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

1] Identifikoni llojet e 
ndryshme të rrjeteve ekzistuese. 

2] Konfiguroni rrjetin në 
HomeGroup Mode me Windows 
7.

3] Shfytëzonin rrjetet për 
të ndarë resursetm siç janë: 
shtypësit, skenerët madje edhe 
lidhjet e Internetit.

4] Identifikoni fjalorin e 
nevojshëm për të ofruar 
mbështetje teknike për rrjetin 
tuaj të shkollës.

RRJETAT [   ]Në këtë kapitull do të gjeni:
Çka është rrjeti i kompjuterizuar? 

 Çfarë llojiesh të rrjeteve ekzistojnë dhe cilat janë dallimet 
në mes tyre?

   Cilat janë konfigurimet e ndryshme të rrjeteve?

 
  Si të konfigurohet rrjeti në Windows 7? 
  
  Çfarë është kuptimi i disa fjalëve që ndërlidhne me rrjetet?
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HYRJE NË KAPITULL 

Rrjetat paraqesin njërën nga shumë mënyrat për të përmirësuar përdorimin e sistemeve 
kompjuterike. Përmes tij është e mundur të shkëmbeni shumë resurse, siç janë: shtypësit, biblioteka 
të skedarëve, përmbajtjet multimediale, por gjithashtu edhe lidhjet e Internetit. 

Por, si është e mundur kjo? Në këtë kapitull do të mësoni si të identifikoni lloje të ndryshme të rrjeteve 
nga mënyra se si ato shfrytëzohen dhe lloji i lidhjes, gjithnjë duke pasur parasysh fjalorin specifik që 
përdoret në raport me rrjetet. 

Gjithashtu do të njoftoheni me përparësitë e Windows 7, të cilat e lehtësojnë konfigurimin e rrjetit 
shtëpiak. Do të befasoheni kur të shihni se si me disa hapa të thjeshtë do të mund të shfrytëzoni këtë 
dijeni në shkollën tuaj, duke përmirësuar performansën e kabinetit të kompjuterëve. 



07

129129129

Networks

Network 

Basics

Importance of 

the Firewall

  
Types of

Networks

Depending 

on the 

connectivity

Wired 

Networks

   Wireless

Networks

Corporate 

Networks

Home 

Networks

Depending 

on the use

Windows 7 

Advantages 

 HomeGroup 

Configuration

HARTA KONCEPTUALE E 
KAPITULLIT

49. Access the world maps through Live Maps
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Rrjeti është një grumbull i Kompjuterëve per-
sonal, të lidhur me njëri tjetrin, e të cilët shkëm-
bejnë informata, pajisje dhe madje lidhje të 
Internetit ndërmjet tyre.
Historikisht rrjetat janë shfrytëzuar vetëm nëpër 
korporata por në vitet e fundit, për shkak të 
shpërndarjes së Kompjuterëve personal, rrjetet 
janë shndërruar në një dukuri të zakonshme 
nëpër shumë shtëpi. 
Për shembull rrjeti do të mund të përmbante 
vetëm tre kompjuter në një klasë apo vetëm 
një kompjuter që është i lidhur në Internet. Për 
shkak se kur të lidhni Kompjuterin tuaj personal 
në Internet ju do të jeni pjesë e rrjetit, i cili është 

Interneti. Në këtë rast 
lidhja është realizuar 
në mes Kompjut-
erit tuaj personal dhe 
ofruesit të Internetit. 

A e keni ditur se....?

...ofruesi më i madh i 
shërbimeve të Internetit në 
botë është në Japoni dhe ofron 
shërbime për 45,687,117 
përdorues? 

Protokoli 

Grup i standardeve që 
rregullojnë komunikimin 
në mes komponenteve të 
ndryshme të rrjetit. 

RRJETI

Interneti është rrjet botëror kompjuterik, i decentralizuar dhe i 
formuar nga lidhja e drejtëpërdrejt në mes të Kompjuterëve personal 
dhe atë përmes një protokolli të veçantë komunikues. Është krijuar 
në vitin 1969, kur SHBA-ja kishte realizuar lidhjen e parë në mes 
Kompjuterëve personal. Në ditët e sotme shërbimi i Internetit është 
i shpërndarë në mënyrë masive. Ai është i njohur edhe si “Uebi”, 
dhe paraqet një grumbull protokollesh që mundësojnë shkëmbimin 
e vazhdueshëm të skedarëve. Pra, Interneti përfshin edhe shërbime 
tjera, siç janë: dërgimi i letrave, bartja e skedarëve, dërgimi i 
mesazheve, lojërat online dhe të tjera. 

ÇKA ËSHTË RRJETI?
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Në qendrat e trajnimeve shfrytëzimi i rrjetit 
paraqet një përparësi për shkak se mundë-
son qasjen në informata, duke u shndër-
ruar kështu në një vegël interesante për 
mbështetje si për nxënësit ashtu edhe për 
mësimdhënësit.  
Mundësitë në vijim janë disa nga ato që i 
ofrojnë rrjetet:

 Shfrytëzimi i përbashkët i resurseve të 
shkollës siç janë: shtypësit, skenerët, sof-
tuerët specifik etj.

 Mundësia e qasjes në materialet multi-
mediale në rrjet.

 Shfrytëzimi i komunikimit përmes email-
it në mes nxënësve dhe mësimdhënësve.

 Pasja qasje në informata përmes Inter-

netit.
 Krijimi dhe shfytëzimi i biblotekave të 

skedarëve nga ana e anëtarëve të një klase.

 Shfytëzimi i tabelës elektronike për qëlli-
me të arsimit. 

 Realizimi i video konferencave.

 Komunikimi për chat me studentët e 
huaj për të forcuar shkëmbimin ekonomik.

CILI ËSHTË POTENCIALI I RRJETIT NË 
SHKOLLË?

Kjo është arsyeja pse është e rëndësishme të dini për rrjetet, në mënyrë 
që të ofroni mbështetje teknike dhe shfrytëzim të përparësive që ato ofroj-
në. 

50. Meet this unique clock
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Duhet të njihni llojet e rrjeteve dhe karakter-
istika e tyre. Sa i përket llojeve të rrjeteve për 
nga mënyra e lidhjes ato ndahen në dy lloje: 
me tela dhe pa tela.

Rjetet me tela

Karakteristikë e rrjeteve me tela është se 
atyre u duhet një element fizik për të lid-
hur pajisjet. Për të konfiguruar një nga këto 
rrjete duhet të verifikoni që Kompjuterët 
personal të kenë kartelë të rrjetit. 
Nëse u duhet të lidhni vetëm dy Kompjuter 
personal, do të mjaftojë një kabllo për të 
ndarë informatat dhe lidhur pajisjet. Nëse 
u duhet të lidhni më tepër se dy Kompjuter 
personal atëherë u duhet të përdorni pajisje, 
që njihen si elemente aktive, siç janë p.sh. 
Hub (Shpërndarësi). 

Kthehuni tek kapitulli i pestë për 
të përforcuar njohuritë tuaja rreth 
harduerit dhe mësoni më tepër 
për karakteristikat e kartelës së 
rrjetit. 

Hub    
(shpërndarësi)

Hub është një element 
aktiv, që shfytëzohet  për të 
lidhur të gjithë Kompjuterët 
personal në një rrjet të 
përbashkët. Funksioni i tij 
është të përkthejë kërkesat 
e secilës pajisje dhe t’i 
shpërndajë ato në mënyrë të 
duhur.

RRJETET ME TELA DHE PA TELA

ME TELA

PA TELA

RRJETI

Kthehuni tek kapitulli i pestë për 
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Si të krijojmë një rrjet me tela?

Për të krijuar këtë lloj të rrjetit duhet të 
ndiqni disa hapa të thjeshtë:

01  Lidhni secilin Kompjuter personal në 
Hub përmes kabllos UTP.

02  Pasi që të keni lidhur të gjithë 
Kompjuterët personal në Hub duhet të re-
alizoni konfigurimin në sistem operativ. Në 
fund të këtij kapitulli do të gjeni mënyra për të 
konfiguruar rrjetin shtëpiak në Windows 7. 

Rjetet pa tela

Në anën tjetër rrjetet pa tela nuk kanë nevojë 
për kabllo për t’u lidhur ndërmjet vete. Kjo 
ofron një fleksibilitet të madh, në krahasim 
me rrjetet me tela, por në anën tjetër ato va-
ren drejtpërdrejt nga domeni i antenës dhe 
nga shpejtësia e lidhjes. Ekzistojnë standarde 
të ndryshme që identifikojnë shpejtësinë e 
lidhjes dhe të kanalizojë atë.                                     
      

UTP kablloja

Paraqet një lloj të kabllos, që 
shfrytëzohet për të dërguar 
të dhëna (bits) nga njëra pikë 
në tjetrën. Është e prodhuar 
nga bakri e mbështejllur 
me letër apo plastikë dhe 
telat janë të ndarë në çifte, 
që ndihmon të reduktohet 
zhurma dhe interferenca.

Pay attention

Wired network speeds are different from the wireless network ones.
They vary between 10, 100 and 1000Mbps, and this last one is the 
most recent one. The wired network speed is determined based on 
every element that forms it, that is to say, the network card, the 
active elements and the cable.
This means that if, for instance, you have a 10/100Mbps network 
card and a hub that supports Gigabit connections (this means, 1000 
Gbps connections), the network will work at 10/100, as the network 
card does not support the desired speed.

51. Reinforce your English with this Visual Dictionary Online
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Si të krijojmë një rrjet pa tela?

Për të krijuar një rrjet pa tela janë të nevo-
jshme disa elemente aktive të rrjetit (siç janë 
ato të përmendura në kapitullin e rrjeteve 
me tela). Në këtë rast duhet të keni në dis-
pozicion edhe një Ruter, i cili do të pranojë 
sinjalet e Internetit dhe do të transmetojë ato 
për t’i bërë të qasshme për të gjithë shfrytë-
zuesit e rrjetit. Ndiqni këta hapa....ata janë të 
thjeshtë dhe të lehtë!

01  Lidheni modemin në Ruterin pa tela.

02   Përzgjidhni emrin e rrjetit - të quajtur 
SSID, llojin e rrjetit dhe konfiguroni sigurinë.

03  Pasi të keni kompletuar këta hapa, shkoni 
tek secila pajisje në rrjetin tuaj dhe lidhni ato 
në rrjetin e ri që ëshët krijuar. 

Në fillim kanë qenë standardet A,B dhe G. 
Rjetet e bazuara në standardin A dhe B posedo-
jnë shpejtësi 11Mbps, derisa standardi G pose-
don shpejtësi deri në 54Mbps. Në ditë e sotme 
shfrytëzimi i standardit N është më i shpeshtë, i 
cili lejon shpejtësi deri në 300Mbps dhe dis-
tanca më të mëdha ndërmjet pajisjeve. 
Rjetet pa tela kanë përparsi të shumëfishta. 
Sidoqoftë duhet marrë parasysh se është i 
rëndësishëm aspekti i sigurisë. 

Në të shumtën e rasteve, kur jeni duke përdorur 
ndonjë pajisje me kartelë të rrjetit pa tela, do të 
jeni në gjendje të shihni ekzistencën e rrjeteve 
të tjera dhe e kundërta; rrjetet ekzistuese 
mund t’iu detektojnë juve. Nëse nuk krijoni 
ndonjë mekanizëm mbrojtës, është e mundur 
që njerëzit e paautorizuar pa problem të kenë 
qasjen në rrjetin tuaj. Për atë arsye, është me 
rëndësi dhe shumë e rekomanduar të mbroni 
rrjetin në mënyra të ndryshme. 

Për të mësuar hollësisht 
se si të realizohen 
operacionet e cekura, lexoni 
manualin e përdorimit të ruterit 
tuaj, ku mund të sqaroni të 
gjitha paqartësitë. 
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Si të lidhemi në një rrjet pa tela?

Për t’u lidhur në një rrjet pa tela duhet të ndiqet kjo procedurë:

01  Klikoni në ikonën e rrjetit. 

02  Klikoni në rrjetin që dëshironi 
të lidheni, nga rrjetet në 
dispozicion.

03  Pasi të keni klikuar në tastn 
“Connect” (Lidhuni) Kompjuteri 
juaj personal do të lidhet në 
rrjetin e përzgjedhur.

04  Nëse siguria e rrjetit është 
konfiguruar, Windows 7 do të ju 
lejojë qasjen dhe pastaj duhet të 
shkruani fjalëkalimin, për të qenë 
në gjendje të lidheni në atë rrjet.

Si të mbroni rrjetin?

Rrjetet mund të mbrohen me fjalëkalime të 
thjeshta apo të komplikuara, algoritme të cer-
tifikuara apo të  sigurta, Mac Address, apo 
madje nga e cila është një lloj i një “Numri 
identifikues” unik për secilën pajisje. 

 

Në kapitullin e ardhshëm         
do të mësojmë si të ndërroni 
fjalëkalimet tuaja të rrjetit. 

Në kapitullin e ardhshëm         
do të mësojmë si të ndërroni 
fjalëkalimet tuaja të rrjetit. 

52. Learn playing at Gaming.net
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Profilet e rrjetit

Sa herë që të lidheni në një rrjet sistemi opera-
tiv do të regjistrojë këtë dhe do t’iu njoftojë 
për këtë. Për shembull; nëse jeni lajmëruar në 
rrjetin e korporatës, profili i rrjetit do të identi-
fikojë automatikisht këtë si Domen. 

Kur të lidheni në rrjetin shtëpiak, do të paraq-
itet një dritare ku do të mund të përzgjidhni 
një nga tri profilet e dhëna: Home, Work, 
or Public (Shtëpia, Vendi i punës, apo vend 
publik). 

Çfarë duhet të merrni parasysh 
kur të zgjidhni profilin e rrjetit?

Kur gjendeni në bibliotekë apo në kafiteri, që 
ofrojnë për klientët e tyre qasjen në Internet, 
zakonisht të njëjtat janë rrjete të pa siguru-
ara, kështu që duhet të përzgjidhni profilin 
Public Network.

Nëse lidheni në rrjetin e shtëpisë suaj apo 
në atë të shtëpive të shokëve tuaj, mund ta 
zgjidhni profilin Home Network, që do të 
lejojë shkëmbimin e shtypësve, muzikës apo 
skedarëve. 

Përfundimisht nëse gjendeni në zyrë, e cila 
nuk ka domen, duhet të përzgjidhni Work 
Network, kur jeni duke e konfiguruar atë. 
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 Rrjetet e korporatave posedojnë Kompjut-
er personal të quajtur Server. Ky është 
përgjegjës për ofrimin e shërbimeve për 
Kompjuterët tjerë personal. Për të vepruar 
kështu atij i duhet sistem operativ për 
serverë siç janë  Microsoft® Windows® 
Server 2008 R2.

Zakonisht, administratorët e këtij lloji të rr-
jeteve përcaktojnë një domen, për të mbro-
jtur privatësinë dhe sigurinë e informative, 
të cilat rrjedhin brenda korporatës. 
Në anën tjetër, rrjetet shtëpiake janë ato 
që mund të gjenden më së shpeshti nëpër 
shtëpitë tona, shkolla apo vende publike 
me qasje në Internet, ku disa Kompjuter 
personal janë të lidhur me njëri tjetrin, 
duke shfrytëzuar së bashku shtypësit, 
njësitë e rrjetit dhe në disa raste edhe lidh-
jet e Internetit. 

Rrjetet për nga mënyra e lidhjes ndahen në 
ato me tela dhe pa tela. Përpos kësaj rrjetet 
mund të klasifikohen në bazë të shfrytëzimit 
të tyre. Në këtë mënyrë, ekzistojnë rrjete të 
korporatave, të cilat janë shfrytëzuar nga 
kompanitë dhe organizatat e mëdha, si dhe 
rrjetet shtëpiake, për përdorim nga familjet 
dhe shkollat si dhe nga organizatat e vogla 
dhe të mesme 

Domain

advanced configuration by 
which general parameters for 
users and PCs that want to 
access a corporate network 
are established.

KORPORATAT

SHTËPITË

RRJETET

LLOJET E RRJETEVE PËR NGA PËRDORIMI I TYRE

53. Don't fall asleep in front of the screen! Here is an online alarm clock
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Windows 7 ka ofruar një koncept të ri sa 
i përket konfigurimit të rrjetit të quajtura 
HomeGroup. Ky funksion është I bazuar 
në një mekanizëm që lejon shkëmbimin e 
resurseve, shtypësve dhe pajisjeve në një 
mënyrë më të thjeshtë sesa në versionin e 
mëparshëm. Përpos kësaj, lejon të realizo-
hen edhe operacione më të avansuara, siç 
janë: menaxhimi i Windows Media Player 
apo një kompjuter tjetër personal të Home-
Group tuaj.

Në këtë mënyrë do të jeni në gjendje të 
shkëmbeni përmbajtje multimediale në rrje-
tin tuaj pa pasur nevojë të akordoni konfig-
urime të avancuara. 

Si të krijojmë një HomeGroup?

Për të krijuar HomeGroup profilet e rr-
jetit duhet të jenë në regjimin Home dhe 

Kompjuteri personal duhet të mos jetë 
pjesë e atij domeni. 

Së pari duhet të keni qasje në Rrjet dhe 
në Shared Resources Center (Qendrën për 
shkëmbim të resurseve) në menynë Start 
dhe pastaj do të paraqitet opsioni për qasje 
në lokacionin e përmendur. Pasi të jeni futur 
në rrjet dhe në Shared Resources Center 
do të jeni në gjendje të shihni në të majtë 
të dritares, pastaj klikoni në Ready për ta 
krijuar atë. 

Dritarja do të vërtetojë se në 
rrjetin tuaj ende nuk është kri-
juar HomeGroup. Për të krijuar 
atë klikoni në tastin Create a 
HomeGroup. Një dritare do 
të paraqitet dhe do të mund 
të përzgjidhni komponentet 
që dëshironi për të ndarë  në 

mes jush në rrjet siç janë: Fotografitë, doku-
mentet, muzikë, shtypësit dhe videot.

PËRPASITË E WINDOWS 7 
LIDHUR ME RRJETET
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Pasi të keni kompletuar shtypni  tastin Next. 
Windows 7 do të krijojë HomeGroup dhe 
do të gjenerojë një fjalëkalim që do të jetë i 
domosdoshëm për të pasur qasje në Home-
Group nga pajisjet tjera. 

Kur të shtypni Finish, HomeGroup do të jetë e 
krijuar dhe do të jeni në gjendje të shfrytëzo-
ni atë. Për të qenë në gjendje për të ndërruar 
konfigurimet e një HomeGroup tashmë të kri-
juar duhet të keni qasjen në Netwok dhe në 
Shared Resources Center  dhe pastaj të gjeni 
HomeGroup opsionet. Pastaj duhet të klikoni 
në United dhe kështu do të paraqitet dritarja 
Setup, ku ju mund të ndërroni akordimet. 

Ky funksion është shumë I thjeshtë për t’u 
realizuar, ai posedon operacione me të vër-
tetë komplekse, por Windows 7 e bën këtë në 
mënyrë të thjeshtë dhe të përshtatshme për 
t’u përdorur. 

Pasi të jetë krijuar HomeGroup do të jeni 
në gjendje të shihni një ndarje të re të qua-
jtur HomeGroup. Përpos kësaj, do të jeni në 
gjendje të shihni emrat e secilit Kompjuterit 
personal, të lidhur në atë rrjet dhe kështu 
do të jeni në gjendje të shfletoni resurset e 
shkëmbyera. 

Udhëzim!

Nëse keni vetëm një Kompjuter personal 
në HomeGroup të lidhur në TV dhe 
ndonjë video skedarë është i ruajtur në 
të, do të mund  të keni qasje në to prej 
secilit Kompjueter personal të lidhur në 
rrjet. Kështu, nëse dëshironi të hapni këtë 
skedarë do të jetë më e lehtë të hapni atë 
përmes funksioneve që ofron Windows 7. 

54. An activity guide to work the concept of democracy
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Argëtohu dhe vazhdo me mësimin 

            Aranzhoni kutitë në rradhë me qëllim të krijimit të një diagrami me përmbajtjen e këtij kapitulli.

ME TELA RRJETAT

PA TELA KORPORATA SHTËPIA KORPORATA

SHTËPIA
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RËNDËSIA E FIREWALL-IT

Firewall është një pajisje e sigurisë që kontrol-
lon trafikun input/output brenda një rrjeti. Kjo 
është një vegël që punon si një filtër,  duke lejuar 
apo ndaluar rrjedhjen e informatave ndërmjet 
rrjeteve. 
Windows 7 posedon Firewall të fuqishëm, i cili 
lejon lidhjen pa prani të rrezikut të shtëpive, 
korporatave dhe rrjeteve publike, që në shumë 
raste janë të pasigurta. Për të siguruar se Firewall 
është i aktivizuar duhet të shtypni “Firewall” në 
menynë Start të Windows 7 dhe pastaj do të 
paraqitet Windows Firewall. 
Kur të jeni aty, ju do të mund të verifikoni se a 
është ai i aktivizuar apo i deativizuar. 
Në anën e majtë, ku do të paraqiten detyrat e 
zakonshme, do të jeni në gjendje të gjeni op-
sionin “Enable or Disable Firewall”. Aty mund të 
kontrolloni funksionalitetin e tij. 

Aranzhoni lojën enigmantike!

           Secilën pjesë vendoseni në vendin e duhur

A

1

2

3

4

B C

5

55. Try SkyDrive: a virtual pendrive
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Udhëzim i gjelbër

Përmes Internetit janë organizuar disa kampanja që inkurajojnë reduktimin e shpenzimit të energjisë 
brenda një dite dhe në një kohë specifike. 

-Çdo herë e më shumë njerëzit janë duke e adaptuar telekomunikimin si një mënyrë të punës, duke e 
reduktuar ndotjen e mjdesit përmes shfrytëzimit të automjeteve.  

-Janë aprovuar disa ligje për mbrojtjen e ambientit duke qenë të lotuara përmes Internetit. 
-Shfrytëzimi i emailit ka reduktuar në masë të madhe shfrytëzimin e letrës për korrespodencë dhe kështu 

shumë drunj janë kursyer. 

-Cilat janë të priturat tuaja në lidhje me shfrytëzimin e Internetit me 
qëllim të mbrojtjes së mjedisit? Përpiloni strategji dhe publikoni ato!

-Cilat janë të priturat tuaja në lidhje me shfrytëzimin e Internetit me 
qëllim të mbrojtjes së mjedisit? Përpiloni strategji dhe publikoni ato!

Të qeshim në vete!
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Shkenca është duke u zhvilluar 
në mënyrë shumë të shpejtë 
dhe përmes TIK-ut nxënësit 
mund të mësojnë inovacionet 
shkencore.”
Në këtë mënyrë një vend i 
Amerikës latine është shndër-
ruar në një dëshmitar të 
potencialit që teknologjia e 
re mund të ofrojë në fushën e 
arsimit. 
Kjo shkollë dominikane, e 
vendosur në një mjedis të 
bukur të rrethuar me hapësira 
të gjelbra dhe me oborr plot 
lule, ku nxënësit mund të ulen 
dhe bisedojnë me njëri tjetrin 

apo të lexojnë, është duke i mësuar nxënësit 
të bëhen mësimdhënës të gjeneratave të 
ardhme. 

ta është e shkëlqyeshme sepse kemi krijuar 
komunitete virtuale mësimore, që na mundë-
sojnë jo vetëm të shkëmbejnë përvojat tona 
por edhe të punojmë duke bashkëpunuar 
mes nesh. 
Përpos kësaj, grupi i nxënësve mund të 
studiojnë tema në hollësi, të cilat nuk janë 
të mundshme të studiohen përmes librave. 

SHKËMBIMI I PËRVOJAVE
“Për të zbuluar botën”

Trajnimi i mësimdhënësve është njëra prej 
detyrave më të vlefshme në fushën e arsimit. 
Trajnimi i suksesshëm i njerëzve, që do të 
punojnë më vonë si mësimdhënës,është hapi 
i parë për çdo proces mësimor. 
Në institutin për trajnime të mësimdhënësve 
në Santo Domingo, në Republikën Domini-
kane, kjo sfidë paraqitet çdo ditë dhe është 
ripërtirë me ndikimin e Teknologjisë Informa-
tive dhe të Komunikimit . Xhanet, një mësim-
dhënëse që mëson si të ”realizohet mësimd-
hënia”, sqaron mënyrën se si teknologjia ka 
forcuar rolin e saj si mësimdhënëse dhe në 
arsim në përgjithësi. 
Ajo thotë: “Është me rëndësi të theksohen dy 
aspekte: së pari, ndikimi tek unë si mësimd-
hënës.  Ajo më lejon të trajtojë temat në hol-
lësi, dhe pastaj të komunikojë me nxënësit 
dhe të bashkëbisedojë me mësimdhënës nga 
shtetet tjera brenda një kohe të shkurtë. 
Në anën tjetër sa i përket mësimdhënësve 
që unë i trajnojë, mendojë se përvoja me 

56.  Do you want to know from which countries is your blog visited?
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Përmes ushtrimeve vijuese rishikoni përmbajtjen e këtij kapitulli:

Krijoni një tabelë krahasuese në mes të rrjeteve me tela dhe pa tela.

B. Hulumtoni në Internet karakteristikat e një standardi N për rrjete pa tela dhe shqyrtoni përshtatshmërinë e saj për të përdorur atë në shkollë?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

C. Me fjalë tuaja definoni çka është firewall dhe për çka shfrytëzohet ai?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

D. Për të krijuar një HomeGroup me Kompjuterin tuaj personal në shkollën tuaj dhe për të shkruar për këtë përvojë. A ishte detyra e lehtë? A jeni përballur me vështirësi? Sa 

Kompjuter personal janë në atë rrjet? Cilat janë resurset e këmbyera?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

HOME OR CORPORAT
NETWORKS

PHYSICAL RESOURCES

SPEED

OTHER

WIRED WIRELESS
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8. Cilat janë përparsitë e konfigurimit të një 

rrjeti në një qendër trajnuese?

a. Çasja në materialet multimediale në rrjet.

b. Çasja në Internet

c. Të dy përgjigjet janë të sakta

9. Çka është Mac Address? 

a. Një numër unik ID për secilën pajisje

b. Standard që identifikon shpejtësinë e Inter-

netit në një rrjet

c. Asnjëra nuk është e saktë

10. Cila nga emërtimet e mëposhtme nuk  

është profil i rrjetit?

a. Home 

b. School

c. Public

4. Si quhet koncepti i ri i Windows 7 sa i 

përket konfigurimit të rrjetit të shtëpisë ?

a. Home Network

b. HomeGroup

c. Home Premium

5. Nëse kam një skedarë në desktop mund 

të kem qasjen në të përmes laptopit, nisur 

nga fakti se të dy pajisjet janë të lidhura në 

të njejtën HomeGroup.

a. E saktë 

b. E pasaktë 

6. Çka është firewall?

a. Është emër i dhënë për protokollin e rrjetit

b. Pajisje e sigurisë që kontrollon trafikun Input/

output në rrjet

c. Një element aktiv që përkthen kërkesat e pajis-

jeve në rrjet

7. Rrjetat mund të klasifikohen në ato të kor-

poratave dhe të shtëpisë, varësisht nga lloji i 

lidhjeve.

a. E saktë 

b. E pasaktë 

1. Si përcaktohet shpejtësia e një rrjeti me 

tela?

a. Nga kartela e rrjetit

b. Nga kartela e rrjetit dhe elementet aktive

c. Nga kartela e rrjetit, elementet aktive dhe 

kablloja

2.Çka është një hub?

a. Një lloj i kabllos së rrjetit

b. Një element aktiv i shfytëzuar për të lidhur të 

gjithhë Kompjuterët personal në një rrjet

c. Një grumbull standardesh, që rregullon komu-

nikimin në mes komponenteve të ndryshme të 

rrjetit

3. Cilët nga standardet vijuese janë shfytë-

zuar për rrjetet pa tela?

a. A, B, C dhe N

b. A, B, G dhe N

C. A, G, D dhe N

Vetë vlerësimi
Përgjigjuni në këto pyetje dhe verifikoni njohuritë tuaja rreth Rjeteve

57. Start an artistic journey through a chart




