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

1] Konfiguroni nivelin e 
përdoruesve dhe fjalëkalimet. 

2] Idendtifikoni aspektet e 
domsodoshme për sigurinë e 
Kompjuterëve personal dhe të 
rrjetit shtëpiak.

3] Mbani sistemin e 
përditësuar dhe mbroni atë nga 
rreziqet e spyuerëve dhe virusët.

4] Mbroni dhe përkujedsuni 
për resurset fizike të 
Kompjuterit tuaj personal.

5] Dini mënyrat se si të 
mbroni të dhënat tuaja dhe 
programet në Kompjuterin 
tuaj personal si dhe në pajsijet 
portabël.

[   ]
Në këtë kapitull do të gjeni:

 Si të konfiguroni dhe përzidhni fjalëkalimet e 
sigurisë në Windows? 

 Çfarë masa të sigurisë duhet të mirren kur të shkëmbeni 
resurset në rrjet?

 Cilat janë mënyrat për të mbrojtur sigurinë fizike të 
resurseve?

 Si do të mbroni të dhënat dhe programet e ruajtura në 
Kompjuterin tuaj personal apo pajisjet tjera portabël?

 SIGURIA E KOMPJUT-
ERIT PERSONAL
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Sigurisht që keni dëgjuar për “sigurinë e Kompjuterëve personal”: në kompani por edhe në mjedise tjera, numër i caktuar njerëzish 
merren me këtë çështje dhe janë të shqetësuar rreth saj. Siguria e Kompjuterëve personal përmban një sfidë: Mbrojtja e pajisjeve 
dhe sigurimi i integritetit të informatave në sistem. 
Për të vepruar kështu duhet të implementohen disa strategji, qëllimi i të cilave është të mbrojë të dyat: Kompjuterët personal 

dhe përdoruesit dhe pastaj të përkthejë ato veprime në grumbull të “masave të sigurisë”. Përkundër faktit se është pothuajse 
e pamundur të krijohet një sistem 100% i sigurt është me rëndësi të njihen çështje të ndryshme, të cilat mund të afektojnë 
Kompjuterin tuaj personal dhe të zvogëlojnë rrezikun e sigurisë në një nivel minimal. 
Kështu në këtë kapitull do të diskutojmë këto tema, që, ashtu siç u tha edhe më lartë, janë të një rëndësie të veçantë, pra 

Siguria e Kompjuterëve personal. Këtu do të trajtohen aspekte të ndryshme që ju duhet marrë në konsideratë, 
si anëtar i skuadrës për mbështetje teknike. 
Së pari, do të mësoni se si të krijoni fjalëkalime të sigurta për lloje të ndryshme dhe nivele të përdoruesve. 
Gjithashtu do të mësoni rreth mënyrave për të shkëmbyer resurset sigurt, duke promovuar mbrojtje të 
rrjetit. 
Qëllimi i të gjitha këtyre çështjeve është se mund të mësoni më tepër rreth veglave të sigurisë në sistemin 
operativ  dhe si do të përdorni ato në mënyrë të duhur. Keni kujdes dhe filloni të mbani shënime për të 

organizuar masat e sigurisë, të cilat do të jenë adekuate për shkollën tuaj.

HYRJE NË KAPITULL 
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Preventive practices. 

Windows Update  

Set up Firewall

options from the 

Activity Center, Install 

Antivirus, Update

virus definitions

User

 Accounts

Networks Software

Bitlocker

Data

Protection

Assigning and 

changing 

passwords in 

Windows

Establish 

passwords
Share 

resources 

securely

Hardware 

Electrical 

Security. Using 

voltage 

stabilizers

Maintenance. 

Creation of 

Inventories

Security

Hardware

Physical

Security

HARTA KONCEPTUALE E 
KAPITULLIT

58. Use shared folders in Windows Live Messenger
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Si të përcaktojmë fjalëkalimet në 
Windows 7?
Në kapitullin e katërt keni më-
suar se pjesë e rëndësishme 
të aktiviteteve të skuadrës për 
mbështetjes teknike është krijimi 
i llogarive të përdoruesve, me 
qëllim të diferencimit të qasjes 
në Administrator apo opsionet e 
përgjithshëm të përdoruesve. Kjo 
është posaçërisht e rëndësishme 
për shkollat, nisur nga fakti se aty 
Kompjuterët personal përdoren 
nga mësimdhënësit dhe nga nxë-
nësit. Kështu, këtu do të mund të 
mësoni se si të krijoni llogari ashtu 
që nxënësit mund të kenë qasje 
në informata të caktuara kurse 
mësimdhënësit kanë qasje në in-
formata tjera, por të dytë punojnë 
në n Kompjuter personal. 

PËRDORUESIT 
DHE PROFILET

Password 
(Fjalëkalimi)

Karaktere (simbole) të 
krijuara nga përdoruesit, të 
cilat u mundësojnë atyre 
që në mënyrë të sigurt 
të bashkërendohet me 
Kompjuterin personal.

Të fillojmë me përdoruesit. Përkundër 
faktit se duhet të keni kujdes të veçantë 
në ndërmarrjen e masat të sigurisë 
duke qenë të lajmëruar si administrator, 
sepse ai është personi i autorizuar të 
realizojë ndërrime në sistem. Gjithashtu 
ne nuk mund të ndërrojmë këto çështje 
për përdoruesit e zakonshëm; në këtë 
lloj të llogarive është gjithashtu i rëndë-
sishëm krijimi i fjalëkalimeve në Win-
dows 7. 

 
A e dini se....?

...dërgimi i emailave të 
padëshiruar, të quajtur SPAM, 
shpenzon deri në 30 mijë mil-
ion kilouat orë energji në tërë 
botën?
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03  Dritarja e dytë do të paraqesë emrin dhe 
llojin e përdoruesit, dhe pastaj do të kërkohet 
të shkruani fjalëkalim dy herë. 

04  Pasi të jetë kompletuar informata shtypni 
tastin Create password (Krijoni fjalëkalimin) 
dhe ju mund të filloni të punoni si përdorues 
me fjalëkalim të sigurisë.

Me qëllim të krijimit të fjalëkalimeve për për-
doruesit ndiqni këta hapa: 

01  Shtypni “password” në menynë Start. 
Njëra prej mundësive që do të paraqite do të 
jetë Change Windows Password (Ndër-
roni fjalëkalimin e Windowsit).

02  Nëse përdoruesi nuk ka krijuar fjalëkalim, 

atëherë duhet të përzgjidhni opsionin:  Cre-
ate a password for the account  (Krijoni 
fjalëkalim për llogari).   

Ne rekomandojmë 
që krijoni fjalëkalime 
për të llojet e 
përdoruesve, 
administratorët 
dhe përdoruesit e 
zakonshëm.

59. Paint like Picasso in less than 5 minutes
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doruesit. Procedura për të ndërruar një 
fjalëkalim ekzistues

If you want to change an existing pass-
word, follow these steps Nëse dëshironi të 
ndërroni një fjalëkalim ekzistues duhet të 
ndiqet procedura vijuese:

01  Në Start meny shtypni “password”.

02  Përzgjedhni Change Windows Pass-
word (Ndërroni fjalëkalimn e Windowsit) 
dhe pastaj përzgjidhni opsionin e Change 
Windows Password në Make changes 
(Realizoni ndërrime) në llogarinë e për-

Udhëzim!

Është vërtete me rëndësi që Kompjuter 
personal të shfrytëzoj barriera të sigurisë, 
por gjithashtu është e rëndësishme të 
implementohet në mënyrë efikase. 
Nëse përdoruesi dhe fjalëkalimi mund të 
jenë të qasshme për të gjithë që janë afër 
Kompjuterit personal, atëherë masat e 
implementuara të sigurisë janë të pavlera.  

Password 
Hint (Aluzioni i 
fjalëkalimit)

Paraqet një zgjedhje të 
thjeshtë të fjalëkalimit për 
përdoruesin, në rast se ata e 
humbin atë. 

Për çfarë arsye duhet të shkruani 
fjalëkalimin dy herë? 

Është me rëndësi që zgjidhje e 
fjalëkalimit (password hiat) të 
mos përmbajë fjalëkalimin apo 
ndonjë informatë specifike, e 
cila do të mund të zbulohej. Në 
këtë mënyrë do të merrni masa 
preventive ndaj përdoruesve të 
paautorizuar, që të mos munden 
të kenë qasjen në Kompjuterët 
personal duke shikuar në 
Password hint apo fjalën që ju 
keni përzgjedhur.  
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03  Në dritaren e ardhme përzgjidhni opsio-
nin Change password (Ndërroni fjalëkali-
min).

04   Windows duhet të konfirmojë që ju jeni 
active user (përdorues aktiv), ashtu që do t’iu 
pyet për fjalëkalimin momental të Windowsit. 
Shtypni fjalëkalimin dy herë dhe pastaj shkruani 
Hint-in ashtu siç keni vepruar kur keni krijuar një 
fjalëkalim të ri. 

05   Përfundimisht, shtypni tastin Change 
password. A jeni gati! Përdoruesi juaj do të 
ketë një fjalim të ri në dispozicion. 

Si të përzgjedhim një fjalëkalim të sigurt?

Fjalëkalim i sigurt konsiderohet ai që posedon së paku tetë simbole duke 
përfshirë edhe shkronjat e mëdha, ato të vogla dhe numra. 
Duhet të mënjanoni fjalëkalimet e zakonshme, siç janë 1234567 apo të 
ngjashme, duke pasur parasysh se këto janë sekuenca të zakonshme, 
pra janë seri logjike apo seri të vazhdueshme të tastaturës. 
Gjithashtu duhet të mbani në mend mos të përdorni fjalëkalime, që janë 
lehtë të zbuluara, siç janë ditëlindja juaj, adresa e shtëpisë suaj, apo 
numri i letërnjoftimit tuaj.
Edhe pse kjo mund të duket e pazakontë, këtë formë të fjalëkalimeve e 
shfrytëzojnë zakonisht përdoruesit dhe paraqesin praktika që duhet të 
mënjanohen për të ngritur nivelin e sigurisë. 

 

60. Use comics as a learning resource
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Ndiqni hapat që do të kërkojnë informata siç 
janë emri e rrjetit dhe fjalëkalimi i rrjetit. Nëse 
routeri do të lejojë wizard do të shfrytëzojë 
(WPA or WPA2) pikat qasëse të rrjetit dhe 
kështu do të ofron opsione të sigurisë. Ne 
rekomandojmë të përdoret WPA2 sepse 
ofron siguri më të madhe në krahasim me 
sigurinë WPA apo opsionin Wire Equivalent 
Privacy (WEP). 

lidhje të ri).

03  Pastaj përzgjidhni Configure a new 

network (Konfiguroni një rrjetë të ri) dhe 
klikoni në Next.

04  Këtu do të mësoni se si të krijoni një 
fjalëkalim në momentin që keni instaluar një 
ruter të rrjetit. 

Si të krijoni një fjalëkalim për 
rrjetin?

Në kapitullin e mëparshëm keni mësuar 
të krijoni një rrjet për shtëpinë tuaj apo 
për shkollën tuaj. Në këtë kontekst është e 
rëndësishme të mblidhni njohuri të veçanta: 
si të krijoni një fjalëkalim për rrjetin tuaj, në 
mënyrë që ta mbrojmë atë dhe ta bëjmë më 
të sigurt. 

Këtu do të mësoni se si të krijoni një fjalëka-
lim në momentin që keni instaluar një ruter 
të rrjetit. 

01  Shtypni “Network and Shared Re-
sources Center”në menynë Start të Win-
dows 7 dhe futuni në të duke klikuar në të. .

02  Klikoni në Configure a new connec-
tion or network (Konfiguroni rrjet apo 

TË SHOHIM RRJETAT  
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rin e përdoruesit që doni të ndani resurse 
me të dhe përcaktojeni nivelin e autorizimit: 
Read only (vetëm lexim) apo Read and Write 
(Lexim dhe shkrim).Nëse vendosni të lar-

përzgjidhni ndërmjet: None, Home Group 
(read), Home Group (read and write), and 
Specific Users.
Nëse keni aktivizuar HomeGroup në rrjetin 
tuaj, kjo është një mënyrë e thjeshtë për të 
ndarë resurset në mes anëtarëve të atij Grupi 
dhe ata do të jenë në gjendje të lexojnë dhe të 
shkruajnë disa nga opsionet të HomeGroup.

Nëse dëshironi të ndani resurse me një grup 
specifik të shfrytëzueseve, thjesht përzgjedhni 
opsionin Specific User. Pastaj shkruani em-

Ndani resurset në mënyrë të 
sigurt 

Kur jeni duke punuar përmes rrjetit duhet të 
merret parasysh një çështje me rëndësi e kjo 
është ndarja e resurseve siç janë: shtypësit, 
paisjet apo dosjet dhe drajverët e rrjetit. 
Sa i përket drajverëve të rrjetit është me 
rëndësi të përcaktohet në mënyrë të drejtë 
autorizimi ashtu që vetëm përdoruesit e au-
torizuar mund të kenë qasje në të

Windows 7 shfytëzojnë teknologjitë e reja të 
quajtura: HomeGroup. Pra, nëse keni kon-
figuruar rrjetn në këtë mënyrë do të jeni në 
gjendje të rrisni shfrytëzimin duke përzgjed-
hur disa opsione të sigurisë..

Nëse dëshironi të ndani resurset në mënyrë të 
sigurt duhet të ofroni miun në atë dosje dhe 
pastaj shtypni tastin e djathtë. 
Do të paraqiten seri e opsioneve dhe aty do 
të gjeni Share with (ndani me) dhe mund të 

Nëse keni dyshime sa i përket 
konfigurimit të HomeGroup 
kthehuni tek kapitulli specifik i 
rrjeteve. 

Nëse keni dyshime sa i përket 
konfigurimit të HomeGroup 

61. Visit VIRTUAL STIC. A new knowledge portal
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goni autorizimin nga një përdorues i veçantë 
vetëm përsëritni operacionin por kësaj radhe 
përzgjidhni Remore opsionin në nivelin e au-
torizimeve. Nga ai moment ai përdorues do të 
zhduket nga lista dhe nuk do të kemi qasje në 
resurset e ndara. 

Enjoy for a while and train yourself!

Read the descriptions of the characters and join them to the type of user account that best 
suits each one.

Mariel
Is a fourth grade student. She just 
uses her PC to do the homework 
sent by her teacher.

Alexis
His hobbie is painting with water-
colors, but he is researching about 
new ways 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 tempo-
rarily need the PC]
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RËNDËSIA E PËRDITËSIMIT TË 
SOFTUERIT

Aspekt tjetër i sigurisë së Kompjuterëve 
personal janë softuerët. Për të qenë të sigurt 
se softueri, që jeni duke e shfrytëzuar në 
Kompjuterin tuaj, posedon të gjitha nivelet e 
domosdoshme të sigurisë duhet të realizoni 
përditësime periodike.

Windows 7 ofron një vegël të domosdoshme 
për të verifikuar përditësimet: duke pasur 
qasje në Activity Center dhe përzgjidhni 
“Windows Update”, aty do të gjeni informatat 
e duhura sa i përket përditësimeve të rekom-
anduara, në mënyrë që sistemi operativ të jetë 
i përditësuar dhe i mbrojtur. 

Si të verifikojmë sigurinë e softuerit? 

01  Klikoni në menynë Start dhe shkruani Activity 
Center.

02  Kur të jeni aty do të mund të verifikoni statusin e Windows 
Update, a është e deaktivizuar, apo mos është akorduar në mënyrë të 
gabuar. Një lajmërim do të shfaqet dhe do t’iu njoftojë për gjendjen e 
sigurisë. 

03 Në atë rast shtypni tastin Change (ndërrim). Në atë rast do të 
paraqitet dritarja me rekomandimet dhe opsionet përkatëse të Windows 
Update. 

Dy veglat kryesore të ndërlidhura me sigurinë e Kompjuterëve 
personale janë Activity Center dhe Windows Firewall. Të dyja këto janë 
të rëndësishme të jenë të instaluara dhe të përditësuara. 

Mbani në mend: është me rëndësi që të gjitha këto elemente të jenë të 
përditësuara në mënyrë që të sigurohet funksionalitet i mirë. 

Kthehuni tek kapitulli 6 dhe 
përmes Activity Center rishikoni 
konfigurimet e sigurisë.

Kthehuni tek kapitulli 6 dhe 
përmes Activity Center rishikoni 

62. Outstanding effects for your photos
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to. 
Përpos kësaj duhet të keni kujdes me 
çështjet e ndërlidhura me sigurinë elektrike. 
Përkundër faktit se pajisjet e sotme janë të 
prodhuara për t’u përballur me ndërrimet 
e shpeshta të tensionit, të lartë apo të 
ultë, është me rëndësi të shfrytëzohen 
stabilizatorët e rrjetit, në mënyrë që të 
zvogëlohet ndikimi në pajisjet tuaja. 
Nëse jeni të interesuar të keni vazhdimësi 
të punës së sistemit duhet të posedoni 
edhe UPS Uninterrumptible Power  System 
(Sistem me furnizim të pandërprerë).
UPS është një pajisje elektrike që posedon 
bateri. Nëse ndërpritet furnizimi me rrymë, 
pajisja do të fillojë punën duke i dhënë kohë 
Kompjuterit tuaj personal kohë për t’u fikur 
në mënyrë të rregullt. Mbani në mend se 
nëse Kompjuteri personal nuk është shkyqur 
në mënyrë të rregullt, mund të vijë deri tek 
dëmtimi i pjesëve të diskut të fortë. 

Pra, mbroni harduerin!

Një temë e rëndësishme për sigurinë e 
Kompjuterëve personal janë edhe resurset 
fizike. 
Nëse rrjeti juaj përmban një apo më shumë 
server, që ofrojnë shërbime dhe mundësi të 
ruajtjes së informatave, të cilat do të jenë të 
qasshme nga Kompjuterët tjerë personal, 
ata duhet të jenë të ruajtur, në lokacione të 
sigurta, edhe nga aspekti fizik. 
Një rrezik, që do të mund të shfaqej, është 
se dikush mund të përdorë Kompjuterët 
personal, të cilët punojnë si serverë, dhe 
kështu të sulmojë, apo thjesht të shkyqë, 
dhe në rastin e tillë t’i afektojë të gjithë 
përdoruesit e rrjetit. 
Në rastin ideal serverët duhet të jenë në 
një ambient të veçantë, të mbyllur dhe të 
ajrosur në mënyrë adekuate, por nëse kjo 
nuk është e mundur ju duhet të provoni 
të ruani së paku nga aspekti fizik, përmes 
ruajtjes së tyre në dollap të sigurt dhe marrja 
e masave preventive për ndalim të qasjes në 

SIGURIA FIZIKE TË RESURSEVE
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Varësisht nga madhësia dhe nga 
ndërlikueshmëira e UPS-ve do të keni më 
tepër, apo më pak kohë të punës së tyre, 
pasi që të jetë ndërprerë furnizimi me 
tension. Kjo periudhë kohore teknikisht 
është quajtur “kapaciteti furnizues”. Sa më 
i madh që të jetë ky kapacitet aq më tepër 
kohë do të mund të punojë Kompjuteri juaj 

personal, pasi që të jetë ndërprerë furnizimi 
me tension nga rrjeti. 

Detyra për skuadrën teknike mbështetëse: krijoni një listë të 
inventarizimit të pajisjeve

Është e rëndësishme të bëhet inventarizimi i pajisjeve të shkollës. 
Një ide e mirë do të ishte të shfrytëzohen numrat për të identifikuar 
secilën komponentë, tastaturë, miu etj. Në këtë mënyrë do të mund të 
kontrolloni harduerin. 
Kështu, kur të dëshironi të verifikoni statusin e pajisjeve mund të 
shfrytëzoni indeksin e krijuar. Përpos kësaj kur të krijoni një listë mund 
t’i shfrytëzoni ato kur keni nevojë për ofrimin e mbështetjese teknike, 
por edhe për të mbajtur shënime ku do të shenëhen të gjitha ndërrimet, 
gabimet dhe riparimet që janë kryer. 

Kapaciteti 
furnizues

Kapaciteti funksionues i 
pajisjes, pa qenë e lidhur në 
një burim direkt të furnizimit.

63. Get ready with these addition and subtraction exercises
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Takoni Bitlocker-in

Kur flasim për sigurinë e Kompjuterëve per-
sonal, neve na duhet të përmendim një vegël 
të re, e cila mundëson që të ruani elementet 
më të rëndësishme të Kompjuterit tuaj per-
sonal, e ato janë Informatat. 

Bitlocker është teknologji që mundëson en-
krptimin e diskut të fortë. Nëse një Kompjuter 
personal apo llaptop është humbur apo është 
dëmtuar dhe disku i tij i fortë është lidhur në 
një Kompjuter personal, është e mundur të 
mbrohen informatat.
Si funksionon kjo? Para disa viteve 
prodhuesi i harduerit ka inkorpuruar në 
Kompjuterët e tyre personl një “security 
chip” (çip të sigurisë) të quajtur Trusted 
Platform Module (TPM) (Moduli i besuar i 
platformës). 

VEGLAT E SIGURISË PËR
 MBROJTJEN E TË DHËNAVE

Enkriptimi 

Veprim që synon mbrojten, 
enkodimin apo mbylljen e 
informatave, ashtu që ato 
mund të lexohen vetëm nëse 
e keni fjalëkalimin 
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Sot, kur ta instaloni Windows 7 në një 
Kompjuter personal, sistemi operativ do të 
krijojë një particion prej 100 MB (apo 300 
MB nëse versioni i programit është Windows 
64-bit), në të cilin janë të ruajtur të gjithë 
skedarët që shërbejnë për ngritje të sistemit. 
Në momentin kur Kompjuteri personal është 
kyçur, ky particion do të konstatojë se disku 
i fortë është i enkriptuar dhe do të fillojë 
procesin. Ky particion i startimit do të kërkojë 
që TPM të ofrojë kodin për të filluar pro-
cesi i dekriptimit dhe Windows 7 do të 

ngritet si zakonisht.

Përdorimi i sistemit operativ do të jetë i 
njëjti, pa pasur ndonjë vonesë kur jemi 
duke kryer detyrat e zakonshme.

Nëse e humbni Kompjuterin tuaj per-
sonal, kushdo që ta gjejë nuk do të 
jetë në gjendje të ketë qasje në Infor-
mata sepse ata nuk do të kenë fjalëka-
limin....
Supozojmë se ai person vendosë të lar-
gojë diskun e fortë dhe e lidhë atë në një 
Kompjuter tjetër personal, meqenëse disku 
i mbrojtur i Windows 7 nuk është aktivizuar 
si disku kryesor i sistemit, ai do të qëndrojë 

i shkyçur, i enkriptuar dhe informatat në të 
do të jenë të mbrojtura.
Nëse ai person, duke e parë këtë, vendosë 
të fusë atë disk si disk kryesor të sistemit 
(bootable), kjo do të iniciojë procesin 
e ngritjes së sistemit, por në të njëjtën 
kohë do të paraqitet një dritare ku do të 
kërkohet fjalëkalimi për TPM, të cilin per-
soni që e ka gjetur nuk e posedon. 

Tash, çfarë do të ndodh nëse 
Kompjuteri juaj personal do të jetë i 
dëmtuar dhe duhet ta përdorni atë në Bootable (posedon aftësi 

të ngrtjes së sistemit 

It refers to the part of a drive where 
information necessary for the operating 
system startup is kept.

64. Try Office Live Workspace
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Pasi që të jetë aktivizuar ky funksion do të 
paraqitet një dritare koresponduese për këtë 
proces. Deri të startohet Windows 7 do të 
verifikojë dhe konstatojë se kërkesat mini-
male për enkriptim janë plotësuar dhe do të 
paraqiten dy opsione

 Përdorni fjalëkalim për të mbyllur 
pajisjen.  

 Përdorni kartelat e menqura për të 
bllokuar pajisjen.
Nëse i përzgjidhni opsionet më të shpeshta, 
për të përdorur fjalëkalim, atëherë përzgjid-
hni kutinë koresponduese për të shkruar atë. 
Për shkaqe të sigurisë sistemi do t’iu pyes të 
përsëritni fjalëkalimin dhe pastaj klikoni në 
Next. 
Në dritaren e dytë dhe të fundit do të para-
qitet “How do you want to store the recovery 
token” (Si dëshironi të rigjenerni çipin regje-
nerues) pastaj do të gjeni dy opsione. E para 
është “Save” (Ruajeni) çipin në lokacionin 
që keni përzgjedhur dhe i dyti është “Print 

një kompjuter tjetër?
Mund të ndodhë ajo që e kemi sqaruar më 
parë: nuk do të jeni në gjendje të keni qasje 
në të dhëna, meqenëse sistemi nuk mundet 
të kërkojë më fjalëkalimin TPM. Çfarë duhet të 
veproni është ta futni DVD instalues të Win-
dows 7 dhe startoni Kompjuterin personal. 
Në atë moment, programi instalues do të 
detektojë diskun e fortë, i cili është i mbrojtur 
përmes Bitlocker, dhe do të kërkohet fjalëka-
limi.
IPërpos kësaj përmirësimet e SO Windows 7 
është në gjendje të zgjerojë funksionalitetin 
e Bitlocker Drive Encryption, me qëllim të 
mbrojtjes së pajisjet portabël memorizuese, 
fllash memorieve, disqeve të jashtme të forta 
etj. Duke shfrytëzuar të njëjtin koncept sikur 
vëllai më i madh, ky funksion do t’iu lejojë të 
enkriptoni informatat në ato pajisje. 
Për të enkriptuar një medium të jashtëm 
memorizues së pari duhet që atë ta lidhni në 
Kompjuterin tuaj personal. Pastaj, duhet të 
klikoni në Start meny dhe të klikoni dy herë 
në pajisje dhe shikoni se a është i aktivizuar 
funksioni i Bitlocker-it.
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it”(shtypeni). 
Pasi të keni përzgjedhur njërën prej këtyre 
opsioneve dhe të keni klikuar në Next do të 
fillojë procesi i regjistrimet. Kohëzgjatja e 
tij do të jetë proporcionale me hapësirën e 
pajisjes së mbrojtur.

 Pak argëtim për të mësuar!

Disa prej koncepteve që keni studiuar në këtë kapitull futni në 
këtë fjalëkryqin vijues. Shfrytëzoni shkronjat si udhëzim...

R

W
O

I

I

N

S

Siç e pamë më parë, mund ta 
mbroni diskun tuaj të fortë, 
pajisjet portabël dhe pajisjet 
USB, që i shfrytëzoni pa 
problem.

Siç e pamë më parë, mund ta 
mbroni diskun tuaj të fortë, 

65. Put your voice to written texts
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                          Si të verifikoni sigurinë e Kompjuerit tuaj në Windows 7?

Ekzistojnë shumë aspekte që duhet marrë në konsideratë për të mbajtur kompjuterin tuaj të sigurt. Siç e keni 
parë tashmë, Windows 7 do t’iu ndihmojë me veglat e tij të ndryshme. Për të qenë të sigurt se jeni duke 
shfrytëzuar të gjitha funksionet dhe keni verifikuar se Kompjuteri juaj personal posedon nivelin maksimal të 
sigurisë duhet të ndiqen ikona vijuese do t’iu udhëzojë në veglat e ofruara nga sistemi operativ, në mënyrë që 
të krijohet një mjedis i sigurt.Nëse dëshironi të mësoni më tepër për ndonjërën prej tyre atëherë vizitoni:
http://windows.microsoft.com/es-ES/windows7/Security-checklist-for-Windows-7 
and download the Windows 7 security checklist.

            Activity Center

 

            Windows Defender

  

            User Account Control

            Backup and Restore

 

            Windows Update

 

            Windows Firewall
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Udhëzim i gjelbër

Siguria është vlerë dhe qëllim i secilës qenje njerëzore: si individët, familjet në komunitet, njerëzit 
përgjithësisht dëshirojnë të ndihen të mbrojtur. 
Në këtë mënyrë siguria implikon disa aspekte të cilat kanë të bëjnë me ndjenjat, ato teknike dhe para-
kushtet materiale për jetë të përditshme. Kur të mësohemi të promovojmë siguri në kompjuterët tonë, 
është me rëndësi që gjithmonë të marrim në konsideratë sigurinë e mjedisit. Kjo është një çështje që ne 
duhet ta kemi gjithnjë në mendje, pa marrë parasysh aktivitetet që jemi duke i realizuar. 
Shumë shpesh, qëniet njerëzore dhe praktikat e tyre i shkaktojnë dëm mjedisit edhe pse ato mund të 
jenë të vogla, ato prapë e afektojnë në mënyrë negative mjedisin natyror. 
Ekspertët pohojnë se qënieve njerëzore do t’u duhet më tepër se dy planetë për të ripërtëri resurset që 
janë duke i konsumuar.
Këto figura na bëjnë të kuptojmë se mjedisi është në rrezik dhe duhet angazhimi ynë për të përmirësuar 
situatën.
Për këtë arsye na duhet të shtojmë kontributin tonë në mënyrë që të realizojmë ndërrime që promovo-
jnë “Siguri të mjedisit”.

Duke e aprovuar “qasjen e gjelbër” për shkollën, do të jemi në gjendje të kontribuojmë në 
përhapjen e kësaj kulture, me synim të promovimit të ndërrimeve dhe të mbrojmë 

planetin.

Duke e aprovuar “qasjen e gjelbër” për shkollën, do të jemi në gjendje të kontribuojmë në 
përhapjen e kësaj kulture, me synim të promovimit të ndërrimeve dhe të mbrojmë 

planetin.

Udhëzim i gjelbër

66. Enhance your classes with Mouse Mischief
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Kompletoni ushtrimin vijues për të rishikuar njohuritë tuaja për Kompjuterët personal

A. Definoni me fjalë tuaja çka nënkupton SGURIA. Përfshini në definimin tuaj aspekte të ndryshme që duhet të merren në konsideratë për të promovuar një mjedis të sigurt për 

Kompjuterët personal.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

B.Verifikoni llogaritë e Kompjuterëve të ndryshëm personal në kabinetin e shkollës tuaj dhe verifikoni se cilët nga ata posedojnë fjalëkalime. Verifikoni gjithashtu edhe llojet e 

llogarive të përdoruesve.

Bazuar në informatat e grumbulluara krijoni një plan strategjik për të organizuar llogaritë e Kompjuterëve të ndryshëm personal. 

Shfytëzoni tabelën vijuese si model për organizim më të mirë.

C. Realizoni një hulumtim të vogël rreth kushteve të sigurisë elektrike në shkollën tuaj dhe përgatitni një raport me udhëzime për përmirësim të kushteve të përgjithshme.You 

Mund të shfrytëzoni rreshtat vijues si udhëzim:

- Sa priza elektrike janë në kabinetin e Kompjuterëve?

- Shikoni kushtet e telave: verifikoni se mos ata janë të dëmtuar, mos kanë dëmtime ku shihen përçuesit, etj.

- A keni në dispozicion stabilizator të tensionit në shkollën tuaj?

- Pyetni se si është puna me linjat furnizuese në regjionin tuaj, a përballeni me lëkundje të tensioneve? 

D.Shfrytëzoni hartën konceptuale të kapitullit dhe kompletoni atë duke e zbërthyer në bazë të njohurive të grumbulluara në këtë kapitull.

User Name
Type of User
Does it have a password?

User 3User 1 User 2
PC1
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c. Funksionimi pre aktiv i Windows 7 për të 

mbajtur kompjuterin të sigurt.

8. Vegla e Bitlocker mund të shfytëzohet 

në të dyja llojet: për disk të fortë si dhe për 

pajisje portabël.

a. E saktë

b. E pasaktë

9. Përmes cilës vegël të Windows 7 mund 

të keni qasje në Windows Update me qël-

lim të verifikimit permanent të softuerëve?

a. Windows Security

b. Activity Center

c. Desktop

10. Cila vegël vijuese e Windows 7 promo-

von sigurinë e kompjuterit?

a. Windows Defender dhe Windows Firewall

b. User Account Control dhe Microsoft Office

c. Të dyjat janë të sakta

c. TPM

5. Si quhet komponenta e cila lejon që 

kompjuteri juaj të vazhdojë të punojë madje 

edhe nëse ka ndërprerje të furnizimit me ten-

sion?

a. UPS

b. TPM

c. USM

6. Si quhet vegla e sigurisë që lejon ent-

kriptimin e diskut të fortë me qëllim të 

mbrojtjes së informatave?

a. Firewall

b. Winsecurity

c. Bitlocker

7. Çfarë kuptimi ka “kapaciteti furnizues”?

a. Kapaciteti i pajisjeve që vazhdon të perfor-

mojë madje edhe nëse përdoruesi nuk është 

aty.

b. Aftësia e funksionimit edhe pa qenë direkt i 

lidhur në furnizim të tensionit.

1. Për çfarë lloji të përdoruesve është e 

këshillueshme të përdoren fjalëkalimet?

a. Për përdorues të zakonshëm që realizon 

detyra të zakonshme në kompjuter.

b. Për administratorët që kanë të drejtat për të 

bërë ndërrime në kompjuter.

c. Të dy përdoruesit

2. Sa është minimumi i simboleve që fjalëka-

limi të konsiderohet si i sigurt?

a. Së paku 6 

b. Së paku 8

c. Së paku 4

3. Përmes funksionit HomeGroup resurset 

mund të ndahen vetëm në opsionin lexo . 

a. E saktë

b. E pasaktë

4. Cili akronim është shfytëzuar për të 

thirrur “çipin e sigurisë” të një Kompjuteri 

personal?

a. PMT

b. TMP

Vetë vlerësimi
Verifikoni se çfarë keni mësuar përmes pyetësorëve vijues

67. A theme-visual dictionary to learn vocabulary




