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          UNIVERSITETI “UKSHIN HOTI”  PRIZREN 

FAKULTETI I SHKENCAVE KOMPJUTERIKE 

 

                        PROGRAMI MËSIMOR – SYLLABUS 

Niveli i studimeve Bachelor Programi    TIT Viti akademik 2018/19 

LËNDA MJETET DHE SIGURIA NE INTERNET 

Viti  TRET Statusi i 

lëndës 

OBLIGATIVE  

Kodi 

  

ECTS kredi 

 

6 Semestri 5(Pestë) 

Javët mësimore 15 Orët mësimore Ligjërata Ushtrime 

2 2 

Metodologjia e 

mësimit 

Ligjërata, Ushtrime, Punime Seminarike, Konsultime, Teste, Raste 

Studimi, Detyra e tjera. 

Konsultime Një ore para dhe një ore pas ligjëratave 

Mësimdhënësi Prof.Ass.Dr. Naim Baftiu 
e-mail naim.baftiu@uni-prizren.com  

Tel. +38344234018 

Asistenti               Ph.D.c.Dhurata Hyseni 
e-maili dhurata.hyseni@uni-prizren.com  

Tel.  +38344202109 

Qëllimi studimor i lëndës Përfitimet e studentit 
Materiali është i shtjelluar ashtu që të riforcojë dhe të 

theksoj kuptimet themelore mbi bazat e sigurise duke i 

dhënë konceptet themelore dhe ilustrimin e metodave 
për zgjidhjen e problemeve te sigurise ne internet.  

Në pjesën e ushtrimeve janë dhënë shumë shembuj 

praktik që paraqesin bazë të mjaftueshme për 

zgjidhejn e problemeve numerike ku është diskutuar 
edhe menyra e zgjidhjes se problemit dhe sigurimi i 

kompjuterit. 

Studentët do të jenë në gjendje për të hartuar 

dhe zbatuar konceptet baze te sigurisë  se 

internetit si dhe instalimin dhe de instalimin 

e antiviruseve. Njohuritë e fituara do të 

aplikohet në projekte dhe aplikimet e 

sigurisë do te behën ne mënyrë konkret. 

Metodologjia për realizimin e temave mësimore: 

 Prezantimi i temës mësimore në Power Point ( studentët mund ta shkarkojnë atë pas çdo ligjërate 

nga Web faqja e Fakultetit). 

 Rast studimi apo detyrë ( për orën e ushtrimeve) lidhur me temën e ligjëruar. 

 Përsëritja e temës paraprake nga grupi i caktuar i studentëve, analiza dhe diskutime. 

Kushtet për realizimin e temës mësimore: 

 Salla e pajisur me kompjuterë dhe projektor. 

Mënyra e vlerësimit të studentit ( në%) 

 
 Vijimi i rregullt            10% 

 Testi                              20 % 

 Provimi përfundimtar   50% 

 Punimi seminarik          20% 

Vlerësimi në % Nota përfundimtare 
 91-100  10 (dhjetë) 

 81-90  9 (nëntë) 

 71-80  8 (tetë) 

 61-70  7 (shtatë) 

 51-60  6 (gjashtë) 

 0- 50  5 (pesë) 
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Obligimet e studentit: 

Ligjërata  Ushtrime 

 Vijimi i ligjëratave 

 Pjesëmarrja aktive në diskutime gjatë ligjëratave 

 Punimi seminarik 

 Pjesëmarrja në test 

 Provimi përfundimtar 

 Pjesëmarrja në ushtrime 

 Puna grupore në raste studimi dhe 

detyra. 

 Pjesëmarrja në diskutime lidhur me 

rastet e studimit. 

Ngarkesa e studentit për lëndën 

Aktiviteti Orë Ditë/Javë Gjithsej: 
Ligjërata  2 15 30 

Ushtrime  2 15 30 

Punë praktike 1 1 2 

Kontakte me mësimdhënësit/konsultimet  1 1 15 

Ushtrime në terren  - - - 

Kolokviume, seminare  1 10 10 

Detyra të shtëpisë  - - - 

Koha e studimit vetanak  1 15 15 

Përgatitja përfundimtare për provim  1 10 10 

Koha e kaluar në vlerësim (teste, kuiz, provim final, etj.)  1 10 10 

Projektet, prezantimet, etj.  1 10 10 

Vërejtje: 1 ECTS kredi=25  orë angazhim,p.sh nëse lënda i ka 6 ECTS 

kredi student duhet të ketë angazhim gjatë semestrit 150 orë 
Ngarkesa totale:  

150 
Java Ligjërata Ushtrime 

1. Tema Orët Tema Orët 

Tema:  

Historia dhe Natyra e viruseve 

Kuptimi i sigurisë  

Vegla për viruse (virus-toolkit) 

Llojet e viruseve të kompjuterit 

 

2 Tema:  

Ushtrime numerike. 

Ne laborator tregohet se si bashkëngjiten 

viruset si behet shtimi i tyre dhe çka 

përmbajnë ata. 

 

Ushtrime numerike. 

2 

Literatura: Literatura: 

2. Kush i shkruan viruset e kompjuterit 

Si funksionon një Anti-Virus 

Si të mënjanojmë virusin infektues? 

 Ushtrime numerike. 

Autoret e shkrurjes se viruseve, funksionimi 

i tyre dhe mënjanimi i tyre. Studentet 
punojnë ne grupe ne laborator për 

mënjanimin e viruseve. 

 

2 

Literatura: Literatura: 

3. Rëndësia e sigurisë 
Siguria e Webit 

Refuzimi i shërbimit (DoS) 

Dokumentimet e sigurisë 

Virusi worms dhe Virusi Morris Worms 

2 Ushtrime numerike. 
Çka eshte webi dhe siguria e tije. Merret nje 

rast konkret i nje webi te nje kompanie dhe 

fillohet me sigurinë e tije, duke filluar nga 

baza e te dhënave deri te publikimi i tyre. 

 

2 
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Literatura: 

  

Literatura: 

 

4. Rrjetet kompjuterike 

Rreziqet e rrjeteve kompjuterike dhe nevoja 

për siguri. 

Rreziku gjatë futjes së të dhënave 

Metodat e rrezikimit të sistemit të sigurisë. 

Rreziku gjatë transmetimit të të dhënave 

2 Ushtrime numerike. 

Rast studimi i rrjetave kompjuterike dhe 

siguria e tyre. 

Punohet ne grup studenteve për hapjen dhe 

sigurinë e rrjetave ne laborator. 

 

 

5. Llojet e rreziqeve të sistemit 

Rreziqet nga jashtë. 

Rreziqet nga brenda 

Tipet e viruseve 

Trojan ( Kali i Trojës), Worm (Krimbi) 

2 Ushtrime numerike. 

Rast studimi i rreziqeve nga jashtë 

Rast studimi i rreziqeve nga brenda 

Kontrollimi i sistemit dhe identifikimi i 

virusit kali i Trojës dhe Worms-it. 

 

 Literatura:  Literatura:  

6. Largimi i viruseve kompjuterik. 

Skanimi (kontrollimi) i fajllave. 

Tracking Cookies (Gjurmët) 

Adware (ADvertisments softWARE). 

Pop-ups dhe pop-unders. 

Spam-i 

Si mund ta kuptojmë se spajverët gjinden në 

kompjuter. 

Instalimi i programit 

2 Ushtrime numerike. 

Ne laborator behet se si largohen viruset e 

llojeve te ndryshme. 

Cilët janë llojet e antiviruseve për 

instalimin ne PC. 

Merret nja rast konkret për instalimin e anti 

virusit dhe de instalimi i tije nga PC-ja. 

 

7. Metodat dhe teknikat për sigurimin e 

sistemit. 
Metodat e sigurisë së të dhënave 

(informacioneve). 

Llojet e Kontrollimeve. 

Sulmet ne server 

Modifikimi i dhomave te serverëve 

2 Ushtrime numerike. 

Ne laborator analizohet puna e nje sistemi 
aplikativ si dhe siguria e tije me nje 

antiviruse te licencuar. 

Analizohet puna e nje serveri praktik p.sh. 

Serveri i nje kompani apo universiteti, 

ruajtja e te dhënave baze si dhe ndryshimi i 

te dhënave. 

 

8. Veprimi me i ri i Viruseve kompjuterik, 

llojet e tyre dhe mbrojtja nga ata. 

Përmbajtja e veprimeve te viruseve te ri. 

Tipet dhe llojet e malware. 

Multiple-Threat Malware. 

Blended attack 
Firewall 

2 Ushtrime numerike. 

Ndryshimet e veprimeve te llojeve te anti 

viruseve. Paraqitet krahasimi i dy lloje apo 

edhe ma shumë llojeve te antiviruseve. Te 

gjitha do te paraqiten ne formën praktikë ne 

laborator. 

2 

Literatura: Literatura: 

9. Siguria e Rrjetave Kompjuterike Pa Tela 

Kërcënuesit e teknologjisë pa tela. 

Teknikat e sigurisë pa tela 
Internet rrjetet dhe siguria. 

Pamje nga WLAN-Internet rrjeti 

Zona e fluturimit të lirë te rrjetave WLAN 

2 Ushtrime numerike. 

Llojet e rrjetave me dhe pa tela si dhe 

siguria e tyre. Ne mënyrë praktike paraqiten 
llojet e rrjetave ne laborator, paraqitet 

siguria e tyre me an te nje antivirusin e 

licencuar. 

2 

Literatura: Literatura: 

10. Veprime Sekrete te viruseve ne shërbimet 
komerciale. 

Mbrojtja e programit në PC. 

Njësitë e posaçme-speciale te viruseve. 

Kontrolli Kufitar ne hyrje dhe dalje te PC. 

Strategjia e memorimit dhe renditjes. 

Pajisjet fizike për kontrollin e qasjes ne 

kompjuter. 

Përgatitja e studentëve për test; 

2 Ushtrime numerike.  
 

Përgatitja e studentëve për test; 

Përsëritja e disa te dhënave (detyrave) ne 

test. 

2 

Literatura: 

 

Literatura: 



4 
 

 

 

11. 

 

Siguria harduerike e kompjuterëve 

Siguria e aplikacioneve. 

Llojet e Firewalleve mbrojtëse hardwerike 

dhe softwerike. 

Konfigurimi i firewall-it. 

Security updates-1 dhe 2 
Parandalimi infektimeve aktive-1 

Sigurimi i kompjuterit me temperatura te 

senzoreve 

 Ushtrime numerike. 

 

Pjesët harduerike dhe siguria e tyre fizike 

Parandalimi i infektimeve ne softuerin 

aplikativ. 

 

 

 Literatura:  Literatura:  

12. 

 

Tema:  

Paswordet e kompjuterëve 

Mbrojtja e passwordit 

IP Security (IPSec) 

Dy protokole të sigurisë 
Autentifikimi i entitetit 

Siguria në shtresën e transportit 

Algoritmet e enkriptimit/deenkriptimit 

Katër protokolet 

 Ushtrime numerike. 

Paraqitet ne laborator mënyra e ndërrimit te 

paswordeve. 

Ndërrimi i nr. Te IP. 

Algoritmet e enkriptimit dhe dekriptimit 

 

 

Literatura: 

Literatura: 

13. 

 

Tema:  

Siguria e Internetit dhe dergimi i E-mail 

Sekretet kriptografike 

Cryptographic Message Syntax (CMS) 

POP3 Email. 

Instalimi i nje programi Anti-Virus 

  

Ne laborator paraqitet ne mënyrë praktike 

Siguria e Internetit dhe dërgimi i E-mail 

Sekretet kriptografinë qeshtja praktike 

shembuj konkret 

 

 
 

Ushtrime praktike 

2 

Literatura: Literatura: 

14. 

 

Tema:  

Siguria e informacionit 

Teknologjia e autentikimit (verifikimit) 

Komponentët e sigurisë se një Sistemit 

Informativ. 

Procedurat e sigurisë 

 Teknologjia e verifikimit ,  

rast studimi konkret ne laborator 
 

15. 

 

Tema: Përgatitje për provimin 

përfundimtar. Ndarja e temave teorike për 

punimin seminarik si dhe dhënja e 

udhëzimeve për punimin seminarik. 

Dhomat e serverëve 
Rregullat standarde për ndërtimin e dhomës 

se serverëve 

2 Tema:  

Përgatitje për provimin përfundimtar. 

Ndarja e temave teorike për punimin 

seminarik si dhe dhënja e udhëzimeve për 

punimin seminarik. 
Fillimi i mbrojtjes se punimeve seminarike 

2 

Literatura: Literatura: 

LITERATURA 
 Literatura bazë: 

1. 2009 NFPA 75: Standard for the Protection of Information Technol-ogy Equipment CompTIA Security+ 

All-in-One Exam Guide, Third Edition. Libri “CompTIA Security+”. 

2. CompTIA Security+, Third Edition, (2011) Wm.A.Conklin, G.White, D. Williams, R. Davis, C. Cothren. 

3. Cryptography and Network Security (Principles and Practice) Fifth Edition (2011),W.Stallings. 

4. Principles of Computer Security, Second Edition (2011), V.Nestler, Vm.A.Conklin, G.White, M.Hirsch. 

5. Krahasimet e produkteve Anti-Virus: http://www.av-test.org/en/. 

6. Inxhinjeria sociale:http://www.securingthehuman.org/ouch /2014#november2015  

 

Literatura shtesë: 

CompTIASecurity+ All-in-One Exam Guide, Third Edition-1 
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CompTIASecurity+ All-in-One Exam Guide, Third Edition-2 

 

VËREJTJE 
 Për çdo temë mësimore, studentët do të pajisen me materiale të nevojshme në gjuhën shqipe. 

 Në fund të çdo ore mësimore, grupet e caktuara të studentëve do të angazhohen me detyrë apo rast studimi 

lidhur me temën e ligjëruar. Rezultatet e arritura nga ajo detyrë, grupet e studentëve duhet ti prezantojë dhe 

t'i diskutojnë ato në orën e ushtrimeve. 

 

 

 

 

 

Vërejtje për studentin: 
 Para së gjithash, studenti duhet të jetë i ndërgjegjshëm dhe të respektojë institucionin dhe rregullat 

shkollore. 

 Duhet të respektojë orarin e ligjëratave , ushtrimeve dhe të jetë i vëmendshëm në orën mësimore 

 Është i obliguar posedimi dhe paraqitja e ID-se studentore në teste dhe provim. 

 Gjatë hartimit të punimeve seminarike, studenti duhet ti përmbahet udhëzimeve të dhëna nga 

mësimdhënësi për realizimin hulumtues dhe teknik të punimit. 


