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Hyrje
Web është një platform e konsoliduar për të bërë biznes shpejt dhe në menyrë
efektive. Ashtu siç është rritur ndjeshëm shpejtësia dhe aksesi në Internet, po ashtu
edhe teknologjitë web kanë pësuar një evolim në mënyrë të vazhdueshme në
përmirësim të eksperiencës së përdoruesit. Në këtë proçes një hap i rëndësishëm janë
edhe aplikacionet e internetit të pasura (Rich Internet Application). Rich Internet
Application pasqyrojnë kalimin gradual, por të pashmangshëm të aplikacioneve web
nga modeli i thjeshtë i një shfletuesi web tradicional në një model të shpërndarë
funksionesh të pasura që sillen më tepër si një desktop në një model klient / server.
Sot këto përvoja të pasura për përdoruesit janë duke u zbatuar me anë të teknologjive
të tilla si Flash, Ajax, dhe Java, duke përdorur standarde Interneti dhe protokollet
web. RIA janë dukshëm më komplekse se sa aplikacionet web tradicionale, si pasojë
ata paraqesin dizenjim të ri, kërkojnë matës të tjerë, dhe sjellin sfida në menaxhim.
Për të zbatuar me sukses RIA, ndërmarrjet duhet të rivlerësojnë qasjet e tyre të nivelit
të menaxhimit të shërbimit dhe të konsiderojnë disa sfida të reja, duke përfshirë:
 Si të matet në RIA eksperienca e përdoruesit në lidhje me kohën e përgjigjes;
 Si të minimizohet koha e nevojshme për të realizuar një transaksion biznesi;
 Si të monitorohet performanca e një produkti aplikacioni, dhe të
paralajmërohemi kur sjellja është jonormale;
 Si të ndryshojmë proçeset e zhvillimit dhe menaxhimit të sistemeve për të
siguruar implementim të suksesshëm.
Përdorimi i shfletues-ave web modern dhe të shpejtë, si dhe teknikat e avancuara të
kodimit, bëjnë të mundur zhvillimin e aplikacioneve web me interaktivitet të lartë të
konkurueshëm me aplikacionet desktop përsa i përket eksperiencës së përdoruesve.
Punimi ka për qëllim të integrojë komponentët e teknikës Ajax si një nga teknikat
bashkëkohore me anë të së cilës zhvillohen aplikacione web me performancë të lartë.
Forca kryesore e teknikës Ajax fal natyrës asinkrone të thirrjeve është krijimi i
aplikacioneve web me interaktivitet të lartë të konkurueshme me aplikacionet
desktop.
Në këtë tezë kombinohen komponent të teknikës Ajax dhe një metodë nxjerrje të
dhënash web duke i konvertuar në formatin XML me qëllimin final përmirësimin e
performancës nga ana e klientit. Koha e përgjigjes së aplikacioneve në varësi të
numrit të përdoruesve është një nga metrikët kryesor të performancës së
aplikacioneve web e cila tregon se sa shpejtë reagon aplikacioni ndaj kërkesave që
vijnë nga përdoruesit e tij.
Kjo tezë përfshinë dy aspekte kryesore 1) implementimin e teknikës së nxjerrjes së të
dhënave web dhe 2) vlerësimin, monitorimin dhe analizën e performancës së
aplikacioneve web nën ngarkesë normale, të ulët dhe të lartë.
Në këtë tezë sjellim ide të reja mbi implementimin e një metode njerrje të dhënash
web dhe kombinimin me komponentët e teknikës Ajax si XML dhe DOM për të
arritur në zhvillimin e aplikacioneve web me performancë të lartë.
Punimi ka si qëllim të kontribuojë në mënyrë të qartë dhe të rëndësishme në proçesin
e zhvillimit të aplikacioneve web të përgjegjshëm, me ndërfaqe përdoruesi të
përmirësuar, shfrytëzim më të mirë të rrjetit, minimizimin e thirrjeve si dhe
performancë të lartë.
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Ky punim është organizuar në tetë kapituj:
Në kapitullin e parë trajtohet evolimi i World Wide Web, arkitektura, dhe
teknologjitë. Çfarë janë aplikacionet interneti të pasura. RIA si një gjeneratë e re e
aplikacioneve web. Vështirësitë, limitet si dhe avantazhet në zhvillimin e
aplikacioneve interneti të pasura.
Në kapitullin e dytë studimi fokusohet në teknikën Ajax dhe komponentët përbërës të
kësaj teknike. Ajax mundëson aplikacione të cilët ofrojnë një ndërfaqe të pasur për
përdoruesin si dhe lejon shfletuesit të komunikojnë me web pa i detyruar faqet të
ringarkohen; dy karakteristika themelore të RIA-s.
Në kapitullin e tretë trajtohen çështje në lidhje me performancën e aplikacioneve
web. Komponentët të cilët ndikojnë në performancën e një aplikacioni web.
Në kapitullin e katërt diskutohet mbi testimin e performancës në aplikacionet web.
Testimi i performancës në aplikacionet web është një çeshtje kritike. Testimi i
performancës është tipi i testimit që ka të bëj me faktin se sa shpejt performon sistemi
nën një ngarkesë të caktuar. Gjithashtu mund të vlerësohen dhe verifikohen atribute të
tjera në një sistem si përshkallëzimi, elasticiteti, përdorimi i burimeve. Mjetet e
analizës dhe testimit të performancës si: testimi i performancës së aplikacioneve nën
ngarkesë dhe nën stres.
Në kapitullin e pestë trajtohen metrikët e performancës në aplikacionet web. Çfarë
është një metrikë? Në këtë kapitull, do të dalin në pah aspekte të ndryshme mbi
metrikët e performancës, zonat potencialisht problematike të performancës të
aplikacioneve web siç janë: nga ana e klientit, serveri web, serveri aplikacion, serveri
i bazës së të dhënave dhe konfigurimi i rrjetit si dhe metrikët e performancës për
secilën nga këto zona të cilët duhet të monitorohen gjatë testimit të performancës.
Në kapitullin e gjashtë prezantohen rezultatet eksperimentale të nxjerra nga testimet e
bëra mbi dy tipe aplikacionesh: aplikacionit tradicional kundrejt aplikacionit i
realizuar me anë të teknologjisë Ajax. Testimet janë realizuar mbi kohën e përgjigjes
se dy tipeve të aplikacioneve një nga elementët kryesor të performancës në një
aplikacion web.
Në kapitullin e shtatë paraqitet një hyrje mbi teknikat e nxjerrjes së të dhënave web si
dhe trajtohet implementimi i një metode për njerrjen e të dhënave. Këto të dhëna
konvertohen me anë të formatit XML me qëllim përdorimin e mëtejshëm.
Në kapitullin e tetë paraqiten rezultatet e nxjerra gjatë monitorimit të aplikacionit në
lidhje me performancën realizuar me anë të mjeteve testuese si Firebug dhe Speed
Tracer.
Studimi përfundon me konkluzionet mbi përdorimin e teknologjive RIA, si dhe
rëndësinë e përformancës në një aplikacion si një çështje kryesor në lidhje me
eksperiencën e përdoruesve.
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Kapitulli 1
1.1 Aplikacionet web
Një aplikacion web është një produkt software i projektuar për t'u ekzekutuar në
mjedisin World Wide Web. Një aplikacion web mund të konsiderohet si një zgjatje e
një faqeje web-i. Një faqe web-i është një koleksion i dokumenteve hypertextual, të
vendosura në një web server dhe të arritshme nga një përdorues i internetit. Ndryshe
nga një faqe Web, e cila thjesht i siguron përdoruesve të saj mundësinë për të lexuar
informacionin nëpërmjet dritares World Wide Web (WWW), një aplikacion web
mund të konsiderohet si një sistem kompjuterik që shfrytëzon infrastrukturën WWW
për t’u ofruar mundësi përdoruesve të tij për të ndryshuar statusin e sistemit dhe
biznesit që ajo mbështet.
Ekzistojnë klasifikime të ndryshme përsa i përket kategorive të aplikacioneve web.
Por mund të themi që aplikacionet web kategorizohen në tri klasa sipas kompleksitetit
në rritje. Në klasën e parë aplikacionet janë aplikacione kryesisht statike të zbatuara
në HTML dhe pa interaktivitet me përdoruesin. Klasa e dytë përfshin aplikacionet të
cilat i sigurojnë klientit ndërveprim me faqet Dynamic HTML (DHTML), duke
shoqëruar veprimet script me ngjarjet e gjeneruara nga përdoruesi. Aplikacionet në
klasën e tretë përfshijnë përmbajtje dinamike dhe faqet e tyre mund të krijohen në
“fluturim” në varësi të ndërveprimit te përdoruesit me aplikacionin. Këto aplikacione
karakterizohen nga një numër i madh teknologjish të përdorura, të tilla si Java Server
Pages (JSP), Java Servlets, PHP, CGI, XML, ODBC, JDBC ose teknologjive të tilla si
Active Microsoft-it Server Pages (ASP).
1.2 Aplikacione interneti të pasura (RIA)
Në fillim, të gjitha faqet elektronike (websites) ishin statike; përdoruesit kërkonin një
burim dhe serveri përgjigjej. Asnjë lëvizje, asnjë blic. Pa dyshim, kjo e kishte një
vlerë, duke iu referuar numrit të madh të faqeve elektronike, të cilat nuk ishin gjë
tjetër veç një kopje elektronike e tekstit i cili ishte i kufizuar dhe i shpërndarë. Në
fillimet e brauserit, natyra statike e faqeve elektronike nuk ishte ndonjë problem.
Shkencëtarët e përdornin internetin për të shkëmbyer punët e tyre kërkimore dhe nga
ana tjetër universitetet postonin informacione mësimore online. Bizneset ende nuk
dinin sesi ta përdornin këtë “kanal” të ri. Faqet e para shpesh shfaqnin jo më tepër, se
thjesht informacion apo dokumentacion për kompanitë. Megjithatë, nuk zgjati shumë
dhe përdoruesit e faqeve elektronike dëshiruan një përvojë edhe më dinamike.
Kompjuteri personal i dha hov biznesit dhe gjithandej, që nga dhomat e konviktit e
deri tek zyrat filloi përdorimi i kompjuterit në masë. Shpikja e Windows 95 dhe e
përvojave të pasura të aplikacioneve të mëdha si Corel Word - Perfect dhe Microsoft
Excel zgjoi pritjet e përdoruesve të kompjuterit.
Gjatë këtyre tre dekadave të fundit World Wide Web ka pësuar një evolucion të
vazhdueshëm. Për t’u përgjigjur kërkesave gjithmonë e në rritje, në fushën e
aplikacioneve web, janë propozuar vazhdimisht standarde dhe teknika me synimin për
të zhvilluar aplikacione akoma më efektive dhe me performancë të lartë. Këto
teknologji të reja kanë bërë të mundur lindjen e një gjenerate të re aplikacionesh web
të quajtura aplikacione interneti të pasura (Rich Internet Applications) [1].
Aplikacionet interneti të pasura janë të ndërtuara duke përdorur teknologji të
suksesshme si Ajax [4], Flex, Flash dhe Silverlight.
1

1.3 Evolucioni i World Wide Web, nga Hypertext në Aplikacione Interneti të
Pasura
Alternativa e parë për të krijuar faqen Web ishte Common Gateway Interface (CGI).
Ndryshe nga rikthimi i Web-it statik, CGI lejon që të krijohen programe që zbatohen
kur një përdorues bën një kërkesë. Nëse dëshirojmë të publikojmë sende për shitje në
Websitin tonë – me skriptin CGI mund të kemi hyrje në të dhënat e produktit dhe të
nxjerrim rezultatet. Duke përdorur format e thjeshta HTML dhe skriptet CGI mund të
krijojmë një kioskë elektronike të thjeshtë që na lejon t’i shesim produktet tona
gjithkujt që ka një brauser. Mund të shkruajmë skripte CGI në çdo gjuhë, që nga Perl
deri tek Visual Basic, duke e bërë të mundur gjerësisht aksesin e skriptit ndaj
kategorive të ndryshme. Megjithatë, CGI nuk është mënyra më e sigurt për të krijuar
faqe dinamike Web-i. Me CGI ju thjesht i lejoni njerëzit që të përdorin një program në
sistemin tuaj. Më të shumtën e rasteve, kjo nuk është një problem, por një përdorues
me tendenca negative mund ta zbulojë dhe të detyrojë sistemin të kryejë diçka që
nuk e kemi planifikuar. Pavarësisht këtij problemi, CGI vazhdon të përdoret ende sot.
Në fillimet e tij World Wide Web ishte një platformë me anë të së cilës mund të kishe
akses në përmbajtjet statike ose dinamike të koduara në HyperText Markup Language
(HTML). Përdoruesit ishin të kufizuar në ndërveprime të navigonin nëpër linke dhe
hedhjen e të dhënave në forma. Zgjidhjet moderne Web i ngjajnë aplikacioneve
desktop, duke mundësuar ndërveprim të sofistikuar për përdoruesit, proçesim në anën
e klientit, komunikim asinkron dhe multimedia.
Një rol të rëndësishëm në ditët e sotme luajnë aplikacionet internet të pasura (Rich
Internet Applications, RIA). Termi RIA [2] i referohet një familjeje heterogjene të
zgjidhjeve, të karakterizuar nga një qëllim i përbashkët për të shtuar kapacitete të reja
Web-it. Në RIA kombinohen lehtë arkitektura e shpërndarjes Web me ndërfaqet
interaktive të aplikimeve desktop dhe fuqinë llogaritëse. Ky kombinim përmirëson të
gjithë lementët e një aplikimi Web (të dhënat, logjika e biznesit, komunikimi dhe
prezantimi). Aplikacione interneti të pasura zhvillohen duke përdorur teknikat dhe
teknologjitë Web 2.0 [7], si Ajax, ose platforma Ajax si ASP.NET Ajax, ose
platforma jo Ajax si Microsoft Silverlight, Adobe AiR, Adobe Flex, etj. Përdorimi i
teknologjive RIA i krijon lehtësi përdoruesëve dhe ndërveprim me aplikacionet web.
Por kjo vjen e gjitha me një kosto, që do të thotë përdorimi i RIA-s ngre çështjet që
përfshijnë gjuhën dhe standardet arkitekturore që përdoren për të zhvilluar këto
aplikacione. Një çështje specifike kritike për RIA-n [21] është gjetja e metodave dhe
teknologjive të përshtatshme për të mbështetur të gjitha aktivitetet gjatë ciklit të jetës
së software në mënyrë efektive, si dhe mbi të gjitha aktivitetet e mirëmbajtjes dhe
testimit. Për çdo tip aplikacioni software dihet rëndësia e proçesit të mirëmbajtjes.
Megjithatë, këto probleme janë edhe më të rëndësishme në kontekstin e RIA-s, pasi
këto aplikacione janë zhvilluar zakonisht në kohë të shkurtër nga programuesit që nuk
përdorin praktika të njohura të Inxhinierisë Software dhe shpesh përdorin strukturat
dhe mjetet që, nga njëra anë thjeshtojnë zhvillimin e RIA-s, nga ana tjetër prodhojnë
kode komplekse që janë të vështira për t’u kuptuar, duke cënuar cilësinë e produktit
përfundimtar. Për më tepër, të dyja si natyra asinkrone dhe ajo heterogjene e RIA-s, të
cilat janë të zhvilluara me anë të teknologjive të ndryshme dhe janë të bazuara në
modelin e arkitekturës klient-server në të cilin komunikimi ndërmjet klientit dhe
serverit mund të jetë asinkron, bëjnë të vështirë për të kuptuar RIA-n dhe
rrjedhimisht, të vështirë për të mirëmbajtur dhe testuar.
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RIA [3] kombinojnë më të mirën e funksionaliteteve të ndërfaqeve përdoruesi të
aplikacioneve software desktop me zhvillimin e aplikacioneve web me kosto të ulët
dhe shtrirje të gjerë, dhe ndërveprimin e teknologjive multimediale. Në figuren 1
paraqitet kombinimi i elementëve që karakterizojnë alikacionet interneti të pasura.

Figurë 1. Kombinimi i elementëve që karakterizojnë RIA
1.4 Vështirësitë, kufizimet dhe përparësitë në zhvillimin e aplikacioneve web
duke përdorur RIA
Aplikacionet web tradicionale të zhvilluara me HTML standarde shpesh realizohen
duke përdorur arkitektura software të thjeshtëzuara, të projektuar duke përdorur një
grup shumë të kufizuar të opsioneve të cilat, megjithatë, janë relativisht të lehta për të
menaxhuar, projektuar dhe mirëmbajtur. Me futjen e RIA-s, zhvillimi është bërë më i
avancuar dhe në të njëjtën kohë akoma më komplekse. Kompanitë të cilat përdorin
teknologjitë RIA për zhvillimin e aplikacioneve web ballafaqohen me më shumë
probleme për shkak të rritjes së kompleksitetit në projektim, testim, matje dhe suport.
Kompanitë për zhvillimin e aplikacioneve, përveç problemeve të zhvillimit,
gjithashtu përballen me një sërë sfidash në nivel menaxhimi shërbimi, shumë prej të
cilave ende nuk janë zgjidhur aktualisht.
Niveli i menaxhimit të shërbimit nuk është i lehtë për zhvilluesit dhe është
konsideruar rrallë si një problem për përdoruesit e këtyre aplikacioneve, por është
ende e rëndësishme në aspektin e ofrimit në mënyrë të suksesshme të aplikacioneve të
tilla. Disa prej aspekteve të ndryshme të RIA-s që ndërlikojnë proçeset e menaxhimit
[6] janë shpjeguar më poshtë.
Aplikacionet web tradicionale mund të shihen si një numër faqesh interneti të
ndryshme dhe secila prej tyre duhet të shkarkohet veç e veç nga një kërkesë http.
Ky model është quajtur si paradigma e faqes Web.
Në rastin e RIA-s, paradigma e faqes web është krejtësisht e pavlefshme; në vend të
kësaj RIA prezanton një mënyrë të re të komunikimit asinkrone server të cilat shpesh
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mbështesin dhe mundësojnë një ndërfaqe më të përgjegjshme për përdoruesit. Në
RIAs, koha e marrë për të shkarkuar një faqe mund të mos jetë aq shumë me rëndësi
për përdoruesit, kjo është për shkak se motori i klientit mund të jetë në një mënyrë
konstante shkarkimi për të marrë përmbajtjën për përdorim të mëtejshëm.
Për të avancuar në fushën e zhvillimit të orientuar drejt RIA-s, dhe për të zgjidhur
disa prej problemeve të nivelit të menaxhimit të shërbimit, duhet të zhvillohet një mjet
standard për të matur kohën e përgjigjes së RIA-s.
Aktualisht, për shkak të mungesës së mjeteve të tilla, shumicën e kohës zhvilluesit të
duhet të krijojnë me aftësi kodin e aplikacionit të tyre për të prodhuar të dhënat nga
matjet e nevojshme për nivelin e menaxhimit të shërbimit.
Matja e kohës së përgjigjes ndërmjet klientit dhe serverit në një aplikacion web
tradicionale mund të bëhet lehtë duke vendosur një kompjuter, diku në rrjet, me
qëllim që të vëzhgojë rrjedhën e trafikut të prodhuar nga rrjeti në nivele TCP dhe
HTTP. Për shkak të faktit se këto protokolle janë të parashikueshme dhe sinkron, çdo
lloj i një pakete gjurmuese mund t’i lexojë këto dhe t’i interpretojë ato në nivel
pakete.
Kjo do të rrisë kohën e përgjigjes së përjetuar nga përdoruesit duke gjurmuar
mesazhet nga HTTP dhe duke matur vonesën e paketave bazë të TCP.
Fakt interesant për arkitekturat RIA është se këto zvogëlojnë fuqinë e paketës
gjurmuese, sepse motori klient punon në një mënyrë paksa të ndryshme duke
ndërprerë komunikimin ndërmjet klientit dhe serverit në të dy ciklet e ndryshme duke
operuar në mënyra të ndryshme, një cikël në plan të parë përdorues-motor dhe një
cikël në prapavijë motor-server. Të dy këto cikle janë shumë të rëndësishme, sepse
asnjëri prej tyre nuk qëndron vetëm, kjo është marrëdhënia midis tyre që përcaktojnë
sjelljet e aplikacionit.
Kjo marrëdhënie, megjithatë, është plotësisht e varur nga dizenjimi i aplikacionit, i
cili nuk mund të nxirret nga një mjet matjeje, veçanërisht nga një që mund të vëzhgojë
vetëm një nga dy ciklet. Prandaj aktualisht, matjet RIA më të plota mund të arrihen
vetëm duke përdorur mjete të cilat qëndrojnë te klienti dhe të vëzhgojnë të dy ciklet.
1.5 Kufizimet në zhvillimin e aplikacioneve web duke përdorur RIA
Ashtu sikurse të gjitha teknologjitë kanë kufizime edhe RIAs nuk bëjnë përjashtim,
por është detyra e ekipit që dizenjon dhe zhvillon për të kufizuar në maksimum të
metat e teknologjisë së përdorur, kështu që nuk do të ketë pengesa përgjatë
implementimit aktual. Një nga kufizimet e aplikacioneve web desktop RIA është se
ata ekzekutohen në një mjedis të mbyllur i cili kufizon aksesin në burimet e sistemit.
Në rastin e sistemeve ideale, ata shpërndajnë një aplikacion web desktop. Çdo
supozim i bërë rreth burimeve të sistemit në përdorim mund të jetë jokorrekte, në rast
të tillë RIA mund të dështojë së operuari, kjo do të kufizonte përdoruesit në
përdorimin e aplikacionit.
Për shumë teknologji web Javascript kanë qenë gjithmonë një problem dhe kjo është
një nga gjuhët që janë të nevojshme për RIA-n. Gabimet Javascript mund të bëjnë
zhvillimin e RIA-s shumë komplekse përderisa ato janë të vështira për t’u kapur dhe
ndonjëherë edhe Debuggers Javascript nuk mund t’i kapë gabimet. Përdorimi i
Javascript për aplikacionet desktop agjent do të shkaktojë një problem edhe më të
madh pasi aplikacionet e tilla kanë shumë ngjarje për të trajtuar, të cilat mund të
prishen me lehtësi dhe janë të vështira për tu rregulluar. Një shembull i një problemi
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që mund t’i ndodhë një klienti është: në qoftë se përdoruesi ka pezulluar scripting
aktiv në shfletues, atëherë RIA nuk mund të funksionojë siç duhet.
Një prej kufizimeve të cilat mund të rezultojnë në humbjen pasues të performancës do
të jetë përdorimi i kodeve nga ana e klientit, të shkruara në gjuhët të cilat janë të
interpretueshme, të tilla si Javascript.
Një tjetër kufizim është përdorimi i shfletuesit për aplikacionin. Aplikacionet
përdoren vetëm me shfletues të cilët mbështesin disa funksionalitete tipike, kjo mund
të shërbejë si një kufizim për biznesin.
1.6 Avantazhet e përdorimit të RIA-s
Që të krijojmë një aplikacion të suksesshëm, duhet të plotësohen nevojat e
përdoruesve dhe t’u ofrohen funksionalitetet që ata kanë nevojë për të përmbushur
detyrat e tyre. Nëse aplikacioni e realizon këtë dhe siguron një mjedis të qëndrueshëm
dhe të parashikueshëm, atëherë ka shumë mundësi që përdoruesit do të vazhdojnë të
përdorin aplikacionin. Në ditët e sotme, përdoruesit më së shumti parapëlqejnë
kompanitë të cilat mund të ofrojnë atyre shërbimin më të mirë, të ndihmojnë në
përmbushjen e qëllimeve të tyre në mënyrë sa me efikase të mundur. Nëse
konsumatorët janë të pakënaqur nga një shërbim, ata përdorin konkurrentët që ofrojnë
të njëjtin biznes, por me shërbime më të mira, kështu që e gjitha ka lidhje me
shërbimin ndaj klientit.
Shpërndarësit mund të përmirësojnë të ardhurat e kompanive të tyre duke përmirësuar
eksperiencën e përdorueseve duke siguruar ndërfaqe të thjeshtë për metodat dhe
detyrat komplekse. Sistemet e bazuara në RIA mund të ndihmojnë, duke ofruar një
mundësi të madhe për të thjeshtëzuar proçeset e biznesit me anë të aftësisë së tyre për
të bërë të thjeshtë, ndërfaqet mjaft interaktive për aplikacionet web. Gjithënjë e më
shumë kompanitë dhe pronarët e bizneseve online kanë filluar të investojnë për
zhvillimin e teknologjisë së bazuar në RIA në mënyrë që të ofrojnë shërbim të
konkurrueshëm.
Organizatat dhe bizneset të cilat specializohen në fushat e ofrimit të shërbimit, mund
të kenë lehtësisht një ndikim të madh në biznesin e tyre duke përmirësuar shërbimet e
tyre për konsumatorët me anë të RIA-s. Arsyeja kryesore është që të sigurojnë për
klientët e tyre shërbimin që ata janë duke kërkuar, shërbim i cili mund t'i çojë drejt
vendimive komplekse mbi proceset që do te realizohen. Përfitimi kryesor në këto
raste është mjaftueshmëria që iu ofrohet klientëve në zgjidhjen e problemeve të tyre.
Duke përdorur disa nga fuqitë përpunuese të kompjuterëve në të cilët ekzekutohen,
RIA-s kanë të njëjtën shpejtësi dhe performancë si çdo aplikacion desktop. Përderisa
RIA-s nuk ka nevojë të rifreskojë një faqe të plotë gjatë gjithë kohës ndryshe nga
aplikacionet web tradicionale, kjo rritje
interaktiviteti dhe përgjegjshmërie
përmirëson eksperiencën e përdoruesëve fundorë, duke rezultuar me produktivitetit të
lartë.
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Kapitulli 2
2.1 Web 2.0 dhe Ajax
Termi Web 2.0 [8] simbolizon fazën e re të World Wide Web. Ky emërtim u vendos
nga O'Reilly dhe Media live International në vitin 2003 dhe u popullarizua nga
konferenca e parë Web 2.0 në vitin 2004. Nuk ka asnjë përkufizim të caktuar të Web
2.0 edhe pse ai qëndron për transformimin e internetit në një platformë kompjuterike
të plotë. Web 2.0 nuk është një version i modifikuar i World Wide Web, por është një
mënyrë e ndryshme për të shfrytëzuar internetin në platformat web si: rrjetet sociale,
webloge, shënimi i librave sociale (social bookmarking- është një metodë për
përdoruesit e internetit të organizojnë, ruajnë, menaxhojnë dhe kërkojnë për
bookmark të burimeve online), wiki, podcast (ose transmetim non-streamed, është një
seri filesh media dixhital, audio ose video, që lëshohen në mënyrë episodike dhe
shpesh shkarkohen nga web syndication), RSS feeds (dhe formave të tjera të
publikimeve shumë – te - shumë), webi i rrjeteve sociale, API Web, standardet Web
dhe ofruesit e shërbimeve online, RIA dhe Ajax. Duke parë zhvillimin e shpejtë,
përdorimin në rritje, kompatibilitetin e lartë, interpretimin shumë efiçent nga ana e
shfletues-ave dhe ku shumë kompani kanë besuar busineset e tyre do të duke përdorur
aplikacione të ndërtuara me anë të teknologjive open source. Këto teknologji përveç
cilësisë së lartë të zhvillimit të aplikacionit, besueshmërisë, integrimit perfekt të tyre
me teknologjitë WEB 2.0 kanë një raport cilësi/kosto shumë të lartë. Sipas O'Reilly,
shpikësit të Web 2.0, "Web 2.0 është një revolucion biznesi në industrinë
kompjuterike, shkaktuar nga lëvizja në platformën Internet dhe një përpjekje për të
kuptuar rregullat për sukses në këtë platformë të re". Pra, Web 2.0, është një mënyrë e
re biznesi nëpërmjet internetit. Është me të vërtetë një taktikë e re biznesi që është
duke u përdorur në mënyrë masive në të gjithë botën. Suksesi i 'YouTube', MySpace',
'Google', 'Wikipedia' dhe shumë faqeve të tjera të internetit janë shembujt më të mirë
të Web 2.0.
2.2 Përkufizimet dhe komponentët e Web 2.0
Siç e kemi përmendur tashmë Web 2.0 nuk ka ndonjë përkufizim specifik. Shumë
përdorues e kanë përcaktuar atë sipas mënyrës së vet. Sipas Wikipedia, "Web 2.0
është një term që i aplikohet shpesh një kalimi në vazhdim të përceptuar, të World
Wide Web, nga një koleksion faqesh interneti te një platformë e plotë informatike që i
shërben aplikacioneve web dhe përdoruesve të fundit (end users). Së fundmi,
shërbimet Web 2.0 pritet të zëvendësojnë aplikacionet kompjuterike desktop për
shumë qëllime." Nga ana tjetër, sipas Wall Street Teknology mundësuar nga ‘United
Business Media’, bashkëshkipësi i Web 2.0, "Web 2.0 i referohet Rich Internet
Applications (RIA-s) që përdorin Internetin si një platformë për të krijuar ndërfaqe
interaktive përdoruesish që i ngjajnë aplikacioneve desktop. Në mënyrë tipike, RIAs
theksojnë bashkëpunimin online ndërmjet përdoruesve”. Në figurën 2 paraqitet
skematikisht Web 2.0 dhe teknologjitë përbërëse. Disa mbështetës të Web 2.0 e kanë
përcaktuar atë në bazë të përdorimit të tyre, vëzhgimeve dhe përvojave, por
shkurtimisht mund të themi se:


Web 2.0 është një konvertim i faqeve nga struktura e veçantë e informacionit
që ka burimet e përmbajtjes dhe funksionalitetit. Kjo është arsyeja se pse të
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qënit një platformë kompjuterike u shërben aplikacioneve web për përdoruesit
fundorë.
Web 2.0 është një mënyrë e re e organizimit dhe kategorizimit të përmbajtjes,
audiove, videove, imazheve dhe filmave, duke theksuar shumë rritjen e vlerës
ekonomike të Web.
Tim O'Reilly, babai i Web 2.0, së bashku me kolegun e tij John Battelle
përmblodhi parimet kryesore të aplikacionve Web 2,0 në 2005. Sipas atyre:
o web si një platformë
o të dhënat si forca lëvizëse
Efektet e Rrjetit janë krijuar nga një arkitekturë e pjesëmarrjes
Risi në mbledhjen e sistemeve dhe websiteve, përbërë nga vendosja së bashku
e tipareve nga zhvilluesit e shpërndarë dhe të pavarur (një lloj zhvillimi
"burimi i hapur" apo “open source”)
Modelet e biznesit Lightweight mundësuar nga sindikata e përmbajtjes dhe
shërbimit
Fundi i ciklit të miratimit software ("beta vazhdueshme" ose “perpetual beta”)
Software mbi nivelin e një pajisje të vetme, duke shfrytëzuar fuqinë e "Long
Tail"
Lehtësia e të mësuarit nga adaptuesit e hershëm

Figurë 2. Web 2.0 dhe Ajax
2.3 Karakteristikat dhe përdorimi i Web 2.0
Megjithëse ka një polemikë ende në vazhdim mbi përkufizimin e Web 2.0, ajo përsëri
ka disa karakteristika themelore të zakonshme. Këto përfshijnë:
1) Web 2.0 përdor rrjetin si një platformë ndërkohë që ai shpërndan apo merr
aplikacione nëpërmjet një shfletuesi (shfletues).
2) Përdoruesit marrin, manipulojnë dhe kontrollojnë të dhënat në faqet e
internetit.
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3) Arkitektura pjesëmarrëse në të cilat përdoruesi mund të shtojë apo të
modifikojë vlerën e aplikacionit sipas kërkesës së tyre.
4) Një ndërfaqe e pasur, interaktive, user-friendly, bazuar në Ajax ose sisteme të
ngjashme.
5) Disa aspekte social-networking.
6) Ndërfaqe grafike të pasuruara, si pjerrësitë dhe qoshet e rrumbullakosura
(mungonin në epokën e ashtuquajtur Web 1.0).
Pas daljes të Web 2.0, ai është duke u përdorur shumë për shkak të asaj game të gjerë
të tipareve të ndryshme dhe shumë tërheqëse. Lista përshkruese e mjeteve të Web 2.0
[9] është e pafundme, edhe pse ne mund të themi se gjenerata e re e internetit
përafërsisht përdor mjetet e saj. Mjetet e Web 2,0 përfshijnë Weblogging, Wiki,
Rrjetet Sociale, Podcast, Prurjet (Feeds), Social bookmarking, dhe Cascading Style
Sheet (CSS). Trajtimi në përdorimin e Web 2.0 është i ndryshëm. Disa e përdorin
aksidentalisht si për qëllime shfletimi, disa të tjerë për të kryer punët e tyre pasi ata
kanë nevojë për atë. Disa e përdorin nga kureshtja pasi duan ta kontrollojnë atë dhe
disa e përdorin si parazgjedhje pasi nuk kanë asnjë njohuri për këtë. Në përgjithësi,
shumë njerëz dhe kompani e përdorin atë, por nuk e dinë përse. Arsyeja mund të
ndryshojë, por dobia e përdorimit të Web 2.0 është e sigurt.
Web 2.0 ka një teknologji komplekse dhe në rritje që përfshin server software, content
syndication, protokollet e mesazhimit, shfletuesit bazuar në standarde me plugins dhe
zgjerimet (extensions) dhe aplikacione të ndryshme klienti. Të gjitha këto ndryshojnë
në funksione dhe qasje, por të gjitha sigurojnë kërkesat përtej pritshmërisë, të tilla si:
ruajtja e informacionit, krijimi dhe aftësitë e shpërndarjes.
Një website web 2.0 mund të përmbajë një numër të teknikave të mëposhtme:












Teknika aplikacionesh interneti te pasura, në mënyrë opsionale bazuar në
Ajax
XHTML markup semantikisht të vlefshme dhe përdorimi i
Microformateve
Organizimi dhe grumbullimi i të dhënave në RSS/Atom
Adresa URL të pastra dhe me kuptim
Përdorim i tepruar i folksonomive – folksonomies (në formën e tags ose
tagclouds)
Përdorimi i software të wiki, ose komplet, ose pjesërisht (ku përdorimi i
pjesshëm mund të rritet e të bëhet platforma e plotë për sitin) partially,
p.sh. stiva zgjidhje LAMP
XACML mbi SOAP për kontrollin e aksesit ndërmjet organizatave dhe
domainve
Publikimi i Blog
Mashups (Një përzierje përmbajtjeje dhe Audio, zakonisht nga stile
muzikore të ndryshëm)
REST ose XML Webservice APIs.
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2.4 Inovacionet e Web 2.0, aplikacionet e bazuara në Web dhe desktop
Ajax, teknika e aplikacioneve të pasura të internetit (rich internet applications) ka
nxitur zhvillimin e faqeve web që kopjojnë aplikacionet personale kompjuterike, si
(paketa MS Office) proçesorët e fjalëve, spreadsheet, dhe prezantimet slide-show,
ndërsa disa site wiki replikojnë shumë karakteristika të aplikacioneve të PC. Disa site
kryejnë bashkëpunim dhe funksione të menaxhimit të projekteve. Web 2.0 gjithashtu
nxori disa sisteme shfrytëzimi bazuar në shfletues të cilët punojnë si platformë
aplikacionesh, jo si sisteme shfrytëzimi të pastra pasi ata kopjojnë experiencën e
sistemeve operative desktop të përdoruesve, të cilët kanë karakteristika dhe funksione
të ngjashme me ato të një ambienti PC-je. Ata kanë si karakteristikë dalluese të tyre
faktin që ekzekutohen në çdo shfletues modern.
Nga viti 2001 deri më 2005, World Wide Web pësoi një rritje dhe përmirësim të
mahnitshëm përsa i përket teknologjive dhe metodologjive që u përdorën për ta sjellë
në jetë këtë mjet që dikur ishte statik, i pandryshueshëm. Aplikacionet web ndryshuan
nga paraardhësit e tyre sitet web pasi aplikacionet i sigurojnë përdoruesve të tyre një
shërbim të menjëhershëm. Qoftë për menaxhimin e proçesit të biznesit, qoftë për
interesa individuale, zhvilluesit e aplikacioneve web u detyruan të krijonin modele të
reja ndërveprimi në një kohë që përdoruesit filluan të kërkonin aplikacione më të
pasura në funksionalitet. Duke shfrytëzuar teknologji të reja të implementuara nëpër
shfletuesa, Web ndërmori një hap të guximshëm duke e hedhur poshtë modelin
tradicional të përdorimit që kërkonte një ngarkim të plotë të faqes sa herë që
aksesaheshin të dhëna të reja. Në këtë situatë ngrihen një sërë pyetjesh:
Kur përdoruesit bëjnë një kërkesë në një aplikacion, a lodhen duke pritur ata?
A janë të pakënaqur që cdo herë që ata shtypin një buton faqja web ringarkohet?
Pikërisht për të përmirësuar eksperiencën e përdoruesve lindi gjenerata e re e
aplikacioneve web ku me anë të kombinimit të JavaScript, DHTML dhe XML bëhen
aplikacione web dinamike të ngjashëm me aplikacionet desktop.
2.5 Nivelet
Një koncept themelor në shpërndarjen e aplikacioneve është ajo e niveleve. Një nivel
(shtresë) shpesh përfaqëson një set të veçantë përgjegjësish për një aplikacion, por ai
gjithashtu përshkruan një nënsistem që mund të jetë fizikisht i izoluar në një makinë
të veçantë ose proçes të veçantë. Kjo e dallon atë nga rolet në MCV, psh Modeli,
Pamja, Kontrolli nuk janë shtresa sepse ato qëndrojnë në të njëjtin proçes.
Sistemet e mëparshëm shpërndaheshin në një shtresë klient dhe në një shtresë server.
Shtresa klient ishtë një program desktop-i që përdorte një file librarie rrjeti për të
komunikuar me serverin. Shtresa server ishte një server database tipik. Në mënyrë të
ngjashme, sistemet e mëparshme web konsistonin në një web shfletues i cili
komunikon me një web server. Meqënëse aplikacionet web-based u bënë më
komplekse dhe filluan të kërkojnë akses në bazën e të dhënave, modeli cift shtresash:
klient/server u aplikua në server web për të krijuar një model shtresa tresh, me server
web midis klientit, shfletues web dhe database.
Aplikacionet web modern kanë dy shtresa kryesore (siç ilustrohet në figurën 3).
Shtresa biznes modelon fushën e biznesit, komunikon direkt me bazën e të dhënave
dhe shtresa klient.
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Prezantimi i AJAX mund të konsiderohet si zhvillim i mëtejshëm i shtresës klient,
duke ndarë përgjegjësin e prezantimeve tradicionale të shtresës mbi skemën e punës
dhe seksionit të menaxhimit midis web server-it dhe klientit.

Figurë 3. Skema e komunikimit të shtresave
Nga figura kuptohet se si një aplikacion AJAX dërgon disa nga përgjegjësit e
presention tier nga serveri tek shfletues me ndërhyrjen e atij që quhet klient tier.
Ndikimi i server side presention tier mund të reduktohet dhe skema e punës
kontrollon pjesërisht ose komplet duke ia dorëzuar klint tier të ri, të shkruar në
JavaScript dhe të vendosur në shfletues. Ky tier i ri në aplikacione sjell mundësi të
reja, potencial për kompleksitet, thjeshtë nevojitet një mënyrë për ta menaxhuar.
2.6 Teknologjitë, pjesë përbërëse të zgjidhjes që ofron AJAX
Tipari më i rëndësishëm kohët e fundit i web është aftësia për të ekzekutuar kodet
e klientit (në përgjithësi përmes Javascript). Kombinimi i aftësisë për të hyrë dhe të
modifikojë Document Object Model të shfletues nga ana e klientit, dhe aftësis për të
krijuar kërkesa asinkrone ne web, këto dy koncepte se bashku zakonisht i referohen
teknologjisë AJAX [10].
Fuqia e jashtëzakonshme e AJAX është komunikimi ndërmjet klientit (shfletues te
WEB-it) dhe serverit. Më parë kuptimi i komunikimit ishte i limituar tek ata që
zhvillonin kod të pastër të serverit duke përdorur gjuhë si Perl dhe C. Teknologji të
reja si ASP.NET, PHP dhe JSP nxisin një miksim të teknikave klient-server për
inxhinierët e programeve. Programuesit nga ana e serverit duhet të kuptojnë më tepër
menyren se si funksionon teknologjia server-side në mënyrë që të ndërtojnë zgjidhje
mbi AJAX.

Teknika AJAX [11] kombinon element të ndryshëm.



HTML (Hyper Text Markup Language) është gjuha për përshkrimin e
përmbajtjes në brendësi të një faqeje web.
XHTML për të garantuar korrektësinë dhe koherencën e dokumenteve.
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CSS (Cascading Style Sheets) ofron një mënyrë të përcaktuari të stilit vizual
për elementët në faqet web. Ofron një mënyrë të thjeshtë dhe të fuqishme për
të përcaktuar dhe aplikuar stile vizual të qëndrueshëm.
DOM (Document Object Model) prezanton strukturën e një faqe web si një
bashkësi objektesh të programuara të cilat mund të manipulohen me
JavaScript. Lejon një aplikacion në AJAX të modifikojë menjëherë ndërfaqen
e përdoruesit, efikase për të rivizatuar pjesë të faqes. Garanton dokumentat në
memorie, në mënyrë që të manipulohen strukturat dhe përmbajtja pa qenë e
nevojshme të rihapet e gjithë faqja.
XML (eXtensible Markup Language|), XSLT garanton stukturimin e të
dhënave të shkëmbyera midis faqes së hapur dhe serverit si dhe transferimin e
këtyre të dhënave po që e nevojshme në paraqitjen e tyre vizuale.
Objekti XMLHttpRequest shërben për të realizuar shkëmbimin asinkron të të
dhënave midis shfletues të përdoruesit dhe web server. I përdorur në
JavaScript, përfaqëson zemrën e AJAX.
JavaScript është një gjuhë dinamike, e orientuar nga objektet që disponon me
një numër të madh funksionesh të avancuara. Pa JavaScript, nuk ka faqe, nuk
ka WEB 2.0 nuk ka AJAX.

Në të vërtetë të gjitha këto janë teknologji të vlefshme që përdoren në AJAX, por
vetëm katër prej këtyre janë domosdoshmërisht të kërkuara:





HTML/XHTML-gjuha primare
DOM-rifreskimi dinamik i një faqeje WEB
CSS-percakton stilin
JavaScript-gjuhë kodimi e përdorur për të programuar një motor AJAX

Figura 4 ilustron komponentet kryesor perberes te teknologjis Ajax.

Figurë 4. Komponentët përbërës të teknologjis Ajax
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2.7 Veçoritë e AJAX
Një faqe klasike web kërkon një ringarkim për çdo veprim, sado i vogël qoftë, ndërsa
një faqe që shfrytëzon AJAX, vepron me serverin në background, pa u ringarkuar
plotësisht. Kodi në JavaScript reagon ndaj veprimeve të përdoruesit, duke prodhuar
një operacion vajtje/kthim me serverin dhe azhornon, në qoftë se është e nevojshme
faqen, duke manipuluar në menyrë të drejtpërdrejtë DOM –in e tij. Është e nevojshme
të kuptohet natyra plotësisht asinkrone e komunikimit ndërmjet motorit AJAX dhe
serverit. Ndërkohë që ndodh ky komunikim, ndërfaqja në përdorim është gjithmonë
prezente dhe, mbi të gjitha, aktive. Përdoruesi mund të vazhdojë përdorimin e faqes,
duke realizuar veprime të tjera ndërkohë që veprimi i parë është ne zhvillim.
2.8 JavaScript
Netscape krijoi një gjuhë skriptive që u quajt JavaScript. (U quajt Mocha kur doli si
prototip dhe më pas LiveWire dhe LiveScript para se të dilte publikisht si JavaScript.)
JavaScript u planifikua që të ishte një mënyrë lehtësuese për dezinjatorët e Web-it dhe
programuesit kompjuterikë, të cilët nuk kishin dijeni për skriptin Java, për të zhvilluar
programe të thjeshta. (Patjetër që Microsoft kishte përgjigjen e vetë për JavaScript –
një gjuhë skriptive që quhej VBScript.) Netscape punësoi Brendan Eich për ta
ndërtuar dhe vënë në zbatim gjuhën e re, dhe mendimi i tij për nevojën aktuale ishte
për një gjuhë skriptive, e shkruar në mënyrë dinamike. Megjithëse është kritikuar për
mungesën e mjeteve të duhura, për mesazhet e gabimit dhe për debuggers, JavaScript
është një mënyrë e fuqishme për të krijuar aplikacione dinamike Web. Në fillim,
JavaScript u krijua për të ndihmuar programuesit që të modifikonin në mënyrë
dinamike emërtimet e faqeve të tyre, në përpjekje për t’u siguruar klientëve një
përvojë të pasur. U bë e dukshme që faqja mund të trajtohej si një objekt dhe si
rrjedhojë, lindi Document Object Model (DOM). Në fillim JavaScript dhe DOM
ishin shumë të lidhur, por me kalimin e kohës ata u zhvilluan në konstrukte të ndara.
DOM-i është një prezantim i plotë i faqes së orientuar drejt objektit e cila mund të
modifikohet me një gjuhë scriptive të tillë si JavaScript ose VBScript. Më pas,
Shoqëria e Web-it Mbarëbotëror (W3C) u përfshi në këtë project dhe e standardizoi
DOM-in, ndërsa Shoqëria Europiane e Prodhimit të Kompjuterave (ECMA) e aprovoi
JavaScript si specifikim të ECMAScript. Çdo faqe dhe script i shkruar sipas këtyre
standardeve duhet të ketë pamjen dhe të veprojë identikisht në çdo brauser që
përputhet me këtë parim. Gjatë viteve të saj të hershme, një sërë faktorësh dolën në
kundërshtim me JavaScript. Suporti i brauserit ishte i paqëndrueshëm (madje edhe në
ditët e sotme, i njëjti script mund të veprojë ndryshe në çdo brauser), dhe klientët janë
të lirë ta ndalojnë JavaScript (disa rrjete sigurie nga më të reklamuarat kanë nxitur
shumë përdorues të kompjuterit që të veprojnë në këtë mënyrë). Vështirësia për ta
zhvilluar më tej JavaScript-in bëri që shumë programues t’i shmangen përdorimit të
shpeshtë të gjuhës, ndërsa të tjerët thjesht refuzuan përdorimin e JavaScript, duke e
konsideruar një gjuhë lodër për dizenjuesit e grafikave. Shumica prej tyre ishin të
kënaqur të krijonin programe të bazuar në formën pas përvojës së lodhjes së
tejskajshme që patën, në përpjekje për të përdorur, testuar dhe riparuar JavaScript-in e
ndërlikuar.
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2.9 Rëndësia e JavaScript në teknikën AJAX
JavaScript [14] kontrollon aktivitetin e shfletuesit, përdoret për të manipuluar
elementët e ndërfaqes dhe gjithashtu për të ngritur një komunikim me një web server
nëpërmjet XMLHttpRequest. Kjo lejon të dhënat (në formatin XML) të transmetohen
midis klientit dhe web serverit pa qenë nevoja për të ringarkuar apo rifreskuar.
Në fillimet e saj është quajtur LiveScript dhe u përfshi në versionin 2.0 të shfletues
(në vitin 1995). Për herë të parë, zhvilluesit mund të ndikonin në menyrën se si nje
faqe web-i mund të ndërvepronte me përdoruesin. Në vend që të bëheshin lëvizje të
vazhdueshme drejt serverit dhe anasjelltas , u bë e mundur që kjo pjesë e përpunimit
të të dhënave të transferohej tek shfletues-i. Kjo ishte një lehtësi mjaft e rëndesishme
në një kohë kur pjesa më e madhe e përdoruesve të Internetit lidheshin nëpërmjet një
modemi 28.8 Kbps, duke e kthyer në nje pritje çdo kerkesë ndaj serverit. Hapi i parë i
madh drejt mëtodës AJAX ishte pikërisht minimizimi i herëve që përdoruesi duhet të
priste për një përgjigje.
Pra JavaScript luan rolin kryesor në bashkësinë e teknologjive që përdor AJAX. Një
aplikacion AJAX shkarkon një klient në kujtesë, duke kombinuar të dhënat,
prezantimin dhe logjikën e programit. JavaScript është mjeti që përdoret për të
implementuar logjikën. Ajo është elementi që realizon bashkimin e të gjitha
teknologjive të tjera të AJAX. JavaScript bën të mundur aksesimin e pjesëve të
funksionalitetit brenda mjedisit të shfletuesit siç janë CSS, DOM, dhe objektet
XMLHttpRequest.
Pavarësisht se historia e Internetit është më e hershme, më 1991 u krijua Hyper Text
Transfer Protocol (HTTP), i cili përdoret ende për të transferuar të dhënat nëpërmjet
Internetit. Në versionet e tij të para nuk bënte më shumë se hapja dhe mbyllja e
lidhjes. Versionet më të vonshme të HTTP u bënë protokolli që njohim dhe përdorim
të gjithë.
2.10 HTTP dhe HTML
HTTP suportohet nga të gjithë shfletuesit web, dhe ai e realizon shumë mirë punën
për të cilën është krijuar. Në çdo kohë që kërkojmë nje faqe web duke përdorur web
shfletuesin e preferuar, është i përfshirë protokolli HTTP.
Dokumenti standard tip i Internetit është Hyper Text Markup Language (HTML), i
cili është ndërtuar për të treguar atë që web shfletues kupton, analizon dhe shfaq.
HTML është një gjuhë që përshkruan formatin dhe përmbajtjen e dokumentit, i cili në
thelb është i përbërë nga tekst dhe imazhe. HTML nuk u dizenjua për të ndertuar
aplikacione web-i komplekse me brendi interactive, por me ndërfaqe të lehtë për
përdorim. Kur kemi nevojë të kapim një tjetër faqe HTML nëpërmjet HTTP, duhet të
nisim një ringarkim të plotë të faqes, dhe faqja HTML që kërkuam mund të dalë nga
pozicioni i përmendur, si një dokument statik, sipas kërkesës. Është e qartë që këto
kërkesa nuk nxitin në të vërtetë ndërtimin e diçkaje interesante.
Transfertat HTTP ndodhin gjithmonë ndërmjet një klienti web dhe një serveri web.
Por edhe pse HTTP është protokolli më i rëndësishëm i përdorur në Internet, nuk
është i vetmi. Lloje të ndryshme servera web përdorin protokolle të ndryshme për të
kryer punët, zakonisht të palidhura me web browsing.
JavaScript është një gjuhë analizuese dhe ka disa aftesi Object-Oriented Programming
(OOP). JavaScript nuk eshtë menduar për të ndërtuar aplikacione të mëdha dhe të
fuqishme, por për të shkruar shkrime të thjeshta për të plotësuar funksionet e një
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aplikacioni web nga ana e klientit. JavaScript suportohet plotësisht nga pjesa më e
madhe e web shfletues. Megjithëse është e mundur që shkrimet e JavaScript të
vetekzekutohen, ato zakonisht ngarkohen në klient shfletues së bashku me kodi
HTML per funksionalitetet që duhen. Pjesë e fuqishme e JavaScript për klientin është
aftësia e saj për të manipuluar dokumentet burim të HTML gjë që e bën nëpërmjet
ndërfaqes DOM. DOM është i përdorshëm me një mori gjuhësh dhe teknologjish,
duke përfshirë JavaScript, Java, PHP, C#, C++, etj. DOM ka aftësinë të manipulojë
(krijoj, modifikoj, analizoj, kërkoj, etj) XML si dokumente përfshirë dhe HTML.
Nga ana e klientit, përdorim DOM dhe JavaScript për të:
 Manipuluar faqe HTML kur jemi duke punuar në të.
 Lexon dhe manipulon dokumente XML të marra nga serveri.
 Krijon dokumente të reja XML
Nga ana e server-it mund të përdorim DOM dhe PHP për të:



Krijuar dokumente XML, zakonisht për t’i dërguar ato tek klienti.
Lexuar dokumente XML të marra nga burime të ndryshme.

Duket sikur me shtimin e një niveli aplikacioni mund të bëhet më pak i përgjegjshëm,
por në të vërtetë nuk është kështu. Në vend që të ngarkohet e gjithë faqja, në fillim të
sesionit shfletues (Internet Explorer, Firefox, Opera, etj.), ngarkohet motori AJAX i
shkruar në JavaScript. Në figurën 5 tregohet modeli i aplikacioneve klasike kundrejt
modelit te aplikacioneve web ndertuar me ane te teknologjis Ajax [17]. Ky motor
mban përgjegjësinë për shfaqen e ndërfaqes që përdoruesi shikon si dhe nga ana tjetër
komunikimin me serverin. Ky objekt lejon ndërveprimin e përdoruesit me
aplikacionin të realizohet në mënyrë asinkrone, të pavarur nga komunikimi me
serverin.

Figurë 5. Modeli tradicional kundrejt modelit Ajax
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2.11 Përdorimi i sigurt i HTTP
Nëqoftëse dëshirojmë të mbrojmë trafikun midis klientit dhe serverit, masa më e
dukshme që mund të marim është të inkriptojmë trafikun duke përdorur një lidhje
sigurie. HTTPS ( Hypertext Transfer Protocol over Secure Socket Layer) siguron një
mbrojtje rreth plain text HTTP, duke përdorur çiftin e çelsave publik-privat për të
inkriptuar të dhënat duke shkuar në të dy drejtimet. Njeriu në mes ende shikon paketat
e të dhënave, por ngaqë përmbajtja është e inkriptuar, nuk mund të bëj asnjë gjë me
to.
2.12 Revolucioni DHTML
Kur Microsoft dhe Netscape nxorën në publik versionin 4 të brausërve të tyre,
krijuesve të Web-it iu ofrua një alternativë e re: HTML-ja dinamike (DHTML).
Pavarësisht çfarë mendojnë të tjerët, DHTML nuk është një standard W3C
(Konsortium Web-i Mbarëbotëror), por i shëmbëllen më shumë një instrumenti
marketingu. Në realitet është një kombinim i HTML-së, Cascading Style Sheets (CSS,
JavaScript-it dhe DOM-i). Kombinimi i këtyre teknologjive i lejon dizenjuesit që të
modifikojnë aty për aty përmbajtjen dhe strukturën e faqes Web. Dalja e parë ishte
shumë pozitive për DHTML-në. Megjithatë, kjo kërkonte versione brauseri që ende
nuk ishin përshtatur gjerësisht. Megjithëse Internet Explorer dhe Netscape e
mbështetën DHTML-në, zbatimet e tyre ishin të ndryshme. Me një fjalë,
dizenjatarorët duhet të kishin parasysh se cilin lloj shfletuesi ishin duke përdorur
klientët e tyre. Shpesh kjo do të thoshte nxjerrjen e shumë kodeve që kontrollonin për
llojin dhe versionin e brauserit, gjë e cila e rriti më tej koston e zhvillimit. Disa
hezituan që ta provonin këtë metodë për shkak të mungesës së një standardi zyrtar për
DHTML-në. Megjithatë ekzistonin mundësitë që të shfaqej diçka e re.
2.13 Mekanizmi i brendshem Objekti XMLHttpRequest
Kur Microsoft Internet Explorer 5.0 prezantoi nivelin bazë të suportimit të XML-së,
bashkë me të u prezantua dhe një librari (ActiveX) e re e quajtur MSXML. Një nga
objektet e siguruar në këtë librari u bë shumë shpejt e njohur: XMLHttp. Objekti
XMLHttp u krijua për të lehtësuar programuesit, që të nisin një kërkesë HTTP nga
kudo, në aplikacionin e tyre. Këto kërkesa kishin si qëllim të kthenin përgjigjen në
formatin XML, që objekti XMLHttp të siguronte një mënyrë më të thjeshtë për
aksesimin e informacionit në formën e një dokumenti XML. Mëqënëse ai ishte një
ActiveX control, XMLHttp mund të përdorej jo vetëm në faqe WEB por edhe në
aplikacione Windows-based desktop. XmlHttpRequest është një zgjatim jostandart i
DOM-it i cili njihet nga shumica e shfletuesave. Ai është ndërtuar në mënyrë
eksplicide për të marrë të dhëna në background. Dërgimi i një kërkese drejt serverit
duke përdorur një objekt XmlHttpRequest është mjaft e thjeshtë dhe e drejtpërdrejtë.
XmlHttpRequest lejon mundësinë e përdorimit të një game të gjerë të tipeve të
semantikave të thirrjeve HTTP.
Programuesit kishin akses në kodet e statusit dhe headers të HTTP, si dhe në çdo të
dhënë të kthyer nga serveri. Këto të dhëna mund të jenë XML të strukturuara, pjesë të
paraformatuara HTML-je, objekte JavaScript në seri, ose të dhëna në cdo format tjetër
që mund të dëshirojë programuesi. Në vend të përdorimit të frames të fshehura ose
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iframes, tashmë mund të kesh akses në server nga ana e programimit duke përdorur
JavaScript të pastër, të pavarur nga cikli load/reload i faqes.
Implementimi i parë është shfaqur në 2002 në Mozilla 1.0 ku i dyfishoi
funksionalitetet e XMLHttp, për ti përdorur në shfletuesin e vet. Më vonë këtë e bënë
edhe shfletuesa të tjerë si Firefox, Safari1.2, Opera etj.
2.13.1 Krijimi i Objektit XMLHttp
Hapi i parë që duhet ndjekur për të përdorur XMLHttp është ta krijojmë atë. Më pas
duhet përcaktuar ActiveXObject-i i shfletues-it që do përdoret:
Ky rresht krijon versionin e parë të një objekti XMLHttp.
Versionet e plota të këtij objekti të zhvilluar deri më sot janë:
Microsoft.XMLHttp
MSXML2.XMLHttp
MSXML2.XMLHttp.3.0
MSXML2.XMLHttp.4.0
MSXML2.XMLHttp.5.0
rruga e vetme që përcakton versionin më të mirë është ti krijosh të gjitha, sepse ky
është një ActiveX control, çdo dështim në ndërtimin e objektit do të sillte një gabim,
që do të mbyllte çdo lloj tentative pa nje instruksion “try...catch”.
2.13.2 Përdorimi i XMLHttp-s
Pasi kemi krijuar një objekt XMLHttp, jemi gati të kryejmë një kërkesë HTTP nga
JavaScript. Hapi i parë është thirrja e metodës open(), e cila inicializon objektin. Kjo
metodë pranon këto tre argumenta:
Tipi i kërkesës: një string që tregon tipin e kërkesës që duhet të kryhet, zakonisht
përdoret GET ose POST (të cilat janë të vetme që suportohen nga të gjithë shfletuesat)
URL: një string që tregon URL-n se kujt i drejtohet kërkesa.
Async: një vlerë Boolean që tregon nëse kërkesa do të bëhet në mënyrë asinkrone.
Më i rëndësishëm nga të gjithë është argumenti i fundit, async, sepse tregon se si
ekzekutohet kërkesa në JavaScript. Kur e konsideron si të vërtetë (true), kërkesa
dërgohet asinkrone, dhe ekzekutimi i kodit te JavaScript-it vazhdon pa pritur një
përgjigje; duhet të përdorim një trajtues të ngjarjeve (event handler) për të kontrolluar
apo vëzhguar përgjigjen e kërkesës. Nëse async konsiderohet si i gabuar (false),
kërkesa dërgohet në mënyre sinkrone, dhe JavaScript pret një përgjigje nga serveri
përpara se të vazhdojë ekzekutimin e kodit. Kjo do të thotë që nëse përgjigjja vonohet,
përdoruesi nuk mund të ndërveprojë me shfletues-in derisa të ketë përfunduar apo të
jetë plotësuar përgjigjja. Për këtë arsye, praktikat më të mira rreth zhvillimit të
aplikacioneve në AJAX favorizojnë përdorimin e kërkesave asinkrone për rikthimin e
të dhënave rutine (routine data retrieval), kurse kërkesat sinkrone përdoren vëtëm për
mesazhe të shkurtra të dërguara tek dhe nga serveri.
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Për të bërë një kërkesë asinkrone GET në info.txt, duhet të fillohet me:
VaroXmlHttp.createRequest();
oXmlHttp.open(“get”, “info.txt”, true);
Duke patur parasysh që rasti i argumentit të parë, tipit të kërkesës, është irilevant edhe
pse teknikisht tipet e kërkesës përcaktohen si të gjitha rastet e sipër përmendura. Më
pas, duhet të përcaktojmë një ndryshues të gjendjes së gatshme si trajtues të ngjarjeve.
Objekti XMLHttp ka një karakteristikë që quhet ReadyState e cila ndryshon në
momentin që dërgohet kërkesa dhe merret përgjigja. Ekzistojnë pesë vlera të
mundshme për ReadyState:
0 (E painicializuar): objekti është krijuar por metoda Open() nuk është thirrur
1 (Duke u ngarkuar): metoda Open() është thirrur por nuk është dërguar kërkesa.
2 (E ngarkuar): kërkesa është dërguar
3 (Interaktive): Eshtë marrë një përgjigje pjesërisht.
4 (E kryer): të gjitha janë marrë dhe lidhja është mbyllur.
Sa herë metoda ReadyState ndryshon nga një vlerë në një tjetër, aktivizohet ndryshimi
i gjendjes së gatshme (readyStatechange) dhe bëhet thirrja e onreadyStatechange. Nga
diferencat në implementimin e shfletues-it, të vetmet vlera të besueshme që i kalojnë
për raedyState janë 0,1 dhe 4. Megjithatë, në shumicën e rasteve për të parë nëse
kërkesa është kthyer mund të testosh vetëm me vlerën “4”.
var oXmlHttp = zXmlHttp.createRequest();
oXmlHttp.open(“get”, “info.txt”, true);
oXmlHttp.onreadystatechange = function () {
if (oXmlHttp.readyState == 4) {
alert(“Got response.”);
}
};
Hapi i fundit për të thirrur metodën send(), e cila dërgon kërkesën. Kjo metodë pranon
një argument të vetëm, i cili është një string për trupin e kërkesës. Në qoftë se kërkesa
nuk ka nevojë për një trup (si kerkesa GET), duhet të lihet zero:
var oXmlHttp = zXmlHttp.createRequest();
oXmlHttp.open(“get”, “info.txt”, true);
oXmlHttp.onreadystatechange = function () {
if (oXmlHttp.readyState == 4) {
alert(“Got response.”);
}
};
oXmlHttp.send(null);
Kërkesa është dërguar dhe në momentin kur merret përgjigjja do të shfaqet një
mesazh. Forca e vërtetë e XMLHttp është mundësia që të ofron të kesh akses në të
dhënat e kthyera, në statusin e përgjigjes, dhe përgjigjen e headers.
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Për të rigjetur të dhënat e kthyera nga kërkesat, mund të përdoren propertite
responseText ose response XML. ResponseText property kthen një string i cili
përmban trupin e përgjigjes, duke patur parasysh që ndonëse karakteristika
responseXML është një objekt XML dokument i përdorur vetëm nëse të dhënat e
kthyera kanë një format të tipit text/xml. Pra për të marrë tekstin që përmbahet në
info.txt, thirrja duhet të jetë si me poshtë:
var sData = oXmlHttp.responseText;
Duhet theksuar se teksti do të kthehet në info.txt nëse do të gjendet skedari dhe nuk
do të ndodhë asnjë gabim. Për shembull nëse info.txt nuk do të ekzistonte, atëherë
responseText do të përmbante mesazhin e serverit numër 404.
Për fat të mirë, ekziston një mënyrë që përcakton në qoftë se ka ndodhur ndonjë
gabim. Tipari i statusit përmban kodin e statusit të HTTP-se të dërguar në përgjigje
dhe statusText përmban përshkrimin e statusit në tekst (si p.sh. “OK” ose “Nuk u
gjet”). Duke përdorur këto dy tipare, mund të sigurohemi se të dhënat e marra janë
faktikisht të dhënat që duhen, apo të informosh përdoruesit pse të dhënat nuk u gjetën:
if (oXmlHttp.status == 200) {
alert(“Data returned is :”+ oXmlHttp.responseText;
} else {
alert (“Ka ndodhur nje gabim: ”+ oXmlHttp.statusText;
}
Duhet të garantojmë gjithmonë që statusi i përgjigjes është 200, pra që tregon se
kërkesa është tërësisht e suksesshme.
Gjithashtu është e mundur të ndërhysh edhe në “response headers”. Mund të sigurohet
një vlerë specifike “header” duke përdorur metodën getResponseHeader() dhe duke
kaluar në emrin “header-it” që do të sigurojmë. Një nga përgjigjet më të dobishme të
headers-it është “Content-Type”, i cili tregon tipin e të dhënave që dërgohen:
var sContentType = oXmlHttp.getResponseHeader(“Content-Type”);
if (sContentType == “text/xml”) {
alert(“XML content received.”);
} else if (sContentType == “text/plain”) {
alert(“Plain text content received.”);
} else {
alert(“Unexpected content received.”);
}
Kjo pjesë kodi kontrollon “content type” e përgjigjes dhe shfaq një alarm i cili tregon
tipin e të dhënave të kthyera. Nga serveri do të marrim vetëm të dhëna XML (content
type of text/xml) ose “plain text” (content type of text/plain) sepse këto tipe
përmbajtjesh “content type” janë më pak problematike për të punuar kur përdorim
JavaScript. Nëse do të duam të shikojmë të gjithë hederat e kthyera nga serveri, mund
të përdorim metodën “getAllResponseHeaders()”, e cila kthen vetëm një string i cili
përmban gjithë hederat. Çdo “heading” në string është e ndarë ose nga një rresht i ri
karakteri (\n) ose nga një kombinim i (\r\n) ne JavaScript.
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2.14 CSS (Cascading Style Sheets)
CSS është një pjesë e dizenjimit të web e konfirmuar mirë, dhe gjen një përdorim të
shpeshtë si në aplikacionet klasike web po aq mirë edhe në AJAX. Një stylesheet
ofron një mënyrë të përqendruar të percaktuari të kategorive të stilit vizual, e cila
mund të aplikohet në element individual në një faqe në mënyrë shumë konçize. Veç
kësaj janë evidente stili i elementëve sic janë ngjyrat, konturet, imazhet në sfond,
transparenca, dhe përmasat, stylesheets mund të përcaktoj mënyrën që elementet janë
jashtë një tjetri dhe interaktiviteti i perdoruesit, duke lejuar efekte vizuale të fuqishme
të arrihet vetëm nëpërmjet stylesheets.
Në një aplikacion klasik web-i, stylesheets siguron një mënyrë të dobishme për të
përcaktuar një stil në një vend të vëtem.
CSS i jep stil një dokumenti duke përcaktuar rregulla, zakonisht në një file të ndarë të
cilit i rreferohemi me anë të faqes së web-it të cilës i është dhënë stili. Rregullat e stilit
mund të përcaktohen gjithashtu edhe brenda një faqe web-i, por kjo në përgjithësi
konsiderohet një praktikë e keqe. Rregullat e një stili konsistojnë në dy pjesë: selektor
dhe deklarimi i stilit. Selektori specifikon cileve elemente do t’ju jepet stil, dhe
deklarimi i stilit deklaron se cilat properties të aplikohen.
Veç përcaktimit të një tipi etikete HTML dhe aplikimit të një stili gjithashtu, mund të
limitojmë rregullat brenda një konteksti specifik. Ka një sërë mënyrash për të
specifikuar kontekstin : nga një tip etiketë HTML, nga një tip klasë e deklaruar, ose
nga një element me ID unike.
Në një faqe HTML cdo elemente mund te stilohet në disa mënyra. Shumica e
elementëve të përgjithshëm, sic është etiketa <DIV>, mund të kenë mënyra të
ndryshme stilimi. Teksti i një elementi mund te stilohet në ngjyrë, në madhësinë e
shkrimit, ne intensitetin e shkrimit. Mund të specifikohen opsione të shumta.
2.15 DOM (Document Object Model)
Disavantazhi i Html është gjendja fikse. Në qoftë se duam të ndryshojmë diçka ose të
përdorim të dhëna, duhet të bëjmë një vajtje-ardhje në server. Duke përdorur një
teknologji dinamike dërgohet informacioni nga format, ose nga parametrat, tek një
server, i cili kryen llogaritje, testime, përmirësime në database etj. Serveri aplikacion i
lidhur me këtë teknologji shkruan një dokument HTML për të treguar rezultatin, dhe
dokumenti HTML kthehet tek shfletues për tu konsideruar. Problemi qëndron në
faktin se sa herë që ka një ndryshim, i gjithë proçesi duhet të përsëritet dhe faqja të
ringarkohet. Ne kemi nevojë për diçka të shpejtë, diçka që lejon zhvilluesit web të
japin feedback të menjëhershëm përdoruesve dhe ndryshojnë HTML pa ringarkuar
faqen nga serveri. Ndonëse Javascript dhe teknika e frame të fshehur e gjallëruan
ndërveprimin e përdoruesve, ende nuk kishte një mënyrë për të ndryshuar paraqitjen e
një faqeje pa e ringarkuar atë.
Por Internet Explorer bëri prezantimin e HTML Dinamike (DHTML). Në fazën e vet
të zhvillimit, DHTML përfaqësonte një hap përpara domethënës nga periudha e
faqeve statike të web-it, duke u dhënë mundësi zhvilluesve të ndryshonin çdo pjesë të
një faqeje të ringarkuar duke perdorur JavaScript. Së bashku me daljen e CSS,
DHTML e rigjallëroi zhvillimin web-it. Kombinimi i DHTML me teknikën e frame të
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fshehur bëri që çdo pjesë e faqe të mund të rifreskohet me informacionin nga serveri
në çdo kohë. Ky ishte një ndryshim i vërtetë i modelit për Web-in.
Ndryshe nga DHTML e cila vetëm sa përpiqej të modifikonte seksione të një faqeje
Web-i, DOM kishte një qëllim më ambicioz: të siguronte një strukturë për një faqe të
tërë web-i.
Document Object Model bënë të mundur kalimin e një dokumenti (faqe web)
mekanizmit të ndërtuar me JavaScript. Duke përdorur DOM struktura e dokumentit
mund të përpunohet nëpërmjet algoritmeve të ndërtuar me JavaScript. Në një
aplikacon web tradicional ne jemi të detyruar ti bëjmë refresh tërë faqes nëpërmjet
marrjes së të dhënave HTML nga serveri. Në një aplikacon AJAX, shumica e
ndryshimeve do të realizohen duke perdorur DOM. Ndryshimet realizohen duke
vepruar direkt mbi pemën e një dokumenti HTML. Me anë të DOM mundësohet
përdorimi i librarive ose Framework si Prototype.
DOM ka evoluar në kohë, nëpërmjet niveleve por edhe është moduluar nga paraqitja.
Një përshkrim i shkurtër i niveleve DOM paraqitet në tabelën 1.
Niveli 0

Manipulimi i dokumentave pa DOM.

Niveli 1

Eshtë standarti i parë i vërtetë i DOM. Nuk është i ndarë në module
dhe furnizon ndërfaqet kryesore me HTML.

Niveli 2

Ky nivel arrin plotësisht përshtatjen e XHTML.

Niveli 3

Aktualisht përdoret niveli 3. Ky nivel ka per qëllim ti shtojë faqeve
funksionimin e XML dhe të thjeshtoj disa operacione.
Edhe menaxhimi i ngjarjeve është specifikuar në mënyrë më të mirë.

Tabelë 1. Nivelet DOM
DOM në terma W3C i referohet një dokumenti të tipit XML. Kjo nuk do të thotë që
detyrimisht të përfshish në dokument një sintaks në perputhje me XML, (faktikisht
keshtu ndodh) por që dokumenti final ka këtë natyrë: një pemë me nyje të përfshira
njëra brenda tjetrës. Një DOM është një pemë objektesh që përfaqëson dokumentin
ose faqen web.
Mund të hyjmë në dokument nëpërmjet një ndërfaqeje Document. Kur nisemi që aty
për të eksploruar përmbajtjen e dokumentit do të gjendemi në nyjet e tij, çdo njëra
prej të cilave është e përcaktuar qartë. Tipet kryesore të nyjeve reflektojnë kategoritë e
ndryshme të një tagu të mundshëm në një dokument XML: elemente, atribute,
komente, tekste (ajo çka futet normalisht midis tag të hapjes dhe mbylljes) por edhe
disa tipa me të pa zakonte si p.sh. tipi i deklarimit Doctype. Të gjithë këto tipe ndajnë
një bashkësi funksionesh të trashëguar nga tipi i tyre i përbashket nyje. Por kanë edhe
specifikat e tyre të përfaqësuara nga ndërfaqet e tyre p.sh. Element për elementet dhe
Attr për atributet.
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Ndërfaqet kryesore të DOM janë:
Ndërfaqja Nyje
Ndërfaqja Dokument
Ndërfaqja Element
Ndërfaqja Text
Ndërfaqja NodeList dhe NamedNodeMape
Ndërfaqja DOM Iplementation
Ndërfaqja HTML Document
Ndërfaqja HTML Element
2.16 Framework
Një Framework është një strukturë konceptuale e përdorur për probleme komplekse.
Një program Framework-u është një strukturë e ripërdorshme për sisteme apo
nënsisteme. Ai mund të përfshij suport për programet, librari kodesh, gjuhë skriptive,
apo programe të tjera për të ndihmuar zhvillimin dhe bashkimin e komponenteve të
ndryshëm në një program.
Pjesë të ndryshme të një Framework mund të lançohen me anë të një API.
Shkrimi i një aplikacioni web pa framework duke përcaktuar çelsin e elementëve të
skemës së punës, nuk nënkupton një mungesë të plotë të rregullit. Shume web site
vazhdojnë të zhvillohen në këtë mënyrë. Për të shpërndarë klientin duhet të
përcaktojmë një faqe kryesore që do të përfshij çdo skedar të nevojshëm JavaScript,
CSS dhe burime të tjera.
Për të aplikuar të dhënat thjeshtë duhet të zvëndësojmë faqet HTML me XML ose me
ndonjë rrjedhë tjetër të dhënash sipas zgjedhjes sonë. Roli i kontrolleve nuk është i
përcaktuar vetëm për një gjë. Nëqoftë se krijuesit i nevojitet të ripunoj skemën e
përdoruesit midis ekraneve, atëherë hiperlinket duhet të modifikohen në disa vende.
Kjo mënyrë është shumë e komplikuar, ka kosto në kohë dhe shpesh hap shumë
probleme.
Në një aplikacion AJAX, kjo gjë nuk mund të jetë më problem, mëqënëse hiperlinket
dhe referencat e tjera të kryqëzuara nuk janë të fiksuara në ushqimin e të dhënave sa
janë në nje faqe web-i, por përfshijnë dhe instruksione të tjera midis faqeve të cilat
sërish përbëjnë një problem. Në një dokument të thjesht XML nuk mund të kërkojmë
përfshirje dhe avancim. Gjeneratat e mëparshme të web framework përdornin MVC si
një zgjidhje për këto probleme, dhe ende janë në përdorim shumë prej këtyre
framework.
AJAX përdor HTTP për transmetimin e kodit të klientit dhe për paraqitjen e
kërkesave të të dhënave serverit. Të gjitha metodat e komunikimit qe u përdoren tek
iFrames e fshehura, format HTML, objektet XMLHttpRequest, janë identike në këtë
aspekt.
Frames
Vetëm në versionin HTML u futën zyrtarisht frames. Ideja që paraqitja e një faqe
web-i mund të ndahej në disa dokumente ishte një ide radikale. Netscape Navigator
2.0 ishte shfletues i parë që mbante frames dhe JavaScript së bashku. Kjo rezultoi një
hap i rëndësishëm në zhvillimin e AJAX. JavaScript dhe frames u formalizuon në
fundin e viteve ‘90. Ndërsa të dyjave filluan t´ju shtoheshin vecoritë, po ashtu edhe
krijuesit filluan të eksperimentonin duke i përdorur të dyja së bashku. Meqënëse një
frame përfaqësonte një kërkesë ndaj serverit tërësisht të ndarë, aftësia për të
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kontrolluar një frame dhe përmbajtjen e tij me JavaScript i hapi rrugën disa
mundësive tepër interesante.
Teknika e frame-ve të fshehur
Teksa programuesit filluan të kuptonin se si t’i manipulonin frames, doli një teknikë e
re e cila e lehtësonte komunikimin klient-server. Teknika e frameve të fshehur
përfshin krijimin e një frameset, ku njëri frame vendoset me një gjerësi apo lartësi
prej 0 piksel, dhe qëllimi i vetëm është nisja e komunikimit me serverin. Framet e
fshehura ka në një format HTML me fusha të posaçme formati të cilat mund të
mbushen në mënyrë dinamike nga JavaScript dhe mund të kthehen tek serveri. Kur
kthehet frame, njofton një funksion tjetër JavaScript në mënyrë që të informon
origjinalin se janë kthyer të dhënat. Teknika e frame të fshehur përfaqëson modelin e
parë asinkronik kërkesë/përgjigje për aplikacionet web.
Iframes
Megjithëse teknika e frame të fshehura u bë jashtëzakonisht e përhapur, ajo kishte një
disavantazh: duhet të planifikohej më parë dhe të shkruhej një frameset që
parashikonte përdorimin e frames të fshehura. Një hap të rëndësishëm në zhvillimin e
Web-it perfaqësoi futja e elementit <iframe> si pjesë zyrtare në HTML 4.0 në vitin
1997.
Në vend që të përcaktonin framsets, programuesit mund të vendosnin iframes kudo në
një faqe. Kjo gjë ju dha mundësi programuesve që t’i anashkalonin fare framesets dhe
thjesht të vendosnin iframes të padukshme (nëpërmjet përdorimit të CSS) në një faqe
për ta lehtësuar komunikimin klient-server. Kur DOM u vu në zbatim në Internet
Explorer 5 dhe Netscape 6, paraqiti mundësinë për të krijuar në mënyrë dinamike
iframes në punë e sipër, që do të thotë se një funksion i JavaScript mund të përdoret
për të krijuar një iframe, të bëj një kërkesë dhe të marrë një përgjigje- të gjitha këto pa
përfshirë asnjë HTML shtesë në një faqe. Kjo çoi në brezin e ri të teknikës së frame të
fshehur: teknika e iframe e fshehur.
2.18 Derivatet XML
Që prej shpikjes së tij në mesin e viteve ’90, derivati i SGML-së për XML-në e W3Csë ka qënë jashtëzakonisht i përhapur. I konsideruar nga një pjesë e madhe e
zhvilluesve si përgjigjja e të gjitha problemeve të zhvillimit kompjuterik, XML-ja
shfaqet gjithandej. Në fakt, Microsoft ka dhënë njoftimin se Office 12 do të suportojë
formatet e dosjeve XML. Sot për sot kemi jo më pak se katër derivate XML për
krijimin e aplikimeve Web (këtu nuk përfshihet XHTML-ja e W3C-së): XUL nga
Mozilla; XAMJ, një alternativë e lirë që ka në përbërjen e saj elementin JAVA;
MXML nga Macromedia; dhe XAML nga Microsoft-i.
XUL: XUL bën fjalë për XML User Interface Language dhe e ka prejardhjen nga
Fondacioni Mozilla. Shfletuesit e njohur Firefox dhe Mail Client Thunderbird janë të
shkruara në XUL. XUL-i bën të mundur që dizenjatorët të ndërtojnë programe të
pasura me ose pa ndihmën e internetit. I dizenjuar që të mësohet shpejt nga
përdoruesit e DHTML-së, XUL siguron një platformë të përshtatme për ikonat
standarde të tilla si dritare dhe butona. Megjithëse jo një standard në vetvete, XUL
është i bazuar në standarde të tilla si HTML 4.0, CSS, DOM, XML dhe ECMAScript.
Aplikacionet XUL mund të komandohen nga një shfletues ose të instaluara në një
‘client machine’ (motor klienti). Patjetër, XUL nuk është pa të meta. XUL-it i duhet
22

motori Gecko, dhe siç po ndodh me Internet Explorer kohët e fundit, nuk ka pluginin
përshtatës për të. Megjithëse Firefox ka arritur rezultate të mira në statistikat e
përdorimit të brauserit, mungesa e suportit të Internet Explorer e bën XUL-in
gjerësisht të papërdorshëm për shumë aplikacione. Projekte të shumta janë në proces
për të bërë të mundur përdorimin e XUL-it në një numër platformash, duke përfshirë
këtu Eclipse.
XAML: XAML është një komponent i kodit të sistemit operativ më të ri të Microsoftit, i quajtur Vista. XAML është akronimi për eXtensible Application Markup
Language (Gjuha e Programit Gjithëpërfshirës) dhe përkufizon standardin për
krijimin e protokolleve të përdoruesit (user interfaces) tek Vista. Ashtu si HTML,
XAML përdor ‘tags’ (shenja) për të formuar elemente standardë të tilla si butona dhe
kuti teksti (text boxes). Bazuar në platformën e Microsoft.NET-it, XAML është
integruar në klasat e NET-it. Duhet të jetë shumë e qartë se cilat janë kufizimet e
XAML-it. Duke qënë një produkt i Microsoft-it, ju zbrisni në nivelin e një sistemi
operativ Microsoft. Në shumë raste (sidomos tek kompanitë), kjo mund të mos jetë
diçka problematike, por nëse e marrim si shembull, asnjë kompani biznesi nuk mund
të justifikohet duke paguar klientët thjesht sepse nuk krijuan një model të veçantë
automobili. XAML sot nuk preferohet aq sa duhet si player, duke qënë i kombinuar
me ndryshimin e vazhdueshëm të datës së Vistës. Me një fjalë, në pak vite, mund të
kemi një panoramë tjetër.
MXML: Macromedia krijoi MXML-në si gjuhë programuese për ta vënë në përdorim
me teknologjinë e saj Flex; MXML do të thotë Maximum eXperience Markup
Language (Gjuhë Programuese për një Përvojë Maksimale). MXML-ja është
dizenjuar që të jetë si HTML-ja, duke ju lejuar që të ndërtoni programin tuaj në një
mënyrë të kënaqshme. Ashtu si XUL dhe XAML, MXML siguron një set të pasur
komponentësh programik, të tillë si DataGrid dhe Tab-Navigator, që ju lejon të krijoni
aplikacione të pasura interneti. MXML nuk qëndron më vete. Ajo mbështetet mbi
Flex-in dhe gjuhën programike ActionScript për të koduar llogjikën e punës. MXMLja gjithashtu ka disa kufizime që i kishte edhe Flash-i. Ai është i varur dhe mbështetet
mbi zhvillime të shtrenjta dhe mjedise proceduriale. Megjithëse pritet mbështetja e
.NET-it në të ardhmen, sot Flex-i vepron vetëm i varur në serverat aplikues Java 2
Enterprise Edition (J2EE), të tillë si TomCat dhe IBM’sWebSphere, duke kufizuar më
tej përshtatjen e tij.
XAMJ: Për t’u mos u tërhequr pas, komuniteti ‘open-souce’ i ka shtuar një hyrje botës
derivative XML të dizajnit ndërveprues. XAMJ u shtua kohët e fundit si një tjetër
alternativë shumë platëformëshe në njësinë (toolkit) e programuesit të aplikacioneve
Web. Ky derivat i veçantë është i bazuar mbi Java, i cili siguron potencial të plotë për
njërën nga gjuhët më të njohura të orientuara drejt objektit (object-related) në kohët e
sotme. XAMJ është thelbësisht një alternativë për aplikacionet e bazuara në XAML
ose HTML që synon të ketë një zgjidhje më të sigurt që nuk kërkon një kornizë
(framework) të veçantë dhe nuk ka nevojë për një lidhje të shpejtë interneti. XAMJ
është një gjuhë kompjuterike që ndërtohet mbi arkitekturën “clientlet”, dhe megjithëse
aplikacionet e pavaruara janë të mundura, në përgjithësi programet e bazuara në
XAMJ do të jenë të bazuara në Web. Sa për tani, XAMJ është tepër e re për t’u
kritikuar si teknikë, megjithatë ekziton nevoja për ta vëzhguar nga afër. Ndërsa po
flasim për “gjërat që fillojnë me gërmën ‘X’, të mos harrojmë specifikimet Format X
(Xforms) të W3C-së. Forma ‘X’ është dizenjuar që të mbështesë një platformë të
pasur për përdoruesin ndërkohë që shkëput të dhënat nga prezantimi. Nuk është çudi
pra, që të dhënat e Formës ‘X’ janë XML, kështu që t’ju lejojnë të përdorni
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teknologjinë ekzistuese XML, të tilla si Xpath dhe XML Schema. Format ‘X’ mund të
bëjnë po të bëjnë të njëjtën gjë si HTML, madje më shumë, duke përfshirë kontrollin
e vlerave në terren ndërsa jeni në fluturim dhe integrimin me Shërbimet Web.
Ndryshe nga specifikimet W3C, Format ‘X’ nuk kërkojnë një brauser të ri, mund të
përdoren shumë nga modelet ekzistuese.
XML e avancuar: XPath dhe XSLT
XSL është një gjuhë e bazuar në XML e cila është bërë një W3C e rekomanduar ne
fund të degadës së shkuar. Përfshin tre nën-pjësë:




XSLT: një gjuhë e cila transformon dokumentat XML.
Xpath: një gjuhë e cila akseson dhe i drejtohet cdo pjese të një dokumenti
XML.
XSL-FO: një fjalor për të formatuar semantike.

W3C e përcakton XSL si : “Extensible Stylesheet Language është një gjuhë e cila
shpreh stylesheets. Ai konsiston ne dy pjesë: një gjuhë për të transformuar
dokumentat XML, dhe një fjalor XML për të specifikuar formatimine semantikave.”
XSL ka të njejtat funksionalitete dhe është i pajtueshem me CSS2; por midis tyre ka
disa ndryshime:




XSL vijon me një gjuhë transformuese të quajtur XSLT. Ndërsa CSS na lejon
të përcaktojmë tipin e shkrimit, sfondin, dhe ngjyrat në një faqe HTML, XSLT
na lejon të transformojmë një dokument XML në një faqe (X)HTML, por në të
njëjtën kohe ai mund të transformoj një dokument XML në cdo lloj tjetër
formati file tekst.
XSL vijon me vecori stili të avancuar, të grupuar nën një bashkësi objektesh të
formatuara dhe atributesh.

CSS mund të përdoret për dokumenta HTML, por ai mund të përdoret gjithashtu edhe
për dokumenta XML. Kur përdoret me dokumenta XML, rekomandohet që ai të ketë
një strukturë lineare në të keshtu që tranformimet e kerkuara do të bëhen në mënyrë sa
më thjeshtë.
XSL është për dokumenta XML dhe funksionon në mënyrë shumë të mirë kur
kërkohet të manipulohet në një dokument të tillë.
Xpath
XPath është një gjuhë për të rigjetur, selektuar , dhe filtruar informacion nga nje
dokument XML. Ky informacion më pas mund të përdoret për të procesuar punë të
ndryshme. XPath ofron me shumë se 100 funksione për punë të ndryshme:
manipulim nyjeje, funksione date dhe kohe, funksione për numrat, funksione për
stringjet, dhe të tjerë. Të gjitha këto sigurojnë një mënyrë për të tërhequr të dhëna nga
çdo pjesë e një dokumenti XML.
Çdo dokument XML është modeluar si një pemë nyjesh. Ka shtatë tipe nyjesh:







Nyje burim
Nyje element
Nyje tekst
Nyje atribut
Nyje namespace
Nyje që procesojnë instruksione
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Nyje komente

Tipet kryesor janë:





Bashkësi nyjesh (një koleksion i parenditur nyjesh pa duplikime)
Boolean (true ose false)
Numër
String

Sintaksa bazë e XPath është shprehja. Shprehja është evoluar në një objekt i cili mund
të ketë një nga tipet bazë të mësipërme.
Vendodhjet path janë tipi më i rëndësishëmi i shprehjeve. Ata selektojnë një bashkësi
nyjesh dhe gjithashtu mund të mbajnë shprehjet që filtrojnë bashkësinë e nyjeve që
është selektuar.
Ka dy lloj vendodhjesh path:



Path absolute
Path relative

Pathi relativ konsiston në një sër hapash të ndara nga “/”. Vendodhjet path
interpretohen nga e majta në të djathtë. Pathi absolut përmban një nyje burim (“/”) e
ndjekur nga nje path relativ.
XSLT përdoret për të transformuar dokumenta XML. Mund të transformoj një
dokument XML në një dokument tjetër XML, ose në një dokument HTML, ose edhe
në një file tekst. Një transformim i shprehur në XSLT quhet një stylesheet. Për arsye
se çdo dokument XSLT është një dokument XML i shndëruar ai fillon me rreshtin e
zakonshëm:
<?xml version=”1.0” encoding=”ISO-8859-1”?>
Pasi e deklarojmë si një dokument XML, ne duhet të shkojmë me tej dhe të
specifikojmë atë që do të lidhim me një dokument stylesheet.
<xsl : stylesheet version=”1.0”
xmlns:xsl=”http://www.w3.org/1999/XSL/Transform”>
dhe:
<xsl : transform version=”1.0”
xmlns:xsl=”http://www.w3.org/1999/XSL/Transform”>
2.19 Avantazhet dhe disavantazhet e teknikës AJAX
AJAX është një teknike relativisht e re që po përdoret gjeresisht për të realizuar
aplikacione web, dhe siç ndodh zakonisht, është e vështirë të kuptosh mënjëherë anët
pozitive dhe negative të një teknologjie në zhvillim. Megjithatë, shumë programues të
web-it e kanë pranuar si një sfidë këtë zhvillim të ri.
Avantazhet
Eksperienca e përdoruesit: Duke përdorur AJAX eksperienca e perdoruesit në
navigim përmiresohet ndjeshëm: nuk është më e nevojshme të rihapesh faqen për të
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ndjekur një veprim por shfaqen vetëm zona të cakuara, duke i lejuar përdoruesit që
në të njëjtën kohë të kryej veprime të tjera.
Konsumimi i burimeve: Duke përdorur AJAX është e mundur pakesimi i ngarkesës
në brendësi të serverit dhe si pasojë edhe i të dhënave që duhet të transmetohen.
Vetëm të dhënat më të nevojshme përpunohen herë pas here nga serveri web.
Memorje të ndara: Duke përdorur AJAX është e mundur të ndahet logjika e
prezantimit nga ajo e funksionimit. Niveli i faqes, grafika mund të jenë të pavarura
nga përpunimi i serverit. Kur realizohet një aplikacion duke perdorur një gjuhë nga
ana e server si Aktiv Server Pages (ASP) është e nevojshme “të përzihen” përmbajtja
HTML me ato të nxjera nga baza e të dhënave për të treguar të dhënat. Përkundrazi
fal AJAX, është e mundur të ndash plotësisht të dy pjesët: ndërfaqja e përdoruesit do
të ndahet plotësisht nga “ motori” i cili bën pyetjet dhe kthen të dhënat.
Trafiku minimal: Aplikacionet në AJAX mund të dërgojnë dhe të marrin një sasi sa
më të vogël informacioni në server. Pra minimizojnë trafikun që krijohet mes klientit
dhe serverit, duke u siguruar që aplikacioni të mos dërgoj ose të marrë informacion të
panevojshëm.
Pa supriza: Normalisht aplikacionet AJAX paraqesin modele ndërveprimi të
përdoruesve të ndryshme nga aplikacionet tradicionale të web-it. Në dallim nga
standardi i web-it “kliko-dhe-prit”, disa aplikime AJAX përdorin modele të tjera
ndërfaqeje të përdoruesve, si psh drag-and-drop (tërhiq dhe lësho) ose doubleclicking. Pavarësisht nga modeli që do të zgjidhet, e rëndësishme është që përdoruesi
të dijë si të veproj më pas.
Disavantazhet
Përpuethshmëria nga shfletuesi në shfletues: Çdo shfletues ka një mënyrë të
ndryshme të përpunimit të informacionit dhe sintaksës së vet. Për fat të keq jo të
gjithë shfletues, suportojnë AJAX dhe teknologjitë e lidhura më të. Pra disavantazhi
më i madh është nevoja për të realizuar më shumë versione të së njëjtës faqe për të
qenë të sigurtë që të gjithë përdoruesit mund të shohin këto site web.
Koha e karikimi:t Kur zhvillon në AJAX është e rëndësishme të kesh në konsideratë
largesën e rrjetit, ose intervalin ndërmjet kërkesës së përdoruesit dhe përgjigjes së
serverit. Në qoftë se largesa është shumë e madhe, duke përdorur në mënyrë konstante
kërkesa HTTP për të bërë çdo lloj azhornimi të faqes, eksperienca e përdoruesit mund
të rezultojë e përkeqësuar.
Optimizimi për motorët e kërkimit: Karikimi dinamik i të dhënave është magjepës për
sa i përket përdoruesve, por nuk është kështu për motorët e kërkimit që lexojnë faqet
Web që më pas i indeksojnë. Të gjithë përbërësit dinamik të përftuar për gjatë
kërkesave HTTP nuk indeksohen nga motori.
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Kapitulli 3
Qëllimi i këtij kapitulli është prezantimi dhe diskutimi i rëndësisë së testimit të
performancës të aplikacioneve web dhe qasje të ndryshme në testimin e performancës.
Ndërkohë që aplikacionet web bëhen çdo ditë e më shumë të përdorshëm dhe
komplekse, po ashtu edhe nevoja për testim të performancës vjen në rritje. Testimi i
performancës të aplikacioneve web është një fushë në zhvillim dhe e rëndësishme e
inxhinierisë softuere. Në këtë kapitull diskutojmë koncepte të përgjithëshme, praktikat
dhe mjetet që shtrihen në thelb të testimit të performancës të aplikacioneve web.
Testimi i performancës përfshin monitorimin dhe regjistrimin e nivelit të
performancës gjatë ngarkimit normal, të ulët dhe të lartë. Mjete të analizës së
performancës nga open-source të tilla si Apache Jmeter, YSlow dhe Firebug mund të
përdoren për të realizuar teste efektive të performances të aplikacioneve web.
3.1 Performanca në aplikacionet web
Performanca e një aplikacioni web nga ana e serverit është bërë e vështirë per
faktin se ngarkesa e aplikacioneve Web janë të luhatshme dhe shumë të
paparashikueshme [28]. Paparashikueshmëria dhe luhatjet ngrejnë dy kërkesa të
rëndësishme për sistemin e hostimit. Së pari, arkitektura e një aplikacioni Web duhet
të jetë e gatshme për të akomoduar nivele arbitrare të ngarkesës. Së dyti, ajo duhet të
jetë e aftë të përshtasi kapacitetin e vet për të mbështetur trafikun e luhatshëm ne
Web.
Nga njëra anë, duke ditur se trafiku në Web është i paparashikueshme, askush nuk
mund të parashikojë paraprakisht ngarkesën maksimale që do të ketë një aplikacion
Web. Nga ana tjetër një aplikacion web duhet të jetë i përshkallëzuar. Një aplikacion
web i përshkallëzuar është i aftë të suportoj nivele arbitrare të trafikut duke shtuar
burimet dhe njëkohësishtë duke patur një performancë të qëndrueshme. Ndërtimi i një
aplikacioni web të përshkallëzuar kërkon një ndarje të kujdëshme të dy shtresave asaj
logjike dhe të shtresës së të dhenave [29]. Paqëndrueshmëria e ngarkesës së një
aplikacioni web e bëjnë të pamundur planifikimin e duhur të kapacitetit të burime
hostuese me koston minimale të burimeve. Duke aplikuar modelet e duhura në
hostimin e aplikacioneve web dhe në varësi të numrit të burimeve që përdor një
aplikacion web ofruesit e këtyre shërbimeve mund të ulin koston.
3.2 Komponentët që ndikojnë në performancë
Kur një përdorues dërgon një kërkesë në një aplikacion web, ndikojnë një numër
faktorësh në kohën e përgjigjes. Në figurën 6 paraqiten komponentet që ndikojnë në
performancën e një aplikacioni web.
DNS lookup është e nevojshme për të gjetur adresën e serverit të rrjetit nga DNS
server ose DNS cache. Kjo kohë e nevojshme për lookup mund të ndryshoj
jashtëzakonisht për shkak të DNS cache miss, megjithatë në shumicën e rasteve ajo
mbetet nën 500 ms [30]. Koha e lidhjes fillestare është kohë e përdorur për të krijuar
një lidhje TCP. Nga studime të realizuar del se shpesh kjo kohë është nën 200 ms
[31].
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Figurë 6. Komponentët faktor ndikues në performancë
Këta dy komponent kohe janë kohë kosto në fillim të çdo lidhje. Kërkesat e
transferuara mbi një lidhje të vendosur nuk shkaktojnë përsëri një vonesë të tillë.
Koha e përdorur për të dërguar kërkesa mund të ndryshojnë në varësi të madhësis së
kërkesës. Megjithatë, kërkesat drejt aplikacioneve Web të tilla si e-komerciale
zakonisht kanë madhësi të vogla. Koha e byte të parë i referohet kohës së nevojshme
për të marrë byte e parë të përgjigjes pasi është dërguar një kërkesë. Ky komponent
përfshin kohën që i neovoitet një serveri për të trajtuar kërkesën hyrëse. Koha pasuese
për një klienti që të marrë përgjigjen e plotë është koha e shkarkimit të përmbajtjes.
Ky komponent kohe ndikohet nga madhësia e përgjigjes dhe vonesave të rrjetit midis
serverit dhe klientit. Së fundi, klienti ka nevojë për kohë që të merr përgjigjen e
kërkuar për përdoruesit përfundimtarë, e cila përfshin rrjedhën e të dhënave,
ekzekutimin e kodit nga ana e klientit dhe shfaqjen e përgjigjes së pritur.
Përgjate viteve janë realizuar kërkime të shumta me qëllim përmirësimin e këtyre
komponentëve.
Performanca e aplikacioneve Web mund të ndahet në tre komponentë: përgjigja nga
ana e klientit, vonesat në rrjet dhe përgjigja nga ana e serverit. Në aplikacione web të
ndryshme, tre komponentët kenë ndikime të ndryshme mbi performancën e
aplikacionit në tërësi. Për shembull, në aplikacionet e-commerce si Amazon.com ku
përfshihet logjika e ndërlikuar e biznesit (p.sh. promovimin e librave të reja sipas një
rradhe historike të preferencave të klientit) dhe për këtë arsye mund të kaloj një pjesë
e madhe nga koha e përgjigjes për shkak të përpunimit të server. Aplikacione imagesharing si Flickr kanë nevojë për të shpërndarë imazhe të madhësisë potencialisht të
mëdha tek përdoruesit të cilët ndodhen në vende të ndryshme gjeografike.
Rrjedhimisht, vonesat e rrjetit mund të luajnë gjithashtu një rol të rëndësishëm në
kohën e përgjigjes se aplikacionit për përdoruesin. Për të ofruar garanci të
performancës, është e nevojëshme të kuptohet ndikimi i secilit komponent në
performancën e një aplikacioni Web.
a) Koha e përgjigjes nga ana e klientit
Aplikacionet web mund të përdorin ose shfletues web ose klientë të personalizuar për
të marrë, përpunuar dhe kthyer përgjigjet. Sjellja e klientëve të personalizuar
ndryshon nga ofruesi në ofrues. Për ofruesit e aplikacioneve web është mjaft e
vështirë garantimi i performancës për klientët e personalizuar të cilët kanë kërkesa
specifike. Performanca në keto lloj aplikacionesh nuk është objekt studimi në këtë
punim.
Detyrat e kryera nga një shfletues web përfshijnë kryesisht paraqitjen CSS dhe
ekzekutimin JavaScript. Aktualisht aplikacionet web përfshijnë një numër të madh të
komponentëve JavaScript nëpërmjet të cilave pasurohet përvoja nga ana e klientit.
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Performanca e JavaScript luan një rol të rëndësishëm në të gjithë gjendjen latente të
shfletuesit Web për të ngarkuar faqet. Ofruesit e mëdhenjë të shfletuesëve Web
punojnë shumë për të përmirësuar performancën e shfletueseve të tyre në të
ashtuquajturën "luften e shfletueseve”.
Në mënyrë që të sigurohet një krahasim
objektiv i performancës JavaScript të shfletuesëve të ndryshëm, industria ofron
benchmark (software matës) të JavaScript. Testime të shumta janë realizuar mbi
aplikacione reale si Facebook, Gmail, Yahoo dhe Amazon duke përdorur dy
benchmark WebKit SunSpider [32] dhe V8 nga Google [33] për të vlerësuar
performancën e JavaScript. Rezultatet kanë treguar se këto benchmark kanë dështuar
në monitorimin e disa tipareve të caktuara të ngarkesës së punës reale.
Një tjetër çështje e rëndësishme në lidhje me përgjigjen nga ana e klientiti të një
aplikacioni web është monitorimi i performancës se JavaScript brenda shfletuesit.
Aplikacione web të mëdha dhe komplekse mund të përbëhen nga dhjetëra mijëra
rreshta kod JavaScript në shfletuesin e përdoruesit [34]. Megjithatë, zhvilluesit e
aplikacioneve Web nuk mund të parashikojnë sjelljen nga ana e klientit. Kjo gjë i
pengon zhvilluesit që të reagojnë drejtpërdrejt në problemet e performancës së
JavaScript që hasen nga përdoruesit përfundimtarë. Ne 2007, Kıcıman dhe Livshits
ndërtuan një platformë proxy e quajtur AjaxScope për të testuar aplikacionet web të
bazuar në JavaScript në fluturim kur ata janë duke u dërguar në shfletuesin e
përdoruesit. AjaxScope mund të injektoj arbitrarisht kod instrumentesh për të
monitoruar dhe raportuar sjelljen në kohëzgjatje dinamike të aplikacioneve Web pa
imponuar ngarkesë të rëndësishëm për një shfletues. Duke aplikuar AjaxScope mund
të presim vlerësime krahasuese të sjelljeve të ekzekutimit JavaScript nëpër shfletuese
të ndryshëm. Këto teknika mund të përdoren për të udhëhequr ofruesit e shfletueseve
dhe zhvilluesit e aplikacioneve Web për të përmirësuar përgjigjen nga ana e klientit
të aplikacioneve web.
b) Vonesa në rrjetë
Vonesat e rrjetit varen nga të dyja si nga Bandwidth i rrjetit dhe vonesat e rrjetit.
Performanca e rrjetëve me breze të gjerë (broadband) redukton ndikimin e bandwidth
të rrjetit në kohën shkarkimit të faqeve Web të vogla, siç dërgohen zakonisht nga
aplikacionet Web. Megjithatë, rrjeti i ngadaltë ende luan një rol të rëndësishëm në
transmetimin e përgjigjeve të aplikacioneve Web. Nëse rrjeti nuk është i
mbingarkuar, vonesat në rrjet thjesht varen nga vetitë fizike të lidhjeve të rrjetit që
formojnë rrugën routing. Për këtë arsye, janë bërë përpjekje për të lëvizur aplikacionet
Web më afër përdoruesit në mënyrë që përgjigjet mund të transmetohen pergjatë
rrjetit në distancë më të shkurtër.
Në mënyrë që të shërbejnë globalisht për përdoruesit, ruajtja dhe riprodhimi janë dy
teknika të përdorura gjerësisht. Teknikat e ruajtjes dhe përmbajtjet statike në të gjithë
serverat në shtrirje gjeografike të gjerë është mënyra më e thjeshtë për të ofruar
përmbajtje në kohën e duhur. Megjithatë, aplikacionet web në ditët e sotme janë
gjithnjë e më interaktive dhe dinamike duke gjeneruar përmbajtje të personalizuar për
secilin nga përdoruesit fundor. Teknikat e ruajtjes të përmbajtjeve të thjeshta
ndihmojnë sa do pak për të zvogëluar vonesat e rrjetit të aplikacioneve të tilla ku
përgjigjet gjenerohen në serverat origjinale.
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c) Koha e përgjigjes nga ana e serverit
Ndryshe nga përgjigja nga ana e klientit dhe vonesat e rrjetit, performanca nga ana e
serverit mund të kontrollohet nga ofruesit e hostimit. Server i aplikacioneve Web u
shërben kërkesava hyrëse dhe proçeseve të logjikës së biznesit duke ekzekutuar kodin
e aplikacionit në server. Aplikacionet Web kanë nevojë të ruajne informacione të
biznesit në serverat e bazave së të dhënave për përdorim të vazhdueshëm. Për këtë
arsye, aplikacionet Web janë organizuar në një arkitekturë shtresore-bazë për të ndarë
problemet e ndryshme që mund të hasen përgjatë zhvillimit dhe mirëmbajtjes se një
aplikacioni Web. Për shembull, një shtresë biznes-logjike është projektuar për të
trajtuar logjikën e nivelit të biznesit, ndërsa një shtresë e të dhënave përkujdeset për
ruajtjen dhe akses në të dhënat e biznesit. Në rast se ndeshen probleme me
performancën mund të monitorohen dhe diagnostikohen shtresat individuale.
Ekzistojne dy faktorë të cilët ndikojnë në garantimin e një performancë të mirë nga
ana e serverit. Së pari, aplikacionet Web vazhdojnë të bëhen gjithnjë e më kompleks.
Për këtë arsye arkitektura e aplikacioneve Web bëhet thelbësore për të garantuar
performancën e kërkuar, siç është në thelb përshkallëzimi. Së dyti, një aplikacion
Web përballet me faktin së ngarkesa e tij është shumë e paparashikueshme dhe e
luhatshme. Një aplikacion Web duhet të jetë i aftë të përshtatet në mënyrë dinamike
për ngarkesa të ndryshmë. Prandaj, garantimi i performancës nga ana e serverit
përfshin tri çështje të rëndësishme: (i) shtresa biznes-logjike të jetë e përshkallëzuar;
(ii) shtresa e të dhënava të bëhet e përshkallëzuar; dhe (iii) sigurimi i kontrolleve
dinamike për të përshtatur aplikacionet Web me ngarkesën e tyre.
3.3 Rëndësia e performancës në aplikacionet web
Për përdoruesit e aplikacioneve web është mjaft e rëndësishme koha e përgjigjes së
këtyre aplikacioneve. Një studim i realizuar në 2006 ka treguar që 62% e përdoruesve
prisnin deri në 6 sekonda për ngarkimin e një faqeje të vetme [22]. Një studim tjetër i
mëvonshëm më 2009 [23] tregoi koha e pritjes së ngarikimit të një faqe ishte vetëm 3
sekonda për 83% të përdoruesve. Në aplikacionet web komerciale performanca është
një faktor kyç përsa i përket suksesit të një biznesi. Një nga matësit më të rëndësishëm
të performancës është koha e përgjigjes e një aplikacioni web. Koha e përgjigjes
mund të ndahet në tre pjesë: përgjigja nga ana e klientit, vonesat në rrjet dhe përgjigja
nga ana e serverit. Për te pasuruar tiparet e aplikacioneve përdoren kodet nga ana e
klientit si JavaScript. Përgjigja nga ana e klientit i referohet kohës që duhet për t’u
ekzekutuar kodi nga ana e klientit. Sipas studimeve të bëra mbi çështje të
performancës nga ana e klientit adresohen mbi monitorimin, permirësimin dhe
optimizimin e saj. Vonesa në rrjet i referohet kohës së transmetimit të përgjigjes së
një kërkese nga server për klientin mbi një rrjet të tilla si internet. Janë propozuar
teknika të ndryshme për të reduktuar këto vonesa, të tilla si edge computing1 [24],
data caching2 [25], dhe data replication3 [26]. Produktet komerciale të tilla si Akamai
CDN dhe Amazon CloudFront janë gjithashtu në dispozicion për arritjen e
performancës më të mirë të mundshme [27]. Bashkëpunimet akademike dhe
industriale kanë qenë mjaft të suksesshme në reduktimin e ndjeshëm të vonesës së
1

edge computing - shtyn kufijtë e aplikacioneve, të të dhënave dhe shërbimeve larg nga nyjet
e centralizuar në ekstremet logjike të një rrjeti
2
data caching - një qasje efektive për të arritur përshkallëzim dhe performancë të lartë
3
data replication - të dhëna të njëjta të cilat ruhen në pajisje magazinimi të shumta
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rrjetit shkaktuara nga aplikacionet Web. Megjithëse optimizmi i përgjigjes nga ana e
klientit dhe vonesa e rrjetit janë të rëndësishme, nuk mund të garantohet performanca
e një aplikacioni Web nëse nuk është nën kontroll edhe përgjigja nga ana e serverit.
Ashtu siç aplikacionet Web vazhdojnë të bëhen akoma më komplekse, kuptohet që
koha e përgjigjes nga ana e serverit do të rritet. Pergjigja nga ana e serverit i referohet
kohës së qëndrimit të një kërkese në hyrje duke pritur për reagimin e serverit. Për
shembull, një aplikacion Web tipik përbëhet nga një shtresë logjike dhe nga shtresa e
të dhënave siç edhe është diskutuar në kapitullin e dytë. Shtresa logjike mund të
vendoset në një server aplikacion ndërsa shtresore e të dhënave shpesh vendoset në
një server të bazës së të dhënave. Përgjigja nga ana e serverit përfshin kohën e
ekzekutimit të kodit të aplikacionit në serverin e aplikacionit dhe kohën e nevojshme
për të ngarkuar të dhënat nga serveri i bazës së të dhënave.
3.4 Testimi i performancës në aplikacionet web
Testimi i performancës është një fushë e rëndësishme dhe në zhvillim e inxhinierisë
softuer.
Testet e performancës zbatohen për të matur performancën e aplikimit nën ngarkesa të
ndryshme, për të identifikuar problemet e performancës dhe pengesat, si dhe për të
verifikuar nëse një aplikim plotëson kriteret e vendosura mbi performancën. Kjo
zakonisht përfshin matjen e sistemit me një numër të ndryshëm përdoruesish
konkruent të simuluar, mbi periudha të zgjatura kohe, dhe me profile të ndryshme të
ngarkesës. Testimi i performancës ne aplikacionet web shpesh është anashkaluar apo
lënë jashtë fokusit. Vitet e fundit vihet re një interes në rritje si dhe janë kryer mjaft
studime në këtë fushë. Testet e performancës mund të zbatohen në mënyrë që të
identifikojnë pikën e ngopjes për një aplikim. Me pikë ngopje i referohemi shumës
maksimale së ngarkesës në një aplikacion web. Për çdo kërkesë të ndërlikuar, është e
rëndësishme që testimi të realizohet në fillim dhe në vazhdim, gjatë përdorimit të një
aplikacioni web. Kjo jo vetëm që lejon për të identifikuar problemet e performancës
që në fillim të ciklit të zhvillimit, duke mundësuar të korrigjohen gabime që në stadin
e fillimit, por ai gjithashtu ndihmon për të reduktuar kostot e ardhshme të
mirëmbajtjes të cilat zakonisht perbëjnë një pjesë të madhe të kostos totale të një
aplikacioni. Testimi i performancës përfshin monitorimin dhe regjistrimin e nivelit të
performancës gjatë ngarkimit të rregulltë, të ulët dhe të lartë. Ai teston sasinë e
përdorimit të burimeve sipas kushteve të përshkruara dhe shërben si bazë për të bërë
një parashikim të burimeve shtesë të nevojshme nëse do te duhen në të ardhmen.
Është e rëndësishme të theksohet se objektivat e performancës duhet të vendosen gjatë
fazës së planifikimit. Testimi i performancës zbatohet që të siguroj se këto objektiva
janë duke u përmbushur. Megjithatë, këto teste mund të zbatohen që në fazat fillestare
të zhvillimit te aplikacionit për të krahasuar rezultatet reale me ato të vendosura ne
objektiva. Testimi i performancës mund të përdoret gjithashtu për të shqyrtuar
përshkallëzimin, besueshmërin dhe përdorimin e burimeve të një aplikacioni web.
Përshkallëzimi është masa e cila tregon se si i përgjigjet aplikacioni në mënyrë
efektive shtimit të burimeve. Besueshmëria është masa e cila tregon se sa tolerancë ka
aplikacioni ndaj gabimeve.
3.5 Llojet e testimit të performancës
Perfomanca e një aplikacioni mund të shikohet në disa aspekte, për këtë arsye
kategorizohen disa tipe testimi performance:
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Testimi i performancës Ky lloj testimi përcakton ose vlerëson shpejtësinë,
përshkallëzimin, dhe qëndrueshmërin e sistemit ose te aplikacionit nën testim. Testimi
i performancës është i lidhur me nivelin e përdorimit te burimeve, arritjen e kohës së
përgjigjes, shfrytëzimin e masat që plotësojnë objektivat e performancës për
aplikacionin. Testimi i performances përfaqëson përmbledhjen e të gjitha
nënkategorive të tjera të testim lidhur me performancën.
Testimi nën ngarkesë Kjo nënkategori e testimit të performancës është e përqendruar
në përcaktimin ose vlerësimin e karakteristikave te performancës të sistemit ose
aplikacionit nën testim kur i nënshtrohet ngarkesave pune dhe volume ngarkese të
parashikuar gjatë ekzekutimit.
Testimi nën stres Kjo nënkategori e testimit të performancës është e përqendruar në
përcaktimin ose vlëresimin e karakteristikave të performancës të sistemit ose
aplikacionit nën testim ku i nënshtrohen kushteve përtej atyre të pritura gjatë
ekzekutimit. Testimi nën stres mund të përfshijë edhe teste të fokusuara në
përcaktimin ose vlerësimin e karakteristikave të performancës të sistemit ose
aplikacionit në provë, kur i nënshtrohen kushteve të tjera të vështira, të tilla si
memorie të kufizuar, hapësirë e pamjaftueshme në disk, apo dështim serveri. Këto
teste janë të projektuara për të përcaktuar se në çfarë kushtesh do të dështojë një
kërkesë, se si do të dështojë, dhe çfarë mund të monitorojne treguesit për të
paralajmëruar një dështim të afërt.
Për të verifikuar sjelljen e aplikimit sipas kushteve të ngarkesës normale dhe pikut
(momenti me numër maksimal të përdoruesëve) zakonisht aplikohen këto lloj testesh:
Testim ngarkese kryhet për të verifikuar nëse përmbushen objektivat e dëshiruara në
lidhje me performancën. Këto objektiva të performancës janë të specifikuara
paraprakisht në një marrëveshje të nivelit të shërbimit. Testimi nën ngarkesë kryhet në
mënyrë që të përcaktohet se si reagon aplikacioni nën ngarkesa të ndryshme, që do të
thotë nën ngarkesën normale, të ulët dhe të lartë. Ky testim mundëson matjen e kohës
së përgjigjes, fluksin, dhe nivelet e burimeve të shfrytëzimit, si dhe për të identifikuar
pika të thyera në aplikacionin web, duke supozuar se pika e thyer ndodh poshtë
gjendjes të pikut të ngarkesës.
Testim durimi kryhet për të ekzaminuar sjelljen e një aplikacioni nën ngarkesë të
moderuar. Testim durimi është një lloj testimi i performancës i fokusuar në
përcaktimin ose vleresimin e karakteristikave të performancës të aplikacionit në
testim nën një ngarkesë të moderuar në periudhë kohore të zgjatur.
Testim përshkallëzimi aplikohet për të ekzaminuar se si një aplikacion përshtatet për
të përballuar rritjen e ngarkesës (duke ju shrëbyer më shumë përdoruesëve) me
burime të shtuara. Testet e përshkallëzimit mund të zbatohen duke zhvilluar një ose
më shumë nga llojet e mësipërme të testimit të performancës kundrejt strukturave me
burime të ndryshme dhe krahasimin e rezultateve. Në qoftë se është vërejtur një rritje
e ndjeshme në performancën ose kapacitetin e aplikacionit si rezultat i shtimit të
burimeve në dispozicion, atëherë thuhet që sistemi ka një përshkallëzim të mirë.
Ekziston edhe analiza front-end e cila vëzhgon pasqyrimin e performancës nga ana e
klientit. Nga ana e klientit, çelësi për performancën e mirë është minimizimi i trafikut
në rrjet.
Teste të performancës zakonisht implementohen si një bashkësi gjuhësh që
ekzekutohen për të gjeneruar ngarkesën tek komponenetet e shënjuar në aplikacion.
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Kjo arrihet duke shfrytëzuar një numër makinash te injektuara me ngarkesë, secila
duke ekzekutuar nje komponent të veçantë nga bashkësia e testit. Shumica e mjeteve
aktuale të testimit të disponueshme lejojnë ekzekutimin e këtyre testeve të
shpërnadara në mënyrë të kordinuar. Megjithatë për skenare të vegjël është i
përshtatshëm një injektor i vetëm. Kjo pasi shumica e mjeteve të testimit të ngarkesës
mund të simulojnë në mënyrë efektive përdorues të shumtë në të njëjtën kohë edhe
nga një injektor i vetëm.
Skriptet e testit mund të jenë hartuar duke krijuar kode ose me regjistrim, me anë të
mjetëve të përshtatshme. Për aplikacionet web, shpesh skriptet janë regjistruar thjesht
duke ndjekur gjurmët e trafikut HTTP mes klientit dhe aplikimit me anë të një “proxy
server”.
Një “proxy server” është një server që vepron si një ndërmjetës për kërkesat që vijnë
nga klientët dhe kërkojnë burime nga serverat e tjerë. Në varësi të mjeteve të testimit
të përdorura, skriptet mund të jenë të strukturuar për të përfshirë teste kushtëzimi,
parameterizimin, elemenetët ciklik të testimit, etj. Skriptet mund të krijohen duke
përdorur gjuhë programimi te ndryshme, të tilla si XML, C ose Java, etj. Një pjesë e
rëndësishme e testimit të performancës është raportimi. Prandaj mjetet e testimit të
performancës duhet të ofrojnë gjithashtu mjete të analizës dhe mundesine e
eksportimit të rezultateve të marra nga testimi. Numri dhe cilësia e matësve të
regjistruar varet nga lloji i testit dhe mjetet e përdorura. Matës rezultatesh tradicional
për aplikacionet web zakonisht përfshijnë kohën e përgjigjes dhe statusin e përgjigjes
HTTP.
3.6 Mjetet e analizës së performancës
Analiza e performancës së një aplikacioni realizohet tradicionalisht nga mbledhja e të
dhënave të strukturuara në formën e matësve ose nga ekzaminimi i të dhënave të
pastrukturuara në formën e skripteve. Mjetet aktuale janë të përshtatëshme në analizën
e të dhënave të strukturuara si dhe në ato të pastrukturuara. Faza e përgatitjes së testit
përfshin përcaktimin, projektimin ndërtimin e mjedisit të testit dhe skriptin. Për të
përcaktuar kriteret e performancës për një aplikim, kërkesat e vendosura duhet të
përfshijnë karakteristika të performancës, të tilla si numri i përdorueseve në të njëjtën
kohë, skenarët tipikë të përdorimit, cilësinë e dëshiruar të shërbimit dhe maksimumi i
përdorimit të burimeve të serverit. Në një proçes formal, rezultati i këtyre
konsideratave është performanca e kerkuar. Përveç kësaj, ajo është shpesh e
nevojshme për të klientit dhe ofruesin e shërbimit për të nënshkruar një marrëveshje
në lidhje me nivelin e shërbimit të ofruar. Kjo marrëveshje është nje dokument i
detyrueshëm formal, i cili shërben si kriter pranimi i performancës në një aplikacion,
për të cilën është rënë dakord nga të dy palët, klientit dhe ofruesit te shërbimit. Më tej,
kërkesat e parapërcaktuara në lidhje me performancën përdoren për të hartuar një
strategji të testit të performancës. Kjo strategji paraqet një plan të nivelit të lartë për
testet e performancës. Strategjia e testimit përfshin zakonisht këto çështje: Hapësira e
veprimit, matësit, objektivat, profilet e ngarkesës, mjedisi i testimit, koha e veprimit,
të dhënat e testimit. Fushëveprimi përcakton shkallën në të cilën do të kryhet testimi i
performancës, duke përfshirë komponentët që do ti nënshtrohen testimit dhe tipet e
testit që do të ekzekutohen. matësit përcaktojnë kriteret që do të përdoren për të matur
performancën e sistemit. Matësit tradicional të aplikacioneve web përfshijnë kohën e
përgjigjes dhe fluksin. Matësit përkatës duhet të përcaktohen duke u konsultuar palët
e interesuara, në mënyrë të tillë që të realizohet tipi i testit i duhur. Objektivat
paraqesin arsyet për se kryehet testi i performancës. Objektivat tipike përfshijnë
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verifikimin e aftësisë së një aplikacioni web për të trajtuar një numër të caktuar
përdoruesish në të njëjtën kohë. Gjithashtu e rëndesishme është dhe vlerësimi i aftësis
në suportimin e ngarkesave të lartë për një periudhë të gjatë kohore, pa rrjedhje te
burimeve. Ashtu si matësit edhe objektivat duhen konceptuar duke u konsultuar palët
e interesit.
Mjedisi në të cilin do të aplikohet testimi duhet të jetë i ngjashëm me mjedisin e
prodhimit sa më shumë të jetë e mundur. Një mjedis testimi performance i pavarur jep
rezultate më të sakta derisa nuk është ndarë duke ndërhyrë në aktivitetet ose testimin e
prodhimit. Për fat të keq një mjedis i tillë nuk mund të jetë lehtësisht i disponueshëm.
Në këtë rast ekzekutimi i testit të performancës duhet të izolohet nga aktivitete të tjera
në mënyrë që të sigurohen rezultate të besueshme. Koha që një përdorues duhet të
“medoj” para ekzekutimit të një veprimi të veçantë, gjithashtu duhet të adresohet në
strategji. “Koha e mendimit” mund të ketë një efekt të thellë në ecurinë e testimit.
Nëse “koha e mendimit” është shumë e shkurtër apo shumë e gjatë mund të rezultojë
në rezultate të njëanshme të testimit, për shkak të normave të jashtëzakonisht të lartë
apo të ulët të transaksioneve. E fundit, por edhe kjo me rëndësi, të dhënat e testit të
performancës duhet të adresohen në strategji. Kjo përfshin diskutimin e të dhënave
dinamike si dhe konfigurimin e testimit të bazës së të dhënave. Testimi i të dhënave
duhet të jetë sa më shumë i ngjashëm me atë të prodhimit në mënyrë që të kemi
rezultate të besueshme. Prandaj nëse të dhënat reale të prodhimit janë të
disponueshme, atëherë ato duhet të përdoren. Nëse nuk janë të disponueshme, në këtë
rast duhet të gjenerohen sasi të mjaftueshme të të dhënave reale. Gjenerimi i të
dhënave për testim është një detyrë e veshtirë dhe kërkon kohë.
3.7 Mjete testimi open-source
3.7.1 Firebug
Firebug është një shtesë Firefox që mund të përdoret për analizën e performancës
front-end. Ai mundëson një numër punesh te zhvilluar front-end të aplikacionit web te
cilat jane si me poshte:
• HTML inspektim dhe redaktim
• CSS inspektim, redaktim dhe vizualizim
• JavaScript ekzekutim, debugging, profilizim dhe prerjet
• DOM (Document Object Model) inspektim
• Monitorim i trafikut në rrjet
Për qëllimet tona, pika e fundit është qartësisht më e rëndësishme. Monitorimi i rrjetit
Firebug lejon përdoruesit të ndjek kohën e përgjigjes për kërkesën HTTP, duke
monitoruar përdorimin “browser cache”, inspektojë përgjigjen që vjenë nga kërkesa
HTTP , dhe vizualizoj ngarkimin e plotë te një faqe web (nga dokumenti HTML
rrënjë të çdo burim i referuar) brenda një afati kohor.
3.7.2 YSlow
YSlow gjithashtu është nje shtesë e Firefox që integrohet shkëlqyeshëm me Firebug.
YSlow analizon dhe vlereson performancën front-end, dhe sygjeron mënyra për të
përmirësuar atë, duke u bazuar në një bashkesi rregullash të paracaktuara. Vleresimi
jepet nga A tek F, ku A tregon performancë më të mirë. YSlow gjithashtu ofron
pikëpamjet për inspektimin e burimeve individuale dhe statistikat e përgjithshme.
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3.7.3 Apache JMeter
Apache JMeter [48] është një mjet testimi i ngarkeses i bazuar ne Java. JMeter mund
të përdoret për të testuar ngarkesën e aplikacioneve mbi një shumëllojshmëri
protokollesh dhe ndërfaqesh programimi aplikacione duke përfshirë HTTP, SOAP
(Simple Object Access Protocol), JDBC (Java Database Connectivity), LDAP
(Lightweight Directory Access Protocol), JMS, POP3 (Post Office Protocol) dhe
IMAP (Internet Message Access Protocol). JMeter është një aplikim desktop i lehtë
me një ndërfaqe të thjeshtë grafike për përdoruesit. JMeter ekzekutohet në makinë
virtual Java, kështu që ajo është plotësisht i lëvizshëm nëpër arkitekturat e ndryshme
te makinave dhe sistemeve operative, dhe ka natyrshëm suport për “multithreading”
që do të thotë se testet mund të ekzekutohen me përdorues te simuluar të shumtë
konkruent brenda një komponeneti të vetëm. JMeter mundëson ekzekutimit e të gjitha
tipeve të testimit të performancës. JMeter përdor një format XML për të ruajtur fazat
e testimit, po ashtu edhe të dhënat si rezultat. Në lidhje me testimin e performancës së
një aplikacioni web, edhe pse JMeter simulon në mënyre efektive sjelljen e një
shfletuesi web ose më saktë të shfletuesëve të shumtë, JMeter nuk është një shfletues
web. Gjithashtu është për të theksuar se JMeter nuk merr HTML, nuk vlerëson fletët
stil dhe as nuk ekzekuton JavaScript. JMeter thjesht dërgon të njëjtat kërkesa HTTP
(dhe merr përgjigjet), ashtu sikurse bën një shfletues real, por përveç kësaj regjistron
kohën e përgjigjes, fluksin dhe të tjerë matës përkatës në të njëjtën kohë. Jmeter mund
të përdoret për të testuar performancën si në burimet statike ashtu edhe ne ato
dinamike si p.sh.foto, objekte Java, bazë të dhënash dhe pyetësor, skripte, servera, etj.
Mund të përdoret për të simuluar ngarkesë të lartë mbi një rrjet, server ose objekt për
të testuar forcën e tij apo për të analizuar performancën e përgjithshme në bazë të
llojeve të ndryshme të ngarkesës. Jmeter mund të aplikohet për të bërë një analizë
grafike të performancës ose për të testuar sjelljen e serverit, scriptit ose objektit nën
ngarkesë të lartë.
Përcaktimi i matësve
Në vlerësimin e performancës së një aplikacioni Web, një nga matësit më të përdorur
gjerësisht është koha e përgjigjes. Koha e përgjigjes përfshin disa komponentë.
Interesi është mbi komponentë të ndryshëm ose grup komponentësh. Për shembull,
përdoruesi kujdeset gjithmonë për kohën e përgjigjes përfundimtare të aplikacioneve
Web ndërsa ofruesit i japin më shumë vëmendje kohës së përgjigjes nga ana e
serverit. Një tjetër matës i rëndësishme për hostuesit është kostoja për hostimin e një
aplikacioni Web.
Ofruesit e aplikacioneve Web konsiderojnë kohën e përgjigjes si një matës me rëndësi
për të vlerësuar përvojën e përdoruesit [35]. Megjithatë, ajo nuk është domethënëse
për të matur kohën e përgjigjes të perceptuar nga klienti në server. ksniffer Një
monitorues trafiku nga ana e serverit i propozuar i cili mund të përcaktojë me saktësi
kohën e përgjigjes së një faqe të perceptuar nga klienti. ksniffer mëson klientit
aktivitetin e faqes që shfaqet duke analizuar paketat e rrjetit dhe rindërtimin e lidhjeve
TCP. Rrjedhimisht, ksniffer mund të kap karakteristika të rrjetit të tilla si humbja
paketash dhe vonesa. Në rast të degradimit të performancës, ofruesit e aplikacioneve
Web mund të përdorin ksniffer për të identifikuar burimin problemit në lidhje me
performancën dhe natyrisht të reagojnë.
Për të garantuar performancën e një aplikacioni web thelbesore janë mekanizmat e
përshkallëzimit. Logjikisht aplikacionet web përfshijnë dy aspekte: proçesimin e
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aplikacionit dhe menaxhimin e të dhënave. Prandaj, zhvilluesit zakonisht organizojnë
një aplikacion web në të dy shtresa, shtresën logjike e cila ekzekuton kodin e
aplikacionit, dhe një shtrese të dhënash që ruan dhe menaxhon të dhënat. Të dyja
shtresat duhet të jenë të përshkallëzuara pasi në të dy këto shtresa mund të hasen
probleme të performancës. Shtresa e të dhënave është thelbi i të dhënave intensive
aktuale në aplikacionet Web. Studimet kanë treguar se shtresa e të dhënave shpesh
mund të jetë pengesë në performancën e gjithë aplikacionit [36].
Kur ndërtohet një grumbull (cluster) baze të dhëna, nevoitet kopjimi i përmbajtjes së
bazës së të dhënave nëpër serverat e shumtë. Pyetesorët e lexuar mund të shpërndahen
nëper kopjet. Megjithatë, të gjithe pyetesoret e shkruar, pra Update, Delete, dhe Insert
(ndryshe pytesoret UDI), duhet së pari të ekzekutohen në bazën e të dhënave
"master", pastaj futen dhe ri-ekzekutuar në të gjithë "slave" e tjerë kopje. Kjo skemë
përsëritje master-slave ofron qëndrueshmëri të forta te të dhënave në të cilën
transaksionet e leximit (read-only) gjithmonë do të shohin gjendjen (pamjen) e fundit
të bazës së të dhënave [37]. Mirëpo, perderisa të gjithe pyetesoret UDI
domosdoshmërisht duhet te ekzekutohen fillimisht në bazën e të dhënave master,
përshkallëzimi i një grumbulli bazë të dhënash është i kufizuar nga kërkesa nëpër
master database. Mekanizmat e ripërtëritjes si ai Binary në MySQL mund të
zvogëlojnë koston e ri-ekzekutimit të pyetësorëve UDI por ata nuk mund të
zvogëlojnë koston e ekzekutimit në nyjen master.
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Kapitulli 4
Testimi i performancës në aplikacionet web
Roli kryesor i një mjeti testues i performancës së aplikacioneve web është të gjenerojë
ngarkesë. Ngarkesa përfaqësohet nga një numër përdoruesish që hyjnë njëkohësisht
në aplikacionin nën testim. Për shkak se testuesi vetëm i nxit këta përdorues, ata
quhen përdorues virtualë. Çdo përdorues virtual përfaqëson një përdorues individual
që punon me aplikacionin. Bashkëveprimi i këtyre përdoruesve me aplikacionin
konsiston në veprime të tilla si: klikimi tek një link ose hedhja e të dhënave në formë
web-i. Përshkrimi i ndërveprimit të përdoruesit që duhet të riprodhohet gjatë testit
quhet skenar testi. Skenari i testit mund të kombinojë të gjitha veprimet që një
përdorues mund të kryejë gjatë vizitës në aplikacion, p.sh., hapja e faqes kryesore,
lundrimi në rrjet, dhe mundësisht login dhe logout, ose vetëm një pjesë e vogël e saj,
p.sh., transferimi i të dhënave në një formë shumëfletëshe web-i. I gjithë sesioni i
testit përbëhet nga shumë përdorues virtualë që kryejnë një ose më shumë skenare dhe
mundësisht hedhjen e disa të dhënave në aplikacion. Numri i përdoruesve rritet
zakonisht gjatë sesionit të testit, dhe sesioni mbaron pasi koha e përcaktuar përfundon
ose reagimi i aplikacionit bëhet i papranueshëm sipas kriterit që përkufizohet në test.
Një tjetër rol i rëndësishëm i testuesit së performancës së aplikacioneve web është të
krijojë një raport për çfarë ndodhi gjatë sesionit të testit pasi sesioni të përfundojë. Ky
raport duhet të përmbajë informacion për ngarkesën e përdorur dhe informacion për
reagimin e aplikacionit. Pak a shumë, ngarkesa përshkruhet nga numri i përdoruesve
virtualë, ngarkesë kjo që përdoret për gjenerimin, ose nga numri i kërkesave të
dërguara në serverin e aplikacionit. Reagimi i aplikacionit më së paku përshkruhet
nga rastet e numrit të përgjigjeve dhe të gabimeve.
4.1 Kufijtë
Software-i përdoret për të nxitur përdoruesit që punojnë me aplikacionet web të masi
kufijtë e aplikacioneve të testuara dhe për të vënë në provë sjelljen e tyre nën një
ngarkesë ekstreme. Rezultatet e testeve të tilla përdoren për të përmirësuar
performancën e aplikacionit dhe për të provuar që projektet e zbatuara përputhen me
kufijtë e kërkuar.
Përderisa është një mjet testimi për të matur perfomancën, gjithashtu duhet që jetë në
gjendje të gjenerojë ngarkesë dhe për të krijuar më pas një raport për sesionin e testit.
Të gjenerosh ngarkesë ndaj një aplikacioni të web-it do të thotë të detyrosh shfletuesat
që të kërkojnë informacion nga serverat e aplikacionit dhe për t’i kthyer të dhënat
përsëri tek aplikacioni. Se çfarë informacioni do të kërkohet, se çfarë të dhënat do të
dërgohen dhe sesi duhet të veprosh me përgjigjen janë të përshkruara në skenaret e
testit. Këto skenare duhet të jenë në një formë të atillë që të lejojnë krijimin e
versioneve, d.m.th. mbledhjen në vend të të dhënave me mundësinë për të krahasuar
dhe për të kombinuar versionet. Ndërsa përdoruesit kanë mënyra të ndryshme sesi i
vënë në praktikë testimin e aplikacioneve, software-i duhet të lejojë krijimin e
degëzimit në ekzekutimin e testit bazuar në të dhënat e testit dhe në përgjigjet e
tërhequra nga aplikacionet e testuara. Skenarët e testit gjithashtu duhet të lejojnë
degëzimin e rastësishëm. Rezultatet e testimit të performancës së aplikacioneve web
që varen në bazën e të dhënave janë të ndjeshme ndaj të dhënave të dërguara për
shkak të grumbullimit të informacionit të fshehur në bazën e të dhënave. Pra,
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ngarkesa e duhur duhet të përmbajë sa më shumë shumëllojshmëri të dhënash që të
jetë e mundur me qëllim që të detyrojë bazën e të dhënave të vërë në përdorim një
pjesë tjetër të të dhënave. Për shkak se të dhënat janë të dërguara tek aplikacioni
nëpërmjet formave web, software-i duhet të jetë në gjendje që të manipulojë me
lehtësi zonat individuale dhe të transferojë tek ato të dhënat e testit. Kjo do të lejojë
shkurtimin e kohës që duhet për përgatitjen e skenareve të testit dhe për t’i bërë ato
më të lehta për t’u lexuar dhe për t’u mbikqyrur. Raportet e krijuara pas përfundimit të
sesionit të testit përmbajnë informacione për ngarkesën e gjeneruar dhe reagimin e
aplikacionit. Zakonisht kjo do të thotë shfaqje grafikësh apo lista vlerash. Për të
analizuar modele të parregullta në rezultatet e testeve do të ndihmonte transferimi i
dhënave të mbledhura në programe statistikore dhe nxjerrja e të dhënave.
4.2 Ndërveprimi me aplikacionet web
Megjithëse proçesi i kërkimit në web mund të duket i lehtë dhe i thjeshtë për
përdoruesin, ai mbulon komunikime të ndryshme midis shfletuesit dhe serverit.
Shfletuesat web ndërveprojnë me serverat e aplikacionit të web-it duke përdorur
kërkesat dhe përgjigjet. Për të hapur një faqe në shfletues, një kërkesë dhe një
përgjigje nuk është e mjaftueshme. Shfletuesi duhet të rikuperojë të paktën një faqe
(X)HTML dhe më pas të rikuperojë informacionet e bashkangjitura të tilla si, imazhet,
skriptet apo stilet. Për të shpejtuar proçesin dhe për të siguruar shpejtësinë, shfletuesat
shpesh e vendosin informacionin në kutinë e klientit dhe ruajnë modifikimin, datat
dhe kohën e tyre. Aplikacionet moderne të web-it shkojnë edhe një hap më tej. Kur
faqja hapet dhe përdoruesi lexon tekstin, është e mundur që të dërgohen në sfond
kërkesa asinkronike, pa ndonjë veprim të caktuar nga ana e përdoruesit. Të dhënat e
rikuperuara mund të përdoren për të përditësuar në mënyrë dinamike përmbajtjen e
faqes së hapur pa qënë nevoja për një refresh të plotë të faqes siç është bërë në të
kaluarën. Softwaret e testimit të performancës së aplikacioneve web duhet të jenë në
gjendje të stimulojnë komunikime të tilla dhe në të njëjtën kohë të ruajnë thjeshtësinë
dhe lehtësinë për skenaret e testit.
4.3 Analizë: Testet në web me ndihmën e software-it
Aplikacionet e web-it zakonisht janë të dizenjuara që të përballojnë njëkohësisht
ngarkesën e qindrave, madje edhe mijërave përdoruesve. Testimi i performancës për
aplikacione të tilla nuk mund të bëhet nga përdorues realë, sepse të tilla teste mund të
jenë shumë të vështira për t’u administruar dhe si rrjedhojë rezultatet mund të mos
jenë shumë produktive. Në situata të tilla, një alternativë mund të jenë testet e
realizuara me anë të software-ve. Në këtë kapitull analizojmë se çfarë rruge duhet të
ndiqet për të vendosur në praktikë një mjet testues dhe metodat e përdorura për
zbatimin e tij.
4.4 Gjenerimi i ngarkesës
Roli kryesor i testuesit të performancës web është të gjenerojë ngarkesë. Ngarkesa në
një aplikacion web gjenerohet duke nxitur ndërveprimin e rrjetit midis shfletuesit të
klientit dhe serverit të aplikacionit.
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4.5 Lidhja dhe shkëputja e lidhjes
Komunikimi midis një përdoruesi (shfletuesit të klientit) dhe një aplikacioni (serverit
të aplikacionit) ndodh nëpërmjet lidhjes së rrjetit TCP. Shfletuesi i klientit lidh
serverin e aplikacionit siç përkufizohet në adresën e internetit (URL). Kur të kryhet
lidhja, shfletuesi i klientit dërgon një kërkesë dhe pret për një përgjigje. Serveri i
aplikacionit e proceson kërkesën dhe i dërgon përgjigjen shfletuesit. Pasi përgjigjja të
transferohet, lidhja mund të shkëputet ose të rrijë e hapur për kërkesa të mëtejshme.
Krijimi i një lidhjeje e konsumon rrjetin dhe burimet e aplikacionit. Nëse shfletuesi i
klientit pret që të dërgojë më shumë kërkesa në serverin e aplikacionit, duhet të jetë
më i shpejtë të ripërdorë një lidhje ekzistuese. Situata më e zakonshme për
ripërdorimin e lidhjes është të kërkosh informacionin duke iu referuar një faqeje të
shkarkuar HTML (“informacione të bashkangjitura”, të tilla si imazhe apo stile).
Metodat e mundshme janë shkëputja e lidhjes pas çdo kërkese, mbajtja hapur e lidhjes
për të kërkuar informacionin e bashkangjitur dhe pas këtij veprimi ta shkëputësh
menjëherë, ose ta mbash lidhjen hapur për një kohë të gjatë dhe ta ripërdorësh nëse
një përdorues bën kërkesë gjatë kësaj kohe për një faqe të re nga i njëjti server. Në
rastin e shfletuesat të web-it, për shembull, që implementojnë lidhje të vazhdueshme
në HTTP3/1.1 apo zgjatime të Keep-Alive të HTTP/1.0, të cilët janë shfletuesa të
zakonshëm ditët e sotme, mbahet lidhja e hapur. Ndërsa ky fenomen ndikon në
performancën e serverit të aplikacionit, testuesi duhet të jetë në gjendje të ruajë dhe të
ripërdorë lidhjet me serverin e aplikacionit. E njëjta metodë ndiqet në mënyrë
standarte në shumicën e software-ve testues mundësinë për të mbylluar automatikisht
lidhjet pas çdo kërkese ose manualisht si një komandë në përkufizimin e testit.
Serverat e aplikacioneve web kanë një limit të vendosur për kohën maksimale midis
kërkesës dhe numrit maksimal të kërkesave të dërguara duke përdorur një lidhje me
qëllim që të shmangin problemet me numrin e lartë të proceseve të serverit për
klientët joaktivë. Për shembull, vlerat standarde për serverin web Apache (versioni
2.0) janë respektivisht 15 sekonda dhe 100 kërkesa. Nëse lidhjet do të mbaheshin të
hapura, testuesi do të ishte në gjendje të përcaktonte një lidhje të mbyllur pas një
limiti të tillë pa raportuar ndonjë defekt (error).
4.5.1 Lidhjet e shumëfishta të rrjetit
Një mënyrë tjetër e të shpejtuarit të proçesit të hapjes së një faqeje web për një
përdorues, është që shfletuesat web mund të hapin lidhje të shumëfishta të rrjetit. Një
shfletues mund të analizojë përgjigjen në proces e sipër, dhe kur grumbullohet një
përmbajtje e pjesshme, atëherë ai mund të kërkojë për informacionin e bashkangjitur.
Pra, shfletuesat mund të hapin lidhje të njëpasnjëshme dhe të bëjnë kombinimin me
kërkesa të shumëfishta duke përdorur një lidhje, siç edhe u përmend më lart. Klientët
që përdorin lidhje të vazhdueshme duhet ta kufizojnë numrin e lidhjeve të
njëpasnjëshme që ata ruajnë në çdo server – jo më shumë se dy lidhje. Ky limit jo
gjithmonë respektohet dhe zakonisht mund të ndryshohet në konfigurimin e
shfletuesit. Numri i lidhjeve të hapura mund të ndikojë performancën e serverit të
aplikacionit, kështu që testuesi që lejon lidhje të shumëfishta për një përdorues virtual
mund të përmirësojë më mirë ngarkesën e përdoruesit real.
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4.6 Rregullimi i trafikut dhe përdoruesit virtualë
Përdoruesit që punojnë me aplikacionin janë të lidhur me të ose duke përdorur
internetin ose linjat e brendshme të rrjetit. Sidomos në rastin e internetit, shpejtësia e
rrjetit mund të ndryshojë midis përdoruesve realë dhe mjedisit të testimit. Sa më e
ngadaltë të jetë lidhja, aq më e gjatë do të jetë koha e përgjigjes, veçanërisht për
informacione më të mëdha. Ndërsa ky rast mund të ketë ndikim në kohën e matur të
përgjigjes të aplikacionit, testuesi mund ta kufizojë transferimin e rrjetit për
përdoruesit individualë realë. Ky veprim quhet rregullim i trafikut. Kjo mund të
zbatohet duke matur shpejtësinë e rrjetit për përdoruesit realë virtualë në intervale të
rregullta, për shembull, një sekondë. Klasifikimi i testit mund të përmbajë
specifikimin e shpejtësisë së rrjetit për përdoruesit individualë, për shembull, si një
numër kilobajtësh për sekondë. Kur shpejtësia e matur për të dhënat e sapo marra
mund të jenë më e lartë se shpejtësia e specifikuar, vetëm një pjesë e të dhënave duhet
të lexohen nga rrjeti duke e lënë pjesën tjetër për më vonë, për shembull, intervali i
matur pasardhës. Pa rregullimin e trafikut, testuesi i lidhur me aplikacionin e testuar
me anë të një rrjeti lokal apo me një tjetër të një shpejtësie më të madhe, mund të
raportojë përgjigje më të shkurtra sesa ngarkesa e njëjtë e gjeneruar nga përdoruesit
realë të shpërndarë në internet.
Një testues aplikacioni web simulon përdoruesit realë në të njëjtën kohë që i
menaxhon shumë prej simulimeve të tilla. Secili prej tyre quhet një përdorues virtual.
Këta përdorues virutalë ndajnë një përkufizim testi të përbashkët me secilin prej
përdoruesve virtualë që punojnë ashtu siç specifikohet në njërin prej skenareve të
testit. Për shkak se testuesi duhet të ekzekutojë testin për të gjithë përdoruesit virtualë
të vendosur paralelisht, puna varet shumë prej aftësive shumëvepruese të sistemit
operativ ose ai mund të implementojë sipas mënyrës së tij.
4.7 Kërkesa
Komunikimi midis shfletuesit të klientit dhe serverit të aplikacionit përbëhet nga
kërkesat që dërgohen drejt serverit dhe përgjigjet që drejtohet në drejtim të kundërt.
Ky lloj komunikimi përdor protkollin HTTP me versionin aktual 1.1. Ky version u
publikua prej RFC 2068 në Janar 1997 dhe u përditësua më pas prej RFC 2616 në
Qershor 1999. Që prej asaj kohe, ai është vënë gjerësisht në zbatim në shfletuesat
web. Meqë shumë shfletuesa web përdorin versionin 1.1, testuesi duhet të vërë në
zbatim të njëjtin version. Në fakt, mospërqasja me këtë version mund të rezultojë në
pamundësinë e testimit të aplikacioneve web që janë ngritur si hoste virtualë.
Një kërkesë është një mesazh teksti i thjeshtë, që përfundon me një rresht bosh
(CRLF) dhe në disa raste me të dhëna shtesë për përdoruesin të cilat dërgohen drejt
aplikacionit. Rreshti i parë i kërkesës specifikon metodën që do të zbatohet, URL, dhe
versionin e protokollit. Metodat e mundshme janë GET, POST, HEAD, OPTIONS,
PUT, DELETE, TRACE, dhe CONNECT, nga të cilët vetëm dy të parët (ose tre)
përdoren në komunikimin e rregullt midis përdoruesve dhe aplikacioneve. Metodat
GET dhe POST janë një domosdoshmëri për pothuajse të gjitha aplikacionet e web-it,
prandaj testuesi gjithashtu duhet t’i vërë në zbatim. Ndryshimi midis GET dhe POST
është që i pari i dërgon të dhënat e përdoruesit si pjesë e URL-së, ndërsa POST i shton
të dhënat në fund të kërkesës. Të dhëna të tjera shtesë që mund të dërgohen me
kërkesat GET ose POST të cilat krijohen nga informacioni i përdoruesit që
prezantohet në format web. Ky informacion konsiston me emrin=vlerat, ku emrat
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merren prej formave web në përgjigje të faqes HTML dhe ku vlerat janë të dhëna të
mjaftueshme të cilat hidhen nga përdoruesi.
Duke filluar që nga rreshti i dytë, kërkesat mund të përmbajnë zonën për informacion
prezantues. Zona e informacionit të kërkesës i lejon klientit të dërgojë drejt serverit
informacion shtesë në lidhje me kërkesën dhe për vetë klientin. Këto zona luajnë rolin
si modifikues kërkesash. Versioni i tanishëm HTTP përkufizon më shumë se 40 zona
të ndryshme informacioni prezantues të cilat kontrollojnë lidhjen, sesionet,
përmbajtjen, grumbullimet e informacionit dhe autorizimin.
4.8 Përgjigjja
Sapo kërkesa të proçesohet prej aplikacionit, dërgohet përgjigjja. Është e njëjta gjë me
kërkesën – kodin e statusit, zonën e informacionit, linjat bosh dhe të dhënat (përbërja
e përgjigjes). Kodi i statusit përcakton nëse kërkesa është dërguar me sukses dhe më
pas klientit i kërkohet aktivitet i mëtejshëm, për shembull, riudhëzime apo nëse ka
ndodhur ndonjë gabim (error). Më së paku, testuesi duhet të jetë në gjendje të dallojë
kodin e statusit 200 (OK) me qëllim që ta lejojë testin të vazhdojë ekzekutimin e tij,
ashtu siç specifikohet në përkufizimin e testit. Për më tepër ai duhet të procesojë
kodet 301 (komplet jo aktiv), 302 (i gjetur), dhe 303 (tjetër) për të kërkuar
automatikisht faqet ku këto riudhëzime të drejtojnë për shkak se këto kode përdoren
shpesh në aplikacionet web. Kodet 4xx (gabime të klientit) dhe 5xx (gabime të
serverit) tregojnë që ka probleme me përkufizimin e testit, me aplikacionin ose me
vetë testuesin, dhe ato duhen të raportohen tek përdoruesi ose të llogariten si gabime
testi.
4.9 Përcaktimi i gabimit
Përgjigjet e sakta (me kodin e statusit 200) përmbajnë strukturën e informacionit të
kërkuar, qoftë kjo një faqe HTML apo një informacion i bashkangjitur. Edhe pse në
nivel HTTP-je kjo do të thotë ‘sukses’, në raste të tilla aplikacioni mund të dështojë.
Nëse aplikacioni do të kapte ndonjë gabim apo ndonjë përjashtim, ai do të dërgonte
një përgjigje të saktë që mund të përmbante një përshkrim të atij problemi. Bazuar
vetëm mbi kodin e statusit, nëse kërkesa është procesuar siç duhet apo jo, mund të
konsiderohet vetëm si një funksionalitet shumë bazik i testuesit. Një nivel më i
përparuar është përcaktimi i përgjigjes në mënyrë që komandat e testit të inspektojnë
përmbajtjen e saj. Një inspektim i tillë mund të kërkojë tek përgjigjja për të dhëna
specifike, si për shembull rezultate të parashikuara ose për ndonjë shenjë gabimi. Ky
kërkim nuk ka përse të njohë kuptimin e informacionit, por thjesht të kërkojë për
ndonjë pasojë apo shprehi të zakonshme.
4.10 Kompresimi
Për të siguruar shpejtësinë e rrjetit, HTTP lejon kompresimin e përgjigjes për ta
transferuar. Shfletuesi i klientit mund të informojë serverin e aplikacionit në zonën e
kërkesave rreth metodave me anë të të cilave ai mund të dekompresojë informacionin
(gzip, compress, apo deflate, metoda për të zvogëluar përmasat e një informacioni),
dhe serveri nga ana tjetër mund të kompresojë përgjigjen duke përdorur një nga ato
metoda para se t’ia kthejë klientit. Shfletuesat web zakonisht përdorin të paktën një
nga metodat e kompresimit dhe nëse serveri i aplikacionit është i konfiguruar që të
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kompresojë përgjigjet, ai do të përdoret në komunikimin me përdorues të vërtetë.
Proçesi i kompresimit mund të ketë një impakt mbi performancën e serverit të
aplikacionit, kështu që testuesi duhet ta njohë këtë proçes. Kjo do të thotë që të
dërgosh zonat e duhura për shkrimin e kërkesave dhe dekompresimin e të dhënave
nëse ato u janë ofruar komandave të testit.
4.11 Analiza
Përgjigjet që janë informacione HTML, JavaScript apo CSS mund t’iu referohen
informacioneve të tjera (të bashkangjitura). Shfletuesat web i kërkojnë automatikisht
këto informacione të bashkangjitura, vetëm në rast se janë të konfiguruar të mos
veprojnë në mënyrë të tillë. Prandaj, gjatë testeve të performancës duhet vepruar
njësoj. Kjo mund të realizohet ose duke i përfshirë të gjitha kërkesat e informacioneve
të tilla në përkufizimin e testit ose duke ndërhyrë tek testuesi në mënyrë që ai të
analizojë përgjigjen dhe t’u dërgojë automatikisht kërkesën. Mënyra e parë nuk
kërkon ndonjë funksionalitet të veçantë nga testuesi, por e dyta kërkon që software-i
ta njohë informacionin. Siç mund të parashikohet se çfarë të dhënash mund të
bashkangjiten me kërkesën, një testues që nuk mund të analizojë kërkesën gjithësesi
mund të jetë në gjendje të testojë aplikacione web. Analiza dhe kërkesa automatike
mund ta thjeshtojë krijimin e përkufizimit të testit, por ekzekutimi i tij do të kërkojë
më shumë burime nga klienti – analiza e kërkesës konsumon më shumë burime.
Prandaj analiza duhet kryer vetëm kur është e nevojshme dhe e kërkuar nga
përkufizimi i testit. Shumica e testeve janë në gjendje të analizojnë automatikisht
përgjigjet HTML dhe të kërkojnë informacionet e bashkangjitura, nëse udhëzohen që
të veprojë kështu. Analizimi i përgjigjeve HTML mund të shkojë edhe më tej –
testuesi mund të lejojë komandat e testit që të kenë hyrje në përgjigjen e plotë si një
dokument i strukturuar DOM. Kjo mund të ishte e dobishme për të përdorur të dhëna
specifike nga përgjigjja në ekzektimin e testit pasardhës.
4.12 Memorizimi
Aplikacionet web konsistojnë në dy tipe përmbajtjesh– statike dhe dinamike.
Përmbajtja statike zakonisht grumbullohet si informacion (files) në serverin e
aplikacionit, kurse përmbajtja dinamike prezantohet prej skripteve (CGI, PHP, ASP,
JSP, etj.). Serveri i aplikacionit dergon kohën e modifikimit të përmbajtjes statike me
secilën përgjigje, dhe për shkak se ky fakt nuk ndryshon midis kërkesave, mund të
memorizohet tek klienti. Zakonisht shfletuesat web veprojnë kështu dhe kur bëhet
kërkesë për përmbajtjen e memorizuar, zona e informacionit të kërkesës është e
përfshirë me kohën e memorizuar të modifikimit. Nëse serveri nuk ka përmbajtje më
të re, atëherë përgjigjja e tij do të jetë me kodin e statusit 304 (i pa modifikuar). Kjo e
shpëton performancën e serverit dhe shpejtësinë e rrjetit. Grumbullimi në memorie
është diçka shumë e zakonshme për informacionin e bashkangjitur – imazhet, skriptet
dhe stilet. Faqet HTML shpesh gjenerohen duke qënë qendra e aplikacioneve
interaktive web. Në të tilla raste, shfletuesit web tek përdoruesit realë e tërheqin
përmbajtjen statike vetëm një herë dhe përgjigjet e mëpasshme nuk do ta kenë përsëri
përmbajtjen. Meqë ky fakt mund të ketë ndikim tek performanca e serverit të
aplikacionit, testuesi do të gjenerojë një ngarkesë më reale me aftësinë për të
memorizuar përmbajtjen statike. Fatkeqësisht, kombinimi i analizës së përgjigjes me
memorizimin e informacionit mund të nxjerrë një problem: ndërsa për përmbajtjen e
paanalizuar mjafton thjesht për të memorizuar kohën e modifikuar, një përgjigje e
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analizuar duhet të memorizohet në të gjithë tërësinë e saj. Në rast të kundërt,
proçesimi i një komande testi do të ishte i pamundur për të pasur hyrje në të dhënat që
janë tërhequr vetëm për herën e parë. Metoda bazë do të ishte memorizimi veçmas i të
dhënave për secilin përdorues virtual. Megjithatë, meqë të gjithë përdorin të njëjtin
aplikacion, atëherë që të gjithë mund të tërheqin të njëjtën përmbajtje statike. Kjo
përmbatje mund të ndahet midis tyre duke kufizuar kështu sasinë e memorizuar të të
dhënave. Secili prej përdoruesve virtualë do ta ketë memorien e vetë përsëri me një
listë të dhënash që tashmë qëndrojnë të memorizuara dhe referencat për këto të dhëna
në memorien globale për të bërë të mundur nxjerrjen e përmbajtjes prej atyre të
dhënave. Aplikacionet që janë nën testim gjenerojnë faqe HTML që janë në progres,
kështu që asnjë prej tyre nuk mund të memorizohet. Me vënien në praktikë të analizës
së Java Script-it apo CSS-së në të ardhmen, memorizimi i këtij informacioni do të
ishte i aryeshëm, por ndërsa janë ende të pa analizuara, nuk është nevoja për t’i
memorizuar. Megjithatë, koha e modifikuar e tyre është memorizuar dhe gjatë
gjenerimit në proçes, ato dërgohen tek serveri i aplikacionit. Software-i, duke i
referuar aplikacionit, vepron si shfletuesat e përdoruesve realë.
4.13 Sesionet
Komunikimi HTTP zakonisht është pa status (referohet serverave që trajtojnë çdo
kërkesë si një transanksion të pavarur). Për shkak se shumë aplikacioneve web u
duhet të gjurmojnë përdoruesit ndërsa këta të fundit punojnë me aplikacionin (zona),
u zhvilluan tre metoda kryesore: (1) Zonat e fshehura të formës, (2) Rishkrimi URL
dhe (3) kukis4 (të dhëna mbi përdoruesin e kompjuterit). Kjo lejon mbarëvajtjen e një
lidhjeje midis kërkesave pasardhëse të kryera ndaj serverit të aplikacionit prej një
përdoruesi. Sapo një përdorues lëshon një kërkesë nga aplikacioni që në herën e parë,
i jepet një identifikues sesioni i veçantë.
Zonat e fshehura të formës
Metoda e zonave të fshehura të formës është përdorur për aplikacionet e thjeshta web
dhe për serverat që nuk ofrojnë metoda të tjera. Kjo metodë mundëson gjurmimin e
një përdoruesi që i duhet të lundrojë midis faqeve duke përdorur format web. Sa herë
që një përdorues e dërgon formën, aplikacioni gjeneron një faqe të re që përmban një
formë tjetër (veçmas nga përmbajtja e zakonshme), me një zonë të fshehur që përmba
një identifikues sesioni. Përdorimi i kësaj metode është shumë i kufizuar dhe përdoret
vetëm për të gjurmuar vetëm pak kërkesa të njëpasnjëshme, jo për të gjithë sesionin.
Nëse testuesi është në gjendje që të procesojë formën web dhe të përdorë
informacionin në kërkesën pasardhëse, atëherë ai e mbështet këtë lloj gjurmimi të
sesionit.
Rishkrimi URL
Një tjetër metodë për gjurmimin e sesionit është quajtur si rishkrimi i URL-së. Në
këtë metodë, identifikuesi i sesionit transferohet si një parametër i kërkesave GET.
Çdo URL në përgjigje që kërkon gjurmimin e sesionit përmban identifikuesin e
sesionit, për shembull, faqja. jsp?sessionid=xxx. Kjo lejon gjurmimin e sesionit pa
4

Cookies i referohet një pakete informacioni të dërguar nga një server HTTP drejt një shfletuesi web
mbarëbotëror
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qënë nevoja për format web edhe pse sesioni i identifikuar transferohet si një
parameter i formës web. Për të mbështetur rishkrimin URL, testuesi duhet ose ta
identifikojë sesionin automatikisht dhe t’ia bashkangjisë të gjitha kërkesat ose
navigimi duhet të kryhet duke përdorur linket për përgjigjen. Nëse përkufizimi i testit
përmban emrin e identifikuesit të sesionit, zbuluesi automatik nuk është i vështirë për
t’u vendosur në praktikë. Nëse testuesi është në gjendje që të analizojë përgjigjen
HTML dhe të lejojë përkufizimin e testit që të ketë hyrje tek listat e linkeve në
përgjigje, atëherë edhe rishkrimi URL gjithashtu mund të mbështetet.
Informacioni personal mbi përdoruesin e komjuterit (cookies)
Një metodë shumë e përhapur sot për gjurmimin e sesionit është përdorimi i të
ashtuquajtuarve kukis (cookies). Për këtë nuk kërkohet ndonjë ndryshim për HTMLnë e gjeneruar dhe zakonisht implementohet në kodin e serverit. Sapo një përdorues
kërkon të dhënat nga serveri i aplikacionit një kukis që përmban sesionin e
identifikuar dërgohet në zonën e përgjigjes. Më pas shfletuesi web e memorizon dhe e
dërgon në të gjitha kërkesat pasardhëse në server. Pastaj aplikacioni mund të ketë
hyrje në vlerën e kukis dhe të identifikojë sesionin dhe përdoruesin. Një testues pa
mbështetjen e kukis nuk do të jetë në gjendje të testojë shumicën e aplikacioneve web
që varen në gjurmimin e sesionit.
Verifikimi
Shumë aplikacione web i ofrojnë ose madje i kërkojnë përdoruesit që të verifikojë
(log in) me qëllim që të punojnë me aplikacionin. Verifikimi mund të implemetohet
në HTTP ose në nivelin aplikacioni. Verifikimi HTTP është i pozicionuar në
konfigurimin e serverit të aplikacionit. Nëse kërkohet një URL e mbrojtur, serveri
përgjijget me kodin e statusit 401 (i pa autorizuar) dhe shfletuesi i web-it i kërkon
përdoruesit që të vendosë kredencialet. Pastaj shfletuesi do të shtojë edhe një zonë të
prezantimit të kërkesës. (Ka mënyra të ndryshme të verifikimit HTTP – Basic, Digest
dhe NTLM.) Për shkak se shfletuesi i ruan kredencialet derisa të mbyllet, duke i
penguar përdoruesit që të dalin, aplikacioni nuk ka asnjë kontroll mbi emrin e
përdoruesit (username) dhe fjalëkalimin (password) kështu që verifikimi opsional dhe
regjistrimi tek nuk është i mundur. Si rezultat, kjo metodë nuk gjendet shpesh në
aplikacionet interaktive web. Verifikimi i nivelit të aplikacionit është në fakt një
formë e rregullt web-i që i dërgohet aplikacionit dhe më pas hyrja (aksesi) gjurmohet
me një identifikues sesioni. Nëse testuesi i pranon format web dhe llojin e gjurmimit
të sesionit të përdorur nga aplikacioni, atëherë mund të realizohet verifikimi. Meqë
ekzistojnë lloje të ndryshme verifikimi dhe gjurmimi të sesionit, testuesi duhet të jetë
në gjendje të adaptojë të njëjtat lloje si aplikacioni. Lloji më i hasur që përdoret është
verifikimi i nivelit të aplikacionit..
4.15 Proçeset dhe veprimet e shumëfishta
Sistemet operative zakonisht ofrojnë dy mënyra të shumëfishta – proçeset dhe lidhjet
e shumëfishta në një proçes. Metoda e proçeseve është më e lehtë për të manovruar
midis platformave, por sikronizimi dhe komunikimi midis proçeseve është më i
komplikuar. Proçeset e shumëfishta mund të jenë më të lehta për t’u shpërndarë tek
shumë kompjutera. Metoda e lidhjeve të shumëfishta mund të shpëtojë burimet, për
shembull, duke ndarë memorien, por implementimi i tij zakonisht kërkon librari
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shtesë që mund të kufizojnë transferimin. Komunikimi midis lidhjeve të shumëfishta e
kufizon përdorimin e tij vetëm tek një kompjuter, por është më i shpejtë sesa shumë
metoda komunikimi ndërproçesor.
Një proçes, një lidhje
Implementimi duke përdorur një proçes dhe një lidhje kërkon që sofware-i të
regjistrojë të gjitha lidhjet dhe shkëputjet e rrjetit. Kjo e komplikon implementimin,
por mund të jetë më i shpejtë sesa metodat e tjera sepse mund të presë për të gjitha
veprimet duke përdorur vetëm një thirrje sistemi duke mos pasur nevojë për
komunikim me proces apo lidhje të brendshme, si edhe pa pasur nevojën e
sikronizimit. Kjo metodë ka një disavantazh të rëndësishëm: thirrjet që nuk e
bllokojnë sistemin duhet të përdoren dhe të gjitha veprimet që zgjatin më gjatë duhet
të ndahen në pjesë më të vogla dhe të planifikohen veçmas. Në të kundërt koha e
matur e përgjigjes mund të mos jetë e përpiktë për shkak se software-i do t’i proçesojë
përgjigjet më vonë sesa koha kur ato mbërrijnë. Një problem tjetër është që software-i
nuk do të jetë në gjendje të përdorë më shumë sesa një CPU (njësi proçesimi
qendrore), fakt që e kufizon aftësinë e tij për të gjeneruar ngarkesa më të larta.
Proçeset që kryejnë shumë detyra kërkojnë komunikim më të komplikuar proçesi të
brendshëm dhe konsumojnë më shumë burime. Metoda një proçes – një lidhje mund
të jetë shumë e vështirë për t’u vendosur në praktikë, kështu që implementimi mund të
mos përqendrohet në testimin e performancës, por në planifikimin dhe kontrollin e
sinjalit (switching).
4.16 Ngarkesa e shpërndarë
Për të gjeneruar ngarkesa shumë të larta, një kompjuter nuk mjafton. Kështu ngarkesa
duhet të gjenerohet nëpërmjet më shumë kompjuterave dhe kjo nënkupton më shumë
proçese. Të gjitha proceset duhet të sikronizohen dhe rezultatet duhet të dalin së
bashku. Në testimin e shpërndarë, një kompjuter zakonisht është i dedikuar për të
kontrolluar ekzekutimin e të ashtuquajturve agjentë të tjerë që gjenerojnë ngarkesë.
Përkufizimi i testit mund të proçesohet në një vend, për shembull, kompjuteri desktop
i përdoruesit dhe më pas shpërndarë tek agjentët, për shembull, kompjuterat e largët.
Për të siguruar shpejtësinë e rrjetit dhe zvogëlimin e përdorimit të CPU-së tek
agjentët, do të ishte më mirë që të grumbulloheshin rezultatet gjatë ekzekutimit të
testit në mënyrë lokale dhe t’i transferosh ato tek proçesi i kontrollit pasi të përfundojë
gjenerimi i ngarkesës. Kjo kërkon sinkronizimin e kohës së kompjuterit, për shembull,
duke përdorur NTP9.
4.17 Koha e “të menduarit”
Gjatë ekzekutimit të testit, kërkesat nuk gjenerohen gjatë gjithë kohës. Përdoruesit
realë lexojnë përmbajtjen e faqes së hapur ose hedhin të dhëna në format web. Këto
pauza janë quajtur “kohë të menduari”. Këto kohë të menduari mund të përkufizohen
në test si të njëjtat midis të gjitha kërkesave ose të përdoren si komanda specifike në
përkufizimin e testit, me përdoruesin që vendos kur të ndërhyhet me kohën e të
menduarit. Ky përkufizim mund të jetë statik me të njëjtën kohë të menduari për
secilin përdorues virtual dhe ekzekutimi të testit ose mund të jetë dinamik me një
shpërndarje të specifikuar probabiliteti. Përveç këtyre, mund të përdoret një
shpërndarje normale, sidomos nga aparatet që regjsitrojnë përkufizimin e testit duke
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monitoruar aktivitetin e përdoruesit real. Kohët e matura të të menduarit mund të
përdoren, pra, si mjete. Se cila nga shpërndarjet e probabilitetit që e përshkruan më
mirë përdoruesin real dhe që duhet të përdoren në përkufizimin e testit varen nga
skenari i testit. Testuesi duhet të ketë një mënyrë për të kufizuar kohën e të menduarit
dhe duhet të implementojë të paktën kohët dinamike të të menduarit. Në të kundërt, të
gjithë përdoruesit virtualë do të mbajnë të njëjtin ritëm dhe ngarkesa nuk do të
ndryshojë, ashtu siç do të ndodhë edhe me përdoruesit realë.
4.18 Periudha produktive
Kur ndodh gjenerimi i ngarkesës së qindrave apo mijërave përdoruesve virtualë, ata
nuk mund të fillojnë të gjithë në të njëjtën kohë. Kjo mund të shkaktojë probleme në
performancë për vetë softwarin testues, por më e rëndësishmja, për vetë aplikacionin e
testuar. Në Protokollin e Kohës së Rrjetit 9 (NTP) – protokolli për sinkronizimin e
orëve të sistemeve kompjuterike mbi jetën reale të të dhënave të ndara në grupe dhe
vonesave te ndryshueshme të rrjetit, ngarkesa rritet me kalimin e kohës, sapo
përdoruesit e rinj lidhen me aplikacionin. Testuesi, pra, duhet të jetë në gjendje të
arrijë numrin e dëshiruar të përdoruesve virtualë pas një periudhe kohe. Kjo rritje e
kontrolluar e numrit të përdoruesve virtualë quhet periudha produktive, e cila mund të
implementohet duhe përkufizuar numrin final të përdoruesve virtualë të kombinuar
ose me gjatësinë e periudhës produktive ose me rritjen në numër të përdoruesve
virtualë në kohë, për shembull, tre përdorues të rinj virtualë çdo dy sekonda. Aparati,
pra, do të rrisë vazhdimisht numrin e përdoruesve virtualë deri të arrijë numrin final.
Nëse përkufizimi i testit e lejon ndalesën e ekzekutimit të testit pas kohës së
përkufizuar më parë, ose kur numri i gabimeve (errors) apo i kohës së përgjigjes të
ketë arritur një limit të caktuar, testi mund të fillohet pa vendosur limitin e sipërm mbi
numrat e përdorueve virtualë. Kjo metodë mund të përdoret për të gjetur maksimumin
e numrit të përdoruesve që aplikacioni mund të përballojë, ndërsa llogarit nga ana
tjetër kohë e arsyeshme e përgjigjes ose shkallën e gabimit.
4.19 Raportimi
Një tjetër detyrë e testuesit për matjen e performancës së aplikacionit web është të
krijojë një raport për atë çfarë ndodh gjatë sesionit të testit. Bazuar në këtë raport,
është e mundur vlerësimi i sesionit të testit dhe reagimi i aplikacionit të testuar nën
ngarkesë.
Një raport testi është i krijuar nga vlerat e matura gjatë sesionit të testit. Këto vlera
ose përshkruajnë ngarkesën e gjeneruar ose reagimin e aplikacionit. Ndërsa e para
kontrollohet nga aparati dhe përkufizimi i testit, i dyti varet nga aplikacioni dhe
mjedisi i testit, për shembull, linjat e rrjetit. Një kombinim i vlerave për të dy llojet
dhe varësinë e mundshme të tyre përshkruan performancën e aplikacionit.
4.20 Ngarkesa e gjeneruar
Ngarkesa e gjeneruar nga testuesi i performancës mund të përshkruhet me kohën e
shpenzuar që prej fillimit të testit, numrin e përdoruesve virtualë, numrin e lidhjeve të
hapura, numrin e kërkesave të dërguara ose numrin e kërkesave që në të njëjtën kohë
presin për një përgjigje.
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4.21 Koha e përgjigjes dhe matja e kohës
Vlera bazë që përshkruan sjelljen e aplikacionit të testuar është koha e përgjigjes.
Vlerat e tjera që nuk mund të maten janë numrat e gabimeve që ndodhin gjatë sesionit
të testit apo masës së një përgjigjeje. Gabimet mund të llogariten duke kontrolluar
kodet e statusit të përgjigjeve dhe duke kontrolluar përmbajtjen e përgjigjes, siç
përshkruhet më sipër.
Siç kemi diskutuar, komunikimi midis shfletuesit të klientit dhe serverit të
aplikacionit konsiston nga hapja e lidhjes së rrjetit, kërkesës, përgjigjes dhe mbylljes
së mundshme të lidhjes së rrjetit. Ndërsa mbyllja e lidhjes nuk mund të llogaritet nga
përdoruesi dhe nuk është e rëndësishme për të, nuk ka se përse të matet. Kur hyn në
më shumë detaje, interes ka mbi pikat e rëndësishme të përmendura më poshtë të
llogaritura në kohë:
1. Koha operacionale: Koha e shpenzuar që prej fillimit (momenti që software-i
përgatitet të kërkojë një informacion) dhe derisa emri host i serverit të aplikacionit të
ndalojë.
2. Koha e lidhjes: Koha që shpenzohet derisa të krijohet lidhja me hostin e largët.
3. Koha para transfertës: Koha që shpenzohet derisa kërkesa të dërgohet plotësisht
drejt serverit.
4. Fillimi i kohës së transfertës: Koha që shpenzohet derisa arrin bajti (byte) i parë i
përgjigjes.
5. Koha totale: Koha që shpenzohet deri në transferimin e përgjigjes. Sapo
shfletuesat web fillojnë të shfaqin përmbajtjen e përgjigjes gjatë transfertës kur ata
kanë informacion të mjaftueshëm, një përdorues mund ta kuptojë fillimin e kohës së
transfertës dhe kohën totale. Këto dy kohë ndikojnë të kuptuarin e përdoruesit rreth
aplikacionit, prandajnë këtë rast duhet të vihen në përdorim testuesi. Nëse një lidhje
është ripërdorur, koha operacionale dhe koha e lidhjes janë zero sepse kjo tashmë u bë
prej një kërkese të mëparshme. Koha operacionale, koha e lidhjes dhe koha para
transfertës janë pjesë e fillimit të kohës së transfertës për përdoruesin, dhe kur një nga
këto të treja rritet, do të ketë ndikim tek kohët që do të pasojnë më pas. Matja e këtyre
kohëve mund të ndihmojë në gjetjen e problemeve në pjesët e padukshme të
aplikacionit, të tilla si serveri ose konfigurimi i sistemit operativ. Për shembull, një
kohë tejet e zgjatur e një lidhjeje mund të tregojnë që testi ka arritur limite të larta për
të hapur lidhje rrjeti ose një numër proçesesh. Matja e këtyre kohëve është një vlerë e
shtuar për testuesin.
Koha e ngarkimit të faqes
Në paragrafin e mësipërm, matjet e kohës u përshkruan në lidhje me palët individuale
të kërkesave dhe përgjigjeve, për shembull, koha për hapjen e lidhjes me qëllim
tërheqjen e një përgjigje. Kur një shfletues web-i shfaq një faqe, ai nuk përdor vetëm
informacionin me vetë përmbajtjen e faqes, por edhe të dhënat e bashkangjitura. Koha
për të tërhequr faqen dhe të gjitha të dhënat e bashkangjitura quhet ngarkimi i faqes
ose koha e transaksionit. Testuesi që e analizon përgjigjen dhe që në mënyrë
automatike i kërkon të dhënat e bashkangjitura mund ta masë këtë kohë, për shkak të
njohurisë që kërkesat e mëpasshme janë të lidhura me kërkesën e vetë faqes.
Software-ët e tjerë u duhen t’i sigurojnë përdoruesit komanda specifike që mund të
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përdoren për të përkufizuar shkallën e kërkesave që lidhen së bashku – një
transaksion, në gjendje për ta matur. Një alternativë tjetër është të përdorësh një
komandë të ndryshme për të kërkuar në mënyrë manuale të dhënat e bashkangjitura
dhe software-in që mund të kombinojë kërkesën për faqen dhe kërkesat e mëpasshme
për të dhënat e bashkangjitura. Në fakt kjo e përkufizon automatikisht një transaksion.
Matjet e sakta të kohës
Kohëzgjatjet e matura mund të jenë vetëm pak milisekonda. Megjithëse sistemi i
rregullt për masën e kohës, për kohën aktuale, duhet të ketë përpikmërinë e 1
milisekonde, të paktën tek window-si është rreth 10 milisekonda. Saktësi më e mirë
mund të arrihet duke përdorur matjen e procesorit – software-in që tregon ditën dhe
orën. Me procesorë që punojnë me shpejtësi gigaherci, saktësia e arritur është në
nanosekonda. Shumë arkitektura e ofrojnë mundësinë që këto numërues të lexohen,
ashtu siç mund të shihen në listën e platformave të mbështetura nga libraria PAPI
(Performance Application Programming Interface) - një nga libraritë që mund të
përdoret për të lexuar numëruesit. Meqë shumë prej sistemeve operative në platformat
e tjera ofrojnë saktësinë në të kufirin e të paktën 1 milisekonde, mjafton për të
përdorur ndërhyrjet e sistemit për të matur kohën në sisteme të tilla. Koha matet në
brendësi nga sistemi operativ dhe libraritë e sistemit edhe për pauzat e aplikacionit.
Kur testuesi pret një periudhë të të menduari, ai mund të “flejë” (të qëndrojë në pauzë)
duke përdorur ndërhyrjen e sistemit. Rezolucioni kohës së pauzës është i bazuar mbi
rezolucionin e matësit kohor të sistemit, për shembull, 10 milisekonda për Linux 2.4
kernel dhe 1 milisekondë për Linux 2.6 kernel. Koha shtesë duhet të numërohet për
veprimin në kthim, e cila mund të zgjasë 10-30 milisekonda për arkitekturën x86.
Software-t që përdorin një linjë ndarëve mund të punojnë lehtësisht me një rezolucion
prej 10 milisekonda, madje edhe më keq ndërsa koha e të menduarit mund të vepronte
në një rank sekondash ose më shumë. Software-t që ekzekutojnë më shumë përdorues
virtualë në një linjë kanë pauza më të shkurtra, ndërsa ata presin për një periudhë
kohore midis dy kërkesave të njëpasnjëshme të dy përdoruesve të ndryshëm virtualë.
Me një numër të lartë përdoruesish virtualë, mund të ketë një moment në milisekonda,
kështu që software-it do i duhet të përdorë kohëmatës me një rezolucion të lartë.
4.22 Monitorimi i burimit dhe mënyra të monitorimit
Koha e përgjigjes së aplikacionit të testuar përshijnë kohën e nevojshme për
transferimin e kërkesave dhe përgjigjeve nëpërmjet rrjetit dhe proçesimin e tyre me
anë të software-it. Kur rrjeti nuk është i ngarkuar dhe kompjuteri që vë në veprim
software-in përgjigjet shpejt, ky shpenzim operativ krijon vetëm një pjesë shumë të
vogël të kohës së përgjigjes. Ndërsa ngarkesa e gjeneruar rritet, po kështu rritet edhe
rrjeti, CPU-ja dhe përdorimi i memories mbi klientin. Për të shmangur ndikimin mbi
rezultatet e testit me performancën e rrjetit ose klientit, këto burime duhet të
monitorohen. Nëse përdorimi i CPU-së, memories apo shpejtësia e rrjetit arrin limitet
e veta, për shembull, konsumon më shumë se 80 për qind të burimeve, rezultatet e
testit mund të ndikohen dhe testi duhet ripërsëritur me një ngarkesë më të ulët ose në
një mjedis me një CPU më të shpejtë, më me shumë CPU ose memorie, ose me një
lidhje rrjeti më të shpejtë. Serveri apo serverat e aplikacionit monitorohen mbi kohën
e përgjigjes. Megjithatë, nëse aplikacioni nuk performon siç pritet, mund të jetë
ndihmë për të monitoruar edhe burimet e serverit. Monitorimi i serverit mund të
ndihmojë për të identifikuar bllokimet e hardware-it tek serveri i aplikacionit, të tilla
si mungesa e memories në sistem. Nëse grupi i implementimit vendos të përmirësojë
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performancën e aplikacionit me një përforcim (upgrade) të hardware-it, monitorimi i
serverit mund të jap udhëzime se cila pjesë e sistemit duhet të përforcohet.
Monitorimi mund të kryhet nga përdoruesi duke përdorur testin ose me anë të vetë
software-it. Përdoruesi mund të monitorojë klientin ose serverin me anë të mjeteve të
sistemit operativ. Mënyra më e zakonshme për të monitoruar aparatet e bashkangjitura
në rrjet është përdorimi i SNMP-s. SNMP-ja ekspozon të dhënat e menaxhimit në
formë variablash në sistemet e menaxhimit, të cilat përshkruajnë konfigurimin e
sistemit. Këto variabla, për shembull, shërbimi CPU, pjesa e memories virtuale dhe
fizike ose përdorimi i rrjetit mund të investigohen duke menaxhuar aplikacionet.
Meqë ekziston një implementim SNMP për shumë platforma, mund të përdoret për të
monitoruar shumicën e aplikacioneve web dhe klientët e testit. Net-SNMP-ja ofron
një librari komplekse që mund të përdoret tek testuesit.
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Kapitulli 5
5.1 Metrikët e performancës
Disa vite më parë përdorimi i wild word web ishte i limituar në atë që ofronte ndërsa
sot është era e web ku çdo gjë realizohet ndërmjet tij. Organizatat jo vetëm ju
sigurojnë klientëve të tyre shërbime online por gjithashtu përdorin tërësisht këtë
platformë për bizneset e tyre. E rëndësishme në suksesin e këtij shërbim online është
përvoja e përdoruesit. Performanca e ulët e aplikacioneve web ka një ndikim të
drejtpërdrejtë në performancën e biznesit. Sipas studimeve të fundit nëse koha e
përgjigjes së një faqe është më tepër se 3 sekonda përdoruesit e abandonojnë duke
shkaktuar humbje për bizneset për shkak të performancës së ulët të aplikacioneve
web.
Testimi i performancës kryhet për të siguruar se aplikacioni në testim do të
përmbushë atë çka presin përdoruesit. Bazuar në rezultatet e aktivitetit të testimit të
performancës, veprimet e kërkuara janë marrë për të mbushur hendekun në mes të
rezultateve aktuale dhe të pritshme. Ashtu siç matjet efektive janë kyçe për suksesin e
çdo procesi, në mënyrë të ngjashme rezultatet e testimit të performancës nuk mund të
arrihen pa përcaktuar në mënyrë të qartë kriteret. Metrikë të ndryshëm të testimit të
performancës janë përdorur për të matur produktin (output) e aktivitetit të
performancës. Këta metrikë të performancës ofrojnë metodën sasiore për të vlerësuar
rezultatet e testimit. Informacionet e marra nga këta metrikë ndihmojnë organizatat
për të përmirësuar produktivitetin e tyre, të zvogëlojnë gabimet, të përmirësojnë
cilësinë e produktit dhe nivelin e shërbimeve për të arritur qëllimet e synuara për
biznesin e tyre.
Ka dhjetra numërues të performancës të cilët janë krijuar gjatë testit të performancës
dhe është pothuajse e pamundur të vlerësosh tërësisht secilin prej tyre. Për të testuar
në mënyrë sa më të saktë performancën e aplikacioneve web, duhet të njihen mire
zonat me problem performance dhe njëkohësisht edhe metrikët e secilës zonë. Në këtë
kapitull, do të nxjerrim në pah aspekte të ndryshme të metrikëve të performancës,
zonat problematike potenciale të performancës të aplikacioneve web sic janë: nga ana
e klientit, Web Server, Application Server, Server Baza e të dhënave dhe
konfigurimin e rrjetit si dhe metrikët e performancës për secilën nga këto zona të cilët
duhet të monitorohen gjatë testimit të performancës.
Çfare është një metrik?
Metrik është një njësi standarte matëse e cila llogarit rezultatet. Metrikët software
përdoren për vlerësimin e produkteve software dhe shërbimeve të tyre. Matësit e
testimit të performancës përdoren për të vleresuar parametrat e performancës së
aplikacionit dhe për të identifikuar cilat janë zonat e aplikacionit të cilat krijojnë
pengesa të performancës.
5.2 Rëndësia e metrikëve
Rezultatet sasiore gjithmonë japin rezultatin më të mirë të një veprimtarie dhe
metrikëve të ndihmojë në marrjen e këtyre rezultateve sasiore. Pikat e mëposhtme
nxjerrin në pah rëndësinë e metrikëve të testimit të performancës:
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• Metrikët përdoren për të përmirësuar cilësinë e produktit, për të arritur dhe
përmirësuar eksperiencën e konsumatorëve.
• Metrikët sigurojnë dalje të lehtë dhe të qartë të veprimtarisë dhe identifikojnë zonat
të cilat kanë nevojë për më shumë vëmendje.
• Metrikët ndihmojnë në krahasimin e rezultateve të testimeve të ndryshme për të
gjetur ndikimin e ndonjë ndryshimi ne aplikacion.
• Metrikët janë vëzhgues të cilët ofrojnë shkakun e saktë të problemit.
• Metrikët krijojnë bazë për të gjitha testet.
• Metrikët janë rruga e progresit për një projekt.
5.3 Karakteristikat e metrikëve
Ekzistojnë dhjetra metrikë të krijuar në testin e performancës, por nuk është e mundur
të vlerësohen të gjithë. Metrikë specifikë të performancës të cilët duhen vlerësuar janë
grupuar në bazë të karakteristikave të mëposhtme:
• Metrikët të cilët mund të mbledhin të dhëna të plota dhe të sakta.
• Metrikët të cilat janë të rëndësishëm në kontekstin e aplikimit.
• Metrikët të cilat janë të lehtë për të llogaritur.
Për të përzgjedhur matësit e testimit të performancës normalisht kjo varet nga qëllimi
se për çfarë zone jemi të interesuar të testojmë performancën. Por sigurisht që ka disa
metrikë të përgjithshëm që duhet të konsiderohen për çdo aplikacion nën testim.
5.4 Metrikët e kërkesave të testit të performancës
Qëllimi i testimit dhe zhvillimi i tij varet gjithmonë nga kërkesat. Të kesh kërkesa të
qarta para se të filloj aktiviteti i testimit të performancës është një hap thelbësor. Një
test me kërkesat e paqarta nuk mund të arrijë rezultatet e dëshiruara. Pra, në fazën e
parë është e nevojshme identifikimi i grupit të metrikëve të kërkuar për mbledhjen
e plotë të kërkesave të performancës. Për të mbledhur kërkesat duhet të merren
parasysh aktorë të ndryshëm, por aktivitetet në server janë mjaft të dobishme. Në
përcaktimin e qëllimit mbi testimin e performancës së një aplikacioni web nga ana e
serverit janë konsideruar metrikët e mëposhtëm:








Totali i faqeve të vizituara në javë
Total i klikimeve në javë
Totali i sesioneve të përdoruesve në javë
Madhësia mesatare e faqes
Madhësia mesatare e Hit
Shpërndarja e kërkesave
Braktisjet nga përdoruesit
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Totali i faqeve të vizituara në javë
Faqja e parë është kërkesa në server për atë faqe specifike me të gjitha objektet e saj.
Ky metrik siguron informacion në lidhje me trafikun javor mbi aplikacionin nën
testim. Përparësia në zgjedhjen e këtij metriku mbi klikimin e faqeve ose bajtet e
transferuar është për shkak se përdoret zakonisht si një tregues për trafikun e
internetit. Për më tepër, duke zgjedhur kufirin javor gjithashtu ofron analizë më reale
mbi trafikun e aplikacionit krahasuar me zgjedhjen në orë të veçanta dhe trafikun
ditor.
Totali i klikimeve në javë
Një klikim është çdo burim kërkese si faqe web, imazh, fail, burimet e marra në web
server nga klienti. Kur klienti kërkon për një faqe web bëhen një sërë kërkesash në
server. Normalisht faqet web përmbajnë imazhe dhe faile, kështu që numri i hits në
web server për një faqe web specifike do të jetë i barabartë me numrin e burimeve që
faqja mban.
Sesionet e përdoruesve për javë
Një sesion përdoruesi është një vizitë unike përdoruesi në faqen e internetit. Ky
unicitet përdoruesi mbahet me mënyra të ndryshme si me emrin e përdoruesit dhe
fjalë-kalimin e tij, cookies të shfletuesit dhe adresa IP e kompjuterit të përdoruesit.
Gjurmimi i sesionit të përdoruesit është shumë i dobishëm në testimin e ngarkesës.
Kjo për shkak se jo vetëm siguron informacion mbi numrin e përdoruesve që
aksesojnë aplikacionin, por gjithashtu siguron trendin e përdoruesve që navigojnë
aplikacionin i cili është shumë i rëndësishëm për të simuluar ngarkesën reale të
përdoruesve gjatë testimit.
Madhesia mesatare Hit
Kjo është madhësia mesatare e të dhënave të përdoruesit të marra nga web server
kundrejt një hit të veçantë. Madhësia mesatare hit matet në Kilobytes.
Shpërndarja e kërkesave për faqe
Shpërndarja e kërkesave për faqe është metriku i cili paraqet shpërndarjen e kërkesave
të përdoruesit në përqindje nëpër të gjitha faqet e internetit. Ky metrik siguron
informata të dobishme mbi trendet e përdoruesit dhe për të ndihmuar në vendosjen e
shpërndarjes përdorues në pershtatje të performancës.
Braktisjet nga përdoruesit
Ky metrik siguron informacion mbi sasinë mesatare të kohës që një përdorues pret
për tu ngarkuar faqja para se të dalin nga aplikacioni në mënyrë të pakënaqur. Kjo
vlerë ndihmon në marrjen e vendimeve në lidhje me kufirin e pranueshëm mbi kohën
e përgjigjes që një përdorues mund të presë.
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5.5 Metrikët e kërkesave nga ana e klientit
Përdoruesit fundor të cilët bashkëveprojnë dhe përdorin aplikacionin për të
përmbushur kërkesat e tyre specifike janë klientët. Modelet e përdorimit dhe sjellja e
aplikacionit për të gjithë këta klientë mund të ndryshojë shumë në varësi të variablave
të ndryshëm të cilët janë quajtur variabla klient-side dhe duke simuluar të gjitha
kërkesat e përdoruesit është e nevojshme për hartimin efektiv të testit të
performancës. Metrikët nga ana e klientit të përmendura më poshtë duhet të
konsiderohen gjatë krijimit të një testi performance.






Shpejtësia e ndërveprimit
Toleranca
Familjarizimi
Shpejtësia e lidhjes
Vendndodhja

Shpejtësia e ndërveprimit
Shpejtësia e ndërveprimit përfaqëson shpejtësinë me te cilen nderveprojne
perdoruesit me aplikacionin. Kjo ndryshore paraqet se sa shpejt një përdorues kryen
veprime biznesi në një faqe web dhe lundron midis faqeve web të ndryshme.
Toleranca në vonesa
Ky variabël siguron informacionin se sa pret një përdorues që një faqe të përgjigjet
para se të ndërmarrë veprimin e rradhës që mund të jetë braktisja e aplikacionit,
ringarkimi i faqes etj. Sot mesatarisht një përdorues pret për 3 sekonda për ngarkimin
e një faqe perpara se të ndërmarrë ndonjë veprim tjetër.
Familjariteti
Kjo ndryshore paraqet se sa është familjarizuar përdoruesi me aplikacionin.
Përdoruesit frekuent janë gjithmonë në gjendje për të përfunduar detyrat e kërkuara
me shumë lehtësi dhe në më shumë pak kohë në krahasim me vizitorët e rinj.
Shpejtësia e lidhjes
Është e rëndësishme të dihet se ç’përqindje e përdoruesve është duke përdorur një
lidhje të caktuar internetit. Koha e përgjigjes së aplikacionit do të jetë shumë më e
mirë në një lidhje interneti të shpejtë në krahasim me një lidhje të ngadaltë. Për më
tepër për test real të performancës, Bandwidth i kësaj lidhje interneti duhet të
konsiderohet po ashtu edhe për përdoruesit virtuale.
Vendndodhja gjeografike e përdoruesit
Vendndodhja gjeografike e përdoruesit gjithashtu ndikon ndjeshëm në eksperiencën e
përdoruesit gjatë përdorimit të aplikacionit. Koha e përgjigjes së aplikacionit do të
jetë më e vogël për një numër më të vogël hubesh ndërmjet klientit dhe serverit.
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5.6 Metrikët e performances
Metrikët të cilët vleresohen gjatë testimit të performancës mund të ndahen në këto
kategori të gjerë:










Monitorimi i përdoruesve virtual
Monitorimi i transaksioneve
Metrikët e burimeve web
Monitorimi i burimeve të sistemit
Metrikët e performancës së serverit web
Metrikët e performancës së serverit të aplikacionit
Serveri i bazës së të dhënave
Monitorimi i rrjetit
Metrikët nga ana e klientit

Monitorimi i përdoruesve virtual
Është shumë e rëndësishme të dihet statusi i çdo përdoruesi në çdo transaksion
ekzekutohet për të analizuar ndikimin në rritjen e ngarkesës së punës në sistem. Ka
grafikë të ndryshëm në dispozicion për çdo mjet testimi të performancës për
monitorimin e aktiviteteve të përdoruesve dhe disa nga më të rëndësishmit janë si në
vijim:
Grafiku i përdoruesve në veprim
Metriku i përdoruesve në veprim ofron informacion të plotë se sa përdorues janë duke
vepruar, sa janë duke pritur për rradhën e tyre dhe se sa kanë ekzekutuar në kohë të
veçantë të testit. Ai siguron informacionin mbi numrin e përdoruesve që aksesojnë
aplikacionin në një kohë të caktuar.
Grafiku i përdoruesve virtualë të cilët kanë hasur gabime
Një nga faktorët më të rëndësishëm gjatë analizës së rezultateve të testimit të
performancës është të dish se sa përdorues nuk ishin në gjendje për të përfunduar
veprimet e tyre dhe se çfarë gabime hasen ata. Duke ditur këtë informacion jo vetëm
që kemi informacion mbi performancën e aplikacionit, por edhe mund të
identifikojmë shkaqet e problemeve.
Monitorimi i transaksioneve
Transaksionet janë proçeset e biznesit të cilat ekzekutohen për përdorues të caktuar
për të testuar performancën e aplikacionit. Është jetike të dihet statusi i çdo
transaksioni që ekzekutohet dhe koha e përgjigjes. Në vijim janë disa nga metrikë të
rëndësishëm të cilët duhet të monitorohen me kujdes gjatë testit të performancës.
Koha e përgjigjes së një transaksioni
Nuk ka dyshim se koha e përgjigjes është parametri më i rendesishem i performancës
për përdoruesin. Një aplikacion ose transaksion me kohë përgjigje të ngadaltë nuk
është i pranueshëm për përdoruesit. Për çdo ekzekutim transaksioni koha e përgjigjes
monitorohet gjatë çdo sekonde, për të vlerësuar ndikimin e përdoruesve në veprim në
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performancën e aplikacionit. Përgjigja mesatare për transaksionin nuk duhet të jetë më
shume se 3 sekonda përndryshe fillon braktisja nga ana e përdoruesit.
Transaksionet e realizuar/të dështuara
Ndonjëherë (sidomos për aplikacionet e biznesit) është më e rëndësishme për të
përfunduar nje transaksion të caktuar biznesi, pavarësisht nga koha e përgjigjes. Pra,
është gjithashtu shumë e rëndësishme të kemi informacion se sa transaksione
realizohen dhe sa dështojnë gjatë testit të performancës.
5.7 Metrikët e burimeve web
Metrikët e burimeve web japin informacion mbi parametrat e serverit web të kapura
gjatë testit të performancës. Në vijim janë disa metrikë të serverit web të rëndësishme
të cilat duhet të monitorohen gjatë testit të performancës.
Klikimet në Sekondë
Grafiku hits për sekondë siguron informacionin mbi numrin e kërkesave HTTP të
dërguara në serverin web, gjatë periudhës kohore specifike të testit të performancës.
Ky është një nga metrikët më të rëndësishëm i cili tregon se si sillet aplikacioni në
rritjen e ngarkesës së përdoruesit. Hits për sekondë rritet duke u rritur ngarkesa e
përdoruesit vetëm nëse aplikacioni është në gjendje të perballojë atë ngarkesë të
veçantë të përdoruesit.
Throughput
Grafiku i throughput jep informacion mbi pergjigjen e serverit gjatë periudhës kohore
specifike të testit të performancës. Ky metrik është gjithashtu jashtëzakonisht i
rëndësishëm sepse siguron informacionin mbi përgjigjet e serverit web kundrejt
kërkesave të përdoruesit. Vlera e xhiros është gjithashtu drejtpërsëdrejti në përpjestim
me ngarkesën e përdoruesit, vetëm nëse serveri web është në gjendje për të trajtuar atë
ngarkesë të veçantë përdoruesish në ato kushte.
Përgjigjet HTTP në sekondë
Grafiku i përgjigjeve HTTP jep informacionin e të gjitha kodeve të statusit HTTP të
krijuara për sekondë gjatë ekzekutimit të testit të performancës. Këto vlera sigurojnë
informacion të dobishëm mbi gjendjen e serverit web gjatë çdo sekonde të testit të
performancës. Në vijim është përmbledhja e kodeve të përgjigjeve:
1XX: Informational (kërkesa e klientit është marrë)
2XX: Success (kërkesa e klientit është marrë, pranuar dhe proçesuar me sukses)
3XX: Redirection (klienti duhet të bëjë veprime shtesë për të përfunduar kërkesën)
4XX: Client Error (gabim në kërkesën e klientit)
5XX: Server Error (Server dështon në plotësimin e kërkesës)
55

Gabimet në sekondë
Një aplikacion me performancë të ulët jo vetëm që kërkon më tepër kohë në kryerjen
e transaksioneve por gjithashtu gjeneron tipe të ndryshme gabimesh. Këto gabime
ndalojnë përdoruesit të përfundojnë trasaksionet e tyre. Jo të gjitha gabimet kanë të
njëjtin ndikim në aplikacion. Rëndësia e një gabimi mund të analizohet nga kodi i
përgjigjes HTTP të tij.
Shkarkimi i faqeve në sekondë
Ky grafik tregon informacionin mbi shkarkimin e faqeve web në çdo sekondë të testit
nga serveri web. Ky metrik siguron informacion të dobishëm mbi sasinë e ngarkesës
të gjeneruar nga përdoruesit virtualë në serverin web për sa i përket faqeve web.
Lidhjet në sekondë
Lidhjet për sekondë sigurojnë informacion mbi numrin e lidhjeve të reja TCP/IP që
hapën dhe mbyllen gjatë çdo sekonde të testit të performancës. Lidhjet e hapura/e
mbyllura duhet të jenë më të vogëla se hitet për sekondë pasi lidhjet TCP/IP janë
shumë të shtrenjta. Në të mirë të sistemit, disa kërkesa HTTP duhet të përdorin të
njëjten lidhje TCP/IP.
5.8 Monitorimi i burimeve të sistemit
Monitorimi i të gjitha makinave dhe i burimeve të sistemeve të tyre operative të cilat
janë duke u përdorur në testimin e performancës ofron gjithashtu informacion të
dobishëm për analizën. Mjetet moderne të testimit të performancës sigurojnë lehtesi
për të monitoruar burimet në të gjitha makinat që janë duke u përdorur gjatë testit me
qëllim identifikimin e pengesave të cilat janë shkaku i një performance të dobët.
Metrikët e mëposhtëm janë konsideruar zakonisht nëpër të gjitha sistemet, ndërsa
është duke u zbatuar një skenar testimi performance.
Përdorimi i CPU
Ky metrik jep informacion mbi përdorimin e CPU-së së makinës. Për performancë
efektive të aplikacionit përdorimi CPU nuk duhet të jetë më shumë se 70%.
Përdorimi i memorjes
Përdorimi i memorjes siguron informacion mbi sasinë e hapësirës së lirë në disk, faqet
virtuale te kujtesës të lëvizura midis memories kryesore dhe disk dhe përqindjes së
kujtesës të përdorur gjatë ekzekutimit te skenarit.
Përdorimi i hapësirës së diskut
Ky metrik siguron informacion mbi përqindjen e hapësirës së diskut në perdorim.
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Monitorimi i shërbimeve
Siguron informacion mbi drejtimin e proçeseve në makinë dhe sasinë e burimeve të
sistemit që ata janë duke përdorur. Proçeset problematike të cilat përdorin më shumë
burime mund të identifikohen dhe të rregullohen shpejt prej këtyre monitorimeve.
5.9 Metrikë të performancës së Server-it Web
Metrikët e Server-it Web sigurojnë informacion mbi burimet në shfrytëzim në server
web gjatë testit të performancës. Këto matës sigurojnë informacion të dobishëm për
performancën e server-it web dhe pengesave që mund të hasen. Ekziston një listë e
gjatë e metrikëve të cilët janë gjeneruar gjatë performancës në varësi të llojit të
serverit web. Disa nga serverat web të njohur janë Microsoft Internet Information
Services (Microsoft IIS), Lighttpd, Sun Java System dhe Jigsaw. Lista e metrikëve
gjatë monitorimit dhe testimit të performancës ndryshon me llojin e serverit web.
Byte të dërguar në sekondë
Byte të marra në sekondë
Kerkesa Get në sekondë
Kërkesa Post në sekondë
Lidhjet maksimale
Gabimet në sekondë
Transaksionet në sekondë
5.10 Metrikë të performancës Server Aplikacioni
Shumica e aktiviteteve kompjuterike të aplikacionit kryhen në serverin e aplikacionit.
Mund të themi se serveri i aplikacion është baza e aplikacionit, veçanërisht në rastin e
aplikacioneve të biznesit shumë të ndërlikuara. Serverat aplikacioni si Web Sphere,
JBoss, Apache Tomcat, Web Logic, Microsoft. Net, dhe Oracle Application janë disa
nga serverat e aplikacioneve ndër më të njohurit të cilët janë duke u përdorur sot për
sot. Çdo lloj serveri aplikacioni ka numëruesit e tij të performancës të bazuar në
modelin e tij.
Disa nga numëruesit e performancës në server aplikacioni të cilët duhen monitoruar
gjatë testit të performancës janë:











Memorja e lirë
Memorja në total
Memorja e përdorur
Threadet aktiv
Threadet në total
Koha e pritjes së lidhjes
Koha e lidhjes
Përqindja e lidhjeve të përdorura
Transaksionet aktive
Transaksionet e pezulluara
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5.11 Serveri i bazës së të dhënave
Të gjitha të dhënat e aplikacionit ruhen në bazën e të dhënave dhe sistemi në të cilën
është instaluar baza e të dhënave është quajtur serveri i bazës së të dhënave. Përderisa
serveri i bazës së të dhënave përmban të gjithë informacionin e rëndësishëm të
aplikacionit, puna e shpejtë dhe pa gabime është jashtëzakonisht e rëndësishëme.
Servera bazë të dhënash të njohur janë Oracle, DB2, Microsoft SQL Server dhe
Informix. Disa nga metrikët e përbashkët të monitorimit për të gjithë serverat e bazës
së të dhënave janë përshkruar më poshte:








Përmbledhja e Transaksionit të bazës së të dhënave: Transaksioni Baza e të
dhënave të monitoruar të sigurojë informacionin e volumit të të dhënave të
dërguara dhe të marra nga serveri i bazës së të dhënave. Ajo ofron detaje në
bajt të kërkesave të dërguara dhe të marra gjatë testit të performancës.
Përmbledhje e lidhjeve te bazës së të dhënave: Ky metrikë siguron
informacionin e numrit të përgjithshëm të lidhjeve të hapura dhe të afërta në
serverin e bazës së të dhënave gjatë testit. Teprica e lidhjeve të bazës së të
dhënave mund të ndikojë keq në punën e serverit bazës së të dhënave.
Përmbledhje e transaksioneve te bazës së të dhënave: Monitorimi i
transaksioneve te bazes se të dhënave siguron informacionin mbi volumin e të
dhënave të dërguara dhe të marra nga serveri i bazës së të dhënave. Ajo ofron
detaje në bajt të kërkesave të dërguara dhe të marra gjatë testit të
performancës.
Përmbledhje e pyetesoreve te bazës së të dhënave: Lexim, shkrim dhe fshi të
dhëna, janë funksionet kryesore ne bazën e të dhënave dhe detajet e tyre janë
shumë te rëndësishme për të kontrolluar perfarmancen e serverit te bazës së të
dhënave pergjatë testit të performancës. Metriket mbi pyetesoret e bazes se të
dhënave sigurojne informacion të numrit total të pyetjeve lexim, shkrim dhe
fshi nga serveri i bazës së të dhënave.

5.12 Metrikët e konfigurimeve të rrjetit
Konfigurimet e rrjetit luajnë një rol jetik në ecurinë e aplikacionit. Një aplikacion nuk
mund të punojë në mënyrë efektive nëse rrjeti është keq konfiguruar. Çdo rrjet
aplikacioni përbëhet nga segmente të shumta dhe është shumë e rëndësishme të
monitorohet çdo vonesë në segmentet e rrjetit gjatë testit të performancës. Të gjitha
mjetet moderne janë të pajisura me objektin për konfigurimin e rrjetit vëzhgues në
testin e mjedisit të performancës për të parë ndikimin e konfigurimit të rrjetit në
performancën e aplikacionit.
Disa metrike të rëndësishëm brenda një segmenti të rrjetit të cilët duhet të
monitorohen gjatë testit të performancës janë në vijim:








Bytet në sekond të dërguara drejt kartës grafike të rrjetit
Bytet në sekond të marra nga karta grafike e rrjetit
Segmentet TCP të dërguara në sekond
Segmentet TCP të marra në sekond
Segmentet TCP në sekond
Segmentet TCP të ritrasmetuara në sekond
Lidhjet TCP të dështuara
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Lidhjet TCP të rivendosura
Lidhjet TCP të vendosura

5.13 Metrikët e performancës nga ana e klientit
Sipas një studimi të kohëve të fundit të bërë nga Yahoo, 80-90% e kohës së ngarkesës
së një faqe web shpenzohet në frontin fundor dhe performanca e aplikacionit mund të
përmirësohet deri në 40% duke përgjysmuar këtë kohë ngarkese. Inxhinierë të
performancës janë fokusuar fort në përdorimin e purimeve fundore përderisa
përdoruesit janë duke kërkuar për performancë më të mirë të aplikacionit. Mjete të
mira të testimit të performancës sigurojnë detaje të kohës së konsumuar në burime të
ndryshme faqesh web si imazhe, faile JavaScript, CSS, HTML, lidhja DNS, lidhja
TCP, SSL handshake, kërkesat HTTP, statusi i kërkesave HTTP dhe madhësia e
përgjigjes. Disa nga metrikët që duhen monitoruar përgjatë testimit të performancës
janë:















Koha e ngarkimit të imazheve
Koha e ngarkimit të fileve JavaScript
Koha e ngarkimit të fileve CSS
Koha e ngarkimit të burimeve HTML
Koha DNS Lookup
Koha e lidhjes TCP
Koha SSL Handshake
Koha e baitit të parë
Koha e shkarkimit të përmbajtjes
Disponueshmëria e CDN (Content Delivery Network)
Koha e aksesit të burimeve
Numëri i kërkesave HTTP
Gjendja e përgjigjeve HTTP
Madhësia e përgjigjeve HTTP
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Kapitulli 6
Rezultatet eksperimentale
Qëllimi i eksperimenteve është:
1. Krahasimi i përformancës së aplikacioneve të ndërtuar duke kombinuar
komponentet e teknologjisë Ajax kundrejt performancës së
aplikacioneve klasik.
2. Për të paraqitur më anë të rezultateve konkrete avantazhin e teknikës
Ajax në lidhje me elementin më të rëndësishëm të performancës së një
aplikacioni web, kohën e përgjigjes.
3. Monitorimi dhe analiza e ekzekutimit të kodeve.
4. Përzgjedhja e platformës më të mirë për të patur një aplikacion me
performancë të lartë.
Ndërtimi i aplikacionit


Platforma e përdorur për zhvillimin e aplikacionit: PHP



Database i përdorur: MYSQL



Platforma hardware e përdorur: Server Apache



Sistemi operativ i përdorur në server: Windows sever (2010)



Qëlllimi i aplikacionit: E-commerce



Numri i përdoruesve: i paparashikueshem (e-commerce).

Metodologia e përdorur në eksperiment
Në eksperiment krahasuam dy tipe aplikacionesh:
1. Tipi i parë, aplikacion tradicional. Aplikacioni është i ndërtuar në php.
2. Tipi i dytë, aplikacion Ajax. Aplikacioni është ndërtuar duke integruar
komponentët e teknikës Ajax.
Të dy aplikacionet ofrojnë të njëjtat shërbime, si dhe kanë të njëjtën ndërfaqe siç
paraqiten ne figurat 7 dhe 8.
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Figurë 7. Aplikacioni tradicional i realizuar në php

Figurë 8. Aplikacioni i ndërtuar me anë të teknologjisë Ajax.
Testimet e bëra në aplikacion
Në këtë seksion paraqesim rezultatet e përftuara nga testimet e kryera. Kemi realizuar
një sërë testime performance të aplikacioneve. Një nga mënyrat për testimin e
aplikacioneve web është shkrimi i skripteve përmendur në kapitullin e tretë. Ne kemi
përdorur skripte në kodin e dy aplikacioneve për të testuar pikërisht kohën e
përgjigjes së aplikacionit, diskutuar në kapitullin 4. Diferenca midis kohës së fillimit
dhe përfundimit të ekzekutimit të një kërkese jep kohën e përgjigjes së aplikacionit në
zona të caktuara ndaj një veprimi të përdoruesit.
Me qëllim marrjen e rezultateve sa më reale testimet janë kryer përgjatë një periudhe
kohore dy mujore. Testimet janë realizuar me numër të ndyshëm përdoruesish dhe
duke shtuar rekordet kohë pas kohe rreth 100 rekorde, 200 rekorde, 500 rekorde dhe
1000 rekorde. Aplikacionet janë testuar në ambjente laboratorike me qëllim
shmangien e ndikimit të faktorëve që ndikojnë në lidhjen me internetin.
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Tabela 2 paraqet rezultatet e marra mbi kohën e përgjigjes mesatarisht për të dy
aplikacionet të llogaritur për veprimet e kryera në një nga zonat. Është kërkuar për një
informacion në rastin kur në bazën e të dhënave janë ruajtur 100 rekorde.

nr. i përdoruesve
1
2
4
5
10
20
50
80

app tradicional
koha e përgjigjes
(sec)
0.0047
0.0052
0.0057
0.0064
0.0078
0.0105
0.1206
0.1851

app ajax
koha e përgjigjes
(sec)
0.0045
0.0048
0.0053
0.0059
0.0067
0.0094
0.0872
0.1248

Tabelë 2. Koha e përgjigjes (sec) së aplikacionit web tradicional krahasuar me kohën
e përgjigjes së aplikacionit web Ajax, në rastin e operacionit të kërkimit
Në figurën 9 janë paraqitur grafikisht rezultatet e nxjerra nga testimet e bëra në lidhje
me kohën e përgjigjes së aplikacioneve ndaj një operacioni kërkimi në rastin kur në
bazën e të dhënave ndodhen 100 rekorde. Nga paraqitja grafike shihet qartë se me
shtimin e ngarkesës në aplikacione, pra me rritjen e numërit të përdorueseve koha e
pergjigjes së aplikacionit Ajax është më e mirë krahasuar me kohën e përgjigjes së
aplikacionit klasik.

koha e pergjigjes (sec)

Matja e performancës
0.2000
0.1800
0.1600
0.1400
0.1200
0.1000
0.0800
0.0600
0.0400
0.0200
0.0000

app tradicional
koha e pergjigjes (sec)
app ajax
koha e
pergjigjes (sec)

0

20

40

60

80

100

nr. i perdoruesve

Figurë 9. Paraqitja grafike e rezultateve të mara në rastin e bazës së të dhënave me
100 rekorde
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Në figurën 10 janë paraqitur grafikisht rezultatet e nxjerra nga testimet e bëra në
lidhje me kohën e përgjigjes së aplikacioneve ndaj një operacioni kërkimi në rastin
kur në bazën e të dhënave ndodhen 200 rekorde.

koha e pergjigjes (sec)

Matja e performancës
0.16
0.14
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0

app tradicional
koha e pergjigjes (sec)
app ajax
koha e
pergjigjes (sec)
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60

80

100
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Figurë 10. Paraqitja grafike e rezultateve të kohës së përgjigjes së dy aplikacioneve
kur në bazën e të dhënave janë ruajtur 200 rekorde.
Në tabelën 3 janë paraqitur rezultatet e kohës së përgjigjes së aplikacionit klasik
kundrejt kohës së përgjigjes së aplikacionit Ajax për veprimin e modifikimit të një
rekordi.
nr. përdoruesve
1
2
4
5
10
20
50
100

app tradicional
1.2342
1.2353
1.2361
1.2368
1.3587
1.6492
2.3852
3.0674

app ajax
0.7835
0.7841
0.7849
0.7854
0.8037
1.1084
1.8359
2.5791

Tabelë 3. Rezultatet e kohës së përgjigjes së aplikacionit tradicional kundrejt atij Ajax
në rastin e modifikimit të një rekordi ekzistues.
Në figurën 11 janë paraqitur grafikisht rezultatet e nxjerra nga testimet e bëra në
lidhje me kohën e përgjigjes së aplikacioneve ndaj një operacioni modifikimi në rastin
kur në bazën e të dhënave ndodhen 500 rekorde.
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Matja e performancës
koha e përgjigjes në sec

3.5000
3.0000
2.5000
2.0000
1.5000

app tradicional

1.0000

app ajax

0.5000
0.0000
0

50

100

150

nr. i përdoruesve

Figurë 11. Rezultatet e kohës së përgjigjes së aplikacionit tradicional kundrejt atij
Ajax
Në figurën 12 janë paraqitur grafikisht rezultatet e nxjerra nga testimet e bëra në
lidhje me kohën e përgjigjes së aplikacioneve ndaj një operacioni kërkimi në rastin
kur në bazën e të dhënave ndodhen 700 rekorde.
Në tabelën 4 janë paraqitur rezultatet e nxjerra nga testimet e bëra në të dy
aplikacionet në lidhje me kohën e përgjigjes së aplikacioneve ndaj një operacioni
kërkimi në rastin kur në bazën e të dhënave ndodhen 700 rekorde.
nr. i përdoruesve
1
2
4
5
10
20
50
100

app tradicional
1.7269
1.7273
1.7281
1.7287
1.7968
2.3814
2.8513
3.4937

app ajax
1.0892
1.0895
1.0901
1.0905
1.1438
1.4683
1.7927
2.5739

Tabelë 4. Rezultatet e kohës së përgjigjes së aplikacionit tradicional kundrejt atij Ajax
kur në bazën e të dhënave ndodhen 700 rekorde.
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Matja e performancës
koha e përgjigjes (sec)
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Figurë 12. Rezultatet e kohës së përgjigjes së aplikacionit tradicional kundrejt atij
Ajax kur në bazën e të dhënave ndodhen 700 rekorde.
Në figurën 13 janë paraqitur grafikisht rezultatet e nxjerra nga testimet e bëra në
lidhje me kohën e përgjigjes së aplikacioneve ndaj një operacioni kërkimi në rastin
kur në bazën e të dhënave ndodhen 1000 rekorde.

koha e pergjigjes (sec)

Matja e performancës
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8.0000
7.0000
6.0000
5.0000
4.0000
3.0000
2.0000
1.0000
0.0000

app tradicional
app Ajax

0

50

100

150

nr. i perdoruesve

Figurë 13. Rezultatet e kohës së përgjigjes së aplikacionit tradicional kundrejt atij
Ajax kur në bazën e të dhënave ndodhen 1000 rekorde.
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Kapitulli 7
7.1 Teknika e nxjerrjes së të dhënave web
Sistemet e nxjerrjes së të dhënave web janë një klasë e gjerë e aplikacioneve software
që synojnë të nxjerrin informacione nga burime web të tilla si faqet web. Një sistem
nxjerrje të dhënave Web zakonisht bashkëvepron me një burim Web dhe nxjerr të
dhëna të ruajtura në të, për shembull, nëse burimi është një faqe Web HTML,
informacioni i nxjerrë mund të përbëhet prej elementëve në faqe si dhe me tekst të
plotë të vetë faqes.
Të dhënat e nxjerra mund të përpunohen me pas, të konvertohen në format më të
përshtatshëm të strukturuar dhe të ruhen për përdorim të mëtejshëm.
Sistemet e nxjerrjes së të dhënave Web gjejnë përdorim të madh në një gamë të gjerë
të aplikacioneve, si analiza e dokumentave tekst në dispozicion të një kompanie (si email, forum, dokumentacionin teknike dhe ligjor, etj), platformave SocialWeb, BioInformatika etj. Rëndësia e sistemeve të nxjerrjes së të dhënave Web qëndron në
faktin, se sot një pjesë e madhe informacioni prodhohet vazhdimisht, ndahet dhe
konsumohet online: Sistemet e nxjerrjës së të dhënave Web lejojnë që të mblidhet ky
informacion në mënyrë efikase. Disponueshmëria dhe analiza e të dhënave të
mbledhura është një kërkesë e pamohueshme për të kuptuar shoqërine komplekse,
fenomene shkencore dhe ekonomike, të cilat gjenerojne vetë informacionin.
Dizenjimi dhe implementimi i sistemeve të nxjerrjes së të dhënave Web konsiderohet
nga këndvështrime te ndryshme.
Në hartimin e një sistemi nxjerrje të dhënave Web, duhet të merren parasysh shumë
faktorë, disa nga këto faktorë janë të pavarur nga domaini i aplikacionit specifik në të
cilin ne planifikojmë të implementojmë nxjerrjen e të dhënave Web.
Përkundrazi, faktorë të tjerë, varen shumë nga karakteristikat e veçanta të domainit te
aplikacionit: si pasojë, disa zgjidhje teknologjike të cilat duket se jane efektive në disa
kontekste të aplikacionit nuk janë të përshtatshme në të tjerët. Për të sqaruar më mirë
këtë koncept, vërejmë se disa qasje përqëndrohen në faqet Web statike HTML dhe
përdorin shënjestra duke krijuar një faqe të vetme përgjatë organizimit hierarkik në
nxjerrjen e informacionit. Këto metoda janë në gjendje të arrijnë një nivel të lartë të
saktësisë, si dhe një shkallë efektshmërie mbi koleksione dokumentash të mëdha, por
fatkeqësisht, rezultatet e marra nuk janë më të replikueshme në qoftë se konsiderohen
lloje të tjera të burimeve Web
Problemi i nxjerrjes së të dhënave nga Web është i vështirë për shkak se kufizohet nga
disa kërkesa. Sfidat kryesore që ne mund të hasim në hartimin një sistemi nxjerrje e të
dhënave Web mund të përmblidhen si më poshtë:
 Teknika e nxjerrjes së të dhënave Web shpesh kërkojnë suportin e personave
ekspertë. Sfida e parë konsiston në sigurimin e një shkallë të lartë të
automatizimit, duke ulur sa më shumë të jetë e mundur përpjekjet njerëzore.
Megjithatë, feedback-u njerëzor mund të luajë një rol të rëndësishëm në rritjen
e nivelit të saktësisë që mund të arrihet nga një sistem nxjerrje të dhëna Web.
Pra sfida qëndron në identifikimin e një rruge të arsyeshme mes nevojës për
ndërtim të proçedurave të automatizuara për nxjerrjen e të dhënave dhe
kërkesës për të arritur performncë shumë të larte.
 Teknikat e nxjerrjes së të dhënave web duhet të jenë në gjendje të proçesojnë
volume të mëdha të të dhënave relativisht në një kohë të shkurtër. Një nevojë e
tillë është veçanërisht urgjente në fushën e biznesit, sepse një kompani ka
nevojë të kryej analiza në kohën e duhur sipas kushteve të tregut.
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Aplikacionet në fushën e Web-it social ose më në përgjithësi, aplikacionet që
kanë të bëjnë me të dhëna të lidhura me njeriun duhet të japin garanci të forta
te privatësisë. Prandaj, përpjekjet e mundshme (edhe nëse bëhet në mënyrë të
pa qëllimshme) për të shkelur privatësinë e përdoruesit duhet të jenë të
identifikuar me kohë dhe në mënyrë adekuate.
Në disa raste, një mjet nxjerrje të dhënash web nxjerr në mënyrë të përsëritur
të dhëna nga një burim të dhënash web të cilat mund të evoluojnë me kalimin
e kohës. Burimet Web evoluojnë vazhdimisht dhe ndryshimet strukturore
ndodhin pa paralajmërim, kështu që janë të paparashikueshme. Përfundimisht,
në skenarë real del nevoja për mirëmbajtjen e këtyre sistemeve, të cilat mund
të ndalojnë së punuari si duhet, nëse ju mungon aftësia për të zbuluar dhe të
përballen me modifikimet strukturore të burimeve web përkatës.

Teknikat
Përpjekjet e para për nxjerrjen e të dhënave nga Web kanë qënë të hershme qysh në
fillim të viteve nëntëdhjetë. Në fazën e hershme, kjo disiplinë ka huazuar qasjet dhe
teknikat nga studimet e kryera mbi nxjerrjen e informacionit. Në veçanti,
mbizotërojnë dy klasa të strategjive të teknikave [62]: teknikat e të mësuarit dhe
teknikat e inxhinierisë së njohurive. Këto klasa ndajnë një arsyetim të përbashkët:
idenë për të zhvilluar sisteme që kërkojnë ekspertizë të njeriut për të përcaktuar
rregulla për realizimin me sukses të nxjerrjes së të dhënave.
Këto qasje kërkojnë ekspertizë specifike: përdoruesit që hartojnë dhe zbatojnë
rregullat dhe trajnojnë sistemin duhet të ketë përvojë në programim dhe njohuri të
mira në fushën në të cilën sistemi i nxjerrjes së të dhënave do të veprojë.
7.1.1 Teknikat e bazuara në pemë
Një nga karakteristikat më interesante në nxjerrjen e të dhënave Web është natyra
gjysmë e strukturuar e faqeve Web. Këto mund të përfaqesohen natyrshëm si pemë të
renditura të etiketuara, ku etiketat përfaqësojnë taget e duhur të sintaksës se gjuhës
HTML, dhe hierarkia pemë përfaqëson nivelet e ndryshme të grupit të elementëve që
përbëjnë faqen web. Përfaqësimi i një faqe web duke përdorur një pemë rrënjë të
renditur dhe të etiketuar zakonisht është referuar si DOM (Document Object Model),
e parë më në detaje në kapitullin e dytë të këtij studimi. Ideja e përgjithshme pas
Document Object Model është se faqet Web HTML janë të përfaqësuara me anë të
tekstit të thjeshtë, e cila përmban tage HTML, dmth, fjalë kyçe të veçanta te
percaktuara në gjuhë që mund të interpretohen nga shfletuesi për të përfaqësuar
elementet specifike te një faqe web (p.sh., lidhjet, butona, imazhe dhe kështu me
radhë). Taget HTML mund të mbivendosen njëri brenda tjetrit, duke formuar një
strukturë hierarkike. Kjo hierarki është kapur në DOM nga pema dokument, nyjet e së
cilës përfaqësojnë taget HTML. Pema dokument qe referohet edhe si pemë
DOM,ështe shfrytëzuar me sukses në disa teknika me qëllim nxjerrje të dhënave web.
Adresimi i elementëve në pemën dokument: Xpath
Një nga avantazhet kryesor të adoptimit të Document Object Model për gjuhën
HTML është mundësia për të shfrytëzuar disa mjete tipike te gjuhës XML. Në
veçanti, gjuha XML Path ose shkurt XPath siguron me një sintaksë të fuqishme
adresimin e elementëve specifik të një dokumenti XML (po ashtu edhe faqet Web
HTML) në një mënyre të thjeshtë.
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Në figurën paraqitet një shembull për të shpjeguar se si XPath mund të përdoret për
të trajtuar elementet e një faqe Web. Ekzistojnë dy mënyra të mundshme për të
përdorur XPath:
(i)
Identifikimi i një elementi të vetëm në pemën dokument, ose
(ii)
Adresimi i ndodhive të shumta të të njëjtët element.
Në rastin e parë, ilustruar në figurën 14 (a), XPath i përcaktuar identifikon një element
të vetëm në faqen Web (të quajtur, një qelizë tavolinë), ndërsa në figurën 14 (b),
Xpath identifikon instanca të shumta të të njëjtit tip elementi (përsëri një qelizë
tavolinë) duke ndarë të njëjtën vendndodhje hierarkike.
(a) /html[1]/head[1]/body[1]/table[1]/tr[1]/td[1]

(b) /html[1]/head[1]/body[1]/table[1]/tr[2]/td

Figurë 14. Shembull i XPath në pemën dokument përzgjedhja e një (a) ose shumë (b)
instanca
Për qëllimin e nxjerrjes së të dhënave Web, mundësia e shfrytëzimit të një mjeti të tillë
të fuqishëm ka qënë me rëndësi të madhe. Adoptimi i XPath si mjet për të adresuar
elementët në faqe Web ka qenë një çështje mjaft interesante. Dobësia më e madhe e
XPath është e lidhur me mungesën e përshtatjes së zgjerimit: çdo shprehje XPath
është e lidhur ngushtë me strukturën e faqes web në krye të së cilës ajo është
përcaktuar.
Kjo nënkupton që edhe ndryshimet më të vogla të aplikuara në strukturën e një faqe
web mund të dëmtojnë funksionimin korrekt të një shprehje XPath të përcaktuar në
versionin e mëparshëm të vetë faqes.
Për të sqaruar më mirë këtë koncept, le të konsiderojmë faqet Web të krijuara nga një
kod. Për shkak të evoluimit të kodit të shkruar me kalimin e kohës, ne mund të presim
që struktura pema e faqes HTML e gjeneruar nga ky kod do të ndryshojë në përputhje
me rrethanat. Për të mbajtur proçesin e nxjerrjes se të dhënave Web në mënyrë
efikase, duhet të update wrapper. Ky është një operacion që kërkon angazhim dhe ka
një kosto të lartë.
Ky problem është studiuar duke futur konceptin e wrapper robustness [54]. Në
mënyrë të veçantë, duke pasur parasysh një faqe HTML, është vërejtur se ekzistojnë
në parim, disa shprehje XPath të afta të nxjerrin të njëjtin informacion nga një faqe
Web. Në mesin e këtyre shprehjeve, ne do të preferonim atë që influencohet më pak
nga ndryshimet e mundshme në strukturën e faqes. Me anë të një modeli probabilitar
përshkruhet se si pema e lidhur me një faqe Web evolon me kalimin e kohës. Modeli i
propozuar supozon se lejohen disa operacione themelore modifikimi (p.sh., duke
ndryshuar një tag b në një tag i, duke ndryshuar gjerësinë e një tavolinë dhe kështu me
radhë) dhe se evolucioni i pemës është modeluar si një proces në të cilat operacionet e
modifikimit realizohen sipas probabilitetit te tyre. Në këtë proçes, çdo faqe Web në
një çast kohor specifik përshkruhet nga një gjendje e veçantë w (t) = X.
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Qëllimi përfundimtar [30], është llogaritja e probabilitet P (w (t +1) = Y | w (t) = X)
nëse faqja Web është në gjëndjen Y në çastin kohor t +1 duke pasur parasysh se ajo
ishte në gjëndjen X në çastin kohor t.
Menaxhimi i problemit të gjenerimit të wrapper në kontekstin nxjerrjes së të dhënave
Web në shkallë të gjerë në aplikacione [55] na çon në prezantimin e disa teknikave,
zakonisht të referuara si strategji perputhje pemësh, të përkushtuara për të vlerësuar
dhe matur ngjashmërit midis dokumentave të ndryshëm, në mënyrë që të identifikojnë
ndryshimet strukturore në pemën DOM të tyre. Këto teknika, jane zhvilluar për të
tejkaluar situatat e ndryshme në të cilat vështirësit në identifikimin e elementeve
brenda faqeve Web është një kërkesë për të bërë një platformë nxjerrje të dhënave
Web të fuqishme dhe të besueshme.
7.2 Implementimi i një metode nxjerrje të dhënash web
Në web ka kaq shumë të dhëna aq sa në fushën e teknologjisë së bazës së të dhënave
është kthyer në nje temë të nxehtë si ti përdorim plotësisht këto të dhëna. Nxjerrja e
të dhënave Web është proçesi që bën të mundur marrjen e informacion, duke
përfshirë tekste dhe multimedia nga web, për të përmbushur nevojat e klientëve.
Shembull tipik është rasti i kërkimit mbi librat e botuar së fundmi nga librari të
ndryshme. Një program mund të hyjë automatikisht në faqen e internetit të secilës
bibliotekë dhe të marrë të dhënat e kërkuara.
Rasti për të cilin mund të aplikojmë këtë lloj teknike është njohja me vendet e punës
disponibël të cilat bëhen publike nga kompani të ndryshme. Gjithashtu njohja me
personat të cilët ofrojnë aftësitë dhe profesionet e tyre për tu punësuar. Një program
mund të aksesoj automatikisht në faqen e internetit të secilës kompani dhe të marri të
dhënat e kërkuara.
Këto të dhëna, jo vetëm që mund të shfaqen për klientët si një produkti përfundimtar,
por edhe të pranohet si një burim i të dhënave për analizë të mëtejshme dhe data
binding. Megjithate, nxjerrja e të dhënave web është kritike për të dhënat biding, dhe
është e nevojshme për të shqyrtuar mënyrën se si duhet bërë kjo gjë.
Data binding është një teknikë e përgjithshme që lidh dy burime informacioni/ të
dhënash së bashku dhe mirëmban një sinkronizim të të dhënave ndërmjet tyre. Kjo
zakonisht bëhet me dy burime të të dhënave / informacionit me gjuhë të ndryshme, si
data binding XML. Në data binding UI të dhënat dhe objektet e informacionit të së
njëjtës gjuhë, por me funksione logjike të ndryshme janë të lidhur së bashku (p.sh.
Java elementet UI ndaj objekteve Java).
Në një proces data binding, çdo ndryshim i të dhënave reflektohet automatikisht nga
elementet që janë të lidhur me të dhënat. Termi data binding përdoret edhe në rastet
kur ndryshon një paraqitje e jashtme e të dhënave në një element, dhe të dhënat
themelor përditësohen në mënyrë automatike për të reflektuar këtë ndryshim.
Shembull, një ndryshim në një element textbox mund të modifikojë në vlerën e bazës
së të dhënave.
Ndërkohë që bazat e të dhënave tradicionale janë tepër të strukturuara, të dhënat web
janë zakonisht gjysmë të strukturuara dhe shumica dërrmuese shkruar ne HTML. Pra,
ideja qëndron në nxjerrjen e të dhënave të përfshira në targetet HTML. Meqënëse
targetet HTML nuk mund të japin kuptimin semantik të dhënave të tyre dhe të keq69

formatuara, është e pamundur për një zhvillues të shkruaj një program që të njohë
automatikisht të dhënat. Por XML sjell mundësi të reja. XML është e bazuar në
semantik dhe mund të trajtohet edhe nga programi, kështu që është shumë e
mundshme nxjerrja automatikisht e të dhënave prej të dhënave XML.
7.3 XML dhe teknika e nxjerrjes së të dhënave
Siç është diskutuar edhe në kapitullin e dytë XML (eXtensible Markup Language), e
projektuar nga W3C, sidomos për shërbimin e aplikacioneve web, është një nëngrup e
SGML (Standard General Markup Language). Ajo kombinon funksionalitetet e
pasura të SGML-së dhe thjeshtësinë e HTML, dhe përcakton strukturën e të dhënave
në mënyrë të hapur dhe të vet mjaftueshme. Një dokument XML përbëhet prej tag
dhe karaktereve, të strukturuara nga DTD, e cila e bën të lehtë për të verifikuar
vlefshmërinë e dokumentit dhe për të marrë të dhënat në dokument. Ndërkohë, me
ndihmen e CSS ose XSL, një dokument XML mund të shfaqet në mënyrë të
përshtatshme në një shfletues. Me ndihmën e XSLT, një dokument XML mund të
përkthehet në një dokument HTML apo në një tjetër dokument XML me tage të
ndryshme. XML standartizon të dhënat web, mundëson zhvilluesit të ndërtojnë të
dhëna të hapura të pavarura nga platformat, gjuhët dhe formatet.
XML vjen me zgjidhje, për të cilat HTML ka dështuar për sa i përket problemeve të:
1. Lidhjes së internetit me shpejtësi të ulët të lidhjes, pavarësisht nga shpejtësia e
lartë e zhvillimit të tij;
2. Vështirësisë në marrjen e informacionit të dëshiruar nga të dhënat pa qëllim në
web.
XML mund të sigurojë informacion strukturor dhe semantik, dhe të bëjë
informacionin e proçeseve kompjuterike dhe serverave në forma të ndryshme në
kohë. Pra, hapësira e re web e bazuar në XML është web i orientuar nga të dhënat, në
përputhje me aplikacionet web ekzistues, të lehta për tu ndarë dhe për të shkëmbyer
informacionet web.
Modeli i nxjerrjes së të dhënave dhe proçedurat e nxjerrjes.
a. Modeli i nxjerrjes së të dhënave.
Për të realizuar këtë implementim, kemi krijuar një model nxjerrje të dhënash web.
Modeli që kemi implementuar funksionon në këtë mënyrë:
së pari, kemi transformuar faqe HTML në format XML; më pas,
analizojmë dokumentin XML; më në fund,
shfaqim rezultatet e kërkuara në shfletues.
Figura 15 tregon modelin e nxjerrjes së të dhënave web të bazuar në XML, e cila
mbulon detyrat e mëposhtme:
(1) Gjetjen e faqes HTML (aksesi i faqes web);
(2) Marrjen e informacionit të dëshiruar nga faqja HTML (nxjerrja e të dhënave);
(3) Filtrimin dhe strukturimin e informacionit (integrimi i strukturës);
(4) Ruajtja e informacionit në formatin XML (magazinimi i të dhënave);
(5) Të kerkoj në dokumentin XML për të marrë informacionin për të cilin përdoruesi
ka nevojë ose është i interesuar (data mapping ose data mining)
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Figurë 15. Një model nxjerrje të dhënash web bazuar në XML
7.4 Aksesi mbi faqet web
Në procesin e nxjerrjes së të dhënave, dy lloje faqesh web do të ndiqen: faqe me të
dhëna të dëshiruara dhe faqe me hyperlinke (lidhje) që tregojnë të dhënat e dëshiruara.
Duke analizuar me kujdes rregullat e lundrimit të internetit, ne mund të përshkruajnë
të dhënat manualisht ose me disa mjete të dobishme.
7.4.1 Nxjerrja e të dhënave
Çelësi i nxjerrjes së të dhënave është transformimi i faqes web ekzistuese në XML ose
XHTML, më pas duke përdorur mjetet e formatimit të dhënave XML për të kërkuar
për të dhënat përkatëse. Duke pasur parasysh se në faqen e internetit HTML një pjesë
informacioni është i kotë, dhe disa nuk mund të manipulohen nga XML , të tilla si
titujt dinamike, kodet server dhe të dhëna të papërputhshme, nuk është e mundur
mbulimi plotësisht i të gjithe informacionit. Ne mund të përdorim tags të tilla si
<table> ose <div> për të përcaktuar zonën e të dhënave që do nxjerrim. Aktualisht
shumë faqe HTML në faqet e internetit janë në format të paplotë. Shfletuesa si
Internet Explorer mund të tolerojnë keq formatimin. Prandaj, hapi i parë është
transformimi i faqes web HTML të keq përcaktuar në dokument XML të mirë
përcaktuar, dhe me pas të vijojmë me nxjerrjen e të dhënave.
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Kodet specifike janë si më poshtë:
<?xml version="1.0"?>
<tables>
<table name="Lifetechnologies"><rows><row><columns><column name="category">
<![CDATA[Manufacturing and Production Jobs]]>
</column><column name="Job title">
<![CDATA[]]>
</column><column name="Location">
<![CDATA[]]>
</column><column name="Date">
<![CDATA[]]>
</column><column name="jobDesc">
<![CDATA[]]>
</column></columns></row><row><columns><column name="category">
<![CDATA[Manufacturing and Production Jobs]]>
</column><column name="Job title">
<![CDATA[http://jobs.lifetechnologies.com/careers/]]>
</column><column name="Location">
<![CDATA[Regensburg, Germany]]>
</column><column name="Date">
<![CDATA[04/13/2013]]>
</column><column name="jobDesc">
</column></columns></row><row><columns><column name="category">
<![CDATA[Sales Jobs]]>
</column><column name="Job title">
<![CDATA[http://jobs.lifetechnologies.com/careers/]]>
</column><column name="Location">
<![CDATA[Distrito Federal, Mexico]]>
</column><column name="Date">
<![CDATA[]]>
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</column><column name="jobDesc">
<![CDATA[]]>
</column></columns></row></rows></table>
</tables>

7.4.2 Integrimi i strukturës dhe ruajtja e të dhënave
Një "operacion" në një faqe HTML mund të gjenerojë seri dokumentash XML.
Integrimi i këtyre dokumenteve do të çojë në ruajtjen e të dhënave. Ȅshtë hulumtuar
gjerësisht mbi teknologjinë e ruajtjes së dokumentave XML. Përveç disa sistemeve të
përgjithshme, janë paraqitur vazhdimisht disa sisteme ekskluzive mbi teknologjinë e
magazinimit. Ka tre mënyra për të ruajtur të dhënat XML: në sisteme file, në bazat e
të dhënave (duke përfshirë bazat e të dhënave relacionale dhe bazat e të dhënave të
orientuara nga objektet), dhe në sistemet ekskluzive. Secila nga këto mënyra ka
avantazhet dhe disavantazhet e saj, dhe zgjedhja e duhur për ruajtjen e të dhënave
XML përcaktohet nga situata specifike.
Nxjerrja e të dhënave karakterizohet nga kërkimi dhe manipulimi i bashkësisë së të
dhënava jashtë faqes web, duke vijuar më pas me integrimin e bashkësisë së të
dhënave.
7.4.3 Implementimi i nxjerrjes së të dhënave
Nxjerrja e të dhënave është nje nën funksion i rëndësishëm i modelit, sepse duhet ti
jap zgjidhje problemit se si të tërheq të dhënat e dëshiruara nga faqe web për të
përmbushur nevojat e klientëve. Këto të dhëna mund të jenë file tekst, dhe mund të
ruhen në një baze të dhënash të veçanta si një burim për data mining. Në këtë kapitull
është ilustruar ideja e transformimit të faqes HTML në format XML dhe të nxjerrjes
së të dhënave të kërkuara duke përdorur teknologjinë XML. Nxjerrja e të dhënave
është realizuar me ndihmën e teknologjive HTML, XTML, XML, XSL dhe JAVA.
Ne duam të nxjerrim informacionin nga website lifetechnologies.com mbi vendet e
punës që ofrohen së fundmi.
Lexohen faqet web burim dhe transformohen në XHTML.
Ndërtimi i aplikacionit është zhvilluar në dy faza:
Në fazën e parë kemi implementuar metodën e nxjerrjes së të dhënave web. Të dhënat
janë nxjerrë nga një site lifetechnology. Këto të dhëna i referohen personave të
ndryshëm të cilët kërkojnë të punësohen sipas profesioneve përkatëse.
Në fazën e dytë kemi ndërtuar aplikacionin i cili përmban të dhënat e nxjerra si dhe
mund të shtosh dhe rekorde të tjera.
Aplikacioni është konceptuar si një qëndër të dhënash në të cilën persona të interesuar
për vende pune kanë mundësi të informohen duke patur akses pa qënë e nevojshme të
hapin site të shumta.
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Gjatë ndërtimit të aplikacionit jemi kujdesur që:


Aplikacioni të jetë i siguruar. Duhet të këtë siguri si baza e të dhënave ashtu
edhe aplikacioni.



Aplikacioni duhet të jetë i besueshëm, duhet të përgjigjet për çdo veprim të
përdoruesit. Inputet duhet të jenë të kontrolluara dhe të vlefshme.



Aplikacioni duhet të jetë i lehtë për tu përdorur dhe të ketë një pamje
tërheqëse.



Aplikacioni duhet të zgjidh problemet që lidhen me shtimin e një vendi të ri
pune si p.sh:
rregjistrimin e një rekordi te ri, modifikimin e tij si dhe fshirjen.



Duhet të zgjidhë problemin e gjetjes së një vendi të caktuar pune.



Duhet të zgjidh problemet që kanë të bëjnë me rregjistrimin e një personi i cili
është i interesuar për tu punësuar.

Për ndërtimin e aplikacionit janë ndjekur këto stade pune për çdo nëncështje të
problemit të përmendur:





Analiza e nënproblemit
Skicimi i pjesës vizuale
Lidhja e pjesës vizuale me bazën e të dhënave
Kontrollet e vlefshmërisë së inputeve

Pra programi është i mbrojtur nga ndërhyrjet e përdoruesve të pa rregjistruar.
Ndërfaqja e aplikacionit: Fillimisht përdoruesi duhet të klikoj një nga zonat e
aplikacionit nëse është i interesuar të shfaqen vëndet e punës që ofrohen apo të shoh
listën e kërkesave.
Në figurën 16 paraqitet ndërfaqja e aplikacionit nëse përdoruesi ka zgjedhur vendët e
punës. Shfaqet lista e plotë e vendëve të punës që ofrohen për të interesuarit me
detajet përkatëse.
Në figurën 17 shfaqen vetëm vendi i punës për të cilin është i interesuar përdoruesi,
duke filtruar informacionin me anë të opsionit Filtro.
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Figurë 16. Nëse përdoruesi klikon mbi vendet e punës do të shfaqen të dhënat

Figurë 17. Personi i interesuar për një vend pune mund të bëjë filtrimin për të parë
vetëm ofertat që vijnë për një profesion të caktuar.
Nëse jemi të interesuar për listën e kërkesave për vënde pune atëherë përdoruesi duhet
të klikoj në zonën Lista e kërkesave, siç paraqitet në figurën 18.
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Figurë 18. Lista e kërkesave
Për të realizuar një rregjistrim të ri mjafton të klikojmë mbi butonin Shtim i ri dhe të
mbushim fushat me të dhënat përkatëse. Figura 19 paraqet pamje të operacionit të
shtimit të një rekordi të ri.

Figurë 19. Rregjistrimi i një rekordi të ri
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Kapitulli 8
8.1 Monitorimi dhe analiza e përformancës së aplikacionve web
Në këtë kapitull paraqiten rezultatet e monitorimit të përformancës së aplikacionit të
diskutuar në kapitullin 7. Monitorimi i performancës së aplikacionit është kryer me
anë të mjeteve ndihmëse si Speed Tracer të përdorur në Google Chrome, Firebug dhe
YSlow shtesa të Firefox.
Firebug është një mjet zhvillimi web që lehtëson debugging, redaktimi, dhe
monitorimin e CSS, HTML, DOM, dhe JavaScript të çdo aplikacioni web (diskutuar
në kapitullin e tretë).
Speed Tracer është një mjet i cili ndihmon në identifikimin dhe zgjidhjen e
problemeve te performancës në aplikacionet web. Vizualizon metriket të cilet janë
marre nga pika të nivelit të ulët brenda shfletuesit dhe analizon ato gjate ekzekutimit
të aplikacioneve. Duke përdorur Speed Tracer jemi në gjendje të marrim një
panorame më të mirë, te kohes qe është duke u shpenzuar gjatë ekzekutimit te
aplikacionit.
Ketu përfshihen problemet e shkaktuara nga:
 parsing dhe ekzekutimi JavaScript;
 trajtimi i ngjarjeve DOM;
 layout;
 rillogaritjen e stilit CSS;
 ngarkimi i burimeve të rrjetit;
 callbacks XMLHttpRequest;
 painting;
Në figurën 20 paraqiten pamje të marra gjatë monitorimit të performancës të
realizuara me anë të Firebug.

Figurë 20. Statistikat e rrjetit me anë të Firebug për aplikacionin Ajax
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Sipas statistikës janë bërë në total 13 kërkesa, 12 kërkesa GET dhe 1 kërkesë POST
me një kohë përgjigje totale 2,56 sekonda, dhe një peshë faqe të kombinuar prej 964.3
KB.

Figurë 21. Statistikat e rrjetit me anë të Firebug për aplikacionin Ajax.
Nëse pozicionojmë mousin në krye të një kërkese të veçantë, do te shfaqet një ndarje
më e detajuar e kohës se përgjigjes në total për cdo kërkesë. Jepet informacion më i
detajuar në lidhje me disa nga metrikët e diskutuar në kapitullin pesë si: DNS Lookup,
etj.
Në figurën 22 paraqiten pamje të marra gjatë monitorimit të performancës të
realizuara me anë të Speed Tracer te cilat japin detaje mbi Parse HTML në lidhje me
kohën e ekzekutimit.
Në figurën 23 paraqitet raporti përmbledhës i nxjerr nga monitorimi i realizuar mbi
aplikacionin gjatë ekzekutimit të tij.
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Figurë 22. Detaje mbi Parse HTML

Figurë 23. Raporti përmbledhës i marrë nga Speed Tracer
Në figurën 24 paraqitet raporti përmbledhës i nxjerr nga monitorimi realizuar me anë
të Speed Tracer. Ky raport jep informacion të detajuar mbi kohën e ekzekutimit të:





Parse HTML
DOM Event
XMLHttpRequest
JavaScript Callback
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Figurë 24. Raporti përmbledhes për selektimin
Në figurën 25 paraqiten pamje të marra gjatë monitorimit të performancës të
realizuara me anë të Speed Tracer të cilat japin detaje mbi DOM.

Figurë 25. Detaje mbi DOM
YSlow
YSlow analizon faqet web dhe sugjeron mënyra për të përmirësuar performancën e
tyre bazuar në një sërë rregullash për faqet e internetit me performancë të lartë.
• Jep një notë vlerësuese për faqet web (diskutuar ne kapitullin e tretë);
• Ajo ofron sugjerime për përmirësimin e performancës se faqes;
• Përmbledh komponentët e faqes;
• Paraqet statistika në lidhje me faqen;
• Ofron mjete për analizën e performancës;
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Në figurën 26 paraqiten pamje të mara gjatë monitorimit të realizuar mbi aplikacionin
e tipit të parë të ndërtuar në mënyre tradicionale, me anë të YSlow.

Figurë 26. YSlow për aplikacionin tradicional
Siç shihet nga pamja e paraqitur në figurën 26 aplikacioni tradicional është vlerësuar
me notën C duke marrë 79 pikë nga 100 pikët maksimale.
Në figurën 27 paraqitet pamje nga monitorimi i realizuar mbi aplikacionin Ajax duke
u vlerësuar me notën B.
Monitorimi me anë të YSlow jep vleresim për çdo pjesë si:






Kërkesat HTTP
DNS lookup
JavaScript
CSS
Kompresimet

Në këtë mënyrë mund të rishikohen pjesët të cilat nuk kanë një vlerësim maksimal me
qëllim përmirësimin e tyre.

81

Figurë 27. Monitorimi me YSlow për aplikacionin Ajax
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Përfundime
Aplikacionet web tashme janë duke u zhvilluar me anë të teknologjive Ajax dhe Web
2.0. Këto mjete të reja dhe teknologji të fuqishme ofrojnë veçori të përparuara për
ndërtimin e aplikacioneve desktop të lehtë në përdorim si dhe shumë interaktive, duke
siguruar përvojë të përmiresuar për përdoruesitë.
Teknologjia Ajax ka revolucionalizuar mënyrën se si përdoruesitë ndërveprojnë me
faqet dhe aplikacionet web. Ajax është një teknologji që mundëson zhvillimin e
aplikacioneve web me performancë të lartë dhe experiencë perdoruesi më të mirë.
Aplikacionet web po bëhen gjithëmonë e më të pasura në përmbajtje, prandaj në
dizenjimin dhe implementimin e aplikacioneve web Ajax, janë prioritete
funksionalitetet e pasur dhe reagimi i shpejtë ndaj veprimeve të përdoruesit. Natyra
asinkrone e aplikacioneve Ajax dhe kompleksiteti i madhë i shfletuesëve modern
bëjnë që performanca e aplikacioneve Ajax të jetë një çështje e rëndësishme.
Në këtë studim analizuam disa nga çështjet të cilat kanë të bëjnë me performancën
dhe testimin e saj në aplikacionet web. Diskutuam rëndësinë e performancës në
aplikacionet web dhe tipet e ndryshme të testimit. Përdorimi i mjeteve të analizës dhe
testimit të performancës ndihmojnë për të vlerësuar një aplikacion nën një ngarkesë të
caktuar. Vlerësuam performancën e aplikacioneve web Ajax kundrejt atyre
tradicional. Nga matjet e kryera rezulton se koha e përgjigjes së aplikacionit të
ndërtuar me anë të teknologjis Ajax për veprime të ndyshme është më e mirë (shpejt)
krahasuar me kohën e përgjigjes së aplikacionit web të ndërtuar në php. Me shtimin e
numrit të përdoruesve diferenca midis dy tipeve të aplikacioneve përsa i përketë
elementit kryesor të performancës, koha e përgjigjes së aplikacionit ndryshon
ndjeshëm.
Zhvilluam më tepër studimin duke implementuar një model teknikë nxjerrje të dhëna
web me qëllim përpunimin dhe përdorimin e këtyre të dhënave më tej. Monitoruam
me anë të mjeteve të testimit performancën e aplikacionit. Mjetet e performancës
ndihmojnë në gjetjen e pengesave që mund të has performanca e aplikacioneve, po
ashtu dhe modelet e performancës ndihmojnë në zhvillimin e aplikacione web me
performancë të lartë.
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Përmbledhje
Sot aplikacionet web janë më të pasura dhe më komplekse se kurrë më parë.
Aplikacione Web
përdorin një numër gjuhësh, teknologjish, dhe modelesh
programimi duke implementuar aplikacione me interaktivitet të lartë. Për ndërtimin e
aplikacioneve të tilla janë duke u përdorur teknologjitë Web 2.0 dhe Ajax. Zhvillimi i
aplikacioneve web është sfidë si në aspektin e funksionalitetit po ashtu edhe në lidhje
me performancën. Përdoruesit presin performancë të lartë nga një aplikacion web. Për
aplikacionet web sidomos në një situatë komerciale, testimi i performancës është
vendimtar. Testimi i performancës është një lloj testimi i cili realizohet, nga një
perspektivë, për të përcaktuar se sa shpejt performojnë disa pjesë të një sistemi nën
një ngarkesë të veçantë. Performanca e një aplikacioni web varet nga shumë faktorë,
duke përfshirë rrjetin, sistemet fundore, aplikacionin dhe më e rëndësishmja
përdoruesi fundor.
Ekzistojnë një sërë teknikash dhe metodash të suksesshme të cilat implementohen në
aplikacionet web me qëllim përmirësimin e përformancës. Këto teknika mund të
kombinohen me teknika të tjera të përdorura për të optimizuar performancën serverside, për të përmirësuar performancën fundore të aplikacionit Web në tërësi.
Në aplikacionin tonë kemi implementuar një teknikë nxjerrje të dhënash Web e cila
lejon mbledhjen e një sasie të madhe të të dhënave të strukturuara të gjeneruara
vazhdimisht.
Fjalët kyçe: aplikacione web, Ajax, performancë, komponent, nxjerrje të dhënash
web

Abstract
Web application today are become more rich and complex. Web applications use a
number of languages, technologies, and programming models to implement highly
interactive applications. For building such application developers are using Ajax and
Web 2.0 technologies. Deploying web application is a challenge both in assuring that
the functionality will be maintained and in guaranteeing that the functionality will be
delivered with an acceptable performance. Users expect high performance from a web
application. For Web applications especially in an e-commerce situation, performance
testing is crucial. Performance testing is a type of testing that is performed, from one
perspective, to determine how fast some abstract of a system performs under a
particular workload. The performance of a web application depends on many factors
including the network, the end systems, the application and most importantly the end
user. There are a number of successful techniques and methods that are implemented
in web applications to improve performance. These techniques can be combined with
other techniques used to optimize server-side performance to improve the end-to-end
performance of the whole Web application.
In our application we have implemented a Web data extraction technique which
allows the collection of large amounts of structured data continuously generated.
Keywords: Web application, Ajax, performance, components, Web Data Extraction
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