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

1] Keni vegla për zgjidhje 
të shpejtë dhe efektive të 
problemeve.

2] Krijoni një “histori 
mjekësore” për Kompjuterin 
tuaj, duke identifikuar rreziqet 
potenciale, karakteristikat 
dhe metodat për të ngritur 
performansën e tij.

3] Shfrytëzoni në mënyrë të 
drejtë Kompjuterët personal në 
shkollën tuaj, duke ia mësuar 
përdoruesit masa të thjeshta, që 
duhet ndërmarrë në mënyrë që 
të mundësojnë performansën 
më të mirë të pajisjeve.

[   ]
Në këtë kapitull do të gjeni:

 Si të realizoni diagnostifikim të mirëfilltë për një defekt 
specifik të Kompjuterit personal.

  Si të kuptojmë informatat, të ofruara nga sistemi sa i 
përket resurseve në dispozicion?

 Si të identifikojmë veprimet e domosdoshme për të 
realizuar masa preventive për mbështetje teknike?

 Si të verifikojmë se a është I instaluar version i duhur I 
softuerit, dhe a i  përgjigjen nevojave tuaja dhe të shkollës?

MBËSHTETJA E 
VAZHDUESHME                   

HARDUERIKE DHE        
SOFTUERIKE
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Ky kapitull do t’iu udhëzojë në tema të ndryshme, që do t’iu ndihmojnë të merrni masa preventive dhe të 
zgjidhni problemet e mundshme duke implementuar strategji të përhershme.
Sigurisht që në këtë faze ju tashmë jeni në gjendje të identifikoni disa çështje problematike që 
duhet marrë në konsiderate: p.sh. çështjet e sigurisë, si një temë kritike për kujdes gjithëpërfshirës 
të pajisjeve shkollore. 
Apo ju do të mund të mendoni për softuerin, me qëllim të shfrytëzimit optimal të 
Kompjuterëve personal, si nga nxënësit ashtu edhe nga mësimdhënësit. Ekzistojnë shumë 
çështje që duhet marrë në konsideratë për t’u bërë një ekip i shkëlqyeshëm për mbështetje 
teknike. 
Për këtë shkak, neve na duhet domosdoshmërish të përmendim edhe njëherë masat preven-
tive dhe përmirësuese, që duhet ndërmarrë me qëllim që të sigurohet performansë e mire e 
Kompjuterëve personal. 
Përpos kësaj na duhet ta cekim vlerën e mbështetjes teknike sa i përket adaptimit të 
teknologjive të reja nëpër shkolla, që në fakt gjeneron strategji të shumëfishta e që 
mundësojnë shfrytëzimin më të mire të mundshëm të resurseve.

HYRJE NË KAPITULL 
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68. Make a workshop on Office teaching tools
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Ekzistojnë disa vegla të rëndësishme, të cilat 
mund t’iu ndihmojnë në kryerjen e këtyre 
detyrave, për shkak se e bëjnë më të lehtë 
verifikimin e gjendjes së Sistemit opera-
tiv dhe të harduerit. Në këtë mënyrë do të 
mund të parandaloni problemet, duke e 
ditur thellësisht gjendjen e Kompjuterit tuaj 
personal. 

Ju duhet të realizoni kontrollime relevan-
te në mënyrë që të identifikoni arsyet e 
mundshme të problemeve potenciale, duke 
shfrytëzuar metoda të duhura diagnosti-
fikuese.
Hapi i parë është verifikimi i resurseve të 
sistemit se a janë duke funksionuar në 
mënyrë të duhur. Për të vepruar kështu juve 
u duhet të verifikoni se elementet dhe kom-
ponentet vijuese janë duke punuar:

Në mënyrë periodike verifikoni 
gjendjen e Kompjuterit tuaj per-
sonal
Ashtu siç do të duhej ta dinit, gjatë imple-
mentimit të planit për mbështetje teknike 
neve do të na duhet të marrim parasysh de-
fektet kryesore që mund të na paraqiten. Kjo 
do të thotë se duhet të marrim në konsider-
atë masat preventive dhe implementimin e 
masave rutinore, me qëllim të sigurimit që 
sistemi përgjithësisht është në gjendje të 
mire.

VEGLAT PËR TË PARANDALUAR PROBLEMET 
HARDUERIKE 

 Procesori 

 RAM Memoria
 

 Disku i fortë 

 Lidhjet e rrjetit

Duke verifikuar 
funksionimin e 
resurseve të sistemit, 
ju mund të gjeni 
arsyet e shfaqjes së 
defekteve.

A e keni ditur se…?

... kapaciteti i kompakt disqeve 
të para (të njohura me akroni-
min e tyre CD) ishte 74 minuta, 
e njejta kohë sa zgjatë edhe 
Simfonia e nëntë e Betovenit…

... kapaciteti i kompakt disqeve 
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janë të ndërlidhura me aplikacionet që ju 
shfrytëzoni, siç janë Microsoft Office Word 
2010, kurse proceset e tjera janë të ndërlid-
hura me Shërbimet që startohen automatiki-
sht apo në një moment specific, derisa jemi 
duke e shfytëzuar Kompjuterin personal.  

Si ta verifikojmë se a janë duke punuar 
secila prej tyre?
Ndiqni këta tre hapa të parë:

01  Shtypni “Resource Monitor”  (Moni-
torimi i resurseve) në Start menyn e Win-
dows 7 dhe hapni këtë aplikacion.

02  Në General Information (Informata të 
përgjithshme) mund të shihni sjelljen e të 
gjitha resurseve të sistemit.

03  Duke klikuar në secilën prej simboleve 
do të mund të merrni specific informa-
tion (informata specifike) për secilin lloj të 
resurseve.

Të shohim se çfarë ndodh me secilin 
prej tyre....

CPU apo Procesori

Në kry do të mund të shihni the processes 
running in the PC (proceset që janë duke 
u zhvilluar në kompjuter). Në disa raste ato 

Alarm mjedisor!

Është e rëndësishme të dihet se secili pro-
ces i realizuar në Kompjuterin personal 
konsumon një përqindje të caktuar të 
resurseve. Procesori nuk është e domos-
doshme të punojë në përqindje të lartë 
të performansës. Nëse kjo do të ndodhte, 
shpenzimi i i energjisë do të rritej. Për 
të promovuar shfrytëzimin racional të 
energjisë duhet të marrim në konsideratë 
që funksionet optimale të Kompjuterëve 
personal të jenë të akorduara në nivel të 
ultë të shpenzimit të energjisë. 

69. Consult the online periodic table



Chapter 9: Continuous software and hardware support

174174174

Rrjetet

Dritarja e fundit do t’iu mundësojë të shihni 
aktivitetet dhe proceset të ndërlidhura me 
rrjetin e Kompjuterit tuaj personal. Nga kjo 
do të jeni në gjendje të shihni lidhjet TCP, që 
do të jenë të rëndësishme për verifikimin e 
gjendjes së Kompjuterit tuaj personal sa i për-
ket komunikimit dhe proceseve transferuese. 
Shumë lidhje TCP mund të jenë arsye për 
lidhje të ngadalshme. Në raste të tilla duhet 
të verifikoni nëse ndonjë program i dëmshëm 
(maluare) është duke dëmtuar Kompjuterin 
tuaj personal dhe duke shkaktuar ato prob-
leme. 

Hard  disku

Dritarja Drive e do t’iu lejojë të kuptoni “live 
(për së gjalli)” se si është duke u shfytëzuar 
Hard Disku i Kompjuterit tuaj personal. 
Gjithashtu do të shihni aktivitetet e diskut 
tuaj të fortë, të cilat janë të matura me KB/s 
dhe paraqesin sasinë e skedarëve që janë 
duke u lexuar dhe duke u shkruar. 

Memoria

Nëse kaloni në dritaren tjetër do të mund të 
shihni shfrytëzimin e memories për secilin 
dhe çdonjërin proces që është duke u zhvil-
luar në Kompjuterin tuaj personal. Përpos 
kësaj, ju do të gjeni një vizualizim grafik që 
paraqet strukturën e memories, duke ju 
lejuar kështu që në mënyrë vizuale të identi-
fikoni përqindjen e lirë të memories, të asaj 
që shfrytëzohet, të modifikueshme, të rezer-
vuar apo standby. 

TCP
 
Protokolli komunikues dhe 
i transferim (Transmission 
Control Protocol).
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Çfarë domethënie kanë pjesët dhe ngjyrat e ndryshme të grafikut të 
memories?

E hirta: është pjesa e rezervuar për harduer.
E gjelbërta: paraqet përqindjen që shfrytëzohet momentalisht nga 
sistemi operativ, aplikacionet dhe drajverët.
E portokallta: pjesa e memories që është modifikuar dhe duhet të ruhet 
në diskun e forte, me qëllim të aplikimit të saj në procese tjera.
E kaltërta: memoria standby, pret të shfytëzohet në momentin kur do 
të hapet ndonjë aplikacion tjetër.
Blu: RAM memoria e lirë, në dispozicion për t’u shfytëzuar.

Lëvizni miun nëpër secilën pjesë të grafikut dhe do të gjeni një spjegim 
të shkurtë për to.

70. Take a basic course on networks
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paraqiten në atë situatë. 
Pluhuri do të shkaktojë probleme 
në funksionimin e pajisjeve të 
ndryshme. Për këtë shkak, ne reko-
mandojmë pastrimin periodik të 
Kompjuterëve personal.

Çështja e pastërtisë duhet të 
përsëritet vazhdimisht: shumë 
shpesh kjo është një temë e harruar 
në mesin e detyrave të planifikuara 
nga ekipi për mbështetje teknike, 
por megjithatë është një çështje 
jetike. 
Është e qartë se vetëm disa për-
doruesve u pëlqen të pastro-
jnë komponente të ndryshme të 
Kompjuterit personal dhe mjedisit 
rreth tij. Ne megjithatë nuk duhet 
të jemi përtac dhe duhet të kalojmë 
kohë për të realizuar këtë.
Kështu për shembull, nëse në 
Kompjuterin tuaj personal ka 
pluhur, ventilatori i procesorit nuk 
do të mund fryjë masat ajrore në të 
dhe kështu procesori nuk do të pu-
nojë siç duhet. Kjo mund të shkak-
tojë nxehjen e tepërt të pajisjes, 
duke shkaktuar kështu të gjitha 
problemet potenciale që mund të 

MASAT TJERA PËR TË MBROJTUR HARDUERIN  

Use a 
particles 

remover to 
clean the 

dust from the 
devices and 
take care of 

your PC. 

Vëni re zhurmave

Një çështje tjetër që duhet marrë 
në konsideratë, e cila është e 
ndërlidhur me harduerin është 
zhurma që lirohet nga Kompjuteri 
personal. Nëse konstatoni se 
Kompjuteri juaj personal bën 
më shumë zhurmë se përpara ju 
duhet të verifikoni se çfarë ka 
ndodhur. 
Zhurmat dhe tingujt e lartë 
janë të pazakontë dhe mund të 
paraqiten si rezultat i pluhurit 
në ventilator, duke shkaktuar 
kështu që Kompjuteri personal 
të funksionojë në mënyrë të 
gabuar. Keni kujdes dhe verifikoni 

Use a 
particles 

remover to 
clean the 

dust from the 
devices and 
take care of 

your PC.
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Nëse klikoni në një datë specifike do të shi-
hni defektet e ndryshme që janë paraqitur 
në atë ditë. . 

në menynë Start të Windows 7 
dhe pastaj të përzgjidhni opsio-
nin Reliability History. Aty mund 
të shihni grafikun e ngjashëm 
me atë të përdorur nga mjekët, 
për monitorim të funksioneve 
të trupit, dhe ai do të paraqes 
historinë e Kompjuterit tuaj per-
sonal.Mund të përzgjidhni “see 
a daily or monthly classification” 
(shihni klasifikimet ditore apo 
mujore) por edhe raportin për të 
gjitha problemet dhe historinë 
e Kompjuterit tuaj personal.Kjo 
vegël do t’i paraqes të gjitha in-
formatat që kanë të bëjnë me de-
fektet/problemet me aplikacione, 
me Windows, të llojllojshme, 
Informatat dhe paralajmërimet.

 “Historia mjekësore” e Kompjut-
erit tuaj personal

Një problem shumë i shpeshtë, 
në mesin e njerëzve që ofrojnë 
mbështetje teknike, është edhe 
mundësia për të zhvilluar një 
“histori mjekësore” të Kompjut-
erit personal. Kjo do të thotë se 
verifikohet a është instaluar në 
mënyrë të drejtë softueri dhe a 
është përditësuar ai.Gjithashtu 
mundësohet verifikimi i ekzis-
tencës së programeve poten-
ciale, të instaluara pa dijeninë 
e përdoruesit, siç janë: detek-
timi i prezencës së maluere në 
Kompjuterin tuaj personal.Win-
dows 7 e mundëson lehtësisht 
kryerjen e kësaj detyre përmes 
Reliability History (Historia e 
sigurisë). Për të pasur qasje në 
të duhet të shtypni “reliability” 

ÇËSHTJE TË NDËRLIDHURA ME SOFTUERIN 
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71. A proposal to broaden vocabulary day after day
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Ju gjithashtu mund të merrni informata 
shtesë për secilën prej tyre. Pra, varësisht 
nga lloji i defektit, sistemi do të ofrojë 
mundësinë e kërkimit të detaleve teknike 
dhe kërkojë për një zgjidhje përmes Inter-
netit. 
Për të pasur një interpretim të qartë vizual 
të informatave, në anën e majtë të kornizës 
së referencave, është një shkallë prej 1 deri 
në 10 (10 “është gjendja ideale”). Përherë kur 
Kompjuteri personal ka ndonjë problem kjo 
shkallë do të zbresë. Kur ai problem të jetë 
zgjedhur shkalla do të ngritët prapë deri sa 
të mbërrijë në 10.
Në këtë mënyrë, do të keni kontroll të plotë 
se çfarë është duke ndodhur në Kompjuterin 
tuaj personal. 

Ndërroni vehtën tuaj! 

Testoni aftësitë tuaja për të diagnostifikuar. Vëni re në rastin e ardhshëm hipotetik: klasa juaj është duke 
punuar në kabinetin e kompjuterëve dhe njëri nga shokët e klasës ju lutë ta ndihmoni, për shkak se 

kompjuteri i tij/saj është i ngadalshëm. Çfarë do të vepronit për të gjetur problemin?

 Hapat i ardhshëm rradhitni sipas rradhës:

Verifikoni resurset e monitorit

Rishikoni historinë e sigurisë

Verifikoni statutin e  Windows Update

Hapnei activity center (qendra e aktiviteteve)  

Realizoni një skanim të plotë të Kompjuterit tuaj persona
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Si t’i akordojmë përditësimet?

To do this, type in the Windows 7 Start 
menu, once there, click on the option. 
Për të realizuar këtë shtypni “Windows 
Update” në menynë Start të Windows 7. 
Pasi të jeni futur aty klikoni në opsionin 
Change Configuration (Ndërroni kon-
figurimet).

Një aktivitet i mbështetjes tjetër të vazh-
dueshme është të verifikojmë disa prej 
veglave të sistemit operativ, për t’u siguru-
ar kështu se defektet e Kompjuterit person-
al nuk janë shkaktuar nga sistemi operativ.
Gjëja e parë që duhet bërë është të veri-
fikojmë konfigurimi i Windows Update 
është i duhuri.

Mbani në mend se shumë nga problemet 
e zakonshme mund të zgjidhen përmes 
akordimeve të sigurisë dhe përditësimeve.
Kjo është arsyeja pse duhet domos-
doshmërish t’i kushtoni një vëmendje 
të veçantë për të mbajtur softuerin e 
përditësuar. Duke u nisur nga përdorimi 
i përditshëm dhe nga llojllojshmëria e 
përdoruesve që kanë qasje në Kompjuterët 
personal, është më lehtë për virusët që të 
kenë qasjen dhe të shkaktojnë probleme 
në programe.

UPDATES (PËRDITËSITMET): 
NJË TEMË QË DUHET MARRË NË KONSIDERATË 

Mbani në mend!

Antivirusi duhet të performojë 
në mënyrë periodike skenimi të 
plotë. Kjo mund të realizohet 
në mënyrë manuale apo përmes 
një urdhëri automatik. 
 

në programe.

72. How to create graphics with Excel



Chapter 9: Continuous software and hardware support

180180180

kërkojnë ristartimin e Kompjuterit personal. 
Edhe pse u ipet mundësia ta ristartoni më 
vonë, disa përditësime lejojnë këtë vetëm në 
disa mënyra të kufizuar. Kështu, të qenurit 
në gjendje të përzgjidhni momentin kur 
do të realizohen përditësimet mund të jetë 
e dobishme për të mënjanuar ristartimin 
e Kompjuterit personal, në kohën kur jeni 
duke punuar apo gjatë orëve të mësimit. 
Një opsion tjetër është të kërkuarit për 
përditësime (search for Updates), që mundë-
son përzgjedhjen e përditësimeve që do të 
shkarkohen dhe të instalohen. Ky opsion do 
të jetë i vlefshëm kur lidhja e internetit nuk 
është mjaft e shpejtë dhe ju vendosni t’i ipni 
prioritet më të lartë shkarkimit të përditësi-
meve kritike. 

Përfundimisht, edhe pse nuk është e prefer-
uar, ju keni në dispozicion edhe opsionin Do 
not Search for Updates (Mos kërkoni për-
ditësime). Ky opsion do të deaktivizojë Win-
dows Update, dhe pastaj duhet ta mbani në 
mend që t’i instalonin në mënyrë mekanike. 

Opsioni i rekomanduar është instalimi i au-
tomatik i përditësimeve. Ju gjithashtu mund 
të përzgjidhni opsionin Download Updates, 
i cili do t’iu mundësojë të përzgjidhni se cilat 
përditësime do t’i instaloni dhe përcaktoni 
kohën kur ato do të fillojnë së shkarkuarim 
gjegjësisht së instaluari. 
Ky është një opsion i rëndësishëm, duke u 
nisur nga fakti se disa përditësime kritike 
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If you also decide to select the Recom-
mended Updates option, they will appear 
as a suggestion together with the critical 
updates. Windows 7 also allows you to leave 
these tasks to the administrator user, by 
selecting the Who can install updates 
option. 

Në këtë mënyrë, do të ndërmerrni mbështetje 
preventive, që do të thotë se do t’ua ndaloni 
përdoruesve të tjerë, të kenë të drejtën e 
vendimmarrjes sa i përket performancës së 
Kompjuterit personal dhe përditësimeve që 
do të instalohen. Opsioni i Microsoft Update 
do t’i zgjerojë përditësimet e Sistemit operativ 
ashtu që Windows 7 do të mund të gjejë 
produktet harduerike dhe softuerike, siç janë  
Microsoft Office 2010 apo Microsoft Security 
Essentials.

Vegla tjetër: Llogaria e kontrollimit të përdo-
ruesit

Një çështje tjetër e rëndësishme, të cilën 
skuadra për mbështetje teknike duhet 
ta marrë në konsideratë, është User Ac-
count Control (Kontrolli i llogarisë së 
përdoruesit). Ky mekanizëm i parandalon 
programet e dëmshme që të marrin kon-
trollin e të drejtave të administratorit të 
Kompjuterit tuaj personal dhe kështu të 
ndërmarrin ndonjë operacion.
Për të konfirmuar se kontrolli i llogarisë 

së përdoruesit është akorduar në mënyrë 
të duhur, duhet ta shtypni “Account Con-
trol” në menynë Start të Windows 7 dhe 
pastaj përzgjidhni opsionin Change User 
Account Control Configuration (Ndërroni 
konfigurimet e kontrollimit të llogarisë së 
përdoruesit). 

Kur të futeni në atë dritare do të jeni në 
gjendje të shfrytëzoni opsionet Default (të 
zakonshme). 

73. Let's form words with this online application!
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personal. Klikoni dy herë në përdoruesin që 
dëshironi të verifikoni dhe do të hapet një dri-
tare me informatat e kërkuara. Aty, do të mund 
të konfiguroni veprimet, siç janë bllokimi apo 
deaktivizimi i një llogarie.

Ju mund të përzgjidhni edhe dy rekomandime 
tjera, të cilat do t’iu informojnë për performan-

sën e Kompjuterit tuaj personal. 
E para është e ndërlidhur me 

një veprim që nuk prefero-
het të ndërmerret, “Never 
notify me” (Mos më lajmëro 

kurrë), që do të deaktivizojë 
këtë veçori dhe Kompjuteri 

personal do të jetë i qasshëm për softuerët e 
dëmshëm. 
E dyta thekson rëndësinë e përdorimit të për-
doruesve të standardizuar për aktivitete të për-
ditshme dhe duke e mbajtur administratorin si 
person përgjegjës për realizimin e ndërrimeve 
në Kompjuterin tuaj personal. 
Mbani në mend se përdorimi i tepërt i këtij për-

doruesi mund të lehtësojë qasjen e softuerëve 
të dëmshëm në të drejtat tuaja si administra-
tor, duke shkaktuar kështu rrezik potencial për 
paisjet dhe sistemin. Për ta evituar këtë duhet 
të keni qasjen në të drejtat menaxheriale. Për 
ta realizuar këtë klikoni në ikonën e Kompjut-
erit personal në desktop të Start menysë dhe 
pastaj përzgjidhni opsionin Mangement.
Përzgjidhni opsionet Local Users (Përdoruesit 
lokal) dhe Groups (Grupet) për të shikuar 
në përdoruesit lokal të listës së Kompjuterit 
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Ju mund të jeni në gjendje të realizoni ndër-
rime të ndërlidhura me fjalë kalime, qofshin 
ato kalimi i datës së vlefshmërisë apo mundë-
sisë që përdoruesi t’i ndërrojë, si dhe të kom-
pletojë emrin dhe përshkrimin. 

Në pjesën e dytë, të quajtur Member 
(Anëtarët) do të mund të shihni grupet e 
përdoruesve që i takojnë një grupi. Nëse një 
përdorues i takon grupit të admistratorit, do 
të duhet që domosdoshmërish të verifikoni 
atë duke përdorur miun dhe pastaj duke shty-
pur tastin Remove (Largojeni). Për të qenë 
përdorues i standardizuar, duhet të jeni pjesë 
e grupit të “Users” (Përdoruesit).

Pasi të keni mbaruar këta hapa, duhet të 
ristartoni këtë sesion, në 
mënyrë që ndërri-
met e përzgjedhura 
të aplikohen. 

74. Make your homemade movies with Movie Maker
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do të mund të përzgjidhni autorizimin.
Aty, do të gjeni opsione të ndryshme; lejoni 
qasjen për të gjithë përdoruesit në regjimin 
Read-only (Vetëm lexo, pra nuk lejohet ndër-
rime në skedarë) dhe për administratorët me 
të drejta të plota, lejoni qasje të plotë vetëm 
për administratorët apo përshtatni autorizi-
met. 
Pasi të keni përcaktuar këtë duke shtypur 
tastin Finish resurset e përzgjedhura do të 
ndahen me të tjerët. 
Nëse dëshironi të ndërroni autorizimin e 
njërit prej resurseve të ndara, klikoni dy herë 
në të për të ndërruar opsionet. 

Vëni re resurset që i ndajmë me të 
tjerët

Për të siguruar një performansë përgjithë-
sisht të mirë të Kompjuterit personal dhe të 
rrjeteve në veçanti, duhet domosdoshmër-
ish të verifikoni që resurset, që shfrytëzohen 
me të tjerët janë të akorduara siç duhet. 
Për të vepruar kështu, klikoni me tastin e 
djathtë në ikonën e Kompjuterit në desktop 
dhe pastaj përzgjidhni opsionin Manage. Në 
opsionin Shared Folders (Arkivi i ndarë, i për-

bashkët me të tjerët) dhe pastaj përzgjidhni 
Shared Resources (Resurset e ndara me të 
tjerët). Aty do të jeni në gjendje të shihni se 
Kompjuteri personal posedon disa resurse 
që i ndan përmes sistemit dhe mbarojnë me 

simbolin $. Kjo do të thotë se ata skedarë 
janë të ndarë në mënyrë automatike për qël-
lime administrative. 
Nëse doni të ndani resurse të reja, klikoni 

me tastin e djathtë në shared resources dhe 
pastaj përzgjidhni opsionin New Shared Re-
source (Resurset e reja të ndara). Në dritare 
do të paraqiten një seri e hapave që duhet 
ndjekur të ndërlidhur me vendndodhjen, 
emrin, përshkrimin dhe autorizimin. 
Së pari duhet të përzgjidhni vendndod-
hjen e arkivës apo të diskut të fortë që doni 
ta ndani me të tjerët duke shtypur tastin 
Browse. 
Kur të shtypni Next duhet të shtypni emrin e 
resurseve të ndara dhe përshkrimin. Pastaj, 
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Gjein dallimet!

Vëni re fotografinë e monitorit të resurseve dhe tregoni dallimet që keni gjetur. 

75. An educational video search engine
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e Mid-High mode (regjimin e mesëm dhe të 
lartë) dhe se  protected mode is enabled 
(regjimi i mbrojtur është i aktivizuar). Hapeni 

dritaren Privacy 
(privatësia) për të 
përzgjedhur nivelet 
që mendoni se janë 
të duhura. 

Si i keni verifikuar konfigurimet e 
Internet Explorer?

Konfigurimet e Internet Explorer 8.0 është 
një çështje që duhet marrë në konsideratë, 
me qëllim të ofrimit të një performanse të 
mirë të Kompjuterëve personal. Ju duhet të 
verifikoni se ky është opsioni i duhur. Për të 
realizuar këtë ndiqni këta hapa:
01  Hapni aplikacionin

02  Përzgjedhni Options (opsionet)

03  Përzgjedhni Internet Options. Aty, do 
të mund të verifikoni se Internet Security 
Levels (Nivelet e sigurisë së Internetit, 
Local Internet (Interneti lokal), Trust-
worthy and Restricted Sites (Faqet e 

besueshme dhe ato 
të ndaluara) janë të 

akorduara në mënyrë 
të duhur. Ne rekom-
andojmë përdorimin 

Internet Explorer 
Add-ons 

Add-ons shtojnë disa 
funksione shtesë për 
shfletuesin, siç janë: meny 
shtesë, përshtatin përdorimin 
e miut, bllokojnë pop-ups 
etj. . 

Vëni re!

Internet Explorer 8 posedon një 
funksion të quajtur No Add-ons, i 
cili lejon që përdoruesi i fundit të 
hapë shfletuesin, kur ai mendon 
se qasja në një faqe mund të 
paraqes rrezik potencial për 
Kompjuterin personal. 
Në ato raste është më e sigurt 
të përdoret ky funksion sepse 
iu mundëson shfletim të sigurt, 
edhe pse ky funksion dhe 
aplikacionet tjera të shfletuesit 
nuk do të mund të shfrytëzohen. 
Për të lejuar këtë funksion duhet 
të shtypni “Internet Explorer” në 
Start meny e Windows 7 dhe 
pastaj të përzgjidhni opsionin 
Internet Explorer (No 
Add-ons). 
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                          Problemet me Internet Explorer?

Nganjëherë kur të hapni Internet Explorer mund të mos jeni në 
gjendje të keni qasjen në disa faqe, apo lidhja juaj e Internetit 
është shumë e ngadalshme. Kjo mund të ndodh për shkak të 
arsyeve të ndryshme: këtu janë disa prej temave që duhet marrë 
në konsideratë, kur jeni duke shqyrtuar problemet....

01Së pari, verifikoni kushtet e lidhjes suaj të Internetit: problemet 
mund të jenë si rezultat i defekteve dhe lidhjes së dobët. 

02Provoni të deaktivizoni të gjithë add-ons në mënyrë që të dini 
mos ndonjëri prej tyre është duke shkaktuar defektin. Kthehuni 
tek pjesa ku kemi sqaruar mënyrën se si duhet të startohet 
Internet Explorer në regjimin No Add-ons.

03Resetoni konfigurimet e Internet Explorer. Për të vepruar 
kështu, ndiqni këtë vendndodhje të shfletuesit: Tools> Internet 
Options> Advanced Options> Reset.

04  Përfundimisht, dhe si këshillë e përgjithësime, verifikoni se keni 
instaluar përditësimet e fundit përmes Windows Update.

                          Problemet me Internet Explorer?

T’i rishikojmë strategjitë e përhershme për 
mbështetje teknike. 
Ekzistojnë disa masa, të cilat anëtarët mund 
ti realizojnë në mënyrë periodike me qëllim 
të promovimit të performansës së mirë të 
Kompjuterëve personal. 

Këto masa përfshijnë çështje të ndërlidhura 
me softuerin dhe harduerin dhe veglat e 
ofruara nga Windows 7, e bëjnë kryerjen e 
këtyre detyrave shumë të lehtë. Duke ditur 
këtë do të mund të trajnoheni në mënyrë 
që me efikasitet të identifikoni problemet 
që mund të paraqiten dhe kështu të forconi 
veten si anëtar të skuadrës teknike mbështe-
tëse. 

Përpos kësaj, këto njohuri praktike do t’iu 
ndihmojnë të keni më shumë kohë për të 
shqyrtuar në mënyrë kreative pajisjet e reja 
në shkollë. 

TA PËRMBLEDHIM... 

76. Create your own photonovels
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Të qeshim në vete!
Udhëzim i gjelbër

Ashtu siç keni parë, Windows 7 përmban disa vegla, të cilat do t’iu 
ndihmojnë të mbroni mjedisin. Nëse në shkollë jeni duke shfrytëzuar 
pajisje portabël, do të shihni se opsionet shpenzuese të energjisë në 
Windows 7 ofrojnë mundësi të kursimit të energjisë, derisa optimizoni 
performansën e Kompjuterit tuaj personal. Me qëllim të menaxhimit 
me sukses të shpenzimi të energjisë, sistemi operativ ofron opsionet 
vijuese,:

- Balanced (i balancuar): ofron performansë të plotë kur është e nevo-
jshme dhe kursen energjinë kur kompjuteri nuk është aktiv. 

- Power Saver (kursim i energjisë): redukton dritën e monitorit dhe 
resurset tjera të sistemit, me qëllim kursimi të energjisë, por edhe 
duke lejuar shfrytëzimin optimal të baterisë së llaptopit.

- High Performance (performansë e lartë): Shfrytëzon shumë energji, 
për shkak se e rrit dritën e monitorit. Në llaptop redukon kohën që 
bateria do të mund të ofrojë energji. 

Udhëzim i gjelbër
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NDARJA E PËRVOJËS
“Shoku (llaptopi) dhe teknologjia në dorë”

Shkolla # 72 gjendet në Villa Soriano, qytetin 
më të vjetër në Uruguaj, i rrethuar me drunj 
të gjatë dhe i mbushur me fëmijë, të veshur 
me uniforma të bardha.
Ardhja e teknologjisë së re ishe një revolu-
cion i vërtetë, sepse mundësoi një komuni-
kim të përditshëm e të shpejtë me pjesën 
tjetër të botës. Një nxënëse 7 vjeçare, e 
quajtur Antonella, që në bazë të përshkrimit 
të mësuesve të saj është një “eksperte” e 
kompjuterëve, komenton siç vijon: “Përmes 
aplikimit të Kompjuterëve personal mund të 
mësojmë shumë gjëra. Interneti ofron mori 
informatash për ne”. Për një periudhë shumë 
të shkurtë kohore, shton më tutje drejtori i 
shkollës, nxënësit kanë përvetësuar apliki-
min e teknologjisë dhe sot është shumë e 
zakonshme, që kur të hyjmë në kabinetin e 
Informatikës të gjejmë nxënës, që janë duke 
shikuar në monitor dhe kryejnë detyrat e tyre 
të shtëpisë në mënyrë shumë të koncentruar. 
Nxënësit e vjetër dhe të rinj kanë qenë të 
sfiduar për të gjetur burime të reja të dijen-

isë dhe ata 
janë involvuar në procesin e përfshirjes së 
teknologjive të reja në procesin e mësimd-
hënies dhe të mësim nxënies.”.  
Një vajzë tjetër, e cila quhet Karina, përshk-
ruan se si ky proces ka qenë për të: “Kur kam 
bërë detyrat e mia të para në Kompjuterin 
tim personal isha vërtetë e eksituar....Për ne, 
nuk është e njëjtë të posedosh një Kompjut-
er personal dhe mos ta posedosh atë. Kam 
mësuar të shtypi, të integrojë fotografi dhe të 
kërkojë për informata....Kurrë nuk kam men-
duar se do të kemi Kompjuter personal në 
këtë shkollë”
Mësuesja e quajtur Estela, duke e mbajtur 
në duar një “mate” (llaptop) tipik të Uruguajit 
na jap mendimin e saj për sfidat e zakon-

shme, me një ton të lehtë emocional: “Herën 
e parë që kam startuar të hulumtojë me 
Kompjuterin personal, nuk dija se çfarë të 
bëjë. Unë isha duke eksperimentuar....ishte e 
komplikuar. Ishte shumë e vështirë sepse isha 
vërtetë e frikësuar. Më vonë morra pjesë në 
një kurs trajnues për të mësuar rreth hardu-
erit, softuerit dhe njohuri fondamentale, që 
më mundësuan përdorimin e Kompjuterëve 
personal në një mënyrë të thjeshtë. Ishte e 
rëndësishme për mua të kuptojë se edhe unë 
mund të mësoja”
Këto pohime tregojnë se ky është një rast 
tjetër, kësaj radhe në një shkollë rurale të 
Uruguajit, ku integrimi i teknologjisë ka 
ndërruar këndvështrimet e nxënësve dhe të 
mësimdhënësve sa i përket punës së tyre të 
përditshme në shkollë

77. Consult the UNESCO Thesaurus
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Kompletoni këto ushtrime me qëllim të përmirësoni të mësuarit tuaj

A. Shfrytëzoni hartën konceptuale të kapitullit për të përgatitur një listë verifikuese të detyrave që tashmë keni realizuar. Ajo gjithashtu do të shfrytëzohet detyrat e parealizuara. 

B. Krijoni një tabelë me qëllim të organizimit të detyrave të vazhdueshme mbështetëse për Kompjuterët personal. 

Shkruani përshkrimin e secilës detyrë dhe sa shpesh realizohet ajo. 

  

 

C. Përzgjidhni njërën prej detyrave të vazhdueshme mbështetëse teknike, e cila duhet të realizohet dhe shkruani hapat që duhet ndërmarrë për realizimin e saj. Kjo formë e 

fletëve do të jetë e rëndësishme nëse ka anëtar të rinj në skuadrat për mbështetje teknike. 

Detyra që duhet realizuar:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hapi i parë:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hapi idytë:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hapi i tretë:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

D. Jeni edhe disa hapa para përfundimit të kursit për mbështetje teknike të shkollave. Çfarë mendoni se u duhet të mësoni edhe më tutje? Shkruani një listë, ndajeni atë me 

pjesën tjetër të skuadrës dhe hulumtoni ato koncepte.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Clean hardware devices Check if components such as mouse,
keyboard, etc., are clean.

Monthly
Task Description Frequency
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7. Cili produkt është i rëndësishëm për 

pastrimin e Kompjuterit personal, në mënyrë 

që ata të mbrohne nga pluhuri?

a. Ventilatori

b. Larguesi i grimcave 

c. Asnjëri nga të përmendurit më lartë

8. Cila është vegla e Windows 7 që mundë-

son të shihni “historinë mjeksore” të kompjut-

erit tuaj personal?

a. System History (Historia e sistemit)

b. Resource Manager (Menaxheri i resurseve)

c. Accounting History  (Historia e kontabiltietit

9. Përditësimet mund të kërkohen vetëm 

në mënyrë manuale dhe të instalohen

a. E saktë

b. E pasaktë

10. Cili është funksioni i Internet Explorer 8, 

që mundëson shfletim të sigurt kur dyshoni 

se faqja është jo e besueshme?

a. Safe Mode

b. No Add-ons

c. Safe Boot Mode

4. Cila është domethënia e ngjyrës së hirtë 

në grafikun e memories tek Resource Moni-

tor?

a. Memoria e lirë

b. Memoria e shfytëzuar nga proceset që zhvil-

lohen

c. Memoria e rezervuar për harduer

5. Cila njësi shfytëzohet për matjen e ak-

tiviteteve të diskut të fortë në relacion me 

proceset e leximit dhe shkrimit?

a. KB/s

b. KB/m

c. MB/s

6. Si quhen lidhjet që mundësojnë të dimë 

statutin e kompjuterit sa i përket komunikimit 

përmes rrjetit dhe proceseve të transferimit?

a. USB

b. SERIAL -ATA

c. TCP

1. Cila është vegla e Windows 7 që ndih-

mon në verifikimin e kushteve të kompo-

nenteve të ndryshme të Kompjuterit tuaj 

personal?

a. Device Manager

b. Resource Monitor

c. System Controller

2. Cilën pajisje duhet ta verifikoni për të 

realizuar diagnozë adekuate?

a. Procesori dhe disku i fortë.

b. idhjet e rrjetit dhe RAM memoria 

c. Të dy përgjigjet janë të sakta

3. What information can you find in the 

Çfarë informatash mund të gjeni në drita-

ren “Memory” të Resource Monitor  ?

a. Proceset që zhvillohen në kompjuter 

b. Shfytëzimi i memories nga proceset e ndry-

shme

c. Kapacitetet e sistemit

Vetë vlerësim
Verifikoni sa dini për mbështetjen e vazhdueshme teknike

78. Find lots of drawings to print and color


