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Kompjuterët e QNP (qendra për ndërtim professional) për siguri të sistemit e kanë të instaluar 

programin “Deep Freeze”. Ky është një program i cili në momentin kur aktivizohet e bën një lloj 

fotografimi të pjesëve të hard diskut. Të gjitha konfigurimet, programet, shënimet, instalimet, 

virusët, programet e padëshiëuara etj. do të fshihen me restartimin e kompjuterit. Pra, secilën 

herë që kompjuteri restartohet ai kthehet në gjendjen në të cilën ka qenë kur është aktivizuar 

program “Deep freeze”. Fjala Deep Freeze në gjuhën shqipe përkthehet si “ngrirje e thellë” dhe 

nënkuptohet që ky program i “ngrinë” particionet apo edhe të gjithë hard diskun.  

Pasi që kompjuterat tuaj kane mundësi të mbajnë shënime të ndryshme, preferohet që hard 

disqet e tyre të jenë të ndarë në dy particione. Particioni C: i cili është “ngrirë” prej programit si 

dhe particioni D: i cili është lënë i shkrirë.  

 

Kështu, të gjitha shënimet që i ruani në particionin D: do te jenë të mbeten aty si dhe “My 

Documents” është bartur në particionin D: në mënyrë që të mund të ruani shënime.  Të gjitha 

shënimet tjera që i ruani në particionin C: duke përfshirë desktopin, faqet e preferuara ne 

shfletues (browser), konfigurimet e ndryshme të programeve, përditësimet e Windowsit, 

përditësimet e antivirusit etj, nuk do të ruhen pas restartimit të kompjuterit. Për cdo ndryshim që 

mendoni se është i nevojshëm, si: ndonjë program i ri që duhet instaluar apo fshirë, ndërrimi i 

faqes së fillimit në shfletues, ndërrimi i pamjes së desktopit, përditësimi i sistemit operativ etj 

duhet të ndiqet procedura vijuese.  

Së pari duhet që programin “Deep Freeze” ta ç’aktivizojmë përkohësisht duke e klikuar ikonën e 

programit dy herë duke e mbajtur të shtypur tastin “SHIFT”.  Mbani mend tastin “SHIFT” sepse 

pa e shtypur atë nuk mund t’i qaseni programit.  
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Pas kësaj duhet ta shkruani fjalëkalimin i cili kërkohet që të mund të bëni çfarëdo ndërrimi. Në 

dritaren vijuese e zgjedhni opcionin “Boot Thawed”. 

 

Pas shtypjes së tastit OK do ta merrni porosinë e cila tregon se kompjuteri juaj është “shkrirë” 

pas restartimit.  
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Tani mund ta restartoni kompjuterin dhe t’i bëni ndryshimet e nevojshme. Për tu siguruar se 

komjuteri ka startuar i “shkrirë” e shiqoni prap ikonën e tij e cila tani duhet ta ketë një x të kuq si 

në figurën e mëposhtme. Në kohën kur programi është i ç’aktivizuar duhet pasur kujdes në 

siguri sepse sistemi operativ nuk është i mbrojtur. Pra, mos lidhni USB (flash) të cilat mund të 

jenë potencialisht të infektuara, mos hapni faqe të dyshimta, kujdesuni gjatë hapjes së 

dokumentave të bashkangjitur në email etj. Në këtë kohë kur programi nuk është aktiv 

preferohet që të bëhet përditësimi i sistemit operativ Windows si dhe i antivirusit. Natyrisht 

preferohet që këto përditësime të bëhen manualisht dhe kurrsesi të lihen të kryhen në mënyrë 

automatike. Kur të kryhen përditësimet kompjuteri duhet restartuar ashtu që përditësimet të 

instalohen.  
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Pasi të kryhen ndërrimet e nevojshme programi duhet aktivizuar përsëri në mënyrë që ta kemi 

komjuterin e mbrojtur. Aktivizimi i programit bëhet ngjashëm më ç’aktivizimin e tij. Pra startohet 

programi në ikonën e tij duke e mbajtur të shtypur tastin “SHIFT”, ipet fjalëkalimi dhe zgjidhet 

“Boot Frozen” si në foton vijuese. 

 

Pas kësaj shtypni Ok dhe e restartoni kompjuterin. Mos harroni se pa restartim programi “Deep 

Freeze”, nuk është ende i aktivizuar. 

Nëse doni ta ndërroni fjalëkalimin e programit “Deep Freeze”, atë mund ta bëni kur ta keni 

startuar programin dhe shtypni “Password” si në figurën e mësipërme.. 
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Pastaj e vendosni dy herë fjalëkalimin e ri ne fushat përkatëse “Enter New Password” dhe 

“Confirm Password”. Ju lutem të keni kujdes kur e ndërroni fjalëkalimin sepse nuk ka 

procedurë të gjetjes së fjalëkalimit nëse e harroni atë.  
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