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

1] Mbështetni dhe mirëmbani 
sistemin operativ.

2] Konfiguroni opsione 
adekuate të sigurisë për 
Kompjuterin tuaj.

3] Identifikoni dhe njihni 
problemet kryesore të sistemit 
operativ.

4] Zgjidhni problemet më 
të shpeshta të ndërlidhura me 
SO përmes Windows 7 Activity 
Center.

5] Mbroni sistemin ndaj 
defekte potenciale dhe 
operacionet kritike. 

MBËSHTETJA PËR     
SISTEMIN OPERATIV 

WINDOWS 7 

Në këtë kapitull do të gjeni:

 Çka është Windows 7 Activity Center? 

    Si të konfigurojmë opsionet e sigurisë?

   Si të ofrojmë mirëmbajtje adekuate për sistemin 
operativ?

 Çfarë lloji të problemeve mund të gjeni që       
ndërlidhen me sistemin operativ?

 Si t’i zgjidhim këto probleme?
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se sistemi operativ mbrohet nga problemet, 
duke marrë masa preventive që ata të mos 
paraqiten fare. Nëse ata megjithatë paraqiten, 
do të ofrojë mundësi shumë të thjeshta për t’i 

zgjidhur ato.  
Në këtë kapitull do të mësoni si të përdorni më 
së miri këto veçori në Windows 7, në mënyrë 
që sigurohet një funksionim i rregullt i sistemit 
operativ të Kompjuterit personal. 

Nëse përballeni me probleme të sistemit 
operativ është vështirë për përdoruesin të 
kryejë punën e tij. Nganjëherë është madje 
e pamundur sepse programet nuk mund të 
aktivizohen fare, apo të kryhet ndonjë lloj i op-
eracioneve. Kështu, është me rëndësi të dimë 
se si të mbështesim sistemin operativ dhe si 
të realizojmë mirëmbajtjen, duke ndihmuar 
të përmirësohet performansa e Kompjuerëve 
personal. 

Për të qenë në gjendje ta nxjerrim definicione, 
ne mund të themi se mbështetja e sistemit 
operativ përbëhet nga gatishmëria për t’u për-
ballur me vështirësi, të cilat mund të paraqiten 
dhe nga dijenia se si t’i zgjidhim ato. 

Vëni re se në gjeneratën e fundit të SO siç 
është Windows 7, ky aspekt është me një qasje 
proaktive dhe non-reaktive. Kjo do të thotë 

HYRJE NË KAPITULL
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Backup 
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updates
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Network 
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Windows 

Update
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Security 
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Control

 W7 

Operating 

System 

Support
HARTA KONCEPTUALE E 
KAPITULLIT

41. Scrambled words? Check it out
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vështirë sepse është dashur të gjendet lajmëri-
mi adekuat për të qenë në gjendje ta zgjidhim 

problemin. Risi në SO Windows 7 është zhvillimi 
i tij i bazuar në devizën vijuese: “i shpejtë dhe i 
lehtë për t’u përdorur”. Bazuar në këtë koncept, 
përdoruesit mund të kenë qasje në Activity 
Center (qendrën e aktiviteteve), ku mund të 

Mirëmbajtja e sistemit është një detyrë esen-
ciale, që secili përdorues i ngarkuar me detyra 
mbështetjeje teknike duhet ta dijë. Kur të 
paraqitet problemi në nivelin  sistemit operativ 
është e rëndësishme të jemi në gjendje për të 
bërë identifikimin dhe zgjidhjen e tyre, ashtu 
që të sigurohet performansë adekuate e punës 
së pajisjeve. Shumë herë, kur përballemi me 
probleme të Kompjuterit personal, ju apo njëri 
nga shokët tuaj, do të vendosë ta ristartojë atë. 
Në këtë mënyrë është vështirë të detektohet 
shkaku i problemit dhe shumë kohë është 
humbur pa e zgjidhur atë problem. Pra, në 
këtë kapitull do të mësoni si të identifikoni dhe 
zgjidhni problemet, duke shfrytëzuar për-
parësitë që veçoritë e SO Windows 7 ofrojnë për 
të zgjedhur këto detyra me lehtësi. Gjithashtu 
mund të mësoni mënyrat që ekzistojnë për të 
ofruar mirëmbajtje për Kompjuterët personal, 
gjithnjë duke bërë përpjekje që të marrim masa 
preventive përpara se të paraqitet problemi. 
Në aspektin historik zgjidhja e problemeve 
të paraqitura në sistemin operativ ka qenë e 

WINDOWS 7 ACTIVITY CENTER 
(QENDRA E AKTIVITETEVE)

gjejnë informata të hollësishme për statusin e 
Kompjuterit të tyre personal, sa i përket sig-
urisë, mbrojtjes përmes programeve antivirus, 
përditësimi i produkteve dhe faktorë tjerë të 
ndërlidhur me performansën e pajisjeve. 
 Për të pasur qasje në këtë veçori duhet 

të shtypni “Activity Center” në Windows 7 Start 
menynë dhe pastaj do të paraqitet opsioni. Në 
këtë dritare mund të verifikoni konfigurime të 
ndryshme, të cilat janë të ndara në dy kategori: 
Sigurim dhe mirëmbajtje. 

A e keni ditur se.....?
....sistemi i parë operativ me 
strukturë grafike të Microsoftit 
është lansuar në vitin 1958 dhe 
dukej përafërsisht kështu.....
çfarë mendoni?
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Konfigurimet e sigurisë

Para se të përmendim elemente të ndryshme 
të një Kompjuteri personal, ne duhet ta mar-
rim në konsideratë klasifikimin bazik të dy 
llojeve të komponenteve:

Kur ta shqyrtoni seksionin e sigurisë në 
Windows 7 Activity Center, do të gjeni disa 
konfigurime që synojnë të mbrojnë sistemin. 
Ato opsione janë:

a  Network Firewall (Fajëruall i rrjetit)

b  Windows Update (Përditësimi i Win-
dowsit)

c  Antivirus Protection (Mbrojtja anti-
viurus)

d  Protection against Spyware 
  and Unwanted Software (Mbro-
jtja ndaj Spyware dhe programeve të 
padëshiruara)

e  Internet Security  
  Configuration (Konfigurimet e sig-
urisë së Internetit)

f  User Account Control (Kontrollimi i 
llogarisë së përdoruesve)
g  Network Access Protection (Mbro-

jtja ndaj qasjes në Internet)

Për çka përdoret secili konfigurim?

a  Network Firewall (Fajëruall i rrjetit)

Fajërualli i rrjetit është komponentë e Win-
dows 7, e cila mbron Kompjuterin tuaj per-
sonal, kur jeni të lidhur në Internet. Është 
e rëndësishme të dihet se çdo Kompjuter 
personal duhet të ketë të instaluar këtë lloj të 
mbrojtës. Andaj, nëse vendosni ta deaktivizo-
ni atë në Windows 7 duhet domosdoshmër-
ish të instaloni dhe konfiguroni një tjetër. 

Firewall 
(fajërualli)

Është një vegël e sigurisë që 
kontrollon trafikun e hyrje/
daljeve në rrjet.

In the following 
chapter you will find 
more information 
about a Firewall's 
features.

In the following 
Është një vegël e sigurisë që 
kontrollon trafikun e hyrje/
daljeve në rrjet.

42. Let's play with grammar!
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të viruseve, që mund të dëmtojnë skedarët 
tuaj dhe sistemin operativ, duke rrezikuar 
kështu funksionimin e rregullt të tyre. Për 
këtë shkak Windows 7 do të verifikojë se a 
është i instaluar programi antivirus dhe se a 
është i përditësuar ai. 

d  Mbrojtja kundër Spajuerëve dhe sof-
tuerëve të padëshiruar
Përpos viruseve, ekzistojnë edhe program 
tjera, që mund ta dëmtojnë Kompjuterin 
personal, të quajtura spyuare dhe softuerë të 

sistemi operativ është i përditësuar. Microsoft 
rekomandon që ky funksion të jetë aktiv. 
Nëse vendosni ta deaktivizoni atë, duhet të 
krijoi shprehi që shpesh ta përditësoni atë në 
mënyrë manuale.

c  Antivirus Protection Mbrojtja me 
antivirus
Në mes të çështjeve qenësore të involvuar 
në sigurinë e Kompjuterëve personal është 
programi i përditësuar i antivirusit. Në ditët e 
sotme, kompjuteri është i ekspozuar në qasje 

b  Windows Update (përditësimet) 

Është një komponent që i lejon Windows 7 të 
qëndrojë i përditësuar. Microsoft në mënyrë 
të vazhdueshme zhvillon dhe shpërndan 
veçorit të reja për produktet e saj, si dhe 
përditësime rreth sigurisë. Duke i lejuar Win-
dows Update të jetë aktiv do të siguroheni se 

Good news!

If you do not have an antivirus 
installed in your PC, Microsoft 
offers Microsoft Security 
Essentials, a completely free 
program compatible with 
Windows 7 that you can 
download from this link: 
www.microsoft.com/security_
essentials. In this way, your 
PC will be protected against 
potential risks by a reliable and 
free antivirus.
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ruajmë një situatë hipotetike për të kuptuar 
këtë më mirë: imagjinoni që një program i 
dëmshëm është duke funksionuar në Kompju-
tein tuaj personal pa dijen tuaj dhe tenton të 
instalojë një aplikacion. 

lim të parandalojë prezencën e rrezikut 
për Kompjuterin tuaj personal, kur jeni 
duke eksploruar në Internet. Ekzistojnë 
disa programe të cilat qëllimisht i ndër-
rojnë këto konfigurime, me qëllim që të 
lënë Kompjuterin tuaj në një situatë të 
cenueshme. Nëse kjo ndodh Activity Cen-
ter do të identifikojë këtë dhe do të iu in-
formojë dhe pastaj do të mund të realizoni 
veprimet e rekomanduara. 

f  Kontrollimi i llogarive të përdoruesve
Kontrollimi i llogarive të përdoruesve është 
një veçori e re e përfshirë në Windows 7. Ky 
funksion e lajmëron përdoruesin sa herë që 

ndonjë veprim i papritur krijon rrezik për 
Kompjuterin tuaj. Në vazhdim do të përshk-

padëshiruar. Zakonisht, këto programe janë 
të instaluara pa leje të pronarit të Kompjuet-
erit personal. Për të evituar këto veprime 
duhet të posedoni aplikacione që marrin 
masa preventive kundër tyre. Windows 7 
vjen me komponentën e quajtur Windows 
Defender (mbrojtësi), e cila është e ngarkuar 
me zgjidhjen e këtyre problemeve. Është me 
rëndësi të kuptohet se ky program duhet 
gjithashtu të jetë i përditësuar në mënyrë au-
tomatike dhe kështu të shkarkojë versionet e 
fundit. Nëse në Windows Update keni caktuar 
akordimet e duhura, Windows Defender do 
të përditësojë automatikisht, pa pasur nevojë 
të ketë ndonjë detyrë të veçantë. 
e  Internet Konfigurimi i sigurt i Inter-

netit-Explorer 8
Posedon siguri në konfigurim me qël-

Udhëzim!

Për të ditur shpejt statusin e Kompjuterit 
tuaj personal, sa i përket sigurisë dhe 
mirëmbajtjes keni kujdes në ikonën e 
Activity Center. Nëse e vendosni miun 
në atë ikonë do të shihni një lajmërim të 
shpejtë të statusin tuaj në Kompjuterin tuaj 
personal.

Spyware 

Është një softuer , i cili mbledh 
informata në Kompjuterin 
personal dhe i dërgon në një 
pikë të jashtme . Kjo bëhet 
pa dijeninë e përdoruesit të 
Kompjuterit personal.

43. Get organized with Windows Live: online calendars and diary
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Në këtë moment User Account Control do të 
ju lajmërojë për këtë dhe ju mund ta pran-
onin apo ta refuzoni këtë operacion. Në këtë 
mënyrë mund të shihni se si mund të keni sig-
uri më të lartë, kur jeni duke me SO Windows 
7, meqenëse sistemi ua tërheqë vërejtjen para 
se ndonjë ndërrim të realizohet në Kompjuter-
in tuaj personal. 

g  Network Access Protection (Mbrojtja 
e qasjes në rrjet)
Kjo veçori, e përdorur kryesisht në mjedise 
të korporatës, i lejon administratorit të 
sistemit të përfshijë edhe më tepër siguri në 
rrjetet e tyre duke përcaktuar një gamë të 
gjerë të politikave se si mund të ketë çasje 
një Kompjuter personal në rrjetin e korpo-
ratës. Kjo do të thotë se secili Kompjuter 
personal, që punon me SO Windows 7 është 
e domosdoshme të kalojë nëpër një seri të 
testeve për të qenë të autorizuar të kenë 
qasje në atë rrjet. 

8

C
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Y

Rishikoni dhe argëtohuni!
Solve the following acrostic Zgjidhni fjalëkryqin e dhënë

01 Softueri që mbledh dhe transmeton informata 

nga Kompjuteri personal, pa dijen e përdoruesit. 
02 Sistemi i mirëmbajtjes së Kompjuterëve 

personal është i ndërlidhur për të shkëmbyer 

resurset. 
03 Funksionimi i një programi antivirus në një 

Kompjuter personal.
04 Veprim i domosdoshëm për të mbajtur pro-

gramet valide. 
05 Komponenta e Windows 7, që mbron 

Kompjuterin personal ndaj viruseve dhe sof-

tuerëve të dëmshëm.  

 

06 Softueri i domosdoshëm për të mbrojtur 

Kompjuterin personal. 
07 Veprim i kërkuar për të pasur çasje në rrjetin 

e korporatës, duke siguruar siguri. ______Access 

Proteciton.
08Qendra që mbledh të gjitha informatat e 

detalizuara të një Kompjuteri personal sa i përket 

sigurisë, mbrojtja antivirus, përditësimi i produk-

teve etj (________________Center).
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Opsionet e mirëmbajtjes së 
Kompjuterëve personal

Në seksionin “Mirëmbajtja” në Activity Cen-
ter do të mund të shihni opsionet vijuese:

a  Search for solutions for the 
notified problems (Kërkoni zgjidhjet për 
problemin e paraqitur)

b  Backup Copy (Kopje siguruese)

c  Search for updates (Kërkoni për-
ditësimet)

d  Troubleshooting: 
system maintenance (Zgjidhje e prob-
lemeve: mirëmbajtje e sistemit)

a  Search for solutions for the 
notified problems (Kërkoni zgjidhjet për 
problemin e paraqitur) 
Nëse Kompjuteri personal ka një problem, 
do të gjenerohet skedari me historinë dhe 
karakteristikat e tij. Nëse është e aprovuar 
(lejuar) nga përdoruesi, Windows 7 mund 
ta dërgojë atë përmes Interneitit tek 

Microsofti me qëllimi të gjetjes së zgjidhjes 
dhe pastaj ta kthejë atë prapë. Në këtë 
mënyrë, do të zgjidhni problemin që është 
paraqitur. Është me rëndësi të dini se kur 
të dërgohen këto raporte të gabimeve tek 
Microsofti, nuk dërgohet asnjë informatë 
që mund të identifikojë Kompjuterin tuaj 
personal apo përdoruesin, gjithnjë në 
pajtueshmëri me politikat për ruajtjen e 
privatësisë së korporatës Microsoft

b  Backup Copy (Kopjet siguruese)
Me qëllim të ruajtjes së skedarëve në 
Kompjuterin tuaj personal, Windows 7 
Activity Center kontrollon dhe monitoron 
performancen e Backup Copies (kopjet 

siguruese). Nëse dëshironi të keni qasje në 
Backup Copies veçorinë, duhet të shtypni 
Backup në Start menynë e SO Windows 7. 
Atje do të paraqiten Backup dhe Restore 
opsionet. Nëse jeni atje, duhet të klikoni në  

Vëni re!

Nëse Windows 
7 Activity Center ka detektuar 
ndonjë problem në Kompjuterin 
tuaj personal do të mund 
të shihni këtë në ikonën 
koresponduese dhe kjo do të 
paraqitet përmes shenjës plus. 
Pastaj, kur të keni qasje në 
Activity Center mund të shihni 
seksionin e korrespodencës 
kur problemi i detektuar është 
hedhur poshtë. 

44. Do you want to be Jackson Pollock? Make up your mind and paint like him.
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Në mesin e veglave të ofruara nga Activities 
Center, për mirëmbajtjen e Kompjuterëve 
personal, është  në dispozicion edhe op-
sioni “Search for Updates”. Kjo veçori do të 
verifikojë se konfigurimi i Windows Update 
është i duhuri dhe se Kompjuteri personal 
nuk është duke gjetur ndonjë gabim kur 
tenton të shkarkojë përditësime. 

d  Troubleshooting (Zgjidhje e proble-
meve)
Ekziston edhe një veçori në Windows 7 që 
është e heshtur për përdoruesi e fundit. Ajo 
është një veçori që vazhdimisht monitoron 
Kompjuterin personal dhe në rast se ndonjë 
pajisje apo aplikacion do të dështojë në 
mënyrë të vazhdueshme, do të mundohet 
me të gjitha mjetet të gjejë zgjidhje dhe të 
lajmërojë përdoruesin.

Setup Security Copy. Then, you must select 
the drive to save the backup copy, and later 
you must choose if Windows will decide 
which files to copy or if you are going to 
do it. In the third and last screen, you can 
review the selected settings. Once you click 
on the Save Settings and Start Backup 
Copy button you will return to the initial 
screen with the selected configurations.

c  Search for Updates (Kërkimi për 
përditësime)

E rëndësishme!

Secili opsion, në kuadër të sig-
urisë dhe mirëmbajtjes, mund 
të aktivizohet apo të deak-
tivizohet kurse disa prej tyre 
posedojnë edhe mundësinë 
e konfigurimit. Nëse arrini t’i 
menaxhoni këto konfigurime 
dhe aktivizoni apo deaktivi-
zoni ndonjë veçori, Windows 
7 do t’iu lajmërojë për këtë në 
mënyrë që të keni performansë 
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 Si t’i zgjidhim problemet tjera të 
sistemit operativ

Përpos këtyre çështjeve/sfidave të përmen-
dura më parë mund të hasni edhe probleme 
tjera, Në atë rast klikoni në tastin Trouble-
shooting (zgjidhje e vështirësive) në kuadër 
të Activity Center. Në këtë mënyrë mund të 
gjeni disa kategori të ndryshme të paraqitura 
në monitor siç janë

 Programs (Programet)

 Hardware y Sound (Hardueri dhe 
zëri)

 Networks and Internet (Rrjetet dhe 
Inerneti)

 Appearance and Customization 
(Dukja dhe personalizimi)

 System and Security (Sistemi dhe 
siguria)

Kur të eksploroni këto opsione do të për-
fundoni se kjo procedurë është shumë e 
thjeshtë në Windows 7. Për shembull, nëse 
problemi ndërlidhet me pjesën vizauale të 
Windowsit, mund të përzgjidhni një prej 
opsioneve në kuadër të Appearance and 
Customization (Pamjes dhe personalizimi) 
dhe pastaj përmbajuni instruksioneve të 
paraqitura në monitor. 

Përpos kësaj ju mund të gjeni këtu edhe disa 
probleme dhe çështje të tjera për t’u zgjid-
hur, të cilat mund të paraqiten kur të përdor-
ni Kompjuterin personal:

 Madhësia e shkronjave dhe rezolu-
cioni i monitorit
Sigurisht që ndonjëherë keni dashur të rrisni 
madhësinë e ikonave dhe shkronjave në 
monitor. Kjo është çështje që mund ta zgjidh-
ni përmes konfigurimit dhe e ndërlidhur me 
rezolucionin e monitorit. Në ditët e sotme, 
monitorët kanë rezolucion më të madh, ash-
tu që mund të kemi më tepër hapësirë për 
të punuar, por në të njëjtën kohë, shkronjat 
në monitorin tonë do të duken më të vogla. 
Windows 7 lejon të realizojmë ndërrimet e 
shkronjave në mënyrë shumë të lehtë. Për 
të realizuar këtë duhet të shkruani “Increase” 

(rriteni) në Menynë start të W7 
dhe pastaj do të paraqiten 
opsionet vijuese: Rriteni apo 
zvogëloni madhësinë e tek-
stit dhe të elementeve tjera. 
Në këtë dritare do të mund 

të përzgjidhni madhësi 
të ndryshme; të vogla 

(100%), mesatare 
(125%), të mëdha 

45. Virtual trips: another way to see the world
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në Kompjuterin personal, siç janë instalimi 
apo deinstalimi i ndonjë komponente. Përpos  
krijimit automatik të pikave regjeneruese, 
të realizuar nga sistemi operativ, gjithashtu 
mund të pika të tilla edhe në mënyrë manu-
ale, nëse mendoni se kjo do të jetë e domos-

(150%) apo të personalizuara. When you 
select the different options, Windows 7 will 
change the size of the fonts according to the 
percentage indicated. Then, you simply must 
click on OK and Windows 7 will prompt you 
to Log off: when you reboot the PC, you will 
enjoy a high resolution screen with the text 
that meets your needs.

 Rigjenerimi i sistemit
Në disa raste mund të mos jeni në gjendje të 
startoni në mënyrë të rregullt sistemin op-

erativ, edhe pse ky lloj i situatave nuk është 
shumë i shpeshtë. Nëse kjo megjithatë ndodh, 
sistemi operativ do të hapë dritaren përmes 

së cilës përdoruesi njoftohet se është shfaqur 
një gabim dhe u jap mundësinë ta startoni 
atë në Safe mode (regjim të sigurt të punës i 
trajtuar në kapitullin e sistemit operativ). Nëse 
duhet të veproni kështu atëherë duhet ta 
shtypni tastin F8 në mënyrë të vazhdueshme 
kur sistemi është duke u ngritur. Duke vepruar 

në këtë mënyrë menjëherë do të paraqitet 
dritarja e rigjenerimit të sistemit (System 
Restore). Pastaj aty do të mund të ktheni 
gjendjen e sistemit, kur nuk ka pasur problem. 
Këto situata paraprake quhen Restore Points 
(pikat regjeneruese). Windows 7 në mënyrë 
automatike do të krijojë pika regjeneruese, 
çdoherë që realizohet ndonjë operacion kritik 

Në rast të operacioneve 
potenciale kritike, pikat 
regjeneruese do t’iu 
mundësojnë të ktheni gjendjen 
e mëparshme të sistemit, kur 
nuk ka pasur probleme. 
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doshme, për të lehtësuar kryerjen e detyrave 
tuaja si pjesë e skuadrës mbështetëse teknike. 
Si mund ta realizoni këtë? Duhet të klikoni me 
tastin e djathtë në ikonën e Kompjuterit per-
sonal, gjegjësisht në Start menynë dhe pastaj 
të klikoni në Properites.
Në atë rast do të paraqitet një dritare me in-
formata themelore për pajisjet tuaja, siç janë: 
procesori, RAM memoria, emri dhe statusi 
i aktivizimit. Në të majtë do të shihni katër 
opsione, njëra prej tyre është quajtur System 
Protection (mbrojtja e sistemit). Klikoni në 
të dhe do të paraqite një dritare, ku duhet 
të klikoni në tastin Create (Krijoni), që gjen-
det në fund. Pastaj do të paraqitet një kuti 
dialogu duke futur mundësuar të përcaktoni 
një emër për pikën regjeneruese të re... a 
jeni gati? Detyra është përfunduar. Në këtë 
mënyrë do të mund të krijoni një pikë të re 
regjenerues, e cila do të mund të shfrytëzo-
het në rast se paraqiten probleme. 

 Smart Search (kërkimi i menqur)
Windows 7 i ofron përdoruesit mundësinë të 
kërkojë skedarë, dosje, programe dhe madje 

email nga menyja Start, duke përdorur funk-
sionin Smart search (kërkim i menqur). Nëse 
jeni duke e shfrytëzuar këtë funksion, do të 
shihni se rezultatet e kërkimit tuaj nuk janë 
plotësisht të besueshëm, kështu që mund të 
përmirësoni cilësinë e këtij kërkimi.  Shkruani 
“Indexing” në menynë Start dhe do të paraq-
itet një opsion i indeksimit.
Kur të jeni futur aty duhet të klikoni në “Ad-
vanced Options” (Opsionet e avancuara) dhe 

pastaj do të paraqitet në dritare tasti Rebuild 
(Rindërtoni).  Merrni parasysh se ky opsion 
mund të zgjasë një kohë, varësisht nga sasia 
e informatave që keni ruajtur në kompjuterin 
tuaj dhe rezultatet e kërkimit nuk do të 
paraqiten menjëherë. 

 Problems with Devices
Për këtë arsye duhet të mësoni të punonin në 
mënyrë manuale me pajisje të veçanta. Për të 
vepruar kështu duhet të klikoni me tastin e 
djathtë në ikonën e Kompjuterit personal në 
menynë Start dhe pastaj klikoni në Proper-
ties. Do të paraqitet një dritare, e cila do të 
përmbajë informatat bazike për Kompjuterin 
tuaj personal, siç janë: procesori, RAM memo-
ria, emri dhe statusi i aktivizimit. Klikoni në 
Device Manager (menaxheri i pajisjeve) dhe 
do të paraqitet një dritare me të gjitha pajis-
jet e Kompjuterit tuaj personal. Të supozojmë 
se dëshironi të ndërroni konfigurimet e pa-
jisjeve specifike, pra duhet të klikoni dy herë 
në kategori dhe pastaj në pajisje dhe do të 
paraqitet dritarja me karakteristikat e saj. Pas 

46. MS Office classroom resources
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kësaj mund të shkoni tek simboli i drajverëve, 
ku do të jeni në gjendje të bëni përditësimin 
e tyre, të deinstaloni atë, të kopjoni skedarët 
etj.

ACTIVITY CENTER                
(QENDRA E AKTIVITETEVE)

Fireualli i rrjetit

Windows Update (për-

ditësimi)

Mbrojtja Antivirus 

Mbrojtja ndaj spyware dhe 
softuerëve të padëshiruar

Konfigurimet e sigurisë në 
Internet 

 Kontrollimi i llogarive të 
përdoruesve

Mbrojtj për çasje në Internet

Kërkimi për zgjidhje

Kërkoni përditësimet

Backup kopja

Mirëmbajtja e sistemit

 MIRËMBATJA

SIGURIA

Gjeni gabimet!

Cilat opsione dhe konfigurime nuk janë në vendin e duhur?



06

123123123

Udhëzim i gjelbër

Shpenzimi i energjisë është një çështje e rëndësishme për t’u marrë në konsideratë, me qëllim të mbro-
jtjes së planetit tonë. Në pajtim me principet e qëndrueshmërisë dhe mbrojtjes së ambientit,  procesi i 
zhvillimit të SO Windows 7 ka marrë në konsideratë këto aspekte, me qëllim të promovimit të “një bote 
më të gjelbër”. 
Këto funksione të sistemit operativ kanë tendencën për të kontrolluar shpenzimin e energjisë elektrike. 
Për shembull, kur Kompjuteri personal është në regjimin Stand by, Windows 7 posedon sistem të kontrol-
limit, me qëllim që Kompjuteri personal të mos performojë detyra të panevojshme. Në këtë regjim të 
punës Windows 7 do të zvogëlojë aktivitetet e Kompjuterit personal të pjesëve periferike, të cilat janë të 

lidhura me USB dhe redukton shkëlqimin e monitorit në nivelin minimal, me qël-
lim të mënjanimit të humbjeve të energjisë për shkak të tij.  

Është mirë t’i dini këto informata, ashtu që të dini se 
Windows 7 është i dizajnuar për të funksionuar në 
atë mënyrë që të mbrojë ambientin! 

lim të mënjanimit të humbjeve të energjisë për shkak të tij.  

Është mirë t’i dini këto informata, ashtu që të dini se 
Windows 7 është i dizajnuar për të funksionuar në 

Të qeshim në vete!

47. What color will be your children's eyes? Make the test
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Përmes këtyre ushtrimeve konsolidoni çfarë keni mësuar 

A. A keni zgjidhur ndonjë problem përmes Activity Center? Shkruani hapat që keni ndërmarrë. Nëse nuk e keni bërë këtë rishikoni përmbajtjen dhe  mendoni një rast hipotetik 

dhe tregoni si do të zgjidhnit atë:

Detektimi i problemit:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hapi i parë :

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hapi i dytl :

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hapi i tretë:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

B. Përgjigjuni pyetjeve vijuese me përdorimin e fjalëve tuaja. Çfarë përmban mbështetja e sistemit 

operativ?__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

C.Shikoni karakteristikat e reja të Windows 7 sa i përket Activity Center.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

D. Rishikoni kapitullin dhe krijoni një rrjet konceptual i cili do të shtojë informata në hartën e dhënë në faqen 111 dhe që përshkruan çdo gjë që keni mësuar rreth mbështetjes 

së sistemit operativ.



06

125125125

8. Realizimi i kopjeve backup është një 

mundësi për të mirëmbajtur Kompjuterin 

personal 

a. E saktë 

b. E pasaktë

c. E pacaktuar

9. Internet Explorer 8 nuk posedon ndonjë 

lloj të konfigurimit të sigurisë 

a. E saktë 

b. E pasaktë

c. E pacaktuar

10. Si krijohen pikat regjeneruese (restore 

point)?

a. Automatikisht.

b. Në mënyrë manuale.

c. Në mënyrë manuale dhe automatike.

b. Windows Update (Windows përditësimi)

c. Permanent Update (Përditësimi permanent)

 

5. Si quhet komponenta që kontrollon trafi-

kun input/output në një rrjet?

a. Antivirus 

b. Spyware

c. Firewall

6. Si quhet komponenta e Windows 7 që 

ofron mbrojtje nga spyware? 

a. Windows Defender

b. Windows Antivirus

c. Windows Firewall

7. Çka është antivirusi?

a. Pjesë periferike që mbron Kompjuterin per-

sonal nga sulmet e jashtme.

b. Softuer i domosdoshëm të mbrojë Kompjuter-

in personal.

c. Të gjitha përgjigjet janë të sakta.

1. Në Windows 7, mbështetja e sistemit 

operativ është:

a. Reaktive 

b. Proaktive

c. Pre-aktive 

 

2. Cila është vegla e SO Windows 7 me të 

cilën përdoruesit mund të marrin informata 

të detalizuara për statusin rreth sigurisë dhe 

mirëmbajtjes?

a. Control Panel

b. Troubleshooter

c. Activity Center

 

3. Në cilin seksion të Activity Center është 

User Account Control (Kontrollimi i llogarisë 

së përdoruesit)?

a. Në konfigurimet e sigurisë 

b. Në mirëmbajtje

c. Ky opsion nuk ekziston

4. Cila është komponenta që i mundëson 

SO Windows 7 të jetë vazhdimisht i përditë-

suar?

a. Operating System Update (Përditësimi i SO)

Vetë vlerësimi
Verifikoni sa keni mësuar në këtë kapitull duke u përgjigjur në pyetjet vijuese:

48. How to write a piece of news? 




