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M
irë se vini në numrin e parë 

të revistës nga itshqip. Për 

pesë vite me radhë stafi 

i itshqip ofron portalin 

shqiptarë për teknologji informative, i cili 

portal me konceptin, punën dhe dizajnin 

dukshëm dallohet nga portalet tjera në 

ueb hapësirën shqiptare, duke i pranuar 

dhe përdorur zgjidhjet më të reja digjitale 

për të promovuar IT përmbajtje sa më të 

mirë. Pesë vite më parë filloi punën portali 

itshqip, pikërisht në kohën kur në ueb 

hapësirën shqiptare mungonte një portal i 

këtij lloji. Dhe sot kur ju lexoni këtë shkrim 

portali i itshqip numëron mbi 2000 artikuj, 

ndërsa forumi i itshqip ka mbi 33 000 tema 

të krijuara në të cilat gjendet mbi 193 000 

postime dhe mbi 19 000 anëtarë të regjis-

truar, shifra këto që e bëjnë itshqip komu-

nitetin më të madh shqiptarë në fushën 

e teknologjisë informative. Duke vazh-

duar traditën që gjithmonë të sjellim risi 

dhe përmbajtje unike kemi vendosur që 

pikërisht në ditën kur itshqip mbushë pesë 

vite të sjellim numrin e parë të revistës 

itshqip. Revista do publikohet çdo gjashtë 

muaj në mënyrë që të ketë përmbajte sa 

më të mirë dhe unike. Pra përveç portalit, 

forumit, kanalit tek youtube me mësimet 

më të mira dhe me zë shqip, tani më i 

shtohet edhe kjo revistë që si çdo shër-

bim tjetër që e ofron itshqip do të jetë pa 

pagesë me arsyen kryesore që të ndihmojë 

dhe kontribuoj në fushën e teknologjisë 

informative për të gjithë shqiptarët. 
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LAJME LAJMET

DirectX 12 do vjen 
së bashku me Win-
dows 10
P

ërditësimi apo versioni i fundit për DirectX është 

DirectX 11 dhe është që 5 vite, kështu që gjith-

monë bëheshin pyetje se kur apo nëse Microsoft 

do të paraqiste një version të ri për DirectX. Por 

këto pyetje tani më kanë një përgjigje ngase në një postim 

të bërë në ueb faqen e zhvilluesve të DirectX, Brian Langley 

nga Microsoft njoftoi se DirectX 12 do vjen së bashku me 

Windows 10, dhe ky me të vërtet është një lajm tepër i mirë. 

Madje në këtë postim Brian inkurajoi dhe ftoi lojtarët dhe 

zhvilluesit e lojërave që të japin ndihmën e tyre duke u bërë 

pjesë e programit për zhvillim dhe testim të ekspertëve 

të Windows dhe ekspertëve nga fusha e TI-së të quajtur 

“Windows Insiders”. Me versionin e ri të DirectX kënaqësia 

e të luajturit lojëra kompjuterike do të jetë shumë më e 

madhe, por duhet që presin deri sa të paraqitet ky version. 

Microsoft ka njoftuar se Windows 10 do të paraqitet gjatë 

vitit 2015 pa njoftuar për një datë të saktë, dhe përderisa 

presim për Windows 10 nënkupton që duhet të presim edhe 

për DirectX 12.

Krijuesi i Minecraft 
blen shtëpi 70 mil-
ion dollarë
M

und të jetë e vështirë për neve njerëzit e zakon-

shëm të kuptojmë se sa shumë para janë një 

miliard euro. Më së miri këtë mund ta kuptojmë 

duke shikuar shtëpinë super luksoze që ka blerë 

Notch me paratë nga 2.5 miliard dollarët e fituar nga shitja 

e lojës “Minecraft” tek Microsoft. Kjo super shtëpi ka kush-

tuar plot 70 milion dollarë, shtëpia ka kinemanë shtëpiake, 

shatërvanët që kontrollohen me iPad, dyert automatike nga 

xhami, madje shtëpia ka edhe një pamje mahnitëse të Los An-

geles. Në këtë çmim përfshihen mobiliet tepër të shtrenjta që 

ka shtëpia, televizori me madhësi prej 90 inçësh si dhe shishet 

e shampanjës “Dom Perignon”, ngase nuk mund te festohet 

një blerje e tillë me Fluidi apo verë Rahoveci.arkus Persson 

(emri i vërtetë i Notch) ka paguar tërë ato para për një shtëpi 

e cila ka qenë synim i disa yjeve të tjera. Ngase sipas zërave që 

qarkullojnë në internet thuhet se qifti Beyonce dhe Jay Z kanë 

qenë tepër të interesuar ta blejnë këtë shtëpi, por nuk mund të 

krahasohet pasuria e tyre me atë që ka Notch.

N
jë antarë i grupit të hakerëve 

Lizard Squad, që mban përgjegjësi 

për rrëzimin e rrjetit të PlaySta-

tion dhe Xbox Live në ditën e 

Krishtlindjes, është arrestuar nga policia 

britaneze, bazuar në disa raporte. Daily Dot 

raporton që 22 vjeçari, Vinnie Omar është ar-

restuar të Hënën pasi policia bastisi shtëpinë e 

tij. Omari me dërgimin e një foto në Daily Dot 

pretendon që policia ia ka marrur Xbox One, 

telefonat, laptopët, USB-të dhe disa pajisje 

të tjera. Më pas policia britaneze postoi një 

raport që konfirmon arrestimin e 22 vjeçarit si 

një “i dyshuar për keqpërdorim kompjuterik” 

në Twichkenham të Anglisë. Po ashtu, edhe 

grupi Lizard Squad postoi në Twitter që një 

antarë i grupit të tyre i njohur me pseudon-

imin Ryan është arrestuar nga FBI pas zbritjes 

në aeroportin Fort Worth të Dallas-it. Bazuar 

nga hakerët e Lizard Squad, Ryan ishte një 

qytetarë finlandez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ky lajm vjen një ditë pas lansimit të Lizard 

Stresser, një mjet që grupi i hakerëve Lizard 

Squad pretendon që çdokush mund të rrëzojë 

ndonjë rrjet me një sulm DDoS për një çmim 

prej 6 dollarëve apo më lartë. Eksperti i sig-

urisë Brian Krebs ka kritikuar aftësitë teknike 

të gruipit duke pretenduar që kodi për Lizard 

Stresser është vjedhur nga një mjet tjetër i 

ngjajshëm i quajtur “titaniumstresser”. Më pas 

grupi i hakerëve u përgjigjë në Twitter duke 

bërë disa poste gjykuese për Krebs-in. Krebs 

konfirmon që njeriu i arrestuar, Vinnie Omar, 

është një antarë i grupit të hakerëve Lizard 

Squad dhe sipas tij, ai është njëri prej antarëve 

që sulmoi rrjetin e PSN dhe Xbox Live që tani 

është kapur dhe është duke u marrur në pytje.

Arrestohet hakeri 
i Lizard Squad

Vështrime dhe 
analiza të produkteve 
më të reja nga 
fusha e teknologjisë 
informative

LAJMET LAJME

Vështrime

Lajmet më të 

reja nga bota 

e teknologjisë 

informative...

           Faqe 12

Krahasime

Krahasime të 
produkteve 
më të reja 
teknologjike

Në
se ju 

keni 

prob-

leme 

në zgjidhjen e detyrave 

matematikore, “AutoMath” 

do t’i zgjedh ato për juve 

dhe do ju shpjegojë hapat e 

zgjidhjes së atyre detyrave, 

e tërë kjo duke bërë një foto 

të detyrës me kamerën e 

pajisjes suaj, madje nuk ju 

duhet fare të keni qasje në 

internet.

Krejt çfarë duhet të bëni 

është të hapni aplikacionin, 

të bëni një foto të detyrës 

që duhet zgjidhur dhe 

“AutoMath” do ta zgjidhë 

detyrën për ju madje edhe 

duke ju shpjeguar hapat e 

zgjidhjes së detyrës.

Sipas përshkrimit që 

ka “AutoMath” tek dyqani i 

aplikacioneve nga Google, 

shkruan se aplikacioni bën 

zgjidhjen e detyrave të ndry-

shme matematikore duke 

filluar nga mbledhja, zbritja, 

shumëzimi, pjesëtimi, rrënja 

katrore, etj. Aplikacioni 

gjithashtu ka një kalkulator 

për detyra më të avancuara 

por që nuk mund të zgjidhen 

duke përdorur kamerën.

Dobësia më e madhe 

e aplikacionit është se nuk 

mund të zgjedhë detyrat e 

shkruara me dorë.

“AutoMath zgjedhë 
detyrat tuaja të 
matematikës”

f28
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Disa nga pajisjet më të reja

VËSHTRIMEVËSHTRIM

Samsung Galaxy Note Edge

Lenovo Tab S8

Xperia Z3 Compact

LG G Watch R

Njëri nga telefonat e mençur më inte-
resant i paraqitur ndër vite është “Note 
Edge” me ekran të lakuar. Ne esencë, 
është një Galaxy Note 4 me ekran shtesë 
në pjesët anësore që mund të përdoret 
për të shfaqur ikonat, njoftimet dhe të 
tjera gjera.

Tableti i fundit nga Lenovo është njëri 
ndër tabletët më të mirë që kanë çmim 
më të vogël se 150 funta. Jo vetëm se 
është mjaftë mirë i ndërtuar dhe me 
çmim të lirë por ka edhe veçori tepër të 
mira. Ekrani prej 8 inçësh ofron rezolu-
cion prej 1920x1200, dhe ka procesorin 
64bit të prodhuar nga Intel me emrin 
“Intel Bay Trail-T Atom”.

Më në fund Sony ka paraqitur një tablet 
më të vogel i cili është ndër tabletët më 
të hollë aktual. Trashësia e tij është rreth 
6.4mm. Tableti Z3 Compact ka një pamje 
klasike dhe është rezistues ndaj ujit. 
Si veçori kryesore ka zërimin me cilësi 
tepër të lartë si dhe mundësinë e lidhjes 
me PS4 për të luajtur lojëra.

Kjo orë përdorë sistemin “Android Wear” 
dhe pothuajse ka veçori identike me ora 
tjera të mençura që gjenden ne treg, por 
ajo çfarë e karakterizon këtë orë dhe 
e bën unike është dizajni i saj. Ora do 
të ketë rripa të lëkurës. Rripat do kenë 
ngjyrë të kuqe dhe argjende.

250 € 

Simple answers to 
your questions

Motorola Moto X 2014

Gjenerata e dytë e telefonit të mençur 
Moto X vjen me përmirësime të dukshme 
përfshirë ekranin prej 5.2 inçësh me 
dimension super të lartë si dhe kamerën 
prej 13 megapiksel. Gjithashtu telefoni 
gjendet në treg me lloje të ndryshme të 
ngjyrave.

Samsung Gear VR

Asus ZenWatch

Gear VR është një pajisje, e cila i mundë-
son një përdoruesi krijimin e një realiteti 
virtual , pra funksion i ngjashëm që e sjell 
edhe pajisja tjetër Oculus Rift. Gear VR 
ofron një fushë shikimi prej 96 shkallësh 
dhe për të mundësuar një realitet virtual 
duhet që të lidhet me Samsung Note 4.

Edhe Asus është futur në tregun e orëve 
të mençura duke sjellë orën ZenWatch. 
ZenWatch përdor sistemin operative 
nga Google (Android Wear). Ora është e 
ndërtuar nga çeliku, ka rripa të lëkurës 
dhe ekran të lakuar me madhësi prej 1.63 
inçësh.

nVidia Shield Tablet

Nëse jeni duke kërkuar një tablet për të 
luajtur lojëra, atëherë kërkoni për table-
tin “nVidia Shield”. Është tablet i krijuar 
posaçërisht për ata që luajnë lojëra. 
Brenda ka procesorin “Tegra K1” kurse 
nga jashtë ka ekranin prej 8 inçësh me 
dimension super të lartë.

Samsung Galaxy Alpha

Më në fund Samsung ka paraqitur një 
telefon të mençur të përbërë nga metali, 
të quajtur Galaxy Alpha. Sikur se edhe 
Galaxy S5, edhe Galaxy Alpha ka skanerin 
e shenjave të gishtërinjve dhe sensorin 
për matjen e rrahjeve të zemrës, por ka 
ekran me të vogël (4.7 inç, 720p), kamerë 
12 megapiksel dhe nuk ka vend për 
MicroSD kartë.

430 €200 € 215 € 

360 € 250 € 

745 € 415 € 200 €

N
exus 9 është tableti më 

i fuqishëm deri më tani 

nga Google dhe duke parë 

karakteristikat shihet qartë 

se Google synon të konkurroj me iPad 

tabletët nga Apple.Më i madh se sa 

Nexus 7, por më i vogël se Nexus 10, ky 

tablet ka një ekran me madhësi prej 8.9 

inçësh dhe i dizajnuar mjaft bukur nga 

HTC. Përveç që duket bukur, Nexus 

9 përmban pjesë harduerike tepër të 

fuqishme. Ka një bateri tepër të qën-

drueshme me kapacitet prej 6700mAh, 

kamerë frontale 8MP si dhe mbi të 

gjitha ka procesorin tepër të fuqishëm 

“Tegra K1” nga Nvidia. Ky procesor 

shumë i fuqishëm mundëson që ky 

të jetë tableti i parë nga seria e Nexus 

që përkrah 64-bit arkitekturën, që së 

bashku me 2GB ram memorie mund 

të përballoj edhe aplikacionet që ju 

duhen kërkojnë që pajisja të ketë kom-

ponentë harduerikë tepër të fuqishëm.

Duke përfituar nga bashkëpunimi me 

HTC tableti ka bokset “BoomSound” të 

të njëjtit model që i ka edhe “HTC One 

(M8)”. Kështu që me këto karakteristika 

ky tabletë lirishtë mund të konsid-

erohet edhe si një tabletë për lojëra. 

Google ka paraqitur dy lloje të Nexus 

9, atë me 16GB dhe 32GB, si dhe asnjëri 

nuk kanë vend për SD kartë. Kjo mbase 

duke u bazuar në përdorimin e shërbi-

meve për ruajtën e të dhënave online.

Nexus 9 ka çmim diku rreth 399$ (rreth 

330 euro).

Nexus 9
Android tableti më i fuqishëm deri më sot ...

Ngjyrat

Nexus 9 paraqitet 
me tre lloje ngjy-

rash, por në fillim në 
treg gjenden vetëm 

tabletët me ngjyrë të 
bardhë dhe të zezë. 
Tableti me ngjyrë ari 
si dhe një tablet me 

versionin LTE do jenë 
ne treg gjatë këtij viti.

VËSHTRIME VËSHTRIM

Procesori “Tegra 
K1” është një ver-
sion i përditësuar 

i procesorit që 
gjendet tek tableti 
“NvidiaShield”, që 
është paraqitur jo 

shumë kohë më 
parë. Konsiderohet 

si procesori më i 
fuqishëm në tregun 

e pajisjeve mobile 
dhe që përkrah 64-

bit arkitekturën.

I krijuar në 
bashkëpunim me 
HTC, Nexus 9 ka 

bokset “BoomSound” 
që mundësojnë au-

dio me kualitet tepër 
të lartë me kapacitet 

deri në 95 dB.

Procesori

Bokset

NEXUS 9
> Çmimi: 330 euro
> Procesori: Quad-
core Nvidia Tegra K1
> Memorie: 2 GB
> Dimensionet: 
228.2 x 153.7 x 7.9 mm
> Kamera: 8MP / 1.6MP
> Ekrani: 8.9 inç
> Rezulucioni: 1536 x 
2048 piksela

NVIDIA SHIELD
> Çmimi: 310 euro
> Procesori: Quad-
core Nvidia Tegra K1
> Memorie: 2 GB
> Dimensionet: 
221 x 126 x 9.2 mm
> Kamera: 5MP / 5MP
> Ekrani: 8.0 inç
> Rezulucioni: 1920 x 1200 
piksela

XPERIA Z3
> Çmimi: 420 euro
> Procesori: Quad-
core Snapdragon 801
> Memorie: 3 GB
> Dimensionet: 
213.4 x 123.6 x 6.4 mm
> Kamera: 8MP / 2.2MP
> Ekrani: 8 inç
> Rezulucioni: 1200 x 
1920 piksela

Krahasim ...
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VËSHTRIMEVËSHTRIM

“Procesori 
Core i7 nga 

Intel”

Core i5

Core i5 është procesor i rangut mesatar nga 
linja e fundit e Intel-it. Një hap para nga Core 
i3, procesori i5 ju jep një ndryshim të dukshëm 
në shpejtësi, varësisht nga lloji i aplikacionit që 
përdorni. Nëse luani lojën Solitare, sigurisht që 
ju nuk do të vëreni ndonjë ndryshim ndërm-
jet procesorëve Core i3 dhe Core i5, por nëse 
rregulloni dosje të dyfishta në Adope Flash, me 
programe virtualizuese, ju do të vëreni një pro-
cesor më energjik.

Teknikisht, procesorët Core i5 vijnë në dy lloje, 
dy bërthamor, dhe katër bërthamor. Proce-
sori i5 me dy bërthama ka teknologjinë 32nm, 
mbështetjen nga HyperThreading, virtualizi-
min, dhe teknologjinë Turbo Boost (rritjen e 
shpejtësisë automatikisht kur procesorët janë 
të zënë). i5 procesorët me katër bërthama 
kanë teknologjinë 45nm, virtualizimin, dhe 
teknologjinë Turbo Boost, por nuk mbështesinë 
HyperThreading.

A ofrojnë performancë të njëjtë të dy Core 
i5 procesorët? Po, në shumicën e rasteve. 
Megjithatë, njëri mund të jetë më i mirë se tjetri 
për kryerjen e shumë funksioneve njëkohësisht. 

Si mendoni, ja vlen të blini një kompjuterë me 
procesor Core i5? Në shumicën e rasteve, një 
procesorë Core i5 është më i sigurt. Procesori 
i5 ofron një performancë të mjaftueshme për 
rregullimin e videove dhe luajtjen e lojërave të 
ndryshme. Një procesor Core i5 është i mrekul-
lueshëm për njerëzit që përdorin kompjuterët 
shpesh si dhe për kryerjen e shumë funksioneve.

“Procesori 
Core i5 nga 
Intel”

Core i7
I fundi, por jo fundi, është procesori Inter Core 
i7 që është në krye të listës nga të gjitha seritë 
e procesorëve Core. Ata përveç vendit më të 
lartë për nga cilësia posedojnë edhe çmimin më 
të lartë. Teknikisht, procesorët Core i7 vijnë në 
dy variante të ndryshme kur dallimi i dukshëm 
ndërmjet tyre është Chipset-a (një mori qarqesh 
të integruara që formojnë një grup për të krijuar 
një pajisje elektronike si kompjuteri).

Procesorët i7 janë në dispozicion në LGA1156 
Chipset ose LGA1366 Chipset. Të dy Chipset-at 
ofrojnë procesorë katër bërthamor, mbështetje 
virtualizuese, HyberThreading, dhe teknologjinë 
Turbo Boost. Megjithatë, seritë 9xx të i7 pro-
cesorëve, që shfrytëzojnë Chipset-ën 1366, kon-
siderohen të jenë më të shpejtë, dhe “më i miri 
nga më të mirët” e të gjithë procesorëve, madje 
edhe ndaj AMD procesorëve.

Të dy variantet e procesorëve Core i7 do të 
ofrojnë performancë të njëjtë në shumicën e 
rasteve, performancë që është tmerrësisht e 
shpejtë. Performancë edhe më të shpejtë pritet 
të ofrojë Core i9 që Intel pretendon ta sjell në 
një të ardhme të afërt.

VËSHTRIME VËSHTRIM

Edhe pse është versioni më i dobët nga linja 
e procesorëve të fundit, Core i3 ka një proce-
sorë shumë të mirë me dy bërthama që arrin të 
mbështes HyperThreading (reagon lehtë edhe 
kur ju jeni duke përdorur shumë procese brenda 
një kohe) dhe virtualizimin. Ky procesorë përm-
ban teknologjinë 32nm duke mbështetur edhe 
versionin 64-bit të Windows-it.

Si mendoni, ja vlen të blini një kompjuter me 
procesor Core i3? Përgjigja është e thjeshtë, 
varet. Nëse përdorni kompjuterin për punë 
të zakonshme si procedimi me Word, adresë, 
shfletimi në ueb, etj., një procesorë Core i3 
është më shumë se i mjaftueshëm për t’i përbal-
luar të gjitha këto. Një procesorë Core i3 është 
solid dhe i përballueshëm për shumicën e 
njerëzve.

“Procesori 
Core i3 nga 

Intel”

I
ntel Core është emri që 

Intel përdor për micropro-

cesorët e rangut mesatar 

dhe atyre të lartë. Në 

përgjithësi, procesorët të shitur 

si Core janë të variantit më të 

fuqishëm ndaj procesorëve të 

njëjtë si Celeron dhe Pentium. 

Po ashtu, versionet indentike 

ose të ngjajshme me procesorët 

Core si Xeon janë të shitur për 

serverët dhe kompjuterë Work-

station.

Në procesorët aktual të linjës 

Core bëjnë pjesë Inter Core i7, 

Intel Core i5, dhe Intel Core 

i3. Gjithashtu, kemi edhe Intel 

Core procesorët që janë më të 

vjetër si Intel Core 2 Solo, Intel 

Core 2 Duo, Intel Core 2 Quad, 

dhe Intel Core 2 Extreme, por 

tani do të flasim vetëm për 

procesorët e rinjë të cekur më 

lartë.

Procesorët nga Intel
Informacione rreth Intel procesorëve i3, i5 dhe i7

Core i3

www.itshqip.comwww.itshqip.com 98



Në dispozicion si një tastierë mjaftë e 

ngjeshur me 104 konfigurime, WASD 

V2 është vlerësuar si një tastierë me 

mekanizmin më të mirë për lojëra 

kompjuterike. Edhe pse nuk përm-

ban drita apo diçka tjetër tërheqëse, 

tastiera mbështet funksionin QWERTY 

ose Dvorak. Nëse dëshironi të keni një 

përvojë ashtu siç keni dëshirë, tastiera 

ju mundëson të zgjidhni mekanizmin 

për ndonjë tast duke ju lejuar edhe ta 

ndryshoni atë.

Kartela grafike R9 290 u prezantua 

në vitin 2013, kështu që ndoshta nuk 

ka vlerë të madhe të gjendet në këtë 

top listë, por zbritja e çmimi i saj dhe 

kërkesat e mëdha e bënë të de-

tyrueshëm hapësirën e saj. Megjithatë, 

AMD Radeon R9 290 është dizajnuar 

për vetëm një qëllim, të ofroj  pamje 

mahnitëse tek lojërat kompjuterike 

duke ju lënë përshtypje.

Kompjuteri Direct Quiet është pjesë e 
Workstation kompjuterëve që ofron një 
eksperiencë të qetë. Ky kompjuter është 
shumë i shpejtë, ka një çmim mesatar, dhe 
e mban sistemin operativ  të punojë i qetë. 
Direct Quiet PC ofron një kartelë grafike me 
dimensione 2560x1600 që nuk shfaq asnjë 
rënkim në ventilator. Edhe në lojërat që 
kërkojnë performanca ekstreme dhe që janë 
shumë të rënda, kompjuteri është shumë i 
qëndrueshëm.

Dynamics Leet është një kompjuter që kombinon 

të gjitha aftësitë e kompjuterëve personal me ap-

likacione softuerike që mbështesin video, foto dhe 

audio, si dhe funksionin për regjistrim të videove. 

Steiger Dynamic Leet është kompjuteri më i mirë 

që ju lejon të luani lojërat AAA pa ndonjë pengesë. 

Aktualisht Dynamic Leet, që ndryshe njihet si 

“zemra” e kompjuterëve për lojëra, ka një çmim 

tepër të lartë prej 7295 dollarë.

Mund të duket e çuditshme, por miu nga 

Logitech G502 Preteus Core ka gjithsej 11 

butona dhe konsiderohet si pajisja e këtij lloji 

me dizajnin më të përshtatshëm për të luajtur 

lojëra. Pavarësisht çmimit prej 80 dollarëve, 

G502 Protues Core mbetet njëri prej pajisjeve 

më të preferuara nga adhuruesit e lojërave 

kompjuterike.

Njëra prej zhvillimeve më 

të mëdha në kompjuterët 

për lojëra gjatë viteve të 

kaluara ishte microtower, 

një kompjuter që ofron 

energji tepër të madhe në 

një dizajn shumë të vogël. 

Pajisja ka një pamje shumë 

të bukur të ndërtuar në 

SHBA, që ofron procesor 

i5 4591, 8GB RAM, dhe një 

kartelë grafike mahnitëse.

AMD Radeon R9 290 Logitech  G502 Proteus Core Tastiera WASD V2

Digital Storm Bolt II

AVA Direct Quiet Steiger Dynamics LEET

Top dësh-
Shumica e njerëzve nuk kanë nevojë për një 

procesor me çmim tepër të lartë siç është Core i7 

5960X, në fakt nuk kanë nevojë as për një proce-

sor të mrekullueshëm gjashtë bërthamor Core i7 

5820K, por shpejtësia dhe detajet e tjera të këtij 

procesori janë vërtetë të lakmueshme.

Core i7 5820K është procesori i parë i linjës me 6 

bërthama duke poseduar depo me 15MB L3, 3.3 

GHz, si dhe mbështetje të Hyper Threading. Duke 

qenë thuajse i njëjtë me procesorin Core i7 5930K 

sa i përket specifikave teknike, ky procesor është 

edhe më atraktiv për çip platformën X99 si dhe 

çmimin e tij shumë më të ulët sesa Core i7 5930K.  

Kjo GPU kartelë është më e shpe-

jtë ndaj atyre që deri tani janë në 

dispozicion. GeForce GTX 980 është 

gjithashtu kartela e parë me funksion-

in HDMI 2.0 që mund të përballojë të 

gjitha lojërat me 1080p dhe mund të 

punojë lehtë në shumicën e lojërave 

me dimensione 2560x1600. Pos 

kësaj, kartela përdor jashtëzakonisht 

pak energji, afër 500 vat. Megjithatë, 

e vetmja dobësi e kësaj kartele është 

çmimi.

Ndryshe nga GeForce GTX 980 që ka problem me 

çmim, kartela GeForce GTX 970 ofron një çmim më 

të favorshëm, gjë që ka ndikuar tek konsumatorët 

të “çmendur” pas lojërave. Megjithatë, kjo kartelë 

grafike është jashtëzakonisht shumë e kërkuar 

duke e bërë thuajse të pamundur për ta gjetur. 

Nëse kërkoni për standarde të Nvidia 970 atëherë 

nuk mund t’i gjeni, pasi që kartela nuk i referohet 

ndonjë standardi dizajnues. 

Ky procesor është i mrekul-

lueshëm për të gjithë ata që 

dëshirojnë një perfomancë 

të mirë. Intel Core i5 4690K 

përdor katër bërthama super-

efektive me nga 3.5 GHz, por 

në mungesë të funksionit Hy-

per-Threading, Core i5 4690K 

është 100 dollarë më i lirë sesa 

procesori i lartpërmendur.

Adhuruesve të lojërave kompjuterike

ju prezantojmë:

Top pajisjet e vitit 2014 

Intel Core i7 5820K

Core i5 4690K

GeForce GTX 980 EVGA GeForce GTX 970 ACX 2.0

Konsola Alienware Alpha 

është një pajisje mahnitëse 

për adhuruesit e lojërave 

kompjuterike ku si një pjesë 

harduerike shumë e vogël 

ofron procesor dy bërthamor 

Core i3, 4GB RAM, 500GB hard 

disk me vetëm 2.5 inç, si dhe 

një kartelë grafike GeForce 

GTX 860M me 2GB. Gjithashtu, 

kjo pajisje mund edhe të 

përmirësohet, pasi që pjesët e 

saj shumë lehtë ndërrohen.

Alienware Alpha

Ky model është i dizajnuar për një perfomancë 

inteligjente dhe fleksibile duke u bërë zgjedhja e 

duhur për zhvillim të biznesit tuaj. Genesis ofron 

një sistem të posaçëm për projekte duke bartur 

teknologjinë më të zhvilluar deri tani që e bënë 

këtë pajisje të jetë e pa limituar. Origin PC Genesis 

mund të konfigurohet shumë lehtë pasi që të gjitha 

pajisjet e tij mund të largohen apo të ndërrohen.

Origin PC Genesis
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Xperia Z3 dhe Galaxy S5

M
ateriali i industrisë klasike ka qenë një shenjë 
dalluese e rangut Xperia Z për një kohë të gjatë 
dhe duket që Sony nuk ka ndërmend ta ndërrojë 
traditën. Xperia Z3 është një telefon i mençur më 

i hollë dhe më ndriçues sesa Xperia Z2, por është edhe më i 
madh dhe më i rëndë sesa Galaxy S5. 

Të dy pajisjet janë rezistuese ndaj pluhurit dhe ujit, por derisa 
Galaxy S5 mund të qëndrojë i zhytur 1m në ujë deri në 30min, 
Xperia Z3 mund të qëndrojë edhe më thellë deri në 1.5m për 30 
min.

Xperia Z3 është 7.3 mm i hollë, kurse Galaxy S5 është më i 
trashë pothuajse për një milimetër (8.1mm). Këto pajisje vijnë 
që të dyja në katër ngjyra, Samsung ofron ngjyrë të zezë, 
bardhë, kaltër, dhe ari për Galaxy S5, kurse Sony ofron ngjyrë të 
zezë, bardhë, kafe, dhe ngjyrë argjendi për Xperia Z3.

Dizajni

P
ër ta bërë trupin e pajisjes edhe më elegant, Sony ka 
reduktuar baterinë në krahasim me paraardhësin e 
Xperia Z3. Bateria e Xperia Z3 është 3100mAh, duke 
ofruar qëndrueshmëri më të madhe sesa Galaxy S5 

me 2800mAh. Sony pretendon që kjo bateri e fuqishme mund 
të ofroj jetëgjatësi deri në dy ditë. Edhe pse  nuk është tepër 
e mirë në këtë aspekt, përsëri mund ta mposhtë rivalin e tij, 
Galaxy S5.

Bateria

T
eknologjia që përdor Samsung për ekran është me të 
vërtetë më e mira në botë. Galaxy S5 ka një ekran 5.1 
inç Super AMOLED me një rezolucion të plotë HD prej 
1920 x 1080 piksel me densitet prej 432 për piksel. 

Xperia Z3 ka një ekran pak më të madh, 5.2 inç IPS LCD me të 
njëjtin rezolucion, por me më pak densitet për piksel (424). 

Ekrani S
i Galaxy S5, ashtu edhe Xperia Z3 posedojnë të njëjtin 
procesor katër bërthamor me 2.5GHz Qualcomm Snap-
dragon 801, por tek memoria Xperia Z3 ka 1GB RAM 
memorie ekstra duke mposhtur Galaxy S5 që posedon 

vetëm 2GB RAM.  Po ashtu, edhe hapësira për akumulimin e të 
dhënave është një zonë ku të dy pajisjet janë të njëjta. Të dy 
pajisjet ofrojnë versionin 16GB dhe 32GB dhe mund të akomo-
dohen edhe me kartelat microSD me madhësi deri në 128GB.

Procesori dhe Memoria

G
alaxy S5 dhe Xperia Z3 vijnë me sistem operativ të 
njëjtë, Android 4.4.2 KitKat, por që të dy pajisjet kanë 
aftësi për t’u përditësuar në versionin e fundit të 
Android-it, Lollipop. Edhe pse të dy pajisjet përdorin 

të njëjtin sistem operativ, kjo nuk i bënë të jenë të njëjtë pasi 
që kompanitë përdorin ndërfaqet e tyre të ndryshme tek këto 
pajisje. Sony duket më me stil në këtë sistem operativ pasi që 
ofron edhe ndërfaqe të tillë si dhe aplikacione nga Walkman. 
Ndërfaqja nga Samsung, TouchWiz, është më shumë e njohur 
si e komplikuar që nuk duket shumë shoqëruese, por ofron më 
shumë funksione.

Sistemi Operativ

G
jendet vetëm një dallim i vogël në kamerat frontale 
të të dy pajisjeve pasi që Galaxy S5 ka kamerë 2 meg-
apiksel kurse Xperia Z3 ka 2.2 megapiksel. Megjithatë, 
dallimi i madh qëndron tek kamerat kryesore të 

pajisjeve. Galaxy S5 ka një kamerë mbrapa me 16 megapiksel, 
ndërsa Xperia Z3 ka një kamerë vërtetë mbresëlënëse me 20.7 
megapiksel. Dallimi i kamerave është vërtetë i dukshëm, por 
duhet të kemi parasysh që edhe Galaxy S5 është pjesë e pajis-
jeve më të mira në botë për nga kamera.

Kamera

KRAHASIMEKRAHASIM

Galaxy S5 dhe iPhone 6

Ç
farë është më e rëndësishme, pamja më e mirë apo 
qëndrueshmëria?

Ky është argumenti i prezantuar për iPhone 6 me 
pamje shumë të mirë dhe më shumë i qëndrueshmi 

Samsung S5.

iPhone 6 vazhdon të ketë karakteristikat për të cilat edhe 
shquhen pajisjet nga Apple, pra pajisje tepër luksoze dhe të 
cilësisë së lartë, dhe është më i hollë dhe më i lehtë se sa Gal-
axy S5. Megjithatë ne besojmë se pajisja nuk ka diçka tepër të 
veçantë që e bënë atë të dallojë nga pajisjet paraardhëse.

Përdorimi i plastikës nga Samsung në telefonat e mençur vazh-
don të jetë kritika kryesore që një kohë të gjatë, por ndoshta 
kjo i jep një përparësi se telefoni është më i lehtë. Galaxy S5 
gjithashtu është rezistues ndaj pluhurit dhe ujit.

Dizajni

R
isia kryesore e iPhone 6 padyshim se është rritja e 
madhësisë së ekranit. Por prapë ekrani i iPhone 6 prej 
4.7 inçësh është më i vogël se sa ekrani i 5.1 inçëve 
tek S5. Rezolucioni është më i ulët po ashtu, ngase S5 

ofron rezolucion tepër të lartë 432ppi , kurse iPhone 6 ofron 
rezolucion 750x1334 326ppi.

Apple dhe Samsung përdorin teknologji të ndryshme në 
ekranet e tyre. Apple tek ekrani i iPhone 6 përdorë teknologjinë 
IPS, kurse Samsung tek Galaxy S5 përdorë teknologjinë Super 
AMOLED.

Ekrani

T
ek iPhone 6 Apple ka vendosur procesorin e ri “A8”, që 
është 25% më i shpejtë dhe 50% më efikas se procesori 
“A7”. Ka katër bërthama dhe ofron shpejtësi deri në 2.5 
GHz. Iphone 6 ka 2GB RAM memorie. Pajisja gjithashtu 

ka mundësinë e numërimit të hapave pa pasur nevojë për 
ndonjë pajisje shtesë që lidhet përmes “Bluetooth”. Duke parë 
këto karakteristika lirishtë mund të themi se që të dy pajisjet 
janë kualitative. 

Procesori dhe memoria
I

Phone 6 vjen me disa veçori të reja siç është Wi-Fi 11ac që 
mundëson shpejtësi më të madhe të rrjetit apo shërbimi 
NFC që shërben për sistemin e pagesave nga Apple të 
quajtur “Apple Pay”, por duhet të cekim se edhe Wi-Fi 11ac 

edhe NFC ekzistojnë edhe tek Galaxy S5. Të dy telefonat kanë 
sensorin për skanimin e shenjave të gishtërinjve, por Galaxy S5 
ka edhe sensorin për numërimin e rrahjeve të zemrës.

Karakteristika tjera

K
ur jemi te kamera shumë prej jush mund të befasohen 
se si Apple ende përdorë kamerën  8Mp ISight tek 
iPhone 6, por kësaj radhe me disa veçori të reja siç janë 
auto fokusimi apo stabilizimi digjital. Videot mund të 

bëhen me kualitet prej 1080p në 60fps.

Me Galaxy S5 videot mund të bëhen me kualitet 4k në 30fps 
dhe 1080p në 60fps. Kamera ka 16Mp por madhësia e pikselave 
është 1.12 μm krahasuar me madhësinë e pikselave tek iPhone 
që është 1.5 μm. Pra ndryshimi kryesor është kualiteti i videos 
prej 4K tek Galaxy S5. Kamera frontale tek Galaxy S5 është 2Mp 
dhe mund të bëj video 1080p ndërsa iPhone 6 ka kamerë fron-
tale 1.2Mp dhe mund të bëj video 720p.

Kamera

N
dryshimi kryesorë në mes këtyre dy telefonave është 
sistemi operativë. Iphone 6 përdor sistemin operativë 
iOS 8, ndërsa Samsung Galaxy S5 përdor Android 
KitKat (së shpejti do të përditësohet në Android L).

Sistemi Operativ

KRAHASIME KRAHASIM
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Top 4
lojërat

Top lojërat 
për Android...

1  Elune Saga
Pa pagesë | GAMEVIL| Android  2.3.3 + |          
| Strategji | 46 MB |

Elune Saga është një lojë strategjike e 
zhvilluar nga GAMEVIL ku duhet të udhë-
toni nëpër Astoria dhe zhvilloni beteja të 
llojeve të ndryshme për t’u bërë heroi më 
i fuqishëm!.

2  World of Tanks Blitz
Pa pagesë | Wargaming SEA | Android 4.0+ | 
| Aksion | 45 MB| 

Është një lojë aksion ku zhvillohet luftë 
me tanke 7 lojtarë kundër 7 lojtarëve 
tjerë. Pra një lojë tepër e mirë për të 
luajtur me shokët tuaj.

3  Rise Of Prometheus 
Pa pagesë | Vivid Games S.A. | Android 4.1+ 
| Aksion | 

Edhe kjo është një lojë aksion mjaft 
e mirë ku mund të zhvilloni beteja të 
ndryshme..

4  Asphalt Overdrive
Pa pagesë | Gameloft | Android 4.0 + |              
| Aksion |  26 MB  

Është një lojë aksion, pikërishtë ajo e 
duhura për të apasionuarit e lojërave me 
vetura.

Nexus 6 dhe Samsung Galaxy Note 4 si 

hapsirë standarde për akumulimin e të dhë-

nave kanë 32GB. Megjithëse, Nexus 6 mund të 

porositet edhe në versionin prej 64GB, ndërsa 

Samsung zgjerojë kapacitetin deri në 128GB 

përmes kartave microSD. Njëkohësisht, të dy 

pajisjet kanë RAM memorie me sasi të njëjtë 

(3GB).

Kamera mbrapa e Galaxy Note 4 është 

kamera me specifikat më të larta duke 

mbledhur gjithësej 16 megepiksel në krahasim 

me Nexus 6 që ofron kamerë  me vetëm 13 

megepiksel. Ndryshe nga Galaxy Note 4 që 

ka vetëm një blic LED, Nexus 6 ka dy blica 

LED, por Note 4 posedon kamerë frontale 3.7 

megapiksel që është shumë më e mirë se ajo 

nga Nexus 6 që ka vetëm 2 megapiksel.

Të dy fabletat bartin bateri me 3220mAh 

dhe mbështetje për mbushje të shpjetë. 

Google pohon që ju mund të përdorni 6 orë 

telefonin e mençur vetëm me një mbushje 

prej 15 minutave, kurse Samsung pretendon 

se 50% e baterisë mbushet për gjysmë ore. 

Fabletat përdorin versione të ndryshme të 

sisteme opeartive, por kjo nuk do të thotë që 

Nexus 6 me Android Lollipop ofron bateri të 

mrekullueshme pasi që Galaxy Note 4 përdor 

ekran SuperAMOLED që shpenzon shumë më 

pak energji si dhe ka funksionin Ultra Power 

Saving për ruajtjen e energjisë.

MEMORIA DHE HAPSIRA PËR RUAJTE:

KAMERA:

BATERIA:

Google Nexus 6

Galaxy Note 4

Ekrani 5.9 inça

Kamera 13 MP

Kamera frontale 2 MP

Memoria 3 GB

Procesori 2.7 GhZ

Sistemi Operativ Lollipop 5.0

Çmimi 630 €

Ekrani 5.7 inça

Kamera 16 MP

Kamera frontale 3.7 MP

Memoria 3 GB

Procesori 2.7 GhZ

Sistemi Operativ KitKat 4.4.4

Çmimi 600 €

KRAHASIME KRAHASIM

Nexus 6 dhe Galaxy Note 4
Nexus 6 nga Google dhe Galaxy Note 4 nga Samsung janë dy fabletat e fun-
dit me Android që kanë bërë bujë në dyqane botërore, por se cili prej tyre në 
të vërtetë është më i mirë do e kuptojmë në vazhdim.

Sa
msung Galaxy Note 4 ka dizajn të ngjajshëm me 

paraardhësin e tij (Samsung Galaxy Note 3), me një 

mbulojë lëkure dhe korniza të ndërtuara nga metali. 

Është më i vogël sesa Nexus 6 në çdo dimension, 

por edhe peshon më pak se ky i fundit. Nexus 6 ngjan më shumë me 

Moto X, është rezistent ndaj ujit, por është në mungesë të skanimit 

të gishtërinjëve, monitorimit të rrahjeve të zemrës dhe lapsit S-Pen, 

funksionet të cilat Galaxy Note 4 mburret që i posedon.

Nexus 6 është në dispozicion në dy ngjyra, kaltër e errët dhe të 

bardhë, kurse Galaxy Note 4 mund t’a gjejmë në të zezë, bardhë, rozë 

dhe ari.

Që të dy pajisjet kanë rezulicion super të lartë Quad HD 

(2560x1440), por Nexus 6 është pak më i madh se Galaxy Note 4, 

ndryshim i cili i jep përparësi Samsung-ut për një densitet më të lartë 

në piksela, gjë e cila nga pamja nuk mund të vërehet. 

Të dy ekranat janë të mbrojur nga Gorilla Glass 3 dhe të bazuar 

në teknologjinë AMOLED, megjithëse Galaxy Note 4 përmban ekran 

SuperAMOLED. Dallimi ndërmjet ekranave AMOLED dhe SuperA-

MOLED qëndron tek shtresat pasi që ky i fundit ka vetëm një shtresë 

ndërsa ekrani AMOLED ka më shumë shtresa të ndjeshme në prekje. 

SuperAMOLED e bënë ekranin më të hollë, ndriçues dhe më të lehtë 

për t’u shikuar nga dielli, duke konsumuar më pak energji dhe duke 

ofruar sensivitet më të mirë.

Pra, Nexus 6 ka një ekran më të madh, por Samsung posedon 

një panel të teknologjisë më të lartë, si dhe densitet më të madh të 

pikselave.

Samsung Galaxy Note 4 ka procesor tetë bërthamor me çip 

1.9GHz dhe çip 1.3GHz me katër bërthama. Megjithatë, procesori 

ndryshon nga vendi se ku bleni pajisjen, pasi që mund të jetë edhe 

procesor Qualcomm Snapdragon 805 2.7GHz me grafikë Adreno 

420. Këto performanca i bartë edhe Nexus 6, kështu që ju do të keni 

një perfomancë të ngjajshme në të dy pajisjet.

Nexus 6 është telefoni i parë i mençur që ka arritur të përdor 

platformën Android 5.0 Lollipop, derisa Samsung me Galaxy Note 4 

përdor gjeneratën e fundit të Android KitKat 4.4. Megjithëse, Samsung 

ka paralajmëruar që përditësoj sistemin operativ së shpejti. 

EKRANI:

PERFORMANCAT DHE PROCESORI:

SISTEMI OPERATIV:
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Samsung Galaxy 
Note 4
Pajisja e fundit nga kompania Sam-

sung, Galaxy Note 4, është një fab-

letë me një ekran tejet të mrekullueshëm që ofron 

kualitet tepër të lartë dhe madhësi prej 5.7 inç. 

Note 4 ka një bateri prej 3.220 mAh, plus ofron 

një aksesor shumë të mirë S Pen. Ndoshta mund 

të ju duket paksa i rëndë, por përndryshe ofron të 

gjitha që ju duhen në një telefon. Ekranet e mëd-

henj gjenden çdo kund në telefona, por Galaxy 

Note 4 e bënë fabletën të jetë e veçantë përsëri.

3.
Microsoft Surface 
Pro 3
Surface Pro 3 nga Microsoft është 

menduar të jetë “tableta që mund 

të zëvendësojë laptopin tuaj”. Edhe pse nuk ka 

pasur sukses në të qenit versioni perfekt, tableta 

është një pajisje e mirë në gjithçka. Surface Pro 

3 ofron një teknologji shumë të fuqishme dhe 

njëkohësisht shumë të lehtë. Pajisja me ekran 12 

inç sjell një rezolucion shumë të lartë me dimen-

sione 2160 x 1440, si dhe vjen me gjeneratën e 

katërt të procesorëve nga Intel duke ju ofruar për 

zgjedhje procesorët Core i3, i5 dhe i7.

2.
Apple iPhone 6
Pajisja e vitit sigurisht që është iP-

hone 6 nga kompania Apple. Me 

ekran 4.7 inç, telefoni i mençur 

ofron edhe modelin tjetër më të madh, iPhone 

6 Plus me 5.5 inç që është një fabletë tepër e 

pëlqyer. iPhone 6 ka dizajn shumë të bukur si dhe 

një kamerë të mrekullueshme me opsione shumë 

të lehta për t’u përdorur. Duke sjellë iOS 8, që 

ofron një numër të madh funksionesh, kompania 

ndoshta posedon platformën revolucionare për 

pagesat mobile. 

1.

Amazon Kindle 
Voyage
Kindle Voyage nga Amazon është 

ndoshta gjëja më e përafërt 

teknologjike që duket ngjashëm me një libër ak-

tualë, megjithatë librat në të mund të lexohen 

pa hargjuar sasi të mëdha letrash. Është e hollë, 

peshon pak, dhe shfaq pamje shumë kualitative. 

Çmimi i Kindle Voyage është dukshëm më i sh-

trenjtë se librat, por kjo pajisje është jashtëza-

konisht e përshtatshme për persona që pëlqejnë 

të lexojnë.

9.
Acer Chrome-
book C720 i3
Pajisja e fundit Acer Chromebook 

C720 është ndër laptopët më të 

mirë të kategorisë Chromebook. Chromebook 

C720 përmban gjeneratën e katërt të Intel-it 

duke ofruar procesor Core i3 që ju lejon të kry-

eni shumë punë brenda një kohe. Ky laptop me 

2GB RAM është shumë i qëndrueshëm, por edhe 

mjaftë stabil.

8.
BlueAnt Pump 
HD
Pajisja BlueAnt Pumb HD është 

shumë e përshtatshme për të gjithë 

sportistët si dhe mjaft shoqëruese për persona që 

bëjnë palestër. Këto kufje ofrojnë një kualitet të 

zërit shumë të mirë dhe janë rezistues ndaj ujit. 

Me një çmim prej 93 dollarëve, kufjet BlueAnt 

janë një opsion jo i gabueshëm për personat e 

fokusuar në palestër.

7.

Adhuruesve të teknologjisë informative

ju prezantojmë:

Apple iMac Retina 
5K
Me një madhësi prej 27 inç, iMac 

me ekran Retina 5K ofron një pam-

je tepër të bukur dhe ndoshta më të mirën nga të 

gjithë kompjuterët që janë në dispozicion. Është 

një arritje e madhe teknike që Apple ka qenë në 

gjendje me aq pak energji të ofrojë një ekran kaq 

të mirë në iMac. Përveç që shfrytëzon shumë pak 

energji në krahasim me modelet e vjetra, ekrani 

nuk ka humbur aspak shkëlqimin e tij. 

6.
Mario Kart 8
Duket që të gjithë e duan Mario 

Kart, dhe derisa Wii U nuk ka shpër-

thyer me sukses ende, Mario Kart 8 

është njëra lojërave më të famshme që ofrohet 

në konsola. Loja që kushton 51.99 dollarë ofron 

seritë më të mira brenda vitit. Ka një grafikë të 

mrekullueshme me kualitet të plotë HD, si dhe 

ofron rrugë befasuese që mund të luhen nga 

dy lojtarë. Mario Kart 8 është eksperienca më e 

kompletuar që kemi parë ndër gjenerata duke of-

ruar shpejtësi të madhe në çdo kthesë të rrugëve.

5.
Sony A6000
Sony vazhdon ende të sjell kam-

erat me çmim të volitshëm për një 

numër të madh konsumatorësh. 

Sony A6000 është një kamerë që pritet të bëhet 

opsioni i vetëm për të gjithë fotografët me aftësi 

të të gjitha niveleve. Ofron kualitet të lartë, shpe-

jtësi të mirë dhe dizajn të pastër. 

4.

Denon Envaya 
DSP-200
Altoparlantët që funksionojnë pa 

tela janë bërë shumë të kërkuar 

gjatë vitit që lamë pas, por duket që Denon En-

vaya DSP-200 është pajisja që thuajse plotëson 

të gjitha kërkesat e përdoruesve që prefero-

jnë altoparlantët pa tela. Me një çmim prej 199 

dollarëve, Denon Envaya DSB-200 sjell një di-

zajn të pastër që ofron zë të bukur dhe bass të 

mjaftueshëm. Pengesa e vetme e pajisjes është 

kërkimi i shpeshtë për t’u rimbushur, por diza-

jni i hijshëm e bënë të jetë një opsion solid për 

të gjithë kërkuesit që preferojnë altoparlantë pa 

tela.

12.
Apple iPad Air 2
Tableta e fundit nga kompania 

Apple, iPad Air 2, është padyshim 

produkti më i mirë që kompania 

ka sjellë deri tani. Peshon shumë pak dhe është 

tepër i hollë, por teknologjia e kësaj tablete nuk 

është shumë më e mirë sesa modelet e kaluara të 

iPad-ve që ka sjellë kompania. Deri tani, sensori 

për shenjat e gishtave Touch ID është përmirësu-

ar dukshëm duke ofruar tashmë një sigurim dhe 

komoditet më të mirë.

11.
Adobe Ink dhe 
Slide
Pajisja e re harduerike nga Adobe 

që funksionon me anë të teknolog-

jisë Bluetooth, Ink dhe Slide, mund të ju ndi-

hmojnë të projektoni dhe vizatoni. Ink dhe Slide 

ju mundësojnë të vizatoni figura të ndryshme 

në pajisjen iPad nga Apple. Ky mjet që vërtetë 

kushton shtrenjtë punon me programet Pho-

toshop Sketch dhe Illustrator Line. Pavarësisht 

çmimit, ky aksesor është një mjet i mirë për ar-

tistët ambicioz.

10.

Top produktet e vitit 2014 
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H
ajdutët e identitetit mund të lexojnë të njëjtat 

informata nga një pasaportë që përdorë etiketë 

RFID, ose një kartelë që ofron qasje sigurie me 

një çip RFID. Në vitin 2006, një pasaportë holandeze 

ishte lexuar nga dhjetë metra larg. Kjo bënë që shumë 

njerëz të blejnë bllokues të etiketave RFID dhe t’i vendo-

sin në kuletat e tyre, në mbajtëset e kartelave apo pasa-

portave. Kjo punon thjeshtë duke vendosur një material 

nga metali që bllokon radio valët e ndonjë lexuesi RFID.

Shumë njerëz të tjerë brengosen se etiketat RFID mund 

të përdoren për të ndjekur lëvizjet e njerëzve. Ndoshta 

çipat RFID në produktet që ne blejmë ose në karte-

lat e kredit mund të ndiqen nga lexuesit në lokacione 

të ndryshme që ne mund të lëvizim. Në vitin 2013, një 

kompani kishte përdorur shportat e mbeturinave rreth 

qytetit të Londrës për të mbledhur informacione për 

telefonat e mençur në afërsi dhe për rrjetin Wi-Fi. Ato 

përdorën këto informacione për të ndjekur njerëzit rreth 

qytetit të Londrës. 

Megjithatë, nuk keni përse të frikësoheni dhe të izoloni 

pajisjet tuaja si pasaportat apo kredit kartelat me ma-

teriale të ndryshme. RFID është njëra prej mënyrave që 

teknologjia ka bërë jetën më të lehtë, por ajo mund të 

çojë deri në probleme të reja sigurie dhe privatësie. Kjo 

është diçka që mund të ju bëjë të vetëdijshëm për paso-

jat.

RFID mund të përdoret për qëllime të tjera në të ardh-

men. Një ide e vjetër tregon që RFID mund të përdoret 

për të bërë pazar. Në rast se shkoni në ndonjë dyqan 

ushqimor dhe vendosni të gjitha gjërat që dëshironi të 

blini në shportë, ku çdo produkt ka çipin RFID të vendo-

sur, atëherë ju mund të mbaroni pazarin dhe të largo-

heni nga dyqani pa pasur nevojë të skanoni çdo produkt 

tek arka, pasi që lexuesi RFID mund të lexojë të gjitha 

etiketat RFID dhe t’i llogarisë ato ku më pas ju vetëm 

do të merrni faturën dhe të bëni pagesën. Ndoshta jemi 

shumë larg nga kjo, por teknologjia RFID posedon këtë 

aftësi.

janë vërtetë të vogël dhe të vendosur mbi supe. Ky çip i 

vogël nuk përdorë asgjë dhe as nuk konsumon energji. 

Nëse kafsha juaj shtëpiake humbet, veterinarët ose shtëpitë 

strehimore të kafshëve mund të lexojnë çipin e tyre me 

një lexues RFID. Çipi ka një numër të veçantë identifikimi 

të ngjitur në të, dhe veterinari apo strehimoret mund të ju 

lajmërojnë për adresën se ku është kafsha juaj që bart atë 

shifër të veçantë. Kafsha juaj shtëpiake mund të kthehet, 

edhe nëse ajo nuk bart ndonjë qafore apo informacion 

identifikues. Kjo nuk është magjike, nuk stimulon GPS dhe  

mund të ju  sigurojë detajet kontaktuese tek kompanitë e 

këtyre çipave të vegjël. Teknika të ngjashme mund të për-

doren për të lidhur një shifër të veçantë identifikuese edhe 

në kafshët tjera, një çip RFID i vogël është përdorur edhe 

për të ndjekur lëvizjet e milingonave.

Siguria dhe 
Privatësia

R
FID është një teknologji e cila na rr-

ethon çdo ditë. Gjendet në kredit 

kartela, pasaporta, si dhe në shumë 

produkte tjera që ne blejmë. Madje shumica 

e kafshëve shtëpiake kanë të vendosur çipa 

RFID.

Teknologjia RFID kryesisht është një etiketë 

me shirita elektronikë që mund të jenë 

shumë të vogël. Një lexues nga afër mund të 

përdorë radio valët dhe të lexoj etiketën RFID 

pa ndonjë kontakt vizual.

R
FID përdoret për identifikimin e frekue-

ncave të radios. Një çip i vogël, i njohur 

si etiketë RFID, bashkëngjitet apo im-

plantohet në një objekt. Kjo etiketë përm-

ban informata që mund të lexohen në një 

linjë të shkurtër përmes radio valëve. Çipi 

dhe lexuesi nuk preken ndërmjet vete.

Disa etiketa RFID mund të mbushen nga 

një bateri, por shumica e etiketave RFID 

nuk furnizohen vetë. Ato mbushen me 

energji nga një fushë elektromagnetike 

të krijuar nga lexuesi. Me fjalë të tjera, 

shumica e etiketave RFID qëndrojnë 

të plogët/inertë gjatë gjithë kohës. 

Kur një lexues të afrohet afër tyre 

ose tundet mbi ta, lexuesi prod-

hon mjaft energji për të lexuar të 

dhënat në etiketë. Kjo funksionon 

ngjashëm me teknologjinë NFC.

E
tiketat RFID mund të zëvendësojnë 

Bar Code dhe QR Code, pasi që një 

Bar Code mund të lexohet vetëm nëse 

lexuesi mund ta shoh vizualisht barkodin. 

Etiketat RFID mund të lexohen nëse lexuesi 

është në afërsi, edhe nëse barkodi është i 

errësuar apo pengohet për t’u parë. Etiketat 

RFID mund të përdoren për ndjekjen e pa-

kove postare apo ngarkesave në depo. Këto 

etiketa mund të përmbajnë infor-

mata ndjekëse ose vetëm një kod të 

veçantë për identifikim.

Pasaportat moderne në shumë vende, 

përfshirë SHBA-në dhe Kanadanë, për-

dorin çipat RFID. Kur ju kaloni kufirin, 

agjenti kufitar mund të skanojë pasa-

portën dhe makina mund të lexojë të 

dhënat nga çipi RFID.

Gjithashtu, çipat RFID mund të përdoren 

edhe në kredit kartela. Kur ju vendosni një 

kredit kartelë për të paguar diçka, makina 

lexon çipin RFID të ngjitur në kartelë. Po 

ashtu, këto etiketa përdoren edhe në sistem-

et transportuese, dhe në kartelat për qasje 

sigurie. Ato mund të lexohen nga makinat e 

posaçme shumë shpejtë.

Shumica e shtëpive që mbajnë kafshë shtëpi-

ake kanë çipat RFID të ngjitur në ta. Nëse qeni 

apo macja juaj kanë të vendosur këta çipa, që 

Çka është RFID?

Përdorimi 
i etiketave 
RFID

TEKNOLOGJIA   
RFID

Si punon 
teknologjia 
RFID?



Produkte të këqija, produkte të mira që kanë 

pasur fat të keq dhe gjithçka ndërmjet tyre.

Apple Maps
Apple zhvilloi shërbimin për hartë ndaj 
rivalit Google Maps, duke e vendosur 
aplikacionin si pjesë e sistemit op-
erativ iOS. Pas hapjes së aplikacionit, 
shfaqeshin shumë probleme përfshirë 
rrugët e paidentifikuara, ndërtesat 
ishin tmerrësisht të emëruara si dhe 
shumë probleme të tjera. Megjithatë, 
në vitin 2012 Tim Cook bëri një hap 
drastik duke sjellë Apple Maps shumë 
më ndryshe dhe të përmirësuar mirë, 
duke bërë që aplikacioni i mëparshëm 
të mbetet pjesë e të kaluarës, por 
përsëri dështim i madh.

Microsoft Zune
Në vitin 2006, shitjet e iPod-it nga 
Apple ishin duke shkuar për mrekulli, 
gjë të cilën edhe Microsoft e dëshi-
ronte. Pra, kompania paraqiti Zune, 
një Media Player të krijuar së bashku 
me kompaninë Toshiba. Sidoqoftë, 
ndihma nga kjo e fundit nuk mjaftoi 
pasi që softueri i ofruar në këtë 
pajisje kishte shumë probleme, gjë e 
cila ndikoi edhe në dështimin e këtij 
produkti.

Gizmondo
Kompania me bazë në Britani të Madhe 
vendosi të krijojë një pajisje me qëllim të 
mposhtë rivalin DS nga Nintendo dhe PSP 
nga Sony. Së pari, Gizmondo u shfaq si 
koncept në vitin 2004 duke shitur vetëm 
25.000 njësi para mbylljes së kompanisë 
në vitin 2006. Mbyllja u bë pasi që njëri nga 
punëtorët e kompanisë, Stefan Ericksson, 
që fitojë miliona para në vitin 2004, kishte 
një të kaluar kriminale.

Windows Vista
Vista ishte sistemi operativ me anë të së cilit Micro-
soft tentoi të ofrojë një pamje krejtësisht ndryshe, 
por fatkeqësisht kjo pamje nuk ishte pritur mirë. 
Windows Vista ishte vlerësuar si dështimi më i 
madh i vitit 2007. Sistemi operativ kishte probleme 
me privatësi, performancë dhe siguri. Gjithashtu 
ishte kritikuar edhe për çmimin tejet të lartë, duke 
kushtuar rreh 127 euro në Britani të Madhe.

Betamax
Disa produkte dështojnë sepse janë të dobëta, 
disa sepse gjenden në vendin e gabuar apo 
kohën e gabuar. Sidoqoftë, Betamax është 
menduar të jetë shoqërues në kinematë shtë-
piake në vitin 1970. Sony ishte mundur të bind 
botën që Beatmax ofronte një kualitet më të 
lartë se rivali i tij VHS, por dështoi sepse ky i 
fundit kishte një çmim më të favorshëm.

Microsoft Bob
Në vitin 1995, Microsoft 
vendosi që Windows kishte 
nevojë për një ndërfaqe 
më intuitive, kështu që 
kompania sjelli “Bob”. 
Përmes një programi 
menaxhues, përdoruesit 
mund të shikonin një shtëpi 
me dhoma dhe objekte 
familjare. Ky program ishte 
gjykuar nga shtypi, duke 
hedhur kompaninë shumë 
poshtë për këtë program të 
“pavlerë”. Megjithatë, Mi-
crosoft Bob  u largua duke 
i lënë botës një trashëgimi 
të tmerrshme, fontin Comic 
Sans.

Top dësh-
Apple Newton
Matthew Sparkes duket si dështimi më i madh i të 
gjitha kohërave në teknologji. Kjo është përpjekja 
e parë nga Apple në kompjuterët telefonikë.
Atëherë kur telefonat dhe tabletat e mençura si 
iPhone dhe iPad nuk ishin ende pjesë e skenës, 
në vitet e ‘80, Apple paraqiti Newton PDA. Në 
përgjithësi ky projekt i kushtoi kompanisë 100 
milionë dollarë, shifër e cila nuk arriti kurrë të 
shpërblehet nga ky produkt.

Segway
Para paraqitjes të Segway, e gjitha që publiku 
kishte njohuri ishte vetëm një emër, Ginger, 
që Steve Jobs mendoi se është “një punë më 
e madhe se kompjuteri”. Megjithatë, kur një 
pajisje e balancuar me dy rrota ishte lëshuar nga 
kompania, bëri që njerëzit të jenë shumë kurioz 
për produktin e kompanisë, derisa të kuptonin 
çmimin e saj. Tashmë përdorimi i tyre është tepër 
i vogël, kështu që ky produkt mbetet vetëm si një 
dështim tjetër. Sinclair C5

Para paraqitjes të Segway, e gjitha që publiku kishte 
njohuri ishte vetëm një emër, Ginger, që Steve Jobs 
mendoi se është “një punë më e madhe se komp-
juteri”. Megjithatë, kur një pajisje e balancuar me dy 
rrota ishte lëshuar nga kompania, bëri që njerëzit 
të jenë shumë kurioz për produktin e kompanisë, 
derisa të kuptonin çmimin e saj. Tashmë përdorimi 
i tyre është tepër i vogël, kështu që ky produkt 
mbetet vetëm si një dështim tjetër.

Dreamcast
Sega lëshoi konsolën Dream-
cast në Evropë në vitin 1999, 
para se PlayStation 2 dhe Xbox 
të bëheshin rivalë të vërtetë 
ndërmjet vete. Megjithëse, 
Sony me konsolën e saj nuk 
bëri edhe shumë bujë në 
dyqane, Dreamcast-it nuk i 
ndihmojë as zbritja e çmimit. 
Ishte ndalur së prodhuari nga 
kompania Sega dhe nuk është 
krijuar më asnjë konsolë që 
nga ajo ditë.

Dështimet më të mëdha në teknologji

Top dështimet
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Krijo njoftimin
Posa ta hapni aplikacionin ju do të 

shihni një hapësirë të zbrazët dhe 

disa butona ne krye. Shtypeni bu-

tonin në cilin shihet një orë së bashku me shen-

jën “+”. Tani mund ta planifikoni thirrjen. Shtypni 

tek hapësira e parë e zbrazët dhe shënoni të 

dhënat e personit që gjendet në listën e kontak-

teve tuaja. 

Ç
dokush nga ne ka harruar për ndonjë thirrje me rëndësi 

që duhet të kishim bërë.  Nganjëherë harrojmë për të bërë 

thirrje telefonike, qofshin ato thirrje për punë apo thirrje të 

thjeshta.”Call Scheduler” është një aplikacion i vogël dhe i            

   thjeshtë që ju mundëson zgjidhjen e këtij problemi. Me    

disa klikime arrini që të planifikoni një thirrje dhe kur të arrij koha e 

planifikuar të ju shfaqet njoftimi për thirrjen që duhet bërë. Ju mund 

të planifikoni thirrje kur dikush nga të afërmit tuaj ka ditëlindjen, apo 

thirrje të rregullta që duhet të bëni në orare të ndryshme.  Aplikacioni 

mund të shkarkohet pa pagesë, shkarkojeni atë dhe filloni me hapin e 

parë.

“Planifiko thirrjet e rëndësishme”
Sigurohuni që asnjëherë të mos harroni të bëni një thirrje duke përdorur 
mundësinë e planifikimit automatikë të thirrjeve telefonike.

1.
Vendos kohën
Hapi i radhës është vendosja e 

kohës që planifikoni ta bëni thir-

rjen. Është shumë e thjeshtë vetëm 

zgjidhni datën dhe orën.

2.

Më njofto vetëm 
një herë
Vendosni nëse doni që njoftimi të 

ju shfaqet vetëm një herë apo rreg-

ullisht. Kur ta përfundoni këtë, në fund të ekranit 

shkruani një tekst (note) që doni të ju shfaqet kur 

të pranoni njoftimin. Dhe krejt në fund shtypni 

butonin “Done”. 

3.
Përfundimi
Planifikimi i bërë do të duket kësh-

tu tek ballina e aplikacionit. Ju 

mund të ndiqni hapat e shpjeguar 

më parë për të planifikuar thirrje tjera.

4.
Koha e thirrjes
Kështu do të duket njoftimi i plani-

fikuar për thirrjen që duhet bërë. 

Shtypni butonin për thirrje që ta 

bëni thirrjen.

5.
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Filloni kontrollimin
Kur të startoni aplikacionin do të 

shihni një hapësirë të zbrazët dhe 

disa butona. Ju duhet shtyoni bu-

tonin ku shkruan “Analyze”. Dhe aplikacioni do të 

fillojë kontrollimin e pajisjes suaj për skedarët e 

panevojshëm. Koha e kontrollimit varet nga ka-

paciteti i memories se pajisjes. 

M
esiguri edhe ju sikur ne 

instaloni aplikacione të 

ndryshme në Android pa-

jisjen tuaj, të cilat i largoni 

më pastaj. Por edhe pse ju i largoni ato 

aplikacione, përsëri mbesin disa të dhëna. 

Madje edhe shumë të dhëna që nuk duken. 

Ato marrin një hapësirë bukur të madhe 

tek hapësira për magazinim, hapësirë e cila 

mund të ju duhet. Prandaj një aplikacion si-

kur “CCleaner” është tepër  i nevojshëm. Ky 

është një aplikacion i cili kontrollon pajis-

jen tuaj dhe gjen skedarët që nuk i përdorni 

asnjëherë dhe ata që nuk ju duhen fare. 

Më pastaj me disa shtypje butonash do 

pastroni pajisjen tuaj. Aplikacionin mund 

ta gjeni dhe ta shkarkoni pa pagesë nga 

“Google Play Store”. Shkarkoni aplikacionin 

dhe ndiqni hapat në vazhdim.

“Largoni skedarët e panevojshëm 
nga pajisja juaj duke përdorur 
CCleaner”
Përdoreni këtë aplikacion të mrekullueshëm për të parë se sa 
shumë hapësirë mund të lironi tek Android pajisja juaj 

1.
Kur të përfundon 
kontrollimi
Pasi të përfundoj kontrollimi, juve 

do ju shfaqet një listë e dosjeve në 

të cilat gjenden skedarë që mund t’i fshini. Nëse 

doni të i fshini të gjitha dosjet atëherë zgjidhni 

ato dhe shtypni butonin “Clean”, por ndoshta ju 

duhet që të futeni në ato dosje dhe të shikoni se 

cilit skedarë do fshihen. Shtypni ndonjërën prej 

atyre dosjeve.

2.

Çfarë janë këto?
Tani do të shihni një listë tjetër me 

ato se çfarë ka gjetur “CCleaner” 

në atë kategori. Zgjidhni ndonjërën 

prej tyre për të parë më mirë se çfarë do fshihet, 

ngase ndoshta brenda ka diçka që nuk doni të 

fshihet

3.
Pastrimi manual
Në fund të listës tek faqja krye-

sore, ju do të shihni aplikacione ku 

shkruan “Manual cleaning”. Shtyp 

ndonjërin prej tyre dhe ju do ridrejtoheni tek ap-

likacioni përkatës që të pastroni disa të dhëna. 

Shembulli më i mirë është aplikacioni për me-

sazhe (SMS), tek i cili sigurisht se gjenden shumë 

mesazhe të panevojshme.

4.
Dosjet e zbrazëta 
janë të panevo-
jshme
Zakonisht ju gjeni plot dosje (fold-

ers) të zbrazëta që kanë mbetur në pajisjen tuaj. 

Të tilla gjëra siç janë aplikacionet e kamerës in-

stalojnë dosje të tyre, dosje të cilat mbesin pas 

largimit të atyre aplikacioneve. Në të tilla raste ju 

mund të fshini kompletë kategorinë.

5.
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A 
nuk do të ishte e shkëlqyer të bartni skedarët nga kompjuteri në telefonin tuaj pa pasur nevojë për kabllo apo shërbimet e ruajtjes 

së të dhënave online siç është Dropbox. Filedrop e bën të mundeshme këtë gjë, dhe është pa pagesë për sisteme të ndryshme 

operative siç janë Windows, Mac apo Android. Ndërsa për iOS është me pagesë dhe kushton rreth 2.5 euro. Në këtë mësim do ju 

paraqesim se si të bartni skedarët ndërmjet një kompjuteri me sistemin operativ Windows dhe një telefoni me sistemin operativ 

Android duke përdorur këtë shërbim.

“Bartni skedarët përmes rrjetit pa tela”

Klikoni ndonjërin nga skedarët e bartur për ta 

hapur, ose klikoni ikonën me llupë (1) për të 

hapur dosjen në të cilën ndodhet skedari i bar-

tur në Windows. Si dosje primare e bartjes së skedarëve 

është “Downloads”, por ju mund ta ndryshoni këtë duke 

klikuar “Change download folder” (2) dhe duke caktuar 

një dosje tjetër.

Për të bartur skedarët nga kompjuteri në telefonin tuaj, zgjedhë skedarin dhe 

duke mbajtur të shtypur tastin e majtë të miut tërhiqe dhe vendose tek foto-

grafia me emrin e telefonit tuaj (shih foton (1)), dhe shtyp butonin “Accept” 

tek Android telefoni juaj. Tek telefoni juaj kliko ikonën ku shihet një kuti e vogël në të 

për ta shikuar skedarin e sapo bartur.

Shtyp mbi 

emër të sk-

edarit për ta 

hapur atë ose duke 

e tërhequr nga ana e 

djathtë. Për ta fshirë 

skedarin tërhiqeni 

atë nga ana e majtë. 

Filedrop do ju pyesë 

nëse vërtetë doni 

ta fshini skedarin.  

Posa ta mbyllni ap-

likacionin Filedrop, 

telefoni juaj më nuk 

do të shfaqet tek 

kompjuteri juaj.

Shfletoni ueb faqen www.filedropme.com, shkarkoni Filedrop për Windows 

dhe filloni instalimin. Pasi ta instaloni programin, ju duhet që ta pranoni 

kërkesën që ju paraqitet nga Windows Firewall për ta përdorur shërbimin nga 

Filedrop në mënyrë që të funksionojë e gjithë kjo. Pas instalimit në kompjuterin tuaj, 

shkarko dhe instalo aplikacionin Filedrop për Android.

Sigurohuni që 

telefoni juaj 

është i lid-

hur në të njëjtin rrjet 

kompjuterikë që është 

i lidhur kompjuteri, dhe 

pastaj starto Firedrop 

Android aplikacionin. 

Zgjidhë pajisjen tek e 

cila doni të bartni ske-

darët (1) dhe kliko iko-

nën në të cilën shihet 

një kuti e vogël    .për 

të zgjedhur skedarët 

në telefonin tuaj që 

doni t’i bartni.

Zgjedhë skedarët që doni të bartni (1) 

dhe klikoni “Send”. Do ju hapet një 

dritare në kompjuterin tuaj për t’ju 

njoftuar me skedarët që janë duke u bartur 

nga telefoni. Klikoni “Accept” dhe do të fillojë 

bartja. Pas të përfundon bartja klikoni ikonën 

ku shihet kutia e vogël për të shikuar skedarët 

e bartur.

4.

3.

1.

2.

5.
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S
hërbimi për ruajtjen e të dhënave online Dropbox e ka shtuar 

së fundi mundësinë e bartjes së të dhënave përmes aplika-

cionit për Android në SD kartelë, nëse e keni një të tillë në 

telefonin tuaj. Ne do ju paraqesim se si mund të bëhet kjo 

përmes disa hapave të thjeshtë që duhet të i përcillni. Kjo ju mundë-

son që të keni qasje në të dhënat tua pamarre parasysh se ku ndod-

heni apo nëse nuk keni qasje në internet, dhe mund të ju shpëtoj për 

ndonjë takim që mund të keni ato të dhëna janë të domosdoshme. 

Fatkeqësisht ju nuk mund të bartni më tepër se një skedarë(file) në të 

njëjtën kohë, kjo ndoshta për arsye se Dropbox nuk pret që dikush të 

bartë qindra të dhëna në të njëjtën kohë, dhe ndoshta kanë të drejtë.

“Bartni të dhënat nga Dropbox 
në SD kartelë”
Dërgo çdo skedarë nga Dropbox-i në SD kartelë duke përdorur aplika-
cionin për Android.

Koha për ta bartur 
skedarin
Tani do të shihni disa opsione tjera 

të renditura në një listë. Në atë listë 

do të shihni SD kartën (SD card) të cilë duhet 

ta zgjidhni. Nëse ju nuk e shihni SD kartën tuaj 

atëherë, shkoni tek “Save to” > “Settings” > “Dis-

play Advanced Devices” që të qaseni tek SD karta.

4.
Skedari është bar-
tur
Pasi skedari të jetë bartur do ju pa-

raqitet një porosi e përkohshme se 

skedari është bartur me sukses. Mos harroni se 

skedarët e mëdhenj do ju duhet kohë më tepër 

që të barten, kështu që prisni deri sa t’ju shfaqet 

kjo porosi e përkohshme.  

5.
Një mundësi 
tjetër
Një mundësi tjetër e bartjes së një 

skedari në SD kartë është që të 

mbani gishtin të shtypur mbi emrin e atij skedari 

derisa të shfaqet një dritare me më shumë op-

sione. Atu do ta gjeni opsionin “Export” e zgjidhni 

dhe vazhdoni me hapat e njëjtë që u shpjeguan 

në hapat e mëparshëm.

6.

Zgjidhni të dhënat 
për ti bartur
Ju duhet të futeni tek dosja ku 

gjendet skedari që doni ta bartni në 

SD kartë. Nëse klikoni butonin e menysë (menu) 

kur jeni tek dosja (folder), do ju paraqiten op-

sione të ndryshme të cilat nuk na duhen në rastin 

tonë. Kështu që zgjidhni skedarin dhe vazhdoni.

1.
Hapeni menynë 
(menu)
Klikoni ikonën e vogël që ka një 

shigjetë brenda e cila gjendet në 

anën e djathtë të çdo skedari dhe do ju hapet një 

meny me katër opsione. Tri opsionet e para janë 

mjaft të dobishme dhe që përdoren shpesh, por 

në rastin tonë duhet të zgjedhim “More” që të na 

shfaqen disa opsione tjera. 

2.
Përdorni opsionet 
tjera
Një dritare e re do ju hapet me op-

sionet “Rename”, “Move”, “Open 

with ...” dhe “Export”. Opsioni “Open with ...” na 

mundëson që të hapim skedarët me aplikacionet 

tjera dhe jo atë primarë, por në rastin tonë duhet 

të zgjedhim “Export” për të vazhduar.

3.
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A po bëhen fjalëkalimet 

tepër të bezdisshme?
          Në muajin Tetor, kompanitë e mëdha siç janë 
Google, Apple, Microsoft apo Twitter njoftuan se do të 
ofrojnë opsione shtesë për sigurimin e fjalëkalimeve tek 
përdoruesit e shërbimeve të tyre. 

L
ajmet për ofrimin e opsioneve 

shtesë për sigurinë e përdoruesve 

nuk janë diçka e re, por ajo çfarë 

është e rëndësishme ne këto njof-

time është se të gjitha kompanitë ofruan 

metoda të ndryshme të identifikimit të 

dyfishtë (ang. “two-factor authentication”), si 

opsione shtesë për sigurimin e fjalëkalimeve 

ekzistuese. Porosia që japin kompanitë është 

e qartë: mënyra më e mirë për të siguruar 

fjalëkalimin tuaj është duke ja bashkangji-

tur atij fjalëkalimi një fjalëkalim tjetër. Por 

duke parë gjithë këtë revolucion digjital që 

po ndodhë, shtrohet pyetja se a është kjo 

mënyra më e mirë për të siguruar llogaritë 

tona. Nëse e analizojmë nga këndi i sigurisë, 

atëherë padyshim se përgjigjja është “PO”. 

Ekspertët e ndryshëm nga fusha e sigurisë 

thonë se identifikimi i dyfishtë tani për tani 

është mënyra më e mirë për të parandaluar 

hakerët që të vjedhin fjalëkalimet tona, dhe 

se përdoruesit duhet të përdorin opsionin e 

identifikimit të dyfishtë. Secila nga gjërat që 

përdorim çdo ditë online është më e rëndë-

sishme se sa koha prej  10 sekondash më 

tepër që i merë identifikimi i dyfishtë. Kështu 

që identifikimi i dyfishtë duket se është më 

i sigurt dhe nuk është aq i bezdisshëm nëse 

kemi vetëm një llogari, por duket se jemi 

duke shkuar ne atë drejtim sa që do të na 

duhet një USB pajisje për tu kyçur në Google, 

ndonjë pajisje tjetër për tu kyçur në lloga-

rinë bankare, dhe një telefon për tu kyçur në 

Microsoft. Duke parë të gjitha shërbimet që 

përdorim dhe nëse edhe kompanitë tjera i 

bashkohen këtij trendi atëherë ndoshta do të 

na duhet një çantë speciale për t’i futur këto 

gjëra. Natyrisht se ju nuk jeni të detyruar të 

përdorni të gjitha këto. Ju mund të përdorni 

metodën e të pasurit vetëm një fjalëkalim 

por atëherë do duhej të brengoseshit nëse 

hakerët do të zbulonin ndonjë lëshim sigurie 

sikur që ishte “Heartbleed” apo miliona 

fjalëkalime që u vodhën kohë më parë nga 

eBay, Gmail apo Dropbox. Dhe duket se 

identifikimi i dyfishtë ka ardhur pikërisht për 

shkak të ngjarjeve të tilla që kanë ndodhur 

vitet e fundit. Por pse duhet të ngarko-

hemi me të tilla procedura të ndërlikuara të 

fjalëkalimeve vetëm e vetëm sepse kompan-

itë nuk janë në gjendje të sigurojnë të dhënat 

tona. Ekspertet thonë se metodat e identifiki-

meve shtesë janë metoda më të sigurta, por 

nëse nisemi me këtë logjikë atëherë i bie se 

shumë shpejtë do të na duhet të përdorimin 

identifikimin e trefishtë, katërfishtë apo 

më tepër. Nëse kompanitë do të arrinin të 

ruanin fjalëkalimet tona nga hakerët atëherë 

përdorimi i një fjalëkalimi do të ishte më se i 

sigurt, përveç nëse nuk do të ishim person-

alisht shënjestër e tyre, por kjo vështirë të 

ndodhë kjo përderisa nuk jemi ndonjë “VIP” 

person. Por disa kompani janë duke menduar 

për alternativa më të përshtatshme se sa 

identifikimi i dyfishtë. Disa telefona të men-

çur tani më kanë sensorë për identifikimin 

e syrit, ndërsa iPhone 6 mund të hapet duke 

përdorur shenjat e gishtërinjve. Pajisje të 

ndryshme me sistemin operativë Android 

si dhe të gjithë “Chromebooks” e ardhshëm 

do të kenë mundësinë të hapen në mënyrë 

automatike në lokacione të caktuara pasi të 

konfiguroni këto lokacione. Kompanitë janë 

duke kërkuar për metoda të reja, kështu që të 

shpresojmë se do të kemi alternativa më të 

favorshme se të përdorurit e një fjalëkalimi 

shtesë. Ju mbetet juve të vendosni se a do të 

përdorni opsionin e identifikimit të dyfishtë 

apo jo, por ajo çfarë mund të ju them është 

se identifikimi i dyfishtë, momentalisht është 

mundësia më e mirë për të siguruar llogarinë 

tuaj.

1  Kryeni kontrolle të rregullta me 
ndonjërin nga aplikacionet e njohura 
kundër viruseve që mund ti gjeni në 
“Google Play Store”.

2  Mos shkarkoni kopje të aplikacion-
eve të njohura, ngase shpesh ato 
përmbajnë viruse të ndryshme.

3  Nëse keni “root” telefonin tuaj 
atëherë keni kujdes se cilave aplika-
cioneve ju jepni qasje “Superuser”.

4 Kujdesuni që cdo përditësim i siste-
mit operativ të jetë nga faqet zyrtare.

5 Aplikacionet jo legale jo vetëm që 
janë të ndaluara, por ato shpesh kanë 
edhe viruse të ndryshme.

6 Shmangni shkarkimin e aplikacion-
eve nga faqe të ndryshme. Më mirë 
shkarkoni nga “Play Store”.

7 Mos klikoni lidhje të ndryshme që 
ju vinë me email, përveç atyre që ju 
besoni.

8 Gjithmonë përditësoni sistemin op-
erativ ngase zakonisht përditësimet 
zakonisht kanë tipare siguruese.

9 Gjithmonë para se ta bartni një ske-
dar në telefonin tuaj, më parë skano-
jeni atë për viruse të mundshme.

10 Mundësisht instaloni ndonjë 
“firewall” që të ju njoftoj për rreziqe të 
mundshme gjatë shfletimit në ueb.

Si ta mbrojmë tel-
efonin nga viruset e 
ndryshme
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Çka është SSD (Solid 

State Drive)?

S
SD ose Solid State Drive është një pajisje me çipa memorikë, e cila funksionon 

shumë ngjashëm me USB-të për të cilat besoj që shumica nga ne kemi dëgjuar 

dhe i kemi përdorur. Duke mos u futur shumë në karakteristikat teknike, SSD 

shihet si një komponent që së shpejti do ta zëvendësoj HDD-në, edhe pse tani 

arsyeja kryesore është çmimi.

Në kompjuterët tonë një ndër komponentët më të ngadalshëm është HDD(Hard Disk-u), 

pavarësisht se sa kapacitet përmban Hard Disk-u, pasi që dihet se është fyt i ngushtë sepse 

gjatë kyçjes dhe transferimit të të dhënave përdorë kokën për tu kyçur tek të dhënat.

Përndryshe,  Hard Disk-u funksionon ngjashëm sikur gramafonat e vjetër me pllaka që 

kanë qenë më herët, vetëm se gjilpëra magnetike tek HDD lëviz me miliona herë më 

shumë para dhe mbrapa në pllakë. Të dhënat e HDD janë të shpërndara në lokacione të 

ndryshme dhe për këtë arsye koka magnetike ka nevojë të lëvizë shpesh nga një lokacion 

në një tjetër edhe pse është lëvizje e shpejtë ka nevojë për kohë e cila llogaritet me mili 

sekonda. Pllaka rrotullohet me shpejtësi të caktuar e cila mund të jetë 5400, 7200 deri 

në 10000 rrotullime në një minutë. Sa më I shpejtë është rrotullimi aq më shpejtë do të 

vijnë të dhënat tek koka magnetike. I gjithë ky proces e ngadalëson dukshëm gjetjen e të 

dhënave dhe leximin e tyre në RAM memorien  e kompjuterit. 

 

 

 

 

 

SSD funksionon në një mënyrë krejtësisht të ndryshme nga HDD, ai nuk ka koka magne-

tike por as pllaka,  ka vetëm çipa memorikë të cilat janë të vendosur tek të dhënat. Më 

poshtë tregohet dallimi ndërmjet disqeve HDD dhe SDD, ku e para është SDD kurse tjetra 

është HDD.

Tek SSD ekziston një çip i veçantë i cili i vendos, indekson dhe kyçet tek të dhënat, ku tani 

SSD arrin me shpejtësi të madhe t’i lexoj ato.

 

A duhet të blini  SSD?

Duke marrë parasysh çmimin që këto pajisje kishin para disa viteve, sigurisht se nuk do 

ja vlente të blihet nga çdo përdorues, por duke llogaritur që tani  çmimet janë zbritur 

atëherë mund të blini një pa problem pasi që një i tillë kushton 80-85 Euro me 120GB. 

Megjithatë, nëse nuk preferoni të keni shpejtësi marramendëse siç ofron SSD atëherë 

vazhdoni të qëndroni ende me HDD.

OPINIONE

1 Sistemi operativ lexohet shumë 
më shpejtë dhe kompjuteri është i 
gatshëm për punë menjëherë për një 
interval kohor të shkurtër.

2 Programet në Windows lexohen 
dhe hapen shumë më shpejtë, pasi të 
jetë ngritur sistemi operativ. 
 
3 Të gjitha programet të cilat gjatë 
punës kërkojnë lexim të skedarëve, 
siç janë programet për punë me foto-
grafitë, punojnë më shpejtë. (Photo-
shop, After Effects, Vegas, Flash etj...) 
 
4 Lojërat lexohen më shpejtë. 
 
5 Disa lojëra të cilat kanë harta të 
mëdha dhe tekstura të cilat kërkojnë 
leximin e tyre gjatë lojës me SSD do të 
jenë perfektë për t’i shikuar. 
 
6 Hapja e shumë programeve përn-
jëherë në sfond tani nuk do të jetë 
problem me SSD, dhe mund të kaloni 
nga njëra në tjetrën pa u bllokuar 
diçka.

7 SSD për dallim nga HDD është më 
i qetë dhe nuk bënë zhurmë gjatë 
leximit të të dhënave. 
 
8 Nxehet më pak se HDD. 
 
9 Shpenzojnë më pak rrymë elektrike 
se HDD. 
 
10 Janë shumë më të vogël dhe më 
të lehtë se HDD.

Cilat janë përparësitë 
kundrejt HDD?
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