Departamentin e Telekomunikacionit
Semestri IV: Telekomunikacionet

(3+1+1)

7 ECTS

Semestri V:
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

Lënda
Qarqet analoge komunikuese
Teoria e informacionit
Përpunimi digjital i sinjaleve
Lëndë zgjedhëse
Lëndë jo teknike:
1. Makroekonomi
2. Mikroekonomi
3. Lëndë opcionale
Gjithsejtë:

ECTS
6
6
6
6
6

Orët
(2+1+1)
(2+2+0)
(2+2+0)
-

Lloji
O
O
O
Z
Z

(2+0+0)
(2+1+0)
30

18/19

Lëndë zgjedhëse:
1. Mikrovalët dhe antenat (2+2+0)
2. Programimi në internet (2+0+2)
3. Lista e lëndëve nga drejtimet tjera të semestrit dimëror.
Moduli: Sistemet Telekomunikuese
Semestri VI:

Nr.
1.
2.
3.
4.

Lënda
Sisteme transmetuese
Sisteme komutuese
Lëndë zgjedhore 1
Projekt/Punim i pavarur
Gjithsejtë:

ECTS
6
6
6
12
30

Orët
Lloji
(2+2+0) O
(2+0+2) O
Z
O

ECTS
6
6
6
12
30

Orët
Lloji
(2+0+2) O
(2+0+2) O
Z
O

Moduli: Komunikime kompjuterike
Semestri VI:

Nr.
1.
2.
3.
4.

Lënda
Programimi i distribuar
Rrjete kompjuterike
Lëndë zgjedhore 2
Projekt/Punim i pavarur
Gjithsejtë:
Lëndët zgjedhore 1:
1. Komunikime optike
1

(2+2+0)

(6)

2. Komunikime mobile (2+2+0)
3. Televizion digjital
(2+0+2)
(6)
4. Lista e lëndëve nga drejtimet tjera të semestrit veror.

(6)

Lëndët zgjedhore 2:

4. Bazate Multimedias
(2+0+2)
5. Transmetimi i të dhënave (2+2+0)
(6)
3. Protokollet komunikuese (2+2+0)
(6)
4. Inxhinieri e softuerit
(2+0+2)
5. Lista e lëndëve nga drejtimet tjera të semestrit veror.

(6)

(6)

Referencat:
o Projekti ERASMUS – “Towards the Harmonisation of Electrical and
Information
Engineering
Education
in
Europe”“THEIRE”
http://www.eaeeie.org/theiere/
o Universiteti Teknik i Vjenës (http://tuwis.tuwien.ac.at/)
o Fakulteti Elektroteknik i Zagrebit (http://www.fer.hr/fer2/eit)
o Universiteti Teknik i Berlinit (http://iv.tu-berlin.de/)
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Syllabusi
Universiteti i Prishtinës
Fakulteti i Inxhinierise Elektrike dhe Kompjuterike
Titulli i kursit (lëndës mësimore) :Telekomunikacionet
Niveli dhe lloji i kursit: Bachelor/Obligative
Viti i studimeve dhe semestri:Viti II, Semestri IV
Kodi ose shifra e lëndës: ?
Vlera në kredi ECTS : 7
Koha/lokacioni: e marte, 10.30-13.15/ salla 745
Mësimdhënësi i kursit: Dr. sc. Enver Hamiti, zyra 712, tel 044-244409,
enver.hamiti@fiek.uni-pr.edu,
konsultimet : e marte , 13.30-14.30
Qëllimet e kursit(modulit):
•
•
•
•
•
•

Njohja e studentëve me principet themelore të përpunimit të sinjaleve elektrike analoge
për aplikime në telekomunikacion .
Njohja e studentëve me konceptet themelore të ndertimit dhe funksionimit të sistemeve
të telekomunikacionit.
Njohja e studentëve me principet themelore të përpunimit të sinjaleve elektrike analoge
me qëllim të shndërrimit të tyre në sinjale digjitale(PCM).
Njohja e studentëve me qarqet themelore për krijimin e PCM sinjaleve si dhe zbatimin
e tyre në sistemet për transmetimi digjital në brezin themelor dhe ate të zhvendosur.
Aftësimi i studentëve për të shqyrtuar probleme të ndryshme që dalin gjatë shfrytëzimit
të sistemeve digjitale të telekomunikacionit.
Aftësimi i studentëve pë punë të pavarur rreth hulumtimit të literaturës në internet e
gjetiu dhe hartimit të punimeve për një problematikë a qështje të caktuar nga fusha e
telekomunikacionit.

Rezultatet e pritura të nxënies :
Pas përfundimit të këtij kursi (lënde) studenti do të jetë në gjendje që:
1. Të din konceptet themelore të ndërtimit të sistemeve të tekomunikacionit,
2. Të din konceptet themelore të përpunimit të sinjaleve për telekomunikime-modulimet dhe
demodulimet (Modulimet amplitudore dhe kendore si dhe demodulimet e tyre).
3. Të din konceptet themelore të transmetimin të informacionit në prezencën e zhurmës.
5. Të din konceptet themelore për sistemet e tekomunikacioneve digjitale,
6. Të din konceptet themelore të krijimit të sistemeve PCM
7. Të din konceptet themelore të transmetimit digjital në brezin themelor dhe atë të zhvendosur.
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8. Të shpjegoj funksionimin e qarqeve që marrin pjesë në ndërtimin e sistemeve për
transmetim digjital, në brezin themelor dhe atë të zhvendosur.
9. Të bëjë krahasimin ndërmjet transmetimit digjital në brezin themelor dhe atë të zhvendosur.
10. Të hartojë një punim lidhur me një problematikë a qështje të caktuar nga fusha e
telekomunikacionit.
Metodologjia e mësimdhënjes:
Ligjërata, seminare, diskutime, zgjidhje problemesh numerike, ushtrime laboratorike.
Literatura bazë : 1. A. Bruce Carlson, Communication Systems, McGraw-Hill, 1998
2. S.Lepaja, Sistemet komunikuese digjitale, ligjërata të autorizuara,
Prishtinë, 1997
Plani i detajizuar i mësimit për një semestër:
Java e parë: Hyrje- Historiku i telekomunikimeve. Klasifikimi sinjaleve. Modeli i sistemit
telekomunikues. Transmetimi i sinjaleve nëpër sisteme lineare – Klasifikimi i sistemeve
telekomunikuese. Funksioni transmetues i sistemit linear. Sistemet transmetuese ideale..
Literatura:1, 2
Java e dytë: Deformimet lineare. Transmetimi i sinjaleve nëpër sisteme transmetuese ideale.
Sistemi transmetues real. Deformimet jolineare.
Literatura:1, 2
.
Java e tretë: Modulimet analoge: Modulimi AM. Modulimi DSB. Modulimi SSB. Modulimi
VSB. Demodulimi i sinjaleve AM,FM dhe PM.
Literatura:1, 2
Java e katërt:. Sinjalet e rastësishme dhe zhurma – Zhurmat në sistemet telekomunikuese.
Zhurma termike. Fuqia e përdorshme e zhurmës.
Literatura:1, 2
Java e pestë: Transmetimi i sinjaleve analoge në prani të zhurmës. – Raporti sinjal –
zhurmë te transmetimi i sinjaleve me modulim të amplitudës.Raporti sinjal- zhurmë te
modulimet këndore. Deemfazisi dhe preemfazisi.
Literatura:1, 2
Vlerësimi i parë intermediar
Java e gjashtë: Hyrje. – Sistemi komunikues digjital. Modulimet pulsore analoge. Teorema e
mostrimit. Mostrimi ideal. Mostrimi praktik.
Literatura:1, 2
Java e shtatë: Modulimi i amplitudave të pusleve –PAM. Modulimi i kohëzgjatjes së pusleve –
PDM. Modulimi i pozitës së pusleve – PPM
Literatura:1, 2
Java e tetë: Modulimi pulsor i koduar – PCM. Kuantizimi. Komprimimi. Kodimi
Literatura:1, 2
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Java e nëntë:. Multipleksi TDM. Sistemi PCM 24 kanalësh.Sistemi PCM 30+2-kanalësh.
Literatura:1, 2
Java e dhjetë: Modulimi delta. Modulimi PCM diferencial.
Literatura:1, 2
Java e njëmbëdhjetë: Transmetimi digjital në brezin themelor
Literatura:1, 2
Java e dymbëdhjetë: Gjasa e gabimit të transmetimit të sinjaleve në prani të zhurmës së Gausit.
Literatura:1, 2
Vlerësimi i dytë intermedier
Java e trembëdhjetë: Transmetimi digjital në brezin e zhvendosur.Modulimet digjitale ASK,
FSK dhe PSK.
Literatura:1, 2
.
Java e katërmbëdhjetë: Detektimi i sinjaleve ASK, FSK dhe PSK
Literatura:1, 2
Java e pesëmbëdhjetë: Prezantimi i punimeve seminarike dhe diskutimet.
Literatura:1, 2
Provimi final
Metodat e vlerësimit:
Vlerësimi i parë: 30%
Vlerësimi i dytë 25%
Pjesmarrja aktive 5%
Punimi i seminarit 15%
Provimi final 30%
Total 100%
Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: Mbajtja e qetësisë në mësim,shkyqja e
telefonave celular,hyrja në sallë me kohë, rrespektimi i punës individuale, moskopjimi, etj.)
Literatura shtesë dhe bibliografia:
1. Fundamentals of Telecommunications, Roger Freeman, A John Wiley & Sons, inc.
publication, 2004
2. Analog and Digital Communications, second edition, Shaum~s outline s series,
2003
3. Communication systems, fourth edition, A. Bruce Carlson, Paul B. Crilly, Janet C.
Rutledge, Mc Graw Hill, 2002
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Syllabusi
Universiteti i Prishtinës
Fakulteti i Inxhinierise Elektrike dhe Kompjuterike
Titulli i kursit (lëndës mësimore) : Qarqet komunikuese analoge
Niveli dhe lloji i kursit: Bachelor/Obligative
Viti i studimeve dhe semestri:Viti III, Semestri V
Kodi ose shifra e lëndës: ?
Vlera në kredi ECTS : 7
Koha/lokacioni: e marte, 10.30-13.15/ salla 745
Mësimdhënësi i kursit: Dr. sc. Enver Hamiti, zyra 712, tel 044-244409,
enver.hamiti@fiek.uni-pr.edu,
konsultimet : e marte , 13.30-14.30
Qëllimet e kursit (modulit):
•

Njohja e studentëve me strukturën e sistemeve të komunikimeve pa tela.

•

Njohja e studentëve me principet themelore të sistemeve të komunikimeve pa tela.

•

Aftësimi i studentëve për analizën e qarqeve komunikuese analoge.

•

Aftësimi i studentëve për projektimin e elementeve të qarqeve komunikuese analoge.

•

Aftësimi i studentëve në zgjidhjen e problemeve konkrete në fushën e qarqeve
komunikuese analoge.
.
• Aftësimi i studentëve për analizën e sistemit të komunikimeve pa tela.
Rezultatet e pritura të nxënies :
Pas përfundimit të këtij kursi (lëndë) studenti do të jetë në gjendje që:
1. Të din konceptet themelore të ndërtimit të sistemeve të komunikimeve pa tela,
2. Të din konceptet themelore të funksionimit të qarqeve komunikuese analoge .
3. Të din konceptet themelore të funksionimit të sistemeve të komunikimeve pa tela.
4. Të jetë në gjendje të projektoj qarqet themelore sistemeve të komunikimeve pa tela
5. Të zgjidh probleme konkrete në fushën e sistemeve të komunikimeve pa tela.
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6. Të hartojë një punim lidhur me një problematikë a qështje të caktuar nga fusha e sistemeve
të komunikimeve pa tela.
Metodologjia e mësimdhënies:
Ligjërata, seminare, diskutime, zgjidhje problemesh numerike.

Literatura bazë : 1. D. M. Pozar, Microwave and RF Design of Wireless Systems
John Wiley & Sons, 2001
3. E. Hamiti, Qarqet komunikuese analoge,
ligjërata të autorizuara, Prishtinë 2009

Plani i detajuar i mësimit për një semestër:
Java e parë: Hyrje - : Hyrje në sistemet e komunikimeve pa tela. Komponenetet e sistemeve
pa tela: Antenat, Filtrat, Amplifikatorët, Mikserat, Oscilatorët.
Literatura: 1, 2
Java e dytë: Filtrat: Projektimi i filtrit me metodën e humbjeve. Filtri poshtëlëshues dhe
sipërlëshues me linja transmetuese
Literatura:1, 2
.
Java e tretë: Transformimi dhe shkallëzimi i filtrit.
Literatura:1, 2
Java e katërt: Filtrat: Filtri poshtëlëshues dhe sipërlëshues me linja transmetuese.
Literatura:1, 2
Java e pestë: Amplifikimi i fuqisë në rrjetën me dy porta. Stabiliteti.
Literatura:1, 2
Java e gjashtë: Amplifikatorët: Projektimi i amplifikatorit me përdorimin e S –
parametrave.
Literatura:1, 2
Vlerësimi i parë intermediar
Java e shtatë: Amplifikatorët:Amplifikatori me zhurmë të vogël . Amplifikatorët e fuqisë.
Literatura:1, 2
Java e tetë: Mikserët: Karakteristikat e mikserëve. Mikserët me diode.
Literatura:1, 2
Java e nëntë:. Mikserët: Forma tjera të mikserëve-mikseri me eliminim të imazh frekuencës.
Literatura:1, 2
Java e dhjetë:. Oscilatorët dhe qarqet për sintezë të frekuencës: Oscilatorët e frekuencave
të radios.
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Literatura:1, 2
Java e njëmbëdhjetë: Oscilatorët dhe qarqet për sintezë të frekuencës: Metodat për
sintetizimin e frekuencës-Sinteza direkte e frekuencës.
Literatura:1, 2

Java e dymbëdhjetë: Oscilatorët dhe qarqet për sintezë të frekuencës: Metodat për
sintetizimin e frekuencës-Sinteza direkte e frekuencës.
Literatura:1, 2
Java e trembëdhjetë : Oscilatorët dhe qarqet për sintezë të frekuencës: Metodat për
sintetizimin e frekuencës: Sinteza direkte digjitale,
Literatura:1, 2
Java e katërmbëdhjetë: Qarqet PLL – Phase locked loops.
Literatura:1, 2
Vlerësimi i dytë intermedier
Java e pesëmbëdhjetë: Prezantimi i punimeve seminarike dhe diskutimet.
Literatura:1, 2
Provimi final
Metodat e vlerësimit:
Vlerësimi i parë: 30%
Vlerësimi i dytë 25%
Pjesmarrja aktive 5%
Punimi i seminarit 15%
Provimi final 30%
Total 100%
Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: Mbajtja e qetësisë në mësim,shkyqja e
telefonave celular,hyrja në sallë me kohë, rrespektimi i punës individuale, moskopjimi, etj.)

Literatura shtesë dhe bibliografia:
1. Kai Chang, Radio Frequency Circuit Design,
John Wiley & Sons, 2001
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Syllabusi
Universiteti i Prishtinës
Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike
Titulli i lëndës mësimore : Teoria e informacionit
Niveli dhe lloji i kursit: Bachelor/obligative
Viti i tretë/semestri i V
Numri i orëve në javë: 2+2
Shifra e kursit:
Vlera në kredi ECTS : 6
Koha/lokacioni (termini i mbajtjes së ligjëratës dhe salla)
Mësimdhënësi i kursit: Dr. Sc. Rexhep Hasani, Kabineti 613, Tel. 044 377 222, e-mail:
rexhep.hasani@fiek.uni-pr.edu
Konsultimet me studentë: E mërkurë, e enjte, e premte:12.00 -13.00
Qëllimet e kursit:
Qëllimi kryesor i këtij kursi është që të njoftojë studentët me aspektet themelore të teorisë së
informacionit si dhe t’u ofrojë atyre një pasqyrë për teknikat e ndryshme të kodimit. Kapacitetit të
kanalit dhe gjetjes së gabimit përmes metodave të ndryshme të kodimit për kontrollim të gabimeve.
Rezultatet e pritura të nxënies: Pas përfundimit të këtij kursi studenti do të jetë në gjendje që:
1. Të njohë nocionet themelore nga teoria e informacioni si dhe teknikat e ndryshme të kodimit.
2. Të bëjë krahasimin e situatat reale praktike duke shfrytëzuar si referencë tri teoremat themelore
të Shanonit në Teorinë e Informacioni.
3. Të jetë në gjendje të realizojë dhe analizojë skema të ndryshme të kodimit optimal dhe të
komprimimit burimor.
4. Atësitë dhe shkathtësitë e fituara në këtë kurs të jetë në gjendje t’i shfrytëzojë për punë të
mëtutjeshme kërkimore e shkencore.
Metodologjia e mësimdhënies: ligjëratë, diskutim, detyra projektuese

1. Literatura
bazë: 1. ESSENTIALS OF ERROR-CONTROL CODING, Jorge Castiñeira
Moreira, Patrick Guy Farrell, 2006 John Wiley & Sons Ltd.

Plani i detajuar i mësimit për një semestër:
Java e parë: Gjeneza dhe nocioni i teorisë së informacionit, Burimet pa memorie dhe me
memorie, Matja e sasisë së informacionit.
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Java e dytë: Modeli
probabilitetit

i sistemit komunikues, Mesazhet, simbolet dhe sinjalet, Disa veti të

Java e tretë: Ngjarjet e rastit dhe sasia e informacionit, Modeli i sistemit, Informacioni reciprok
Java e katërt: Entropia dhe vetitë e entropisë
Java e pestë: Kapaciteti i kanalit.
Java e gjashtë: Kodimi dhe entropia, Kodimi entropik.
Java e shtatë: Metodat e komprimimit, Llojet e kodeve, Kodimi optimal, Jobarazimi i Kraftit.
Vlerësimi i parë intermediar
Java e tetë: Metodat e kodimit entropik, Kodimi i Shanon-Fanos.
Java e nëntë: Kodimi i Hafmanit, Kodimi aritmetikor.
Java e dhjetë: Metodat e fjalorit, Metodat e shkurtimit të vargut.
Java e njëmbëdhjetë: Kodimi burimor, Metodat themelore të kodimit burimor.
Java e dymbëdhjetë: Kuantizimi, Nënmostrimi, Kodimi me transformim.
Java e trembëdhjetë: Kodimi diferencial, Kodimi i bazuar në model.
Java e katërmbëdhjetë: Kapaciteti i kanalit me zhurmë të gausit, Hyrje në kodet për detektim dhe
për korrigjim të gabimeve
Java e pesëmbëdhjetë: Kodimi linear i blloqeve, Gjetja e gabimit me metodën e kontrollimit të
paritetit.
Vlerësimi i dytë intermediar
Metodat e vlerësimit:
Vlerësimi i parë: 20%
Vlerësimi i dytë: 20%
Detyra projektuese: 10%
Vijimi i rregullt 5%
Provimi final 35%
Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes:
- Vijim i rregullt dhe pjesëmarrje aktive në ligjërata
- Hyrja me kohë në sallë dhe shkyçja e telefonave celular
Literatura shtesë dhe bibliografia:
1. Uvod u teoriju informacije i kodiranje, Alen Bažant ..., 2007 Zagreb
2. Telecommunications Demystified, Carl Nassar, by LLH Technology Publishing, 2001.
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Modeli i Planit mësimor të lëndës

Syllabusi
Departamenti: Telekomunikacion
Fakulteti/Njësia akademike: Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike
Titulli i kursit (lëndës mësimore): Përpunimi digjital i sinjaleve
Niveli dhe lloji i kursit: Bachelor / Obligative
Viti i studimeve dhe semestri: Viti i tretë, Semestri V
Numri i orëve: 2+2
Kodi ose shifra e lëndës:
Vlera në kredi ECTS : 6
Koha/lokacioni:
Mësimdhënësi i kursit: Dr. sc. Ilir Limani, Prof.; Zyra: 628, Telefoni: 038 554 896, e-mail:
ilir.limani@fiek.uni-pr.edu, dhe termini i caktuar për bisedë me studentë:
• e martë: 1200 : 1430
Qëllimet e kursit (modulit):
• Përforcimi i të kuptuarit të vetive themelore të sinjaleve dhe sistemeve diskrete.
• Analiza e sinjaleve dhe sistemeve diskrete në domen kohor.
• Analiza e sinjaleve dhe sistemeve diskrete në domen të transformimeve.
• Diskutimi i konfiguracioneve të ndryshme të realizimit të sistemeve digjitale.
• Aftësimi në përvetësimin e metodave të projektimit të filtrave rekursiv dhe jorekursiv
digjital.
• Njohja me efektet e saktësisë së fundme në realizimin e sistemeve digjitale.
• Njohuri me konceptet themelore të përpunimit statistikor të sinjaleve.
• Njohuri për filtrimin optimal të proceseve të rastit të llojit të Vinerit.
Parakushtet: Sinjalet dhe sistemet
Rezultatet e pritura të nxënies:
Pas përfundimit të këtij kursi (lënde) studenti do të jetë në gjendje që:
1. Të ketë njohuri të demonstruar për kuptimin e vetive kryesore të sinjaleve dhe të
sistemeve diskrete/digjitale.
2. Të ketë aftësi të demonstruar për të interpretuar cilësimin e sinjaleve dhe sistemeve në
domenin kohor dhe atë frekuencor, duke përfshirë edhe domenin kompleks z.
3. Të ketë aftësi për të projektuar filtra digjital me metoda standarde, si të atyre rekursiv
ashtu edhe të atyre jorekursiv.
4. Njohja e demonstruar për të interpretuar përpunimin e sinjaleve me shumë takte dhe të
sistemeve që e kryejnë këtë.
5. Të tregoj njohuri mbi bazat e përpunimit statistikor të sinjaleve, në veçanti të filtrimit
optimal me parashikim, zbutje, vlerësim të sinjalit në zhurmë, etj.
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Metodologjia e mësimdhënies: Ligjëratë dhe zgjidhja e problemeve tipike nga lëmi i
përpunimit digjital të sinjaleve si dhe diskutim i pikave kyçe të ligjërimeve me studentët.
Literatura bazë:
1. “Transparencat dhe shënime të shtypura të ligjëratave”, Prof. Ilir Limani, Dr.sc.
2. “Schaum's Outline of Theory and Problems of Digital Signal Processing”, Monson H.
Hayes, 1998, McGraw-Hill.
Plani i hollësishëm i mësimit për një semestër:
Java e parë: Sinjalet dhe sistemet diskrete kohore.
Literatura:
1. “Transparencat dhe shënime të shtypura të ligjëratave”, Prof. Ilir Limani, Dr.sc.
2. “Schaum's Outline of Theory and Problems of Digital Signal Processing”, Monson H.
Hayes, 1998, McGraw-Hill.
Java e dytë: Përshkrimi i sistemeve diskrete përmes ekuacioneve të diferencës dhe Vargjet e
korrelacionit të sinjaleve diskrete.
Literatura:
1. “Transparencat dhe shënime të shtypura të ligjëratave”, Prof. Ilir Limani, Dr.sc.
2. “Schaum's Outline of Theory and Problems of Digital Signal Processing”, Monson H.
Hayes, 1998, McGraw-Hill.
Java e tretë: Transformimi Furie në kohë diskrete (TFKD) dhe Mostrimi i sinjaleve të
vazhduara.
Literatura:
1. “Transparencat dhe shënime të shtypura të ligjëratave”, Prof. Ilir Limani, Dr.sc.
2. “Schaum's Outline of Theory and Problems of Digital Signal Processing”, Monson H.
Hayes, 1998, McGraw-Hill.
Java e katërt: Z-Transformimi dhe zbatimet e tij në analizën e sinjaleve dhe të sistemeve
diskrete.
Literatura:
1. “Transparencat dhe shënime të shtypura të ligjëratave”, Prof. Ilir Limani, Dr.sc.
2. “Schaum's Outline of Theory and Problems of Digital Signal Processing”, Monson H.
Hayes, 1998, McGraw-Hill.
Java e pestë: Transformimi diskret Furie-Vetitë dhe zbatimet e tij.
Literatura:
1. “Transparencat dhe shënime të shtypura të ligjëratave”, Prof. Ilir Limani, Dr.sc.
2. “Schaum's Outline of Theory and Problems of Digital Signal Processing”, Monson H.
Hayes, 1998, McGraw-Hill.
Java e gjashtë: Algoritmet për transformim të shpejtë Furie (FFT).
Literatura:
1. “Transparencat dhe shënime të shtypura të ligjëratave”, Prof. Ilir Limani, Dr.sc.
2. “Schaum's Outline of Theory and Problems of Digital Signal Processing”, Monson H.
Hayes, 1998, McGraw-Hill.
Vlerësimi i parë i ndërmjetëm
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Java e shtatë: Strukturat për realizimin e sistemeve diskrete.
Literatura:
1. “Transparencat dhe shënime të shtypura të ligjëratave”, Prof. Ilir Limani, Dr.sc.
2. “Schaum's Outline of Theory and Problems of Digital Signal Processing”, Monson H.
Hayes, 1998, McGraw-Hill.
Java e tetë: Projektimi i filtrave rekursiv digjital.
Literatura:
1. “Transparencat dhe shënime të shtypura të ligjëratave”, Prof. Ilir Limani, Dr.sc.
2. “Schaum's Outline of Theory and Problems of Digital Signal Processing”, Monson H.
Hayes, 1998, McGraw-Hill.
Java e nëntë: Projektimi i filtrave jorekursiv digjital.
Literatura:
1. “Transparencat dhe shënime të shtypura të ligjëratave”, Prof. Ilir Limani, Dr.sc.
2. “Schaum's Outline of Theory and Problems of Digital Signal Processing”, Monson H.
Hayes, 1998, McGraw-Hill.
Java e dhjetë: Efektet e aritmetikës me saktësi të fundme.
Literatura:
1. “Transparencat dhe shënime të shtypura të ligjëratave”, Prof. Ilir Limani, Dr.sc.
2. “Schaum's Outline of Theory and Problems of Digital Signal Processing”, Monson H.
Hayes, 1998, McGraw-Hill.
Java e njëmbëdhjetë: Përpunimi shumë-taktesh i sinjaleve diskrete. (pjesa e parë)
Literatura:
1. “Transparencat dhe shënime të shtypura të ligjëratave”, Prof. Ilir Limani, Dr.sc.
2. “Discrete -Time Signal Processing”, Alan V. Oppenheim, et al, 2nd ed., 1998, Prentice
Hall.
Java e dymbëdhjetë: Përpunimi shumë-taktesh i sinjaleve diskrete. (pjesa e dytë)
Literatura:
1. “Transparencat dhe shënime të shtypura të ligjëratave”, Prof. Ilir Limani, Dr.sc.
2. “Discrete -Time Signal Processing”, Alan V. Oppenheim, et al, 2nd ed., 1998, Prentice
Hall.
Java e trembëdhjetë: Sinjalet e rastit dhe kalimi i tyre nëpër sistemet diskrete lineare. (pjesa e
parë)
Literatura:
3. “Transparencat dhe shënime të shtypura të ligjëratave”, Prof. Ilir Limani, Dr.sc.
4. “Digital Signal Processing - Principles, Algorithms and Applications”, John G. Proakis
and Dimitris G. Manolakis; 3rd ed., 1996, Prentice Hall.
Java e katërmbëdhjetë: Sinjalet e rastit dhe kalimi i tyre nëpër sistemet diskrete lineare. (pjesa
e dytë)
Literatura:
1. “Transparencat dhe shënime të shtypura të ligjëratave”, Prof. Ilir Limani, Dr.sc.
2. “Digital Signal Processing - Principles, Algorithms and Applications”, John G. Proakis
and Dimitris G. Manolakis; 3rd ed., 1996, Prentice Hall.
Java e pesëmbëdhjetë: Hyrje në filtrimin optimal të sinjaleve të rastit.
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Literatura:
Vërejtje: Terminin e vlerësimeve e cakton mësimdhënësi sipas planifikimit të lëndës që e
ligjëron.
Metodat e vlerësimit:
• Vlerësimi i parë: 30%
• Vlerësimi i dytë: 30%
• Provimi final: 40%
• Total: 100%
Vërejtje: Vlerësimet e ndërmjetme përbëhen nga zgjidhja e detyrave. Konsiderohet se studenti
kualifikohet për provimin final, që përbëhet nga pyetjet teorike, në qoftë se ai e kalon pragun
prej 50% të totalit të poenëve nga këto vlerësime. Studentët, përndryshe i nënshtrohen provimit
dy-pjesësh, ku sërish pjesa e parë konsiderohet kualifikuese dhe merr pjesë me 60% në
formësimin e rezultatit të provimit.

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: (mësimdhënësi cakton kriteret për vijimin e
rregullt në ligjërata dhe ushtrime dhe rregullat e mirësjelljes si: mbajtja e qetësisë në mësim,
shkyçja e telefonave celular, hyrja në sallë me kohë, etj.)
Literatura shtesë dhe bibliografia:
1. “Discrete -Time Signal Processing”, Alan V. Oppenheim, et al, 2nd ed., 1998, Prentice
Hall.
2. “Digital Signal Processing - Principles, Algorithms and Applications”, John G. Proakis
and Dimitris G. Manolakis; 3rd ed., 1996, Prentice Hall.

14

Syllabusi

Universiteti i Prishtinës
Fakulteti i Inxhinierise Elektrike dhe Kompjuterike
Titulli i kursit (lëndës mësimore) : Mikrovalët dhe antenat
Niveli dhe lloji i kursit: Bachelor/Zgjedhëse
Viti i studimeve dhe semestri:Viti III, Semestri V
Kodi ose shifra e lëndës: ?
Vlera në kredi ECTS : 6
Koha/lokacioni: e marte, 10.30-13.15/ salla 745
Mësimdhënësi i kursit: Dr. sc. Enver Hamiti, zyra 712, tel 044-244409,
enver.hamiti@fiek.uni-pr.edu,
konsultimet : e marte , 13.30-14.30
Qëllimet e kursit(modulit):
•

Njohja e studentëve me principet themelore të mikrovalëve.

•

Njohja e studentëve me principet themelore të antenave.

•

Aftësimi i studentëve për analizën e qarqeve mikrovalore me S-parametra.

•

Aftësimi i studentëve për përdorimin e diagramit të Smithit në zgjidhjen e problemeve
praktike.

•

Njohja e studentëve me parametrat themelor të antenave.

• Njohja e studentëve me llojet themelore të antenave.
Rezultatet e pritura të nxënies :
Pas përfundimit të këtij kursi (lënde) studenti do të jetë në gjendje që:
1. Të din konceptet themelore të ndërtimit të qarqeve mikrovalore,
2. Të din konceptet themelore për përshtatjen e qarqeve mikrovalore për nga impedanca.
3. Të din konceptet themelore të funksionimit të antenave dhe t`i njoh parametrat themelor të
tyre.
4. Të jetë në gjendje të identifikoj dhe analizojë qarqet mikrovalore me përdorimin e SParametrave.
5. Të zgjidh probleme të përshtatjes së qarqeve mikrovalore me diagramin e Smithit.
6. Të jetë në gjendje të propozoj zgjidhje për llojin e antenës, për rrethana të caktuara .
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7. Të hartojë një punim lidhur me një problematikë a qështje të caktuar nga fusha e
mikrovalëve dhe antenave.

Metodologjia e mësimdhënjes:
Ligjërata, seminare, diskutime, zgjidhje problemesh numerike.

Literatura bazë : 1. D. M. Pozar, Microwave and RF Design of Wireless Systems
John Wiley & Sons, 2001
4. E. Hamiti, Mikrovalët dhe antenat,
ligjërata të autorizuara, Prishtinë 2009

Plani i detajuar i mësimit për një semestër:
Java e parë: Hyrje-: Linjat transmetuese dhe Rrjetet mikrovalore: Linjat transmetuese
dhe parametrat e tyre.
Literatura: 1, 2
Java e dytë: Linjat transmetuese dhe Rrjetet mikrovalore: Diagrami i Smithit ,ndërtimi
dhe përdorimi i tij.
Literatura:1, 2
.
Java e tretë:. Linjat transmetuese dhe Rrjetet mikrovalore: Analiza e rrjeteve
mikrovalore –S parametrat.
Literatura:1, 2
Java e katërt:. Linjat transmetuese dhe Rrjetet mikrovalore: Përshtatja e impedancës .
Përshtatja me linjë çerek valore, linjë të hapur dhe me linjë të lidhur shkurt.
Literatura:1, 2
Java e pestë: Valëpërcjellësit: Valëpërcjellësi kënddrejtë .
Literatura:1, 2
Java e gjashtë: Valëpërcjellësit: Valëpërcjellësi rrethor.
Literatura:1, 2
Vlerësimi i parë intermediar
Java e shtatë: Njohuri për antenat dhe sistemet e antenave, Parametrat e antenave
Literatura:1, 2
Java e tetë: Fusha dhe fuqia e rrezatuar nga antena.
Literatura:1, 2
Java e nëntë: Zona e afërt dhe zona e rrezatimit të një antene.
Literatura:1, 2
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Java e dhjetë: Intenziteti i rrezatimit , Diagrami i rrezatimit , Drejtueshmëria. Amplifikimi,
Sipërfaqja efektive.
Literatura:1, 2
Java e njëmbëdhjetë: Antenat bazë në zbatim praktik: Dipol antena
Literatura:1, 2

Java e dymbëdhjetë: Antenat bazë në zbatim praktik: Dipoli gjysëmvalor.
Literatura:1, 2
Java e trembëdhjetë: Antenat marrrëse
Literatura:1, 2
.
Java e katërmbëdhjetë: Antenat mikrovalore
Literatura:1, 2
Vlerësimi i dytë intermedier
Java e pesëmbëdhjetë: Prezantimi i punimeve seminarike dhe diskutimet.
Literatura:1, 2
Provimi final
Metodat e vlerësimit:
Vlerësimi i parë: 30%
Vlerësimi i dytë 25%
Pjesmarrja aktive 5%
Punimi i seminarit 15%
Provimi final 30%
Total 100%
Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: Mbajtja e qetësisë në mësim,shkyqja e
telefonave celular,hyrja në sallë me kohë, rrespektimi i punës individuale, moskopjimi, etj.)

Literatura shtesë dhe bibliografia:
2. Kai Chang, Radio Frequency Circuit Design,
John Wiley & Sons, 2001
3. C. A. Balanis, Antenna theory: Analysis and Design, 2nd edition, Wiley, New York,
1997
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Moduli: Sistemet Telekomunikuese
Semestri VI:

Nr.
1.
2.
3.
4.

Lënda
Sistemet transmetuese
Sistemet komutuese
Lëndë zgjedhore 1
Projekt/Punim i pavarur
Gjithsejtë:

ECTS
6
6
6
12
30

Orët
Lloji
(2+2+0) O
(2+0+2) O
Z
O

Lëndët zgjedhore 1:
5.
6.
7.
8.

Komunikime optike (2+2+0)
Komunikime mobile (2+2+0)
Televizion digjital
(2+0+2)
Lista e lëndëve nga drejtimet tjera të semestrit veror.

(6)
(6)
(6)

Syllabusi
Universiteti i Prishtinës
Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike
Titulli i lëndës mësimore : Sisteme transmetuese
Niveli dhe lloji i kursit: Bachelor/obligative
Viti i tretë/semestri i VI
Numri i orëve në javë: 2+2
Shifra e kursit:
Vlera në kredi ECTS : 6
Koha/lokacioni (termini i mbajtjes së ligjëratës dhe salla)
Mësimdhënësi i kursit: Dr. Sc. Rexhep Hasani, Kabineti 613, Tel. 044 377 222, e-mail:
rexhep.hasani@fiek.uni-pr.edu
Konsultimet me studentë: E martë, e mërkurë, e enjte:11.00 -12.00
Qëllimet e kursit:
Qëllimi kryesor i këtij kursi është që të njoftojë studentët me sisteme të ndryshme të transmetimit
dhe t’u ofrojë atyre një pasqyrë për teknikat dhe teknologjitë aktuale. Qasje për këtë qëllim përfshin
të dy aspektet – atë të transmetimit dhe të rrjeteve të telekomunikacionit.
Rezultatet e pritura të nxënies: Pas përfundimit të këtij kursi studenti do të jetë në gjendje që:
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1. Të njohë sisteme të ndryshe të transmetimit si dhe teknikat përkatëse të realizuara në teknologji
moderne.
2. Të bëjë përshkrimin dhe të dallojë përparësitë dhe të metat e teknikave dhe teknologjive të
sistemeve të ndryshme të transmetimit.
3. Të projektojë dhe të realizojë rrjete të telekomunikacionit dhe sisteme të ndryshme transmetuese.
4. Atësitë dhe shkathtësitë e fituara në këtë kurs të jetë në gjendje t’i shfrytëzojë për punë të
mëtutjeshme kërkimore e shkencore.
Metodologjia e mësimdhënies: ligjëratë, diskutim, detyra projektuese

Literatura
bazë: 1. Introduction to Telecommunications Network Engineering,. Tarmo
Anttalainen, 2nd Ed. http://www.ebookmall.com/ebooks/introduction-to-telecommunicationnetwork-engineering-2nd-edition-anttalainen-ebooks.htm

Plani i detajuar i mësimit për një semestër:
Java e parë: Rëndësia e telekomunikimeve, Zhvillimi historik, Standardizimi, Pasqyrë e
përgjithshme mbi rrjetet telekomunikuese.
Java e dytë: Numeracioni telefonik, Rrjeti lokal për akses, Rrjeti rajonal, Rrjeti ndërkombëtar,
Rrjetet telekomunikuese.
Java e tretë: Menaxhimi i rrjetit telekomunikues.
Java e katërt: Mediumet transmetuese dhe degradimet gjatë transmetimit, Kodimi linjor, Llojet e
informacionit dhe kërkesat e tyre.
Java e pestë: Nocionet themelore të një sistemi transmetues, Elementet e një sistemi transmetues.
Java e gjashtë: Shpërndarja dhe zbatimi i spektrit elektromagnetik, Modelet e përhapjes,
Dobësimi i radio valëve në hapësirë të lirë, Antenat, Radio transmetimi.
Java e shtatë: Transmetimi i sinjaleve digjitale në largësi.
Vlerësimi i parë intermediar
Java e tetë: Transmetimi i të dhënave.
Java e nëntë: Sistemet mikrovalore radiorele.
Java e dhjetë: Transmetimi satelitor
Java e njëmbëdhjetë: Komunikimet optike, Kabllot me fibra optikë.
Java e dymbëdhjetë: Multipleksimi optik, Multiplekserët dhe koncentratorët.

19

Java e trembëdhjetë: Komunikimet mobile, Principet e rrjeteve celulare,
Java e katërmbëdhjetë: Struktura e rrjeteve celulare.
Java e pesëmbëdhjetë: Parimet e funksionimit të rrjetit celular,/ Rrjetet GSM. Struktura e
rrjetit GSM.
Vlerësimi i dytë intermediar
Metodat e vlerësimit:
Vlerësimi i parë: 20%
Vlerësimi i dytë 20%
Detyrat projektuese 20%
Vijimi i rregullt 5%
Provimi final 35%

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes:
- Vijim i rregullt dhe pjesëmarrje aktive në ligjërata
- Hyrja me kohë në sallë dhe shkyçja e telefonave celular
Literatura shtesë dhe bibliografia:
1. Telekomunikacionet, Adrian Shehu, Shblu, Tiranë.
2. Optoelektronika, Nebi Caka, Universiteti i Prishtinës
Understanding Optical Communications, Harry J. R. Dutton, International Technical Support
Organization, http://www.redbooks.ibm.com
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Silabi (plani mësimor) i lëndës
Universiteti i Prishtinës
Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike/Departamenti i Elektronikës
Titulli i kursit (lëndës mësimore): KOMUNIKIMET OPTIKE
Niveli dhe lloji i kursit: baçelor / me zgjedhje
Viti i studimeve dhe semestri: III/6
Shifra e lëndës: ...
Fondi i orëve për javë: 2 + 2 + 0
Vlera në kredi ECTS: 5
Koha/lokacioni: e martë, 09.00-12.15/ salla A310
Mësimdhënësi i kursit: Prof. asc. Dr. Nebi Caka, nebi.caka@gmail.com;
termini i konsultimeve: të martave prej 12.30-14.30, zyra
714, FIEK
Qëllimet e kursit (modulit):
• Njohja e studentëve me dukuritë dhe ligjësitë e përhapjes së dritës nëpër fijet optike;
• Njohja e studentëve me elementet dhe qarqet kryesore të sistemet të komunikimeve
optike;
• Aftësimi i studentëve për të zgjidhur probleme të caktuara teorike e numerike nga fusha e
sistemeve të komunikimeve optike;
• Aftësimi i studentëve për punë të pavarur rreth hulumtimit të literaturës në internet e
gjetiu nga lëmi i sistemeve të komunikimeve optike.
Rezultatet e pritura të nxënies:
Pas përfundimit të këtij kursi (lënde mësimore), studenti do të jetë në gjendje:
1. të tregojë kompetencë të njohjes së dukurive dhe ligjësive të përhapjes së dritës nëpër
fijet optike;
2. të përshkruajë ndërtimin dhe parimin e punës së fotoemiterëve dhe fotodetektorëve që
përdoren në sistemet e komunikimeve optike: diodat dritemetuese (LED-at), fotodiodat
pin dhe fotodiodat me ortek, fototransistorët; laserët gjysmëpërçues (diodat laser).
3. të përshkruajë ndërtimin e fijeve optike dhe të kabllove optike dhe metodat/teknikat
kryesore të fabrikimit të tyre.
4. të shpjegojë problemet që lindin gjatë vazhdimit të fijeve optike dhe gjatë çiftimit të tyre
me fotoemiter dhe me fotodetektor.
5. të përshkruajë sistemet digjitale dhe sistemet analoge të transmetimit me fije optike;
6. të përshkruajë sistemet shumëkanalëshe WDM;
7. të shpjegojë parimin e punës dhe veçoritë e amplifikatorëve optikë;
8. të përshkruajë konfiguracionin, topologjitë dhe karakteristikat kryesore të rrjeteve optike;
9. të kryejë matje në sistemet me fije optike.
Metodologjia e mësimdhënies: ligjërata, diskutime, zgjidhje detyrash, vizitë në PTK.
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Literatura bazë (LB): 1. Gerd Keiser, Optical Fiber Communications, McGraw-Hill, 2000.
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Plani i detajizuar i mësimit për një semestër:
Java e parë: Hyrje: Historiku dhe gjendja aktuale e sistemeve të komunikimeve optike.
Konceptet themelore. Elementet e një lidhjeje transmetuese me fije optike.
Literatura: LB1 – 1.1-1.5; LSh1 – 1.1-1.3.
Java e dytë: Fijet optike: Struktura. Parametrat dhe kryesorë të fijeve optike: me indeks
shkallë dhe me indeks gradual; njëmodëshe dhe shumëmodëshe. Përhapja e valëve nëpër fijet
optike sipas optikës gjeometrike. Përhapja e dritës nëpër fijet optike sipas teorisë valore
Literatura: LB1 – 2.1-2.4; LSh1 – 2.1-2.2; LSh2 – 2.1-2.5; LSh3 – 5.1-5.4
Java e tretë: Fijet optike: Prodhimi (fabrikimi). Teknikat/metodat kryesore të fabrikimit të
fijeve optike: OVD, VAD, MCVD, PCVD. Kabllot optike.
Literatura: LB1 – 2.1-2.4; LSh1 – 2.7; LSh2 – 4.1-4.10; LSh3 – 5.7.
Java e katërt: Degradimi i sinjalit në fijet optike: Dobësimi/shuarja, humbjet e shpërhapjes,
humbjet e lakimit. Shtrembërimi i sinjalit në fijet optike. Dispersioni në fijet optike: dispersioni
i materialit, d. i valëpërcjellësit, d. modal, d. intermodal. Zgjerimi i impulsit.
Literatura: LB1 – 3.1-3.3; LSh1 – 2.3-2.6; LSh2 – 3.1-3.12; LSh3 – 5.5.
Java e pestë: Burimet dhe transmetuesit optikë: Parimet fizike të emetimit dhe të amplifikimit
të dritës në gjysmëpërçues. Diodat dritëlëshuese (LED-at): struktura, materialet, efikasiteti,
modulimi. Laserët gjysmëpërçues (diodat laser): struktura, modat, efikasiteti, modulimi. Qarqet
e transmetuesit optik.
Literatura: LB1 – 4.1-4.3; LSh1 – 3.1-3.6; LSh2 – 6.1-6.10, 7.1-7.5; LSh3 – 2.2, 3.6.5, 4.5.
Vlerësimi i parë i ndërmjetëm
Java e gjashtë: Çiftimi i burimit optik me fijen optike dhe vazhdimi (bashkimi) i fijeve optike:
Çiftimi i burimit optik me fijen optike. Bashkimi i fijeve optike me njëra-tjetrën, ngjitja (me
shkrirje) e fijeve optike, konektorët (bashkuesit) dhe çiftuesit e fijeve optike.
Literatura: LB1 – 5.1-5.6; LSh2 – 5.1-5.8; LSh3 – 5.6.
Java e shtatë: Fotodetektorët: Parimet fizike të fotodiodës. Fotodioda pin, fotodioda me ortek.
Zhurmat e fotodetektorit. Koha e përgjigjes së fotodetektorit. Krahasimi i fotodetektorëve.
Struktura e marrësit optik. Zhurmat e marrësit. Ndjeshmëria e marrësit. BER (shkalla e bitave të
gabuar). Paramplifikatorët.
Literatura: LB1 – 6.1-6.7, 7.4; LSh1 – 4.1-4.6; LSh2 – 8.1-8.8, 9.1-9.6; LSh3 – 2.3, 4.6.
Java e tetë: Marrësit optikë: Zhurmat e marrësit. Ndjeshmëria e marrësit. BER (shkalla e
bitave të gabuar). Paramplifikatorët.
Literatura: LB1 – 6.1-6.7, 7.4; LSh1 – 4.1-4.6; LSh2 – 8.1-8.8, 9.1-9.6; LSh3 – 2.3, 4.6.
Java e nëntë: Sistemet digjitale të transmetimit: Lidhjet pikë-më-pikë. Projektimi i lidhjes
optike: buxheti i fuqisë dhe buxheti i kohës së rritjes. Kodimi linjor: kodet pa kthim në zero
(NRZ) dhe kodet me kthim në zero (RZ). Korrektimi i gabimit.
Literatura: LB1 – ; LSh2 – 11.5-11.6.
Java e dhjetë: Sistemet analoge të transmetimit: Elementet themelore të lidhjeve analoge.
Sistemi D-IM. Sistemi me modulim me nënbartëse. Sistemi PFM-IM. Raporti sinjal-zhurmë.
Teknikat e transmetimit shumëkanalësh.
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Literatura: LB1 – ; LSh2 – 11.7.
Vlerësimi i dytë i ndërmjetëm
Java e njëmbëdhjetë: Konceptet dhe komponentet e sistemeve shumëkanalëshe WDM:
Parimet e punës së sistemeve WDM (multipleksimi me ndarje të gjatësisë së valës).
Komponentet pasive (çiftuesit 2 × 2, çiftuesit yll). Burimet dhe filtrat e akordueshëm.
Literatura: LB1 – 10.1-10.4; LSh1 – 8.1-8.6.
Java e dymbëdhjetë: Amplifikatorët optikë: Amplifikatorët me laser gjysmëpërçues.
Amplifikatorët me fije optike me papastërti erbiumi (EDFA). Amplifikatorët e Ramanit.
Zhurmat e amplifikatorit.
Literatura: LB1 – 11.1-11.4; LSh1 – 6.1-6.5; LSh2 – 10.1-10.3.
Java e trembëdhjetë: Rrjetet optike: Topologjitë themelore të rrjeteve: bus, yll. Rrjeti optik
SONET/SDH (Rrjeti Optik Sinkron / Hierarkia Digjitale Sinkrone): teknologjia SDH si
standard ndërkombëtar, parimet e rrjetit SDH. Sistemi transmetues me fije optike në Kosovë.
Literatura: LB1 – 12.1-12.3; LSh2 – 12.7.
Java e katërmbëdhjetë: Matjet në sistemet me fije optike: Standardet e matjeve dhe
procedurat e testimit; Pajisjet testuese. Matjet e dobësimit. Matjet e dispersionit. Përdorimi i
instrumentit OTDR në terren. Tabloja e ‘syrit’. Zbatimet e analizatorit optik të spektrit.
Literatura: LB1 – 13.1-13.7.
Java e pesëmbëdhjetë: Sistemi transmetues me fije optike në Kosovë dhe në rajon.
Literatura: LSh – 12.7. Informacionet nga PTK.

Provimi final

Metodat e vlerësimit:
Vlerësimi i parë:
Vlerësimi i dytë:
Pjesëmarrja aktive:
Punimi i detyrave:
Provimi final:
Total:

25 %
25 %
5%
20 %
25 %
100 %

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: Mbajtja e qetësisë, mbyllja e telefonave
celularë, hyrja në sallë me kohë, respektimi i punës individuale.

Literatura shtesë (LSh):
1. Govind P. Agrawal, Fiber-Optic Communication Systems, John Wiley & Sons, 2002.
2. Rozeta Mitrushi, Komunikimet me fibra optike, Tiranë, 2002.
3. Nebi Caka, Optoelektronika, Universiteti i Prishtinës, Prishtinë, 1996.
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Moduli: Komunikime kompjuterike
Semestri VI:

Nr.
1.
2.
3.
4.

Lënda
Programimi i distribuar
Rrjete kompjuterike
Lëndë zgjedhore 2
Projekt/Punim i pavarur
Gjithsejtë:

ECTS
6
6
6
12
30

Orët
Lloji
(2+0+2) O
(2+0+2) O
Z
O

Lëndët zgjedhore 2:
6. Bazate Multimedias
(2+0+2) (6)
7. Transmetimi i të dhënave (2+2+0)
(6)
3. Protokollet komunikuese (2+2+0)
(6)
4. Inxhinieri e softuerit
(2+0+2) (6)
5. Lista e lëndëve nga drejtimet tjera të semestrit veror.

Modeli i Planit mësimor të lëndës

Syllabusi
Universiteti i Prishtinës
Departmenti/Fakulteti/Njësia akademike: Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe
Kompjuterike
Titulli i kursit (lëndës mësimore) : Rrjetat Kompjuterike
Niveli dhe lloji i kursit: Bachelor /obligative
Viti i studimeve dhe semestri: III, semestri 5
Kodi ose shifra e lëndës:
Vlera në kredi ECTS : 6
Koha/lokacioni (termini i mbajtjes së ligjëratës dhe salla): E marte 1300, salla 616
Mësimdhënësi i kursit:
Emri:
Dr. techn Blerim Rexha, Prof. Ass.
Mobile:
044-627251,
Email:
blerim.rexha@fiek.uni-pr.edu ,
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Termini për student: E marte 14.30 -15.30

Qëllimet e kursit(modulit):
Njohja me ISO modelin shtresor për rrjeta, njohja me protokollet për komunikim, përshkrimi
dhe funksionimi i shërbimeve në nivelin e aplikacionit, transportit, rrjetës, lidhjes dhe fizikë.

Rezultatet e pritura të nxënies
Pas përfundimit të këtij kursi (lënde) studenti do të jetë në gjendje:
1. të zotërojë njohuri themelore mbi shtresat e protokollit dhe te shërbimeve,
2. të ketë njohuri themelore mbi TCP/IP protokollet,.
3. të jetë në gjendje t’i aplikoj protokollet,
4. te jete në gjendje te beje konfigurimin e rrjetave
5. të ketë njohuri themelore mbi aplikacionet e shpërndara në rrjete,
6. të jetë në gjendje të bëjë menaxhimin e rrjetave,
7. t’i kuptoje aplikacionet që bazohen në TCP/IP protokolle

Metodologjia e mësimdhënies: ligjëratë,seminar,dhe ushtrime numerike

Literatura bazë :
Autori
James F. Kurose &
Keith W. Ross
Dougles Comer

Titulli
Computer Networking
Internetworking with TCP/IP , Principles, Protocols, and
Architecture

Plani i detajizuar i mësimit për një semestër:
Java e parë: Rrjetat Kompjuterike dhe Interneti: Çka është Interneti, Rrjetat, Lidhjet fizike,
Java e dytë: Rrjetat Kompjuterike dhe Interneti: Protokollet shtresore dhe shërbimet,
Internet Service Provider (ISP), Historia e Internetit
Java e tretë: Shtresa e aplikacionit: Principet e aplikacioneve në rrjete, Ueb, HTTP
Java e katërt: Shtresa e aplikacionit: FTP, posta elektronike, DNS dhe ueb serveri
Java e pestë: Shtresa e transportit: Hyrje në .shërbimet e shtresës se transportit,
Multepleksimi dhe demultipleksimi, Transferi i besueshem i shenimeve,
Java e gjashtë: Shtresa e transportit;TCP Protokolli, Etheral
Java e shtatë: Shtresa e rrjetës: Routing, Modeli i shërbimeve në rrjete, Qarqet virtuale dhe
datagramet në rrjete, Portat
Java e tetë: Shtresa e rrjetës: IP Protokolli Algoritmet për routing, Routimi në Internet
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Java e nëntë: Shtresa e lidhjes: Sherbimet e shtrese se lidhjes, Kodet për detektim te
gabimeve, CRC, MAC,
Java e dhjetë: Shtresa e lidhjes:: LAN, Ethernet, Hubs & Switches, PPTP Protokolli
Java e njëmbëdhjete: Rjetat mobile dhe pa tela:, CDMA, WiFi,
Java e dymbëdhjetë: Rjetat mobile dhe pa tela: Mobile IP, Cellular Architecture
Java trembëdhjetë: Rrjetat për multimedia : Aplikacionet për Multimedia, Video dhe audio
streaming,
Java e katërmbëdhjetë: Rrjetat për multimedia: IP Telefonia, Protokolet për real time
Java e pesëmbëdhjetë: Konfigurimi i rrjeteve për shtepi dhe zyra te vogle (SOHO): Ueb
routing, WLAN, NAT

Vërejtje: terminin e vlerësimeve intermediere e cakton mësimdhënësi sipas planifikimit të
lëndës që e ligjëron.
Metodat e vlerësimit:
1. Vijimi i ligjëratave dhe ushtrimeve: 10 pikë.
2. Pjesës praktike – detyrat e shtëpisë: 40 pikë.
3. Pjesës me shkrim – testi: 50 pikë
Totali(max): 100 pikë
Pjesa me shkrim – testi: 50 pikë
Testi ka 25 pyetje me 4 përgjigje të mundshme,
• Përgjigja e saktë: +2 pikë,
• Përgjigja e gabueshme: -2 pikë
• Pa përgjigje: -1 pikë
Për të kaluar provimin:
• Minimum nga vijimi 25%, pra 3 pikë
• Minimum nga pjesa praktike 25%, pra 10 pikë
• Minimum nga testi 25%, pra 13 pikë, dhe
• Shuma nga pika 1, 2 dhe 3 duhet te jetë më e madhe se 49 pikë

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: (mësimdhënësi cakton kriteret për vijimin e
rregullt në ligjërata dhe ushtrime dhe rregullat e mirësjelljes si:mbajtja e qetësisë në mësim,
shkyqja e telefonave celular,hyrja në sallë me kohë,etj.)
Litaratura shtesë dhe bibliografia:
Nuk ka.
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Modeli i Planit mësimor të lëndës

Syllabusi
Departamenti: Telekomunikacioni, Elektronika, Kompjuterika
Fakulteti/Njësia akademike: Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike
Titulli i kursit (lëndës mësimore) : Bazat e Multimedias
Niveli dhe lloji i kursit: Bachelor / Zgjedhore
Viti i studimeve dhe semestri: Viti i tretë, Semestri VI
Kodi ose shifra e lëndës: 76
Vlera në kredi ECTS: 5
Koha/lokacioni:
Mësimdhënësi i kursit: Dr. sc. Myzafere Limani, Prof. Asc; Zyra: 627, Telefoni: 038 554 896,
e-mail: myzafere.limani@fiek.uni-pr.edu,
Termini i caktuar për bisedë me studentë:
• e hënë: 1200 : 1300
Qëllimet e kursit(modulit):
• Të ofroj njohuritë themelore për zhvillimin dhe shfrytëzimin e multimedias – duke
kombinuar tekstin, grafiken, zërin, video imazhet dhe animacionet
•

Të zgjeroj njohuritë e studentëve për natyrën e mediave të ndryshme, zënia dhe
krijimi, digjitalizimi dhe modifikimi i çdo tipi të medias, arkitekturën dhe
teknologjinë e sistemeve multimediale, principet prapa prezantimeve efektive
multimediale

•

Të aftësoj studentët për analizë, zhvillim dhe projektim të prezantimeve
multimediale përmes paketave softuerike

•

Të trajtoj konceptet fundamentale të teknologjive aktuale dhe teknologjive të reja që
zhvillohen.

Parakushtet: nuk ka parakushte
Rezultatet e pritura të nxënies:
Pas përfundimit të këtij kursi (lënde) studenti do të jetë në gjendje që:
• Ta din natyrën e tekstit, imazhit, zërit, videos dhe animacionet
•

Të ketë njohuri për zënien e mediave të ndryshme

•

Të ketë njohuri për krijimin, editimin dhe deponimin e mediave të ndryshme

•

Të ketë njohuri për digjitalizimin dhe kompresimin dhe rolin që luajnë në
multimedia

•

Të ketë njohuri dhe shkathtësi për veglat për paketimin e sistemeve multimediale
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•

Të zotëron sistemet multimediale të bazuara në ueb dhe ka njohuri për problemet e
veçanta të lidhura me shpërndarjen e medias përmes WWW

•

Të zotëron shfrytëzimin e paketave softuerike të ndryshme për projektimin e
prezantimeve multimediale që plotësojnë dhe zgjerojnë kërkesat e parashtruara.

Metodologjia e mësimdhënies: Ligjërata, ushtrime laboratorike, prezantime, diskutim dhe punë
në grupe.
Literatura bazë: M. Limani: Kompjuterika Multimediale – Prishtinë, 2006.
Plani i detajuar i mësimit për një semestër:
Java e parë: Sistemet multimediale
Literatura: M. Limani: Kompjuterika multimediale, Kapitulli I
Java e dytë: Historia e sistemeve multimediale
Literatura: M. Limani: Kompjuterika multimediale, Kapitulli I
Java e tretë: Veglat softuerike te multimedias
Literatura: M. Limani: Kompjuterika multimediale, Kapitulli II
Java e katërt: Editimi i fotografive dhe videos
Literatura: M. Limani: Kompjuterika multimediale, Kapitulli III
Java e pestë: Prezantimi multimedial
Literatura: M. Limani: Kompjuterika multimediale, Kapitulli IV
Java e gjashtë:Dizajni teknik
Literatura: M. Limani: Kompjuterika multimediale, Kapitulli IV
Vlerësimi i parë intermediar dhe prezantimi i parë multimedial
Java e shtatë: Paraqitja e të dhënave në multimedia V
Literatura: M. Limani: Kompjuterika multimediale, Kapitulli I
Java e tetë: Digjitalizimi i zërit V
Literatura: M. Limani: Kompjuterika multimediale, Kapitulli V
Java e nëntë: Hyrje ne MIDI
Literatura: M. Limani: Kompjuterika multimediale, Kapitulli VI
Java e dhjetë: Bazat e videos digjitale
Literatura: M. Limani: Kompjuterika multimediale, Kapitulli VI
Java e njëmbëdhjetë: Bazat e teorisë së informacionit
Literatura: M. Limani: Kompjuterika multimediale, Kapitulli VII
Vlerësimi i dytë intermediar dhe prezantimi i dytë multimedial
Java e dymbëdhjetë: Rrjete komunikuese multimediale
Literatura: M. Limani: Kompjuterika multimediale, Kapitulli VIII
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Java e trembëdhjetë: Tipat e protokolleve komutuese
Literatura: M. Limani: Kompjuterika multimediale, Kapitulli VIII
Java e katërmbëdhjetë: Televizioni interaktiv, Bazat e të dhënave të imazheve dhe videos
Literatura: M. Limani: Kompjuterika multimediale, Kapitulli VIII
Java e pesëmbëdhjetë: Projekti i prezantimit multimedial final: secili student duhet të
përfundoj projektin semestral. Ky projekt në formë të prezantimit multimedial do të prezantohet
në javën e fundit.
Vërejtje: terminin e vlerësimeve intermediare e cakton mësimdhënësi sipas planifikimit të
lëndës që e ligjëron.
Metodat e vlerësimit:
• Vlerësimi i parë: 15 %
• Vlerësimi i dytë: 15 %
• Prezantimi i parë multimedial: 15%
• Prezantimi i dytë multimedial:15 %
• Prezantimi final multimedial: 40%
• Total: 100%
Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: (mësimdhënësi cakton kriteret për vijimin e
rregullt në ligjërata dhe ushtrime dhe rregullat e mirësjelljes si: mbajtja e qetësisë në mësim,
shkyçja e telefonave celular, hyrja në sallë me kohë,etj.)
Literatura shtesë dhe bibliografia:
Ze-Nian Li, Mark S. Drew, Fundamentals of Multimedia, Pearson Prentice Hall, 2004

Modeli i Planit mësimor të lëndës

Syllabusi
Universiteti i Prishtinës
Departamenti/Fakulteti/Njësia akademike: Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe
Kompjuterike
Titulli i kursit (lëndës mësimore): Inxhinieria softuerike
Niveli dhe lloji i kursit: Bachelor /obligative
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Viti i studimeve dhe semestri: III, semestri 5
Kodi ose shifra e lëndës:
Vlera në kredi ECTS : 6
Koha/lokacioni (termini i mbajtjes së ligjëratës dhe salla): E mërkure 08.15, salla 616
Mësimdhënësi i kursit:
Emri:
Dr. techn Blerim Rexha, Prof. Ass.
Mobile:
044-627251,
Email:
blerim.rexha@fiek.uni-pr.edu,
Termini për student: E mërkure 09.30 -10.30

Qëllimet e kursit(modulit):
Njohja me hapat dhe masat që duhet të ndërmerren për zhvillimin e sistemeve softuerike me
kosto efektive dhe të kualitetit sa me të lartë.

Rezultatet e pritura të nxënies
Pas përfundimit të këtij kursi (lënde) studenti duhet:
8. Të zotërojë njohuri themelore mbi proceset softuerike,
9. Të ketë njohuri themelore mbi modelet e proceseve softuerike,
10. Të jetë në gjendje t’i aplikoj modelet softuerike te ndryshme,
11. Të ketë njohuri themelore mbi koston e zhvillimit te sistemeve softuerike në praktikë,
12. Të jetë në gjendje të bëjë menaxhimin e projekteve softuerike
Metodologjia e mësimdhënies: ligjëratë, seminar dhe ushtrime numerike

Literatura bazë :
Autori
Ian Sommerville

Titulli
Software Engineering, 8th Edition 2007

Roger S. Pressman

Software Engnineering, A Practitioner’s Approach, 2007

Plani i detajizuar i mësimit për një semestër:
Java e parë - Hyrje në inxhinieri softuerike: Inxhinieria e sistemeve softuerike, Përgjegjësia
etike dhe profesionale, Organizimi, njerëzit dhe sistemet kompjuterike.
Java e dytë - Proceset softuerike: Modelet e proceseve softuerike, Proceset me përsëritje dhe
përafrim, Aktivitet gjate proceseve, Rational Unified Model, CASE.
Java e tretë – Menaxhimi i projekteve: Aktivitetet menaxhuese, Planifikimi i projektit,
Aktivitet kohore, Menaxhimi i riskut, Planifikim per versione, Menaxhimi i versioneve, Veglat
softuerike.
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Java e katërt – Kërkesat inxhinierike: Kërkesat funksionale dhe jo-funksionale, Kërkesat e
shfrytëzueseve, Kërkesat e sistemit, Specifikimi i ndërfaqeve, Dokumenti mbi kërkesat e
softuerit, Studimet e fizibilitetit, Analiza dhe validimi i kërkesave.
Java e pestë - Modeli i sistemeve: Modelet sipas kontekstit, modelet sipas sjelljes, Modeli i
shenimeve, Modeli sipas objekteve, Klasat dhe objektet, Dizajni i proceseve te bazuara ne
objekte.
Java e gjashtë – Dizajni arkitektural: Vendimi mbi dizajnin arkitektural, organizimi i
sistemit, Komponentët modulare, Menyrat kontrolluese, Arkitektura referencuese
Java e shtatë – Dizajni arkitektural: Arkitektura me shume procesorë, Klient-Server
arkitektura, Arkitektura e aplikacioneve, Sistemi per procesim te te dhënave, Sistemi per
procesim te transaksioneve, Sistemi per procesim te ngjarjeve
Java e tetë – Dizajni i bazuar ne objekte: Objeket dhe klasat, Dizajni i një procesi te bazuar
ne objekte, Dizajnimi i sistemeve operative ne kohe reale, Monitorimi dhe kontrollimi i këtyre
sistemeve, Dizajnimi i ndërfaqës se shfrytëzuesit (User Interafce), Procesi i dizajnit te UI,
Analiza e UI, Krijimi i prototipit
Java e nëntë – Zhvillimi i shpejte i softuerit: Metodat agile, “Extreme Programming”, RAD,
Prototypet softuerike.
Java e dhjetë – Ripërdorimi i softuerit: Hapësira për ripërdorim, Mostrat, Gjenerimi
automatik i kodit burimor, Kornizat për aplikacione, Ripërdorimi i aplikacioneve, Komponentët
dhe modelet e komponentëve, Zhvillimi i sistemeve kritike
Java e njëmbëdhjete: Verifikimi, validimi dhe testimi: Planifikimi i verifikimit dhe
validimit, Inspektimi i softuerit, Verifikimi dhe metodat formale, Testimi i softuerit, Testitimi i
sistemit, Testimi i komponentëve, Testimi i automatizuar, Siguria.
Java e dymbëdhjetë: Menaxhimi: Menaxhimi i njerëzve, Zgjedhja e personelit, Motivimi,
Puna ne grupe, Vlerësimi i kostos se softuerit, Produktiviteti, Teknikat per vlerësim,
Kohëzgjatja e projektit, Përmirësimi i proceseve
Java trembëdhjetë – Teknologjitë aktuale - Inxhinieria për sigurinë e shënimeve:
Konceptet elementare te sigurisë, Menaxhimi i rrezikut te sigurisë, Dizajni per siguri,
Mbijetueshmeria e sistemit.
Java katërmbëdhjetë – Teknologjitë aktuale - Inxhinieria softuerike e bazuar në
shërbime: Shërbimi si komponent e ripërdorshme, Inxhinieria e shërbimeve, Zhvillimi
softuerik i bazuar ne shërbime
Java e pesëmbëdhjetë – Analiza e rasteve konkrete ne Kosove: Analiza e projekteve
softuerike te dhënë nga organizata te ndryshme ne Kosove.

Vërejtje: terminin e vlerësimeve intermediere e cakton mësimdhënësi sipas planifikimit të
lëndës që e ligjëron.
Metodat e vlerësimit:
4. Vijimi i ligjëratave dhe ushtrimeve: 10 pikë (5 ligjërata + 5 pikë ushtrime).
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5. Pjesës praktike – detyrat e shtëpisë: 40 pikë.
6. Pjesës me shkrim – testi: 50 pikë
Totali (max): 100 pikë
Pjesa me shkrim – testi: 50 pikë
Testi ka 25 pyetje dhe vlerësimi bëhet si vijon:
• Përgjigja e saktë: +2 pikë,
• Përgjigja e gabueshme: -1 pikë
• Pa përgjigje: 0 pikë
Për të kaluar provimin:
• Minimum nga vijimi 25%, pra 3 pikë
• Minimum nga pjesa praktike 25%, pra 10 pikë
• Minimum nga testi 25%, pra 13 pikë, dhe
• Shuma nga pika 1, 2 dhe 3 duhet te jetë më e madhe se 49 pikë

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: (mësimdhënësi cakton kriteret për vijimin e
rregullt në ligjërata dhe ushtrime dhe rregullat e mirësjelljes si:mbajtja e qetësisë në
mësim,shkyqja e telefonave celular,hyrja në sallë me kohë,etj.)
Litaratura shtesë dhe bibliografia: Nuk ka.

33

