
 

1. Cilat janë komponentet themelore të kompjuterit ? 
2. Prej çka përbëhet  njësia qendrore procesuese (CPU ) ? 
3. Çka nënkupohet me termin “Hardware” ? 
4. Çka nënkupohet me termin “Software” ? 
5. Cili është fuknsioni i njësisë dirigjuese ? 
6. Cili është funksioni i njësisë aritmetike-logjike ? 
7. Çka përmban memoria kryesore (qendrore) ? 
8. Cili është funksioni i njësisë qendrore procesuese (CPU) ? 
9. Çka janë regjistrat ? 
10. Prej çka përbëhen regjistrat ? 
11. Çka është “ bit “-i ? 
12. Çka është kompjuteri ? 
13. Çka e mundëson tregimin e numrave neësistemin numerik binarë ? 
14. Çka është qarku elektronik ? 
15. Cila është njësia me vogël adresibile e memories ? 
16. Çka është “byte” ? 
17. Sa mundet me qenë numri i bit-ëve në fjalë ? 
18. Çka paraqet kapaciteti i memories ? 
19. Çfare mund të jenë memoriet punuese ? 
20. Çka janë memoriet punuese  me bërthama magnetike ? 
21. Çka janë memoriet punuese  të tipit gjysmëpërçuese ? 
22. Sa lloje të memorieve gjysmëpërçuese ekzistojnë ? 
23. Çka është  ROM-i ? 
24. Çka është RAM-i ? 
25. Cili është funksioni i njësise hyrëse-dalvse ? 
26. Çka paraqet periferia e kompjuterit ? 
27. Sa mënyra të transmetimit të informative ekzistojnë ? 
28. Çka e karakterizon mënyrën serike të transmetimit të informative ? 
29. Çka e karakterizon mënyrën paralele  të transmetimit të informative ? 
30. Çka është  “Interface “ ? 
31. Çka paraqet interface në kuptimin mekanik ? 
32. Çka paraqet interface në kuptimin elektrik ? 
33. Çka paraqet interface në kuptimin logjik ? 
34. Ku është dallimi mes kompj. procesor me ata tekniko-shkencore dhe  kompj. komercial ? 
35. Për çka shërben  A/D – shndërruesi ? 
36. Nëpër sa elemente kalon sinjali prej procesit deri te kompjuteri ? 
37. Çka shërben multiplexer-i ? 
38. Çka është gjuha makinerike ? 
39. Çka është gjuha programuese  “assembler “ ? 
40. Çka është programi “ assembler “ ? 
41. Si  mund të ndahen gjuhët programuese “assembler” ? 

 



42. Cilat janë gjuhet programuese të dedikuara për zgjidhjen e problemeve tekniko-shkencore ? 
43. Cilat janë gjuhët progr. të dedikuara për zgjidhjen e punëve komerciale dhe  dirigjimit ? 
44. Çka janë dhe cilat janë gjuhët speciale  programuese ? 
45. Çka është Compiler-i….(A) 
46. Çka është Interpreter-i 
47. Çka është dirigjimi numeric NC ? 
48. Cila është detyra e njesise dirigjuese (NJD) te NC makines ? 
49. Përparësitë e NC makinave ? 
50. Të metat e NC makinave ? 
51. Si ndahen NC sistemet sipas llojit të dirigjimit ? 
52. Si ndahen NC sistemet sipas struktures drejtuese ? 
53. Si ndahen NC sistemet sipas metodës së programimit  ? 
54. Si ndahen NC sistemet sipas llojit të qarkut dirigjues kthyes ? 
55. Sa lloje të interpolatorëve ekzistojnë të NC dhe CNC sistemet ? 
56. Cilat janë përparësitë e CNC-njësive dirigjuese në krahasim me NC-njësitë dirigjuese ? 
57. Çka janë qendrat përpunuese ? 
58. Çka janë DNC sistemet dirigjuese ? 
59. Çka është sistemi i dirigjimit adaptiv AC ? 
60. Si ndahen sistemet me DA sipas detyrës dhe mënyres së veprimit ? 
61. Si ndahet sistemi adpativ teknologjik ? 
62. Çka është dirgjimi adaptive kufitar ? 
63. Çka është dirigjimi adaptiv optimalizues ? 
64. Çka është sistemi teknologjik fleksibël ? 
65. Cilat janë karakteristikat e celules fleksibile teknologjike ? 
66. Cilat janë komponentet kryesore të sistemit teknologjik fleksibël ? 
67. Cilat janë pjesët themelore te MMP me DN në kuptimin fizik ? 
68. Cilat janë tipet themelore të njësive dirigjuese të MMP me DN ? 
69. Çka është pjesa e përshtatjes së MMP me DN ? 
70. Çfarë motor përdoren për realizimin e levizjes kryesore të MMP me DN ? 
71. Çfarë motor përdoren peë realizimine levizjes ndihmëse ? 
72. Si ndahen sistemet matëse sipas formëse së matjes (vendosjes) ? 
73. Si ndahen sistemet matvse sipas principit tv matjes (identifikimit) ? 
74. Si ndahen sistemet matëse sipas formës së paraqitjes ? 
75. Si ndahen sistemet matese sipas formës së sinjaleve bartëse ? 
76. Cila është detyra e interpolatorit ? 
77. Çka nënkupthet me nocionin “ kod ‘ ? 
78. Cialt kode përdoren në shiritat e perfotuar ? 
79. Çka është pika zero e makines ? 
80. Çka është pika zero e copes  punuese ? 
81. Cilat janë  metodat e programimit të MMP me DN ? 
82. Çka nënkuptohet me nocionin progamin ? 
83. Cilat faza duhet të përfshihen gjate procesit të programimit ? 
84. Me çka definohen gjuhët programuese ? 
85. Çka është sintaksa e gjuhës programuese ? 
86. Çka shërben struktura e të dhvnave e gjuhës programuese ? 
87. Cili  është roli  i semantikes së gjuhës programuese ? 



88. Çka është koha e lidhur e gjuhës programuese ? 
89. Çka duhet poseduar për realizimin e programimit automatik ? 
90. Çka është roli i procesorit te MMP me DN ? 
91. Çka është roli i postprocesorit te MMP me DN ? 


