
INSTALIMI I APLIKACIONIT
mBlock

Ju lutem ndiqni hapat sipas rradhes!



1. Fillimisht shkruani linkun e mëposhtëm në google:

http://www.mblock.cc/

Pamja që do të shfaqet pasi t’a keni shënuar linkun, do të duket si në vijim:

http://www.mblock.cc/


2. Klikoni në menynë ,,Software” si në figurën e mëposhtme:

Menyja ,,Software”



Pamja që do të shfaqet pasi të keni klikuar në menynë ,,Software”, do të duket si në vijim:

3. Tani klikoni këtu për të zgjedhur aplikacionin e duhur.



4. Klikoni këtu për të zgjedhur aplikacionin ,,mBlock 3”. 



5. Varësisht sistemit operativ që ka kompjuteri Juaj, Ju lutem zgjidhni atë përkatësin duke
klikuar te butoni ,,download”:

Njëra nga këto



6. Pasi të kemi klikuar ,,download” te njëri prej sistemeve operative, tani klikojmë këtu:



7. Tani duhet klikuar butoni ,,Run”:



8. Tani klikojmë butonin ,,Yes”:



9. Për të zgjedhur gjuhën “English”, klikojmë butonin “OK”: 



10. Tani klikojmë “I accept the agremment” dhe butonin “Next:



11. Tani zgjedhim folderin ku duam të ruajmë aplikacionin te butoni ,,Browse” dhe pastaj
klikojmë butonin “Next:



12. Për të krijuar një kopje të aplikacionit edhe në menynë ,,Start”, klikojmë butonin ,,Next”:



13. Për të krijuar një kopje të aplikacionit edhe në “Desktop”, klikojmë butonin ,,Next”:



14. Pasi jemi pajtuar me të gjitha kërkesat, për të instaluar aplikacionin ,,mBlock”, klikojmë
butonin ,,Install”:



15. Tani klikojmë butonin ,,Finish”:



16. Pasi kemi klikuar butonin ,,Finish”, tani hapet faqja e aplikacionit ,,mBlock”, e cila duket
si më poshtë:



,,Robots” është grupi i blloqeve që përdoret për programimin e mBot-it. 

Poashtu mund të përdoren edhe grupet e blloqeve ,,Control”, ,,Operators” dhe ,,Data/Blocks”.



Për të lidhur robotin ,,mBot” me aplikacionin ,,mBlock”, duhet te zgjedhim portin si në
figurën e mëposhtme:



Pasi të lidhet roboti me portin përkatës, do të ndizet drita e gjelbër si në figurën e mëposhtme:



Për të fshirë cdo kod nga truri i robotit, duhet të klikoni në ,,Upgrade Firmware” si më poshtë:
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