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1. Hyrje
Në kuadër të projektit DiMTV u organizuan evente të ndryshme me pedagogë të ftuar për
studentët. Kjo seri leksionesh, e quajtur Seria e Seminareve Online Multimediale, u organizua
online për shkak të pandemisë COVID-19. Seminaret u organizuan si një seri online të ofruara
nga lektorë të ftuar për një audiencë të gjerë, jo vetëm studentë të interesuar për të mësuar
rreth teknologjive më të fundit multimediale. Seminare online u organizuan për të siguruar
ndërveprim ndërmjet të gjithë pjesëmarrësve, pyetje dhe përgjigje, diskutime dhe vlerësime.
Qëllimi kryesor i webinareve ose "seminareve online" është t'u ofrojë studentëve njohuri në
lëndë të caktuara dhe trajnime praktike. Përparësitë e seminareve online të organizuara për
t'u marrë parasysh janë:
1. Nuk ka kufizim vendndodhjeje pasi mund të aksesohet kudo nëpërmjet aksesit në
internet.
2. Diskutimi i secilës temë mund të realizohet në një kohë të përshtatshme për
pjesëmarrësit dhe mund të aksesohet pasi të regjistrohen (mund të aksesohet në
kanalin YouTube).
3. Vlerësimi dhe komentet mbi përfitimet e studentit nga seminaret
4. Akses i gjerë tek ekspertët në fushën e multimedias
5. Temat përkatëse të diskutuara

Disclaimer: "This project has been funded with support from the European Commission. This report reflects the
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2. Leksion i hapur me studentët e MP me Endri Miliku (RTSH)
Studentët e programit të studimit Master Profesional në MTVD ishin pjesë e një leksioni të
hapur të organizuar nga Endri Miliku. Ai është specialist audio në RTSH 1 Albania. Studentët
u trajnuan jo vetëm për softuerin që përdoret për redaktimin dhe miksimin, por edhe për
transmetimin e radios. Endri Miliku është teknik transmetimi dhe ndau përvojën e tij
personale në punë dhe disa truke profesionale në teknikat audio.

Figura 1. Leksion i hapur me Endri Miliku (RTSH)
Disclaimer: "This project has been funded with support from the European Commission. This report reflects the
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3. Leksion i hapur me ekspertë të industries në Universitetin
e Prishtinës (UP)
Eksperti i industries nga kompania “Pulla”, ka ndarë njohuritë dhe përvojat personale në
lidhje me Animimin 3D me studentët Master të Telekomunikacionit, në Fakultetin e
Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike. Pulla është një agjenci reklamash e specializuar në
efekte vizuale dhe animim dhe bashkëpunon me Agjensitë e Marketingut në industrinë e
reklamave.
Leksioni i hapur u mbajt në laboratorin e financuar nga projekti DIMTV në Universitetin e
Prishtinës. Të frymëzuar nga arritjet e teknologjisë, ekspertët shkëmbyen përvoja me
studentët mbi Efektet Vizuale dhe botën e animimit 3D.

Figura 2. Leksion i hapur me ekspertin nga industria në UP
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4. Leksion i hapur me studentët e MP me Jeton Lakna (UBT)
Leksioni i hapur nga lektori i ftuar Jeton Lakna nga Universiteti i Biznesit dhe Teknologjisë,
u zhvillua në kuadër të një trajnimi të zhvilluar me studentët e Masterit Profesional në MTVD
në UAMD. Në këtë leksion, studentët u njohën me teknikat e animimit 3D, efektet vizuale dhe
eksperiencën personale të lektorit. Ai u shpjegoi studentëve mënyrën sesi ai kishte realizuar
dizenjime grafike, animime dhe VR. Leksioni i hapur ishte mjaft interesante për studentët
pasi u pasua nga një trajnim dhe përjetime të realitetit virtual.

Figura 3. Leksion i hapur me lektorin Jeton Lakna
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5. Leksion i hapur nga Klemen Pecnik (UL) tek UAMD
Ky leksion i hapur u organizua nga lektori i ftuar Klemen Pecnik nga Universiteti i Lubjanës.
Leksion u organizua në kuadër të serisë së trajnimeve që do të vijonin me stafin akademik
dhe studentët. Pjesë e këtij leksioni të hapur ishin studentët e MTVD, stafi akademik dhe
studentë të Fakultetit të Teknologjsë së Informacionit. Temat kryesore të trajtuara ishin
trended më të fundit në lidhje me teknikat e editimit dhe post-produksionit.

Figura 4. Leksion i hapur me lektorin Klemen Pecnik në UAMD
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6. Leksion i hapur nga Klemen Pecnik (UL) tek EPOKA
Leksioni i hapur i organizuar nga Klemen Pecnik nga Universteti i Lubjanës, kishte si qëllim
të prezantonte teknologjitë më të fundit dhe ato të ardhshme në transmetimin broadcast.
Pjesë e këtij leksioni ishin studentë dhe stafi akademik i Departamentit të Shkencave
Kompjuterike në Universitetin Epoka.

Figura 5. Leksion i hapur me lektorin Klemen Pecnik te Epoka
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7. Leksion i hapur nga Arban Uka- EPOKA
Në ambientet e UAMD-së u organizua leksioni i hapur me Ph.D. Arban Uka nga Universiteti
Epoka. Tema kryesore e ligjëratës ishte përpunimi i imazhit dhe aplikimi i softuerit Matlab
në këtë fushë. Studentët e MDTV ishin pjesë e leksionit dhe ata mësuan skedarët e funksionit
MATLAB, ose skedarët e skriptit për të kryer operacionet bazë në përpunimin e imazhit. Kjo
i ndihmoi studentët e MDTV të mësonin një softuer tjetër përveç Adobe Photoshop.
Përpunimi dixhital i imazhit, në Matlab, është përdorimi i algoritmeve kompjuterike për të
krijuar, përpunuar, komunikuar dhe shfaqur imazhe dixhitale. Nëpërmjet kutisë së mjeteve
të përpunimit të imazhit, studentët mësuan se si të kryejnë segmentimin e imazhit,
përmirësimin e imazhit, reduktimin e zhurmës, transformimet gjeometrike dhe teknikat
tradicionale të përpunimit të imazhit.

Figure 6: Arban Uka- EPOKA tek UAMD
Disclaimer: "This project has been funded with support from the European Commission. This report reflects the
views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the
information contained therein".
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8. Seria e Seminareve Online në Multimedia
Seria e Seminareve Online Multimediale u organizuan në periudhën nga Janari 2021 deri në
Qershor 2021.
Tabela 1. Lista e Serisë së Seminareve Online Multimediale
Nr.

Data

Lektori i ftuar

Tema e diskutuar

1

15 Janar 2021

Andia Tafa - RTSH

Si të rrisim audiencën duke përdorur
mediat sociale

2

26 Shkurt 2021

Prof. Dr. Luan Ahma - UP

Sistemet Multimediale me procesorë të
shumëfishtë

3

10 Mars 2021

Egils Avots - UT

Storytelling Vizual: procesi bazë i
krijimit të një historie digjitale

4

12 Mars 2021

Egils Avots - UT

Editimi Video: Tranzicioni i Skenave
dhe teknikat e prerjes

5

19 Mars 2021

Rain Eric Haamer -UT

Realiteti Virtual dhe Eksperienca e
përdoruesit

6

09 Prill 2021

Prof. Dr. Miroslav Voznak
– VSB-TUO

Siguria Kibernetike në Multimedia

7

23 Prill 2021

Prof. Dr. Luan Ahma - UP

Ndërveprimi i fushës Elektromagnetike
me trupin e njeriut

8

30 Prill 2021

Endri Miliku - RTSH

Teknikat e Post-produksionit dhe
standarded e broadcast audio për
transmetuesit në Bashkimin Evropian

9

14 Maj 2021

Ph.D. Premysl Mer

Multimedia dhe transmetimi broadcast
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7.1 Seria e Seminareve Online në Multimedia I - Si të rrisim audiencën duke përdorur
mediat sociale
Në mënyrë që marketingu i mediave sociale të funksionojë, ju duhet një audiencë. Megjithatë,
rritja e audiencës është tashme një nga detyrat më të vështira për marketing: duke
konkuruar kështu me markat e tjera që ndjekin klientët dhe fansat potencialë.
Përdorimi i strategjive të tilla, nëpërmjet mediave sociale, ndihmon në rritjen me sukses të
audiencës tuaj të mediave sociale. Ekspertja Andia Tafa shpjegoi mënyrat se si bizneset
mund të rrisin audiencën përmes mediave sociale.
Për më tepër informacion mund të ndiqni videon në kanalin e Youtube Multimedia TV
Leksion i hapur- Andia Tafa

Figura 7. Seminari i parë i organizuar me Andia Tafa (RTSH)

Disclaimer: "This project has been funded with support from the European Commission. This report reflects the
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7.2 Seria e Seminareve Online në Multimedia II - Sistemet Multimediale me procesorë
të shumëfishtë
Nëpërmjet këtij seminari, pjesëmarrësit janë njohur me tendencat në sistemet multimediale
me procesorë të shumëfshtë dhe sfidat e dizenjmit të tyre. Një sërë faktorësh ndikojnë në
kompleksitetin në rritje të sistemeve moderne multimediale.
Këto sisteme multimediale duhet të mbështesin një numër të caktuar aplikacionesh, të cilat
ekzekutojnë njëkohësisht kërkesa të ndryshme për burime dhe performancë. Projektuesit
përballen me sfidën e projektimit të sistemeve të tilla me kosto të ulët dhe në kohë të
shkurtër.

Figura 8. Seminari i dytë i organizuar me Prof. Dr. Luan Ahma (UP)

Disclaimer: "This project has been funded with support from the European Commission. This report reflects the
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7.3 Seria e Seminareve Online në Multimedia III - Storytelling Vizual: procesi bazë i
krijimit të një historie digjitale
Narracioni vizual, gjithashtu i njohur si storytelling, është një histori e treguar kryesisht
përmes përdorimit të mediave vizuale. Për të realizuar këtë mund të përdoren fotografi,
ilustrime ose video dhe mund të përmirësohet me anë të grafikës, muzikës, dhe animimit.
Storytelling është një tematikë shumë e rëndësishme për studentët e fushës së multimedias.
Nëpërmjet këtij seminar studentët u njohën në praktikë me disa nga teknikat e suksesshme
që mund të përdorën për të realizuar narracionin vizual. Gjithashtu, ata u njohën dhe me
rëndësinë që ka kjo mënyrë për të realizuar produksione të ndryshme multimediale.
Për më tepër informacion mund të ndiqni videon në kanalin e Youtube Multimedia TV
DIMTV ONLINE SEMINAR- Storytelling 10.03.2021

Figura 9. Seminari i tretë i organizuar me Eglis Avots (UT)

Disclaimer: "This project has been funded with support from the European Commission. This report reflects the
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7.4 Seria e Seminareve Online në Multimedia IV - Editimi Video: Tranzicioni i Skenave
dhe teknikat e prerjes
Edituesit e videove përdorin tranzicionet për të lidhur së bashku skenare dhe klipet në
mënyrë kohezive. Për studentët e fushas së multimedias është e rëndësishme që të mësojnë
bazat e tranzicionit të videos. Tranzicioni i videos është një teknikë post-produksioni e
përdorur në montimin e videos ose filmit që shërben për të skenat me njëra-tjetrën. Shpesh
herë shumicën e tranzicioneve që shihen në video e përbëjnë prerjet. Në këtë leksion
studentët u njohën praktikisht me disa nga teknikat e prerjes dhe tranzicionit.

Figura 10. Seminari i katërt i organizuar me Eglis Avots (UT)

Disclaimer: "This project has been funded with support from the European Commission. This report reflects the
views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the
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7.5 Seria e Seminareve Online në Multimedia V - Realiteti Virtual dhe Eksperienca e
përdoruesit
Realitet Virtual (VR) ofron shumë përfitime dhe po zbatohet gjerësisht. Eksperienca e
Përdoruesit (UX) është një studim i gjerë që përfshin një sërë disiplinash si Dizenjimi i
Ndërveprimit (IxD), Dizenjimi Vizual (VisD), Dizenjimi i Ndërfaqes së Përdoruesit, etj.
Për më tepër informacion mund të ndiqni videon në kanalin e Youtube Multimedia TV
DIMTV ONLINE SEMINAR- VR and User Experience 19.03.2021

Figura 11. Seminari i pestë i organizuar me Rain Eric Hammer (UT)

Disclaimer: "This project has been funded with support from the European Commission. This report reflects the
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7.6 Seria e Seminareve Online në Multimedia VI - Siguria Kibernetike në Multimedia
Siguria multimediale është një formë e mbrojtjes së bazuar në përmbajtje. Në kontekstin e
krijimit, përpunimit, transmetimit dhe ruajtjes së informacionit, përmbajtja në një nivel më
të lartë të përfaqësimit ose semantikës së të dhënave. Natyrisht, kjo nënkupton që
përmbajtja mund të përbëhet nga forma të shumta mediash si audio, imazhe, video, tekst dhe
grafikë në një shumëllojshmëri të formateve dixhitale. Si rezultat, karakteristikat e
informacionit mund të ndryshojnë shumë. Për shembull, shpejtësia e transmetimit të biteve,
gabimi maksimal i pranueshëm, kompleksiteti i dekompresimit, gjë që krijon disa sfida për
sa i përket mbrojtjes së përmbajtjes.

Figura 12. Seminari i gjashtë i organizuar me Prof. Dr. Mroslav Voznak (VSB-TUO)
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7.7 Seria e Seminareve Online në Multimedia VII - Ndërveprimi i fushës
elektromagnetike me trupin e njeriut
Sot, rrethohemi nga teknologji të cilat përdorin komunikimin pa tela apo siç njihet fusha
elektromagnetike. Ndërveprimi i njeriut me fushat elektromagnetike mund të matet me anë
të modeleve llogaritëse. Teori të tilla shoqërohen me algoritme të modelimit numerik dhe
shembuj ilustrues llogaritës që variojnë nga modelet ideale teorike deri tek modelet e plotë
të botës reale.

Figura 13. Seminari i shtatë i organizuar me Prof. Dr. Luan Ahma (UP)

Disclaimer: "This project has been funded with support from the European Commission. This report reflects the
views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the
information contained therein".

Page 18 of 20

Project No: 586318-EPP-1-2017-1-AL-EPPKA2-CBHE-JP

7.8 Seria e Seminareve Online në Multimedia VIII - Teknikat e Post-produksionit dhe
standarded e broadcast audio për transmetuesit në Bashkimin Evropian

Endri Miliku si specialist audio në RTSH, organizoi sminarn e radhës online në lidhje me
standardet e reja të transmetimit audio. Ky seminar u organizua në mënyrë hibride. Disa
morën pjesë fizikisht ndërsa disa online. EBU R128 është një rekomandim për normalizimin
e zërit dhe nivelin maksimal të sinjaleve audio. Ai aplikohet kryesisht gjatë miksimit audio
të programeve televizive dhe radiofonike dhe miratohet nga transmetuesit për të matur dhe
kontrolluar zërin e programit. Ky standard u zhvillua për herë të parë nga Unioni Evropian i
Transmetuesve në Gusht 2010 dhe së fundmi u rishikua në gusht 2020. R 128 përdor një
standard ndërkombëtar për matjen e zërit të zërit, të deklaruar në rekomandimin ITU-R
BS.1770 dhe duke përdorur matjet e zërit LU (njësitë e zërit) dhe LUFS (njësitë e zërit të
referuara në shkallë të plotë), të krijuara posaçërisht për këtë qëllim.
Për më shumë informacion mund të ndiqni videon në Facebook Leksion i hapur në
laboratorin e Multimedia-s,

Figura 14. Seminari i tetë i organizuar nga Endri Miliku (RTSH)
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7.9 Seria e Seminareve Online në Multimedia IX – Multimedia dhe transmetimi
broadcast
Më 14 Maj u organizua leksioni i 9-të i Seminareve Online në Multimedia me studentët e
MTVD. Leksioni u fokusua kryesisht në transmetimet multimediale dhe dixhitale. Ph.D.
Premysl Mer, lektor i ftuar nga VSB-TUO, u shpjegoi studentëve njohuritë bazë mbi sinjalet
dixhitale për transmetimin në brezat e radiofrekuencave, transmetimin satelitor televiziv
dhe transmetimin audio. Ai shpjegoi një histori të shkurtër rreth teknikave të transmetimit
dixhitale dhe kodimit. Më tej, prezantoi mënyrën e transmetimit për zhanre multimediale,
regjistrimin, produksionin dhe postproduksionin bazuar në përvojat e tij personale. Takimi
online u mbyll me pyetje dhe përgjigje, diskutime dhe konkluzione. Studentët paten
mundësinë të mësojnë nga njohuritë dhe përvojat praktike të pedagogut.
Për më tepër informacion mund të shkarkoni prezantimin Multimedia and Broadcasting.

Figure 15. Seminari i nëntë i organizuar nga Pemysl Mer (VSB-TUO)
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