
SHTOJCA
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Këtu do të gjeni propozime për krijimin e një skuadre efikaset për mbështetje teknike në shkollë. Eksploroni materialet dhe shfrytëzoni ato më të 
përshtatshmet për të përmbushur detyrat tuaja të përditshme. 

01  Njihni çështjet më të shpeshta të shkollës.

Krijoni një propozim të ri dhe gjeneroni një rast studimor, i cili do t’iu lejojë të futeni edhe më thellë në çështjet më të shpeshta me të cilat përballen 
njerëzit nga shkolla juaj. Këtu do t’iu ofrojmë pyetjet e mundshme për të pyetur. 

KARTELAT E PUNËS 

Emri (opcional):                                       Kursi:

1. A gjeni probleme kur i përdorni 
Kompjuterët personal të shkollës suaj?

 Gjithmonë 
 Shpesh
 Nganjëherë 
 Kurrë

2. What is the most frequent kind of issue Cilat 
janë llojet e çështjeve/sfidave më e shpeshtë?

 Nuk di si ta përdori Kompjuterin per-
sonal

 Kompjueteri nuk reagon dhe shfaq me-
sazhe të gabimeve

 Tastatura apo miu nuk punon në mën-
yrë të rregulltë

 Kompjuteri është shumë i ngadaltë
 Kompjuteri është shumë i zhurmshëm

3. Dëshironi të mësoni se si të shfytë-
zoni më mirë teknologjinë? 

 Po 
 Jo

Mësimdhënsi Nxënësi
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 Name                   Shift                 Monday             Tuesday           Wednesday          Thursday            Friday

Julián
Morning

Afternoon

Afternoon

Afternoon

Afternoon

Afternoon

Morning

Morning

Morning

Morning

Morning

02  Organizoni disponueshmërinë e skuadrës teknike mbështetëse!!

Për të krijuar një organizim më të suksesshëm përcaktoni se kush dhe në çfarë kohe do të jetë në shkollë, gjatë ditëve të caktuara, duke ofruar asistencë 
dhe mbështetje teknike për nxënësit dhe mësimdhënësit. Pas krijimit të këtij orari do të mund ta lajmëroni komunitetin e shkollës për disponueshmërinë 
e skuadrës mbështetëse, duke lehtësuar kështu komunikimin kur paraqiten vështirësi. 
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03  Preni apo kopjoni këto foto për t’i bërë detyrat e skuadrës teknike mbështetëse më mirëdashëse dhe më 
argëtuese.

This PC has been repaired by:
If you have PC issues, 

please contact:
ou have PC issues, 
please contact: This PC has been cleaned on:

This PC has been repaired by:
If you have PC issues, 

please contact:
you have PC issues,

please contact: This PC has been cleaned on:

as been repaired by:

This PC has been repaired by:
If you have PC issues, 

please contact:
you have PC issues,

please contact:
This PC has been cleaned on:
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04  Lista verifikuese e skuadrës teknike mbështetëse

Përdorni këtë kartelë për të diagnozuar gjendjen e Kompjuterit personal dhe shpërndani informatat tek anëtarët tjerë të skuadrës

Date

PC

TASK

Go to Activity Center

Check Windows Update status

Check resource monitor

Check accounting history

Execute a full PC scan

REMARKS
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05 Masat dhe rregullat e përdorimit grupor të Kompjuterëve personal

Përpiloni një poster ku mund të përmendni masat dhe rregullat për shfrytëzim korrekt të Kompjuterëve personal. Këtu mund të gjeni shembuj për 
rregullat që duhet marrë në konsideratë. Kopjoni ato dhe shtoni rregullat tuaja. 

Kur t’i përdorni kompjuterët personal, DUHET TË MARRIM NË KONSIDERATË:

01 Shkyqni Kompjuterët personal në mënyrë të rregullt.

02 Verifkoni a ka fletë para se t’i shtypni ato.

03 Deaktivizoni pajisjet në mënyrë të sigurtë.

04 Punoni në mënyrë higjienike me Kompjuterët personal dhe mos harroni të lani duart tuaja 

dhe evitoni ngrënien e ushqimit dhe pijet. 

05 Ruani punët në dosje të organizuara.

06 _______________________________________________________________

07 _____________________________________________________________
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06  Idetë dhe projektet që mund 
të realizohen nga skuadra teknike 
mbështetëse
 
Me dijen e grumbulluar, skuadra 
mbështetëse teknike e shkollës suaj mun-
det të shndërrohet në shembull sa i përket 
teknologjisë së re të Informimit dhe të Komu-
nikimit. Përpos detyrave të ndërlidhura me 
masat preventive për Kompjuterët personal, 
mirëmbajtja dhe zgjidhja e problemeve, 
skuadra mund të kryejë edhe aktivitete që 
promovojnë shfrytëzimin e Kompjuterëve 
personal dhe përkrah procesin mësimor 
përmes teknologjisë. 

Këtu i ke disa udhëzime:

Fondi i shkollës

Krijon një bazë të të dhënave me faqe interesante 
të Internetit, të cilat mund të shfrytëzohen nga 

nxënësit dhe mësimdhënësit. Do të ishte e shkëlqer 
të ceken kategoritë e faqeve siç janë: fjalorët online, 
enciklopeditë tematike, tutorët online, faqet e inter-
netit për të shkarkuar ilustrimet, gazetat nga e gjithë 
bota etj. Gjithashtu mund të ndani lëndët varësisht 
nga kurrikulumi i shkollës dhe kërkoni ndihmë nga 

mësimdhënësit nga kjo fushë. 

Shfytëzoni vegëzat që keni 
mbledhur në këtë kurs për 

të pasuruar fondin e shkollës 
suaj!

Ditari për klasën tuaj

Duke krijuar një blog (ditar) për klasën 
tuaj mund të promovoni aplikimin e 

teknologjisë në një mënyrë të lehtë dhe të 
përshtatshme. Aty do të mund të postoni 

lajme për tema të ndryshme, të mbani 
ditar për grupin, të publikoni faqe të 

Internetit, postoni lajmet më të reja dhe të 
ngarkoni fotot e nxënësve. Ekzistojnë plat-
forma të shumëfishta dhe vegla për të kri-
juar një blog (ditar) në rrjet dhe kjo do të 

na lejojë të ngarkojmë resurse. Anëtarët e 
ekipit teknik mbështetës mund të defino-

hen si administrator për të koncentruar 
shkrimin e ditarit të klasës. Në ndërkohë, 

nxënësit tjerë mund të shkruajnë komente 
ditore dhe të promovojnë shkëmbimin e 

skedarëve në mes anëtarëve të grupit.    
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Materialet mësimore të Klubit për Mbështetje Teknike (KMT)

Një mënyrë për të lejuar hyrje në teknologjinë e re të Informimit dhe të Komunikimit në shkollë, është të zhvillo-
jmë resurse që do t’u mundësojnë adoleshentëve dhe mësimdhënësve të mësojnë se si të shfrytëzohen pajisjet. 
Pra, mund të gjeneroni udhërrëfyes për mësimdhënie, të cilët në mënyrë të qartë dhe të lehtë sqarojnë proceset 
bazike siç janë: Si të shtypet një dokument, si të shkyçet në mënyrë të sigurt Kompjuteri personal, çfarë të vepro-

het nëse përballemi me një problem, si të përgatisim një prezantim dhe si të krijojmë një tabelë. 
Pavarësisht nga ajo se thjeshtë disa aspekte mund të jenë, do të gjeni shokë të shkollës, të cilët nuk do të jenë aq 

të familjarizuar me teknologjinë dhe materialet që do t’i përgatitni do të jenë shumë të dobishme. 
Mendoni bashkë me skuadrën për mbështetje teknike për formatet më të mira për shkollën tuaj. Ju mund të 

krijoni një ueb faqe për këtë. Vlerësoni nevojat e komunitetit të shkollës dhe angazhohuni të prodhoni materiale 
mësimore për të gjithë. 

Kurs i shkurtë për një temë 
specifike

Një mundësi për t’u pozicionuar si mësimdhënës 
i mbështetjes teknike në shkollë, është të organi-
zoni kurse të shkurta për një temë specifike, e cila 

do të kontribuojë në arsimin e nxënësve dhe të 
mësimdhënësve. Së bashku me shokët e shkollës 

mund të mendoni se për çfarë përmbajtje dhe 
vegla të kompjuterëve ka nevojë komuniteti i 

shkollës. Kështu synohet të favorizohet përdorimi 
më i  mirë i kompjuterëve, sa i përket mirëmba-

jtjes fizike dhe prezantimit të teknologjive të reja 
që do të shfrytëzohen në procesin e mësimd-

hënies dhe mësim nxënies. Këto kurse të shpejta 
mund të jenë të drejtpërdrejta apo virtuale dhe 

mund të përgatiten nga një apo më tepër anëtar 
të secilës skuadër mbështetëse teknike në për-

puthje me disponueshmërinë dhe dijeninë e tyre. 

Mendoni se si e dobishme mund të jetë kjo 

iniciativë për shkollën!   
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PPSH për kabinetet e kompjuterëve

Shumë faqe të Internetit kanë rubrikën e tyre 
FAQ- Frequently Asked Questions (Pyetjet e 

parashtrua shpesh -PPSH), me qëllim të sqarimit 
tek përdoruesi i dyshimeve potenciale, që ata 
mund të kenë, në kohën kur janë duke eksplo-
ruar faqen. Kështu, pyetjet që mund të paraq-

iten në një kontekst të veçantë, janë të zgjidhura 
shpejt dhe lehtë, duke eliminuar kështu penge-
sat dhe xhirot në komunikim. Në këtë kontekst 
mund të krijoni një listë të pyetjeve që më së 
shpeshti parashtrohen nga përdoruesit, dhe 

që përballen me çështje të zakonshme apo me 
të tjera që paraqiten kur janë duke shfrytëzuar 

Kompjuterë personal në kabinetin e tyre. Në 
këtë mënyrë shumë probleme të thjeshta mund 

të eliminohen pa pasur nevojë të pranojmë 
një ndihmë të drejtpërdrejtë nga ndonjëri prej 

anëtarëve të skuadrës mbështetëse teknike. 
Për të realizuar këtë mund t’i ndihmoni vetës 

duke krijuar përmbajtje me Pyetjet e parashtrua 
shpesh –PPSH.

Enciklopedia e skuadrës 
mbështetëse teknike

Krijimi i një lloj “enciklopedie” është një mundësi 
për të krijuar një sistem të njohurive për skuadrën 

teknike mbështetëse, duke përfshirë në të edhe 
njohuritë paraprake të grumbulluara apo ato 

që do të grumbullohen pas përfundimit të këtij 
kursi. Njëra prej mundësive është përfshirja e një 
vegle të Kompjuterëve personal  Web 2.0, e cila 
është e njohur si “wiki”. Kjo lejon bashkëpunimi 

gjatë shkrimit ashtu që secili anëtar i skuadrës do 
të ndihmojë duke krijuar grupe të materialeve, 
të cilat do të jenë në dispozicion për të gjithë. 

Kjo është një mënyrë interesante e prodhimit të 
materialeve të dobishme, me qëllim të pasurimit 
të detyrave teknike mbështetëse. Kjo gjithashtu 
mund të jetë një mundësi interesante kur kemi 

përfshi në kuadër ndonjë anëtar të ri. 
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1. Udhëzime për teknologjitë aktuale dhe të atyre me nevoja të veçanta: http://www.microsoft.com/latam/educacion/alianzaporlaeducacion/docentesinnovadores/accesoynecesidades.mspx

2. Fjalor online i regjioneve latine: http://www.tubabel.com/

3. Mësoni si të krijoni përmbajtje elektronike: http://www.podcastellano.es/como-hacer-podcast

4. Udhëzim si ta konvertojmë format matematikore online: http://www.convertworld.com/es/

5. Photosynth: krijoni 3D skenarë me foto http://photosynth.net/default.aspx 

6. Dërgoni kartela virtuale me muzikë dhe foto: http://www.postcard.fm/

7. Çka është RSS? http://www.devjoker.com/asp/indice_contenido.aspx?co_grupo=TRSS

8.   Eksploroni këta udhëzues arsimor për shkencëtar të vegjël: http://www.papalote.org.mx/papalotemuseo/guiaeducativa.html

9.   Mbrojtja e fëmijëve: resurse për navigim të sigurt: http://download.live.com/familysafety

10. Pyetni topin e kristaltë për të ardhmen tuaj: http://horoscopo.excite.es/sorpresas/bolacristal

11. Referohuni tek këto teknologji të reja grafiqe informative: http://www.consumer.es/tecnologia/infografias/?pagina=1

12. Bëni një xhiro virtuale përmes Machu Picchu: http://www.mp360.com/

13. Mësoni më shumë me kursin Access 2007: http://office.microsoft.com/training/Training.aspx?AssetID=RC102739893082&CTT=6&Origin=RC102739893082

14. Krijoni qeshjet tuaja: http://www.imaxenes.com/smileys/

15. Çfarë do të bëni nëse përballeni me një situatë emergjente në shkollë apo në shtëpi? http://www.rena.edu.ve/SegundaEtapa/ciudadania/indexEmer3.html

16. WorldWide Telescope: hulumtoni gjithësinë http://www.worldwidetelescope.org/

17. Krijoni retë tuaja: http://www.wordle.net/

18. Njoftoni të gjithë mjeshtrit kryesor të Peruvian : http://www.losgrandesmaestros.com/index.html 

19. Mësoni si të krijoni posterë profesional me Publisher http://office.microsoft.com/training/training.aspx?AssetID=RC102448623082 

20. Krijoni logo 2.0 për blogun tuaj: http://web2.0stylr.com/stylr.aspx

21. Verifikoni “Të jetosh në bazë të vlerave tona”-udhërrëfyes arsimor: http://recursos.miportal.edu.sv/repositorio/images/Recursos/Padres%20y%20Madres/valores%20ok.pdf

22. Windows Live Messenger: më tepër se bisedë http://download.live.com/messenger

 VEGËZAT (LINQET) E INTERNETIT
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23. Dizajnoni posterë shumë origjinal të rrugës: http://www.streetsigngenerator.com/ 

24. Dëgjoni Eduardo Galeano duke lexuar storiet e tij: http://www.radioteca.net/verserie.php?id=3537

25. Bloginmi me Windows Live Writer është më i lehtë:http://download.live.com/writer

26. Krijonin foto atraktive: http://www.photo-notes.net/

27. Mësoni për kulturën para Kolumbiane: http://mod.precolombino.cl/mods/culturas/ 

28. “Klasa virtuale”:kure falas për mësimdhënës http://www.microsoft.com/argentina/educacion/alianzaporlaeducacion/aulavirtual/aulavirtual.aspx

29. Ndërtoni dominot tuaja dhe gjuani ato poshtë!: http://www.drawminos.com/

30. Koleksioni pedagogjik për biblotekën virtuale: http://www.ceducar.org/CEDUCAR/index.php?option=com_content&view=article&id=164&Itemid=56 

31. Semblio: mënyrë e re për të krijuar përmbajtje të reja ineraktive http://www.microsoft.com/learningspace/semblio/Default.aspx

32. Shtoni një njehësues për faqen tuaj: http://www.countdown2zero.com/

33. Audiobooks: një mënyrë tjetër për t’u afruar letërsisë. Dëgjoni ato: http://www.medellin.edu.co/sites/Educativo/Estudiantes/Noticias/Paginas/AudioLibros.aspx

34. Eksploroni fotot: vegël e fortë audiovizuale  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=92755126-A008-49B3-B3F4-6F33852AF9C1&displaylang=es

35. A është faqja poshtë apo jeni ju? Testoni atë: http://estacaido.com/

36. Ide për panair të shkencës: http://www.museodecienciaselsalvador.org/museo/index.php?option=com_content&view=category&id=35&Itemid=55

37. Gjeini atë që ju duhet përmes Bing; Ekplorues i ri: http://www.bing.com/

38. Merrni fotot tuaja më të hareshme: http://www.loonapix.com/effector

39. Si funksionon syri i njeriut? Mësoni për sistemin optik: http://www.perueduca.edu.pe/recursos/modulos/secundaria/cta/ojo-humano/el-ojo-humano.swf

40. Përfitoni ndihmë përmes OneNote: http://office.microsoft.com/home/video.aspx?assetid=ES101860093082&width=884&height=540&startindex=0&CTT=11&Origin=HA101860083082

41. Fjalë të panjohura? Verifikoni: http://readingtest.sytes.org/

42. Të luajmë me gramatikë! http://cvc.cervantes.es/aula/pasatiempos/pasatiempos1/default.htm#01

43. Organizohuni me Windows Live: online kalendari dhe ditari http://calendar.live.com/

44. Doni të bëheni Jackson Pollock?  Zhvillonin mendjen tuaj dhe vizatoni si ai: http://www.jacksonpollock.org/ 
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45.  Udhëtimet virtuale: një mënyrë tjetër për të parë botën www.eduteka.org/ViajesVirtuales1.php

46. MS Office resurset e klasës: http://coleccion.educ.ar/coleccion/CD6/contenidos/index.html

47. Çfarë ngjyre do të jenë sytë e fëmijëve tuaj? Bëjeni testin: http://museum.thetech.org/ugenetics/eyeCalc/eyecalculator.html

48. Si ta shkruajmë një lajm? http://suscripciones.latercera.cl/medio/articulo/0,0,38035857_0_192971354,00.html

49.   Shiheni botën përmes hartave dhe Live Maps: http://maps.live.com/

50. Shikojeni këtë orë unike: http://www.humanclock.com/clock.php

51.   Forconi anglishten tuaj me këtë fjalor vizual online: http://visual.merriam-webster.com/index.php

52. Mësoni të luani në Gaming.net: http://www.microsoft-gaming.net/

53. Mos flini para monitorit. Këtu e keni alarmin online të orës: http://kukuklok.com/

54. Udhërrëfyes i aktiviteteve për të punuar koncepti i demokracisë: http://www.intermonoxfam.org/cms/HTML/espanol/1150/guia_contenidos.pdf

55. Provoni SkyDrive: USB flesh memoria online: http://www.microsoft.com/latam/windows/windowslive/products/skydrive.aspx

56. Doni të dini se prej cilave vende është vizituar blogu juaj?http://flagcounter.com/

57. Filloni një udhëtim artistik përmes një skice: http://www.artecompo.com/index.html 

58. Windows Live Messenger Shfytëzoni skedarët dhe dosjet e shkëmbyera: http://www.configurarequipos.com/doc689.html

59. Vizatoni si Pikaso në më pak se 5 minuta: http://www.mrpicassohead.com/

60. Shfytëzoi vizatimet komike si resurse mësimore: http://www.leoloqueveo.org/comicweb/index.html

61. Vizitoni VIRTUAL STIC. Portali i ri i dijes http://www.vstic.com/

62. Efekte për fotot tuaja: http://www.photofunia.com/

63. Bëhuni gati për këto ushtrime të mbldhjes dhe zbritjes: http://www.pekegifs.com/pekemundo/sumas/sumas.htm

64. Provone Office Live Workspace: http://workspace.officelive.com/?cloc=es-ar

65. Shndërroni zërin tuaj në tekst të shkruar: http://www.readthewords.com/

66. Përmirësoni orët tuaja me Mouse Mischief : http://www.microsoft.com/latam/multipoint/mouse-mischief/contest/default.aspx 

67. Fjalor vizual për të mësuar fjalë të reja: http://www.leoloqueveo.org/inicio.htm

68. Organizoni një puntori për veglat mësimdhënëse të Office: http://www.microsoft.com/latam/educacion/cursos/THE/Cursos/THE/contenidos/main.html

69. Konsultoni tabelën periodike online: http://www.ptable.com/
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70. Kurs bazik për rrjetat: http://www.microsoft.com/latam/educacion/cursos/RB/Cursos/RB/contenidos/main.html

71. Propozime për të zgjeruar fjalorin për çdo ditë: http://www.undiaunapalabra.com/

72. Si t’i krijojmë grafiqet në Excel? http://office.microsoft.com/training/training.aspx?AssetID=RC101757363082

73. Të formojmë fjalë me këto aplikacione online! http://adhesiontext.com/

74. Krijoni filma përmes Movie Maker: http://www.microsoft.com/spain/windowsxp/using/moviemaker/videos/create.mspx

75. Makinë kërkuese për video arsimore  http://www.educaguia.com/VIDEOSEDUCATIVOS/

76. Krijonin fotonovelat tuaja: http://comiqs.com/index.html

77. Konsultoni UNESCO Thesaurus: http://databases.unesco.org/thessp/

78. Gjeni shumë vizatime për t’i shtypur: http://www.dibujosparacolorear.info/ 

79. Eksploroni këtë manual për mjedisin - Environmental Education : http://www.unescoeh.org/ext/manual/html/portada.html

80. Krijoni storie tuaja të animuara: http://goanimate.com/

81. Një xhiro virtuale nëpër "Museo de Bellas Artes" të Buenos Aires: http://www.aamnba.com.ar/audioguia/

82. Krijoni trungun tuaj familjar: http://www.miparentela.com/
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Kaptiulli 2
1. b
2. a
3. c
4. c
5. b
6. b
7. a,b,c
8. a,c
9. b
10. b

Kaptiulli 3
1. b
2. c
3. a
4. a
5. c 
6. c
7. a
8. b
9. b
10. c

Kaptiulli 4
1. b
2. b
3. a
4. b
5. a
6. b
7. c
8. a
9. b
10. a

Kaptiulli 5
1. b
2. c
3. b
4. a
5. c
6. a
7. b
8. a
9. a,c
10. b

Kaptiulli 6
1. b
2. c
3. a
4. b
5. c
6. a
7. b
8. a
9. b
10. c

Kaptiulli 7
1. c
2. b
3. b
4. b
5. a
6. b
7. a
8. c
9. a
10. b

Kaptiulli 8
1. c
2. b
3. b
4. c
5. a
6. c
7. b
8. a
9. b
10. a

Kaptiulli 9
1. b
2. c
3. b
4. c
5. a
6. c
7. b
8. c
9. b
10. b

Kaptiulli 10
1. b
2. b
3. b
4. b.
5. b.
6. c
7. c
8. a
9. b
10. a

LOJËRA VETË 
VLERËSUESE
Përgjigjet e sakta Zgjidhjet

HARDWARE

This is the area that refers to PC's 
physical devices.

SECURITY

It involves issues related to data 
protection and the system in general.

NETS

It deals with problems related 
to Internet or shared resources 

between different PCs.

OPERATING SYSTEM

It refers to issues related to a PC's 
main program.

input output

INPUT: keyboard – mouse – scanner – microphone – web camera – 
joystick – USB pen drive
OUPUT: speakers – monitor – printer – USB pen drive��������  �������
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T E C H N I C A L     S U P P O R T

S C H O O L

T O O L S

K N O W L E D G E

T E C H N N O L O G I E S

S T A R T E R

SISTEMI OPERATIV

INSTALIMI 

WINDOWS 7 

TRANSFERI I SKEDARËVE

KONFIGURIMI

02

03

MARTÍN
JESSENIA
LEO
ALMA

EDAD

21
X

X

X

X

USUARIO HARDWARE
TIPO DE PROBLEMA

SISTEMA OPERATIVO RED

01

04
1

2

3

45

6

PERIPHERALS

DEVICES

PC

NOTEBOOK

NETBOOK

DESKTOP

HARDWARE

SOFTWARE

Faqet: 27 dhe 30

Faqet: 59 dhe 66

Faqet: 81 dhe 86

Pages: 42 and 45
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Chapter 9
Continuous 

support

Chapter
Into the future

Chapter 3
Installation of

Windows 7

Chapter 7
Networks

Chapter 2
The PC

Chapter 6
Support to 

W7 OS

Chapter 4
technical support  

at school Chapter 5
Hardware 
Support

Chapter 1
Gateways

Chapter 8       
Safety 

Compute

D P E A C N I G U T M R A U U Q 
U P D L A T M I C R O -  P R O C 
A I E O I T M O D A M D E N F E 
P T  S      V R S A D D S  
H R  O     A D A T U Z S  
A S P U U F Y E O E G T L V P O 
R L O R S S I B A A M H A T U R 
D C P C T D R O F E O S T O L S 
D R O E R E L O O C E J T J A N 
I  C H U H R  O C H M U X T C S D 
S A C T E E C O S F W I A S N U 
K E O H C A Y D O G P L O Z A N 
I M T O J F X U A E P O T Y S Z 
U O A R F I T R I T O L E U O O 
M D I S A E S O S J E G A M I U 
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Mariel
Is a fourth grade student. She 
just uses her PC to do the home-
work sent by her teacher.

Alexis
His hobby is painting with water-
colors, but he is researching about 
new forms of digital art. He has 
been a member of the technical 
support team for over a year. 

Laura
She loves literature. She teaches 
at school and sometines prepares 
teaching resources in the PC.  

John
He teaches Physical Education at 
school. Sometimes, he goes to 
the computing lab to check his 
email account before leaving. 

James
He teaches IT and colaborates with 
the school's help desk explaining 
the students the technical knowl-
edge they must know. 

Standard User Account
[It is used for usual tasks]

Administrator
[Has credentials that provide the 
maximum control over the PC]

Guest Account
[Mainly used for people that 
temporarily need the PC]

08

09

10

ACTIVITY CENTER

Windows Update

Antivirus Protection

Internet 
security configuration

User Account 
Control

Network Access 
Protection

Search for solutions

Search for updates

MAINTENANCE

SECURITY

Network Firewall

Protection against 
spyware and unwanted 

software

Check the resource monitor

Review the reliability history

Check the Windows Update status

Access the activity center

Perform a full scan of the PC

1

2

3

4

5

Pages: 98 and 103 Pages: 140 and 141 Pages: 178 and 185

Pages: 202 and 204

Pages: 156 and 163

Pages: 116 and 122
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A-Z GLOSSARY

Accelerometer:

An accelerometer is a movement sensor included in some 

technological devices. This element allows the screen im-

age to suit the user's device position. 

Administrator:

As regards user accounts, the Administrator can make 

changes in a PC and these will affect other PC users. 

Ride-over capacity: 

A device's functioning capacity, without being connected 

to a direct power source.

Booteable:

It refers to the part of a drive where information neces-

sary for the operating system startup is kept. 

UTP Cable:

Is a type of cable to send bits (data) from one point to 

another. It is made up of copper conductors insulated by 

paper or plastic and twisted in pairs, which help to reduce 

noise and interference.

Internet Explorer Add-ons:

Add-ons add certain features to the browser, such as 

additional toolbars, customized mouse pointers, pop-ups 

blockers, etc.

Hub:

A hub is an active element used to join all PCs in one 

network. Its function is to translate the requests of each 

device and route them accordingly.

Configuration:

Configuration is a group of data that determines the value 

of some program's variables. These options are gener-

ally uploaded at the beginning. If the configuration hasn't 

been already specified by the user (customized), the 

program or system will start the default

configuration.

Password:

A set of characters created by the users that enables 

them to safely interact with the PC.

Domain: 

Advanced configuration by which general parameters for 

users and PCs that want to access a corporate network 

are established.

Efficiency:

Efficiency is the ability to have something, in this case, PC 

components in order to rationally and economically get a 

certain effect, by optimizing time and resources. 

Encrypt:

An action intended to protect, encode, or enclose informa-

tion so it can only be read with a password.

Firewall: 

The Spanish translation of “firewall” is “muro de fuego” 

or “cortafuego”. It is a security tool that controls the input/

output traffic in a network.

Help Desk:

It refers to Tech Support's first level and its aim is to solve 

regular issues that users may encounter and encourage a 

better use of technologies.
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Password hint:

It is the hint that makes it simple for the users to remem-

ber the password in case they forget it.

Jumper: 

A drive that allows to change the configuration or the way 

a device operates. It is used to define, for instance, the 

processor's voltage and speed.

Motherboard:

The motherboard is a central circuit card of a complex 

electronic device, such as a PC. Its main task is to pro-

vide logical and electrical connections among the system 

components.

Protocol:

A set of standards that regulate communication between 

the different network components.

PCI Ports:

PCI (Peripheral Component Interconnect) Ports are expan-

sion slots through which certain devices can be con-

nected to the PC, such as sound cards, network cards, 

and more.

 

Logical resources:

The logical resources refer to the software used by PCs, 

ie, the group of programs, instructions and computing 

rules to execute certain tasks in a PC. 

Operating System:

The operating system organizes the internal operation of 

every program installed in the PC, regulating the behavior 

of the PC's physical and logical resources.

Spyware:

It is a software that gathers information from a PC and 

sends it to an external point without the knowledge or 

consent of the user of the affected PC.

TCP:

A communication and transfer protocol (Transmission 

Control Protocol).

USB

The Universal Serial Bus or Universal Serial Conductor 

(USC), which is commonly abbreviated as USB, is a port  

 

that enables to connect peripherals in a computer, allow-

ing to connect or disconnect them without the need to 

reboot the PC. It was created in 1996 by seven compa-

nies: IBM, Intel, Northern Telecom, Compaq, Microsoft, 

Digital Equipment Corporation and NEC.

Users:

We usually call "user" to every person that uses a comput-

ing resource, whether a program or any hardware device. 

But as regards the USER accounts, we use that word to 

refer to an identity through which we interact with PCs. 

This identity has permissions, rights and abilities to enter 

into different places and execute certain applications ac-

cording to what has been specified.








