
In this chapter you will find:

 What is an operating system and what do we     
need it for? 

 What functions does it perform within the PC 
  and what features does it have?

 How can you perform a complete installation 
  of Windows 7 operating system?

 What do you have to do before and after you 
  install it to configure necessary options and 
  updates?

Në fund të këtij kapitulli ju do të 
jeni në gjendje:

1] Ta dini se cilat veçori i 
posedon dhe si punon sistemi 
operativ në kompjuterin 
personal.

2] Ta instaloni dhe konfiguroni 
sistemin operativ Windows 7 
duke u bazuar në nevojat tuaja 
dhe të shkollës suaj.

3] Konfiguroni opcionet dhe 
përditësimet (update) që të 
siguroheni se Kompjuteri juaj 
personal është i mirëmbajtur në 
mënyrë adekuate. 

INSTALIMI I [   ]
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HYRJE NË KAPITULL 

Sigurisht që keni pyetur veten: Si mund të realizojmë me kompjuter aq shumë veprime njëkohë-
sisht? Sigurisht që ju realizoni shumë aktivitete në të njëjtën kohë, apo jo? Lexoni emailat tuaj, 
hapni skedarë në programe të ndryshme, dëgjoni muzikë derisa jeni duke përpunuar tekste….të 
gjitha këto janë detyra të shpeshta që kompjuteri duhet t’i menaxhojë në mënyrë efikase. 

Në këtë kapitull do t’ua prezantojmë sistemin operativ, që paraqet softuerin më të rëndësishëm 
të kompjuterit dhe që është komponenta kryesore për koordinimin e përgjithshëm të opera-
cioneve, të pranojë dhe dërgojë informata nga tastatura në monitor dhe të kontrollojë pjesët 
periferike të Kompjuterit personal, siç janë shtypësit, skenerët, etj.
Përpos kësaj, sistemi operativ menaxhon resurset ashtu që ju t’i keni në dispozicion për të punuar 
me të gjitha aplikacionet e domosdoshme. 

Gjithashtu do të mësoni të gjithë hapat e nevojshëm për të kompletuar instalimin e sistemit 
operativ Windows 7 (sistemi operativ më i ri i Microsoftit) dhe veçoritë e tij kryesore, ashtu që 
të ndihmoni shokët tuaj dhe mësimdhënësit, që ata t’i njohin përparësitë që ky sistem operativ 
ofron dhe ta optimalizojnë përdorimin e Kompjuterëve personal. 
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15. Çfarë do të bëni nëse përballeni me një situatë emergjente në shkollë apo në shtëpi? 
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komponentëve apo 
programeve mund 
të kenë qasjen në 
resurse. 
Nisur nga zhvillimi i 
kompjuterëve në pesë 
vitet e fundit, sistemi 
operativ e mundëson 
që më lehtë të realizojmë detyra komplekse. 
Në këtë mënyrë, ata na ndihmojnë të 
menaxhojmë veprime të ndryshme në 
kompjuterët tanë. Siç mund të shihet, sistemi 
operativ është esencial për përdorimin e 
Kompjuterëve personal. 

Sistemi operativ është programi kryesor i të 
gjithë kompjuterëve. Ai është program i parë, 
i cili aktivizohet dhe i fundit që mbyllet në 
kompjuter. 
Ai kontrollon dhe menaxhon të gjitha resur-
set fizike të Kompjuterit personal, siç janë 
procesorët, memoria, pjesët periferike dhe 
programet që e mundësojnë punën e tij.                           
Me fjalë tjera, ai është si një lloj “drej-
tori” që organizon dhe koordinon se si 
do të punojnë komponentët fizike dhe                                  
resurset logjike. 
Secili aplikacion që punon në kompjuter, por 
edhe secila komponentë fizike që është e lid-
hur në të, siç janë miu apo tastatura, kërkojnë 
resurse në procesor (CPU Centrall Processing 
Unit-Njësia qendrore procesuese). 
Për shembull, kur ta lëvizim miun ne jemi 
duke e përdorur sistemin operativ. Ai është 
sistemi që vendosë radhën se si secila prej 

resurset logjike 

Resurset logjike paraqesin 
softuerin që përdoret nga 
Kompjuterët personal siç 
janë: grupet e programeve, 
instruksionet dhe rregullat 
kompjuterike për të ekzeku-
tuar një detyrë të dhënë në 
Kompjuter personal. 

ÇKA ËSHTË SISTEMI OPERATIV DHE PËR 
ÇFARË NA DUHET AI? Windows 7 menaxhon detyrat 

dhe resurset më lehtë dhe 
i optimalizon potencialet 
harduerike.

Këtu kemi përmendur disa shembuj se 
çfarë mund të realizojmë përmes sistemeve 
operative: 

  Vështrimi dhe menaxhimi i rrjeteve që 
kemi në dispozicion në shtëpitë apo klasët 
tona. 

 Të shtojmë pajisje të reja në Kompjuter-
in tonë personal. 

 Të zgjidhim problemet që eventualisht 
mund të paraqiten.

Sistemi operativ posedon vetëm disa veçori 
bazike. Është e qartë se pa të ne nuk mund 
ta startojmë dhe ta përdorim Kompjuterin 
personal. 
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Ju tashmë e dini se sistemi operativ është shumë 
i rëndësishëm për të siguruar funksionim efikas 
të Kompjuterit personal, andaj edhe kjo është 
arsyeja që do të diskutojmë mënyrën e instalimit 
të sistemit operativ Windows 7. 
Sigurisht që ju do ta instaloni atë në një 
kompjuter që tashmë e keni përdorur, pra para 
se të futni DVD është e nevojshme të ruani 
informatat që dëshironi në një disk të jashtëm 
(eksternal). Pastaj, do të filloni instalimin dhe do 
të transferoni prapë skedarët dhe do të ruani 
konfigurimet. 

efikas 

Efikasiteti nënkupton aftësinë 
për të poseduar diçka. Në 
këtë rast, komponentet e 
Kompjuterëve personnal 
duhet të jenë racionale dhe 
të afta të krijojnë efekte të 
veçanta, ashtu që të  optimal-
izojnë kohën dhe resurset.

Kërkesat minimale për të instaluar Windows 7 

Ju duhet të verifikoni se a janë në dispozicion komponentet vijuese:
 32-bit (x86) apo 64-bit (x64) deri në 1 Gigahertz (GHz) procesor apo më shumë. 
 1 or 2 gigabit (GB) RAM memorie (32-bit apo 64-bit) 
 Hapësira në diskun e fortë (hard disk)16 GB (32-bit) apo 20 GB (64-bit). 
 DirectX 9 pajisje grafike me kontroller WDDM 1.0 apo më të avansuar

Juve do t’u duhen pjesë shtesë harduerike, në mënyrë që të shfrytëzoni disa prej veçorive të avancuara siç 
janë. Monitori me prekje (touchscreen) apo Windows Media Center.

16. WorldWide Telescope: hulumtoni gjithësinë 
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01   Fillimisht është e nevojshme të instalo-
het Windows Easy Transfer, një aplikacion 
që mundëson transferimin e skedarëve nga 
Kompjuteri personal me sistem operativ Win-
dows XP në atë me sistem operativ Windows 7.
Për të instaluar këtë program vizitoni faqen 
zyrtare për shkarkime të Microsoftit, ku do të 
gjeni Windows Easy Transfer për Windows 7.
Mbani mend se edicioni i Windows Easy Trans-
fer do të respektojë gjuhën në të cilën është 
instaluar sistemi operativ Windows XP.

Para së gjithash, ju duhet ta specifikoni se a 
jeni duke përdorur Kompjuter personal të ri 
apo do të instaloni sistemin operativ në një 
kompjuter që tashmë është ka informata, e të 
cilat duhet të ruhen. 
Nëse Kompjuteri personal ka informata, që 
duhet të mirëmbahen, na duhet të ndjekim 
këtë procedurë:

Hapat paraprak për të instaluar sistemin operativ,                                     
mbrojtja e skedarëve dhe e akordimeve

   Windows 7 EDICIONET

Eksitojnë disa edicione të sistemit operativ Windows 
7, të cilat duhet të instalohen varësisht nga nevojat 
tona dhe aplikimi i Kompjuterëve personal. 
Ato përfshijnë versione për përdoruesit nëpër shtëpi 
dhe të tjera që janë në dispozicion për nevoja të 
mëdha të kompanive. 

Windows 7 ofrohen në gjashtë edicione:
1. Windows 7 Starter 
2. Windows 7 Home Basic
3. Windows 7 Home Premium
4. Windows 7 Professional
5. Windows 7 Enterprise
6. Windows 7 Ultimate

Veçoritë e secilit version mund të dallojnë, p.sh. 
versioni Home mundëson një kërkim të thjeshtë 
nëpër programet, dokumentet dhe faqet e për-
dorura më së shpeshti. 
Versioni profesional ofron më tepër mundësi për 
të punuar në rrjet, shfrytëzim të shpejtë dhe efek-
tiv të programeve në të njëjtën kohë, krijojë kopje 
të sigurta (backup) apo të riparojë lidhjen në rrjet. 
Për të instaluar ndonjërin prej këtyre edicioneve 
është e nevojshme të mbani në mend se kërkesat 
harduerike janë për të gjithë të njëjta. 
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Pasi që sistemi operativ të jetë instaluar ju 
duhet të ndiqni procedurat vijuese: 

02  Nga menyja Start ,  hapni 
Programet dhe pastaj përzgjidhni Windows 
Easy Transfer për Windows 7. 
Kur Windows Easy Transfer do të startojë, 
klikoni në Next për të filluar procesin. 

03  Në monitor do të paraqitet pyetja se 
cilën medium memorizues do ta përdorni 
për të bartur informatat. Tri opcione janë në 
dispozicion: Kablloja Easy për trasferim, rrjeti, 
Disk i fortë i jashtëm (Eksternal Hard drive) 
apo USB fllash memorie. 

04   Do të paraqitet pastaj dritarja “What PC 
is this?”  (Çfarë Kompjueri personal është ky? 
Pastaj është e nevojshme të përzgjidhni duke 
klikuar në The previous PC (Kompjuteri person-
al i mëparshëm) dhe mandej klikoni në Next 
(hapi i ardhshëm). 

17. Krijoni lojërat tuaja me fjlaë
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06  Dritarja e ardhme do t’ju pyes të për-
dorni një fjalëkalim (password) në mënyrë që 
të mbroni informatat.

07  Pasi të keni klikuar në Save (ruajeni) 
do të paraqitet një dritare ku do të mund 
të përzgjidhni se a dëshironi të regjistroni 
skedarin me akordimet e skedarëve që keni 
përzgjedhur.  Pastaj, Windows Easy Transfer do 
të kopjojë skedarët e përzgjedhur. 
Ky operacion mund të zgjasë disa minuta, 
varësisht nga numri i skedarëve dhe akordi-
met që keni përzgjedhur. 

05  Në dritaren Checking what can be trans-
ferred (verifkoni se çfarë mund të transfero-
het) do të shihni informata për përdoruesit e 
Kompjuterit tuaj personal. Pastaj tek secili për-
dorues do të jeni në gjendje të shihni profilet 
që mund të kopjohen dhe mund ta personali-
zoni (Customize) të përzgjedhurin. Duke kli-
kuar në kutitë verifikuese do të jeni në gjendje 
të përzgjidhni përdoruesit e Kompjuterit tuaj 
personal, të cilët dëshironi t’i transferoni nga 
Windows XP në Windows 7. 
Klikoni në Customize (personalizoni) dhe do 
të jeni në gjendje të transferoni opsionet. Pasi 
t’i keni përzgjedhur ato klikoni në Next (hapi I 
ardhshëm). 
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Argëtohuni dhe mësoni!
Gjeni edicionet e ndryshme të sistemit operativ Windows 7, 

duke gjetur fjalët e fshehura në fjalëkryq .

 Udhëzim! Mund të kërkoni në Internet për të marrë informata për edicione të sistemeve të 
ndryshme operative .

08  Dritarja vijues do t’iu informojë kur pro-
cesi të ketë përfunduar. 

05 Edicioni më i efikas dhe më i gjithanshëm i sistemit 

operativ Windows 7.
06  Thjeshtëson qasjen në programet dhe skedarët 

e përdorura shpesh, ashtu që përdoruesi mund të 

shpenzojë më pak kohë duke kërkuar dhe më tepër 

kohë duke kryer detyrat e tij. Nuk posedon një interfejs 

të përdoruesit apo Aero. 
07 Me anë të këtij edicioni përdoruesit mund të 

lidhen në mënyrë të sigurt në rrjetin e kompanisë 

përmes “Lidhu në domen”. Ofron mundësi më të mira 

për të punaur në rrjet. 

01 Ky është versioni që thjeshtëson përdorimin e 

llaptopëve, për shkak se nuk e pengon përdoruesin për 

të bërë atë që do. E thjeshtëson qasjen në rrjet me disa 

klikime dhe pa humbur shumë kohë. 
02 Sistemi më i ri operativ i Microsoft-it. 
03 Lejon krijimin e rrjetiti shtëpiak dhe mundëson më  

lehtë shkëmbimin e fotografive, videove dhe muzikës. 

Edicion  që lejon përvojat më të mira të argëtimit në 

shtëpi.
04 Edicion special për kompani që përmban 

të gjitha veçoritë e Windows 7 Professional.  

18.Njoftoni të gjithë mjeshtrit kryesor të  artit Peruvian 
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01  Futeni DVD insta-
luese në Kompjuterin 
personal. Instalimi i 
SO  Windows 7 do të 
startojë dhe do t’iu 
ofrojë konfigurimet 
dhe opsionet e para.

02  Duhet të përzgjidhni veçori në bazë 
të lokacionit tuaj gjeografik, në opsionet e 
ardhme: gjuha, zona kohore, dhe gjuha e 
tastaturës. 

03  Pastaj, do të duhet të shtypni tastin Install 
now (instaloni tash).

04  Do të duhet të pranoni Kushtet e Licensës 
duke klikuar në kutinë koresponduese dhe 
pastaj I Accept (I pranojë).

05  New or Upgrade Pastaj, duhet të 
përzgjidhni llojin e instalimit:

06  Gjithashtu duhet të përzgjidhni diskun 
memorizues (hard diskun), nëse keni më 
tepër se një, ku do të instaloni SO.

Instalimi i sistemit operativ       
Windows 7

Pasi që të keni mbrojtur informatat tuaja, 
mund të filloni konfigurimin e sistemit të ri 
operativ. 
Për ta realizuar këtë duhet ndjekur proce-
durën vijuese:

Konfigurimi

Konfigurimi është grup i të 
dhënave që përcakton vlerën 
e një variable të programit. 
Këto opsione përgjithësisht 
janë të definuara në fillim. 
Nëse konfigurimet nuk janë 
specifikuar nga përdoruesi 
programi apo sistemi do 
të startojë konfigurimet e 
zakonshme.

Vegëzat e rekomanduara

Për të zgjidhur çështjet më 
të shpeshta për instalimin e 
W7 vizitoni: http://windows.
microsoft.com/es-ES/win-
dows7/help
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12  Pasi që të keni përzgjedhur Zonën ko-
hore do të kaloni tek rrjetat. Nëse kompjuteri 
juaj është i lidhur në rrjet atëherë do të 
paraqiten tri opsione, ku duhet të përzgjidh-
ni rrjetin e punës dhe të anuloni opsionet 
e shtëpisë. Konfigurimi i grupit të shtëpisë 
(home) është i lokalizuar në modulin specifik 

të rrjeteve, sepse 
mund të jetë i rëndë-
sishëm për klasat e 
shkollës. 

këtë kurs, kjo gjithashtu do t’iu ndihmojë në 
mirëmbajtjen e kompjuterëve të shkollës. 

10  Pastaj, do të kërkohet të shkruani num-
rin serik të SO Windows 7, i cili është në 
certifikatën e Autenticitetit, që gjendet në 
shtëpizën e secilit Kompjuter personal.  

11  Përfundimisht, duhet 
të përzgjidhni njërën nga 
këto tri opsione në Win-
dows Update. Ne ju sygje-
rojmë të përzgjidhni “use 
recommended options” 
(përdorni opsionet e reko-
manduara).

07  Do të shihni dritaren për instalimin e SO 
Windows, e cila do të qëndrojë disa minuta, 
derisa SO të insalohet. 

08  Do të pyetni të përzgjedhni një emër të 
përdoruesit dhe të kompjuterit. Mbani në 
mend se të dy emrat nuk mund të jenë të 
njejtë.

09  Më vonë, të duhet dhënë një fjalëkalim. 
Është jashtëzakonisht e rëndësishme që secili 
kompjuter, në të cilin është instaluar SO, të 
ketë fjalëkalim. Siç do të shihni më vonë në 

Urime! Ju keni përfunduar instalimin e sistemit të ri operativ dhe 
Kompjuteri juaj personal është i gatshëm të punojë...

Emri i për-
doruesit dhe ai i 
Kompjuterit per-
sonal nuk mund 
të jenë të njejtë.

19. Mësoni si të krijoni posterë profesional me Publisher 
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të mund të kërkoni skedarët më parë të krijuar 
në Windows XP. Pasi që t’i keni gjetur këta ske-
darë, klikoni dy here në tad dhe pastaj shtypni 
Open. 
 
08  Windows Easy Transfer do të kërkojë nga 

ju të përdorni një fjalëkalim, të cili do të për-
dorni për të ruajtur informatat. 

09  . Pasi që të keni hapur skedarin, do të jeni 
në gjendje të shihni përdoruesit e njejtë, që 
kanë qenë në kompjuterin e bazuar në Win-
dows XP.

mediumin që do të përdorni për të mbrojtur 
informatat. 

05  Do të paraqitet dritarja What PC is this? 
(çfarë kompjuteri pesonal është ky), klikoni 
në New PC (Kompjuter personal i ri) dhe 
pastaj klikoni në Next.  

06  Do të paraqitet dritarja"Components of 
the  old PC" (komponentet e Kompjuterit të 
vjetër personal)  në një disk eksternal apo në  
njësi të USB-s. Përzgjidhni  YES duke klikuar 
në tastin e duhur. 

07 Një dritare shtesë do të hapet ashtu që do 

Nëse tashmë e keni përdorur Windows Easy 
Transfer është e nevojshme për të dhënë 

edhe njëherë ato informata në Kompjuterin 
personal.

Për të realizuar këtë ndiqni këtë procedurë:

01  Futuni (Log on) në Kompjuterin tuaj 
personal me Windows 7 me profilin e për-
doruesit. 

02  Përdorni i Windows 7 kërkimi i menqur 
(smart search) në menynë start dhe shkruani 
“Easy Transfer” dhe pastaj  do të paraqitet 
Windows Easy Transfer, klikoni në të. 

03  Në dritaren Welcome (mirë se vini) klikoni 
në Next.

04  Do të pyeteni se cilin medium do të 
shfytëzoni për të transferuar informatat. 
Do të keni tri opsione: kabllo Easy Transfer, 
rrjetin  një hard disk të jashtëm, dhe a USB 
Flash memorie. Përzgjidhni duke klikuar në 

Transferimi i skedarëve dhe 
akordimet e ruajtura
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11  Një dritare do të paraqes progresin e 
kopjimit.

12  Mbani në mend se këto procese mund 
të zgjasin, varësisht nga numri i skedarëve 
dhe akordimeve që keni përzgjedhur. 

13  Përfundimisht,  Windows Easy Transfer 
do t’iu informojë se procesi është përfunduar 
me sukses dhe do t’iu lejojë të përzgjidhni dy 
opsione: Vështroni se çka është transferuar 
dhe vështroni listën e programeve, që do të 
mund t’i instaloni në Kompjuterin e ri per-
sonal. 

10  Përzgjidhni profilet që dëshironi t’i im-
portoni dhe pastaj klikoni në tastin  Transfer.

Nga tani ju jeni të përgaditur të kryeni detyra me sistemin e ri operativ: 
WINDOWS 7

20. Krijoni logo 2.0 për blogun (ditarin) tuaj: 
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Këto pajisje mund të kenë mundësi të 
ndryshme të lidhjes së tyre në kompjuter. 
Edhe pse ekzistojnë disa modele të lidhjeve 
dhe të formateve, momentalisht shumica e 
pajisjeve posedojnë mundësinë lidhëse                    
   USB (Universal Serial Bus), që 
e lehtëson shumë lidhjen. 

pastaj shtypni tastin Connect, i cili do të jetë 
në dispozicion. 
Në rast se jeni lidhur në rrjet, Windows 7 
do të kërkojë që të shtypni fjalëkalimin, në 
mënyrë që të lidheni në të. 

 Një veçori tjetër e ofruar nga Windows 7 
është lidhja e shpejtë dhe e lehtë e pajisjeve në 
kompjuter

Një operacion shumë i 
shpeshtë që ne e realizojmë 
duke e përdorur Kompjuterin 
personal është lidhja e pajis-
jeve siç janë: miu, tastatura, 
ueb kamerat, shtypësit, kam-
erat digjitale, lapsat digjital etj, 
që na ndihmojnë të punojmë 
më me efikasitet. 

 Lidhuni në rrjet... dhe eksploroni në 
Internet

Rrjeti nënkupton lidhjen e dy apo më tepër 
kompjuterëve, që mund të shkëmbejnë 
resurset siç janë shtypësit, skedarët apo 
të ndajnë madje edhe lidhjet e Internetit. 
Kjo mund të realizohet përmes modemëve 
kabllovik apo rrejtit pa tela; pra Kompjuteri 
personal është i lidhur në ofruesit e Inter-
netit, që në fakt është një “megakompjuter” 
që na lejon të kemi qasje në Internet dhe të 
eksplorojmë në të. 
Sistemi zbulon mundësitë e lidhjeve, që 
qëndrojnë në  dispozicion në shkollë. Për t’u 
lidhur duke shfrytëzuar lidhjet pa tela, është 
e nevojshme të klikoni në ikonën Network, 
e cila gjendet afër orës në kompjuterin tuaj. 
Klikoni në rrjetin ku dëshironi të lidheni dhe 

Disa nga detyrat që mund t’i realizoni përmes
sistemit të ri operativ:

USB 

USB është një port lidhës, që 
mundëson lidhjen e pjesëve 
periferike në kompjuter, 
duke lejuar që t’i lidhni apo 
t’i deaktivizoni, duke mos 
pasur nevojë ta ristartoni 
Kompjuterin personal. Ajo 
është zbuluar në vitin 1996 
nga shtatë kompani: IBM, 
Intel, Northern Telecom, 
Compaq, Microsoft, Digital 
Equipment Corporation dhe 
NEC.
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Për shembull pasi që të keni lidhur pajisjen 
do të keni një audio lajmërim se një pajisje 
e re është lidhur dhe jeni në gjen-
dje të shihni një ikonë, e cila do të 
lajmërojë se pajisja është instaluar. 
Dy sekonda më vonë do të shihni 
lajmërimin vijues: : “The device 
has been installed correctly” 
(Kjo pajisje është instaluar ne 
sukses) dhe do të mund të 
kryeni detyrat tuaja. 
Sigurisht që do të dëshironi të 
përdorni ndonjë pajisje më të 
vjetër. Në atë rast, Windows 7 do 
t’iu ndihmojë në instalimin e saj. 
Në atë moment duhet të ofroni 
drajverët e asaj pajisjeje që janë 
ofruar nga prodhuesi.

Windows 7  i thjeshtëson detyrat edhe më 
tepër sepse kur të lidhin ndonjë pajisje në 
ndonjë portë të lirë USB do ta njohë atë 
dhe instalojë automatikisht dhe do të jetë e 
gatsme për t’u përdorur. 

Kur jeni duke përdorur pajisje memorizuese 
të jashtme (hard disk) duhet ta merrni në 
konsideratë se ato duhet të deaktivizohen 
në mënyrë të sigurt përndryshe rrezikohen 
të dëmtohen.  
Për të vepruar ashtu është e nevojshme 
të klikoni në “Remove device securely” 
(Largoni/Deaktivizoni pajisjen në mënyrë 
të sigurt). Pastaj do të paraqitet lista 
e të gjitha pajisjeve të lidhura. Pasi të 
keni klikuar në pajisjen që dëshironi ta 
deaktivizoni do të paraqitet një lajmërim 
se mund ta deaktivizoni atë në mënyrë të 
sigurt. 

21.Verifikoni “Të jetosh në bazë të vlerave tona”-udhërrëfyes arsimor
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Udhëzim i gjelbër
A e keni ditur se Windows 7 është i bazuar në teknologji të gjelbër, e cila përfshin rosot[ dhe zhvillimet e 
reja dhe kompjuter që mbrojnë mjedisin?
Kur të shikojmë një DVD duke e përdorur Windows 7 ne kemi reduktuar shpenzimin e energjisë. Si funk-
sionon kjo? DVD-ja rrotullohet 11% më pak sesa tek Kompjuterët personal që shfrytëzojnë sistem tjetër 
operativ, sepse në secilin rrotullim të saj lexon sasi më të madhe të informatave dhe i bartë ato në diskun e 
fortë të Kompjuterit personal. 
Windows 7 përmban një vegël që kontrollon se a është Kompjuteri personal duke i plotësuar kërkesat për 
shfrytëzim  efikas të energjisë. Për të verifikuar këtë ju duhet të ndiçni këtë procedurë:

Klikoni në Start meny > Shkruani CMD. Klikoni me 
tastin e djathë në CMD.EXE skedarin dhe përzgjedhni 
Execute as Administrator (ekzekutoni si administra-
tor). 
Pasi të jetë hapur dritarja shkruani powercfg –ener-
gy. Kompjuteri do të realizojë një test 60 sekondësh 
dhe do t’iu informojë për gabimet. 
Nëse doni të pranoni raport do të duhet të shkrua-

ni energy-report.html dhe pastaj do të jeni në gjen-
dje ta shihni atë. 

Mësoni duke u argëtuar!

Rradhitni shkronjat dhe gjeni fjalët krye-

sore të këtij kapitulli

AGOPIERTN ETSSMY

LINASTOALTIN

W7SINDWO 

EILF RRNETSFA

UOFTIGNRAIONC
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Kur posedojmë teknologji adekuate ne kemi 
shumëfishuar mundësitë për studim dhe hu-
lumtim.
Në shkollën e mesme, që gjendet në Bue-
nos Aires, një mësimdhënëse e shkencave të 
drejtësisë ka mbledhur nxënësit e saj të vitit 
të tretë, dhe ka organizuar një projekt për 
rëndësinë e punës. Duke 
iu falënderuar Internetit 
ata kanë hulumtuar për 
profesionet ekzistuese, 
duke filluar nga ato më 
tradicionale siç janë 
mjekët apo avokatët 
deri tek ato më të paza-
konta siç janë sfiduesit 
e demave (atraksion 
tradicional për vendet 
e Amerikës latine ku za-
konisht demat i ndjekin personat që mbajnë 
në duar një flamur të kuq) apo mbledhësit 
e kartonit (një profesion që u paraqit në Ar-
gjentinë si rezultat i krizës ekonomike të vitit 

PowerPoint, në mënyrë që t’ua prezantojnë 
familjeve të tyre se çfarë kanë hulumtuar. 
Kështu prapë kompjuterët u lejuan atyre të 
prezantojnë procesin studimor dhe atë duke 
u ndihmuar atyre të prezantojnë se çfarë u 
kanë mësuar nxënësit të tjerëve dhe vet-
vetes. 

2001 që ka të bëjë me mbledhjen e letrave 
nëpër rrugë, për t’i shitur pastaj ato me qël-
lim të përpunimit).
Kështu duke integruar teknologjitë e reja 
dhe duke adresuar tema të tilla për nxënësit, 
ata pyesin veten se cila do të jetë karriera e 
tyre e ardhme, puna në klasë ishte e pasur 

sikur për nga temat e 
trajtuara ashtu edhe për 
nga qëndrimet e shfaqu-
ra. Duke analizuar këngë, 
personalitete në pozita të 
ndryshme dhe duke hu-
lumtuar për të drejtat e 
punëtorëve, kompjuterët 
ndihmuan nxënësit duke 
e bërë temën më intere-
sante dhe të gjallë. 
Kur ata përfunduan anal-

izën e dërguan punën e tyre tek mësimd-
hënësja duke e shfrytëzuar programin për 
përpunim të teksteve Microsoft Word. Pre-
zantimet i përgatitën përmes Microsoft 

SHKËMBIMI I PËRVOJAVE. 
"Vlera e punës"

Të qeshim në vete!

22. Windows Live Messenger: më tepër se bisedë 
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Shpenzoni disa minuta dhe kthehuni tek ajo që keni mësuar!

A. Mundohuni me fjalë tuaja ta definoni se çka është “sistemi operativ”:

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

B. Shkruani në tabelë se cili version i sistemit operativ është i instaluar në kompjuterin tuaj dhe ata të shkollës, në 

mënyrë që të organizoni detyrat instalues për Windows 7. Cilat informata do të na duhen për të mbrojtur secilin 

Kompjuter personal? Cilin lloj të transferimit do të shfytëzoni? Merrni shenimet tuaja dhe organizoni detyrat tuaja! 

C. Shkruani këtu tri veçori karakteristke të sistemit të ri operativ Windows 7

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

D. Rishikoni hartën konceptuale të kapitullit dhe përmbajtjen në mënyrë që ta lexoni prapë për të sqaruar dyshimet 

që keni

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

    Computer          Current Operating System     Files and settings that need to be protected       Transfer Method

1
2
3
4
5

Mos ndonjëra prej 
pajisjeve të instaluara në 
Kompjuterin tuaj personal 
nuk është duke punuar 
që kur keni instaluar  SO 
Windows 7?
Gjatë instalimit të sistemit të ri operativ 
mund të paraqiten disa probleme, por ato 
mund të zgjidhen shpejt dhe lehtë. Është 
e mundur që ndonjë pajisje e Kompjuterit 
personal, siç janë monitori, kartela e zërit 
apo shtypësi nuk funksionojnë pas kalimit 
në SO Windows 7. Si mund ta riparojmë 
këtë? Para së gjithash, mundohuni ta 
instaloni prapë atë pajisje. Nëse ajo nuk 
punon, do të duhet të verifikoni drajverët 
(softuerin) e asaj pajisjeve, gjegjësisht të 
verifikoni se mos prodhuesi është duke 
ofruar version më të ri të drajverëve që 
mund të funksionojnë me Windows 7. Në 

atë rast mund të kërkoni për drajver 
adekuat në faqen e Internetit të 

prodhuesit. 
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8. Cilat lloje të instalimit ofron Windows 7?

a. Të ri

b. Të ri dhe kalim

c. Kalim

9. Emri i përdoruesit dhe ai i kompjuterit që ne i 

përzgjedhim pas instalimit të sistemit të ri opera-

tiv mund të jenë të njejtë. 

a. E saktë

b. E pasaktë

c. E padefinuar.

10. Njëra nga veçoritë e shumta të SO Windows 7 

është që i lejon përdoruesit lidhje të shpejtë dhe 

të lehtë të pajisjeve në Kompjuterin personal. 

Cilin portë të lidhjeve shumica e pajsijeve mo-

mentalisht e përdorin?

a. COM1

b. ZIF

c. USB

kemi në dispozicion në diskun e fortë (hard disk) 

për të instaluar Windows 7 (64-bit)?

a. 32 GB

b. 16 GB

c. 20 GB

6. Për cilat aplikacione na duhet të kemi më tepër 

kërkesa harduerike krahasuar me kërkesat mini-

male të përgjithëshme për të instaluar  SO Win-

dows 7?

a. Monitorët prekës (Touchscreen) 

b. Aplikimi komplet i Windows Media Center

c. Monitorët prekës  dhe aplikimi komplet i Win-

dows Media Center.

7. Pse dizajnimi i Windows 7 është i bazuar në 

teknologji të gjelbërt?

a. Për shkak se është prodhuar në zhvillimet e reja 

që mbrojnë mjedisin.

b. Për shkak se përdorë brez të ri të ngjyrave për 

sistemin operativ. 

c. Asnjëra nga të përmendurat më lartë nuk është 

e saktë.

1. Çka është sistemi operativ?

a. Pajisja kryesore harduerike

b. Programi kryesor i Kompjuterëve personal

c. Një aplikacion argëtues

2. Si quhet sistemi më i ri operativ i Microsoftit?

a. Windows XP

b. Windows 2000

c. Windows 7

3. Sa edicione ka sistemi më i ri i Microsoftiti?

a. Gjashtë

b. Tri

c. Katër

4. Si quhet aplikacioni që mundëson të mbrojmë 

informatat tona në kompjuter para se ta instalo-

jmë sistemin e ri operativ?

a. Windows Easy Transfer

b. Information Protection Wizard

c. Windows Transfer

5. How much free space do we need to have in 

our hard disk to install Sa hapësirë të lirë duhet të 

Vetë testimi
Përgjigjuni në pytësorin vijues dhe verifikoni se sa keni mësuar në këtë kapitull. 

23. Dizajnoni posterë shumë origjinal të rrugës




