogël, kompakte peshon 1 deri 3 kg
dhe është më i përshtatshëm për shfrytëzuesit mobil.

Palmtop janë më të vegël përafërsisht sa shuplaka e dorës.
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PDA
Personal digital assistant ose PDA është një pajisje mobile, e cila shfrytëzohet
për organizimin e shënimeve, kontakteve si dhe për kyçje në Internet.

Modelet e reja të pajisjeve PDA posedojnë monitorë me ngjyra dhe mundësi
audio-vizuale, ashtu që mund të shfrytëzohen edhe si telefona mobil (smart
phones), shfletues të Internetit (web browser) ose sikur PMP (portable media
player). Pajisjet PDA mund të shfrytëzohen edhe për kyçje në Internet dhe
intranet.
PDA-të më të njohura të cilat përdoren në botën e biznesit janë: BlackBerry dhe
Palm Treo.
PDA përbëhet nga:

- touch screen (ekrani që reagon në prekje), i cili përdoret për futjen e të
dhënave.
Mirëpo, ekzistojnë PDA të cilat mund të mos posedojnë touch screen. Në këto
raste futja e shënimeve bëhet përmes tastierës.
- kartela memorike,e cila përdoret për ruajtjen e shënimeve.
- pjesa për ndërlidhje, e cila mund të jetë Bluetooth ose WiFi. Me ndihmën e
kësaj pjese, PDA mund të lidhet me tastierë, kufje (headset) dhe GPS. (sistemin
për
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pozicionim dhe navigim).
- Software-i cili instalohet në PDA përmban: kalendarin për termine, librin e
adresave për menaxhimin e kontakteve, programin për shënime dhe to-do list (
lista e punëve që duhet bërë). Në PDA janë të instaluara edhe programet për Email dhe për shfletim të Internetit.
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SmartPhone
Smartphone (telefoni i mençur) është një telefon mobil me funksione të
kompjuterit personal (PC -Personal Computer). Në industrinë e telefonisë nuk
ekziston një përkufizim standard për smartphone-in. Për disa, smartphone-i
është një telefon me sistem operativ, që siguron një platformë për instalimin dhe
ekzekutimin e llojeve të ndryshme të programeve aplikative. Kurse për të tjerët,
smartphone-i është një telefon me mundësi të dërgimit/marrjes së E-mailave,
shfletimit të Internetit dhe leximit të librave elektronik (ebooks).
Me fjalë të tjera, smartphone-i është një mini kompjuter që ka funksione të
telefonit.
Smartphone-i i parë është quajtur Simon dhe është dizajnuar në vitin 1992 nga
IBM. Më 1996, Nokia e lanson smartphone-in Nokia Communicator 9000. Më
pas vazhdojnë edhe kompanitë tjera me prodhimin e smartphone-ave siç janë
Ericsson, RIM, Apple etj. Aktualisht, smartphone-at më të popullarizuar janë
Apple –Iphone dhe RIM-BlackBurry.
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Media player
Media player është një pajisje elektronike, e cila bënë ruajtjen e muzikës, video
klipeve, fotografive etj. Si media player konsiderohen të jenë edhe Digital Audio
Player (DAP), të cilët përveç ruajtjes, mund të bëjnë edhe shfletimin e
fotografive dhe ekzekutimin e video klipeve.
Nganjëherë, edhe telefonat celular referohen si media player, për shkak të
posedimit të funksionit playback.
Pajisja më e popullarizuar për ruajtjen e muzikës, lojërave dhe shënimeve tjera
është Ipod i prodhuesit të njohur të kompjuterëve Apple.
Media player përbëhet nga monitori LCD ( liquid crystal display), i cili shërben
për paraqitjen dhe shfletimin e mediave (muzikës, foto, video), mikroprocesori
dhe njësia për
ruajtjen e të dhënave. Por, disa prodhues të media player-ëve, në pajisjet e tyre
ofrojnë edhe mundësinë e incizimit të videove me ndihmën e mikrofonave të
integruar, kabllove ose radiove (FM tuner). Prodhues të tjerë ofrojnë mundësinë
e leximit të kartelave memorike ose edhe lojërave të ndryshme.
Të gjithë prodhuesit e këtyre pajisjeve e përkrahin:
• audio formatin MP3 ose WMA (Windows Media Audio)
• video formatin MPEG-4 , WMV (Windows Media Video) dhe AVI
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• formatin e fotografive JPEG, ose GIF, PNG, TIFF
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Shtëpiza përmban të gjitha pjesët esenciale të kompjuterit, duke filluar prej
pllakës amë, pastaj CPU-së apo njësisë qendrore të përpunimit, pastaj
memorien, hard diskun, pajisjen për furnizim me energji elektrike, kartelën
grafike, kartelën e zërit, kartelën për rrjet, portat lidhëse për pajisjet
hyrëse/dalëse etj.
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Pllaka amë apo motherboard gjendet brenda shtëpizës dhe në këtë pllakë
vendosen të gjitha pjesët vitale për punën me kompjuter siç është CPU-ja
(Central Processing Unit – njësia qendrore e përpunimit ), RAM Memoria, portat
e ndryshme etj.
CPU-ja, procesori apo njësia qendrore e përpunimit është truri dhe zemra e
kompjuterit, në këtë pjesë ekzekutohen të gjitha operacionet, kalkulimet e
ndryshme dhe ekzekutimin e sistemit operativ, ekzekutimit e aplikacioneve
aplikative etj.
Procesori tërë kohën komunikon me RAM memorien për të realizuar punën e tij.
Procesori përbëhet prej ALU njësisë aritmetike logjike dhe CU njësisë së
kontrollimit.
Shpejtësia apo takti i punës së procesorit përcakton shpejtësinë e kompjuterit.
Matet me MHz dhe GHz ku 1000 MHz = 1 GHz
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Memoria paraqet vendin ku ruhen shënimet.

RAM
RAM-i është memoria kryesore punuese e përdorur nga kompjuteri.
Në RAM (Random Access Memory) - vendosen të gjitha të dhënat, gjatë ekzekutimit dhe
kryerjes së veprimeve.
RAM organizohet në adresa ku secili byte është i adresuar, këto adresa shfrytëzohen si hapësirë
punuese për ruajtjen e shënimeve të përkohshme.
Përmbajtja e RAM memories është e përkohshme dhe zbrazet me rastin e ndërprerjes së
furnizimit me energji elektrike.
Kapaciteti i RAM memories matet me MigaBajt, zakonisht janë prej 256 MB e deri në GigaBajt
memorie.
Ekzistojnë dy lloje të RAM memories:
• DRAM (Dynamic Random Access Memory) dhe
• SRAM (Static Random Access Memory)
ROM
ROM (Read Only Memory) – memoria vetëm për lexim dhe shfrytëzohet për vendosjen e
informatave shartuese të sistemit kompjuterik.
Përmbajtja e ROM-it është e përhershme dhe nuk humbet me rastin e ndërprerjes së energjisë
elektrike.
ROM Bios (Read Only Memory Basic Input Output System) është i vendosur në pllakën amë dhe
përmban softuerin e nevojshëm i cili bënë diagnostifikimin apo verifikimin e kompjuterit para se
të fillohet me ngarkimin e sistemit operativ.
Flash BIOS
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Ka të njëjtën funksion sikurse ROM BIOS-i vetëm se kjo memorie shfrytëzohet
për të ruajtur softuerin e ri (BIOS-in) me rastin e upgrade-it të tij me një version
me të ri dhe më të sigurtë.
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Pajisjet hyrëse mundësojnë futjen e informatave në kompjuter, pjesët më kryesore hyrëse janë miu dhe tastiera.
Miu (Mouse)
Është njësi hyrëse dhe mundëson për zgjedhjen e menyve dhe ikonave, zhvendosjen etj.
Me gomë
Optikë
Tastiera (Keyboard)
Është njësi hyrëse që mundëson futjen e informatave në kompjuter, përbëhet prej tasteve (shkronjave, numrave,
simboleve të ndryshme) dhe tasteve funksionale (ESC, Enter, backspace, enter, shift ...)
Tracker ball
Po ashtu është njësi hyrëse alternativë e miut tradicional dhe përdoret më shpesh nga dizajnerët grafikë, për arsye se
ka precizitet dhe kontroll me të madh gjatë punës me kompjuter.
Skaneri
Është njësi hyrëse që mundëson leximi e tekstit apo ilustrimeve të ndryshme nga letra.
Materialin e lexuar nga letra e përkthen në informatë të kuptueshme për kompjuterin.
Touch Pad
Është pajisje hyrëse sidomos është e vendosur në laptop dhe reagon në shtypje.
Light pen
Pajisje hyrëse me detektor të ndjeshëm ndaj dritës i cili mundëson zgjedhjen e objekteve të dëshiruara në ekran.
Joystick
Pajisje hyrëse që shërben për të luajtur loja të ndryshme në kompjuter.
Mikrofoni
Është pajisje hyrëse që shërben për shndërrimin e zërit të njeriut në sinjalit të përpunueshëm për kompjuter.
Web kamera
Është pajisje hyrëse dhe shfrytëzohet për video komunikim të drejtpërdrejtë.
Kamera digjitale
Është sikurse kamera tradicionale me shirit magnetik, vetëm se tani video-ja është e ruajtur në formë elektronike dhe
shumë lehtë bartet në kompjuter.
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Pajisjet Dalëse
Pajisjet dalëse shërbejnë për nxjerrjen e informatave nga kompjuteri, pajisjet kryesore dalëse janë monitori dhe
shtypësi.
Monitori
Monitori apo ekrani është pajisja më kryesore dalëse e kompjuterit dhe shfrytëzohet për shfaqjen e informatave
përdoruesit të kompjuterit.
Rezolucioni i kompjuterit matet me piksela p.sh. 17 inch kanë rezolucion 1024x768 piksela dhe mund ti paraqesin më
shumë se 16 milion ngjyra të ndryshme.
CRT – ekrane me gypa me rreze katodike
LCD – Monitorë të rrafshët.
Projektori
Shfrytëzohet për paraqitjen e përmbajtjes së ekranit në murin e prezantimit apo pëlhurën e bardhë dhe shfrytëzohet
zakonisht me rastin e prezantimit.
Altoparlantët
Pajisje shtesë dalëse për të paraqitur zërin
Shtypësit
Shtypësit janë pajisje dalëse të cilat të dhënat në ekran i shtypin në letër.
Laserik
Shtypësit laserikë mundësojnë shtypje të shpejtë dhe të një cilësie shumë të lartë duke shfrytëzuar një laser të vogël.
Ekzistojnë shtypës bardh e zi dhe kolor (4 tonerë).
Tonerët janë ngjyrat e shtypësit.
Ink-Jet
Janë po ashtu shtypës mirëpo puna e tyre bazohet në spërkatjen e faqes me ngjyrë të jonizuar, kualiteti i shtypjes
është i lartë por më i dobët se ai laseikë me rezolucion 300 pika për inch.
Matricorë
Janë shtypës që punojnë duke shfrytëzuar shiritin e ngjyrës dhe gjilpërën.
Plotter-i
Është po ashtu njësi dalëse për shtypje në letër vetëm se në këtë rast përdor letër me dimensione më të mëdha.
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Pajisjet Hyrëse/Dalëse
Janë pajisje kompjuterike edhe hyrëse edhe dalëse.
Modemi (Modulator/Demodulator)
Shërben për kyçje të kompjuterit në internet përmes sistemit të telefonisë fikse duke shndërruar sinjalin
analog në të dhëna digjitale.
Kartelat e rrjetës LAN dhe WAN
Shërbejnë për kyçje të kompjuterit në internet përmes sistemit kabllor apo pa tela.
TouchScreen-i është video monitor që reagon me prekje në pozicionin e caktuar në ekran.
Kartela Grafike
Video Kartela grafike është një RAM memorie e instaluar në video adapterin i cili para se të vendos ndonjë
imazh në ekran së pari vendoset në një adresë memoruese në këtë kartelë.
Sasia memoruese e kartelës grafike ka rëndësi sidomos nëse kompjuteri do të shfrytëzohet për punë me
grafikë (foto/video apo lojëra).
Kartela e zërit
Zakonisht kartela e zërit në kompjuterët e sotit është e integruar mirëpo kurdo ju mund të vendosni në
kompjuterin tuaj kartelë zëri e cila shërben për zë për performanca më të mira apo edhe në rast të prishjes.
Porti Serik
Prizë e vendosur në pllakën amë që gjendet prapa në shtëpizë quhet zakonisht me COM1 dhe COM2 dhe
shërben për komunikim serik p.sh. modemi.
Porti Paralel
Prizë e vendosur në pllakën amë pjesa mbrapa e shtëpizës dhe nevojiten për kyçjen e pajisjeve për
komunikim paralel siç mund të jenë printerët dhe quhen LTP.
USB (Universal Serial Bus) është një interfejs, i krijuar për zëvendësimin e porteve serike dhe paralele të
kompjuterit. USB shërben për ndërlidhjen e kompjuterit me pajisjet periferike siç janë: miu, tastiera, kamera
digjitale, shtypësit, hard disqet eksterne, media player etj.
Fillimisht USB është dizajnuar për PC me qëllim të zëvendësimit të një grumbulli të konektorëve të PC-së,
të thjeshtësimit të procedurës së konfigurimit softverik të pajisjeve që ndërlidhen në USB dhe me qëllim të
rritjes së shpejtësisë së komunikimit. Në ditët e sotme USB përdoret edhe nga pajisjet e tjera siç është:
smartphone-at, PDA-të, konsolat e video lojërave etj.
Sipas, burimeve të prodhuesve vetëm në vitin 2008 janë shitur më shumë se 2 Miliardë pajisje USB.
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Shpejtësia e transferit të të dhënave tek USB 1.0 (në vitin 1998) ishte 12 Mbit/s,
tek USB 2.0 (480 Mbit/s), kurse USB 3.0 e cila pritet të dal në treg ka një
shpejtësi 625 Mbit/s.
Sot është një ndër inerfejsi apo porti më i shfrytëzuar në kompjuter.
Përparësia e USB-së është mundësia e kyçjes dhe çkyçjes së pajisjeve
përderisa kompjuteri është aktiv.
FireWire
FireWire është një interfejs serik që shfrytëzohet për komunikime të shpejtësisë
së madhe dhe për transferim të të dhënave në kohë reale (real-time). Ky interfejs
përdoret tek kompjuterët si dhe tek aplikacionet audio digjitale, video digjitale dhe
aeronautike. Që nga viti 2003, të gjithë kompujterët vijnë të pajisur me portet
FireWire/i.LINK. Fire Wire është emri i interfejsit, i zgjedhur nga prodhuesi Apple,
kurse emri origjinal i interfejsit është IEEE 1394. FireWire mund të ndërlidh deri
në 63 pajisje periferike, për dallim nga SCSI interfejs, i përdorur më herët.
FireWire mundëson komunkimin peer-to-peer mes pajisjeve, p.sh. mes skanerit
dhe printerit pa përdorur CPUnë dhe memorien e sistemit. Ky interfejs përdoret
edhe për komunikim mes kompjuterëve të ndërlidhur në rrejte kompjuterike.
Interfejsi FireWire gjendet edhe tek fijet optike, kabllot koaksiale is dhe tek rrjetet
mobile. FireWire përdoret edhe tek TV kabllovike, aeroplanët, automobilat etj.
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Pajisjet për ruajtjen e shënimeve
Hard Disku
Është pajisja më kryesore e kompjuterit për ruajtjen e shënimeve, të gjitha aplikacionet dhe shënimet tuaja përfshirë
edhe sistemin operativ ruhen në hardisk.
Kapaciteti i tyre është shumë i madh, kapaciteti i tyre sot matet me Tera Byte.
Çasja e shpnimeve është shumë e shpejtë.
USB Flash
drive janë pajisje me USB interface, të cilat shfrytëzohen si mediume ku ruhen shënimet. USB flash drive shfrytëzohen
për të njëjtat qëllime sikurse floppy disqet, por janë më të vogla për bartje dhe shumë më të shpejta se floppy-it.
Kapaciteti aktual i tyre është 128 GB, kurse në vitin 2010 do të jetë 256GB.
CD-ROM (Compact Disk – Read Only Memory)
Disk Optik për ruajtjen e shënimeve deri në 1 GB, madhësia e zakonshme është 650 MB.
CD-ROM ka kapacitet ruajte të 300 000 faqe tekst apo 450 floppy disk.
CD-R (CD-Recordable)
CD-të të inçizueshme për futje të shënimeve deri në 700 MB.
CD-RW (CD-Rewritable)
CD-të të cilat mundësojnë futjen e shënimeve, fshirjen dhe mbishkrimin e shënimeve aktuale me shënime të reja.
Kapaciteti fillon me 650 MB.
DVD
DVD për nga pamja është e njëjtë me CD-të, mirëpo DVD disku ka më shumë hapësirë për ruajtjen e informatave.
DVD-ja ka kapacitet prej 4.7 GB deri në 17 GB.
Floppy Disku
Floppy Disk apo disketa si i njohim ne, janë më të ngadalshme se hard disku apo CD-ROM dhe kanë kapacitet shumë
të vogël 1.44 MB.
Zip disku
Janë shumë të ngjashme me floppy diskun vetë se me kapacitet më të madh deri 250 MB dhe shpejtësi më të madhe
të transferimit të shënimeve.
Tape beckup
Shiriti për beckup shfrytëzohet për ruajtjen e kopjes rezervë të shënimeve tuaja me kapacitet deri 200 GB.
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Performancat e kompjuterit
Faktorët e kompjuterit që ndikojnë në performancat e kompjuterit
Takti i punës së CPU-së.
Takti i punës së CPU-së përcakton shpejtësinë e punës së CPU-së, më
saktësisht shpejtësinë e kryerjes së një veprimi nga CPU-ja, matet me Herz, sot
shpejtësia e punës së CPU-së matet me GHz.
Madhësia e RAM-it
Sa më e madhe që të jetë RAM memoria aq më shpejtë do të punojë kompjuteri.
Shpejtësia dhe kapaciteti i Hard-Diskut
Shpejtësia e hard-diskut matet me rrotullime për sekondë p.sh deri në 10’000
rps për IDE diskun dhe 15000 rps për SCSI diskun.
Madhësia e diskut sot kalon TeraByte.

51

Bit
Njësia më e vogël ose njësia themelore e matjes së memories quhet bit dhe
përbëhet prej dy shifrave binare 0 ose 1.
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Llojet e softuerëve
Softuerët ndahen në dy grupe kryesore:
1. Sistemet Operative
2. Programe Aplikative
Sistemet Operative
Është programi më kryesor i kompjuterit, brenda tij ekzekutohen të gjitha
programet tjera aplikative.
Detyrë e sistemit operativ është përkujdesja për funksionimin bazë të
kompjuterit siç janë njohja e hyrjeve prej pajisjeve hyrëse p.sh. miu, tastiera,
daljet në pajisjet dalëse, krijimin, rruajtjen dhe menaxhimin e shënimeve,
menaxhimin me fajlla dhe direktoriume dhe kontrollimin e pajisjeve periferike siç
është printeri, skaneri, plotteri, disqet e jashtme.
Ekzistojnë sisteme operative të ndryshme duke filluar nga DOS me 1981 nga
IBM, pastaj MS DOS nga Microsoft , Windows 3.11, 95, 98, 2000, Millenium, XP,
2003, Longhorn, Vista, 7, pastaj sistemet operative UNIX, Linux, OS/2 etj.
Sistemi operativ zakonisht instalohet në hard disk.
Programe Aplikative
Program aplikativ quhet çdo program që ju shfrytëzoni pasi që të jetë startuar
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sistemi operativ.
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Siç e dimë personat me aftësi të kufizuar kanë vështirësi për përdorimin e kompjuterit
Në grupin e këtyre njerëzve bëjnë pjesë të verbëritë, personat me shikim të dëmtuar, personat me aftësi të kufizuara, të
shurdhëritë, analfabetët etj.
Me qëllim të reduktimit të barrierave dhe lehtësimit të shfrytëzimit të Internetit, janë
zhvilluar shumë aplikacione dhe pajisje. Ndër programet software-ike që vlen të
përmenden janë: njohja e të folurit (speech recognition), lexuesi i ekranit (screen reader),
lupa e ekranit
Njohja e të folurit (speech recognition)
Njohja e të folurit (speech recognition) bën shndërrimin e të folurit në tekst. Në jetën e përditshme përdoret edhe termi
"voice recognition" apo njohja e zërit, i cili term shfrytëzohet për të ju referuar identifikimit të zërit të një personi të
caktuar. Sot, programet moderne për njohjen e zërit, i mundësojnë shfrytëzuesit të kompjuterit ta thotë (fletë) tekstin
dhe komandat kompjuterit, pa pasur nevojë për përdorimin e tastierës dhe miut.
Programi i parë për njohjen e të folurit u paraqit në vitin 1952 dhe mundësonte njohjen e vetëm disa shkronjave
(tingujve të zërit). Kurse, programi i parë për qëllime komerciale ishte Voice Navigator, i cili u paraqit në treg diku rreth
vitit 1990.
Lexuesi i ekranit -Screen reader
Lexuesi i ekranit (Screen reader) është një program aplikativ i cili së pari e bën identifikimin dhe interpretimin e
përmbajtjes së ekranit, e pastaj ri-prezantimin e përmbajtjes tek shfrytëzuesit. Ri-prezantimi i përmbajtjes së ekranit
bëhet përmes shndërrimit të tekstit-në-zë, ikonave me zë ose përmes pajisjeve Braille (kompjuterëve për të verbër).
Lexuesit e ekranit shfrytëzohen nga personat e verbër, nga personat me shikim të dëmtuar,
me aftësi të kufizuara ose nga analfabetët.
Tastiera e ekranit (on-screen keyboard)
Qëllimi i shfrytëzimit të tastierës së ekranit ose tastierës virtuale, është sigurimi i një mekanizmi alternativ për futjen e
shënimeve për personat me aftësi të kufizuar që nuk mund ta përdorin tastierën fizike. Tastiera virtuale përdoret edhe
nga personat bi-lingual ose multi-lingual, të cilët në mënyrë të
vazhdueshme duhet të kalojnë nga një alfabet në tjetrin, p.sh. nga alfabeti kinezë në atë anglezë. Në këtë rast me
përdorimin e tastierës virtuale, nuk ka nevojë për ndërrimin e tastierës fizike sa herë që kalohet nga gjuha kineze në atë
angleze ose anasjelltas.
Lupa e ekranit
Lupa e ekranit shërben për zmadhimin e fotografive në ekran dhe shfrytëzohet nga personat me shikim të dëmtuar.
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GUI ju mundëson që të mund të shfrytëzoni përparësitë grafike të kompjuterit,
duke ju mundësuar juve shfrytëzimin e kompjuterit pa pasur nevojë të mësoni
urdhrat matematiko/programuese të kompjuterit siç ka qenë rasti me SO të
hershme (MS DOS).
Nëpërmes GUI ju mund të komunikoni me kompjuterin duke shfrytëzuar
elementet e ndryshme kontrollues si ikonat, butonat, menytë, listat, etj.
Një përparësi e GUI është se siç kemi parë deri më tani shumica e softuerëve
kanë pamjen përafërsisht të njëjtë pa marrë parasysh prodhuesin e softuerit,
andaj shfrytëzimi i tyre është i ngjashëm dhe është i dizajnuar ashtu që t’ju
lehtësoj punën me kompjuter.
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Rrjetet Informative
LAN (Local Area Network)
Është rrjet kompjuteri lokal përbrenda një distance të vogël fizike.
Rrjeti lokal realizohet për qëllim të shfrytëzimit të resurseve të përbashkëta
brenda atij lokacion lokal p.sh. printerin, skenerin etj.
Një shembull i rrjetit lokal është klasa jonë.
WAN (Wide Area Network)
Kur kompjuterët gjenden në distanca të mëdha dhe nëse janë të lidhur mes vete
atëherë lidhja e tyre quhet WAN

Klient/Server
Në arkitekturën e rrjetave kompjuterike çdo kompjuterë në rrjet është ose klient
ose server.
Serverët janë kompjuterë më të fuqishëm të dedikuar për ti ofruar shërbime
klientëve p.sh. menaxhimin e disqeve, shtypësve, trafikut në rrjet, hostimi të ueb
faqeve etj.
Klientët në anën tjetër janë kompjuterë personal të cilët kërkojnë shërbime nga
serverët p.sh. rasti juaj kur kërkoni shfletimin e një ueb faqeje.
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Workgroup
Disa kompjuterë të lidhur në rrjet paraqesin një grup punues dhe mund të
shfrytëzohet për ndarje të resurseve të ndryshme kompjuterike.
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Intraneti dhe Extraneti
Intraneti është rrjet kompjuteri përbrenda një organizate, në të cilën anëtarët e
saj mund të qasen me anë të autorizimit.
Extraneti është një Intranet në të cilën pjesërisht mund të kenë qasje edhe
personat nga jashtë mirëpo kuptohet me autorizim.
Mundësi e mirë për ndarje të informatave me partnerë biznesi
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Interneti
Interneti është rrjeti global i kompjuterëve i përbërë nga shumë rrjeta
kompjuterike pra është rrjet i rrjetëve.

Një ndër shërbimet e shumta që ofron Interneti, është edhe transferimi i fajllave,
respektivisht transferimi i të dhënave.
Termi download (shkarkimi) ka kuptimin e pranimit (marrjes) së kopjes së fajllit
në kompjuterin lokal nga një sistemi kompjuterik në distancë. Shembuj të
sistemeve kompjuterike në distancë, prej të cilave mund të bëhet shkarkimi i
fajllave janë: serveri i web faqeve (webserver), serveri i fajllave të ndryshëm
(FTP server), serveri i Email-ave (email server) etj. Si shembull praktik i
shkarkimit të fajllave, shërben serveri i Microsoft-it për email-a, i njohur me
emrin Hotmail, prej nga shfrytëzuesit çdo ditë e bëjnë shkarkimin e emailave të
tyre në kompjuterin personal.
Upload është një operacion i anasjelltë me download.
Termi upload (ngarkimi) ka kuptimin e dërgimit të kopjës së fajllave prej
kompjuterit lokal në një sistem kompjuterik në distancë qoft ai kompjuter server
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ose klientë. Si shembull i ngarkimit të fajllave është YouTube serveri, ku mund të
ngarkojmë fajlla të ndryshëm muzikor.
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Shpejtësia e ngarkimit dhe shkarkimit të fajllave në Internet varet nga shumë faktorë: madhësia e fajllit,
shpejtësia e Internetit, shpejtësia e kompjuterit etj. Duke pasur parasysh se shpejtësia e kompjuterëve
modern është shumë e madhe dhe se kompanitë të cilat i sigurojnë shërbimet e Internetit (Internet Service
Providers-ISP) ofrojnë qasje në internet me një shpejtësi deri në disa Mbit/s, ngarkimi dhe shkarkimi i
fajllave bëhet shumë shpejtë, zakonisht brenda disa sekondave ose minutave.
Dial Up
Fillimisht, qasja në Internet është bërë përmes telefonit (dial-up), duke i shfrytëzuar modemat të cilët kanë
një shpejtësi prej 56kb/s.
PSTN (Public Switched Telephone Network)
I referohet sistemit telefonik internacional i ndërtuar nga kabllot të cilat mundësojnë bartjen e sinjalit në
mënyrë analoge
PSDN (Packet Switched Data Network)
Bazohet në dërgimin e pakove të informacionit përmes routerëve prej burimit deri në destinacion.

ISDN (Integrated Services Digital Network)
Është standard internacional për komunikim duke mundësuar dërgimin e zërit, videos dhe informatave tjera
përmes lidhjes telefonike digjitale ose analoge.
ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)
Është teknologji e re që mundëson dërgimin e sasive të mëdha të informacionit përmes lidhjes së
telefonisë fikse.
Sot, qasja përmes dial-up është zëvendësuar gati plotësisht nga broadband.
Broadband quhet qasja në Internet me një shpejtësi shumë të madhe deri në disa Mbits dhe paraqet një
tekonologji që dallon plotësisht nga ajo e modemëve. Varësisht nga shpejtësia e transferit të të dhënave,
sot ekzistojnë definicione të ndryshme për broadband. Por, në përgjithësi çdo lidhje Interneti me shpejtësi
prej 256 kbit/s (0.256 Mbit/s) ose më shumë, konsiderohet të jetë broadband.
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Nëse dëshironi të testoni shpejtësinë e lidhjes së Internetit dhe të verifikoni a paguani më tepër për
shpejtësi se sa ju ofrohet realisht nga kompania e Internetit (ISP), atëherë klikoni në linkun
http://www.speedtest.net dhe për disa sekonda do të keni informatën për shpejtësinë e lidhjes së Internetit.
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Shërbimet në Internet
Interneti ka mundësuar ose më mirë të themi e ka përshpejtuar krijimin e formave të reja të komunikimit mes njerëzve. Format e reja të
komunikimit janë: email-i, VOIP, Blog, RSS Feed, Podcast, Internet forumet dhe shërbimi i rrjetit social.
WWW
World Wide Web është pjesë ose shërbim i internetit apo mënyre për t’iu qasur informatave përmes internetit duke shfrytëzuar HTTP
protokollin.
Email
Posta elektronike (Electronic mail-Email) është një metodë e shkëmbimit të mesazheve digjitale, sipas këtij modeli, serveri i Email-ave e
pranon mesazhin e dërguar nga shfrytëzuesi, e ruan atë dhe pastaj e transmeton (përcjell) më tutje në adresën destinuese. Sot, në
Internet ka shumë web faqe të cilat ofrojnë shërbimet e postës elektronike pa pagesë, siç është për shembull Yahoo, Hotmail, dhe
Google.
Voice over Internet VOIP
VoIP ose telefonia përmes Internetit pra komunikimit me të folurit përmes IP rrjetave, respektivisht Internetit. Në treg ekzistojnë shumë
programe kjompjuterike të cilat mundësojnë zhvillimin e thirrjeve telefonike përmes Internetit një ndër to është Skype.
Web Blog-u
Blog-u është një webfaqe që përmban komente, përshkrime të ngjarjeve, video, fotografi dhe materiale tjera. Zakonisht blogjet përmbajnë
komente dhe lajme lidhur me ndonjë temë të caktuar, por ka edhe blogje të cilat e kanë rolin e një ditari personal online.
RSS Feed
Web furnizimi (Web feed) është një format i të dhënave që shfrytëzohet për furnizimin e shfrytëzuesve me informata aktuale nga webfaqe
të caktuara. Web faqet siç janë iGoogle, My Yahoo dhe My MSN shfrytëzojnë shërbimin e web feed-it për informimin e shfrytëzuesve të
vetë me lajmet më të reja nga politika, koha, sporti etj.
RSS (Really Simple Syndication)
RSS (Really Simple Syndication) është një familje e web feed-it, që shfrytëzohet për publikimin e blogjeve, lajmeve, videove etj.
Podcast
Podcast është një koleksioni i fajllave të mediave digjitale (qoftë audio ose video), të cilët publikohen në mënyrë episodike (pjesë –pjesë)
dhe pastaj shpërndahen përmes RSS feed-it.
Rrjetet sociale (Social Networks)
Ndërlidhjen e kompjuterëve personal me qëllim të krijimit të një rrjeti social për qëllim zhvillimin e komunikimit dhe bashkimin njerëzve me
interesime të përbashkëta përmes të ashtuquajturave dhoma për biseda (chat rooms).
Sot, në webfaqet të cilat ofrojnë shërbimin për krijimin e rrjeteve sociale, secili shfrytëzues e ka profilin vet dhe rrjetin social me të cilin
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mund të komunikojë duke zhvilluar biseda (chats), përmes emailit ose duke
dërguar mesazhe aty për aty (instant messaging).
Por, edhe komunitetet online, siç është për shembull komuniteti i personave që
luajnë bashkërisht lojëra kompjuterike online, e luajnë rolin e rrjeteve sociale.
Webfaqet më të njohura të cilat kanë fituar popullaritet mu për shkak të ofrimit të
shërbimit për krijimin e rrjetit social janë Facebook dhe Twitter.
Edhe pse, krijimi i komuniteteve online ka shumë rëndësi, sidomos duke pasur
parasysh aspektin social, gjithmonë ekziston mundësia e keqpërdorimit të
informatave dhe të të dhënave personale nga shfrytëzues tjerë të
pandërgjegjshëm. Prandaj, duhet pasur shumë kujdes se çfarë informata ose
fotografi publikohen në Internet dhe kujt i lejohet qasja. Sa më pak informata
personale, aq më tepër do të jemi të mbrojtur nga mundësia e keqpërdorimit dhe
cenimit të sferës sonë private.
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Kompjuteri në punë
Kompjuteri ka zbatim të pakontestueshëm në jetën e njeriut.
• Detyrat e përditshme
• Punët e lehta automatike
• Kalkulimet matematikore
• Situatat e rrezikshme
Biznes:
• Administrimi i biznesit
• Rezervime të biletave
• e-banking
• e-comerce
• E-Comerce
Duke shfrytëzuar internetin ju mund të blen-i dhe shitni mallra.
Përparësi-të:
• 24/7
• Kosto e ultë e mirëmbajtjes
• Artikuj të shumëllojshme
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•
•
•
•

Kontrollim i artikullit gjatë blerjes/shitjes
Kërkim i lehtë
Statusi i porosisë
Krahasimi i çmimeve

Mangësitë:
• Shitore virtuale
• Rreziku në pagesa
E-Banking
Është mënyre e kryerjes së shërbimeve bankare nëpërmes internetit.
• Transferime
• Pagesa etj.
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Qeverisje (e-goverment)
• Regjistrimi i popullatës
• Regjistrimi i veturave
• Sistemi i doganave
• Votimi elektronik
• Taksat
Edukative (e-Learning):
• Regjistrimi i studentëve
• Trajnime të bazuar në kompjuter
• Mësimi në distancë
• Prezantime multi-mediale
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Tele-Working
Tele-Working është termi kur puna për një kompani kryhet nga shtëpia dhe
komunikimet bëhen nëpërmes rrjetit kompjuterik.
Përparësitë:
• Orari Fleksibil
• Zvogëlim i harxhimeve për zyre
• Prodhueshmëri e lartë
• Përqendrim më i mirë në detyrë
• Motivim i lartë

• Integrim i punës me jetën private
• Zvogëlim i harxhimeve për udhëtim
Mangësitë:
• Komunikim i kufizuar
• Identifikim i zvogëluar me kompaninë
• Identifikim i zvogëluar me ideologjinë e kompanisë
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Shëndeti dhe ambienti
Ergonomia
Ergonomia është lëmi e cila përkujdeset për adaptimin e produkteve dhe
proceseve sipas anatomisë njerëzore në mënyrë që të përmirësojë mirëqenien e
njeriut në punë dhe ta optimizojë produktivitetin.
•
•
•
•
•
•
•

Përshtatja e kërrigës
Pozicioni i Ekranit
Ndjeshmëria e tastierës
Pozicioni i këmbëve
Pushimet
Ajrosja
Pashmëria etj.

Mbrojeni shëndetin gjatë punës me kompjuter duke :
• Pushoni herë pas here
• Pushoni duart
• Kujdesuni për sytë
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• Kujdesuni për pozitën tuaj ndaj lëndimeve të qafës dhe kurrizit
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Siguria
Siguria e informatës është term gjeneral që nënkupton mbrojtjen e shënimeve nga virusët dhe hakerët, rregullat për rruajtjen e passwordëve, kontrollimi i qasjes si dhe procedurat e beckup-it të shënimeve.
•
- Shfrytëzohet si masë primare për të kontrolluar qasjen e përdoruesve në informatë, password-in mos ja jep askujt dhe zgjedhe me
kujdes.
•
- Siç e dimë me ndërprerjen e energjisë elektrike shkakton humbjen e informatave andaj është shumë e rëndësishme fikja e
kompjuterit.
•
- UPS apo Un-Interruptible Power Supply është pajisje e cila mundëson që kompjuteri juaj të punojë për pak kohë edhe pas
ndërprerjes së energjisë elektrike ashtu që ju të jeni në gjendje të përfundoni punën tuaj dhe të bëni ndaljen e rregullt të kompjuterit.
•
- User ID dhe password ju shërben për kyçje në kompjuter, user-id mund të jetë publike mirëpo passwordi duhet të mbahet sekret
dhe të jetë më i gjatë se 8 karaktere dhe të përbëhet nga shkronjat dhe numrat.
•
- Edhe pas fshirjes së informatave nga hardisku por edhe nga shporta ato mund të keqpërdoren, sot ekzistojnë aplikacione të
ndryshme që cilat mundësojnë kthimin e informatave të fshira.
•
- Pas punës së gjatë në kompjuter hard-disku mund të dëmtohet andaj shënimet mund të humbasin prandaj është e rëndësishme
krijimi i kopjeve beck-up ose kopjeve rezerve, dhe këtë kopje mundësisht ruani në një vend të sigurtë dhe jashtë objektit ku punoni .
•
Viruset e kompjuterit janë programe të vogla të cilat kanë si qëllim dëmtimin e punës suaj në kompjuter, infektim i kompjuterit mund
të ndodh përmes:
•
Interneti duke shkarkuar dhe hapur fajllat e infektuara
•
Email duke pranuar dhe hapur e fajllave të bashkangjitur
•
Rrjetit kur një virus infekton një kompjuter në rrjetin tuaj, atëherë ekziston mundësia e përhapjes së viruseve në tërë kompjuterët e
rrjetit.
•
Mbrojtja ndaj viruseve bëhet përmes programeve të ndryshme anti-virus si: Norton Anti, McAfee, Trend Micro etj, mbrojtja më e mirë
ndaj viruseve është azhurimi i vazhdueshëm i antivirusit.
•
Firewall
•
- Firewall është një pajisje e cila i mbron resurset e rrjeteve kompjuterike, duke bërë ndalimin e qasjeve të paautorizuar nga
shfrytëzuesit tjerë dhe duke lejuar vetëm zhvillimin e komunikacionit të autorizuar. Firewall zakonisht përdoret për mbrojtjen e rrjeteve
private të lidhura në Internet, posaçërisht për mbrojtjen e intraneteve. I gjithë trafiku që hynë ose del nga intraneti kalon nëpër
firewall, i cili së pari e kontrollon çdo paketë të trafikut se a i plotëson kriteret e sigurisë dhe pastaj vendos se cilat paketa të trafikut
lejohen të kalojnë në intranet dhe cilat jo.
Ekzistojnë disa lloje të firewall-ave:
•
Filtruesi i paketave (Packet filter): Ky firewall i kontrollon të gjitha paketat e trafikut që kalojnë nëpër rrjet dhe varësisht nga
plotësimi i kritereve të sigurisë bën lejimin ose refuzimin e tyre. Konfigurimi i këtij firewall-i nuk është shumë i lehtë, por principi i
punës së tij është mjaft trasparent.
•
Gateway-i i aplikacioneve (Application gateway): Ky firewall bën aplikimin e mekanizmave të sigurisë vetëm për disa aplikacione,
siq janë FTP dhe Telnet.
•
Gateway-i i nivelit të qarqeve (Circuit-level gateway): Ky firewall bën aplikimin e mekanizmave të sigurisë para se të vendoset
lidhja. Kurse atëherë kur realizohet lidhja, paketat e trafikut nuk kontrollohen më tutje.
•
Proxy server: Bën kontrollimin e të gjitha mesazheve të cilat hyjnë dhe dalin nga rrjeti kompjuterik.
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Me nene të posaçme të ligjit të Kosovës, Bashkimit evropian dhe shteteve tjera
të zhvilluara e në veçanti SHBA-ve, garantohet mbrojtja e punës intelektuale, e
drejta e autorit, shpikjeve, risive si dhe e artin e letërsisë.
Keqpërdorimi i të drejtës së autorit sanksionohet rëndë dhe shumë ashpër nga
shumica e shteteve dhe për mbikëqyrjen e këtyre proceseve ekzistojnë
mekanizma të shumtë.
Për të qenë të sigurt se jeni konform ligjit para se të shfrytëzoni informatat e
publikuara në internet, ose ndonjë formë tjetër kërkoni lejen e autorit për
përdorim të atyre materialeve.
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Bislim Lekiqi
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Bislim Lekiqi
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