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PARATHËNIE 

  Si shtysë për ndërmarrjen e temës së këtij disertacioni “Veçoritë strukturore-semantike të 

leksikut të fushës së informatikës në gjuhën shqipe në përqasje dhe me anglishten e italishten” 

më shërbeu fillimisht puna kërkimore - shkencore në fushën e terminologjisë.  

 Gjatë vëzhgimit të kujdesshëm të leksikut të kësaj fushe më tërhoqën vëmendjen probleme që 

lidhen me shkrimin e termave (p.sh: hardware-in apo harduerin), dukuria e sinonimisë, ku 

shpesh përplasen anglicizmat si fjalë të huaja me përkthimet shqipe: maus apo mi, ndonjëherë 

edhe kur fjala shqipe i përgjigjet barasvlerësisht anglicizmit si: fjalëkalim (si e ngulitur) dhe 

pasuërd (që përdoret më pak). Situata bëhet më e vështirë kur fjala e huaj përdoret në vend të një 

fjale shqipe, e cila ka plotësisht të njëjtin kuptim me anglicizmin, siç flitet e shkruhet kohët e 

fundit signatoj për nënshkruaj apo apdejtoj për përditësoj. Nga ana tjetër kemi edhe rastet kur 

një anglicizëm garon apo mbisundon mbi një fjalë tjetër të huaj, e cila nga ana e vet ka 

barasvlerësin shqip, si: impakt - influencë dhe ndikim, apdejtoj - azhurnoj dhe përditësoj. Po 

kështu duke parë që edhe në “Fjalorin e gjuhës shqipe”, 2006 për mi që sinonimizon me maus 

takohet edhe miush, interesi për ta studiuar më në thellësi këtë gjuhë erdhi duke u shtuar. 

 Njohja me lëndën e gjerë në fushën e terminologjisë nëpërmjet terminologëve vendës si 

L.Dodbiba, F.Leka, H.Pasho, A.Duro, H. Çipuri, H.Gorani, P.Nushi, N.Caka, por edhe atyre të 

huaj si E.Vyster, H.Piht, J.Sager, njohja me tekstet mësimore të lëndës së informatikës për 

shkollat e mesme e të larta apo për përdorues të zakonshëm, fjalorët e ndryshëm terminologjikë 

më kanë dhënë mundësinë të realizoja këtë punim disertacioni mbi leksikun e fushës së 

informatikës. Baza teorike e krijuar si dhe ilustrimet me shembuj konkretë në gjuhën shqipe së 

bashku me gjegjëset në italishte dhe anglishte më kanë dhënë mundësinë të ravizoja konturet 

kryesore të temës në fjalë, e orientuar qysh në fillim nga udhëheqësi i temës së disertacionit për 

gradën “Doktor i shkencave”, prof. dr. Agron Duro i cili e ka ndjekur hap pas hapi punën time 

për realizimin e saj. Gjatë përgatitjes së temës kam nxjerrë prej saj një varg problemesh të cilat i 

kam bërë objekte studimi të kumtesave të mbajtura në konferenca kombëtare e ndërkombëtare 

(në Shqipëri e Kosovë). Krahas kësaj kam botuar disa artikuj për çështje e probleme të lidhura 

drejtpërdrejt me temën, ndërmjet tyre edhe një artikull të botuar në gjuhën angleze në revistën 

shkencore ndërkombëtare “Anglisticum” me temë “The Reception of Terms of Informatics 

Borrowed from English into Albanian in Confrontation with Corresponding Forms in Italian and 

French”. 

 Gjej rastin të shpreh mirënjohje të thellë dhe falenderim të veçantë për udhëheqësin shkencor 

prof. dr. Agron Duro i cili me udhëzimet profesionale, konsultimet e vazhdueshme, motivimit 

përmes fjalëve dashamirëse më ka ndihmuar për të realizuar me sukses këtë temë disertacioni. 

 Falenderoj gjithashtu edhe stafin akademik të Departamentit të Gjuhës Shqipe, të Fakultetit të 

Historisë dhe Filologjisë, UT, përgjegjësen e Departamentit, prof. dr. A.Jubani dhe prof. dr. V. 

Memisha, prof. dr. E.Hysa, etj., që më krijuan mundësinë e ndjekjes së këtij programi studimesh 



5 
 

me miratimin e temës doktorale dhe për ndihmën e herpashershme që kanë dhënë përgjatë këtyre 

viteve.  

 Së fundi nuk mund të lë pa përmendur mirënjohjen ndaj babait tim, Zoi Strori, mësues i gjuhës 

shqipe dhe i letërsisë, i cili që në fëmijëri është përpjekur të ngulisë tek unë dashurinë për gjuhën 

amtare dhe rëndësinë që ajo ka në identitetin e një kombi. 

 Shpreh bindjen se me hartimin e kësaj vepre do të jap disa ndihmesa, qofshin ato edhe modeste 

në nxjerrjen në pah të disa veçorive të mekanizmit të ndërtimit të terminologjisë së kësaj fushe të 

re dije, të lidhjes në sistem të të gjithë njësive e mjeteve gjuhësore, të problemeve të polisemisë, 

të sinonimisë që kanë të bëjnë drejtpërdrejt me sistemimin, shqipërimin, standardizimin e 

terminologjisë në fjalë. Po kështu vlerë ka edhe paraqitja e Fjalorit të termave të kompjuterit 

(shqip – italisht – anglisht) si shtojcë, por që me parimet e kriteret e dhëna mund t’i jepet statusi i 

një kreu të veçantë. 

 Në përfundim dua të nënvizoj se interesi për të ndërmarrë një temë të tillë dhe për thellimin e 

studimeve të mëtejshme të problemeve të saj, lidhet ngushtë me depërtimin gjithnjë e më të 

thellë të leksikut të kësaj fushe në gjuhën shqipe dhe me pasurimin e zgjerimin e saj me njësi të 

reja të shkencës dhe të teknologjisë moderne. Sa më shumë të punohet për standardizimin e saj 

aq më i paktë do të jetë pështjellimi në gjuhë. 
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HYRJE 

 Qysh pas viteve 50-të të shekullit të kaluar për probleme të terminologjisë shqipe janë shkruar e 

botuar artikuj shkencorë, nga gjuhëtarë të njohur si A.Xhuvani
1
, A.Kostallari

2
, kurse më vonë 

pas viteve 80-të janë ndërrmarë edhe punime të gjera e deri monografi të plota prej 

terminologëve nga Shqipëria, duke filluar qysh nga F.Leka
3
, H.Pasho

4
, A.Duro

5
, nga Kosova, 

H.Gorani
6
, P.Nushi

7
, N.Caka

8
 etj. Ndonëse, siç dihet prej një varg studimesh është pranuar me të 

drejtë, se në vendin tonë praktika terminologjike, që ka rezultuar në botimin e një varg fjalorësh 

të serisë terminologjike (nga IGJSH rreth 34)
9
 i ka paraprirë teorisë e studimeve të mirëfillta, me 

kalimin e kohës, si teoria terminologjike ashtu edhe praktika kanë ecur pak a shumë paralel, 

madje pas vitit 2000 janë botuar vepra të plota terminologjike që kanë shërbyer si bazë edhe për 

praktikën terminologjike si për probleme të anës teorike nga A.Duro
10

, për terminologjinë e 

ekonomisë nga H.Pasho
11

, H.Çipuri për terminologjinë e ushtrisë
12

, P. Nushi për probleme të 

terminologjisë së psikologjisë
13

 etj. Nënvizojmë gjithashtu një fakt që ka shumë rëndësi edhe për 

objektin e punimit tonë, se deri tani janë bërë objekt studimi fusha të ndryshme të terminologjisë, 

si të gjera, por që përbëjnë fushat bazë, si ekonomia, mjekësia, mekanika, e drejta, ashtu edhe 

ndonjë fushë shumë e ngushtë, si për terminologjinë e veglave bujqësore nga A.Shumeli
14

 e 

ndonjë tjetër. 

 Si tipar themelor i të gjithë kësaj pune të gjerë në fusha të ndryshme të terminologjisë është se si 

objekt i saj është bërë kryesisht terminologjia me bazë shqipe, pa e përqasur me gjuhë të tjera, 

çka përbën një mangësi të theksuar për studimet terminologjike, meqë, siç dihet, termi ka vetinë 

e ndërkombëtarësisë nga ana konceptore. Sidoqoftë kjo mangësi ka filluar të kapërcehet kohët e 

fundit me ndërmarrjen e studimeve nga fusha të veçanta si ajo e mekanikës, e së drejtës 

(S.Pllana, A.Shumeli, E.Shehu). Në mënyrë të veçantë përqasja me këtë terminologji me 

                                                             
1
A.Xhuvani,“Studime gjuhësore”, ISH, Tiranë, 1955. 

2
A.Kostallari,“Fjalori i gjuhës së sotme shqipe”, Tiranë, 1984. 

3
F.Leka,“Termat dhe terminologjia shkencore”, “Shkenca dhe jeta”, Tiranë, 1980, nr.2. 

4
H.Pasho, “Terminologjia e ekonomisë në gjuhën shqipe”, Akademia e Shkencave të Shqipërisë, Instituti i 

Gjuhësisë dhe i Letërsisë, Tiranë, 2005. 
5
A.Duro,“Studime gjuhësore” (terminologji, gjuhësi kompjuterike, kritikë-bibliografi), QSA, Tiranë, 2012. 

6
H.Gorani, “Disa çështje të formimit të termave ekonomikë në gjuhën shqipe”, “Probleme aktuale të kulturës së 

gjuhës shqipe”, Prishtinë, 1983. 
7
P.Nushi,“Zhvillimi i terminologjisë psikologjike dhe baza semantike e përcaktimit të saj në gjuhën shqipe”, 

Prishtinë, 1982. 
8
N.Caka,“Terminologjia e informatikës në gjuhën shqipe dhe standardizimi i saj në fjalorë” ,“Leksikografia shqipe -  

trashëgimi dhe perspektivë”, Tiranë, 2005. 
9
H.Pasho, A.Duro “Terminologjia shqipe - probleme dhe detyra”, Konferenca shkencore “Gjendja dhe zhvillimi i 

terminologjisë - probleme e detyra” Tiranë, 2009. 
10

A.Duro,“Termi dhe fjala në gjuhën shqipe”, QSA, Tiranë, 2009. 
11

H.Pasho, “Përdorimi i termave të ekonomisë”, “Gjuha jonë”, 1982, nr.2. 
12

H.Çipuri,“Terminologjia ushtarake e gjuhës shqipe”, Tiranë, 1993. 
13

P.Nushi,“Fjala shqipe në terminologjinë e psikologjisë së personalitetit”, “Gjendja e terminologjisë shqipe në 

Jugosllavi” Prishtinë, 1988. 
14

A.Shumeli,“Formimi dhe funksionimi i terminologjisë së agromekanikës në shqipe në përqasje me anglishten”, 

Disertacion, Tiranë, 2013. 
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zhvillim shumë të hershëm (2-3 shekuj më parë se terminologjia shqipe), kanë hedhur dritë për 

një varg problemesh që lidhen me standardizimin e terminologjisë shqipe si me sinoniminë, 

poliseminë, termformimin etj. 

 Gjithçka që paraqitet shkurtazi në këtë Hyrje na shërben për të nxjerrë në pah përvojën e gjerë të 

krijuar tashmë si në Shqipëri dhe në Kosovë jo vetëm në fushën e lëndës së pasur e të larmishme 

për çdo terminologji (si tekste mësimore, manuale, dokumentacione etj.), si edhe pasqyrimin në 

fjalorët e shumtë terminologjikë, por edhe në drejtim të trajtimit teorik të problemeve për 

formimin e një konceptimi tashmë shqiptar mbi teorinë e terminologjisë si shkencë me objektin e 

saj të veçantë, d.m.th termat dhe konceptet, të mbështetur edhe nga terminologjia e gjuhëve të 

mëdha me përfaqësues të tillë si E.Vyster
15

, H.Piht
16

, J.Sager
17

 etj. 

 Kjo do të thotë që e gjithë kjo bazë e gjerë dhe e pasur teoriko-praktike na motivon për të 

ndërmarrë këtë punim monografik për një terminologji të një fushe mjaft të re dije, siç është 

terminologjia e informatikës, e cila paraqitet interesante por edhe problematike, meqë ka si bazë 

një gjuhë me shtrirje ndërkombëtare siç është anglishtja dhe, nga kjo anë mund të pranohet si 

simbol i globalizimit gjuhësor, dhe që në terminologjinë e saj shfaqet si model standardizimi 

ndërkombëtar, madje në këtë pikë zë vendin e parë (udhëheqës). Siç është përmendur edhe më 

lart, duke u nisur nga vetia e ndërkombëtarisë që gëzon terminologjia nga ana konceptore, ku 

koncepti i çdo termi del si kategori universale, e përbashkët për çdo gjuhë, pavarësisht nga 

veshja e ndryshme gjuhësore si letërmbajtëse (shq.)/appunti (it.)/clipboard (ang.) atëherë do të 

dilte e nevojshme që çdo përqasje e terminologjisë shqipe me një gjuhë tjetër (si, p.sh, në rastin 

tonë me italishten) do kërkonte praninë e anglishtes, së paku, duke e pasur të pranishme në 

përqasje, ndonëse del parësore nga ana sasiore si leksik. Megjithatë ne do ta konsideronim edhe 

gjuhën italiane jo si objekt studimi të mirëfilltë, siç do të ishte terminologjia shqipe e fushës 

përkatëse, e informatikës, por edhe këtë të pranishme edhe në përqasje, por në raste të caktuara 

duke e krahasuar me disa anë të përbashkëta dhe veçori të caktuara me gjuhën shqipe, si, p.sh, 

për probleme të sistemeve terminologjike, problemeve të dukurive semantike (sinonimi, 

polisemi, antonimi) e sidomos për çështje të standardizimit të terminologjisë shqipe, krahasuar 

me këtë proces në terminologjinë italiane të informatikës. 

 Duke u mbështetur edhe në konceptimin e formës së përfaqësimit të termit si formë gjuhësore në 

këtë punim pranohet si parësore shfaqja e termit si njësi leksikore që del në kategoritë e pjesëve 

të ligjëratës si të plotëkuptimshme e jo vetëm ato që kanë bazë emërore: kështu krahas: 

kompjuter (shq.)/elaboratore - calcolatore - computer (it.)/computer (ang.) dhe kompjuter 

personal  (shq.)/computer personale (elaboratore personale) (it.)/personal computer (ang.) si 

edhe kompjuterizoj (shq.)/calcolare (it.)/computare (ang.); kompjuterik-e, i kompjuterizuar, 

kompjuterikisht (përpunohet), d.m.th që dalin edhe si mbiemra, folje, ndajfolje, por që lidhen në 

sistem termformues ose që shprehin specifikë termi si: digjital-e (shq.)/digitale (it.)/digital 

                                                             
15

 E.Wüster, “Internationale Sprachnormung in der Tecnik, Berlin, 1931.  
16

 H.Piht, “Terminology an introduction”, Denmark, 1985. 
17

 J.Sager, “A practical course in terminology processing”, Amsterdam Philadelpia, 1990. 
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(ang.); alfanumerik-e (shq.)/alphanumerico (it.)/alphanumeric (ang.); binar-e (shq.)/binario 

(it.)/binary (ang.)
18

 etj, sikurse edhe në gjuhën italiane edhe në atë angleze.  

 Motivimi i ndërmarrjes së temës lidhet ngushtë edhe me qëllimin e saj, ku nxjerrja në pah e 

vlerave të kësaj terminologjie mbi bazën e veçorive strukturore-semantike të leksikut të saj 

tërësor, duke patur parasysh kategoritë kuptimplota si terma dhe jo terma do të zënë vendin 

kryesor gjatë studimit të lëndës konkrete. 

 Si metoda kemi ndjekur si të parë mënyrën induktive ku mbi bazën e fakteve nxirren përfundime 

e bëhen përgjithësime, por edhe atë deduktive duke u mbështetur në parime të pranueshme si 

trajtim sistemor, konceptor etj. Jemi mbështetur edhe mbi një varg fjalorësh të terminologjisë së 

informatikës kryesisht me Fjalorin e informatikës (anglisht-italisht; italisht-anglisht), Zanichelli, 

Fjalorin e informatikës (anglisht-shqip; shqip-anglisht), Prishtinë, 2005 dhe Fjalorin e termave 

të informatikës (anglisht-shqip-anglisht), Prishtinë, 2010. 

Në gjuhën shqipe në literaturën e gjerë qarkullojnë në dy nivele tekstet shkencore, tekniko-

shkencore dhe shkencore-popullore. Jemi mbështetur në Fjalorin anglisht-shqip
19

, si dhe në 

Fjalorin e gjuhës së sotme shqipe sidomos 1980
20

 dhe 2006
21

. 

Punimi ka strukturën e mëposhtme: 

 Identiteti i informatikës si fushë dije dhe probleme të zhvillimit të terminologjisë së saj 

 Gjuha e kompjuterit në kuadrin e gjuhësisë së tekstit 

 Receptimi i termave në italishte, anglishte dhe në frëngjishte si element plotësues 

 Lidhjet sistemore në terminologjinë e informatikës 

 Ndërtimi i terminologjisë së informatikës 

 Probleme të përpunimit 

 Struktura leksiko-semantike në tekste 

 Fjalori shqip - italisht - anglisht me treguesit përkatës 

 Përfundime dhe rekomandime 

 Bibliografia 

 

 

 

 

                                                             
18

 Zanichelli “Il Dizionario enciclopedico di Informatica”, (inglese-italiano; italiano-inglese), Bologna, 2009. 
19

 P.Qesku “Fjalor anglisht-shqip”, Tiranë, 2000. 
20

 “Fjalor i gjuhës shqipe”, Tiranë, 1980. 
21

“ Fjalor i gjuhës së sotme shqipe” Tiranë, 2006. 
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MOTIVIMI/QËLLIMI 

 Informatika si një fushë e re dije paraqet interes të veçantë studimi. Një ndër motivet kryesore të 

ndërmarrjes së këtij punimi lidhet me thellimin e mëtejshëm të studimeve që duhet të bëhet në 

këtë fushë. Përqasja me gjuhën italiane dhe atë angleze i nxjerr më në pah veçoritë strukturore 

dhe semantike të kasaj gjuhe.  

 Ndërmarrjen e studimit në fjalë e motivon në mënyrë të veçantë qarkullimi i teksteve mësimore, 

i teksteve të nivelit shkencor-popullor dhe teorik si dhe i fjalorëve të ndryshëm.  

 Shembujt e nxjerrë nga tekstet e lëndëve të ndryshme na vijnë në ndihmë për të studiuar 

probleme të ndryshme strukturore dhe semantike të kësaj gjuhe. Nga kjo pikëpamje janë 

vështruar si leksiku terminologjik dhe joterminologjik ashtu edhe dukuritë gramatikore. Përmes 

studimit të lëndës së pasur, teksteve mësimore, fjalorëve etj, si dhe përqasjes me të dyja gjuhët e 

huaja (italiane dhe angleze) synohet të studiohen probleme të ndërtimit të termave, të dukurive 

gramatikore dhe të dukurive semantike (polisemisë, homonimisë, sinonimisë dhe antonimisë). 

  Në fund si kre më vete është paraqitur një Fjalor i termave të kompjuterit (shqip-italisht-

anglisht) ndërtuar kryesisht mbi bazën e dy fjalorëve: “Fjalor i termave të informatikës; 

anglisht-shqip; shqip-anglisht”, Prishtinë, 2005 si dhe “Il Dizionario enciclopedico di 

Informatica; englese-italiano; italiano-englese”, Bologna, 2009, i cili përmban 2000 terma 

njëfjalësh e togfjalësh, një pjesë e të cilëve janë bërë objekt studimi. 

 

BAZA TEORIKE/METODAT 

 Për realizimin e temës “Veçoritë strukturore-semantike të leksikut të fushës së informatikës në 

gjuhën shqipe në përqasje dhe me anglishten e italishten” është zbatuar metoda induktive dhe 

deduktive. Metoda induktive, nga shembujt tek përgjithësimet është mbështetur mbi bazën e 

lëndës që qarkullon (tekste, fjalorë). Idetë ilustrohen me shembuj të nxjerrë nga tekste e fjalorë, 

duke pasur si mbështetje teorike parimet e gjuhësisë së tekstit. Nëpërmjet këtyre metodave 

zbërthehen veçoritë strukturore dhe semantike të leksikut të kësaj fushe të ilustruara edhe me 

shembujt gjegjës në gjuhën italiane dhe angleze duke kaluar nga e veçanta tek e përgjithshmja 

dhe nga e përgjithshmja tek e veçanta. 

 Në bazë të trajtimit të temës qëndron ideja e sistemit, e konceptimit të leksikut terminologjik në 

të tria gjuhët, në lidhjet sistemore si në formë ashtu edhe në përmbajtje. Po kështu janë shqyrtuar 

një varg problemesh me vlerë teorike dhe praktike si mbi dukuritë semantike (polisemi, 

sinonimi, homonimi, antonimi), probleme të huazimeve dhe të receptimit të termave nga 

anglishtja, veçoritë e dukurive gramatikore dhe të standardizimit të terminologjisë në fjalë. 
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STRUKTURA/PËRMBAJTJA 

 Në këtë punim monografik objekt studimi bëhet terminologjia e informatikës, si një fushë e re 

dije, e cila paraqitet interesante por edhe problematike, meqë ka si bazë një gjuhë me shtrirje 

ndërkombëtare siç është anglishtja dhe, nga kjo anë mund të pranohet si simbol i globalizimit 

gjuhësor, dhe që në terminologjinë e saj shfaqet si model standardizimi ndërkombëtar, madje në 

këtë pikë zë vendin e parë. Gjuha italiane në këtë punim monografik nuk është parë si objekt 

studimi i mirëfilltë, por e pranishme në përqasje dhe vetëm në disa raste krahasohet me disa anë 

të përbashkëta dhe veçori të caktuara në gjuhën shqipe, si, p.sh, për probleme të sistemeve 

terminologjike, probleme të dukurive semantike (sinonimi, polisemi, antonimi) e sidomos për 

çështje të standardizimit të terminologjisë shqipe, krahasuar me këtë proces në terminologjinë 

italiane të informatikës. 

 Në kreun e parë trajtohen probleme të identitetit të fushës së informatikës si terminologji e 

teknologji. Si teknologji ajo zë një vend të caktuar dhe mjaft të rëndësishëm në kuadrin e teorisë 

së informacionit. Si terminologji ajo përmban terma drejtpërdrejt të fushës si: adapter 

(shq.)/adattatore (it.)/adapter (ang.); asembler (shq.)/assemblatore (it.)/assembler (ang.); 

bekgraund (shq.)/sfondo (it.)/background (ang.), si dhe terma që i përkasin fushave të tjera si: 

ekonomi, psh., bankë (shq.)/banco (it.)/bank (ang.), gjuhësi, p.sh., dialog (shq.)/dialogo 

(it.)/dialogue (ang.), matematikë, p.sh., aksiomë (shq.)/assioma (it.)/axiom (ang.) etj. 

 Vazhdohet më tej me depërtimin gradual të termave të fushës së informatikës nga anglishtja në 

gjuhën shqipe gjë që sjell më tej fazën e konkurrencës sinonimike: ordinator apo kompjuter; 

maus, mi apo miush si dhe trajtimin e problemit të standardizimit të termave në gjuhën shqipe. 

 Po kështu jepet pasqyrimi i termave të informatikës në fjalorë të ndryshëm por edhe shpjegues si 

dhe të termit informatikë në fjalorët e ndryshëm filologjikë të gjuhës shqipe. Kjo bëhet për të 

kuptuar gjendjen e terminologjisë së fushës së informatikës në gjuhën shqipe. 

 Në kreun e dytë trajtohen probleme të zhvillimit të terminologjisë shqipe në përqasje me 

italishten dhe anglishten. Vëmendja përqendrohet në dukurinë e sinonimisë së termave si një 

dukuri që shfaqet edhe në gjuhën italiane dhe angleze. Kjo sinonimi shfaqet si më e paktë në 

gjuhën italiane per edhe atë angleze në raport me shqipen. Megjithatë prania e saj vështirëson 

standardizimin e termave në këtë gjuhësi p.sh, në italishte për kompjuter kemi calcolatore - 

elaboratore - computer; apo në anglishte për çrregjistrohem: log off - log out - sign off. 

 Në kreun e tretë trajtohen probleme të shenjëzimit dhe të fakturës së teksit. Në këtë gjuhë kemi 

ndërthurje të shenjave fjalësore-tabelore, jofjalësore (ku përfshihen ato skematike, tabelore, 

fotografike, alfanumerike, shkronjore dhe shkronjore-numerike. 

 Në kreun e katërt trajtohen probleme të pasqyrimit të termave të fushës së informatikës në tekste 

mësimore si dhe dukuri të funksionimit të sistemit. Vëmendja përqendrohet në konceptin e 

huazimit të termave gjë që lidhet me receptimin e tyre brenda fushës së informatikës në gjuhën 
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shqipe. Ky huazim mund të jetë jashtë fushe (kur terma të fushave të tjera futen në fushën e 

informatikës, p.sh, nga matematika si: aksiomë, ekuacion, abshisë etj, por mund të jetë edhe 

jashtë gjuhe kryesisht nga anglishtja, kompjuter, bekgraund, displej etj. 

 Në kreun e pestë bëhet klasifikimi i termave sipas rrafshit të përmbajtjes dhe formës. Sipas 

rrafshit të përmbajtjes fjalët-terma klasifikohen në katër grupe: 

1. Fjalë të gjuhës së përgjithshme: mbyllje (shq.)/chiudere (it.)/close (ang.) etj. 

2.Nga fjalë të zakonshme me kuptim (koncept) të ndryshuar si: fole1 (pajisje), fole2 (vendi ku 

rrinë shpendët) (shq.)/posizione libera (it.)/slot (ang.) etj. 

3.Terma të huazuar nga stili libror si p.sh: sistem (shq.)/sistema (it.)/system (ang.) etj. 

4.Terma të fushave të tjera si: ekonomi, gjuhësi, informatikë, psikologji etj. 

Në rrafshin e formës kemi: 

1.Terma togfjalësh të ndërtuar nga: 

a.fjalë+fjalë si: kuti e zezë (shq.)/scatola nera (it.)/black box (ang.) etj. 

b.fjalë +term/term+fjalë si: shteg i aksesit (shq.)/cammino d’accesso (it.)/access path (ang.) ose 

memorie e zgjatur (shq.)/memoria estessa (it.)/extended memory (ang.) etj. 

c.term+term: çip i memories (shq.)/chip di memoria (it.)/memory chip (ang.) etj. 

2.Terma fjalë 

a.terma emra: akses (shq.)/accesso (it.)/access (ang.) etj. 

b.terma folje: klikoj (shq.)/cliccare (it.)/click (ang.) etj. 

c.terma mbiemra: i programueshëm (shq.)/programmabile (it.)/programmable (ang.) etj. 

d.shkurtesa: ALGOL (shq.)/ALGOL (it.)/ALGOL (ang.) etj. 

 Në kreun e gjashtë kemi trajtimin e dukurive gramatikore dhe leksikore. Janë trajtuar pjesët më 

të rëndësishme të ligjëratës: emri, mbiemri, folja, ndajfolja, të ilustruara këto me gjegjëset në 

gjuhën italiane dhe angleze. Për gjininë dhe numrin tek emri nuk ka ndonjë veçori specifike 

megjithëse gjinia mashkullore del më dendur. Përsa i përket rasës vendin e parë e zë e ajo 

gjinore, pastaj emërore dhe në fund kallëzore. Si veçori themelore dhe mbizotëruese del 

përdorimi i foljes në diatezën pësore, p.sh, programohet, programohen etj.  

Rendi dominues sintaksor është subjekt-predikat-pjesë plotësuese (ose grup rrethanor). 
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 Në kreun e shtatë trajtohen probleme të formimit të terminologjisë së informatikës në rrafshin e 

termformimit. Rrugët e ndërtimit të terminologjisë së informatikës në tërësinë e tyre përmblidhen 

në tri mënyra formimi (mënyra semantike, gramatikore dhe huazimi). Si mënyrë formimi mund 

të pranohen edhe shkurtesat, të cilat në tekstet e shkruara të kësaj fushe takohen me shumicë dhe 

deri diku edhe shqipërimet, të cilat pasurojnë ato me njësi të reja, ndonëse ato shfaqen si 

zëvendësuese të njësive ekzistuese. 

 Në kreun e tetë trajtohen probleme të dukurive semantike: polisemia, sinonimia, homonimia dhe 

antonimia. Në mënyrë të veçantë dukuri të tilla si polisemia dhe sinonimia krijojnë pështjellim 

në të kuptuarit e përpiktë të koncepteve.  

 Në kreun e nëntë jepen parimet dhe kriteret e hartimit të fjalorit të kompjuterit së bashku me 

2000 terma njëfjalësh e togfjalësh në gjuhën shqipe, italiane dhe angleze. 
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KREU I 

IDENTITETI I FUSHËS SË INFORMATIKËS SI TERMINOLOGJI E TEKNOLOGJI 

1.1 Shkenca e informatikës dhe terminologjia e saj 

 Terminologjia pasqyron më drejtpërdrejt vetë zhvillimin dhe modernizimin e gjuhës së sotme 

shqipe dhe është e lidhur ngushtë me përparimin e arsimit, të shkencës e të kulturës, me 

përhapjen e njohurive tekniko-shkencore në mbarë shoqërinë shqiptare
22

. Interesimi dhe 

vëmendja e veçantë e shoqërisë sonë për terminologjinë në përgjithësi janë tregues të nivelit më 

të lartë të shkencës dhe të teknologjisë, i rolit gjithnjë e në rritje i tyre në jetën e shoqërisë 

bashkëkohore shqiptare. Zhvillimi i shkencës dhe i teknikës çon jo vetëm në lindjen e 

koncepteve dhe termave të rinj, por edhe formëson e zhvillon më tej sistemet terminologjike, jo 

duke rivlerësuar dhe saktësuar konceptet dhe termat e veçantë, por edhe duke rindërtuar gjithë 

aparatin konceptor të një vargu disiplinash shkencore dhe në sistemet terminologjike përkatëse. 

E gjithë kjo lëvizje shoqërohet me diferencim dhe specializim të terminologjive të fushave të 

ndryshme, por, njëherësh, edhe me bashkëveprim ndërmjet njëra-tjetrës, prandaj për të nuk janë 

të interesuar vetëm një rreth i ngushtë specialistësh, por edhe rrethe më të gjera shoqërore që, në 

këtë apo atë shkallë, ndeshen me terma të fushave të ndryshme të dijes në veprimtarinë dhe 

ligjërimin e përditshëm. Vend të veçantë zënë fushat e reja të dijes siç janë ndërmjet të tjerash, 

informatika, telekomunikacioni, bioteknologjia etj, me terminologjitë përkatëse të tyre. Një ndër 

terminologjitë e reja është edhe terminologjia e informatikës çka motivon edhe studimin e 

termave të saj. 

1.2.Objekti i studimit dhe probleme që lidhen me terminologjinë e informatikës 

 Informatika është një degë relativisht e re e dijes që studion ligjësitë e grumbullimit, 

shndërrimit, ruajtjes, përpunimit, kërkimit dhe shpërndarjes së informacionit dokumentar dhe që 

përcakton organizimin optimal të artit të informacionit në bazë të mjeteve teknike bashkëkohore. 

Ajo përfshin një varg fushash si vetë informatikën si shkencë, teorinë e informacionit, 

dokumentimin shkencor (gjuha, tekstet, mjetet ruajtëse), veprimtarinë bibliotekare, përpunimin e 

përkthimin e teksteve, kodimin, indeksimin, përpunimin e informacionit, transmetimin dhe 

programimin e informacioneve (teknikën kompjuterike) dhe një varg nënfushash që lidhen me 

kopjimin, mikrofilmin etj. Shumësia e këtyre fushave lidhet me zhvillimin në kohët e fundit të 

shkencës dhe të teknikës, çka ka kushtëzuar krijimin e një varg konceptesh të reja shkencore e 

teknike. Këto koncepte, sigurisht, kanë edhe emërtimet përkatëse (termat), të cilat depërtojnë së 

bashku me konceptet (objektet) nga një gjuhë në tjetrën. Në rrethin e çdo gjuhe krijohet kështu 

një fond termash me interes studimi, një pjesë e konsiderueshme e të cilëve hyjnë në gjuhët e 

mëdha e sidomos nga gjuha angleze. Fusha më e prekur është këtu ajo e kompjuteristikës, në të 

cilën përdoren kryesisht termat e huajtur nga gjuha angleze. Përveç kësaj ka dhe një sinonimi të 

                                                             
22

 H.Pasho, A.Duro “Terminologjia teknike-shkencore dhe vendi i saj në shqipen standarde”, Konferenca 

Shkencore Ndërkombëtare “Shqipja standarde dhe shoqëria shqiptare sot.” Tiranë, 2003. 
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dëmshme (ndonëse të pranishme), të cilat sjellin pështjellim në komunikimin ndërmjet 

specialistëve. Nga ana tjetër, termat e huaj krijojnë vështirësi në masën e përdoruesve të përfshirë 

në praktikën kompjuterike. Kështu krahas sinonimeve të shumta si kompjuter - ordinator (shq.)/ 

elaboratore - calculatore - computer (it.)/computer (ang.); kibord - tastierë (shq.)/tastiera 

(it.)/keyboard (ang.); llogaris (shq.)/computare - calcolare (it.)/compute (ang.); llogaritshëm(i) 

(shq.)/computabile-calcolabile (it.)/ computable (ang.) ekzistojnë edhe një varg i madh termash, 

për të cilët duhet vendosur se cili mund të shqipërohet e cili mund të mbetet si i tillë. Me një fjalë 

terminologjia që qarkullon në literaturën e gjerë të botuar si edhe ajo që përdoret në praktikën 

ligjërimore, kërkon një analizë të veçantë nga një komision i përbërë prej specialistëve të fushave 

dhe gjuhëtarëve terminologë, përpunimin e saj dhe hartimin e një fjalori terminologjik përkatës. 

Kjo del si domosdoshmëri e parë për këtë degë të shkencës dhe teknikës, meqë siç e përmendëm 

më sipër, janë kryesisht terma të rinj, por që po depërtojnë me shpejtësi në gjuhë, prandaj 

kërkohet një ndërhyrje sa më e shpejtë për vlerësimin dhe rivlerësimin e kësaj terminologjie
23

 jo 

vetëm brenda kufijve të shtetit shqiptar, por edhe jashtë tij si në Kosovë dhe në Maqedoni. 

Pikërisht kjo ka kushtëzuar si hap të parë hartimin e një fjalori të fushës, ngritjen e një komisioni 

të përbashkët për ta ndërmarrë këtë veprimtari të gjerë kërkimore-shkencore dhe praktike të 

mirëfilltë me rëndësi kombëtare. Por këtu sigurisht kërkohet edhe një studim paraprak i gjendjes 

së kësaj terminologjie mbi problemet që dalin për zgjidhje dhe përcaktimi i rrugëve përkatëse
24

. 

 Për herë të parë Akademia e Kosovës punoi për hartimin e një Fjalori të informatikës
25

, por pa 

përkufizime, nga një grup autorësh, të përbërë prej specialistëve të fushës përkatëse, Nebi Caka, 

Agni Dika dhe Seb Rodiqi, me redaktor akad. Rexhep Ismajlin. 

 Ky fjalor, që e kemi bërë objekt të punimit bazë plotëson një nevojë të ngutshme për paraqitjen 

në sistem dhe në mënyrë alfabetike paralelisht në dy gjuhë, anglisht-shqip, shqip-anglisht 

leksikun terminologjik tërësor të një fushe dije pothuajse krejtësisht të re dhe bashkëkohore, siç 

është informatika. Sasia prej 9000 termash për secilën gjuhë përfshin njësitë emërtuese 

njëfjalëshe e togfjalëshe që janë përfaqësuese të një numri të madh nënfushash që lidhen 

drejtpërdrejt me fushën e dhënë, shkencat kompjuterike si inxhineria kompjuterike, inxhinieria e 

softuerit, teknologjia e informacionit, degët e afërta me të: teoria e informacionit, 

telekomunikimi, elektronika, automatika, si dhe degë më të largëta: matematika, fizika, logjika, 

gjuhësia. Aty-këtu takohen edhe fjalë të përdorimit të përgjithshëm. Në fjalor përfshihen edhe 

një numër i madh shkurtesash të futura në të dyja pjesët, shumica e të cilave nuk jepen të 

shqipëruara, meqë si të tilla takohen shpesh në letërsinë shkencore-teknike të kësaj fushe, si edhe 

në publicistikë, si ROM, RAM, CD, LED, MOSFET, LAN. Disa prej tyre edhe emërzohen si 

LED-i, RAM-i etj.  

                                                             
23

 A.Duro, F.Vrapi “Veçori të termave me burim nga anglishtja në gjuhën shqipe” në Përmbledhjen “Gjendja dhe 

zhvillimi i terminologjisë shqipe, probleme e detyra”, Tiranë, 2009. 
24 A.Duro “Termi dhe fjala në gjuhën shqipe”, Tiranë, 2009. 
25

 N.Caka,  A.Dika, S.Rodiqi, “Fjalor i informatikës (anglisht-shqip; shqip-anglisht)”, Prishtinë, 2005. 
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Një shtresë më vete në këtë Fjalor janë termat me burim nga shqipja. Një pjesë e madhe e 

shqipërimeve shquhet për një formë të brendshme të qartë, pra, për një strukturë ndërtimore 

fjalëformuese (termformuese) të tejdukshme, si ndërfaqe për interfejs, faqeshënues për bukmark, 

fjalëkalim për pasuord etj. 

Në këtë Fjalor del në pah një numër i kufizuar ndajshtesash që shërbejnë në krijimin e termave, 

p.sh., sinjeri për android, silidhëz për konektoid. 

Po kështu duhet theksuar se mbi 80% e termave në këtë Fjalor përbëhen nga termat togfjalësh, 

p.sh., vetëm me njësinë kompjuter takohen 51 togfjalësha (dyfjalësh e trefjalësh), kompjuter 

analog, kompjuter burimor, kompjuter digjital model, kompjuter me arkitekturë klasike etj. 

 Po kështu mjaft terma janë dhënë në disa variante si: aplikacion/zbatim, adapter/përshtatës, 

frekuencë/denduri, konektor/lidhëzor, përdorues/shfrytëzues, kontrast/kundërshti etj. 

Termat togfjalësh në shumicën e rasteve dalin nga kombinimet e termave të fushave të ndryshme 

si nga matematika, fizika, ekonomia, gjuhësia, logjika, si: alokim dinamik, diodë lazerike, 

diagram rrethor, kabëll optik, gramatikë gjenerative, logjikë simbolike etj. Autorët në shumicën 

e rasteve janë përpjekur të japin atë term që i përgjigjet vetëm termit të huaj por nuk mungojnë 

rastet e dhënies së dysorëve. Kjo sinonimi paraqitet si e dëmshme si për termat shqip ashtu edhe 

për ata të huaj p.sh., pin (ang.) – këmbëz, thumb (shq.), smart (ang.) – inteligjent, i zgjuar ose 

kuti (shq.) – box, case (ang.)
26

. 

 Fjalori i informatikës anglisht-shqip, shqip-anglisht, i cili është vënë prej kohësh në duart e 

lexuesve, qysh nga viti 2005, përbën një hap të madh përpara në veprimtaritë e ndërmarra në 

Kosovë ashtu edhe në Shqipëri, vitet e fundit në fushën e terminografisë. Ky Fjalor shërbeu si 

bazë për hartimin e një fjalori tjetër të informatikës me përkufizime në vitin 2010
27

. 

 Kjo terminologji është duke fituar një rëndësi gjithnjë më të madhe në të gjitha gjuhët, për shkak 

të rritjes gjithnjë e më të madhe të numrit të përdoruesve të kompjuterëve personalë dhe të 

internetit në të gjitha shtetet e te të gjitha kategoritë e popullatës. 

Kompjuteri (shq)/elaboratore - calcolatore - computer (it.)/computer (ang.) e printeri 

(shq.)/stampante (it.)/printer (ang.); disketa (shq.)/disco floppy (it.)/floppy disk (ang.) e 

kompaktdisku (shq.)/compact disc (it.)/compact disc (ang.); internet (shq.)/internet (it.)/internet 

(ang.) e uebi (shq.)/web (it.)/web (ang.) (si terma ndërkombëtarë) janë bërë pjesë e 

përditshmërisë sonë, po aq sa telefoni e televizori. Informatizimi dhe kompjuterizimi ka përfshirë 

të gjitha fushat e veprimtarisë njerëzore. Kështu, kemi: adresë elektronike (shq.)/indirizzio di 

email (it.)/e-mail address (ang.); disketë kompjuterike (shq.)/disco floppy (it.)/floppy disc (ang.); 

kompjuter personal (shq.)/computer personale (it.)/personal computer (ang.). Për të përshkruar 

                                                             
26 A.Duro, F.Vrapi “Veçori të termave me burim nga anglishtja në gjuhën shqipe” në Përmbledhjen “Gjendja dhe 

zhvillimi i terminologjisë shqipe, probleme e detyra”, Tiranë, 2009. 
27

 L. Shishani, A. Çerpja, A. Çepani, “Fjalori i termave të informatikës (anglisht-shqip-anglisht)”, Prishtinë, 2010. 
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aftësinë për të përdorur kompjuterin përdoren togfjalëshat, si: mësim përmes kompjuterit 

(shq.)/apprendimento assistito da elaboratore (it.)/computer aided learning (ang.); udhëzim (i 

nxënësve) nëpërmjet kompjuterit (shq.)/insegnamento assistito da elaboratore (it.)/computer-

aided instruction (ang.); mësim me anë të kompjuterit (shq.)/apprendimento assistito da 

elaboratore (it.)/computer-assisted learning (ang.) etj. 

 Kjo arrihet nëpërmjet kurseve kompjuterike që organizohen në laboratorë, qendra e salla 

kompjuterike në fakultete e shkencave kompjuterike, në degën e departamentin e inxhinerisë 

kompjuterike a të fizikës kompjuterike, dhe të gjitha këto i mundëson teknologjia kompjuterike e 

industria kompjuterike. 

 Sot librat përgatiten, radhiten, përpunohen e shtypen në mënyrë kompjuterike. Kompjuterike 

mund të jenë jo vetën lojërat, por edhe pirateria e krimi, si edhe etika, e madje edhe jeta e bota.  

 Numri i termave të krijuar për të shprehur konceptet e reja që kanë të bëjnë me informatikën dhe 

me teknologjinë e informacionit vazhdimisht rritet, meqë vazhdimisht rritet numri i pajisjeve të 

reja të teknologjisë së informacionit e i programeve kompjuterike. Këto pajisje e programe 

kryesisht vijnë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e bashkë me to dokumentacioni përcjellës 

me termat përkatës në gjuhën angleze. 

 Si rrjedhojë vendet joanglishtfolëse ballafaqohen me çështjen e përkthimit, në gjuhë vendi, të 

dokumentacionit dhe të termave që i shoqërojnë këto pajisje dhe këto programe, shpesh 

menjëherë pas hedhjes së tyre në treg.  Kjo kërkon nga përkthyesit edhe nga terminologët e 

këtyre vendeve analizimin e termit burimor dhe gjetjen e barasvlerësit të saktë në gjuhën e tyre. 

 Sasia dhe shpejtësia e madhe e depërtimit të këtyre termave nga anglishtja në gjuhët e tjera e 

vështirëson krijimin me sukses të një terminologjie të njësuar të informatikës në shumicën e 

gjuhëve. Për shkak të pamundësisë së reagimit të shpejtë dhe me sukses, shpesh përqafohet termi 

i anglishtes, madje pa përshtatjen e nevojshme fonetike, morfologjike e semantike. Anglishtja, 

falë globalizimit dhe internetit, po merr rolin e gjuhës ndërkombëtare, të së ashtuquajturës gjuhë 

botërore. Kështu edhe kompjuter (shq)/elaboratore - calcolatore - computer (it.)/computer 

(ang.), si dhe harduer (shq.)/hardware (it.)/hardware (ang.) e softuer (shq.)/software 

(it.)/software (ang.) edhe internet (shq.)/internet (it.)/internet (ang.) e ueb (shq.)/web (it.)/web 

(ang.) po bëhen fjalë ndërkombëtare. 

 Po kështu falë një tërësie punimesh shkencore lidhur me terminologjinë e informatikës si 

N.Caka, A.Duro, H.Shehu, F.Vrapi vëmendja po përqendrohet gjithnjë e më tepër në zgjidhjen e 

problemeve të standardizimit të saj.  
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1.3 Rreth historisë së kompjuterit 

 Historia e mbarë njerëzimit në mënyrë të veçantë qysh nga shek. 17-18-të e deri në ditët e sotme 

ka njohur një zhvillim intensiv të mjeteve të komunikimit, po ashtu edhe të fushave të tjera, të 

artit, të shkencave bazë e të veçanta, si: matematika, fizika, kimia, astronomia, elektriciteti. 

Paralelisht me këtë u zhvilluan dhe u përsosën në mënyrë të vijueshme edhe pajisjet dhe mjetet e 

punës që janë shfrytëzuar në vetë këto fusha dhe krahas tyre edhe me mjetet e pajisjet matëse, 

llogaritëse etj. 

 Një ndër mjetet llogaritëse me të që zë fill qysh nga lashtësia, është padyshim numeratori i 

thjeshtë i njohur me emërtimin ABACUS.  Me të kryheshin vetëm veprimet e mbledhjes dhe të 

zbritjes. Gjurmë të këtij mjeti të thjeshtë dhe mjaft praktik janë zbuluar fillimisht në Kinë dhe në 

Egjipt rreth vitit 500-të p.e.r.  Abacus-i është përdorur për lehtësimin e njehsimeve në vlerësimin 

e prodhimit, të tregëtisë etj.  

 Ky mjet, i quajtur në shqipe numeratori përdoret edhe sot e kësaj dite edhe në shkollën tonë në 

fazën fillestare të mësimit të matematikës. 

 Për shfrytëzimin e tij u përdorën një varg termash që takohen edhe në fushën e informatikës, si 

të huazuara, nga matematika, por edhe ndonjë fushë tjetër si: numër (shq.)/numero (it.)/number 

(ang.); shifër (shq.)/cifra (it.)/digit (ang.); mbledhje (shq.)/aggiunta (it.)/addition (ang.); zbritje 

(shq.)/sottrazione (it.)/substraction (ang.) etj. 

FOTO TE ABACUS. 
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 Ndonëse numeratori u përdor për një kohë të gjatë (disa shekuj) me kalimin e kohës nuk mundi 

t’i përgjigjej nevojave për të kryer veprime me shifra të mëdha ose më të komplikuara, prandaj 

për të kapërcyer prapambetjen e mjeteve njehsuese, matematikanë e inxhinierë të fushave të 

ndryshme, për nevoja praktike të kohës konstruktuan dhe prodhuan, makina njehsuese gjithnjë e 

më të përsosura. Në mënyrë të veçantë, shekulli i 17-të shënon disa shpikje mjetesh për njehsime 

më të sakta, por më të ndërlikuara. 

 Matematikani skocez John Naiper, që punoi në fushën e logaritmeve, në vitin 1617 

krijoi një pajisje mekanike për njehsimin e tyre. 

 Matematikani anglez Oughtred në vitin 1621, shpiku atë që u quajt Rrathët 

Përpjestimorë. Një shpikje e tillë u përdor deri në fund të viteve 1970-të. Më pas u 

zëvendësua nga makinat njehsuese elektronike. 

 Makina njehsuese mekanike e parë, e quajtur Calculating Clock, e krijuar në vitin 1623 

nga gjermani Wihelm Schickard u ndërtua për t’u përdorur qëllimisht nga Johan 

Kepleri. Por u dogj para se të përfundonte. 

 Paskali, në vitin 1642, krijoi një pajisje më të ndërlikuar Paskalinën, e cila kryente 

mbledhjen e numrave nëpërmjet ingranazheve. Ai e ndërtoi këtë pajisje me qëllim që të 

ndihmonte të atin në mbledhjen e taksave. Ky mekanizëm nuk i solli atij shumë përfitime, 

mekanizmi u përdor në shumë makina njehsuese të mëvonshme. 

FOTO TE PASKALINES 
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 Gottfried Von Laibnitz, në vitin 1673, përmirësoi më tej idenë e pajisjes të shkencëtarit 

Paskal. Kjo pajisje e projektuar bënte mbledhjen, zbritjen, shumëzimin, pjesëtimin si dhe 

njehsonte rrënjën katrore. 

 Nobelisti hungarez Kempelen ndërtoi Lojtarin automatik të shahut në vitin 1769 (u 

dogj më 1856). Në këtë pajisje janë përdorur një varg konceptesh të shprehura nga termat 

përkatës që përdoren edhe sot: logaritëm (shq.)/logaritmo (it.)/logarithm (ang.), pajisje 

logaritmike (shq.)/attrezzature logaritmica (it.)/logarithmic equipment (ang.), shumëzim 

(shq.)/moltiplicazione (it.)/multiplication (ang.), pjesëtim (shq.)/divisione (it.)/division 

(ang.), rrënjë katrore (shq.)/radice quadrata (it.)/square root (ang.), rrathë përpjestimorë 

(shq.)/cerchi proporzionali (it.)/proportional circles (ang.) etj. 

 Modelimi i Demonstruesit Logjik nga Charles Mahon në vitin 1777 i parapriu 

ndërtimit të përbërësve logjikë në kompjuterët e sotëm. 

 Kalkulatriçja e ndërtuar nga De Colmar në vitin 1820 njohu numrin më të madh të 

kopjeve (1000 copë të prodhuara). Kjo pajisje punoi duke vënë në përdorim një variant të 

rrotave me dhëmbë të Laibnitz-it. 

 I pari që dha idenë e një makine që mund të kryente një tërësi veprimesh dhe t’i nxirrte 

ato të shtypura automatikisht ishte Charles Babbage. Në vitin 1822 ai ndërtoi një model 

të vogël të quajtur Makina Diferenciale. Kalimi nga modeli te makina ishte praktikisht i 

pamundur, pasi niveli i teknikës në atë periudhë nuk siguronte saktësinë e duhur të 

pjesëve përbërëse
28

. 

 Në atë periudhë kohe, Babbage mendonte të ndërtonte një pajisje të tillë, që të kryente të 

gjitha veprimet matematikore në bazë të udhëzimeve dhe të dhënave që do t’i jepeshin 

makinës nëpërmjet kartave të biruara dhe që përfundimin do ta nxirrte të shtypur 

automatikisht. Babbage solli ide shumë të avancuara. Makina Analitike, kishte shumë cilësi 

të ngjashme me kompjuterin e sotëm. Duke qenë se në atë periudhë nuk bëhej fjalë për 

elektronikën kuptohet që gjithçka do të kryhej mekanikisht.  

 Babbage ndahet nga jeta para se të bënte realitet ndërtimin e kësaj makine. Më vonë djali i 

tij i mbështetur në projektin dhe shënimet e të atit, e ndërtoi atë më 1871. Babbage nderohet 

si Babai i Kompjuterit edhe pse nuk e pa të realizuar shpikjen e tij të fundit 

 Përkrah me Babbage punoi edhe Ada Lovelace, e bija e Lord Bajronit (poeti i madh anglez 

që u kushtoi shqiptarëve vargje të veçanta në veprën e tij “Çajd Haroldi”). Ajo njihet si një 

gjeni në fushën e matematikës. Është pranuar si programistja e parë. Madje për nder të 

ndihmesës së saj në këtë fushë, njëra nga gjuhët e programimit mban emrin ADA. 

 Po të shqyrtojmë me kujdes përpjekjet e bëra në këtë fushë shohim se ato janë individuale 

dhe të tilla, të kufizuara ishin edhe përdorimet e këtyre pajisjeve. 

                                                             
28 F.Shalësi, “Hapat e para në botën e kompjuterit”, Tiranë, 2011. 
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 Ajo çfarë bie në sy në zhvillimin e këtyre mjeteve është prirja e vazhdueshme për të rritur, 

nga koha në kohë, numrin e veprimeve që ato mund të kryejnë, saktësinë e përfundimit, 

rendimentin dhe lehtësinë e përdorimit. Në kohët moderne, kur u kalua në prodhimin masiv 

të makinave njehsuese, kërkesat u shtrinë edhe drejt uljes së kostos, e madje edhe për 

paraqitjen estetike, etj. 

 Makinat njehsuese mekanike automatike zëvendësuan këto pajisje individuale të cilat 

përdoreshin pothuajse nga të gjitha qendrat ekonomike financiare, si bankat, bursat, 

ndërmarrjet prodhuese etj. Në institucionet projektuese, deri në fillimet e viteve 70-të, 

përdoreshin vizoret njehsuese mekanike, të cilat kishin saktësi shumë të ulët.  

 Një pajisje që filloi të zërë vend dhe të bëhet gjithnjë e më tepër mjet përdorimi individual 

në institucione, administratë, krijimtari letrare etj., krahas përparimit në makinat njehsuese,  

ishte makina mekanike e shkrimit. Më tej, ajo u përmirësua, duke zëvendësuar komandimin 

mekanik me atë elektrik. 

 Niveli i arritjeve dhe evolucioni i kryer në këtë fushë lidhet ngushtë me zhvillimin e 

shoqërisë njerëzore. Në rendin skllavopronar dhe në atë feudal forcat e pakta  intelektuale në 

krahasim me pjesën tjetër të popullsisë që kryente punë kushtëzonin zhvillimin e nivelit të 

arritjeve në shkencë. E kundërta ndodhi në rendin kapitalist, ku prodhimi i të mirave 

materiale filloi të kryhej me makina, më pas në fabrika etj., që ishin frut i punës studimore. 

Rritja e interesit për punën studimore, prirja për përmirësime teknike e teknologjike shtoi së 

tepërmi kërkesën ndaj kësaj pune dhe punës intelektuale në përgjithësi. Kjo dukuri është 

akoma më e theksuar në shoqërinë moderne, sidomos të gjysmës së dytë të këtij shekulli. Si 

rrjedhojë, në mënyrë të natyrshme, ndryshoi raporti i punës prodhuese dhe asaj intelektuale 

në favor të kësaj të fundit. 

 Në këtë epokë të re shkenca përparoi me hapa galopante. Zhvillimi i industrive dhe përsosja 

e mëtejshme e teknologjive të reja, arritjet e mëdha të elektronikës në veçanti, përgatitën dhe 

bënë të mundur shpikjen më të madhe të shekullit, kompjuterin, i cili vazhdon të njohë 

ndryshime dhe sofistikime të vazhdueshme që nga dita e krijimit të tij. 

 Në vitin 1944 u hodh hapi i parë drejt kompjuterit modern gjë që shënoi edhe shkëputjen nga 

modelet automatike mekanike të makinave të njehsimit. Këtu po japim edhe disa terma 

themelorë si tastierë (shq.)/keyboard (it.)/keyboard (ang.); mi-miush-maus (shq.)/mouse 

(it.)/mouse (ang.); monitor (shq.)/schermo (it.)/monitor (ang.); printer (shq.)/stampante 

(it.)/printer (ang.) etj. Makina e konceptuar dhe e ndërtuar nga një grup shkencëtarësh të 

Universitetit të Harvardit që, në vend të ingranazheve mekanike, si te pajisja e Paskalit ose 

Laibnitz-it, u përdorën rele elektromagnetike dhe numeratorë mekanikë u quajt Mark I. 

 Në vitet e mëvonshme përpjekjet e studiuesve u përqendruan në zëvendësimin e pjesëve 

mekanike me elektrike. Në mënyrë të natyrshme lind pyetja: Si do të përfaqësoheshin numrat 

elektrikisht, ndërkohë që te pajisjet mekanike ata përcaktoheshin nga pozicioni i ingranazhit? 
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 Ju tashmë e dini se ky  problem u zgjidh me futjen e sistemit të numërimit me bazë 2 të 

Zhorzh Bulit (Sistemi Dyor) dhe interpretimit me anë të tij të dy gjendjeve të qarkut elektrik, 

“kalon rrymë”. Sistemi Dyor i përdorur u quajt dhe gjuha e kompjuterit. Kjo gjuhë është 

përdorur që në eksperimentet e para dhe vazhdon akoma të përdoret edhe në kompjuterët e 

ditëve të sotme. 

 Pas dy vitesh të Mark I, makina njehsuese që pasoi ishte tërësisht elektronike dhe u quajt 

ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Calculator). Për të pasur një ide më të saktë të 

evolucionit që ka pësuar kompjuteri deri në ditët e sotme, po japim disa parametra të 

ENIAC: peshonte 30 ton dhe zinte një sipërfaqe prej 140 m
2
; mund të kryente veprime 

shumëzimi në tre të mijëtat e sekondës nga tre sekonda që i duheshin Mark I
29

. 

 Në Filadelfia të shtetit Pesilvania (USA), më 14 shkurt të vitit 1996, u përkujtua 50 vjetori i 

ndërtimit të ENIAC dhe në ceremoninë përkujtimore të zhvilluar me këtë rast, kjo datë u 

quajt si “Lindja e epokës së informacionit”. 

Kompjuteri një pajisje shumëfunksionëshe 

 Kompjuterët e parë deri në mesin e viteve 60-të kishin kosto të lartë, kishin përdorime të 

kufizuara dhe nga ana vëllimore ishin të përmasave të mëdha. Vetëm organet shtetërore dhe 

disa universitete në shtetet më të fuqishme kishin të tillë. Ata që përdornin kompjuterët e 

kësaj periudhe ishin vetëm shkencëtarët dhe disa specialistë të kufizuar në numër, kjo thjesht 

sepse kompjuterët ishin të paktë në dhe aftësitë e tyre ishin të kufizuara. 

 Kompjuteri po plotëson gjithnjë e më tepër të gjithë hapësirën e punës intelektuale, si në 

institucione studimore, qendra prodhimi, shërbim publik, administratë, telekomunikacion, 

universitete  etj. Dhe prirja është që ai të futet në çdo shtëpi. 

 Ky mjet komunikimi shërben për futjen dhe ruajtjen e informacioneve të ndryshme, për 

përpunimin e të dhënave, si burim informacioni, si mjet ndërlidhës telekomunikimi (fax, e-

mail, facebook, twitter) etj., madje edhe si mjet zbavitës. 

 Kompjuteri mund të shfrytëzohet nga të gjitha kategoritë e njerëzve, në varësi të shkallës së 

njohjes që ata kanë për të, që nga shkencëtarët, programistët, administratorët, deri te 

shkrimtarët, kompozitorët, piktorët, krijuesit e filmave, mësimdhënësit, si dhe deri tek 

përdoruesit më të thjeshtë, fëmijët që duan të mësojnë ose të zbaviten etj. Ai është një pajisje 

për të gjithë ata që kanë dëshirën dhe vullnetin për ta përvetësuar atë, dhe mbasi e njeh, të 

duket shumë i thjeshtë dhe njëherësh i pafundëm. 

 Më poshtë po paraqesim punën e bërë ndër vite nga shkencëtarët për sofistikimin e  

kompjuterit të ndarë sipas breznive. 

                                                             
29 I.Ninka, etj., “Informatika I”, Tiranë, 2007. 
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 Breznia e parë (1951-1958) 

 Gjatë kësaj periudhe për kompjuterët u përdorën llampa inkadeshente që lëshonin nxehtësi 

shumë të madhe. Futja e të dhënave në kompjuter bëhej me anë e kartave të përforuara (të 

biruara). Birat shpoheshin sipas një kodi të caktuar, që makina duhej ta përkthente në gjuhën 

e kompjuterit. Të dhënat përpunoheshin nga kompjuteri sipas programit ose udhëzimeve të 

futura më parë nëpërmjet një shiriti magnetik, njëlloj si te magnetofoni. Përfundimet e 

specialistëve nxirreshin në letra të biruara që mund të lexoheshin vetëm nga specialistët. 

Kompjuteri, që mishëronte në vetvete të gjitha këto tipare, u quajt UNIVAC (UNIVersal 

Automatic Computer). 

 Breznia e dytë (1959-1964) 

 Një element elektronik shumë më i vogël, tranzistori, zëvendësoi llampat inkandeshente, në 

fund të viteve 50-të. Kjo bëri të zvogëlohej shumë nxehtësia brenda kompjuterit dhe 

mundësoi ndërtimin e kompjuterëve më të saktë dhe me përmasa shumë më të vogla se 

pararendësit. Karakteristika të rëndësishme të kësaj gjenerate ishin gjithashtu shpejtësia më e 

madhe e kryerjes së veprimeve, kapaciteti i kujtesës, si dhe shpenzimi më i vogël i energjisë 

gjatë punimit. Në ndërtimin e brendshëm të kompjuterit u bënë ndryshime thelbësore. 

 Në këta lloj kompjuterësh kujtesa kryesore u zëvendësua me bërthama unazore të 

mbështjella nga një bobinë me tel përcjellës të hollë. Kalimi ose moskalimi i rrymës elektrike 

në telin e bobinës, sipas rastit, shkaktonte ose jo magnetizmin e bërthamës. Gjendja e 

magnetizuar ose e pamagnetizuar e bërthamës përfaqësonte (udhëzimet dhe të dhënat) mund 

të futej dhe të përdorej në kompjuter në një të një miliontën e sekondës, pra shumë më shpejt 

se në rastin e kompjuterëve të mëparshëm. 

Gjenerata e dytë e kompjuterëve u pajis me një mjedis të dytë të ruajtjes së informacionit dhe 

ky ishte shiriti magnetik, shumë i ngjashëm me atë të magnetofonit. Hap tjetër i rëndësishëm 

ishte se edhe përfundimi i veprimeve të kryera nga kompjuteri mund të hidhej dhe të ruhej në 

shiritin magnetik. 

 Përveç përmirësimit të kompjuterëve, u përsos më tej dhe gjuha e programimit. Nga gjuha 

simbolike u kalua në gjuhët e nivelit të përparuar. Të tilla ishin gjuhët FORTRAN 

(FORmula TRANslator), që u krijuan në mesin e viteve 50-të nga IBM. Meqenëse 

FORTRAN-i nuk plotësonte disa kërkesa të përpunimit të të dhënave në fushën e biznesit, 

në fillimet e viteve 60-të, u krijua një gjuhë tjetër programimi, COBOL (Common Business 

Language). 

 Breznia e tretë (1965-1971) 

 Në këtë periudhë kohe kompjuterët filluan të ndërtoheshin me përmasa më të vogla se më 

parë si pasojë e përdorimit të tranzistorëve. Po kështu shpejtësia e punës së tyre dhe saktësia 
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e veprimeve ishte shumë e lartë dhe nga ana tjetër kostua ishte shumë më e ulët. Ajo çfarë 

ishte e re në këtë periudhë kohe ishte se qarqet e integruara zëvendësuan tranzistorët e 

gjeneratës së dytë. Në një kristal silikoni me përmasa shumë të vogla (më pak se 1cm
2
) mund 

të përfshiheshin qindra pjesë përbërëse elektronike. 

 Pavarësisht risisë që solli kjo periudhë edhe kompjuterët e kësaj gjenerate, nuk kishin 

përmasat e kompjuterit të sotëm, që mund të transportohet lehtë apo të vendoset mbi një 

tryezë. Këta kompjutera vendoseshin në dhoma të veçanta. 

 Një tipar shumë i përparuar i arritjeve të kësaj periudhe ishte se në një kompjuter mund të 

lidheshin dhe të përdornin njëherësh të dhënat e tyre disa përdorues, qoftë dhe larg 

kompjuterit qendër. 

 Breznia e katërt (1972…) 

 Tashmë përpara shkencës ishte një sfidë e re: zvogëlimi i përmasave të pjesëve përbërëse të 

kompjuterit. Shkencëtarët debatojnë me njëri-tjetrin për të vlerësuar se cili ishte hopi cilësor 

që shënoi lindjen e kësaj gjenerate të re. 

 Një grup akademikësh ngulin këmbë të emërtojnë të tillë kompjuterin Sistem/370, që 

paraqiti IBM. Te këta kompjutera për herë të parë u futën qarqet me shkallë të lartë 

integrimi, në të cilët përfshiheshin mijëra tranzistorë vetëm në një kristal silikoni. Këta të 

fundit zëvendësuan me sukses bërthamat magnetike të përdorura në kompjuterët e gjeneratës 

së dytë dhe siguruan përpunim shumë të shpejtë të informacionit. 

 Akademikë të tjerë mbështesin idenë se ishte zbatimi i mikroteknologjisë që shënoi lindjen e 

gjeneratës së katërt. Kjo teknologji e re bëri të mundur krijimin e Mikroprocesorit, i cili 

përdoret gjerësisht në pajisjet që njeriu ka gjithnjë e më tepër në përdorim të përditshëm. 

Shembujt po bëhen përditë më të shumtë, si makinat njehsuese elektronike, sistemi 

kompjuterik i kontrollit tek automobilat e prodhimeve të fundit, panelet e programimit të 

thjeshtë tek furrat me mikrovalë, deri edhe makinat e qepjes, radiomagnetofonët me 

vetëzgjim e shumë zbatime të tjera të cilat po vërshojnë në mënyrë të pandalshme në jetën e 

përditshme. 

 Shkencëtarët arritën të prodhojnë një kompjuter shumë të vogël në krahasim me të gjithë ata 

që ishin krijuar deri atëherë: Mikrokompjuterin (Personal Compjuter ose thesht PC). Kjo 

si rezultat i përdorimit të Mikroprocesorit në kombinim me qarqe të tjera të shkallës së lartë 

të integrimit. 
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FOTO TE KOMPJUTERËVE TE DITEVE TE SOTME 

Kompjuter i vitit 1970 

 

 

Kompjuter i vitit 2000 

                 

Kompjuter i vitit 2014 (laptop)    
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1.4 Historia e zhvillimit të informatikës në vendin tonë                

 Historia e zhvillimit të informatikës në vendin tonë lidhet ngushtë me hyrjen e internetit në 

Shqipëri. Në fillim të viteve 90-të në kompjuterat e paktë në Shqipëri, më së shumti në 

institucionet shtetërore, filloi të dëgjohej një sinjal i çuditshëm.  Ishte sinjali i lidhjes me 

internet, duke shënuar kështu dhe kontaktin e parë të shqiptarëve me këtë botë të madhe të 

informacionit. Në atë kohë gjithçka ishte falas. Kushdo mund të formulonte numrin e një 

shoqërie interneti jashtë Shqipërisë dhe të lidhej. Më pas ky shërbim, për shkak edhe të 

kostos së lartë nisi të kufizohej, për t’u bërë në të ardhmen pronë e shoqërive shqiptare të 

internetit. Për herë të parë shërbimin e internetit në Shqipëri, e futi në vitin 1991 fondacioni 

“Soros”, në bashkëpunim me PNUD-in, i cili u erdhi në ndihmë shqiptarëve për të 

komunikuar me Europën dhe SHBA. Brenda këtij programi i cili zgjati më shumë se 10 vjet 

ishte dhe përdorimi i internetit në Shqipëri. Ishte një aksion i përbashkët i fondacionit me 

PNUD-in, por edhe me qeverinë e atëhershme shqiptare që e futi këtë program me vështirësi, 

por që pati impakt pozitiv në shoqërinë shqiptare, tek mediat, tek organizatat dhe shoqëritë 

civile, dhe në segmente të caktuara të qeverisë. Megjithatë shpërndarja masive e internetit 

erdhi vetëm pas vitit 1997. Operatori i parë ishte Intellectual Communication Center-Albania 

e më pas në vititn 1998 Abissnet dhe Adanet. Së bashku me operatorë të tjerë ato filluan të 

shtrijnë shërbimin e internetit fillimisht në Tiranë, në përfaqësitë diplomatike, ato shtetërore 

e më pas në qytete të tjera të Shqipërisë.  

 Një shtrirje të madhe interneti ka marrë edhe në shkollat shqiptare. Sipas një projekti të 

qeverisë shqiptare çdo shkollë, rreth 2000 të tilla në të gjithë vendin, kanë kabinetet e tyre të 

informatikës, me të paktën 5-15 kompjutera të lidhur në rrjet, por jo të gjitha e kanë efektiv 

lidhjen me internet në çdo kohë. Nxënësit thonë se më së shumti e përdorin internetin për 

marrje informacioni që lidhet me mësimet, por edhe për t’u lidhur me miqtë në rrjetet sociale 

si facebook, twitter etj. Vitet e fundit qeveria shqiptare ka kryer investime të konsiderueshme 

në përhapjen e internetit, duke e vënë atë në shërbim të administratës, por edhe publikut. Që 

nga viti 1999, të gjitha dikasteret shqiptare kanë faqet e tyre në internet, ndërsa ka filluar të 

zbatohet shkallë -shkallë programi i quajtur e-government, ose ndryshe qeverisja elektronike. 
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1.5 Informatika në kuadrin e teorisë së informacionit 

 Informatika në kuadrin e teorisë informacionit zë një vend mjaft të rëndësishëm në ditët e sotme. 

Kjo lidhet ngushtë me zhvillimin e vrullshëm të kësaj shkence që ka për qëllim përpunimin dhe 

përhapjen e informacionit. Më poshtë në mënyrë skematike po paraqesim vendin që zë 

informatika në kuadrin e teorisë së informacionit. 

                                              Teoria e informacionit (kibernetika) 

                                                

 

                       Teoria e ndërlidhjes                     Informatika 

                   

                                   Kompjuteristika (shkenca e kompjuterit)     Teknika kompjuterike       Etj. 

                  

1.6 Informatika dhe fushat që lidhen me të 

1.6.1 Pjesët që lidhen brendësisht me të. 

 Informatika studion ligjësitë e grumbullimit, shndërrimit, ruajtjes, përpunimit, kërkimit dhe 

shpërndarjes së informacionit dokumentar realizuar në bazë të mjeteve teknike bashkëkohore. 

Ajo përfshin një varg fushash si vetë informatikën si shkencë, teorinë e informacionit, 

dokumentimin shkencor (gjuha, tekstet, mjetet ruajtëse), veprimtarinë bibliotekare, përpunimin e 

përkthimin e teksteve, kodimin, indeksimin, përpunimin e informacionit, transmetimin dhe 

programimin e informacioneve (teknikën kompjuterike) dhe një varg nënfushash që lidhen me 

kopjimin, mikrofilmin etj. Në mënyrë skematike po paraqesim pjesët që lidhen brendësisht me 

të. 

                                                         Informatika 

                 

                        Shkenca e informatikës                           teknika e kompjuterit 

                                                           Programimi     përpunimi     ruajtja       transmetimi 

                                                                                   dokumentimi shkencor 

                                                                           gjuha      teksti                mjetet ruajtëse 

                                                      përkthimi i tekstit       kodim    indeksim 
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1.6.2 Pjesët që i përkasin fushave që lidhen me bazat e saj si shkencë dhe teknologji 

 Informatika është një shkencë që duhet parë në raport me shkencat e tjera dhe nëndegët e tyre. 

Ajo është ngritur pikërisht si rezultat i bashkëveprimit të shkencave të tjera. Lidhjet e saj duhen 

parë ngushtë me matematikën (sistemet binare, njehsimet etj), elektronikën (sistemet 

elektronike), elektricitetin (sistemet elektrike), mekanikën, fizikën etj. Prania e një tërësie 

termash nga këto fusha tregon edhe lidhjen e ngushtë që kjo shkencë ka me shkencat e tjera. 

Përmendim këtu terma si: aksiomë (shq.)/assioma (it.)/axiom (ang.); aritmetikë (shq.)/aritmetika 

(it.)/arithmetic (ang.); kapacitet (shq.)/capacita (it.)/capacity (ang.); shifër (shq.)/cifra (it.)/digit 

(ang.); dialog (shq.)/dialogo (it.)/dialogue (ang.); shenjë (shq.)/segno (it.)/sign (ang.); sintaksë 

(shq.)/sintassi (it.)/syntax (ang.); simbol (shq.)/simbolo (it.)/symbol (ang); tekst (shq.)/testo 

(it.)text (ang.); gramatikë (shq.)/grammatica (it.)/grammar (ang.); parashtesë (shq.)/prefisso 

(it.)/prefix (ang.) etj. 

 Këtu duhet përmendur në mënyrë të veçantë se anën më të rëndësishme të informatikës si fushë 

dije dhe të terminologjisë së saj e përbën kompjuteristika me objektin më të qenësishëm siç është 

kompjuteri zhvillimi i të cilit duhet njohur në mënyrë të veçantë. Ky duhet parë edhe në lidhje të 

ngushtë me dinamikën e zhvillimit të termave të tij. 

 Fushat ku zbatohet informatika janë nga më të ndryshmet si në: media, ekonomi, fushat juridiko-

administrative, mjekësi, gjuhësi, bujqësi, sport, argëtim, zbavitje etj. Në pak fjalë e gjithë jeta 

njerëzore është e informatizuar. Vetë interneti është bërë një mjet kaq i rëndësishëm i jetës sonë 

të përditshme, saqë shumica e njerëzve nuk mund ta imagjinojnë jetën pa të. 

 Rrjetet shoqërore si facebook dhe twitter u kanë krijuar përdoruesve aftësi më të mëdha për të 

komunikuar me një audiencë më të gjerë. Zhvillimi i teknologjisë informative dhe i mjeteve të 

komunikimit përbën njërin nga aspektet e procesit të globalizimit i cili ka shënuar hapa të 

mëdhenj në avancimin e këtij procesi. 
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1.7 Identiteti i terminologjisë së informatikës 

1.7.1 Terma që i përkasin drejtpërdrejt informatikës. 

 Numri i termave të krijuar për të shprehur konceptet e reja që kanë të bëjnë me informatikën dhe 

me teknologjinë e informacionit vazhdimisht rritet, meqë vazhdimisht rritet numri i pajisjeve të 

reja të teknologjisë së informacionit e i programeve kompjuterike. Në fjalorët terminologjikë të 

informatikës në gjuhë të ndryshme, përveç termave të mirëfilltë të informatikës, përfshihen edhe 

një numër i madh termash nga fusha të tjera. Këtu po nxjerrim një tërësi termash të fushës së 

informatikës nga “Fjalori i informatikës”, Prishtinë, 2005
30

 dhe “Il Dizionario enciclopedico di 

Informatica”, Bologna, 2009
31

 me barasvlerësit në gjuhën angleze që përbëjnë pjesën më të 

madha si: adapter (shq.)/adattatore (it.)/adapter (ang.); aktuator (shq.)/attuatore (it.)/actuator 

(ang.); alfanumerik (shq.)/alfanumerico (it.)/alphanumeric (ang.); ankorë (shq.)/ancora 

(it.)/anchor (ang.); android (shq.)/androide (it.)/android (ang.); aplet (shq.)/applet (it.)/applet 

(ang.); assembler (shq.)/assemblatore (it.)/assembler (ang.); audio (shq.)/audio (it.)/audio 

(ang.); bekgraund (shq.)/sfondo (it.)/background (ang.); boldfejs (shq.)/neretto (it.)/boldface 

(ang.); bukmark (shq.)/segnalibro (it.)/bookmark (ang.); bos (shq.)/bos (it.)/bos (ang.); bus 

(shq.)/bus (it.)/bus (ang.); bajt (shq.)/byte (it.)/byte (ang.); bajtkod (shq.)/bytecode (it.)/bytecode 

(ang.); çip (shq.)/circuito integrato (it.)/chip (ang.); çat (shq.)/ciattare (it.)/chat (ang.); databazë 

(shq.)/base di dati (it.)/database (ang.); bufer (shq.)/memoria tampone (it.)/buffer (ang.); buferoj 

(shq.)/bufferizzazione (it.)/ buffering (ang.); displej (shq.)/videata (it.)/display (ang.); dedlajn 

(shq.)/scadenza (it.)/deadline (ang.); dedlok (ang.)/stallo (it.)/deadlock (ang.); defolt 

(shq.)/predefinito (it.)/default (ang.); drajv (shq.)/letore (it.)/drive (ang.); drajvër (shq.)/driver 

(it.)/driver (ang); descriptor (shq.)/descrittore (it.)/descriptor (ang.); dizajn (shq.)/progettazione 

(it.)/ design (ang.); dot (shq.)/punto (it.)/ dot (ang.); editor (shq.)/editor (it.)/editor (ang.); emejl 

(shq.)/posta elettronica (it.)/ email (ang.); emiter (shq.)/emettitore (it.)/emitter (ang.); ekstranet 

(shq.), extranet (it.)/extranet (ang.); domen (shq.)/domen (it.)/domen (ang.); fajl (shq.)/file 

(it.)file (ang.); fidbek (shq.)/retroazione (it.)/feedback (ang.); faks (shq.)/fax (it.) fax (ang.); flip-

flop (shq.)/flip-flop (it.)/flip-flop (ang); flopi (shq.)/floppy (it.) floppy (ang.); flopidisk 

(shq.)/disco floppy (it.)/floppydisk (ang.); font (shq.)/serie di caratteri (it.)/font (ang.); folder 

(shq.)/cartella (it.)/folder (ang.); format (shq.)/formattare (it.)/format (ang.); formatoj 

(shq.)/format (shq.)/formato (it.)/ format (ang.); gigabajt (shq.)/gigabyte (it.)/gigabyte (ang.); 

gigabit (shq.)/gigabit (it.)/gigabit (ang.); gigaflops (shq.)/gigaflops (it.)/gigaflops (ang.); graf 

(shq.)/grafo (it.)/graph (ang); harddisk (shq.)/disco rigido (it.)/harddisc (ang.); informatikë 

(shq.)/informatica (it.)/informatics (ang.); input (shq.)/inserire (it.)/input (ang); insert 

(shq.)/inserire (it.)/insert (ang.); insertoj (shq.)/inserire (it.)/insert (ang.); inteligjencë 

(artificiale) (shq.)/intelligenca artificiale (it.)/artificial intelligence (ang.); internet 

(shq.)/internet (it.)/internet (ang.); kibord (shq.)tastierë (it.)/keyboard (ang.); kiuërd 

(shq.)/parola chiave (it.)/keyword (ang.); kilobit (shq.)/kilobit (it.)/kilobit (ang.); kilobajt 
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 Fjalori i informatikës (anglisht-shqip; shqip-anglisht), N.Caka, A.Dika, S.Rodiqi, Prishtinë, 2005. 
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(shq.)/kilobyte (it.)/kilobyte (ang.); kompjuter (shq.)/elaboratore - calcolatore - computer 

(it.)/computer (ang.); label (shq.)/etichetta (it.)/label (ang.); lejaut (shq.)/disposizione (it.)/layout 

(ang.); link (shq.)/collegare (it.)/link (ang.); log (shq.)/registro degli accessi (it.)/log (ang.); 

mark (shq.)/marcare (it.)/mark (ang.); master fajl (shq.)/file principale (it.)/masterfile (ang.); 

maus -mi - miush (shq.)/mouse (it.)/mouse (ang.); megabajt (shq.)/megabyte (it.)/megabyte 

(ang.); megabit (shq.)/megabit (it.)/megabit (ang.); mikroçip (shq.)/circuito integrato di piccolo 

dimensioni (it.)/microchip (ang.); mikrokod (shq.)/microcodice (it.)/microcode (ang.); 

mikrokompjuter (shq.)/microcalculatore (it.)/microcomputer (ang.); mikroprogram 

(shq.)/microprogramma (it.)/microprogram (ang.); minidisk (shq.)/minidisco (it.)/minidisc 

(ang.); minikompjuter (shq.)/minicalcolatori (it.)/minicomputer (ang.); multimedia 

(shq.)/multimediale (it.)/multimedia (ang.); multiakses (shq.)/multiaccesso (it.)/multi-access 

(ang.); navigoj (shq.)/navigare (it.)/navigate (ang.); paket (shq.)/paccheto (it.)/packet (ang.); 

pasuërd (shq.)/parola chiave (it.)/ password (ang.); petabajt (shq.)/petabyte (it.)/petabyte (ang.); 

piksel (shq.)/pixel (it.)/pixel (ang.); pointer (shq.)/puntatore (it.)/pointer (ang.); ploter 

(shq.)/plotter (it.)/plotter (ang.); port (shq.)/porta (it.)/port (ang); postfiks (shq.)/postfissa 

(it.)/postfix (ang.); prefiks (shq.)/prefissa (it.)/prefix (ang.); procesor (shq.)/elaboratore 

(it.)/procesor (ang.); printer (shq.)/stampante (it.)/printer (ang.); printoj (shq.)/stampa (it.)/print 

(ang.); rekord (shq.)/registrazione (it.)/record (ang.); ritrivëll (shq.)/reperimento (it.)/retrieval 

(ang.); robot (shq.)/robot (it.)/robot (ang.); robotikë (shq.)/robotica (it.)/robotic (ang.); selektoj 

(shq.)/selezionare (it.)/select (ang.); server (shq.)/servente (it.)/server (ang.); set 

(shq.)/posizionare (it.)/set (ang.); shift (shq.)/spostamento (it.)/shift (ang.); simpleks 

(shq.)/simplex (it.)/simplex (ang.); singëll (shq.)/singolo (it.)/single (ang.); slot (shq.)/posizione 

libera (it.)/slot (ang.); smart (shq.)/intelligente (it.)/smart (ang.), softuer (shq.)/software 

(it.)/software (ang.); sortoj (shq.)/ordinamento (it.)/sort (ang.); standard (shq.)/norme 

(it.)/standard (ang.); string(shq.)/stringa (it.)/string (ang.); superkompjuter (shq.)/supercomputer 

(it.)/supercomputer (ang.); tagim (shq.)/marcatore (it.)tag (ang.); target (shq.)/destinatario 

(it.)/target (ang.); taskbar (shq.)/barra delle applicazioni (it.)/taskbar (ang.); terminal 

(shq.)/terminale (it.)/terminal (ang.); terminator (shq.)/terminatore (it.)/terminator (ang.); 

transfer (shq.)/transferimento (it.)/transfer (ang.); verteks (shq.)/vertice (it.)/vertex (ang.); video 

(shq.)/video (it.)/video (ang.); videogejm (shq.)/videogioco (it.) videogame (ang.); ueb (shq.)/web 

(it.)/web (ang.); uebsajt (shq.)/site web (it.)/website (ang.); ijahuu (shq.)/yahoo (it.)/yahoo (ang.) 

etj.       

Megjithatë këtu mbizotërojnë togfjalëshat kryesisht të formuar mbi bazën e termave të fushës (si 

elemente të përcaktuar si: kompjuter (shq.)/elaboratore - calcolatore - computer (it.)/computer 

(ang.); printer (shq.)/stampante (it.)/printer (ang.); maus - mi - miush (shq.)/mouse (it.)/mouse 

(ang.) dhe si elemente përcaktuese  kryesisht nga fusha të tjera, por edhe fjalë të zakonshme si 

kompjuter (shq.)/elaboratore - calcolatore - computer (it.)/computer (ang.) dhe kompjuter 

digjital (shq.)/calcolatore digitale (it.)/digital computer (ang.); kompjuter (shq.)/elaboratore - 

calcolatore - computer (it.)/computer (ang.) dhe kompjuter personal (shq.)/elaboratore 

personale (it.)/personal computer (ang.); kompjutera të gjeneratës së pestë (shq.)/calcolatori 



30 
 

della quinta generazione (it.)/fifth-generation computers (ang.). Vetëm me termin kompjuter 

gjejmë 51 togfjalësha të formuar.  

1.7.2 Terma të fushave të tjera 

Këta terma të fushave të tjera paraqiten brenda leksikut terminologjik të fushës së informatikës si 

të riterminologjizuar. Përmendim terma nga fushat e mëposhtme. 

a.Ekonomi: apdejtoj (shq.)/aggiornamento (it.)/update (ang.); bankë (shq.)/banco (it.)/bank 

(ang.); informal (shq.)/informale (it.)/informal (ang.); feedback (shq.)/retroazione (it.)/feedback 

(ang.); logo (shq.)/logo (it.)/logo (ang.); term (shq.)/termine (it.)/term (ang.); terminal 

(ang.)/terminale (it.)/terminal (ang.) etj. 

b.Gjuhësi: dialog (shq.)/dialogo (it.)/dialogue (ang.); shenjë (shq.)/segno (it.)/sign (ang.); 

sintaksë (shq.)/sintassi (it.)/syntax (ang.); simbol (shq.)/simbolo (it.)/symbol (ang.); kod 

(shq.)/codifica (it.)/code (ang.); kodoj (shq.)/codificare (it.)/code (ang.); karakter 

(shq.)/carattere (it.)/character (ang.); tekst (shq.)/testo (it.)text (ang.); gramatikë 

(shq.)/grammatica (it.)/grammar (ang.); parashtesë (shq.)/prefisso (it.)/prefix (ang.) etj.   

c.Matematikë-Fizikë: aksiomë (shq.)/assioma (it.)/axiom (ang.); aritmetikë (shq.)/aritmetica 

(it.)/arithmetic (ang.); aritmetik (shq.)/aritmetico (it.)/arithmetical (ang.); energji (shq.)/energia 

(it.)/energy (ang.); fuqi (shq.)/esponente (it.)/exponent (ang.); kapacitet (shq.)/capacita 

(it.)/capacity (ang.); shifër (shq.)/cifra (it.)/digit (ang.) etj. 

d.Logjikë-Psikologji: logjikë (shq.)/logica (it.)/logic (ang.); kujtesë (shq.)/memoria (it.)/memory 

(ang.);  tautologji (shq.)/tautologia (it.)/tautology (ang.) etj. 

Po kështu hasen edhe terma nga fusha të tjera si: biologjia, p.sh., biometri (shq.)/biometria 

(it.)/biometrics (ang.), mjekësia, kimia, muzika, politika etj.  

1.7.3 Terma të kompjuterit me bazë të fushave tematiko-konceptore 

a.aparate si: kompjuter (shq.)/elaboratore - calcolatore - computer (it.)/computer (ang.); laptop 

(shq.)/computer portatile (it.)/laptop (ang.); desktop (shq.)/scrivania (it.)/desktop (ang.); server 

(shq.)/servente (it.)/server (ang.); makintosh (shq.)/machintosh (it.)/machintosh (ang.); 

minikompjuter (shq.)/minicalcolatori (it.)/minicomputer (ang.); videogejm (shq.)/videogiocio 

(it.)/videogame (ang.) etj. 

b.Pjesë kryesore të jashtme si: ekran (shq.)/schermo (it.)/monitor (ang.); tastierë (shq.)/tastiera 

(it.)/keyboard (ang.); mi - miush - maus (shq.)/mouse (it.)/mouse (ang.); printer (shq.)/stampante 

(it.)/printer (ang.); skaner (shq.)/scanner (it.)/scanner (ang.); ploter (shq.)/plotter (it.)/plotter 

(ang.); pointer (shq.)/puntatore (it.)/pointer (ang.) etj. 
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c.Pjesë kryesore të brendshme si: motherboard (shq.)/scheda madre (it.)/motherboard (ang.); 

mikroprocesor (shq.)/microprocessore (it.)/microprocessor (ang.); harddisk (shq.)/disco rigido 

(it)/harddisc (ang.); makroprocesor (shq.)/macroprocessore (it.)/macroprocessor (ang.) etj. 

d.Elementë funksionalë si: procesor (shq.)/processore (it.)/processor (ang.); kujtesë 

(shq.)/memoria (it.)/memory (ang.); pajisje hyrëse (shq.)/ingresso (it.)/input (ang.); pajisje 

dalëse (shq.)/uscita (it.)/output (ang.); disk (shq.)/disco (it.)/disk (ang.); disketë (shq.)/disco 

floppy (it.)/floppy disk (ang.); program (shq.)/programma (it.)/program (ang.); harduer 

(shq.)/hardware (it.)/hardware (ang.); softuer (shq.)/software (it.)/software (ang.); kamera 

(shq.)/telecamera (it.)/camera (ang.) etj. 

e.Procese të ndryshme, komanda dhe shenja tabelore: kopjim (shq.)/copia (it.)/copy (ang.); 

pëerzgjedhje (shq.)/selezionare (it.)/select (ang.); pres (shq.)/taglio (it.)/cut (ang.); ruaj 

(shq.)/salvare (it.)/save (ang.); hap (shq.)/aprire (it.)/open (ang.); dërgoj (shq.)/inviare (it.)/send 

(ang.); printoj (shq.)/stampare (it.)/print (ang.); mbyll (shq.)/chiudere (it.)/close (ang.); fus 

(shq.)/inserire (it.)/insert (ang.); shift (shq.)/spostare (it.)/shift (ang.); tag (shq.)/marcatore 

(it.)/tag (ang.) etj. 

f.Programe: MS-DOS (shq.)/MS-DOS (it.)/MS-DOS (ang.); MS-WINDOWS (shq.)/MS-

WINDOWS (it.)/MS-WINDOWS (ang.); WINWORD (shq.)/WINWORD (it.)/WINWORD (ang.); 

SPREADSHEET (shq.)/SPREADSHEET (it.)/SPREADSHEET (ang.) etj.  
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1.8 Pasqyrimi i termave të informatikës në fjalorët shpjegues së shqipes. 

 Pasqyrimi i termave të informatikës në fjalorët shpjegues është kushtëzuar nga shkalla e 

zhvillimit të informatikës në vendin tonë si teori dhe teknologji e dijes. Kështu p.sh në “Fjalorin 

e shqipes”, 1954 nuk ndeshet ndonjë term i mirëfilltë i degës në fjalë, çka dëshmon se kjo fushë 

dije është futur në vendin tonë në një fazë të mëvonshme të zhvillimit të saj, në krahasim me 

vendet e tjera të zhvilluara të botës, sidomos në SHBA, Angli, Francë, Itali etj. E njëjta gjë 

thuajse vihet re edhe me “Fjalorin e shqipes së sotme”, 1980, ndonëse në të, rrallë mund të 

takohen fjalë a terma që janë vënë më vonë në bazë të informatikës si: shtyp, afishoj, informim, 

format, automatizim, automatik
32

. Në këtë fjalor, këto terma nuk shpjegohen në kuptimin e 

posaçëm të informatikës, por në kuadrin e fushave të tjera si të teknikës a një fushe tjetër. 

Informatika si fushë dije nuk ekziston si shkurtim (inf.) sikurse fushat e tjera (tek., mek.) që 

shërbejnë në fjalorë për të treguar përkatësinë e fjalës a termit përkatës. 

 Për herë të parë termat e informatikës, ndonëse në një sasi shumë të vogël, janë përfshirë në 

“Fjalorin e shqipes së sotme”, 2002 dhe pak më gjerë në “Fjalorin e gjuhës shqipe”, 2006
33

. 

Këta fjalorë nuk janë as fjalorë terminologjikë e as profesionalizmash, por nga e gjithë sasia e 

fjalëve që kanë, që përfshijnë edhe terma të ndryshëm, nga 70 fusha të ndryshme, megjithatë 

kanë mundur të gjejnë vend edhe disa terma të informatikës dhe vetë informatika si fushë e 

shkencës dhe e teknikës. Në këta fjalorë, kanë mundur të gjejnë vend fjalët terma që tashmë janë 

bërë pjesë përbërëse e shqipes së sotme, të folur e të shkruar si: disketë, formatoj e formatim, 

internet, klikoj e klikim, kompjuter, kompjuterik e kompjuterizoj, miush, kursor, mikroprocesor, 

printer, printoj, printim, i printuar, monitor, monitoroj e monitorim, laser e laserik, skaner, 

skanoj, skanim, kompaktdisk e ndonjë tjetër. Po ashtu, shpjegimi i disa fjalëve të dhëna në këtë 

do të mund të plotësohej edhe me kuptimet që kanë në fushën e informatikës. Këtu para së 

gjithash, mendojmë për fjalët që i përdor secili përdorues i kompjuterit, si: disk, dritare, dosje, 

ikonë, skedar, kujtesë, ruaj, virus, tast, tastierë. Do të mund të futeshin edhe fjalët-terma të 

informatikës, po ashtu të përdorimit të përgjithshëm, të krijuara brendapërbrenda shqipes, si: 

faqeshenjues (për bookmark të anglishtes), fjalëkalim (për password), fletëmbajtje (për 

clipboard), shkurtore (për shortcut), regjistresë (për record) e ndonjë tjetër
34

. Pa dyshim që një 

proces i tillë do të ndihmonte njësimin e termave të informatikës dhe do të përshpejtonte 

procesin e normëzimit dhe standardizimit të tyre. 
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 “Fjalori i gjuhës së sotme shqipe”, Tiranë, 1980. 
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 Në “Fjalorin e gjuhës shqipe” e 2006, për termin mouse të anglishtes kemi mi dhe miush (kjo e fundit duket 

zgjidhje më e drejtë). 
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 N.Caka, “Shqipërimi i disa termave të informatikës”, “Koha ditore”, Prishtinë, 18 shtator, 2004. 
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1.9 Paraqitja në fjalorë të ndryshëm të termave të informatikës  

 Futja në përdorim e termave të mirëpërcaktuar e të mirëpërkufizuar është një prej detyrave më të 

rëndësishme dhe më të vështira që kanë të bëjnë me standardizimin. Këto terma do të 

përdoreshin në mënyrë vazhdueshme në të gjitha dokumentet e në të gjitha tekstet shkollore, 

profesionale e shkencore të një vendi. 

 Përveç termave të mirëfilltë të informatikës në fjalorët terminologjikë të informatikës në gjuhë 

të ndryshme, përfshihen edhe një numër i madh termash nga fusha të tjera, si: akustikë, 

elektronikë, elektroteknikë, fizikë, gjuhësi, logjikë, matematikë, optikë, telekomunikacion etj., 

për arsye se ata shpesh hasen në literaturën nga fusha e informatikës. Përmendim këtu terma si: 

bankë, dialog, shenjë, tekst, aksiomë, energji, kujtesë etj. 

 Fjalorët e këtillë në të shumtën e rasteve vetëm i regjistrojnë dhe i përshkruajnë fjalët që 

përdoren në fushën e informatikës dhe në fushat me të cilat shërbehet ajo. Në këta fjalorë për 

shumë fjalë ofrohen variante të të njëjtit përkthim të termit burimor (kryesisht në anglisht) e 

përkthimi i parë përdoret më tutje në fjalor në të gjitha vendet ku në tekst shfaqet termi përkatës 

në kuadër të termave të tjerë. 

 Nga ana tjetër, në shumë fjalorë terminologjikë të fushave të tjera të dijes, e po ashtu edhe në 

fjalorë të përgjithshëm njëgjuhësh e dygjuhësh, shfaqen edhe terma nga informatika. Po 

përpiqemi të japim pasqyrimin e termave të informatikës në fjalorë të ndryshëm për të parë sesi 

janë shpjeguar apo përkthyer ata. Një fjalor i tillë është “Fjalori anglisht-shqip i 

radioelektronikës” i Tomçinit
35

. Siç thotë autori, “ky botim me 23 000 fjalë e shprehje, pas atij 

të vitit 1979 me 15 000 fjalë, i përmirësuar e i pasuruar, ka një vend të gjerë edhe për 

informatikën, këtë teknikë të re që vitet e fundit ka njohur një hov të shpejtë me zhvillimin e 

mikroordinatorëve (ose mikroprocesorëve)…”. Informatika në këtë fjalor përfaqësohet me dy 

nënfusha: “kompjuterët, ordinatorët” (shkurtesa: ord.) dhe “teknika llogaritëse elektronike” 

(shkurtesa: tek. llog.). 

 Edhe pse, sipas autorit, 75% e termave në anglishte janë dhënë me barasvlerësit e tyre në shqip, 

ndërsa pjesa tjetër, prej 25%, është dhënë me parafrazime si p.sh., për termin clock të 

informatikës (tek. llog.) jepet: burim kryesor i sinjaleve të sinkronizimit në ordinatorët 

elektronikë, apo për termin laptop (ord.) jepet: lloj kompjuteri me përmasa të vogla – shihet se 

autori i fjalorit nuk ka synim normëzimin e termave, por, në radhë të parë, përkthimin e 

shpjegimin e tyre.  Sa kohë që nuk ka fjalorë shpjegues, është e arsyeshme, mbase, që aty-këtu të 

jepen edhe shpjegime a informacione shtesë për sqarimin e termave të ndryshëm, sidomos të 

atyre më pak të njohur ose të krijuar rishtas. Megjithatë, në fjalorët terminologjikë dygjuhësh a 

disagjuhësh do të duhej të jepeshin barasvlerësit shqip të termit në gjuhë të huaj, nëse jo me 

karakter normëzues-standardizues, siç është vepruar në fjalorët e terminologjisë të Akademisë së 

Shkencave të Shqipërisë, atëherë së paku me sugjerim të hierarkisë së rekomanduar apo të 
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parapëlqyer të përdorimit të termave. Kështu, për termin computer të anglishtes në “Fjalori i 

termave themelorë të mekanikës”, Tiranë, 2002 jepet: ordinator, pajisje elektronike që shërben 

për ruajtjen dhe përpunimin e informacionit, makinë llogaritëse elektronike, kompjuter. Termi 

kompjuter në këtë fjalor haset vetëm në kontekst të kompjuterizimit: computerize – kompjuterizoj 

dhe computerized – i kompjuterizuar; i pajisur me makinë llogaritëse. Të gjithë termat e tjerë që 

në bazë kanë fjalën computer, përkthehen në shqip duke përkthyer termin computer të anglishtes 

me termin ordinator ose/dhe me termin makinë llogaritëse elektronike. Kështu kemi, p.sh.: 

computer-based: i bazuar në përdorimin e ordinatorit; computer code: kod ordinatori, kod i 

makinës llogaritëse; computer-controlled: i komanduar me makinë llogaritëse; computer 

operation: operacion ordinatori, operacion i makinës llogaritëse. 

 Edhe disa nga termat kyç të elektroteknikës, pra edhe të informatikës (ord.e tek. llog. – sipas 

autorit), jepen me disa barasvlerës. Kështu, p.sh., për circuit kemi: rrethojë, qark, kontur; për 

adder kemi: pajisje shumatore, qark mbledhës/shumator, ndërsa për apply kemi: zbatoj, përdor, 

ushtroj, aplikoj; vë, vendos. Ndërsa për binary adder kemi: aparat njehsor dysh, aparat 

llogaritës binar; për binary cell kemi: element dyshor, element binary, për binary element kemi: 

element me bazë dy, element binar, qelizë dyshore, e për binary system kemi: sistem dyshor, 

sistem binar, sistem me bazë dy. Siç shihet, termit binary të anglishtes i korrespondojnë katër 

terma në shqip: dysh, dyshor, me bazë dysh, binar. 

 Nuk ka konsekuencë as në përdorimin e termave në çift kështu p.sh., kemi, për data in – 

informacion i hyrjes, të dhëna hyrëse, ndërsa për data out – të dhëna të daljes, informacione, të 

dhëna. Vetë fjala data, si term që përdoret në informatikë, jepet si: të dhëna, fakte. Mbase fjala 

fakte nuk shkon me përdorimin e saj në informatikë. Edhe pse autori thotë se “kuptimet shumë të 

përafërta dhe sinonimet ndahen me presje, kuptimet më të largëta me pikëpresje, kurse kuptimet 

e tjera me pikë dhe renditen duke u paraprirë një numër” dhe se “shpjegimet e ndryshme janë 

dhënë me gërma kursive brenda kllapave” – nuk veprohet kështu gjithmonë. Kështu, p.sh., për 

fjalën term cipher (tek. llog) të anglishtes jepet vetëm shifër, zero, e nuk tregohet se kur duhet 

përdorur njëra, e kur tjetra. Po ashtu përdorimi emëror dhe ai foljor hasen në një vend, të ndarë 

vetëm me presje, si, p.sh., clip – kapëse (emër), mbërthej (folje); code – kod shifër (emër), kodoj 

(folje) etj. 

 Një fjalor tjetër i kohëve të fundit i cili pretendon se ka edhe terma nga informatika, dhe 

pikërisht nga interneti, është “Fjalori enciklopedik anglisht – italisht – shqip për bankën, 

biznesin, bursën, ekonominë, …internetin,…” i Ilir Hotit, Durrës, 2001. Fjalori përmban rreth 40 

000 terma, fraza, shkurtesa etj. 

 Nga termat e informatikës që jepen në këtë fjalor, po veçojmë, në radhë të parë, termat që lidhen 

me kompjuterin e që kryesisht janë shqipëruar drejt, si: computer – kompjuter, mjet llogaritës; 

computer console – panel kompjuteri; computer integrated manufacturing – fabrikim i 

kompjuterizuar; computer tape – shirit kompjuteri; computer trading – tregtim me kompjuter. 

Ndërkaq, nuk ka konsekuencë në përdorimin e termit file, i cili përkthehet si dosje, por edhe si 
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skedë e skedar: file transfer protocol – protocol i transferimit të skedës (metodë e ngarkimit të 

një skedari në internet). Është i pazakonshëm, ndërkaq, përkthimi i fjalës term display, si 

“ekranizim” – ku termi ekranizim përdoret në kuptimin e “shfaqjes pamore të të dhënave, 

pamjeve, përmbajtjes në ekran”, pra ndryshe nga përdorimi i tij në “Fjalori e gjuhës së sotme 

shqipe”, Tiranë, 2002: “bërja e një filmi sipas një romani, tregimi etj.”. Hasim një varg fjalësh 

me emrat web e internet, si p.sh.: word wide web – rrjet i mbarëbotshëm; web page – faqe rrjeti, 

faqe merimange, faqe web, faqe internet; web page address – adresë e faqes së merimangës; 

internet address – adresë interneti; internet keyed payment – pagesë e koduar në internet; 

internet service provider – ofrues shërbimi internet. Ka mjaft terma të ndërtuar me mbiemrin 

electronic (elektronik), si p.sh.: electronic mail, e-mail, e-mail address – postë elektronike; 

electronic payment system – sistem elektronik pagesash; electronic point of sale – pikë shitje 

elektronike; electronic wallet – portofol elektronik; electronic funds transfer – transferim 

elektroni fondesh; electronic cheque - çek elektronik. Togfjalëshi digital signature përkthehet 

firmë shifrore. Për termin download kemi ngarkim elektronik (i një file në një kompjuter nga 

burime të ndryshme, p.sh. nga internet, nga një kompjuter tjetër etj.), ndërsa për termin upload 

kemi ngarkim me program (i një kompjuteri nëpërmjet një kompjuteri tjetër ose disketave). 

Hasim edhe on line – në linjë dhe link – lidhje. Termi personal computer përkthehet si kompjuter 

stacionor, ndërsa termi laptop si kompjuter lëvizës. 

 Që një pjesë e fjalorit të informatikës është bërë pjesë e leksikut të përgjithshëm, dëshmon edhe 

“Fjalori anglisht – shqip” i Ramazan Hysës, i botuar në Tiranë më 1998. 

Pa hyrë në hollësi, meqë ky fjalor nuk është objekt vështrimi i këtij punimi po japim disa 

shembuj të paraqitjes së termave nga informatika në këtë fjalor. Në të hasim mjaft terma të 

informatikës, duke filluar nga termi computer, i cili së bashku me fjalët e prejardhura nga ai ose 

të ndërtuara me të, jep një çerdhe prej 15 fjalësh terma: 

computer – makinë llogaritëse; kompjuter, ordinator; computerate – shih computer literate; 

computer – aided/assisted design – vizatim teknik me kompjuter, computerist – informatikan; 

computerization – 1.trajtim elektronik, kompjuterizim; automatizim; 2.hedhje (të dhënash etj.) në 

kompjuter; computerize – 1.informatizoj, kompjuterizoj; përpunoj në kompjuter. 2.hedh në 

kompjuter; computer language – gjuhë programimi; computer operator – kompjuterist, person 

që punon në/me kompjuter; computer programmer – programist; computer science – 

informatikë; computer studies – informatikë dhe, në fund: computing (computer science) – 

informatikë. 

 Siç mund të vërehet, edhe te ky fjalor për fjalën-term computer të anglishtes kemi po të njëjtin 

barasvlerës si te fjalori i Tomçinit, vetëm në renditje tjetër.  

 Është për t’u theksuar, ndoshta, se termi informatikë i shqipes u përgjigjet tre termave të 

anglishtes, që në të vërtetë janë sinonime: computer science, computer studies dhe computing, 

por edhe: information technology – teknologji e informacionit, më drejt. 
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 Në “Fjalor anglisht-shqip” të R. Hysës hasim edhe terma të tjerë nga informatika, si: file – 

fishë, skedë, dosje; hardware – pjesë mekanike/elektronike, material strukturor (i kompjuterit); 

download – transferoj, hedh (në kompjuter), (pra, si: computerize), update – freskoj, azhurnoj (të 

dhënat); font – komplet gërmash; character – gërmë, shkronjë; hacker – pirate informatik, byte – 

bajt (varg 6 ose 8 njësish dyjore – bitësh); menu – meny; monitor – monitor; mouse – mi; printer 

– printer, pajisje shtypi, nxjerr një kopje të shtypur; processor – procesor, përpunues 

informacioni; scanner – skaner, analizator; terminal – terminal, element fundor. Termi internet 

nuk jepet i shpjeguar në këtë fjalor
36

.  

 Siç vihet re nga shembujt e marrë duket se tek këta autorë synohet së pari shpjegimi dhe 

interpretimi i termit sesa normëzimi dhe standardizimi i tyre. 
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 Shembujt janë vjelë nga “Fjalor anglisht-shqip”, R.Hysa Tiranë, 1998. 
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1.10 Pasqyrimi i termit informatikë si mikrofushë leksiko-konceptore në fjalorët shpjegues 

të gjuhës shqipe 

1. Në “Fjalori i gjuhës shqipe”, 1954 ekzistojnë: informatë, informative, informoj. (asnjëra nuk 

lidhet konceptualisht me konceptin informatikë si fushë studimi, si praktikë, si veprimtari. 

 Psh, informatë përkufizohet si: “të dhëna që mbledhim gjatë një hetimi që bëjmë, për të 

konstatuar një fakt, për t’u siguruar mbi vërtetësinë e një gjëje”. Po kështu edhe fjalët 

informative dhe informoj lidhen me dhënien e faktit mbi një ngjarje, gjendje ose njeri. 

2. Në “Fjalori i gjuhës së sotme shqipe”, 1980 sikurse edhe në Fjalorin 1954 nuk ekziston 

koncepti i shprehur nga termi. Lidhjet janë të largëta por vijnë duke u afruar:  

 P.sh, fjala informacion përkufizohet si: “njoftim a veprimtari për të marrë diçka, të dhëna për 

dikë (informacion me shkrim, zyra e informacionit etj)”. 

 Po kështu edhe fjalët informatë, informativ, informim dhe informoj në thelb lidhen me dhënien e 

informacionit në përgjithësi, jo të para si veprime që lidhen me përpunimin e të dhënave të 

fushave të ndryshme me anë të makinave speciale elektronike. 

3. Në “Fjalor i gjuhës së sotme shqipe”, 1984 gjejmë termat: informacion, informatikë, 

informativ, informatë, informim, informoj. Termi informatikë jepet për herë të parë në këtë fjalor 

dhe përkufizohet si më poshtë:  

 INFORMATIK/Ë,- A f. Përpunimi për qëllime ose studime shkencore, teknike, ekonomike etj. 

Sipas një program të caktuar që më parë i një sasie të madhe të dhënash a informacionesh me 

anë të makinave llogaritëse speciale elektronike; teoria e përpunimit të këtyre të dhënave a 

informacioneve. 

 Përsa i përket termave informacion, informativ, informim dhe informoj shohim që ka një lidhje 

të largët midis tyre dhe termit informatikë. 

 P.sh, fjala informacion përkufizohet si: “njoftim a veprimtari për të marrë diçka, të dhëna për 

dikë (informacion me shkrim, zyra e informacionit etj)”. 

 Po kështu edhe fjalët informatë, informativ, informim dhe informoj në thelb lidhen me dhënien e 

informacionit në përgjithësi, jo të para si veprime që lidhen me përpunimin e të dhënave të 

fushave të ndryshme me anë të makinave speciale elektronike. 

4. Në “Fjalor i gjuhës shqipe”, 2006 jepen të shpjeguara termat: informacion, informatikë, 

informatë, informativ, informatizoj, informatizimi, (i, e) informatizuar. 

 Për termin informatikë kemi përkufizimin e mëposhtëm: 
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Informatik/ë, - a f. përpunimi për qëllime studimi i të dhënave me makina speciale elektronike; 

teoria e përpunimit të të dhënave a të informacioneve; fushë kërkimi e studimi me këto mjete. 

 Përgjatë Fjalorit shohim që termat, informacion, informatizoj, (i,e) informatizuar, informatizim 

lidhen konceptualisht me termin informatikë. Ato shprehin veprime që lidhen me përpunimin e të 

dhënave të fushave të ndryshme me anë të makinave speciale elektronike. 

 Duhet thënë se në këtë fjalor kanë gjetur vend termat që tashmë janë pjesë përbërëse e shqipes 

së sotme, të folur e të shkruar, si: disketë; formatoj e formatim; internet e intranet; 

mikroprocesor e mikrokompjuter; printer, printoj, printim, i, e printuar; monitor, monitoroj, 

monitorim, laser e laserik (p.sh. printer laserik); terminal; skaner, skanoj e skanim e ndonjë 

tjetër. Po ashtu, shpjegimi i disa fjalëve të dhëna në këtë fjalor do të mund të plotësohej edhe me 

kuptimet që kanë në fushën e informatikës. Këtu, para së gjithash, bëhet fjalë për termat që 

përdor secili përdorues i kompjuterit, si: disk (disk magnetik, disk optik), dritare, dosje, ikonë, 

skedar, kujtesë, meny, mi, ruaj, virus, tast, tastirë etj.   

1.11 Paraqitja në fjalorë të ndryshëm filologjikë e specialë të termit informatikë 

1. Në “Il Dizionario enciclopedico di Informatica (inglese-italiano; italiano-inglese)”, 

Zanichelli, Bologna, 2009, termi informatica (ang. computer science, informatics) jepet si 

informatikë apo shkenca kompjuterike. Po kështu edhe termi informazione (ang. information) 

jepet në raport me informatikën si shkencë kompjuterike. Po paraqesim më poshtë përkufizimet 

për termin informatikë siç janë dhënë në fjalor. 

computer science loc.n. informatica [HW, SW]. Disiplina che studia tematiche relative 

all’elaborazione di informazioni in tutti i suoi aspetti sia teorici che tecnologici, ad es. le 

architetture degli elaboratori, la progettazione e la realizzazione di software, etc. Sin 

informatics. 

informatics n. (raro) informatica [HW, SW]. Disciplina che studia tematiche relative 

all’elaborazione di informazioni in tutti i suoi aspetti che tecnologici, ad.es. le architteture degli 

elaboratori, la progettazione e la realizzazione di software, etc. Sin computer science. 

2. Në “Fjalor italisht-shqip”, F.Leka, Z.Simoni, Tiranë, 2002, paraqiten termat: informatica 

(informatikë) dhe informatizzare (informatizoj). Këto terma jepen pa shpjegime. 

3. Në fjalorin “Oxford”, 1994, jepen vetëm termat informacion dhe informativ të palidhura 

konceptualisht me termin informatikë. Termi informatikë nuk paraqitet). 

Information n.facts told or heard or discovered. 

Informative a. giving information. Informatively adv. 
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1.12 Hyrja e termave nga anglishtja dhe depërtimi gradual i tyre në gjuhën shqipe 

 Gjatë këtyre dhjetëvjeçarëve të fundit termat nga anglishtja kanë hyrë e po vijojnë të hyjnë në 

gjuhën shqipe në një masë të madhe si terma të fushave të ndryshme të dijes e sidomos në degët 

e reja të shkencës dhe të teknologjisë, si në informatikë, telekomunikim, gjenetikë etj. Këto 

terma para vitit 1990-të shtriheshin në shtresat e leksikut të specializuar. Tashmë janë futur më 

në thellësi të gjuhës deri në thjeshtligjërim me përmbajtjen konceptore si terma, por me kuptime 

të thjeshtësuara të zakonshëm të internetit, deri tek nxënësit, fëmijët: klikoj, maus, printoj, 

printer
37

 etj. Krahas kësaj, ndryshe nga më parë, janë kristalizuar e janë mëvetësuar edhe dy 

nënshtresa të tjera, të identifikuara në bazë të funksionit që kryejnë: anglicizmat që funksionojnë 

si fjalë të zakonshme si të vetme ose që krijojnë me fjalët shqipe sinonime, por me kuptime 

specifike, si: fjalëkalim dhe password, përditësoj dhe update etj. Këto terma në gjuhën shqipe do 

të ishte mirë të vështroheshin edhe nga pikëpamja e përfshirjes në sistemin tërësor leksikor 

terminologjik sipas fushave të dijes ku bëjnë pjesë si edhe nga pikëpamja e funksionimit në 

gjuhë në nivele të ndryshme të saj.   

 Termat me burim nga anglishtja përbëjnë pjesën mbizotëruese të të gjithë leksikut nga kjo gjuhë. 

Menjëherë pas vitit 1990, vit i fillimit të ekonomisë së tregut dhe e globalizimit kulturor patën 

një vërshim të madh. Depërtimi i këtyre termave duhet parë në kontekstin e këtyre dy 

periudhave, para dhe pas vitit 1990. Ky këndvështrim zbulon veçoritë më themelore të futjes dhe 

funksionimit të termave të prejardhur nga anglishtja në gjuhën shqipe dhe të mëvetësimit të tyre 

si shtresë e kristalizuar dhe e identifikuar, por edhe e integruar në sistemin leksikor të shqipes 

dhe e përdorur në nivele të ndryshme të ligjërimit. 

 Anglicizmat terma të fushës së informatikës, sikurse edhe e fushave të tjera të dijes, njësoj si 

edhe anglicizmat joterma (si fjalë të zakonshme) janë futur dhe vijojnë të futen në gjuhën shqipe 

në kushtet e kontakteve të saj me një gjuhë që është e një natyre të ndryshme për të nga ana 

tipologjike-strukturore, çka ndikon ndjeshëm në receptimin e tyre nga shqipfolësit. Kjo në 

përshtatje edhe sipas natyrës së gjuhës pritëse (të shqipes) jep reflekset e veta gjatë rrugës së 

depërtimit të mëtejshëm të tyre në nivele të ndryshme të gjuhës. Kështu edhe termat e 

informatikës sikurse edhe çdo njësi tjetër leksikore, të prejardhura nga anglishtja, si prej një 

gjuhe analitike-sintetike me karakter të theksuar analitik, futen në shqipe, si në një gjuhë 

sintetiko-analitike me forma të zhvilluara, sidomos në sistemin eptimor, i cili karakterizohet, 

ndryshe nga anglishtja, nga një sistem i pasur mbaresash sidomos në paradigmat e emrit. 
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 A.Duro, F.Vrapi “Veçori të termave me burim nga anglishtja në gjuhën shqipe” në Përmbledhjen “Gjendja dhe 

zhvillimi i terminologjisë shqipe, probleme e detyra”, Tiranë, 2009. 
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1.13 Faza e konkurrencës sinonimike: ordinator/kompjuter; maus/mi në gjuhën shqipe 

Në terminologji, si rregull, ndërmjet termave nuk duhet të ketë sinonime, sepse kjo bie në 

kundërshtim me vetinë e njëkuptimësisë së termave, sidomos kur flitet për sinonime të krijuara 

në bazë të afërsisë së koncepteve. Lidhjet e termave në bazë të një koncepti të njëjtë bën që 

sinonimia në terminologji të shfaqet në formën e dysorëve. 

Prania e sinonimeve në terminologji shihet si një anë e dëmshme, meqë prania e një çifti a një 

vargu termash për një koncept çon në mbingarkesë të sistemeve terminologjike, çka bën që të 

krijohen edhe pështjellime në të kuptuarit e përmbajtjes së tekstit, në cënimin e kufijve ndërmjet 

koncepteve, kështu, p.sh, ka raste kur edhe në terminologjinë e informatikës përdorimi i termave 

të ndryshëm për një koncept, duket sikur kemi të bëjmë edhe me koncepte të ndryshme si 

kompjuter dhe ordinator, folder-dosje. 

Shkaqet e lindjes së sinonimisë në terminologji janë pjesërisht të përbashkëta me ato të gjuhës në 

përgjithësi e pjesërisht të ndryshme. Si shkaqe të përbashkëta mund të sillen rastet e përdorimit të 

emërtimeve të huaja, dukuri kjo e përhapur në terminologjinë në fjalë. 

Në terminologjinë e informatikës bëhen shkak për terma sinonimë: 

a.përdorimi i termit shqip krahas termit të huaj ose përdorimi i termit të huaj krahas termit shqip: 

definicion - përkufizim; meny – listë; sinjalizim – paralajmërim; i adaptueshëm – i përshtatshëm; 

i klikuar – i zgjedhur; i sejvuar – ruajtur; selektoj – zgjedh; korrektoj – korrigjoj etj. 

b.emërtimi i dukurive, i objekteve nga anë të ndryshme si: 

ordinator – kompjuter – makinë llogaritëse – pajisje llogaritëse elektronike – mjet llogaritës; 

imejl – postë elektronike; adapter linjor – përshtatës linjor; asambler – përkthyes programesh të 

shkruara në asembler në kod të makinës etj. 

c.emërtimi i shkurtur i objektit, i dukurisë, i veprimit krahas emërtimit të plotë, p.sh: 

CD-kompak disk; VDD-videodisk digjital; PC-kompjuter personal; VCD-videokompak disk; 

VDI-video digjitale interaktive etj. 

Lidhur me termat sinonimë mund të paraqesim edhe dy probleme të tjera, që lidhen me analizën 

e përkatësisë leksiko-gramatikore dhe të anës strukturore të tyre. 

Problemi i parë: Mundësitë e gjuhës për formimin e çifteve apo vargjeve sinonimike nga 

pikëpamja e përkatësisë leksiko-gramatikore të sinonimeve janë të gjera. Kështu mund të 

krijohen marrëdhënie sinonimike ndërmjet njësive të njëjta leksiko-gramatikore dhe sintaksore. 

a.terma emra 
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kërkim – hulumtim; informacion – të dhëna; korrektim – korrigjim; konvencion – shenjë; 

modulim – formësim; sejvim – ruajtje; shërbyes – server; selektim – përzgjedhje; dukje - shfaqje; 

prishje - ngecje - defect - gabim; sjellje - prurje; interpolim - ndërfutje; përshtatje - adaptim; 

tubacion - taburë; rigjenerim - freskim - përtëritje; shtypës - printer etj. 

b.terma mbiemra 

i adaptueshëm – i përshtatshëm; i selektuar – i pikasur; i ruajtur – i zgjedhur; i fiksuar – i 

palëvizshëm; global – gjithpërfshirës; real – i vërtetë; i rezervuar – i ruajtur; adaptues – 

përshtatës; i fshijshëm - i rishkrueshëm; i mundshëm - i rishkrueshëm; fraktar - thyezor; global - 

botëror - rruzullor etj. 

c.terma folje 

printoj – shtyp; vendos – pozicionoj; kërkoj – hulumtoj; transmetoj – përçoj; adresoj – drejtoj; 

arkivoj – ruaj; kompjuterizoj – shtyp; hyj – fus; fsheh - mbuloj; interpretoj - shpjegoj; zbatoj - 

kryej etj. 

d.terma togfjalësh 

imejl – postë elektronike; font – komplet gërmash – tërësi shenjash; printer – pajisje shtypi; 

kompjuter – makinë llogaritëse elektronike; procesor – përpunim informacioni; laptop – 

kompjuter lëvizës; ordinator – kompjuter stacionar; kokë e shtypësit - kokë e printerit; memorie 

parësore - kujtesë parësore; memorie dytësore - kujtesë dytësore etj. 

Problemi i dytë: Klasifikimet mund të kenë të bëjnë edhe me marrëdhënie sinonimike ndërmjet 

termave, vështruar nga pikëpamja gjuhë e huaj – shqip, si edhe nga ana e përbërjes strukturore. 

1.Termat shqip – shqip 

a.term shqip-shqip 

kërkim – hulumtim; rënie – ulje; zgjedhje – pikasje; sjellje - prurje; dukje - shfaqje; bigëzim - 

degëzim; hyj - fus; zbatoj - kryej; i fshijshëm - i rishkrueshëm; i mundshëm - i realizueshëm; i 

ruajtur - i zgjedhur etj. 

b.togfjalësh shqip-togfjalësh shqip 

regjistrim aktiv – regjistresë aktive; tejçim i programit – përçim i programit; përpunim plandytë 

- përpunim në prapavijë; plan i pasmë - rrafsh i pasmë; urdhër bazë - urdhër themelor; 

përpunim grupor - përpunim paketor - përpunim me rigrupim; port komunikimi - port 

komunikues etj.  

2.Terma të huaj dhe terma shqip 

a.togfjalësh i huaj ose hibrid-togfjalësh i huaj ose hibrid  
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lexim i kujtesës – lexim i memories; ndërfaqe serike – interfejs serik; pajisje përçuese – pajisje 

transmetuese; shikues i skedës – shikues i fajlit; ndërfaqe për menaxhim të desktopit - interfejs 

për menaxhim të desktopit; buferim i dyfishtë - ndërmemorim i dyfishtë; kompjuter dubleks - 

kompjuter i dykahshëm; definicion i lartë - rezolucion i lartë; bus i multipleksuar - magjistrale e 

multipleksuar; detektor parësor- detektor primar; programim katror - programim kuadratik; 

terminal i përdoruesit - terminal i shfrytëzuesit etj. 

b.term i huaj-term shqip 

klient – përdorues; maus – mi; skedë – skedar; printer – shtypës; real – i vërtetë; stabilitet – 

qëndrueshmëri; relacion – marrëdhënie; ristartim – rinisje; modifikim – përndryshim; 

proporcional – përpjestimor; dimensional – përmasor etj. 

c.term i huaj – togfjalësh shqip 

imejl – postë elektronike; pikëzor – vijë prej pikave; asembler – përkthyes programesh të 

shkruara; printer – pajisje shtypi; kompjuter – makinë elektronike llogaritëse; font – tërësi 

shenjash;  procesor – përpunim informacioni etj. 

 Mbi bazën e paraqitjes së çifteve sinonimike mund të bëhen edhe vlerësime për funksionimin e 

çdo terminologjie, në mënyrë të veçantë kur në të shfaqja e dukurisë së sinonimisë është e 

dukshme. Në këtë rast mund të vërehet se shfaqja me tepri e sinonimeve e mbingarkon këtë 

terminologji dhe kjo krijon vështirësi në komunikim ndërmjet specialistëve. Një nga detyrat që 

lidhet me standardizimin e terminologjisë së informatikës është minimizimi i kësaj dukurie. 

Përveç anëve negative të tyre sinonimet krijojnë kushte që të përzgjidhet termi i përshtatshëm 

gjatë përpunimit të terminologjisë. Kështu, psh, të mund të shfrytëzohet përparësia e termave 

shqip para termave të huaj, kurse më vonë të vetëm. 
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1.14 Faza e konsolidimit dhe probleme që lidhen me standardizimin e saj në gjuhën shqipe 

 Standardizimi i terminologjisë së informatikës mund të arrihet vetëm me një bashkëpunim të 

ngushtë të gjuhëtarëve e të specialistëve të informatikës. Pa këtë bashkëpunim nuk mund të ketë 

normëzim të kësaj terminologjie. Futja e termave të normëzuar në të gjitha tekstet shkollore të të 

gjitha niveleve të shkollës shqipe nxit më tej ngulitjen e kësaj terminologjie. Sa më i shpejtë të 

bëhet ky shqipërim dhe standardizim i termave aq më lehtë do të pranohen termat, gjithmonë 

duke pasur parasysh që ky shqipërim bëhet për të lehtësuar të kuptuarit e nocioneve dhe 

koncepteve të një fushe, në këtë rast së teknologjisë së informacionit, informatikës. 

 Problemet që hasen në këtë fushë lidhen me dykuptimësinë apo shumëkuptimësinë të cilat 

shkaktohen nga polisemia, sinonimia ose homonimia. Parimi i njëkuptimësisë është një ndër 

parimet themelore të terminologjisë. 

Sipas N.Cakës
38

 për termat upload dhe download të anglishtes më të përshtatshëm do të ishin 

barasvlerësit ngarkoj dhe shkarkoj. Po kështu për çiftin file-folder të anglishtes duhet 

parapëlqyer çifti skedar-dosje i shqipes. Termi update duhet përkthyer përditësoj. Nga përditësoj 

kemi përditësim dhe i përditësuar. Nga ana tjetër po sipas këtij autori duhet të mësohemi sa më 

parë me termat e rinj. Kështu të jemi të gatshëm të pranojmë fjalën-term ndemje për tension, 

nxënësi për kapacitet, denduri për frekuencë, gjasë për probabilitet etj. 

 Një ndër detyrat më me rëndësi që ka të bëjë me standardizimin, është futja në përdorim e 

termave të mirëpërcaktuar e të mirëpërkufizuar, të cilët do të përdoreshin në mënyrë 

konsenkuente në të gjitha dokumentet e në të gjitha tekstet shkollore, profesionale e shkencore të 

një vendi. 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
38

 N.Caka, “Terminologjia e informatikës në gjuhën shqipe dhe standardizimi i saj në fjalorë” në “Leksikografia 

shqipe - trashëgimi dhe perspektivë”, Tiranë, 2005. 



44 
 

KREU II 

ZHVILLIMI I TERMINOLOGJISË SË INFORMATIKËS NË GJUHËN SHQIPE NË 

PËRQASJE ME ITALISHTEN DHE ANGLISHTEN  

2.1 Çështje të përgjithshme 

  Anglicizmat terma të fushës së informatikës, sikurse edhe të fushave të tjera të dijes, njësoj si 

edhe anglicizmat joterma (si fjalë të zakonshme) janë futur dhe vijojnë të futen në gjuhën shqipe 

në kushtet e kontakteve të saj me një gjuhë që është e një natyre të ndryshme për të nga ana 

tipologjike-strukturore, çka ndikon ndjeshëm në receptimin e tyre nga shqipfolësit. Kjo në 

përshtatje edhe sipas natyrës së gjuhës pritëse (të shqipes) jep reflekset e veta gjatë rrugës së 

depërtimit të mëtejshëm të tyre në nivele të ndryshme të gjuhës. Kështu edhe termat e 

informatikës sikurse edhe çdo njësi tjetër leksikore, të prejardhura nga anglishtja, si prej një 

gjuhe analitike-sintetike me karakter të theksuar analitik, futen në shqipe, si në një gjuhë 

sintetiko-analitike me forma të zhvilluara, sidomos në sistemin eptimor, i cili karakterizohet, 

ndryshe nga anglishtja, nga një sistem i pasur mbaresash sidomos në paradigmat e emrit. 

Ndonëse deri më sot në gjuhën shqipe përshtatja edhe e anglicizmave terma, në të shkruar (në 

tekst) sikurse edhe e atyre joterma, është e papërcaktuar, si, p.sh, merret si kriter edhe ana 

shkrimore: hardware, file dhe ana shqiptimore: harduer, fajl, kurse përshtatja morfologjike 

mbetet si kriter plotësisht i përcaktuar. Kështu, ose shkruhet hardware-in, file-in ose harduerin, 

fajlin., ku në këtë të fundit përkon forma e shkruar me atë të folur sipas shqiptimit anglez. 

Megjithatë mënyra mbizotëruese e përshtatjes së tyre në shqipe është ana shqiptimore e formës 

nga vijnë (si shqiptohen në anglishte), prandaj ne këtu do t’i përmbahemi edhe kriterit të ndjekur 

në “Fjalorin e informatikës”
39

, Prishtinë 2005, ku termat angleze jepen në shqip duke u 

mbështetur mbi anën shqiptimore, si fajl, harduer, softuer etj. 

  Është me interes, ndonëse shkurt, të vështrohet në parim sesi receptohen termat e kësaj fushe në 

gjuhë të tjera, siç mund të ishte në rastin tonë edhe në italishte. Kështu, mund të vërehet, se kjo 

gjuhë nga pikëpamja tipologjike-strukturore në përgjithësi është më afër shqipes, kurse nga ana e 

shfaqjes në to të sistemit mbaresor në paradigmën emërore, është më afër anglishtes. 

  Në rrafshin përqasës me shqipen kjo gjuhë, në sistemin emëror del me mungesë të plotë të 

mbaresave, për çdo njësi emërore të tyre por kjo dukuri kompensohet me marrëdhëniet në të cilat 

hyn në lidhjet sintaksore edhe fjala e huaj në këto gjuhë. Ndryshe nga kjo gjuhë në shqipe nyjet e 

përparme të saj i përgjigjen mbaresave përkatëse, çka mendojmë se ndikon në përgjithësi në 

parapëlqimin e futjes së termit anglez sipas shqiptimit e jo shkrimit ose më saktë, në paraqitjen 

mbizotëruese të tij në këtë formë, si: i file-it, në file-in, i fajlit, në fajlin. Pra, kjo përshtatje 

morfologjike, për shkak të pranisë së mbaresave në shqipe, ndikon në përshtatjen e termit anglez 

sipas kriterit shqiptimor: i fajl-it, i harduer-it, në fajlin, në harduerin. Kjo do të thotë se mbulimi 

në italishte i marrëdhënieve rasore prej nyjave të përparme dhe parafjalëve bën që në këtë gjuhë 

                                                             
39

N.Caka, etj., “Fjalor i informatikës” (anglisht-shqip, shqip-anglisht), Prishtinë, 2005.  
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termi anglez (njësia angleze) të futet sipas formës shkrimore, meqë aq më tepër, këtu mungojnë 

mjetet (format) e fleksionit (mbaresat), çka për shqipen, prania e tyre përbën një faktor të fortë 

për të pranuar anën shqiptimore. Risjellim si shembull në shqipe harduerin e jo hardware (-in). 

Kjo do të thotë se në shqipe kemi tri faktorë, sidomos në rastin kur njësia futet në rrethin morfo-

sintaksor të lidhjes dhe pikërisht nyjen e përparme, ose parafjalën përshtatjen fonemore dhe 

formësimin morfologjik. Ndërkaq për italishten dhe do të kishim dy faktorë: formësimin 

fonemor (formën shqiptimore në të folur) dhe nyjen e përparme ose parafjalën, e cila gjithsesi 

nuk përfshihet në strukturën e formës së huaj për të, por bën pjesë në strukturën morfosintaksore. 

Termi: facebook       

ang. shq. it. 

shkrimi: facebook facebook facebook 

shqiptimi: fejsbuk fejsbuk fejsbuk 

formësimi 

morfologjik 

1.i(e)facebook-ut         

2.i(e)fejsbukut          

del facebook 

 

 Terminologja e informatikës në ditët e sotme po fiton gjithnjë e më tepër rëndësi, për shkak të 

rritjes së numrit të përdoruesve të internetit. 

 Numri i termave të krijuar për të shprehur konceptet e reja që kanë të bëjnë me informatikën dhe 

me teknologjinë e informacionit vazhdimisht rritet, meqë vazhdimisht rritet numri i pajisjeve të 

reja të teknologjisë së informacionit e i programeve kompjuterike. Këto programe kryesisht vijnë 

nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e bashkë me to dokumentacioni përcjellës me termat 

përkatës në gjuhën angleze.  

 Si rrjedhojë vendet joanglishtfolëse ballafaqohen me çështjen e përkthimit, në gjuhë vendi, të 

dokumentacionit dhe të termave që i shoqërojnë këto pajisje dhe këto programe, shpesh 

menjëherë pas hedhjes së tyre në treg. Kjo kërkon nga përkthyesit dhe nga terminologët e këtyre 

vendeve analizimin e termit burimor dhe gjetjen e barasvlerësit të saktë në gjuhën e tyre.  

 Sigurisht që kjo shpejtësi dhe sasi e futjes së termave anglezë vështirëson edhe çështjen e 

standardizimit të saj. Mungesa e një terminologjie të njësuar vështirëson përdorimin e efektshëm 

të pajisjeve dhe të programeve kompjuterike nga ana e joprofesionistëve, po edhe nga ana e vet 

profesionistëve. Së këtejmi del edhe nevoja e ngutshme për standardizimin e terminologjisë së 

informatikës, së paku të asaj pjese që tashmë ka hyrë në përdorim të gjerë, jo vetëm professional, 

por edhe të përgjithshëm. 

 Kështu po bëhet përpjekje për të krijuar terma shqip ose ekzistues (kibord-tastierë, maus-mi, 

password-fjalëkalim.)  

 Në veprën “Një hap në botën e kompjuterit”, F.Shalësi, 1996 shohim që disa terma jepen edhe 

të përkthyer në kllapa, p.sh: ...ju mund të vëreni një pamje të përgjithshme të një PC (Personal 
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Computer ose Minikompjuter), ose; Kompjuterët e sotëm kanë si pjesë të pandashme dhe Miun 

(Mouse), ose; Pavarësisht nga forma dhe përmasat, në skemën e punës së çdo kompjuteri 

dallohen këto elemente ose pjesë përbërëse: 1.Procesori 2.Kujtesa 3.Pajisjet e Hyrjes dhe Daljes 

së informacionit (I/O, d.m.th., Input/Output) 4.Disqet e ruajtjes së informacionit  5.Programet 

(soft-et) ,(fq.9). Pajisja më e zakonshme e Hyrjes së informatikës është Tastura (Keyboard-i)
40

. 

 Në lidhje me normën dhe standardizimin e termave të futur nga anglishtja duhet pasur parasysh 

që këto terma hyjnë në kushtet e konkurrencës së fortë me termat shqip, që mund të gjenden a 

formohen me mjetet fjalëformuese përkatëse, të cilët nga ana e vet mund të cënojnë sistemet 

terminologjike me shumëkuptimësinë e tyre, por që e bëjnë më të tejdukshëm, më të qartë e më 

të motivueshëm sistemet konceptore përkatëse jo vetëm për specialistët, por edhe pë rata që i 

përvetësojnë ato si të reja. Kjo situatë, e cila nga njëra anë, e rrit cilësinë e komunikimit 

shkencor-teknik, e rëndon atë me njësi shumëvariantëshe, të huaja dhe amtare. Çiftet a vargjet 

dysore ndonjëherë gjejnë pasqyrim edhe në tekste, fjalorë etj., si, p.sh, maus-mi (miush Fj. 2006) 

(shëno edhe ne footer), kiboard-tastierë-tasturë, çelës-tast-buton etj. Prandaj edhe zgjidhja e 

problemit të termit standard duhet bërë përmes zgjedhjes së elementit më të përshtatshëm në 

çiftin a vargun dysor. Nga njëra anë shumëvariantësia cënon standardizimin, nga ana tjetër jep 

mundësinë të përsoset sistemi duke zgjedhur si term standard njësinë më të përshtatshme, duke i 

dhënë përparësi termit shqip para atij të huaj, si, fjalëkalim para pasuërd, mi para maus apo edhe 

miush ( ky i fundit si më diferencues në përcaktimin e kufirit më të saktë të konceptit). 

 Është me interes të përmenden edhe rastet e sinonimeve absolute që e rrisin edhe më tej 

pështjellimin në gjuhën e shkencës dhe të teknikës. Kjo rrethanë bën të domosdoshëm 

përcaktimin e kufijve ndarës ndërmjet termave që shënojnë koncepte të afërta a që kolojnë tek 

njëri tjetri, të cilët duhet të diferencohen përmes përkufizimeve përkatëse, p.sh, fajl dhe dosje 

(secili duhet të jepet me përkufizimin e vet). 

 Po të shohim me kujdes termat e informatikës upload dhe download të anglishtes më të 

përshtatshëm do të ishin barasvlerësit shqip mbart dhe zhbart (me rrjedhojat e tyre) sesa 

barasvlerësit ngarkoj dhe shkarkoj (me rrjedhojat e tyre). Po ashtu, edhe për çiftin file-folder të 

anglishtes duhet parapëlqyer çifti skedar-dosje i shqipes. Termi update duhet përkthyer 

përditësoj. Nga përditësoj kemi përditësim dhe i përditësuar. Po kështu edhe për fjalët fjalëkalim 

(për password), faqeshenjues (për bookmark), fletëmbajtëse (për clipboard), shkurtore (për 

shortcut), regjistresë (për record) e ndonjë tjetër
41

.  

 Është e rëndësishme që termi anglez të ballafaqohet me termin shqip në kuadrin e kërkesave që 

ai duhet të kënaqë, për t’u përfshirë si njësi e përshtatshme në një sistem terminologjik të një 

fushe të caktuar të dijes në gjuhën shqipe në përputhje me kërkesat që shtron terminologjia para 

                                                             
40

 F.Shalësi, “Një hap në botën e kompjuterit”, Tiranë, 1996. 
41 N.Caka, “Terminologjia e informatikës në gjuhën shqipe dhe standardizimi i saj në fjalorë” në “Leksikografia 

shqipe - trashëgimi dhe perspektivë”, Tiranë, 2005. 
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normës dhe standardizimit, siç janë njëkuptimësia, përpikëria, motivueshmëria e qartësia, të cilat 

duhet t’i gëzojë çdo term standard, qoftë i huaj, qoftë shqip. Prandaj, në përputhje me normën 

dhe standardin terminologjik, sipas rastit, kalohet nga njësia e huaj tek ajo amtare ose anasjelltas, 

duke pranuar atë njësi që i kënaq sa më shumë kushtet për të qenë normë dhe standard. 

2.2 Sinonimia si dukuri e shfaqur në leksikun terminologjik të informatikës në gjuhën 

italiane 

Termat anglicizma kanë depërtuar në çdo gjuhë. Italishtja është një ndër to. Pavarësisht 

përpjekjeve për t’i përkthyer termat anglicizma në gjuhën italiane, vihet re se ato përbëjnë 

shumicën.  P.sh për termin computer të anglishtes kemi përkthimin: elaboratore, calcolatore,
42

 të 

italishtes. Gjatë përkthimit shohim që shfaqet sinonimi çka sjell pështjellim edhe më të madh në 

këtë gjuhë. Kjo sinonimi shfaqet si më e paktë se në gjuhën shqipe megjithatë prania e saj e 

vështirëson standardizimin e termave në këtë gjuhë. Termi informatics del si informatica. 

Input/output del si ingresso/uscita. Folja insert si inserire. 

 Po t’i referohemi Fjalorit të Zanichelli shohim që sinonimia është një dukuri e dukshme. 

Termave të ndryshëm të informatikës kanë dy ose më shumë përgjegjëse në italisht, p.sh: absent 

child (ang.)/figlio mancante - figlio assente (it.); absolute code (ang.)/codice assoluto - codice 

oggeto nonrilocabile (it.); acceptor (ang.)/accetore - automa accetore (it.); analog computer 

(ang.)/calcolatore analogico - sistema di elaborazione analogico (it.); access path 

(ang.)/cammino d’accesso - percorso d’accesso (it.); adaptive (ang.)/addattativo - addattivo 

(it.); address mask (ang.)/rete - maschera di sottorete (it.); assertion (ang.)/asserzione - 

affermazione (it.); backup copy (ang.)/copia di backup - copia di riserva (it.); boldface 

(ang.)/neretto - grasseto (it.); capability (ang.)/abilita - funzione - risorsa(it.); compute 

(ang.)/computare - calcolare (it.); dead code (ang.)/codice inutilizzabile - codice inutile (it.); 

dechiper (ang.)/decifrare - decodificare - decriptore (it.); decrypt (ang.)/decifrare - decodificare, 

decriptore (it.); delete (ang.)/cancellare - annullare (it.); desktop system (ang.)/sistema da tavola 

- calcolatore desktop (it.); e-crime (ang.)/crimine informatico - reato elettronico (it.); enchiper 

(ang.)/cifrare - codificare - criptare (it.); encrypt (ang.)/cifrare - codificare - criptare (it.); enter 

(ang.)/inviare - immetere - inserire (it.); insertion (ang.)/inserimento - inserzione (it.); failure 

(ang.)/guasto - avaria - malfunzionamente (it.); format (ang.)/formattare - inizializzare (it.); 

limit check (ang.)/controllo degli estremi - controllo dei limiti - controllo numero massimo (it.); 

load (ang.)/caricamento - carico - istruzione di carico (it.); keystroke (ang.)/battuta - pressione 

di un tasto - abbasamento di un tasto (it.); link (ang.)/collegamento - connessione - riferimento 

(it.);macroprocessor (ang.)/macroproccesore - macroelaboratore (it.); mark (ang.)/contrassegno 

- marcatura - annotazione (it.); monitor (ang.)/schermo - video (it.); memory refresh 

(ang.)/rinfresco della memoria - aggiornamento della memoria (it.); navigator (ang.)/navigator - 

browser (it.); net (ang.)/rete - rete di calcolatori (it.); network number (ang.)/indirizzio di rete - 
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numero di rete (it.); online (ang.)/in linea - in rete - connesso (it.); output (ang.)/emettere - 

fornire in uscita (it.); personal computer (ang.)/computer personale - PC - elaboratore 

personale - calcolatore personale (it.); pointer (ang.)/puntatore - dispositivo di puntamento (it.); 

processor (ang.)/elaboratore - unita di elaborazione - processore (it.); put (ang.)/inserire - pore 

(it.); retrieve (ang.)/reperire - recuperare (it.); reply (ang.)/rispondere -  replicare (it.); shape 

(ang.)/figura - forma (it.); shortcut (ang.)/collegamento - scelta rapida (it.); tab (ang.)/tabulare - 

incolonnare(it.); terminated (ang.)/terminato - concluso (it.) etj. 

2.3 Sinonimia si një dukuri gjuhësore edhe në leksikun terminologjik të gjuhës angleze 

 Sinonimia është një dukuri e dukshme edhe në gjuhën angleze. Po t’i referohemi Fjalorit të 

informatikës 2005 për të njëjtin term të informatikës kemi dy ose më shumë terma sinonimë
43

.  

adapter (shq.)/adapter - adaptor (ang.); adresim i faqes zero (shq.)/zero - page addressing - 

page zero addressing (ang.); aktual (shq.)/actual - current (ang.); alfanumerik 

(shq.)/alphanumeric - alphameric (ang.); çregjistrohem (shq.)/log off - log out - sign off (ang.); 

digjitalizim (shq.)/digitizing - digitization (ang.); hyrje në sistem (shq.)/logon - login - logging 

(ang.); klikim i dyfishtë (shq.)/double click - double clicking (ang.); kodim (shq.)/coding - 

encoding (ang.); kodues (shq.)/coder - encoder (ang.); lidhje dinamike (shq.)/dynamic link - 

dylink - dynamic linking (ang.); mbrojtje e memories (shq.)/memory protection - storage 

protection - memory protect - memory guard (ang.); memorie e jashtme (shq.)/external memory - 

external storage (ang.); modem i komutuar (shq.)/switched modem - dial-up modem (ang.); 

modifikim (shq.)/modification - altering (ang.); ngritje e sistemit (shq.)/boot - boot up - booting - 

bootstrap (ang.); numerik (shq.)/numeric - numerical (ang.); përshtatës (shq.)/adapter - adaptor 

(ang.); regjistrohem (shq.)/log in - log on - sign in -  sign on (ang.) etj. 

Nuk mund të bëhet ndonjë paraqitje sepse gjuha angleze është gjuha nga hyjnë por mund të 

krahasohet me gjendjen në gjuhën shqipe dhe italiane në kuptimin se në ç’masë hyjnë dhe si 

receptohen. Termat anglicizma mund t’i shohim të krahasuara me gjuhën shqipe dhe atë italiane. 

Ata padyshim përbëjnë shumicën në këto gjuhë duke qenë se emërtojnë objektet kompjuterike. 

Termat computer, web, internet, facebook, e-mail apo terma që lidhen me funksionimin e 

kompjuterit dhe pjesëve të tij përbërëse apo programeve kompjuterike paraqiten në anglisht. 

Përkthimi e standardizimi i tyre është një rrugë e gjatë që i takon bashkëpunimit të vazhdueshëm 

të gjuhëtarëve dhe specialistëve të fushës së informatikës. 
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KREU III 

LEKSIKU I INFORMATIKËS NË TEKST NË KUADRIN E SHENJËZIMIT DHE TË 

FAKTURËS SË TEKSTIT 

3.1 Çështje të përgjithshme 

 Tekstet e informatikës nga pikëpamja e informacionit që japin mund të ndahen në tri kategori: 

tekste informative-shpjeguese, tekste shpjeguese dhe tekste trajtuese. Kategoria e parë është më e 

rëndësishme meqë ka të bëjë me anën metodike të paraqitjes së lëndës ku lexuesi njihet me 

kompjuterin (e mëson) faktura e tekstit përbëhet nga shenja të shumëllojshme, jo vetëm fjalësore 

(verbale) por edhe nga shenja të tjera që janë pjesë përbërëse e vetë kompjuterit që lidhen me 

gjuhën e kompjuterit në përgjithësi si shenja grafike, alfanumerike etj. Këto shenja paraqiten 

faktikisht në ekranin e kompjuterit, që e shoqërojnë tekstin që shkruhet e më vonë printohet, i cili 

realizohet përmes komandave, të lidhura me programin (me gjuhën e programuar brenda 

kompjuterit). 

 Kur e mëson kompjuterin një përdorues niset nga një tekst i shkruar, në të cilin paraqiten të 

gjitha të dhënat që do t’i duhen atij më vonë gjatë përdorimit të kompjuterit, prandaj në një tekst 

ku mësohet kompjuteri pasqyrohen të gjitha këto të dhëna të tekstit me destinacion informativ e  

shpjegues. Pikërisht nga kjo këto tekste janë ku më komplekse nga ana e paraqitjes së 

informacionit nëpërmjet shenjave që bëhen bartëse të informacionit. Në këto kategori teksti do të 

përqendrohemi, meqë kemi të pasqyruar si të thuash gjithë kompjuterin me të dhënat që na dalin 

kur i përdorim. Dhe shenjëzimi i tekstit lidhet me fakturën e tij, d.mth me mënyrën shenjore-

paraqitëse të çdo teksti. 

 Siç dihet me fakturë kuptohet çdo gjë që përbën anën ndërtimore të tekstit qysh nga paragrafët, 

vendosja e fjalëve etj., por këtu do të përqendrohemi në anën shenjore të tij. 

 Në shenjëzimin e një teksti në maksimumin e vet përdoren tri lloj kategori shenjash kryesore: 

shenja fjalësore (verbale) ose gjuhësore në përgjithësi dhe shenja jofjalësore (joverbale) ose 

jogjuhësore në përgjithësi. Në të parën futen shenja gjuhësore si fjalë, fjali etj., në të dytën shenja 

shkronjoro-numerike (alfanumerike) dhe në të tretën shenjat grafike (fotografike, grafike të 

mirëfilltë, skematike) etj. 

 Megjithatë një kategori më vete që afrohet me ato fjalësore janë shenjat fjalësore-tabelore që 

lidhen me programin e kompjuterit, me gjuhën e brendshme të tij, të cilat realisht, kur e përdor 

kompjuterin, ato paraqiten në ekran, pothuajse tërësisht në gjuhën angleze ose rrallë në një gjuhë 

tjetër të programuar nga konstruktori dhe që duhet të dihet nga përdoruesi si p.sh, home, table, 

start, up, down, on, off, close, minimize, maximize, enter, cancel etj. 
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3.1.1 Paraqitja skematike e shenjëzimit të tekstit 

Më poshtë po bëjmë një paraqitje skematike duke e ilustruar me shembuj, duke dhënë edhe 

ndonjë ilustrim siç paraqitet në kompjuter. 

                                                                    Shenja 

 

            a.shenja fjalësore (verbale)                                     b.shenja jofjalësore (joverbale) 

 

a.1.shenja fjaliore      a.2.shenja jofjaliore             b.1.grafike                      b.2.skematike 

(sintaksore)                           (josintaksore)                                         

a.1.1.kallëzuesore      a.1.2.kryefjalore                          b.3.fotografike 

                                                                                                                         b.4.alfanumerike 

                                                          c.shenja fjalësore-tabelore 

                                                         (mënyore, programore)  

 

a.1.1.Shenja fjaliore (kallëzuesore) 

Në tekste të tipit informues - shpjegues të cilat synojnë të informojnë por edhe të mësojnë 

lexuesin nga ana metodike të përdorë kompjuterin shohim që kryesisht dalin fjali mungesore 

(mungon kryefjala). Zakonisht në këto ndërtime me strukturë me kallëzues dalin me folje 

urdhërore p.sh: -Shtypni butonin….; -Tërhiqni tabelën….; -Ndiqni shigjetën….; -Futni një 

disketë...; -Klikoni në butonin OK; -Zgjidhni skedarin që do të fshihni; -Zgjidhni komandën 

Delete në menunë File; -Klikoni në butonin Yes të dritares që do të hapet; -Klikoni përsëri në 

butonin Yes; -Zgjidhni komandën Rename te menuja File; -Hyni në programin Word; -Hapni 

grupkomandat Tools në menu; -Zgjidhni komandën Options në tabelën e komandave që shfaqet; 

-Mbyllni këtë document; -Provoni thërrisni dokumentin Prova 4; -Hapni dokumentin; -Jepni 

komandat; -Vendosni kursorin; -Shtypni teksin; -Rezervoni modelin e krijuar me emrin Model 1;    

-Ndërroni vendet e paragrafit të pestë me paragrafin e katërt;  -Rezervoni dokumentin; -

Përzgjidhni dritaren; -Fshini formulën; -Zvogëloni faqen; -Aktivizoni programin e punës 

WPS5.1; -Rregulloni paragrafët e tjerë; -Jepni Ctrl + F3; -Ndizni kompjuterin; -Dilni nga 

gjendja e editimit; -Kaloni në Footer.
44
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a.1.2.Kur përdoret kryefjala e shkëputur nga kallëzuesi: 

Programi realizohet sipas kësaj radhe: 

-Shtypja e butonit ; -Nxjerrja e letrës se printuar….etj. 

a.2.Shenja jofjaliore (josintaksore) 

Zakonisht përbëhet nga struktura shenjore të titujve, të emërtimeve etj.,si p.sh; 

 Elementë të dritares 

Siç kemi parë në dritaret dialoguese të Windowsit edhe në dritaren e Internet Explorerit, ka një 

grup komandash View, ku rregullojmë pamjen e kësaj dritareje dhe konkretisht, kur hapim këtë 

grup komandash, realizojmë pamjen ose jo të këtyre elementëve të parashikuar të dritares... 

 Ndryshimi i passwordit 

Për të realizuar këtë ndryshim japim dopio klik te ikona User Accounts, pasi kemi hapur Control 

Panel. Në dritaren dialoguese që hapet, shohim përdoruesit e kompjuterit tonë… 

Pamja e monitorit 

Në ikonat e shfaqura në dritaren Control Panel, gjejmë dhe japim klik te ikona Display. 

Menjëherë hapet dritarja dialoguese e emërtuar Display Properties… 

Ikona nga Explorer 

Po në grupin e komandave File edhe në menunë e shkurtër që merret me butonin e djathtë të 

mausit, kur kemi zgjedhur një emër direktorie ose skedari, shohim komandën Rename, që 

shërben për riemërtimin e skedarit ose direktorisë, këtë e kemi trajtuar te tema Butoni i djathtë i 

mausit.  

 Pozicionimi i ikonave 

Në menunë e shkurtër të komandave, që hapet me butonin e djathtë të mausit, ndalojmë te 

komanda Arrange Icons By... 

 Përdorim i përbashkët i skedarëve 

Kur trajtuam temën, Butoni i djathtë i mausit, kemi përmendur shkurtimisht komandën Sharing. 

Po këtë komandë, e pamë në formën e një skede më vete edhe në dritaren dialoguese, që hapet 

kur zbatojmë komandën Properties…
45
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1.2.Shenja fjalësore-tabelore (mënyore, programore) 

Janë shenja që dalin në ekran dhe i ndjek përdoruesi sipas rastit. Janë fjalë të veçanta, të cilat u 

duhet ditur domethënia si home, table, window, delete, select, enter, headings, insert, copy, 

paste, cut, print, save, save as, open, refresh deri shprehje is shutting down etj. 

1.3.Shenja jofjalësore 

Në kuadrin e të mësuarit të kompjuterit dhe të përdorimit të tij, pas përvetësimit dhe gjatë 

përdorimit praktik, zbatimit të tij, dalin edhe një varg shenjash jogjuhësore grafike, skematike, 

fotografike etj. 

-grafike: ç, %, &, :, +, -, *, etj, p.sh: 

Duke shtypur tastin Shift përfitojmë shenjat &, :, %, @,... etj. 

Përveç numrave këtu dallojmë edhe shenjat e veprimeve matematike: *, +, -, <, >,….etj.  

Skematike: 

 

Tabela 

 

Fotografike 
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1.4.1.Shenja alfanumerike 

Këto janë si kode dhe duhen mësuar nga përdoruesit. 

shenja numerike dalin vetëm numrat 1,2,3, 100, 1000. 1642, 1822 etj. 

P.sh. Shpejtësia e rrotullimit të një hard-disku sot është 7200 rrot/min.  

Kështu, një disk me 80 gjurmë dhe 18 sektorë qendrorë do të kishte: 80×18=1440 sektorë 

(sektorë për gjurmë). 

 Gjurmët numërohen duke filluar nga rrethina e diskut (0, 1, 2, 3,….etj) drejt qendrës.  

a.shenja shkronjore:  

Tastierat e prodhuara në vendet ku përdoret gjuha angleze fillojnë me shkronjat Q, W, E, R, T, Y 

etj.; tastierat franceze fillojnë me A, Z, E, R, T, Y. 

b.shenja shkronjoro-numerike: 1a, 2b …..etj 

Handouts (Prospekt) – të shtypen disa slajde në një faqe A4.  

Kur hapet program  Photoshop CS2 fillimisht hapet sigla e tij…. 

Këtu, poshtë fotos lexojmë emrin e skedarit që kemi hapur dhe madhësinë e tij 900 K.
46
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KREU IV 

PASQYRIMI I TERMINOLOGJISE SE INFORMATIKES DHE PROBLEME TE 

RECEPTIMIT TE SAJ 

4.1 Çështje të përgjithshme 

  Terminologjia e fushës së informatikës si një sistem termash e pasqyruar në tekste mësimore 

apo fjalorë të ndryshëm filologjikë, dy a më shumë gjuhësh apo terminologjikë tërheq gjithnjë e 

më shumë vëmendjen e gjuhëtarëve terminologë dhe specialistëve të fushës përkatëse. Në vitet e 

fundit termat e saj janë pasqyruar edhe në fjalorë të ndryshëm si në fjalorë filologjikë, dy a më 

shumë gjuhësh, si edhe në fjalorë terminologjikë. Kjo terminologji e re nuk është bërë objekt i 

studimeve të veçanta, por, megjithatë ajo ka tërhequr vëmendjen edhe të gjuhëtarëve terminologë 

dhe të specialistëve të fushës përkatëse. Në anën gjuhësore të saj po bëhen përpjekje për ta 

standardizuar atë, për ta sistemuar, por edhe për ta shqipëruar. Kjo vihet re ndonjëherë në nivelin 

e përdorimit të termave sinonimë si: absorboj - përthith (shq.)/assorbire (it.)/absorb (ang.); bus - 

magjistrale (shq.)/bus (it.)/bus (ang.); dalje - të dhënat dalëse (shq.)/emmetere - fornire in uscita 

(it.)/output (ang.); dendësi - densitet (shq.)/densita (it.)/density (ang.); folder - dosje 

(shq.)/cartella (it.)/folder (ang.); hyj - fus (shq.)/inviare - immetere - inserire (it.)/enter (ang.); 

kompilues - kompilator - kompiler (shq.)/compilatore (it.)/compiler (ang.); zhbart - shkarkoj 

(shq.)/scarico (it.)/download (ang.); shkompilues - dekompilator (shq.)/decompilatore 

(it.)/decompiler (ang.); shndërrim - konvertim - conversion (shq.)/conversione - trasformazione 

(it.)conversion (ang.); transmetim - bartje e të dhënave (shq.)/trasmissione (it.)/data 

transmission (ang.); kibord - tastierë - tasturë (shq.)/tastiera (it.)/keyboard (ang.); mi - miush - 

maus (shq.)/mouse (it.)/mouse (ang.) etj. 

4.1.1 Pasqyrimi në tekste mësimore. 

  Pasqyrimi i terminologjisë së informatikës në tekstet mësimore ka për qëllim të njohë nxënësit 

apo studentët me konceptet bazë të fushës së informatikës, me zbatimin konkret të tyre si dhe me 

lidhjen e termave përkatës si: kompjuter (shq.)/calcolatore - elaboratore - computer 

(it.)/computer (ang.); maus - mi - miush (shq.)/mouse (it.)/mouse (ang.); tastierë - kibord 

(shq.)/tastiera (it.)/keyboard (ang); hardware - harduer (shq.)/hardware (it.)/hardware (ang.); 

fajl (shq.)/file (it.)/file (ang.); internet (shq.)/rete - rete di reti - rete di calcolatori (it.)/internet 

(ang.); web - ueb (shq.)/web (it.)/web (ang.) etj. Kështu informatika ka filluar të futet dhe është 

futur si lëndë e veçantë mësimore, në të cilat njohuritë janë në përshtatje me moshën e nxënësve. 

Në kohët e sotme po shohim që kompjuteri po përdoret deri në mjediset e brendshme shtëpiake 

për qëllime pune, zbavitje, kurse në shkolla, duke u lidhur me sistemin e internetit, po gjen një 

përdorim të gjerë për marrje njohurish në mënyrë jo të drejtpërdrejtë, për plotësimin e horizontit 

kulturor të nxënësve dhe të studentëve etj. 

 Këtë literaturë që përmban njohuri teorike dhe praktike rreth informatikës mund ta grupojmë në: 



55 
 

 a. Tekste të nivelit shkencor-popullor 

 Në këto tekste të këtij niveli jepen konceptet shkencore me terminologji të thjeshtë, ku në 

shumicën e rasteve përbëhen nga terma edhe fjalë të zakonshme si: hap (shq.)/aprire (it.)/open 

(ang.); mbyll (shq.)/chiudere (it.)/close (ang.); klikoj (shq.)/cliccare (it.)/click (ang.); ruaj 

(shq.)/salvare (it.)/save (ang.) etj. Në tekste të tilla termat në përgjithësi janë të thjeshtë dhe 

njëfjalësh, pra terminologjia nuk është e rënduar me togfjalësha. Lexuesit njihen me njohuritë 

bazë dhe me termat themelorë të informatikës. Këto tekste destinohen për një masë të madhe 

njerëzish, dhe kryesisht shërbejnë për përdorimin praktik të kompjuterit. 

 b. Tekste të nivelit teorik 

 Tekste të tilla destinohen për një grup jo të madh njerëzish, kryesisht specialistë të fushës së 

informatikës. Padyshim terminologjia e tyre përbëhet nga një leksik i mirëfilltë shkencor, i cili 

dallohet për njësi me struktura të përbëra; kështu togfjalëshat përbëjnë pjesën më të madhe të 

tyre si: akses i fajlit (shq.)/accesso a un file (it.)/file access (ang.); bit akumulatori (shq.)/bit 

accumulatore (it.)/accumulator bit (ang.); buffer virtual (shq.)/buffer virtuale (it.)/virtual buffer 

(ang.); bus asinkron (shq.)/bus asincrono (it.)/asynchronous (ang.); dekodim i adresës 

(shq.)/decodifica degli indirizzi (it.)/address decoding (ang.); protokoll për akses të 

direktorumeve (shq.)/protocollo di accesso ai nomi (it.)/directory access protocol (ang.); këmbim 

elektronik i të dhënave (shq.)/interscambio elettronico di informazioni (it.)/electronic data 

interchange (ang.); përpunim elektronik i të dhënave (shq.)/elaborazione elettronica dei dati 

(it.)/electronic data processing (ang.); kod për zbulim të gabimit (shq.)/codice con 

riconoscimento degli errori (it.)/error detecting code (ang.); gjuhë e orientuar object 

(shq.)/linguaggio orientate agli oggeti (it.)/object-oriented language (ang.); program i orientuar 

objekt (shq.)/programmazione orientate agli oggeti (it.)/object-oriented programming (ang.) etj. 

  Informatika si shkencë po përhapet dhe po gjen zbatim në shumë fusha dije. Madje ka kohë që 

është krijuar një degë studimi, e cila lidhet me fushën e gjuhësisë, e cila quhet gjuhësi 

kompjuterike ose inxhinieri e gjuhës. Në fushën e gjuhësisë kompjuterike janë krijuar edhe 

programe të veçanta për përpunimin e dukurive gjuhësore. Ajo kushtëzohet nga një terminologji 

e veçantë që lidhet me fushën e gjuhësisë, dhe që përmbajnë terma që lidhen me të si, linguer, 

tagim (tagoj), lematizim (lematizoj), konkordancë etj. Në bazë të konceptimit të kësaj fushe dije 

qëndron gjetja e elementeve të përbashkëta, universale, të pranishme në të gjitha gjuhët, të cilat 

shërbejnë për studimin e gjuhës, përkthimin me makinë, hartimin e fjalorëve elektronikë. Në 

universitet jepen njohuri speciale rreth kësaj disipline, e cila zhvillohet edhe si lëndë mësimore: 

“Hyrje në gjuhësinë e informatikës”(K.Lagji). Si lëndë speciale informatika zhvillohet në degën 

e informatikës, në Fakultetin e Shkencave të Natyrës. Në ditët e sotme zbatimi i njohurive të 

informatikës bëhet edhe mbi baza institucionale. Kështu, ka ekzistuar  për vite me radhë Qendra 

e Informatikës  si: INIMA (sot integruar në UT). Po kështu ekzistojnë Instituti i  Statistikës, 

Infosoft etj. Vlen të nënvizohet se shumë terma të informatikës që sot përdoren në këtë fushë, 

janë përdorur më parë në fusha të tjera të dijes si në elektronikë, elektroteknikë, gjuhësi, fizikë, 
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por shumica e tyre jo në kuptimin që kanë sot në informatikë si: informacion, komunikim, 

transmetim. Në kohën e sotme ato përbëjnë edhe termat themelorë të informatikës si shkencë dhe 

si teknologji. 
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4.2 Dukuri të funksionimit dhe të sistemit 

4.2.1 Termat dhe paraqitja e tyre 

 Veçoritë e terminologjisë së informatikës kushtëzohen edhe me shkallën e zhvillimit të saj, si 

terminologji e re ende e pakristalizuar dhe e paformësuar përfundimisht. Duke theksuar se, 

ndërsa niveli i zhvillimit të koncepteve të saj lidhet me zhvillimit e informatikës si fushë dije pak 

a shumë e konsoliduar, niveli i zhvillimit të termave mban vulën e aftësisë ose paaftësisë relative 

të gjuhës për t’i shprehur konceptet përkatëse. Në lidhje me shkencën e informatikës dhe 

terminologjisë së saj, numri i koncepteve është relativisht i madh dhe ato janë futur në gjuhën 

shqipe në mënyrë kaq të menjëhershme, saqë gjuha s’mund t’i përgjigjet plotësisht me mjetet e 

saj. Prandaj një pjesë konceptesh hyjnë së bashku me termat nga gjuha e huaj (gjuha angleze) 

dhe një pjesë e tyre përshtaten, kurse një pjesë shqipërohen etj. Në disa raste lëkundjet arrijnë 

deri aty sa një term herë paraqitet në shqipe si shkruhet hardware, software  herë siç shqipëtohet 

harduer, softuer. 

 Shumica e termave të informatikës janë të huaj e kryesisht të huazuar nga anglishtja. Arsyeja 

është e thjeshtë: pajisjet e ndryshme kompjuterike dhe programet e shumta të tij vijnë nga Shtetet 

e Bashkuara të Amerikës dhe nga vende të tjera të industrializuara. Për shkak të pamundësisë së 

reagimit të shpejtë dhe me sukses për krijimin e një terminologjie të njësuar të informatikës, 

dashje pa dashje shpesh përqafohet termi i anglishtes, madje pa përshtatjen e nevojshme 

fonetike, morfologjike e semantike. Anglishtja, falë globalizimit dhe internetit, po merr rolin e 

gjuhës ndërkombëtare të së ashtuquajturës gjuhë botërore. Kështu edhe kompjuter 

(shq.)/elaboratore - calcolatore - computer (it.)/computer (ang.) edhe harduer (shq.)/hardware 

(it.)/hardware (ang.) e softuer (shq.)/software (it.)/software (ang.) edhe internet (shq)/internet 

(it.)/internet (ang.) e ueb (shq.)/web (it.)/web (ang.) po bëhen terma me shtrirje ndërkombëtare. 

Pra, këta terma paraqesin një problematikë të kësaj teminologjie dhe aq më tepër vështirësi në 

komunikim të një grupi jo pak të vogël njerëzish. Dhe si kriter përcaktues në gjuhën shqipe 

mendojmë që këta terma të shkruhen ashtu siç shqiptohen dhe t’i nënshtrohen eptimit të shqipes 

sipas drejtshkrimit tonë. P.sh fajl për file, harduer për hardware, imejl për e-mail, RAM-I për 

RAM, ueb për web, uërd për word, meny për menu etj, ndonëse në korrespodenca (adresime) ato 

duhen dhënë në variantin e shkruar si: Web, e-mail etj. 

  Problem të veçantë përbëjnë fjalët e zakonshme që përdoren krahas termave, por që janë pjesë e 

programeve. Si të tilla janë fjalë që shënojnë instruksione, mënyra veprimesh etj si: read, end, 

begin, for then, record, close edhe që dalin të tilla në kompjuter. Ky është një problem i veçantë 

dhe nuk mund të zgjidhet në kuadrin e terminologjisë (sepse këto njësi janë fjalë dhe jo terma). 

Megjithatë ato mund të kenë vend në një fjalor terminologjik dhe mund të jepen si inventar 

leksikor i informatikës me përkthimin përkatës si: read - lexoj, end - fund, for - për (në vend të), 

then - pastaj etj. Përsa i përket fjalëve të përdorura si terma, si kriter, siç u tha edhe më sipër 

duhet të jetë shqiptimi si fajl (e jo file), harduer (e jo e hardware), softuer (e jo software) etj. 
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 4.3 Termat e huazuar jashtë fushe dhe jashtë gjuhe në leksikun terminologjik të 

informatikës në gjuhën shqipe 

 Terminologjia përbën një nënsistem leksikor të mëvetësuar brenda sistemit të leksikut të gjuhës 

standarde shqipe. Si e tillë ajo paraqitet si pjesë përbërëse e tij dhe i kundërvihet leksikut të 

përgjithshëm me elementet e specializuara, me termat, por edhe duke bashkëvepruar me të. 

Megjithatë në caqet e gjera të ligjërimit tërësor të specializuar
47

 (siç quhet ndryshe gjuhë e 

specializuar
48

) leksiku terminologjik funksionon në formën e terminologjive të fushave të 

veçanta të dijes, ku, si bazë identifikimi për çdo fushë dije shërbejnë termat përkatës, përmes të 

cilëve diferencohet terminologjia e fushës së dhënë të dijes, si, p.sh: numër, mbledhje, zbritje 

(mat.), buxhet, llogari (ek.), folje, ndajfolje (gjuh.) etj. Identifikimi i çdo terminologjie përmes 

fushës së dijes është një ndër arsyet, që sot ky konceptim, i ideuar nga themeluesi i Shkollës së 

Vjenës, E.Vyster
49

, qëndron në bazë të studimit të problemeve të terminologjisë së çdo gjuhe të 

sotme standarde, çka mundëson të kalohet nga e veçanta në të përgjithshmen, nga terminologjitë 

e fushave të veçanta, në më të gjera e deri tek terminologjia si leksik tërësor special, duke e 

vështruar atë më gjerë dhe më thellë. 

 Vështrimi i terminologjisë nga fokusi i një fushe dije
50

 mundëson në mënyrë të veçantë të 

studiohen më thellë veçoritë e përbërjes leksikore të saj, rrugët e formimit të termave (i 

ashtuquajturi termformim), sidomos burimet e krijimit të elementeve speciale për t’i vlerësuar 

ato si burime të brendshme (brenda vetë terminologjisë dhe brenda gjuhe), ashtu edhe nga ana e 

njësive dhe elementeve të ardhura (të huazuara) jashtë gjuhe, si realisht të huaja. 

 Konceptimi i mësipërm i studimit të terminologjisë si fushë të veçantë dije, si entitet leksikor në 

vetvete, gjen rreze të gjera zbatimi gjatë vështrimit të terminologjive të reja të dijes, e, në mënyrë 

të veçantë, siç mund të ishte, terminologjia shqipe e informatikës.
51

 Vështruar nga kjo anë ajo 

spikat me leksikun e saj të formuar mbi bazën e termave të huaj, sidomos nga anglishtja, 

kompjuter, modem, monitor, por edhe të termave, të cilët vijnë të gatshëm nga fusha të ndryshme 

të dijes, që si të tillë mund të konsideroheshin për terminologjinë në fjalë si të huazuar, që nga 

matematika (matricë, elipsë), elektronika e deri tek gjuhësia (fjalë, fjali) e mjekësia (virus, 

bakter). Po kështu si të huaj (të huazuar) për terminologjinë e informatikës mund të pranoheshin 

edhe termat e formuar brenda saj, por që nga ana burimore kanë ardhur nga leksiku i 

përgjithshëm. Megjithatë duhet theksuar se si veçori e tyre është se ata nga forma janë të huaj (të 

                                                             
47

 A.Duro “Termi dhe fjala në gjuhën shqipe”, Tiranë, 2009. (Shënim: A.Duro e ndan gjuhën standarde në dy pjesë 

që i kundëvihen njëra-tjetrës dhe që bashkëveprojnë ndërmjet tyre: ligjërimi i përgjithshëm dhe ligjërimi special 

(=ligjërimi terminologjik). 
48

 H.Piht “Terminology: An introduction”, Kopenhagen, 1985, (Pihti duke e vështruar gjuhën nga pikëpamja e 

specifikës së terminologjisë e ndan gjuhën standarde në gjuhë të përgjithshme (General language) dhe gjuhë 

speciale ose gjuhë për qëllime speciale (Language for Special Purpose), (LSP). 
49

 Shih H.Felber “Terminology Manual”, Unesco and Infoterm, Paris, 1984. 
50

 N.Caka “Terminologjia e informatikës dhe standardizimi i saj në fjalorë” në Përmbledhjen “Leksikografia 

shqipe, trashëgimi dhe perspektivë”, Tiranë, 2005. 
51

 A.Duro, F.Vrapi “Veçori të termave me burim nga anglishtja në gjuhën shqipe” në Përmbledhjen “Gjendja dhe 

zhvillimi i terminologjisë shqipe, probleme e detyra”, Tiranë, 2009. 



59 
 

huazuar), si p.sh, të ardhur nga fjalët e zakonshme si dritare, flamur, thumb, kurse nga 

përmbajtja janë rikuptimësuar, të terminoligjizuar, të ngritur në terma, d.m.th që funksionojnë 

kështu si terma. Këto njësi mund t’i gjejmë të pasqyruara edhe si fjalë të zakonshme, por edhe si 

terma në fjalorë terminologjikë dygjuhësh (thjesht përkthimorë) ose edhe shpjegues. 

 Nga sa thamë më sipër, duke e pranuar terminologjinë e informatikës si entitet më vete, ku çdo 

element a njësi e futur në të do të quhej e huaj, kurse çdo element a njësi e formuar brenda saj do 

të shihej si e brendshme, mund të bënim dy ndarje të mëdha të njësive terminologjike në kufijtë e 

kësaj terminologjie. 

a.terma të fushës, të cilët janë formuar brenda saj. 

b.terma nga jashtë fushës, të cilët kanë ardhur si të gatshëm jashtë fushe dhe jashtë gjuhe. 

 Njësitë e grupit të parë nuk do të bëhen objekt i studimit tonë, por rreth tyre do të nënvizohet se 

ato mund të pranohen:  

a.1.si terma të ndërtuar brenda fushës me brumin leksikor dhe mjetet termformuese shqipe, të 

tillë si fjalëkalim, fundshënim, faqeshënues, ndërfaqe, anëkalesë, letërmbajtëse… 

a.2.si terma që pësojnë zhvillime të brendshme të mëtejshme, duke dhënë formime hibride, 

kryesisht mbi bazën e termave të huaj si: nga kompjuter → kompjuterizoj- kompjuterizim, 

insert→insertoj-insertim, klikoj→klikim, monitor→monitoroj-monitorim… 

a.3.si terma mbi bazën e të cilëve janë ndërtuar termat togfjalësh si nga analizë→analizë e rrjetit, 

alokim→alokim dinamik, displej→ displej analog, drajver→drajver i magjistrales, konvertor 

→konvertor analog dixhital, konvertor binar, modem→modem akustik, modem→modem i 

komutuar, operator→operator unar, operator domeni… 

 Njësitë e grupit të dytë do t’i bëjmë objekt të shqyrtimit tonë, meqë lidhen me formime të një 

natyre të veçantë për terminologjinë në fjalë, duke u futur si të gatshme në të. Këto njësi përbëjnë 

pjesën më të madhe të terminologjisë së informatikës si fushë e re dije dhe nxjerrin në pah 

veçorinë e saj si terminologji me vlera speciale. 

  Në raport me leksikun e gjuhës së përgjithshme njësitë e këtij grupi zbulojnë mekanizmin e 

plotë themelor të formimit të kësaj terminologjie, si edhe shprehin marrëdhëniet e brendshme e 

të jashtme që ekzistojnë ndërmjet tij dhe leksikut të gjuhës së përgjithshme, prandaj është e 

nevojshme të bëhet paraqitja skematike e lidhjeve të tyre me leksikun e përgjithshëm si edhe me 

secilin grup me njëri-tjetrin. 

 Këto lidhje po i paraqesim në mënyrën e mëposhtme: 
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Leksiu i gjuhës standarde 
       (sistemi i gjuhës) 

 

 

Leksiku tëresor terminologjik 

(leksiku i specializuar si  

nënsistem brenda gjuhës ose 

ligjërimit të specializuar) 

 Leksiku i gjuhës së përgjithshme 

(leksiku i paspecializuar si 

nënsistem) 

   

term.fush.A 

(matematikë) 

 term.fush.B 

(gjuhësi) 

 term.fush.C 

(mjekësi) 

 etj. 

 

  

Terminologjia e informatikës 

(si nënsistem i nënsistemit 

terminologjik) 

 

  

 

                                                 

 

 

 

Leksiku i huazuar si i 

gatshëm nga gjuha e  

përgjithshme 

(fjalët e ngritura në terma 

vijnë siç u nënvizua më  

sipër, nga gjuha e  

përgjithshme, pra merren 

nga brenda gjuhe si njësi 

të gatshme ; për ndërtimin 

e tyre huazohet forma dhe 

modifikohet kuptimi, si 

p.sh: mi, flamur, dritare... 

 Leksiku i huazuar nga 

fusha të ndryshme të 

dijes (si njësi jashtë  

fushe, si nga gjuhësia, 

matematika, të cilat  

mund të jenë të huaja,  

shqipe ose të  

shqipëruara, por që  

merren të gatshme nga 

jashtë fushe, si: nga  

fusha e fizikës, gjuhësisë 

matematikës etj: atom, 

frekuencë, tekst, 

abshisë.....) 

 Leksiku i huazuar jashtë gjuhe 

(termat e huaj vijnë nga  

anglishtja: kompjuter, modem, 

harduer, softuer.....) 
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 Nga vëzhgimet që kemi bërë rreth leksikut të këtij grupi mund të vërejmë që në leksikun 

terminologjik të informatikës nëse i vështrojmë ato nga pikëpamja e shtresimeve burimore 

vendin e parë e zënë termat e huaj kryesisht me prejardhje nga anglishtja, si gjuhë me shtrirje 

ndërkombëtare. Kjo shtresë e kësaj terminologjie përbën leksikun që plotëson sistemin 

terminologjik të fushës përkatëse dhe përbën njësitë që shënojnë konceptet specifike të fushës 

dhe që takohen si në gjuhët me terminologji të zhvilluara, si në frëngjishte, italishte, rusishte, 

ashtu edhe në ato me terminologji në zhvillim, siç është edhe vetë shqipja. Ky konstatim mund të 

bëhet në radhë të parë mbi bazën e shtresimit të këtij grupi në ligjërimin special të fushës (në 

tekste mësimore, udhëzues), por edhe mbi bazën e mbizotërimit sasior të tyre në fjalorët 

terminologjikë përkatës të fushës në fjalë, sidomos në“Fjalorin e termave të informatikës” 

(anglisht-shqip dhe shqip-anglisht) (Prishtinë 2005)
52

. Prej këtej si lëndë ilustruese, për të 

argumentuar idenë e mësipërme, ne kemi nxjerrë një varg termash me burim të drejtpërdrejtë nga 

anglishtja, të cilat i kemi verifikuar edhe me vëzhgime të tjera
 
: kompjuter, harduer, softuer, 

monitor, modem, fajl, drajver, aplikacion, bajt, bit, bus, absortancë, adapter, alfamozaik, 

alfanumerik, autput, ankorë, android, drajv, drajver, deskriptor, dizajn, digjital, direktori, font, 

folder, gigabit, haker, harddisk, insert, insertoj, laptop, karakter, kompaktdisk, makintosh, 

memo, navigoj, navigator, skaner, skanim, ploter, port, prefiks, procesor, printer, printoj, 

selektoj, server, softuer, record, rekorder, terminal, terminator, ueb, uebsajt, format, formatoj, 

çat, çatoj, mikroçip, mikrokod, mikrokompjuter, mikroprogram. 

 Nga pikëpamja e zhvillimit të mëtejshëm të tyre për të formuar njësi të prejardhura e 

togfjalësha, si krijime brenda fushe, duke iu referuar edhe Fjalorit të mësipërm këta terma mund 

t’i ndajmë në tre nëngrupe. 

1.Si njësi që pasqyrohen në Fjalor
53

 si të vetme si: bajt, bajtkod, bit, bus, fajl, drajver, softuer. 

2.Njësi që formojnë njësi hibride: kompjuter→kompjuterizoj→kompjuterizim, insert→insertoj→ 

insertim, monitor→monitoroj→monitorim. 

3.Disa njësi formojnë togfjalësha të shumtë, p.sh, kompjuter-51, kompjuter→ kompjuter digjital, 

kompjuter burimor, kompjuter analog, kompjuter çante, kompjuter hibrid, kompjuter rrjeti,  

kompjuter optik, kompjuter kryesor…, fajl-51, fajl→ fajl i aplikuar, fajl i bazës së të dhënave, 

fajl i komprimuar, fajl i programit, fajl i programit kryesor…,printer-11, printer→printer aktiv, 

printer digjital, printer i Brajit, printer i karaktereve, printer me kërkim logjik, printer paralel, 

printer termik, printer termik me dyllë, printer virtual; server→server i ngarkuar, server i bazës 

së të dhënave, server anonim.                        
54

 

                                                             
52 A.Duro, F.Vrapi, shih 51. 
53 N. Caka, etj., “Fjalori i termave të Informatikës”, (anglisht-shqip, shqip-anglisht), Prishtinë, 2005 
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 Grupin e dytë të kësaj shtrese e përbëjnë termat, të përdorur në fusha të tjera, por që hyjnë këtu 

si të krijuara jashtë fushës, pra si të gatshme, siç mund të sjellim si shembull: frekuencë, 

probabilitet, dypërmasor, dydimensional. 

Këta mund të ndahen në dy nëngrupe: të huazuar dhe shqip ose të shqipëruar 

A.nga matematika psh, abshisë, ekuacion, matricë, diagram, elips, matematikë, aritmetikë, 

ordinatë. 

B.nga fizika psh, amplitudë, automat, dipolar, akustikë, amper, atom, denduri, frekuencë, forcë, 

rrymë. 

C.nga gjuhësia psh, fonemë, alfabet, gramatikë, sintaksë, fjalë, shkronjë, fjali, morfologji, 

morfemë, semantikë, diktim, tekst, kontekst, leksikografi, dialekt, dialog. 

D.nga elektronika psh, elektronikë, panel, termorezistencë. 

E.nga logjika psh, analizë, sintezë, argument, atribut, deduksion, induksion, logjikë, formal, 

hulumtum. 

F.nga ekonomia psh, administrator, taksë, bilanc, biznes, kontratë, konsum, blerje, shitje, faturë, 

klient. 

G.psikologji. psh, tautologji, redundancë, metodologji, mnemonik.  

H.nga mjekësia, psh, virus, qelizë, bakter, operacion, diagnozë. 

 Termat e këtij grupi mund të paraqiten sidomos në fjalorë si të veçuar dhe në përbërje të 

togfjalëshave. 

A) Të veçuar. Këtu mund të përfshihen të gjithë shembujt e mësipërm të dhënë si terma 

njëfjalësh: analizë, sintezë, logjikë. 

B) Në përbërje të togfjalëshave: analizë: analizë e fajlit, analizë e orientuar me objekte, analizë 

e rrjedhjes, analizë e të dhënave (16 togfjalësha), virus: virus i vetëriprodhueshëm, virus 

jokeqbërës, virus parazit (7 togfjalësha). 

 Grupin e tretë e përbëjnë njësitë me formë më të motivueshme, meqë janë ngritur në terma nga 

fjalët e zakonshme ose që përdoren në terminologji të tjera, por që kanë përdorim edhe në gjuhën 

e zakonshme, si kujtesë (për memorie), mi për maus, flamur (për marker). 

Këto mund të klasifikohen; 

A) Si njësi të veçuara: derë, degë, dëng, detyrë, dërgoj, dalje, ditar, dështoj, bashkim, bisedim, i 

butë, djeg. 
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B) Në përbërje të togfjalëshave: dëng→dëng disqesh, derë→derë e prapme, ditar→ditar 

elektronik, ditar pune, detyrë→detyrë kryesore, detyrë paketore, detyrë aktive. 

  Njësitë e këtij grupi mund t’i ndajmë edhe nga pikëpamja e shkallës së kuptimit të ndryshuar 

ose të modifikuar që futet te fjala e zakonshme e ngritur në term. Kështu një pjesë njësish futen 

edhe me kuptime pak a shumë të njëjta si fjalë dhe si term, kurse pjesa tjetër janë me kuptime të 

modifikuara brenda fushës. Kështu një nëngrup e përbëjnë me kuptime të pamodifikuara si 

detyrë, dërgoj, bashkim, kurse nëngrupi tjetër me kuptime të modifikuara si mi, derë, dëng etj. 

 Nga paraqitja e grupeve të mësipërme, të vështruara nga pikëpamja e hyrjes së tyre në 

terminologjinë e fushës së informatikës si njësi të gatshme nga jashtë saj dhe jashtë gjuhës, mund 

të vërehet se këto njësi nuk janë gjithnjë të njëtrajtshme. Kështu në disa raste vërehet se termat e 

huaj përdoren krahas varianteve dysore shqipe ose të shqipëruara si krahas maus dhe mi apo 

miush, krahas pasuërd dhe fjalëkalim çka bën që të përzihen kufijtë e njësive të ardhura jashtë 

gjuhe si pasuërd dhe atyre të krijuara brenda fushe si fjalëkalim (në vend të pasuërd). Përveç 

kësaj si dukuri më e qenësishme vërehet se pjesa më e madhe e njësive funksionojnë brenda 

kësaj terminologjie si terma të huaj, kurse një pjesë e vogël si terma të ngritur mbi bazën e 

fjalëve të zakonshme si dritare, degë etj. Kjo do të thotë se, ndonëse kjo terminologji e kësaj 

fushe, si terminologji e re, ndërtohet mbi bazën e njësive të futura si të huazuara shpesh përzihen 

elementet vendëse (shqipe) me ato të huaja, çka kërkon që të bëhet një thellim i mëtejshëm i 

problemit në fjalë nga pikëpamja e marrëdhënieve që hyjnë njëri me tjetrin këto njësi në procesin 

e funksionimit të tyre në ligjërimin e specializuar. Studimi i mëtejshëm nga kjo pikëpamje duhet 

të hedhë dritë mbi qëndrimin që duhet mbajtur ndaj termave dysorë që konkurojnë njëri me 

tjetrin dhe që pasqyrohen edhe në fjalorë si mi apo maus, fjalëkalim apo pasuërd etj. Nga ana 

tjetër mund të shtrohet problemi i mundësive të shqipërimeve të mëtejshme me brumin leksikor 

të shqipes apo me krijimin e termave me mjetet e saj fjalëformuese. Kjo mund të vërehet tek fjala 

shqipe mi për maus ku në Fjalorin e 2006-ës jepet miush për mi, çka shënon një diferencim më të 

saktë kuptimor të konceptit. Ky problem kërkon një thellësi të mëtejshme, i cili mendoj se do të 

mbetet gjithnjë i hapur për këtë terminologji me interes të veçantë studimi e një fushe të re dije. 
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4.4 Receptimi në të shkruar i termave të informatikës me burim nga anglishtja në gjuhën 

shqipe dhe në përqasje me italishten dhe frëngjishten si element plotësues 

 Në mënyrë të veçantë gjatë këtyre dhjetëvjeçarëve të fundit anglicizmat kanë hyrë e vijojnë të 

hyjnë në shqipe në masë mbizotëruese si terma në fusha të ndryshme të dijes e sidomos në degët 

e reja të shkencës dhe të teknologjisë, si në informatikë, telekomunikim, gjenetikë etj. Si veçori 

themelore e funksionimit të tyre në gjuhë është se, ndryshe nga më parë, para vitit 1990-të, ata 

tashmë takohen jo vetëm në shtresat e leksikut me përdorim të specializuar, por, prej këtej hyjnë 

më në thellësi të gjuhës
55

, sidomos disa prej tyre, ndonëse rrallë, përdoren deri në thjeshtligjërim 

me përmbajtjen konceptore si terma, por me kuptime të thjeshtësuara, siç dëgjohen në të folurit e 

shfrytëzuesve të zakonshëm të internetit, deri tek nxënësit, fëmijët: klikoj, maus, printoj, printer 

etj. 

  Anglicizmat terma të fushës së informatikës, sikurse edhe të fushave të tjera të dijes, njësoj si 

edhe anglicizmat joterma (si fjalë të zakonshme) janë futur dhe vijojnë të futen në gjuhën shqipe 

në kushtet e kontakteve të saj me një gjuhë që është e një natyre të ndryshme për të nga ana 

tipologjike-strukturore, çka ndikon ndjeshëm në receptimin e tyre nga shqipfolësit. Kjo në 

përshtatje edhe sipas natyrës së gjuhës pritëse (të shqipes) jep reflekset e veta gjatë rrugës së 

depërtimit të mëtejshëm të tyre në nivele të ndryshme të gjuhës. Kështu edhe termat e 

informatikës sikurse edhe çdo njësi tjetër leksikore, të prejardhura nga anglishtja, si prej një 

gjuhe analitike-sintetike me karakter të theksuar analitik, futen në shqipe, si në një gjuhë 

sintetiko-analitike me forma të zhvilluara, sidomos në sistemin eptimor, i cili karakterizohet, 

ndryshe nga anglishtja, nga një sistem i pasur mbaresash sidomos në paradigmat e emrit. 

Ndonëse deri më sot në gjuhën shqipe përshtatja edhe e anglicizmave terma, në të shkruar (në 

tekst) sikurse edhe e atyre joterma, është e papërcaktuar, si, p.sh., merret si kriter edhe ana 

shkrimore: hardware, file dhe ana shqiptimore: harduer, fajl, kurse përshtatja morfologjike 

mbetet si kriter plotësisht i përcaktuar. Kështu, ose shkruhet hardware-in, file-in ose harduerin, 

fajlin., ku në këtë të fundit përkon forma e shkruar me atë të folur sipas shqiptimit anglez. 

Megjithatë mënyra mbizotëruese e përshtatjes së tyre në shqipe është ana shqiptimore e formës 

nga vijnë (si shqiptohen në anglishte), prandaj ne këtu do t’i përmbahemi edhe kriterit të ndjekur 

në “Fjalorin e informatikës”
56

, Prishtinë 2005, ku termat angleze jepen në shqip duke u 

mbështetur mbi anën shqiptimore, si fajl, harduer, softuer etj. 

 Është me interes, ndonëse shkurt, të vështrohet në parim sesi receptohen termat e kësaj fushe në 

gjuhë të tjera, siç mund të ishte në rastin tonë, në italishte dhe në frëngjishte. Kështu, mund të 

vërehet, se këto gjuhë nga pikëpamja tipologjike-strukturore në përgjithësi janë më afër shqipes, 

kurse nga ana e shfaqjes në to të sistemit mbaresor në paradigmën emërore, janë më afër 

anglishtes. 

                                                             
55

A.Duro, F.Vrapi “Veçori të termave me burim nga anglishtja në gjuhën shqipe”, në “Gjendja dhe zhvillimi i 

terminologjisë shqipe, probleme e detyra”, Tiranë, 2009. 
56

N.Caka, etj., “Fjalor i informatikës” (anglisht-shqip, shqip-anglisht), Prishtinë, 2005.  
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 Në rrafshin përqasës me shqipen këto dy gjuhë, si italishtja, ashtu edhe frëngjishtja në sistemin 

emëror dalin me mungesë të plotë të mbaresave, për çdo njësi emërore të tyre por kjo dukuri 

kompensohet me marrëdhëniet në të cilat hyn në lidhjet sintaksore edhe fjala e huaj në këto 

gjuhë. Ndryshe nga këto gjuhë në shqipe nyjet e përparme të saj i përgjigjen mbaresave 

përkatëse, çka mendojmë se ndikon në përgjithësi në parapëlqimin e futjes së termit anglez sipas 

shqiptimit e jo shkrimit ose më saktë, në paraqitjen mbizotëruese të tij në këtë formë, si: i file-it, 

në file-in, i fajlit, në fajlin. Pra, kjo përshtatje morfologjike, për shkak të pranisë së mbaresave në 

shqipe, ndikon në përshtatjen e termit anglez sipas kriterit shqiptimor: i fajl-it, i harduer-it, në 

fajlin, në harduerin. Kjo do të thotë se mbulimi në italishte dhe frëngjishte i marrëdhënieve 

rasore prej nyjave të përparme dhe parafjalëve bën që në këtë gjuhë termi anglez (njësia angleze) 

të futet sipas formës shkrimore, meqë aq më tepër, këtu mungojnë mjetet (format) e fleksionit 

(mbaresat), çka për shqipen, prania e tyre përbën një faktor të fortë për të pranuar anën 

shqiptimore. Risjellim si shembull në shqipe harduerin e jo hardware (-in). Kjo do të thotë se në 

shqipe kemi tri faktorë, sidomos në rastin kur njësia futet në rrethin morfo-sintaksor të lidhjes 

dhe pikërisht nyjen e përparme, ose parafjalën përshtatjen fonemore dhe formësimin 

morfologjik. Ndërkaq për italishten dhe frëngjishten do të kishim dy faktorë: formësimin 

fonemor (formën shqiptimore në të folur) dhe nyjen e përparme ose parafjalën, e cila gjithsesi 

nuk përfshihet në strukturën e formës së huaj për të, por bën pjesë në strukturën morfosintaksore. 

 Këto raste po i paraqesim skematikisht me shembujt e mëposhtëm në të tria gjuhët duke u 

mbështetur në pikënisje nga anglishtja prej nga hyjnë këto njësi: 

Receptimi i anglicizmave në të shkruar. 

Termi: facebook              

ang. shq. it. fr. 

shkrimi: facebook facebook facebook facebook 

shqiptimi: fejsbuk fejsbuk fejsbuk fejsbuk 

formësimi 

morfologjik 

1.i(e)facebook-ut         

2.i(e)fejsbukut          

del facebook de facebook 

 

Dukuritë që vihen re në të tria gjuhët që përqasen lënë reflekset e tyre të receptimeve të 

ndryshme të termave dhe të çdo njësie tjetër  angleze në këto gjuhë, por në mënyrë të tillë që në 

italishte dhe në frëngjishte janë më afër me njëra-tjetrën, kurse në shqipe, si gjuhë me fleksion të 

fortë, me format emërore përfshijnë në sistemin e vet çdo formë të huaj (angleze), duke ia 

përshtatur sistemit të vet fonemoro-morfologjik e sintaksor si.psh, i(e) fajl-it, i(e) fejsbuk-ut 

krahas i(e) file-it, i(e) facebook-ut, kurse në italishte dhe frëngjishte mungesa e formave 

mbaresore kompensohet me nyjet siç e theksuam më tepër: di file, de file,. Kjo bën që në italishte 

dhe frëngjishte të ndihet më e fuqishme nevoja e përkthimit të termave anglezë me mjetet 

fjalëformuese e burimet leksikore të këtyre gjuhëve, siç mund të vërehet në përkthimin nga 

anglishtja në këto gjuhë të disa termave bazë të informatikës, si në frengjishte: logiciel për 
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software, materiel për hardware, fichier për file. Në të kundërt me këto gjuhë, në shqipe 

formësimi fonemor-morfologjik e fut termin anglez më lehtë në sistemin e vet gjuhësor, duke u 

mbështetur më tepër sidomos mbi shqiptimin, i cili del më i parapëlqyer dhe më i pranueshëm 

për shkak të aftësisë që ka gjuha.  Siç shprehet A. Kostallari, se fjala shqipe është e aftë ta futë 

fjalën e huaj në sistemin e vet fjalëformues
57

. Kjo përbën veçori të spikatur të shqipes në raport 

me dy gjuhët e mësipërme. Ndonjëherë në italishte, sikurse edhe në frëngjishte vërehen lëkundje 

më të mëdha çka pasqyrohet në formimet sinonime, ku konkurojnë termi anglez dhe i huaj.Këtu  

bëhet fjalë për termat që përbëjnë bazën e terminologjisë të fushës së informatikës. 

 

  Në zhvillimet e mëtejshme në shqipe, sikurse edhe në italishte dhe në frëngjishte termi anglez 

“eliminohet” prej fjalës amtare, e cila kalon në gjuhën e vet me brumin leksikor të saj ose me 

mjetet fjalëformuese përkatëse. Në rastin e parë gjendet një barasvlerës në gjuhën amtare që i 

përgjigjet formës së brendshme të termit anglez, e cila zbërthehet përmes motivimit, si, p.sh., 

maus-mi-suris, window-dritare-finestra, kurse në rastin e dytë kalohet nga forma e brendshme po 

e termit anglez në gjuhët e tjera me mjetet fjalëformuese të tyre si, password-fjalëkalim-parola 

chiave, interface-ndërfaqe-interfaccia. Në të tria gjuhët më të shpeshta janë rastet e zëvendësimit 

të termave anglezë me fjalë vendase, të cilat shfaqen si përkthime të drejtpërdrejta, si, p.sh: flag-

flamur-indicatore, window-dritare-finestra, shift-zhvendosje-spostamento, navigate-lundroj-

navigate. Një formë tjetër është edhe gjetja e barasvlerësve kuptimorë, të cilët në gjuhën marrëse 

dalin jo vetëm si dysorë të drejtpërdrejtë por edhe krijojnë çifte a vargje sinonimike, të cilat japin 

në mënyrë të përafërt përmbajtjen konceptore të termit të huaj, por jo konceptin e plotë (të 

njëjtë). Kjo sinonimi, që paraqitet si e dëmshme për terminologjitë marrëse. Në rrafshin e 

standardizimit të terminologjisë së informatikës kjo është një situatë që duhet ndrequr, duke 

zgjedhur njërën nga dysorët më të përshtatshëm, i cili duhet dhënë i vetëm në fjalor. Kjo 

sinonimi vihet re në të tria gjuhët, por ajo është më e theksuar në gjuhën shqipe, si, p.sh., pin-

këmbëz, cracker-thyerës, pirat informatik, character-shkronjë, numër, simbol, smart-inteligjent, i 

zgjuar. Në dy gjuhët e tjera vihen re raste sinonimesh, por në shumicën e rasteve paprani të tyre: 

në italishte: tubo-canale di communicazione (pipe), pirate informatico-cracker (cracke), 

carattere-simbolo etj.  

                                                             
57

A.Kostallari “Mbi disa drejtime të përsosjes së sistemit të strukturës së gjuhës sonë letrare”, “Studime 

filologjike”, 1982/2.  

shq. it. fr. 

kompjuter ordinatore/calcolatore/computer ordinatuer 

harduer hardware hardware 

softuer software software 

maus/mi topo suris 

database base dei dati base dei donnes 

fajl  file file 

printer printer imprimieur 
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 Termat anglezë në gjuhën shqipe sikurse edhe në dy gjuhët që përqasen me të, në italishte dhe 

në frëngjishte, mund të vështrohen nga disa pikëpamje, por që kanë në shumicën e rasteve 

shkallë të ndryshme shfaqjeje në rrafshin e standardizimit: 

A. Nga pikëpamja e shkallës së përfshirjes së tyre në sistemin leksikor terminologjik të gjuhës. 

1. Një pjesë njësish që shfaqen si anglicizma të drejtpërdrejtë, por që hyjnë si terma standard, 

sidomos në shqipe: p.sh, kompjuter, modem, softuer, harduer. 

2. Kur përdoren paralel me emrat e gjuhës amtare, si parësorë ose dytësorë, p.sh: maus-mi, 

ndërfaqe-interface, fjalëkalim-password. 

3. Në rastet kur termi i huaj ka barasvlerësin e plotë në gjuhën marrëse, p.sh: signatoj për 

nënshkruaj, adeptoj për përditësoj, term për afat. 

B. Si terma me të njëjtin kuptim (koncept) me shtrirje në disa fusha ose si njësi të 

shterminologjizuara ose si njësi të huazuara nga njëra fushë në tjetrën. 

 Në përgjithësi këta terma i përkasin një fushe ose disa fushave kryesore (informatikë, 

telekomunikim, elektronikë); duke shënuar objekte, dukuri të përbashkëta edhe në ato fusha. 

Këta terma mund të shënojnë aparate, pjesë të tyre etj., si: monitor, displej, akses, bekgraund në 

mjekësi, mekanikë, ndërtim etj. Ata nguliten më tej duke përforcuar karakterin e tyre standard. 

1. Si terma me kuptime (koncepte) të ndryshme p.sh fidbek fiton kuptime të ndryshme në 

informatikë, mjekësi, psikologji. 

2. Si terma që përdoren në nivelin bisedor e madje thjeshtligjërimor p.sh, selektoj, monitor, klikoj 

etj. 

3. Terma si njësi të shterminologjizuara. Mund të shterminologjizohen terma si: bunker, input, 

insert etj. 

C. Në bazë të ngjashmërive dhe të shkallës së dallimeve nga njëra gjuhë në tjetrën 

A.të njëjta në të katër gjuhët si në shqiptim ashtu edhe në shkrim. 

Ngjashmëria mund të jetë: 

1. E plotë në të gjitha gjuhët p.sh 

 

 

shq. ang. it. fr. 

bar bar bar bar 

asterisk asterisk asterisk asterisk 
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bit bit bit bit 

blenk blenk blenk blenk 

ditogram ditogram ditogram ditogram 

miniterm miniterm miniterm miniterm 

hab hab hab hab 

loging loging loging loging 

robot robot robot robot 

slesh slesh slesh slesh 

standard standard standard standard 

simlink simlink simlink simlink 

video video video video 

modem modem modem modem 

ident ident ident ident 

internet internet internet internet 

 

2. A. Ngjashmëri e përafërt në nivel fonematik në të katër gjuhët. 

shq. ang. it. fr. 

aksesibilitet accessibility accessibilita accessibilite’ 

actuator actuator attuatore actuateur 

ankor anchor ancora ancre 

assembler assembler assembler assembleur 

descriptor descriptor descrittore descripteur 

disasembler disassemble disassemble disassembleur 

editor editor editore editeuer 

emitter emitter emettitore emetteur 

font font font fonte 

navigator navigator navigator naviguateur 

redundancë redundancy ridondanza redondance 

port port porta port 

graf graph grafico graphique 

 

B. Ngjashmëri në shqipe dhe në anglishte me bazë shqiptimin e njëjtë p.sh. 

shq. ang. shq. ang. 

ajtëm ajtëm autput autput 

aplet aplet assembler assembler 

audiofajl audiofajl autotekst autotext 

bekgraund background bekap backup 

bexh bexh blenk blenk 

barkod barkod bip beep 

blekaut blackout bitmep bitmap 

boldfejs boldfejs bookmark bookmark 
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C. Ngjashmëria në shqipe dhe italishte me bazë shqiptimin në shqipe dhe shkrimin në italishte, 

p.sh: 

shq. it. shq. it. 

bitmep bitmap fejsbuk facebook 

bajt byte bajtkod bytecode 

dizajn design ditogram ditogram 

markap markup fajl file 

fidbek feedback faks fax 

gigabajt gigabite minidisk minidisc 

maus mouse onlajn online 

pointer pointer plotter plotter 

log log loging loging 

 

D. Ngjashmëria në shqipe dhe frëngjishte me bazë shqiptimin në shqipe dhe shkrimin në 

frëngjishte. 

shq. fr. shq. fr. 

absortancë absortance bar bar 

bit bit bitmep bitmap 

bajtkod bytecode ditogram ditogram 

port port record record 

 

D. Forma të ndryshme me bazë shkrimin 

a. Në shqipe dhe në anglishte: 

shq. ang. shq. ang. 

assistoj assist buferoj buffer 

formatoj format informatikë computing 

printoj print selektoj select 

 

b. Në shqipe e në italishte: 

shq. it. shq. it. 

audience public autput produzione 

bekgraund sfondo bandë grapolo 

bipër cicalino printoj stampa 

c. Në shqipe dhe në frëngjishte: 

shq. fr. shq. fr. 

audio acoustique bold audacieux 

bookmark favoris bos patron 
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buffer tampon buferoj tamponer 

drajv conduire dizajn conception 

autput sortie fajl dossier 

 

Trajtimi i mënyrës së receptimit të anglicizmave në fushën e informatikës, në të cilën ata 

përbëjnë pjesën mbizotëruese të leksikut terminologjik në të tria gjuhët që përqasen ka vlerë të 

veçantë për shqipen meqë në të vërehen probleme që lidhen me standardizimin e kësaj 

terminologjie, si edhe me përcaktimin e kritereve të qëndrueshme për receptimin e anglicizmave 

mbi bazën e shkrimit apo të shqiptimit. Në mënyrë të veçantë merr vlerë parësore trajtimi në 

rrafsh përqasës i anglicizmave në terminologjinë e informatikës në gjuhën shqipe me gjuhën 

italiane dhe frënge për zgjidhjen e problemeve të përcaktimit të termave standardë në shqip mbi 

bazën e modeleve të huajtura nga italishtja dhe frëngjishtja të cilat shërbejnë si modele 

standardizimi në rrafsh ndërkombëtar. 
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KREU V 

VEÇORITË E PËRBËRJES SË TERMINOLOGJISË SË INFORMATIKËS  

5.1 Klasifikimi i termave-fjalë sipas përmbajtjes 

 Informatika, siç thamë, është një terminologji e një fushe të re dije dhe si e tillë ajo ka në 

përbërjen themelore të saj terma që shënojnë koncepte të shumta që përmbajnë informacionin e 

fushës përkatëse të dijes dhe që spikasin si të tillë në këtë fushë. Por krahas tyre ka edhe terma të 

huajtur nga fusha të ndryshme të dijes dhe që pranohen si terma të fushës. Por krahas tyre ka dhe 

terma të huajtur nga fusha të ndryshme të dijes. 

E parë në rrafshin e përmbajtjes termat-fjalë të kësaj terminologjie klasifikohen në katër grupe 

Shembujt janë ilustruar me gjegjëset e tyre në italishte
58

 dhe anglishte.
59

 

Grupi i parë: Fjalë të gjuhës së përgjithshme. 

 Këtu futen fjalë me kuptime të njëjta a të afërta dhe pleksen fjalë dhe terma si: mbyllje 

(shq.)/chiudere (it.)/close (ang.); hapje (shq.)/aprire (it.)/open (ang.); ruaj (shq.)/salvare 

(it.)/save (ang.); pres (shq.)/taglio (it.)/cut (ang.); lidh (shq.)/collegamento (it.)/link (ang.); dalje 

(shq.)/uscita (it.)/output (ang.) etj. 

Grupi i dytë: Nga fjalë të zakonshme me kuptim (koncept) të ndryshuar si: fole1 (pajisje) -  fole2 

(vendi ku rrinë shpendët) (shq.)/posizione libera (it.)/slot (ang.); brez1 (rrip) - brez2 (gjeneratë 

kompjuterësh)/banda (it.)/band (ang.); kujtesë1 (e njeriut) - kujtesë2 (artificiale e 

kompjuterit)/memoria (it.)/storage (ang.); karakter1 (tip) - karakter2 (hapësirë, shkronjë, 

numër)/carattere (it.)/character (ang.); mi1 (kafshë) -  mi2 (objekt) (shq.)/mouse (it.)/mouse 

(ang.); degë1 (peme) - degë2 (të dhënash) (shq.)/ramo (it.)/branch (ang.); merimangë1 (insekt) - 

merimangë2 (inf.) (shq.)/ragno (it.)/spider (ang.); bisht1 (i qenit) - bisht2 (inf.) (shq.)/coda 

(it.)/tail (ang.)etj. 

Grupi i tretë: Terma të huazuar nga stili libror, përdoren si të vetme ose në përbërje të 

togfjalëshave si; sistem(shq.)/sistema (it.)/system (ang.); gjendje (shq.)/condizione (it.)/condition 

(ang.); standard (shq.)/norme (it.)/standard (ang.); formë (shq.)/figura (it.)/shape (ang.); absolut 

(shq.)/absolute (it.)/absolute (ang.); program (shq.)/programma (it.)/program (ang.)/abstrakt 

(shq.)/astratto (it.)/abstract (ang.); hipotezë (shq.)/ipotesi (it.)/hypothesis (ang.); vlerësim 

(shq.)/valutazione (it.)/evalution (ang.); regjistrim (shq.)/registrazione (it.)/record (ang.); 

planifikim (shq.)/schedulazione (it.)/scheduling (ang.); zbatim (shq.)/applicazione 

(it.)/application (ang.) etj. 

Grupi i katërt: Terma të fushave të tjera 

                                                             
58

 Zanichelli “Il Dizionario enciclopedico di Informatica “, (inglese-italiano; italiano-inglese), Bologna, 2009. 
59

 N.Caka., etj., “Fjalor i informatikës”, (anglisht-shqip; shqip-anglisht), Prishtinë, 2005. 
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 Këtu përmendim: 

a. Ekonomi: apdejtoj (shq.)/aggiornamento (it.)/update (ang.); bankë (shq.)/banco (it.)/bank 

(ang.); informal (shq.)/informale (it.)/informal (ang.); feedback (shq.)/retroazione (it.)/feedback 

(ang.); logo (shq.)/logo (it.)/logo (ang.); term (shq.)/termine (it.)/term (ang.); terminal 

(ang.)/terminale (it.)/terminal (ang.) etj. 

b. Gjuhësi: dialog (shq.)/dialogo (it.)/dialogue (ang.); shenjë (shq.)/segno (it.)/sign (ang.); 

sintaksë (shq.)/sintassi (it.)/syntax (ang.); simbol (shq.)/simblolo (it.)/symbol (ang.); kod 

(shq.)/codifica (it.)/code (ang.); kodoj (shq.)/codificare (it.)/code (ang.); karakter 

(shq.)/carattere (it.)/character (ang.); tekst (shq.)/testo (it.)text (ang.); gramatikë 

(shq.)/grammatica (it.)/grammar (ang.); parashtesë (shq.)/prefisso (it.)/prefix (ang.) etj.   

c. Matematikë-Fizikë: aksiomë (shq.)/assioma (it.)/axiom (ang.); aritmetikë (shq.)/aritmetika 

(it.)/arithmetic (ang.); aritmetik (shq.)/aritmetico (it.)/arithmetical (ang.); energji (shq.)/energia 

(it.)/energy (ang.); fuqi (shq.)/esponente (it.)/exponent (ang.); kapacitet (shq.)/capacita 

(it.)/capacity (ang.); shifër (shq.)/cifra (it.)/digit (ang.) etj. 

d. Logjikë-Psikologji: logjikë (shq.)/logica (it.)/logic (ang.); kujtesë (shq.)/memoria 

(it.)/memory (ang.); tautologji (shq.)/tautologia (it.)/tautology (ang.) etj. 

Po kështu hasen edhe terma nga fusha të tjera si: biologjia, p.sh., biometri (shq.)/biometria 

(it.)/biometrics (ang.), mjekësia, kimia, muzika, politika etj.  

Ndërsa në rrafshin e formës kemi terma togfjalësh, të cilët përbëhen nga: 

1. Terma togfjalësh 

a. Fjalë + fjalë si: kuti e zezë (shq.)/scatola nera (it.)/black box (ang.); hapësirë e lirë 

(shq.)/spazio libero (it.)/free spacio (ang.); pemë me rrënjë (shq.)/albero radicato (it.)/rooted 

tree (ang.); njohje e të folurit (shq.)/riconoscimento vocale (it.)/speech recognition (ang.); 

shkronja të mëdha (shq.)/lettere maiuscole (it.)/upper case (ang.); letër e bardhë 

(shq.)/presentazione commercial (it.)/white paper (ang.); gjatësi e fjalës (shq.)/dimensione di un 

parola (it.)/word size (ang.); grup punues (shq.)/gruppo di lavoro (it.)/work group; shprehje e 

rregullt (shq.)/espressione regolare (it.)/regular expression (ang.); regular grammar 

(shq.)/grammatical regolare (it.)/regular grammar (ang.) etj. 

b. Fjalë + term/ term + fjalë si: metodë e aksesit (shq.)/metodo d’accesso (it.)/access method 

(ang.); shteg i aksesit (shq.)/cammino d’accesso (it.)/access path (ang.); kërkim binar 

(shq.)/ricerca binaria (it.)/binary search (ang.); vijë e skanimit (shq.)/linea di scansione 

(it.)/scan line (ang.); pikë e aksesit (shq.)/punto di accesso (it.)/access point (ang.); kompjuter 

tavoline (shq.)/calcolatore da tavola (it.)/desktop computer (ang.); memorie e jashtme 

(shq.)/memorie sterna (it.)/external memory (ang.); memorie e zgjatur (shq.)/memoria estessa 

(it.)/extended memory (ang.) etj. 
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c. Term + term: çip i memories (shq.)/chip di memoria (it.)/memory chip (ang.); kod i aksesit 

(shq.)/codice d’accesso (it.)/access server (ang.); server i komunikimit (shq.)/server di 

communicazione (it.)/communication server (ang.); server i direktorumeve (shq.)/servente dei 

nomi (it.)/directory server (ang.); matricë e invertueshme (shq.)/matrice invertibile 

(it.)/invertible matrix (ang.) etj. 

 2. Terma fjalë 

a. Terma emra si: akses (shq.)/accesso (it.)/access (ang.); sinjeri (shq.)/androide (it.)/android 

(ang.); asemblim (shq.)/assemblaggio (it.)/assembly (ang.); barkod (shq.)/codice a barre (it.)/bar 

code (ang.); bajtkod (ang.)/bytecode (it.)/bytecode (ang.); kodim (shq.)/codifica (it.)/coding 

(ang.);direktorum(shq.)/cartella(it.)/directory(ang.);mikroprogramim(shq.)/microprogrammazio

ne (it.)/microprogramming (ang.); navigim (shq.)/navigazione (it.)/navigation (ang.); skaner 

(shq.)/analizzatore lessiscale (it.)/scanner (ang.) etj. 

b. Terma folje si: anuloj (shq.)/cancellare (it.)/cancel (ang.); klikoj (shq.)/cliccare (it.)/click 

(ang.); kodoj (shq.)/codificare (it.)/code (ang.); kompiloj (shq.)/compilare (it.)/ compile (ang.); 

konfiguroj (shq.)/congiunzione (it.)/conjunction (ang.); kopjoj (shq.)/copiare (it.)/copy (ang.); 

dekodoj (shq.)/decodificare (it.)/decode (ang.); fshij (shq.)/cancellare (it.)/delete (ang.); disenjoj 

(shq.)/progettazione (it.)/design (ang.) etj. 

c. Terma mbiemra si: i ekzekutueshëm (shq.)/eseguibile (it.)/executable (ang.); funksional 

(shq.)/funzionale (it.)/functional (ang.); i programueshëm (shq.)/programmabile 

(it.)/programmable (ang.); i mundshëm (shq.)/fattibile (it.)/feasible (ang.); i nënkuptuar 

(shq.)/predefinito (it.)/default (ang.); i dedikuar (shq.)/dedicato (it.)/dedicated (ang.); i 

llogaritshëm (shq.)/computabile (it.)/computable (ang.) etj. 

3. Terma shkurtesa si: ALGOL (shq.)/ALGOL (it.)/ALGOL (ang.); ANSI (shq.)/ANSI (it.)/ANSI 

(ang.); APC (shq.)/APC (it.)/APC (ang.); ARP (shq.)/ARP (it.)/ARP (ang.); BASIC (shq.)/BASIC 

(it.)/BASIC (ang.); CAD (shq.)/CAD (it.)/CAD (ang.); CD-ROM (shq.)/CD-ROM (it.)/CD-ROM 

(ang.); CMYK (shq.)/CMYK (it.)/CMYK (ang.); COBOL (shq.)/COBOL (it.)/COBOL (ang.) etj. 
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5.2 Ndërtimi i lidhjeve sistemore 

Temat që lidhen në sistem në bazë të marrëdhënieve, në të cilat hyjnë konceptet njëri me tjetrin. 

Nga kjo pikëpamje çdo term është pjesë përbërëse e një lidhjeje, e cila krijon mbi bazën e 

afërsisë ose anës së përbashkët të koncepteve ose të prejardhjes së koncepteve njëri nga tjetri, 

çka i jep informacionit shkencor karakter të lidhur e të organizuar në sistem. Kështu, p.sh lidhen 

kompjuter – mikrokompjuter – minikompjuter – laptop (shq.)/calcolatore (elaboratore, 

computer) - microcalcolarore - minicalcolatori - computer portatile (it.)/computer - 

microcomputer - minicomputer - laptop (ang.); displej – monitor – ekran (shq.)/display - 

schermo video - schermo (it.)/display - monitor - screen (ang.) etj. Sisteme brenda termave mund 

të dallojmë në rrafshin e përmbajtjes, ku lidhen në mikrosisteme: kompjuter – minikompjuter – 

laptop (shq.)/calcolatore (elaboratore, computer) - minicalcolatori - computer portatile 

(it)/computer - minicomputer - laptop (ang.),  po ashtu dallojnë sisteme në rrafshin e formës si: 

kompiloj - kompilim - kompilues (shq.)/compilare - compilazione - compilatore (it.)/compile - 

compilation - compiler (ang.) etj. 

5.2.1 Rrafshi i përmbajtjes 

Termat krijojnë mikrosisteme të llojeve të ndryshme me lidhjet e tyre si: 

a. Llojet e mikrosistemeve 

a.1. Në pjesët bazë që lidhen ndërmjet tyre si: kompjuter- monitor – njësi qendrore – tastierë 

– printer – skaner – kamera – maus – kabëll – procesor – ekran – disketë – identifikator – 

akumulator – adapter (shq.)/calcolatore (elaboratore, computer) - schermo video - CPU - 

tastiera - stampante - analizzatore lessiscale - telecamera - mouse - cavo - processore - schermo 

- disco floppy - identificatore - accumulatore - adattore (it.)/computer - monitor - CPU - 

keyboard - printer - scanner - camera - mouse - cable - processor - screen - floppy disk - 

identifier - accumulator - adaptor (ang.) etj.  

a.2. Në elemente të pjesëve si: njësi qendrore – harddisk – softuer – harduer – kujtesë – qelizë – 

karakter (shq.)/CPU - disco rigido - software - hardware - memoria - cella - carattere (it.)/CPU 

- harddisk - software - hardware - memory - cell - character (ang.) etj. 

a.3. Në procese bazë si: selektim - fshirje (shq.)/selezione - cancellazione (it.)/selection -  

deletion (ang.); mbledhje (të dhënash) – futje – përpunim – programim – ruajtje – shndërrim – 

nxjerrje (it.) racolta dei dati - inserimento - elaborazione - programmazione - salvataggio - 

coercizione -  estrusione (ang.); klikim – transformim – shkrim – printim – skanim (shq.)/click - 

trasformazione - scrittura - stampa - scansione (it.)/click - transformation - writing - prints - 

scan (ang.) etj. 
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 Në përputhje me konceptet që pasqyrojnë termat lidhen njëri me tjetrin në bazë të 

marrëdhënieve që vendosen ndërmjet tyre. Marrëdhëniet në të cilat hyjnë termat përfshijnë të 

gjitha elementet e sistemit. 

b. Marrëdhëniet ndërmjet termave  

b.1. Marrëdhëniet gjini/lloj 

*me lidhje nënrenditëse: kodim - kodim i ngjyrave (shq.)/codifica - codifica per colori 

(it.)/coding - color coding (ang.); adresë - adresë relative (shq.)/indirizzio - indirizzio relative 

(it.)/address - relative address (ang.); server - server i komunikimit (shq.)/servente - servente di 

communicazione (it.)/server - communication server (ang.) etj. 

*me lidhje bashkërenditëse: memorie e zgjatur - memorie e jashtme (shq.)/memoria estesa -  

memoria sterna (it.)/extended memory - external memory (ang.); adresim regjistror - adresim 

relativ (shq.)/indirizzamento con registro - indirizzamento relative (it.)/register addressing - 

relative addressing (ang.); pemë kërkimi - pemë me rrënjë (shq.)/albero di ricerca - albero 

radicato (it.)/search tree - rooted tree (ang.); procesor vektorial - procesor i tekstit 

(shq.)/calcolatore vettoriale - elaboratore di testi (it.)/vector processor - word processor (ang.) 

etj. 

 c. Marrëdhëniet e tëra/pjesa  

 Këtu termat lidhen njëri me tjetrin në bazë të marrëdhënieve që hyjnë konceptet, në të cilën njëri 

përbën të tërën, kurse tjetri pjesën si: tastierë - tast (shq.)/tastiera - digitare (it.)/keyboard - key 

(ang.); disketë - dritare (shq.)/disco floppy - finestra (it.)/floppy disk - window (ang.); gjuhë -kod 

(shq.)/linguaggio - codifica di cifratura (it.)/language - code (ang.); komunikim - mesazh 

(shq.)/communicazione - messagio (it.)/communication - message (ang.); instalim - programim 

(shq.)/installazione - programmazione (it.)/installation - praogramming (shq.); internet - postë 

elektronike - mesazh - informacion (shq.)/internet - posta elettronica - messagio - informazione 

(it.)/internet - electronic mail - message - information (ang.) etj. 

d. Marrëdhënie funksionale 

 Këto lloj marrëdhëniesh që janë gjithashtu veçori e karakterit sistemor të fushës në fjalë janë 

karakteristike pothuajse për çdo term, kur vështrohet nga pikëpamja e lidhjeve që ai hyn me 

terma të tjerë me bazë të një funksioni të përbashkët ose të afërt që kryejnë. 

 Sipas formave të shfaqjes së këtyre marrëdhënieve në këto tipa marrëdhëniesh mund të 

përfshihet pothuajse çdo term në lidhjet me termat e tjerë. Termat mund të hyjnë në lidhje njëri 

me tjetrin po edhe në varg njëri pas tjetrit. Termat sipas rastit mund të përfshihen në 

marrëdhëniet e mëposhtme: 
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shkak - efekt: hyrje - dalje (shq.)/ingresso - uscita (it.)/input - output (ang.); internet - informim 

(shq.)/internet - informazione (it.)/internet - information (ang.) etj. 

pajisje - proces: kujtesë - programim (shq.)/memoria - programmazione (it.)/storage - 

programming (ang.); skaner - skanim (shq.)/analizzatore lessiscale - effetuare una scansione o 

un’analisi (it.)/scanner - scan (ang.); kamerë - transmetim (shq.)/telecamera - transmission 

(it.)/camera - trasmissione (ang.); printer - printim (shq.)/stampante - stampa (it.)/printer - print 

(ang.) etj. 

process - produkt: printim - format (shq.)/stampa - formato (it.)/print - format (ang.) etj. 

objekt - material: printer - letër (shq.)/stampante - lettere (it.)/printer - paper (ang.) etj. 

5.2.2 Rrafshi i formës 

 Si shprehje më e theksuar e lidhjeve sistemore në rrafshin e formës janë vargjet fjalëformuese 

(termformuese) si edhe termat togfjalësh, tek të cilët rreth një njësie që shënon konceptin kryesor 

bashkohen një varg termash dy a më shumë fjalësh. Analiza e përmbajtjes konceptore të këtyre 

lidhjeve tregon se ato përbëjnë një zbërthim shumë shkallësh të termit kryesor dhe si të tilla 

shërbejnë si mjet i efektshëm për emërtimin e koncepteve të shumta që lindin e krijohen në sasi 

të mëdha në këtë fushë. Nga një pikëpamje termi kryesor rreth të cilit bashkohen termat e tjerë 

dhe që përbëhet nga një fjalë mund të pranohet si term kyç. Në terminologjinë e informatikës 

takohet një pasuri e madhe lidhjesh të tilla sistemore në nivel togfjalëshash, çka dëshmon që 

togfjalësimi është një nga rrugët kryesore të formimit të termave në këtë terminologji. Lidhur me 

sa thamë mund të sjellim një varg shembujsh të këtyre lidhjeve mikrosistemore që përbëjnë 

mikrofushat më të shumta të kësaj terminologjie. Vetëm termat program dhe kompjuter krijojnë 

një varg kombinimesh, duke dhënë togfjalësha të shumtë. 

a.Mikrosisteme nëpërmjet togfjalësimit 

Si kod: kod absolut (shq.)/codice assoluto (it.)/absolute code (ang.); kod binar (shq.)/codice 

binario (it.)/binary code (ang.); kod blloku (shq.)/codice di blocco (it.)/block code (ang.); kod 

burimor (shq.)/codice sorgente (it.)/source code (ang.); kod dhjetor (shq.)/codice decimale 

(it.)/decimal code (ang.); kod digjital (shq.)/codice digitale (it.)/digital code (ang.); kod i aksesit 

(shq.)/codice d’accesso (it.)/access code (ang.); kod i karakterit (shq.)/codifica di un carattere 

(it.)/character code (ang.); kod i kartës (shq.)/codice scheda (it.)/card code (ang.); kod i makinës 

(shq.)/codice machine (it.)/machine code (ang.); kod i objektit (shq.)/codice oggetto (it.)/object 

code (ang.); kod i shtetit (shq.)/codice nazionale (it.)/country code (ang.); kod i të dhënave 

(shq.)/codice dati (it.)/data code (ang.); kod i vdekur (shq.)/codice inutile (it.)/dead code (ang.) 

etj. Siç shihet vetëm me njësinë kod (shq.)/codice (it.)/code (ang.) etj. 

 Siç shihet mikrosistemi i lidhjeve të togfjalëshave formohet mbi bazën e një hierarkie d.m.th., 

nga togfjalësha që përbëhen prej dy gjymtyrësh deri në togfjalësha katërgjymtyrësh. 
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b. Togfjalësimi dhe termformimi 

 Në një formë tjetër (shkalle) mund të paraqesim tjetër bashkësi ku togfjalësimi dhe termformimi 

janë të harmonizuara bashkë si: 

                                                 kompjuter (shq.) 

                                       analog        digjital         hibrid 

                                                      calcolatore  (it.) 

                 calcolatore analogico  calcolatore digitale     calcolatore ibrido 

                                                        computer (ang.) 

                            analog computer   digital computer   hybrid computer 

                                                          kompjuterike (shq.) 

                                         njësi kompjuterike    gjuhësi kompjuterike 

                                                         computazionale (it.) 

                                         unita computer     linguistica computazionale 

                                                         computational (ang.) 

                                           computer unit    computiational linguistics 

                                                            kompjuterizoj (shq.) 

                                               të dhënat     materialin    punimin 

                                                             informatizzare (it.) 

                       informatizzare registrazioni   informatizzare materiale      informatizare carta 

                                                              computerize (ang.) 

                               computerize data  computerize material   computerize paper 

                                                              kompjuterizim (shq.) 

                                                   të dhënash           materiali 

                                                          informatizzazione (it.) 

                                  informatizzazione dei dati   materiale informatizzazione 
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                                                        computerization (ang.) 

                                    computerization of data   computerization material 

                                                        i kompjuterizuar (shq.) 

      të dhëna të kompjuterit  informacion i kompjuterit  detyrë e kompjuterit     fjalor i kompjuterit 

                                                         il computerizzato (it.) 

         data informatici  informazioni sul computer   compite del computer  dizionario computer 

                                                         the computerized (ang.) 

                       computer data   computer information   computer task   computer dictionary 

 Po kështu kemi: program - programoj - programim - programues - i programuar - i 

programueshëm (shq.)/programma - programmare - programmazione - programmatore - 

programmato - programmabile (it.)/program - programme - programming - programmer - 

programmed - programmable (ang.); printer - printoj - printim - i printuar (shq.)/stampante - 

stampa - stampa (it)/printer - print - printing - print (ang.) etj. 

c. Mikrosisteme fjalëformuese prefiksoidesh (siparashtesash) 

 Një anë tjetër shumë e rëndësishme e karakterit sistemor të terminologjisë së informatikës është 

edhe lidhja e termave në bazë të një elementi të përbashkët të formës. Këto mikrolidhje janë të 

një sasie të konsiderueshme, mund të përmendim këtu mikrosistemet fjalëformuese që formojnë 

prefiksoidet ose si parashtesat e huaja video, super, mini dhe shqipe nën, drejt si: 

Video-: videolojë (shq.)/videogioco (it.)/videogame (ang.); videomemorie (shq.)/memoria video 

(it.)/video memory (ang.); videoserver (shq.)/server video (it.)/video server (ang.); video 

terminal (shq.)/terminale video (it.)/video terminal (ang.) etj. 

Super-: superkompjuter (shq.)/supercomputer (it.)/supercomputer (ang.); superpërdorues 

(shq.)/superuser (it.)/superuser (ang.) etj. 

Mini-: minidisk (shq.)/minidisco (it.)/minidisk (ang.); minikompjuter (shq.)/minicalcolatori 

(it.)/minicomputer (ang.) etj. 

Mikro-: mikrokod (shq.)/microcodice (it.)/microcode (ang.); mikrokompjuter 

(shq.)/microcalcolatore (it.)/microcomputer (ang.); mikroinstruksion (shq.)/microistruzione 

(it.)/microprocessor (ang.); mikroprogram (shq.)/microprogramma (it.)/microprogram (ang.); 

mikroprogramim (shq.)/microprogrammazione (it.)/microprogramming (ang.) etj. 
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Multi-: multipleksim (shq.)/multiplazione (it.)/multiplexing (ang.); multiprogramim 

(shq.)/multiprogrammazione (it.)/multiprogramming (ang.); multisession (shq.)/multisessione 

(it.)/multisession (ang.) etj. 

Nën-: nëngrup (shq.)/sottogruppo (it.)/subgroup (ang.); nënkanal (shq.)/sub-chanel 

(it.)/subchanel (ang.); nënlloj (shq.)/sottotipo (it.)/subtype (ang.); nënmeny (shq.)/sottomenu 

(it.)/submenu (ang.); nënndarje (shq.)/subdivisione (it.)/subdivision (ang.); nënsekuencë 

(shq.)/sottosuccessione (it.)/subsequence (ang.) etj. 

Bashkë-: bashkëbisedues (shq.)/interlocutore (it.)/interlocutor (ang.); bashkëlidhje 

(shq.)/allegati (it.)/attachments (ang.); bashkëndarje (shq.)/condivisione (it.)/sharing (ang.); 

bashkëbisedim (shq.)/conversazione (it.)/conversation (ang.);bashkëprocesor (shq.)/coprocessori 

(it.)/coprocessors (ang.) etj. 

 Një lidhje mjaft interesante formohet duke u kryqëzuar mbi bazën dy-tri-katër termave 

prodhuese. Në kombinim me njëri-tjetrin elementet krijojnë mikrosisteme simetrike si: 

                                                     kod (shq.) 

                    kod absolut              kodim                kod binar 

               kodim absolut              kodues-i             kodim binar 

             koduesi i busit               kodues-e              kodues optik 

             pjesë koduese                                            segmente kodues 

                                                       codice (it.) 

             codice assoluto                 codifica               codice binario 

             codifica assoluta              codificatore           codifica binaria 

             codificatore bus                codifica                codificatore ottico 

              parti di codifica                                                codifica segmenti 

                                                       code (ang.) 

                          absolute code       coding                   binary code 

                  absolute coding            encoder                  binary coding 

                       bus encoder              coding                     optical encoder 

                         coding part                                              coding segments 
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KREU VI 

DUKURITË GRAMATIKORE DHE LEKSIKORE 

6.1 Çështje të përgjithshme 

  Dukuritë gramatikore të gjuhës së informatikës, që takohen në çdo tekst të shkruar ose që 

shfaqen në komunikimin gojor, krahasuar me dukuritë e gjuhës së përgjithshme, karakterizohen 

nga veçori të caktuara, të cilat vihen re në ligjërimin e specializuar në tërësi (pra, në çdo fushë 

dije). Këto veçori prekin si termat dhe jotermat, pra, leksikun joterminologjik. Siç është pohuar 

me të drejtë, dukuritë gramatikore në gjuhën e specializuar, sikurse në çdo fushë dije ku ato 

shfaqen, përbëjnë një rreth të kufizuar njësish dhe në tërësinë e tyre, brenda gjuhës standarde 

shqipe përbëjnë një farë “mikrogramatike”.
60

  Nga kjo anë mund të thuhet se ato mund të jenë të 

njëjta si dukuri, si p.sh, folja në vetë e numër të caktuar, emri në rasa të ndryshme etj., por ato 

dalin në forma të reduktuara, me shpeshtësi të lartë përdorimi: Kështu, p.sh., edhe në një tekst të 

shkruar të fushës së informatikës, sikurse në ligjërimin e specializuar në tërësi, folja përdoret në 

vetën e tretë njëjës dhe shumës së bashku me format vetore përemërore si: ai/ajo programon, 

ata/ato programojnë. Gjithashtu foljet takohen kryesisht në kohën e tanishme shpesh në formën 

pësore. Karakter të kufizuar në shfaqjen e tyre kanë një pjesë e dukurive gramatikore. Arsyet e 

kësaj shfaqjeje nxirren në pah në çdo rast, kur flitet për ligjërimin e specializuar, ose siç është 

quajtur deri më sot në punimet e gjuhëtarëve tanë, stili tekniko-shkencor (shkencor-teknik). Ne 

këtu do t’i përmbahemi këndvështrimit terminologjik duke përfshirë të gjitha stilet që kanë në 

përbërje termat (që shprehin koncepte shkencore-teknike), duke i futur në ligjërimin e 

specializuar. Megjithatë kur flasim për dukuritë gramatikore konkretisht në gjuhën e 

informatikës ne kemi parasysh si termat, ashtu edhe fjalët e zakonshme. Nga kjo pikëpamje të 

dyja llojet e leksikut në ligjërimin e specializuar karakterizohen nga të njëjtat veçori si në nivelin 

morfologjik (në pjesët e ligjëratës), ashtu edhe në nivelin fjalëformues, dhe në atë sintaksor. 

Këtu, sigurisht, përjashtohen nivele të tjera si ai fonetiko-fonologjik, morfologjik e ndonjë tjetër, 

ku s’ka dallime në njësitë gjuhësore përkatëse (si tingujt, fonemat, morfemat etj). 

  Dukuritë gramatikore që takohen në gjuhën e informatikës do të analizohen me hollësi në çdo 

veçori të shfaqjes së tyre, si në nivelin morfologjik, ashtu edhe në atë sintaksor, por këtu do të 

përmendim përmbledhtas ato anë shumë të theksuara që janë të pranishme dhe të papranishme në 

të. Këtu të përmendim edhe disa shkaqe që kushtëzojnë në mënyrë të veçantë karakterin e 

kufizuar të këtyre dukurive ose, në raste të caktuara, edhe papraninë e tyre. 

a. Mbizotërimi i leksikut terminologjik para atij të përgjithshëm, i cili, duke u bërë si objekt 

trajtimi, e bën shprehjen e paraqitjes së ideve më të njëtrajtshme, futet në fraza më skematike e 

më të standardizuara. 
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 A.Duro “Veçoritë e dukurive gramatikore të stilit shkencor-teknik të rusishtes dhe mënyrat e të ushtruarit praktik 

të tyre” në “Studime dhe artikuj rreth teorisë dhe praktikës së mësimdhënies së gjuhëve të huaja”, Tiranë, 1986. 
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b. Mbizotërimi i momenteve logjike, trajtimi shkencor i dukurive të dijes, i bën të 

njëkuptimshëm jo vetëm termat, por deri diku edhe fjalët e zakonshme. Kështu, edhe fjalë me 

kuptime të shumta si jam, kam (është, ka); bëj, kaloj dalin kryesisht në një kuptim ose në një nga 

kuptimet kryesore në përshtatje me përmbajtjen shkencore a teknike të tekstit. 

c. Mungesa e vlerësimeve stilistiko-emocionuese e figurative të mirëfillta kufizon mënyrat e  

foljeve (kryesisht përdoret mënyra dëftore, lidhore), mënjanohen pothuajse plotësisht mënyrat 

dëshirore, habitore etj. 

 Nxjerrja në pah e një varg anësh të tjera do të vështrohen me hollësi më tej në çdo nivel, njësi e 

formë shfaqjeje. 

 6.2 Përbërja fjalëformuese e termave dhe gjegjëset e tyre në italishte dhe anglishte 

 Veçoritë fjalëformuese kanë të bëjnë në përgjithësi me leksikun terminologjik, meqë leksiku 

joterminologjik, kryesisht fjalët e zakonshme, hyjnë në gjuhën e informatikës ashtu siç përdoren 

në gjuhën e përgjithshme, ndonëse ato zbërthehen nga ana fjalëformuese dhe si të tilla mund të 

kategorizohen në lloje të ndryshme, si, p.sh, fjalë të prejardhura, të ndërtuara me mjete të 

ndryshme (parashtesim, prapashtesim): sqarim (shq.)/chiarificazione (it.)/clarification (ang.); 

pikërisht (shq.)/esattamente (it.)/exactly (ang.) të përngjitura: përherë (shq.)/sempre (it.)/always 

(ang.); gjithnjë (shq.)/di piu (it.)/more (ang.) rrallë herë të përbëra. Zbërthimi i tyre nga ana 

fjalëformuese në ligjërimin e specializuar dhe, konkretisht, në gjuhën e informatikës, nuk zbulon 

ndonjë veçori të saj, kur ato vështrohen si të tilla, meqë ato janë të përbashkëta, si për një tekst të 

informatikës, ashtu edhe për një tekst të gjuhës së përgjithshme. Megjithatë vështruar nga ana 

sasiore e mjeteve fjalëformuese, me të cilat ato janë formuar, mund të vërehet se në gjuhën e 

informatikës këto njësi përbëhen nga një numër shumë i kufizuar mjetesh dhe mënyrash 

fjalëformuese. Kështu, meqë në këtë gjuhë futen njësi gjuhësore pa vlerësime stilistiko-

emocionuese e figurative, atëherë, duhet nënvizuar se këtu veprojnë një numër shumë i kufizuar 

mjetesh fjalëformuese, si, p.sh. mbizotërojnë prapashtesat: -im,- je,(-ës)-i, -si, -ri, parashtesat -ri, 

-mbi, -nën etj. Kjo vërejtje vlen edhe për leksikun terminologjik, i cili duhet vështruar nga kjo 

pikëpamje, meqë njësitë (termat) e formuara me këto mjete janë elemente të reja dhe si të tilla 

duhen studiuar nga mënyra si janë formuar, nga mjetet e gjedhet fjalëformuese. Kështu mund të 

krahasohen ndryshim (nga gjuha e përgjithshme që mund të përdoret në gjuhën e informatikës, 

por që ekziston në gjuhën e përgjithshme) dhe formatim (shq.)/formattazione (it.)/formatting 

(ang.); faqeshenjues (shq.)/segnalibro (it.)/bookmark (ang.); fjalëkalim (shq.)/parola chiave 

(it.)/password (ang.) etj, të cilat shihen si formime brenda fushës, të ndërtuara me mjetet 

përkatëse dhe duhen studiuar nga ana fjalëformuese. Pra, si të tilla ato janë njësi të reja. 

  Nga mënyra sesi janë ndërtuar termat e fushës në fjalë mund të shihen edhe njësitë gjuhësore 

(termat), të cilat pranohen si njësi të reja, ndonëse elementet përbërëse, si parashtesat, janë të 

njëjta me ato të gjuhës së përgjithshme si -or tek linjor, si- tek sinjeri (shq.)/androide 

(it.)/android (ang.) etj. Si formime të reja këto njësi kanë ndryshime nga ana e përmbajtjes në 
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vartësi nga koncepti i ri që shprehin, siç mund të shihet në shembullin e dhënë sinjeri 

(shq.)/androide (it.)/android (ang.) etj. 

  Në mënyrë të veçantë këtu duhet vërejtur se përbërja e termit shihet nga pikëpamja 

fjalëformuese dhe në këtë rast kemi të bëjmë me termat fjalë dhe termi shihet në nivelin e 

fjalëformimit, d.m.th, vetëm kur është fjalë, sepse kur shfaqet në formën e togfjalëshit, çka 

përbën 80% të çdo terminologjie, atëherë ai do të shihet në kuadrin e termformimit. Kështu, 

mund të krahasohen adresë (shq.)/indirizzio (it.)/address (ang.) dhe adresë absolute 

(shq.)/indirizzo assoluto (it.)/absolute address (ang.). Për këtë të fundit do të flitet në një kre më 

vete. 

 E rëndësishme është të nënvizohet gjithashtu se përbërja fjalëformuese e termit përfshin si 

termat emra si, p.sh, kompjuterizim (shq.)/informatizzazione (it.)/computerization (ang.); 

ndërfaqe (shq.)/interfaccia (it.)/interface (ang.) ashtu edhe termat që dalin në pjesët e tjera të 

ligjëratës, si, p.sh, kompjuterizoj (shq.)/computerizzare (it.)/computerize (ang.) si edhe ato që 

shprehin specifikën e fushës si: i adresueshëm (shq.)/indirizzabile (it.)/addressable (ang.) ose që 

lidhen në sistem fjalëformues me termat emra si program (shq.)/programma (it.)/program (ang.) 

etj. 

 Nga sa parashtruam më lart del se nga ana e përbërjes fjalëformuese duhen vështruar vetëm 

termat fjalë, kryesisht emra, si edhe ata terma që dalin në pjesët e tjera të ligjëratës, por që 

shprehin specifikën e fushës dhe që lidhen me njëri tjetrin në sistem fjalëformues si: 

kompjuterizoj (shq.)/computerizzare (it.)/computerize (ang.); i adresueshëm (shq.)/indirizzabile 

(it.)/addressable (ang.) etj. Nga kjo pikëpamje mund të vështrohen edhe elementët e termit 

togfjalësh, kur ai shpreh specifikën e fushës, ndonëse është term joemër, si, p.sh, kompjuterizoj 

(shq.)/computerizzare (it.)/computerize (ang.). Këtu duhet vërejtur se në gjuhën e informatikës, 

sikurse në ligjërimin e specializuar janë prodhimtare dhe aktive një numër shumë i kufizuar 

mjetesh fjalëformuese, gjithsej rreth 30 elemente si: -im, -je, -ri, -(ës)-e, -(ës)-i, -isht. etj 

6.3 Veçoritë morfologjike të termave dhe gjegjëset e tyre në italishte dhe anglishte 

 Veçoritë e dukurive morfologjike duhen vlerësuar njësoj, si për termat, ashtu edhe për jotermat, 

meqë vështruar nga kjo pikëpamje nuk mund të vendoset ndonjë vijë ndarjeje ndërmjet këtyre dy 

llojeve të leksikut. 

6.3.1 Emri 

 a.Gjinia dhe numri: Këto dy kategori mund të shihen së bashku, meqë ato nuk dallohen për 

veçori specifike në krahasim me gjuhën e përgjithshme. Megjithatë mund të vërehet se emrat e 

gjinisë femërore, për shkak të prodhimtarisë dhe aktivitetit të lartë të prapashtesës –im, që 

formon emra foljorë të gjinisë mashkullore para prapashtesës –je për emrat foljorë të gjinisë 

femërore, si, shumëzim (shq.)/moltiplicazione (it.)/multiplication (ang.); ekzekutim 

(shq.)/esecuzione (it.)/execucion (ang.); programim (shq.)/programmazione (it.)/programming 
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(ang.) dhe  përfshirje (shq.)/inclusione (it.)/inclusion (ang.) etj. Kështu, p.sh, me f.q 130 gjinia 

mashkullore del 46 herë ajo femërore 14 herë.
61

 Megjithatë të dhënat sasiore nuk nxjerrin në pah 

ndonjë veçori për gjininë, por vetëm për kategori të caktuara, të cilat lidhen me prodhimtarinë 

dhe aktivizimin e prapashtesave, si, p.sh, emrat më –im (gjinia mashkullore) –ri, -si (gjinia 

femërore) etj. Po kështu mund të thuhet edhe për numrin. Të dyja këto kategori nuk dallohen për 

ndonjë veçori karakteristike në tekstet e kësaj fushe.      

 b.Rasa. Si dukuri më e përgjithshme vërehet mbizotërimi i njërës rasë para tjetrës si në pjesën 

terminologjike, ashtu edhe në atë joterminologjike. Për rasën gjinore karakteristike është 

përdorimi i saj me  një strukture me dy pozicione, por edhe me tri pozicione:                                                                 

 Me dy pozicione:                                                     

mënyra e sqarimit të tipit (shq.)/modi di spiegare il tipo (it.)/ways of explaining the type (ang)                            

përcaktimi i tipit të një regjistrimi (shq.)/una definizione del tipo di registrazione (it.)/a 

definition of the type of registration (ang.)             

vlerat e fushave të regjistrimit (shq.)/valori dei campi di registrazione (it.)/registration fields 

values (ang.)                     

procesin e hartimit të programit (shq.)/processo di progettazione del programma (it.)/program 

design process (ang.)               

njohja e numrit të elementëve (shq.)/il gran numero di elementi (it.)/the large numbers of 

elements (ang.)                      

 Me tre pozicione: 

algoritmi i gjetjes së vlerës së një vektori (shq.)/algoritmo di trovare un valore vettoriale 

(it.)algorithm of finding a vector value (ang.) 

programin e gjetjes së shumës së elementëve të skedarit (shq.)/programma di ottenere la 

quantita di elementi di file (shq.)/program of getting the amount of file elements (ang.) 

përfundimi i leximit të elementëve të skedarit (shq.)/completamento della lettura degli elementi 

del fascicolo (it.)/completion of the reading of the elements of the file (ang.) 

 Për nga shpeshtësia e përdorimit vend të dytë zë rasa emërore përdorimi i së cilës  nga njëra 

anë, kushtëzohet nga marrëdhëniet objekt veprues-objekt pësues, si edhe nga përdorimi i foljeve 

në diatezën pësore. Deri diku kjo lidhet edhe me karakterin përshkrues të dhënies së 
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 I.Ninka, “Programimi në Paskal”, Tiranë, 2001. (Po kështu edhe shembujt e tjerë, së bashku me veçoritë 

sintaksore janë marrë nga kjo vepër). 
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informacionit teknik. Karakteristikë për këtë rasë është përdorimi i saj i dendur me parafjalën 

nga, e cila në gjuhën shqipe është karakteristike për rasën emërore. 

Shembuj: 

...të cilat do të trajtohen nga programi  (shq.)/saranno affrontate dal programma (it.)/will be 

addressed by the program (ang.) 

...duke u nisur nga barazimi (shq.)/partendo dall equezione (it.)starting from equation (ang.) 

 Rasa kallëzore zë vendin e tretë për nga përdorimi me strukturën sintaksore folje kalimtare+rasë 

kallëzore me parafjalë të caktuara me shpeshtësi të lartë përdorimi, si: me, për, në si edhe e 

kushtëzuar nga përdorimi i strukturës: emër + folje kalimtare + emër në kallëzore. 

Shembuj: 

...të ndajë në kujtesën qendrore...(shq.)/quota in memoria centrale (it.)/share in central memory 

(ang.) 

...duke përdorur tipin standard (shq.)/utilizzando tipo standard (it.)/using standard type (ang.) 

 ….po bëjmë marrëveshjen (shq.)/Io occupo (it.)/I do deal (ang.) 

    Karakteristikë për rasën kallëzore përdorimi i saj me parafjalë në,me,për. 

  ... përdoret në program (shq.)/utilizzato nel programma (it.)/used in the program (ang.) 

  …bën pjesë në grupin (shq.)/e parte del gruppo (it.)/is part of the group (ang.) 

  …janë thelbësore për kompilimin (shq.)/sono essenziali per la compilazione (it.)/are essential 

for the compilation (ang.) 

  ...të bëhet me një element më pak (shq.)/essere realizzato con un elemenro inferiore (it.)/be 

made with an element less (ang.) 

 6.3.2 Mbiemri 

 Siç dihet mbiemrat përshtaten në gjini, numër dhe rasë me emrat që përcaktojnë, si rrjedhojë në 

këtë nivel ata karakterizohen nga ato veçori që janë të spikatura edhe për emrat p.sh; shoqërues 

(shq.)/associative (it.)/associative (ang.); i nënkuptuar (shq.)/predefinito (it.)/default (ang.); i 

njëkohshëm (shq.)/concorrente (it.)/concurrent (ang.) etj. 

 6.3.3 Folja 

 Si veçori më e spikatur e foljeve në gjuhën e specializuar është përdorimi i saj në masë në 

numrin njëjës. Foljet terma janë të rralla, si: selektoj (shq.)/selezionare (it.)/select (ang.); 

ekzekutoj (shq.)/eseguire (it.)/execute (ang.); përzgjedh (shq.)/selezionare (it.)/select (ang.) etj. 
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 Veçori themelore dhe mbizotëruese del përdorimi i foljes në diatezën pësore. Edhe pse brenda 

një teksti ajo përkëmbet me lloje të tjera ajo del si mbizotëruese. Këtë pohim po e argumentojmë 

me shembujt e mëposhtëm, të cilët përbëjnë një tekst të lidhur: 

 Merren
62

 me radhë elementet e tabelës T dhe kontrollohen nëse janë të barabartë me 

elementin e dhënë X. Në qoftë se del një element që barazohet me X, kërkimi ndërpritet dhe 

paraqitet mesazhi “Gjendet”. Në qoftë se X krahasohet me të gjithë elementet e tabelës dhe 

barazimi nuk ndodh asnjëherë, atëherë paraqitet mesazhi “Nuk gjendet”. 

 Nga teksti shihet që foljet janë në vetën e tretë, kryesisht numri njëjës (përveç rastit që po 

japim). Nga përdorimi tërësor i foljeve 7 herë folja përdoret në diatezën pësore si: kontrollohen, 

barazohet, krahasohet, gjendet etj, si edhe 4 herë në diatezën jopësore (veprore ose kalimtare) si: 

del, po japim, ndodh, afishon si dhe dy herë folja jam me kuptim të plotë “të ndodhjes, 

gjendjes”. 

Përdorimit të shpeshtë të foljeve kam dhe jam (veta e 3-të njëjës dhe shumës ka, është mund të 

rrëgjojë sasinë e foljeve në pësore. Këto folje mund të zëvendësohen nga: “gjendet”, “ndodhet”, 

“përmban”, “përfaqëson”, etj. Përdorimi i shpeshtë i foljeve kam dhe jam si folje jondihmëse do 

të ishte shfaqje e varfërisë së shprehjes në gjuhë e specializuar. Si veçori karakteristike del edhe 

përdorimi i një grupi foljesh që kushtëzohen nga natyra e informacionit përkatës, të cilat 

mbulojnë foljet kam dhe jam, siç janë: përfaqësohet, përfaqëson, përbën, përbën në vetvete, 

përmban, përfshin etj. 

  Si veçori tjetër karakteristike është edhe përdorimi i lartë i foljeve në kohën e tashme (e tashmja 

e pacaktuar). Rastet e përdorimit të kohëve të tjera, sidomos i kohës së ardhme, janë të rralla. 

Mbizotërimi i kohës së tashme të foljes vihet re pothuajse në çdo fjali të tekstit. 

a)Përcaktohet fusha çelës                c)Kontrollohet nëse ka fushë që përmban të dhënën 

 b)Nëse e dhëna nuk gjendet,            d)Përcaktohet regjistrimi ku gjendet kjo fushë 

   paraqitet mesazhi përkatës             e)Paraqiten në ekran vlerat e fushave të këtij  

                                                              regjistrimi.                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                             (të gjitha foljet janë në kohën e tashme) 

 Duhet nënvizuar se, edhe kur përdoret e ardhmja, nga ana kuptimore ajo identifikohet me një 

përdorim të së ardhmes për kohën e tanishme në formë të supozuar si: 

Kalimi i vlerave nga ndryshoret aktuale tek ato formale do të bëhet nëpërmjet 

vlerës:X:=P;Y:=Q;Z:=X; do të ishte: kalimi i vlerave nga ndryshoret aktuale tek ato formale 

bëhet nëpërmjet vlerës: X:=P; Y:=Q; Z:=X; (fq 85) 
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 Shembuj janë marrë nga vepra “Programimi në Paskal”, I. Ninka, Tiranë, 2001. 
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 Tjetër veçori specifike është përdorimi i dendur i mënyrës dëftore dhe asaj lidhore. Kjo lidhet 

edhe me karakterin përshkrues të informacioni shkencor, p.sh, (fq 85) 

Vini re se ndryshorja q e sqaruar në programin kryesor dhe e pa sqaruar në procedurë.Ndërsa 

ndryshorja p është sqaruar dy herë: në programin kryesor dhe në procedure .Atëherë kjo 

ndryshore përfaqëson dy qeliza të ndryshme, njëra me adresë p që njihet vetëm nga programi 

kryesor dhe sillet sikur adresa të ishte, psh ppk (p e programit kryesor) dhe tjetra po me adresë 

p, por që njihet vetëm nga procedura dhe sillet sikur adresa të ishte psh..,pp (p e procedurës). 

Në tekstin e mësipërm dëftorja del 7 herë, lidhorja 2 herë,. Meqë teksti është i shkarkuar nga 

ngarkesat stilistike emocionale, konotative etj, ai nuk pranon përdorimin e mjeteve e rrugëve 

gjuhësore që i shprehin këto ngarkesa, siç janë mënyra dëshirore dhe habitore prandaj, siç e kemi 

nënvizuar edhe më lart, mungesa e tyre përbën veçori specifike të gjuhës së specializuar.             

6.3.4 Ndajfolja 

 Ajo çfarë del si veçori specifike në këtë pjesë ligjërate është përdorimi i dendur i ndajfoljeve të 

mënyrës të formuara me prapashtesën -isht: Po përmendim një grup ndajfoljesh, të cilat dallohen 

për karakterin e tyre të spikatur libror, si
63

: simbolikisht (shq.)/simbolicamente (it.)/symbolically 

(ang.);  gradualisht (shq.)/gradualmente (it.)/gradually (ang.); gabimisht (shq.)/in modo non 

correto (it.)/incorrectly (ang.); alfabetikisht (shq.)/in ordine alfabetico (it.)/alphabetically (ang.); 

gjerësisht (shq.)/apiamente (it.)/widely (ang.); rreptësisht (shq.)/rigorosamente (it.)/strictly 

(ang.); përkatësisht (shq.)/rispetivamente (it.)/respectively (ang.); relativisht (shq.)/relativamente 

(it.)/relatively (ang.); plotësisht (shq.)/completamente (it.)/fully (ang.); qëllimisht 

(shq.)/deliberatamente (it.)/deliberately (ang.) etj. 

Rastet e tjera janë të përafërta me gjuhën e përgjithshme. Mund të nënvizonim këtu si veçori 

funksionimi i ndajfoljeve të vendit, të kohës, të mënyrës, por me denduri të lartë përdorimi si: 

lart (shq.)/in alto (it.)/up (ang.); poshtë (shq.)/giu (it.)/down (ang.); majtas (shq.)/sinistra 

(it.)/left (ang.); djathtas (shq.)/diritto (it.)/right (ang.); anash (shq.)/lateralmente (it.)/sideways 

(ang.); drejtpërdrejt (shq.)/direttamente (it.)/directly (ang.) etj. 

6.4 Veçoritë sintaksore 

6.4.1 Rendi i gjymtyrëve në fjali.  

 Struktura dominuese sintaksore e fjalisë në nivelin shkencor-teknik i përgjigjet strukturës logjike 

të saj sipas modelit: subjekt-predikat-pjesë plotësuese (ose grup rrethanor), psh, fq 

168…drejtimi kthehet përsëri në programin kryesor. Vlerat e kthyera janë shënuar në të majtë të 

shigjetave. Ky zgjerim mund të dalë jashtë caqeve të kujtesës së brendshme. Drejtimi i kalon 

njehsimit të funksionit Max 2, i cili e gjen vlerën 15
64

 etj. 
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 Shembujt janë marrë nga vepra “Windows XP, Internet, E-Mail”, F. Shalësi, Tiranë, 2006. 
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 Shembujt janë marrë nga vepra “Programimi në Paskal”, I. Ninka, Tiranë, 2001. 
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 Megjithatë kjo strukturë përkëmbehet edhe me struktura të tjera sipas modeleve: pjesë 

plotësuese (ose grup rrethanor) – subjekt - predikat ose pjesë plotësuese (grup rrethanor) –

predikat – subjekt - pjesë plotësuese, sepse në shqipe rendi i fjalëve është përgjithësisht i lirë. 

Marrëdhëniet temë/remë alternohen, duke krijuar ndonjëherë vendosje të lirë gjymtyrësh.  

Megjithë këto shmangie nga rendi i drejtpërdrejtë “subjekt - predikat”, vlen të theksohet se, 

pothuajse në çdo rast, me përjashtime të rralla, subjekti  (kryefjala ose grupi kryefjalor) është 

gjithnjë i pranishëm, pra, fjalitë janë dykryegjymtyrëshe, psh.fq 78; Këto ndryshore do të 

mbartin vlerat e përfundimeve të gjetura gjatë njehsimeve. 

 Duke i analizuar shembujt që takohen në tekst rezulton se në çdo fjali modeli i mësipërm grup 

kryefjalor + grup kallëzuesor + grup plotësues (rrethanor) është mbizotërues. Në faqen 106 

përdoret 6 herë. Në faqen 153 përdoret 7 herë etj. 

 Modeli grup rrethanor ose grup plotësor – subjekt - predikat d.m.th remë/temë përdoret më 

rrallë si strukturë sintaksore, prandaj nuk është veçori karakteristike e këtij niveli. Vlen të 

nënvizohet se struktura më mbizotëruese për këtë nivel është struktura sintaksore grup 

kryefjalor + grup kallëzues + grup plotësor (ose grup rrethanor), pra, struktura sintaksore i 

përgjigjet strukturës logjike të thënies, ndonëse ky model nuk gjen vend kudo. 

 Është me interest të nënvizohet se kur kësaj strukture specifike për këtë nivel i paraprin grupi 

plotësor ose rrethanor, atëherë përftohet një strukturë me rend të zhdrejtë, d.m.th, grup plotësor 

(ose grup rrethanor) + predikat + kryefjalë. Kjo strukturë e dytë përbën veçori specifike për 

këtë nivel, krahas strukturës së parë psh.fq 168…në vendin ku u bë thirrja e funksionit. 

 6.4.2 Pjesët e tjera të fjalisë. Siç u theksua që një nga veçoritë e këtij niveli është përdorimi i 

foljes në formën pësore të vetës së  tretë, numri njëjës. Kjo kushtëzon kufizimin e përdorimit të 

kundrinorit të drejtë, dhe që bën që struktura më tipike në këtë nivel të jetë modeli strukturor 

sintaksor “folje pësore ose jopësore (jokalimtare) + grupi rrethanor”. 

 Grupi rrethanor mund të jetë i llojeve të ndryshme, i përbërë nga rrethanorë kryesisht të vendit 

dhe të kohës, të shprehur nga pjesë të ndryshme të ligjëratës (ndajfolje ose struktura të përbëra 

me parafjalë), rrethanorë të mënyrës, të shkakut e ndonjë tjetër. Po sjellim disa shembuj (folje + 

rrethanor) fq 124…zhvendoset te elementi pasardhës,…do të paraqitet në ekran. 

 Ajo çfarë bie në sy brenda strukturës së fjalisë është krijimi i disa strukturave tipe folje + 

parafjalë të cilat dalin si veçori të stilit shkencor-teknik, pasi nëpërmjet tyre bëhet zbërthimi dhe 

analiza e elementeve. Kryesisht folje pësore + parafjalë. 

…përbëhet nga...       …paraqitet në… 

…pasohet nga…          …gjendet në… 

…krijohet nga…          …punohet në… 
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…përfaqësohet nga…         ….ndodhet në… 

…kontrollohet nga…          …ndërpritet në… 
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6.6 Leksiku i informatikës 

 Siç e kemi theksuar më parë brenda gjuhës së specializuar dallojmë dy shtresa leksiku, secila 

nga të cilat ka veçoritë e veta të karakteristike, leksikun terminologjik dhe leksikun 

joterminologjik. Këtu takohen të gjitha njësitë gjuhësore emër, mbiemër, folje, ndajfolje, lidhëz, 

parafjalë, pjesëz, përveç pasthirrmave paprania e të cilave konsiderohet si veçori thelbësore e 

kësaj gjuhe. Leksiku joterminologjik si pjesë e gjuhës së specializuar, në rastin e gjuhës së 

informatikës, hyn me kuptimet themelore duke përjashtuar kuptimet e figurshme, emocionuese e 

stilistike. Leksikun joterminologjik mund ta ndajmë në dy kategori themelore: në leksikun e 

zakonshën dhe në leksikun libror. Si leksik të zakonshëm përmendim: nga, janë, i tyre, ka, bëj, 

luan, me, në, prej, nëpërmjet, ndonjë, nis, i rëndësishëm, tani, nëpërmjet, i cili, ndjek, vonë, kohë, 

quhet, hyn, tregon, mendon, i mëposhtëm etj. Vetë leksikun e zakonshëm mund ta ndanim me dy 

pjesë kryesore: në njësitë që bëjnë pjesë në fjalët shërbyese (jokuptimplota) si parafjalët, lidhëzat 

dhe në fjalët kuptimplota (emrat, mbiemrat, foljet dhe ndajfoljet). Kjo ndarje ka rëndësi të bëhet, 

sepse në gjuhën e specializuar rëndësi të dorës së parë merr transmetimi nga ana e saj e 

informacionit shkencor-teknik. Vështruar nga kjo pikëpamje mund të vërehet që, pavarësisht se 

të dyja këto shtresa nuk e përmbajnë realisht këtë informacion, ato lidhen në mënyra të ndryshme 

me leksikun që e përmban drejtpërdrejt atë, siç janë termat. Kështu, ndërsa fjalët shërbyese 

shërbejnë për lidhjen e termave njëra me tjetrën dhe për shprehjen e marrëdhënieve ndërmjet 

tyre, fjalët kuptimplota shërbejnë si mbështetje të informacionit shkencor-teknik, pra, si dytësore 

nga vlera e përmbajtjes së tyre, krahasuar me termat, si parësore.  

 Nga ana tjetër, meqenëse si termat bëjnë pjesë në leksikun libror, atëherë ne vetë leksikun libror 

mund ta ndanim në leksik libror joterminologjik, d.m.th leksikun libror, por që nuk janë terma. 

Këto të fundit mund të jenë edhe terma të ndonjë fushe tjetër si edhe fjalë të përgjithshme të 

përdorura në fusha të ndryshme të shkencës, të teknikës, si kusht (shq.)/purche (it.)/condition 

(ang.); sistem (shq.)/sistema (it.)/system (ang.); vlerë (shq.)/valore (it.)/value (ang.); strukturoj 

(shq.)/struttura (it.)/structure (ang.); zbërthej (shq.)/slacciare (it.)/unbuckle (ang.) etj.  

 6.6.1 Leksiku libror    

 Siç mund të kuptohet, edhe në fushën e informatikës leksiku libror zë një pozitë të ndërmjetme 

midis leksikut terminologjik dhe joterminologjik, meqë ai përbëhet nga njësi të tilla që përdoren 

në përgjithësi në gjuhë si elemente të stilit të lartë. Ato takohen pothuajse në çdo stil dhe 

përbëjnë kështu nijë shtresë gjithëpërfshirëse. Do të përmendim një varg njësish të leksikut libror 

joterminologjik për fushën e dhënë, por që ndërmjet tyre ka edhe terma nga fusha të tjera. Këto i 

kemi nxjerrë nga studimi i teksteve nga fusha e informatikës. 

emra: shënim (shq.)/annatazione (it.)/annotation (ang.); zbatim (shq.)/applicazione 

(it.)/application (ang.); autorizim (shq.)/autenticazione (it.)/authentication (ang.); bazë 

(shq.)/base (it.)/base (ang.); shndërrim (shq.)/coercizione (it.)/coerzion (ang.); gjendje 

(shq.)/condizione (it.)/condition (ang.); të dhëna (shq.)/data (it.)/data (ang.); zgjerim 
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(shq.)/espansione (it.)/expansion (ang.); zgjatim (shq.)/estensione (it.)/extension (ang.); 

identifikim (shq.)/identificazione (it.)/identification (ang.); përsëritje (shq.)/iterazione 

(it.)/iteration (ang.); nivel (shq.)/livello (it.)/level (ang.); lidhje (shq.)/collegamento (it.)/linkage 

(ang.); metodë (shq.)/metodo (it.)/method (ang.); model (shq.)/modello (it.)/model (ang.); 

sigurim (shq.)/stato di sicurezza (it.)/safety (ang.); planifikim (shq.)/schedulazione 

(it.)/scheduling (ang.); formë (shq.)/figura (it.)/shape (ang.); madhësi (shq.)/dimensione (it.)/size 

(ang.); transformim (shq.)/trasformazione (it.)/transformation (ang.); kërkesë (shq.)/richiesta 

(it.)/request (ang.) etj.  

folje: përpunoj (shq.)/elaborare (it.)/process (ang.); ekzekutoj (shq.)/eseguire (it.)/run (ang.); 

anashkaloj (shq.)/saltare (it.)/skip (ang.); ndaj (shq.)/split (it.)/split (ang.); sinkronizoj 

(shq.)/sincronizzare (it.)/synchronize (ang.); cungoj (shq.)/troncare (it.)/truncate (ang.); zhbëj 

(shq.)/anulla (it.)/undo (ang.) etj. 

mbiemra: shoqërues (shq.)/associative (it.)/associative (ang.); i njëkohshëm (shq.)/concorrente 

(it.)/concurrent (ang.); i nënkuptuar (shq.)/predefinito (it.)/default (ang.); përcaktues 

(shq.)/deterministico (it.)/deterministic (ang.); zhvillues (shq.)/svilippatore (it.)/developer (ang.); 

i përkohshëm (shq.)/temporaneo (it.)/temporary (ang.) etj. 

ndajfolje: grafikisht (shq.)/graficamente (it.)/graphically (ang.); fillimisht (shq.)/inizialmente 

(it.)/initially (ang.); qenësisht (shq.)/sostanzialmente (it.)/substantially (ang.) etj. 

Nga paraqitja skematike e këtij leksiku mund të jepet në formën e mëposhtme.                                    

                                             leksiku i informatikës 

  

                 leksiku libror                                               leksiku jolibror 

 

 joterminologjik               terminologjik          leksiku jokuptimplotë    leksiku kuptimplotë 

shënim(shq.)/annatazione 

(it.)/annotatio(ang.) 

zbatim(shq.)/applicazione 

(it.)/application (ang.) 

programim(shq.)/ 

programmazione(it.)/ 

programming(ang.); 

funksion(shq.)/ 

funzione (it.)/ 

function(ang.) 

në(shq.)in(it.) 

in(ang.); 

për(shq.)/per(it.) 

for(ang.); 

meqë(shq.)/ 

sebbene(it.)/ 

although(ang.) 

ka (jo si folje 

ndihmëse)(shq.)/ 

a(it.)/has(ang.)  
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6.6.2 Vlerësimi i leksikut joterminologjik 

 Siç dihet edhe fjalët e leksikut joterminologjik në gjuhën e informatikës shprehin konceptet por 

në raport me termat, lidhur me informacionin që mbartin janë dytësorë në krahasim me termat. 

Megjithatë duke u përfshirë në tekste shkencore-teknike, duke funksionuar krahas termave, ato 

fitojnë disa veçori të afërta me ta.Veçoritë më kryesore janë: njëkuptimësia, saktësia, mungesa 

stilistike-emocionuese. Veti të tilla i gjejmë të pasqyruara edhe në leksikun joterminologjik, 

ndonëse jo në shkallë të lartë, siç mund të vihen re tek termat. 

1.Njëkuptimësia.  

 Fjalët e zakonshme në pjesën më të madhe të tyre karakterizohen nga shumëkuptimësia. Në 

momentin që ato përfshihen në gjuhën e specializuar, hyjnë në një nga kuptimet e veta, kryesisht 

në kuptimin kryesor. Kështu psh, shumë fjalë (emra, folje, mbiemra) që në gjuhën e përgjithshme 

përdoren në mënyrë të shumëkuptimshme, këtu ato përdoren në një kuptim si psh: ndërtohet
65

, 

renditet, bazohet, vendoset, përmban, zbulohet, hartohet etj. 

2.Saktësia.  

 Përdorimi i gjuhës së saktë në nivelin shkencor-teknik kushtëzon edhe saktësinë e përdorimit të 

fjalëve. Kuptimi kushtëzohet edhe nga saktësia e vetë termave. Termat karakterizohen nga 

saktësia e lartë, çka bën që kjo vetë të bartet edhe nga fjalët joterma.Vetia e saktësisë lidhet me 

karakterin e njëkuptimshëm të fjalëve dhe me zbulimin e kuptimeve të tyre në konteksin e 

termave siç mund të shihet nga shembujt e mëposhtëm: 

 Programi Paskal përbëhet nga tre zona bazë. Kjo zonë ndahet nga zona e njësive nëpërmjet 

fjalës kyçe Var. 

3.Mungesa e ngarkesës stilistiko-emocionuese 

  Meqë në gjuhën e specializuar mungon qendrimi stilistik dhe emocionues i autorit karshi 

dukurive që përshkruhen, atëherë edhe fjalët janë të shkarkuara nga ngarkesat stilistike dhe 

emocionuese. Kjo vihet re në të gjitha nivelet e gjuhës së specializuar. Kështu në nivelin 

fjalëformues mungojnë prapashtesat zvogëluese, keqësuese, emocionuese, siç vihen re me 

shumicë në gjuhën e përgjithshme si: ac-acak-ice-ak etj. Mungojnë fjalitë dëshirore dhe habitore. 

Mungesa e ngarkesave stilistike-emocionuese e fjalëve i shkarkon ato nga kuptimet, të cilat i 

fiton fjala, prandaj për këtë shkak fjalët bëhen të njëkuptimshme. 

                                                                                

 

                                                             
65 Shembuj janë marrë nga vepra “Programimi në Paskal”, J.Ninka, Tiranë, 2001. 
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KREU I VII 

TERMINOLOGJIA E INFORMATIKËS NË RRAFSHIN E TERMFORMIMIT 

7.1 Çështje të përgjithshme 

 Gjuha e informatikës, e marrë në vetvete, është një mikrosistem brenda gjuhës së specializuar 

dhe si e tillë ajo ka a shumë anë të përbashkëta në shfaqjen e dukurive gramatikore dhe  të 

leksikut joterminologjik, kurse anën specifike të saj e përbën pikërisht leksiku terminologjik, pra, 

terminologjia. Nga kjo pikëpamje vështrimi i terminologjisë, jo vetëm i fushës së informatikës, 

por edhe i çdo fushe tjetër dije, përbën kryesisht objektin e çdo studimi gjuhësor. Sikurse edhe 

për çdo fushë tjetër dije, studimi i problemeve të tilla si formimi i termave (termformimi), 

dukuritë semantike (polisemia, homonimia, sinonimia, dhe antonimia) nxjerrin në pah veçoritë 

specifike të gjuhës së informatikës, ndriçojnë anët reale të saj dhe ndihmojnë në veprimtarinë 

praktike për punën me terminologjinë e fushës në fjalë, për përpunimin e saj dhe pasqyrimin në 

fjalorët përkatës terminologjikë. Ky vështrim ndihmon gjithashtu për vlerësimin e gjendjes së 

kësaj terminologjie në kuadrin e terminologjisë në përgjithësi, meqë ajo gjen pasqyrimin jo 

vetëm në letërsinë e shkruar të kësaj fushe, por edhe në hartimin e fjalorëve joterminologjikë, si 

në fjalorët shpjegues, fjalorët dygjuhësh e shumëgjuhësh. 

 Vend të rëndësishëm në vështrimin e kësaj terminologjie zënë mënyrat e ndërtimit të njësive 

përbërëse të saj, mjetet e gjedhet termformuese, ku ndërtimet me togfjalësha përbëjnë veçoritë e 

saj, sikurse e çdo fushe tjetër dije. 

 Si veçori e rëndësishme për këtë terminologji është plotësimi i nevojave që ajo ka me terma të 

huazuar nga fusha të tjera, siç e kemi përmendur më lart, si nga matematika, elektriciteti, 

elektronika e deri tek gjuhësia si fjalë (shq.)parola (it.)/word (ang.); fjali (shq.)/frase 

(it.)/sentence (ang.) e deri tek mjekësia virus (shq.)/virus (it.)/virus (ang.); qelizë (shq.)/cella 

(it.)/cell (ang.) etj. 

 Një ndër veçoritë themelore që karakterizon terminologjinë, e vështruar në rrafshin e formës, 

janë mikrosistemet që krijohen në lidhjet ndërmjet termave, sidomos mbi bazën e termave kyç, të 

cilët mbajnë ngarkesën bazë të të informacionit,  kurse elementet përcaktuese shërbejnë, nga 

njëra anë, për dhënien e informacionit plotësues, kurse, nga ana tjetër, përdoren në të për 

ndërtimin e termave të rinj. Vështruar nga kjo anë mikrosistemet e krijuara duhen trajtuar jo 

vetëm si ndërtime të brendshme (me prejardhje, përbërje, kompozim), por edhe si ndërtime të 

jashtme, ku bazën nuk e përbëjnë temat fjalëformuese, por fjaët si elemente të mirëfillta 

termformuese. Dhe si bazë e tillë nuk shërbëjnë vetëm termat, si, p.sh, server i aksesit 

(shq.)/servente d’accesso (it.)/access server (ang.) (server + i aksesit si kombinim term + term), 

por edhe fjalët, si, p.sh, kuti e zezë (shq.)/scatola nera (it.)/black box (ang.) (fjalë + fjalë). Kjo 

veçori e ndërtimit të termave, në bazë të cilave qendrojnë fjalët, e ngre termformimit në një 

mënyrë kryesore të krijimit të terminologjisë së fushës në fjalë. Si e thamë edhe më lart, kjo 

është mënyrë mbizotëruese e ndërtimit të termave për çdo terminologji. Këtë e dëshmojnë në 
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mënyrë të veçantë tekstet e shkruara, në të cilat termat togfjalësh takohen në një sasi shumë herë 

më të madhe si termat njëfjalësh, sidomos edhe në fjalorët terminologjikë, ku ata zënë një vend 

mbizotërues. 

 Rrugët e ndërtimit të terminologjisë së informatikës në tërësinë e tyre përmblidhen në tri mënyra 

formimi (mënyra semantike, gramatikore dhe huazimi). Si mënyrë formimi mund të pranohen 

edhe shkurtesat, të cilat në tekstet e shkruara të kësaj fushe takohen me shumicë dhe deri diku 

edhe shqipërimet, të cilat pasurojnë atë me njësi të reja, ndonëse ato shfaqen si zëvendësuese të 

njësive ekzistuese. Edhe shqipërimet dhe shkurtesat do të pranohen si grupe më vete. 
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7.2 Mënyra semantike 

 Kjo mënyrë e formimit të termave të informatikës lidhet me shfaqjen e rikuptimësimit të fjalës 

së zakonshme ose edhe e një termi të fushës, kur asaj ose atij i jepet një kuptim tjetër. Kështu 

njësia futet me të njëjtën veshje tingullore, por me kuptim (koncept) tjetër, të ndryshëm nga a i 

pari, i modifikuar ose i përafërt me të. 

 Një pjesë e termave që përbëjnë terminologjinë e informatikës dalin si shfaqje të                                

prejardhjes kuptimore, ku në bazë të kuptimit të termit qëndron ose kuptimi i përafërt i një fjale 

të gjuhës së përgjithshme ose i një termi tjetër. Në pikëpamjen strukturore kemi të bëjmë me të 

njëjtën shenjë, kurse nga ana e përmbajtjes që shpreh secila shenjë, kemi dy koncepte të 

ndryshme, ndonëse me bazë të përbashkët, siç mund të përmendim: dritare1 (e dhomës) - dritare2 

(e dokumentit)/finestra (it.)/window (ang.); dhomë1 (e shtëpisë) - dhomë2  (digjitale)/camera 

(it.)/room (ang.); familje1 (grup njerëzish) - familje2 (e fonteve)/famiglia (it.)/family (ang.) 

flamur1 (simbol) - flamur2 (i bartjes) (shq.)/indicatore (it.)/flag (ang.) etj. 

  Pra, fjala e zakonshme është futur tashmë në terminologjinë e informatikës me një funksion të ri 

për të shprehur një koncept të një nivel më të lartë, një koncept shkencor-teknik.  

  Kjo mënyrë e formimit të termave, e parë brendapërbrenda terminologjisë në raport me 

leksikun e përgjithshëm të gjuhës, mund të pranohet edhe si huazim brendagjuhësor, meqë kemi 

të bëjmë me përdorimin e fjalëve të përgjithshme si terma. 

 Duke i krahasuar përdorimet e këtyre njësive emërtuese në dy rrafshe të ndryshme, si fjalë me 

kuptime të zakonshme dhe si terma me kuptime të specializuara, vërehet se dallimi themelor 

qëndron në përmbajtjet e ndryshme që ato kanë. Pra, fjala e zakonshme që ngrihet si term në 

terminologji të caktuar, përdoret në kuptimin e një koncepti të ri dhe nuk shërben më si fjalë e 

zakonshme për të shprehur një kuptim të zakonshëm. Por kjo nuk ndodh me termat e marra nga 

fushat e tjera të dijes, të cilët edhe pse në vetvete qëndrojnë si terma, në rastin tonë, të termave të 

informatikës, ata shërbejnë për të shënuar një koncept pak a shumë të njëjtë ose të njëjta si: 

alfabet1 (gjuhësi) - alfabet2 (informatikë)/alfabeto (it.)/alphabet (ang.); amper1 (fizikë) - amper2 

(informatikë)/amper (it.)/ampere (ang.); atom1 (fizikë) - atom2 (informatikë) (shq.)/atomo 

(it.)/atom (ang.); bionikë1 (bio.) - bionikë2 (inf.) (shq.)/bionics (it.)/bionics (ang.); dialekt1 

(gjuhësi) - dialekt2 (inf.) (shq.)dialetto (it.)/dialect (ang.); diskutim1 (gjuhësi) - diskutim2 (inf.) 

(shq.)/discussione (it.)/discussion (ang.); parashtesë1 (gjuhësi) -  parashtesë2 (inf.) 

(shq.)/prefisso (it.)/prefix (ang.) etj. 

 Ndonjëherë fjala futet në këtë terminologji me veshjen e vet, kurse kuptimi i saj nuk ndryshon 

në masë të konsiderueshme. Por dukuria mund të shkojë edhe deri në njëfarë homonimie psh: 

kërmill1, kioskë1 etj (fjalë të zakonshme) dhe terma kërmill2 (shq.)/lumaca (it.)/snail (ang.); 

kioskë2 (shq.)/chiosso (it.)/kiosk (ang.) në informatikë. Këta terma të pashoqëruar nga ndonjë 

element tjetër i motivojnë konceptet në formë të përgjithshme por jo të përpiktë. Një gjë e tillë 

mund të çojë edhe në cënimin e njëkuptimësisë dhe përpikërisë së termave pasi kuptimet mund 
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të ndërthuren njëri me tjetrin, psh, fqinjë1 (fjalë e zakonshme) (shq.)/vicino (it.)/neigbour (ang.);  

fqinjë2 (në informatikë) (shq.)/adiacente (it.)/adjacent-contigous (ang.). Në rastin më të shpeshtë 

kjo “shumëkuptimësi” thyhet nëpërmjet futjes së tyre në rrethin e togfjalëlëshave, të cilët, me 

elementët e tyre përcaktuese, shërbejnë deri diku si një “mikrokontekst” psh, brez (shq.)/banda 

(it.)/band (ang.): brez dendurish, brez frekuencash, brez kalimi, brez i frekuencave/dendurive, 

shteg (shq.)/cammino (it.)/path (ang.): shteg absolut, shteg i aksesit, shteg relativ, shteg virtual 

etj. 

Termat përbërës të terminologjisë së informatikës nga ana semantike e ndërtimit të tyre mund t’i 

ndajmë në dy grupe: 

Grupi i parë: Terma brenda leksikut të terminologjisë në përgjithësi të futur si leksik 

ndërterminologjik. 

 Një pjesë e termave të informatikës, si edhe të termave që vijnë nga fusha e teknikës nuk e kanë 

ndryshuar kuptimin e tyre, duke përjashtuar ndonjë rast ku ndryshimi është fare i vogël. Mund të 

përmendim: document (shq.)/document (it.)/document (ang.); session (shq.)/sessione (it.)/session 

(ang.); segment (shq.)/segmento (it.)segment (ang.); sector (shq.)/settore (it.)/sector (ang.); 

regjistër (shq.)/registro (it.)/register (ang.); raport (shq.)/relazione (it.)/report (ang.); ndarës 

(shq.)/sorter (it.)/sorter (ang.); kod (shq.)codice (it.)/code (ang.); kodim (shq.)/codifica 

(it.)/coding (ang.); kodues (shq.)/codifica (it.)/coding (ang.); skemë (shq.)/schema (it.)/scheme 

(ang.); skedë (shq.)/file (it.)/file (ang.); adresë (shq.)/indirizzo (it.)/address (ang.); disk 

(shq.)/disco (it.)/disc (ang.); program (shq.)/programma (it.)/program (ang.); mesazh 

(shq.)/messaggio (it.)/message (ang.);  qark (shq.)/circuito (it.)/circuit (ang.) etj. 

Grupi i dytë: Terma që përdoren kryesisht në fusha të tjera, por të futur në këtë terminologji për 

nevoja të saj si rrymë (shq.)/corrente (it.)/current (ang.); algoritëm (shq.)/algoritmo 

(it.)/algorithm (ang.); funksion (shq.)/funzione (it.)/function (ang.); strukturë (shq.)/struttura 

(it.)/structure (ang.) etj. 

 Shumë fjalë të gjuhës së përgjithshme kanë hyrë në terminologjinë e informatikës duke u bërë 

pjesë e pandashme e saj. Ndonëse këta terma përdoren këtu ato ruajnë kuptimin që kanë në 

fushën tjetër. Kuptohet që këto fjalë në formën e tyre të jashtme kanë të përbashkët me konceptet 

që shprehin pra mund të thoshim që ka motivim midis formës së jashtme kuptimore të fjalës së 

zakonshme dhe termit në fjalë. Këtu futen edhe terma, por edhe fjalë të gjuhës së përgjithshme. 
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7.3 Mënyra gramatikore  

7.3.1 Rruga morfologjike 

 Ajo çfarë të bie menjëherë në sy në studimin e terminologjisë së informatikës është krijimi i 

vargjeve fjalëformuese. Kjo tregon lidhjen konceptore midis termave, të cilët bashkohen rreth një 

koncepti kyç, që përmban ngarkesën kryesore të informacionit shkencor, si, p.sh, skaner: 

skanim, i skanuar (shq.)/analizzatore lessiscale: scansione, scansionato (it.)/scanner: scanning, 

scanned (ang.); printer: printim, printoj, i printuar (shq.)/stampante: stampa, stampare, stampe 

(ti.)/printer: printing, print, printed (ang.) etj. 

 Në këto lidhje sistemore shihet sesi termat emra e shprehin në mënyrë të njëkuptimshme 

marrëdhënien e konceptit me termin. Megjithatë kjo lidhje shprehet qartë edhe tek foljet dhe 

mbiemrat, të cilat motivohen prej emrit si psh, printoj lidhet me printim ndonëse emrat vijnë prej 

foljeve. 

 Siç e kemi theksuar më parë mjetet fjalëformuese në gjuhën e shkencës dhe të teknologjisë kanë 

kufizime të ndjeshme nga ana sasiore në raport me gjuhën e përgjithshme. Shkenca merret me 

konceptet e mirëfillta dhe si e tillë ajo përjashton  njësitë leksikore nga me ngjyrim emocional e 

stilistikor dhe bashkë me to edhe mjetet fjalëformuese që i shprehin këto ngjyrime, siç janë 

prapashtesat : -ac,- acak,- anak,- ç etj.     

 Në terminologjinë e informatikës ka një përdorim të një sërë parashtesash e siparashtesash jo 

vetëm që i përkasin gjuhës shqipe, por edhe të huazuara si: pa-, për-, nën-, ri-, shpër-, jo-, ndër-, 

kundër-, bashkë-, shumë-, prapa-, gjysmë-, makro-, tele-, mikro-, mini-, meta-, kiber- etj, ndër të 

cilat si më prodhimtare paraqiten parashtesat për- nën-,  e ndonjë tjetër. Ndër prapashtesat mund 

të përmendim: -im, -je ,-os, -zo, të huaja, si, -ion, -al, por më prodhimtare paraqiten prapashtesat 

-im dhe -je, -ri.      

 Një rrugë tjetër prodhimtare është sidomos formimi i mbiemrave të nyjshëm nëpërmjet 

nyjëzimit dhe prapashtesës -shëm apo ndonjë prapashtese tjetër. Shembujt do të ilustrohen më 

poshtë. 

 Kompozimi është një rrugë jo shumë prodhimtare por përgjithësisht aktive. Dallojmë terma si 

fjalëkalim (shq.)/parola chiave (it.)/password (ang.); shumëkëndëzim (shq.)/maglia poligonale 

(it.)/polygon mesh (ang.); letërmbajtëse (shq.)/appunti (it.)/clipboard (ang.) etj. Një mënyrë 

mjaft prodhimtare paraqitet togfjalësimi pasi termat togfjalësh e shprehin konceptin më qartë se 

termat njëfjalësh psh: metodë e aksesit (shq.)/metodo d’accesso (it.)/access method (ang.); 

inteligjencë artificiale (shq.)/intelligenca artificiale (it.)/artificial intelligence (ang.); arbitrim i 

busit (shq.)/arbitraggio del bus (it.)/bus arbitration (ang.); element i të dhënave (shq.)/data 

element (it.)/data element (ang.); mbrojtje e fajlit (shq.)/protezione de file (it.)/file protection 

(ang.); shtypës laserik (shq.)/stampante laser (it.)/laser printer (ang.) etj. 
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 a.Termat e formuar me parashtesim dhe gjegjëset e tyre në anglishte dhe italishte 

 Kemi përmendur edhe më lart parashtesat dhe siparashtesat janë mjete fjalëformuese me 

aktivitet të lartë në krijimin e termave por nga ana sasiore ato janë relativisht të kufizuara 

sidomos formimin e termave mbiemra dhe folje. 

Emra : 

për-: përndarje (shq.)/distribuzione (it.)/distribution (ang.); përpunim (shq.)/elaborazione 

(it.)/processing (ang.); përputhje (shq.)/consistenza (it.)/consistency (ang.);  përshpejtues 

(shq.)/acceleratore (it.)/accelerator (ang.); përthithje (shq.)/assorbimento (it.).absorption (ang.); 

përzgjedhje (shq.)/selezione (it.)/selection (ang.) etj. 

nën-: nënbashkësi (shq.)/sottoinsieme (it.)/subset (ang.); nëntip (shq.)/sottotipo (it.)/subtipo 

(ang.); nënvijë (shq.)/anulla (it.)/undo (ang.); nënprogram (shq.)/sottoprogramma (it.)/sub-

program (ang.); nënsekuencë (shq.)/sottosequenza (it.)/underscore (ang.) etj. 

ndër-: ndërdëgjim (shq.)/diafonia (it.)/crosstalk (ang.); ndërlidhje (shq.)/collegamento (it.)/link-

up (ang.); ndërprerje (shq.)/interruzione (it.)/interrupt (ang.); ndërveprim (shq.)/interazione (it.), 

interaction (ang.); ndërfaqe (shq.)/interfaccia (it.)/interface (ang.); ndërfutje (shq.)/inserimento 

(it.)/stuffing (ang.) etj. 

sh-: shpaketim (shq.)disfare (it.)/unpack (ang.); shkyçje (shq.)/spengnimento (it.)/turnoff (ang.) 

etj. 

zh-: zhbllokim (shq.)/sfondamento (it.)/unblocking (ang.); zhvendosje (shq.)/spostamento 

(it.)/shift (ang.) etj. 

prapa-: prapafund (shq.)/retro (it.)/back end (ang.); prapaveprim (shq.)/retroazione 

(it.)/feedback (ang.) etj. 

para-: paraardhës (shq.)/antenato (it.)/ancestor (ang.); parakusht (shq.)/necessario 

(it.)/precondition (ang.);  parashenjë (shq.)/gli inizi (it.)/beginnings (ang.) etj. 

 ç, mbi, sipër, si-: çngjeshje (shq.)/decompressione (it.)/decompression (ang.); mbindërtim 

(shq.)/agiornamento (it.)/upgrade (ang.); mbivendosje (shq.)/sovrapposizione (it.)/superposition 

(ang.); sipërshtypje (shq.)/sovrapposizione (it.)/overstriking (ang.); sinjeri (shq.)/androide 

(it.)/android (ang.) etj. 

ri-: riorganizim (shq.)/riorganizzazione (it.)/reorganization (ang.); riprogramim 

(shq.)/riprogrammazione (it.)/reprogramming (ang.); ringarkim (shq.)/ricaricare (it.)/reload 

(ang.);  riaktivizim (shq.)/riattivazione (it.)/reactivation (ang.); rillogaritje (shq.)/ricalco 

(it.)recalculation (ang.); rishitës (shq.)/rivenditori (it.)/resellers (ang.); rishfaqje 

(shq.)/riesecuzione (it.)/rerun (ang.); rishikim (shq.)/revision (it.)/revision (shq.) etj. 
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bashkë, gjysmë, mos-: bashkëprocesor (shq.)/coprocessore (it)/coprocessor (ang.); 

bashkëndarje (shq.)/condivisione (it.)/sharing (ang); bashkëlidhje (shq.)/allegati 

(it.)/attachements (ang.); gjysmëpërçues (shq.)/semiconduttore (it.)/semiconductor (ang.); 

gjysmëton (shq.)/mezzitoni (it.)/halftone (ang.); mospranim ( i shërbimit) (shq.)/rifiuto 

(it.)/rejection (ang.) etj. 

 Në terminologjinë e informatikës janë formuar një sërë termash-emra me parashtesa dhe 

siparashtesa të huaja. 

de, in, elektro-: dekodim (shq.)/decodifica (it.)/decoding (ang.); dekodues (shq.)/decificatore 

(it.)/decoder (ang.); demodulator (shq.)/demodulazione (it.)/demodulator (ang.); demodulim 

(shq.)/demodulazione (it.)/demodulation (ang.); demultiplekser (shq.)/demultiplicatore 

(it.)/demultiplexer (ang.); invariant (shq.)/invariante (it.)/invariant (ang.); inversion 

(shq.)/inversione (it.)/inversion (ang.); elektrostatikë (shq.)/elettrostatica (it.)/electrostatics 

(ang.)  etj.   

makro-: makroasembler (shq.)/macroassemblatore (it.)/macroassembler (ang.); makrogjuhë 

(shq.)/mackolinguaggio (it.)/mcrolinguage (ang.); makrokod (shq.)/macrocodice (it.)/macrocode 

(ang.); makrokodim (shq.)/macrocodifica (it.)/macrocoding (ang.); makroprocesor 

(shq.)/macroprocessore (it.)/macroprocessor (ang.); makroprogram (shq.)/macroprogramma 

(it.)/macroprogram (ang.) etj. 

mini-: minidisk (shq.)/minidisco (it.)/minidisk (ang.); minidisketë (shq.)minidischeto 

(it.)/minidiskette (ang.) minikompjuter (shq.)minicalcolatore (it.)/minicomputer (ang.) etj. 

mikro-: mikroinstruktion (shq.)/microinstruzione (it.)/microinstruction (ang.); mikrokod 

(shq.)/microcodice (it.)/microcode (ang.); mikrokompjuter (shq.)/microcalcolatore (it.); 

mikroprocesor (shq.)/microprocessore (it.)microprocessor (ang.); mikroqark (shq.)/circuito di 

piccolo dimensioni (it.)/ microcircuit (ang.); mikroprogram (shq.)/microprogramma 

(it.)/microprogram(ang.); mikroprogramim(shq.)/microprogrammazione (it.)/microprogramming 

(ang.) etj. 

meta-: metafajl (shq.)/metafile (it.)/metafile (ang.); metagjuhë (shq.)/metalinguaggio 

(it.)/metalanguage (ang.);  metamatematikë (shq.)/metamatematica (it.)/metamathematics (ang.) 

etj. 

multi-: multiprocessor (shq.)/multiprocessore (it.)/multiprocessor (ang.); multipleksim 

(shq.)/multiplazione (it.)/multiplexing (ang.); multiprogramming (shq.)/multiprogrammazione 

(it.)/multiprogramming (ang.); multisessione (shq.)/multisessione (it.)/multisession (ang.) etj. 

hiper, pseudo-: hiperdisk (shq.)/iperdisco (it.)hyperdisco (ang.); hiperlidhje (shq.)/collegamento 

ipertestuale (it.)/hypermedia (ang.); hipertekst (shq.)/ipertesto (it.)/hypertext (ang.); hypermedia 



99 
 

(shq.)/ipermedia (it.)/hypermedia (ang.); pseudokod (shq.)/pseudocodice (it.)/pseudocode (ang.) 

etj. 

tele-: telefoto (shq.)/telefoto (it.)telephoto (ang.); telekomandë (shq.)/remoto - telecomando 

(it.)/remote (ang.); teleconference (shq.)/teleconferenza (it.)/teleconference (ang.); telematje 

(shq.)telemetria (it.)/telemetering (ang.); telemjekësi (shq.)telemedicina (it.)/telemedicine (ang.) 

telekomunikacion (shq.)/telecomunicazione (it.)/telecommunication (ang.) etj. 

post-: postindeksim (shq.)/postindicizzazione (it.)/postindexing (ang.); postprocessor 

(shq.)/postprocessore (it.)/postprocessor (ang.) etj. 

audio, tera-: audiodisk (shq.)/disco audio (it.)/audio disc (ang.); audiokatalog (shq.)/catalogo 

audio (it.)/audio catalog (ang.); audiokonferencë (shq.)/conferenza audio (it.)/audioconference 

(ang.); audioport (shq.)/audioport (it.)/audioport (ang.); audioshirit (shq.) audio tape (it.)/audio 

tape (ang.);  audiotekst (shq.)testo audio (it.)audiotext (ang.); terabajt (shq.)terabyte 

(it.)/terabyte (ang. ) etj. 

super-: superkompjuter (shq.)/supercomputer (it.)supercomputer (ang.); superpërçues 

(shq.)/superconduttore (it.)/superconductor (ang.); superpërçueshmëri (shq.)/superconducibilita 

(it.)/superconductivity (ang.); superpërdorues (shq.)/superuser (it.)/superuser (ang.); 

superserver (shq.)/superservente (it.)/superserver (ang.); supershfrytëzues (shq.)/superutente 

(it.)/superuser (ang.) etj. 
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Folje:  

 Foljet e formuara me këto parashtesa e siparashtesa janë të pakta. Përgjithësisht foljet dhe emrat 

janë në bashkëvajtje me njëri-tjetrin, psh, dekodim (shq.)/decodifica (it.)/decoding (ang.); 

dekodoj  (shq.)/decodificare (it.)/decode (ang.) ose përmbledh (shq.)/sintetizza (it.)/summarizes 

(ang.); përmbledhje (shq.)/sintesi (it.)/summary (ang.) etj. 

ri-: rikodoj (shq.)/ricodificare (it.)/recode (ang.); riprogramoj (shq.)/riprogrammare 

(it.)/reprogramme (ang.); ringarkoj (shq.)/ricarico (it.)/reloading (ang.); rifreskoj 

(shq.)/aggiornare (it.)/refresh (ang.); ripërtërij (shq.)/rinnovare (it.)/renew (ang.); riformatoj 

(shq.)/riformattare (it.)/reformat (ang.); rishfaq (shq.)/rieseguire (it.)/rerun (ang.); rinis 

(shq.)/reiniziallizare (it.)/restart (ang.) etj. 

ç-: çngjesh (shq.)/decomprimere (it.)/decompress (ang.); çinstaloj (shq.)/disinstallazione 

(it.)/uninstall (ang.); çrregjistrohem (shq.)/diconetersi (it.)/log out (ang.) etj. 

sh, zh-: shfragmentoj (shq.)/deframmentare (it.)/deframent (ang.); shkyç (shq.)/spengere 

(it.)/turn off (ang.); shkëpus (shq.)/terminare (it.)/terminate (ang.); zhvendos (shq.)/spostare 

(it.)/shift (ang.) etj. 

për-: përafroj (shq.)/approssimativo (it.) approximate (ang.); përpunoj (shq.)/ricondizionare 

(it.)/recondition (ang.); përthith (shq.)/assorbire (it.)/absorb (ang.); përzgjedh (shq.)/selezionare 

(it.)/select (ang.) etj. 

de, nën-:  dekodoj (shq.)/decodificare (it.)/decode (ang.); demoduloj (shq.)/demodulare 

(it.)/demodulate (ang.); deshifroj (shq.)/decriptare (it.)/dechiper (ang.); i nënkuptuar 

(shq.)/predefinito (it.)/default (ang.) etj. 

Mbiemra:  

jo-: joaktiv-e (shq.)/inattivo (it.)/inactive (ang.); jonormal-e (shq.)/anormale (it.)/abnormal 

(ang.);  jopërçues-e (shq.)/dielettrico (it.)/dielectric (ang.) etj. 

super-: superskalar-e (shq.)/superscalare (it.)/superscalar (ang.) etj. 
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b.Termat e formuar me prapashtesim dhe gjegjëset e tyre në italishte dhe në anglishte 

 Numri i prapashtesave në formimin e termave të informatikës është relativisht i vogël, por aktiv 

dhe prodhimtar. Prapashtesat më prodhimtare janë: -im, -je, -ues, -or, -tor etj. 

Emra 

-Emra me prapashtesa shqipe 

-im: shtrembërim (shq.)/distorse (it.)/distortion (ang.); dokumentim (shq.)/documentazione 

(it.)/documentation (ang.); shndërrim (shq.)/coerzione (it.)/coerzion (ang.); konfigurim 

(shq.)/configurazione (it.)/configuration (ang.); deshifrim (shq.)/decifratura (it.)/decryption 

(ang.); emulim (shq.)/emulazione (it.)/emulation (ang.); shifrim (shq.)/cifratura (it.)/encryption 

(ang.); fragmentim (shq.)/fragmentazion (it.)/fragmentation (ang.); identifikim 

(shq.)/identificazione (it.)/identification (ang.); dhëmbëzim (shq.)/rientro (it.)/ident (ang.); 

informim (shq.)/informazione (it.)/information (ang.); instalim (shq.)/installazione 

(it.)/installation (ang.); modulim (shq.)/modulazione (it.)/modulation (ang.); prodhim 

(shq.)/produzione (it.)/production (ang.); regjistrim (shq.)/registrazione (it.)/record (ang.); 

kufizim (shq.)/restrizione (it.)/restriction (ang.); ekzekutim (shq.)/elaborazione (it.)/run (ang.); 

shkallëzim (shq.)/scalatura (it.)/scaling (ang.); skanim (shq.)/ scansione (it.)/scan (ang.) etj. 

-je: përthithje (shq.)/assorbimento (it.)/absorption (ang.); ngjyrosje (shq.)/colorazione 

(it.)/coloring (ang.); llogaritje (shq.)/computazione (it.)/computation (ang.); sjellje 

(shq.)/comportamento (it.)/behavior (ang.); ngjeshje (shq.)/compressione (it.)/compression 

(ang.); pajisje (shq.)/dispositivo (it.)/device (ang.); gjendje (shq.)/stato (it.)/state (ang.); prishje 

(shq.)/guasto (it.)/fault (ang.); mbushje (shq.)/riempimento (it.)/filling (ang.); rrjedhje 

(ang.)/flusso (it.)/flow (ang.); futje (shq.)/inserimento (it.)/insertion (ang.) etj. 

Prapashtesat -im dhe -je si rezultat i përdorimit të shpeshtë të emrave të formuar prej  tyre 

përbëjnë mjetet më të parapëlqyera për formimin e termave terminologjinë e informatikës. 

Megjithatë jo më pak aktive janë edhe prapashtesat e dhëna.  

-ues: kuantifikues-i (shq.)/quantificatore (it.)/quantifier (ang.); kodues-i (shq.)/codificatore 

(it.)/coder (ang.); përqendrues-i (shq.)/concentratore (it.)/concentrator (ang.); transmetues-i 

(shq.)/transmettitore (it.)/transmitter (ang.); përdorues-i (shq.)/user (it.)/user (ang.); 

përshpejtues-i (shq.)/acceleratore (it.)/accelerator (ang.); përçues-i (shq.)/conduttore 

(it.)/conductor (ang.); dekodues-i (shq.)/decodificare (it.)/decoder (ang.); përshkrues-i 

(shq.)/descrittore (it.)/descriptor (ang.); përcaktues-i (shq.)/deterministico (it.)/determinism 

(ang.); zhvillues-i (shq.)/svilippatore (it.)/developer (ang.); instalues-i (shq)/programma di 

installazione (it.)/installer (ang.);  numërues-i (shq.)/contatore (it.)/counter (ang.);  

përshpejtues-i (shq.)/acceleratore (it.)/acceleratore (ang.); akumulues-i (shq.)/accumulatore 

(it.)/accumulator(ang.); analizues-i (shq.)/annalizatore (it.)analyser (ang.); ngarkues-i 

(shq.)/caricature (it.)/loader (ang.); formatues-i (shq.)/formattatore (it.)/formatter (ang.);  
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ndërmjetësuesi (shq.)/mediatore (it.)/mediator (ang.); faqeshenjues-i (shq.)/segnalibro 

(it.)/bookmark (ang.) etj. 

-(ë)ri, -(ë)si, -shmëri: pajtueshmëri (shq.)/compatibilita (it.)/compatibility (ang.); përçueshmëri 

(shq.)/conducibilita (it.)/conductivity (ang.); përafërsi (shq.)/approssimativo (it.)/approximate 

(ang.); shpejtësi (shq.)/velocita (it.)/speed (ang.); kontrollueshmëri (shq.)/controllabilita 

(it.)controllability (ang.); lexueshmëri (shq.)/leggibilita (it.)/readability (ang.) përdorshmëri 

(shq.)/usabilita (it.)/usability (ang.) etj. 

 -ar: adresar-i (shq.)/elenco (it.)/directory (ang.) etj. 

-Emra me prapashtesa të huaja 

-izëm: automatizëm (shq.)/automatics (it.)/automatics (ang.); magnetizëm (shq.)/magnetismo 

(it.)/magnetism (ang.) etj. 

Mbiemra 

Prapashtesat janë si mjete fjalëformuese aktive edhe për formimin e mbiemrave. Numri i 

mbiemrave të formuara me prapashtesa është më i madh se ato me parashtesa. Si veçori e 

krijimit të termave mbiemra me prapashtesim është prodhimtaria jo shumë e lartë: -ik(e), -ues, -

ës (es), -ar, -or, -al. 

-ik: automatik (shq.)/automatico (it.)/automatic (ang.); softuerik (shq.)/software (it.)/software 

(ang.); harduerik (shq.)/hardware (it.)/hardware (ang.); alfanumerik (shq.)alphanumerico 

(it.)/alphanumeric (ang.); kuadratik (shq.)/quadratico (it.)/quadratic (ang.); algoritmik 

(shq.)/algoritmico (it.)/algorithmic (ang.); akromatik (shq.)/acromatico (it.)/achromatic (ang.) 

etj.  

-ues, -ës, (es):  shtypës-e (shq.)/soppressore (it.)/suppressor (ang.); pranues-e (shq.)/destinatario 

(it.)/recipient (ang) etj. 

-ar, -or: krahasor-e (shq.)/comparativo (it.)/comparative (ang.); dipolar-e (shq.)/bipolar 

(it.)/bipolar (ang.) etj. 

-al: dydimensional (shq.)/bidimensionale (it.)two-dimensional (ang.); audiovizual 

(shq.)/audiovisivo (it.)/audiovisual (ang.); konvencional (shq.)/convenzionale (it.)/conventional 

(ang.); pozicional (shq.)/posizionale (it.)/positional (ang.); factorial (shq.)/fattoriale 

(it.)/factorial (ang.); relacional (shq.)/relazionale (it.)/relational (ang.) etj. 

Një pjesë e mbiemrave janë formuar nëpërmjet nyjëzimit të pjesoreve dhe prapashtesimit. 

Nyjëzim: i ekzekutueshëm (shq.)/eseguibile (it.)/executable (ang.); i programueshëm 

(shq.)/programmabile (it.)/programmable (ang.); i përhershëm (shq.)/permanente (it.)/persistent 

(ang.); i përkohshëm (shq.)/temporaneo (it.)/temporary (ang.); i pjesshëm (shq.)/parziale 
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(it.)/partial (ang.); i ndërrueshëm (shq.)/rimovibili (it.)/removable (ang.); i njëkohshëm 

(shq.)/concurrente (it.)/concurrent (ang.) etj.  

Nyjëzimi i pjesoreve: i selektuar (shq.)/selettivo (it.)/selective (ang.); i koduar (shq.)/codificato 

(it.)/coded (ang.); i skanuar (shq.)/scansionato (it.)/scanned (ang.); i furnizuar (shq.)/fornito 

(it.)/supplied (ang.); i përpunuar (shq.)/trasformati (it.)/processed (ang.); i modifikuar 

(shq.)/modificato (it.)/modified (ang.); i aktivizuar (shq.)/attivato (it.)/activated (ang.); i 

korrektuar (shq.)/corretto (it.)/corrected (ang.); i indeksuar (shq.)/indicizato (it.)/indexed (ang.); 

i komplikuar (shq.)/complicato (it.)/complicated (ang.) etj. 
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 c. Termat e formuar me kompozim dhe gjegjëset e tyre në italishte dhe në anglishte 

Termat e ndërtuar me kompozim, duke pasur në përbërje të tyre zakonisht dy tema motivuese, e 

paraqesin qartë dhe në mënyrë të drejpërdrejtë përmbajtjen konceptore. Këta terma në fushën e 

informatikës do t’i ndajmë në tri grupe kryesore: 

1.terma të formuar si të tillë në fushën e dijes prej nga huazohen si: bashkëngjit (shq.)/allegare 

(it.)/attach (ang.); brezgjerë (shq.)/a banda larga (it.)/broadband (ang.); shumëkëndësh 

(shq.)/polygon (it.)/polygon (ang.); shumëkëndëzim (shq.)/maglia diagonale (it.)/polygon mesh 

(ang.); letërmbajtëse (shq.)/appunti (it.)/clipboard (ang.); pikëhyrje (shq.)/punto di ingresso 

(it.)/entry point (ang.); letërkëmbim (shq.)/corrispondenza (it.)/correspondence (ang.);  

bashkëndarje (shq.)/condivisione (it.)/sharing (ang.) etj. 

2. terma të formuar brenda fushës së informatikës dhe që perceptohen si terma të drejtëpërdrejtë 

të saj si: gjysmëkartelë (shq.)/carta di semi (it.)/semi card (ang.); gjysmëdisk (shq.)/meta del 

disco (it.)/half disc (ang.); fjalëkalim (shq.)/parola chiave (it.)/password (ang.); videomemorie 

(shq.)/videomemoria (it.)/videomemory (ang.); videoserver (shq.)/server video (it.)videoserver 

(ang.) etj. 

 Tipat e termave dhe modelet e formimet me kompozita janë të kufizuara, megjithatë është me 

interes që të dallohen grupet më të spikatura. Këtu si elemente përbërëse do të marrim temat që 

lidhen me fjalët kuptimplota (fjalët emërtuese) si emrat, foljet, mbiemrat dhe ndajfoljet. 

Ka dy mënyra për t’i klasifikuar kompozitat: 

1.Sipas strukturës leksiko-gramatikore. 

a)emër+emër: kohëzgjatje (shq.)/durata (it.)/duration (ang.); fundshënim (shq.)/note di chiusura 

(it.)/endnote (ang.); fjalëkalim (shq.)/parola chiave (it.)/password (ang.); pikëhyrje (shq.)/punto 

di ingresso (it.)/entry point (ang.); letërkëmbim (shq.)/corrispondenza (it.)/correspondence 

(ang.); letërmbajtëse (shq.)/appunti (it. )/clipboard (ang.); kompaktdisk (shq.)/compact disc 

(it.)/compact disc (ang.) etj. 

b)emër+mbiemër: faqeshenjues-e (shq.)/segnalibri (it.)/bookmarks (ang.); fotorezistent-e 

(shq.)/foto rezistenta (it.)/photo rezistenta (ang.) etj. 

c)ndajfolje+emër: bashkëprocesor (shq.)/coprocessore (it)/coprocessor (ang.); bashkëndarje 

(shq.)/condivisione (it.)/sharing (ang); bashkëlidhje (shq.)/allegati (it.)/attachements (ang.); 

gjysmëpërçues (shq.)/semiconduttore (it.)/semiconductor (ang.); gjysmëton (shq.)/mezzitoni 

(it.)/halftone (ang.); gjysmëkartelë (shq.)/carta di semi (it.)/semi card (ang.); gjysmëdisk 

(shq.)/meta del disco (it.)/half disc (ang.) etj. 

d)ndajfolje+mbiemër: shumënivelësh-e (shq.)/multilivello (it.)/multilevel (ang.);  

shumëpërmasor-e (shq.)/multidimensionale (it.)/multidimensional (ang.); shumështresor-e 
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(shq.)/multistrato (it.)/multilayer (ang.); i bashkërenditur (shq.)/coordinato (it.)/coordinate 

(ang.) etj. 

2.Sipas rendit të termave. 

a)rend i zhdrejtë (e para përcakton të dytën): letërmbajtëse (shq.)/appunti (it.)/clipboard (ang.);  

fjalëkalim (shq.)/parola chiave (it.)/password (ang.); faqeshenjues (shq.)/segnalibro 

(it.)/bookmark (ang.); radiopërhapje (shq.)/trassmisione broadcast (it.)/broadcasting (ang.) etj. 

b)rend i drejtë (bashkërenditje): marrës-transmetues-i (shq.)/recevitore-trasmettitore 

(it.)/receiver-transmitter(ang.); hyrje-dalje (shq.)/entrata-uscita (it.)/input-output (ang.); njeri-

makinë (shq.)/uomo-macchina (it.)/man-machine (ang.); marrës-dhënës (shq.)/ricevitore-

trasduttore (it.)/receiver-transducer (ang.) etj. 

c)rend i drejtë (nënrenditje): shtresëtrashë, shtresëhollë, brezgjerë (shq.)/a banda larga 

(it.)/broadband (ang.); njëadresësh (shq.)/un indirizzo (it.)/an address (ang.) etj.  
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7.3.2 Rruga sintaksore  

a.Termat e formuar nëpërmjet togfjalësimit dhe gjegjëset e tyre në italishte dhe në 

anglishte 

 Krahas formimit të njësive terminologjike me rrugën morfologjike në  terminologjinë e 

informatikës sasia mbizotëruese e termave formohet nëpërmjet togfjalëshave, d.m.th, me rrugën 

sintaksore. Kjo ndodh për arsye se gjuha e specializuar e ka të pamundur  të shprehë të gjitha  

konceptet e panumërta ekzistuese në fushën përkatëse të dijes. Për këtë arsye vetë gjuha me 

mjetet e veta i realizon nëpërmjet togfjalëshave të qëndrueshëm. Ata me formën e tyre e 

paraqesin konceptin më qartë dhe në mënyrë më të tejdukshme. Termat togfjalësh ndërtohen 

kryesisht, ose nga termat njëfjalësh, në kombinim  me terma të tjerë njëfjalësh, ose në kombinim 

edhe me fjalë të leksikut të përgjithshëm. 

 Në pjesën më të madhe të rasteve togfjalëshat terminologjikë përmbajnë dy-tri ose më shumë 

elemente. Në bazë të tyre si element i përcaktuar është një term kyç, ndërsa rreth tij grupohen 

elementët e tjera që përcaktojnë elementet kyçe, duke qenë pjesë përbërëse e togfjalëshave të 

shumtë. 

 Përdorimi i togfjalëshave terminologjikë i jep terminologjisë së informatikës sikurse çdo 

terminologjie tjetër, karakter sistemor, të lidhur hierarkik, p.sh, 

                                                segment (shq.) 

 

segment i fajlit        segment i rrjetit      segment i të dhënave         segment i kodit 

                                                   segment (it.) 

 

 segmento di un file     segmento di rete       segmento dati         segmento di codice 

                                                   segment (ang.) 

 

file segment       network segment      data segment        code segment 

 

Në  “Fjalorin e informatikës”
66

 një pjesë e togfjalëshave të qendrueshëm kanë formën e 

shprehjeve terminologjike, p.sh: 

                                                             
66

 N.Caka., etj.,“Fjalor i informatikës anglisht-shqip; shqip-anglisht”, Prishtinë, 2005. 
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bazë e të dhënave inteligjente (shq.)/base di dati intelligente (it.)/intelligent database (ang.) 

bazë e të dhënave paralele (shq.)/base di dati parallela (it.)/parallel database (ang.) 

bazë hierarkike e të dhënave (shq.)/base di dati gerachica (it.)/hierarcy database (ang.) 

bazë relacionale e të dhënave (shq.)/base di dati relazionale (it.)/relational database (ang.) 

bazë shumë e madhe e të dhënave (shq.)/base di dati molto grande (it.)/very large database 

(ang.) 

  Disa terma kanë aftësi më të madhe në krijimin e togfjalëshave si dygjymtyrësh ashtu edhe 

shumëgjymtyrësh. Në përgjithësi, termat që krijojnë më shumë togfjalësha janë ata terma që 

spikatin si të tillë në informatikë, si, p.sh: kod (shq.)/codice (it.)/code (ang.); system 

(shq.)/sistema (it.)/system (ang.); processor (shq.)/processore (it.)/processor (ang.); njësi 

(shq.)/unita (it.)/unit (ang.); fajl (shq.)/file (it.)/file (ang.) dhe që janë njësi njëfjalëshe. 

 Si kod: kod absolut (shq.)/codice assoluto (it.)/absolute code (ang.); kod binar (shq.)/codice 

binario (it.)/binary code (ang.); kod blloku (shq.)/codice di blocco (it.)/block code (ang.); kod 

burimor (shq.)/codice sorgente (it.)/source code (ang.); kod dhjetor (shq.)/codice decimale 

(it.)/decimal code (ang.); kod digjital (shq.)/codice digitale (it.)/digital code (ang.); kod i aksesit 

(shq.)/codice d’accesso (it.)/access code (ang.); kod i karakterit (shq.)/codifica di un carattere 

(it.)/character code (ang.); kod i kartës (shq.)/codice scheda (it.)/card code (ang.); kod i makinës 

(shq.)/codice machine (it.)/machine code (ang.); kod i objektit (shq.)/codice oggetto (it.)/object 

code (ang.); kod i shtetit (shq.)/codice nazionale (it.)/country code (ang.); kod i të dhënave 

(shq.)/codice dati (it.)/data code (ang.); kod i vdekur (shq.)/codice inutile (it.)/dead code (ang.) 

etj. Siç shihet vetëm me njësinë kod (shq.)/codice (it.)/code (ang.) formohen rreth 53 togfjalësha. 

Siç mund të kuptohet aftësi shumë të mëdha për të krijuar togfjalësha kanë në mënyrë të veçantë 

ata terma që shprehin konceptet specifike të fushës si kompjuter (shq.)/calcolatore - elaboratore 

- computer  (it.)/computer (ang.);  adresë (shq.)/indirizzo (it.)/address (ang.) etj. 

Përveç njësive dygjymtyrëshe përdoren edhe togfjalësha tregjymtyrësh, kurse togfjalëshat me 

mbi tri gjymtyrë janë në numër të kufizuar. 

Trigjymtyrësh: kod binar ciklik (shq.)/ciclico codice binario (it.)/cyclic binary code (ang.); kod 

i gjuhës së makinës (shq.)/codice di linguaggio macchina (it.)/machine language code (ang.); 

kod i identifikimit të mesazhit (shq.)/codice di identificazione del messaggio (it.)/identification 

code of the message (ang.); kod i pavarur  nga pozicioni (shq.)/indipendente dal codice 

posizione (it.)/independent of the position code (ang.); kod i segmentimit të të dhënave (shq.)/dati 

del codice di segmentazione (shq.)/code segmentation data (ang.) etj.  

Katërgjymtyrësh: kod i identifikimit të rrjetit të të dhënave (shq.)/identificazione di rete dati del 

codice (it.)/identification code data network (ang.) etj. 
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 Po kështu ka një sërë fjalësh të tjera me të cilat krijohen togfjalësha të qendrueshëm 

terminologjikë në sasi të madhe. Në “Fjalorin anglisht-shqip” të informatikës takojmë një varg 

termash me aftësi të lartë togfjalëshformuese, si: kohë (shq.)tempo (it.)/time (ang.); kodim 

(shq.)/codifica (it.)/coding (ang.); njësi (shq.)/unita (it.)/unit (ang.); regjistër (shq.)/registro 

(it.)/register (ang.);  protokoll (shq.)/protocollo (it.)/protocol (ang.); program (shq.)/programma 

(it.)/program (ang.); pikë (shq.)/punti (it.)/points (ang.); numër (shq.)/numero (it.)/number 

(ang.); memorie (shq.)/memoria (it.)/memory (ang.); kontroll (shq.)/controllo (it.)/control (ang.); 

hapësirë (shq.)/spazio (it.)space (ang.); format (shq.)/format (it.)/format (ang.); formë 

(shq.)/forma (it.)/form (ang.); disk (shq.)/disco (it.)/disc (ang.); bllok (shq.)/blocco (it.)/block 

(ang.); algoritëm (shq.)/algoritmo (it.)/algorithm (ang.) etj. 

 b.Marrëdhëniet ndërmjet gjymtyrëve 

 Midis gjymtyrëve të togfjalëshave terminologjikë krijohen marrëdhënie të llojeve të ndryshme 

konceptore, të cilat i japin kësaj terminologjie karakter sistemor, të lidhur e hierarkik. 

Këto marrëdhënie mund të jenë: 

 b.1 ndërmjet pjesës dhe së tërës 

fajl i adresave (shq.)/file indirizzi (it.)/address file (ang.); fajl i objektit (shq.)/file oggetto 

(it.)/object file (ang.); fajl i kontabilitetit (shq.)/file di ingresso (it.)/accounting file (ang.); faqe e 

kodit (shq.)/pagina di codice (it.)/code page (ang.); segment i kodit (shq.)/segment di codice 

(it.)/code segment (ang.) etj. 

 b.2 ndërmjet objektit dhe procesit që realizohet në të 

makinë për përpunimin e të dhënave (shq.)/macchina per il trattamento dei dati (it.)/machine for 

processing data (ang.); modem përgjigjës-nisës (shq.)/modem risposta-boot (it.)/answer-boot 

modem (ang.); modem përgjigjës - pranues (shq.)/modem risposta-ricevitore (it.)/answer-

receiver modem (ang.);  operator për fshirje (shq.)/operatore per l’eliminazione (it.)/operator 

for deletion (ang.) etj.  

b.3 ndërmjet objektit dhe vetisë së tij 

hapësirë virtuale (shq.)/spazio virtuale (it.)/virtual space (ang.); kalendar elektronik 

(shq.)/calendario elettronico (it.)/electronic calendar (ang.); kartelë grafike (shq.)/scheda 

grafica (it.)/graphics card (ang.); numërues digjital (shq.)/contatori digitale (it.)/digital counters 

(ang.); pemë logjike (shq.)/albero logico (it.)/logical tree (ang.); operacion logjik 

(shq.)/operazione logica (it.)/logical operational (ang.) etj. 

b.4 të gjinisë dhe të llojit 
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                                               kënd (shq.) 

 

                  kënd i ngushtë       kënd i  rënies             kënd i thyerjes 

                                                 angolo (it.) 

 

                    angolo acuto      angolo di caduta      angolo di rifrazione 

                                                   angle (ang.) 

 

                         acute angle     angle of fall     angle of refraction  

 

b.5 ndërmjet objektit dhe funksionit 

port komunikimi (shq.)/porta di comunicazione (it.)/communication port (ang.); pikë hyrëse 

(shq.)/punto d’entrata (it.)/entry point (ang.); pikë kontrolli (shq.)/punto di controllo (it.)/check 

point (ang.); pikë kontrolluese (shq.)/punto di controllo (it.)/control point (ang.); pikë 

ndërprerëse (shq.)/punto di interruzione (it.)/breakpoint (ang.); pikë tipografike (shq.)/puntatore 

(it.)/point (ang.) etj. 

b.6 ndërmjet procesit dhe objektit 

pëpunim i të dhënave (shq.)/elaborazione di dati (it.)/data processing (ang.); përpunim i tekstit 

(shq.)/elaborazione di testi (it.)/word processing (ang.); shpërndarje e të dhënave 

(shq.)/allocazione dei dati (it.)/data allocation (ang.); transferim i fajlit (trasferimento di file 

(it.)/file transfer (ang.); trasmetim i të dhënave (shq.)/trasmissione (it.)/data transmission (ang.) 

etj. 

 Mund të vërehet se në terminologjinë e informatikës kemi përfshirjen dhe të një sërë fjalësh të 

zakonshme si: pemë (shq.)/albero (it.)/tree (ang.);  pikë (shq.)/punto (it.)/point (ang.) etj., të cilat 

hyjnë në marrëdhënie me fjalë të tjera a terma duke shprehur anë të veçanta të objekteve dhe 

koncepteve të ndryshme të fushës së informatikës kështu, p.sh, pemë binominale (shq.)/albero 

binominal (it.)/binominal tree (ang.); pemë dinamike (shq.)/albero dinamico (it.)/dynamic tree 

(ang.); pemë harduerike (shq.)/albero hardware (it.)/hardware tree (ang.); pikë e aksesit 

(shq.)/punto di accesso (it.)/access point (ang.); pikë e kodit (shq.)/punto di codifica (it.)/code 

point (ang.); pikë hyrëse (shq.)/punto d’entrata (it.)/entry point (ang.); pikë kontrolli (shq.)/punto 

di controllo (it.)/check point (ang.); pikë kontrolluese (shq.)/punto di controllo (it.)/control point 
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(ang.); pikë ndërprerëse (shq.)/punto di interruzione (it.)/breakpoint (ang.); pikë tipografike 

(shq.)/puntatore (it.)/point (ang.) etj. 

c. Prejardhja burimore e termave dhe gjegjëset e tyre në italishte dhe anglishte. 

 Meqënëse gjuha shqipe nuk mund t’i mbulojë me përbërjen leksikore që ka në kuadrin e 

termave njëfjalësh të gjitha konceptet e fushës së informatikës, huazon në sistemin e saj  terma të 

huaj. Kështu mes termave krijohen marrëdhënie të ndryshme si : i huaj + i huaj; shqip+i huaj; 

shqip+shqip. Përdorim më të gjerë të ka tipi i togfjalëshave në kombinime të elementeve 

përbërëse me strukturë shqip+i huaj dhe anasjelltas. 

c.1 shqip+shqip: 

 burim drite (shq.)/sorgente luminosa (it.)/light source (ang.); burim i hapur (shq.)/sorgente 

aperto (it.)/open source (ang.); pemë e prejardhjes (shq.)/albero di derivazione (it.)/derivation 

tree (ang.); pemë e shprehjes (shq.)/albero di un’espressione (it.)/expression tree (ang.); pemë e 

vendimit (shq.)/albero di decisione (it.)/decision tree (ang.); pemë kërkimi (shq.)/albero di 

ricerca (it.)/search tree (ang.); pemë me rrënjë (shq.)/albero radicato (it.)/rooted tree (ang.); 

radhë e shtypjes (shq.)/coda di stampa (it.)/print queue (ang.); shërbim i largët (shq.)/servizio 

remote (it.)/remote service (ang.) etj.  

c.2 shqip+i huaj: 

 drejtues i fajlit (shq.)/blocco di file (it.)/file lock (ang.); emër i fajlit (shq.)/nome di file 

(it.)/filename (ang.); emër i domenit (shq.)/nome di dominio (it.)/domain name (ang.); fajl binary 

(shq.)/file binario (it.)/binary file (ang.); fjalëkalim i shifruar (shq.)/criptata (it.)/password 

(ang.); fushë e mausit (shq.)/mouse da campo (it.)/field mouse (ang.); gjuhë asembler 

(shq.)/linguaggio assembly (it.)/assembly language (ang.); gjurmë e auditimit (shq.)/traccia di 

verifica (it.)/audit trail (ang.); grumbull binary (shq.)/heap binario (it.)/binary heap (ang.); shteg 

i aksesit (shq.)/cammino d’accesso (it.)/access path (ang.); varg bitesh (shq.)/stringa si bit 

(it.)/bit string (ang) etj. 

c.3 i huaj+shqip: 

 akses i drejtpërdrejtë (shq.)/accesso diretto (it.)/direct access (ang.); akses i kontrolluar 

(shq.)/accesso controllato (it.)/controlled access (ang.); akses i largët (shq.)/accesso remote 

(it.)/remote access (ang.); bit i papastër (shq.)/bit di modifica (it.)/dirty bit (ang.); bufer i 

përbashkët (shq.)/buffer commune (it.)/common buffer (ang.); bufer i thellësisë (shq.)/buffer di 

profondita (it.)/depth buffer (ang.); buferim i dyfishtë (shq.)/doppia bufferazione (it.)/double 

buffering (ang.); disk i ngurtë (shq.)/disco rigido (it.)/hard disk (ang.); disk i ndërrueshëm 

(shq.)/disco rimovibile (it.)/removable disk (ang.) etj.  

c.4 i huaj+i huaj: 
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bus asinkron (shq.)/bus asincrono (it.)/asynchronous bus (ang.); drajver i printerit (shq.)/driver 

della stampante (it.)/printer driver (ang.); kompilues i bajtkodit (shq.)/compilatore di bytecode 

(it.)/bytecode compiler (ang.); kompjuter digjital (shq.)/calcolatore digitale (it.)/digital computer 

(ang.); memorie e diskut (shq.)/memorie del disco (it.)/disk memory (ang.); memorie virtuale 

(shq.)/memoria virtuale (it.)/virtual memory (ang.); server i aksesit (shq.)/servente d’accesso 

(it.)/access server (ang.); server i printerit (shq.)/server di stampa (it.)/printer server (ang.) etj.    
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 d. Përbërja leksikore e termave dhe gjegjëset e tyre në italishte dhe anglishte 

 Ndërtimi i togfjalëshave mund të vështrohet edhe nga pikëpamja e anës leksikore të elementeve 

përbërëse të tyre, d.m.th, nëse ato janë vetë terma ose joterma, pra, fjalë të zakonshme a të 

përgjithshme. 

Dallohen katër grupe: 

d.1 fjalë + fjalë 

 Rastet e kombinimit të dy fjalëve të leksikut të përgjithshëm, të cilat në tërësinë e tyre përbëjnë 

një term, nuk takohen shpesh në këtë terminologji, megjithatë ato janë të mundshme. 

afrim i pamjes (shq.)/zumare in avanti (it.)/zoom in (ang.); burim drite (shq.)/sorgente luminosa 

(it.)/light source (ang.); burim i hapur (shq.)/sorgente aperto (it.)/open source (ang.); dorë e 

fshehtë (shq.)/accesso segreto (it.)/backdoor (ang.); fillim i ftohtë (shq.)/avviamento a freddo 

(it.)/cold boot (ang.); fjalë çelës (shq.)/parola chiave (it.)/password (ang.); grilë e plotë 

(shq.)/reticolo complete (it.)/complete lattice (ang.); kanal brezgjerë (shq.)/canale a banda larga 

(it.)/broadband channel (ang.); kthim prapa (shq.)/ascesa (it.)/ascent (ang.) etj.  

d.2 fjalë + term (ose fjalë e ngritur në term+term) 

 Edhe ky rast përdoret në këtë terminologji edhe pse në sasi  jo të konsiderueshme. 

pemë harduerike (shq.)/albero hardware (it.)/hardware tree (ang.); pikë e aksesit (shq.)/punto di 

accesso (it.)/access point (ang.); pikë e kodit (shq.)/punto di codifica (it.)/code point (ang.); 

fushë e mausit (shq.)/mouse da campo (it.)/field mouse (ang.); gjurmë e auditimit (shq.)/traccia 

di verifica (it.)/audit trail (ang.); grumbull binar (shq.)/heap binario (it.)/binary heap (ang.); 

shteg i aksesit (shq.)/cammino d’accesso (it.)/access path (ang.); varg bitesh (shq.)/stringa si bit 

(it.)/bit string (ang) etj. 

d.3 term + fjalë 

 Një kombinim i tillë haste më shpesh pasi si bazë është termi që përmban ngarkesën kryesore 

konceptore i cili shërben edhe për formime të shumta, si: 

akses i drejtpërdrejtë (shq.)/accesso diretto (it.)/direct access (ang.); akses i largët 

(shq.)/accesso remote (it.)/remote access (ang.); bit i papastër (shq.)/bit di modifica (it.)/dirty bit 

(ang.); bufer i përbashkët (shq.)/buffer commune (it.)/common buffer (ang.); buffer i thellësisë 

(shq.)/buffer di profondita (it.)/depth buffer (ang.); buferim i dyfishtë (shq.)/doppia bufferazione 

(it.)/double buffering (ang.); disk i ngurtë (shq.)/disco rigido (it.)/hard disk (ang.); disk i 

ndërrueshëm (shq.)/disco rimovibile (it.)/removable disk (ang.) etj.  

d.4 term + term 
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 Një njësi e tillë, e përbërë nga dy elemente terminologjike del si specifikë e terminologjisë së 

informatikës. Element i përcaktuar i togfjalëshit del përgjithësisht si term kyç rreth të cilit 

grupohen terma të tjerë si: bus asinkron (shq.)/bus asincrono (it.)/asynchronous bus (ang.); 

drajver i printerit (shq.)/driver della stampante (it.)/printer driver (ang.); kompilues i bajtkodit 

(shq.)/compilatore di bytecode (it.)/bytecode compiler (ang.); kompjuter digjital 

(shq.)/calcolatore digitale (it.)/digital computer (ang.); memorie e diskut (shq.)/memorie del 

disco (it.)/disk memory (ang.); memorie virtuale (shq.)/memoria virtuale (it.)/virtual memory 

(ang.); server i aksesit (shq.)/servente d’accesso (it.)/access server (ang.); server i printerit 

(shq.)/server di stampa (it.)/printer server (ang.) etj.    

e. Përbërja leksiko-gramatikore e termave dhe gjegjëset e tyre në italishte dhe anglishte 

Togfjalëshat mund të vështrohen edhe nga ana e përbërjes së elementëve të tyre si kategori 

leksiko-gramatikore. Në bazë të togfjalëshit terminologjik është emri. Dallojmë disa lloje 

lidhjesh: 

e.1 emër + emër: 

abstraksion i të dhënave (shq.)/astrazione dei dati (it.)/data abstraction (ang.); administrues 

dritaresh (shq.)/gesture delle finestre (it.)/window manager (ang.); adresë e qelizës 

(shq.)/indirizzo di cella (it.)/cell address (ang.); pemë e shprehjes (shq.)/albero di un’espressione 

(it.)/expression tree (ang.); pemë e vendimit (shq.)/albero di decisione (it.)/decision tree (ang.); 

pemë kërkimi (shq.)/albero di ricerca (it.)/search tree (ang.) etj. 

e.2 emër + mbiemër: 

adresë absolute (shq.)/indirizzo assoluto (it.)/absolute address (ang.); adresë aktuale 

(shq.)/indirizzo effettivo (it.)/actual address (ang.); adresë e drejtpërdrejtë (shq.)/indirizzio 

diretto (it.)/direct address (ang.); akses i drejtpërdrejtë (shq.)/accesso diretto (it.)/direct access 

(ang.); akses i largët (shq.)/accesso remote (it.)/remote access (ang.); bit i papastër (shq.)/bit di 

modifica (it.)/dirty bit (ang.); bufer i përbashkët (shq.)/buffer commune (it.)/common buffer 

(ang.) etj. 

e.3 emër + parafjalë + emër: 

kode me kusht (shq.)/codici di condizione (it.)/condition codes (ang.); kuti për kontroll 

(shq.)/casella di opzione (it.)/checkbox(ang.); pemë me rrënjë (shq.)/albero radicato (it.)/rooted 

tree (ang.); softuer pa pagesë (shq.)/software libero (it.)/free software (ang.); sulm në përsëritje 

(shq.)/attacco a ripetizione (it.)/replay attack (shq.); trajnim me kompjuter (shq.)/formazione 

assistita da elaboratore (it.)/training (ang.); udhëzim permes kompjuterit (shq.)/insegnamento 

assistito da elaboratore (it.)/instruction (ang); mësim me anë të kompjuterit 

(shq.)/apprendimento assistito da elaboratore (it.)/learning (ang.); modulim në amplitudë 

(shq.)/modulazione di ampiezza (it.)/amplitude modulation (ang.) etj. 
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e.4 emër + emër + mbiemër: 

bazë e të dhënave inteligjente (shq.)/base di dati intelligente (it.)/intelligent database (ang.); 

bazë e të dhënave paralele (shq.)/base di dati parallela (it.)/parallel database (ang.); kompjuter i 

gjeneratës së dytë (shq.)/calcolatore di seconda generazione (it.)/computer (ang.); klient i postës 

elektronike (shq.)/cliente di posta elettronica (it.)/e-mail client (ang.); pjesëtim i numrave të 

plotë (shq.)/divisione intera (it.)/integer division (ang.); proces në kohë reale (shq.)/processo in 

tempo reale (it.)/real-time task (ang.); sistem në kohë reale (shq.)/sistema in tempo reale 

(it.)/real-time system (ang) etj. 

e.6 emër + mbiemër + emër: 

analizë e orientuar në objekte (shq.)/analisi orientate agli oggeti (it.)/analysis (ang.); bazë aktive 

e të dhënave (shq.)/base di dati attiva (it.)/active database (ang.); bazë hierarkike e të dhënave 

(shq.)/base di dati gerachica (it.)/hierarcy database (ang.); bazë relacionale e të dhënave 

(shq.)/base di dati relazionale (it.)/relational database (ang.); këmbim elektronik i të dhënave 

(shq.)/interscambio eletronico di informazioni (it.)/interchange (ang.); pajisje memorike 

ndihmëse (shq.)/memoria ausiliaria (it.)/auxiliary storage (ang.); vendi i fshehtë i bllokut 

(shq.)/cache dei blocchi (it.)/block cache (ang.) etj. 

e.7 emër + mbiemër + mbiemër: 

video digjital i regjistrueshëm (shq.)/digital video registrabili (it.)/digital video registrable 

(ang.); shtresë e hollë magnetike (shq)/sottile strato magnetico (it.)/thin magnetic layer (ang.);  

shpejtësi lineare konstante (shq.)/velocita lineare constante (it.)/constant linear speed (ang.);  

qark logjik kombinatorik (shq.)/circuito logico combinatorio (it.)/combinational logic circuit 

(ang.); qark logjik sekuencial (shq.)/circuito logico sequenziale (it.)/sequential logic circuit 

(ang.) etj. 

f. Prejardhja e elementeve përcaktuese të termave dhe gjegjëset e tyre në italishte dhe 

anglishte. 

 Togfjalëshat mund të analizohen edhe nga përbërja morfologjike fjalëformuese e elementeve të 

tyre: gjymtyrët përbërëse mund të ndahen në emra, mbiemra të parmë e të prejardhur. 

f.1 emër + emër i paprejardhur: 

adresë e qelizës (shq.)/indirizzo di cella (it.)/cell address (ang.); afrim i pamjes (shq.)/zumare in 

avanti (it.)/zoom in (ang.);  burim drite (shq.)/sorgente luminosa (it.)/light source (ang.); buffer i 

bllokut (shq.)/buffer di blocchi (it.)/block buffer (ang.); cikël i makinës (shq.)/ciclo del 

processore (it.)/machine cycle (ang.); emër i shtegut (shq.)/nome di percorso  (it.)/pathname 

(ang.);  gjatësi e fjalës (shq.)/dimensione di un parola (it.)/word size (ang.); grilë e klasës 

(shq.)/reticolo di classi (it.)/class lattice (ang.) etj.  
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f.2 emër + emër i prejardhur: 

bllokim i paramemories (shq.)/blocco di cache (it.)/cache block (ang.); kontroll i mbipopullimit 

(shq.)/controllo della congestione (it.)/congestion control (ang.); rrjet i telekomunikacionit 

(shq.)/rete di comunicazione (it.)/network (ang.); fajl i nënshkrimit (shq.)/firma file 

(it.)/signature file (ang.); njohje e dorëshkrimit (shq.)/scrittura a mano file (shq.)/handwriting 

file (ang.); kartelë për përhapje (shq.)/carta per diffondere (it.)/card to spread (ang.); kartelë e 

përshpejtuesit (shq.)/scheda di acceleratore (it.)/accerelator card (ang.); pikë degëzimi 

(shq.)/punto di biforcazione (it.)/bifurcation point (ang.) etj.  

f.3 emër + mbiemër i parmë: 

grilë e plotë (shq.)/reticolo complete (it.)/complete lattice (ang.); mi optik (shq.)/mouse ottico 

(it.)/optical mouse (ang.); nivel i jashtëm (shq.)/livello esterno (it.)/external level (ang.); pemë e 

zbrazët (ang.)/albero vuoto (it.)/empty tree (ang.); përpunim paralel (shq.)/elaborazione 

parallela (it.)/parallel processing (ang.); urdhër i rremë (shq.)/istruzione vuoto (it.)/dummy 

instruction (ang.) etj.  

f.4 emër + mbiemër i prejardhur: 

kanal brezgjerë (shq.)/canale a banda larga (it.)/broadband channel (ang.); klient i pangarkuar 

(shq.)/cliente sottile (it.)/thin client (ang.); logjikë e shumëkuptimshme (shq.)/logica fuzzy 

(it.)/fuzzy logic (ang.); pemë e baraspeshuar (shq.)/albero bilanciato (it.)/balanced tree (ang.);  

program ndërveprues (shq.)/programma interattivo (it.)/interactive program (ang.); rrugë e 

nënkuptuar (shq.)/itinerario predefinito (it.)/default route (ang.) etj.   

 Elementët përbërëse të togfjalëshave që kanë shpeshtësi të lartë, në përgjithësi, janë fjalë të vetë 

fushës si: maus - mi - miush (shq.)/mouse (it.)/mouse (ang.); disk (shq.)/disco (it.)/disc (ang.);  

disketë (shq.)/disco floppy (it.)/disco floppy (ang.); informacion (shq.)/informazione 

(it.)/information (ang.); internet (shq.)/reti di reti (it.)/internet (ang.); printer (shq.)/stampante 

(it.)/printer (ang.)/skaner (shq.)/analizatore lessiscale (it.)/scanner (ang.);  kamera (shq.)/ 

telecamera (it.)/camera (ang.); tastierë (shq.)/tastiera (it.)/keyboard (ang.); imejl (shq.)/email 

(it.)/email (ang.) etj. 
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 7.4 Huazimi i termave dhe gjegjëset e tyre në italishte dhe në anglishte 

 Në këtë terminologji ka një mbizotërim të termave të huaj në raport me ato shqipe. Lidhur me 

fushën e informatikës kjo kushtëzohet me fakti se pajisjet dhe pjesët përbërëse të fushës në fjalë 

vijnë nga jashtë. Bashkë me to hyjnë edhe emërtimet përkatëse. Kështu, një pjesë e madhe e 

këtyre emërtimeve huazohen, kryesisht nga gjuha angleze. Krahas kësaj vetë specialistët në 

bashkëpunim me gjuhëtarët krijojnë edhe terma të rinj me brumin e shqipes, por, megjithatë 

pjesën mbizotëruese të leksikut terminologjik e përbëjnë elementet e huazuara. Këtu, krahas 

termave të huaj merren terma edhe nga fusha të ndryshme të dijes nga brenda gjuhe, të cilët 

plotësojnë nevojat e terminologjisë përkatëse. Edhe kjo shtresë leksikore, si të thuash, përbën një 

farë huazimi të brendshëm. Shumë terma të huaj i nënshtrohen ligjeve fonetike e morfologjike të 

shqipes, kurse të tjerë mbeten siç shkruhen në gjuhë të huaj.  Kjo do të thotë se kjo terminologji 

plotëson nevojat e saj nga burime të ndryshme:  

1-nga leksiku i përgjithshëm 

2-nga fushat e tjera të dijes 

3-nga gjuhët e huaja 

Prandaj do të pranonim dy lloje huazimesh: 

a-huazime brenda gjuhe 

b-huazime nga gjuhët e huaja 

7.4.1 Huazime brenda gjuhe  

 Burime të këtij huazimi janë: 

a)fjalë të ardhura nga leksiku i përgjithshëm, por që funksionojnë si terma njëfjalësh. Një vend të 

rëndësishëm zënë termat e ngritur mbi bazën e fjalëve të zakonshme si: pemë (shq.)/albero 

(it.)/tree (ang.); dritare (shq.)/finestra (it.)/window (ang.); fatkeqësi (shq.)/disastro (it.)/disaster 

(ang.); bombë (shq.)/bomba (it.)/bomb (ang.);  flamur (shq.)/indicatore (it.)/flag (ang.); mi-

miush (shq.)/mouse (it.)/mouse (ang.); luftë (shq.)/guerra (it.)/war (ang.); fole (shq.)/posizione 

libera (it.)/slot (ang.); fletë (shq.)/foglia (it.)/leaf (ang.) etj. 

b)fjalë të ardhura nga fushat e tjera të dijes, këtu, në pjesën më të madhe përdoren në përbërje të 

togfjalëshave, por edhe si njësi të veçuar. 

Nga matematika: algjebër (shq.)/algebra (it.)/algebra (ang.) dhe algjebër lineare (shq.)/algebra 

lineare (it.)/linear algebra (ang.); algjebër logjike (shq.)/algebra logica (it.)/logical algebra 

(ang.); matricë (shq.)/matrice (it.)/matrix (ang.) dhe matricë katrore (shq.)/matrice quadrata 

(it.)/square matrix (ang.); matricë x-y (shq.)/x-y matrice (it.)/x-y matrix (ang.); matricë zero 

(shq.)/matrice di zero (it.)/zero matrix (ang.) etj. 
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Nga fizika:  forcë (shq.)/forza (it.)/force (ang.) dhe forcë elektromotore (shq.)/forza 

elettromotrice (it.)/electromotive force (ang.); forcë elektrovizore (shq.)/forza elektrevizore 

(it.)/elektrovizore force (ang.); amplifikator (shq.)/amplificatore (it.)/amplifier (ang.) dhe  

amplifikator diferencial (shq.)/amplificatore differenziale (it.)/defferential amplifier (shq.); 

amplifikator i rrymës alternative (shq.)/ac amplificatore (it.)/ac amplifier (ang.); transistore 

(shq.)/transistor (it.)/transistor (ang.) dhe transistor bipolar (shq.)/transistore bipolar 

(it.)/transistor bipolar (ang.) etj.   

Nga mekanika: çelës (shq.)/chiave (it.)/key (ang.) dhe çelës i mundshëm (shq.)/chiave candidate 

(it.)/candidate key (ang.); çelës kërkimi (shq.)/chiave di ricerca (it.)/search key (ang.); çelës 

public (shq.)/chiave pubblica (it.)/public key (ang.) etj. 

Nga gjuhësia: gjuhë (shq.)/linguaggio (it.)/language (ang.) dhe gjuhë burimore (shq.)/linguaggio 

sorgente (it.)/source language (ang.); gjuhë objektive (shq.)/linguaggio destinazione (it.)/target 

language (ang.); tekst (shq.)/testo (it.)/text (ang.) dhe tekst i shifruar (shq.)/testo cifrato 

(it.)/chipertext (ang.); fjalë  (shq.)/parola (it.)/word (ang.) dhe fjalë e të dhënave (shq.)/parola di 

dati (it.)/data word (ang.), gramatikë (shq.)/grammatica (it.)/grammar (ang.) dhe gramatikë e 

atributit (shq.)/grammatica di attribute (it.)/attribute grammar (ang.) etj. 

7.4.2 Huazime nga gjuhët e huaja 

 Ky grup termash si elemente të huaja të futura në terminologji mund të vështrohen nga ana sesi 

e zbërthejnë përmes strukturës së tyre përmbajtjen konceptore të shënuar prej tyre, çka ka rëndësi 

të veçantë për shkallën e motivimit që realizojnë. Ky fakt ka vlerë të veçantë për terminologjinë, 

sepse sa më i motivueshëm të jetë termi, aq më qartë e zbulon konceptin. Kjo ndihmon, sigurisht, 

për rritjen e cilësisë së terminologjisë, përsosjen e saj në formë dhe në përmbajtje. Pjesët 

përbërëse të tyre përkthehen lehtë në shqip dhe kjo bën që të krijohen edhe kalke shqipe ose 

togfjalësha. Kështu vështruar nga kjo anë mund të dallojmë: 

a)terma të zbërthyeshëm nga forma në gjuhën nga vijnë: fjalë + kalim = fjalëkalim (shq.)/parola 

chiave (it.)/password = pass + word (ang.); hyrje (shq.)/ingresso (it.)input (ang.); dalje 

(shq.)/uscita (it.); nanometer (shq.)/nanometro (it.)/nanometre etj. 

b)terma të pazbërthyeshëm nga forma si: 

Këtu futen terma si të huaj ashtu edhe ata të integruar në sistemin e shqipes, të cilët në formën e 

tyre janë të pandashëm: excel (shq.)/excel (ang.)/excel (ang.); zhvendosje (shq.)/spostamento 

(it.)/shift (ang.); fajl (shq.)/file (it.)/file (ang.); folder (shq.)/cartella (it.)/folder (ang.) etj. 

c)terma me forma forma hibride ose të përziera ku si rregull tema prodhuese është e huaj, ndërsa 

formanti shqip: kodoj (shq.)/codificare (it.)/encode (ang.) - i koduar (shq.)/codificato (it.)/coded 

(ang.); selektoj (shq.)/selezionare (it.)/select (ang.) - selektim (shq.)/selezione (it.)/selection 

(ang.) - i selektuar (shq.)/selettivo (it.)/selective (ang.); reduktoj (shq.)/ridurre (it.)/reduce (ang.) 
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- reduktim (shq.)/riduzione (it.)/reduction (ang.) - i reduktuar (shq.)/ridotto (it.)/reduced (ang.); 

modifikikoj (shq.)/modificare (it.)/modify (ang.) - i modifikuar (shq.)/modificato (it.)/modified 

(ang.);  indeksoj (shq.)/indice (it.)/index (ang.) -  indeksim (shq.)/indicizzazione (it.)/indexing 

(ang.) - i indeksuar (shq.)/indicizzato (it.)/indexed (ang.) etj. 

Huazimet në terminologjinë e informatikës mund t’i klasifikojmë në: 

a)terma të huaj të përshtatur 

Termat e huaj i janë përshtatur sistemit të eptimit të shqipes si: fajl-i (shq.)/file (it.)/file (ang.); 

softuer-i (shq.)/software (it.)/software (ang.); harduer-i (shq.)/hardware (it.)/hardware (ang.); 

printer-i (shq.)/stampante (it.)/printer (ang.); maus-i (shq.)/mouse (it.)/mouse (ang.); displej-i 

(shq.)/videata (it.)display (ang.) etj. 

b)term i huaj i përfshirë në rrethin e elementit fjalëformues shqip: skaner: skanim, i skanuar 

(shq.)/analizzatore lessiscale: scansione, scansionato (it.)/scanner: scanning, scanned (ang.); 

printer: printim, printoj, i printuar (shq.)/stampante: stampa, stampare, stampe (ti.)/printer: 

printing, print, printed (ang.) çka vështirëson procesin e shqipërimit të tyre.  

c)terma me mëdyshje në paraqitjen shkrimore si: sejv dhe save (shq.)/save (it.)/salvare (it.)/save 

(ang.); imejl dhe e-mail (shq.)/email dhe e-mail (it.)/email dhe e-mail (ang.); fajl dhe file 

(shq.)/file (it.)/file (ang.) etj. 

d)komanda të paraqitura në formën shkrimore të huaj si: write (rajt) (shq.)/scrivere (it.)/write 

(ang.); copy (kopi) (shq.)/copiare (it.)/copy (ang.); save as (sejv es) (shq.)/salvare (it.)/save as 

(ang.) etj. 

e)shkurtesa në formën shkrimore të huaj: 

1.FORTRAN (gjuhë programuese) (shq.)/FORTRAN (it.)/ FORTRAN (FORmula TRANsator) 

(ang.); ISOC (Shoqëri e internetit) (shq.)/ISOC (it.)/ ISOC (Internet SOCiety) (ang.) etj. 

2.cungim fjale: kilobajt (shq.)/kilobyte (it.)/kbyte (kilo byte) (ang.); kilobit (shq.)/kilobit (it.)/kbit 

(kilo bit) (ang.) etj. 

3.shkurtime, shkronjat e para: PC (kompjuter personal) (shq.)/PC (calcolatore personale) 

(it.)/PC (personal computer ) (ang.); CPU (njësia qendrore e përpunimit; procesori qendror) 

(shq.)/CPU (unita centrale di elaborazione, processore) (it.)/CPU (Central Processing Unit) 

(ang.) etj. 
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7.5 Shkurtesat dhe gjegjëset e tyre ne italishte dhe anglishte 

 Shkurtesat zënë vend të rëndësishëm në terminologjinë në fjalë pasi ato zëvendësojnë njësi 

gjuhësore të gjata terminologjike. Shumica e tyre nuk jepen të shqipëruara, meqë sit ë tilla 

takohen shpesh në letërsinë shkencore-teknike të kësaj fushe, si edhe në publicistikë, si ROM, 

RAM, CD, LED, MOSFET, LAN. Disa prej tyre edhe emërzohen si LED-i, RAM-i etj.
67

 

Ato krijohen me anën e disa mënyrave:
68

 

a.Nëpërmjet shkronjave të para të elementëve përbërëse të togfjalëshit, e cila paraqitet si  rruga 

më e rëndomtë, kryesisht nga anglishtja. Këto si rregull jepen zakonisht siç merren nga gjuhët e 

huaja. Më poshtë po paraqesim një grup shkurtesash në të tria gjuhët së bashku me emërtimet e 

gjata. 

ANSI (Instituti nacional amerikan për standarde) (shq.)/ANSI (Instituto Nazionale Americano 

per la Normalizzazione) (it.)/ANSI (American National Standards Institute) (ang.); API 

(ndërfaqe e programimit të aplikacioneve) (shq.)/API (interfaccia per la programmazione di 

applicazione) (it.)/API (application programming interface) (ang.); ASIC (qark i integruar për 

funksion të posaçëm) (shq.)/ASIC (circuito integrato specializzato per un’applicazione) 

(it.)/ASIC (Application Specific Integrated Circuit) (ang.); PC (kompjuter personal) (shq.)/PC 

(calcolatore personale (it.)/PC (personal computer ) (ang.); CPU (njësia qendrore e përpunimit; 

procesori qendror) (shq.)/CPU (unita centrale di elaborazione, processore) (it.)/CPU (Central 

Processing Unit) (ang.); ECL (logjikë me emiterë të çiftuar) (shq.)/ECL (logica ad accopiamento 

di emettitore) (it.)/ECL (emitter coupled logic) (ang.) etj. 

b.Shkurtesa në formën shkrimore të huaj: 

1.akronime: ALGOL (gjuhë programuese ose algoritmike) (shq.)/ALGOL (linguaggio di 

programmazione) (it.)/ALGOL (ALGOrithmic Language) (ang.); FORTRAN (gjuhë 

programuese)/FORTRAN (it.)/ FORTRAN (FORmula TRANsator); ISOC (Shoqëri e internetit) 

(shq.)/ISOC (it.)/ ISOC (Internet SOCiety) etj. 

2.cungim fjale: kilobajt (shq.)/kilobyte (it.)/kbyte (kilo byte) (ang.); kilobit (shq.)/kilobit (it.)/kbit 

(kilo bit) etj. 

3.shkurtime, shkronjat e para: ASIC (qark i integruar për funksion të posaçëm) (shq.)/ASIC 

(circuito integrato specializzato per un’applicazione) (it.)/ASIC (Application Specific Integrated 

Circuit) (ang.); PC (kompjuter personal) (shq.)/PC (calcolatore personale (it.)/PC (personal 

computer ) (ang.); CPU (njësia qendrore e përpunimit; procesori qendror) (shq.)/CPU (unita 

centrale di elaborazione, processore) (it.)/CPU (Central Processing Unit) (ang.) etj. 
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7.6 Shqipërimi dhe gjegjëset e termave të shqipëruara në italishte dhe anglishte 

 Puna për shqipërimin e terminologjisë zhvillohet në kuadrin e një veprimtarie të gjerë e të 

organizuar, e cila bën pjesë në lëvizjen gjuhësore për pastrimin e pasurimin e gjuhës standarde 

shqipe. Në këtë drejtim orientohet edhe puna për sistemin e terminologjisë, e cila ecën krahas 

përpunimit të saj, çka gjen pasqyrim në fjalorët terminologjikë të fushave të ndryshme të dijes. 

 Fjala shqipe e bën sistemin jo vetëm më të kuptueshëm, por edhe më të lidhur e më të 

motivueshëm. Po ashtu shqipërimi i termave bëhet për të lehtësuar të kuptuarit e koncepteve të 

një fushe, siç është edhe fusha e informatikës. Sa më parë të bëhet kjo, aq më shpejt do të 

mësohen të përshtaten specialistët si edhe shqipfolësit në përgjithësi me termat e rinj shqip që 

futen në gjuhë si, p.sh, mi ose miush
69

 për maus (shq.)/mouse (it.)/mouse (ang.); fjalëkalim për 

pasuërd (shq.)/parola chiave (it.)/password (ang.) etj.  

Duke u nisur nga fakti se fusha e informatikës është një fushë e re dije dhe  zgjerohet me 

koncepte të reja, atëherë del se edhe terminologjia e saj është gjithnjë e në zhvillim e pasurohet 

me terma të rinj. Kjo bën që edhe termat e rinj kur hyjnë në leksikun tonë do të krijojnë probleme 

në lidhje me përkthimin apo me shqipërimin e tyre. Prandaj, në këtë fushë krijohen probleme 

sidomos me përballjen e termave të huaj, me vlerësimin e tyre, me zëvendësimin me term shqip 

etj.  

 Nëse e shohim leksikun e fushës në fjalë në pamje të përgjithshme, atëherë do të vërejmë dy 

grupe njësish: 

1)leksikun joterminologjik dhe terminologjik që nuk lidhet drejtëpërdrejtë me këtë fushë. 

2)leksikun terminologjik të fushës përkatëse 

 Ndërsa leksiku i grupit të parë merret i gatshëm nga fusha të tjera, pra, trashëgon pak a shumë 

anët e mira e të këqija të tij, lidhur me shkallën e shqipërimit dhe të njësimit, leksiku i grupit të 

dytë pasqyron në përgjithësi, punën që ecën në caqet e kësaj fushe si: përforcues për amplifikator 

(shq.)/amplificatore (it.)/amplifier (ang.) definicion për përkufizim (shq.)/definizione 

(it.)/definition (ang.);  destinacion për vendmbërritje (shq.)/destinazione (it.)/destination (ang.); 

interfejs për ndërfaqe (shq.)/interfaccia (it.)/interface (ang.) etj. 

 Ndërkaq në tekstet mësimore vihet re se për shumë fjalë ose përdoret termi i huaj ose ndeshen 

paralelisht edhe fjala e huaj edhe fjala shqipe si: selektoj - zgjedh - përzgjedh (shq.)/selezionare 

(it.)/select (ang.); password - fjalëkalim (shq.)/parola chiave (it.)/password (ang.) i memorizuar - 

i kujtesuar/i ruajtur (shq.)/memorazzata (it.)/memorized (ang.) etj. 

Nga pikëpamja e mundësisë së termave të huaj për t’u shqipëruar ose jo paraqiten tri zgjidhje: 
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a)Term i huaj i përdorur dendur edhe për një kohë të gjatë, është më i vështirë të nxirret prej 

gjuhe, psh, absorboj në vend të përthith (shq.)/assorbire (it.)/absorb (ang.); aplikacion në vend 

të zbatim (shq.)/applicazione (it.)/application (ang.); android në vend të sinjeri (shq.)/androide 

(it.)/android (ang.); konektor në vend të lidhëzor (shq.)/connectore (it.)/connector (ang.); 

kontrast në vend të kundërshti (shq.); contrasto (it.)/contrast (ang.); kompresion për ngjeshje 

(shq.)/compressione (it.)/compression (ang.); transmetim në vend të tejçim (shq.)/trasmissione 

(it.)/transmission (ang.) dhe kapacitet për nxënësi (shq.)/capacita (it.)/capacity (ang.) etj. 

b)Termat me kuptime specifike paraqesin vështirësi në shqipërim: bit, RAM. Kështu vetëm për 

termin fajl paraqiten katër variante: fajl - file - dosje - skedë (shq.)/file (it.)/file (ang.) ose për 

tastierë jepen tastierë - tasturë - kibord (shq.)/tastiera (it.)/keyboard (ang.) etj. 

c)Terma me kuptime  më konkrete mund të dalin më lehtë nga përdorimi, sesa termat me 

kuptime më të ngushta; si psh: për përforcues kemi amplifikator (shq.)/amplificatore 

(it.)/amplifier (ang.) për përshtatës kemi adapter (shq.)/adattore (it.)/adapter (ang.) për 

faqeshenjues kemi bookmark  (shq.)/segnalibro (it.)/bookmark (ang.) etj. 

 Në pjesën më të madhe procesi i shqipërimit të termave është objekt i punës së specialistëve dhe 

gjuhëtarëve terminologë. Ata krijojnë terma nga brumi i shqipes ose ngrenë në terma fjalët e 

leksikut të përgjithshëm si për emërtimin e koncepteve të reja, ashtu dhe për zëvendësimin e 

termave të huaj. 

 Jo rrallë ndodh që autorët e teksteve apo fjalorëve ose specialistët e fushës, duke krijuar në 

mënyrë të pavarur terma të rinj, e ngarkojnë këtë terminologji me terma dysorë, të cilët e 

rëndojnë atë me elemente të panevojshme, duke krijuar edhe pështjellim në të kuptuarit e 

përmbajtjes së koncepteve. Megjithatë në disa raste përmes mjeteve fjalëformuese arrihet të 

realizohet një diferencim kuptimor ndërmjet termave, çka i përgjigjet edhe barasvlerësve të huaj 

si: regjistrim - regjistresë (shq.)registrazione (ang.)/registration (it.); konstruktim - konstruktesë 

(shq.)/costruzione (it.)/construction (ang.); projektim - projektesë (shq.)/progettazione 

(it.)/designing (ang) etj. 

 Për termat upload dhe download të anglishtes më të përshtatshëm do të ishin barasvlerësit 

mbart-zhbart sesa ngarkoj-shkarkoj. Për çiftin file-folder duhet parapëlqyer çifti skedar-dosje i 

shqipes. termi update duhet përkthyer përditësoj. Nga përditësoj kemi përditësim dhe i 

përditësuar
70

. 

 Kjo gjendje, nga njëra anë, e rëndon terminologjinë, por nga ana tjetër, krijon mundësi për të 

përzgjedhur termat më të përshtatshëm ndërmjet çifteve dysore, si psh, përshtatës për adapter, 

fjalëkalim për pasuërd. 

                                                             
70

 N.Caka “Terminologjia e informatikës në gjuhën shqipe dhe standardizimi i saj në fjalorë” në “Leksikologjia 

shqipe-trashëgimi dhe perspektivë”, Tiranë, 2005. 
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 Në bazë të emërtimit të objektit (skaner, printer) krijohen mikrosisteme termash brenda fushës 

si: skaner: skanim, i skanuar (shq.)/analizzatore lessiscale: scansione, scansionato (it.)/scanner: 

scanning, scanned (ang.); printer: printim, printoj, i printuar (shq.)/stampante: stampa, 

stampare, stampe (ti.)/printer: printing, print, printed (ang.) çka vështirëson procesin e 

shqipërimit të tyre.  
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KREU VIII 

DUKURITË SEMANTIKE 

8.1 Çështje të përgjithshme 

 Mungesa e një terminologjie të njësuar pa mëdyshje e vështirëson përdorimin e efektshëm të 

pajisjeve dhe të programeve kompjuterike nga ana e vetë specialistëve, por edhe përdoruesve të 

zakonshëm. Kështu që, krijohet një situatë dyformëshe, si p.sh ka përdorime që mund të 

interpretohen: kompjuter - ordinator - makinë llogaritëse - makinë elektronike llogaritëse - 

pajisje elektronike që shërben për ruajtjen dhe përpunimin e informacionit - mjet 

llogaritës(shq.)/elaboratore - calcolatore - computer (it.)/computer (ang.); monitor - displej - 

ekran (shq)/videata - visualizzazione (it.)/display (ang.); fajl - fushë – skedë(shq.)/file (it.)/file 

(ang.); dosje - folder(shq.)/cartella (it.)/folder (ang.) etj. Kështu që del edhe nevoja e ngutshme 

për standardizimin e terminologjisë së informatikës, së paku të asaj pjese që tashmë ka hyrë në 

përdorim të gjerë, jo vetëm profesional, por edhe të përgjithshëm. Një tjetër dukuri që vihet re në 

këtë terminologji është shumëkuptimësia e termave, e cila krijon vështirësi në të kuptuarit e saktë 

të domethënies së termave, siç vihet re në njësitë e dykuptimshme: displej (shq.)/schermo 

(it.)/display (ang.); çelës (shq.)/chiave (it.)/key (ang.); karakter (shq.)/carattere (it.)/character 

(ang.); font (shq.)/font (it.)/font (ang.); lak (shq.)/anello (it.)/loop (ang.); unazë (shq.)/anello 

(it.)/ring (ang.) etj. Vetë termi kompjuterizoj është i shumëkuptimshëm : 

1.“hedh në kompjuter”  2.“përpunoj në kompjuter” 3.“paraqes në kompjuter”. 

 Një rrugë e mirë, por dhe e vështirë për standardizimin e kësaj terminologjie është futja në 

përdorim e termave të përcaktuar e të mirëpërkufizuar, të cilët do të përdoreshin rrjedhshëm në të 

gjithë dokumentet e në të gjitha tekstet shkollore, profesionale e shkencore të vendit. Kjo bën të 

nevojshëm edhe hartimin e një fjalori të informatikës me përkufizime. Ky fjalor, nëpërmjet 

përkufizimeve përcakton kufijtë e termave të afërt, si ndërmjet dosje dhe folder, ashtu edhe 

mënjanon sinoniminë absolute, si ndërmjet kompjuter dhe ordinator etj. 

 Terminologjia është pjesë përbërëse e leksikut të gjuhës  dhe si e tillë në të takohen dukuritë 

semantike, të tilla si polisemia, homonimia, antonimia, sinonimia, të cilat shfaqen në të me 

veçoritë e tyre specifike.  

 Siç është theksuar me të drejtë, në mënyrë të veçantë dukuri të tilla si polisemia dhe sinonimia 

krijojnë pështjellim në të kuptuarit e përpiktë të koncepteve. Vihet re lehtë se krijohen vështirësi 

në komunikimin ndërmjet specialistëve ose kur në një tekst të shkruar nga fusha e një specialiteti 

të caktuar, sikurse nga fusha e informatikës, për një koncept kemi dy-tre terma, ose një term që 

shënon dy-tre koncepte.  

 Antonimia si dukuri semantike shpreh kundërvënien ndërmjet koncepteve dhe kjo në 

terminologji, ndryshe nga sinonimia dhe polisemia, bën që konceptet të zbulohen më qartë nga 
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termat që kundërvihen si: aktivizim - çaktivizim (shq)/attivazione - disattivazione (it.)/activation - 

deactivation (ang.); kodim - dekodim (shq.)/codifica - decodifica (it.)/coding - decoding (ang.);  

frgmentoj - shfragmentoj (shq.)/frammentare - deframmentare(it.)/fragment - defragment (ang.); 

fragmentim - shfragmentim (shq.)/frammentazione - deframmentazione (it.)/fragmentation - 

defragmentation (ang.); kompilues - shkompilues (shq.)/compilatore - decompilatore 

(it.)/compiler - decompiler (ang.); multiplekser - demultiplekser (shq.); multiplicatore - 

demultiplicatore (it.)/multiplexer - demultiplexer (ang.); shifroj - deshifroj (shq.)/cifrare - 

decifrare (it.)/encipher - decipher (ang.) etj. Si e tillë antonimia, edhe në terminologji, shfaqet si 

anë e karakterit sistemor të termave.   

8.2 Polisemia dhe gjegjëset e termave në italishte dhe anglishte. 

 Polisemia si koncept i përgjithshëm është dukuria e shprehjes nga një shenjë e kuptimeve pak a 

shumë të ndryshme të lidhura me njëra tjetrën mbi bazën e një kuptimi të përbashkët, të 

kuptimeve të afërta ose edhe disi të largëta. Nga kjo anë në gjuhën e përgjithshme ajo del si 

dukuri sistemore në rrafshin e përmbajtjes së fjalëve, prandaj si e tillë është pozitive, shprehje e 

larmisë së gjuhës. Në kundërshtim me këtë anë të saj në gjuhën e përgjithshme, në terminologji 

ajo del si dukuri negative. Vetëkuptohet se shprehja e disa koncepteve nga një term krijon 

pështjellim në të kuptuarit e vetë konceptit, prandaj sinonimia del si e papranueshme, ndonëse 

është e pranishme në terminologji. Nga ana tjetër në terminologji kufijtë ndërmjet polisemisë dhe 

homonimisë prishen, meqë me të dyja rastet shenja shpreh koncepte të ndryshme, qoftë të afërta, 

qoftë të largëta, prandaj edhe polisemia mund të shihet si homonimi
71

. Kështu p.sh, në gjuhën e 

përgjithshme kuptimet e shprehura nga fjala fole janë shfaqje të polisemisë (shumëkuptimësisë). 

Në të kundërt me këtë, në terminologji fole1 (zogu) - fole2 (disku), nga e njëjta shenjë shprehen 

dy koncepte të ndryshme, pavarësisht se janë të afërt ose të largët njëri nga tjetri, prandaj në këtë 

rast mund të nxirret përfundimi se kemi të bëjmë me dy shenja të ndryshme: fole1 - fole2, pra, 

homonimi. Megjithatë, nëse marrim parasysh faktin se edhe në terminologji vërehen shkallë të 

ndryshme të largësisë së koncepteve njëri nga tjetri, të shprehura nga e njëjta shenjë, atëherë 

mund të themi se edhe këtu mund të flasim për polisemi, kur konceptet janë shumë të afërta 

(d.m.th, jo shumë të dallueshëm njëri nga tjetri si grumbull1 (sendesh) - grumbull2 (të dhënash) 

dhe për homonimi, kur largësitë ndërmjet koncepteve janë relativisht të largëta, si: sektor1 (i një 

institucioni) - sektor2 (i diskut), fole1 (e zogut) - fole2 (e diskut). Këtu duhet të futen sidomos 

rastet, kur e njejta shenjë trajtohet në dy funksione, d.m.th, si fjalë: fole1 (zogu) dhe si term fole2 

(disku). 

  Siç e theksuam më sipër, në terminologji, polisemia dhe homonimia shkruhen tek njëra-tjetra, 

por, megjithatë duke u nisur nga shkalla e largësisë ndërmjet koncepteve, edhe këtu, kur 

konceptet janë të afërta mund të flitet për polisemi, se kur janë të largëta, kemi të bëjmë me 

homonimi. Sigurisht ky konceptim është subjektiv dhe relativ. 
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 Xh.Lloshi “Rreth disa shfaqjeve të ndikimit të homonimisë në gjuhën shqipe” në “Studime mbi leksikun”, Tiranë, 

1972. 
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 Dukuria e polisemisë, d.m.th, kur konceptet janë të afërta, mund të vështrohen në dy rrafshe: 

1-në rrafshin e leksikut të gjuhës së përgjithshme dhe në atë të terminologjisë  

2- në rrafshin ndërmjet terminologjive 

fole: 1. (fjalë e zakonshme) “çerdhe zogjsh”/nido (it.)/nest (ang.). 

         2.(term) (ushtri) “vendi ku rri fisheku”/slot di espansione - posizione libera (it.)/expansion          

slot - slot (ang.).          

         3. (inf) “vend ku futet disku”/slot di espansione - posizione libera (it.)/expansion slot - slot   

(ang.).          

kopje: 1. (fjalë e zakonshme) “dorëshkrim, vepër arti e riprodhuar”/copia (it.)/copy (ang.). 

            2. (term, inf) “riprodhim i një të dhëne nga kompjuteri”/copia (it.)/copy (ang.). 

brez: 1. (fjalë e zakonshme) “tërësia e njerëzve të një moshe ose të afërt që lidhen                           

            nga veprimtaria e njëjtë”/banda (it.)/band (ang.).   

          2.(kompjuterash) “tërësi kompjuterash që lidhen nga veprimtaria e njëjtë në    

               një periudhë të caktuar kohe”/banda (it.)/band (ang.).   

degë: 1. (fjalë e zakonshme) “degë peme”/ramo (it.)/branch (ang.) 

        2. (inf.) “degë të dhënash”/ramo - diramazione (it.)/branch (ang.) 

fqinjë: 1.(fjalë e zakonshme) “banori afër nesh”/adiancente - vicino (it.)/adjacent - neigbour 

(ang.). 

          2. (inf.) /adiancente - vicino (it.)/adjacent - contiguos (ang.).  

mi: 1. (fjalë e zakonshme) “kafshë”/mouse (it.)/mouse (ang.). 

      2.(inf.)/mouse (it.)/mouse (ang.). 

pemë: 1.(fjalë zakonshme) “dru”/albero (it.)/tree (ang.). 

          2.(inf.) “pemë të dhënash”/albero (it.)/tree (ang.). 

shteg: 1.(fjalë e zakonshme) “vend i hapur në një gardh apo mur”/cammino (it.)/path (ang.). 

          2.(inf.)/cammino (it.)/path (ang.). 

varg: 1.(fj.zak.) “sende të një lloji të shkuara në pe, tel”/stringa (it.)/string (ang.). 
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         2.(inf.) “varg të dhënash”/stringa (it.)/string (ang.). 

 Në këtë mënyrë një fjalë e leksikut të përgjithshëm e ngritur në nivelin e termit mund të jetë e 

dykuptimshme, njëri kuptim është ai fillestar, që e ka fjala e zakonshme ose fjala që është 

përdorur si term në një terminologji tjetër dhe kuptimi i dytë është ai terminologjik që lidhet me 

terminologjinë përkatëse. 

 Ndryshe nga se mund të vihet re në leksikun e gjuhës së përgjithshme ku caku i kuptimeve të 

shënuara nga një fjalë mund të jetë i papërcaktuar, në terminologji, caku ndërmjet kuptimeve 

(koncepteve) të shënuara nga e njëjta shenjë (si fjalë dhe si term) është më i përcaktuar. Kalimet 

nga njëri koncept (kuptim) te tjetri janë më të dallueshme, çka lidhet edhe me përpikmërinë e 

kuptimeve (koncepteve) që përbëhen brenda një shenje. 

 Rastet e funksionimit të polisemisë shfaqen në shkallëzime me largësi të ndryshme kuptimore 

nga më e afërta tek më e largëta. Largësitë kuptimore mund të zbulohen nga valencat e fjalëve në 

lidhjet e tyre me fjalët e tjera, të cilat i paraqesim në kllapa. 

Grumbull  1.grumbull (sendesh) (shq.)/partita (it.)/batch (ang.) 

                 2.grumbull (njerëzish) (shq.)/gruppo (it.)/crowd (ang.) 

                 3.grumbull (të dhënash) (informacioni) (shq.)/grappolo (it.)/cluster (set) (ang.) 

 Në raste të caktuara për ta paraqitur konceptin në mënyrë më të tejdukshme termi jepet në 

përbërje të togfjalëshit si element i përcaktuar nga një element përcaktues, krahas paraqitjes së tij 

si njësi më vete si: grumbull (shq.)/grappolo (it.)/cluster (ang.) dhe grumbull të dhënash 

(shq.)/insieme dei dati (it.)/data set (ang.), dritare (shq.)/finestra (it.)/window (ang.) dhe dritare 

aktive (shq.)/finestra attiva (it.)/active window (ang.) etj. 

8.3 Termat homonimë dhe gjegjëset e tyre në italishte dhe anglishte 

 Homonomia është gjithashtu një dukuri tjetër semantike që shfaqet në terminologjinë e 

informatikës, e cila del si lidhje kuptimesh (konceptesh) brenda një shenje (termi) ose kur shenja 

funksionon si fjalë dhe si term. Siç e kemi theksuart më lart kufiri ndërmjet polisemisë dhe 

homonimise është aq i papërcaktuar në fushën e terminologjisë, saqë polisemia mund të 

vështrohet si e rrëgjuar në homonimi. Megjithatë ekzistojnë raste, kur kuptimet brënda termave 

ose fjalëve që funksionojnë si terma dhe si fjalë janë shumë të largëta me njëra tjetrën aq sa çon 

në homonimi. Kështu, psh, tek termi karakter (shq.)/carattere (it.)/character (ang.) kuptimi i 

parë  i tij është “tip, temperament i njeriut” dhe përdoret në fushën e psikologjisë. Në fushën e 

informatikës në një kuptim (koncept) krejt të ndryshëm “shkronjë, numër”. Pra, si homonime më 

të spikatura, të dallueshme nga polisemia, mund të shërbejnë rastet kur largësitë kuptimore 

brenda një shenje (termi) janë të atilla, saqë e njëjta shenjë mund të interpretohet si e ndashme në 

dy shenja të ndryshme. 
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 a)kështu, kemi homonimi me kuptime të afërta, të cilat mund të interpretohen edhe si polisemi. 

 Largësitë kuptimore (konceptore) vijnë duke u zmadhuar, çka ka rëndësi për të përcaktuar 

kufirin ndërmjet polisemisë dhe homonimisë. 

Po sjellim si shembuj  raste që sillen si homonimi në terminologji, të cilat mund të konsiderohen 

të rralla. 

 fole1 (zogu) (shq.)/nido (it.)/nest (ang.) 

fole2 (disketë) (inf.) (shq.)/slot di espansione - posizione libera (it.)/expansion slot (slot (ang.)          

sektor1 (i një institucioni) (shq.)/settore (it.)/sector (ang.) 

sektor2 (i diskut) (shq.)/settore (it.)/sector (ang.)      

dritare1 (shtëpie) (shq.)/finestra (it.).window (ang.) 

dritare2 (dokumenti ) (inf.) (shq.)/finestra (it.)/window (ang.) 

dritare3 (disketë) (inf.) (shq.)/finestra (it.)/window (ang.) 

qelizë1 (e indit) (biologji) (shq.)/cella (it.)/cell (ang.) 

qelizë2 (e kujtesës) (inf.) (shq.)/cellula (it.)/cell (ang.) 

sjellje1 (e njeriut) (shq.)/comportamento (it.)/behavior (ang.) 

sjellje2 (të dhënash) (inf.) (shq.)/comportamento - funzionamento (it.)/behavior (ang.) 

flamur1 (i një shteti) (shq.)/indicatore (it.)/flag (ang.) 

flamur2 (tregues) (inf.) (shq.)/indicatore (it.)/flag (ang.) 

bombë1 (ushtri) (shq.)/bomba (it.)/bomb (ang.) 

bombë2 (logjikë) (inf.) (shq.)/bomba (it.)/bomb (ang.) 

8.4  Termat sinonimë dhe gjegjëset e tyre në italishte dhe anglishte 

 Sinonimet në përgjithësi përcaktohen si “fjalë të ndryshme me kuptim të njëjtë a të përafërt”. 

Në terminologji të ndryshme, si rregull, ndërmjet termave nuk duhet të ketë sinonime, sepse kjo 

bie në kundërshtim me vetinë e njëkuptimësisë së termave, sidomos kur flitet për sinonime të 

krijuar në bazë të afërsisë së koncepteve. Lidhjet e termave në bazë të një koncepti të njëjtë bën 

që sinonimia në terminologji të shfaqet në formën e dysorëve. Prania e sinonimeve në 

terminologji shihet si një anë e dëmshme, meqë prania e një çifti a një vargu termash për një 

koncept çon në mbingarkesë të sistemeve terminologjike, çka bën që të krijohen edhe 
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pështjellime në të kuptuarit e përmbajtjes së teksit, në cënimin e kufijve ndërmjet koncepteve, 

kështu, p.sh, ka raste kur edhe në terminologjinë e informatikës përdorimi i termave të ndryshëm 

për një koncept, duket sikur kemi të bëjmë edhe me koncepte të ndryshme si kompjuter - 

ordinator (shq.)/calcolatore - elaboratore - computer (it)/computer (ang.); folder-dosje 

(shq.)/cartella (it.)/folder (ang.) etj. 

 Shkaqet e lindjes së sinonimisë në terminologji janë pjesërisht të përbashkëta me ato të gjuhës 

në përgjithësi e pjesërisht të ndryshme. Si shkaqe të përbashkëta mund të sillen rastet e 

përdorimit të emërtimeve të huaja, dukuri kjo e përhapur në terminologjinë në fjalë. 

Në terminologjinë e informatikës bëhen shkak për terma sinonimë: 

a)përdorimi i termit shqip krahas termit të huaj ose përdorimi i termit të huaj krahas termit shqip: 

definicion - përkufizim (shq.)/definizione (it.)/definition (ang.); meny - listë (shq.)/menu 

(it.)/menu (ang.); sinjalizim - paralajmërim (shq.)/segnalazione (it.)/signaling (ang.); i 

adaptueshëm - i përshtatshëm (shq.)/adattabile (it.)/adatable (ang.); sejv - ruaj (shq.)/salvare 

(it.)/save (ang.); selektoj - zgjedh (shq.)/selezionare (it.)/select (ang.) etj. 

 b)emërtimi i dukurive, i objekteve nga anë të ndryshme si : 

ordinator – kompjuter - makinë llogaritëse - pajisje llogaritëse elektronike - mjet llogaritës 

(shq.)/calcolatore - elaboratore - computer (it.)/computer (ang.)/ imejl - postë elektronike 

(shq.)/email - e-mail - posta elettronica (it.)/email - e-mail - elettronic mail (ang.); adapter linjor 

- përshtatës linjor (shq.)/adattore di linea (it.)/linea adaptor (ang.); asembler - përkthyes 

programesh të shkruara në asembler në kod të makinës (shq.)/assemblatore (it.)/assembler 

(ang.) etj. 

c)emërtimi i shkurtuar i objektit, i dukurisë, i veprimit krahas emërtimit të plotë, .psh: 

CD-kompak disk (shq.)/CD-compact disc (it.)/CD-comapct disc (ang.); PC-kompjuter personal 

(shq.)/computer personale - elaboratore personale - calcolatore personale (it.)/PC - personal 

computer (ang.); DVD-videodisk digjital (shq.)/DVD-digital versatile disk (it.)/DVD-digital 

versatile disk (ang.) etj. 

 Lidhur me termat sinonimë mund të paraqesim edhe dy probleme të tjera, që lidhen me analizën 

e përkatësisë leksiko-gramatikore dhe të anës strukturore të tyre. 

1)Mundësitë e gjuhës për formimin e çifteve apo vargjeve sinonimike nga pikëpamja e 

përkatësisë leksiko-gramatikore të sinonimeve janë të gjera. Kështu mund të krijohen 

marrëdhënie sinonimike ndërmjet njësive të njëjta leksiko-gramatikore dhe sintaksore. 

a)terma emra 



129 
 

kërkim - hulumtim (shq.)/ricerca (it.)research (ang); informacion - të dhëna (shq.)/informazioni 

(it.)/information (ang.); korrektim - korrigjim (shq.)/correzione (it.)/correction (ang); 

konvencion - shenjë (shq.)convenzione (it.)/convention (ang.); modulim - formësim 

(shq.)/modulazione (it.)/modulation (ang.); shërbyes - server (shq.)/servente (it.)/server (ang.);    

selektim - përzgjedhje (shq.)/selezione (it.)/selection (ang.) etj. 

b)terma mbiemra 

i adaptueshëm - i përshtatshëm (shq.)/adattabile (it.)/adaptable (ang.); i selektuar - i pikasur 

(shq.)selettivo (it.)/selective (ang.) i ruajtur - i zgjedhur (shq.)/selezionato (it.)/selected (ang.); i 

fiksuar - i palëvizshëm (shq.)/stazionario (it.)/stationary (ang.); global - gjithpërfshirës 

(shq.)/globale (it.)/global (ang.); real - i vërtetë (shq.)/reale (it.)/real (ang.); i rezervuar - i 

ruajtur (shq.)/riservato (it.)/reserved (ang.); adaptues -përshtatës (shq.)/adattabile (it.)/adaptive 

(ang.) etj. 

c)terma folje 

printoj - shtyp (shq.)/stampa (it.)/print (ang.); kërkoj - hulumtoj (shq.)/esplorare (ang.)/explorer 

(ang.);  transmetoj - përçoj (shq.)/rele (it.)/relay (ang.); adresoj - drejtoj (shq.)indirizzo 

(it.)address (ang.); arkivoj - ruaj (shq.)/archivio (it.)/archive (ang.); kompjuterizoj - shtyp 

(shq.)/computerizzare (it.)/computerize (ang.);  hyj - futem (shq.)/accesso (it.)/access (ang.) etj.  

d)terma togfjalësh 

imejl - postë elektronike (shq.)/email - e-mail - posta elettronica (it.)/email - e-mail - electronic 

mail (ang.); font - komplet gërmash - terësi shenjash (shq.)/fonte (it.)/font (ang.); printer - pajisje 

shtypi (shq.)/stampante (it.)printer (ang.); kompjuter - makinë llogaritëse elektronike 

(shq.)/calcolatore - elaboratore -computer (it.)/computer (ang.); procesor - përpunim 

informacioni (shq.)/processore (it.)/processor (ang.); laptop -kompjuter lëvizës (shq.)/computer 

portatile (it.)/laptop (ang.) etj. 

2)Klasifikimet mund të kenë të bëjnë edhe me marrëdhënie sinonimike ndërmjet termave, 

vështruar nga pikëpamja e raporteve gjuhë e huaj-shqip, si edhe nga ana e përbërjes strukturore. 

1.Termat shqip-shqip 

a) term shqip-term shqip 

kërkim - humultim (shq.)/ricerca (it.)/research (ang.); hyj - futem (shq.)/accesso (it.)/access 

(ang.) etj. 

b)togfjalësh shqip - togfjalësh shqip 
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regjistrim aktiv - regjistresë aktive (shq.)/registrazione attiva (it.)/active registration (ang.); 

tejçim i programit -  përçim i programit (shq.)/elaborare il programma (it.)/devising the 

program (ang.) etj. 

2. Terma të huaj dhe terma shqip 

a)togfjalësh i  huaj ose hibrid-tog i huaj ose hybrid  

editor i fonteve - redaktor i fonteve (shq.)/editor di font (it.)/font editor (ang.); adresë e 

instruksionit - adresë e komandës (shq.)/indirizzio di istruzzione (it.)/instruction address (ang.) 

etj. 

b)togfjalësh shqip ose hibrid - togfjalësh i huaj ose hibrid 

lexim i kujtesës - lexim i memories (shq.)memoria di lettura (it.)/reading memory (ang.);  

ndërfaqe serike - interfejs serik (shq.)/interfaccia seriale (it.)/serial interface (ang.); pajisje 

përçuese - pajisje transmetuese (shq.)broadcast equipment (it.)/broadcast equipment (ang.); 

shikues i skedës - shikues i fajlit (shq.)/visualizzatore di file (it.)/file viewer (ang.) etj. 

c)termi huaj-term shqip 

klient - përdorues (shq.)/ cliente (it.)/client (ang.); maus - mi (miush) (shq.)/mouse (it.)/mouse 

(ang.); skedë - skedar (shq.)/cartella (it.)/file (ang.); printer - shtypës (shq.)/stampante 

(it.)/printer (shq.); real - i vërtetë (shq.)/reale (it.)/real (ang.); stabilitet -qëndrueshmëri 

(shq.)/stabilita (it.)/stability (ang.); relacion - marrëdhënie (shq.)/relazione (it.)/relation (ang.); 

ristartim - rinisje (shq.)/ricomincia (it.)/restart (ang.); modifikim - përndryshim (shq.)/modifica 

(it.)/modification (ang.); proporcional - përpjestimor (shq.)/proporzionale (it.)/proportional 

(ang.); dimensional - përmasor (shq.)/dimensionale (it.)/dimensional (ang.) etj. 

d)term i huaj – togfjalësh shqip 

imejl - postë elektronike (shq.)/email - e-mail - posta elettronica (it.)/email - e-mail - elettronic 

post (ang.); asembler - përthyes programesh të shkruara (shq.)/assemblatore (it.)/assembler 

(ang.); printer - pajisje shtypi (shq.)/stampante (it.)/printer (ang.) kompjuter - makinë 

elektronike llogaritëse (shq.)/calcolatore - elaboratore - computer (it.)/computer (ang.); font - 

tërësi shenjash (shq.) /fonte (it.)/font (ang.); procesor - përpunim informacioni (shq.)/processore 

(it.)/processor (ang.) etj. 

 Mbi bazën e paraqitjes së çifteve sinonime mund të bëhen edhe vlerësime për funksionimin e 

çdo terminologjie, në mënyrë të veçantë kur në të shfaqja e dukurisë së sinonomisë është e 

dukshme. Në këtë rast mund të vërehet se shfaqja me tepri e sinonimeve e mbingarkon këtë 

terminologji dhe kjo krijon vështirësi në komunikim ndërmjet specialistëve. Një nga detyrat qe 

lidhet me standardizimin e terminologjisë së informatikës është pikërisht minimizimi i kësaj 

dukurie. Përveç anëve negative të tyre sinonimet krijojnë kushte që të përzgjidhet termi më i 
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përshtatshëm gjatë përpunimit të terminologjisë. Kështu, psh, të mund të shfrytëzohet përparësia 

e termave shqip para termave të huaj, një pjesë e të cilëve mund të futen në përdorim ose mund 

të përdoren, ndoshta në fillim krahas termave të huaj, kurse më vonë të vetëm. 

 Po paraqesim një listë termash të shqipëruar që janë futur në qarkullim ose të mundshëm për t’u 

shqipëruar, duke dhënë edhe termat e huaj. Këta terma i përkasin fushës së informatikës, por 

edhe fushave të tjera që përdoren në të si: 

skedar (fajl) (shq.)/cartella (it.)/file (ang.); ndërfaqe (interfejs) (shq.)/interfaccia (it.)/interface 

(ang.) postë elektronike (imejl) (shq.)/posta elettronica (it.)/elettronic mail (ang.); përforcues 

(amplifikator) (shq.)/amplificatore (it.)/amplifier (ang.); kujtesë (memorie) (shq.)/memoria 

(it.)/memory (ang.); miush - mi (maus) (shq.)/mouse (it.)/mouse (ang.); shtypës (printer) 

(shq.)/stampante (it.)/printer (ang.) shtypje (printim) (shq.)/stampa (it.)/printing (ang.); nisje 

(startim) (shq.)/avviamento (it.)/start-up (ang.); përdorues (klient) (shq.)/cliente (it.)/client 

(ang.); merimangë (ueb) (shq.)/ragno (it.)/spider (ang.); zbuloj (dedektoj) (shq.)/individuare 

(it.)/detect (ang.); përpunues (procesor) (shq.)/processore (it.)/processor (ang.); përcaktor 

(determinant) (shq.)/determinante (it.)/determinant (ang.); shpërhapje (difuzion) (shq.)/diffusione 

(it.)/diffusion (ang.);  përmasor (dimensional) (shq.)/dimensionale (it.)/dimensional (ang.) etj. 

8.5 Antonimia dhe termat gjegjës në italishte dhe anglishte 

 Antonimet janë fjalë me kuptime të kundërta që i përkasin të njëjtës pjesë ligjerate. 

Marrëdhëniet antonimike janë një nga shfaqjet e rëndësishme të karakterit sistemor të gjuhës. 

Antonimia, ndryshe nga polisemia dhe sinonimia, është dukuri pozitive për terminologjinë.
72

 

 Ajo dëshmon për lidhje sistemore të koncepteve e për një terminologji të zhvilluar në sistem. 

Kjo dukuri semantike, ashtu siç në çdo terminologji tjetër të një fushe dije të caktuar shfaqet 

edhe në fushën e informatikës. Kështu në terminologjinë e fushës në fjalë vihen re: 

 a)çifte antonimike që emërtojnë veprime si : 

futje - nxjerrje (të dhënash) (shq.)/inserimento - estrusione (it.)/insertion - extrusion (ang.); 

hapje - mbyllje (e kompjuterit) (shq.)/aperture - chiusura (it.)/open - shut down (ang.); hyrje - 

dalje (shq.)/ingresso - uscita (it.)/input - output (ang.); gjetje - humbje (shq.)/risultanze - perdita 

(it.)/loss - find (ang); kyçje - shkyçje (shq.)/accensione - spengnimento (it.)/turn on - turnoff 

(ang.); ruajtje -  fshirje (shq.)/conservazione - cancellazione (it.)/storage - deletion (ang.) etj. 

b)çifte antonimike që emërtojnë cilësi 

i koduar - i dekoduar (shq.)/codificato - decodificato (it.)/coded - decoded (ang.); i hapur - i 

mbyllur (shq.)/aperto - chiuso (it.)/open - closed (ang.); i përshtatshëm - i papërshtatshëm 

                                                             
72

 H.Pasho “Vështrim mbi disa shfaqje të shumëkuptimësisë, të sinonimisë dhe të antonimisë në terminologjinë e 

ekonomisë në gjuhën shqipe”, Sf/3, Tiranë, 1986. 
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(shq.)/adattabile - insufficiente (it.)/adatable - inadequate (ang.); real - i rremë (shq.)/reale - 

falso (it.)/real - false (ang.) etj. 

c)çifte antonimike që emërtojnë gjendje a dukuri: 

lëshim - kapje (shq.)/omissione - grab (it.)/omission - grab (ang.); mbarim - fillim (shq.)/fine - 

precoce (it.)/end - beginning (ang.); refuzim - pranim (shq.)/rifiuto - ammissione (it.)/rejection - 

admission (ang.); shkatërrim - ndreqje (shq.)/distruzione - correzioni (it.)/destruction - 

corrections (ang.); shkurtim- zgjatim (shq.)/abbreviazione - estensione (it.)/abbreviation - 

extension (ang.); afrim - largim (i pamjes) (shq.)/zumare in avanti - zumare all’indietro 

(it.)/zoom in - zoom out (ang.) etj. 

d)çifte antonimike që emërtojnë koncepte të ndryshme të disiplinave të informatikës: 

minikompjuter - makrokompjuter (shq.)/minicalcolatori - macrocalcolatore (it.)/minicomputer - 

macrocomputer (ang.);  kodim - dekodifikim (shq.)/codifica - decodifica (it.)/coding - decoding 

(ang.); ngarkues -shkarkues (shq.)/caricabatterie - scaricatore (it.)/charger - discharger (ang.) 

etj. 

Klasifikimi i antonimeve mund të bëhet edhe sipas përkatësisë leksiko-gramatikore, ku mund të 

vërehen këto raste: 

 a)Terma dhe emra 

afrim - largim (i pamjes) (shq.)/zumare in avanti - zumare all’indietro (it.)/zoom in - zoom out 

(ang.); aktivizim - çaktivizim (shq.)/attivazione - disattivazione (it.)/activation - deactivation 

(ang.); kodim - dekodifikim (i kompjuterit) (shq.)/codifica - decodifica (it.)/coding - decoding 

(ang.); ngarkues -shkarkues (shq.)/caricabatterie - scaricatore (it.)/charger - discharger (ang.);  

futje - nxjerrje (të dhënash) (shq.)/inserimento - estrusione (it.)/insertion - extrusion (ang.); 

hapje - mbyllje (e kompjuterit) (shq.)/aperture - chiusura (it.)/open - shut down (ang.); hyrje - 

dalje (shq.)/ingresso - uscita (it.)/input - output (ang.); gjetje - humbje (shq.)/risultanze - perdita 

(it.)/loss - find (ang); kyçje - shkyçje (shq.)/accendere - spengere (it.)/turn on - turn off (ang.); 

ruajtje -  fshirje (shq.)/conservazione - cancellazione (it.)/storage - deletion (ang.) etj. 

 b)Terma dhe mbiemra 

 i koduar - i dekoduar (shq.)/codificato - decodificato (it.)/coded - decoded (ang.);  i hapur - i 

mbyllur (shq.)/aperto - chiuso (it.)/open - closed (ang.); i përshtatshëm - i papërshtatshëm 

(shq.)/adattabile - insufficiente (it.)/adatable - inadequate (ang.); i jashtëm - i brendshëm 

(shq.)/esterno - interno (it.)/external - internal (ang.);  i gjatë - i shkurtër (shq.)/lungo - breve 

(it.)/long - short (ang.); i djathtë - i majtë (shq.)/diritto - sinistra (it.)/right - left (ang.) etj. 

c)Terma dhe folje 
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aktivizoj - çaktivizoj (shq.)/attivare - disattivare (it.)/activate - dtactivate (ang); kyç - shkyç 

(shq.)/accendere- spengere (it.)/turn on - turn off (ang.); ngarkoj - shkarkoj (shq.)/caricare - 

scaricare (it.)/unload - upload (ang.); ngjesh - çngjesh (shq.)/comprimere - decomprimere 

(it.)/compress - decompress (ang.); regjistrohem - çregjistrohem (shq.)/connetersi - 

desconnetersi (it.)/log on - log off (ang.) etj. 

d)Kundërvënie të elementeve të togfjalëshave. 

(njësi) e hyrjes - (njësi) e daljes (shq.)/unita di ingresso - unita di uscita (it.)/entry unit - exit unit 

(ang.); (karaktere) numerike - (karaktere) alfabetike (shq.)caratterici numerici - caratterici 

alfabetici (it.)/numeric characters - alphabetical characters (ang.); afrim (i pamjes) - largim (i 

pamjes) (shq.)/zumare in avanti - zumare all’indietro (it.)/zoom in - zoom out (ang.) etj. 

 Të analizuara nga ana strukturore antonimet janë: 

a)antonime me rrënjë  të ndryshme: 

afrim - largim (i pamjes) (shq.)/zumare in avanti - zumare all’indietro (it.)/zoom in - zoom out 

(ang.); i hapur - i mbyllur (shq.)/aperto - chiuso (it.)/open - closed (ang.); i jashtëm - i 

brendshëm (shq.)/esterno - interno (it.)/external - internal (ang.);  i gjatë - i shkurtër (shq.)/lungo 

- breve (it.)/long - short (ang.); i djathtë - i majtë (shq.)/diritto - sinistra (it.)/right - left (ang.) etj. 

b)në antonimet me të njejtën rrënjë, kundërvënia e kuptimit të fjalëve kushtëzohet nga kuptimi i 

parashtesave që përdoren, të cilat, si edhe fjalët, mund të hyjnë në marrëdhënie antonimike. 

aktivizoj - çaktivizoj (shq.)/attivare - disattivare (it.)/activate - dtactivate (ang); aktivizim - 

çaktivizim (shq.)/attivazione - disattivazione (it.)/activation - deactivation (ang.); i përshtatshëm 

- i papërshtatshëm (shq.)/adattabile - insufficiente (it.)/adatable - inadequate (ang.); i koduar - i 

dekodifikuar (shq.)/codificato - decodificato (it.)/coded - decoded (ang.); kodim - dekodifikim 

(shq.)/codifica - decodifica (it.)/coding - decoding (ang.); ngarkues - shkarkues 

(shq.)/caricabatterie - scaricatore (it.)/charger - discharger (ang.); ngjeshje - çngjeshje 

(shq.)/compressione - decompressione (it.)/compression - decompression (ang.) etj. 

Me shtimin e njohurive e koncepteve të shumta, shtohet edhe mundësia e saktësimit të 

emërtimeve për veçori e cilësi të ndryshme më të detajuara, sepse llojet antonimike qartësojnë 

kuptimet kryesore; dallimet dhe afrimet e tyre, ndihmojnë për të saktësuar rrethin e përdorimit të 

tyre, qartësojnë kuptimet kryesore; dallimet dhe afrimet e tyre ndihmojnë për të saktësuar rrethin 

e përdorimit të tyre, qartësojnë vëllimin e kuptimit të përgjithshëm të termit dhe kushtëzimin e 

lëvizjeve të ndryshme kuptimore. 

 Nga analiza konkrete e shkaqeve që bëjnë të shfaqen polisemia, homonimia, sinonimia dhe 

antonimia si edhe e faktorëve që ndikojnë edhe e rasteve kur shfaqen këto dukuri në 

terminologjinë e një fushe të caktuar, si terminologjinë e informatikës, dalin keto përfundime: 
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 a)Polisemia, homonimia dhe sinonimia, megjithëse janë dukuri jopozitive se sjellin përshtjellim 

në terminologji, shfaqen sepse termi është fjalë dhe si e tillë do t’u nënshtrohet këtyre dukurive, 

natyrisht sipas specifikës së përdorimit të tij. 

 b)Për këtë arsye shfaqja e këtyre dukurive mund të kufizohet, por nuk mund të mënjanohet krejt. 

 c)Antonimia është dukuri pozitive për terminologjinë. Shfaqja e saj tregon për karakterin 

sistemor të zhvillimit të terminologjisë së një fushe të caktuar të dijes. 
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KREU IX 

PROBLEME TË HARTIMIT TË FJALORËVE TERMINOLOGJIKË  TË 

INFORMATIKËS DHE HARTIMI SI PJESË E PUNIMIT E NJË FJALORI TË 

KOMPJUTERIT SHQIP - ITALISHT - ANGLISHT ME  TREGUESIT SHQIP 

NUMERIKË NË GJUHËT ITALIANE DHE ANGLEZE 

       I.Disa probleme të hartimit të fjalorëve të informatikës së derisotëm 

A. Hartimi i fjalorëve terminologjikë në përgjithësi. 

Siç është theksuar me të drejtë vlera cilësore e një fjalori terminologjik varet nga shkalla e 

bashkëpunimit specialist/gjuhëtar (terminolog).  Si përvojë këtu mund të përmendim  e fjalorët e 

serisë terminologjike IGJSH (rreth 34),  Akademia ushtarake (rreth 30). Në këtë mënyrë puna me 

komisione jep mundësinë për të zgjidhur problemet e sinonimisë, polisemisë, shqipërimit etj.  

 Shembull bashkëpunimi specialist-gjuhëtar është Fjalori themelor i termave të mekanikës. Për  

një pjesë e madhe fjalorësh nuk është ndjekur kjo vijë. Janë hartuar nga 1-2 specialistë ose edhe 

nga jospecialistë. Në ta mungon edhe redaktimi shkencor i mirëfilltë.  

Si shembuj do të sjellim Fjalorët politeknikë: 

- Fjalor politeknik rusisht – shqip (40.000 terma): autor: S. Kurti (inxhinier kimist), 

redaktorë: A. Duro (terminolog), R. Hysa (filolog). 

- Fjalor politeknik frëngjisht – shqip (60.000 terma): autor: Dh. Olldashi (inxhinier 

mekanik) – redaktore: F.Idrizi. 

- Fjalor politeknik anglisht – shqip (80.000 terma): autorë: S. Kurti (inxhinier – kimist), Ç. 

Kurti (gjuhëtar), redaktore: F. Idrizi (filologe). 

B. Hartimi i fjalorëve terminologjikë të informatikës 

- Prej jospecialistëve (Ylvi Basha) 

- Prej specialistëve, por në numër të kufizuar psh. “Fjalor i termave të informatikës” 

(anglisht-shqip-anglisht, Prishtinë, 2010, L. Shishani, A. Çerpja, A. Çepani). 

- Mungesa e redaktimit shkencor, p.sh në “Fjalor i informatikës”, (anglisht-shqip; shqip-

anglisht, Prishtinë, 2005, N.Caka etj.) duhej edhe një redaktor shkencor. Megjithatë ai 

është hartuar nga një numër i pranueshëm specialistësh të fushës përkatëse dhe i redaktuar 

nga një gjuhëtar i njohur, akad. R. Ismajli. 

Po paraqesim në mënyrë sintetike disa probleme rreth këtij fjalori. 

1.Fjalësi. 

- Fjalësi është zgjedhur me kujdes. 

- Ka terma të fushave të tjera si nga matematika, fizika, elektriciteti, gjuhësia etj. 

- Ka fjalë të zakonshme si: pemë, degë, shteg etj. 

2. Probleme të përfaqësimit të pjesëve të ligjëratës në Fjalor. 
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- Mbizotërojnë terma emra dhe togfjalësha me bazë emërore, p.sh: adresë elektronike, bazë 

e të dhënave, diagram i rrjedhjes etj. 

- Mbiemra (me sasi të kufizuar) si: kompjuterik-e, harduerik-e, virtual-e etj. 

- Folje (me sasi të kufizuar) si: aktivizoj, dekodoj, deshifroj, kompjuterizoj etj. 

3. Llojet e Fjalorëve të informatikës 

3.1.Kryesisht janë fjalorë dygjuhësore me barasvlerësit nga njëra gjuhë në tjetrën dhe pa 

përkufizime p.sh “Fjalor i termave të informatikës”, N.Caka., etj., Prishtinë, 2005. 

3.2.Fjalorë me përkufizime p.sh “Fjalor i termave të informatikës (anglisht-shqip-  

anglisht)”, L.Shishani, A. Çerpja, A. Çepani,  Prishtinë, 2010. 

4.Format e punës 

 Kryesisht ka mbizotëruar puna me skeda, por  autorët janë mbështetur drejtpërdrejt edhe 

në fjalorë të gjuhëve të huaja. Kanë munguar format e punës në bankat terminologjike me 

bazë të dhënash përkatëse. 

C. Këtu në punim jepet ideja për hartimin e një fjalori sistemor me përkufizime mbështetur 

mbi një bazë të dhënash, ku të krijohet një bankë terminologjike dhe prej këtej të dalë 

fjalori përkatës. 

 Kjo do të kërkonte një punë të gjerë për të regjistruar tërë lëndën tekstore, lëndën e 

fjalorëve të botuar deri sot. Lidhur me këtë siç mund të përmendim ka përvojë “Fjalori i 

termave themelorë të bujqësisë” i cili është prekur në artikujt e V. Proko “Kapërcimi i 

keqkuptimeve në terminologjinë e bujqësisë”, “Pajtimi”, Tiranë, 2006, nr.1, si dhe 

A.Duro “Krijimi i bankave terminologjike dhe hartimi i fjalorëve terminologjjikë”, 

“Seminari XVII ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare”, Tiranë, 

1996. 

Këtu po paraqesim një skedë që do të shërbejë si mbështetje për bazën e të dhënave e 

përpunueshme sipas kërkesave të lexueshme nga kompjuteri. 
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REGJISTRIMI  (Formati i të dhënave në kompjuter sipas programit ISIS) 

1. Ns: < 1076 (Numri/seria) 

2. Mf: < terminal> (Mikrofusha) 

3. Ts: < miush-i> (Termi standard) 

4. Si.p: <mi> (Sinonim i pranueshëm) 

5. Si.pp: <maus> (Sinonim i papranueshëm) 

6. ll/gj: <miush>…….> (marrëdhënie lloj/gjini) 

7. p/t: <miush/terminal> (Marrëdhënie pjesa/e tëra) 

8. Ko: <……………> (konteksti) 

9. Sh: <……………> (shpjegimi) 

10. Për: 1 <pjesë e kompjuterit që komandon (Përkufizime) 

                 lëvizjen e kursorit….(F.2006)> 

                2 <………………………………..> 

                3 <……………………………….> 

11.Përk 2: < pajisje, e lidhur me terminalin e kompjuterit me anën e një kordoni  

                  elektrik, që lëvizet me dorë nëpër një sipërfaqe të butë duke bërë 

                  që kursori të lëvizë në ekran> (Përkufizim standard) 

12. ang: <mouse> (anglisht) 

13. fr.    <souris> (frëngjisht) 

14. it.    <mouse> (italisht) 

15. bu:  <…………..> (burimet) 

16.fi:   <……………> (figura) 

17. Ha: <…………..> (Hartuesi) 

18.Re: <……………> (Redaktori) 

19. Dah: <…………...> (Data e hartimit) 
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 IIIII.Paraqitja e Fjalorit të kompjuterit (shqip-italisht-anglisht) me treguesit përkatës  

1.Fjalor i kompjuterit (shqip-italisht-anglisht) me treguesit e numërtuar në gjuhën shqipe 

1 ablacion ablazione  ablation  

2 abshisë ascissa  abscissa  

3 absolut assoluto  absolute  

4 absorboj/përthith assorbire  absorb  

5 abstragim astrazione                               abstraction                        

6 abstraksion astrazione  abstraction                

7 abstraksion beta astrazione beta  beta abstraction  

8 abstraksion i të dhënave astrazione dei dati   data abstraction  

9 abstrakt astratto  abstract                              

10 adaptor linjor adattatore di linea  line adaptor  

11 adativ addativo  addative  

12 administrator/drejtues amministratore administrator/admin 

13 administrues dritaresh gesture delle finestre  window manager    

14 adresë indirizzo  address  

15 adresë absolute indirizzo assoluto                                   absolute address                 

16 adresë aktuale indirizzo effettivo actual address 

17 adresë burimore indirizzio del mittente source address 

18 adresë e akumulatorit indirizzo accumulatore  accumulator address        

19 adresë e drejtpërdrejtë   indirizzio diretto direct address    

20 adresë e flamurit indirizzamento piatto/indirizzo piatto flat address 

21 adresë e memories indirizzo di memoria  memory address  

22 adresë e përkohshme indirizzo temporaneo care-of address  

23 adresë e qelizës indirizzo di cella cell address 

24 adresë efektive indirizio effettivo effective address 

25 adresë elektronike indirizzo di posta elettronica e-address 
26 adresë elektronike indirizzo di posta elettronica/         

indirizzo di email 

electronic mail address 

27 adresë elektronike indirizzio di posta elettronica e-mail address  

28 adresë lineare indirizzo lineare linear address 

29 adresë logjike indirizzo logico logical address   

30 adresë në ueb indirizzo web web address  

31 adresë radiopërhapëse indirizzo broadcast                    broadcast address 

32 adresë relative indirizio relative    relative address  

33 adresë virtuale indirizzo virtuale  virtual address    

34 adresim absolut  indirizzamento assoluto               absolute addressing          

35 adresim regjistror indirizzamento con registro register addressing 

36 adresim relative indirizzamento relative relative addressing 

37 afati i fundit scadenza deadline   
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38 afrim i pamjes zumare in avanti   zoom in  

39 agjent agente  agent       

40 akses accesso  access  

41 akses i drejtpërdrejtë accesso diretto direct access  

42 akses i fajlit accesso a un file file access  

43 akses i kontrolluar accesso controllato controlled access   

44 akses i largët accesso remote remote access 
    45 akses i posaçëm/deduar(i)/ 

kushtuar(i)  

accesso dedicato dedicated access  

46 akses i rastësishëm accesso casual random access  

47 akses i shumëfishtë accesso multiplo multiple access  

48 akses në të dhëna accesso ai dati   data acess   

49 akses për lexim-shkrim accesso in lettura read-write access 

50 akses relativ accesso relative relative access 

51 akses sekuencial sequente sequent  

52 akses vetëm për lexim accesso in sola lettura read-only access  

53 aksiomë assioma  axiom  

54 aktivizoj attivare/rendere attivo  activate        

55 aktivizoj komandën commando di attivazione  activate command    

56 aktor attore actor    

57 aktualizim attualizzazione actualization     

58 aktuator ose lëvizës attuatore  actuator         

59 akumulator/regjistër accumulatore  accumulator           

60 alfanumerik  alfanumerico alphanumeric  

61 algoritëm algoritmo  algorithm    

62 algoritëm i bekofit algoritmo di backoff backoff algorithm   

63 algoritëm i dekodimit algoritmo di decodifica decoding algorithm 

64 ana e klientit lato cliente client-side  

65 analizator sintaksor sintesi synthesis  

66 analizë e orientuar në objekte analisi orientate agli oggetti  object-oriented analysis 

67 analizë e rrjedhjes së të dhënave analisi del flusso dei dati  data flow analysis  

68 analizë e të dhënave analisi dei dati  data analysis 

69 analizë sintaksore analisi sintattica   syntax analysis 

70 analizë sintaktike analisi sintattica  syntactic analysis    

71 analizues analizzatore/programma di analisi analyser    

72 analizues i sintaksës analizzatore sintaticco parser 

73 analog analogico analog   

74 anashkaloj saltare skip  

75 android androide/automa/robot cyborg    

76 animacion animazione animation      

77 ankorë e bllokut ancora di un blocco block anchor  
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78 anonimitet anonimia/anonimato anonymity         

79 anuloj cancellare/annullare  cancel  

80 anuloj përzgjedhjen disattivare/deselezionare deselect  

81 aplet applet  applet   

82 aplikacion ndihmës applicazione di support helper application  

83 arbitrim arbitrato    arbitration     

84 arbitrim i busit arbitraggio del bus                               bus arbitration  

85 argument aktual argomento effetivo actual argument   

86 aritmetika arithmetica arithmetic     

87 aritmetikë binare aritmetica binaria  binary arithmetic 

88 arkitekturë architettura  architecture    

89 arkitekturë e kompjuterit architettura di un calcolatore computer architecture   

90 arkitekturë e rrjetit architettura di rete network architecture  

91 arkitekturë klient-server architettura cliente  client-server architecture 

92 arkiv archivio archive       

93 arkivoj comprimere/archiviare  archive  

94 arritshme(e) accessibile   accessible   

95 arritshmëri   accessibilita  accessibility     

96 artificial artificial artificial       

97 artikull articolo item  

98 asembler assemblatore assembler  

99 asemblim assemblaggio assembly    

100 asimetrik asimmetrico asymmetric    

101 asinkron asincrono     asynchronous   

102 atom atomo atom  

103 atomik atomico   atomic  

104 atribut i çelësit attributo chiave key attribute 

105 atribut i nxjerrë attributo derivato derived attribute 

106 atribut i të dhënave attributo di dati data attribute 

107 atribut/veti attributo  attribute  

108 audio audio  audio   

109 audio analoge audio analogico analog audio  

110 audio digjitale audio digitale digital audio  

111 audiokonferencë conferenza audio audio conference  

112 audioshirit digjital digital audio tape digital audio tape  

113 autofilter filtro auto auto filter 

114 autoformat formato automatic auto format  

115 automacion automazione automation   

116 automat automata  automaton  

117 automat celular automa cellular cellular automaton 

118 automatik automatico  automatic 
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119 automatikisht automagicamente  automagically 

120 automatizim i të dhënave automazione dei dati data automation 

121 autonomi autonomia  autonomy   

122 autor autore   author  

123 autoriteti i certifikimit autorita di certificazione  certification authority 

124 autorizim autorizzazione       authorization 

125 autotekst testo automatic auto text 

126 bajt i atributit byte degli attribute   attribute byte 

127 bajtkod bytecode                                         bytecode  

128 banderolë banner banner   

129 bankë banco bank   

130 bankë e të dhënave banca dati   data bank   

131 barabartë(të) paritetico/da pari a pari peer-to-peer 

132 barazi uguaglianza/eguaglianza equality  

133 barkod codice a barre bar code  

134 bartëse/bartës segnale portante/portante carrier  

135 bartshmëri trasportabilita transportability    

136 bashkëngjit allegare    attach   

137 bashkëprocesor coprocessore coprocessor 

138 bashkësi insieme set 

139 bashkësi dinamike insieme dinamico    dynamic set  

140 bashkësi e entitetit insieme di entita entity set  

141 bashkësi e fundme insieme finite finite set   

142 bastion bastione bastion 

143 bazë radice/base base   

144 bazë aktive e të dhënave base di dati attiva  active database   

145 bazë e të dhënave base di dati database 
146 bazë e të dhënave e orientuar           

në objekte 

base di dati a oggetti   object-oriented database 

147 bazë e të dhënave inteligjente base di dati intelligente intelligent database  

148 bazë e të dhënave paralele base di dati parallela  parallel database  

149 bazë hierarkike e të dhënave base di dati gerachica hierarchical database 

150 bazë relacionale e të dhënave base di dati relazionale  relational database  

151 bazë shumë e madhe e të dhënave base di dati molto grande  very large database  

152 bibliotekë digjitale biblioteca digitale digital library  

153 bilinear bilineare bilinear   

154 binar binario  binary  

155 biometrike biometria  biometrics  

156 bisedime/negociata negoziazione negotiation  

157 bisedoj converse/conversare talk  

158 bisedoj(nëpërmjet internetit) ciattare chat  
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159 bisht coda          tail    

160 bisimulation bisimulazione bisimulation   

161 bit akumulatori bit accumulatore  accumulator bit       

162 bit arkivor bit archivio  archive bit  

163 bit fillestar bit di partenza   start bit  

164 bit i katërfishtë mezzo byte quadbit  

165 bit i kontrollit bit di controllo/bit di parita checkdigit  

166 bit i papastër bit di modifica   dirty bit 

167 bit i të dhënave bit di dati data bit 

168 bit për inç bit per inch bits per inch    

169 bite për sekondë bit per second  bits per second  

170 bitmapë imagine bitmap bitmap  

171 biznes elektronik business elettronico eletronic business 

172 bllok blocco block   

173 bllok i dëmtuar blocco guasto bad block 

174 bllok i të dhënave blocco di dati data block 

175 bllok për ngritje të sistemit blocco di avvio                        boot block 

176 bllok themelor blocco di base/blocco elementare basic lock    

177 bllokadë/ndërprerje abbraccio mortale  deadly embrace 

178 bllok-diagram/bllok-skemë schema a blocchi block diagram 

179 bllokim sincronica blocking  

180 bllokim binar blocco binario binary lock 

181 bllokim i fajlit indice di un file file index  

182 bllokim i paramemories blocco di cache             cache block  

183 bllokim i plotë stallo  deadlock    

184 blloku kontrollues i fajlit blocco di controllo del file file control block 

185 bllokuar(i) bloccato blocked  

186 bloger autore di un blog                                 blogger 

187 blogosferë blogosfera  blogosfere  

188 bombardoj fallire/guastarsi/bombardare      bomb 

189 botë virtuale mondo virtuale  virtual world    

190 botim elektronik editoria elettronica electronic publishing 

191 brez banda band   

192 brezgjerë a banda larga                                        broadband   

193 bufer memoria temporanea                         buffer 

194 bufer i bllokut buffer di blocchi block buffer   

195 bufer i kufizuar buffer limitato                                     bounded buffer  

196 bufer i përbashkët buffer commune   common buffer 

197 bufer i thellësisë buffer di profondita  depth buffer  

198 bufer virtual buffer virtual virtual buffer      

199 buferim bufferizzazione                                     buffering  
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200 buferim i dyfishtë doppia bufferizzazione double buffering  

201 burim nodo sorgente/nodo iniziale source  

202 burim drite sorgente luminosa/punto luce light source 

203 burim i hapur sorgente aperto open source 

204 burim i të dhënave fonte di dati data source       

205 bus asinkron bus asincrono   asynchronous bus  

206 bus i brendshëm bus interno internal bus 

207 bus i të dhënave bus di dati data bus   

208 bus kontrollues bus di controllo control bus   

209 bus linear bus lineare linear bus 

210 bus me shumë aksese multiaccesso multi-access bus  

211 bus ose magjistrale e adresave bus degli indirizzi address bus   

212 bus/magjistrale bus                                              bus  
213 buton minimizues/pullë zvogëluese pulsante di minimizzazione/            

pulsante per ridurre a icona 

minimize button    

214 button pulsante                                        button   

215 byk konveks (i mysët) inviluppo convesso  convex hull  

216 byte byte                                          byte  

217 call center centro servizi                                                  call center 

218 censurë censura  censorship 

219 certificatë certificate certificate  

220 cikël ciclo cycle     

221 cikël i fidbekut ciclo di feedback/anello di retroazione feedback loop 

222 cikël i lirë senza cicli  cycle free   

223 cikël i makinës ciclo del processore  machine cycle 

224 cikël i pafundëm ciclo infinito/ciclo senza fine endless loop  

225 cikli i jetës ciclo di vita life cycle 

226 cilësi qualita quality   

227 cilindër cilindro cylinder    

228 citim citazione citation 

229 COBOL COBOL COBOL  

230 cungoj troncare   truncate   

231 çelës chiave    key  

232 çelës dytësor chiave secondaria  secondary key 

233 çelës i mundshëm/kandidat chiave candidate candidate key  

234 çelës i pjesshëm chiave parziale   partial key  

235 çelës kërkimi chiave di ricerca search key 

236 çelës parësor chiave primaria  primary key  

237 çelës publik chiave pubblica public key 

238 çift i renditur coppia ordinata  ordered pair 

239 çiftësi parita  even parity  
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240 çip circuito integrato chip  

241 çip i memories chip di memoria   memory chip   
242 çipset/grumbull çipash famiglia di chip/                             

famiglia di circuiti  integrati      
chipset  

243 çngjesh/dekomprimoj/      

dekompresoj 

decomprimere  decompress  

244 çngjeshje      decompressione   decompression 
245 çregjistrohem scollegarsi/disconnettersi/             

chiudere una sessione  

log off  

246 çregjistrohem scollegarsi/disconnettersi/                           

chiudere una sessione  

log out  

247 daktilografim dinamik assegnazione dinamica di 

tipo/tipizzazionedinamica 

dynamic typing  

248 dalje/dhënat(të) dalëse emettere/fornire in uscita output 

249 datagram   datagramma datagram    

250 decimal/dhjetor decimale    decimal      

251 dedikuar(i) dedicato/specializzato  dedicated  

252 deduksion deduzione   deduction 

253 defekt difetto  defect  

254 degë ramo/diramazione                            branch 

255 degëzim i kushtëzuar salto condizionato  conditional branch 

256 degëzim i pakushtëzuar salto incondizionato unconditional branch  

257 degjenerim degenerazione/caso degenere degeneracy  

258 deklaratë/deklarim dichiarazione   declaration 

259 deklarim i të dhënave dichiarazione dei dati  data declaration 

260 dekodim decodifica  decoding  

261 dekodim i adresës decodifica degli indirizzi address decoding  

262 dekodoj decodificare decode   

263 dekodues decodificatore decoder 

264 demodulator demodulatore demodulator 

265 demodulim demodulazione demodulation 

266 demoduloj demodulare demodulate  

267 demon demone daemon      

268 demonstroj dimostrare demonstrate   

269 demultiplekser demultiplicatore demultiplexer 

270 dendësi e të dhënave densita dei dati data density 

271 dendësi/densitet densita density  

272 denduri e taktit frequenza di clock clock rate  

273 denduri shumë të ulëta banda a bassissima frequenza  very low frequency band  

274 dërdëllitje chiacchiericcio jabber  

275 derdhje conversione esplicita                                           casting 
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276 dereferencim dereferenziazione/dereferenza  dereferencing  

277 dërgoj inviare send      

278 dërgues mittente sender   

279 deshifrim decifratura  decryption 

280 deshifroj decifrare/decodificare/decriptare decipher  

281 deshifroj decifrare/decodificare/decriptare decrypt 

282 desktop scrivania  desktop 

283 destruktor distruttore  descructor  

284 determinizëm determinismo  determinism 

285 detyrë compito task     

286 dhëmbëzim rientro indent   

287 dhëmbëzim indentazione indentation   

288 dhëmbëzimet frastagliatura/dentellatura jaggies 

289 dhëmbëzoj indentare/far rientrare un capoverso  indent  

290 dhëna mobile(të) base di dati mobile mobile database 

291 dhëna(të) dati   data   

292 dhëna(të) ndjeshme dati significativi sensitive data  

293 dhëna(të)bazë të përndara base di dati distribuita distributed database       

294 dhëna(të)binare dati binario binary data   

295 dhëna(të)përpunuara dati serviti e cucinati cooked data  

296 diagnostikoj diagnosticare diagnose   

297 diagnostikues diagnostico  diagnostic 

298 diagnozë diagnosi    diagnosis  

299 diagram diagramma   diagram  

300 diagram i gjendjeve diagramma degli stati state diagram  
301 diagram i rrjedhjes diagramma di flusso/                 

diagramma a blocchi 

flowchart   

302 diagram me ngjyra diagramma di cromaticita  chromaticity diagram 

303 dialog finestra di dialogo  dialog   

304 diametër diametro   diameter  

305 digit cifra  digit   

306 digjital/shifror/numerik digitale digital   

307 digjitalizim         digitalizzazione         digitization 

308 digjitalizoj digitalizzare digitalize  

309 dimensioni  mikroçip circuito integrato di piccolo microchip  

310 dinamik dinamico dynamic   

311 diodë diodo diode  

312 direktivë direttiva  directive   

313 direktori e paramemories tabella dei cache buffer                        cache directory 

314 direktorum cartella directory  

315 direktorum i të dhënave dizionario dei dati attivo data directory  
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316 disk optik disco ottico optical disk  

317 disenjoj progettazione design  

318 disk disco  disk   

319 disk fiks disco fisso fixed disk  

320 disk i ndërrueshëm disco rimovibile removable disk 

321 disk i ngurtë disco rigido hard disk   

322 disk kompakt compact disc/CD compact disc 

323 disk laserik videodisco laser disc 

324 disk për lexim-shkrim disco di lettura e scrittura read-write disk 

325 disk për ngritje të sistemit disco di boot/disco di avvio     boot disk  

326 disk punues provvisorio  scratch disk 

327 disk vetëm për lexim disco di sola lettura read-only disk 

328 disk virtual disco virtuale virtual disk      

329 disketë disco floppy  diskette 

330 disketë disco floppy/floppy floppy disk  

331 diskriminator discriminatore discriminator  

332 diskutim discussione discussion  

333 displej me matricë aktive display a matrice attiva  active-matrix display   

334 disponueshmëri        disponibilita   availability  

335 ditar elektronik rivista elettronica electronic journial 

336 divizor i përbashkët divisore commune   common divisor  

337 dizajn i bazës së të dhënave       progetto di una base di dati  database design   

338 dizajn i orientuar në objekte progetto orientate agli oggetti   object-oriented design 

339 dobësim/shuarje attenuazione  attenuation  

340 dokument document document         

341 dokument dinamik i uebit document web dinamico dynamic web document   

342 dokumentim documentazione  documentation     

343 domen      dominio               domain     

344 domen i atributit dominio di un attributo attribute domain  

345 domen i dijes dominio di conoscenza knowledge domain  

346 domen i të dhënave domino dei dati  data domain  

347 domen publik dominio pubblico public domain 

348 dorë e fshehtë accesso segreto  backdoor 

349 dorëz riferimento/maniglia/puntatore handle    

350 dorëzim i të dhënave consegna di dati data delivery 

351 dosje cartella  folder 

352 dot simbol notazione punto dot notation   

353 drajver i printerit driver della stampante printer driver 

354 draw (program disenjimi) programma disegno draw    

355 drejtat e aksesit(të) diritti di accesso access rights   

356 drejtues i fajlit blocco di file file lock        
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357 dritare finestra    window   

358 dritare aktive finestra attiva active window 

359 dritë jongjyrësore/akromatike luce bianca   achromatic light   

360 dualitet dualita duality 

361 dykuptimësi ambiguita ambiguity   

362 dykuptimshëm(i) ambiguo ambiguous  

363 dyshkronjësh grafo orientate digraph   

364 dytësor secondario/accessorio/derivato secondary  

365 e-biznes business elettronico   e-business  

366 editor/redaktor i nënkuptuar editore di default  default editor 

367 efikasitet efficienza efficiency  

368 efikasitet asimptotik efficienza asintotica  asymptotic efficiency  

369 ekonomat i aksesit provider d’accesso/fornitore d’accesso  access provider    

370 ekonomi elektronike economia elettronica e-conomy 

371 ekonomi elektronike economia elettronica electronic economy  

372 ekran schermo screen  
373 ekran/përshfaqës vizual/                 

gyp katodik 

videata display   

374 eksponent esponente superscript 

375 ekstranet extranet   extranet  

376 ekuacion equazione equation  

377 ekzekutim esecuzione execution 

378 ekzekutim elaborazione/esecuzione/svoligmento run      

379 ekzekutim i kushtëzuar esecuzione condizionale conditional execution 

380 ekzekutim konkurrent esecuzione concorrente concurrent execution   

381 ekzekutoj eseguire execute  

382 ekzekutoj eseguire  run   

383 ekzekutoj aksesin accesso in esecuzione execute access 

384 ekzekutueshëm(i) eseguibile executable 

385 elektronik elettronico electronic 

386 element element element  

387 element i të dhënave data element  data element   

388 element i vendimit element di decisione  decision element  

389 element(logjik) i të dhënave element di dati  data item    

390 elementar elementare elementary 

391 e-mail posta elettronica e-mail  

392 emër i aksesit nome di accesso access name 

393 emër i fajlit nome di file    filename         

394 emër i shtegut nome di percorso pathname 

395 emër i të dhënave nome dati data name   

396 emitter emettitore emitter  
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397 emri i domenit nome di dominio domain name   

398 emulator emulatore   emulator  

399 emulim emulazione emulation  

400 entitet entita entity  

401 ergonomi ergonomia ergonomics  

402 Ethernet i hollë Ethernet sottile  thin Ethernet   

403 etikë etichetta label    

404 etikë e hakerit etica degli hacker hacker ethic   

405 etiketë marcatore/tag  tag  

406 etiketoj marcare/etichettare tag   
407 fabrikim përmes kompjuterit produzione assistita da elaboratore computer-aided  

manufacturing  

408 fajl file file   

409 fajl aktiv file attivo active file 

410 fajl arkivor file di archive archive file 

411 fajl binar file binario binary file  

412 fajl grupor file batch batch file  

413 fajl i ekzekutueshëm file eseguibile executable file  

414 fajl i kontabilitetit        file di ingresso  accounting file           

415 fajl i largët file remote remote file  

416 fajl i ndryshimit file delle modifiche/log delle modifiche changelog  

417 fajl i objektit file oggetto object file 

418 fajl i renditur file ordinate ordered file 

419 fajl i rrafshët file piatto/file non strutturato flat file  

420 fajl i të dhënave file dei dati  data file 

421 fajl kryesor file principale  master file 

422 fajl me pikë file punto  dot file   

423 fajl relativ file relative relative file  

424 fajl sekuencial accesso sequenziale sequential access 

425 faksimil facsimile facsimile  

426 fakt fatto       fact    

427 faktor fattore factor  

428 faktor i grupimit(bllokimit) densita di blocco blocking factor   

429 faktorizim fattorizzazione/scomposizione in fattori factoring  

430 faktorizim fattorizzazione factorization  

431 faqe pagina   page   

432 faqeshenjoj creare un segnalibro bookmark 

433 faqeshenjues segnalibro          bookmark 

434 faqos paginare page 

435 fatal irreversibile fatal  

436 faturim faturazione billing    
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437 favorite preferiti favorites   

438 fillim i ftohtë avvio/avviamento a freddo cold boot  

439 filter filtro filter    

440 filtër i postës filtro di email   mail filter 

441 filtroj filtraggio filtering   

442 firmë digjitale fima elettronica digital signature 

443 firmë elektronike firma elettronica e-signature 

444 fizik fisico  physical 

445 fjalë parola   word     

446 fjalë çelës parola chiave keyword  

447 fjalë e rezervuar parola riservata reserved word  

448 fjalë e të dhënave parola di dati data word     

449 fjalëkalim parola chiave password  
450 fjalëkalim i shifruar password cifrata/                        

password codificata/password criptata 
encrypted password  

451 fjalor dizionario  dictionary  

452 fjalor elektronik dizionario elettronico electronic dictionary 

453 fjalor i të dhënave dizionario dei dati data dictionary 

454 flamur indicatore   flag  

455 fluks i karaktereve flusso di caratteri/sequenza di caratteri character stream 

456 folder aktiv cartella attiva    active directory   

457 fole slot di espansione   expansion slot  

458 fole posizione libera   slot  

459 font serie di caratteri  font   

460 font font typeface    

461 font i bitmapit font bitmap/font raster bitmap font  

462 font vektorial vector font  vector font  

463 format i diskut formato del disco disk format  

464 format i fajlit format di un file file format  

465 format i të dhënave format dei dati data format 

466 formatoj formattare/inizializzare format  

467 formë figura/forma  shape 

468 formë normale forma normale normal form  

469 fotografi elektronike fotografia elettronica electronic photography 

470 fqinjë adiacente  adjacent    

471 fqinjë vicino neighbour/contigous 

472 fragmentim frammentazion fragmentation  

473 fragmentoj frammento fragment    

474 fraksion barra slash  

475 fraktal/thyezor frattale fractal    

476 frekuencë frequenza frequency 
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477 fryrje rimbalzo                                bounce 

478 fshehje e informacioneve occultamento delle informazioni information hiding   

479 fshij cancellare erase   

480 fshij  cancellare/annullare delete  

481 fshijshëm(i) cancellabile erasable  

482 fshirje cancellazione deletion  

483 fundmë(i) finite  finite         

484 funksion funzione function 

485 funksion bijektiv funzione biettiva bijective function 

486 funksion i Bulit funzione Booleana                     Boolean function   

487 funksion i fundëm funzione finite finite function 

488 funksion i inkorporuar funzione predifinita                    built-in function  

489 funksion i kostos funzione di costo cost function  

490 funksion i llogaritshëm funzione calcolabile   computable function 

491 funksion i pandërprerë funzione continua continuous function 

492 funksion objektiv funzione obiettivo objective function  

493 funksional funzionale functional 

494 funksionalitet funzionalita functionality 

495 funksionoj funzionare function 

496 fuqi esponente  exponent   

497 fuqi potenza power 

498 fus ingresso/entrata input    

499 fushë dinamike visibilita dinamica dynamic scope  

500 fushë e mausit mouse da campo field mouse   

501 fushë/matricë vettore  array       

502 fut inserire insert  

503 futje inserimento/inserzione insertion  

504 gabim baco/errore di programma             bug   

505 gabim erase erase  

506 gabim errore error  

507 gabim absolut errore assoluto absolute error 

508 gabim fatal errore irreversibile fatal error  

509 gabim i busit errore del bus                                    bus error  

510 gabim i paritetit tecnica di controllo di parita parity checking 

511 gabim i të dhënave                            errore di dati   data error  

512 gabim logjik errore logico logical error     

513 gabim relativ errore relative relative error   

514 gardh delimitatore fence 

515 gazetë e ndryshimit giornale delle modifiche  change journal  

516 gazetë elektronike quatidiano elettronico electronic newspaper  

517 gjatësi e fjalës dimensione di un parola   word size   
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518 gjej trovare find      

519 gjej reperire/recuperare retrieve   

520 gjej e zëvendëso trova e sostituisci find and replace      

521 gjendje condizione  condition   

522 gjendje stato  state   

523 gjendje e bazës së të dhënave stato di una base di dati database state 

524 gjenerator generatore generator    

525 gjenerator i raportit produzione di rapporto report generation   

526 gjenerator i të dhënave generatore di dati data generator 

527 gjenerator kodi generatore di codice code generator 

528 gji baia  bay   

529 gjuhë linguaggio language 

530 gjuhë aplikative linguaggio applicativo  applicative language 
531 gjuhë asembler linguaggio simbolico/            

linguaggio assembly  
assembly language 

532 gjuhë bazë lingua di base base language 

533 gjuhë burimore linguaggio sorgente source language   

534 gjuhë deklarative linguaggio dichiarativo  declarative language  

535 gjuhë e bazës së të dhënave linguaggio di una base di dati database language   

536 gjuhë e makinës linguaggio macchina machine language 

537 gjuhë e nivelit shumë të lartë linguaggio di alttisimo livello very high-level language   

538 gjuhë e orientuar objekt linguaggio orientate agli oggetti object-oriented language 

539 gjuhë e plotë linguaggio complete complete language 

540 gjuhë e rregullt linguaggio regolare regular language  

541 gjuhë konkurrente linguaggio concorrente concurrent language  

542 gjuhë me kllapa linguaggio con parentesi                    bracket language  

543 gjuhë objektive linguaggio destinazione target language   

544 gjurmë audio traccia audio audio track 

545 gjurmë e auditimit traccia di verifica/traccia di controllo audit trail 

546 gjurmë e ekzekutimit traccia dell’esecuzione execution trace  

547 gjurmë e konkurrencës slot di contesa/slot di competizione contention slot  

548 gjurmë të bllokuara blocco di record/lotto di record  blocked records  

549 gjysmëpërçues semiconduttore  semiconductor 

550 global globale global    

551 global/botëror/rruzullor globale/complessivo global   

552 graf grafo graph 

553 graf(diagram) ciklik grafo ciclico cyclic graph    

554 grafik grafico graphical  

555 grafik dypalësh grafo bipartite bipartite graph 

556 grafik i ngjeshur grafo dense dense graph 

557 grafik linear grafo lineare linear graph 
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558 graftal graftal  graftal  

559 gramatikë grammatica grammar   

560 gramatikë e atributit grammatica di attribute attribute grammar  

561 gramatikë e rregullt grammatica regolare regular grammar   

562 grant i busit  concessione del bus                            bus grant   

563 grilë e klasës reticolo di classi  class lattice 

564 grilë e plotë reticolo complete   complete lattice   

565 grumbull grappolo cluster  

566 grumbull asimetrik cluster asimmetrico  asymmestric cluster   

567 grumbull binar heap binario binary heap  

568 grumbull konveks (i mysët) insieme convesso convex set  

569 grumbull të dhënash insieme dei dati data set    

570 grumbullim aggregazione  aggregation    

571 grumbullues aggregatore   aggregator    

572 grup kryesor gruppo master/gruppo principale mastergroup  

573 grup punues gruppo di lavoro  workgroup   

574 grupim sincrona blocking  

575 hap aprire open 

576 hap passo    step   

577 hapësirë spazio space   

578 hapësirë e adresave spazio degli indirizzi  address space    

579 hapësirë e lirë spazio libero free space   

580 hapësirë pune area di lavoro    workspace    

581 harduer hardware hardware   

582 harduer i rrjetit hardware di rete network hardware 

583 harmoni congruenza   congruence 
584 hedh në shitje/lançoj (një prodhim) avviare/lancio launch  

585 hekur i madh calcolatore di elevate prestazioni big iron 

586 heuristik euristica heuristic  

587 hierarki gerarchia hierarcy    

588 hierarki e klasës  gerarchia di classi   class hierarchy 

589 hierarki e të dhënave gerarchia dei dati  data hierarchy 

590 hije oscurare  shadow 

591 hijëzim ombreggiatura shading 

592 hiperlidhje collegamento ipertestuale hyperlink  

593 hipermedia ipermedia hypermedia   

594 hipertekst ipertesto   hypertext   

595 hipotezë ipotesi hypothesis  
596 hit i paramemories dato presente in cache/                     

accesso alla cache con successo  

cache hit 

597 hyj/fus inviare/immettere/inserire enter  
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598 hyrje në sistem  accesso logon  

599 hyrje-dalje    ingresso/uscita input/output 

600 hyrje-dalje asinkrone I/O asincrono/operazione di ingresso asynchronous I/O 

601 hyrje-dalje e programueshme I/O programmato programmed I/O 

602 identifikator identificatore identifier 
603 identifikator maket identificatore quantificato/             

variabile quantificata 

dummy identifier  

604 identifikim identificazione identification  

605 identitet identita identity   

606 ikonë icona  icon   

607 ikonë aktive icona attiva active icon 

608 imazh bitonal imagine bicolore bitonal image   

609 implikim implicazione      implication 

610 indeks indice     subscript   

611 indeksim indicizzazione indexing  

612 indeksim i bitmapit indice bitmap bitmap indexing  

613 induksion induzione/induzione strutturale induction 

614 informatikë informatica informatics    

615 informim informazione information    

616 inicializim inizializzazione initialization  

617 iniciator iniziatore initiator  

618 inkorporoj incorporare/integrare/inglobare embed   

619 inkorporuar predefinito                                           built-in   

620 inkorporuar(i) incorporato/integrato/inglobato embedded  

621 instalim installazione installation  

622 instaloj installare  install   

623 instaloj installazione setup  

624 instalues  programma di installazione installer  

625 instruksion istruzione instruction   

626 instruksion i makinës istruzione machine machine instruction  

627 integrim i të dhënave integrazione dei dati data integration  

628 integrim me shkallë ultra të lartë scala di integrazione estrema  ultra large scale integration 

629 integritet integrita integrity   

630 integritet i të dhënave integrita dei dati  data integrity   

631 inteligjencë artificiale intelligenca artificiale   artificial intelligence  

632 inteligjent intelligente      smart 

633 intensitet intensita luminosa intensity 

634 intensiteti i ngjyrës croma  chroma   

635 interfejs i bazës së të dhënave interfaccia di una base di dati database interface  

636 interferencë interferenza interference     

637 internet reti di reti  internet     
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638 internet rete/rete di calcolatori net  

639 interpolim/ndërfutje interpolazione interpolation  

640 interpret interprete dei comandi  command interpreter  

641 interpretim/shpjegim interpretazione interpretation  

642 interpretoj/shpjegoj interpretare interpret 

643 interpretues i bajtkodit interpreter del bytecode   bytecode interpreter 

644 interpretues/shpjegues interprete interpreter  

645 interval intervallo   interval   

646 interval i mbyllur intervallo chiuso closed interval  

647 intranet intranet    intranet   

648 invariant invariante invariant   

649 invertor invertitore inverter  

650 izolim isolamento  isolation  

651 jashtë përdorimi morto/guasto/spento/non operative  dead   

652 jetë reale vita reale real life  

653 jetë virtuale vita virtuale virtual life      

654 joaktiv inattivo/in attesa inactive   

655 jonormal anormale abnormal 

656 kabëll cavo                                                  cable 

657 kallëzues predicato predicate 

658 kam akses në aver accesso  a access   

659 kamerë telecamera camera  

660 kamerë digjitale macchina fotografica  digital camera  

661 kanal canale channel 

662 kanal analog canale analogico analog channel 

663 kanal i aksesit të rastësishëm canale con multiaccesso random access channel    

664 kanal i të dhënave canale dati data channel  

665 kanal virtual canale virtuale virtual channel    

666 kanonik canonico  canonical   

667 kapacitet capacita capacity 

668 kapërcej instruzione di salto  jump 

669 kapital maiuscola capital  

670 karakter carattere  character  

671 karakter binar carattere binario  binary character 

672 karaktere nacionale caratteri nazionali national characters    

673 karikoj caricare upload                         

674 kartë audio scheda audio audio card  

675 kartelë rrjeti scheda di rete network card 

676 kartelë zëri scheda audio  sound card 

677 kartelë/kartë scheda card   

678 kartografi cartografia cartography  
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679 kartolinë elektronike cartolina elettronico e-card  

680 kartolinë elektronike cartolina elettronica electronic card  

681 kasetë(bobinë shiriti) cartuccia  cartridge  

682 kaskadë cascata cascade 

683 katalog catalogo on-line catalog/schedule  

684 katalog catalogo catalogue 

685 katalog catalogo catalog  

686 katalogim catalogage catalogage 

687 kategori e aksesit categoria di accesso access categoty 

688 këmbëz piedino pin  

689 këmbëz piedinatura pinout 

690 këmbim elektronik i të dhënave interscambi elettronico di informazioni electronic data interchange  

691 kërkesë richiesta     request  

692 kërkesë e busit richiesta del bus                          bus request  

693 kërkim ricerca   search  

694 kërkim binar ricerca binaria binary search  

695 kërkim i fajlit ricerca di file file search      

696 kërko më mirë i pari visita ottimale best first search   

697 kërkoj cercare   search   

698 kërkues i uebit navigator/browser                               browser 

699 kesh elektronik denaro elettronico/moneta elettronica electronic cash  
700 kiber (virtual) artificiale/cibernetico/informatico/              

virtuale/ciber 

cyber    

701 kiberhapësirë(hapësirë virtuale) spazio cibernetico/spazio virtuale cyberspace  

702 kiberligj (ligj i internetit) legge della rete cyberlaw   

703 kibernaut cibernauta/navigatore di web/internauta cybersurfer  

704 kibernaut/internaut cibernauta cybernaut    

705 kibernetikë cibernetica cybernetics   

706 kiberseks cibersesso cybersex  

707 kioskë chiosco kiosk   

708 klasë e kontejnerit classe contenitore container class    

709 klasë e nxjerrë classe derivate/sottoclasse  derived class  

710 klasifikim i jashtëm ordinamento esterno external sorting 

711 klient cliente client  

712 klient i pangarkuar cliente sottile thin client  

713 klient i postës elektronike cliente di posta elettronica e-mail client 

714 klikë                                                                                                                                                                                                                                                                                 cricca                                                                                                                                                                                                                                                                        clique                                                                                                                                                                                                                                                                     

715 klikim i dyfishtë    doppio click   double-click    

716 klikoj cliccare click  

717 klipart clip art clip art  

718 kllapa parantesi quadra                                   bracket   
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719 kllapa këndore parentesi angolata angle bracket    

720 knot  nodo knot  nodo knot  nodo 

721 kod codifica di cifratura/codice code   
722 kod absolut                                                                          codice assoluto/                              

codice oggetto non rilocabile 

absolute code       

723 kod binar codice binario binary code 

724 kod blloku codice di blocco block code 

725 kod burimor codice sorgente source code 

726 kod dhjetor codice decimale decimal code 

727 kod digjital codice digitale digital code 

728 kod i aksesit codice d’accesso  access code     

729 kod i karakterit codifica di un carattere character code 

730 kod i kartës codice scheda card code 

731 kod i makinës codice machine machine code  

732 kod i objektit codice oggetto object code 

733 kod i shtetit codice nazionale country code  

734 kod i të dhënave codice dati data code 

735 kod i vdekur codice inutilizzabile/codice inutile dead code  

736 kod kontrollues codice di controllo control code  

737 kod mobil mobile code                                            mobile code   

738 kod qarkor coda circolare  circular queue 

739 kode me kusht codici di condizione condition codes 

740 kodek codificatore decodificatore  codec   

741 kodim codifica   coding  

742 kodim codifica  encoding  

743 kodim automatik codifica automatica automatic coding 

744 kodim i ngjyrave codifica per colori color coding  

745 kodim sekuencial sequenziale/in successione sequential 

746 kodoj codificare  encode  

747 kodoj  codificare code  

748 kodues codificatore coder 

749 kodues codificatore encoder  

750 koferencë e paramemories coerenza della cache                              cache coherence 

751 koha e ekzekutimit tempo d’esecuzione execution time 

752 kohë e aksesit tempo d’accesso access time   

753 kohë e busit temporizzazione del bus              bus timing  

754 kohë e ciklit tempo di ciclo cycle time    

755 kohë e kërkimit tempo di ricerca seek time 

756 kohë e lëshimit      istante iniziale start time  

757 kohë e lidhjes tempo di legame/tempo di binding binding time 

758 kohë e llogaritjes tempo di calco  computation time 
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759 kohë eksponenciale tempo esponenziale exponential time 
760 kohë joproduktive tempo di fermata/                             

tempo di fermo macchina 

downtime   

761 kohë reale tempo reale real-time  

762 kokë magnetike e diskut testina del disco disk head  

763 kolektor     collisione collector  

764 kolonë colonna    column  

765 kolorimetër colorimento   colorimeter  

766 komandë    commando  command  

767 komandë degëzimi istruzione di salto                       branch instruction  
768 komandë e inkorporuar commando incorporato/            

commando integrato 
embedded command  

769 komandim automatik controllo automatico automatic control 

770 kombinim linear combinazione lineare linear combination 

771 koment comment   comment   

772 komentoj commentare   coment out 

773 komercial në commercial/chiocciola/chiocciolina  commercial at   

774 komoditet comodita/praticita/facilita convenience 

775 kompakt-disk ndërveprues compact Disc interactive compact Disc interactive 

776 kompiler kryqak compilatore incrociato cross-compiler   

777 kompilim compilazione compilation  

778 kompiloj compilare  compile   

779 kompilues i bajtkodit compilatore di bytecode     bytecode compiler 

780 kompilues/kompilator/kompiler compilatore  compiler  
781 kompilues-gjenerator compilatore di compilatori/        

generatore di parser 

compiler-generator  

782 kompilues-kompilues compilatore di compilatori/       

generatore di parser 

compiler-compiler 

783 kompjuter elaboratore/calcolatore/computer computer 

784 kompjuter aktiv computer attivo active computer 

785 kompjuter analog calcolatore analogico analog computer    

786 kompjuter digjital calcolatore digitale digital computer  

787 kompjuter i dedikuar computer dedicato  dedicated computer  

788 kompjuter i gjeneratës së dytë       calcolatore di seconda generazione   second generation computer 

789 kompjuter me shumë aksese multiaccess computer multiaccess computer 

790 kompjuter paralel computer parallelo/elaboratore parallel parallel computer 

791 kompjuter rrjeti computer di rete network computer 

792 kompjuter tavoline calcolatore da tavolo desktop computer  

793 kompjuterik-e computerizzato computerized 

794 kompjuterizim computerizzazione computerization 

795 kompjuterizoj computerizzare computerize 
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796 kompletim automatik autocompletamento   autocompletion 

797 kompliment complemento  complement  

798 kompozicionale composizionale compositional   

799 kompozicionalisht composizionalita   compositionality    

800 komputerist operatore di computer computer operator 

801 komunikim communicazione   communication  

802 komutim i qarqeve commutazione di circuito circuit switching  

803 konbinim combinazione  combination  

804 konferencë elektronike riunione elettronica/teleconferenza electronic conference 

805 konfigurim configurazione configuration   

806 konfigurim i harduerit configurazione hardware hardware configuration 

807 konfigurim i rrjetit configurazione di rete network configuration 

808 konfiguroj configurare configure  

809 konfiguroj impostare set up 

810 konfirmoj confermare   confirm   

811 konflikt conflitto  conflict    

812 konflikt i paramemories conflitto di cache                                  cache conflict 

813 kongjestion/mbipopullim congestione  congestion 

814 konkurrencë contesa  contention 

815 konsistencë (lidhje logjike) consistenza/coerenza consistency 

816 konstant/pandryshueshëm(i) costante constant 

817 konstruktor costruttore constructor 

818 kontakt contatto   contact   

819 kontejner contenitore container  

820 kontekst contesto   context 

821 kontrast/kundërshti contrasto contrast  

822 kontroller i disketës controllore di disco floppy floppy disk controller 

823 kontroll verifica/prova/controllo check  

824 kontroll controllo control  

825 kontroll blloku controllo del blocco block check 

826 kontroll i aksesit controllo degli accessi   access control   

827 kontroll i bazës së të dhënave controllo di una base di dati database audit  

828 kontroll i drejtpërdrejtë     controllo diretto  direct control  

829 kontroll i fidbekut controllo del feedback feedback control  

830 kontroll i gabimeve controllo degli errori  error check    

831 kontroll i harduerit controllo hardware hardware control 

832 kontroll i kufizuar controllo dei limiti limit check   

833 kontroll i mbipopullimit controllo della congestione congestion control  

834 kontroll i paritetit bit di parita parity bit  

835 kontroll i procesit controllo dei processo process control  

836 kontroll i redundancës vertikale controllo di ridondanza verticale vertical redundancy check   
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837 kontroll i rendit controllo della sequenza sequence control  

838 kontroll i rrjedhës flusso di controllo control flow  

839 kontroll i rrjedhjes controllo di flusso flow control   

840 kontroll i rrjetit elektrik griglia di controllo control grid  

841 kontroll i të dhënave controllo dei dati data check 

842 kontroll i të dhënave controllo dei dati data control  

843 kontrollim automatik controllo automatico automatic check 

844 kontrollim i harduerit controllo hardware hardware check 

845 kontrolloj verificare/provare/controllare check 

846 kontrollues i pajisjes controller di un dispositivo   device controller 

847 kontrollues/kontroller controllore controller 

848 kontrollues/kontroller disku controllore del disco disc controller  

849 konvencional conversazionale/interattivo conversational  

850 konvergjencë convergenza convergence  

851 konvertim beta conversione beta beta conversion  

852 konvolucion  convoluzione convolution 

853 koordinator coordinator coordinator 

854 kopje copia  copy  

855 kopje blloku blocco copia block copy 

856 kopje parësore copia primaria primary copy 

857 kopje reservë copia di backup/copia di riserva backup copy 

858 kopje rezervë copiatura backup 

859 kopjim replica/replicazione replication   

860 kopjim i diskut copia del disco disk copy   

861 kopjoj copiare copy   

862 kopjoj e ngjit copia e incolla   copy and paste 

863 koprocesor grafik processore grafico display processor  

864 kornizë fener frame di segnalazione beacon frame 

865 korrigjim automatik correzione automatica  autocorrection  

866 korrigjim i gabimeve correzione di errore error correction 
867 korrigjim i lojës correzione del gamma/              

correzione gamma 

game correction  

868 korruptuar(i)/prishur(i) corrotto corrupt   

869 korsiv corsivo italic  

870 kosto e komunikimit costo di comunicazione  communication cost  

871 krah (dorezë) i aksesit braccio d'accesso access arm 

872 krahasor comparatore comparator   

873 krahasues analog comparatore analogico analog comparator 

874 krijoj creare create  

875 krijues creative creative 

876 krim elektronik crimine informatico/reato elettronico e-crime 
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877 krim elektronik crimine informatico/reato elettronico electronic crime  

878 krim informatik crimine informatico computer crime  

879 krim informatik crimine informatico cybercrime   

880 kriptoanaliza/analiza e shifrimit crittoanalisi cryptanalysis 

881 kriptograf crittografo cryppie  

882 kriptografi/shifrim crittografia cryptography   

883 kriptologji crittologia cryptology  

884 kriptosistem sistema crittografico cryptosystem   

885 kryej portare a termine  commit  

886 kryer(i)      portato a termine committed   

887 kryeradhë (rresht i ri) fine linea newline  

888 kthej restituire return  

889 kthim invio   return    

890 kthim hark arco all’indietro/arco di ritorno  back edge  

  891 kthim mbrapa percorso a ritroso/ritorno indietro backtracking  

892 kthim prapa ascesa  ascent     

893 kuadër record di attivazione frame   

894 kuantifikues quantificatore quantifier  

895 kuantizim quantizzazione quantization  

896 kufizim vincolo       constraint   

897 kufizim restrizione  restriction   

898 kufizues delimitatore delimiter  

899 kujtesë kontrolluese memoria di controllo control memory 

900 kulm vertex   vertex            

901 kurs radiopërhapës instradamento broadcast broadcast routing 

902 kursori bllok blocco cursore block cursor 

903 kuti e zezë scatola nera black box 

904 kuti për kontroll casella di opzione  checkbox 

905 kyç accendere turn on  

906 kyçje accensione/avvio turn-on  

907 lagje intorno neighbourhood 

908 lançim avvio/lancio launch  

909 laptop computer portatile laptop  

910 larg nga tastiera lontano da tastiera away from keyboard   

911 largësi e busit larghezza del bus                  bus width   

912 largim i pamjes zumare all’indietro zoom out   

913 lartësi e shkallës aumento di grado degree elevation 

914 lartësi e shkronjës altezza della x   x-height  

915 leje permesso/autorizzazione permission 

916 leje për akses permeso d’accesso  access permission      
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917 lëshim avvio  start  

918 letër e bardhë presentazione commerciale  white paper   

919 letërmbajtëse appunti  clipboard  

920 lexoj legere read  

921 lexues lettore/visualizzatore  reader  

922 lexues i informacioneve lettore di notizie newsreader 

923 libër blu libro blu                                           blue book  

924 libër elektronik libro elettronico e-book 

925 libër elektronik libro elettronico electronic book  

926 lidh collegare/connettere link       

927 lidhëz connettivo   connective 

928 lidhëzor/konektor connettore connector 

929 lidhje connessione connection  

930 lidhje connettivita  connectivity 

931 lidhje collegamento/concatenamento     linkage  

932 lidhje binare relazione binaria binary relation 

933 lidhje e qelizës cella di collegamento cell relay 

934 lidhje mbrapa link di ritorno/link all’indietro back link 

935 lidhje paralele connessione parallela parallel connection  

936 lidhje për bartje të të dhënave collegamento dati data link 

937 lidhje simbolike collegamento simbolico symbolic link 

938 lidhje statike legame statici  static binding 

939 ligj i shoqërimit legge associativo associative law 

940 linjë analoge linea analogico analog line 

941 linjë e marrë me qira linea concessa in uso leased line  

942 linjë e paramemories linea di cache                                          cache line 

943 linjë e posaçme/dedikuar(e) linea dedicata  dedicated line  

944 listë lista list     

945 listë e aksesit lista d’accesso    access list   

946 listë e gabimeve lista degli errori error list  

947 listë e lidhur lista concatenate linked list     

948 listë e mundësisë   lista delle funzioni/lista delle risorse capability list  

949 listë e plotë lista di controllo checklist 

950 listë e zbrazët lista vuota empty list 

951 listë e zezë lista nera blacklist    

952 listë lineare lista lineare linear list       

953 listë parametrike lista dei parametri parameter list  

954 listë për kontroll të aksesit lista di controllo degli accessi  access control list   

955 listë qarkore lista circolare  circular list  

956 llogari codice utente account         

957 llogaris computare/calcolare  compute  
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958 llogaritje computazione   computation  

959 llogaritshëm(i) computabile/calcolabile  computable 

960 lloj i aksesit tipo di accesso access type 

961 lloj i përzgjedhjes ordinamento per selezione selection sort  

962 logjikë logica logic     

963 logjikë e Bulit logica Booleana                            boolean logic 
964 logjikë e kallëzuesit logica dei predicati/                            

logica del primo ordine 
predicate logic 

965 logjikë e shumëkuptimshme logica fuzzy fuzzy logic 

966 logjikë lineare logica lineare linear logic   

967 logjikë modale(mënyore) logica modale modal logic  

968 logjikë negative logica negative negative logic  

969 logjikë simbolike logica simbolica symbolic logic  

970 lojë gioco/videogioco game 

971 luftë e shenjtë guerra santa holy war   

972 lulëzim bagliore   bloom  

973 madhësi dimensione size  

974 madhësi e fontit dimensione di un font/corpo di un font font size   

975 madhësi e memories dimensione della memoria memory size 

976 makinë motore/macchina engine 

977 makinë abstrakte macchina astratta                                    abstract machine              

978 makinë virtuale machine virtuale virtual machine   

979 makroprocesor macroprocessore/macroelaboratore macroprocessor 

980 maksimal massimo/valore Massimo maximum 

981 maksimizoj  massimizzare maximize 

982 manaxher i paramemories gestore della cache                              cache manager 

983 manipulim algjebrik manipulazione algebrica algebraic manipulation  

984 manipulim i bitit manipolazione di bit bit manipulation  

985 manipulim i të dhënave manipolazione dei dati data manipulation    

986 mantisë mantissa  mantissa  

987 marrëdhënie relazione/associazione relationship  

988 marrëdhënie binare relazione binaria/associazione binaria binary relationship  

989 marrës destinatario/reciviente                                receiver  

990 marrësi ricevente              recipient   

991 maskë contrassegno/marcatura/annotazione  mark  

992 maskë e adresës maschera di sottorete address mask    

993 maskë e biteve maschera di bit bit mask   

994 matem  emulare emulate  

995 matricë matrix  matrix  

996 matricë bazë matrice di base basis matrix 

997 matricë e aksesit matrice d’accesso access matrix     
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998 matricë e invertueshme matrice invertibile invertible matrix  

999 matricë e portës matrice di porte gate array  

1000 matricë shoqëruese array associativo/vettore associative    associative array   

1001 matricë singulare matrice singolare singular matrix  

1002 mbarim terminazione termination   

1003 mbishkruaj sovrascrivere/riscrivere overwrite  

1004 mbledhës addizionatore adder     

1005 mbledhje e të dhënave raccolta dei dati data collection 

1006 mbledhje elektronike riunione elettronica e-meeting 

1007 mblidhje tufë agglomerazione clustering  

1008 mbrapa indietro   back  

1009 mbrojte harduerike protezione hardware hardware protection 
1010 mbrojtës guardia/condizione di arresto/    

condizione di stop 

guard  

1011 mbrojtje protezione protection   

1012 mbrojtje e bazës së të dhënave protezione di una base di dati database protection   

1013 mbrojtje e fajlit protezione di file file protection    

1014 mbrojtje e memories protezione della memoria  memory protection  

1015 mbrojtje e të dhënave protezione dei dati data protection    

1016 mbushje riempimento filling     

1017 mbushje e bajtit inserimento fittizio di byte    byte stuffing 

1018 mbushje e karaktereve carattere stuffing character stuffing 

1019 mbushje me zero azzerare  zerofill  

1020 mbyll chiudere close  

1021 mbyllje chiusura closure  

1022 mbyllur(i) chiuso closed   

1023 me ngjyra cromaticita  chromaticity  

1024 me pikë lëvizëse in virgola mobile floating-point 

1025 me porosi su misura/personalizzato custom   

1026 media supporti/dispositive/mezzi/strume media    

1027 memoria parësore memoria principale  primary memory 

1028 memorie memoria memory  

1029 memorie memoria   store   

1030 memorie       memoria      storage  

1031 memorie aktive memoria attiva active memory 

1032 memorie bazë memoria di base base memory  

1033 memorie dytësore memoria secondaria secondary memory 

1034 memorie dytësore memoria secondaria secondary storage  

1035 memorie e brendshme memoria interna internal memory 

1036 memorie e diskut memoria del disco disk memory   

1037 memorie e jashtme memoria sterna external memory 



164 
 

1038 memorie e përhershme memoria persistente persistent memory 

1039 memorie e përhershme memoria permanente       persistent storage 

1040 memorie e tërheqjes memoria di attrazione attraction memory   

1041 memorie e zgjatur memoria estesa extended memory 

1042 memorie fizike memoria fisica  physical memory  

1043 memorie kasetore memoria cassetta cassette memory 

1044 memorie kesh e diskut cache del disco disc cache  

1045 memorie kesh/paramemorie memoria cache      cache memory  

1046 memorie kontrolluese memoria di controllo control store  

1047 memorie kryesore memoria centrale core memory 

1048 memorie kryesore main storage  main storage  

1049 memorie magnetike memoria magnetica magnetic memory 

1050 memorie parësore memoria principale primary storage 

1051 memorie qendrore memoria principale  main memory 

1052 memorie shoqëruese memoria associative  associative memory      

1053 memorie virtuale memoria virtuale virtual memory  

1054 menaxhim i dokumenteve gestione di documenti  document management       

1055 menaxhim i memories gestione della memoria   memory management  

1056 menaxhim i paramemories gestione della cache                            cache management 

1057 mënjanim i prishjes recupero da guasti/ripristino da guasto failure recovery   

1058 mënyrë asinkrone e transferimit modalita di trasferimento asincrona  asynchronous transfer mode  

1059 mënyrë binare modalita binaria binary mode  

1060 mënyrë e aksesit modalita di accesso consentita   access mode     

1061 mënyrë e prishjes modalita di guasto/modalita di errore failure mode  

1062 mënyrë vlerësimi ordine di valutazione evaluation order  

1063 merimangë ragno spider 

1064 mesazh messaggio message 

1065 mesazh për anulim anullare il messaggio cancel messagge 

1066 mësim elektronik apprendimento elettronico electronic learning 

1067 mësim i makinës apprendimento automatico machine learning  

1068 mësim me anë të kompjuterit apprendimento assistito da elaboratore computer-assisted learning 

1069 mësim përmes kompjuterit apprendimento assistito da elaboratore computer-aided learning 

1070 metagjuhë metalinguaggio metalanguage   

1071 metodë metodo method   

1072 metodë abstrakte metodo astratto                 abstract method                 

1073 metodë e aksesit metodo d’ accesso access method      

1074 metodë e klasës metodo di classe/metodo statico  class method 

1075 metodë e komunikimit metodo di comunicazione communication method  

1076 mi mouse mouse  

1077 mi optik mouse ottico optical mouse  
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1078 mikroinstruksion microistruzione microinstruction  

1079 mikrokod microcodice  microcode  

1080 mikrokompjuter microcalcolatore  microcomputer  

1081 mikroprocesor microprocessore microprocessor  

1082 mikroprogram microprogramma  microprogram   

1083 mikroprogramim microprogrammazione microprogramming  

1084 mikroqark circuito di piccolo dimensioni microcircuit  

1085 minidisk minidisco minidisk         

1086 minikompjuter minicalcolatori  minicomputer   

1087 minimizim miniminazzazione minimization  

1088 minimizoj minimizzare minimize      

1089 minimum minimo/valore minimo minimum  

1090 model modello  model    

1091 model configurazione schema pattern   

1092 model modello template   

1093 model i biteve configurazione di bit bit pattern 

1094 model i komunikimit modello di comunicazione  communication model  

1095 model i rrjetit modello di rete network model   

1096 model i të dhënave modello dei dati data model      

1097 modeli analogji modello per analogia analogy model     

1098 modelim i sipërfaqeve modellazione di superfici surface modeling 

1099 modem modem modem   

1100 modem celular modem cellular cell modem 

1101 modem i brendshëm modem interno internal modem 

1102 modem i dedikuar modem dedicato  dedicated modem  

1103 modem kabllor modem via cavo                      cable modem  

1104 modul modulo  module   

1105 modul i klikimit modulo cliente client module  

1106 modulim modulazione modulation   

1107 modulim në amplitudë modulazione di ampiezza amplitude modulation   

1108 monitor schermo video monitor  

1109 monitor bardhë e zi monitor in bianco a nero bilevel display  

1110 monitor/ekran digjital monitor digitale digital monitor 

1111 montim montaggio     mounting 

1112 montoj mount mount   

1113 mosbarazim (pabarazi) disuguaglianza inequality  

1114 mostër campione/esempio sample  

1115 multipleksim multiplazione multiplexing   

1116 multipleksim me ndarje kohe multiplazione a divisione di tempo time division multiplexing   

1117 multiprocesor asimetrik multiprocessore asimmetrico asymmetric multiprocessor   

1118 multiprogramim multiprogrammazione multiprogramming  
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1119 multisesion multisessione multisession   

1120 mundësi abilita/funzione/risorsa  capability   

1121 mundësi për negocim negozazione option negotiation 

1122 mundësoj enable  enable  

1123 mundshëm(i) fattibile/praticabile/accettabile feasible  

1124 muzikë e sfondit (në prapavijë) musica di sottofondo background music 

1125 muzikë elektronike musica elettronica electronic music 

1126 nanosekondë nanosecondo nanosecond         

1127 navigator navigator/browser  navigator  

1128 navigim navigazione  navigation   

1129 navigim në ueb navigazione nel web cybersurfing 

1130 navigoj navigare  navigate      

1131 ndaj partizionare/suddividere partition  

1132 ndaj split  split 

1133 ndaj/shpërndaj assegnare/allocare  allocate      

1134 ndaloj proibire/interdire ban   

1135 ndarje partizione partition 

1136 ndarje e të dhënave divisione dei dati data division 

1137 ndashëm(i)  assegnabile/allocabile allocatable    

1138 ndërdëgjim/diafoni diafonia  crosstalk  

1139 ndërfaqe interfaccia interface   

1140 ndërfaqe binare e aplikacionit interfaccia di appliazione   application binary interface  

1141 ndërfutje e biteve inserimento di bit  bit stuffing   

1142 ndërmjetës intermediario                                     broker  

1143 ndërprerje interruzione                                     break  

1144 ndërprerje interruzione  interrupt    
1145 ndërprerje e kaskadës conslusione a cascata/              

terminazione a cascata 

cascading termination   

1146 ndërprerje harduerike interruzione hardware hardware interrupt 

1147 ndërthurje/koniunksion congiunzione conjunction  

1148 ndërtim i kushtëzuar costruzione condizionale conditional construction   

1149 ndërtoj costruire/sviluppare                                 build  

1150 ndërtues i fushës costruttore di array array constructor   

1151 ndërveprim interazione interaction  

1152 ndërveprues interattivo  interactive 

1153 ndrydhje e letrës blocco/ingorgo jam  

1154 ndryshim conversione/passaggio changeover 

1155 ndryshore variable variable    

1156 ndryshore e domenit variabile di dominio domain variable  

1157 ndryshore e rastësishme variabile casuale random variable   

1158 ndryshore me kusht variabile di condizione condition variable  
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1159 në linjë in linea/in rete/connesso online  

1160 në linjë in linea/in rete/connesso on-line 

1161 në prapavijë sottofondo background  

1162 në pritje attesa  standby 

1163 nëngrup sottogrupo subgroup   

1164 nënkuptuar/paracaktuar(i) predefinito default   

1165 nënmeny sottomenu submenu      

1166 nënpemë sottoalbero subtree  

1167 nënpemë e djathtë      sottoalbero destroy  right subtree  

1168 nënpemë e majtë sottoalbero sinistro left subtree  

1169 nënrrjet sottorete   subnet   

1170 nënsekuencë sottosequenza    subsequence  

1171 nënshkrim elektronik firma elettronica electronic signature  

1172 nëntip sottotipo  subtype 

1173 nënvijë anulla undo  

1174 ngacmim virtual    molestia virtuale cyber stalking   

1175 ngarës i busit driver del bus                                   bus driver  

1176 ngarës/drajver i pajisjes driver di un dispositivo  device driver 

1177 ngarkesë caricare load     
1178 ngarkoj caricamento/carico/                    

istruzione di carico 

load   

1179 ngjarje evento event   

1180 ngjarje e mëparshme antecedente antecedent           

1181 ngjesh/komprimoj comprimere  compress  

1182 ngjeshje compattamento/compattazione compaction 

1183 ngjeshje compressione compression  

1184 ngjeshje audio compressione audio audio compression 

1185 ngjeshje e fajlit compressione di un file file compression  

1186 ngjeshje e kodit   compressione di codice  code compression  

1187 ngjeshje e memories compattazione della memoria  memory compaction  

1188 ngjeshje e të dhënave compressione di dati  data compression  

1189 ngjyrë colore color 

1190 ngjyrosje colorazione  coloring    

1191 ngopur(i) saturazione/grado d’intensita  saturation  

1192 ngre(sistemin) inizializzare/avviare/avviarsi         boot    

1193 ngritje e sistemit caricamento iniziale/avvio               boot 

1194 ngritje e sistemit procedura di avvio                                            bootstrap  

1195 ngritje e sistemit avviare                                      boot up   

1196 nis(me postë) inviare mail  

1197 nisje    avvio start-up   

1198 nivel llivello level  
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1199 nivel i jashtëm livello esterno external level 

1200 nivel i pajisjes livello di dispositivo device level 

1201 nivel i të dhënave livello di dati data level      

1202 nivel logjik livello logico logic level 

1203 nivelet e sigurimit livelli di sicurezza  security levels 

1204 njehsim calcolo                             calculus  
1205 njehsim predikativ calcolo dei predicate/                      

calcolo del primo ordine 
predicate calculus 

1206 njëkohshëm(i) concorrente concurrent 

1207 njëkohshmëri concorrenza concurrency 

1208 njësi unita  unit                    

1209 njësi aritmetike logjike unita aritmetico logica arithmetic logic unit   

1210 njësi kontrolluese unita di controllo control unit   

1211 njohje e karaktereve riconoscimento di caratteri character recognition 

1212 njohje e të folurit riconoscimento vocale  speech recognition 

1213 normal normale normal   

1214 normalizim normalizzazione normalization 

1215 normalizoj normalizzare normalize  

1216 normalizuar(i) normalizzato normalized   

1217 numër binar numero in base due binary number  
1218 numër dhjetor numero in notazione decimale/        

numero in base dieci  

decimal number   

1219 numër i aksesit numero di accesso access number 

1220 numër i caktuar number assegnato  assigned number  

1221 numër i faqes numero di pagina page number 

1222 numër i rastësishëm numero casuale random number   

1223 numer i rrjetit indirizzo di rete/numero di rete network number  

1224 numër me pikë lëvizëse  numero in virgola mobile floating point number 

1225 numër natyror numero naturale natural number  

1226 numër real numero reale real number  

1227 numër themelor numero cardinale cardinal number 

1228 numerik numerico numeric 

1229 numërim enumerazione enumeration  

1230 numërues contatore counter 

1231 numërues binar contatore binario binary counter  

1232 numërues i programit contatore programma program counter 

1233 nyjë rrjeti nodo di rete network node   

1234 objekt oggetto object 

1235 objekt aktiv oggetto attivo    active object   

1236 objekt i lidhur oggetto collegato  linked object       

1237 objekt i pajisjes oggetto dispositivo device object  



169 
 

1238 operacion operazione  operation  

1239 operacion i Bulit operazione Booleana                      boolean operation 

1240 operacion i busit operazione del bus                        bus operation  

1241 operacione të biteve operazioni su bit bit operations   

1242 operand operand    operand 

1243 operator i sistemit operatore di sistema system operator     

1244 operator logjik operatore logico/connettivo logico logical operator   

1245 optimizëm ottimizzazione optimization  

1246 orë e busit temporizzazione del bus                    bus clocking   

1247 orientim nagativ orientamento negative negative orientation 

1248 pa lidhje senza connessione connectionless 

1249 pa tel senza fili      wireless       

1250 pagesë elektronike denaro elettronica  e-cash   

1251 pajisje dispositivo  device  

1252 pajisje absolute dispositivo assoluto absolute device 

1253 pajisje e ekranit dispositivo di visualizzazione  display device    

1254 pajisje memorike ndihmëse memoria ausiliaria  auxiliary storage 

1255 pajisje të barabarta pari  peer 

1256 pajisje virtuale dispositivo virtuale virtual device   

1257 pajtueshëm(i) compatibile compatible 

1258 pajtueshmëri compatibilita  compatibility 

1259 paketë pacchetto  packet  

1260 paketë “induktor” paccheto choke/pacchetto di sofferenza  choke packet  

1261 paketë binare pacchetto di codice binary package  

1262 pako  paccheto package 

1263 pako e të dhënave paccheto dati/paccheto dei dati  data packet     

1264 pamundësoj/paaftësoj disabilitare disable  

1265 panel kontrollues pannello di controllo control panel  

1266 para digjitale moneta elettronica digital cash 

1267 para elektronike denaro elettronico/moneta elettronica electronic money  

1268 para elektronike denaro elettronico/moneta elettronica e-money 

1269 para se të shkaktojë precedente all’avvio before trigger 

1270 para(kesh) digjitale denaro digitale digital cash 

1271 paraardhës antenato/avo ancestor     

1272 paradigmë paradigma/modello paradigm  

1273 paradoks paradosso paradox 

1274 paradoks i ditëlindjes paradosso del compleanno birthday paradox  

1275 parakusht precondizione precondition 

1276 paralel/njëkohshëm(i) parallelo/in parallel parallel  

1277 paralelizëm parallelismo parallelism   

1278 parameter parametro parameter 
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1279 parametër aktual parametro effettivo actual parameter    

1280 paraqit mostrare  display   

1281 paraqitje presentazione presentation 

1282 parashikim i degëzimit predizione di salto                      branch prediction 

1283 paritet/çiftësi/barazi parita parity   

1284 pasardhës discendente descendant 

1285 pastroj accurate/preciso/pulito  clean  

1286 pastroj mettere in ordine/pulire  clean up  

1287 pavarësi e të dhënave indipendenza dei dati  data independence   

1288 pemë  albero  tree  

1289 pemë binominale albero binomiale binominal tree 

1290 pemë dinamike albero dinamico dynamic tree    

1291 pemë e baraspeshuar albero bilanciato balanced tree  

1292 pemë e llogaritjes albero di computazione  computation tree 

1293 pemë e lojës albero di gioco          game tree 

1294 pemë e plotë intero albero full tree  

1295 pemë e prejardhjes albero di derivazione derivation tree 

1296 pemë e renditur albero ordinate  ordered tree  

1297 pemë e shprehjes albero di un’espressione expression tree 

1298 pemë e vendimit albero di decisione  decision tree  

1299 pemë e zbrazët albero vuoto empty tree  

1300 pemë harduerike albero hardware hardware tree 

1301 pemë kërkimi albero di ricerca  search tree  

1302 pemë logjike albero logico logic tree 

1303 pemë me rrënjë albero radicato  rooted tree   

1304 penë drite/fotostilo penna luminosa/penna ottica light pen 

1305 penë elektronike penna elettronica electronic pen  

1306 penë shkruese stilo stylus     

1307 përbashkët(i) in commune/condiviso common  

1308 përbërje composizione composition   

1309 përcaktor determinante  determinant 

1310 përcaktues deterministico deterministic 

1311 përçues conduttore  conductor  

1312 përditësim aggiornamento update        

1313 përdorues programma di utilita  utility                

1314 përdorues rastësor utente occasionale casual end user 

1315 përdorues të bazës së të dhënave utenti di una base di dati database users 

1316 performancë  prestazioni/rendimento performance 
1317 performancë e rrjetit prestazioni della rete/              

performance della rete 

network performance   

1318 përfshirje e të dhënave inserimento dati   data entry     
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1319 përfunduar(i) terminato/concluso terminated  

1320 përfundues(terminator)i busit terminazione del bus bus termination 

1321 përgjigje risposta/autorisposta    answerback       

1322 përgjigjem rispondere/replicare    reply   

1323 përgjithësim generalizzazione generalization  

1324 përhershëm(i) permanente persistent 

1325 përjashtim eccezione exception 

1326 përjashtim fatal eccezione irreversibile fatal exception  

1327 përkap catturare/asquisire grab    

1328 përkap catturare grab        

1329 përkohshëm(i) temporaneo temporary  

1330 përkthim traslazione translation   

1331 përkthim dinamik traduzione dinamica dynamic translation 

1332 përkthim nëpërmjet asemblerit assemblare assemble      

1333 përkthyes traddutore translator  

1334 përmbajtje contenuto   content   

1335 përmirësim aggiornamento upgrade         

1336 përmirësoj aggiornare upgrade    

1337 permutacion permutazione permutation 

1338 permutacion i rastësishëm permutazione casuale random permutation   

1339 përndaj distribuire  distribute    

1340 përndarë(i)       distribuito distributed       

1341 përndarje distribuzione  distribution      

1342 përndarje e të dhënave distribuzione dei dati data distribution 

1343 përpara inoltare forward    

1344 përparmë(i) inoltra forward   

1345 përpjekje më të mirë miglior sforzo best effort   

1346 përplasje e kontekstit conflitto di contesto context clash  

1347 përpunim elektronik i të dhënave elaborazione elettronica dei dati electronic data processing 

1348 përpunim i të dhënave elaborazione di dati  data processing  

1349 përpunim i tekstit elaborazione di testi    word processing     

1350 përpunim në kohë reale processo in tempo reale real-time process   
1351 përpunim paralel elaborazione parallela/              

esecuzione parallela 
parallel processing  

1352 përpunim sekuencial sequenzialita sequentiality 

1353 përpunoj elaborare  process   

1354 përputhje e të dhënave consistenza dei dati/coerenza dei dati data consistency 

1355 përqendrues concrentratore concentrator 

1356 përsëris rileggere replay  

1357 përsëritës ripetitore repeater   

1358 përsëritës aktiv ripetitore attivo active repeater     
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1359 përsëritje iterazione iteration  

1360 përshkrues descrittore   descriptor  

1361 përshkrues i fajlit descrittore di file file descriptor   

1362 përshkrues i sigurimit descrittore di sicurezza security descriptor 

1363 përshkrues i të dhënave descrittore di dati data descriptor 

1364 përshpejtues acceleratore  accelerator  

1365 përshpejtues grafik scheda grafica graphics accelerator   

1366 përshtat personalizzare customize  

1367 përshtatës addattivo/adattivo  adaptive   

1368 përshtatës/adapter adattatore adapter           

1369 përshtatës/adapter adattatore adaptor     

1370 personalitet personalita personality  

1371 përthithje assorbimento                                                absorption                          

1372 përzgjedh selezionare  select  

1373 përzgjedhës selettore selector  

1374 përzgjedhje selezione selection  

1375 peshë peso weight    

1376 pezullim/anulim cancellazione cancellation 

1377 pikë punto point  

1378 pikë e aksesit punto di accesso  access point    

1379 pike e kodit punto di codifica code point 

1380 pikë e të dhënave punto dati  data point    

1381 pikë fikse punto fisso   fixed point  

1382 pikë hyrëse punto d’entrata entry point 

1383 pikë kontrolli punto di controllo check point 

1384 pikë kontrolluese punto di controllo control point   

1385 pikë ndërprerëse punto di interruzione                         breakpoint  

1386 pikë tipografike puntatore point  

1387 pikselë pixel  pixel  

1388 pipëtin beep  beep   

1389 pirat informatik pirata informatica cracker   

1390 pirat informatik hacker hacker    
1391 pirateri pirateria informatica/                     

pirateria  del software 

piracy 

1392 pirateri softuerike pirateria del software  software piracy 

1393 pjesë e adresës parte dell'indirizzo address part 

1394 pjesëtim i numrave të plotë divisione intera integer division   

1395 plakje invecchiamento  aging   

1396 plan schedulare schedule 

1397 plan i parë primo piano foreground  

1398 planifikim schedulazione scheduling 
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1399 planifikim në kohë reale schedulazione in tempo reale real-time scheduling  

1400 planifikues  schedulatore scheduler 

1401 platformë piattaforma platform 

1402 platformë digjitale piattaforma digitale digital platform 

1403 pllakë për zgjerim scheda di espansione expansion board  

1404 plotësi completezza    completeness   

1405 pohim asserzione/affermazione  assertion  

1406 pohim atomik                        proposizione atomica                     atomic proposition                  
1407 polinom kuadratik polinomio quadratico/                 

polinomio di grado due 
quadratic polynomial 

1408 polygon konveks (i mysët) poligono convesso convex polygon 

1409 port porta port 

1410 port i lojës porta giochi game port 

1411 port i printerit porta di stampa/porta della stampante printer port 

1412 port paralel porta parallela parallel port   

1413 port serik porta seriale  serial port 

1414 portal portale portal  

1415 portë  porta gate  

1416 portë e thirrjes porta di chiamata                                              call gate  

1417 postë elektronike posta elettronica/e-mail/email electronic mail 

1418 postë elektronike posta elettronica email  

1419 postë elektronike posta elettronica mail  

1420 pozicion i memories posizione di memoria location     

1421 pragmatizëm pragmatica pragmatics 

1422 pranues accettore/automa accettore   acceptor 

1423 prapafund retro back end  

1424 prapaveprim retroazione/risposta feedback        

1425 prejardhje derivazione  derivation  

1426 prerje ritaglio  clipping  

1427 prerje taglio cut  

1428 prerje intersezione    intersection   

1429 prerje e thellësisë taglio di profondita   depth clipping  

1430 prerje minimale taglio minimo minimum cut   

1431 pres tagliare cut  

1432 pres dhe ngjit taglia e incolla cut and paste  

1433 prind padre/genitore parent 

1434 printer paralel stampante parallela parallel printer 

1435 prioritet priorita priority  

1436 prishje bloccarsibie crash   

1437 prishje guasto fault   

1438 prishje harduerike guasto hardware hardware failure 
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1439 prishje/defekt/ngecje/gabim guasto/avaria/malfunzionamento failure  

1440 pritje qarkore attesa circolare circular wait  

1441 privilegje të aksesit privilege d’accesso  access privileges    

1442 problem problema problem 

1443 problem biseksion problema di bisezione bisection problem 

1444 problem i domenit problema del domino domino problem 

1445 problem i optimizimit problema di ottimizzazione optimization problem   

1446 problem i vendimit   problema di decisione   decision problem  

1447 procedurë procedura procedure  

1448 procedurë e vendimit procedura di decisione   decision procedure 

1449 proces processo   process  

1450 proces grupor processo batch  batch process   
1451 proces në kohë reale processo real-time/                     

processo in tempo reale 

real-time task 

1452 procese konkurrente processi concorrenti concurrent processes  

1453 procesor grafik processore grafico graphic processor 

1454 procesor i shoqërimit processore assiciativo associative processor 

1455 procesor i tekstit elaboratore di testi word processor 
1456 procesor vektorial calcolatore vettoriale/             

elaborattore vettoriale  

vector processor   

1457 procesor virtual processore virtuale virtual processor   

1458 process i shkruarjes protezione in scrittura  write protect  

1459 processor elaboratore  processor  

1460 prodhim produzione production   

1461 produkt prodotto product     

1462 profil i përdoruesit utilization utilization        

1463 program programma program  

1464 program absolut programma assoluta absolute program 

1465 program aktiv programma attivo active program 

1466 program antivirus programma antivirus antivirus program 

1467 program antivirus antivirus antivirus     

1468 program i sistemit programma di sistema system program   

1469 program logjik programma logico logic program  

1470 program ndërveprues programma interattivo interactive program  

1471 programim i orientuar objekt programmazione orientate agli oggetti object-oriented programming 

1472 programim i strukturuar programmazione strutturata structured programming 

1473 programoj programmare program  

1474 programueshëm(i) programmabile programmable  

1475 projektim “nga poshtë lart” progettazione bottom-up        bottom-up design  
1476 projektim me ndihmën e kompjuterit progettazione assistita da elaboratore computer-aided design 

1477 pronar i busit padrone del bus                                   bus master  
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1478 protokoll protocollo protocol  

1479 protokoll i busit protocollo di un bus                         bus protocol    

1480 protokoll i komunikimit protocollo di rete  communication protocol  

1481 protokoll i kontrollit të rrjetit protocollo per il controllo della rete  network control protocol  

1482 protokoll i rrjetit protocollo di rete network protocol   
1483 protokoll për akses të direktoriumeve directory access protocol/                        

protocollo di accesso ai nomi  

directory access protocol 

1484 protokolli i certifikimit protocollo di certificazione certification protocol 

1485 pseudokod pseudocodice pseudocode 

1486 punë lavoro  job  

1487 punë funzionare work           
1488 punë praktike modificare leggermente/            

modificare appena 

tweak   

1489 qark ciclo/circuito   circuit   

1490 qark analog circuito analogico analog circuit 

1491 qark i të dhënave circuito dati data circuit 

1492 qark virtual circuito virtuale virtual circuit    

1493 qartësi luminosa                                               brightness  

1494 qelizë cella di collegamento cell 

1495 qelizë aktive cella selezionata active cell   

1496 qelizë binare cellule binario binary cell 

1497 qelizë e memories cella di memoria memory cell 

1498 qelizë e memories chip di memoria memory chip  

1499 qelizë magnetike cellula magnetica magnetic cell 

1500 qëndrueshmëri e paramemories consistenza della cache                   cache consistency 

1501 radhë e shtypjes coda di stampa print queue 

1502 radhit allineare  align     

1503 radhitje allienamento  alignment   

1504 radiopërhapës broadcast                                           broadcast 

1505 radiopërhapje trasmissione broadcast                  broadcasting 

1506 rajon atomik regione atomico  atomic region  

1507 rajon i mundshëm regione ammissibile feasible region    

1508 raport rapporto report    

1509 rast studimi caso di studio     case study  

1510 rastësishëm(i) casuale  random   

1511 realitet virtual realta virtuale virtual reality   

1512 realize fotorealismo realism   

1513 redundancë ridondanza  redundancy  

1514 referencë e qelizës riferimento di cella cell reference 

1515 reflektim riflessione    reflection    

1516 regjistër registro register  



176 
 

1517 regjistër bazë registro base/registro di base base register  

1518 regjistër i adresës registro indirizzi address register 

1519 regjistër i adresës së memories registro degli indirizzi di memoria  memory address register  

1520 regjistër i flamurit registro di registro/parola di stato flag register 

1521 regjistër i gjendjeve registro di stato  status register 

1522 regjistër i indeksit registro indice index register  

1523 regjistër i komandës registro dei comandi command register 

1524 regjistër i kufizuar registro limite limit register  

1525 regjistrim registrazione    record   

1526 regjistrim i fajlit registrazione su file file capture 

1527 regjistrim i të dhënave record di dati data record       

1528 regjistrim logjik record logico logical record      

1529 regjistrohem accedere a/connettersi/registrarsi log on   

1530 regjistroj registrare in ordine cronologico log  

1531 rend sequenza sequence 

1532 rend alfabetik ordine alfabetico alphabetical order  

1533 rend bitonik sequenza bitonica bitonic sequence  

1534 renditje e bajtit ordinamento dei byte             byte ordering  

1535 rënie (e sistemit) non funzionante/non operative down 

1536 revistë elektronike fanzine eletronica/rivista elettronica electronic magazine 
1537 revistë elektronike fanzine elettronica/                           

rivista elettronica per amatori 

e-zine   

1538 rezervim  prenotazione reservation 

1539 rezolucion risoluzione  resolution   

1540 rezolucion i ulët bassa resoluzione low resolution 

1541 rifreskim aggiornamento  refresh  
1542 rifreskim i memories rinfresco della memoria/      

aggiornamento della memoria 
memory refresh 

1543 rifreskoj aggiornare refresh   

1544 rinis reinizializzare  restart   

1545 riorganizim riorganizzazione reorganization  

1546 rishfaq rieseguire rerun 

1547 rishfaqje riesecuzione rerun    

1548 rishikim i besimit revisione della convinsione belief revision 

1549 robot robot  robot  

1550 robot i dijes agente intelligente knowbot 

1551 rotacion i majtë rotazione sinistra left rotation  

1552 rrafsh i biteve livello di bit  bit plane    

1553 rregull aktiv regola attiva active rule   

1554 rregull i diskut regola di copia copy rule  

1555 rregullsi correttezza correctness    
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1556 rrënjë radice root    

1557 rrënjë     radice  radix   

1558 rresht bazë linea di base base line  

1559 rreth cerchio circle  

1560 rreth i busit circle del bus                                  bus cycle  

1561 rreth i mbyllur circuito chiuso closed circuit  

1562 rreze kërko ricerca a fiasco beam search 

1563 rrezik aktiv rischio attivo active risk 

1564 rris përpjestimisht scalare scale up  

1565 rritës/asender lettera ascendente ascender     

1566 rrjedhje flusso  flow      

1567 rrjedhje e memories perdita di memoria core leak   

1568 rrjedhje e të dhënave flusso dei dati  data flow     

1569 rrjet rete network 

1570 rrjet i busit rete a bus                                            bus network    

1571 rrjet i dobët              rete oscurata     darknet   

1572 rrjet i permutacionit rete di permutazione permutation network  

1573 rrjet i rrjedhjes rete di flusso flow network   

1574 rrjet i të dhënave rete dati data network  

1575 rrjet i telekomunikacionit rete di comunicazione communication network   

1576 rrjet kompjuterik rete di calcolatori computer network  

1577 rrjet logjik rete logica logical network   

1578 rrjet lokal pa tel wireless LAN    wireless LAN    

1579 rrjet me shumë aksese rete con multiaccesso multiaccess network 

1580 rrjet neural rete neurale  neural network  

1581 rrjet privat virtual rete private virtuale virtual private network    

1582 rrjet radiopërhapës rete broadcast                                 broadcast network 

1583 rrjet satelitor rete satellitare satellite network    

1584 rrjet unazor rete ad anello   ring network  

1585 rrjet yll rete a stella star network  

1586 rrjetë kristalore reticolo lattice 

1587 rrotullim rotazione  rotation  

1588 rrugë absolute percorso assolito                                     absolute path name               

1589 rrugë e nënkuptuar itinerario predefinito default route 

1590 rrugëzim hierarkik instradamento gerarchio hierarchial routing   

1591 ruaj salvare save  

1592 ruajtje automatike salvataggio automatico    autosave   

1593 rutinë procedura  routine   

1594 sajëz/karrel i kthimit ritorno carrello   carriage return  

1595 saktësi accurattezza/esattezza/precisione accuracy     

1596 segment segmento  segment 
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1597 segment i fajlit segmento di un file file segment    

1598 segment i rrjetit segmento di rete network segment    

1599 segment i të dhënave segmento dati data segment   

1600 segmentim segmentazione segmentation 

1601 segmentoj segmentare    segment  

1602 sektor i diskut settore del disco disk sector   

1603 sekuencë e çipit sequenza di chip  chip sequence   

1604 sekuencial sequenzialittore sequencer  

1605 semafor semaforo     semaphore   

1606 semafor binar semaforio binario  binary semaphore  

1607 semantikë semantica   semantics   

1608 semantikë aksiomatike semantica  assiomatica axiomatic semantics  

1609 sensor sensore sensor  

1610 seri                          serie/successione series 

1611 server servente server 

1612 server i aksesit servente d’accesso access server    

1613 server i aplikacioneve server di appliazione application server  

1614 server i direktoriumeve servente dei nomi  directory server 

1615 server i emrave servente di nomi  name server    

1616 server i fajlave server di file file server     

1617 server i informacioneve server di newsgroup news server 

1618 server i komunikacionit server di communicazione communication server 

1619 server i largët server remote remote server  

1620 server i printerit server di stampa printer server  

1621 server virtual server virtuale virtual server   

1622 servis i direktoriumeve servizio di indicizzazione  directory service 

1623 sesion i fajlit session di file file session     

1624 sesion ndërveprues sessione interattiva  interactive session   

1625 set posizionare  set 

1626 set/grumbull i karaktereve insieme di caratteri character set 

1627 shënim annotazione  annotation                  

1628 shërbej  fornire/servire serve  

1629 shërbim i largët servizio remote remote service 

1630 shërbim i rrjetit servizio di rete network service  

1631 shfaq emocion esprimere un’emozione emote   

1632 shfletoj esplorare/sfogliare                          browse   

1633 shfragmentim deframmentazione  defragmentation 

1634 shfragmentoj deframmentare    defragment  

1635 shifër cifratura   cipher 

1636 shifër cifra  digit     

1637 shifër binare cifra binaria binary digit 



179 
 

1638 shifër dhjetore cifra decimale   decimal digit    

1639 shifër e bllokut cifrario a blocchi  block cipher  

1640 shifrim cifratura encryption 

1641 shifrim/përfshehje/ kriptim cifratura   ciphering 

1642 shifroj cifrare/codificare/criptare enchiper 

1643 shifroj cifrare/codificare/creptare encrypt   

1644 shilarës flip-flop flip-flop 

1645 shirit i menyve barra dei menu menu bar 

1646 shirit magnetik disco magnetico magnetic disk 

1647 shirit magnetik nastro magnetico magnetic tape 

1648 shiriti i punëve barra delle applicazioni taskbar  

1649 shitës vendor  vendor     

1650 shkallë scala/gamma/gradazione scale 

1651 shkallë e klikimit numero di accessi click rate   

1652 shkallë shumë e lartë e integrimit integrazione su grandissima scala   very large scale integration  

1653 shkallë/gradë grado degree   

1654 shkallëzim scalatura  scaling  

1655 shkallëzoj disegnare o rappresentare in scala scale 

1656 shkallëzuar(i) scalabile scalable 

1657 shkarkuar(i) scaricabile downloadable  

1658 shkarravis scarabocchiare scribble 
 1659 shkatërrim i shekullit disastro del millennio/                   

collasso del millennio 
century meltdown 

1660 shkatërroj far fuori blow away  
 1661 shkelje battuta/pressione di un tasto/  

abbassamento di un tasto  

keystroke  

1662 shkencë kompjuterike informatica computer science  

1663 shkëputje/ndarje/veçim disassociazione disassociation 

1664 shkompilues/dekompilator decompilatore  decompiler  

1665 shkronja gjysmë të zeza neretto                    boldface  

1666 shkronja të mëdha lettere maiuscole upper case       

1667 shkruaj scrivere  write         

1668 shkulje giocherellare/smanettare twiddle   

1669 shkurtore collegamento/scelta rapida shortcut  

1670 shkyç spengere turn off   

1671 shkyçje spegnimento turnoff  

1672 shlyej cancellare/azzerare clear   

1673 shndërrim coercizione coercion  

1674 shndërrim/konvertim binar conversione binario binary conversion  

1675 shndërrim/konvertim/konversion conversione/trasformazione conversion 

1676 shndërrues/konvertor convertitore converter  
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1677 shoqatë associazione association   

1678 shoqërim assegnazione/attribuzione assignement   

1679 shoqërues associativo  associative 

1680 shpejtësi e rritjes velocita di crescita/tasso di crescita rate of growth  

1681 shpejtësi e taktit velocita di clock clock speed  

1682 shpejtësi e transmetimit velocita di trasmissione baud rate 
 1683 shpejtësi e transmetimit të të dhënave velocita di trasmissione dati data rate       

1684 shpërdarje/instalim/implementim allocazione/installazione deployment  

1685 shpërndarje assegnazione/allocazione  allocation    

1686 shpërndarje e të dhënave allocazione dei dati   data allocation   

1687 shprehje espressione expression  

1688 shprehje e rregullt espressione regolare regular expression  

1689 shteg cammino path 

1690 shteg i aksesit cammino d’accesso access path      

1691 shteg i të dhënave percorso dei dati data path   

1692 shteg virtual percorso virtuale virtual path      

1693 shtoj aggiungere/apporre append    

1694 shtojcë allegato   attachement 

1695 shtrembërim distorsione  distortion    

1696 shtresë strato  layer    

1697 shtresë bartëse livello portante bearer layer 

1698 shtresë e rrjetit strato di rete/livello di rete network layer  

1699 shtresë fizike strato fisico  physical layer  

1700 shtyllë kurrizore dorsale  backbone 

1701 shtyllë kurrizore e internetit dorsale internet internet backbone    

1702 shtyp premere depress   

1703 shtyp stampare   print  

1704 shtyp tastin                                                 chiave deprimere depress key  

1705 shtypës (printer) rrjeti stampante di rete network printer 

1706 shtypës laserik stampante laser laser printer 
 1707 shtypës matricor stampante a impatto/                

stampante a matrice 

matrix printer 

1708 shtypje stampa   print 

1709 shumë kontrolluese somma di controllo  checksum  

1710 shumëkëndësh polygon     polygon 

1711 shumëkëndëzim maglia poligonale polygon mesh  

1712 shumëzim i matricave moltiplicazione di matrix   matrix multiplication 

1713 siguri sicurezza  security 

1714 siguri e rrjetit sicurezza della rete network security  

1715 siguri e të dhënave sicurezza dei dati data security     

1716 sigurim stato di sicurezza  safety    
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1717 sigurim kompjuterik sicurezza informatica computer security  

1718 silic silicio   silicon 

1719 simbol simbolo symbol 

1720 simbol asimptotik notazione asintotica  asymptotic notation  

1721 simbol i lirë simbolo libero free symbol 

1722 simbol i vendimit simbolo di decisione   decision symbol  

1723 simpleks lidhje simplex simplex 

1724 simulim simulazione  simulation  

1725 simuloj simulare simulate  

1726 sinjal segnale signal  

1727 sinjal analog segnale analogico analog signal 

1728 sinjal i të dhënave signale dati  data signal           

1729 sinjal kontrollues segnale di controllo control signal   

1730 sinjeri androide  android      

1731 sinkronizim sincronizzazione  synchronization 

1732 sinkronizoj sincronizzare synchronize  

1733 sinkronizues sincronizzatore synchronizer  

1734 sintaksë sintassi syntax   

1735 sintaksë abstrakte sintassi astratta                      abstract syntax                   

1736 sipërfaqe katrore superficie quadratica quadratic surface 

1737 sipërshtypje sovrapposizione overstriking   

1738 sistem analog sistema analogico analog system  

1739 sistem autonom sistema autonomo autonomous system 

1740 sistem eksperti sistema esparto  expert system 

1741 sistem i busit sistema di bus  bus system 

1742 sistem i desktopit sistema da tavola/calcolatore desktop desktop system 

1743 sistem i informacionit  sistema informative information system  

1744 sistem i inkorporuar sistema incorporato embedded system  

1745 sistem i largët sistema remote remote system  
 1746 sistem i llogaritjes sistema di computazione/               

sistema di calcolo 
computation system 

1747 sistem i shkallëzuar sistema scalabile scalable   system 

1748 sistem në kohë reale sistema in tempo reale real-time system  

1749 sistem normal sistema normale normal system  

1750 sistem për shumë përdorues sistema multiutente multiuser system  

1751 sistemi i fajlave gesture di file file system 

1752 sistemi koordinativ sistema di coordinate coordinate system   

1753 sjellje comportamento/funzionamento behavior  

1754 sjellje prelievo fetch  

1755 skalar scalare scalar 

1756 skaner analizzatore lessiscale  scanner 
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1757 skanim effetuare una scansione o un’analisi  scan   

1758 skanim i kufirit scansione di confine                           boundary scan  

1759 skemë diagramma  schema  

1760 skemë e bazës së të dhënave schema di una base di dati  database schema  

1761 skemë e eksportit schema di esportazione export schema  

1762 skemë e jashtme schema esterno external schema  

1763 skicoj disporre/impostare lay out   

1764 skicoj disposizione layout   

1765 softuer software software 

1766 softuer aplikativ software applicativo  application software   

1767 softuer grafik software grafica graphic software 

1768 softuer i domenit publik software di dominio pubblico public domain software 

1769 softuer i regjistruar software preconfezionato  canned software 

1770 softuer i sistemit software di sistema system software     

1771 softuer komunikimi software di communicazione communications software 

1772 softuer pa pagesë software libero free software  

1773 specifikim algjebrik specifica algebrica algebraic specification  

1774 specifikim i rrjedhjes specifica del flusso flow specification   

1775 spirancë ancora anchor    

1776 stakoj disconnettere/scollegare disconnect  

1777 standard norme standard 

1778 standardizim normalizzazione standardization  

1779 statik statico static  

1780 strategji e vlerësimit strategia di valutazione evaluation strategy 

1781 strukturë strutura    structure  

1782 strukturë abstrakte struttura astratta     abstract structure               

1783 strukturë e fajlit struttura di un file file structure   

1784 strukturë e rrjetit struttura della rete network structure  

1785 strukturë e të dhënave     struttura dati data structure  

1786 strukturë kontrolluese struttura di controllo control structure   

1787 strukturë në formë blloqesh struttura a blocchi  block structure   

1788 strukturoj strutturare structure    

1789 stuhi radiopërhapëse tempesta di trasmissioni           broadcast storm 

1790 sulm i ditëlindjes attacco del compleanno birthday attack  

1791 sulm në përsëritje attacco a ripetizione replay attack   

1792 superkompjuter supercomputer  supercomputer 

1793 superpërdorues superuser  superuser  

1794 tabelë tabella table     

1795 tabelë analitike tabella analitica  analytical table  

1796 tabelë bazë tabella di base base table   

1797 tabelë dinamike tabella dinamica dynamic table 
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1798 tabelë e fakteve dissolvenza fade   

1799 tabletë     tavoletta grafica tablet     

1800 tabulator tabulatore   tab     

1801 tabulim tabulazione tabulation   

1802 taburë/tubacion catena di montaggio pipeline 

1803 tambur/cilindër tamburo drum  

1804 tast digitare  key  

1805 tasti "Command" tasto command command key  

1806 tasti "Control" tasto control control key  

1807 tasti i ikjes(daljes) tasto d’uscita escape  

1808 tasti me shigjetë tasto freccia  arrow key  

1809 tastierë tastiera   keyboard 

1810 tastierë numerike tastierino numerico numeric keypad 

1811 tautologji tautologia tautology  

1812 teknologjitë e informacionit tecnologie dell’informazione information technologies 

1813 tekst testo text   

1814 tekst i pashifruar testo in chiaro clear text  

1815 tekst i shifruar testo cifrato chipertext  

1816 teksturë tessitura   texture    

1817 telecommuting telelavoro/lavoro a distance telecommuting   

1818 telefon celular cellular cellular phone 

1819 telekomunikacion telecomunicazione  telecommunication  

1820 telekonferencë teleconferenza teleconference 

1821 telematikë telematica telematics  

1822 telematje telemetria telemetering   

1823 telemjekësi telemedicine telemedicine 

1824 televizion televisione  television    

1825 teori aksiomatike teoria assiomatica axiomatic theory 

1826 teori e automatizimit teoria degli automi   automata theory    

1827 teori e bashkësive teoria degli insiemi   set theory  

1828 teori e domenit teoria dei domini domain theory   

1829 tërheq prelevare fetch 

1830 term termine term   

1831 terminal terminale terminal  

1832 terminal grafik terminale grafico graphic terminal 

1833 terminal i bitmapit monitor a scansione bitmap terminal  

1834 terminal i largët terminal remote remote terminal   

1835 test i pranimit test di accettazione acceptance test 

1836 testim prova/collaudo/controllo testing 

1837 testim alfa collaudo alfa alpha testing    

1838 testim beta collaudo beta beta testing  
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1839 testim i automatizuar collaudo automatico/test automatico   automated testing  

1840 testim i rastësishëm verifica casuale/verifica random random testing  

1841 testoj provare/controllare/collaudare test  

1842 theksim/vënie në dukje evidendazione hightlighting  

1843 thellësi profondita  depth  

1844 themelor base basis   

1845 thërras chiamare                     call  

1846 thirrës chiamante                                                            caller 

1847 thirrje chiamata       call  

1848 thirrje kthyese chiamata di ritorno                 callback  

1849 thirrje sipas emrit chiamata per nome                                         call by name 

1850 thirrje sipas kopjes chiamata per copia                                      call by copy  

1851 thirrur(i) chiamato                                                            called  

1852 thyej craccare/sabotare crack   

1853 thyezë frazione fraction   

1854 timon cancello/rotante/tornello turnstile   

1855 tip tipo type  

1856 tip abstrakt tipo astratto abstract type   

1857 tip abstrakt i të dhënave tipo di dati astratto            abstract data type             

1858 tip i fajlit tipo di un file file type   

1859 tip i instruksionit tipo di istruzione instruction type  

1860 tip i nxjerrë tipo derivato  derived type 

1861 tip i objektit tipo di un oggetto object type 

1862 tip i të dhënave atomike tipo di dati atomico  atomic data type 

1863 tip/lloj i të dhënave tipo di dati data type     

1864 tipi i entitetit tipo di entita entity type  

1865 tipologji e busit tipologia a bus                              bus tipology   

1866 tolerancë e gabimit tolleranca ai guasti fault tolerance  

1867 tolerant i gabimit tollerante ai guasti fault tolerant   

1868 top elektronik cannone elettronico electron gun   
1869 trafik traffico traffic   

1870 trajnim me kompjuter formazione assistita da elaboratore computer-based training 

1871 transaksion transazione transaction   
 1872 transaksion i regjistruar transazione standard/               

transazione predefinita   

canned transaction  

1873 transferim i fajlit trasferimento di file file transfer   

1874 transformim trasformazione transformation  

1875 transistor transistor transistor   

1876 transistor dypolar transistor bipolar bipolar transistor 

1877 transmetim/bartje e të dhënave trasmissione  data transmission 

1878 transmetues trasmettitore  transmitter  
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1879 trashëgim  ereditarieta inheritance   

1880 trashëgimi utilizzato in precedenza/vecchio legacy  

1881 trashëgimi e shumëfishtë credita multipla multiple inheritance    

1882 tregti elektronike commercio elettronica e-commerce  

1883 tregti elektronike commercio elettronico electronic commerce 

1884 tregues puntatore/dispositivo di puntamento  pointer 

1885 tregues i bllokut puntatore a un blocco block pointer 

1886 tregues i fajlit puntatore a file file pointer    

1887 tregues i instruksionit puntatore istruzione instruction pointer  

1888 tregues/indeks i ngjeshur      indice denso  dense index  

1889 tregues/pointer i të dhënave puntatore ai dati data pointer    

1890 turmë/bashkërrjedhje confluenza  confluence  

1891 turne bitonik giro bitonico/tour bitonico bitonic tour  

1892 udhëzim përmes kompjuterit insegnamento assistito da elaboratore computer-aided instruction 

1893 udhëzues/manual/doracak manual d’uso guide   

1894 ueb semantikor web semantico semantic web  

1895 uebfaqe dinamike pagina web dinamica   dynamic web page   

1896 uebfaqe dinamike sito web dinamico dynamic web site 

1897 uebsajt sito web      web site  

1898 unar unario unary  

1899 union uniprocessore uniprocessor   

1900 urdhër absolut comando assoluto absolute command 

1901 urdhër absolut istruzione assoluto absolute instruction 

1902 urdhër i kushtëzuar commando condizionale conditional statement   

1903 urdhër i rremë istruzione vuoto dummy instruction   

1904 urdhër i zhvendosjes istruzione di spostamento shift instruction 

1905 urdhër logjik istruzione logica logic instruction  

1906 urdhër memorizimi istruzione store  store instruction  

1907 urdhri "case" commando case case statement 

1908 urë ponte                                                   bridge  

1909 Usenet Usenet             Usenet   

1910 ushqim/furnizim alimentazione feed       

1911 varësi e të dhënave dipendenza dei dati data dependence 

1912 varësi e të dhënave dipendenza dei dati data dependency 

1913 varg bitesh stringa di bit  bit string    

1914 varg i zbrazët stringa vuota empty string   

1915 vargëzim concatenazione concatenation  

1916 vargëzoj concatenare concatenate  

1917 vazhdimësi continuita continuity  

1918 vdes/mbaroj arrestarsi/bloccarsi/fermarsi/spegnersi die    

1919 vegla të desktopit accessorio da scrivania  desktop accessory  
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1920 vektor vettore vector   

1921 vektor i ndërprerjes vettore interruzione interrupt vector    

1922 vëllim unita logica di memoria volume     

1923 vend i arkivimit sito di archiviazione   archive site   
 1924 vendosje e lidhjes preliminare per la comunicazione/     

streta di mano 

handshake     

1925 veprime bankare elektronike banca elettronico electronic banking 

1926 verifikim aksiomatik verifica assiomatica   axiomatic verification  

1927 verifikim i të dhënave vagliare i dati data vetting      

1928 version alfa versione alfa alpha version     

1929 version beta versione beta beta version  

1930 vërtetë(i) true  true  

1931 vërtetësim/autentifikim autenticazione  authentication 

1932 vertetim validation  validation   

1933 vështrim kompjuterik    vision artificiale computer vision  

1934 veti proprieta property   

1935 video analoge video analogico analog video  

1936 videolojë videogioco   videogame  

1937 videomemorie memoria video  video memory   

1938 videoserver server video video server      

1939 videoterminal terminale video video terminal    

1940 vigjilent condizione di allarme  alert     

1941 vijë e pjerrët mbrapsht barra inversa  backslash  

1942 vijë e skanimit linea di scansione   scan line 

1943 virtual virtuale virtual      

1944 virus kompjuterik virus informatico computer virus  

1945 virus(informatik) virus virus     

1946 Visual Basic Visual Basic Visual Basic  

1947 vizualizim visualizzazione visualization  

1948 vjedhje e ciklit                     sottrazione di cicli               cycle stealing             

1949 vlerë value value       

1950 vlerë absolute valore assoluto                                           absolute value    

1951 vlerë e së dhënës valore di dati data value   

1952 vlerë reale valore reale actual value 

1953 vlerësim stima/valutazione estimation  

1954 vlerësim valutazione  evaluation  

1955 vonesë/shtyrje ritardo delay  

1956 vonoj/shtyj ritardare delay   

1957 web web     web       

1958 World Wide Ueb World Wide Web      World Wide Web  

1959 X-MODEM XMODEM  XMODEM 
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1960 Yahoo Yahoo  Yahoo 

1961 zbatim                             applicazione/programma applicativo           application    

1962 zbatoj (kryej/vë në jetë) implementare/realizzare implement  

1963 zbrazëti spazio vuoto  blank     

1964 zbrazje cancellazione blanking    

1965 zbritës lettera discendente   descender 

1966 zbritje sotrazzione  subtraction    

1967 zbulim i gabimeve rilevamento di errori error detection 

1968 zë consistente   sound  

1969 zë digjital audio digitale digital sound  

1970 zero prijëse zero iniziale leading zero  

1971 zëvendësim sostituzione replacement   

1972 zëvendësim sostituzione substitution     

1973 zëvendësoj sostituisci replace   

1974 zgjatim estensione extension 

1975 zgjatim i bartësit estensione della portante carrier extension  

1976 zgjatim i fajlit estensione del file file extension   

1977 zgjedhje automatike selezione automatica automatic selection 

1978 zgjerim espandibilita expansibility 

1979 zgjerim espansione expansion   

1980 zgjerueshëm(i) estendibile extensible  

1981 zgjidhje e mundshme soluzione ammissibile feasible solution   

1982 zhbart/shkarkoj scaricare download   

1983 zhbartje/shkarkim scarico download  

1984 zhbëj unione union     

1985 zhurmë rumore noise 

1986 zhurmë e kuantizimit rumore di quantizzazione quantization noise  

1987 zhurmë e sfondit (në prapavijë) rumore di sottofondo background noise 

1988 zhvendos spostare/scorrere/sciftare shift 

1989 zhvendosje spostamento shift  

1990 zhvendosje trasposta transpose 

1991 zhvillim “nga poshtë lart” sviluppo bottom-up               bottom-up development 

1992 zhvilloj programmare  develop  

1993 zhvillues svilippatore  developer  

1994 zjarrvënie flammata  flame  

1995 Z-modem ZMODEM  ZMODEM  

1996 zone zona  Zone 

1997 zonë aktive zona attiva active zone   

1998 zonë e kërkimit area di ricerca      search area 

1999 zonë e të dhënave area dati data area 

2000 zumoj zumare   zoom   
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2. Fjalor italisht-shqip  

(me treguesit e numërtuar) 

 

a banda larga - 192                                     

abbraccio mortale - 177 

abilita/funzione/risorsa - 1120 

ablazione - 1 

accedere a/connettersi/registrarsi - 1529 

acceleratore - 1364 

accendere - 905 

accensione/avvio - 906 

accessibile - 94 

accessibilita - 95 

accesso - 40 

accesso - 598 

accesso a un file - 42 

accesso ai dati - 48 

accesso casuale - 46 

accesso controllato - 43 

accesso dedicato - 45 

accesso diretto - 41 

accesso in esecuzione - 383 

accesso in lettura - 49 

accesso in sola lettura - 52 

accesso multiplo - 47 

accesso relative - 50 

accesso remoto - 44 

accesso segreto - 348 

accesso sequenziale - 424 

accessorio da scrivania - 1919 

accettore/automa accettore - 1422 

accumulatore - 59 

accurate/preciso/pulito - 1285 

accurattezza/esattezza/precisione - 1595 

adattatore - 1368 

adattatore - 1369 

adattatore di linea -10 

addativo - 11 

addattivo/adattivo - 1367 

addizionatore - 1004 

adiacente - 470 

agente – 39 

agente intelligente – 1550 

aggiornamento  - 1541 

aggiornamento – 1312 

aggiornamento – 1335 

aggiornare – 1336 

aggiornare – 1543 

aggiungere/apporre – 1693 

agglomerazione – 1007 

aggregatore - 571  

aggregazione - 570  

albero – 1288 

albero bilanciato – 1291 

albero binomiale – 1289 

albero di computazione – 1292 

albero di decisione – 1298 

albero di derivazione – 1295 

albero di gioco - 1293      

albero di ricerca - 1301  

albero di un’espressione – 1297 

albero dinamico – 1290 

albero hardware – 1300 

albero logico -1302  

albero ordinate – 1296 

albero radicato – 1303 

albero vuoto – 1299 

alfanumerico – 60 

algoritmo – 61 

algoritmo di backoff – 62 

algoritmo di decodifica – 63 

alimentazione 1910 

allegare - 136    

allegato - 1694   

allienamento – 1503 

allineare - 1502  

allocazione dei dati - 1686   
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allocazione/installazione - 1684 

altezza della x - 914 

ambiguita - 361 

ambiguo - 362 

amministratore - 12 

analisi dei dati - 68 

analisi del flusso dei dati - 67 

analisi orientate agli oggetti - 66 

analisi sintattica - 69  

analisi sintattica -70 

analizzatore lessiscale - 1756  

analizzatore sintaticco - 72 

analizzatore/programma di analisi - 71 

analogico - 73 

ancora - 1775 

ancora di un blocco - 77 

androide - 1730 

androide/automa/robot - 75 

animazione - 76 

annotazione - 1627 

anonimia/anonimato - 78 

anormale - 655 

antecedente - 1180 

antenato/avo - 1271 

antivirus - 1467 

anulla - 1173 

anullare il messaggio - 1065 

applet - 81 

applicazione di supporto - 82 

applicazione/programma applicativo - 1961          

apprendimento assistito da elaboratore - 1068 

apprendimento assistito da elaboratore - 1069 

apprendimento automatico - 1067 

apprendimento elettronico - 1066 

appunti - 919 

aprire - 575 

arbitraggio del bus - 84                           

arbitrato - 83 

architettura - 88 

architettura client - 91 

architettura di rete - 90 

architettura di un calcolatore - 89 

archivio – 92 

arco all’indietro/arco di ritorno – 890 

area dati – 1999 

area di lavoro – 580 

area di ricerca - 1998    

argomento effetivo – 85 

arithmetica – 86 

aritmetica binaria – 87 

array associativo/vettore associative - 1000   

arrestarsi/bloccarsi/fermarsi/spegnersi – 1918 

articolo – 97 

artificiale – 96 

artificiale/cibernetico/informatico/                   

virtuale/ciber – 700 

ascesa – 892 

ascissa – 2 

asimmetrico – 100 

asincrono - 101   

assegnabile/allocabile – 1137 

assegnare/allocare – 1133 

assegnazione dinamica di tipo/                          

tipizzazione dinamica -247 

assegnazione/allocazione - 1685  

assegnazione/attribuzione – 1678 

assemblaggio – 99 

assemblare – 1332 

assemblatore – 98 

asserzione/affermazione – 1405 

assioma – 53 

associativo – 1679 

associazione – 1677 

assoluto -3 

assorbimento - 1371                                               

assorbire – 4 

astratto – 9 

astrazione - 5                              

astrazione - 6                              

astrazione beta – 7 

astrazione dei dati - 8  

atomico – 103 
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atomo - 102 

attacco a ripetizione - 1791 

attacco del compleanno - 1790 

attenuazione - 339 

attesa - 1162 

attesa circolare - 1440 

attivare/rendere attivo - 54 

attore - 56 

attributo - 107 

attributo chiave - 104 

attributo derivato - 105 

attributo di dati - 106 

attualizzazione - 57 

attuatore - 58 

audio - 108 

audio analogico - 109 

audio digitale - 110 

audio digitale - 1969 

aumento di grado - 913 

autenticazione - 1931 

autocompletamento - 796  

automa cellulare - 117 

automagicamente - 119 

automata - 116 

automatico - 118 

automazione - 115 

automazione dei dati - 120 

autonomia - 121 

autore - 122 

autore di un blog - 186                                

autorita di certificazione - 123 

autorizzazione - 124    

aver accesso  a - 658 

avviare - 1195                                     

avviare/lancio - 584 

avvio - 1197 

avvio - 917 

avvio/avviamento a freddo - 438 

avvio/lancio - 908 

azzerare - 1019 

baco/errore di programma - 504          

bagliore - 972 

baia – 528 

banca dati – 130 

banca elettronico – 1925 

banco – 129 

banda – 191 

banda a bassissima frequenza – 273 

banner – 128 

barra – 474 

barra dei menu – 1645 

barra delle applicazioni – 1648 

barra inversa – 1941 

base – 1844 

base di dati – 145 

base di dati a oggetti – 146 

base di dati attiva – 144 

base di dati distribuita – 293 

base di dati gerachica – 149 

base di dati intelligente – 147 

base di dati mobile – 290 

base di dati molto grande – 151 

base di dati parallela – 148 

base di dati relazionale – 150 

bassa resoluzione – 1540 

bastione – 142 

battuta/pressione di un tasto/                            

abbassamento di un tasto  - 1661 

beep – 1388 

biblioteca digitale – 152 

bilineare – 153 

binario – 154 

biometria – 155 

bisimulazione – 160 

bit accumulatore – 161 

bit archivio – 162 

bit di controllo/bit di parita – 165 

bit di dati – 167 

bit di modifica – 166 

bit di parita – 834 

bit di partenza – 163 

bit per inch – 168 
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bit per second - 169 

bloccarsibie - 1436 

bloccato - 185 

blocco - 172 

blocco binario - 180 

blocco copia - 855 

blocco cursore - 902 

blocco di avvio - 175                       

blocco di base/blocco elementare - 176 

blocco di cache - 182          

blocco di controllo del file -184 

blocco di dati - 174 

blocco di file - 356 

blocco di record/lotto di record - 548 

blocco guasto - 173 

blocco/ingorgo - 1153 

blogosfera - 187 

braccio d'accesso - 871  

broadcast - 1504                                         

buffer commune - 196   

buffer di blocchi - 194 

buffer di profondita - 197 

buffer limitato - 195                                    

buffer virtuale - 198 

bufferizzazione - 199                                  

bus - 212                                         

bus asincrono - 205 

bus degli indirizzi - 211 

bus di controllo - 208 

bus di dati - 207 

bus interno - 206 

bus lineare - 209 

business elettronico - 171 

business elettronico - 365   

byte - 216                                          

byte degli attribute - 126 

bytecode - 127                                        

cache del disco - 1044 

calcolatore analogico - 785 

calcolatore da tavolo - 792 

calcolatore di elevate prestazioni - 585 

calcolatore di seconda generazione - 788 

calcolatore digitale – 786 

calcolatore vettoriale/                                            
elaborattore vettoriale – 1456 

calcolo - 1204                        

calcolo dei predicate/                                                    

calcolo del primo ordine – 1205 

cammino – 1689 

cammino d’accesso – 1690 

campione/esempio – 1114 

canale – 661 

canale analogico – 662 

canale con multiaccesso – 663 

canale dati – 664 

canale virtuale – 665 

cancellabile – 481 

cancellare – 479 

cancellare/annullare – 480 

cancellare/annullare – 79 

cancellare/azzerare – 1672 

cancellazione – 1376 

cancellazione – 1964 

cancellazione – 482 

cancello/rotante/tornello – 1854 

cannone elettronico – 1868 

canonico – 666 

capacita – 667 

carattere - 670  

carattere binario – 671 

carattere stuffing – 1018 

caratteri nazionali – 672 

caricamento iniziale/avvio - 1193              

caricamento/carico/istruzione di carico – 1178 

caricare – 1177 

caricare – 673 

cartella – 314 

cartella – 351 

cartella attiva – 456 

cartografia – 678 

cartolina elettronica – 680 

cartolina elettronico – 679 
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cartuccia - 681 

cascata - 682 

casella di opzione - 904 

caso di studio 1509     

casuale - 1510 

catalogage - 686 

catalogo on-line - 683 

catalogo - 684 

catalogo - 685 

categoria di accesso - 687 

catena di montaggio - 1802 

catturare - 1328 

catturare/asquisire - 1327 

cavo - 656                                                

cella di collegamento - 1494 

cella di collegamento - 933 

cella di memoria - 1497 

cella selezionata - 1495 

cellula magnetica - 1499 

cellular - 1818 

cellule binario - 1496 

censura - 218 

centro servizi - 217                                                 

cercare - 697 

cerchio - 1559 

certificate - 219 

chiacchiericcio - 274 

chiamante - 1846                                                            

chiamare - 1845                    

chiamata - 1847     

chiamata di ritorno - 1848                 

chiamata per copia - 1850                                    

chiamata per nome - 1849                                        

chiamato - 1851                                                          

chiave - 231   

chiave candidate - 233 

chiave deprimere - 1704 

chiave di ricerca - 235 

chiave parziale - 234 

chiave primaria - 236 

chiave pubblica - 237 

chiave secondaria - 232 

chiosco – 707 

chip di memoria – 1498 

chip di memoria – 241 

chiudere – 1020 

chiuso – 1022 

chiusura – 1021 

ciattare – 158 

cibernauta – 704 

cibernauta/navigatore di web/internauta – 703 

cibernetica – 705 

cibersesso – 706 

ciclo – 220 

ciclo del processore - 223  

ciclo di feedback/anello di retroazione – 221 

ciclo di vita – 225 

ciclo infinito/ciclo senza fine – 224 

ciclo/circuito – 1489 

cifra – 1636 

cifra – 305 

cifra binaria – 1637 

cifra decimale - 1638  

cifrare/codificare/creptare – 1643 

cifrare/codificare/criptare – 1642 

cifrario a blocchi – 1639 

cifratura – 1635 

cifratura – 1640 

cifratura – 1641 

cilindro – 227 

circle del bus - 1560                                 

circuito analogico – 1490 

circuito chiuso – 1561 

circuito dati – 1491 

circuito di piccolo dimensioni – 1084 

circuito integrato – 240 

circuito integrato di piccolo – 309 

circuito virtuale – 1492 

citazione – 228 

classe contenitore – 708 

classe derivate/sottoclasse – 709 

cliccare – 716 
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cliente - 711 

cliente di posta elettronica - 713 

cliente sottile - 712 

clip art - 717 

cluster asimmetrico - 566 

COBOL - 229 

coda - 159      

coda circolare - 738 

coda di stampa - 1501 

codice a barre - 133 

codice assoluto/                                                          

codice oggetto non rilocabile- 722 

codice binario - 723 

codice d’accesso - 728 

codice dati - 734 

codice decimale - 726 

codice di blocco - 724 

codice di controllo - 736 

codice digitale - 727 

codice inutilizzabile/codice inutile - 735 

codice machine - 731 

codice nazionale - 733 

codice oggetto - 732 

codice scheda - 730 

codice sorgente - 725 

codice utente - 956 

codici di condizione - 739 

codifica - 741 

codifica - 742 

codifica automatica - 743 

codifica di cifratura/codice - 721 

codifica di un carattere - 729 

codifica per colori - 744 

codificare - 746 

codificare - 747 

codificatore - 749 

codificatore -748 

codificatore decodificatore - 740 

coercizione - 1673 

coerenza della cache - 750                          

collaudo alfa - 1837 

collaudo automatico/test automatico - 1839   

collaudo beta – 1838 

collegamento dati – 936 

collegamento ipertestuale – 592 

collegamento simbolico – 937 

collegamento/concatenamento - 931    

collegamento/scelta rapida – 1669 

collegare/connettere – 926 

collisione – 763 

colonna – 764 

colorazione – 1190 

colore – 1189 

colorimento – 765 

comando assoluto – 1900 

combinazione – 803 

combinazione lineare – 770 

commando – 766 

commando case – 1907 

commando condizionale – 1902 

commando di attivazione – 55 

commando incorporato/                                      

commando integrato – 768 

comment – 771 

commentare – 772 

commerciale/chiocciola/chiocciolina – 773 

commercio elettronica – 1882 

commercio elettronico – 1883 

communicazione – 801 

commutazione di circuito – 802 

comodita/praticita/facilita – 774 

compact Disc interactive – 775 

compact disc/CD – 322 

comparatore – 872 

comparatore analogico – 873 

compatibile – 1257 

compatibilita – 1258 

compattamento/compattazione – 1182 

compattazione della memoria – 1187 

compilare – 778 

compilatore - 780  

compilatore di bytecode - 779   
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compilatore di compilatori/                                    

generatore di parser - 781 

compilatore di compilatori/                                    

generatore di parser - 782 

compilatore incrociato - 776 

compilazione - 777 

compito - 285 

complemento - 797 

completezza - 1404    

comportamento/funzionamento - 1753 

composizionale - 798 

composizionalita - 799 

composizione - 1308 

compressione di dati - 1188 

compressione di un file - 1185 

compressione - 1183 

compressione audio - 1184 

compressione di codice - 1186  

comprimere - 1181 

comprimere/archiviare - 93 

computabile/calcolabile - 959 

computare/calcolare - 957 

computazione - 958 

computer attivo - 784 

computer dedicato - 787 

computer di rete - 791 

computer parallelo/elaboratore parallelo - 790 

computer portatile - 909 

computerizzare - 795 

computerizzato - 793 

computerizzazione - 794 

concatenare - 1916 

concatenazione - 1915 

concessione del bus - 562                          

concorrente - 1206 

concorrenza - 1207 

concrentratore - 1355 

condizione - 521 

condizione di allarme - 1940 

conduttore - 1311 

conferenza audio - 111 

confermare - 810  

configurare – 808 

configurazione – 805 

configurazione dell’hardware – 806 

configurazione di bit – 1093 

configurazione di rete – 807 

configurazione schema – 1091 

conflitto – 811 

conflitto di cache - 812                               

conflitto di contesto – 1346 

confluenza – 1890 

congestione – 813 

congiunzione – 1147 

congruenza – 583 

connessione – 929 

connessione parallela – 935 

connettivita – 930 

connettivo – 927 

connettore – 928 

consegna di dati – 350 

consistente - 1968   

consistenza dei dati/coerenza dei dati – 1354 

consistenza della cache - 1500                 

consistenza/coerenza – 815 

conslusione a cascata/                                       

terminazione a cascata – 1145 

contatore – 1230 

contatore binario – 1231 

contatore programma – 1232 

contatto - 818   

contenitore – 819 

contenuto – 1334 

contesa – 814 

contest – 820 

continuita – 1917 

contrassegno/marcatura/annotazione – 991 

contrasto – 821 

controller di un dispositivo - 846   

controllo – 824 

controllo automatico – 769 

controllo automatico – 843 
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controllo degli accessi - 826  

controllo degli errori - 830 

controllo degli estremi/                 estremi/                                               
controllo dei limiti - 832 

controllo dei dati - 841 

controllo dei dati - 842 

controllo dei processo - 835 

controllo del blocco - 825 

controllo del feedback - 829 

controllo della congestione - 833 

controllo della sequenza - 837 

controllo di flusso - 839 

controllo di ridondanza verticale - 836 

controllo di una base di dati - 827 

controllo diretto - 828 

controllo hardware - 831 

controllo hardware - 844 

controllore - 847 

controllore del disco - 848 

controllore di disco floppy -822 

convergenza - 850 

conversazionale/interattivo - 849 

converse/conversare - 157 

conversione beta - 851 

conversione binario - 1674 

conversione esplicita - 275                                        

conversione/passaggio - 1154 

conversione/trasformazione - 1675 

convertitore - 1676 

convoluzione - 852 

coordinator - 853 

copia - 854  

copia del disco - 860 

copia di backup/copia di riserva - 857 

copia e incolla - 862 

copia primaria - 856 

copiare - 861 

copiatura - 858 

coppia ordinata - 238 

coprocessore - 137 

correttezza - 1555 

correzione automatica - 865 

correzione del gamma/correzione gamma – 867 

correzione di errore – 866 

corrotto – 868 

corsivo – 869 

costante – 816 

costo di comunicazione – 870 

costruire/sviluppare - 1149                               

costruttore – 817 

costruttore di array – 1150 

costruzione condizionale – 1148 

craccare/sabotare – 1852 

creare – 874 

creare un segnalibro – 432 

creative – 875 

credita multipla – 1881 

cricca - 714                                                                                                                                                                                                                                                                    

crimine informatico – 878 

crimine informatico – 879 

crimine informatico/reato elettronico – 876 

crimine informatico/reato elettronico – 877 

crittoanalisi – 880 

crittografia – 882 

crittografo – 881 

crittologia – 883 

croma - 634  

cromaticita – 1023 

data element – 387 

datagramma – 249 

dati – 291 

dati binario – 294 

dati serviti e cucinati – 295 

dati significativi – 292 

dato presente in cache/                                               

accesso alla cache con successo – 596 

decifrare/decodificare/decriptare – 280 

decifrare/decodificare/decriptare – 281 

decifratura – 279 

decimale – 250 

decodifica – 260 

decodifica degli indirizzi – 261 
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decodificare - 262 

decodificatore - 263 

decompilatore - 1664 

decompressione - 244 

decomprimere - 243 

dedicato/specializzato - 251  

deduzione - 252  

deframmentare - 1634  

deframmentazione -1633 

degenerazione/caso degenere - 257 

delimitatore - 514 

delimitatore - 898 

demodulare - 266 

demodulatore - 264 

demodulazione - 265 

demone - 267 

demultiplicatore - 269 

denaro digitale - 1270 

denaro elettronica - 1250 

denaro elettronico/moneta elettronica - 1267 

denaro elettronico/moneta elettronica - 1268 

denaro elettronico/moneta elettronica - 699 

densita - 271 

densita dei dati - 270 

densita di blocco - 428 

dereferenziazione/dereferenza - 276 

derivazione - 1425  

descrittore - 1360 

descrittore di dati - 1363 

descrittore di file - 1361 

descrittore di sicurezza - 1362 

destinatario/reciviente - 989                               

determinante - 1309 

determinismo - 284 

deterministico - 1310 

diafonia - 1138 

diagnosi - 298  

diagnosticare - 296 

diagnostico - 297 

diagramma - 1759 

diagramma - 299  

diagramma degli stati - 300 

diagramma di cromaticita – 302 

diagramma di flusso/diagramma a blocchi – 301 

diametro - 304   

dichiarazione – 258 

dichiarazione dei dati – 259 

difetto – 253 

digital audio tape – 112 

digitale – 306 

digitalizzare – 308 

digitalizzazione - 307        

digitare - 1804  

dimensione – 973 

dimensione della memoria – 975 

dimensione di un font/corpo di un font – 974 

dimensione di un parola - 517  

dimostrare – 268 

dinamico – 310 

diodo – 311 

dipendenza dei dati – 1911 

dipendenza dei dati – 1912 

directory access protocol/                                     

protocollo di accesso ai nomi – 1483 

direttiva – 312 

diritti di accesso – 355 

disabilitare – 1264 

disassociazione – 1663 

disastro del millennio/                                                   

collasso del millennio – 1659 

disattivare/deselezionare – 80 

disco ottico – 316 

discendente – 1284 

disci fisso – 319 

disco – 318 

disco di boot/disco di avvio - 325   

disco di lettura e scrittura – 324 

disco di sola lettura – 327 

disco floppy – 329 

disco floppy/floppy – 330 

disco magnetico – 1646 

disco rigido – 321 
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disco rimovibile - 320 

disco virtuale - 328 

disconnettere/scollegare - 1776 

discriminatore - 331 

discussione - 332 

disegnare o rappresentare in scala - 1655 

display a matrice attiva  - 333 

disponibilita - 334  

disporre/impostare - 1763 

dispositivo - 1251 

dispositivo assoluto - 1252 

dispositivo di visualizzazione - 1253 

dispositivo virtuale - 1256 

disposizione - 1764 

dissolvenza - 1798 

distorsione - 1695  

distribuire - 1339 

distribuito - 1340 

distribuzione - 1341 

distribuzione dei dati - 1342 

distruttore - 283 

disuguaglianza - 1113 

divisione dei dati - 1136 

divisione intera - 1394 

divisore commune - 336   

dizionario - 451 

dizionario dei dati - 453 

dizionario dei dati attivo - 315 

dizionario elettronico - 452 

document web dinamico - 341 

documentazione - 342 

documento - 340 

dominio - 343              

dominio di conoscenza - 345 

dominio di un attributo - 344 

dominio pubblico - 347 

domino dei dati - 346 

doppia bufferizzazione - 200 

doppio click - 715 

dorsale - 1700 

dorsale internet - 1701 

driver del bus - 1175                                  

driver della stampante – 353 

driver di un dispositivo - 1176  

dualita – 360 

eccezione – 1325 

eccezione irreversibile – 1326 

economia elettronica – 370 

economia elettronica - 371  

editore di default – 366 

editoria elettronica – 190 

effetuare una scansione o un’analisi – 1757 

efficienza – 367 

efficienza asintotica - 368  

elaborare – 1353 

elaboratore – 1459 

elaboratore di testi – 1455 

elaboratore/calcolatore/computer – 783 

elaborazione di dati – 1348 

elaborazione di testi - 1349  

elaborazione elettronica dei dati – 1347 

elaborazione parallela/                                            
esecuzione parallela – 1351 

elaborazione/esecuzione/svoligmento – 378 

element – 386 

element di dati – 389 

element di decisione – 388 

elementare – 390 

elettronico – 385 

emettere/fornire in uscita – 248 

emettitore – 396 

emulare – 994 

emulatore - 398  

emulazione – 399 

enable – 1122 

entita – 400 

enumerazione – 1229 

equazione – 376 

erase – 505 

ereditarieta – 1879 

ergonomia – 401 

errore – 506 



198 
 

errore assoluto - 507 

errore del bus - 509                                 

errore di dati - 511  

errore irreversibile - 508 

errore logico - 512 

errore relative - 513 

esecuzione - 377 

esecuzione concorrente - 380 

esecuzione condizionale - 379 

eseguibile - 384 

eseguire - 381 

eseguire - 382 

espandibilita - 1978 

espansione - 1979 

esplorare/sfogliare - 1632                         

esponente - 374 

esponente - 496 

espressione - 1687 

espressione regolare - 1688 

esprimere un’emozione - 1631 

estendibile - 1980 

estensione - 1974 

estensione del file - 1976 

estensione della portante - 1975 

Ethernet sottile - 402 

etica degli hacker - 404 

etichetta - 403 

euristica - 586 

evento - 1179 

evidendazione - 1842 

extranet - 375 

facsimile - 425 

fallire/guastarsi/bombardare - 188   

famiglia di chip/                                                          

famiglia di circuiti integrati - 242     

fanzine eletronica/rivista elettronica - 1536 

fanzine elettronica/                                                          

rivista elettronica per amatori - 1537 

far fuori - 1660 

fattibile/praticabile/accettabile - 1123 

fatto - 426    

fattore - 427 

fattorizzazione – 430 

fattorizzazione/scomposizione in fattori – 429 

faturazione – 436 

figura/forma – 467 

file – 408 

file attivo – 409 

file batch – 412 

file binario – 411 

file dei dati – 420 

file delle modifiche/log delle modifiche – 416 

file di archivo – 410 

file di ingresso - 414  

file eseguibile – 413 

file oggetto – 417 

file ordinate – 418 

file piatto/file non strutturato – 419 

file principale – 421 

file punto – 422 

file relative – 423 

file remoto – 415 

filtraggio – 441 

filtro – 439 

filtro auto – 113 

filtro di email - 440  

fima elettronica – 442 

fine linea – 887 

finestra - 357   

finestra attiva – 358 

finestra di dialogo - 303  

finite – 483 

firma elettronica – 1171 

firma elettronica – 443 

fisico – 444 

flammata – 1994 

flip-flop – 1644 

flusso – 1566 

flusso dei dati – 1568 

flusso di caratteri/sequenza di caratteri – 455 

flusso di controllo – 838 

font – 460 
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font bitmap/font raster - 461 

fonte di dati - 204 

forma normale - 468 

format dei dati - 465 

format di un file - 464 

formato automatico - 114 

formato del disco - 463 

formattare/inizializzare - 466 

formazione assistita da elaboratore - 1870 

fornire/servire - 1628  

fotografia elettronica - 469 

fotorealismo - 1512 

frame di segnalazione - 864 

frammentazion - 472 

frammento - 473 

frastagliatura/dentellatura - 288 

frattale - 475 

frazione - 1853 

frequenza - 476 

frequenza di clock - 272 

funzionale - 493 

funzionalita - 494 

funzionare - 1487 

funzionare - 495 

funzione - 484 

funzione biettiva - 485 

funzione Booleana - 486                  

funzione calcolabile - 490 

funzione continua - 491 

funzione di costo - 489 

funzione finita - 487 

funzione obiettivo - 492 

funzione predifinita - 488                 

generalizzazione - 1323 

generatore - 524 

generatore di codice - 527 

generatore di dati - 526 

gerarchia - 587 

gerarchia dei dati - 589 

gerarchia di classi - 588 

gestione della cache - 1056                         

gestione della memoria - 1055 

gestione di documenti – 1054 

gestore della cache - 982                             

gesture delle finestre – 13 

gesture di file – 1751 

giocherellare/smanettare – 1668 

gioco/videogioco – 970 

giornale delle modifiche – 515 

giro bitonico/tour bitonico – 1891 

globale – 550 

globale/complessivo – 551 

grado – 1653 

grafico – 554 

grafo – 552 

grafo bipartite – 555 

grafo ciclico – 553 

grafo dense – 556 

grafo lineare – 557 

grafo orientato – 363 

graftal – 558 

grammatica – 559 

grammatica di attribute – 560 

grammatica regolare – 561 

grappolo – 565 

griglia di controllo – 840 

gruppo di lavoro – 573 

gruppo master/gruppo principale – 572 

guardia/condizione di arresto/                              

condizione di stop – 1010 

guasto – 1437 

guasto hardware – 1438 

guasto/avaria/malfunzionamento – 1439 

guerra santa – 971 

hacker – 1390 

hardware – 581 

hardware di rete – 582 

heap binario - 567 

I/O asincrono/operazione di ingresso - 600 

I/O programmato - 601 

icona - 606 

icona attiva - 607 
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identificatore - 602 

identificatore quantificato/                                      

variabile quantificata - 603 

identificazione - 604 

identita - 605 

imagine bicolore - 608 

imagine bitmap - 170 

implementare/realizzare - 1962 

implicazione - 609     

impostare - 809 

in commune/condiviso - 1307 

in linea/in rete/connesso - 1159 

in linea/in rete/connesso - 1160 

in virgola mobile - 1024 

inattivo/in attesa - 654 

incorporare/integrare/inglobare - 618 

incorporato/integrato/inglobato - 620 

indentare/far rientrare un capoverso - 289 

indentazione - 287 

indicatore - 454   

indice - 610   

indice bitmap - 612 

indice denso - 1888 

indice di un file - 181 

indicizzazione - 611 

indietro - 1008 

indipendenza dei dati - 1287 

indirizio effettivo - 24 

indirizio relative - 32   

indirizzamento assoluto - 34              

indirizzamento con registro - 35 

indirizzamento piatto/indirizzo piatto - 20 

indirizzamento relative - 36 

indirizzio del mittente - 17 

indirizzio di posta elettronica - 27 

indirizzio diretto - 19 

indirizzo - 14 

indirizzo accumulatore - 18  

indirizzo assoluto - 15                                  

indirizzo broadcast - 31                  

indirizzo di cella - 23 

indirizzo di memoria - 21 

indirizzo di posta elettronica - 25 

indirizzo di posta elettronica/ indirizzo di email - 26 

indirizzo di rete/numero di rete - 1223 

indirizzo effettivo - 16 

indirizzo lineare - 28 

indirizzo logico - 29 

indirizzo temporaneo - 22 

indirizzo virtuale -33 

indirizzo web - 30 

induzione/induzione strutturale - 613 

informatica - 1662 

informatica - 614 

informazione - 615 

ingresso/entrata - 498 

ingresso/uscita - 599 

inizializzare/avviare/avviarsi - 1192       

inizializzazione - 616 

iniziatore - 617 

inoltare - 1343 

inoltra - 1344 

insegnamento assistito da elaboratore - 1892 

inserimento dati - 1318 

inserimento di bit - 1141 

inserimento fittizio di byte - 1017 

inserimento/inserzione - 503 

inserire - 502 

insieme - 138 

insieme convesso - 568 

insieme dei dati - 569 

insieme di caratteri - 1626 

insieme di entita - 140 

insieme dinamico - 139   

insieme finite - 141 

installare - 622 

installazione - 621 

installazione - 623 

instradamento broadcast - 901 

instradamento gerarchio - 1590 

instruzione di salto - 668  

integrazione dei dati - 627 
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integrazione su grandissima scala - 1652 

integrita - 629 

integrita dei dati - 630 

intelligenca artificiale - 631 

intelligente - 632      

intensita luminosa - 633 

interattivo - 1152 

interazione - 1151 

interfaccia - 1139 

interfaccia di appliazione - 1140 

interfaccia di una base di dati - 635 

interferenza - 636 

intermediario - 1142                                   

intero albero - 1294 

interpolazione - 639 

interpretare - 642 

interpretazione - 641 

interprete - 644 

interprete dei comandi - 640 

interpreter del bytecode - 643 

interruzione - 1143                                    

interruzione - 1144                                 

interruzione hardware - 1146 

interscambi elettronico di informazioni - 690 

intersezione - 1428   

intervallo - 645 

intervallo chiuso - 646 

intorno - 907 

intranet - 647   

invariante - 648 

invecchiamento - 1395 

invertitore - 649 

inviare - 277 

inviare -1196 

inviare/immettere/inserire - 597 

inviluppo convesso - 215 

invio - 889 

ipermedia - 593 

ipertesto - 594 

ipotesi - 595 

irreversibile - 435 

isolamento - 650 

istante iniziale - 756 

istruzione - 625 

istruzione assoluto - 1901 

istruzione di salto - 767                      

istruzione di spostamento - 1904 

istruzione logica - 1905 

istruzione machine - 626 

istruzione store - 1906 

istruzione vuoto - 1903 

iterazione - 1359 

itinerario predefinito - 1589 

knot  nodo - 720 

larghezza del bus - 911                 

lato cliente - 64 

lavoro - 1486 

legame statico - 938 

legere - 920 

legge associativo - 939 

legge della rete - 702 

lettera ascendente - 1565 

lettera discendente - 1964 

lettere maiuscole - 1666 

lettore di notizie - 922 

lettore/visualizzatore - 921  

libro blu - 923                                        

libro elettronico - 924 

libro elettronico - 925 

linea analogico - 940 

linea concessa in uso - 941 

linea dedicata - 943 

linea di base - 1558 

linea di cache - 942                                         

linea di scansione - 1942  

lingua di base - 532 

linguaggio - 529 

linguaggio applicativo - 530 

linguaggio complete - 539 

linguaggio con parentesi - 542                  

linguaggio concorrente - 541 

linguaggio destinazione - 543 
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linguaggio di alttisimo livello - 537 

linguaggio di una base di dati - 535 

linguaggio dichiarativo - 534 

linguaggio macchina - 536 

linguaggio orientate agli oggetti - 538 

linguaggio regolare - 540 

linguaggio simbolico/                                            

linguaggio assembly - 531 

linguaggio sorgente - 533 

link di ritorno/link all’indietro - 934 

lista - 944 

lista circolare - 955 

lista concatenate - 947 

lista d’accesso - 945 

lista degli errori - 946 

lista dei parametri - 953 

lista delle funzioni/lista delle risorse - 948 

lista di controllo - 949 

lista di controllo degli accessi - 954 

lista lineare - 952 

lista nera - 951 

lista vuota - 950 

livelli di sicurezza - 1203 

livello di bit - 1552 

livello di dati - 1201 

livello di dispositivo - 1200 

livello esterno - 1199 

livello logico - 1202 

livello portante - 1697 

llivello - 1198 

logica - 962 

logica Booleana - 963                         

logica dei predicati/                                                      

logica del primo ordine - 964 

logica fuzzy - 965 

logica lineare - 966 

logica modale - 967 

logica negative - 968 

logica simbolica - 969 

lontano da tastiera - 910 

luce bianca - 359 

luminosa - 1493                                               

macchina astratta  - 977                                  

macchina fotografica - 660 

machine virtuale - 978 

macroprocessore/macroelaboratore - 979 

maglia poligonale - 1711 

main storage - 1048 

maiuscola - 669 

manipolazione dei dati - 985 

manipolazione di bit - 984 

manipulazione algebrica - 983 

mantissa - 986 

manual d’uso - 1893 

marcare/etichettare - 406 

marcatore/tag - 405 

maschera di bit - 993 

maschera di sottorete - 992 

massimizzare - 981 

massimo/valore massimo - 980 

matrice d’accesso - 997 

matrice di base - 996 

matrice di porte 999 

matrice invertibile - 998 

matrice singolare - 1001 

matrix - 995 

memoria - 1028 

memoria - 1029 

memoria - 1030   

memoria associative - 1052 

memoria attiva - 1031 

memoria ausiliaria - 1254 

memoria cache - 1045   

memoria cassetta - 1043 

memoria centrale - 1047 

memoria del disco - 1036 

memoria di attrazione - 1040 

memoria di base - 1032 

memoria di controllo - 899 

memoria di controllo -1046 

memoria estesa - 1041 
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memoria fisica - 1042 

memoria interna - 1035 

memoria magnetica - 1049 

memoria permanente - 1039     

memoria persistente - 1038 

memoria principale - 1027 

memoria principale - 1050 

memoria principale - 1051 

memoria secondaria - 1033 

memoria secondaria - 1034 

memoria sterna - 1037 

memoria temporanea - 193                       

memoria video - 1937 

memoria virtuale - 1053 

messaggio - 1064 

metalinguaggio - 1070 

metodo - 1071 

metodo astratto - 1072               

metodo d’ accesso - 1073 

metodo di classe/metodo statico - 1074 

metodo di comunicazione - 1075 

mettere in ordine/pulire - 1286 

mezzo byte - 164 

microcalcolatore - 1080 

microcodice - 1079 

microistruzione - 1078 

microprocessore - 1081 

microprogramma - 1082 

microprogrammazione - 1083 

miglior sforzo - 1345 

minicalcolatori - 1086 

minidisco - 1085   

miniminazzazione - 1087 

minimizzare - 1088 

minimo/valore minimo - 1089 

mittente - 278 

mobile code - 737                                        

modalita binaria - 1059 

modalita di accesso consentita - 1060 

modalita di guasto/modalita di errore - 1061 

modalita di trasferimento asincrona - 1058 

modellazione di superfici - 1098 

modello - 1090 

modello - 1092 

modello dei dati - 1096 

modello di comunicazione - 1094 

modello di rete - 1095 

modello per analogia - 1097 

modem - 1099 

modem cellular - 1100 

modem dedicato - 1102 

modem interno - 1101 

modem via cavo - 1103                    

modificare leggermente/                                           

modificare appena - 1488 

modulazione - 1106 

modulazione di ampiezza - 1107 

modulo - 1104 

modulo cliente - 1105 

molestia virtuale - 1174 

moltiplicazione di matrix - 1712  

mondo virtuale - 189 

moneta elettronica - 1266 

monitor a scansione - 1833 

monitor digitale - 1110 

monitor in bianco a nero - 1109 

montaggio - 1111   

morto/guasto/spento/non operative - 651 

mostrare - 1280 

motore/macchina - 976 

mount - 1112 

mouse - 1076 

mouse da campo - 500 

mouse ottico 1077 

multiaccess computer - 789 

multiaccesso - 210 

multiplazione - 1115 

multiplazione a divisione di tempo - 1116 

multiprocessore asimmetrico - 1117 

multiprogrammazione - 1118 

multisessione - 1119 

musica di sottofondo - 1124 
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musica elettronica - 1125 

nanosecondo - 1126 

nastro magnetico - 1647 

navigare - 1130  

navigator/browser - 1127 

navigator/browser - 698                           

navigazione - 1128 

navigazione nel web - 1129 

negozazione - 1121 

negoziazione - 156 

neretto - 1665                  

nodo di rete - 1233 

nodo sorgente/nodo iniziale - 201 

nome dati - 395 

nome di accesso - 392 

nome di dominio - 397 

nome di file - 393   

nome di percorso - 394 

non funzionante/non operative - 1535 

normale - 1213 

normalizzare - 1215 

normalizzato - 1216 

normalizzazione - 1214 

normalizzazione - 1778 

norme - 1777 

notazione asintotica - 1720  

notazione punto - 352 

number assegnato - 1220 

numerico - 1228 

numero cardinale - 1227 

numero casuale - 1222 

numero di accessi - 1651 

numero di accesso - 1219 

numero di pagina - 1221 

numero in base due - 1217 

numero in notazione decimale/                                    

numero in base dieci - 1218 

numero in virgola mobile - 1224 

numero naturale - 1225 

numero reale - 1226 

occultamento delle informazioni - 478 

oggetto - 1234 

oggetto attivo - 1235 

oggetto collegato - 1236 

oggetto dispositivo - 1237 

ombreggiatura - 591 

operand - 1242  

operatore di computer - 800 

operatore di sistema - 1243 

operatore logico/connettivo logico - 1244 

operazione - 1238 

operazione Booleana - 1239                    

operazione del bus - 1240                       

operazioni su bit - 1241 

ordinamento dei byte - 1534           

ordinamento esterno - 710 

ordinamento per selezione - 961 

ordine alfabetico - 1532 

ordine di valutazione - 1062 

orientamento negative - 1247 

oscurare - 590  

ottimizzazione - 1245 

paccheto - 1262 

paccheto choke - 1260 

paccheto dati/paccheto dei dati - 1263 

pacchetto - 1259 

pacchetto di codice - 1261 

padre/genitore - 1433 

padrone del bus - 1477                                  

pagina - 431   

pagina web dinamica - 1895  

paginare - 434 

pannello di controllo - 1265 

paradigma/modello - 1272 

paradosso - 1273 

paradosso del compleanno - 1274 

parallelismo - 1277 

parallelo/in parallelo - 1276 

parametro - 1278 

parametro effettivo - 1279 

parantesi quadra - 718                                 

parentesi angolata - 719 
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pari - 1255 

parita - 1283 

parita - 239 

paritetico/da pari a pari - 131 

parola - 445   

parola chiave - 446 

parola chiave - 449 

parola di dati - 448 

parola riservata - 447 

parte dell'indirizzo - 1393 

partizionare/suddividere - 1131 

partizione - 1135 

passo - 576 

password cifrata/password codificata/                        
password criptata -450 

penna elettronica - 1305 

penna luminosa/penna ottica - 1304 

percorso a ritroso/ritorno indietro - 891 

percorso assolito - 1588                                    

percorso dei dati - 1691 

percorso virtuale - 1692 

perdita di memoria - 1567 

permanente - 1324 

permeso d’accesso - 916 

permesso/autorizzazione - 915 

permutazione - 1337 

permutazione casuale - 1338 

personalita - 1370 

personalizzare - 1366 

peso - 1375 

piattaforma - 1401 

piattaforma digitale - 1402 

piedinatura - 689 

piedino - 688 

pirata informatica - 1389 

pirateria del software - 1392 

pirateria informatica/                                                   

pirateria  del software - 1391 

pixel - 1387 

poligono convesso - 1408 

polinomio quadratico/                                                

polinomio di grado due - 1407 

polygon - 1710   

ponte - 1908                                                

porta - 1409 

porta - 1415 

porta di chiamata - 1416                                            

porta di stampa/porta della stampante - 1411 

porta giochi - 1410 

porta parallela - 1412 

porta seriale - 1413 

portale - 1414 

portare a termine - 885 

portato a termine - 886 

posizionare - 1625 

posizione di memoria - 1420 

posizione libera - 458 

posta elettronica - 1418 

posta elettronica - 1419 

posta elettronica - 391 

posta elettronica/e-mail/email - 1417 

potenza - 497 

pragmatica - 1421 

precedente all’avvio - 1269 

precondizione - 1275 

predefinito - 1164 

predefinito - 619                                         

predicato - 657 

predizione di salto - 1282                   

preferiti - 437 

prelevare - 1829 

prelievo - 1754 

preliminare per la comunicazione/                                 

streta di mano - 1924 

premere - 1702 

prenotazione - 1538 

presentazione - 1281 

presentazione commerciale - 918 

prestazioni della rete/                                          

performance della rete - 1317 

prestazioni/rendimento -1316 

primo piano - 1397 
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priorita - 1435 

privilege d’accesso - 1441 

problema - 1442 

problema del domino - 1444 

problema di bisezione - 1443 

problema di decisione - 1446 

problema di ottimizzazione - 1445 

procedura - 1447 

procedura - 1593 

procedura di avvio - 1194                                           

procedura di decisione - 1448  

processi concorrenti - 1452 

processo - 1449 

processo batch - 1450  

processo in tempo reale - 1350 

processo real-time/                                                    
processo in tempo reale - 1451 

processore assiciativo - 1454 

processore grafico - 1453 

processore grafico - 863 

processore virtuale - 1457 

prodotto - 1461 

produzione - 1460 

produzione assistita da elaboratore - 407 

produzione di rapporto - 525 

profondita - 1843 

progettazione - 317 

progettazione assistita da elaboratore - 1476 

progettazione bottom-up - 1475       

progetto di una base di dati - 337 

progetto orientate agli oggetti - 338 

programma - 1463 

programma antivirus - 1466 

programma assoluta - 1464 

programma attivo - 1465 

programma di installazione - 624 

programma di sistema - 1468 

programma di utilita - 1313  

programma disegno - 354 

programma interattivo - 1470 

programma logico - 1469 

programmabile - 1474 

programmare - 1473 

programmare - 1992 

programmazione orientate agli oggetti - 1471 

programmazione strutturata - 1472 

proibire/interdire - 1134 

proposizione atomica - 1406                  

proprieta - 1934 

protezione - 1011 

protezione dei dati - 1015 

protezione della memoria - 1014 

protezione di file - 1013 

protezione di una base di dati - 1012 

protezione hardware - 1009 

protezione in scrittura - 1458 

protocollo - 1478 

protocollo di certificazione - 1484 

protocollo di rete - 1480 

protocollo di rete - 1482 

protocollo di un bus - 1479                        

protocollo per il controllo della rete - 1481 

prova/collaudo/controllo - 1836 

provare/controllare/collaudare - 1841 

provider d’accesso/fornitore d’accesso - 369 

provvisorio - 326 

pseudocodice - 1485 

pulsante - 214                                      

pulsante di minimizzazione/                                        

pulsante per ridurre a icona - 213 

puntatore - 1386 

puntatore a file - 1886 

puntatore a un blocco - 1885 

puntatore ai dati - 1889 

puntatore istruzione - 1887 

puntatore/dispositivo di puntamento - 1884 

punto - 1377 

punto d’entrata - 1382 

punto dati - 1380 

punto di accesso - 1378 

punto di codifica - 1379 

punto di controllo - 1383 
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punto di controllo - 1384 

punto di interruzione - 1385                        

punto fisso - 1381  

qualita - 226 

quantificatore - 894 

quantizzazione - 895 

quatidiano elettronico - 516 

raccolta dei dati - 1005 

radice - 1556 

radice - 1557 

radice/base - 143 

ragno - 1063 

ramo/diramazione - 254                            

rapporto - 1508 

realta virtuale - 1511 

record di attivazione - 893 

record di dati - 1527 

record logico - 1528 

recupero da guasti/ripristino da guasto - 1057 

regione ammissibile - 1507 

regione atomico - 1506  

registrare in ordine cronologico - 1530 

registrazione - 1525 

registrazione su file - 1526 

registro - 1516 

registro base/registro di base - 1517 

registro degli indirizzi di memoria - 1519 

registro dei comandi - 1523 

registro di registro/parola di stato - 1520 

registro di stato - 1521 

registro indice - 1522 

registro indirizzi - 1518 

registro limite - 1524 

regola attiva - 1553 

regola di copia - 1554 

reinizializzare - 1544 

relazione binari - 932 

relazione binaria/associazione binaria - 988 

relazione/associazione - 987 

reperire/recuperare - 519 

replica/replicazione - 859 

restituire - 888 

restrizione - 897 

rete - 1569 

rete a bus -1570                                          

rete a stella - 1585 

rete ad anello - 1584  

rete broadcast - 1582                                

rete con multiaccesso - 1579 

rete dati - 1574 

rete di calcolatori - 1576 

rete di comunicazione - 1575 

rete di flusso - 1573 

rete di permutazione - 1572 

rete logica - 1577 

rete neurale - 1580 

rete oscurata - 1571   

rete private virtuale - 1581 

rete satellitare - 1583 

rete/rete di calcolatori - 638 

reti di reti - 637 

reticolo - 1586 

reticolo complete - 564  

reticolo di classi - 563 

retro - 1423 

retroazione/risposta - 1424 

revisione della convinsione - 1548 

ricerca - 693  

ricerca a fiasco - 1562 

ricerca binaria - 694 

ricerca di file - 695 

ricevente - 990              

richiesta - 691  

richiesta del bus - 692                         

riconoscimento di caratteri - 1211 

riconoscimento vocale - 1212 

ridondanza - 1513 

riempimento - 1016 

rientro - 286 

riesecuzione - 1547 

rieseguire - 1546 

riferimento di cella - 1514 
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riferimento/maniglia/puntatore - 349 

riflessione - 1515   

rileggere - 1356 

rilevamento di errori - 1967 

rimbalzo - 477                               

rinfresco della memoria/                                       

aggiornamento della memoria - 1542 

riorganizzazione - 1545 

ripetitore - 1357 

ripetitore attivo - 1358 

rischio attivo - 1563 

risoluzione  - 1539 

rispondere/replicare - 1322  

risposta/autorisposta -1321 

ritaglio - 1426 

ritardare - 1956 

ritardo - 1955 

ritorno carrello - 1594 

riunione elettronica - 1006 

riunione elettronica/teleconferenza - 804 

rivista elettronica - 335 

robot - 1549 

rotazione - 1587 

rotazione sinistra - 1551 

rumore - 1985 

rumore di quantizzazione - 1986 

rumore di sottofondo - 1987 

saltare - 74 

salto condizionato - 255 

salto incondizionato - 256 

salvare - 1591 

salvataggio automatico - 1592   

saturazione/grado d’intensita - 1191 

scadenza - 37 

scala di integrazione estrema - 628 

scala/gamma/gradazione - 1650 

scalabile - 1656 

scalare - 1564 

scalare - 1755 

scalatura - 1654 

scansione di confine - 1758                           

scarabocchiare - 1658 

scaricabile - 1657 

scaricare - 1982 

scarico - 1983 

scatola nera - 903 

scheda - 677 

scheda audio - 674 

scheda audio - 676 

scheda di espansione - 1403 

scheda di rete - 675 

scheda grafica - 1365 

schedulare - 1396 

schedulatore - 1400 

schedulazione - 1398 

schedulazione in tempo reale - 1399 

schema a blocchi - 178 

schema di esportazione - 1761 

schema di una base di dati -1760 

schema esterno - 1762 

schermo - 372 

schermo video - 1108 

scollegarsi/disconnettersi/                                               
chiudere una sessione - 245 

scollegarsi/disconnettersi/                                          

chiudere una sessione - 246 

scrivania - 282 

scrivere - 1667 

secondario/accessorio/derivato - 364 

segmentare - 1601  

segmentazione - 1600 

segmento - 1596 

segmento dati - 1599 

segmento di rete -1598 

segmento di un file - 1597 

segnale - 1726 

segnale analogico - 1727 

segnale di controllo - 1729 

segnale portante/portante - 134 

segnalibro - 433         

selettore - 1373 

selezionare - 1372 
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selezione - 1374 

selezione automatica - 1977 

semaforio binario - 1606 

semaforo- 1605   

semantica - 1607   

semantica  assiomatica - 1608 

semiconduttore - 549 

sensore - 1609 

senza cicli - 222 

senza connessione - 1248 

senza fili - 1249     

sequente - 51 

sequenza - 1531 

sequenza bitonica - 1533 

sequenza di chip - 1603 

sequenziale/in successione - 745 

sequenzialita - 1352 

sequenzialittore - 1604 

serie di caratteri - 459 

serie/successione 1610 

servente - 1611 

servente d’accesso - 1612 

servente dei nomi - 1614  

servente di nomi - 1615 

server di appliazione - 1613 

server di communicazione - 1618 

server di file - 1616 

server di newsgroup - 1617 

server di stampa - 1620 

server remoto - 1619 

server video - 1938 

server virtuale - 1621 

servizio di indicizzazione - 1622 

servizio di rete - 1630 

servizio remoto - 1629 

session di file - 1623 

sessione interattiva - 1624 

settore del disco - 1602 

sicurezza - 1713 

sicurezza dei dati - 1715 

sicurezza della rete - 1714 

sicurezza informatica - 1717 

signale dati - 1728 

silicio -1718   

simbolo - 1719 

simbolo di decisione - 1722 

simbolo libero - 1721 

simplex - 1723 

simulare - 1725 

simulazione - 1724 

sincrona - 574 

sincronica - 179 

sincronizzare - 1732 

sincronizzatore - 1733 

sincronizzazione - 1731 

sintassi - 1734 

sintassi astratta - 1735                     

sintesi - 65 

sistema analogico - 1738 

sistema autonomo - 1739 

sistema da tavola/calcolatore desktop - 1742 

sistema di bus - 1741  

sistema di cifratura/sistema crittografico - 884 

sistema di computazione/                                                

sistema di calcolo - 1746 

sistema di coordinate - 1752 

sistema esparto - 1740 

sistema in tempo reale - 1748 

sistema incorporato - 1744 

sistema informative - 1743 

sistema multiutente - 1750 

sistema normale - 1749 

sistema remoto - 1745 

sistema scalabile - 1747 

sito di archiviazione - 1923  

sito web - 1897    

sito web dinamico - 1896 

slot di contesa/slot di competizione - 547 

slot di espansione - 457   

software - 1765 

software applicativo - 1766 

software di communicazione - 1771 



210 
 

software di dominio pubblico - 1768 

software di sistema - 1770 

software grafica - 1767 

software libero - 1772 

software preconfezionato - 1769 

soluzione ammissibile - 1981 

somma di controllo - 1709  

sorgente aperto - 203 

sorgente luminosa/punto luce - 202 

sostituisci - 1973 

sostituzione - 1971 

sostituzione - 1972 

sotrazzione - 1966 

sottoalbero - 1166 

sottoalbero destroy - 1167 

sottoalbero sinistro - 1168 

sottofondo - 1161 

sottogrupo - 1163 

sottomenu - 1165 

sottorete - 1169  

sottosequenza - 1170  

sottotipo - 1172 

sottrazione di cicli - 1948              

sovrapposizione - 1737 

sovrascrivere/riscrivere - 1003 

spazio - 577 

spazio cibernetico/spazio virtuale - 701 

spazio degli indirizzi - 578 

spazio libero - 579 

spazio vuoto - 1963 

specifica algebrica - 1773 

specifica del flusso - 1774 

spegnimento - 1671 

spengere - 1670 

split - 1132 

spostamento - 1989 

spostare/scorrere/sciftare - 1988 

stallo - 183 

stampa - 1708 

stampante a impatto/stampante a matrice - 1707 

stampante di rete - 1705 

stampante laser - 1706 

stampante parallela - 1434 

stampare - 1703  

statico - 1779 

stato - 522 

stato di sicurezza - 1716  

stato di una base di dati - 523 

stilo - 1306 

stima/valutazione - 1953 

strategia di valutazione - 1780 

strato - 1696 

strato di rete/livello di rete - 1698 

strato fisico - 1699 

stringa di bit - 1913 

stringa vuota - 1914 

struttura a blocchi - 1787 

struttura astratta -  1782   

struttura dati - 1785 

struttura della rete - 1784 

struttura di controllo - 1786 

struttura di un file - 1783 

strutturare - 1788 

strutura - 1781 

su misura/personalizzato - 1025 

supercomputer - 1792 

superficie quadratica - 1736 

superuser - 1793 

supporti/dispositive/mezzi/strume - 1026 

svilippatore - 1993 

sviluppo bottom-up - 1991            

tabella - 1794 

tabella analitica - 1795 

tabella dei cache buffer - 313                       

tabella di base - 1796 

tabella dinamica - 1797 

tabulatore - 1800  

tabulazione - 1801 

taglia e incolla - 1432 

tagliare - 1431 

taglio - 1427 

taglio di profondita  - 1429 
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taglio minimo - 1430 

tamburo - 1803 

tastiera - 1809 

tastierino numerico - 1810 

tasto command - 1805 

tasto control - 1806 

tasto d’uscita - 1807 

tasto freccia - 1808 

tautologia - 1811 

tavoletta grafica - 1799 

tecnica di controllo di parita - 510 

tecnologie dell’informazione - 1812 

telecamera - 659 

telecomunicazione - 1819 

teleconferenza - 1820 

telelavoro/lavoro a distance - 1817 

telematica - 1821 

telemedicine - 1823 

telemetria - 1822 

televisione - 1824 

tempesta di trasmissioni - 1789         

tempo d’accesso - 752 

tempo d’esecuzione - 751 

tempo di calco - 758 

tempo di ciclo - 754 

tempo di fermata/tempo di fermo macchina - 760 

tempo di legame/tempo di binding - 757 

tempo di ricerca - 755 

tempo esponenziale - 759 

tempo reale - 761 

temporaneo - 1329 

temporizzazione del bus - 1246                  

temporizzazione del bus - 753            

teoria assiomatica - 1825 

teoria degli automi - 1826 

teoria degli insiemi - 1827 

teoria dei domini - 1828 

terminal remoto - 1834 

terminale - 1831 

terminale grafico - 1832 

terminale video - 1939 

terminato/concluso - 1319 

terminazione - 1002 

terminazione del bus - 1320 

termine - 1830 

tessitura - 1816   

test di accettazione - 1835 

testina del disco - 762 

testo - 1813 

testo automatico - 125 

testo cifrato - 1815 

testo in chiaro - 1814 

tipo - 1855 

tipo astratto - 1856 

tipo derivato - 1860 

tipo di accesso - 960 

tipo di dati - 1863 

tipo di dati astratto - 1857           

tipo di dati atomico - 1862 

tipo di entita - 1864 

tipo di istruzione -1859 

tipo di un file - 1858 

tipo di un oggetto - 1861 

tipologia a bus - 1865                            

tolleranca ai guasti - 1866 

tollerante ai guasti - 1867 

traccia audio - 544 

traccia dell’esecuzione - 546 

traccia di verifica/traccia di controllo - 545 

traddutore - 1333 

traduzione dinamica - 1331 

traffico - 1869 

transazione - 1871           

transazione standard/                                               

transazione predefinita - 1872 

transistor - 1875 

transistor bipolar - 1876 

trasferimento di file - 1873 

trasformazione - 1874 

traslazione - 1330 

trasmettitore - 1878 

trasmissione - 1877 
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trasmissione broadcast - 1505                

trasportabilita - 135 

trasposta - 1990 

troncare - 230 

trova e sostituisci - 520 

trovare - 518 

true - 1930 

uguaglianza/eguaglianza - 132 

unario - 1898 

unione - 1984 

uniprocessore - 1899 

unita - 1208 

unita aritmetico logica - 1209 

unita di controllo - 1210 

unita logica di memoria - 1922 

Usenet - 1909         

utente occasionale - 1314 

utenti di una base di dati - 1315 

utilization - 1462 

utilizzato in precedenza/vecchio - 1880 

vagliare i dati - 1927 

validation - 1932 

valore assoluto - 1950                                        

valore di dati - 1951 

valore reale - 1952 

value - 1949 

valutazione - 1954  

variabile casuale - 1157 

variabile di condizione - 1158 

variabile di dominio - 1156 

variable - 1155 

vector - 1920 

vector font - 462 

velocita di clock - 1681 

velocita di crescita/tasso di crescita - 1680 

velocita di trasmissione - 1682 

velocita di trasmissione dati - 1683 

vendor - 1649 

verifica assiomatica - 1926  

verifica casuale/verifica random - 1840 

verifica/prova/controllo - 823 

verificare/provare/controllare - 845 

versione alfa - 1928 

versione beta - 1929 

vertex - 900 

vettore - 501 

vettore interruzione - 1921 

vicino - 471 

videata - 373 

video analogico - 1935 

videodisco - 323 

videogioco - 1936  

vincolo - 896       

virtuale - 1943 

virus - 1945 

virus informatico - 1944 

visibilita dinamica - 499 

vision artificiale - 1933 

visita ottimale - 696 

Visual Basic - 1946 

visualizzazione - 1947 

vita reale - 652 

vita virtuale - 653 

web - 1957    

web semantico - 1894 

wireless LAN - 1578   

World Wide Web - 1958    

XMODEM - 1959 

Yahoo - 1960 

zero iniziale - 1970 

ZMODEM - 1995 

zona - 1996 

zona attiva - 1997 

zumare - 2000 

zumare all’indietro -912 

zumare in avanti - 38 
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3.Fjalor anglisht-shqip 

(me treguesit e numërtuar) 

 ablation - 1 

abnormal - 655 

abscissa - 2 

absolute - 3 

absolute address - 15                

absolute addressing - 34         

absolute code - 722       

absolute command - 1900 

absolute device - 1252 

absolute error - 507 

absolute instruction - 1901 

absolute path name - 1588             

absolute program - 1464 

absolute value - 1950   

absorb - 4 

absorption - 1371                         

abstract - 9                            

abstract data type - 1857            

abstract machine - 977              

abstract method - 1072                

abstract structure - 1782              

abstract syntax - 1735                  

abstract type - 1856   

abstraction - 5                       

abstraction - 6                

accelerator - 1364 

acceptance test - 1835 

acceptor - 1422 

access - 40 

access - 658  

access arm - 871 

access categoty - 687 

access code - 728     

access control - 826  

access control list - 954 

access list - 945   

access matrix - 997    

access method - 1073     

access mode - 1060     

access name - 392 

access number - 1219 

access path - 1690     

access permission - 916    

access point - 1378   

access privileges - 1441   

access provider - 369   

access rights - 355  

access server - 1612    

access time - 752  

access type - 960 

accessibility - 95    

accessible - 94  

account - 956        

accounting file - 414          

accumulator - 59           

accumulator address - 18        

accumulator bit - 161      

accuracy - 1595    

achromatic light - 359   

activate - 54        

activate command - 55   

active cell - 1495  

active computer - 784 

active database - 144  

active directory - 456  

active file - 409 

active icon - 607 

active memory - 1031 

active object - 1235 

active program - 1465 

active repeater - 1378    

active risk - 1563 

active rule - 1553   

active window - 358  

active zone - 1997 

active-matrix display - 333  

actor - 56   

actual address - 16 

actual argument - 85  
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actual parameter - 1279   

actual value - 1952 

actualization - 57     

actuator - 58       

adapter - 1368           

adaptive - 1367   

adaptor - 1369    

addative - 11  

adder - 1004     

address - 14 

address bus - 211 

address decoding - 261 

address mask - 992   

address part - 1393 

address register - 1518 

address space - 578  

adjacent - 470 

administrator/admin - 12 

agent - 39     

aggregation - 570   

aggregator - 571   

aging - 1395   

alert - 1940    

algebraic manipulation - 983 

algebraic specification - 1773 

algorithm - 61   

align - 1502   

alignment - 1503 

allocatable - 1137   

allocate - 1133     

allocation - 1685   

alpha testing - 1837    

alpha version - 1928   

alphabetical order - 1532 

alphanumeric - 60 

ambiguity - 361  

ambiguous - 362 

amplitude modulation - 1107   

analog - 73  

analog audio - 109 

analog channel - 662 

analog circuit - 1490 

analog comparator - 873 

analog computer - 785   

analog line - 940 

analog signal - 1727 

analog system - 1738 

analog video - 1935 

analogy model - 1097    

analyser - 71  

analytical table - 1795 

ancestor - 1271    

anchor - 1775   

android - 1730     

angle bracket - 719   

animation - 76     

annotation - 1627                  

anonymity - 78      

answerback - 1321       

antecedent - 1180          

antivirus - 1467    

antivirus program - 1466 

append - 1693   

applet - 81 

application - 1961  

application binary interface - 1140 

application server - 1613  

application software - 1766  

applicative language - 530 

arbitration - 83  

architecture - 88   

archive - 92      

archive - 93 

archive bit - 162 

archive file - 410 

archive site - 1923   

arithmetic - 86  

arithmetic logic unit - 1209 

array - 501   

array constructor - 1150   

arrow key - 1808 

artificial - 96     
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artificial intelligence - 631 

ascender - 1565   

ascent - 892    

assemble - 1332      

assembler - 98  

assembly - 99  

assembly language - 531 

assertion - 1405 

assigned number - 1220  

assignement - 1678  

association - 1677 

associative - 1679 

associative array - 1000  

associative law - 939 

associative memory - 1052     

associative processor - 1454 

asymmestric cluster - 566  

asymmetric - 100   

asymmetric multiprocessor - 1117  

asymptotic efficiency - 368 

asymptotic notation - 1720 

asynchronous - 101  

asynchronous bus - 205 

asynchronous I/O - 600 

asynchronous transfer mode - 1058 

atom - 102 

atomic - 103 

atomic data type - 1862 

atomic proposition - 1406                 

atomic region - 1506 

attach - 136   

attachement - 1694 

attenuation - 339 

attraction memory - 1040 

attribute - 107  

attribute byte - 126 

attribute domain - 344 

attribute grammar - 560 

audio - 108   

audio card - 674 

audio compression - 1184 

audio conference - 111 

audio track - 544 

audit trail - 545 

authentication - 1931 

author - 122 

authorization - 124 

auto filter - 113 

auto format - 114 

auto text - 125 

autocompletion - 796 

autocorrection - 865 

automagically - 119 

automata theory - 1826  

automated testing - 1839 

automatic - 118 

automatic check - 843 

automatic coding - 743 

automatic control - 769 

automatic selection - 1977 

automation - 115   

automaton - 116 

autonomous system - 1739 

autonomy - 121  

autosave - 1592  

auxiliary storage - 1254 

availability - 334 

away from keyboard - 910 

axiom - 53  

axiomatic semantics - 1608 

axiomatic theory - 1825 

axiomatic verification - 1926 

back - 1008 

back edge - 890 

back end - 1423 

back link - 934 

backbone - 1700 

backdoor - 348 

background - 1161 

background music - 1124 

background noise - 1987 

backoff algorithm - 62  
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backslash - 1941 

backtracking - 891 

backup - 858 

backup copy - 857 

bad block - 173 

balanced tree - 1291  

ban - 1134  

band - 191 

bank - 129  

banner - 128  

bar code - 133 

base - 143 

base language - 532 

base line - 1558  

base memory - 1032 

base register - 1517 

base table - 1796  

basic lock  - 176   

basis - 1844  

basis matrix - 996 

bastion - 142 

batch file - 412 

batch process - 1450 

baud rate - 1682 

bay - 528 

beacon frame - 864 

beam search - 1562 

bearer layer - 1697 

beep - 1388 

before trigger - 1269 

behavior - 1753 

belief revision - 1548 

best effort - 1345  

best first search  - 696 

beta abstraction - 7 

beta conversion - 851 

beta testing - 1838 

beta version - 1929 

big iron - 585 

bijective function - 485 

bilevel display - 1109 

bilinear - 153 

billing - 436   

binary - 154 

binary arithmetic - 87 

binary cell - 1496 

binary character - 671 

binary code - 723 

binary conversion - 1674 

binary counter - 1231 

binary data - 294 

binary digit - 1637 

binary file - 411 

binary heap - 567  

binary lock - 180 

binary mode - 1059 

binary number - 1217  

binary package - 1261  

binary relation - 932 

binary relationship - 988 

binary search - 694 

binary semaphore - 1606 

binding time - 757 

binominal tree - 1289 

biometrics - 155 

bipartite graph - 555 

bipolar transistor - 1876 

birthday attack - 1790 

birthday paradox- 1274 

bisection problem - 1443 

bisimulation - 160  

bit manipulation - 984 

bit mask - 993   

bit operations - 1241   

bit pattern - 1093 

bit plane - 1552   

bit string - 1913  

bit stuffing - 1141  

bitmap - 170 

bitmap font - 461  

bitmap indexing - 612 

bitmap terminal - 1833  
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bitonal image - 608 

bitonic sequence - 1533  

bitonic tour - 1891 

bits per inch - 168  

bits per second - 169 

black box - 903 

blacklist - 951    

blank - 1963    

blanking - 1964  

block - 172   

block anchor - 77 

block buffer - 194 

block check - 825 

block cipher - 1639 

block code - 724 

block copy - 855 

block cursor - 902 

block diagram - 178 

block pointer - 1885 

block structure - 1787  

blocked - 185 

blocked records - 548 

blocking - 179 

blocking - 574 

blocking factor - 428  

blogger - 186 

blogosfere - 187 

bloom - 972  

blow away - 1660 

blue book - 923 

boldface - 1665 

bomb - 188 

bookmark - 432 

bookmark - 433 

Boolean function - 486  

boolean logic - 963 

boolean operation - 1239 

boot - 1192   

boot - 1193 

boot block - 175 

boot disk - 325 

boot up - 1195   

bootstrap - 1194 

bottom-up design - 1475 

bottom-up development - 1991 

bounce - 477 

boundary scan - 1758 

bounded buffer - 195 

bracket - 718  

bracket language - 542 

branch - 254 

branch instruction - 767 

branch prediction - 1282 

break - 1143 

breakpoint - 1385 

bridge - 1908 

brightness - 1493  

broadband - 192 

broadcast - 1504 

broadcast address - 31 

broadcast network - 1582 

broadcast routing - 901 

broadcast storm - 1789 

broadcasting - 1505 

broker - 1142  

browse - 1632  

browser - 698 

buffer - 193 

buffering - 199 

bug - 504 

build - 1149 

built-in - 619  

built-in function - 488 

bus - 212 

bus arbitration - 84 

bus clocking - 1246  

bus cycle - 1560 

bus driver - 1175 

bus error - 509 

bus grant - 562 

bus master - 1477 

bus network - 1570 
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bus operation - 1240  

bus protocol - 1479   

bus request - 692 

bus system - 1741 

bus termination - 1320 

bus timing - 753 

bus tipology - 1865   

bus width - 911  

button - 214 

byte - 216  

byte ordering - 1534 

byte stuffing - 1017 

bytecode - 127 

bytecode compiler - 779 

bytecode interpreter - 643 

cable - 656 

cable modem - 1103 

cache block - 182 

cache coherence - 750 

cache conflict - 812 

cache consistency - 1500 

cache directory - 313 

cache hit- 596 

cache line - 942 

cache management - 1056 

cache manager - 982 

cache memory - 1045 

calculus - 1204  

call - 1845 

call - 1847  

call by copy - 1850  

call by name - 1849 

call center - 217 

call gate - 1416  

callback - 1848 

called - 1851 

caller - 1846 

camera - 659  

cancel - 79 

cancel messagge - 1065 

cancellation - 1376 

candidate key - 233 

canned software - 1769 

canned transaction - 1872  

canonical - 666  

capability - 1120  

capability list - 948 

capacity - 667 

capital - 669 

card - 677 

card code - 730 

cardinal number - 1227 

care-of address - 22 

carriage return - 1594 

carrier - 134 

carrier extension - 1975 

cartography - 678 

cartridge - 681 

cascade - 682 

cascading termination - 1145  

case statement - 1907 

case study - 1509 

cassette memory - 1043 

casting - 275 

casual end user - 1314 

catalog/schedule - 683 

catalog - 685 

catalogage - 686 

catalogue - 684 

cell - 1494 

cell address - 23 

cell modem - 1100 

cell reference - 1514 

cell relay - 933 

cellular automaton - 117 

cellular phone - 1818 

censorship - 218 

century meltdown - 1659 

certificate - 219 

certification authority - 123 

certification protocol - 1484 

change journal - 515 
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changelog - 416 

changeover - 1154 

channel - 661 

character - 670  

character code - 729 

character recognition - 1211 

character set - 1626 

character stream - 455 

character stuffing - 1018 

chat - 158 

check - 823 

check - 845 

check point - 1383 

checkbox - 904 

checkdigit - 165 

checklist - 949 

checksum - 1709 

chip - 240 

chip sequence - 1603 

chipertext - 1815  

chipset - 242 

choke packet - 1260 

chroma - 634   

chromaticity - 1023 

chromaticity diagram - 302 

cipher - 1635 

ciphering - 1641 

circle - 1559 

circuit - 1489  

circuit switching - 802  

circular list - 955  

circular queue - 738 

circular wait - 1440 

citation - 228 

class hierarchy - 588 

class lattice - 563 

class method - 1074 

clean - 1285 

clean up - 1286  

clear - 1672   

clear text - 1814 

click - 716 

click rate - 1651   

client - 711 

client module - 1105  

client-server architecture - 91  

client-side - 64  

clip art - 717 

clipboard - 919 

clipping - 1426  

clique - 714                                                                                                                                                                                                                                                                    

clock rate - 272 

clock speed - 1681 

close - 1020 

closed - 1022  

closed circuit - 1561 

closed interval - 646 

closure - 1021 

cluster - 565 

clustering - 1007 

COBOL - 229 

code - 721  

code - 747 

code compression - 1186  

code generator - 527 

code point - 1379 

codec - 740 

coder - 748 

coding - 741 

coercion - 1673 

cold boot - 438 

collector - 763 

color - 1189 

color coding - 744 

colorimeter - 765 

coloring - 1190  

column - 764  

combination - 803 

coment out - 772 

command - 766  

command interpreter - 640 

command key - 1805 
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command register - 1523 

comment - 771  

commercial at - 773 

commit - 885 

committed - 886  

common - 1307 

common buffer - 196 

common divisor - 336 

communication - 801 

communication cost - 870 

communication method - 1075 

communication model - 1094 

communication network - 1575  

communication protocol - 1480 

communication server - 1618 

communications software - 1771 

compact disc - 322 

compact Disc interactive - 775 

compaction - 1182 

comparator - 872  

compatibility - 1258 

compatible - 1257 

compilation - 777 

compile - 778   

compiler - 780  

compiler-compiler - 782 

compiler-generator - 781 

complement - 797 

complete language - 539 

complete lattice - 564  

completeness - 1404  

composition - 1308  

compositional - 798   

compositionality - 799    

compress - 1181 

compression - 1183 

computable - 959 

computable function - 490 

computation - 958 

computation system - 1746 

computation time - 758 

computation tree - 1292 

compute - 957 

computer - 783 

computer architecture - 89  

computer crime - 878 

computer network - 1576 

computer operator - 800 

computer science - 1662 

computer security - 1717 

computer virus - 1944 

computer vision - 1933 

computer-aided design - 1476 

computer-aided instruction - 1892 

computer-aided learning - 1069 

computer-aided manufacturing -407 

computer-assisted learning - 1068 

computer-based training - 1870 

computerization - 794 

computerize - 795 

computerized - 793 

concatenate - 1916 

concatenation - 1915 

concentrator - 1355 

concurrency - 1207 

concurrent - 1206 

concurrent execution - 380 

concurrent language - 541 

concurrent processes - 1452 

condition - 521   

condition codes - 739 

condition variable - 1158  

conditional branch - 255  

conditional construction - 1148 

conditional execution - 379 

conditional statement - 1902 

conductor - 1311 

configuration - 805  

configure - 808 

confirm - 810   

conflict - 811   

confluence - 1890 
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congestion - 813 

congestion control - 833 

congruence - 583 

conjunction - 1147  

connection - 929 

connectionless - 1248 

connective - 927 

connectivity - 930 

connector - 928 

consistency - 815 

constant - 816 

constraint - 896  

constructor - 817 

contact - 818  

container - 819 

container class - 708 

content - 1334  

contention - 814 

contention slot - 547 

context - 820 

context clash - 1346 

continuity - 1917  

continuous function - 491 

contrast - 821 

control - 824 

control bus - 208  

control code - 736  

control flow - 838 

control grid - 840 

control key - 1806  

control memory - 899 

control panel - 1265  

control point - 1384  

control signal - 1729 

control store - 1046 

control structure - 1786   

control unit - 1210 

controlled access - 43  

controller - 847 

convenience - 774 

convergence - 850 

conversational - 849 

conversion - 1675 

converter - 1676 

convex hull - 215 

convex polygon - 1408 

convex set - 568 

convolution - 852 

cooked data - 295 

coordinate system - 1752 

coordinator - 853 

coprocessor - 137 

copy - 854 

copy - 861  

copy and paste - 862 

copy rule - 1554 

core leak - 1567  

core memory - 1047 

correctness - 1555   

corrupt - 868 

cost function - 489 

counter - 1230 

country code - 733 

crack - 1852  

cracker - 1389  

crash - 1436 

create - 874 

creative - 875 

cross-compiler - 776  

crosstalk - 1138 

cryppie - 881 

cryptanalysis - 880 

cryptography - 882 

cryptology - 883 

cryptosystem - 884 

custom - 1025   

customize - 1366 

cut - 1427  

cut - 1431  

cut and paste - 1432 

cyber -700   

cyber stalking - 1174  
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cybercrime - 879  

cyberlaw - 702 

cybernaut - 704 

cybernetics - 705  

cybersex - 706 

cyberspace - 701 

cybersurfer - 703 

cybersurfing - 1129 

cyborg - 75   

cycle - 220   

cycle free - 222  

cycle stealing - 1948            

cycle time - 754  

cyclic graph - 553     

cylinder - 227   

daemon -267  

darknet - 1571  

data - 291  

data abstraction - 8 

data acess - 48 

data allocation - 1686  

data analysis - 68 

data area - 1999 

data attribute - 106 

data automation - 120 

data bank - 130  

data bit - 167 

data block - 174 

data bus - 207  

data channel - 664 

data check - 841 

data circuit - 1491 

data code -734 

data collection - 1005 

data compression - 1188 

data consistency - 1354 

data control - 842 

data declaration - 259 

data delivery - 350 

data density - 270 

data dependence - 1911 

data dependency - 1912 

data descriptor - 1363 

data dictionary - 453 

data directory - 315 

data distribution - 1342 

data division - 1136 

data domain - 346 

data element - 387 

data entry - 1318   

data error - 511 

data file - 420 

data flow - 1568    

data flow analysis - 67 

data format - 465 

data generator - 526 

data hierarchy - 589 

data independence - 1287 

data integration - 627 

data integrity - 630 

data item - 389   

data level - 1201    

data link - 936 

data manipulation - 985   

data model - 1096      

data name - 395  

data network - 1574 

data packet - 1263     

data path - 1691 

data point - 1380  

data pointer - 1889  

data processing - 1348 

data protection - 1015  

data rate - 1683    

data record - 1527       

data security - 1715   

data segment - 1599 

data set - 569   

data signal - 1728          

data source - 204      

data structure - 1785 

data transmission - 1877 



223 
 

data type - 1863    

data value - 1951  

data vetting - 1927     

data word - 448   

database - 145 

database audit - 827 

database design - 337  

database interface - 635 

database language - 535  

database protection - 1012  

database schema - 1760 

database state - 523 

database users - 1315 

datagram  - 249   

dead - 651  

dead code - 735 

deadline - 37   

deadlock - 183   

deadly embrace - 177 

decimal -250   

decimal code - 726 

decimal digit - 1638  

decimal number - 1218  

decipher - 280 

decision element - 388 

decision problem - 1446 

decision procedure - 1448 

decision symbol - 1722 

decision tree - 1298 

declaration - 258 

declarative language - 534 

decode - 262  

decoder - 263 

decoding - 260 

decoding algorithm - 63 

decompiler - 1664 

decompress - 243 

decompression - 244 

decrypt - 281 

decryption - 279 

dedicated - 251 

dedicated access - 45 

dedicated computer - 787 

dedicated line - 943 

dedicated modem - 1102 

deduction - 252 

default - 1164   

default editor - 366 

default route - 1589 

defect - 253 

defragment - 1634 

defragmentation - 1633 

degeneracy - 257 

degree - 1653  

degree elevation - 913 

delay - 1955 

delay - 1956  

delete - 480 

deletion - 482 

delimiter - 898 

demodulate - 266 

demodulation - 265 

demodulator - 264 

demonstrate - 268 

demultiplexer -269 

dense graph - 556 

dense index - 1888 

density  - 271 

deployment - 1684 

depress - 1702  

depress key - 1704 

depth - 1843 

depth buffer - 197 

depth clipping - 1429 

dereferencing - 276 

derivation - 1425 

derivation tree - 1295 

derived attribute - 105 

derived class - 709 

derived type - 1860 

descendant - 1284 
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descender - 1965 

descriptor - 1360 

descructor - 283 

deselect - 80 

design - 317 

desktop - 282 

desktop accessory - 1919 

desktop computer - 792  

desktop system - 1742 

determinant - 1309 

determinism - 284 

deterministic - 1310 

develop - 1992 

developer - 1993 

device - 1251 

device controller - 846 

device driver - 1176 

device level - 1200 

device object - 1237 

diagnose - 296   

diagnosis - 298  

diagnostic - 297 

diagram - 299 

dialog - 303 

diameter - 304  

dictionary - 451 

die - 1918  

digit - 1636   

digit - 305  

digital - 306 

digital audio - 110 

digital audio tape - 112 

digital camera - 660 

digital cash - 1266 

digital cash - 1270 

digital code - 727 

digital computer - 786  

digital library - 152 

digital monitor - 1110 

digital platform - 1402 

digital signature - 442 

digital sound - 1969 

digitalize -  308 

digitization - 307 

digraph - 363  

diode - 311 

direct access - 41 

direct address - 19 

direct control - 828 

directive - 312  

directory - 314 

directory access protocol - 1483 

directory server - 1614 

directory service - 1622 

dirty bit - 166 

disable - 1264 

disassociation - 1663 

disc cache - 1044 

disc controller - 848 

disconnect - 1776 

discriminator - 331  

discussion - 332 

disk - 318  

disk copy - 860 

disk format - 463 

disk head - 762 

disk memory - 1036  

disk sector - 1602  

diskette - 329 

display - 1280  

display - 373 

display device - 12543  

display processor - 863 

distortion - 1695   

distribute - 1339   

distributed - 1340      

distributed database - 293      

distribution - 1341     

document - 340        

document management - 1054      

documentation - 342     

domain - 343   
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domain name - 397 

domain theory - 1828   

domain variable - 1156  

domino problem - 1444 

dot file - 422  

dot notation - 352  

double buffering - 200 

double-click - 715   
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PËRFUNDIME DHE REKOMANDIME 

I.PËRFUNDIME 

1.Terminologjia pasqyron më drejtpërdrejt vetë zhvillimin dhe modernizimin e gjuhës së sotme 

shqipe dhe është e lidhur ngushtë me përparimin e arsimit, të shkencës e të kulturës, me 

përhapjen e njohurive tekniko-shkencore në mbarë shoqërinë shqiptare
73

. Interesimi dhe 

vëmendja e veçantë e shoqërisë sonë për terminologjinë në përgjithësi janë tregues të nivelit më 

të lartë të shkencës dhe të teknologjisë, i rolit gjithnjë e në rritje i tyre në jetën e shoqërisë 

bashkëkohore shqiptare. Zhvillimi i shkencës dhe i teknikës çon jo vetëm në lindjen e 

koncepteve dhe termave të rinj, por edhe formëson e zhvillon më tej sistemet terminologjike, jo 

duke rivlerësuar dhe saktësuar konceptet dhe termat e veçantë, por edhe duke rindërtuar gjithë 

aparatin konceptor të një vargu disiplinash shkencore dhe në sistemet terminologjike përkatëse. 

E gjithë kjo lëvizje shoqërohet me diferencim dhe specializim të terminologjive të fushave të 

ndryshme, por, njëherësh, edhe me bashkëveprim ndërmjet njëra-tjetrës, prandaj për të nuk janë 

të interesuar vetëm një rreth i ngushtë specialistësh, por edhe rrethe më të gjëra shoqërore që, në 

këtë apo atë shkallë, ndeshen me terma të fushave të ndryshme të dijes në veprimtarinë dhe 

ligjërimin e përditshëm. Vend të veçantë zënë fushat e reja të dijes siç janë ndërmjet të tjerash, 

informatika, telekomunikacioni, bioteknologjia etj., me terminologjitë përkatëse të tyre. Një ndër 

terminologjitë e reja vendin e parë e zë terminologjia e informatikës çka motivon edhe studimin 

e termave të saj. 

  Informatika është një degë relativisht e re e dijes që studion ligjësitë e grumbullimit, 

shndërrimit, ruajtjes, përpunimit, kërkimit dhe shpërndarjes së informacionit dokumentar dhe që 

përcakton organizimin optimal të artit të informacionit në bazë të mjeteve teknike bashkëkohore. 

Ajo përfshin një varg fushash si vetë informatikën si shkencë, teorinë e informacionit, 

dokumentimin shkencor (gjuha, tekstet, mjetet ruajtëse), veprimtarinë bibliotekare, përpunimin e 

përkthimin e teksteve, kodimin, indeksimin, përpunimin e informacionit, transmetimin dhe 

programimin e informacioneve (teknikën kompjuterike) dhe një varg nënfushash që lidhen me 

kopjimin, mikrofilmin etj. Shumësia e këtyre fushave lidhet me zhvillimin në kohët e fundit të 

shkencës dhe të teknikës, çka ka kushtëzuar krijimin e një varg konceptesh të reja shkencore e 

teknike. Këto koncepte, sigurisht, kanë edhe emërtimet përkatëse (termat), të cilat depërtojnë së 

bashku me konceptet (objektet) nga një gjuhë në tjetrën. Në rrethin e çdo gjuhe krijohet kështu 

një fond termash me interes studimi, një pjesë e konsiderueshme e të cilëve hyjnë në gjuhët e 

mëdha e sidomos nga gjuha angleze. Fusha më e prekur është këtu ajo e kompjuteristikës, në të 

cilën përdoren kryesisht termat e huajtur nga gjuha angleze. Përveç kësaj ka dhe një sinonimi të 

dëmshme (ndonëse të pranishme), të cilat sjellin pështjellim në komunikimin ndërmjet 

specialistëve. Nga ana tjetër, termat e huaj krijojnë vështirësi në masën e përdoruesve të përfshirë 

në praktikën kompjuterike. Kështu krahas sinonimeve të shumta si kompjuter - ordinator (shq.)/ 

                                                             
73

 H.Pasho, A. Duro “Terminologjia teknike-shkencore dhe vendi i saj në shqipen standarde, “Konferenca 

Shkencore Ndërkombëtare”, “Shqipja standarde dhe shoqëria shqiptare sot”, Tiranë, 2003. 
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elaboratore - calculatore (it.)/computer (ang.); kibord - tastierë (shq.)/tastiera (it.)/keyboard 

(ang.); llogaris (shq.)/computare - calcolare (it.)/compute (ang.); llogaritshëm(i) (shq.)/ 

computabile-calcolabile (it.)/ computable (ang.) ekzistojnë edhe një varg i madh termash, për të 

cilët duhet vendosur se cili mund të shqipërohet e cili mund të mbetet si i tillë. Me një fjalë 

terminologjia që qarkullon në literaturën e gjerë të botuar si edhe ajo që përdoret në praktikën 

ligjërimore, kërkon një analizë të veçantë nga një komision i përbërë prej specialistëve të fushave 

dhe gjuhëtarëve terminologë, përpunimin e saj dhe hartimin e një fjalori terminologjik përkatës. 

Kjo del si domosdoshmëri e parë për këtë degë të shkencës dhe teknikës, meqë siç e përmendëm 

më sipër, janë kryesisht terma të rinj, por që po depërtojnë me shpejtësi në gjuhë, prandaj 

kërkohet një ndërhyrje sa më e shpejtë për vlerësimin dhe rivlerësimin e kësaj terminologjie jo 

vetëm brenda kufijve të shtetit shqiptar, por edhe jashtë tij si në Kosovë dhe në Maqedoni. 

Pikërisht kjo ka kushtëzuar si hap të parë hartimin e një fjalori të fushës, ngritjen e një komisioni 

të përbashkët për ta ndërmarrë këtë veprimtari të gjerë kërkimore-shkencore dhe praktike të 

mirëfilltë me rëndësi kombëtare.  

2.Terminologjia e informatikës ndahet në terma që i përkasin drejtpërdrejt fushës së saj si edhe 

terma të fushave të tjera. Vlerë të veçantë zë pasqyrimi i termave në fjalorë të ndryshëm 

shpjegues të shqipes, dygjuhësh apo filologjikë. Në këtë kuadër vështrohet edhe gjendja aktuale 

e depërtimit të termave nga anglishtja në gjuhën shqipe krahasuar edhe me depërtimin e tyre në 

italishte, si edhe probleme që lidhen me sinoniminë dhe përpjekjet për sistemimin e kësaj 

terminologjie.  

Vend të veçantë zënë problemet e zhvillimit të terminologjisë së informatikës në gjuhën shqipe 

në përqasje me italishten dhe anglishten. Po kështu trajtohen sërish probleme të sinonimisë të 

shfaqura në leksikun terminologjik të gjuhës italiane dhe angleze. Kjo dukuri ashtu si në gjuhën 

shqipe dhe në secilën gjuhë sjell pështjellim në përdorimin e termave, si p.sh., në gjuhën shqipe: 

maus, mi, miush, në italishte: calcolatore, elaboratore, ordinator, computer.  

3.Probemi i shenjëzimit të tekstit, ndonëse prek formën e shfaqjes së shenjave në çdo literaturë të 

informatikës, është me interes të veçantë studimi. Në tekstet e informatikës shenjat ndahen në: 

shenja fjalësore dhe jofjalësore; fjalësore-tabelore. Shenja fjalësore ndahet në: shenja fjaliore 

dhe jofjaliore. Shenja fjaliore ndahet në: kallëzuesore dhe kryefjalore. Shenja jofjalësore ndahet 

në: grafike, fotografike, skematike dhe alfanumerike si p.sh @, ç, %, &, 0,1,2,3,4..... etj. 

4.Kjo terminologji pasqyrohet në tekste mësimore, të nivelit shkencor-popullor dhe atij teorik, 

prandaj merr përparësi trajtimi i mënyrave të receptimit të termave në shqipe dhe në italishte.  

Këtu përqendrohet vëmendja në termat e huazuar jashtë fushe dhe jashtë gjuhe në leksikun 

terminologjik të informatikës në gjuhën shqipe. Po kështu në një pikë të veçantë merr shqyrtim 

edhe problemi i receptimit në të shkruar të termave të informatikës me burim nga anglishtja në 

gjuhën shqipe edhe në përqasje me frëngjishten e italishten. 
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 Trajtimi i mënyrës së receptimit të anglicizmave në fushën e informatikës, në të cilën ata 

përbëjnë pjesën mbizotëruese të leksikut terminologjik në të tria gjuhët që përqasen ka vlerë të 

veçantë për shqipen meqë në të vërehen probleme që lidhen me standardizimin e kësaj 

terminologjie, si edhe me përcaktimin e kritereve të qëndrueshme për receptimin e anglicizmave 

mbi bazën e shkrimit apo të shqiptimit. Në mënyrë të veçantë merr vlerë parësore trajtimi në 

rrafsh përqasës i anglicizmave në terminologjinë e informatikës në gjuhën shqipe me gjuhën 

italiane dhe frënge për zgjidhjen e problemeve të përcaktimit të termave standard në shqip mbi 

bazën e modeleve të huajtura nga italishtja dhe frëngjishtja të cilat shërbejnë si modele 

standardizimi në rrafsh ndërkombëtar p.sh., marrim rastin e receptimit të termave në të shkruar 

për termin facebook në të tria gjuhët. 

Termi: facebook              

ang. shq. it. fr. 

shkrimi: facebook facebook facebook facebook 

shqiptimi: fejsbuk fejsbuk fejsbuk fejsbuk 

formësimi 

morfologjik 

1.i(e)fejsbukut 

2.i(e)facebook-ut         

del facebook de facebook 

 

5.Dukuritë gramatikore në gjuhën e informatikës, që takohen në çdo tekst të shkruar ose që 

shfaqen në komunikimin gojor, krahasuar me dukuritë e gjuhës së përgjithshme, karakterizohen 

nga veçori të caktuara, të cilat vihen re në ligjërimin e specializuar në tërësi (pra, në çdo fushë 

dije). Këto veçori prekin si termat dhe jotermat, pra, leksikun joterminologjik. Siç është pohuar 

me të drejtë, dukuritë gramatikore në gjuhën e specializuar, sikurse në çdo fushë dije ku ato 

shfaqen, përbëjnë një rreth të kufizuar njësish dhe në tërësinë e tyre, brenda gjuhës standarde 

shqipe përbëjnë një farë “mikrogramatike”
74

. Nga kjo anë mund të thuhet se ato mund të jenë të 

njëjta si dukuri, si p.sh, folja në vetë e numër të caktuar, emri në rasa të ndryshme etj., por ato 

dalin në forma të reduktuara, me shpeshtësi të lartë përdorimi: Kështu, p.sh., edhe në një tekst të 

shkruar të fushës së informatikës, sikurse në ligjërimin e specializuar në tërësi, folja përdoret në 

vetën e tretë njëjës dhe shumës së bashku me format vetore përemërore si: ai/ajo programon, 

ata/ato programojnë. Gjithashtu foljet takohen kryesisht në kohën e tanishme shpesh në formën 

pësore (programohet, programohen). Karakter të kufizuar në shfaqjen e tyre kanë një pjesë e 

dukurive gramatikore. Arsyet e kësaj shfaqjeje nxirren në pah në çdo rast, kur flitet për ligjërimin 

e specializuar, ose siç është quajtur deri më sot në punimet e gjuhëtarëve tanë, stili tekniko-

shkencor (shkencor-teknik). Ne këtu do t’i përmbahemi këndvështrimit terminologjik duke 

përfshirë të gjitha stilet që kanë në përbërje termat (që shprehin koncepte shkencore-teknike), 

duke i futur në ligjërimin e specializuar. Megjithatë kur flasim për dukuritë gramatikore 

konkretisht në gjuhën e informatikës ne kemi parasysh si termat, ashtu edhe fjalët e zakonshme. 

                                                             
74 A.Duro “Veçoritë e dukurive gramatikore të stilit shkencor-teknik të rusishtes dhe mënyrat e të ushtruarit praktik 

të tyre” në “Studime dhe artikuj rreth teorisë dhe praktikës së mësimdhënies së gjuhëve të huaja”, Tiranë, 1986. 
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Nga kjo pikëpamje të dyja llojet e leksikut në ligjërimin e specializuar karakterizohen nga të 

njëjtat veçori si në nivelin morfologjik (në pjesët e ligjëratës), ashtu edhe në nivelin fjalëformues, 

dhe në atë sintaksor. Këtu, sigurisht, përjashtohen nivele të tjera si ai fonetiko-fonologjik, 

morfologjik e ndonjë tjetër, ku s’ka dallime në njësitë gjuhësore përkatëse (si tingujt, fonemat, 

morfemat etj). 

  Dukuritë gramatikore që takohen në gjuhën e informatikës kanë vlerë të analizohen  me hollësi 

në çdo  veçori të shfaqjes së tyre, si në nivelin morfologjik, ashtu edhe në atë sintaksor. Këtu 

duhen përmendur edhe disa shkaqe që kushtëzojnë në mënyrë të veçantë karakterin e kufizuar të 

këtyre dukurive ose, në raste të caktuara, edhe papraninë e tyre. 

a.Mbizotërimi i leksikut terminologjik para atij të  përgjithshëm, i cili, duke u bërë si objekt 

trajtimi, e bën shprehjen e paraqitjes së ideve më të njëtrajtshme, futet në fraza më skematike e 

më të standardizuara. 

b.Mbizotërimi i momenteve logjike, trajtimi shkencor i dukurive të dijes, i bën të njëkuptimshëm 

jo vetëm termat, por deri diku edhe fjalët e zakonshme. Kështu, edhe fjalë me kuptime të shumta 

si jam, kam (është, ka); bëj, kaloj dalin kryesisht në një kuptim ose në një nga kuptimet kryesore 

në përshtatje me përmbajtjen shkencore a teknike të tekstit. 

c.Mungesa e vlerësimeve stilistiko-emocionuese e figurative të mirëfillta kufizon mënyrat e  

foljeve (kryesisht përdoret mënyra dëftore, lidhore), mënjanohen pothuajse plotësisht mënyrat 

dëshirore, habitore etj. 

  Nxjerrja në pah e një varg anësh të tjera duhen vështruar me hollësi më tej në çdo nivel, njësi e 

formë shfaqjeje. 

6.Rrugët e ndërtimit të terminologjisë së informatikës në tërësinë e tyre përmblidhen në tri 

mënyra formimi (semantike, gramatikore dhe huazimi). Si mënyrë formimi mund të pranohen 

edhe shkurtesat, të cilat në tekstet e shkruara të kësaj fushe takohen me shumicë dhe deri diku 

shqipërimet, të cilat pasurojnë atë me njësi të reja, ndonëse ato shfaqen si zëvendësuese të 

njësive ekzistuese.  

6.1.Mënyra semantike e formimit të termave të informatikës lidhet me shfaqjen e rikuptimësimit 

të fjalës së zakonshme ose edhe e një termi të fushës, kur asaj ose atij i jepet një kuptim tjetër. 

Kështu njësia futet me të njëjtën veshje tingullore, por me kuptim (koncept) tjetër, të ndryshëm 

nga a i pari, i modifikuar ose i përafërt me të. 

 Një pjesë e termave që përbëjnë terminologjinë e informatikës dalin si shfaqje të                                

prejardhjes kuptimore, ku në bazë të kuptimit të termit qëndron ose kuptimi i përafërt i një fjale 

të gjuhës së përgjithshme ose i një termi tjetër. Në pikëpamjen strukturore kemi të bëjmë me të 

njëjtën shenjë, kurse nga ana e përmbajtjes që shpreh secila shenjë, kemi dy koncepte të 

ndryshme, ndonëse me bazë të përbashkët, siç  mund të përmendim: dritare (e dhomës), dritare 
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(e dokumentit)/finestra (it.)/window (ang.); dhomë (e shtëpisë), dhomë  (digjitale)/camera 

(it.)/room (ang.); familje (grup njerëzish), familje (e fonteve)/famiglia (it.)/family (ang.) flamur 

(simbol), flamur (i bartjes) (shq.)/indicatore (it.)/flag (ang.) etj. 

  Pra, fjala e zakonshme është futur tashmë në terminologjinë e informatikës me një funksion të ri 

për të shprehur një koncept të një nivel më të lartë, një koncept shkencor-teknik. Kjo mënyrë e 

formimit të termave, e parë brendapërbrenda terminologjisë në raport me leksikun e 

përgjithshëm të gjuhës, mund të pranohet edhe si huazim brendagjuhësor, meqë kemi të bëjmë 

me përdorimin e fjalëve të përgjithshme si terma. 

 Duke i krahasuar përdorimet e këtyre njësive emërtuese në dy rrafshe të ndryshme, si fjalë me 

kuptime të zakonshme dhe si terma me kuptime të specializuara, vërehet se dallimi themelor 

qëndron në përmbajtjet e ndryshme që ato kanë. Pra, fjala e zakonshme që ngrihet si term në 

terminologji të caktuar, përdoret në kuptimin e një koncepti të ri dhe nuk shërben më si fjalë e 

zakonshme për të shprehur një kuptim të zakonshëm. Por kjo  nuk ndodh me termat e marra nga 

fushat e tjera të dijes, të cilët edhe pse në vetvete qëndrojnë si terma, në rastin tonë, të termave të 

informatikës, ata shërbejnë për të shënuar një koncept pak a shumë të njëjtë ose të njëjta si: 

alfabet (gjuhësi) - alfabet (informatikë)/alfabeto (it.)/alphabet (ang.); amper (fizikë) - amper 

(informatikë)/amper (it.)/ampere (ang.); atom (fizikë) - atom (informatikë) (shq.)/atomo 

(it.)/atom (ang.); bionikë (bio) - bionikë (inf) (shq.)/bionics (it.)/bionics (ang.); dialect 

(shq.)dialetto (it.)/dialect (ang.); diskutim (shq.)/discussione (it.)/discussion (ang.); parashtesë 

(gjuhësi) -  parashtesë (inf) (shq.)/prefisso (it.)/prefix (ang.) etj. 

 Ndonjëherë fjala futet në këtë terminologji me veshjen e vet, kurse kuptimi i saj nuk ndryshon 

në masë të konsiderueshme. Por dukuria mund të shkojë edhe deri në njëfarë homonimie psh: 

kërmill, kioskë etj (fjalë të zakonshme) dhe terma kërmill (shq.)/lumaca (it.)/snail (ang.); kioskë 

(shq.)/chiosso (it.)/kiosk (ang.) në informatikë. Këta terma të pashoqëruar nga ndonjë element 

tjetër i motivojnë konceptet në formë të përgjithshme, por jo të përpiktë. Një gjë e tillë mund të 

çojë edhe në cenimin e njëkuptimësisë dhe përpikërisë së termave, pasi kuptimet mund të 

ndërthuren njëri me tjetrin, psh, fqinjë (fjalë e zakonshme) (shq.)/vicino (it.)/neigbour (ang.);  

fqinjë (në informatikë) (shq.)/adiacente (it.)/adjacent-contigous (ang.). Në rastin më të shpeshtë 

kjo “shumëkuptimësi” thyhet nëpërmjet futjes së tyre në rrethin e togfjalëshave, të cilët, me 

elementët e tyre përcaktuese, shërbejnë deri diku si një “mikrokontekst” psh, brez (shq.)/banda 

(it.)/band (ang.): brez dendurish, brez frekuencash, brez kalimi, brez i frekuencave\dendurive, 

shteg (shq.)/cammino (it.)/path (ang.): shteg absolut, shteg i aksesit, shteg relativ, shteg virtual 

etj. 

Termat përbërës të terminologjisë së informatikës nga ana semantike e ndërtimit të tyre mund t’i 

ndajmë në dy grupe: 

Grupi i parë: Terma brenda leksikut të terminologjisë në përgjithësi të futur si leksik 

ndërterminologjik. 
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 Një pjesë e termave të informatikës, si edhe të termave që vijnë nga fusha e teknikës nuk e kanë 

ndryshuar kuptimin e tyre, duke përjashtuar ndonjë rast ku ndryshimi është fare i vogël. Mund të 

përmendim: document (shq.)/document (it.)/document (ang.); session (shq.)/sessione (it.)/session 

(ang.); segment (shq.)/segmento (it.)segment (ang.); sector (shq.)/settore (it.)/sector (ang.); 

regjistër (shq.)/registro (it.)/register (ang.); raport (shq.)/relazione (it.)/report (ang.); ndarës 

(shq.)/sorter (it.)/sorter (ang.); kod (shq.)codice (it.)/code (ang.); kodim (shq.)/codifica 

(it.)/coding (ang.); kodues (shq.)/codifica (it.)/coding (ang.); skemë (shq.)/schema (it.)/scheme 

(ang.); skedë (shq.)/file (it.)/file (ang.); adresë (shq.)/indirizzo (it.)/address (ang.); disk 

(shq.)/disco (it.)/disc (ang.); program (shq.)/programma (it.)/program (ang.); mesazh 

(shq.)/messaggio (it.)/message (ang.);  qark (shq.)/circuito (it.)/circuit (ang.) etj. 

Grupi i dytë: Terma që përdoren kryesisht në fusha të tjera, por të futur në këtë terminologji për 

nevoja të saj si rrymë (shq.)/corrente (it.)/current (ang.); algoritëm (shq.)/algoritmo 

(it.)/algorithm (ang.); funksion (shq.)/funzione (it.)/function (ang.); strukturë (shq.)/struttura 

(it.)/structure (ang.) etj. 

 Shumë fjalë të gjuhës së përgjithshme kanë hyrë në terminologjinë e informatikës duke u bërë 

pjesë e pandashme e saj. Ndonëse këta terma përdoren këtu ato ruajnë kuptimin që kanë në 

fushën tjetër. Kuptohet që këto fjalë në formën e tyre të jashtme kanë të përbashkët me konceptet 

që shprehin pra mund të thoshim që ka motivim midis formës së jashtme kuptimore të fjalës së 

zakonshme dhe termit në fjalë. Këtu futen edhe terma, por edhe fjalë të gjuhës së përgjithshme. 

6.2.Ajo çfarë të bie menjëherë në sy në studimin e terminologjisë së informatikës është krijimi i 

vargjeve fjalëformuese. Kjo tregon lidhjen konceptore midis termave, të cilët bashkohen rreth një 

koncepti kyç, që përmban ngarkesën kryesore të informacionit shkencor, si, p.sh, skaner: skanim, 

i skanuar (shq.)/analizzatore lessiscale: scansione, scansionato (it.)/scanner: scanning, scanned 

(ang.); printer: printim, printoj, i printuar (shq.)/stampante: stampa, stampare, stampe 

(ti.)/printer: printing, print, printed (ang.); format (shq.)/formato (it.)format (ang.) : formatoj 

(shq.)/formattare (it.)format (ang.) - formatim (shq.)/farmattazione (it.)/formatting (ang.) çka 

vështirëson procesin e shqipërimit të tyre.  

 Në këto lidhje sistemore shihet sesi termat emra e shprehin në mënyrë të njëkuptimshme 

marrëdhënien e konceptit me termin. Megjithatë kjo lidhje shprehet qartë edhe tek foljet dhe 

mbiemrat, të cilat motivohen prej emrit, psh, printoj lidhet me printim ose formatoj lidhet me 

formatim ndonëse emrat vijnë prej foljeve. 

 Siç e kemi theksuar më parë mjetet fjalëformuese në gjuhën e shkencës dhe të teknologjisë kanë 

kufizime të ndjeshme nga ana sasiore në raport me gjuhën e përgjithshme. Shkenca merret me 

konceptet e mirëfillta dhe si e tillë ajo përjashton  njësitë leksikore nga me ngjyrim emocional e 

stilistikor dhe bashkë me to edhe mjetet fjalëformuese që i shprehin këto ngjyrime, siç janë 

prapashtesat : -ac,- acak,- anak,- ç etj.     
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 6.3.Në terminologjinë e informatikës ka një përdorim të një sërë parashtesash e siparashtesash jo 

vetëm që i përkasin gjuhës shqipe, por edhe të huazuara si: a) pa-, për-, nën-, ri-, shpër-, jo-, 

ndër-, kundër-, bashkë-, shumë-, prapa-, gjysmë-. b) makro-, tele-, mikro-, mini-, meta-, kiber- 

etj, ndër të cilat si më prodhimtare paraqiten parashtesat për- nën-,  e ndonjë tjetër. Ndër 

prapashtesat mund të përmendim: -im, -je ,-os, -zo, të huaja, si, -ion, -al, por më prodhimtare 

paraqiten prapashtesat -im dhe -je, -ri.      

 Një rrugë tjetër prodhimtare është sidomos formimi i mbiemrave të nyjshëm nëpërmjet 

nyjëzimit dhe prapashtesës -shëm apo ndonjë prapashtese tjetër psh. i ekzekutueshëm 

(shq.)/eseguibile (it.)/executable (ang.); i programueshëm (shq.)/programmabile 

(it.)/programmable (ang.); i përhershëm (shq.)/permanente (it.)/persistent (ang.); i përkohshëm 

(shq.)/temporaneo (it.)/temporary (ang.); i pjesshëm (shq.)/parziale (it.)/partial (ang.); i 

ndërrueshëm (shq.)/rimovibili (it.)/removable (ang.); i njëkohshëm (shq.)/concurrente 

(it.)/concurrent (ang.) etj.  

 Kompozimi është një rrugë jo shumë prodhimtare por përgjithësisht aktive. Dallojmë terma si 

fjalëkalim (shq.)/parola chiave (it.)/password (ang.); shumëkëndëzim (shq.)/maglia poligonale 

(it.)/polygon mesh (ang.); letërmbajtëse (shq.)/appunti (it.)/clipboard (ang.) Një mënyrë mjaft 

prodhimtare paraqitet togfjalësimi pasi termat togfjalësh e shprehin konceptin më qartë se termat 

njëfjalësh psh: metodë e aksesit (shq.)/metodo d’accesso (it.)/access method (ang.); inteligjencë 

artificiale (shq.)/intelligenca artificiale (it.)/artificial intelligence (ang.); arbitrim i busit 

(shq.)/arbitraggio del bus (it.)/bus arbitration (ang.); element i të dhënave (shq.)/data element 

(it.)/data element (ang.); mbrojtje e fajlit (shq.)/protezione de file (it.)/file protection (ang.); 

shtypës laserik (shq.)/stampante laser (it.)/laser printer (ang.) etj. 

7.Një vlerë të veçantë ka në këtë terminologji trajtimi i problemeve të dukurive semantike 

(polisemi, homonimi, sinonimi, antonimi), të cilat shfaqen me veçantitë e tyre karakteristike. 

Këto dukuri semantike nxjerrin në pah veçoritë specifike të gjuhës së informatikës, ndriçojnë 

anët reale të saj dhe ndihmojnë në veprimtarinë praktike për punën me  terminologjinë e fushës 

në fjalë, për përpunimin e saj dhe pasqyrimin në fjalorët përkatës terminologjikë. Ky vështrim 

ndihmon gjithashtu  për vlerësimin e gjendjes së kësaj terminologjie në kuadrin e terminologjisë 

në përgjithësi, meqë ajo gjen pasqyrimin jo vetëm në letërsinë e shkruar të kësaj fushe, por edhe 

në hartimin e fjalorëve joterminologjikë, si në fjalorët shpjegues, fjalorët dygjuhësh e 

shumëgjuhësh. 

8.Mungesa e një terminologjie të njësuar pa mëdyshje e vështirëson përdorimin e efektshëm të 

pajisjeve dhe të programeve kompjuterike nga ana e vetë specialistëve, por edhe përdoruesve të 

zakonshëm. Kështu që, krijohet një situatë dyformëshe, si p.sh ka përdorime që mund të 

interpretohen: kompjuter - ordinator - makinë llogaritëse - makinë elektronike llogaritëse - 

pajisje elektronike që shërben për ruajtjen dhe përpunimin e informacionit - mjet llogaritës 

(shq.)/elaboratore - calcolatore - computer (it.)/computer (ang.); monitor - displej – ekran 

(shq)/videata, visualizzazione (it.)/display (ang.); fajl - fushë – skedë(shq.)/file (it.)/file (ang.); 
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dosje – folder(shq.)/cartella (it.)/folder (ang.) etj. Kështu që del edhe nevoja e ngutshme për 

standardizimin e terminologjisë së informatikës, së paku të asaj pjese që tashmë ka hyrë në 

përdorim të gjerë, jo vetëm profesional, por edhe të përgjithshëm. Një tjetër dukuri që vihet re në 

këtë terminologji është shumëkuptimësia e termave, e cila krijon vështirësi në të kuptuarit e saktë 

të domethënies së termave, siç vihet re në njësitë e dykuptimshme: displej, çelës, karakter, font, 

lak, unazë etj. Vetë termi kompjuterizoj është i shumëkuptimshëm : 

1) “hedh në kompjuter”  2) “përpunoj në kompjuter” 3) “paraqes në kompjuter”. 

 Një rrugë e mirë, por dhe e vështirë për standardizimin e kësaj terminologjie është futja në 

përdorim e termave të përcaktuar e të mirëpërkufizuar, të cilët do të përdoreshin rrjedhshëm në të 

gjithë dokumentet e në të gjitha tekstet shkollore, profesionale e shkencore të vendit. Kjo bën të 

nevojshëm edhe hartimin e një fjalori të informatikës me përkufizime. Ky fjalor, nëpërmjet 

përkufizimeve përcakton kufijtë e termave të afërt, si ndërmjet dosje dhe folder, ashtu edhe 

mënjanon sinoniminë absolute, si ndërmjet kompjuter dhe ordinator etj. 

9.Fjalori i termave të kompjuterit (shqip-italisht-anglisht) me 2000 terma njëfjalësh e togfjalësh 

synon të japë një ndihmë sadopak modeste për të paraqitur një gjendje reale të kësaj 

terminologjie në të tria gjuhët. 
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II.REKOMANDIME 

1.Në vijim të këtij studimi shtrohet e nevojshme trajtimi i problemeve të veçanta të kësaj 

terminologjie sidomos probleme të sinonimisë dhe të standardizimit të saj në rrafsh kombëtar, 

mbarëkombëtar (në Shqipëri, në Kosovë e Maqedoni). 

2.Mund të ndërmerret studimi i rrugës së zhvillimit historik të kësaj terminologjie duke i lidhur 

edhe me gjuhë të tjera sidomos me anglishten. 

3.Krijimi i një baze të dhënash për të ndërtuar një fjalor të madh me komision të përbërë nga 

specialistë, gjuhëtarë, ku të zgjidhen problemet e deritanishme të receptimit të termave në shqipe, 

të sinonimisë, duke i krahasuar me gjuhët e huaja. 

4.Të forcohet më tej bashkëpunimi specialist-gjuhëtar për studimin e kësaj terminologjie dhe 

punën për pasqyrimin në tekste e fjalorë. 
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ABSTRAKT 

 Në këtë punim monografik bëhet objekt studimi veçoritë strukturore dhe semantike të leksikut të 

fushës së informatikës në gjuhën shqipe në përqasje me italishten dhe anglishten. 

 Një varg tiparesh të këtij leksiku në përqasje me të dyja gjuhët analizohen mbi bazën e ideve të 

sotme të teorisë së komunikimit, si dhe nga pikëpamja e gjuhësisë së tekstit. Nëpërmjet analizës 

së rrugëve të ndërtimit të terminologjisë arrihet të zbulohet mekanizmi i formimit të termave të 

fushës përkatëse me terminologjizim si: dritare1 (shtëpie), dritare2 (dokumenti), dritare3 

(disketë); me termformim (fjalëkalim) apo me togfjalësim (bazë e të dhënave). Po kështu dalin 

edhe një sërë problemesh që lidhen drejtpërdrejt me probleme të motivimit të termave, të 

shqipërimit dhe të standardizimit (maus, mi apo miush). Një vend të rëndësishëm në punim zënë 

veçoritë e shfaqjes së dukurive semantike dhe leksiko-semantike, siç janë problemet e polisemisë 

(degë, pemë), homonimisë (flamur, bombë), sinonimisë (printoj - shtyp) dhe antonimisë 

(aktivizoj - çaktivizoj). Nëpërmjet tyre zbulohet edhe mekanizmi i funksionimit të termave 

brenda tekstit. 

 Në fund nëpërmjet fjalorit pasqyrohet dinamika e zhvillimit të terminologjisë shqipe të leksikut 

të fushës së informatikës në përqasje me italishten dhe anglishten dhe gjendja e arrirë deri në 

ditët e sotme. 

 Fjalë çelës: leksik, fusha e informatikës, terminologji, term, termformim, shqipërim, 

standardizim. 

 

ABSTRACT 

 This monographic work is a study subject that consists of structural and semantic features of 

lexicon in the field of computing in Albanian language toward Italian and English language.  

 A range of lexicon features in both languages are analyzed on the basis of today's ideas of 

communication theory, as well as from the perspective of text linguistics. Through the analysis 

of the terminology construction is revealed the formation mechanism of the terms in the relevant 

field with terminologitazion as: window (house), window (document), window (diskette); with 

termformation (password) or phrase (database). A number of problems are raised related directly 

to the problems in the motivation of pronunciation and standardization terms (mouse, mi or 

miush). An important place in this work have the features of semantic and semantic-lexicon, such 

as polysemy (branch, tree) homonym (flag, bomb) synonym (print - shtyp) and antonym 

(activate - deactivate) problems. Through them is revealed the mechanism of the terms function 

within the text.  
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 In the end, through the lexicon is reflected the development of the Albanian terminology lexicon 

in the field of computing toward Italian and English language including the situation created 

until today.  

 Key words: lexicon, the field of computing, terminology, term, termformation, translation and 

adaption, standardization.  

 

 


