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KAPITULLI I

“Faktet nuk paraqesin shkencë –
ashtu siç fjalori nuk paraqet
literaturë.” – Martin H. Fischer
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I - HYRJE
Bota e teknologjisë po bëhet gjithnjë e më konkurruese me zhvillimin e shpejtë të
metodave të reja për zgjidhjen e problemeve të përbashkëta që hasin institucionet e
ndryshme. Kompanitë gjigante të zhvillimit të softuerëve dhe hulumtuesit e ndryshëm
promovojnë idetë e tyre për të lehtësuar punën e organizatave të biznesit dhe atyre jofitimprurëse, ata tentojnë të bëjnë një mjedis të teknologjisë së informacionit ku një
plejadë e kompjuterëve personal, pajisjeve të mençura, serverëve, celularëve dhe
tabletave që të mund të komunikojnë me njëri tjetrin pa pengesa, dhe kjo është e
mundur me zbulimin e ueb shërbimeve. Sipas Cisco‟s Internet Business Solutions
Group (IBSG) 1, deri në vitin 2015 afër 25 miliardë pajisje do të jenë të kyçura në
internet dhe deri në vitin 2020 interneti global do të përmbajë 50 miliardë pajisje të
lidhura, që do të thotë se më shumë pajisje janë të kyçur në internet se sa njerëz.
Industria ka miratuar teknologjinë e shërbimeve (Service Computing) me qëllim që të
zhvillojë aplikacione të biznesit me anë të kompozimeve të ueb shërbimeve. Kompanitë
e biznesit, institucionet qeveritare dhe organizatat jo-fitimprurëse duke përdorur ueb
shërbimet janë në gjendje të ndajnë të dhënat, të integrojnë proceset e tyre, si dhe të
bashkojnë forcat për të siguruar zgjidhje të plotë dhe të përshtatshme për klientët e tyre.
Gjithnjë e më tepër jemi bindur se uebi ka hyrë në një faze të rë të evolucionit.
Debati në lidhje me emërtimin e kësaj faze të re është intensifikuar kur John Markoff
[14] i gazetës New York Times ka theksuar se gjenerata e tretë e ueb-it të emërohet si
“Web 3.0”, e cila ofron shërbimet e bazuara në internet të cilat kolektivisht përcaktojnë
uebin inteligjent, në kuptimin e përdorimit të ndërveprimit të ueb shërbimeve, softuerit
si shërbim i modelit të biznesit, teknologjisë së distribuuar, API të hapura dhe
protokollet, formate të hapura të të dhënave, bazat e të dhënave të distribuuar, uebin
semantik, kërkim të gjuhës natyrore, etj, ku roli kryesor do të luhet nga ueb shërbimet
të cilat janë të gjithanshme për nga dizajni, që pastaj të mund të përdoren në modele të
ndryshme arkitekturore.
Paradigma ndërdisiplinore në zhvillim për teknologji (ekzekutim) të shpërndarë
quhet Llogaritje e orientuar në shërbime ose SOC (Service Oriented Computing) [17]
[18]. Ajo tregon një grup të parimeve, koncepteve dhe metodave që përcaktojnë
llogaritje (ekzekutim) në Arkitekturë të Orientuar në Shërbime ose SOA (Service
Oriented Architecture), në të cilën aplikacionet softuerike janë ndërtuar mbi shërbimet
e komponentëve të pavarur të aktivizuar nga kompani ose ofrues të ndryshëm. Në
qendër Llogaritjes së Orientuar në Shërbime (LLOSH) janë shërbimet që specifikojnë
një njësi vet–përmbajtjesore, autonome, elemente kompjuterike që mund të
përshkruhen, thirren, publikohen, zbulohen, orkestrohen, si dhe të programohen duke
përdorur protokolle standarde për të ndërlidhur nyje të bashkëpunimit me aplikacionet
brenda dhe jashtë organizatës. Sipas Gustavo dhe Koehler [19], mënyrat më të
rëndomta për zbatimin e LLOSH janë shërbimet e rrjetit të koordinimit (grid services)
dhe ueb shërbimet. Ky disertacion do të fokusohet në parimet për zhvillimin dhe
zbatimin e proceseve të biznesit të cilat janë të shpërndarë në rrjet dhe janë në
1

The Cisco Internet Business Solutions Group (IBSG) përbëhet nga ndikuesit e industrisë dhe strategët e
biznesit të cilët kanë eksperiencë të thellë në të gjithë sektorët dhe regjionet.
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dispozicion në sajë të regjistrave dhe protokolleve të ndryshme, dhe kjo përputhet me
ueb shërbimet, respektivisht ndarjen e dytë sipas hulumtuesve të lartpërmendur.
Aspektet e modeleve të kompozimit të ueb shërbimeve janë të ndërlidhura me
qëllimin e këtij procesi për të krijuar një sistem koherent duke përfshirë një koleksion të
më tepër shërbimeve që mund të integrohen në një aplikacion. Me këtë rast përcaktohet
një urdhër dhe kushte për një rrjedhë të kontrollit (fillim të shërbimit), rrjedhës së të
dhënave dhe përzgjedhjen e komponentëve.
Biznesi elektronik në botë po edhe në vendet tona (Shqipëri, Maqedoni dhe
Kosovë) po vazhdon të zhvillohet në formë sinkrone me avancimin e teknologjisë, duke
integruar sisteme heterogjene të informacioneve dhe protokollet e tyre.
Në dekadën e fundit, ueb shërbimet fituan shumë vëmendje si një teknologji e re
për zhvillimin e aplikacioneve të distribuuar dhe të orientuar në shërbime. Ato
përcaktojnë sistemet softuerike ose API (Application Programming Interfaces) të
projektuara për të mbështetur qasjen në rrjet dhe aktivizohen përmes thirrjeve të
sistemit nga largësia (remote system calls). Disi, ata mund të përshkruhen si të thjeshta
për tu kuptuar dhe zbatuar, por me kombinimin e ueb shërbimeve të ndryshme, shfaqen
edhe sistemet komplekse të informacionit.
OWL-S (Ontology Web Language for Services) [9] është një gjuhë e bazuar në
ueb-in Semantik që duhet të përshkruajë karakteristikat dhe aftësitë e ueb shërbimeve.
Kjo gjuhë lejon përdoruesit dhe agjentët softuerik që automatikisht të kërkojnë,
thërrasin, kompozojnë dhe monitorojnë ueb resurse ose depo që ofrojnë shërbime për
përmbushje të kërkesave të ndryshme, në rastin tonë për Sisteme heterogjene të
informacionit të dedikuara për industrinë e turizmit. Ideja themelore që qëndron pas
implementimit të prototipit është krijimi i një sistemi ku ne mund të integrojmë ueb
shërbime të standardizuara, duke lejuar klientët të përfitojnë nga ulja e kostove dhe
zvogëlimi i përpjekjeve për zhvillim softuerik të sistemit, për të lehtësuar mirëmbajtjen
dhe mundësinë për riaftësim ose ripërdorim të ueb shërbimeve.

1.1 Përkufizimi i problemit
Ueb shërbimet paraqesin një fushë të rëndësishme studimi për procesin e
komunikimit pa barriera mes pajisjeve që funksionojnë nëpërmjet sistemeve të
ndryshme operative, telefonave të mençur, tabletave, ose Kompjuterëve personal që
përdorin aplikacione në gjuhë të ndryshme programore. Zgjerimi dhe implementimi i
ueb shërbimeve në të shpeshtën e rasteve duhet të kalojë nëpër procesin e ashtuquajtur
të kompozimit, i cili është një proces i kombinimit të ueb shërbimeve të ndryshme në
një aplikacion me qëllim për të krijuar një zgjidhje më të plotë.
Procesi i kompozimit të ueb shërbimeve ka shumë sfida. Hulumtuesit ende
punojnë në diferencimin e tipave të kompozimit dhe përcaktimin se cili lloj do të ishte
më i përshtatshëm për përdorim në sistemet e informacionit ose aplikacionet e
ndryshme. Ekzistojnë dy lloje më të njohura të kompozimit: Orkestrimi dhe
Koreografia e ueb shërbimeve, por cilën duhet ta përdorim? Si ti dallojmë ato? Çka
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përshkruan Orkestrimi dhe ku Koreografia mund të jetë më e zbatueshme? Si ata i
kompozojnë të dhënat në sistemet heterogjene të informacionit? Në këtë disertacion ne
do të përpiqemi të përdorim metodologji empirike dhe grafike për zgjidhjen e këtyre
sfidave që hulumtuesit dhe zhvilluesit përballen sot.
Është parashikuar se sistemet e ndryshëm të informacionit shpesh ndodh që të kenë
nevojë për përfshirjen e funksioneve dhe operacioneve të njëjta ose të ngjashme, për
shembull një sistem elektronik bankar (e-banking) dhe një aplikacion për zyrë për
këmbim parash kanë nevojë për një shërbim të konvertimit të valutave për klientët e
tyre, kështu që lind pyetja se pse duhet dy herë të programohet një program për
konvertim valutash, njëherë për sistemin elektronik bankar dhe njëherë për aplikacionin
e një zyre për këmbim parash?! Kjo mund të shmanget duke përdorur teknologjinë e
ueb shërbimeve, duke e koduar (programuar) një ueb shërbim që do luajë rolin e
konvertuesit të valutave dhe pastaj ky ueb shërbim mund të thirret në aq aplikacione të
ndryshme sa që është e nevojshme, duke përfshirë edhe zgjidhjen e problemit të
shembullit të mësipërm. Prandaj ky virtyt i ueb shërbimeve mund të çmohet si motivimi
bazë që qëndron prapa teknologjisë së ueb shërbimeve. Është me rëndësi të dihet se,
para se ti përdorim ueb shërbimet ne duhet të analizojmë dhe dekompozojmë
arkitekturën e tyre, duke analizuar secilën pjesë veçmas në këtë disertacion.
Kohëve të fundit, me zhvillimin e kësaj teknologjie, shtrirja e shërbimeve të njëjta
ose të ngjashme është rritur shumë në depot ose regjistrat e dedikuar virtual ose ndryshe
që quhen si regjistrat UDDI (Universal Description Discovery Integration) që
shfrytëzohen me qëllim që klientët e fundit të kërkojnë dhe zgjedhin ueb shërbimet e
dëshiruara për nevojat e tyre. Ky proces ka çuar në një problem të ri rreth përcaktimit
për një ueb shërbim të përshtatshëm bazuar në pritjet dhe nevojat e klientëve. Ky është
një problem shumë koherent mes studiuesve të kësaj fushe në zgjedhjen dhe renditjen e
ueb shërbimeve të kërkuara, si rezultat i kësaj janë propozuar mjaft korniza për
funksionim sa më të drejtë të këtij procesi. Sistemet e propozuara që janë aktuale për
metodat e përzgjedhjes (selektimit) së ueb shërbimeve nga listat e propozuara në
relacion me pjesën e kërkuesit (përdoruesit) kanë disa çështje të lëna mënjanë. Së pari,
sistemet aktuale supozojnë se shfrytëzuesit kanë aftësinë e formulimit të pyetjeve
(query) që mund të reflektojnë kërkesat e QoS 2 (Cilësinë e Shërbimit), sepse
përdoruesit nuk kanë njohuri për atë se çfarë tregon vlera e QoS. Është shumë me
rëndësi që sistemi i përzgjedhjes t‟ju mundësojë përdoruesve mundësinë në
përzgjedhjen e vlerës së drejtë të vlerave të QoS për nevojat e tyre.
Një nga përfitimet e siguruara nga ueb shërbimet është shkathtësia që ato kanë për
tu përdorur në stile të ndryshme arkitekturore si: SOA, REST dhe RPC-XML. Kur
kompanitë dhe programuesit duan të përdorin një prej tyre, ato duhet të vendosin cilin
stil arkitekturor të ueb shërbimeve duhet që ta përdorin?! Cili është dallimi mes tyre
dhe ku mund të jenë më të përshtatshme për tu përdorur?! Cilat janë përparësitë dhe
mangësitë mes tyre?! Këto probleme janë ende objekt kërkimi dhe të hapura për tu
diskutuar.
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Bashkëveprimi mes shërbimeve nënkupton edhe shkëmbimin e të dhënave. Jo të
gjitha gjuhët për kompozim përfshijnë model të qartë të rrjedhojës së të dhënave. Për
më tepër, të dhënat nuk janë trajtuar gjithmonë në të njëjtën mënyrë. Ata kontrollojnë
kompozimin ose mund të jenë të dhëna specifike për aplikacionet e ndryshme. Modeli i
transferimit të të dhënave duhet të përcaktojë kur dhe si ueb shërbimi bën shkëmbimin
e të dhënave. Procesi i modelimit të ueb shërbimeve dhe të dhënave mund të
konsiderohet si një sfidë tjetër e hapur. Deri më tani janë propozuar gjuhë të ndryshme
të modelimit siç janë: SRML, UML, UML-S, WSMO etj. Ne duhet të analizojmë se si
të modelojmë bazat e të dhënave të cilat janë të ndërlidhura me ueb shërbimet, me
qëllim të përcaktimit të relacioneve mes tyre dhe ndikimin e këtij procesi në ueb
shërbimet e sistemeve heterogjene të informacionit.

1.2 LLOSH (Llogaritja e Orientuar në Shërbime)
Është e qartë se uebi po evoluon me shpejtësi të madhe me qëllim të përmirësimit
të komunikimit në mes klientëve dhe pajisjeve të tjera të lidhura me të. Kompanitë
softuerike dhe aplikacionet e trashëgimisë tentojnë të përfshijnë një ekonomi të bazuar
në shërbime, dhe në ditët e sotme ajo përfaqëson më shumë se 70% të GDP3 në vendet
e zhvilluara [8]. Shkencëtarët parashikojnë se kjo prirje do të vazhdojë të ndikojë në
mënyrën tonë të jetesës në vitet e ardhshme, por tërësia e ekonomisë së bazuar në
shërbime mund të arrihet në rast se ajo sjell teknologji të reja për projektim, shkëmbim
dhe zhvillim të shërbimeve të reja dhe shërbimeve të aplikacioneve ose platformave të
ndryshme.
Arritja më e madhe e LLOSH është kalimi nga paradigma e orientuar në objekte në
konceptin e orientuar në shërbime, përveç kësaj ne mund të përcaktojmë se objektet në
programimin e orientuar janë të qëndrueshëm në gjendje (stateful), kurse shërbimet në
LLOSH nuk janë fleksibël në gjendje (stateless). Sipas botimit [7] LLOSH mund të
definohet: “paraqet një paradigmë evolucionare për teknologji të e-biznesit dhe
teknologjisë së distribuuar. Kjo paradigmë e re e cila ka origjinën e vet në zhvillimin e
programeve të orientuara në objekte dhe softuerëve të bazuar në komponentë, ka për
qëllim që t‟ju mundësojë zhvilluesve të ndërtojnë rrjete të aplikacioneve që
ndërveprojnë dhe bashkëpunojnë, pavarësisht nga sistemi operativ ku funksionon
aplikacioni dhe nga gjuha e programimit që është përdorur për zhvillimin e tij,
nëpërmjet përdorimit të njësive të pavarura kompjuterike që quhet shërbim.” Në këtë
paradigmë fokusi kryesor qëndron tek shërbimet të cilat janë të shoqëruar lirshëm
(loosely coupled) dhe janë ndërtuar mbi protokolle të standardizuara me pak ose aspak
njohuri në lidhje me klientët dhe eventualisht shërbimet e tjera të përfshira në sistemet e
informacionit. Kjo disiplinë përfaqëson ekzekutimin në AOSH (Arkitekturën e
Orientuar në Shërbime – (anglisht SOA)), në të cilin sistemet e informacionit janë
ndërtuar në bazë të komponentëve të shërbimeve të pavarura me ndërfaqe të caktuar.
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GDP (Prodhimi i brendshëm bruto) vlera monetare e të gjitha mallrave dhe shërbimeve të gatshme që
prodhohen brenda kufijve të në vendi në një periudhë të caktuar kohore,edhe pse GDP zakonisht
llogaritet në baza vjetore.
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Korporatat e mëdha kompjuterike dhe kompanitë e ndryshme kanë kaluar në
teknologjinë e LLOSH (anglisht SOC) [5, 6] paradigmës, duke përfshirë gjigantët e tillë
si: IBM, Microsoft, Oracle, Hp, Cisco, Sun Microsystems e shumë të tjerë. Kjo
teknologji është duke u miratuar nga përdorues të rëndësishëm që përdorin kompjuterët,
duke përfshirë bankat në ueb shërbimet bankare, shitësit me aplikacionet e e- biznesit,
linjat ajrore, linjat e autobusëve, aplikacionet qeveritare, që të gjitha mund të definohen
si sisteme heterogjene të informacionit.
Në këtë fushë studimi, ka akoma shumë sfida që shkencëtarët dhe hulumtuesit
kanë tendencë për të zgjidhur në kuptim të përmirësimit të teknikave për shfrytëzimin e
shërbimeve, semantikën e komunikimit automatik në mes të makinave të ndryshme, pa
ndërhyrjen e përdoruesve dhe nxitjen për një kornizë ideale për klasifikimin, radhitjen
dhe përzgjedhjen në mesin e mijëra ueb shërbimeve në dispozicion të inkorporuar në
depo ose regjistra përkatës, që këto sfida nxisin edhe shqetësimin tonë në këtë
disertacion dhe që studime përkatëse janë shtjelluar dhe botuar në punime shkencore
me qëllim të publikimit të rezultateve në lidhje me këto probleme
Elementet e LLOSH-it mund të klasifikohen si vijon: AOSH, Orientimi në
Shërbime, Logjika e Zgjidhjes së orientuar në Shërbime, Shërbimet, Kompozimet e
Shërbimeve dhe Struktura e Shërbimeve. LLOSH gjithashtu ndan zhvillimin e softuerit
në tri grupe të pavarura: Ndërtuesit e aplikacioneve (nga inxhinierë softuerik), ofruesit e
ueb shërbimeve (nga programuesit) dhe agjentët e shërbimit ose ndërmjetësuesit
(Unioni i organizatave standarde, kompanitë, dhe qeveria).
Në figurën e mëposhtme kemi ndërtuar një model të LLOSH dhe ndërveprimin në
mes të elementeve të përmendura më lart.

Figura 1: Elementet e LLOSH dhe ndërveprimet mes tyre
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Orientimi i shërbimit është një paradigmë e themeluar dhe e përbërë nga një grup i
caktuar i parimeve të projektimit, për më tepër, ky indikator tregon krijimin e logjikës
automatike në modalitetin e shërbimeve. Në anën tjetër, Logjika e Zgjidhjes së
Orientuar në Shërbime përfshin parimet e projektimit për hartimin e zgjidhjes logjike e
cila rezulton në Logjikën e Zgjidhjes së Orientuar në Shërbime. Një tjetër element i
inkorporuar i LLOSH-it është Inventari i Shërbimit i cili është në lidhje direkt me
shërbimet, AOSH (Arkitekturën e Orientuar në Shërbime) dhe kompozimin e
Shërbimeve. Ky është një koleksion i standardizuar në mënyrë të pavarur dhe qeveriset
prej shërbimeve në largësi brenda një kornize që specifikon një ndërmarrje apo një
segment kuptimplotë të një ndërmarrje. Siç mund të shohim në figurën më lart,
shërbimet mund të kompozohen duke përdorur shërbime të tjera në logjikën e biznesit.
Sa i përket Arkitekturës së Orientuar në Shërbime dhe kompozimin e shërbimeve ne do
ti shtjellojmë ato në vazhdim të këtij hulumtimi.

1.3 Motivimi
Për çdo hap që bëjmë në jetën tonë të përditshme, neve na ndjek një motivim i
caktuar, ashtu siç është edhe përzgjedhja e temës për studim dhe hulumtim. LLOSH ose
Llogaritja e Orientuar në Shërbime është një fushë e shkencave kompjuterike, e cila
është akoma në fazën e zhvillimit dhe kontributet e studiuesve janë të mirëpritur
gjithmonë. Duke pasur parasysh sfidat në këtë fushë të studimit, ne ishim të përgatitur
për të dhënë përpjekjet tona në pika të caktuara, duke përfshirë metodat e kompozimit,
studime të renditjes së ueb shërbimeve, studim mbi përzgjedhjen e duhur të ueb
shërbimeve në regjistra të dedikuar të ashtuquajtur UDDI, optimizime të pyetësorëve
nga bazat e të dhënave të lidhura me ueb shërbimet, studim të të dhënave të transferuara
nëpërmjet standardeve të ndryshme, vlerësimin dhe krahasimin e arkitekturave që
përdorin ueb shërbimet, duke i krahasuar me përdorimin e teknikave të ndryshme, si
dhe hulumtime të tjera të cilat do ti paraqesim në kapitujt në vazhdim..
Në ditët e sotme, shumica e kompanive softuerike kanë krijuar infrastrukturë për të
zbatuar aplikacione të bazuara rreth standardeve të reja për ueb shërbimet. Keqkuptimet
shpesh ndodhin kur përmenden ueb shërbimet, ndonjëherë nocioni është interpretuar si
një shërbim i përgjithshëm në ueb. Përveç kësaj, parashikimi i motit është një shërbim i
ofruar për përdorues të ndryshëm, por në rast se shërbimi nuk siguron një ndërfaqe për
procesin e komunikimit me aplikacione të tjera nëpërmjet PQTO (Protokollit për Qasje
të Thjeshtë të Objekteve) ose (anglisht SOAP - Simple Object Access Protocol), sipas
definicionit nuk mund të konsiderohet si një ueb shërbim, për shkak se shërbimi i
lartpërmendur nuk është ndërtuar mbi baza të standardeve të caktuara [4].
Kjo teknologji është përbërë nga një sërë përfitimesh, është e pavarur nga
platforma dhe hardueri (duke përfshirë sistemin operativ), që do të thotë se pa marrë
parasysh se çfarë lloj platforme apo hardueri ne jemi duke përdorur, ne përsëri mund të
inkorporojmë ueb shërbimet në sistemet e ndryshme të informacionit. Ata janë
gjithashtu fleksibël për nga dizajni, që do të thotë se ato mund të përdoren në stile të
ndryshme arkitekturore, janë të ri-përdorshme dhe me kosto efikase. Për më tepër, ata
janë të shoqëruar lirshëm dhe aplikacionet që përdorin këtë teknologji kanë tendencë që
6

lehte të zgjerohen, sepse ka pak varësi në mes të aplikacionit kërkues dhe shërbimeve
për t'u përdorur. Subjektet e biznesit dhe konsumatorët shpesh kanë kërkesa se si të
përdorin ueb-in, industria e teknologjisë është duke aplikuar standarde të reja për
përmbushjen e këtyre nevojave. Kjo metodologji e re integrimi e bazuar në ueb quhet
"Ueb shërbim" dhe bën të mundshme sistemet e informacionit, proceset e biznesit dhe
makinat të punojnë së bashku dhe të komunikojnë me njëri-tjetrin në një mënyrë
revolucionare. Ueb Shërbimet përdorin standardin XML, i cili siguron këto sjellje
pozitive.
Për të kuptuar idenë e vërtetë pas motivimit të integrimit të koreografisë së Ueb
shërbimeve në Sisteme Heterogjene të Informacionit ne do të shtjellojmë skenarin në
vijim:
Ne supozojmë se Merita është punësuar si një zhvilluese aplikacionesh në "Ultra
Soft". Detyra e saj është të kodoj një program i cili llogarit numrin mesatar javor të
udhëtarëve për një linjë të caktuar autobusi. Ajo mbledh informacione nga një
punonjës në administratën e stacionit të autobusit, i cili përdor një ndërfaqe për të futur,
azhurnuar, fshirë dhe për të marr të dhënat e nevojshme nga baza e të dhënave. Merita
përballet me një problem këtu, sepse ky aplikacion është koduar në Java, ndërsa ajo
përdor C # për zhvillim të aplikacioneve. Nuk ka asnjë mënyrë për të që të inkorporojë
gjuhën Java në C #, sepse ajo nuk është e njohur me gjuhën e programimit Java, kështu
që ajo vendos për të bërë atë në mënyrën më të vështirë, për të krijuar një aplikacion të
ri duke përdorur kodimin në C # për të njëjtin funksionalitetit.
Për të treguar rëndësinë e Ueb shërbimeve, tani ne kemi marrë një tjetër skenar. Le
të pretendojmë që Merita punon për Oasis si një koduese, ku Ueb Shërbimet janë në
fokus të zgjidhjes së problemeve në këtë kompani. Fill pas, Merita percepton se kodi që
ajo dëshiron mund të ketë qenë shkruar më parë, ajo fillon kërkimet për përshkrimin e
shërbimit në një server të veçantë të kompanisë, më pas shkarkon skedarin WSDL dhe
e përfshin atë në aplikacionin e saj. Pas shkarkimit të skedarit WSDL, e vetmja gjë që
ajo ka nevojë për të bërë është ngarkimi i linjës së autobusëve nëpërmjet Ueb
shërbimit dhe llogarit vlerën mesatare të dëshiruar. Ky është procesi në të cilin ajo
kursen kohë, nerva dhe të holla për kompaninë. Në fund të fundit, kjo është arsyeja pse
janë krijuar dhe projektuar Ueb shërbimet, për të lehtësuar kodimin e aplikacioneve, për
të ulur koston dhe për të rritur efikasitetin për zgjidhjen e problemeve të ndryshme të
biznesit ose institucioneve jo-fitimprurëse. Në varësi të kërkesave, Merita mund të
shkarkojë më shumë WSDL skedarë për përfshirjen e tyre në aplikacionin e saj, e cila
mund të çojë në procesin e integrimit të aplikacionit në kompozim të ueb shërbimeve, i
cili kompozim mund të jetë dy llojesh: orkestrim ose koreografi.
Interneti i gjërave (Internet of Things) është pretenduar të jetë i përbërë nga një
numër i madh i shërbimeve të publikuara në depo ose regjistra nga ofruesit e
shërbimeve dhe të kërkohen nga klientët për të përmbushur nevojat e tyre. Aplikacionet
do të përbëhen nga shërbime të ri-përdorshme, por kjo nuk do të thotë se gjithçka ka
mbaruar me këtë teknologji, akoma ka shumë sfida të lëna anash për tu hulumtuar dhe
studiuar, të cilat ne do ti paraqesim në kapitujt e mëtejshëm.
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1.4 Definicioni: Koreografia e Ueb shërbimeve
Kompanitë dhe ndërmarrjet e biznesit dhe institucionet tjera, kanë tendencë të jenë
pjesë e platformave elektronike që do të mundësojnë komunikim të hapur ndërmjet
subjekteve brenda biznesit dhe mes partnerëve dhe konsumatorëve të tyre. Sistemet
heterogjene të informacionit mbështeten në një sekuencë të mesazheve të biznesit që
shkëmbehen në mes të ndërmarrjeve, si dhe në kohën dhe sekuencën e saktë, me qëllim
të përcjelljes së një aktiviteti të biznesit apo bashkëpunimit. Me fjalë të tjera, aktivitetet
e biznesit të përmendura më lart janë të njohura si procese të biznesit të cilat mund të
jenë të brendshme apo ndër-organizative (të jashtme). Përveç kësaj, ata tregojnë një
bashkëpunim për të arritur një aktivitet të përbashkët të biznesit duke bërë të mundur
një rrjet të konsiderueshëm bashkëpunimi të ueb shërbimeve.
Bazuar në shënimin mbi arkitekturat e Ueb Shërbimeve [3] nga W3C (World Wide
Web Consortium), Ueb shërbimet definohen si sistem softuerik duke siguruar mjete
standarde për procesin e ndërveprimit në mes të makinave duke shfrytëzuar rrjetin
kompjuterik. Përkufizimi i saktë i W3C është si vijon:
Përkufizimi 1. "Një Ueb shërbim është një sistem softuerik i projektuar për të
mbështetur ndërveprimin e hapur makinë-me-makinë në një rrjet. Kjo teknologji ka një
ndërfaqe të përshkruar në një format të lexueshëm për makinat e ndryshme që quhet
WSDL. Sistemet e tjera bashkëveprojnë me Ueb shërbimet në mënyrë të përcaktuar
duke përdorur mesazhet SOAP, në mënyrë tipike që transportohen duke përdorur
standardin HTTP me një serializim XML në lidhje me standarde tjera të ueb- it".
Ka përkufizime të tjera të propozuara. Një tjetër përkufizim interesant që shpjegon
funksionimin e ueb shërbimeve është propozuar nga specialisti i Garner Inc 4 Daryl
Plummer:
Definicioni 2. "Ueb Shërbimet janë komponentë softuerik të shoqëruar lirshëm
(loosely coupled) dhe të krijuara mbi bazë të teknologjive standarde të Internetit. Ju
duhet të përdorni të paktën një nga WSDL (Web Service Description Language), SOAP
(Simple Object Access Protocol) dhe/ose UDDI (Universal, Description, Discovery,
Integration).”
Në këtë përkufizim, janë përcaktuar protokollet themelore që ndihmojnë ueb shërbimet
të arrijnë rolin e vet. Në krahasim me shërbimet në përgjithësi, Ueb shërbimet janë të
bazuara në modele për transferimin e të dhënave, metodës për thirrje dhe publikim. Më
tej, ne do të diskutojmë dhe analizojmë standardet e përmendura më lart.
Duke përdorur shpjegimin e mësipërm, ne mund të sjellim këto përfundime në
lidhje me ueb shërbimet:
 janë komponentë të aplikacioneve
 Ata komunikojnë duke përdorur protokolle ose standarde të hapura
4

Gamer inc është kompani udhëheqëse për hulumtim dhe këshillim të teknologjisë së informacionit në
botë.
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Ueb Shërbimet mund të përfshihen në aplikacione të tjera
Ata janë vetë-përmbajtjesore dhe vetë-përshkruese
XML është elementi bazë për ueb shërbimet
Ata përdorin SOAP (Simple Object Access Protocol) mesazhe në vend të
MIME (Multipurpose Internet Mail Extension ) mesazheve.
 Ueb shërbimet ofrojnë metadata që përshkruajnë mesazhet që krijohen dhe
konsumohen.
 UDDI (Universal Description, Discovery and Integration) është një nismë e
hapur industriale, e cila mund të zbulojë ueb shërbime.
Një ueb shërbim i vetëm, rrallë herë mund që të kënaqë nevojat e ndërmarrjeve,
bizneseve apo subjekteve të ndryshme të interesuara në përdorimin e tyre. Prandaj, lind
nevoja për të kombinuar ueb shërbime të ndryshme që mund të bashkëpunojnë dhe
komunikojnë mes vete. Ky proces quhet kompozim i ueb shërbimeve. Një nga modelet
më të rëndësishme të kompozimit, i cili përdoret gjerësisht në të gjitha kërkesat e
Sistemeve të Informacionit si dhe për transaksionet e biznesit dhe formave të tjera të
aktiviteteve, quhet koreografi.
Një shtresë në krye të ueb shërbimeve kërkon nevojën e krijimit të bashkëpunimit
ose bashkëveprimit të proceseve, kjo është mënyra që ne mund të arrijmë në
kompozimin e ueb shërbimeve, respektivisht të koreografisë ose orkestrimit.
Orkestrimi është përshkrimi i rrjedhës së ndërveprimeve dhe mesazheve mes
shërbimeve në kontekstin e një procesi të biznesit [10]. Ky model i kompozimit vepron
me një rol vendimtar për të mundësuar krijimin e kompozimit kompleks të ueb
shërbimeve duke përdorur specifikimet e tilla si BPEL4WS [11]. Në këtë epokë të re të
ueb shërbimeve, zhvilluesit sfidohen me reflektim mbi aftësitë e disa standardeve dhe
mjeteve që janë në dispozicion për procesin kompozimit të ueb shërbimeve. Më tej në
disertacionin tonë, ne do të synojmë për të hyrë në detaje në modelet e kompozimit të
ueb shërbimeve. Përveç kësaj, ne do të aplikojmë metodologji krahasuese mes dy
stileve të kompozimit, domethënë modelin koreografik [12] dhe modelin e orkestrimit,
dhe ne do të bëjmë më të lehtë për lexuesit dhe zhvilluesit e tjerë se si ata mund të
përdorin këto teknologji, si dhe të heqin dilemat se cila do të ishte më e përshtatshme
për t'u ballafaquar me sfidat e tyre.

1.5 Çështjet për hulumtim dhe sfidat
Zgjedhja e stilit të duhur arkitekturor të përdorimit të ueb shërbimeve mund të jetë
një detyrë e ndërlikuar, sepse ky vendim është i bazuar në disa çështje që duhet të
shtjellohen [16]. Është e nevojshme për të përcaktuar atributet dhe alternativat e ofruara
nga këto arkitektura [13]. Përveç kësaj, zgjidhja arkitekturës e cila do të përdoret për të
aplikuar ueb shërbimet varet nga sistemet e informacionit dhe aplikacionet që do të
zhvillohen. Ka disa metoda të mundshme për të krahasuar opsionet dhe alternativat e
ofruara nga këto arkitektura. Duke përdorur këto metoda mund të sjellim informacion
për inxhinierët që të kenë mundësinë për të vendosur se cili stil arkitekturor është më i
dobishëm për nevojat e tyre.
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Kompozimi është një metodologji për të iniciuar procesin e kombinimit të ueb
shërbimeve të shumta për të krijuar aplikacione më të kompletuara, njëkohësisht me
këtë rast duhet modeluar sjelljen e secilit prej ueb shërbimeve të përfshirë. Kompozimi
mund të ndodhë në disa forma, nga të cilat formë më e zakonshme është Koreografia.
Në kuadër të shërbimeve, koreografia përfshin koordinimin e disa shërbimeve,
radhitjen e tyre, rrjedhat e të dhënave, si dhe pasojat e ekzekutimit të tyre. Pra,
orkestrimi në Sistemet heterogjene të Informacionit është një sfidë për të krijuar
shërbime komplekse ose procesin e përbërë nga këto shërbime. Një tjetër sfidë në
kompozim të shërbimeve është roli i teknologjisë së zbatueshme në orkestrim dhe
koreografi, ku ne do të duhet të kërkojmë alternativa në marrëveshjet e biznesit,
kompozimin, semantikën, koordinimin dhe kështu me radhë.
Bashkëveprimi mes shërbimeve do të thotë gjithashtu shkëmbim i të dhënave. Jo të
gjitha gjuhët për kompozim përfshijnë një model të qartë të rrjedhojës së të dhënave.
Gjithashtu, të dhënat nuk trajtohen gjithmonë në të njëjtën mënyrë. Ata mund të
kontrollojë kompozimin ose mund të jenë të dhëna specifike për aplikacione. Modeli i
transferimit të të dhënave duhet të përcaktojë se kur dhe si shërbimet të shkëmbejnë të
dhëna. Nëse shërbimet nuk e përdorin të njëjtën skemë për shkëmbimin e transformimit
të të dhënave është e nevojshme për të pasur semantikë. Për të integruar të dhënat e
këmbyera nga ueb shërbimet, ndërlidhja e ueb shërbimeve me bazat e të dhënave është
mjaft e nevojshme, me qëllim për të siguruar mbështetje dhe menaxhim më të mirë të
të dhënave. Përderisa ne ekzekutojmë një pyetësor, ne gjithashtu kemi nevojë për të
analizuar punën dhe vlerësimin e operacioneve të SQL. Një nga metodat më të mira
është që të hapim dhe analizojmë planin e ekzekutimit të pyetësorëve (query execution
plan), i cili ofron informata se si një optimizues specifik i pyetësorëve të një DBMS
drejton një pyetje të veçantë. Ky informacion është shumë i vlefshëm kur ne duam të
gjejmë se pse një pyetje (query) e veçantë është duke ecur ngadalshëm dhe për të
përcaktuar vlerësimet e kostos. Kapitulli i Optimizuesit të Pyetësorëve (Query
Optimizer) [23] do të ndihmojë lexuesit për të përmirësuar punën e bazave të të
dhënave dhe aplikacioneve, që do të thotë se ata mund të shkruajnë pyetje (query) më të
mira, të sigurojnë Optimizuesit e Pyetësorëve me informacionin e nevojshëm për të
prodhuar plane të larta të ekzekutimit.
Një Ueb shërbim i vetëm rrallë herë përmbush të gjitha kërkesat e sistemeve të
informacionit, prandaj nevojitet integrimi i ueb shërbimeve të shumëfishta. Për shkak të
sasisë së madhe të Ueb shërbimeve që janë në dispozicion në internet, na shfaqet
problemi i gjetjes dhe zgjedhjes së ueb shërbimeve më të mira bazuar në kërkesat e
parashtruara (modeli i grafit direkt, kategoritë semantike ose QoS faktorë), ku me këtë
rast nevojitet kornizë e re për të prezantuar metodat e optimizmit e integruara në
procedura automatike për kompozim të shërbimeve.

1.6 Qëllimet dhe rezultatet kryesore
Motivuar nga pyetjet hulumtuese dhe sfidat e përmendura në seksionin 1.5, ne
propozojmë një qasje bashkëkohore për integrimin e koreografisë së ueb shërbimeve
dhe të dhënave për Sisteme heterogjene të Informacionit :
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 Analiza e përparësive dhe mangësive të arkitekturave ekzistuese për
përdorim të ueb shërbimeve;
 Përmirësimi i metodave ekzistuese për krahasimin e stileve arkitekturore të
ueb shërbimeve, duke përcaktuar elementet e analizës dhe të kriteret për të
krahasuar sipas: parimeve arkitektonike, vendimet konceptuare dhe të
teknologjisë. Kriteret për metodat krahasuese veçanërisht do të jenë në
shënjestër për të ndihmuar në përzgjedhjen e sistemeve të ueb shërbimeve
në Sistemet heterogjene të Informacionit ;
 Sigurimi i një mekanizmi të ri dhe kornize për renditjen e ueb shërbimeve
të rekomanduara ;
 Një analizë apo krahasim i detajuar i SOA, REST dhe RPC, për të adresuar
nevojat e veçanta të sistemeve komplekse dhe reale të informacionit;
 Analiza e problemeve në lidhje me kompozimin e ueb shërbimeve në
aspektin e koreografisë duke treguar rolin e saj nga aspektet ndërorganizative në Sistemet heterogjene të Informacionit. Për më tepër, duke
propozuar diagramet për rolin e orkestrimit dhe koreografisë në aplikacione
të turizmit.
 Analiza e problemit të shkëmbimit të të dhënave ndërmjet shërbimeve dhe
modelit të ekstraktimit, transformimit të të dhënave, si dhe duke siguruar
nivelin e kërkuar të cilësisë së të dhënave duke aktivizuar dhe analizuar
pyetësorët në bazat e të dhënave të ndërlidhura me ueb shërbimet.
 Analiza e përdorimit të semantikës dhe ueb shërbimeve në ueb 3.0 në
kërkim të shërbimeve dhe të dhënave për biznes.
 Modele për kërkimin dhe optimizimin e renditjes së ueb shërbimeve dhe
përfshirja e tyre në procedurat e automatizuara për kompozimin e ueb
shërbimeve, me qëllim të reduktimit të kompleksitetit dhe kohës së
nevojshme për të gjeneruar dhe ekzekutuar kompozimin.
 Studimi i zbatimit të teknologjive të reja të uebit që mundëson ueb
shërbimet të bëhen më të kapshme, më të mira, më të shpejta, më të sakta
dhe më të qëndrueshme. Teknologjitë Mobile kanë nevojë për fleksibilitet
shtesë të cilësisë;
 Analiza e gjendjes aktuale të Sistemeve të Informacionit në Shqipëri dhe
Maqedoni, dhe të mirat e zbatimit të ueb shërbimeve në sistemet e
informacionit.
 Zhvillimi i një prototipi si një ueb udhëzues turistik me integrimin e
koreografisë së ueb shërbimeve dhe të dhënave.
Rezultatet e kësaj teze janë botuar në revista ndërkombëtare dhe në librat e
konferencave ndërkombëtare [16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 75, 76, 78, 90]
1.7 Skica e Disertacionit
Në përjashtim të kapitullit të parë, pjesa tjetër e disertacionit është e organizuar si
vijon:


Kapitulli 2 – Ky kapitull gjurmon Gjendjen rreth Artit dhe Punës së
Ndërlidhur me punimet shkencore të deritanishme nga hulumtues të
ndryshëm, duke prezantuar bazat dhe teknologjitë e ueb shërbimeve.
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Mbulon të arriturat e deritanishme në modelin e kompozimit të ueb
shërbimeve, me një aksent të veçantë në sistemet heterogjene të
informacionit. Në këtë kapitull lexuesit mund të gjejnë evalvimin e dobive
dhe kompozimit të tyre. Njëkohësisht, është paraqitur arkitektura e
përgjithshme e ueb shërbimeve si dhe roli i çdo protokolli dhe komponenti
(HTTP, SOAP, XML, WSDL, UDDI, WS-Security).
Kapitulli 3 – diskuton stilet më të njohura të kompozimit të ueb
shërbimeve: Orkestrimin dhe Koreografinë, duke i analizuar dhe krahasuar
ata, me qëllim që të përcaktohen dallimet dhe për të treguar se cilin tip të
biznesit ata mund që ta zgjedhojnë. Njëkohësisht në këtë kapitull janë
shtjelluar edhe mundësitë e zbatimit të sigurisë në ueb shërbime.
Kapitulli 4 – Sjell mundësitë e modelimit të ueb shërbimeve, me qëllim që
programuesit të kenë një pamje rreth asaj se çka duhet të kodojnë. Në këtë
kapitull ne diskutojmë rreth UML gjuhës për modelim, me anë të së cilës
kemi modeluar ueb shërbimet në dy lloje të diagrameve. Duke shfrytëzuar
SRML në platformën eclipse, ne kemi modeluar sjelljet e ueb shërbimeve,
respektivisht kompozimin e tyre.
Kapitulli 5 – Ky kapitull përfshinë paradigmën e SOA (Service Oriented
Architecture), RPC (Remote Procedure Call) me XML dhe REST
(Representational State Transfer). Ku janë dhënë rezultate empirike nga
matjet dhe krahasimet e teknikave që përmbajnë këto stile të përdorimit të
ueb shërbimeve. Njëkohësisht në këtë kapitull janë shtjelluar edhe fazat e
zhvillimit të ueb shërbimeve deri në kohën e sotme.
Kapitulli 6 – fokusohet në shpërndarjen e ueb shërbimeve të ngjashme ose
të njëjta në depo të dedikuara, i cili proces shpie në problemin e zgjedhjes
së shërbimit më të përshtatshëm për klientin. Ne kemi propozuar një
kornizë të re të bazuar në QoS (Quality of Service) metodën për renditje e
ueb shërbimeve, me qëllim që shfrytëzuesi i fundit të arrijë përzgjedhjen e
dëshiruar të një ueb shërbimi kualitativ. Ky kapitull shtjellon edhe
procedurat e mblesërisë (matchmaking), kualifikimit, kategorizimit si dhe
të radhitjes së ueb shërbimeve bazuar në disa faktorë të propozuar për
kualitet. Për më tepër, duke shfrytëzuar metodat CPM dhe PERT ne kemi
gjetur shtegun kritik për zbatim të hapave të realizimit të kësaj kornize të
propozuar.
Kapitulli 7 – sjell implementimin e prototipit për një ueb udhëzues turistik
si dhe kodimin e ueb shërbimeve për Sistemet heterogjene të informacionit.
Ky kapitull përfshinë modelimin e bazave të dhënave specifike si dhe
lidhjet e tyre me ueb shërbimet e krijuara. Një theks i veçantë është dhënë
në ekzekutimin e pyetësorëve dhe analizat e performancës dhe matjet e
operacioneve SQL duke ekzekutuar planin e matjes së ekzekutimit të
pyetësorëve në bazë të të dhënave. Në vazhdë është aplikuar integrimi i
koreografisë së ueb shërbimeve dhe të dhënave në aplikacion.
Kapitulli 8 – përfshinë shtjellimin dhe analizat e implementimit të
metodologjive dhe teknikave për zgjidhje të sfidave dhe problemeve të
hapura në këtë disertacion. Përcaktohet kontributi i këtij punimi dhe disa
segmente të caktuara për punën e ardhshme në këtë tezë.
12

KAPITULLI II

“Shkenca është njohuria që ne e
kuptojmë mjaftueshëm që t’ia
shpjegojmë kompjuterit; arti
paraqet çdo gjë tjetër.” –
Donald E. Knuth
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II – GJENDJA RRETH ARTIT
Ky kapitull fokusohet në vargun përfaqësues të dokumenteve ekzistuese shkencore
dhe librave që janë të ndërlidhura me punën e parashikuar në këtë disertacion. Ky
kapitull përmban dy pjesë kryesore. Pjesa e parë tregon teknologjitë e Ueb shërbimeve
dhe shpjegon mënyrat e kërkimit, publikimit dhe ofrimin e ueb shërbimeve në mjedise
të shpërndara duke dhënë shpjegime të hollësishme në lidhje me standardet thelbësore
se si kjo teknologji është ndërtuar.
Pjesa e dytë e këtij kapitulli specifikon një rezyme të literaturës dhe punën e
deritanishme në fushën e kompozimit të ueb shërbimeve për Sistemet heterogjene të
Informacionit dhe ngërthen interesimin e vërtetë për zgjedhjen e shërbimit adekuat, që
pason si proces i mënyrës paraprake për të renditur shërbimet që përputhen bazuar në
dy kritere kryesore: matjet e bazuara në semantik dhe matjet e bazuara në QoS
(Kualitetin e Shërbimit).
2.1 Standardet e Ueb Shërbimeve
Diskutimi mbi arkitekturën e sistemeve të informacionit, biznesit dhe aplikacionet
jo-fitimprurëse janë gjerësisht të interpretuar në drejtime të ndryshme. Këto teknika dhe
mundësi tregojnë një evolucion kronologjik të teknologjisë së përdorur për EAI
5
(Enterprise Application Integration) dhe për zhvillimin e aplikacioneve të shpërndara.
Ka organizata dhe industri që përdorin shumëllojshmëri të aplikacioneve të ndryshme
që ruajnë dhe shkëmbejnë të dhëna në mënyra të alternative, e cila është arsyeja pse ata
nuk mund të “flasin” apo të komunikojnë me njëri tjetrin në mënyrë produktive.
Përgjigja për komunikimin produktiv midis aplikacioneve dhe shkëmbimit të të
dhënave qëndron tek ueb shërbimet. Kjo është një mënyrë e re e ekspozimit të
funksionalitetit të sistemit të informacionit dhe duke bërë atë publike nëpërmjet
teknologjive standarde të ueb-it. Sipas konsortiumit të UDDI6 ueb shërbimet janë: “të
vetë-përmbajtur, aplikacione modulare të biznesit që kanë ndërfaqe të hapura, të
orientuar në internet dhe të bazuara në standarde”. Në figurën 2, ne kemi dhënë një ri–
interpretim të komponentëve të ueb shërbimeve (interpretimi nga IBM) dhe
teknologjive përkatëse duke siguruar arkitekturën e përgjithshme të bashkëveprimit në
mes të aktorëve në këtë skenar dhe të protokolleve themelore që përdoren për të bërë të
mundshëm këtë proces.
Interpretimi i përgjithshëm i ueb shërbimeve mbështetet në tre aktorët kryesor: OS
+ KS + NS, ku OS është lidhur me Ofruesin e Shërbimeve, KS me Konsumatorët e
Shërbimit dhe NS me ndërmjetësuesit e shërbimeve.
Procesi i zbatimit të ueb shërbimeve është bazuar në parimet themelore si: HTTP
për transport, XML dhe SOAP për dërgim të mesazheve, WSDL dhe XML skema për
5

EAI – përdorimi i softuerit dhe parimet arkitekturale të sistemit kompjuterik për të integruar një grup
aplikacionesh kompjuterike.
6
UDDI versioni i fundit 3.0.2 http://uddi.org/pubs/uddi_v3.htm [Qasur: 21.01.2014]
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përshkrim, UDDI për zbulim, si dhe nga standarde të tjera që ne do ti diskutojmë më tej
në këtë disertacion. Secili prej këtyre protokolleve në mënyrë aktive merr pjesë në
procesin e bashkëveprimit në mes OS, KS dhe NS. Në figurën e mëposhtme mund të
shihet se ofruesi i ueb shërbimeve, pas procesit të zhvillimit dhe kodimit të shërbimeve,
është e nevojshme që të publikojë ato në regjistrin e UDDI duke dërguar WSDL ose
Gjuhën e Përshkrimit të Ueb Shërbimeve, e cila është e bazuar në XML (eXtended
Markup Language), me qëllim për të bërë publike për klientët e Shërbimit, ndërsa
klienti i Shërbimit lidhet apo thërret shërbimin në aplikacionin e tij/saj për të
përmbushur nevojat e aplikacionit përkatës dhe më pas bëhet kërkim për të gjetur
shërbimin e kërkuar në regjistër të UDDI, i cili regjistër i përgjigjet duke dërguar ueb
shërbimin deri tek Ueb Klienti.

Figura 2: Elementet e LLOSH dhe ndërveprimet mes tyre

Lista e dhënë e ueb shërbimeve pas parashtrimit të pyetësorit (query) nga ana e
klientit të shërbimit nuk mund të renditet në mënyrë adekuate, për shkak të ueb
shërbimeve të ngjashme, ka gjasa që të jepen pa u bazuar në disa kritere përkatëse. Kjo
është një sfide tjetër në fushën e ueb shërbimeve, dhe ne kemi studiuar këtë
problematikë në punimin [27], ku kemi dhënë idetë tona të dhe kornizën adekuate për
realizim të renditjes së Ueb Shërbimeve.
Në nën kapitujt në vijim ne do të diskutojmë standardet themelore të
përdoruara në arkitekturën e përgjithshme të ueb shërbimeve.
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2.1.1 HTTP (HyperText Transfer Protocol)

Në seksionet e mësipërme, ne kemi treguar ndërlidhjen që kanë ueb shërbimet me
standardet e ueb protokolleve, ku protokolli kryesor për transportimin ose bartjen e
mesazheve është HTTP. Ne jemi të njohur me këtë protokoll nga navigimet në internet
nëpërmjet ueb shfletuesve të ndryshëm, ku qëllimi kryesor i këtij protokolli është që të
transferojë të dhëna në mes të klientëve dhe serverit. Resurset që do të qasen nga HTTP
identifikohen duke përdorur URI-t (Unified Resource Identificators)7, apo më saktësisht
Uniforma e Lokatorëve të Resurseve duke përdorur HTTP apo HTTPs skemat e URI.
Në punimin shkencor [15] është treguar se versioni origjinal i HTTP, HTTP/1.0 i
caktuar, është përmirësuar në HTTP/1.1. Një nga karakteristikat në HTTP/1.0 ishte se
ai përdor një lidhje të veçantë me të njëjtin server për çdo dokument, ndërsa HTTP/1.1
mund të ripërdorë të njëjtën lidhje për të shkarkuar fotografitë për faqen e sapo
shërbyer. Prandaj, HTTP/1.1 mund të jetë më i shpejtë për të krijuar lidhje të tilla.
Në vazhdim do të japim shembuj të një mesazhi të kërkesës/përgjigjes duke
përdorur këtë protokoll. Klienti aplikon kërkesat HTTP deri te serveri përkatës duke
dërguar mesazhe tek ai. Serveri, që ruan përmbajtje të tilla si HTML skedarë dhe
imazhe, dërgon mesazhe prapë deri tek klienti si përgjigje. Ky protokoll është standardi
i tanishëm për transferimin e dokumenteve HTML, edhe pse ai është i dizajnuar të jetë
zgjeruar pothuajse për çdo format dokumenti, si XML për shembull. Ueb shërbimet
janë “agnostik në transport”, që do të thotë se ne mund që ti përdorim ato mbi çdo lloj
transporti apo protokolli të aplikacioneve. Ne mund të përdorim SOAP për të
transportuar mesazhe përmes HTTP, por ne mund të përdorim atë për të dërguar
mesazhe mbi TCP (Transmission Control Protocol) 8 ose UDP (User Datagram
Protocol) 9.
Tabela 1: HTTP përmbajtja e mesazhit të kërkesës/përgjigjes

Mesazhi i kërkesës
Linja e kërkesës
Psh. GET /fshn.edu.al HTTP/1.0
HEADERS (KOKAT)
Eg. Date: We, 22 Jan 2014 12:13:01 GMT
BODY (TRUPI)
Zakonisht i zbrazur

Mesazhi i përgjigjes
Linja e përgjigjes
Psh. HTTP/1.1 200 OK
HEADERS (KOKAT)
Eg. Content-Length: 20
BODY (TRUPI)
Zakonisht skedari i kërkuar

Në publikimet [22, 23] ne kemi ilustruar procesin se si klienti (ueb shfletuesi), siç
është Google Chrome ose Mozilla Firefox, rrinxjer një dokument duke përdorur
HTTP/1.0 dhe HTTP/1.110, konsidero HTML fragmentin /index /html në vijim:
7

Uniforma e Indentifikuesve të Resurseve
Protokolli i Transmisionit të Kontrollit
9
Protokolli i Datagramit të Shfrytëzuesit
10
Sipas specifikimit të fundit, W3C ka mbyllur HTTP aktivitetin,sepse HTTP zgjerimet e përmendura
janë të qëndrueshme.
8

16

<HTML>
<HEAD><TITLE>Mirë se vini në FSHN </TITLE></HEAD>
<BODY>
<img src="fshn1.gif">
<img src="fshn2.gif">
<img src="fshn3.gif">
</BODY>
</HTML>
Figurat e shifruara janë të njohura si fotografi një-rajtës (inline). Kërkesa e parë
nga shfletuesi do të jetë GET /index.html për të marrë dokumentin. Kjo rinxjerr trupin e
dokumentit, duke përfshirë tre etiketimet e fotografive por jo dhe vetë fotografitë. Pas
kësaj shfletuesi do të nxjerr tre kërkesa të njëkohshme për tre skedarët e fotografive
fshn1.gif, fshn2.gif, dhe fshn3.gif.

Figura 3: HTTP 1.0 Bashkëveprimi klient-server

Në versionin e fundit të HTTP, shumë çështje janë përmirësuar. Mbyllja e
panevojshme e lidhjes pas dërgimit të të dhënave është trajtuar në HTTP 1.1. Përveç
kësaj, ajo mbështet parazgjedhjen e vazhdueshme të lidhjeve TCP, përçuesin, tërheqjen
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e dokumenteve të pjesshme dhe të kushtëzuar, më shumë grupe të simboleve, siguri
fleksibël, dhe mbështetja për strehim virtual (hosting).

Figura 4: HTTP 1.1 Bashkëveprimi klient-server

Lidhja e vazhdueshme që përmbahet nga HTTP/1.1 zvogëlon rrjetin e trafikut. Në
përgjithësi, nuk ka kursim kohe mes një lidhje të vetme të vazhdueshme dhe një lidhje
të shumëfishtë dhe të njëkohshme (paqëndrueshëm). Procesi i përçimit është i përdorur
me lidhje të vazhdueshme për të arritur një reduktim në kohën e marrë për të shkarkuar
përmbajtjen ose ueb resurset.
2.1.2 SOAP (Simple Object Access Protocol)

Kjo pjesë prezanton ndikimin e mesazhit SOAP në zhvillimin e ueb shërbimeve
dhe të përfaqësimit në formatin XML. Përveç kësaj, ne ofrojmë një kuptim dhe njohje
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të SOAP mesazheve kur përdoren në lidhje me protokollet e ndryshme të transportit.
SOAP specifikon një metodë të thjeshtë të bazuar në standarde për dërgimin e
mesazheve XML mes aplikacioneve të ndryshme. Ueb shërbimet përdorin SOAP për të
dërguar mesazhe në mes një shërbimi dhe klientit (-ëve) të tij.
Ka tre lloje kryesore të SOAP Nyejve:
 SOAP Dërguesi - Gjeneron dhe përcjellë një mesazh SOAP
 SOAP Marrësi - Pranon dhe përpunon SOAP mesazhin dhe gjithashtu
mund të prodhojë përgjigje SOAP, mesazh ose defekt si rezultat. SOAP
[4] është një XML mesazh format i strukturuar dhe një protokoll për
shkëmbimin e mesazheve duke përdorur protokollin themelor të transportit
(HTTP, SMTP, etj) përmes lidhjes. Rekomandimi W3C për versionin e
fundit të SOAP 1.2 [2] e definon atë si “protokoll i lehtë i synuar për
shkëmbimin e informacionit të strukturuar në një mjedis të decentralizuar
dhe të shpërndarë”.
Nga nën kapitujt e mëparshëm rrjedh se HTTP është mbështetur nga të gjithë
Ueb serverët dhe shfletuesit, SOAP mesazhet mund të dërgohen në mes të
aplikacioneve pa marrë parasysh platformën e tyre ose gjuhën e programimit. Ky
kualitet u jep Ueb shërbimeve karakteristikat e tyre të ndërveprimit.
 SOAP Ndërmjetësuesi – është i dyanshëm, një marrës SOAP dhe një
dërgues SOAP. Ndërmjetësuesi pranon dhe përpunon blloqet e kokës së
SOAP dhe ridërgon mesazhin SOAP drejt një marrësi SOAP. Ky proces
është paraqitur në figurën e mëposhtme :

SOAP
dërguesi

SOAP
marrësi

SOAP
ndërmjetësuesi

Figura 5: Nyjet SOAP

Shumica e platformave të programimit ofrojnë një modul për kodim të ueb
shërbimeve, përveç kësaj ato analizojnë dhe ofrojnë mundësi konvertimi në XML ose
në SOAP mesazhet. Për të kuptuar më mirë strukturën e mesazhit SOAP, në vazhdimësi
ne do të prezantojmë një strukturë të SOAP nga prototipi i koduar me kompozim,
respektivisht koreografi te ueb shërbimeve:
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: length
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
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<soap12:Envelope
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
<soap12:Body>
<SearchBusNrSeatsResponse xmlns="http://tempuri.org/">
<SearchBusNrSeatsResult>
<xsd:schema>schema</xsd:schema>xml</SearchBusNrSeatsResult>
</SearchBusNrSeatsResponse>
</soap12:Body>
</soap12:Envelope>

Kodi i mësipërm është përmbledhur në versionin 1.2 të SOAP (më të fundit)
kërkesës dhe mesazhit të përgjigjur nga një ueb shërbim për BusLines (Linjë Autobusi)
për kërkimin e autobusëve lidhur me numrin e tyre të ulëseve. Trupi i mesazhit SOAP
përmban një metodë të vetme për të thirrur (invoke), e cila është pjesë e ueb shërbimit
BusLines dhe ajo është quajtur SearchBusNrSeats. Atributi <NrSeats> është i lidhur
me tipin e numrit të plotë ose Integer dhe kjo paraqet një argument të kaluar në metodë.

Figura 6: Struktura e mesazheve SOAP

Si përfundim në lidhje me këtë pjesë, ne mund të definojmë SOAP si një metodë të
qasjes në objektet e largëta me dërgimin e XML mesazheve, që ofron (siguron)
platformë dhe pavarësinë e gjuhës programuese, që do të thotë se e mbështet procesin e
ndërveprimit. SOAP vepron dhe bazohet mbi protokollet e ndryshme të komunikimit të
nivelit më të ulët, por protokolli më tipik është HTTP. SOAP është edhe fleksibël edhe i
zgjerueshëm; ai ofron ndërveprimin në ambient (mjedis) heterogjen.

2.1.3 XML (eXtensible Markup Language)
XML tregon bazën e ueb shërbimeve dhe është shkurtesë për eXtensible Markup
Language [1]. Zakonisht, në studime të ndryshme XML është krahasuar me HTML,11
11

HTML- Hypertext Markup Language- një sintaksë standarde për ndërtimin e ueb faqeve.
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por sigurisht që dallimi mes tyre është i theksuar. Derisa HTML është projektuar për të
shfaqur të dhënat, XML fokusohet në bartjen dhe ruajtjen e të dhënave. HTML
etiketimet (tags) janë statike dhe ata nuk janë të ndryshueshme, kurse etiketimet XML
nuk janë të paracaktuara dhe ne duhet të definojmë vetë sipas nevojave të përshkrimit të
të dhënave. Kjo teknologji është projektuar për të qenë vetë-përshkruese.
W3C definon XML si në vijim “përshkruan një klasë të objekteve të të dhënave të
quajtur dokumentet e XML dhe pjesërisht përshkruan sjelljen e programeve
kompjuterike të cilat përpunojnë ato. XML është një profil aplikacioni ose forma e
kufizuar e SGML 12. Nga ndërtimi (struktura), dokumentet XML janë në përputhje me
dokumentet SGML ”.
Siç keni mundur të vëreni, në shumë shkurtesa fjala “markup” është përfshirë në
definimin e teknologjive të ndryshme. Ajo mund të definohet si futje e udhëzimeve në
të dhënat e tekstit. Jovan Pehcevski [28] në prezantimin e tij definon gjuhët e
strukturuara si një grup rregullash për të nënvizuar tekstin.
Struktura e përgjithshme e ueb shërbimeve përdor XML-in si një mënyrë të
standardizuar për përfaqësimin e informacionit në një formë të strukturuar dhe të
lexueshme për makinat, kjo do të thotë se etiketimet XML janë fleksibil dhe ato i
adaptohen informacionit që duhet të ruhet apo të dorëzohet deri te kërkuesi. Kjo
specifikon përshkrimin e të dhënave dhe përmirëson funksionalitetin e Ueb-it duke
siguruar mënyra më kreative dhe të adaptuar të përfaqësimit të informacionit. “Termi” e
zgjeruar do të thotë se nuk është i fiksuar si HTML. Për shembull, në HTML
(Hypertext Markup Language), ka etiketime të definuar të cilat janë të nevojshme për tu
ndjekur dhe ata janë statikë:
<html>
<head><title>FSHN</title>
</head>
<body>
<center>
<marquee>Fakulteti më i mirë në Shqipëri</marquee>
</center>
</body>
</html>

Siç mund të vërehet nga kodet e mësipërme HTML, etiketimet si : <html>,
<body>, <marquee> dhe kështu me radhë, janë të paracaktuara dhe ato duhet të
përdoren në ndërtimin e dokumenteve html. Kjo nuk është e njëjtë me XML, e cila na
lejon neve për të projektuar gjuhët tona të strukturuara dhe të përshtatura, dhe kjo nuk
përcakton semantikën apo një grup etiketimesh. Në vijim, ne do të japim një pasqyrë
nga një ueb shërbim i koduar në lidhje me TheaterWS për aplikacionin tonë prototip.
<DataSet xmlns="http://tempuri.org/">
.
. (Removed codes)
.
12

SGML - Standard Generalized Markup Language, është një teknologji e mundësuar që përdoret
në aplikime të tilla si HTML.
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<Table diffgr:id="Table1" msdata:rowOrder="0">
<ID>3</ID>
<Title>Good Luck Chuck</Title>
<PremiereDate>2014-04-05T00:00:00+02:00</PremiereDate>
<Details>With Jessica Alba</Details>
<Genre>Comedy</Genre>
<Director>Festim Halili</Director>
</Table>
</NewDataSet>
</diffgr:diffgram>
</DataSet>

Duke vëzhguar dokumentin e mësipërm XML, ne mund të vërejmë se etiketimet:
<ID>, <Title>, <PremiereDate>, <Details>, <Genre> dhe <Director> nuk janë të
paracaktuara, por më tepër ata janë të pranuara në interpretimin e TheaterWS (ueb
shërbimit) i cili përfshin informacion lidhur me të gjitha filmat që do të shfaqen në
kinema për një datë të caktuar. Kjo konfirmon se XML përshkruan tekst dokumente që
përmbajnë informacion të strukturuar duke përfshirë perceptimin kognitiv (njohës).
Pema XML bart një nëngrup të skemave [28]:
 XML 1.0 është specifikimi që definon se çfarë janë “etiketimet” dhe “atributet”.
 XLink përshkruan një mënyrë standarde për të shtuar lidhje në një skedar XML.
 XPointer dhe XFragments janë sintaksa në zhvillim për të treguar pjesët e një
XML dokumenti
 XML Schema definon një klasë të dokumenteve XML
 XSL është një grup i rekomandimeve për definim të transformimit dhe
prezantimit të XML dokumenteve. Rekomandimet janë XPath (një gjuhë për
drejtim në XML dokumente dhe është një sintaksë për definim të pjesëve të një
dokumenti XML), XSLT (një gjuhë për transformimin e dokumenteve XML) dhe
XSL-FO (një gjuhë e formatimit të dokumenteve XML).
Të gjitha përparësitë e përmendura më lartë që ofron XML, na lë të kuptojmë që
kemi të bëjmë me formatin më të përshtatshëm për të komunikuar në mes ueb
shërbimeve. Për më tepër, protokollet e tjera si SOAP dhe WSDL janë ndërtuar mbi
strukturën dhe idenë e XML.

2.1.3 WSDL
Po ti referohemi figurës 2 në nënkapitullin e SOC, mund të vërejmë që WSDL
(Web Service Description Language) dhe UDDI (Universal, Description, Discovery
and Integration) janë ngushtë të lidhura njëra me tjetrën në procesin e funksionimit të
ueb shërbimeve.
WSDL [29] është sintaksë për të përshkruar ueb shërbimet, respektivisht mesazhet
të cilat janë të shkëmbyera mes kërkuesit dhe ofruesit të ueb shërbimit. Një përshkrim i
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tillë jep një vizion më të qartë të shërbimeve në aspektin e funksionimit të eksportimit,
e cila mund që të thirret nga mesazhet hyrëse/dalëse.
WSDL nuk supozon se shkëmbimet mund të bëhen duke përdorur një formë të
veçantë të komunikimit, dokumenti WSDL përcakton shërbime si koleksionet e rrjetit
ose portet, pa marrë parasysh se çfarë formati kanë mesazhet ose protokollet e rrjetit
që janë përdorur për të komunikuar. Portet bëjnë të mundur shkëmbimin e mesazheve,
të cilat përcaktohen si përshkrime abstrakte të të dhënave të këmbimit. Përveç kësaj,
WSDL përcakton një mekanizëm të përbashkët dhe të detyrueshëm. Kjo është përdorur
për të bashkangjitur një protokoll të veçantë, format të të dhënave ose strukturë në një
mesazh abstrakt, operacion, apo pikë të fundit. Figura e mëposhtme tregon
terminologjinë WSDL duke treguar gjërat e ndryshme që WSDL përshkruan. Mesazhet
e hyrjeve (inputs) dhe daljeve (outputs) formojnë një operacion dhe kombinimi i këtyre
operacioneve formon një pikënisje. Operacionet mund të arrihen në mënyra të
ndryshme, specifikim i protokollit të veçantë p.sh. SOAP ose HTTP GET.
Përparësi tjetër e WSDL është se ne nuk jemi të detyruar që të mësojmë të gjitha
kodet në detaj që kjo teknologji ofron, sepse ekzistojnë mjete të cilat gjenerojnë WSDL
kode për ne. Kjo lehtësi na është shfaqur edhe tek krijimi i prototipit tonë, ku ne kemi
krijuar disa ueb shërbime të cilat do të inkorporohen në sisteme heterogjene të
informacionit. Kodimi i ueb shërbimeve është bërë me gjuhën programore C# nga
platforma ASP.NET, e cila siguron mundësinë që në formë automatike të krijojë
dokumentin e duhur WSDL. Për të sqaruar më mirë një proces të tillë, ne kemi krijuar
një ueb shërbim i cili quhet BusLines (Linjat e autobusëve), ku normalisht pas krijimit
të këtij ueb shërbimi paraqitet lidhja me anë të së cilës i qasemi, për të gjeneruar WSDL
kod për ueb shërbimin tonë, ne ndjekim një metodë shumë të thjeshtë duke i shtuar
vetëm prapashtesën ?wsdl lidhjes sonë (linkut):
http://localhost/BusLines/Service.asmx?wsdl

Deri më tani janë zhvilluar dy versione të WSDL:
 WSDL 1.1 – e cila është paraqitur nga kompani të mirënjohura si IBM,
Ariba dhe Microsoft në mars të vitit 2001. Me këtë rast, këta kompani janë
pajtuar që teknologjitë e mëparshme të tyre ti bashkojnë për të krijuar një të
vetme dhe më të fuqishme. SCL 13 e Microsoft, Gjuha përshkruese e
Shërbimeve dhe NASSL14 e IBM, të gjitha u zëvendësuan me WSDL.
 WSDL 2.0 – e cila ka trashëguar pothuajse të gjitha principet e WSDL 1.1,
por është zgjeruar në shtresat e përshkrimit, aftësi të modularitetit dhe
abstraksionit.
Tabela 2: Dallimet mes versioneve të WSDL

Stilet Autoriale fleksibile
WSDL 1.1

WSDL 2.0

13

SCL – (SOAP Contract Language) – e paraqitur nga kompania Microsoft dhe tani e
zëvendësuar nga WSDL.
14
NASSL (Network Accessible Service Specification Language) – e paraqitur nga IBM.
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<wsdl:import>
mundëson
importin e definimeve të WSDL
në skedarë të veçantë me hapësira
emërore (namespace) të njëjta ose
të ndryshme.
http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/
(WSDL 1.1)

<wsdl:import> për definime të
WSDL me hapësira emërore të
ndryshme
<wsdl:include> për definime të
WSDL me hapësira emërore të
njëjta.
http://www.w3.org/2004/08/wsdl
(WSDL 2.0)

Ne krijojmë një ueb shërbim, me qëllim që klientët të kenë mundësi për të përdorur
atë. Për të ndodhur një gjë e tillë, klientët duhet që të jenë të informuar për mesazhin
ose kërkesën që nevojitet të dërgohet deri tek shërbimi, njëkohësisht duhet pasur
parasysh se çfarë informacioni shërbimi do të kthejë, si dhe ku të gjendet shërbimi,
respektivisht në cilin lokacion. Për të arritur të realizohen të gjitha këto procese, është e
nevojshme që të kemi një standard i cili do të ishte i lexueshëm për njerëzit por edhe
për makinat, në rastin tonë formati i XML është përdorur për të definuar WSDL dhe që
mundëson realizimin e gjithë këtij procesi.
Me fjalë të tjera, WSDL përdoret për të përshkruar ueb shërbimet, duke e
potencuar edhe lokacionin e shërbimit, si dhe operacionet dhe metodat që ekspozohen
nga shërbimi.
Struktura e një dokumenti WSDL është shfaqur në figurën në vijim:

Figura 7: Struktura e WSDL dokumentit

Pjesa e Abstraktit përshkruan mesazhet e dërguara dhe të pranuara si dhe
operacionet e shoqëruara me mesazhet e shkëmbyera, ndërsa pjesa Konkrete tregon
transportin dhe detajet rreth formateve të përcjellësit për një ose më shumë ndërfaqe, si
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dhe portet (Pikat e fundit) bashkëveprojnë me adresat e rrjetit me lidhje. Kjo pjesë
përcakton shërbimin i cili grupon pikat e fundit të cilat zbatojnë një ndërfaqe të
përbashkët.
 Tipat – një depo për definimet e tipave të të dhënave duke përdorur disa tipe
të sistemit (Psh. XSD15)
 Mesazhet – paraqesin abstrakte, definime të përcaktuara për të dhënat që
komunikojnë ndërmjet veti.
 Operacionet – një përshkrim abstrakt i një veprimi të mbështetur nga
shërbimet.
 Tipat e Portit – një varg i abstraktit të operacioneve të mbështetur nga një
ose më shumë pika të fundme.
 Lidhjet – një protokoll konkret dhe specifikacion për formatin e të dhënave
për një port të caktuar.
 Portet – Një pikë e fundme e vetme e definuar si kombinim i lidhjeve dhe
adresës së rrjetit.
 Shërbimet – një koleksion i pikave të fundme të ndërlidhura njëra me tjetrën.
Elementet si: tipat, mesazhet dhe Tipat e portit (portType) shfrytëzohen për të
eksploruar definicionin e abstraktit për ndërfaqet. Lidhja përshkruan mënyrën se si
shërbimet munden që të thirren, përderisa pikat e shërbimeve tregojnë se ku janë të
lokalizuara shërbimet. WSDL përdor tipat e të dhënave të definuar nga skema e XML si
një tip i sistemit të preferuar, por edhe sisteme të tjera ka mundësi që të përdoren.
Në vazhdim do të paraqesim një WSDL kod për ueb shërbimin “HotelWS”, i cili
do të shërbejë për rezervim dhe përshkrim të gjitha të dhënave rreth rezervimeve. Kodi
në vazhdim paraqet vetëm një pjesë të WSDL kodit tonë, pasi që ky ueb shërbim
përmban edhe ueb metoda të tjera të cilat janë gjeneruar në WSDL dhe po të paraqesim
si kod të tërë do të ishte shumë i gjatë për të përfshirë të gjithin.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<wsdl:definitions
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
xmlns:tm="http://microsoft.com/wsdl/mime/textMatching/"
xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:mime="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/mime/"
xmlns:tns="http://tempuri.org/"
xmlns:s="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap12="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/"
xmlns:http="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/"
targetNamespace="http://tempuri.org/" xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/">

Në kodin e mësipërm është definuar hapësirat emërore (namespaces) të përdorura
në dokument.
<wsdl:types>
<s:schema elementFormDefault="qualified"
<s:element name="InsertCustomer">
<s:complexType>
15

XSD qëndron për XML definimin e skemave
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targetNamespace="http://tempuri.org/">

<s:sequence>
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Name" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Surname" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Gender" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Address" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="City" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Country" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PassportNo" type="s:string" />
<s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="CCNumber" type="s:int" />
</s:sequence>
</s:complexType>
</s:element>
<s:element name="InsertCustomerResponse">
<s:complexType />
</s:element>
<s:element name="UpdateCustomer">
- <s:complexType>
- <s:sequence>
<s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="ID" type="s:int" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Name" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Surname" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Gender" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Address" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="City" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Country" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PassportNo" type="s:string" />
<s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="CCNumber" type="s:int" />
</s:sequence>
</s:complexType>
</s:element>
<s:element name="UpdateCustomerResponse">
<s:complexType />
</s:element>
<s:element name="DeleteCustomer">
- <s:complexType>
- <s:sequence>
<s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="ID" type="s:int" />
</s:sequence>
</s:complexType>
</s:element>
<s:element name="DeleteCustomerResponse">
…
</s:schema>
</wsdl:types>

Në kodin e mësipërm elementi WSDL <types> mundëson që të definohet tipi i të
dhënave që janë shfrytëzuar nga ueb shërbimet. WSDL përdor sintaksën e Skemës
XML për të definuar tipat e të dhënave.
<wsdl:message name="InsertCustomerSoapIn">
<wsdl:part name="parameters" element="tns:InsertCustomer" />
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</wsdl:message>
<wsdl:message name="InsertCustomerSoapOut">
<wsdl:part name="parameters" element="tns:InsertCustomerResponse" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="UpdateCustomerSoapIn">
<wsdl:part name="parameters" element="tns:UpdateCustomer" />
</wsdl:message>

Në kodin e mësipërm elementi <message> definon elementet e të dhënave për një
operacion. Çdo mesazh mund të përmbajë një ose më shumë pjesë. Pjesët mund të
krahasohen me parametrat e thirrjeve të funksioneve në gjuhët tradicionale
programuese.
…..
<wsdl:portType name="ServiceSoap">
<wsdl:operation name="InsertCustomer">
<wsdl:input message="tns:InsertCustomerSoapIn" />
<wsdl:output message="tns:InsertCustomerSoapOut" />
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="UpdateCustomer">
<wsdl:input message="tns:UpdateCustomerSoapIn" />
<wsdl:output message="tns:UpdateCustomerSoapOut" />
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="DeleteCustomer">
<wsdl:input message="tns:DeleteCustomerSoapIn" />
<wsdl:output message="tns:DeleteCustomerSoapOut" />
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="AllCustomers">
<wsdl:input message="tns:AllCustomersSoapIn" />
<wsdl:output message="tns:AllCustomersSoapOut" />
</wsdl:operation>

Kodi i mësipërm shfaqet për të përshkruar emrin e tipit të portit të përdorur në
dokumentin WSDL. Vlerësohet si elementi më i rëndësishëm i WSDL. Ky kod
specifikon një Ueb shërbim, operacionet të cilat mund të kryhen si dhe mesazhet të cilat
janë të përfshira. Elementi <portType> mund të krahasohet me një librari të funksionit
(një modul ose një klasë) në gjuhët tradicionale programuese.
……..
<wsdl:binding name="ServiceSoap" type="tns:ServiceSoap">
<soap:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" />
<wsdl:operation name="InsertCustomer">
<soap:operation soapAction="http://tempuri.org/InsertCustomer" style="document" />
- <wsdl:input>
<soap:body use="literal" />
</wsdl:input>
- <wsdl:output>
<soap:body use="literal" />
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="UpdateCustomer">
<soap:operation soapAction="http://tempuri.org/UpdateCustomer" style="document" />
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<wsdl:input>
<soap:body use="literal" />
</wsdl:input>
<wsdl:output>
<soap:body use="literal" />
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="DeleteCustomer">
<soap:operation soapAction="http://tempuri.org/DeleteCustomer" style="document" />
- <wsdl:input>
<soap:body use="literal" />
</wsdl:input>
- <wsdl:output>
<soap:body use="literal" />
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
……
</wsdl:binding>
<wsdl:service name="Service">
<wsdl:port name="ServiceSoap" binding="tns:ServiceSoap">
<soap:address location="http://localhost:1475/HotelWS/Service.asmx" />
</wsdl:port>
<wsdl:port name="ServiceSoap12" binding="tns:ServiceSoap12">
<soap12:address location="http://localhost:1475/HotelWS/Service.asmx" />
një mesazh </wsdl:port>
</wsdl:service>
</wsdl:definitions>

Elementi i fundit i strukturës kryesore të dokumentit WSDL është lidhja (binding),
e cila përcakton formatin e mesazhit dhe detajet e protokollit për çdo port.
Në shembullin e lartshënuar elementi <portType> definon “ServiceSoap” si emër
të portit dhe “InsertConsumer”, “UpdateConsumer”, “DeleteConsumer” si emra të
operacioneve.
Operacioni “InsertConsumer” ka hyrës që quhet “tns:InsertCustomerSoapIn” dhe
një mesazh dalës që quhet “tns:InsertCustomerSoapOut”. Elementi <message>
përcakton pjesët e çdo mesazhi dhe tipat e të dhënave përkatëse.
Tani që Ueb shërbimet dhe protokollet përkatëse janë shtjelluar në detaj, e vetmja
çështje e pazgjedhur është se si një klient potencial do të gjejë përshkrimin e duhur, në
rastin tonë konkret faqen e WSDL. Ky problem zgjidhet nëpërmjet UDDI (Universal
Description Discovery Integration) që është përshkruar në seksionin vijues.

2.1.4 UDDI (Universal Description Discovery Integration)
Sistemi UDDI (Universal Description Discovery and Integration) përdoret për të
treguar “një grup shërbimesh duke mbështetur përshkrimin dhe zbulimin e 1)
bizneseve, organizatave dhe ofruesve tjerë të Ueb shërbimeve, 2) vendosin në
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dispozicion ueb shërbimet e kërkuara, dhe 3) ndërfaqet teknike të cilat mund të
përdoren për t‟ju qasur ueb shërbimeve” 16. Përveç kësaj, UDDI paraqet një listë
(direktorium) ku Ueb shërbimet mund të regjistrohen dhe të caktohen për një ofrues
shërbimi.
Procesi i zbulimit në kuadër të ueb shërbimeve ndahet në dy procese koherente,
gjetjen e ofruesit të shërbimit dhe sigurimin e informacionit të nevojshëm për të kërkuar
shërbimet e ofruara. Zbulimi (Discovery) i ueb shërbimeve nuk është një proces i
margjinalizuar, që do të thotë ka disa mënyra për ta arritur atë, në varësi të
funksionalitetit të nevojshëm. Format më të njohura të zbulimit përmbajnë përshkrimin
e dokumentacionit të shërbimit nga një vend tashmë të njohur nëpërmjet FTP (File
Transfer Protocol) ose HTTP (Hyper Text Transfer Protocol). Kjo është një platformë e
pavarur dhe e bazuar në regjistrin XML dedikuar biznesit shumë-organizativ në mbarë
botën, që të eksplorojë vetveten në internet dhe një mjet për të regjistruar dhe
lokalizuar aplikacionet e Ueb shërbimit. UDDI mund të definohet si një projekt i
industrisë së hapur, të iniciuar nga OASIS (Organizata për Avancimin e Standardeve të
Informacionit të Strukturuar), duke u mundësuar bizneseve të publikoj listën e
shërbimeve dhe që klientët dhe ofruesit të zbulojnë njëri-tjetrin dhe të specifikojnë se si
shërbimet apo aplikacionet softuerike bashkëveprojnë në Internet.
UDDI [30] ofron funksionalitet për formë programuese të ruajtjes së të dhënave të
kategorizuara lidhur me shërbimet e ofruara dhe informacionet teknike të nevojshme
për të hyrë në këto shërbime. Për më tepër, ajo bën pyetje ndaj atij informacioni.
Dizajnuesit e UDDI nuk po merrnin suksesin që po e pritnin nga ky projekt, kjo
bëri që kompani të tilla si: IBM, Microsoft dhe SAP të shpallin mbylljen e nyjeve të
tyre publike të UDDI në janar 2006. Komiteti i Specifikimit Teknik votoi për të
përfunduar punën e vet në fund të vitit 2007 dhe me këtë mbyllet puna rreth këtij
projekti. Në shtator 2010, Microsoft informoi klientët e tyre se ata ishin duke hequr
shërbimet UDDI nga versionet e ardhshme të sistemit operativ të Windows Server. Në
vend të kësaj, kjo mundësi do të zhvendoset në BizTalk.
Objektet kryesore të UDDI që përbëjnë të dhënat e ruajtura në regjistër UDDI janë:




objekti Entiteti i biznesit (businessEntity) - është përdorur për të përcjellë
informacion në lidhje me botuesin e informacionit lidhur me një familje të
shërbimit.
objekti i Shërbimit të biznesit (businessService) - përdoret për të përshkruar
klasën e ueb shërbimeve që ofron një biznes entiteti. Njëkohësisht mund të
përmbajë objekte të ndryshme të modeleve të detyrueshme.
objekti i Modeleve të lidhjes (bindingTemplate) - është përdorur për të
treguar një ueb shërbim individual. Është një zinxhir i shërbimeve të
biznesit. Secili nga bindingTemplate është i lidhur me të tModel. Për më
tepër, ky objekt përmban të dhënat aktuale të nevojshme për qasje në ueb
shërbime.

16

Definicion i dhënë nga Bellwood, T., et al. UDDI Version 3.0. World Wide Web Consortium (W3C), 2002.
Online [linku direkt]: http://uddi.org/pubs/uddi-v3.00-published-20020719.pdf, [12.02.2014]
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Modeli teknik (tModel) - është përdorur për të përfaqësuar një specifikim
teknik. Kjo është një metadata e akorduar. TModeli mund të shoqërohet
nga shumë objekte të bindingTemplate që ndajnë një ndërfaqe të
përbashkët, por të vendosura në një vend të ndryshëm.
pohimi i botuesit (publisherAssertion) - përdoret për të përcjellë
informacionin duke ju përgjigjur marrëdhënieve në mes të dy entiteteve të
biznesit.

Në lidhje me objektet e mësipërme, mund të përfundojmë se UDDI përmban
informacion që potencon se kush është ofrues i shërbimeve, proces i cili është i mundur
nga entiteti i biznesit (businessEntity), çfarë shërbimesh ofrohen (shërbimet e biznesit),
ku janë shërbimet të vendosura (modelet e detyrueshme) dhe tregon informacionet mbi
mënyrat se si mund të thirren ueb shërbimet (tModelet).
Ekzistojnë tre lloje të faqeve që përfshihen në strukturën e UDDI-së, të cilat japin
informacione të ndryshme rreth ofruesit dhe ueb shërbimit të ofruar. Ata janë: Faqet e
bardha, faqet e verdha dhe faqet e gjelbra.
Faqet e bardha - japin informacion në lidhje me biznesin që e publikon një
shërbim në UDDI. Kjo përfshin adresën e biznesit, kontaktin dhe identifikues të tjerë të
njohur;
Faqet e verdha - përcaktojnë klasifikimin e shërbimit ose të biznesit, bazuar në
taksonomi standarde.
Faqet e gjelbra - tregojnë se si të kemi qasje në një ueb shërbim, me të dhëna për
mundësitë e lidhjes me ueb shërbimin. Me fjalë tjera, faqet e gjelbra ofrojnë
informacione teknike në lidhje me shërbimet e ekspozuara nga biznesi.

Faqet e
Bardha

Struktura
UDDI
Faqet e
Verdha

Faqet e
Gjelbra

Figura 8: Faqet e UDDI strukturës

Si konkluzion rreth këtij seksioni, mund të potencojmë që UDDI menaxhon
procesin e zbulimit (gjetjes) së ueb shërbimeve duke u bazuar në regjistra të shpërndarë
të bizneseve dhe përshkrimi i shërbimeve (shih WSDL 2.1.3) i zbatuar në formatin
XML (shih XML 2.1.3). Vlen të theksohet se përpara se të publikojmë entitetin tonë të
biznesit dhe ueb shërbimet në regjistër publik, ne patjetër që së pari të regjistrojmë
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entitetin tonë të biznesit në një regjistër UDDI, ku këta të fundit vijnë në dy forma:
publik dhe privat.
UDDI private mundësojnë që të publikojmë ueb shërbime në aplikacionet tona të
brendshme në mënyrë më të sigurt, ku edhe kemi mundësi të bëjmë më shumë testime.
Përderisa UDDI publike shërben si një koleksion i direktoriumeve të lidhura në largësi
dhe që përmbajnë informata rreth bizneseve dhe ueb shërbimeve të ndryshme.
Në kapitullin e ardhshëm, lexuesit do të kenë mundësi që të njoftohen më tepër
rreth të arriturave të deritanishme në këtë fushë dhe punimeve të publikuara deri në
realizimin e këtij disertacioni, njëkohësisht do të shtjellohen përfitimet nga përdorimi i
teknologjisë së ueb shërbimeve si dhe teknikat e rritjes së sigurisë për ueb shërbimet.

2.2 Diskutim
Një nga aspektet kryesore të fushës LLOSH (Llogaritja e Orientuar në Shërbime)
është që të ndërtojë aplikacione në formë të përshpejtuar, por edhe duke i lidhur
aplikacionet ekzistuese me njëra tjetrën nëpërmjet të ueb shërbimeve. Për të zhvilluar
teknika të ndryshme, të cilat do ti ndihmojnë kësaj fushe për të arritur qëllimet e
komunikimit pa barriera mes uebeve dhe makinave të ndryshme, ka bërë që studiues
dhe hulumtues të ndryshëm të kyçen me ide të tyre duke publikuar shumë punime
shkencore në revista dhe konferenca ndërkombëtare.
Sistemet heterogjene të Informacionit dhe sistemet e shpërndara janë në nevojë të
integrimit të aplikacioneve të tyre në nivele më të larta, duke i bërë ata më të
ndërlidhura me komponentë të tjerë dhe duke i ndarë informacionet mes vete.
Arkitektura e përgjithshme e Ueb shërbimeve bazohet në disa protokolle dhe
standarde të krijuara më herët, ose të dedikuara skajshmërisht për funksionimin e drejtë
të ueb shërbimeve. Në kapitullin e dytë ne kemi shfaqur protokollet kyçe që bëjnë të
mundur përmbushjen e kërkesave të dëshiruara nga kompani dhe institucione të
ndryshme, duke mundësuar që ata të ndërlidhin aplikacionet e tyre me aplikacione të
partnerëve, të klientëve dhe të ofruesve të ueb shërbimeve duke shfrytëzuar teknologjitë
e internetit (si HTTP).
Deri sa të arrihet tek implementimi final i ueb shërbimeve duhet që të kalohet
nëpër shumë peripeci. Për të realizuar transportin e të dhënave përdoret protokolli
tashmë i njohur HTTP, ndërsa për të dërguar të dhënat në formë të mesazheve përdoret
SOAP dhe formati XML, më pas, ueb shërbimet duhet që të jenë të lexueshme dhe të
kuptueshme për makinat, sistemet e informacionit, si dhe për njerëzit, prandaj përdoret
WSDL që të plotësojë këto kushte. Me qëllim që klientë potencial të kërkojnë dhe të
gjejnë ueb shërbimet e duhura, ata duhet që ta realizojnë këtë qëllim nëpërmjet të UDDI
regjistrave.
Për tu kyçur në zgjedhjen e një problematike dhe për të kontribuar me ide të reja,
duhet që të dimë se deri kur ka arritur kjo fushë me përparimin e saj. Prandaj, në
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kapitullin e ardhshëm do të shfaqim analizat rreth punimeve të realizuara, duke
përshkruar dhe mangësitë e tyre dhe me çfarë idesh ne kemi qenë pjesëmarrës në
konferenca dhe kemi bërë botime për zgjedhje të problemeve konkrete. Njëkohësisht
ofrohet edhe koncepti i përfitimeve të mundshme që një kompani ose institucion mund
të ketë më përdorimin e ueb shërbimeve, me theks të veçantë për integrimin e
Sistemeve heterogjene të informacionit si dhe të sistemeve të distribuuar.
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KAPITULLI III

“Imagjinata është më e
rëndësishme sesa dituria” –
Albert Einstein
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III –Modelet e Kompozimit të Ueb shërbimeve
Për të pasur një pikëpamje më të mirë rreth të arriturave nga shkencëtarë dhe
hulumtues në fushën e Ueb shërbimeve, ne kemi klasifikuar disa punime shkencore të
botuara në revista ndërkombëtare dhe në libra të konferencave të ndryshme
ndërkombëtare të dedikuara për lëmin e LLOSH. Gjatë leximit të këtyre punimeve, ne
kemi konstatuar se ka pasur progres dhe prurje të reja në këtë fushë studimi, por që
kemi hasur sfida të ndryshme me të cilat jemi përballur dhe jemi munduar që ti
zgjidhim me metoda analitike dhe empirike.
Sistemet e Informacionit janë shtylla kryesore e aplikacioneve të shumta
kompjuterike të kohës së re. Në këtë kapitull do të njihemi me mundësitë e ndërlidhjes
së Sistemeve Heterogjene të Informacionit duke përfshirë principet bazë dhe
infrastrukturën e nevojshme për të realizuar Sisteme të përgjithshme të informacionit.
Orkestrimi dhe Koreografia si dy lloje kryesore të kompozimit të Ueb shërbimeve
do të shtjellohen dhe do të tregohet rëndësia e tyre në sisteme të informacionit. Do të
jepen ilustrime se si bashkëpunojnë shërbimet në çdonjërën nga këto stile të
kompozimit. Me qëllim që kompanitë e ndryshme dhe bizneset që ata ushtrojnë të
predikojnë këtë teknologji, nevojitet që të kuptojnë rëndësinë dhe përfitimet që do të
sillnin ueb shërbimet.
Çdo teknologji e re rëndësi të veçantë i përkushton edhe sigurisë dhe mundësive të
preventivit nga qasje të palejueshme tek të dhënat që ueb shërbimet transportojnë nga
një nyje në një nyje tjetër. Kështu që do të analizohen mundësitë e ndryshme të
aplikimit të sigurisë.
Para se të fillohet me kodim të ueb shërbimeve, nevojitet modelimi i tyre, me
qëllim që të visualizojmë çdo komponent dhe aktor në procesin e ndërveprimit. Ndërsa,
renditja e ueb shërbimeve do të shtjellohet me një theks të veçantë, duke parë nevojën e
radhitjes së ueb shërbimeve që janë më të përafërta me nevojat e klientëve dhe
kërkesave të tyre.
Në fund kapitulli do të përmbyllet me diskutim rreth të arriturave dhe nevojave për
të përmbushur sfidat ekzistuese.
3.1 Sistemet Heterogjene të Informacionit
Sistemet e Informacionit konsiderohen si sisteme që përmbajnë një rrjet me të
gjitha kanalet e komunikimit brenda një organizate (Sipas Princeton 17 Universitetit).
Sipas [32] Ekzistojnë tre shtresa konceptuare që ndajnë funksionalitetin e sistemeve të
informacionit edhe atë:
 Prezantimi
 Logjika e aplikacionit
 Menaxhimi i burimeve (resurseve të të dhënave)

17

Universiteti Princeton ka krijuar një enciklopedi online për definim të termeve të teknologjisë
informative.
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Këto shtresa mund që të kombinohen dhe të distribuohen në më shumë mënyra: 1radhë (tier), 2-radhë, 3-radhë, ..., n-radhë [31].

Klienti

Shtresa e Logjikës së Aplikacionit

Shtresa e Menaxhimit të Burimeve

Sistemet e Informacionit

Shtresa e Prezantimit

Figura 9: Shtresat e Sistemeve të Informacionit

Sigurisht që Sistemet e Informacionit përballen me shumë sfida, duke filluar nga
mënyra e shpërndarjes, autonomisë, heterogjenitetit, performancës dhe mundësive të
zgjerimit. Softuerët (middleware) të ndryshëm mbështesin format e zhvillimit, të
shpërndarjes si dhe të ekzekutimit të sistemeve komplekse të informacionit. Me qëllim
të tejkalimit të sfidës së platformave heterogjene dhe të formateve të ndryshme të të
dhënave janë dhënë disa ide, duke filluar nga krijimi i infrastrukturave dhe teknologjive
të ndryshme, e deri tek standardet e zhvilluara nga kompani të mirënjohura botërore të
zhvillimit të teknologjisë. Por, thelbi kryesor qëndron tek ueb shërbimet dhe fusha e
Teknologjisë (Llogaritjes) së Orientuar në Shërbime. Qëllimi kryesor i ballafaqimit me
heterogjenitetin është krijimi i logjikës së aplikacionit të pavarur nga infrastruktura e
kodit, që mundësohet nga standardi kryesor i ueb shërbimeve i njohur si XML. Sistemet
Heterogjene të Informacionit, njëkohësisht janë të ndërtuara mbi DBMS (Database
Management Systems)18 të ndryshme, që do të thotë se të dhënat në këto sisteme mund
të menaxhohen në Oracle ose SQL, që e vështirëson mundësinë e integrimit dhe
komunikimit të lirshëm të të dhënave, kur këto të dhëna ti lidhim me stringje me ueb
shërbimet, atëherë ata mund që të integrohen në çfarëdo lloj sistemi operativ ose
aplikacioni të ndërtuar në gjuhë të ndryshme programore.
Me qëllim të tejkalimit të sfidës së heterogjenitetit tek sistemet e informacionit, ne
do të realizojmë prototipin e kompozuar me ueb shërbime të ndryshme, të cilat do të
shërbejnë si një ueb udhëzues turistik, që do të përmbajnë të dhëna për turistë të
ndryshëm që do të dëshironin të vizitonin qytetet e ndryshme.
18

DBMS janë sisteme të cilat mundësojnë krijimin dhe menaxhimin e bazave të të dhënave.
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3.2 Kompozimi i Ueb Shërbimeve
Ueb shërbimet paraqesin një fushë të rëndësishme të studimeve për procesin e
komunikimit pa pengesa në mes PC-ve, sistemeve të ndryshme operative, telefonave të
zgjuar (smart phones) dhe pajisjeve tjera duke përdorur aplikacionet e ndërtuara në
gjuhë të ndryshme programore. Kompozimi i shërbimeve paraqet zhvillimin e një
aplikacioni të ndërlikuar duke përdorur jo vetëm një, por disa ueb shërbime të
programuara dhe kjo ka të bëjë me gjuhën që çon në specifikimin e sjelljes së procesit
të biznesit ose WS-BPEL [33]. Në vazhdim të disertacionit ne do të synojmë të
krahasojmë dhe analizojmë dy llojet e kompozimit të shërbimeve, Orkestrimin dhe
Koreografinë duke përdorur metodën e krahasimit të ashtuquajtur “Vendimi
Arkitektonik” për të përcaktuar dallimet dhe për të specifikuar llojin e procesit të
biznesit që mund të përdoret për zgjidhje duke përdorur njërën nga këto metoda.
Përdorimi i shërbimeve gjithnjë është miratuar nga kompanitë e biznesit dhe nga
filialet e tyre me qëllim të zhvillimit të ndërveprimit të aplikacioneve që do të bartin
karakteristikat e ndërveprimit, fleksibilitetit dhe ripërdorimit. Procesi i kombinimit të
ueb shërbimeve në një aplikacion shfaq modelin e kompozimit të shërbimit, i cili mund
të paraqitet në formën e orkestrimit apo koreografisë të ueb shërbimeve. Qasjet e
kompozimit koordinojnë komponentët e softuerit, përkatësisht ueb shërbimet. Ueb
shërbimet gjithnjë e më shumë e zhvillojnë teknologjinë për të mbështetur
komunikimin mes makinave (ndërveprimi makinë-makinë) duke mos pasur pengesa.
Ideja themelore pas këtij nocioni është për të krijuar një sistem, ku ne do të integrojmë
ueb shërbimet e standardizuara për ti mundësuar biznesit reduktimin e kostove dhe
përpjekjeve për të lehtësuar mirëmbajtjen dhe ripërdorimin e shërbimeve.
Një problem tjetër që do të shtjellohet është orkestrimi i ueb shërbimeve, i cili
është një proces i kombinimit të ueb shërbimeve të thjeshta për të krijuar aplikacione
më të zhvilluara dhe më komplekse. Ndonjëherë ky proces quhet rrjedhë e kompozimit
ose koreografi e ueb shërbimeve, ajo përfshin krijimin e logjikës së biznesit për të
ruajtur komunikimin mes ueb shërbimeve të shumta. Orkestrimi mund të ndodhë në
mes të kërkesës dhe ueb shërbimeve të shumta, ose ueb shërbimet e shumta mund të
lidhen si zinxhir në një rrjedhë të punës, në mënyrë që ata mund të komunikojnë me
njëri-tjetrin. Orkestrimi është stili i preferuar i kompozimit për proceset e brendshme të
biznesit, e shoqëruar nga aktorë të brendshëm, në ndërkohë që koreografia është
zgjedhur zakonisht për zhvillimin e proceseve ndër organizative të biznesit mes
partnerëve të shoqëruar lirshëm [26].
Ueb shërbimet përfaqësojnë shërbime softuerike që mund të dislokohen nga
ofruesit dhe thirren nga ana e klientëve duke përdorur ueb teknologjitë, protokollet dhe
arkitekturat e ndryshme. Sipas AOSH (anglisht SOA), sistemet mund të organizohen në
aspektin e komponentëve softuerik të shërbimeve që ofrojnë operacione ose
funksionalitete për përdoruesit. Komuniteti i Kornizës së Ueb Shërbimeve (anglisht
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WSF Web Service Framework) 19 pranon dy lloje të kompozimeve: orkestrimin dhe
koreografinë. Këto dy metoda kanë shumë gjëra të përbashkëta, sidoqoftë, proceset e
modeluara dhe të ekzekutuara përfaqësohen nga orkestrimi, ndërsa sistemet si procese
bashkëveprojnë dhe përfaqësohen nga koreografia. Protokolli kryesor që ndërvepron
me të dy rolet, atë të ofruesit dhe klientit është UPGJI (Universal, Përshkrimi, Gjetja,
Integrimi) ose (anglisht UDDI (Universal, Description, Discovery Integration)) [shih
2.1.4], e cila tregon një depo ku ofruesi i vë të gjitha shërbimet për klientin që me
lehtësi ti gjejë shërbimet e duhura. Është e rëndësishme të përmendet se koreografia
tregon se si shërbimet bashkëpunojnë me njëri-tjetrin duke përcaktuar shkëmbimin e
mesazhit, ndërsa në rastin e orkestrimit e tërë filozofia e kompozimit shfaqet nëpërmjet
rrjedhës së procesit [34].
3.2.1 Procesi i Orkestrimit

Termi Orkestrim i referohet koordinimit të proceseve dhe detyrave të shumta. Pra,
sa u përket shërbimeve, orkestrimi nënkupton metodën koordinuese të disa shërbimeve
(p.sh. relacioni mes shërbimeve), në mënyrë që rezultati final të jetë një shërbim i
kompletuar apo një proces i përbërë nga më shumë shërbime. Me fjalë të tjera,
orkestrimi është procesi i kombinimit të ueb shërbimeve të thjeshta për të krijuar
aplikacione komplekse, si dhe procese të orkestruara.
Orkestrimi i ueb shërbimeve është duke luajtur një rol vendimtar për të mundësuar
krijimin e ueb shërbimeve të përbëra duke përdorur teknologji të tilla si BPEL4WS
[35]. Thelbi i specifikimit dhe aspekteve që duhet të merren në konsideratë për ueb
shërbimet e orkestruara rezultojnë në programet e larta komplekse dhe të
infrastrukturave të sofistikuara të vështira për tu ruajtur me kodin e ndërthurur që
përfshin aspekte të ndryshme, të tilla: si siguria, toleranca për defekte, shpërndarja, etj.
Orkestrimi mund të zhvillohet në mes të një aplikacioni dhe disa ueb shërbimeve,
ose ueb shërbimet e shumta mund të lidhen si zinxhirë në një rrjedhë të punës me
qëllim të mundësisë së komunikimit me njëri-tjetrin.
Për të kuptuar më mirë rolin e orkestrimit ne do të citojmë një frazë rreth këtij
procesi: "Një shembull i mirë i orkestrimit ndodh kur një furnizues vendos të ketë një
pikë të vetme të ndërveprimit për klientët e tij dhe si i tillë, një klient do të ndërveprojë
me një orkestrues në mënyrë që të bien dakord mbi qëllimin e porosisë së produktit dhe
të pagesës, me qëllim të shmangies së bashkëveprimit të drejtpërdrejtë me furnizuesit.
Prandaj orkestruesi në një far forme është i privilegjuar, pasi që i mundësohet të kuptojë
kërkesën e klientit dhe të identifikojë mjetet e duhura për të realizuar këtë kërkesë.
Orkestrimi fokusohet në sjelljen e brendshme të një procesi të biznesit, prandaj procesi
i biznesit dhe shërbimet që zbatojnë procesin janë të ndara. Motori i orkestrimit është
përgjegjës për realizimin e procesit duke thirrur shërbimet përkatëse dhe përcakton
radhën e ekzekutimit [36]."
Nocionet orkestrim dhe koreografi shpesh na duken si të njëjta, por dallimet e
vërteta nuk qëndrojnë në term, por në varietetet midis Gjuhës së Ekzekutimit të Procesit
të Biznesit (Business Process Execution Language (WS-BPEL)) dhe Gjuha e
Përshkrimit të Koreografisë së Ueb shërbimeve (Web Service Choreography
19

WSF paraqet kornizën e Ueb shërbimeve që identifikon funksione specifike që duhet të
shtjellohen me qëllim të arritjes së ndërveprimit të decentralizuar.

37

Description Language (WS-CDL)). Orkestrimi i ueb shërbimit tregon ekzekutimin e
proceseve të caktuara të biznesit, në anën tjetër WS-BPEL është gjuha për përcaktimin
e proceseve që mund të ekzekutohet në një makinë (engine) të orkestrimit.
Për të perceptuar më mire modelet e kompozimit të shërbimeve, ne kemi krijuar
ueb shërbime të Sistemit Heterogjen të Informacionit që shërben si aplikacion, i cili
përbëhet nga shërbime të ndryshme dhe gjithashtu krijon një ueb udhëzues kompleks
turistik. Figura e mëposhtme shpreh modelin e orkestrimit të ueb shërbimit:

Figura 10: Orkestrimi i Ueb shërbimeve për Sistem Heterogjen të Informacionit

Nga figura e mësipërme ne mund që të perceptojmë modelin e kompozimit të
orkestrimit për zhvillim të Sistemeve Heterogjene të Informacionit dhe për të shërbyer
si një ueb udhëzues turistik, i cili do të ishte i përbërë (kompozuar) nga ueb shërbime të
ndryshme.
Në rastin tonë ne kemi koduar tre ueb shërbime për prototipin tonë të Ueb
Udhëzuesit Turistik:
LA USH apo Linja e Autobusëve - Ueb Shërbimi – turistët shpesh dëshirojnë të
kërkojnë një destinacion të veçantë për nisje dhe kthim prapa në qytete të ndryshme që
dëshirojnë që ti vizitojnë, për këtë arsye ne do të sigurojmë një ueb shërbim për
kërkimin e orareve të autobusëve, përshkrimin e çdo autobusi, në qoftë se ata kanë tv,
ushqim të përfshirë, kondicioner ajri, numrin e ulëseve etj.
RH USH apo Rezervime Hoteli – Ueb Shërbimi - ky ueb shërbim tregon
mundësinë për të kërkuar një hotel, çmimet, listat, statusi i dhomave, kontrolli,
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rezervimi i dhomave etj. Të gjitha këto operacione janë të koduara duke përdorur një
ueb metodë të veçantë për çdonjërën.
AT USHT apo Aktivitetet e Teatrit – Ueb Shërbimi - Ky ueb shërbim ofron
aftësinë për të kërkuar evenimentet dhe dramat që do të ndodhin në një datë të caktuar
në teatër. Gjithashtu ju mund të kërkoni edhe zhanret dhe aktorët që do të luajnë në këto
shfaqje.
Zbatimi i orkestrimit në një ueb udhëzues turistik [26] shfaq qartë konceptet e
rëndësishme të procesit të orkestrimit në Sisteme heterogjene të informacionit. Ueb
udhëzuesi turistik duhet të bëjë zgjidhje të bazuar në logjikën e biznesit dhe mund të
ketë nevojë për të bashkëvepruar me përdoruesit e fundit. Në rastin tonë, ueb shërbimet
janë zhvilluar në formë të brendshme, kështu që aplikacioni i klientit mund të ketë
njohuri për të gjitha ueb shërbimet dhe ueb metodat përkatëse. Në raste të tjera, klienti
mund të "zbulojë" ueb shërbimet me anë të UDDI, duke shkarkuar skedarin WSDL për
krijimin e SOAP mesazheve për të tërhequr informata nga ueb shërbimet. Në rast se ne
duam të zhvendosim procesin e orkestrimit nga një intranet në një mjedis internet duhet
të nënvizohet nevoja për ueb nocionin semantik të ontologjisë. Orkestrimi i mirë kërkon
botëkuptim të mirë rreth semantikës së shërbimit dhe parametrave të përkatës.
3.2.2 Procesi i Koreografisë

Ndryshe nga modeli i orkestrimit, koreografia është më bashkëpunuese dhe tregon
ndërveprimet që zbatohen në bashkëpunimin ndërmjet njësive të shërbimeve. Lidhur
me këtë model kompozimi, asnjë shërbim i inkorporuar në sistem nuk luan një rol të
privilegjuar, sepse çdo shërbim përshkruan rolin e vet në bashkëveprim [37].
Koreografia më shumë bazohet në perspektivën e jashtme, interesohet për procesin e
ndërveprimit e jo të përmbarimit. "Orkestrimi mund të shihet si parashikim në
koreografi nga pikëpamja e një pjesëmarrësi të vetëm. Koreografitë dhe orkestrimet që
shpjegojnë të njëjtin komunikim janë të lidhura [38].
Propozimi i standardizimit në fushën e koreografisë së ueb shërbimeve është WSCDL [39]. Ky model kap ndërveprimet në të cilat shërbimet e përfshira angazhohen për
të arritur një qëllim të përbashkët dhe varësinë mes këtyre bashkëpunimeve, duke
përfshirë varësi të rrjedhës së të dhënave, korrelacion mesazhesh, kufizime kohore,
varësi kontrolli të rrjedhës dhe shumë atribute të tjera. Përveç kësaj, ne duhet të
përmendim se koreografia nuk specifikon ndonjë veprim të brendshëm që ndodh brenda
një shërbimi pjesëmarrës që nuk kthehet me një efekt të dukshëm nga jashtë, të tilla si
transformimi i mesazhit. Shërbimet që marrin pjesë në një model koreografik trajtohen
të gjitha në mënyrë të barabartë. Në kundërshtim me figurën 10, më poshtë ju do të
gjeni figurën që tregon modelin koreografik në të njëjtin rast studimor, përkatësisht
koreografinë e sistemeve heterogjene të informacionit në aplikacion që shërben si një
ueb udhëzues turistik:
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Figura 11: Koreografia e Ueb shërbimeve për Sisteme Heterogjene të Informacionit

Koreografia përbën një marrëveshje në mes të një grupi të palëve se si duhet të
ndodhë një bashkëpunim i dhënë. Në vazhdë të kësaj, specifikimet e ueb shërbimeve
paraqesin një urë komunikimi midis plejadës heterogjene të kompjuterëve të përdorur
për të zhvilluar aplikacione të ruajtura në server (hosting). Aftësia për të kryer një
ndërveprim peer-to-peer apo bashkëpunim ndërmjet shërbimeve pjesëmarrëse është e
ardhmja kyçe e aplikacioneve të e-biznesit.

3.3 Qasja jonë
Në nën-kapitullin e mësipërm shtjelluam dy llojet më të përdorura të kompozimit
të ueb shërbimeve, duke treguar procesin e veprimit të ueb shërbimeve si dhe aftësitë e
tyre për të kryer ndërveprime për të realizuar qëllime të caktuara. Inxhinierët softuerik,
zakonisht duhet që të bëjnë zgjedhjen e duhur të stilit të kompozimit për përdorim të
ueb shërbimeve për realizim të projekteve të ndryshme softuerike. Shtrohet dilema se
pse ne do të përdornim orkestrimin përpara koreografisë apo anasjelltas? Orkestrimi
është i dobishëm kur ne kemi kontroll mbi të gjithë aktorët në një proces, në rastet kur
aktorët janë të gjithë në një fushë të kontrollit dhe ku mund të diktohet rrjedhja e
aktiviteteve të procesit. Kjo ndodh më shpesh në rastet kur specifikohet një proces i
biznesit që do të miratohet brenda një organizate që ju e keni nën kontroll.
Koreografia është një model tjetër kompozimi, i cila tregon se si dy ose më shumë
palë mund të koordinojnë aktivitetet dhe proceset e tyre për të ndarë së bashku
informata dhe vlera të ndryshme. Në këtë model, vlen të theksohet se asnjë nga palët
nuk ka ndonjë kontroll mbi proceset e palëve të tjera partnere.
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Metodologjia për të bërë krahasimin në mes dy modeleve të kompozimit,
respektivisht koreografisë dhe orkestrimit do të bazohen në metodën empirike të quajtur
"vendim arkitektonik" [40] përdorur nga J. Tyree dhe A. Akerman. Zakonisht kur duam
që të bëjmë krahasime mes arkitekturave të objekteve të ndryshme ne duhet që të
marrim vendime për funksionalitetin e tyre. Vendimi arkitektonik do të jetë metoda
kryesore për të krahasuar. Për të vërtetuar vendimet më të mëdha të arkitekturës që do
të ndërmerren, ne do të mbështetemi tek të arriturat e deritanishme të këtyre dy
modeleve. Kjo metodologji do të propozojë edhe shpjegimin e arkitektit për palët e
interesuara, dizajnuesit, dhe arkitektët e tjerë. Për të qenë më të saktë në metodat e
krahasimit, ne do të mbështesim vendimet arkitektonike me AA (Alternativat e
Arkitekturës), që do të mundësojnë numërimin e opsioneve të projektimit për çdo
vendim arkitektonik.
3.3.1 Modelet e Vendimeve Arkitektonike

Vendimet e modeleve arkitektonike kanë mënyra të ndryshme të shpjegimit apo të
rasteve të përdorimit, për shembull vendimi për mbështetje dhe qeverisje gjatë
dizajnimit të arkitekturës: ato gjithashtu mund të përdoren për të lehtësuar shqyrtimet
teknike të sigurimit të cilësisë. Për të bërë krahasimin në mes orkestrimit dhe
koreografisë ne kemi kaluar nëpër disa hapa të ndryshëm, të cilat na kanë mundësuar
që të identifikojmë sfidat dhe proceset që realizohen në çdonjërën nga këto modele.
Çështja e parë për të filluar me procesin e krahasimit dhe gjetjes së metodologjisë
së përshtatshme për analizë të tyre, ka qenë duke shfletuar literaturë dhe referenca të
ndryshme në kohezion me këtë temë, duke përcaktuar vetitë e tyre dhe duke
identifikuar vendimet dhe alternativat që mundësojnë modelet e kompozimit të ueb
shërbimeve.
Më pas, kodimi praktik i ueb shërbimeve duke shfrytëzuar gjuhën programore
C#, me qëllim të analizimit të strukturës së ueb shërbimeve dhe për të parë mundësinë e
kompozimit të tyre duke përdorur ndonjërin model, ky proces ndihmon analizën në
vendimet arkitektonike dhe hapat e kërkuara të zhvillimit. Pas hapave të lartpërmendur,
ne kemi filluar me krahasimi e modeleve të kompozimit dhe më pas duke analizuar
vendimet e modelit, ne do të përcaktojmë kompleksitetin dhe koston e tyre. Krejtësisht
në fund bëhet matja dhe krahasimi i numrit të vendimeve dhe numrit të alternativave
ose opsionet për vendimet arkitektonike të çdonjërit model.
3.3.2 Niveli i Krahasimit

Në proceset e krahasimit, zakonisht ekzistojnë mundësi dhe nivele të ndryshme të
krahasimit, që do të thotë se jo në çdo nivel njëri model mund të ketë më shumë
përparësi se tjetri. Në rastin tonë konkret, niveli i krahasimit mes Orkestrimit dhe
Koreografisë do të bëhet në nivelin e abstraksionit të teknologjisë, e cila tregon se si
këto stile mund të themelohen edhe teknikisht. Rezultatet nga kjo metodologji janë
botuar në punimin [26].
Në vazhdim do të paraqesim tabelën, ku me ngjyrë të kaltër do të shfaqen
vendimet arkitektonike për çdo model kompozimi, ndërsa ndër të do të vijojë
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alternativa arkitektonike që mundësohet si opsion nga vendimi përkatës. Për çdo AA
(Alternativë arkitektonike) që përfshihet në vendimin arkitektonik në ndonjërin nga
modelet e kompozimit, qoftë orkestrimi ose koreografia, do të vendoset 1, në të
kundërtën do të shënohet 0. Për çdo vendim arkitektonik do të jepet numri i
alternativave të mundshme dhe në fund do të bëhet mbledhja e plotë e tyre dhe do të
dilet me rezultat konkret.
Tabela 3: Përmbledhja e nivelit të abstraksionit [26]

Vendimet Arkitekturore dhe
AAs

Koreografia

Orkestrimi

Marrëveshjet Biznesore

1 AA

Jo në
dispozicion

ebXML CPA

1

0

Kompozimi

Jo në
dispozicion

5 AAs

BPML

0

1

BPEL

0

1

OWL Reasoner

0

1

IRS-III Reasoner

0

1

MAIS-PL

0

1

Semantika

Jo në
dispozicion

2 AAs

OWL-S

0

1

WSMO

0

1

Koordinimi

2 AAs

2 AAs

ebXML BPSS

1

0

WS-CDL

1

0

WSCI

0

1

BPEL

0

1

Depoja (Repository)

2 AAs

3 AAs

ebXML Rep.

1

0

UDDI

1

1
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Vendimet Arkitekturore dhe
AAs

Koreografia

Orkestrimi

IRS-III

0

1

URBE

0

1

Përshkrimi (Description)

2 AAs

2 AAs

ebXML

1

0

WSDL

1

1

MAIS-SDL

0

1

Mesazhi

1 AA

1 AA

SOAP

1

1

Transporti

7 AAs

7 AAs

HTTP

1

1

SMTP

1

1

IIOP

1

1

Waka20

1

1

TCP

1

1

BEEP

1

1

Tibco RV

1

1

Numr i përgjithshëm I
vendimeve, AAs

6 vendimet me
15 alternativa

7 vendimet
me 22
alternativa

Arsyeja se pse metodologjia e vendimeve arkitekturore është zgjedhur për të matur
karakteristikat e modeleve të kompozimit të koreografisë dhe orkestrimit qëndron në
faktin se ky trajtim siguron matjet kuantitative të përbërjes së një hapësire të projektimit
arkitekturor: numrin e vendimeve, për çdo vendim arkitektonik janë siguruar
alternativat përkatëse, si dhe për çdo alternativë janë dhënë opsionet për të bërë matje
empirike. Nga tabela e mësipërme, mund të konstatojmë se orkestrimi e ka një vendim
arkitekturor më shumë se koreografia (7 Vendime arkitektonike ) si dhe ofron 22
alternativa, që do të thotë se ajo ka 7 alternativa më shumë se koreografia. Shumë
studiues debatojnë për çështjen e kombinimit të modeleve të ndryshme të kompozimit
20

Waka – një zëvendësim për HTTP sipas R. Fielding.
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në një aplikacion të përbërë nga ueb shërbime të ndryshme. Zakonisht, preferohet që të
aplikohet vetëm një model i vetëm i kompozimit, por kombinimet e mundshme nuk
janë të ndaluara dhe teknikisht ata janë të aplikueshme.
Me fjalë të tjera, thjeshtësia e Koreografisë mund të definohet si liri-nga-zgjedhja
(freedom-from-choice), ku për 6 vendime arkitektonike mund që të zgjedhim 15
alternativa të mundshme, ndërsa modeli i orkestrimit mund të përkufizohet si një model
kompleks, por ka karakteristika të lirisë-së-zgjedhjes (freedom-of-choice), ku për 7
vendime mund që të zgjidhen 22 alternativa të mundshme. Perspektiva e koreografisë
është publike dhe dizajnuesi i kompozimit është Koordinimi (Coordination), ndërsa
perspektiva e orkestrimit është private dhe dizajnuesi i kompozimit është Orkestruesi.
Një ndër arsyet kryesore se pse një teknologjie i jepet më shumë rëndësi sesa një
teknologjie tjetër, shpesh ndodh që të jetë edhe si pasojë e favorizimit të gjigantëve të
mëdhenj të teknologjisë si Microsoft, IBM, Sun etj, të cilët janë bartës të inovacioneve
në teknologji. Ndodh që ndonjë arkitekturë ose teknologji të jetë shumë efektive, por në
qoftë se nuk ka mbështetje nga gjigantët softuerik ndodh që të stagnojnë.
Gjithnjë duke u mbështetur në rezultatet nga tabela e mësipërme, ne kemi paraqitur
edhe në formë grafike rezultatet e Orkestrimit dhe Koreografisë, si dy modele të
njohura të kompozimit:

Koreografia vs Orkestrimi
25

29.03.2013
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Figura 12: Paraqitja Grafike e krahasimit

Grafiku i mësipërm paraqet rezultatet e tabelës të krahasimit teknologjik në mes
Koreografisë dhe Orkestrimit, si dy modele të njohura të kompozimit të ueb
shërbimeve. Me ngjyrë të kaltër është shfaqur pika e vendimit arkitektonik dhe pika e
alternativave të mundshme për modelin e Koreografisë, ndërsa me ngjyrë të kuqe është
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shfaqur pika e vendimit arkitektonik dhe pika e alternativave të mundshme për modelin
e Orkestrimit.

3.4 Përfitimet nga përdorimi i Ueb shërbimeve
Ueb shërbimet kanë gjetur aplikim në shumë kompani, veçanërisht në kompani të
njohura që përdorin teknologjitë më të reja dhe që janë bartës të proceseve
teknologjike. Sipas disa analistëve, tani jemi në kohë të procesit të tranzicionit të uebit
nga 2.0 në ueb 3.0 dhe elementi kryesor që e karakterizon këtë proces është popullimi i
madh i uebit me ueb shërbime, ku mendohet se gjitha faqet në WWW (World Wide
Web) do të komunikojnë nëpërmjet tyre.
Në programimet tradicionale, modulet e ndryshme të cilat krijohen, për tu
inkorporuar në aplikacione të ndryshme që janë të ndërtuara mbi baza të gjuhëve të
ndryshme nga ajo e modulit përkatës, duhet që të ri-programohen. Proces i cili merr
kohë, kushton para dhe sigurisht është më i mundimshëm për programuesit.
Sigurisht që ekzistojnë arsye se pse kompanitë e ndryshme përqafojnë këtë proces.
Përfitimet nga ueb shërbimet janë të karakteristikave të ndryshme dhe ne ato i kemi
paraqitur në publikimin [16], në figurën e mëposhtme ju do të mund të perceptoni disa
nga ato:

Ripërdori
mi i Kodit

Kursimet
e Kostos

Shkathtësi

Lidhja e
Softuerëv
e
Ekzistues

Kompone
nta të
ripërdors
hëm

Përfitimet

Figura 13: Përfitimet nga Ueb Shërbimet

Komponentët e ripërdorshëm të aplikacionit – Ne jemi të vetëdijshëm se
ekzistojnë çështje dhe gjëra që aplikacionet e ndryshme shumë shpesh kanë nevojë për
to, për shembull: në shumë ueb aplikacione të biznesit janë të nevojshëm konvertuesit
që të ndihmojnë përdoruesit për të kthyer paratë nga një vlerë në një tjetër (psh: Euro në
dollarë ose anasjelltas), ose për të konvertuar module të ndryshme si Celsius në
Fahrenheit dhe anasjelltas. Shtrohet pyetja se pse duhet që këto module të programohen
çdoherë kur një aplikacion ka nevojë për to, si dhe pse këto kode duhet të përsëriten
vazhdimisht? Ueb shërbimet janë përgjigja për këtë problem. Në rastin ideal, do të ketë
vetëm një lloj nga secili komponent i aplikacionit, dhe secili mund ta përdorë atë në
aplikacionin e tyre.
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Lidhja e softuerëve ekzistues – Ueb shërbimet ndihmojnë në zgjidhjen e
problemit të ndërveprimit duke ju mundësuar aplikacioneve të ndryshme mundësi për të
lidhur të dhënat e tyre. Është e mundur që të bëhet shkëmbimi i të dhënave mes
aplikacioneve të ndryshme dhe platformave të ndryshme gjatë përdorimit të tyre.
Shkathtësia – Ueb shërbimet për nga dizajni janë të gjithanshme, që do të thotë se
ata janë fleksibile dhe mund të përdoren në mënyra të ndryshme. Ato mund të arrihen
nga njerëzit nëpërmjet një ueb ose Windows ndërfaqe të klientit duke përdorur ueb
shërbimet Big ose ueb shërbimet RESTful, ose ata mund të qasen gjithashtu edhe nga
aplikacionet e tjera dhe ueb shërbimet e tjera apo makinat e ndryshme, siç është rasti i
OWL ueb shërbimeve semantike. Një klient mund edhe të kombinojë të dhënat nga ueb
shërbimet e shumta, për shembull, të paraqesë një përdorues me një kërkesë për të
rinovuar shitjet, transportin, dhe PBK ose Planifikimi i Burimeve të Kompanive
(anglisht ERP ose Enterprise Resource Planning) sistemet nga një ndërfaqe e unifikuar
- edhe në qoftë se vetë sistemet janë jo në përputhshmëri. Për shkak se sistemet
shkëmbejnë informacion nëpërmjet ueb shërbimeve, për shembull një ndryshim në
bazën e të dhënave të shitjes, nuk do të ndikojë në vetë shërbimin.
Kursimet e kostos – Nga të gjitha përfitimet e mësipërme që ne kemi përmendur,
çon tek mundësia e kursimit të kostos në të mirë të kompanive dhe organizatave të
ndryshme me përdorim të ueb shërbimeve. Ndërveprimi i lehtë specifikon nevojën për
të zhvilluar aplikacione të zhvilluara për integrimin e të dhënave, që mund të jetë i
shtrenjtë si dhe i reduktuar. Investimet aktuale në aplikacione të ndryshme softuerike
nuk janë të humbura, për shkak se ato mund të përdoren lehtë dhe të kombinohen për të
shtuar punën dhe modulet shtesë. Pasi, ueb shërbimet janë të bazuara në standarde të
hapura kostoja e tyre është e ulët. Përveç kësaj, ueb shërbimet përfitojnë nga protokollet
e përbashkëta dhe nga ueb infrastruktura që është e pranishme në çdo organizatë,
kështu që kërkesat janë shumë të ulëta në rast të ndonjë investimi shtesë të teknologjisë.
Ripërdorimi i Kodit - është një tjetër efekt anësor pozitiv i ndërveprimit të ueb
shërbimeve. Një shërbim mund të përdoret nga disa klientë, të cilët ndërmarrin
veprimet e e nevojshme për përmbushjen e objektivave të ndryshme të biznesit. Në
vend që të krijohet një shërbim me porosi për çdo kërkesë të veçantë, pjesë të shërbimit
të thjeshtë ri-përdoren sipas nevojës. Megjithatë, ka standarde të cilat janë bazë për
përcaktimin e një ueb shërbimi dhe ndërfaqes së tij.
Këto standarde kryesore përfshijnë: HTTP për transport, SOAP për thirrje, WSDL
për përshkrimin e shërbimit, XML për përshkrimin e të dhënave, XSD për skemat XML
të përshkrimit të gjuhës dhe UDDI dhe WSIL për zbulimin e shërbimit. Ku shumica e
këtyre protokolleve janë shtjelluar dhe analizuar në Kapitullin II.

3.5 Siguria e Ueb Shërbimeve
Siguria është një çështje mjaft e rëndësishme në të gjitha sferat dhe dimensionet e
jetës. E njëjta vlen për softuerët e ndryshëm, por edhe për sigurinë e Ueb shërbimeve.
Me sigurim ne nënkuptojmë mbrojtje kundër leximit të paautorizuar, modifikimit, ose
shkatërrimit të informacionit. Natyrisht, ka shumë shkallë të sigurisë, të kemi parasysh
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këtu nivelin e kërkuar për e-commerce aplikacionet, ku një penetrim në sistem mund të
nënkuptojë humbjen e shumave të mëdha parash dhe të prestigjit të biznesit. Një parim
themelor i sigurisë është nevoja për të siguruar të gjitha nivelet e përfshira në ueb
shërbime; çdo nivel i dobët do të lejojë sulmuesit të depërtojnë në sistem. Këto nivele
përfshijnë: Rrjedhën e punës ose nivelin e procesit të biznesit, kategorizimin dhe
përshkrimin e ueb shërbimeve, nivelin e komunikimit (zakonisht SOAP), ruajtjen e
dokumenteve në formatin XML. Ne do t'i quajmë këto nivele si nivele të ueb
shërbimeve.
Për shkak të natyrës së lidhjeve të shoqëruara lirshëm (loosely coupled
connections) dhe përdorimi i qasjes së hapur (kryesisht HTTP), SOA e zbatuar nga ueb
shërbimet shton një seri të re të kërkesave të dukurisë së sigurisë [25]. Siguria e ueb
shërbimeve përfshin disa aspekte:
Autentikimin (Vërtetimin) – Verifikohet që përdoruesi është ai që pretendon të
jetë. Identiteti i një përdoruesi është verifikuar në bazë të kredencialeve të paraqitura
nga ai shfrytëzues, të tilla si:
Për shembull, kredencialet e lëshuara nga një autoritet i besuar si një pasaportë (e
botës reale) ose një kartë smart (e botës së TI-së). Diçka e njohur si për shembull, një
sekret i përbashkët i tillë si një fjalëkalim. Një ndër ato është për shembull,
informacioni biometrik.
Duke përdorur një kombinim të disa llojeve të kredencialeve që u referohen
autentikimeve të forta, si për shembull duke përdorur një kartë ATM (diçka që e ka
përdorueri) me një PIN apo fjalëkalim (diçka që e di vetëm përdoruesi).
Autorizimi (ose Kontrolli i qasjes) – Dhënia e qasjeve në burime të caktuara të
bazuara në të drejtat e një përdoruesi të legalizuar. Të drejtat përkufizohen nga një ose
disa atribute. Një atribut është pronë apo karakteristikë e një përdoruesi, për shembull,
në qoftë se "Merita" është përdoruesja, "Student" është atribut.
Konfidencialiteti (Privatësia) - Mbajtja e informacionit sekret. Qasja e një
mesazhi, për shembull një kërkesë për një ueb shërbim apo një e-mail, si dhe identiteti i
dërgimit dhe pranimit të palëve në mënyrë të besueshme. Konfidencialiteti dhe
privatësia mund të arrihen nga përmbajtja e mesazhit dhe nga konfuzioni i identitetit të
palëve gjatë dërgimit dhe pranimit.
Integriteti - Duke u siguruar se një mesazh mbetet i pandryshuar gjatë kalimit
transit duke u nënshkruar nga dërguesi në mënyrë digjitale. Një nënshkrim digjital
përdoret për të vërtetuar nënshkrimin. Data në nënshkrim parandalon secilin për kthim
të këtij mesazhi pas skadimit.
Kërkesat e sigurisë së ueb shërbimeve gjithashtu përfshijnë ndërmjetësimin e
kredencialeve (shkëmbimi i tokenave të sigurisë në mjedise të besueshëm), aftësitë,
kufizimet e shërbimit (duke përcaktuar se çfarë mund të bëjë një ueb shërbim si dhe në
çfarë rrethanash).
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3.5.1 Standardet e WS-Security - Konceptet e sigurimit të ueb shërbimeve

Ekzistojnë disa standarde të cilat janë themeluar kryesisht për sigurinë e Ueb
shërbimeve [41]. WS-* Arkitektura është një grup i protokolleve standarde të
dizajnuara për të siguruar komunikimin mes ueb shërbimeve. WS-* standardet e
sigurisë përfshijnë:
WS-Policy – që u lejon ueb shërbimeve të definojnë kërkesat për politikë për pikat
e fundit. Këto kërkesa përfshijnë rregullat e privatësisë, rregullat enkriptimit, dhe
rregullat e shenjave (tokens).
WS-Security - u lejon ueb shërbimeve të aplikojnë sigurim tek mesazhet Simple
Object Access Protocol (SOAP) nëpërmjet kontrollit të integritetit dhe enkriptimit në të
gjithë mesazhin ose në një pjesë të tij.
WS-Trust - u lejon ueb shërbimeve të përdorin argumente, shenja të sigurimit për
të themeluar besim në një mjedis të ndërmjetësuar (brokerash) sigurimi.
WS-SecureConversation - bazohet në WS-Policy, WS-Security dhe WS-Trust që
të lejojë komunikime të sigurta mes klientit dhe shërbimit.
WS-ReliableMessaging - u lejon ueb shërbimeve dhe klientëve të besojnë se kur
mesazhi dërgohet, ai do ti dorëzohet palës së destinuar.
WS-AtomicTransactions – lejon ueb shërbimet e bazuara në transaksione, në të
cilat transaksionet mund të rikthehen përsëri në qoftë se ndodh ndonjë rast dështimi.

3.6 Diskutim
Përdorimi i modeleve të stileve të kompozimit të ueb shërbimeve në aplikacione
është shumë i rëndësishëm. Dy stilet më të rëndomta të kompozimit janë Koreografia
dhe Orkestrimi dhe vendimi se cili duhet përdorur më shumë bazohet në problemin që
ne e shqyrtojmë dhe që nuk duhet të jemi definitiv për ndonjërin nga stilet ose
teknologjinë e caktuar. Koreografia dhe Orkestrimi kanë avantazhet dhe mangësitë e
tyre, për disa aplikacione njëri mund të jetë më i përshtatshëm e për disa të tjerë jo.
Vendimi se cili model do të përdoret varet nga kërkesa dhe lloji i biznesit që realizohet.
Duke parë përparësitë nga përdorimi i ueb shërbimeve, kompani të ndryshme kanë
investuar në implementimin e infrastrukturës për të realizuar dhe për të përfituar nga
përdorimi i kësaj teknologjie.
Si në çdo proces dhe aplikacion elektronik, siguria zë një vend të rëndësishëm në
zhvillimin e mëtutjeshëm. Janë propozuar disa standarde me qëllim që shfrytëzuesit dhe
koduesit e ueb shërbimeve të jenë më të rehatshëm që mesazhet e dërguar nëpërmjet të
SOAP të mos bien në duar të padëshiruara, por të kalojnë në drejtimin e duhur.
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KAPITULLI IV

“Vetëm dritë e diturisë përpara
do të na shpjerë” –
Naim Frashëri
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IV – MODELIMI I UEB SHËRBIMEVE
Mënyra e të menduarit rreth problemeve të ndryshme, duke shfrytëzuar modelet e
organizuara për idetë e botës reale mund të konsiderohet si modelim vizual. Ne jemi në
dijeni se, para se të fillojmë me ndërtimin e një shtëpie, nevojitet që të kemi planin
arkitekturor, me qëllim që mjeshtërit të kenë më të lehtë realizimin sipas kërkesave të
arkitektit por edhe të klientit. E njëjta vlen edhe për sistemet softuerike dhe
komponentët softuerik, respektivisht për ueb shërbimet. Ato mund të modelohen me
qëllim që të kuptohet më mirë funksioni i tyre.
Modelet janë të rëndësishme për të kuptuar problemet si dhe për të komunikuar me
të gjithë që janë të përfshirë në një problem të caktuar. Modelet janë abstraksione të
cilat paraqesin thelbin e strukturës komplekse të problemit. Një ndër qëllimet kyçe se
pse ne modelojmë sisteme komplekse është që të thjeshtësojmë ideologjinë e
funksionimit të tyre. Një ndër çështjet më të rëndësishme që shtrohet gjatë zhvillimit të
një ueb shërbimi është “nëse ky ueb shërbim është i duhuri për ta realizuar”.
Vlen të theksohet se në vitet e 80‟, kishte shumë metodologji të ndryshme për
modelim. Çdonjëra nga to kishte interpretimet e veta rreth problemeve të ndryshme.
Mirëpo, kishte sfidë sepse njerëz të ndryshëm përdornin interpretime të ndryshme dhe
duhej që të bëheshin shpjegime për çdonjërin prej tyre si dhe komponentëve të
përdorura në interpretime. Ndodhte që një simbol tregonte një veprim në një interpretim
dhe diçka tjetër në një interpretim tjetër dhe e gjitha kjo bënte konfuzion. Prandaj, në
vitin 1991 shkencëtarë si Grady Boch, Ivar Jacobson dhe Jim Rumbaugh filluan të
shfaqen me librat e tyre në fushën e OMT (Object Modelling Technique). Dy vite më
vonë filluan që ti bashkojnë idetë dhe të bëhet unifikimi i metodologjive. Kjo ishte një
lehtësi për shfrytëzuesit dhe inxhinierët softuerik, sepse nuk duhej që të përshtateshin
në tre teknika, që ishin për qëllim të njëjtë, por vetëm në një teknikë të vetme të
unifikuar të modelimit.
Me qëllim të modelimit të ueb shërbimeve të prototipit tonë në Sisteme
Heterogjene të Informacionit, ne kemi modeluar ueb shërbimet duke përdorur UML
[21] si dhe Skemën Z [20], e cila njihet si logjikë matematikore dhe gjuhë joformale.
Mirëpo, qasja jonë e propozuar për modelim të ueb shërbimeve do të jetë gjuha SRML
(Sensoria Reference Modelling Language), e cila është një gjuhë e re për modelim dhe
paraqitje vizuale, si dhe për të modeluar kompozimin e ueb shërbimeve, që është
shtjelluar dhe analizuar gjatë qëndrimit tim hulumtues në Universitetin e Londrës Royal
Holloway, nën udhëheqje të profesorit të specializuar në këtë fushë, Prof. Dr. Jose Luis
Fiadeiro.

4.1 Standardet e Modelimit
Në fushën e Ueb shërbimeve ka dy standarde kryesore që mund të modelohen [42]:
1. Modelimi i shërbimit - identifikon shërbimet që ekspozohen me ndërfaqet dhe
ueb metodat ose operacionet.
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2. Modelimi i rrjedhës së punës - tregon kontrollin dhe rrjedhën e të dhënave
nëpërmjet SOAP ( Simple Object Access Protocol) nga një shërbim në tjetrin.
Duke u mbështetur në pikëpamjen tonë, ne do të përpiqemi për të modeluar një
përzierje të këtyre dy standardeve, si dhe të shpjegojmë bashkëveprimin e shërbimeve
përmes tri UML Diagrameve. Ekzistojnë shumë shitës që ofrojnë softuerë për krijimin
e ueb shërbimeve. Para fillimit të ndërtimit të ueb shërbimeve, ne duhet të përcaktojmë
kërkesat mbi të cilat do të ndërtohet këto shërbime dhe mënyra më e mirë për të
përmbushur nevojat është modelimi i tyre. Së pari, ne duhet të sigurojmë burimet për
një zgjidhje të veçantë, dhe në rast se janë të destinuara shumë të dhëna të cilat duhet të
ruhen, është e rëndësishme për të krijuar një bazë të dhënash që do të lidhet me anë të
vargut (string) me ueb shërbimet dhe do të ruajë të dhënat tona [16].
Klasa e shërbimit përmban ueb metodat ose operacionet që kërkohen, direktoriumi
apo në disa raste quhet si UDDI ose Biztalk Server, mundëson publikimin e ueb
shërbimeve dhe metodat e përkatëse në mënyrë që këto karakteristika të mund të
vërehen nga një klient i jashtëm që do të ishte i interesuar për thirrje të një ueb shërbimi
të dëshiruar. Klienti lidhet me ueb shërbimin në mënyrë që të mund të paraqesë ueb
shërbimet ose operacionet si në figurën 14.
Gjuha e unifikuar për Modelim (UML) është një gjuhë dominuese për modelim
grafik që shërben për specifikim, ndërtim dhe dokumentim të objekteve të sistemit
softuerik, duke marrë parasysh se ueb shërbimet janë komponentë softuerikë dhe
nënkuptohet që mund të modelohen edhe përmes diagrameve UML. Kjo gjuhë për
modelim të unifikuar merr parasysh kërkesat e rritura në sistemet e koherente, si dhe
mbulon një spektër të gjerë të fushave të aplikacioneve të ndryshme.

4.2 UML (Unified Modeling Language)
UML mund të definohet si një koleksion i praktikave më të mira të inxhinierive,
që mundëson modelimin e suksesshëm të dizajnimit të sistemeve të mëdha dhe
komplekse, por në fakt kjo gjuhë nuk paraqet një metodë [43].
Në SH.B.A është interesant fakti që shumica e studentëve koncentrohen në mësim
të gjuhëve të ndryshme programore dhe ka ngecje dhe deficit për inxhinierë softuerikë,
të cilët do të modelonin sistemet softuerike dhe do të jepnin konceptin dhe logjikën
bazë për ndërtimin e sistemeve komplekse.
Siç kemi cekur në kapitujt e mësipërm të këtij disertacioni dhe siç mund të shohim
në figurën vijuese, struktura bazë e funksionimit të ueb shërbimeve përbëhet nga
prodhuesi i shërbimit, i cili e kodon shërbimin dhe më pas e publikon atë në regjistra të
ueb shërbimeve ose në UDDI, me qëllim që klientët kur të shfletojnë UDDI faqet, të
gjejnë shërbimin e duhur që ta tërheqin dhe ta inkuadrojnë në sistemet e tyre të
informacionit [78].
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Figura 14: Diagrami i klasave për komponentët e Ueb shërbimeve

UML përfshin një sërë elementesh të modelimit dhe detajeve të tjera. Detyra
kryesore e UML është që të krijojë një model softuerik të thjeshtë, të dokumentuar mirë
dhe të lehtë për ta kuptuar lexuesit dhe programuesit.
Nga figura e mësipërme mund që të shohim një diagram të klasave i cili modelon
funksionimin e ueb shërbimeve dhe mundësitë e implementimit të tyre, ky model është
i përbërë nga tre klasa: UDDI, Shërbimi dhe Klienti.
UDDI paraqet regjistrin kryesor ku vendosen ueb shërbimet nga ana koduesve të
tyre, njëkohësisht siç mund që të shohim nga klasa përkatëse ekzistojnë edhe pesë
operacione që janë publike (prandaj janë me shenjën +), operacionet e tilla si fshij(),
vendos(), publiko(), regjistro() dhe azhurno(), të cilët mundësojnë që nëpërmjet këtyre
operacioneve të kryhen funksione të ndryshme në lidhje me ueb shërbimet. Më pas
mund që të vërejmë se klasa Klienti është në lidhje direkt me të dy klasat e tjera dhe
përmban në vete dy operacione kyçe të cilat janë lidhje() dhe zgjidhje(), që mundëson
lidhje e ueb shërbimeve me klientët ose zgjidhjen e tyre.
UML versioni 2.2 është i ndarë në tre grupe kryesore që përmbajnë 14 tipa të
diagrameve me qëllim që të mundësojë sistemet e modelimit dhe ndihmon në procesin
e plotë të zhvillimit [44]. Shtatë tipa të diagrameve përfaqësojnë informata të
strukturuara dhe shtatë të tjerat përfaqësojnë tipat e përgjithshëm të sjelljes, duke
përfshirë katër tipa që përfaqësojnë aspektet e ndërveprimit. Të gjitha këto ndarje të
diagrameve UML ju mund që ti shihni në figurën 15 që është e shfaqur në vazhdim:
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Diagramet UML

Diagrami i
Strukturës

Diagrami i Sjelljes

Diagrami i Klasës

Diagrami i
Komponentëve

Diagrami i
Aktiviteteve

Diagrami i
Objekteve

Diagrami i Profilit

Diagrami i
gjendjes së
Makinës

Diagrami i
Strukturës së
Kompozuar

Diagrami i
Shpërndarjes

Diagrami i
Paketës

Diagrami i
përdorimit të
rasteve

Diagrami i
Ndërveprimit

Diagrami i
Sekuencës

Diagrami i
Komunikimit

Diagrami i
Pamjes së
ndërveprimit

Diagrami i Kohës

Figura 15: Diagramet UML 2.2 [44]

Është shumë me rëndësi që të bëhet dallimi mes modelit UML dhe një vargu të
diagrameve të një sistemi. Në qoftë se flasim për një diagram të caktuar, atëherë duhet
që të kuptojmë se ai paraqet një grafikë të pjesshme të një modeli të sistemi. Përveç
modelimit grafik, duke shfrytëzuar të ashtuquajtur mjete të rastit të UML, modelimi
gjithashtu përfshin edhe dokumentimin e sistemit, varësisht nga funksionimi i
komponentëve të sistemit, bëhet edhe përshkrimi për rolin e çdo aktori ose aktiviteti.
4.2.1 Diagrami i Sekuencës për Ueb Shërbimet

Nga ndarja e mësipërme e diagrameve të UML versionit 2.2, mund të vërejmë që
Diagrami i Ndërveprimit, në nivelin e parë të tij është i ndarë në Diagramin e
Sekuencës dhe në Diagramin e Komunikimit. Vlen të theksohet se diagramet e
ndërveprimit modelojnë sjelljen e aktiviteteve duke përshkruar mënyrën se si grupe të
objekteve të ndryshme ndërveprojnë për të kompletuar një qëllim të caktuar.
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Këto diagrame demonstrojnë se si objektet bashkëpunojnë dhe si komunikojnë
njëri me tjetrin gjatë një veprimi. Njëkohësisht duhet cekur se diagramet e ndërveprimit
nuk japin thellësi të përfaqësimit të sjelljes së objekteve në modelim. Por, ne jemi të
interesuar se si duke përdorur diagramin e sekuencës ne do të modelonim
implementimin e ueb shërbimeve. Në figurën e mëposhtme ju do të mund që të shihni
diagramin e sekuencës për implementim të ueb shërbimeve:

Figura 16: Diagrami i Sekuencave për implementim të Ueb Shërbimeve

Ueb shërbimet në mënyrë të shpejtë janë formuar si normë e thirrjeve dhe
përgjigjeve të kërkesave për lidhje në ambiente heterogjene [45]. Nga diagrami i
mësipërm ne mund që të kemi një pamje më të përafërt të rrjedhjes së aktiviteteve mes
objekteve të ndryshme të modeluara në procesin e implementimit të ueb shërbimeve.
Nga radhitja e numrave, ne mund të kuptojmë edhe rrjedhojën e aktiviteteve të sistemit,
duke filluar nga krijimi i ueb shërbimeve nga Krijuesi i ueb shërbimeve, më pas
varësisht nga kërkesat e klientit mund që të modifikohen ose ndryshohen ueb
shërbimet. Si hap i tretë është kërkimi për një ueb shërbim adekuat që do të përmbushte
kërkesat e klientit dhe bëhet thirrja e skedarit WSDL, i cili mundëson leximin e duhur
të ueb shërbimit dhe është i përshtatshëm për të gjitha aplikacionet, që nënkupton se
tejkalon problemin e heterogjenitetit. Më pas bëhet radhitja e shërbimeve sipas kornizës
së propozuar nga ne dhe që është e bazuar në QoS (Quality of Service), që do të mund
ta vërejmë në kapitujt e ardhshëm. Më pas bëhet lidhja mes klientit dhe shërbimit për të
inkorporuar shërbimin e duhur, nëpërmjet mesazhit SOAP deri tek aplikacioni përkatës.
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Nga diagrami i mësipërm, mund të vërehet që ai përshkruan sekuencën e
veprimeve që paraqiten në sistem. Thirrja e metodave në çdo objekt, si dhe urdhëresa
në të cilën thirrja paraqitet është kapur në diagramin sekuencial. Kjo e bën këtë diagram
shumë të shfrytëzueshëm për të përfaqësuar lehtësisht sjelljet dinamike të sistemit.
Diagrami sekuencial është dy dimensional në pikëpamjen e vet, ku në boshtin
horizontal tregon jetën e objektit të cilin e përfaqëson, përderisa në boshtin vertikal,
paraqet sekuencën e krijimit ose të thirrjes së këtyre objekteve.
Pasi që diagrami sekuencial shfrytëzon emër të klasës dhe emra të referencave të
objektit, ai është shumë i përdorur në shtjellimin dhe detajimin e dizajnit dinamik dhe
sekuencën, si dhe origjinën e thirrjes së objekteve. Prandaj, ky lloj i diagramit është
njëri ndër diagramet dinamike më gjerësisht të shfrytëzuar në UML.
4.2.2 Diagrami i Shpërndarjes për Ueb Shërbimet

Diagrami i Shpërndarjes së bashku me Diagramin e Komponentëve janë nëngrupe
të Diagramit Fizik. Në këtë seksion ne do të shtjellojmë më mirë se si duke shfrytëzuar
Diagramin e Shpërndarjes ne do të mund që të modelojmë ueb shërbimet.
Diagramet e Shpërndarjes shfaqin lidhjen fizike mes të harduerit dhe softuerit në
një sistem, kështu që ne do të shfrytëzojmë mundësinë që të modelojmë ueb shërbimet
dhe komunikimin e tyre me pajisjet harduerike të dedikuara realizim të këtij procesi.
Vlen të theksohet se diagramet fizike përdoren në rast se zhvillimi i sistemit është i
kompletuar dhe më pas duhet që të shohim mundësitë e vendosjes dhe të implementimit
të gjithë procesit për tejkalim të heterogjenitetit të sistemeve të informacionit.
Diagramet fizike kryesisht shërbejnë për të dhënë informata fizike për sistemin të cilin
e modelojmë. Ndodh që diagramet e bashkëpunimit dhe diagramet e komponentëve të
kombinohen njëri me tjetrin dhe të sjellin një modelim më të kompletuar. Për të
vazhduar me procesin e modelimit, ne duhet që të dimë se cilat janë elementet të cilat
mund që ti përdorim, ku tek diagrami i shpërndarjes ekzistojnë dy elemente bazë: nyjet
dhe lidhjet mes nyjeve. Nyja zakonisht përfaqëson pjesët e harduerit në sistem, ndërsa
lidhja paraqet rrugën e komunikimit të cilën e shfrytëzon hardueri për të komunikuar
dhe zakonisht tregon metodë siç është HTTP ose TCP/IP.
Diagrami shpërndarës në vijim paraqet lidhjet në mes komponentëve të harduerit
dhe ueb shërbimeve të përfshirë në procesin e komunikimit mes klientit dhe serverit ku
janë të vendosura këto shërbime.
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Figura 17: Diagrami i Shpërndarjes për Ueb Shërbimet

Nga figura e paraqitur, mund të konstatojmë që hardueri fizik është i ndërtuar prej
nyjeve, çdo komponent i përket nyjeve përkatëse, si p.sh, komponenti WSDL me XML
i përket nyjes Serveri i Ueb shërbimit. Nyja Makina e klientit përmban në vete
komponentët si Ueb Shfletuesi dhe .NET klienti, që jep pikëpamje se çfarë softueri
përdor ky klient dhe çfarë gjuhe programore, më pas ai është i lidhur me lidhje direkt
me nyjen Murri i Zjarrtë (Firewall)21, që ka në vete komponentët e Filtrimit të paketave
dhe përcakton destinacionin e tyre, lidhja vazhdon tek nyja Serveri i Ueb shërbimit, që
mund të jetë edhe sinonim i një UDDI regjistri, ku vendosen ueb shërbimet ose
ngarkohen në server duke dërguar skedarin WSDL i cili është i formatit XML, që do të
jetë i lexueshëm për të gjitha platformat dhe do të tejkalojë heterogjenitetin e sistemeve
të informacionit. Në fund lidhja kalon tek nyja Serveri i Aplikacionit, pasi që
aplikacionet e klientëve janë të vendosura në serverë të dedikuar ku zhvillohen
komponentët e aplikacionit.
Vlen të theksohet se Diagrami i shpërndarjes përmban konfigurimin e kohës së
ekzekutimit të elementeve të aplikacionit. Ai është më i dobishëm kur një sistem është i
ndërtuar dhe gati për shpërndarje.

21

Murri i zjarrtë i filtrimit të paketave harmonizohet vetëm me paketat individuale me qëllime
keqdashëse, që ndryshe njihen si “hakerë” ose “krakerë”, duke pamundësuar depërtimin e tyre në
shërbimet tona.
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4.3 Qasja jonë
Ekzistojnë disa kontekste rreth termit “shërbim”, shpesh edhe me kuptim të
ndryshme. Varësisht nga këto botëkuptime për shërbimet, ngrihen edhe sintaksa të
ndryshme për modelimin e tyre dhe të ndërlidhjeve ose relacioneve mes shërbimeve.
Modelimi vizual paraqet mënyrën e të menduarit për problemet, duke shfrytëzuar
modelet e organizuara rreth ideve të botës-reale. Modelet janë të rëndësishme për të
kuptuar problemet, si dhe për të komunikuar me të gjithë që janë të përfshirë në një
problem. Modelet janë abstraksione të cilat paraqesin thelbin e strukturës komplekse të
problemit. Ne ndërtojmë modelime të sistemeve komplekse që të thjeshtësojmë
ideologjinë e funksionimit të tyre. Modelimi promovon kuptim më të mirë të kërkesave,
dizajn më të qartë si dhe mirëmbajtje të duhur të sistemeve.
Por qëllimi ynë primar është që të modelojmë sisteme të Orientuara në Shërbime
(SOS ose SOC). Fokusi ynë është tek gjuhët për modelim, ku deri më tani e kemi
shtjelluar UML, por përveç saj ekziston edhe një numër i madh i gjuhëve formale që
adreson në mënyrë specifike aspektet e ndryshme të inxhinierisë së orientuar në
shërbime, por ne në vazhdim do të shfrytëzojmë një gjuhë më të re për modelim, e cila
është kryekëput për modelim të shërbimeve dhe relacioneve të tyre në sistemet
heterogjene të informacionit, kjo gjuhë njihet si GJMRS ose Gjuha për Modelim të
Referuar të Sensorias (anglisht SRML (Sensoria Reference Modeling Language)) dhe
së bashku me investuesin e kësaj gjuhe për modelim Jose Luis Fiadeiro kam pasur
nderin që të bëj hulumtime shkencore në Universitetin Royal Holloway të Londrës dhe
të shkëmbejmë ide, prandaj edhe mendoj se kjo gjuhë do të ishte e përshtatshme për
modelim të shërbimeve tona.
Fillimisht duhet që të cekim se akoma nuk ekziston një gjuhë e standardizuar për
modelim të sistemeve të orientuara në shërbime. SRML është e vetmja gjuhë për
momentin që adreson modelimin arkitekturor dhe sjelljet në të gjithë kornizën formale
të sistemit.
Përveç modelimit të komponentëve të sistemeve të informacionit, SRML mund që
të shfrytëzohet për modelim të procesit të kompozimit të ueb shërbimeve, respektivisht
të orkestrimit ose koreografisë.
Dallimi kryesor mes UML dhe SRML qëndron në faktin se UML përdoret për
modelim të qëllimeve të përgjithshme, ndërsa SRML është specifike për modelim të
shërbimeve. Njëkohësisht, UML paraqitet si gjysmë-formal, edhe pse një numër i
semantikës formale është definuar për tipa të ndryshëm të diagrameve, ndërsa SRML
na shfaqet me semantikë formale.
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4.4 SRML
SRML [46, 47] është një gjuhë modeluese e nivelit të lartë për sisteme të
orientuara në shërbime. Kjo kornizë ofron logjikën e modelimit të shërbimeve të
kompozuara të cilat i kemi përmendur në kapitullin e tretë, si dhe ngërthen në vete
semantikën formale. Semantika deklarative e kompozimit të shërbimeve dhe
rikonfigurimi janë një qasje e re tek ky lloj i modelimit. SRML mbështetet në fushën
matematikore, respektivisht në grafiket e konfigurimit dhe sistemet e tranzicionit të
gjendjeve, me qëllim të precizimit të kuptimit të konstruksioneve të ndryshme. Kjo
gjuhë është zhvilluar në suaza të projektit evropian SENSORIA, ku hulumtues evropian
kanë dhënë idetë e tyre dhe kanë themeluar SRML me qëllim të modelimit të
aktiviteteve në SOC (Service Oriented Computing).
Vlen të theksohet që në pikëpamjen e SRML bëhet dallim mes “aktiviteteve të
biznesit” dhe “shërbimeve” si aplikacione softuerike që u përkasin palëve të ndryshme.
Përveç këtyre dy komponentëve, në pikëpamjen e SRML kemi të kyçur edhe njësinë e
menaxhmentit të konfigurimit dhe njësinë e ontologjisë.
Aktivitetet definohen si aplikacione të zhvilluara në bazë të kërkesave të dhëna nga
një kompani e biznesit, si p.sh, një aplikacion që në universitet zbatohen shërbimet
studentore që janë publike për të gjithë. Depo e aktivitetit mundëson kuptim për
makinën kërkuese kohore për të aktivizuar aplikacione të tilla në raste kur kërkesat
përkatëse publikohen, si në rastin kur studenti do të dëshironte të paraqiste provimet në
formë online. Në SRML aktivitetet modelohen nëpërmjet moduleve speciale të
aktiviteteve.
Shërbimet dallojnë nga aktivitetet me faktin që ata nuk zhvillohen për të
përmbushur kërkesat specifike të biznesit, por me qëllim që të publikohen nëpër
regjistra ose depo, që të ju mundësojë klientëve që të gjejnë më lehtë shërbimet e
kërkuara në një ambient të ekzekutimit kohor (run-time). Shërbimet klasifikohen sipas
përshkrimit të përgjithshëm.
Njësia e menaxhimit të konfigurimit është përgjegjëse për procesin e lidhjeve të
komponentëve të rinj dhe të lidhësve të cilat dalin nga aktivizimi i aktiviteteve dhe
shërbimeve të reja. Njësia e ontologjisë merret me organizimin e të dhënave dhe
përshkrimit të shërbimeve.
Prandaj, mund të konstatojmë që SRML është themeluar si alternativë më e
përafërt për modelim në fushën e Teknologjisë dhe llogaritjes së orientuar në shërbime,
respektivisht të LLOSH, e cila veç të tjerash, mundëson pamjen vizuale të
pjesëmarrësve në ndërveprim dhe të aktiviteteve të cilat i ndërmarrin, por ofron edhe
gjetjen e gjuhës së përbashkët për realizim të procesit mes kërkuesit të ueb shërbimit
dhe ofruesit.
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4.4.1 Ndërveprimet komunikuese

Për dallim nga modelimet më të hershme të bazuara në komponentë, të cilat
organizohen përmes të ndërfaqes së komponentëve nëpërmjet porteve të ndryshme që
rregullojnë shkëmbimin e mesazheve përmes protokolleve tipike, me qëllim të analizës
së asaj se çfarë ofrojnë komponentët dhe çfarë presin nga pjesa tjetër e sistemit.
Në SRML mënyra e ndërveprimit është e fiksuar, ku protokollet të cilët
mundësojnë këtë komunikim të ndërsjellët janë të mbështetur me komponentë dhe me
përcjellës (lidhëza). Në pjesën ku manipulojmë dhe dizajnojmë aktivitete të SRML, ne
shpesh do ti gjejmë dhe hasim shkurtesat të cilat i paraqesim në tabelën e mëposhtme,
në vazhdim do të paraqesim edhe kuptimin për çdonjërën nga këto kode:
Tabela 4: Llojet e ndërveprimit në SRML

r&s
s&r
rcv
snd
ask
rpl
tll
prf

Ndërveprimi është iniciuar nga pala partnere, e cila pret një përgjigje.
Pala partnere nuk bllokon përderisa pret përgjigje.
Ndërveprimi është iniciuar nga pala dhe pret përgjigje nga pala partnere.
Përderisa pret përgjigje, pala nuk bllokon.
Pala partnere inicion ndërveprim dhe nuk pret përgjigje.
Pala inicion ndërveprim dhe nuk pret përgjigje.
Pala sinkronizohet me palën partnere për të mbledhur të dhënat.
Pala sinkronizohet me palën partnere për të transferuar të dhënat.
Pala kërkon nga pala partnere për të bërë veprim dhe më pas bllokon.
Pala ekzekuton një operacion dhe ngrin palën partnere e cila ka bërë kërkesën.

Logjikisht, për të pasur një ndërveprim duhet që të ketë dy palë të cilat do të kenë
ndonjë interes të përbashkët për veprim. Në rastin më lartë i kemi llojet e
ndërveprimeve të cilat janë të përcaktuara në modelin SRML, ku “recieve” nënkupton
thirrjet e pranuara nga pala dhe të dërguara nga pala partnere, ndërsa “send” nënkupton
thirrjet e ndërmarra nga pala. Thirrjet mund të jenë edhe sinkrone, që tregon se pala pret
nga pala partnere të përgjigjet ose të përmbush kërkesën, ndërsa asinkrone është rasti
kur pala nuk bllokon. Vlen të theksohet se ndërveprimet e bllokimit si: ask, rpl, tll dhe
prf shfaqen me komponentë të qëndrueshme, duke reflektuar ndërlidhjet të bazuara në
shkëmbim të produkteve. Si thirrje tipike asinkrone janë r&s, s&r, rcv dhe këto ndodhin
në komponentë të cilat janë tipike për procesin e kompozimit, respektivisht të
orkestrimit të shërbimeve.
Duhet theksuar se ndërveprimet e tipit r&s dhe s&r janë të dyanshme, që do të
thotë se ato përfshijnë numër të caktuar të ngjarjeve ose veprimeve të këmbyera mes dy
palëve. Në tabelën në vazhdim do të shohim llojet e ndërveprimeve të tilla:
Tabela 5: Ngjarjet e shkëmbyera mes dy palëve

Interaction

Ngjarja që inicion ndërveprimin
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Interaction
Interaction
Interaction
Interaction +

Ngjarja kthyese e ndërveprimit
Ngjarja e kryerjes së ndërveprimit
Ngjarja e anulimit të ndërveprimit
Ngjarja e tërheqjes së ndërveprimit

Nga tabela e mësipërme mund të shohim ndërveprimet dhe simbolet përkatëse të
tyre. Si ngjarje e cila ndodh në SRML dhe që është me një drejtim dhe asinkrone është
Ngjarja që inicion ndërveprimin
(snd dhe rcv). Duhet kuptuar që ngjarja e kthimit të
përgjigjes dërgohet nga pala partnere me qëllim të shpalosjes së ofertës ose edhe
mundësisë që mos të bëj ofertë fare, ku më pas pala që ka iniciuar ndërveprimin mund
që të pranojë ofertën ose të ndërpres ndërveprimin, por vlen të theksohet se ka gjasa kur
njëra palë mund të rikonsiderojë ofertën e pranuar dhe nëpërmjet të ndërveprimit të
anulimit
i mundësohet që të bëj ndalesë të pranimit të ofertës, mirëpo duke iniciuar
një mekanizëm për kompensim.
4.4.2 Kompozimi në SRML për një modul të ueb udhëzuesit turistik

SRML mundëson komponentë për procesin e kompozimit të ueb shërbimeve,
respektivisht të përfshirjes të më shumë ueb shërbimeve dhe instalimi i qasjes së
komunikimit mes tyre, për të krijuar aplikacione më të kompletuara dhe për të zgjidhur
probleme më të ndërlikuara. Për të filluar modelimin nëpërmjet të SRML, ne duhet që
të adaptojmë ambientin punues dhe të instalojmë disa shtojca të nevojshme. Së pari
duhet që të shkarkohet dhe të instalohet Eclipse Modeling Tools (includes Incubating
components) Versioni 3.4, i cili nuk është versioni më i ri i Eclipse gjatë momentit të
përpilimit të këtij disertacioni, por që shtojca e SRML-së është në përputhshmëri me
këtë version dhe jo me versionet më të reja. Njëkohësisht na nevojitet edhe
Openarchitectureware 4.3.1, e cila është zëvendësuar me Xtext, mirëpo për të përdorur
këtë gjuhë të modelimit ne duhet që të instalojmë versionin paraprak, e cila është në
përputhshmëri me të. Më pas duhet që të instalohet dhe shtojca e SRML 1.4.9, që është
zhvilluar në universitetin e Leicesterit në Angli nga vegëza në vazhdim:
http://www.cs.le.ac.uk/srml/milestone/update/site.xml

SRML është e përbërë prej një varg të ikonave të ndryshme, ku çdonjëra nga këto
ikona përfaqëson një aktor ose veprim në procesin e komunikimit dhe shkëmbimit të
shërbimeve nga ofruesit dhe klientët e tyre.
Pasi që startojmë Eclipse 3.4 ne duhet që të krijojmë një hapësirë të re punuese në
të, që do ta quajmë hapesira_SRML, siç shihet në figurën në vazhdim:
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Figura 18: Krijimi i hapësirës punuese në Eclipse për SRML-në

Pasi që kemi krijuar hapësirën punuese në Eclipse për gjuhën modeluese SRML,
ne duhet që të krijojmë një projekt të ri duke ndjekur procedurën: File -> New -> Other,
ku më pastaj përcaktohemi për “srml project” me qëllim që të na shfaqet libraria e
ikonave të kësaj gjuhe të modelimit por edhe “wizardi” ose magjistari përkatës, i cili na
mundëson që të ndjekim hap pas hapi procedurën e cila na shpie deri tek ndërtimi i
modelit për sistemin heterogjen të informacionit të prototipit tonë ku klientët do të
mundin që direkt të rezervojnë bileta për teatrin nëpërmjet të ueb shërbimeve.

Figura 19: Emërtimi i modulit të SRML-së

Në figurën e mësipërme kemi shkëputur një pjesë të realizimit të modelimit të
aktiviteteve të teatrit nga Ueb udhëzuesi Turistik që është edhe prototipi i këtij
disertacioni, ku modulin e SRML e kemi emëruar si Koreografia e Teatrit. Më pas ne
vendosim një tip të të dhënave duke klikuar mbi [SRML DataType] dhe duke shtypur
butonin Add, ku tipin e të dhënës e emërtojmë si “TeatriTip”, siç mund të shihet nga
figura 20 në vazhdim:
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Figura 20: Vendosja e tipit të të dhënave

Kur të kemi mbaruar me krijimin e një tipi të të dhënave që e emërtuam si
“TeatriTip”, atëherë klikojmë mbi këtë tip të posa krijuar dhe më pas klikojmë në
butonin “Edit” që gjendet në anën e majtë të dritares, ku menjëherë pas kësaj procedure
do na shfaqet “Data type editor”.

Figura 21: Vendosja e strukturës së të dhënave tek vargu i tipit të të dhënave

Në sistemin e informacionit për Teatrin, neve do të na duhen dy tipa të të dhënave,
edhe atë ProduktTip dhe PagesaTip, që të dyja janë të tipit string ose varg.
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Pas procedurës së lartpërmendur, nevojitet që të shënojmë nyejt specifike duke
klikuar mbi nyjen “SRML Specification” dhe më pas në butonin “Add” dhe vendosim
një rol të biznesit duke përzgjedhur Business Role, Business Protocol, Layer Protocol
dhe Interaction Protocol në specifikat e SRML-së. Më pastaj importojmë vargun e
tipit të të dhënave, respektivisht TeatriTip tek Business Role Teatri.
Hapi i radhës është vendosja e ndërveprimit, ku përcaktohemi për Business Role
dhe nëpërmjet butonit për shtim, vendosim ndërveprime të reja. Në rastin konkret, kemi
vendosur për emërtimin Porosia si emër i ndërveprimit dhe jemi përcaktuar për rcv si
tip i ndërveprimit nga tabela 4 që e gjejmë më lartë. Pasi që kemi vendosur
ndërveprimit, ne kemi mundësi për të përcaktuar parametrat përkatës. Hapi i radhës
është kalimi tek menyja Components në konfigurimin e modulit të SRML dhe më pas
vendosim komponentin TT të tipit Teatri, më pas kalojmë tek menyja Requires në
dritaren e konfigurimit të modulit SRML dhe më pas vendosim ndërfaqen TF të tipit
Fatura dhe krejtësisht në fund vendosim ndërfaqen KSH të tipit klienti.
Pasi që përfundojmë me vendosjen e të gjitha komponentëve përkatës në SRML
magjistarin ose “wizard”, do të na gjenerohet kodi në vazhdim:
service ProcesiTeatri is
components
TT:Teatri{
intTT[init] : true;}
requires
FSH:faturaSherbim{
intFSH[trigger] : true;}
provides
KL:klienti
wires
KT{
nodeA KL;
nodeB TT;
}
TF{
nodeA TT;
nodeB FSH;
}
ends
datatypes
datatype TeatriTip is
sort ProduktiTip mappedTo String;
sort PagesaTip mappedTo String;
endd
datatype Bool is
sort bool mappedTo Bool;
endd
datatype String is
sort String mappedTo String;
endd
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specifications
businessRole Teatri is
imports TeatriTip;
interactions
rcv porosia
request produkt : ProduktTipi;
s&r fatura
request produkt : ProduktTipi,
reply fatura : FaturaTipi;
snd dergoFaturen
request fatura : FaturaTip;
orchestration
endbr
businessProtocol faturaSherbim is
imports TeatriTip;
interactions
r&s fatura
request produkt : ProduktTipi,
reply fatura : FaturaTipi;
behaviour
endbp
businessProtocol klienti is
imports TeatriTip;
interactions
snd porosi
request produkt : ProduktTipi;
rcv pranoPorosi
request fatura : FaturaTipi;
behaviour
endbp

Kodi i mësipërm i përket sintaksës së SRML, respektivisht të inxhinierisë
përparuese (forward engineering), ku nga dizajni i zbatuar mund që të gjenerojmë kodin
që i përgjigjet modelimit.
SRML kodi na paraqet metodën e kompozimit të ueb shërbimeve në procesin e
Teatrit, i cili është edhe pjesë e Ueb udhëzuesit turistik të prototipit tonë për sistemet
heterogjene të informacionit. Pasi që kemi përfunduar me modelimin, me qëllim që të
shfaqim përpunuesin grafik GE, ne duhet që të klikojmë me të djathtën tek model.srml
dhe që të klikojmë mbi initialise srml_diagram_file, ku funksionet e këtij diagrami
janë që të krijojmë komponentë dhe ndërfaqe, të krijojmë nyje mes tyre dhe të
reflektojmë azhurnimet tek kodi burimor në përpunuesin tekstual.
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Në vazhdim paraqesim edhe GE (Graphical Editor) të modulit ProcesiTeatri për
orkestrimin e shërbimeve në Teatër, ku janë paraqitur komponentët, nyjet dhe lidhjet
mes tyre.

Figura 22: SRML moduli për ProcesiTeatri

ProcesiTeatri paraqet modulin SRML që modelon shërbimin. Më pas, Klienti
është një ndërfaqe që përshkruan shërbimin e ofruar, ndërsa Fatura është një shërbim i
jashtëm i cili përdoret nga ProcesiTeatri.
Teatri është orkestruesi i ndërveprimeve mes palëve të ndryshme, kurse KSH dhe
TF janë lidhëzat ose konektorët mes nyjeve.

4.5 Diskutim
Gjuhët për modelim tentojnë të paraqesin në formë sa më të qartë përpjekjet e tyre
për interpretim të sistemeve softuerike ose të aktiviteteve që ndodhin mes këtyre
aplikacioneve. Ekzistojnë shumë gjuhë për modelim, ku më e njohura është UML, e
cila është një sintezë e disa teknikave të mëhershme të përdorura nga hulumtues të
ndryshëm, të cilët më pas i përafruan idetë e tyre për të krijuar një gjuhë të përbashkët
dhe unike për modelim. Mirëpo, në projektin evropian të titulluar “SENSORIA” që i
dedikohej inxhinierisë softuerike për teknologjinë ose llogaritjen e orientuar në
shërbime, u prezantua gjuha referuese e quajtur SRML, e cila ishte e llojit të parë për
modelim të SOC (Service Oriented Computing), me theks të veçantë në kompozimin e
ueb shërbimeve duke përfshirë orkestrimin dhe koordinimin.
Në bashkëpunim me profesorin Jose Luis Fiadeiro, i cili është edhe investues i
SRML, gjatë hulumtimeve shkencore në Royal Holloway të Londrës, vendosëm që të
shtjellojmë kodin burimor të SRML dhe mundësitë për modelim të ueb shërbimeve në
prototipin e ueb udhëzuesit turistik dedikuar këtij disertacioni. Në kapitullin 4 ne kemi
përdorur edhe UML për modelim të ueb shërbimeve, e cila është një teknikë e
përgjithshme modeluese, por kemi gjeneruar kode të SRML dhe module grafike
përkatëse për atë kod.
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KAPITULLI V

“Mënyra e vetme për të bërë
softuerin të sigurt, të besueshëm
dhe të shpejtë është që ta bësh
atë të vogël” –
Andrew S. Tanenbaum
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V. Fazat e Zhvillimit dhe Stilet Arkitekturore të Ueb Shërbimeve
Për të kuptuar vetitë dhe procesin e krahasimit të ueb shërbimeve, ne duhet të
përqendrohemi në arkitekturën e tyre dhe të shtjellojmë komponentët përbërës. Me
kalimin e kohës Ueb shërbimet kanë kaluar në disa ndryshime dhe janë avancuar në
pikëpamje të zhvillimit.
Sipas Clive Finkelstein [48], në një artikull të botuar në “The data administration
newsletter”, kjo fushë e studimit është zhvilluar nëpër tri faza të veçanta siç theksohet
më poshtë:






Faza 1 (1999-2001) - Në vitin 2001, Grupi Gartner22 caktoi një afat kohor
të dokumentacionit për miratimin e Ueb Shërbimeve nga 2001-2005. Ata
parashikuan se viti 2001 do të sjellë shumë mjete zhvillimore për Ueb
Shërbimet. Kompanitë e mëdha siç janë: Microsoft, IBM, Sun, Oracle dhe
shumë të tjera, kanë publikuar versione Beta dhe versionet Përfundimtare të
mjeteve të dedikuara për këtë fushë.
Faza 2 (2002-2004) - Në këtë fazë, Ueb Shërbimet e Biznesit fillojnë të
shfaqen në numër të madh, gjithashtu edhe duke u përfshirë në qasjen B2C
(Biznesi drejt Konsumatorit). Shembull, “My Services” nga Microsoft të
emëruara Helistrom. “My Services” ishin lëshuar në vitin 2002 me
bashkëpunimin e Microsoft. NET Platformës. Në vitin 2003 Regjistrat e
UDDI filluan të mbështetin shkëmbimet Private dhe Publike të ueb
shërbimeve. Disa informacione statistikore sipas Grupit Gartner
parashikuan se deri në vitin 2004, 40% e transaksioneve të shërbimeve
financiare do të përdorin modelin e Ueb Shërbimeve, si dhe 35% të
shërbimeve qeveritare online të dërgoheshin në formë të Ueb Shërbimeve.
Faza 3 (2005 në vazhdim) - në këtë periudhë kohore mund të perceptojmë
evolucionin e Ueb shërbimeve. Derisa Faza 1 dhe Faza 2 specifikon
sipërfaqësisht teknologjinë e Ueb Shërbimeve dhe implementimin e tyre,
Faza 3 do të perceptojë nevojën e produkteve të reja softuerike dhe sistemet
që janë të dizajnuara dhe të koduara që do të dërgohen si Ueb Shërbime.
Organizata të ndryshme do të përfitojnë aftësinë për të gjetur partnerët e
biznesit në mënyrë dinamike, ose për shfrytëzimin e burimeve të largëta.
Çështje e rëndësishme këtu është se Ueb Shërbimet do të gjenerohen
automatikisht duke përdorur formatin XML, për teknologjitë si: SOAP,
WSDL dhe UDDI. Shembull, Microsoft Visual Studio .NET tregon
gjenerimin automatik për C # ose Visual Basic thirrjet funksionale.

Sfidat kryesore me të cilat ueb shërbimet përballen janë kryesisht në fushën e
zhvillimit, kështu që edhe pse ato janë të thjeshta, zhvillimi dhe zbatimi i tyre
nganjëherë mund të jetë kompleks, për shkak të WSDL sintaksës e cila mund të
22

Gartner Group është një kompani hulumtuese në fushën e Teknologjisë Informative me seli
në Stamford, SHBA.

67

komplikohet kur ekzekuton operacionet e shumëfishta. Pasi të kemi definuar WSDL,
kodi në Java ose C # duhet shkruhet me qëllim të lidhjes së burimeve të nevojshme të të
dhënave dhe zbatimin e shërbimit, që do të thotë se zhvilluesit XML gjithashtu duhet të
kenë njohuri paraprake të këtyre gjuhëve.

5.1 Stilet Arkitekturore
Për ta thjeshtësuar kuptimin, një ueb shërbim është një ueb faqe e përkushtuar që
një kompjuter (makinë) të kërkojë dhe të përpunojë, më konkretisht, një Ueb shërbim
është një Ueb faqe që është dedikuar për konsumim nga një program autonom.23
Për të përdorur ueb shërbimet, ne duhet të definojmë një stil arkitekturor që do të
jetë më i përshtatshëm për zgjidhjen e problemeve tona.
Ueb shërbimet janë grup fleksibil i mjeteve dhe ata mund të përdoren në shumë
mënyra, por të tre stilet më të zakonshme të përdorimit janë: RPC, SOA dhe REST. Në
pjesët e mëposhtme ne do të paraqesim këto stile arkitekturore; ku do të krahasojmë ato
duke treguar përparësitë dhe mangësitë e tyre, duke matur vetitë e tyre ne do të mund
që të perceptojmë se cili nga këto stile do të ishte më i përshtatshëm, më pak
shpërdorues në kohë, me kosto më efikase dhe kështu me radhë.

SOA

RPC-XML
Architecture

REST
Figura 23: Stilet Arkitekturore të Ueb Shërbimeve

5.1.1 PTHL ose Procedura e Thirrjeve në Largësi (RPC - Remote Procedure Call)

Me qëllim të krahasimit të funksionaliteteve dhe llojeve të ndryshme të stileve
(arkitekturave) të përdorimit të ueb shërbimeve, ne duhet të kalojmë nëpër secilën prej
23

Definicion nga J. Cowan, An introduction to building Web Services without tears, Restful Web
Services. Under GPL, 2005.
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tyre, për të treguar përparësitë dhe mangësitë e tyre. Kjo është një çështje e
rëndësishme, sepse nëse kemi në plan përdorimin e ueb shërbimeve për një proces të
caktuar të zhvillimit, ne duhet të përcaktojmë se cili stil do të ishte më i përshtatshëm
për zgjidhjen e problemit tonë. Si stil më i hershëm i përdorimit të ueb shërbimeve ne
do të fillojë me hulumtimin e procedurës së thirrjeve në largësi. RPC tregon një
funksion të shpërndarë (ose metodë) ndërfaqe të thirrjes, e cila është e njohur për shumë
zhvillues të aplikacioneve. Procedurat e thirrjeve në largësi janë një model popullor për
ndërtimin e aplikacioneve klient / server. WSDL është njësia themelore e Ueb
Shërbimit RPC [49].
Qëllimi i RPC në përgjithësi, është për të bërë programimin e shpërndarë sa më të
lehtë që është e mundur duke krijuar reflektimin se kalimi i të dhënave në nyej të
ndryshme të rrjetit është asgjë më shumë se një lloj i veçantë i procedurës së thirrjes
(procedure call) – respektivisht për ata procedura që kanë mundësinë e veçantë për të
qenë "të largëta". Në këtë skenar, ka një ndarje të pastër të roleve: aplikacioni duke
thirrur procedurën (thirrësi) është quajtur klient; ai që kryen procedurën është serveri
[50]. Ne duhet të përmendim se në disa aplikacione të avancuara, një program i vetëm
mund të ndërmarrë dy role gjatë procedurës së ekzekutimit të tij. RPC është themeli i
klient/server programimit (Zgjidhja e parë RPC u prezantua nga Sun (Sun RPC, më pas
të quajtur ONC RPC) në bashkëpunim me NFS (Network File System).

Figura 24: Arkitektura RPC-XML

Mjetet e para të Ueb shërbimeve u fokusuan në RPC, dhe si rezultat ky stil është i
vendosur gjerësisht dhe mbështetur nga shumë kompani. Megjithatë, ai është kritikuar
ndonjëherë për shkak të mos qenit loosely coupled (bashkimi ka të bëjë me shkallën e
njohurive të drejtpërdrejta që një klasë ka nga tjetra), sepse ajo është zbatuar shpesh nga
shërbimet hartografike direkt me funksionet gjuhësore specifike apo thirrjet e metodës.
Qasjet tjera me pothuajse të njëjtën funksionalitet si të RPC janë Object Management
Group's (OMG) Common Object Request Broker Architecture (CORBA), Microsoft's
Distributed Component Object Model (DCOM) ose Sun Microsystems's Java/Remote
Method Invocation (RMI).
Ueb shërbimet mund të shihen ashtu si procesorët e dokumentit XML, por ky
entitet nuk shpërndahet lehtë me teknikat aktuale të teknikave të zhvillimit të
aplikacioneve. Shitësit e softuerëve për zhvillim do të bëjnë çmos për të siguruar
infrastrukturën e nevojshme për të lejuar zhvilluesit të aplikojnë thirrjet e procedurës
tradicionale në Ueb shërbimet e thjeshta. Për shembull, mjeti i udhëzimit nga
Microsoft’s Web Service Enhancements 2.0 ofron një grup të llojeve të objekteve që
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ne mund ti përdorim për të zbatuar një ndërveprim të stilit-RPC, në të cilin
infrastruktura e programimit përpiqet të interpretojë dokumentin për programuesin.
Mjeti udhëzues gjithashtu përfshin një grup të ngjashëm të llojeve që i japin
programuesit mbështetje të thjeshtë por të fuqishme për marrjen e dokumenteve të
papërpunuara XML [51].
Në të kaluarën, përdorimi i sistemeve RPC nëpërmjet internetit ka dështuar dhe ne
nuk mund të japim përfundim se ueb shërbimet do të bëjnë magji dhe do të zgjidhin të
gjitha këto probleme. Edhe pse ueb shërbimet mund të zgjidhin disa nga problemet e
interoperabilitetit, që do të thotë se platformat e ndryshme mund të integrojnë ueb
shërbimet e njëjta të programuara.
5.1.1.1 Përparësitë dhe mangësitë e RPC

Ueb shërbimet RPC kanë disa përparësi mbi RPC tradicionale, teknologjinë
CORBA etj, por pothuajse ekziston sasi e barabartë me mangësitë. Shumë prej
studiuesve të ueb shërbimeve dhe zhvilluesve mendojnë se Ueb shërbimet RPC në
masë të madhe nuk arrijnë të përdorin të gjitha mundësitë që ofron teknologjia
themelore e ueb shërbimeve.
Mbështetja e industrisë - është një nga përparësitë kryesore të ueb shërbimeve
RPC, ndërsa asnjë teknologji tjetër RPC nuk ka pasur mbështetjen e ngjashme të
industrisë. Për një periudhë të gjatë teknologjia DCOM nga Microsoft dhe pjesa tjetër e
teknologjisë CORBA, ishin në një betejë për të ofruar shërbime më të mira për
përdoruesit e zhgënjyer. Ueb shërbimet dhe protokollet u përdorën për të përshkruar ato
- veçanërisht XML, SOAP, dhe WSDL - janë të mbështetur gjerësisht. Pothuajse çdo
shitës i softuerit komercial ka prezantuar apo ka në plan të prezantojë mbështetje për
këto teknologji në prodhimet dhe mjetet e tyre.
Interoperabiliteti - Në të kaluarën, për të bërë aplikacione nga shitësit e ndryshëm
për të vepruar ose për të komunikuar së bashku, ishte shumë e vështirë dhe pothuajse e
pamundur, në ditët e sotme është e mundur arritja e këtij qëllimi duke përdorur
teknologjitë e vet kompanive, që do të thotë se është e mundur për të marrë një
platformë .Net të komunikimit të klientit në një WebSphere, NetBeans ose ofruesin
Java ose anasjelltas.
Lehtësia e përdorimit - RPC është një sintaksë ku shumica e zhvilluesve janë të
njohur me të, edhe nëse zhvilluesit janë të panjohur me këtë teknologji, ata lehtë mund
të adaptohen me të për pak orë. Me mbështetje të mirë IDE, nuk ka nevojë për
zhvilluesit të shqetësojnë (bezdis) me ndonjë nga detajet e nivelit të ulët, të tilla si
përdorimet e protokollit të rrjetit.
Megjithatë, RPC kritikohet shpesh për shkak të mos qenit lirshëm i
shoqërueshëm (loosely coupled), që do të thotë se një komponent i sistemit të
përgjithshëm ka shumë pak, ose fare nuk ka njohuri për komponentët e tjerë që janë
pjesë e po atij sistemi. Nocioni u prezantua në studimet organizative nga Karl Weick.
Nën-fushat përfshijnë bashkimin e klasave, ndërfaqeve, të dhënave dhe shërbimeve.
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Kjo ide është zbatuar shpesh nga shërbimet e mapimit të drejtpërdrejt me funksionet
specifike gjuhësore apo me thirrjet e metodës.
"XML-RPC është ndër qasjet më të thjeshta (dhe më i pagabueshëm) të ueb
shërbimeve, dhe e bën të lehtë për kompjuterët që të thirrin procedurat në kompjuterët
tjerë. XML-RPC ri përdor infrastrukturë që është krijuar fillimisht për komunikimet
mes njerëzve për të mbështetur komunikimin në mes të programeve në kompjuter.
XML ofron fjalor për te përshkruar RPC, të cilat më pas transmetohen në mes të
kompjuterëve që përdorin HypertText Transfer Protocol." [52].
Vetë-përshkrues - Një çështje e rëndësishme rreth XML është se ajo përcjell jo
vetëm shënime ose të dhëna, por edhe atributet ose informacioinin përshkrues për të
dhënat. Le të marrim parasysh informacionin në vijim të marra nga ueb shërbimi që
kemi krijuar për aplikacionin e ueb udhëzuesit turistik:
5521

Lulëkuqet
mbi mure

05-052014

Kino

Timo
Flloko

Historik

Kur ne perceptojnë një informacion të tillë, ne mundemi vetëm që të supozojmë që
5521 se është një ID, pastaj kemi titullin e shfaqjes, një datë, disa detaje, aktorin dhe
zhanrin, por supozime të tilla nuk do të na ndihmojnë të shkojmë shumë larg. Më
specifikisht ne kemi nevojë për disa informacione në lidhje me strukturën që në fillim
të procesit. Për shembull:
ID

Filmi

Premi
era

Vendi

Aktor

Zhanri

5521

Lulëkuqet
mbi mure

05-052014

Kino

Timo
Flloko

Historik

Pas vështrimit më të afër në tabelën e dytë, mund të konstatojmë se këto mund të
jenë informacione rreth premierës së ardhshme në kinema, që përmban ID e filmit, dita
kur premiera do të jepet, të dhënat në lidhje me vendin që do të mbahet, aktor i filmit
përkatës dhe lloji i zhanrit të premierës.
Në skenar të RPC, ky informacion është pjesë e përshkrimit të ndërfaqes. Ku më
pas, shtyllat kryesore për klientin dhe serverin gjenerohen. Kjo është mënyra se si të dy
palët e kuptojnë se si duken të dhënat, duke filluar me një ID, më pas filmin, premierën
etj.
Problemi që shfaqet në këtë teknologji mund të jetë i ndarë në dy binar paralel
edhe atë:
1. Teprica (redundant) – Në vazhdim kemi një mesazh SOAP që përmban
informacionet e paraqitura në tabelën më lartë:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<e:Envelope xmlns:d="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:e="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
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<e:Body>
<sns:premier i:type="sns:premier" xmlns:n0="http://example.org/somenamespace">
<sns:id i:type="d:int">5521</sns:id>
<sns:premierdate
i:type="d:dateTime">05-05-2014
23:59:50.971+02:00</sns:premierdate>
<sns:title i:type="d:string">Lulëkuqet mbi mure</sns:title>
<sns:details i:type="d:string">Kino</sns:details>
<sns:director i:type="d:string">Timo Flloko</sns:director>
<sns:genre i:type="d:string">Historik</sns:genre>
</sns:premier>
</e:Body>
</e:Envelope>

Cili është qëllimi i dërgesës së të gjitha të dhënave (metadata), siç janë emrat e
atributeve, kur klienti dhe serveri janë në pritje të tyre. Sigurisht jo që ndryshimet janë
të lehta për tu përballur.
2. Është i shoqërueshëm ngushtë njejtë si teknologjitë tradicionale të RPC. Një
ndryshim në sigurinë e procedurës do të ndërpriste komunikimin me partnerin në qoftë
se nuk është azhurnuar me ndërfaqen më të re.
Për të kuptuar më mirë se si funksionon ueb shërbimi XML-RPC ne mund të
propozojmë një shembull të marrë nga foxrate.org, i cili ofron këmbimin e fundit të
monedhave.

Figura 25: XML-RPC konvertimi

Në këtë shembull janë të përcaktuara pikat e fundit të RPC, emri i Metodës,
Parametrat, përgjigjja, etj.
Pika e fundit e RPC: http://foxrate.org/rpc/
Emri Metodës: foxrate.currencyConvert
Parametrat: nga monedha (p.sh.: EUR) = string, të monedhës (p.sh.: MKD ) =
string, shuma për të këmbyer (p.sh.: 100.0) = nxjerr në shitje
Përgjigjja: ndërfaqja foxrate xml-rpc do të përgjigjet me një strukturë prej 3
anëtarëve:
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Flerror (boolean): 1 nëse ka ndonjë gabim, 0 në qoftë se thirrja është e
suksesshme
Amount (double): shuma e konvertuar
Message (string): data e kursit të fundit të këmbimit, përmban mesazh për
gabim nëse flerror është 1.

Shembull i kërkesës XML-RPC
POST /rpc/ HTTP/1.0
Host: foxrate.org
User-Agent: xmlrpclib.py/1.0 1 (by www.pythonware.com)
Content-Type: text/xml
Content-Length: 270
<?xml version='1.0'?>
<methodCall>
<methodName> foxrate.currencyConvert </methodName>
<params>
<param>
<value>
<string>EUR</string>
</value>
</param>
<param>
<value>
<string>MKD</string>
</value>
</param>
<param>
<value>
<double>100</double>
</value>
</param>
</params>
</methodCall>

Shembull i përgjigjes XML-RPC
HTTP/1.1 200 OK
Date: Tue, 08 Mar 2011 14:47:14 GMT
Server: Apache/2.0.54
X-Powered-By: PHP/5.1.2
Connection: close
Content-Length: 396
Vary: Accept-Encoding
Content-Type: text/xml
<?xml version="1.0"?>
<methodResponse>
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<params>
<param>
<value>
<struct>
<member>
<name>flerror</name>
<value>
<int>0</int>
</value>
</member>
<member>
<name>amount</name>
<value>
<double>6166.26</double>
</value>
</member>
<member>
<name>message</name>
<value>
<string>"8/3/2011"</string>
</value>
</member>
</struct>
</value>
</param>
</params>

Krahasuar me arkitekturën e SOA, RPC ka arkitekturë më të thjeshtë; ne mund që
të përcaktojmë llojin e të dhënave të parametrave të procedurës në XML-RPC siç mund
edhe të shohim nga shembulli i mësipërm. Kjo është një Procedurë e Thirrjes në
Largësi që përdor HTTP si transport dhe XML si sintaksë kodimi. XML-RPC është
projektuar që të jetë i thjeshtë, por duke lejuar strukturat komplekse të të dhënave që të
transmetohen, të përpunohen dhe të kthehen.
5.1.2 SOA (Service Oriented Architecture)

Për të kuptuar ndikimin e Arkitekturës së Orientuar në Shërbime (në vazhdim:
SOA), veçanërisht në përdorimin e ueb shërbimeve, si dhe në proceset e arkitekturës së
biznesit dhe të biznesit në korporatat e sodit, ne së pari duhet të kuptojmë se çfarë në
fakt përfaqësojnë ueb shërbimet dhe si gjejnë zbatim, prandaj në seksionet (pjesët) e
mëparshme ne kemi shtjelluar dhe definuar të gjitha protokollet që janë të përfshirë në
implementimin e ueb shërbimeve. Ueb shërbimet e SOA-së janë të mbështetura nga
shumica e kompanive të mëdha të softuerit dhe të analistëve të industrisë.
SOA është një katalizator për teknologjinë informative sepse mundëson përparim
dhe integrim të saj, në rastet kur realizohet siç duhet, do të bëjë lidhjen e biznesit dhe
teknologjisë informative për avantazh konkurrues [53].
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Arkitektura e Orientuar në Shërbime është një paradigmë arkitektonike dhe
disiplinë që mund të përdoret për të ndërtuar infrastruktura duke mundësuar ata me
nevoja (konsumatorëve) dhe ata me aftësi (ofruesit) për të bashkëvepruar me anë të
shërbimeve (të përbërë nga protokollet e ndryshme) nëpër fusha të ndryshme të
teknologjisë dhe të pronësisë. Ueb Shërbimet veprojnë si lehtësues themelor i të
dhënave në transmetimet elektronike, por ende kërkohen mekanizma shtesë në mënyrë
që ata të funksionojnë me përpikëri. Disa trende të reja në industrinë e kompjuterëve
dhe shumë kompani duke përdorur shkëmbimet e të dhënave dhe duke përdorur ueb
shërbimet mbështeten mbi teknologjinë SOA, e cila shfaqet si paradigmë e
përshtatshme për zgjedhje të problemeve të caktuara. Këto sfida mund të përfshijnë
automatizimin e Procesit të Menaxhimit të Biznesit (BPM), aplikacionet e përbëra
(aplikacionet që grumbullojnë shërbime të shumta për funksion), si dhe turma e
arkitekturës së re dhe modelet e projektimit zakonisht të referuara si Web 2.0. Është e
rëndësishme të përmendet se në ditët e sotme Web 2.0. nuk është një arkitekturë statike;
për më tepër ajo është një ndërthurje mes arkitekturës dhe projektimit të modeleve, të
cilat mund të zbatohen në stile të ndryshme, për shembull: Mashup, BashkëpunimPjesëmarrje, Softueri si një Shërbim (SaaS), Etiketimi Semantic (folksonomy), si dhe
Përvoja e Përdoruesit të pasur (e njohur si Aplikacioni i Internetit të Pasur) modelet
mes tjerash [54]. Shumica e modeleve të arkitekturës Web 2.0 janë të bazuara në SOA.
Zbatimi i një Arkitekture të Orientuar në Shërbime mund të përbëhet nga zhvillimi
i aplikacioneve që përdorin shërbimet si komponentë kryesore, duke i vendosur
aplikacionet në dispozicion si shërbime në mënyrë që kërkesat nga aplikacionet e tjera
të mund të përdorin këto shërbime. SOA mendohet të ketë filluar të sigurojë premtimet
e shumëpritura të zhvillimit të shpejtë, gatishmërinë e biznesit, dhe ripërdorimin. Për të
arritur këto qëllime (synime), SOA kombinon aftësitë e teknologjisë me evolucionin
dhe nevojat e biznesit. Në SOA, aplikacionet janë të dizajnuara si përbërje e
shërbimeve të specifikuara nga komponentët që mund të gjenden dhe të thirren në
mënyrë dinamike. SOA përbëhet nga tre role kryesore, secili rol ka mundësi të
ekzekutohet nga çdonjëri element në informacionin e sistemit.
Të tre rolet e SOA janë:
o Ofruesi i shërbimit
o Kërkuesi i shërbimit
o Ndërmjetësuesi i shërbimit
Teknologjitë të cilat janë të zbatueshme në SOA janë: HTTP për transportin e
mesazheve, XML siguron përshkrimin e të dhënave, SOAP për paketim të mesazheve,
WSDL për përshkrimin e shërbimeve dhe UDDI për procesin e zbulimit të shërbimeve.
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Figura 26: Tre rolet në SOA

Ofruesi i shërbimit - është një rol që përcakton një ndërfaqe për një sistem që
analizon një grup të veçantë të detyrave. Së pari, shërbimet zhvillohen në ueb nga
ofruesit e shërbimeve. Funksionaliteti i siguruar nga një Ueb Shërbim i caktuar është
përshkruar duke përdorur WSDL (Web Services Description Language). Për më tepër,
Ofruesi i Shërbimeve përshkruan shërbimin, ofron shërbimin dhe bën mirëmbajtjen e
regjistrit që është si vendstrehim i shërbimit. Ky rol përfaqëson një entitet biznesi apo
një nënsistem të ripërdorshëm. Një shërbim ofron një funksion specifik, më konkretisht
një funksion të biznesit, të tillë si përpunimi i një rendi të blerjes ose duke analizuar
historinë e kreditit të një individi.
Ofruesi i Shërbimeve, konsumatorët, dhe komponentët e tjerë trajtojnë të dhënat si
një tipar natyror të roleve të tyre në një aplikacion të SOA. Një aplikacion SOA
zakonisht përdor bazat e të dhënave qendrore për të ruajtur dhe mbrojtur të dhënat, por
ka mundësi të përdorin disa baza të të dhënave të mëdha për shitjet, prodhimin, dhe
operacionet e të dhënave dhe nëngrupe të specializuara të secilit [55].
Kërkuesi i Shërbimit - përdor një API (ndërfaqe aplikacioni) që zbulon dhe
thërret shërbime të tjera të softuerit me qëllim që të kryejë një detyrë, ose të sigurojë një
zgjidhje për biznesin e caktuar. Ky rol e pyet ndërmjetësuesin e Shërbimeve në lidhje
me shërbimin e nevojshëm. Kur ndërmjetësuesi i shërbimit i kthen rezultatet, kërkuesi i
shërbimit mund të përdorë ato rezultatet që të lidhet tek një shërbim i caktuar dhe i
nevojshëm.
Ndërmjetësuesi i shërbimit - është një entitet që vepron si një depo për ndërfaqet
softuerike të publikuara nga ofruesi i shërbimit. Pra, ky rol paraqet një organizues
ndeshjesh ndërmjet Ofruesit të Shërbimit dhe Kërkuesit të Shërbimit.
SOA është përdorur prej vitesh. Ajo që e dallon një SOA nga ueb shërbimet në
stilin RPC dhe stilet e tjera arkitektonike është çështja e loose coupling (shoqërimit të
lirshëm), që do të thotë se klienti i shërbimit është komponent i pavarur nga shërbimi.
Më konkretisht, mënyra e shkëmbimit të të dhënave nga një klient me shërbimin nuk
varet në zbatimin e shërbimit. Kjo do të thotë se klienti nuk ka nevojë të dijë shumë
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detaje rreth shërbimit për të përdorur atë. Një shembull për këtë mund të jenë Ueb
shërbimet e programuara me c # për aktivitetet e Teatrit, Linjat e Autobusëve dhe
Rezervimet në Hotel dhe derisa ata janë zbatuar në anën e klientit, klienti nuk ka nevojë
të dijë gjuhën e programimit në të cilën ata janë të koduar por vetëm funksionin që ato
shërbime kryejnë.
Teknologjia themelore Informative është pronë e çdo organizate ku përfshihen të
dhënat e saj, sistemet legale, aplikacionet e linjës se biznesit, aplikacionet e paketuara,
dhe partnerët e tregëtisë. Secili prej këtyre burimeve është një ofrues i shërbimit
përgjegjës për prodhimin e rezultateve tepër specifike, të tilla si inventarët dhe të
dhënat e konsumatorëve. Shërbimi orientues lidh së bashku këto burime të pangjashme
dhe autonome të informacionit, tejkalimin e një vargu të gjerë të sistemeve operative,
teknologjive, dhe protokollet e komunikimit.

Udhëheqësit
e Biznesit

Dërgesa
inkrementuese

kompzimi

Konsumi
mi

Ekspozimi

Figura 27: Cikli jetësor i SOA

Ekspozimi – Faza e ekspozimit e qasjes së SOA fokusohet në faktin se cilat
shërbime të krijojë nga aplikacionet themelore dhe nga të dhënat në dispozicion.
Krijimi i shërbimit mund të jetë mirë i harmonizuar (një shërbim i vetëm që mapon një
proces të vetëm të biznesit) ose i harmonizuar më ngjeshur (shërbimet e shumëfishta
vijnë së bashku për të kryer një seri të lidhur të funksioneve të biznesit).
Faza e ekspozimit gjithashtu është e interesuar me atë se si janë zbatuar shërbimet.
Funksionimi i burimeve themelore të IT mund të vihen në dispozicion vetvetiu në qoftë
se ata tashmë komunikojnë me Ueb shërbimet, ose mund të vihen në dispozicion si Ueb
shërbime edhe me përdorimin e një përshtatësi (adapteri) të programimit.
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Kompozimi - Pasi shërbimet janë krijuar, ato mund të kombinohen në shërbime
më komplekse, aplikacione, apo procese ndër-funksionale të biznesit. Për shkak se
shërbimet ekzistojnë në mënyrë të pavarur nga njëri-tjetri, si dhe të infrastrukturës
themelore të IT, ato mund të kombinohen dhe të ripërdoren me fleksibilitet maksimal.
Njëjtë sikur proceset e biznesit që evoluojnë, rregullat dhe praktikat e biznesit mund të
rregullohen pa detyrim nga kufizimet e aplikacioneve themelore.
Konsumimi - Në rast se një aplikacion ose proces biznesi është themeluar, ky
funksionalitet duhet të vihet në dispozicion për qasje (konsum) ose nga sistemet e tjera
të teknologjisë informative apo nga përdoruesit përfundimtarë, zakonisht përmes
regjistrit UDDI. Qëllimi i procesit të konsumit është për të ofruar risi (gjëra të reja), për
aplikacionet dinamike që mundësojnë rritjen e produktivitetit dhe depërtimin e zgjeruar
në ecurinë e biznesit. Përdoruesit mund të konsumojnë shërbimin e përbërë, përmes
disa mënyrave, duke përfshirë Ueb Portalet, aplikacionet e dedikuar për Zyra të
biznesit, dhe pajisjet celulare.

5.1.3 TRGJ (Transferimi Përfaqësues i Gjendjes) - REST (Representational State
Transfer)

Qasja REST është një arkitekturë e orientuar në burime (resource) për të ndërtuar
sisteme të shpërndara duke përdorur ueb teknologji të qartë. Ky term është shfaqur në
disertacionin e Roy Fielding, të publikuar në vitin 2000, dhe ajo qëndron në
përfaqësimin e transferimit të gjendjes. Ideja themelore qëndron në të dhëna jo në
veprimet. Ky është një stil arkitektonik që trajton Ueb-in si një aplikacion të burimeveqëndrore. Për më tepër, çdo URL në një aplikacion REST përfaqëson një burim. Një
analogji që përshkruan shërbimet e stilit REST është e ngjajshme me kërkesën e
shfletuesit të ueb faqes. Përdoruesi shtyp një Uniform Resource Locator (URL) në
shiritin e adresave të shfletuesit. URL është një lloj identifikuesi që i referohet një vendi
në internet (si një ueb faqe). Në qoftë se përdoruesi është duke kërkuar një ueb faqe të
veçantë dhe jo çfarëdo përmbajtje që është e vendosur në atë URL, URL-ja është
bashkangjitur me një identifikues të veçantë të burimeve dhe një tip të burimeve (që
mund të jetë HTML). Kur përdoruesi shtyp ENTER ose klikon SEND, shfletuesi lëshon
një HTTP GET tek burimet e vendosura në një URL të caktuar.
“REST është gjuha e aplikuar nga shumica e shërbimeve publike "interesante" të
kohës dhe ka të ngjarë të përdoret në ekspozimin e gjërave sa më interesante në të
ardhmen. Në rast se ju publikoni të dhëna në mënyrën REST, ju jeni në një kompani të
mirë”24.
Roy Fielding ka arritur deri tek teknologjia REST duke vlerësuar të gjitha burimet
e rrjeteve dhe teknologjive në dispozicion për krijimin e aplikacioneve të shpërndara.
Pa ndonjë kufizim, çdo gjë përcillet, duke mundësuar zhvillimin e aplikacioneve që
janë vështirë për tu mirëmbajtur dhe zgjeruar. Duke pasur parasysh këtë, ai fillon me
24

K.Scribner, S.Seely. Shërbimet Efektive REST via. NET: Për .NET Kornizën e punës 3.5. FT
Press, 2009.
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perceptimin e teknologjive që merren me resurset e shpërndara të aplikacioneve të
stileve arkitekturore duke filluar me atë që ai e quan hapësira zero (e pavlefshme) - e
cila përfaqëson afinitetin e çdo teknologjie dhe çdo zhvillimi të stileve të aplikacioneve
pa rregulla dhe limite – dhe përfundon me kufizimet e mëposhtme që definojnë
sistemin RESTful.
 duhet të jetë një sistem klient-server
 duhet të jetë pa gjendje – që nënkupton se nuk ka nevojë që shërbimi të mbajë
sesione për përdoruesit, në mënyrë më specifike, çdo kërkesë duhet të jetë e pavarur
nga të tjerat.
 duhet të mbështesë një sistem deponimi – infrastruktura e rrjetit duhet të
mbështesë depot në nivele të ndryshme.
 duhet të jetë në mënyrë të njëjtë e qasshme - çdo burim duhet të ketë një adresë
unike dhe një pikë të vlefshme të qasjes
 Duhet të jetë i shtresëzuar - duhet të mbështesë shkallëzimin. Ajo duhet të
sigurojë kod mbi kërkesën - edhe pse kjo është një kufizim opsional, aplikacionet mund
të jenë shtruar në kohën e duhur duke lejuar shkarkimin e kodit të kërkesës.
Atributet e mësipërme nuk na këshillojnë neve se çfarë lloj të teknologjisë duhet të
përdorim, por ato specifikojnë se si të dhënat janë të transmetuara midis komponentëve
dhe cilat janë avantazhet dhe udhëzimet e REST. Nuk është e nevojshme shpikja e
teknologjive të reja ose protokolleve të rrjeteve, por ne mund të përdorim
infrastrukturën ekzistuese të rrjeteve siç është rasti kur uebi krijon arkitekturat
RESTful.
Operacion
et e
thjeshta
(Foljet)

URI
Burimet

Figura 28: Tre aspektet themelore të dizajnimit të REST

Nga figura e mësipërme ne mund të përcaktojmë se tre elementet më të
rëndësishme të arkitekturës REST janë: URI-të (Identifikuesit uniformë të burimeve) që
mund të përkufizohen si një varg i karaktereve të përdorura për të specifikuar një emër
ose një burim në internet, operacione të thjeshta apo folje të cilat janë: GET, PUT,
DELETE dhe POST të cilat ndihmojnë ndërveprimin e burimeve dhe klientëve, dhe më
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në fund të burimeve të cilat janë të ngarkuar me URI-të dhe përmbajnë disa të dhëna në
ueb.
5.1.4 Foljet REST

Si mund të përcaktojmë bazat e problemit në arkitekturën REST? Imagjinoni se në
Tiranë ka një kompjuter X, ai komunikon me kompjuterin Y në Prishtinë në lidhje me
një burim në dispozicion në kompjuterin Z në Tetovë. Asnjëri prej tyre nuk i takon të
njëjtit rrjet. Në stilin REST ka të definuar emra dhe folje të përcaktuara. URI-të janë
ekuivalentët e emrave dhe ka trilionë emra për të gjithë konceptet në të gjithë krerët dhe
dosjet e të gjithë përdoruesve në botë.
Kur kemi studiuar në shkollë fillore, ne në ushtrime gramatikore kemi mësuar rreth
emrave dhe foljeve, foljet përshkruajnë një veprim që lidhet me emrin, ndërsa në foljet
REST të stilit arkitekturor (me afërsi) përshkruhen veprimet që janë të zbatueshme për
emrat ose me fjalë të tjera URI-të. Ka katër folje universale futur në REST të
përshkruara në figurën më poshtë:

DELETE
POST
PUT
GET
Figura 29: foljet REST Universale

 GET - përdoret për të marrë informacione, që do të thotë se shfletuesi vë
GET në disa URI dhe rinxjerr një përfaqësim si për shembull: një HTML,
(tekst të thjeshtë, JPG, etj) të burimeve të caktuar nga ai URI.
 POST - është përdorur për të futur informacion të ri, në ndërkohë duke
treguar lidhjen e saj me informacionin e vjetër
 PUT - për azhurnimin e informacionit
 DELETE - të fshini informacionin
Është e rëndësishme të përmendet se emrat tanë nuk janë universalë dhe foljet nuk
janë polimorfive, që do të thotë se duke përdorur folje të ndryshme për çdo emër i
gjithë komunikimi mund të bëhej i pamundur.
Arkitektura e bazuar në REST mund të përdorë WSDL për të përshkruar mesazhet
SOAP mbi HTTP, mund të zbatohet si një abstragim thjeshtë në krye të SOAP (p.sh.
WS-Transfer), ose mund të krijohet pa përdorur fare SOAP. WSDL 1.1 dhe HTTP
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lidhja është i papërshtatshëm për përshkrimin e komunikimeve mes HTTP dhe XML
për shkak se ajo nuk ka mbështetjen e detyrueshme për të gjitha metodat e kërkesës
HTTP, në këtë rast, ajo mbështetet vetëm në metodat GET dhe POST, kështu që nuk ka
asnjë mënyrë për të përshkruar formalisht ueb shërbimet REST me WSDL. Publikimi i
WSDL 2.0, i cili është projektuar me ueb shërbimet REST, si një rekomandim nga
World Wide Web Consortium (W3C) që do të thotë se tani ka një gjuhë që do të
përshkruajë ueb shërbimet REST. Përveç kësaj, ajo disponon me mjetet kërkesë të
HTTP, të tilla si: PUT dhe DELETE.
Në të kaluarën shumica e Ueb faqeve dhe ueb aplikacioneve të thjeshta kanë
përdorur në formë të natyrshme parimet REST. Me kalimin e kohës ueb faqet u bënë
më komplekse dhe më të ngarkuara, aplikacionet e ueb arkitekturave devijuan nga
parimet REST dhe kanë vuajtur pasojat. Problemet e serverëve anësor të ueb
arkitekturave janë pak të ndërlikuar për dekompozim sepse një dekadë e përdorimit të
këtij stili arkitektonik ka dhënë besimin se këto probleme janë thelbësore për
aplikacionin e ueb arkitekturës. Përkundrazi, ata janë të shkaktuara në mënyrë specifike
nga ana e stilit arkitekturor të ueb aplikacionit të anës së serverit. Për të depërtuar
përmes këtyre paragjykimeve, është e dobishme të shihet mbrapa në progresionin
arkitektonik që çoi në gjendjen aktuale të aktiviteteve të uebit.
Ka shumë mangësi për këtë qasje, aktualisht nuk ka asnjë rregull të pranuar të
industrisë që tregon prioritetet, dhe kjo do të thotë se këto prioritete apo rregulla duhet
të bëhen nga zhvilluesit. Konsumatorët duhet të mësojnë rregullat, ndërsa aplikacioni i
ueb shërbimit duhet të jetë i koduar për të kuptuar rregullin. Me këtë qasje është
supozuar se URL-të janë të shtrenjta dhe përdorimi i tyre duhet të reduktohet. Ueb
Shërbimi është një pikë qendrore e dështimit. Kjo është një ngushtim rruge. Balancimi i
ngarkesës është një sfidë. Kjo qasje nuk përshtatet në Ueb dizajnimin e Tim BernersLee rreth aksiomës 0, e cila përmend se "Çdo burimi kudo qoftë mund ti jepet një
URI". Ueb përmban informacion, pasi ajo ka një URI (Identifikues të burimeve
universale) [57].

Figura 30: Dizajnimi i uebit sipas Aksiomës 0 të Tim Berners Lee
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5.2 Qasja jonë
Për të përzgjedhur stilin e duhur arkitekturor të përdorimi të Ueb shërbimeve në
rastet kur dëshirojmë të ndërtojmë sisteme të ndryshme të informacionit të kompozuara
nga ueb shërbimet është mjaft me rëndësi të njohim arkitekturat dhe stilet më të njohura.
Tre stilet arkitekturore më të njohura janë: RPC, SOA dhe REST, siç janë definuar dhe
shtjelluar në seksionet e mësipërme, ata kanë përparësitë dhe mangësitë e tyre.
Atributet dhe karakteristikat e stileve të ndryshme të ueb shërbimeve janë matur duke
u bazuar në literaturë të ndryshme si dhe duke koduar dhe analizuar rolin e ueb
shërbimeve në çdonjërin nga këto stile arkitekturore.
5.2.1 Metodat për krahasim të stileve arkitekturore të Ueb shërbimeve

Pasi që RPC konsiderohet si demode dhe rrallë herë përdoret në implementim të ueb
shërbimeve, ne do të bëjmë krahasim të dy stileve më të njohura të përdorimit të ueb
shërbimeve, siç janë REST dhe SOA. Metoda analitike për krahasim mes këtyre dy
arkitekturave do të bazohet mbi të ashtuquajturën “Vendimi arkitekturor”, metodë e
përdorur nga J. Tyree dhe A. Akerman në punimet e tyre shkencore, këtë metodologji ne
e kemi përdorur edhe në krahasimin mes dy llojeve të kompozimit të ueb shërbimeve në
kapitullin e mëhershëm.
Kjo metodologji mundëson matje analitike dhe empirike të këtyre stileve dhe do të ju
ndihmojë zhvilluesve të fushës SOC që të kenë më të qartë se cilën arkitekturë të
përdorin për zgjedhje të problemeve të tyre. Për më tepër, kjo metodë përveç që
mundëson matjen e vendimeve arkitekturore, ajo mundëson matjen edhe të alternativave
që ofrojnë këto vendime arkitekturore, ku alternativat do ti shënojmë me AA (Alternativa
arkitekturore) [58, 59].
Modelet e vendimeve arkitekturore kanë mënyra të ndryshme të shpjegimit të
veprimeve. Për të bërë krahasimin mes SOA dhe REST ne duhej që të kalojmë nëpër disa
hapa, edhe atë:
1. Duke lexuar punime të ndryshme në lidhje me të dy llojet e arkitekturave dhe
duke dalluar atributet dhe karakteristikat e tyre, njëkohësisht duke definuar
vendimet dhe alternativat përkatëse të tyre.
2. Duke koduar ueb shërbime në formë të shembujve të ndryshëm në të dy stilet
arkitekturore, ku kodimi do të shtjellohet në kapitujt në vazhdim kur do të
shtjellojmë prototipin e Ueb udhëzuesit Turistik.
3. Krijimi i një modeli të vetëm vendimmarrës për integrimin e të dy stileve
arkitekturore nga rezultatet në hapin 1 dhe 2.
4. Krahasimi i modeleve
5. Nga analizat e vendimeve për stilet arkitekturore ne do të përcaktojmë
kompleksitetin dhe koston
6. Matjet dhe krahasimet do të ndahen në: a) numrin e vendimeve, b) numrin e
opsioneve ose alternativave për ato vendime dhe c) vlerësimi i kostos.
82

5.2.2 Nivelet e Krahasimit

Krahasimi mes SOA dhe REST modeleve janë të organizuara në disa nivele të
abstragimit:
1. Principet arkitekturore: të dy stilet arkitekturore kanë principet përkatëse
rreth vizioneve dhe qëllimeve të tyre. Duke i definuar këto principe ne mund
të nxjerrim në pah qëllimet e dizajnit. Në tabelën e krahasimit të principeve
arkitekturore ne do të shfaqim modelet e krahasimit, principet dhe kërkesat e
shoqërimit të lirshëm (lose coupling), shtresimin e protokolleve dhe
ballafaqimin me heterogjenitetin e sistemeve të informacionit, andaj matjet e
bazuara në kriteret e lartpërmendura janë subjektive dhe jo të plota, pasi që
më shumë studime dedikuar këtyre principeve duhet që të bëhen.
2. Vendimet e nocionit: në këtë nivel të krahasimit, debatet rreth ngjashmërive
dhe shtjellimet e dallimeve për metodat e publikimit të ueb shërbimeve si dhe
dizajnimin kontraktues të tyre.
3. Vendimet e teknologjisë: pasi që të bëhen krahasimet e nocionit, nevojitet që
të bëhen krahasime të bazuara në teknikat se si këto stile arkitekturore
themelohen dhe zhvillohen.
5.2.2.1 Krahasimi i Principeve Arkitekturore

Krahasimi i principeve arkitekturore do të bazohet në katër principe kryesore [60]:
1. Shtresimi i protokolleve: përcakton nëse HTTP funksionon si një aplikacion
ose si një protokoll transporti. Sipas arkitekturës REST thuhet: “Uebi është
universi i qasjeve globale të informacioneve” (Tim Berners Lee). Të gjitha
aplikacionet duhet që ti publikojnë të dhënat e tyre nëpërmjet të URL-ve. Në
kontekstin e kësaj arkitekture, uebi shihet si një medium universal për
publikim të informatave të dukshme, duke përdorur semantikën e foljeve të
HTTP-së: GET, POST, PUT dhe DELETE. Në shtresimin e protokolleve
shfaqet edhe protokolli waka, që mendohej të jetë një zëvendësim për HTTP,
sipas Roy Fielding. Sipas SOA, uebi është një tunel për transport të
mesazheve, që nënkupton se HTTP përdoret si protokoll për të mundësuar
komunikim në largësi nëpërmjet të mureve të zjarrta (firewalls).
2. Granulariteti i shërbimeve: është një konsiderim i dizajnit për të mundësuar
fushë optimale dhe nivel të duhur të granularitetit të funksionalitetit të
biznesit në operacionet e shërbimeve.
3. Ballafaqimi me heterogjenitetin: Kjo pjesë e krahasimit përfshin edhe
betejat e kompanive të shfletuesve të ndryshëm (Chrome, Mozilla, Opera,
Safari etj) dhe libraritë e JavaScript që ato mbështesin, duke përfshirë edhe
alternativat e ndryshme të rregullimit të faqeve html dhe kodit burimor të
faqeve.
4. Shoqërimi i lirshëm (Loose Coupling): paraqet një krahasim të rëndësishëm
mes SOA dhe REST arkitekturave, pasi që nxjerr në pah dimensione mjaft të
rëndësishme si: kohën, vendosmërinë e lokacionit dhe evoluimin e shërbimit.
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Në qoftë se ka rënie të serverit, klienti mund që të komunikojë me prodhuesin
e shërbimit në rast se kemi të zbatuar nocionin e shoqërimit të lirshëm. Ueb
shërbimet RESTful fokusohen në RPC ndërveprimet e sinkronizuara, prandaj
kjo teknologji nuk mundëson parandalimin e dështimit të këtij procesi. SOA
fokusohet në mesazhet kryesore që mundësojnë arritjen e nivelit të shoqërimit
të lirshëm, pasi që mesazhet mund që të transmetohen duke përdorur radhë të
vazhdueshme.
Tabela 6: Principet Arkitekturore mes REST dhe SOA

Principet Arkitekturore
dhe Alternativat
Shtresimi i protokolleve
HTTP si protokoll i
nivelit të aplikacionit
HTTP si protokoll i
nivelit të transportit
Waka si protokoll i
nivelit të aplikacionit
Granulariteti i
shërbimeve
Instanca të burimeve
Instanca të mesazheve
Ballafaqimi me
heterogjenitetin
Beteja e shfletuesve
Kompanitë teknologjike
Shoqërimi i lirshëm
(alternativat)
Koha/mundësia
Lokacioni (lidhje e
vonshme dinamike)
Ndërfaqe e
njëtrajtshme
Zgjatshmëri XML
Principe të
mbështetura - Totali

REST

SOA

Po (2 AA)
1

Po
0

0

1

1

0

Po

Po

1
0
Po

0
1
Po

1
0
PO (2 AA)

0
1
PO (3 AA)

0
(1)

1
1

1

0

1

1

4,6

4,6

Nga tabela e mësipërme ne mund të konstatojmë që të dy stilet arkitekturore REST
dhe SOA mbështesin të gjitha principet arkitekturore dhe alternativat përkatëse të tyre,
me një përparësi të vogël tek SOA në aspektin e lidhjeve dinamike të lokacioneve, por
me një alternativë më shumë në protokollin waka për REST arkitekturën. Ky krahasim
nuk është i mjaftueshëm për të nxjerr përfundim se cili stil arkitekturor është më i
aplikueshëm, prandaj ne do të vazhdojmë me krahasimin në nivelin e konceptit.
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5.2.2.2 Krahasimi i konceptit

Në krahasimin e konceptit mes SOA dhe REST, ne do të definojmë dhe masim
vendimet arkitekturore dhe alternativat në disa pikëpamje si: stili i integrimit, dizajnimi i
kontratës, identifikimi i burimeve, dizajnimi i URI, protokollet e transportit, formatet e
ngarkesës etj.
Tabela 7: Krahasimi i konceptit

Principet Arkitekturore
dhe Alternativat
Stili i integrimit
Bazë të dhënash të
përbashkët
Transferim të skedarëve
RPC (thirrje procedurale
në largësi)
Mesazhet
Kompozimi
Dizajnimi i kontratës
kontrata-fillim
kontrata-fund
kontrata-më pak
Identifikimi i burimeve
Do-it-yourself (Diy)
Dizajnimi URI
“Nice” URI skema
Nuk ka URI skemë
Semantika e
ndërveprimit të
burimeve
Lo-REST (POST,GET only)
Hi-REST (4 folje)
Relacionet e burimeve
Diy
Përfaqësimi i të
dhënave/Modelimi
Skema XML
Diy
Shtyllat e shkëmbimit
të mesazheve
Kërkesë-Përgjigje
Një kahëshe
Numërimi i
operacioneve të
shërbimeve

REST

SOA

1 AA
0

2 AA
0

0
1

0
1

0
0
1 AA
0
0
1
1 AA
1
2 AA
1
1
2 AA

1
1
2 AA
1
1
0
Jo në dispozicion
0
Jo në dispozicion
0
0
Jo në dispozicion

1
1
1 AA
1
1 AA

0
0
Jo në dispozicion
0
1 AA

(1)a
1
1 AA

1
0
2 AAs

1
0
Jo në dispozicion

1
1
>= 3 AAs
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Nga funksionimi i fushës
Nga QoS dhe
karakteristikat jofunksionale
Nga kriteri
organizacional
Numri i vendimeve,
Alternativat - Totali

0
0

1
1

0

1

8,10

5, >=10

Stili i integrimit – përbëhet nga Bazat e të dhënave të përbashkëta të cilat nuk
mbështeten nga asnjëri stil arkitekturor, transferim i skedarëve gjithashtu nuk mbështetet
nga REST dhe SOA, ndërsa RPC mbështetet nga që të dy stilet arkitekturore. Mesazhet
janë pjesë e SOA, pasi që ajo përdor protokollin SOAP për dërgim të mesazheve.
Dizajnimi i kontratës – është një metodologji tjetër për vendimmarrjen e duhur
rreth arkitekturave. Ky vendim arkitekturor është mjaft i rëndësishëm pasi që definon
përshkrimin e ndërfaqes në formë të lexueshme për makinat. Kontrata-fillim (Contractfirst) nënkupton që fillon kodimi i ueb shërbimit nga specifikimi i ndërfaqes së tij, ndërsa
Kontrata-në fund nënkupton qasjen nga poshtë lartë, ku një ueb shërbim ekzistues
publikohet me një kontratë të gjeneruar në formë automatike.
Identifikimi i burimeve – definon abstragimet e burimeve që përcaktojnë një
aplikacion si një ueb shërbim, për shembull: linjat e autobusëve, rezervimet në hotele,
aktivitetet teatrore etj.
Dizajnimi URI – do të thotë që një burim në internet ose në intranet duhet që të
adresohet nëpërmjet një URI të veçantë, si dhe me një skemë të mirë të URI. Atributet e
një URI janë: lejueshmëria, përpikmëria, jetëgjatësia dhe të tjera.
Semantika e ndërveprimit të burimeve – ky vendim arkitekturor përcakton
shfrytëzimin e HTTP foljeve, që do të thotë se duhet të vendoset cilat nga foljet duhet të
shfrytëzohen për një burim specifik, si për shembull në një bazë të të dhënave për ruajtje
të notave, a do të lejohet folja PUT, që nënkupton se kjo do të ishte një bazë e të dhënave
read/write (lexim/shkruarje), ose do të lejonte vetëm foljen GET, që nënkupton se vetëm
mundet që të lexohen të dhënat nga baza.
Relacionet e burimeve – REST mbështet relacionet mes burimeve, që janë krijuar
duke përdorur hypermedian, ose lidhjet mes burimeve të ndryshme.
Përfaqësimi i të dhënave/Modelimi – duhet që të kemi të qartë se ekziston formate
të standardeve të ndryshme, prandaj tipi i përmbajtjes së një burimi duhet që të zgjidhet
nga këto standarde.
Shtyllat e shkëmbimit të mesazheve – ky princip tregon nëse operacionet
shfrytëzojnë shtylla të ndërveprimit sinkrone ose asinkrone. Nëse një mesazh është në
dalje, atëherë nevojitet shkëmbimi sinkron i mesazhit dhe anasjelltas.
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Numërimi i operacioneve të shërbimeve – janë të definuar nga fusha e
funksionimit (fusha e biznesit), karakteristikat jo-funksionale (kërkesat e sigurisë dhe
profilet e autorizimit) si dhe Kualitetin e Shërbimit ose QoS.
Si përmbledhje e krahasimit të konceptit mund të konstatojmë se sa i përket SOA ueb
shërbimeve, dizajnimi i ndërfaqeve është një çështje me rëndësi, pasi që çdo shërbim
është i specifikuar nga një varg i operacioneve që janë pjesë e dokumentit WSDL, që
tejkalon konceptin e heterogjenitetit. Ekzistojnë edhe disa standarde të tjera që janë si
zgjerim i WSDL-së, si: SA-WSDL (Semantic Annotations) [61], WSDL/S [62] dhe disa
të tjera.
Nga tabela e mësipërme mund të përfundojmë që për REST kemi 8 vendime
arkitekturore me 10 alternativa, ndërsa SOA ka 5 vendime arkitekturore dhe më shumë se
10 alternativa. Vlen të theksohet se implementimi i alternativave është i lehtë për shkak të
standardizimit të koncepteve dhe mundësia e përdorimit të mjeteve të ndryshme.
5.2.2.3 Krahasimi i Teknologjisë

Krahasimi i tretë dhe i fundit bazohet në teknologjinë që këto stile arkitekturore
përdorin. Ne do të vazhdojmë krahasimin në vendimet arkitekturore dhe në alternativat
që ofrojnë ato për principet që do ti hasni në tabelën e mëposhtme.
Tabela 8: Krahasimi i zbatimit të Teknologjisë

Vendimet Arkitekturore
dhe AA
Protokollet e
Transportit
HTTP
waka25
TCP
SMTP
JMS
MQ
BEEP
IIOP
Tibco RV
Formati i ngarkesës
XML (SOAP)
XML (POX)
XML (RSS)
JSON
YAML
MIME
Identifikimi i shërbimit
25

REST

SOA

1 AA

>=8 AAs

1
(1)b
0
0
0
0
0
0
0
>=6 AAs
1
1
1
1
1
1
1 AA

1a
0
1
1
1
1
1
1
1
1AA
1
0
0
0
0
0
2 AAs

R. Fielding. waka: A replacement for HTTP. In APACHECON US, November 2002.
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URI
WS-Addressing
Përshkrimi i shërbimit
Textual Documentation
XML Schema
WSDL
WADL
Besueshmëria
HTTPR
WS-Reliability
WS-ReliableMessaging
Native
Do-it-yourself
Siguria
HTTPs
WS-Security
Transaksionet
WS-AT, WS-BA
WS-CAF
Do-it-yourself
Kompozimet e
shërbimeve
WS-BPEL
Mashups
Do-it-yourself
Gjetja e shërbimeve
UDDI
Do-it-yourself
Implementimi
iTeknologjisë
…

1
0
3 AAs
1
(1)c
1d
1
1 AA
(1)e
0
0
0
1
1 AA
1
0
1 AA
0
0
1
2 AAs

1
1
2 AAs
0
1
1
0
4 AAs
(1)
1
1
1
1
2 AAs
1
1
3 AAs
1
1
1
2 AAs

0
1
1
1 AAs
0
1
Many

1
0
1
2 AAs
1
1
Many

1

1

Numri total I
10,>=18
vendimeve, AA
Kuptimi i shkronjave si referenca në tabelë:

10,>=27

a

e margjinalizuar vetëm në foljen POST
në zhvillim
c
Opcionale
d
WSDL 2.0
e
nuk është standard
b

Protokollet e Transportit – ato tregojnë komunikimin mes klientit dhe burimeve në
ueb, HTTP përdoret duke zbatuar foljet përkatëse. Protokolli waka është akoma në
zhvillim e sipërm dhe do të mbështes stilin REST, por akoma nuk dihet nëse do të ketë
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përdorim, pasi që ka kaluar një kohë e gjatë që kur është propozuar dhe akoma nuk ka
ndonjë rezultat konkret.
Formatet e Ngarkesës – SOAP është formati i vetëm i mesazhit që ekziston për ueb
shërbimet në përputhje me SOA arkitekturën, ndërsa ekzistojnë disa variante të formateve
të ngarkesave në Restful ueb shërbimet.
Identifikimi i Shërbimeve – URI-t janë të përdorura nga REST për identifikim të
burimeve, ndërsa ueb shërbimet në SOA përdorin WS-Addressing në vend të URI.
Përshkrimi i shërbimeve – Protokolli kryesor në SOA për përshkrim të shërbimeve
është WSDL që bazohet në sintaksën e XML, ndërsa në REST përdoret protokolli
WADL, por mbështetje gjen edhe në WSDL 2.0.
Besueshmëria – përshkruhet në lidhje me HTTPR që është një zgjerim i HTTP dhe
akoma nuk është kompletuar plotësisht, por që mbështetet nga SOA dhe REST
njëkohësisht.
Siguria – SOA përmban dy standarde edhe atë: HTTPS dhe WS-Security, ndërsa
REST vetëm HTTPS.
Transaksionet dhe Kompozimet e shërbimeve- Transaksionet janë më shumë të
mbështetura në arkitekturën SOA duke zbatuar WS-AT (Atomic Transactions), WS-BA
(Business Activity) dhe shumë të tjera. Sa i përket kompozimeve të ueb shërbimeve nga
dy alternativa janë të kyçura në të dy stilet arkitekturore.
Gjetja e shërbimeve – Do-it-yourself është zgjidhje e përbashkët për SOA dhe
REST. Shumë kompani të ndryshme për shpërndarje të ueb shërbimeve përdorin ueb
portale ose regjistra për të publikuar dhe mundësuar klientëve që të gjejnë ueb shërbimet.
UDDI është protokolli më i njohur për gjetje të ueb shërbimeve, por nga kompania
Microsoft tani zbatojnë BizTalk serverët për një gjë të tillë.
Teknologjitë e zbatimit – Siç mund që të shohim nga tabela e mësipërme, ekziston
një numër i madh teknologjive për zbatim të ueb shërbimeve në të dy stilet arkitekturore.
Shumë serverë të hostingut janë të gatshëm për të akumuluar ueb shërbimet. Për më tepër
në këtë disertacion ne do të tregojmë edhe mundësitë e konsumimit të ueb shërbimeve në
aplikacionet .net.

5.3 Diskutim
Arsyeja se pse ne zgjodhëm metodën e ashtuquajtur “vendimet arkitekturore” për
matje të vetive të REST dhe SOA stileve arkitekturore është për shkak të mundësisë së
matjeve kuantitative të përbërjes së hapësirës dizajnuese të një arkitekture, duke
inkuadruar numrin e vendimeve si dhe alternativat përkatëse të tyre.
Tabela 9: Vendime me një ose më shumë alternativa

Vendime
arkitekturore
Alternativa

REST
21

SOA
18

34

41

89

45
40
35
30
25
REST

20

SOA

15
10
5
0
Vendime arkitekturore

Alternativa

Figura 31: Grafiku i vendimeve me një ose më shumë alternativa
Tabela 10: Vendime me më shumë se një alternativë

Vendime arkitekturore
Alternativa

REST
7
16

SOA
13
35

40
35
30
25
20

REST

15

SOA

10
5
0
Vendime arkitekturore

Alternativa

Figura 32: Grafiku i vendimeve me më shumë alternative
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Tabela 11: Vendime me vetëm një alternativë

REST
13

Architectural
Decision

SOA
4

14
12
10
8
REST
6

SOA

4
2
0
Vendime arkitekturore

Alternativa

Figura 33: Vendime me vetëm një alternative
Tabela 12: Vendime me vetëm do-it-yourself alternativë

Architectural
Decision

REST
7

SOA
4

8
7
6
5
4

REST

3

SOA

2
1
0
Vendime arkitekturore
Figura 34: Vendime me vetëm do-it-yourself alternativë

Shumë hulumtues shkencorë debatojnë rreth mundësisë së kombinimit të stileve të
ndryshme arkitekturore në një aplikacion të kompozuar nga ueb shërbimet. Zakonisht,
91

mënyra më e mirë është që të qëndrojmë vetëm me njërin stil arkitekturor për zgjidhje
të problemeve tona, por duhet theksuar se kombinimet nuk janë të ndaluara dhe
teknikisht janë të mundura. Duke marr një shembull, ku në një aplikacion të kompozuar
me ueb shërbime ne mund të përdorim kombinim të stileve arkitekturore, REST ne do
ta përdorim për lexim të thjeshtë të të dhënave, ndërsa SOA për operacionet komplekse
të rikthimit të të dhënave ose azhurnimin e të dhënave.
Thjeshtësia e ueb shërbimeve RESTful mund të definohet si liri-nga-zgjidhja, ku 7
vendime mundësojnë përzgjedhjen e 16 alternativave, kurse 13 vendime janë gati të
rezervuara (7 janë do-it-yourself). SOA ueb shërbimet mund të definohen si komplekse
por të titulluara si liri-të-zgjedhjes, ku 13 vendime mund të përzgjedhin 35 alternativa
dhe 4 vendime janë gati të rezervuara.
Kur kemi të bëjmë ueb shërbimet ne duhet që të zgjedhim një stil arkitekturor për
përdorimin e tyre që do na ndihmonte të zgjedhim problemet tona. Ne nuk duhet që të
jemi rigoroz në përzgjedhjen e një arkitekture të veçantë ose teknologjie. SOA dhe
REST kanë përparësitë dhe mangësitë e tyre, për disa aplikacione dhe probleme një
mund të jetë më e përshtatshme dhe e kundërta. Vendimi se cilin stil arkitekturor të
përdorim varet nga kërkesat e aplikacionit dhe nga kufizimet.
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KAPITULLI VI

“Uebi është universi i qasjeve
globale të informacioneve” –
Tim Berners Lee
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VI. KORNIZA E RE PËR RENDITJE TË UEB SHËRBIMEVE
Shpërndarja e ueb shërbimeve të njëjta ose të ngjashme në magazinat ose regjistrat
e dedikuar për shfrytëzuesit e fundit që duhet të zbulojnë dhe zgjedhin ndonjërin prej
tyre, po rritet ndjeshëm kohët e fundit, ky proces shpie tek një problem të ri për
zgjedhjen e një ueb shërbimi të përshtatshëm për kërkuesin bazuar në nevojat dhe
pritjet e tij. Në këndvështrim të kësaj sfide, një QoS (Quality of Service) i bazuar në një
metodë për radhitjen e ueb shërbimeve është propozuar në këtë kapitull. Për të arritur
zgjedhjen e dëshiruar të një kualiteti të shërbimit, është e nevojshme të kemi një
kornizë e cila do të na mundësojë vlerësimin e cilësisë së ueb shërbimit bazuar në
faktorët në prizëm të atributeve, krahas nivelit të tyre të rëndësisë bazuar në mendimin
e inxhinierëve më të aftë të SOC (Teknologjisë së orientuar në shërbime). Qëllimet
kryesore janë mblesëria, kualifikimi, kategorizimi dhe renditja e ueb shërbimeve të
bazuar në faktorë të propozuar, duke marrë bashkë edhe vetitë funksionale edhe ato jofunksionale të ueb shërbimeve që do të vlerësohen. Bazuar në faktorët e propozuar,
ofruesit e shërbimeve mund të përmirësojnë cilësitë e ueb shërbimeve të tyre, në
ndërkohë kërkuesi do të ketë një listë të duhur të renditjes.
Qasjet tradicionale të zhvillimit të softuerit ku ndërveprimet janë të bazuara në
shkëmbimin e produkteve me klientë të veçantë janë të njohura si programime të
orientuara në objekte, por ata nuk janë të dizajnuara për të përballuar sfidat e mjediseve
të hapura. SOC (Teknologjia e orientuar në shërbime) [18] është një paradigmë e re dhe
ofron një mënyrë për të krijuar një arkitekturë të re që është përcaktuese në drejtim të
autonomisë, shkathtësisë dhe heterogjenitetit. SOC përdor shërbime për të mbështetur
zhvillimin e kostos së ulët, të shoqëruar lirshëm, dhe aplikacione të shpërndara në
formë të shumëfishtë. Shërbimet janë autonome dhe të vetë përshkruara si dhe ata
mund të zbulohen dhe publikohen nga vetë kërkuesit. Shtrirja e ueb shërbimeve në
regjistrat tradicional të tillë si UDDI [30] janë ekzekutuar shumëfish nga ofruesit e
shërbimeve. Sipas Zheng [63] deri në vitin 2010 kanë ekzistuar rreth 28.500 ueb
shërbime publike, dhe shihet qartë se tanimë numri është duke u rritur.

6.1 Kompleksiteti i Problemit
Ueb shërbimet janë të gjithanshme, që do të thotë se ato mund të përdoren në stile
të ndryshme si: RPC, REST dhe SOA [Kapitulli V] si dhe përfitimet nga përdorimi i
tyre nga kompanitë e biznesit ose organizatat jo-fitimprurëse janë shpjeguar në [16, 24,
26]. Arkitektura e ueb shërbimeve mbështetet në standardet apo protokollet e
ndryshme, një për përshkrimin e shërbimit të bazuar në pronat funksionale është WSDL
[29], por mungesa e këtij standardi është se ai nuk vlerëson apo përshkruan
karakteristikat jo-funksionale të ueb shërbimeve, me anë të atributeve QoS, siç mund të
shihet në Figura 7: Struktura e WSDL dokumentit, ku pjesa Abstrakte përshkruan
mesazhet e dërguara dhe të pranuara dhe funksionimin i cili e lidh një model të
këmbimit të mesazhit me një ose më shumë mesazhe, ndërsa pjesa Konkrete përcakton
transportin dhe detajet e formatit për një ose më shumë ndërfaqe dhe gjithashtu porti
(endpoint) lidh një adresë të rrjetit me një lidhje (binding).
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Për të përcaktuar cilësinë e ueb shërbimeve është një objektiv i vështirë, për shkak
se cilësisë mund të varet nga faktorët e ndërlidhur me detyrimet të cilat do të ndikojnë
në kërkesat e përdoruesve të fundit.
Një shqetësim i vërtetë për përzgjedhjen e shërbimit është mënyra paraprake e
renditjes së shërbimeve që përputhen në bazë të disa kritereve: a) matje të bazuara në
semantikë [64] apo vetitë jo-funksionale (QoS ose Eminenca) [65]. Janë propozuar disa
aspekte teknike dhe metodike për të kuptuar themelet inxhinierike të SOC-it që kanë të
bëjnë me mënyrën e zbatimeve që mund të zhvillohen për të siguruar zgjidhje për
biznesin e tyre, si dhe pa marrë parasysh gjuhën e programimit që shërbimet janë të
koduara. AKSH (Arkitektura e Komponentëve të Shërbimeve) ose në anglisht SCA
(Service Component Architecture) janë propozuar nga ana e bashkëpunimit të shërbimit
të orientuar të arkitekturës së hapur e cila adreson në qëllimin e krijimit të modelit të
komponentëve të shërbimit. Megjithatë, ajo tregon një dizajn të nivelit të ulët [66] në
drejtim të modelit të asamblesë dhe mekanizmit detyrues. Një tjetër gjuhë e modelimit
e propozuar nga SENSORIA është SRML [46, 47] i cili përcjell dy aspekte statike dhe
dinamike, ku aspekti statik përfshin përshkrimin e projektimit në kohë të shërbimeve
komplekse në aspektin e përbërjes (orkestrimin) e shërbimeve të thjeshta të cilat janë të
treguara mbi sistemet në tranzicionin e gjendjes dhe logjikës së përkohshme, ndërsa
aspektet dinamike janë formalizuar mbi një model të caktuar matematikor. Në këtë
dokument ne do të synojmë të zgjerojmë modelin abstrakt të zbulimit të shërbimit dhe
të detyrimeve të propozuara në SENSORIA duke përfshirë faktorë specifikë QoS në
pjesën e konfiguracionit të Menaxhimit të arkitekturës së propozuar, të cilat do të
ndihmojnë në procesin renditjes së ueb shërbimeve. Sipas [66] njësisë së ontologjisë në
kornizën e punës së propozuar që gjendet në një fushë që ende i mungojnë standardet,
edhe pse ka pasur një progres të ndjeshëm në zhvillimin e teknikave të ueb
semantikëve.
Sistemet aktuale të propozuara të sistemeve të përzgjedhjes lidhur me kërkuesin
(përdoruesin) e projektimit kanë lënë disa çështje mënjanë. Së pari, sistemet aktuale
supozojnë që shfrytëzuesit të kenë aftësitë e formulimit të pyetjeve që mund të
reflektojnë kërkesat e KSH (Kualitetit të Shërbimit) ose anglisht QoS-it (Quality of
Service), sepse përdoruesit mund të mos kenë njohuri se çka tregojnë vlerat reale të
QoS-it. Është shumë e rëndësishme nëse sistemet e përzgjedhjes mund të ofrojnë për
përdoruesit aftësinë që të zgjedhin vlerat e drejta të QoS-it për kërkesat e tyre.
Pra, qëllimi ynë në këtë kapitull do të jetë sigurimi i një sistemi të avancuar me
faktorët QoS si kritere të renditjes, ku përdoruesit mund të kalojnë nëpër të gjitha
shërbimet që janë në dispozicion në regjistrat e dhëna (UDDI) për të fituar ide të
veçanta në vargjet e tyre me vlerë QoS.

6.2 Kriteret në procesin e renditjes
Në mënyrë që të zbuloni ueb shërbimet, është e nevojshme mbledhja e një
koleksioni të ueb shërbimeve në dispozicion. QoS më herët është shfrytëzuar për të
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mbështetur përzgjedhjen e shërbimit. Në fazën e fillimit të hulumtimit të ueb
shërbimeve, UDDI është propozuar si një depo apo regjistër për botim dhe për thirrje të
shërbimeve, por ajo nuk ka triumfuar në fushën e publikimit të ueb shërbimeve në
dispozicion [67] dhe kështu me kalimin e kohës janë propozuar sisteme tjera.
Një parakusht për zgjedhjen është procesi i renditjes të ueb shërbimeve të
ngjashme në bazë të disa kritereve: a) Matje të bazuara në semantikë ose b)
karakteristikat jo-funksionale (QoS ose Eminenca), dhe disa ide në punime të ndryshme
të propozuara në bazë të këtyre metodave.
6.2.1 Matje të bazuara në semantikë

Në [66] është propozuar një proces i unifikimit të zbulimit, renditjes dhe
përzgjedhja bazuar në semantikën formale operative. Përveç kësaj, për modelim të këtij
procesi, përdoren përcjellësit unifikues për një konfigurim të sistemit të biznesit.
Semantika është bazuar në një paraqitje grafike dhe konfiguracion të GC (global
computers) të specifikuara nga aktivitetet e bizneseve. Tre hapat: zbulimi, renditja dhe
përzgjedhja janë bazuar në pajtueshmëri me biznesin e kërkuar dhe ndërveprimin e
protokolleve si dhe tentativën e optimizimit të QoS pengesave, kufizimeve, por aty nuk
janë të specifikuar QoS faktorët e saktë për të përcaktuar renditjen e ueb shërbimeve në
dispozicion.
Në [68], është propozuar ideja që tu shtohet kontekst njohurive të ofruesit të
shërbimeve dhe kërkuesit të shërbimeve dhe të përfshijnë një metodë të planifikimit me
qëllim për të arritur mirëkuptim për konceptet e brendshme ontologjike mes palëve për
shërbimet e detyrueshme.
Segev dhe Toch në [69] tregojnë një kontekst semantik dy hapësh të bazuar në
trajtimin e problemeve si renditja e ueb shërbimeve për një kompozim të mundshëm të
ueb shërbimeve (orkestrimi ose koreografia [26]), si dhe ajo është dhënë në një analizë
empirike dhe krahasim të metodave të ndryshme (konteksti WSDL, WSDL TF / IDF
dhe përshkrimi i kontekstit).
Përveç kësaj, përparësia e semantikës së bazuar në masë është se shumë detyra të
përfshira në përdorimin e ueb shërbimeve mund të jenë (gjysmë) të automatizuara, duke
përfshirë zbulimin, zgjedhjen, kompozimin, ndërmjetësimin, monitorimin dhe
renditjen. Megjithatë, shumë sisteme janë zhvilluar pa marrë parasysh mundësinë e
ueb-it për integrimin dhe shpërndarjen e resurseve, dhe në këtë mënyrë rritja industriale
e Teknologjisë së Ueb Shërbimeve Semantike është më e ngadalshme se sa që është
parashikuar.
6.2.2 Vetitë jo-funksionale

Procesi i përzgjedhjes së ueb shërbimeve më të përshtatshme për
klientit është një detyrë e rëndësishme se sa ueb shërbimet janë
përmbushin kërkesat funksionale të përdoruesve, megjithatë vetitë
funksionale janë një çështje e vështirë për tu analizuar. Vetitë e
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një kërkesë të
në gjendje të
(atributet) jondryshme jo-

funksionale të bazuara në modelet QoS janë propozuar në literaturë në të cilën
parametrat e QoS vlerësohen nga një ndërmjetësues i shërbimit. Një model i tillë është
vlerësuar në [70], ku konsulenti QoS vepron si një ndërmjetësues apo agjent në mes
klientit dhe ofruesit të shërbimit. Pasi, një kërkim është kryer për pyetje, ndërmjetësuesi
i ofron kërkuesit një listë të shërbimeve të kandidatëve që duhet të krahasohen me
kërkesën e dhënë.
Në [30] është propozuar siguria e kohës reale e përgjegjshmërisë së shërbimeve të
përfshira në regjistrat UDDI, por kjo nuk e përfshin procesin e renditjes të ueb
shërbimeve sipas kërkesave specifike të kërkuesit dhe klientit të shërbimit, kjo do ta
lehtësojë procesin e përzgjedhjes, që është edhe qëllimi kryesor i këtij punimi.
Në [71, 72] propozohen bazat e arkitekturës QoS për renditjen dhe zgjedhjen e ueb
shërbimeve, duke përshkruar aftësitë e një ueb shërbimi për të përmbushur kërkesat e
konsumatorëve në fushën specifike.
Jaeger dhe Ladner në [73] kanë propozuar përmirësimin e metodës QoS për
kompozimet e ueb Shërbimeve në bazë të shërbimeve të tepërta. Ata diskutuan se si
tashmë kandidatët e identifikuar të cilët një proces i përzgjedhjes fillimisht i ka ndarë
jashtë, mund të çojnë në përmirësimin e përbërjes me kategori të veçanta QoS. Ata
kanë propozuar katër QoS kategori: koha e ekzekutimit, koston, reputacionin dhe
afinitetin, por ata nuk kanë vlerësuar kategori të tjera, për shkak se kërkuesit e
shërbimit shpesh kalojnë linjat e kategorive të margjinalizuara.
Një qasje interesante për vetitë jo-funksionale e propozuar nga Ahmadi dhe Binder
[74], duke siguruar një mblesë fleksibile për zbulimin e shërbimit, përzgjedhjen dhe
renditjen, duke përfshirë dhe duke marr në konsideratë vetitë funksionale dhe jofunksionale. Në kuadër të propozimit, mblesa ofron një gjuhë ekspresive për klientët
për të përcaktuar kërkesat e shërbimit, duke treguar regjistrat e përfshirë ose depot e
shërbimit, parametrat jo-funksional dhe një funksion të dobishëm për renditje të ueb
shërbimeve. Këtu, UDDI-të janë të ndara nga magazinat e palës së tretë dhe mblesa
luan një rol vendimtar duke i mundësuar kërkuesit të shërbimit për të kërkuar brenda
tyre, duke mbështetur gjuhë të ndryshme dhe të reja për përshkrim të shërbimit.
Megjithatë, perceptimi i vetive strukturore të kornizave shpesh ndihmon në përfitimin e
analizave më të mira dhe zhvillon algoritme më të mira. Në bazë të kësaj, në shënimin
tonë, mbështetur në shkallë të gjerë në zbulimin e shërbimeve, ne propozojmë një
metodë të pandërprerë për renditje të ueb shërbimeve.

6.3 Modeli tradicional i zbulimit të ueb shërbimeve

Modeli tradicional i zbulimi të shërbimit është i njohur për atë se ka vështirësi në
klasifikimin e saktë dhe renditjen e listës së shërbimeve të ngjashme të publikuara nga
ofruesit e ndryshëm, sepse ajo është e kufizuar në vetëm tre role: të konsumimit të
shërbimit, ofruesit të shërbimit dhe të regjistrit UDDI siç është treguar në figurën e më
poshtë:
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Figura 35: Zbulimi tradicional i shërbimeve

Siç mund të shohim nga figura më sipër procedura e zbulimit dhe përzgjedhjes së
shërbimeve është e thjeshtë dhe e lehtë për ta kuptuar, por kur një listë e përmbushjes së
kërkesave të shërbimeve funksionale të konsumatorëve është zbuluar, për konsumuesin
e shërbimit është shumë e vështirë të zgjedhë se cilin duhet ta shfrytëzojë në mesin e
gjithë këtyre shërbimeve me përshkrimet dhe aftësitë e ngjashme.
6.3.1 Propozimi i kornizës së punës

Korniza jonë e propozuar, rezultatet e së cilës janë botuar në [27, 75, 76] përmban
një varg të vetive jo-funksionale të përcaktuara nga QoS dhe bën përzgjedhjen e vetive
të ekzekutimit. Konsumatori i shërbimit është gjithmonë i shqetësuar për aftësitë e
shërbimit që do të thërret, prandaj ne duhet të inkorporojmë QoS në kornizën tonë duke
dhënë vlerësim për ueb shërbimet e ngjashme funksionale. Ideja jonë është që t‟ia
lehtësojmë ofruesit të shërbimeve që të publikojë informata duke përfshirë QoS, në
mënyrë që të mundësojë që ne të kemi nevojë për të modeluar përshkrimet e shërbimit.
Për më tepër, është e nevojshme që të sigurojmë një metodë për konsumatorët për të
paraqitur kërkesat e shërbimeve sipas nevojave të tyre. Një gjuhë e fuqishme për
modelim të ueb shërbimeve është propozuar në [47] dhe quhet SRML (Sensoria
Referenca Modeling Language). Megjithatë, ajo nuk ka mbështetjen e regjistrit QoS
dhe atributeve, prandaj ne propozojmë që SEML-së ti shtohet QoS dhe do ta emërojmë
si SRML-Q. Ne shqyrtojmë zgjerimin e menaxhimin të konfigurimit të "inxhinierisë"
së arkitekturës së përgjithshme dhe proceset e propozuara në [46] duke përfshirë disa
komponentë të mbështetur në klasifikimin e shërbimeve, renditjes, azhurnimit të
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cilësisë dhe detyrimit ose përzgjedhjes. Korniza kryesore për përzgjedhjen e ueb
shërbimit dhe renditjes duke përfshirë edhe QoS atributet është paraqitur në figurën në
vazhdim:

Figura 36: Korniza e propozuar duke përfshirë QoS për renditje dhe përzgjedhje [75, 76, 77]

Nga figura 36, ne mund të përcaktojmë elementet e ueb shërbimit në WS regjistrin
nga korniza e propozuar, ku shtojmë një element më tepër se në punimin [79]:
WS={WS-Name, UI-S, WS-Desc, Qf, FSet, In}
Sipas vargut të lartshënuar ne mund të shprehim:







WS-Name është emri specifik i ueb shërbimit,
UI-S paraqet identifikuesin unik të ueb shërbimit, me qëllim që të dallohen
shërbimet nga njëri tjetri,
WS-Desc përshkrimi i rolit të ueb shërbimit,
QF është përshkrimi i QoS faktorit të publikuar që paraqitet si QF = QS U QD,
FSet është funksioni i ueb shërbimit i theksuar si FSet = {fset1, fset2, …,
fsetn}, ku secili fseti=(1<=i<=n) mund të shkaktojë një detyrë operative të
caktuar.
In është faktori i thirrjes, duke shënuar numrin e përgjithshëm që nje ueb
shërbim është konsumuar nga aplikacionet e ndryshme.
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Në mënyrë të ngjashme ne definojmë edhe kërkesën për shërbime, vetëm duke
larguar UI-S, e cila nuk është e nevojshme në këtë rast.
Ky sistem i ndihmon konsumatorit të shërbimit në kërkimin e ueb shërbimeve të
bazuara në operacione të hyrjeve dhe daljeve të cilat përfshijnë kërkesat e QoS.
Ngjashmëria ndihmon në klasifikimin e ueb shërbimeve dhe përgatitjes së tyre për ti
dërguar ata në shkallë më lartë, e cila vazhdon të rendisë ueb shërbimet bazuar në QoS
preferencat të vendosura nga klienti dhe me këtë rast do të prodhohen shërbime të
nivelit kualitativ. Këtu kemi raste ku shumë ueb shërbime janë të gatshme për të
plotësuar kërkesat e konsumatorëve. Në rast se lista e shërbimeve të paraqitura nga
baza e të dhënave QoS është shumë e gjatë atëherë aktivizohet metoda e përzgjedhjes
së shërbimit dhe merë hyrjet si shërbime të sinkronizuara me preferencat e klientit, më
pas në varësi të qasjes së kufizimeve dhe kërkesave të klientit, sistemi do të aktivizojë
algoritmin për përzgjedhjen e ueb shërbimit të duhur dhe ofron rezultate për klientin.
Klienti e ka të drejtën e notimit të shërbimeve të konsumuara duke ofruar
informacione në lidhje me eksperiencën e punës së shërbimit, pastaj Operatori i
azhurnimit e freskon vlerën e kualitetit të kritereve në bazën e të dhënave QoS në lidhje
me informacionin e prapaveprimit (feedback) në bazën e të dhënave për notim të
kualitetit (Vlerësimi nga prapaveprimi).

6.3.1.1 Kategorizimi i kualitetit të faktorëve

Për të matur kualitetin e ueb shërbimeve, neve na nevojitet definimi dhe
kategorizimi i faktorëve kualitativ. Në [80], faktorët e kualitetit janë formuluar në bazë
të tre objektivave: Përdorimi, Besueshmëria konceptuare dhe Përfaqësimi i
besueshmërisë. Në shtojcën e të njëjtit shënim, janë dhënë tabelat me faktorët e
identifikuar të cilësisë së shërbimit dhe nën-faktorët e cilësisë, ku shfaqet një numër
shumë i madh i faktorëve. Për kornizën tonë, ne propozojmë faktorët e cilësisë që janë
të nivelit më të lartë dhe që përzgjidhen më shpesh nga klientët e shërbimeve:
Koha e ekzekutimit - Koha
ekzekutim të shërbimit. Në këtë
individuale rezultojnë në kohën
llogaritjen tonë ne e konsiderojmë
relevante.

e Ekzekutimit përcakton kohën e nevojshme për
shënim, ne supozojmë se vlerat e shërbimeve
e përgjithshme të ekzekutimit të përbërjes. Për
kohën më të keqe / maksimale të ekzekutimit si

Kostoja - Kostoja përfaqëson sasinë e burimeve të nevojshme për të përdorur një
shërbim. Për llogaritjen e përbërjes ne supozojmë se burimet janë shpenzuar një herë
pastaj shërbimi është thirrur.
Saktësia - Raporti i mesazheve të gabuara në totalin e mesazheve.
Reputacioni - Koncepti i reputacionit paraqet një renditje të dhënë nga përdoruesit
e shërbimit, si një platformë ankandi ebay që u lejon klientëve të radhitin sjelljen e
klientëve të tjerë [81]. Pasi që reputacioni i një shërbimi individual mund të
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konsiderohet si renditje mesatare e përdoruesve individual, ne konsiderojmë mesataren
e vlerave individuale si reputacion i agreguar i një kompozimi.
Afiniteti - tregon mundësinë që thirrja e shërbimit të jetë kryer me sukses dhe më
pastaj të sjellë një rezultat të premtuar QoS të kategorive të tjera.
Kompozimi i ueb shërbimeve është përballur me një rritje të madhe të ueb
shërbimeve në regjistra të specializuar, ku janë bërë shumë përpjekje për tu marrë me
këtë problem, por ende ka nevojë për të kontribuar edhe më shumë në hulumtime rreth
kësaj problematike. Procesi i renditjes të ueb shërbimeve të zbuluara në këndin e
zbulimit të ueb shërbimeve, i mundëson kompozuesit të rregullojë kohën e ueb
shërbimeve dhe kualitetin e ueb shërbimeve të gjeneruar të QoS-it [77]. Në kornizën
tonë të propozuar, ne zgjerojmë mënyrën tradicionale të kërkimit dhe përzgjedhjes së
ueb shërbimeve duke shtuar bazën e të dhënave QoS dhe duke përfshirë faktorët e
cilësisë, njëkohësisht kemi propozuare një reference të shërbimit të modelimit të gjuhës
SRML-Q – për të anashkaluar pengesat mes konsumuesit të shërbimit dhe ofruesit të
shërbimit, e cila do të ndihmojë shumë në renditjen e ueb shërbimeve.

6.4. CPM/PERT për kornizën e renditjes të ueb shërbimeve
Kohëve të fundit, mund që të konstatojmë se zhvillimet teknologjike dhe
ekonomike në masë të madhe varen nga sistemet softuerike, edhe në qoftë se të gjitha
veprimet e tjera janë kryer (planifikimi ose dizajnimi), pa zbatuar një softuer të veçantë
për plotësimin e nevojave të bizneseve tona, ne do të kishim shumë vështirësi për të
menaxhuar hyrje/daljet, bilancin e të ardhurave dhe përgjegjësitë e fuqisë së punës,
sepse softueri është ai i cili kontrollon të gjithë punën e biznesit tonë dhe na mundëson
neve që të përdorim në mënyrë praktike të gjitha veprimet që janë planifikuar dhe
dizajnuar. Roli i një inxhinieri softuerik nuk është edhe aq i lehtë sa që duket, puna e tij
në këtë fushë mund të krahasohet me punën e një arkitekti të ndërtimtarisë, ne nuk
mund të fillojmë ndërtimin e një shtëpie pa mos e pasur një plan arkitekturor të
dizajnuar, gjë e cila është e njëjtë edhe në zhvillimin softuerik, ne nuk mund të fillojmë
krijimin e një sistemi serioz softuerik nëse paraprakisht nuk kemi të dizajnuara UML
[78] diagramet ose një shteg kritik te zhvilluar (CPM), i cili shërben për menaxhimin e
kohës së zhvillimit të softuerit. Punimi ynë kryesisht është i fokusuar në përdorimin e
teknikave të CPM/PERT, për të gjetur shtegun më të gjatë përmes diagramit të rrjetës
dhe kohën minimale për përfundimin e projektit për implementimin e modelit për
renditjen e ueb shërbimeve.
Në këtë seksion ne duam të eksperimentojmë me kohën dhe shtegun kritik për
ndërtimin e e kornizës së propozuar më lartë për renditje të ueb shërbimeve dhe
dëshirojmë të përdorim PERT (Project Evaluation Review Technique) dhe CPM
(Critical Path Method) si teknika adekuate që përdoren për planifikim, rregullimin e
orarit të aktiviteteve, buxhetin dhe kontrollin e aktiviteteve të tjera që janë të lidhura me
këtë projekt.
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Çdo aktivitet duhet të realizohet në kohë të caktuar dhe në kohëzgjatjen e caktuar
për të përfunduar projekti në mënyrë efikase [82]. Produktet e ndryshme softuerike me
porosi (kryesisht të specifikuara nga konsumatori) prodhohen me një proces të
projektit; për këtë arsye data e përfundimit të projektit është një ndër pikat kryesore të
projektit. Menaxherët e projektit duhet të koordinojnë çdo veprimtari në mënyrë që
projekti të mund të përfundojë në datën e dëshiruar dhe me kosto minimale.
Edhe pse CPM dhe PERT ndjekin hapat e njëjta dhe shfrytëzojnë diagramin e
rrjetit të njëjtë për të caktuar orarin dhe kontrollin e projektit, dallimi kryesor midis
këtyre dy teknikave është se PERT shfaq metodë probabilistike, ndërsa CPM është
metodë deterministike [76, 77].
6.4.1 CPM/PERT për kornizën e renditjes të ueb shërbimeve

Termet që hasim më së shpeshti gjatë ndërtimit të rrjetës së CPM / PERT janë:
Aktiviteti – ndonjë pjesë e projektit ( detyrë) që kërkohet të kryhet në projekt ,
përdor burime të caktuara dhe konsumon kohë .
Ngjarja (event) – pika e fillimit ose mbarimit të një ose më shumë aktiviteteve,
shpesh e quajtur edhe “ nyje”.
Rrjeta – kombinimi i të gjitha aktiviteteve dhe ngjarjeve (Gary B. SH., et.al.,
2001).
Në figurën më poshtë është dhënë procesi i rrjedhjes së aktiviteteve në një rrjetë të
CPM/PERT.

Figura 37: Procesi i rrjedhjes së aktiviteteve në rrjetë

CPM (Critical Path Method) është një teknikë ku veprimet rrjedhin hap pas hapi
për planifikimin e procesit që përcakton detyra kritike dhe jo-kritike, me qëllim të
parandalimit të problemeve kohë-kornizë dhe bllokimin e procesit. CPM është e
përshtatshme në mënyrë ideale për projekte të përbëra nga aktivitete të shumta që
ndërveprojnë në mënyrë komplekse. CPM është zhvilluar në vitet 1950 nga Du Pont,
dhe është përdorur për herë të parë në projektet e ndërtimit të mbrojtjes nga raketat. Që
nga ajo kohë, CPM është përshtatur në fusha të tjera, duke përfshirë kërkimin dhe
zhvillimin e produkteve harduerike dhe softuerike. Programe të ndryshme kompjuterike
janë në dispozicion për të ndihmuar menaxherët e projektit të përdorin dhe të gjejnë sa
më lehtë CPM.
PERT (Project Evaluation Review Technique) është zhvilluar nga marina
amerikane për planifikimin dhe kontrollin e programit të raketave Polaris dhe vëmendja
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ishte përqendruar në përfundimin e programit në kohën më të shkurtër të mundshme.
Përveç kësaj PERT kishte aftësinë për tu përballuar me aktivitete te pasigurta (p.sh. për
një aktivitet të caktuar koha më e mirë e përfundimit nëse është 4 javë, ai mund të
kryhet gjithashtu edhe në periudhën prej 3 deri në 8 javë ).
6.4.2 Qasja jonë

Në tabelën e mëposhtme kemi renditur aktivitetet dhe përshkrimet e nevojshme për
të përfunduar projektin e krijimit të një modeli që shërbejnë si kornizë (framework) për
renditjen e shërbimeve dhe kjo tregon parimet e aplikimit PERT / CPM në një
veprimtari të caktuar në lidhje me këtë proces. Ka disa faza të cilat duhet të kalohen për
të gjetur CPM. Faza e parë gjatë gjetjes CPM / PERT është përcaktimi i aktiviteteve që
duhet të kryhen për të arritur qëllimin e caktuar, shfaqja e kohëzgjatjes së aktiviteteve
(ditë, javë, muaj) dhe varshmëria e aktiviteteve(cili aktivitet prej cilit varet). Në tabelën
e mëposhtme janë paraqitur këto të dhëna.
Tabela 13: Zgjatje e aktiviteteve dhe përshkrimet për renditjen e shërbimeve

Aktivitetet

Përshkrimi

Varshmëria

Kohëzgjatja(javë)

A

Planifikimi për modelimin e
renditjes të shërbimeve

/

1 javë

B

Menaxhimi i konfigurimit

A

3 javë

C

Kodimi i ueb shërbimeve

A,B

1 javë

D

Krijimi bazës së të dhënave

A

2 javë

E

Lidhja dhe klasifikimi i
shërbimeve

A,D

1 javë

F

Instalimi dhe testimi i
pajisjeve të tjera harduerike

A,B

3 javë

G

Lidhja e bazës së të dhënave
me shërbimet

D,E

2 javë

H

Përdorimi i SRML-Q

B,F,G

2 javë

I

Renditja dhe përzgjedhja e
shërbimeve

C,E,F,H

1 javë

J

Raportimi për çdo defekt të
softuerit

H,I

2 javë

Nga tabela shohim se koha e nevojshme për të përfunduar aktivitetet është 18 javë.
Megjithatë, në disa raste ne mund të shohim se dy ose më shumë aktivitete mund të
kryhen në të njëjtën kohë.
Koha e hershme fillestare dhe koha e hershme përfundimtare (Earliest start &
earliest finish time, ES dhe EF ) .-Ne jemi të interesuar për të gjetur rrugën më të gjatë
në rrjet, dmth. rrugën kritike. Duke filluar nga origjina e rrjetit (nyja 1) dhe duke
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përdorur kohën fillestare 0, ne llogaritim kohën e hershme fillestare (ES) dhe kohën e
hershme përfundimtare (EF) për secilin aktivitet në rrjetin e dhënë (Bose A., 1970).
Shprehja EF = ES + t , mund të përdoret për të gjetur kohën e hershme fillestare
(EF) për një aktivitet të dhënë. Për shembull, për aktivitetin A, ES = 0 dhe t = 1, pra
koha më e hershme përfundimtare për aktivitetin A është EF = 0 + 1 = 1. Mënyra se si
paraqiten këto të dhëna në një rrjet është e dhënë në figurën e mëposhtme.

Figura 38: Harku me kohët ES & EF

Për të gjetur rrjetin e CPM për një detyrë të veçantë ne duhet së pari të kemi
aktivitetet, varshmërinë dhe kohëzgjatjen e tyre siç u cek edhe më lartë. Me këtë rast
faza e parë e konstruktimit të rrjetës së CPM do të duket si në figurën në vijim:

Figura 39: Rrjeta me kohët ES dhe EF

Siç shihet nga figura dhe nga sqarimet që kemi dhënë më lartë, faza e parë e
konstruktimit të rrjetës së CPM është kryesisht mbledhja e kohëzgjatjes së aktiviteteve
edhe atë duke filluar nga aktiviteti i parë dhe duke zgjedhur rrugën më të gjatë (pra
rrugën që shuma e kohëzgjatjes së aktiviteteve të jetë sa më e madhe).
Koha e fundit fillestare dhe koha e fundit përfundimtare (Latest start & latest finish
time, LS dhe LF) - Për të përfunduar rrjetën e CPM, ne duhet të kryejmë funksione të
kundërta me fazën e parë. Duke filluar tani nga pika e fundit (nyja 10) prapa, ne
kalkulojmë tani kohët LS dhe LF për çdo aktivitet . Shprehja LS = LF – t mund të
përdoret për të gjetur kohën e fundit fillestare (LS) e çdo aktiviteti . P.sh, për aktivitetin
J, LF = 12 dhe t = 2 , kështu që koha e fundit përfundimtare për aktivitetin I është LF =
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12 – 2 = 10 (Baker N.B., et.al., 1964). Mënyra se si do të paraqitet rrjeta e CPM me të
gjitha elementet e nevojshme është paraqitur në figurën vijuese:

Figura 40: Metoda e ndërtimit te CPM

Pasi sqaruam në detaje çdo element përbërës për rrjetën e CPM , tani
konstruktojmë fazën finale të CPM që duket si në figurën vijuese :

Figura 41: Diagrami final i CPM për renditjen e shërbimeve

Nga figura më lartë shohim se kemi shumë rrugë, për të arritur deri tek zgjidhja
përfundimtare .Megjithatë pse ne e kemi zgjedhur pikërisht rrugën e nënvizuar me të
kuqe ?! Nëse i analizojmë të gjitha rrugët tjera që ekzistojnë , të cilat janë këto :
A-B-C-Dummy-I-J = 7 javë
A-B-F-H-I-J = 12 javë
A-B-Dummy-I-J =7 javë
A-D-E-G-H-I-J = 11 javë
A-D-E-Dummy-I-J = 7 javë
Ne e kemi zgjedhur rrugën (shtegun) A-B-F-H-I-J = 12 javë, sepse është shtegu më
i gjatë në diagram që në të vërtetë paraqet edhe shtegun kritik.
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6.4.3 Rëndësia e slack-ut dhe shtegut kritik

Slack (koha e lirë) – Pasi për çdo aktivitet kemi sqaruar kohëzgjatjen e përkatëse,
vlen të theksojmë edhe kohën e lirë që kemi në dispozicion gjatë krijimit të një projekti
që shpesh quhet si slack time. Slack përcaktohet si ndryshimi i kohëve LS dhe ES për
çdo aktivitet. Në mënyrë numerike, (LF - EF) = slack aktiviteti. Gjatë fazës së
planifikimit të një projekti, planifikuesit shpesh hartojnë buxhetet për çdo detyrë dhe
nën-detyrë të projektit. Kur këto buxhete janë të bashkuara, arrijmë në buxhetin
përfundimtar për projektin. Përveç menaxhimit të kohës, menaxherët e projektit duhet
të monitorojnë shpenzimet buxhetore gjatë gjithë projektit. Ashtu sikurse ndryshon
projekti me kalimin e kohës, edhe përshkrimi grafik i rrjetit duhet të ndryshojë për të
pasqyruar progresin e bërë në projekt.
Pasi ne konstruktuam rrjetën e CPM, ku tani i kemi të gjitha kohët ES, EF, LS, LF
dhe slack, gjithashtu mund të paraqesim një tabelë ku do të përshkruhen në mënyrë të
detajuar të dhënat për çdo aktivitet, si vijon:
Tabela 14: Tabela e detajuar për çdo aktivitet(ES,LS,EF,LF,slack)

Aktiviteti

Koha
ES(earliest
start)

Koha LS
(latest
start)

Koha EF
(earliest
finish)

Koha LF
(latest
finish)

Slack

A

0

0

1

1

0

B

1

1

4

7

0

C

4

8

5

10

4

D

1

2

3

4

1

E

3

4

4

5

1

F

4

4

7

7

0

G

4

5

6

7

1

H

7

7

9

9

0

I

9

9

10

10

0

J

10

10

12

12

0

(LS-ES)

Disa dukuri të rëndësishme në lidhje me slack-un dhe rrugën kritike :





Slack-u tregon se sa kompensim çdo aktivitet ka, d.m.th. se sa kohë mund
të vonohet pa ndikuar në datën e përfundimit të projektit.
Rruga kritike është një sekuencë e aktiviteteve nga fillimi deri në fund me
zero slack. Aktivitetet kritike janë aktivitetet në rrugën kritike.
Rruga kritike identifikon kohën minimale për të përfunduar projektin.
Nëse ndonjë aktivitet në rrugën kritike është shkurtuar ose zgjatur, koha e
projektit do të shkurtohet ose të zgjatet në përputhje me rrethanat.
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Nëse mundet të shpejtohen disa aktivitete duke shpenzuar resurse të
ndryshme , të vetmet aktivitete që duhet të përshpejtohen janë aktivitetet
kritike.
Mos harxhoni resurse për aktivitetet jo kritike , sepse nuk do ta shkurtojnë
kohën e projektit.
Slack-u i takon shtegut kritik [83].

6.4.4 PERT për situata të pasigurta

Deri më tani, koha për realizimin e një projekti mund të vlerësohet me siguri
relative, me besim të plotë. Për shumë situata kjo nuk është e mundur, p.sh. gjatë
kërkimit, zhvillimit dhe projekte të reja etj. Për këtë rast krahas CPM përdorim edhe
PERT me qëllim që për dukuri të vështira ku nuk mund të parashikohet me siguri koha
e realizimit të projektit të jepet një kohë probabilistike për realizimin e projektit. Për
PERT përdoren dukuri matematikore, gjegjësisht formula probabilistike për gjetjen e
kohërave të nevojshme për llogaritjen e PERT. Ndër ato formula në të rëndësishme
janë:
m= koha më e pëlqyer, a = koha optimiste, b = koha pesimiste, Vlera e pritur (TE)
ose µ = (a + 4m + b) /6 , Varianca σ2 = ( ( b – a) / 6 ) 2 ,Std Devijimi (δ) = SQRT
(V).
Kur ne i dimë formulat për këto kohëra , ne mund të ndërtojmë tabelën më poshtë
të cilat do të na nevojiten për të ndërtuar më vonë rrjetin e PERT për të gjetur rrugën
kritike.
Tabela 15: Tabela e llogaritur për konstruktimin e PERT

Aktiviteti

Varësia

Koha
Optimiste
a

Koha
më
e
pëlqyer

Koha
pesimiste
(b)

Vlera
e
pritur
µ

Varianca

S. Dev

σ2

δ

(m)

A

/

1

2

3

2

0.11

0.33

B

A

1

5

9

5

1.78

1.33

C

A,B

1

2

3

2

0.11

0.33

D

A

1

2

3

2

0.11

0.33

E

A,D

1

4

7

4

1.00

1.00

F

A,B

2

2

8

3

1.00

1.00

G

D,E

4

4

4

4

0

0

H

B,F,G

1

4

7

4

1.00

1.00

I

C,E,F,H

1

2

3

2

0.11

0.33

J

H,I

1

2

9

3

1.78

1.33
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Ngjashëm sikurse tek CPM edhe tek PERT do të tregojmë metodën se si do ta
shprehim PERT, për arsye se siç cekëm më lartë ka shumë mënyra se si paraqitet një
gjë e tillë.

Figura 42: Forma e paraqitjes së rrjetës së PERT

Edhe gjatë ndërtimit të PERT ne veprojmë në të njëjtën mënyrë siç vepruam me
CPM vetëm se me një dallim të vogël, për gjetjen e shtegut kritik nuk bazohemi në
kohëzgjatjen e aktiviteteve siç vepruam me CPM, por këtu rol të rëndësishëm luan µ
(vlera e pritur), sepse gjetja e shtegut kritik bëhet duke u bazuar në µ (vlerën e pritur).
Me këtë rast duke u bazuar në figurën 7 ( formën për paraqitjen e PERT) dhe të dhënat
në tabelën 3, PERT do të paraqitet si më poshtë:

Figure 43: Rrjeta e PERT dhe shtegu kritik

Ngjashëm sikurse me CPM, shohim nga figura se kemi më shumë rrugë për të
arritur deri tek zgjidhja , të cilat rrugë janë :
A-B-C-Dummy-I-J = 14
A-B-F-H-I-J = 20
A-B-Dummy-I-J =13
108

A-D-E-G-H-I-J = 22
A-D-E-Dummy-I-J = 14
Megjithatë ne kemi zgjedhur rrugën më të gjatë , i cili njëkohësisht paraqet
shtegun kritik (kohën më të shkurtër për përfundimin e projektit), dhe ajo rrugë është
A-D-E-G-H-I-J = 22.
Pasi kemi ndërtuar rrjetin e PERT, ne mund të ndërtojmë një tabelë ku ne mund të
gjejmë LS (latest start), ES (earliest start),slack-un dhe cili aktivitet është kritik në
mënyrë të ngjashme si vepruam me CPM.
Tabela 16: Tabela e detajuar për çdo aktivitet (LS, ES, Slack, Kritik)

Aktiviteti

LS (latest start)

ES (earliest start)

Slack

Kritik

A

0

0

0

Po

B

2

2

0

Po

C

9

7

2

D

2

2

0

Po

E

4

4

0

Po

F

9

7

2

G

8

8

0

Po

H

12

12

0

Po

I

16

16

0

Po

J

19

19

0

Po

Në tabelën e mësipërme ne kemi shfaqur në formë të detajuar për çdo aktivitet të
ndërmarr për realizimin konkret të kornizës për renditje dhe përzgjedhje të ueb
shërbimeve, ku Aktivitetet janë shënuar me shkronja nga A deri më J, ndërsa koha më e
vonshme e fillimit është shënuar me LS, ndërsa koha më e hershme e fillimit është
shënuar me ES, njëkohësisht janë paraqitur të dhëna për plogështinë (slack) si dhe për
vetinë kritike të çdo aktiviteti.
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6.5 Diskutim
Shkenca kompjuterike ka bërë hapa të mëdha që kur filloi të njihej si një disiplinë
e veçantë akademike në vitin 1960. Problemet më të mëdha që kanë trajtuar shkencat
ishin vetëm probleme të jetës së përditshme të njerëzve, për tu mundësuar atyre sa më
lehtë dhe sa më shpejt ti zgjidhin sfidat. Në pikëpamjen e problematikës së parashtruar
në kapitullin VI janë bërë hulumtime të shumta.
Orari për kompletimin e një projekti ose sistemi softuerik është i një rëndësie të
veçantë për shitësit e softuerit dhe klientëve të tyre, prandaj në këtë punim ne kemi
përdorur teknikën CPM / PERT për të shprehur matematikisht rrugën kritike dhe
kohëzgjatjen për çdo aktivitet në rrjetin e krijuar të nyjeve. Më konkretisht, ne jemi
përpjekur për të modeluar një rrjet për zbatimin e një kornize (framework-u) që do të
radhit shërbimet në mënyrë shumë efektive dhe të saktë, modeli i së cilës është
propozuar në konferencën CIIT2014. Në të ardhmen do të mundohemi që të paraqesim
edhe metoda dhe mënyra të tjera në lidhje me shërbimet, me qëllim që klientët të njihen
më afër me metodën dhe mënyrën e qasjes së tyre.
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KAPITULLI VII

“Një makinë mund që të bëjë
punën e 50 njerëzve të
zakonshëm. Asnjë makinë nuk
mund të bëjë punën e një njeriu të
jashtëzakonshëm” –
Elbert Hubbard
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VII. Implementimi i Prototipit
Ky kapitull në vete ngërthen implementimin praktik të një Ueb Udhëzuesi Turistik,
i cili është i kompozuar nga ueb shërbime të shumta, respektivisht është aplikuar
koreografia e ueb shërbimeve. Pas të gjithë këtyre shpjegimeve mbi ueb shërbimet dhe
mbi protokollet e kryesore që e bënë të mundur komunikimin e kësaj teknologjie me
aplikacionet apo klientët, tani është momenti i duhur për të zbatuar në praktikë pjesën
teorike të shpjeguar në kapitujt paraprak.
Ky kapitull jep një përshkrim të detajuar mbi procesin e zhvillimit të mjedisit të
Ueb Udhëzuesit Turistik. Këtu shpjegohet krijimi i ueb shërbimeve duke përdorur
gjuhën e programimit NET C #, E-R diagramet për të modeluar bazat e të dhënave duke
përdorur ConceptDraw Pro dhe krijimin e tri bazave të të dhënave në SQL Server, të
cilat do të lidhen me ueb shërbimet për të shkëmbyer të dhënat dhe për të bërë backup,
njëkohësisht do të përshkruhet pjesa e klientit të ueb aplikacionit e cila konsumon ueb
shërbimet dhe shumë diskutime mbi metodën e koreografisë së Ueb Udhëzuesit
Turistik.
Ideja që qëndron prapa Ueb Udhëzuesit Turistik është që praktikisht të zbatojë ueb
shërbimet në një ueb aplikacion, me qëllim që të vërtetojmë se si koreografia mund të
zbatohen në sisteme heterogjene të informacionit. Është gjithashtu e nevojshme që të
kemi njohuri në bazat e të dhënave, për shkak se ne do të krijojmë tre baza të të
dhënave të cilat do të jenë të ndërlidhura nëpërmjet vargjeve me tre ueb shërbimet
përkatëse me qëllim të shkëmbimit dhe ruajtjes së të dhënave në formë të strukturës
XML si dhe në një SMB (Sistemet për Menaxhim me Bazat) ose anglisht DBMS
(Database Management System).

7.1 Mjetet e përdorura
Eclipse Indigo SR1 – është platformë që mundëson programimin JAVA, mirëpo
ka përparësi sepse mundëson zgjerimin e platformës, duke shtuar kod burimor për
modelime ose programime të llojeve të tjera. Ne kemi shtuar librarinë e modelimit
SRML, me qëllim që të modelojmë kompozimin e ueb shërbimeve.
SQL Server - është përdorur për të krijuar bazat e të dhënave, që përmbajnë disa
tabela për të ruajtur të dhënat, si dhe për të bashkëvepruar me ueb shërbimet të cilat do
të krijohen më vonë. Duke përdorur SQL serverin, ne do të krijojmë tre baza të të
dhënave, edhe atë për: Teatrin, Stacionin e Autobusëve dhe Rezervimin e Hotelit që do
të jenë pjesë e Ueb udhëzuesit turistik, për më tepër, do të shpjegojmë të gjitha
relacionet në mes tabelave të çdo baze të dhënash duke përdorur Diagramet e Bazës së
të dhënave të krijuara në serverin SQL 2008. Gjithashtu indeksimi i atributeve të
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ndryshme në tabela të caktuara do të mundësojë gjetjen e shpejtë të rezultateve që na
nevojiten.
Inkscape – është një mjet i hapur dhe pa pagesë, i cili mundëson dizajnimin e
figurave dhe grafikeve të ndryshme, njihet si mjet për grafik vektoriale të zgjeruar.
Visual Studio - Në këtë platformë, janë të përfshira disa gjuhë programimi, por ne
do të përdorim platformën NET dhe gjuhën e programimit C #, me kornizën e punës
NET 3.5 për të koduar ueb shërbimet për: Stacionin e Autobusëve, Teatrin dhe
rezervimet e Hotelit. Gjithashtu pjesa e aplikacionit të klientit do të kodohet duke
përdorur gjuhën e programimit C # gjuhë për të konsumuar ueb shërbimet brenda
aplikacionit.
Flash Effect Maker – ky mjet është përcaktuar për të krijuar efekte flash. Duke
përdorur këtë vegël ne do të përgatisim një galeri të bukur flash për qytetin e Tetovës,
të cilin më vonë do ta implementojmë në ueb udhëzuesin turistik.

7.2 Llojet e Përdoruesit
Për krijimin e Aplikacionit të Ueb Udhëzuesit Turistik, ne definojmë tre përdorues:
Ofruesi i ueb shërbimeve – ky është koduesi i ueb shërbimeve. Duke koduar ueb
shërbimet për stacionin e autobusëve, teatrin dhe rezervimin e hotelit, më pas ky proces
mundëson që ueb klienti ti konsumojë ato.
Klienti i ueb shërbimeve – ky është pronari i aplikacionit të ueb udhëzuesit
turistik, i cili për momentin është vetëm aplikacion informativ dhe ka nevojë për ueb
shërbimet e përcaktuara nga ofruesi i ueb shërbimeve për t'i konsumuar ato, duke
përdorur një kod të veçantë dhe duke i shtuar aplikacionit ueb referenca.
Vizitorët – ky lloj i përdoruesit mund të kërkojë vetëm një ueb metodë të veçantë,
për shembull: Ai / ajo mund të kërkojë për një orar autobusi në një destinacion të
caktuar, ose për aktorët që luajnë në një shfaqje të caktuar, ose për një dhomë, çmimet e
disa hoteleve.

7.3 Hyrjet/Daljet e sistemit
Hyrjet, të dhënat e sistemit janë të gjithë informacionet që kërkohen në lidhje me
aktivitetet e teatrit (zhanret, dramat, drejtorët që udhëheqin dramat në teatër, aktorët që
punojnë në drama të ndryshme), aktivitete të stacionit të autobusëve duke përfshirë
drejtimet, bazat nga ku nisen autobusët, oraret etj, Hoteli (dhomat, çmimet,
konsumatorët etj). Me fjalë të tjera, të gjitha të dhënat do të ruhen në bazën e të
dhënave të aplikacionit të Ueb udhëzuesit Turistik.
Si rezultat ose daljet e sistemit, do të jenë të gjitha të dhënat statistikore të
nevojshme, duke përfshirë edhe ato të orareve të autobusëve të ndryshëm, nivelin e
dhomave, çmimet, dramat të cilat do të ndodhin në teatër, të gjitha informatat që
vizitorët janë të interesuar ti dinë.
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7.4 Koncepti i bazës së të dhënave
Progresi i ruajtjes së të dhënave në bazën e të dhënave ka historinë e vet. Në vitin
1970, Edgar "Ted" Codd, një matematikan i punësuar në IBM, shkroi një artikull, ku
bëri një revolucion rreth mënyrës se si ruhen të dhënat sot në bazën e të dhënave, ai
ishte shpikësi i modelit relacional dhe ai ishte i pari që futi konceptin e normalizimit, si
një mënyrë semantike duke siguruar që një strukturë e bazës së të dhënave të jetë e
përshtatshme për pyetësor (query) për qëllim të përgjithshëm. Një bazë e të dhënave në
lëmin e shkencave kompjuterike, konsiderohet se është çdo mbledhje e organizuar e të
dhënave.
Për të kuptuar se çfarë koncepti kanë dizajnimet e bazës së të dhënave, ne duhet të
kuptojmë dallimin në mes të dhënave dhe informacionit. Të dhënat mund të definohen
në shumë mënyra. Shkenca kompjuterike i përcakton të dhënat si informacion i
papërpunuar. Informacioni është e dhënë që është organizuar dhe komunikuar në
mënyrë koherente dhe kuptimplotë. E dhëna është konvertuar në informacion, dhe
informacioni është konvertuar në njohuri. Njohuria është informacion i vlerësuar dhe i
organizuar në mënyrë që ajo mund të përdoret me qëllim. Baza e të dhënave është e
nevojshme për shkak se ajo mban regjistrime të: klientëve, stafit, vullnetarëve,
aktiviteteve dhe ndërhyrjeve, mban rekordet e shitjeve, aktivitetet teatrore, ngjarjet e
stacioneve të autobusëve, kryen hulumtime etj.
Thënë shkurt, baza e të dhënave është një koleksion i organizuar i të dhënave. Një
sistem i për menaxhim të bazës së të dhënave (DBMS), të tilla si Access, FileMaker,
Lotus Notes, Oracle apo SQL Server siguron mjetet softuerike që na ofron mundësi për
të organizuar të dhënat në mënyrë fleksibile. Këto sisteme të menaxhimit përfshijnë
mjetet për të modifikuar, shtuar apo për të fshirë të dhënat nga baza e të dhënave, të
bëjnë pyetje (ose pyetësor) për të dhënat e ruajtura në bazën e të dhënave dhe të
përgatisë raporte duke përmbledhur përmbajtjet e përzgjedhura [84].

7.5 E-R Diagrami për Teatrin, Linjat e autobusëve dhe Rezervime
Hoteli
Është vlerësuar se më shumë se 80% e të gjitha aplikacioneve kompjuterike janë të
orientuar dhe të lidhur me bazë të të dhënave. Kjo sigurisht që është e lehtë për ta
besuar. Në fund të fundit, një bazë e të dhënave mund të jetë një mjet i fuqishëm për të
bërë pikërisht atë që programet kompjuterike e bëjnë më së miri: ruan, manipulon, dhe
shfaq të dhënat [85].
Në vitin 1976, Chen ka zhvilluar modelin Entity-Relationship (ER), një model i
nivelit të lartë të të dhënave që është i dobishëm për zhvillimin e një dizajni konceptual
për një bazë të dhënash. Krijimi i diagramit ER, i cili është një nga hapat e parë në
dizajnimin e një baze të dhënash, që ndihmon projektuesin për të kuptuar dhe për të
specifikuar komponentët e dëshiruar të bazës së të dhënave dhe marrëdhëniet ndërmjet
këtyre komponentëve. Një model ER është një diagram që entitete ose "artikuj”,
marrëdhëniet mes tyre, dhe atributet e entiteteve dhe marrëdhënieve [86].
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Së pari ne do të fillojmë së dizajnuari diagramin ER të bazës së të dhënave për
stacionin e autobusëve. Një shpjegim shtesë mbi atë se pse ne e bëjmë projektimin e tre
bazave të të dhënave është për shkak se ne do të krijojmë tre ueb shërbime, me qëllim
për të krijuar një të ashtuquajtur ueb aplikacion të koreografisë, i cili do të jetë i përbërë
nga disa ueb shërbime, ku secili prej tyre është i lidhur me bazat përkatëse të të dhënave
duke përdorur string (vargje).

Figure 44: E-R Diagrami për Stacionin e Autobusëve [24]

ER Diagrami i mësipërm është krijuar duke përdorur ConceptDrawPro. Siç mund
të shihet nga figura e mësipërme entitetet e përcaktuara për këtë bazë të dhënash janë:
BusCompany, Bus, BusSchedule, BusType, Places dhe Users. Entitetet mund të ndahen
në dy grupe kryesore: entitetet e pavarura dhe entitete të dobëta. Në diagramin tonë ER, të gjitha entitetet janë të pavarura përveç BusSchedule i cili është i varur nga Place,
sepse nuk mund të ketë orar të autobusëve nëse nuk ekzistojnë vendet se ku do të
shkojë në atë orar autobusi i caktuar, e njëjta vlen edhe për BusType në relacion me
entitetin Bus. Për më tepër, një entitet i dobët është një entitet që duhet të përcaktohet
nga një ndërlidhje nëpërmjet të të ashtuquajturit foreign key (çelës i huaj), pasi ai entitet
si i vetëm me atributet e përkatëse nuk mund të identifikohet në mënyrë unike. Një
entitet i dobët hartohet si në vijim
vijon:

, përderisa një entitet i pavarur hartohet si

.

Tani, ne ua hedhim një shikim atributeve të cilat i përshkruajnë entitetet përkatëse
për të dhënat e stacionit të autobusëve:
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BusCompany – ID (Çelësi Primar), që domethënë se është i identifikuar në
mënyrë unike, CompanyName, Telephone, City, ContactPerson.
BusSchedule – ID (Çelësi Primar), Hour, BusCompanyID (Çelësi i jashtëm), që
domethënë se aty ka një lidhje me një tjetër tabelë që përmban ID e kompanisë së
autobusëve, TypeID (Çelësi i jashtëm), Note (atribut i shumëvlerësuar), që do të thotë
ai mund të ketë më shumë se një vlerë, BusID (Çelësi i huaj).
Places – ID (Çelësi primar), Destination.
Bus – ID (Çelësi Primar), Name, NrSeats, HasTV, HasAirConditioning, HasMeal,
HasSleeper, Status.
BusType – ID (Çelësi Primar), Name, Description.
Users – Username (Çelësi primar), Passwd, Name, Surname, Permission.
Duke u bazuar në ER diagramin e mësipërm, ne mund të vazhdojmë me krijimin e
tabelave që korrespondojnë me këtë bazë të dhënash duke përdorur SQL Server, i cili
mundëson lidhjen e tabelave duke përdorur procesin e relacioneve dhe njëkohësisht
duke përcaktuar kardinalët (shumësin) mes tabelave.
Relacionet ilustrojnë se si dy entitete kanë mundësi të ndajnë informata në
strukturën e bazës së të dhënave. Në rastin tonë, ne kemi katër relacione të përcaktuara
në mesin e entiteteve. Entitetet BusCompany dhe BusSchedule janë në relacion me
njëri-tjetrin, pasi që këtu ka një çelës të huaj të ID së BusCompany që mundëson
lidhjen direkt me tabelën BusSchedule. Relacioni përkatës quhet: "schedules" (bën
orarin), për shkak se një kompani autobusësh mund të bëjë një orar për autobusët e tyre
për të arritur në destinacione të ndryshme. Kardinaliteti në mes këtyre dy tabelave është
një- me- shumë, që do të thotë se një Kompani autobusësh mund të bëjë shumë orare të
autobusëve.
Relacioni i dytë është në mes të Bus dhe BusSchedules, e cila është quajtur
"appoints", sepse një orar autobusësh emëron një orë të caktuar për një autobus të
caktuar. Kardinaliteti i kësaj marrëdhënieje është gjithashtu një-me-shumë, që do të
thotë se një autobus mund të ketë orare të ndryshme gjatë ditës.
Relacioni i tretë është quajtur "contains" dhe është në lidhje me BusSchedule dhe
BusType, që do të thotë se linja e orarit tregon cilët autobusë do të përfshihen.
Kardinaliteti i kësaj marrëdhënie është është një-me-shumë. Relacioni i katërt dhe i
fundit për bazën e të dhënave të Linjës së autobusëve emërohet si “is_at”, mes entitetit
BusSchedule dhe entitetit Places, që domethënë se një orar përcaktohet për një vend të
caktuar në kohë të njëjtë. Kardinaliteti mes këtyre dy subjekteve është një - me –një.
Tani, le tu hedhim një shikim tabelave të dizajnuara në SQL Server:
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Figure 45: tabela Bus në SQL Server

Nga figura më lartë, ne mund të shohim tabelën e autobusëve me atributet dhe
llojet e të dhënave përkatëse, ku ID-në e kemi definuar si tërësi, numër i plotë,
përderisa atributin e emrit si nvarchar (20), që domethënë se emri mund të regjistrohet
me karaktere të madhësisë deri 20 dhe të përmbajnë vlerë zero. Ne kemi edhe llojin e të
dhënave bit që nënkupton se këto atribute mund të kenë vetëm dy vlera: 1 dhe 0 (e
saktë ose e pasaktë). Në vijim do të paraqes tabelën e BusCompany me atributet e saj:

Figure 46: Tabela BusCompany në SQL Server

Pasi që tabelat tjera përkatëse në bazën e të dhënave të stacionit të autobusëve janë
projektuar duke u mbështetur tek ER diagrami, të ngjashme me tabelën Bus dhe
BusCompany, ne nuk do të shfaqim pamje nga tabelat e tjera të krijuara në SQL Server
për hir të mospërsëritjes së procesit.

Në vazhdim, ne do të shfaqim E-R diagramin e modeluar enkas për bazën e të
dhënave dedikuar Teatrit:
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Figure 47: E-R Diagrami i Teatrit

Siç mund të shihni në ER Diagramin e lartshënuar, ne kemi definuar tetë entitete të
shoqëruara me atributet e tyre:
Genres – ID (Çelësi primar), Genre dhe Description (atribut me më shumë vlera)
Plays - ID (Çelësi primar), Title, PremierDate, Details (atribut me më shumë
vlera), DirectorID (Çelës i jashtëm), GenreID (Çelës i jashtëm)
Directors – ID (Çelësi primar), FirstName, LastName, Address (atribut me më
shumë vlera), Phone, Notes (atribut me më shumë vlera).
PlaysPeriod – ID (Çelësi primar), Session, FromDate, ToDate.
Events – ID (Çelësi primar), PlayID (Çelës i jashtëm), Date and PlaysPeriodID
(Çelës i jashtëm).
ActorPlay – ActorID, PlayID, EventID. Ky quhet entitet i dobët, sepse definohet
nga çelësat e huaj dhe nuk mund të identifikohet në formë unike nga atributet e veta.
Actors – ID (Çelësi primar), FirstName, LastName, Address (atribut me më shumë
vlera), Phone dhe Notes (atribut me më shumë vlera).
Users – Username (Çelësi primar), Password, Name, Surname, Permission.
Në këtë E-R diagram ne përmes tabelave kemi definuar shtatë relacione: have,
supervised, belong, consists of, set_date, participates dhe play.
Le t‟u hedhim një shikim tabelave të krijuara në SQL Server në lidhje me
diagramin E-R që korrespondon me bazën e të dhënave teatrore.
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Figure 48: tabela ActorPlay si entitet i dobët

Tabela e mësipërme ActorPlay paraqet atributet përkatëse: ActorID, PlayID dhe
EventID, ku të gjitha këto paraqiten si çelësa të jashtëm të cilat ndihmojnë relacionin
dhe lidhjen me tabelat tjera, ku këto atribute janë si çelësa primar.

Figure 49: Tabela Actors dhe atributet përkatëse

Tabela e mësipërme tregon atributet e tabelës Actors, ku shumica e tyre janë të
tipit nvarchar (20) dhe e kanë të përzgjedhur fushën Allow nulls, që nënkupton se këto
fusha mund që të ngelin edhe të zbrazëta në qoftë se shfrytëzuesi nuk dëshiron që ti
plotësojë me të dhëna.
Ne kemi krijuar të gjitha tabelat dhe kemi dizajnuar diagramet e të tre bazave të të
dhënave, si dhe kemi lidhur relacionet mes tabelave në SQL Server, por nuk do ti
shfaqim të gjitha në disertacion. Për çdo bazë të të dhënave ne do të shpalosim vetëm
nga dy tabela së bashku me të dhënat përkatëse në to.
Në vazhdim ne do të paraqesim dy tabela të tjera që janë pjesë e bazë së të dhënave
për Rezervime hoteli, të cilat janë aplikuar në SQL Server:

Figure 50: Tabela Reservations dhe atributet përkatëse
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Figure 51: Tabela CheckIn dhe atributet përkatëse

Në vazhdim do të paraqesim E-R diagramin për bazën e të dhënave për Rezervim
Hoteli:

Figure 52: E-R diagrami i bazës së të dhënave për Rezervime Hoteli

Sa i përket E-R diagramit të lartshënuar mund të konstatojmë se ai përmban 7
entitete dhe 7 relacione mes këtyre entiteteve. Njëkohësisht ne mund të vërejmë
kardinalitetin mes entiteteve të ndryshme, ku shumësi ose kardinaliteti mes këtyre
entiteteve është 1 me shumë.
Vlen të theksohet se SQL Serveri ofron opsione të ndryshme, duke filluar nga
diagramet e bazës së të dhënave, procedurat e ruajtura, pamjet e sistemit, pyetësorët,
raportet, indeksimin dhe shumë opsione të tjera të rëndësishme për një bazë të të
dhënave. Shumicën prej këtyre opsioneve ne i kemi aplikuar në bazat tona të krijuara.
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7.6 Implementimi i indeksimit dhe matja e planit të ekzekutimit
Pasi që të dhënat janë të ruajtura në bazë të të dhënave dhe janë të transportuara
direkt nga ueb shërbimet, ka raste kur ne kemi nevojë që të marrim informata të veçanta
nga bazat e të dhënave, si psh. Nga baza e stacionit të autobusëve, mund që të kemi
nevojë të dijmë se sa autobusë ka me mbi 50 ulëse, ose autobusët të cilët kanë televizor,
autobusët që janë për destinacione të gjata dhe që kanë ushqim etj. Optimizuesi i
pyetjeve është i rëndësishëm kur duam që të analizojmë koston e planit ekzekutiv dhe
për të përzgjedhur planin me kosto më të ulët [87]. Vlen të theksohet se optimizuesi i
pyetjeve më shpesh zgjedh planin më të efektshëm të përmbarimit. Megjithatë, mund të
ketë situata kur plani i predispozuar i përmbarimit nuk kryhet siç pritet. Ky rast lind kur
ne nuk japim pyetje me të gjitha informatat vitale që duhen për të kryer zgjidhjen më të
mirë, dhe nganjëherë kjo ndodh për shkak të mungesës së optimizuesit të pyetjeve.
Aktivitetet apo funksionet e motorit të ekzekutimit zbatohen nga operatorët që mund të
klasifikohen si operatorë logjik dhe fizik. Në rast se merremi me një operator logjik,
zbatimi mund të bëhet duke përdorur ndonjë nga bashkimet me operatorët fizik si
mëposhtë: Nested Loops Join, Merge Join dhe Hash Join. Në vijim, ne do të
përfaqësojmë një pyetje të sintaksës (query) së bazës së të dhënave të krijuar enkas për
këtë prototip, respektivisht bazën e të dhënave për stacionin e autobusëve, e cila përdor
“inner join” pyetësorin për të kombinuar tre tabela të ndryshme, të cilat do të sigurojnë
informata specifike nga administratori i bazës së të dhënave:
Select b.attribute1 as A, b.attribute2, c.attribute1 as B,
s.attribute1 as C
from entity bus b
join schedule s on s.attribute2=b.attribute3
join company c on c.attribute3=b.attribute4
where c.attribute1=‟record‟
and s.attribute1>INT

Pasi që ne të kemi ekzekutuar këtë pyetësor, ne kemi nevojë për të parë të gjitha
detajet në lidhje me ekzekutimin e përkatës. Ne duhet të përcaktojmë operatorët fizik,
logjik dhe koston që ata e marrin kur janë zbatuar dhe ekzekutuar. Është e rëndësishme
të përmendet se çdo nyje tregon informacion Tooltip kur kursori është i vendosur
përmbi, siç është përshkruar në figurën 53. Jo të gjitha nyjet në planin grafik të
përmbarimit përmbajnë artikuj ndihmës të përshkruar këtu.
7.6.1 Implementimi

Për të zbatuar optimizmin e pyetësorit (query), së pari neve do të na nevojitet të
shfaqim “Estimated Execution Plan” për pyetësorin, siç shihet në figurën në vazhdim:
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Figure 53: Plani i matur ekzekutiv për pyetësorin e lartshënuar

Siç mund të shohim nga figura më lartë që korrespondon me planin e ekzekutimit
të pyetësorit, janë përfshirë operatorët e mëposhtëm: operatori Match Hash me kosto
62 % të cilat kryejnë Inner Join operacion logjik. Më pas konstatojmë që operatori
Nested Loops ka kosto 0 % dhe kryen operacionin logjik Inner Join, ndërsa Clustered
Index Scan i cili është operator special për çelësat primar të tabelës Bus merr pjesë me
11% të kostos, ky proces skanon indeksin e grupimit specifik për ID-në e tabelës
përkatëse. Duke marrë parasysh operatorët e skanimit, klasifikimi është diçka që duhet
të merret në konsideratë, sepse kur të dhënat në një indeks janë ruajtur në formë të
renditur, duke përdorur një Clustered Index Scan nuk do të thotë se ky operacion
përcakton se rezultatet do të klasifikohen, përveç nëse ky proces është i nevojshëm
gjerësisht. Kostoja e Clustered Index Scan për ID të tabelës BusSchedule ka një kosto
prej 11%. Nga ana tjetër operatori Clustered Index Seek dedikuar çelësit primar të
tabelës BusSchedule kap një kosto prej 15%. Një Index Seek nuk e skanon indeksin e
tërë, por ai navigon strukturën e indeksit B-tree me qëllim që me shpejtësi të gjejë një
ose më shumë të dhëna. Clustered Index Scan është një operator logjik dhe fizik. Nëse
ne vlerësojmë shpenzimet e të gjithë operatorëve ne mund të perceptojmë që kostoja
totale e këtij ekzekutimi të pyetësorit është 100 %. Secila nga nyjet tregon informacion
Tooltip kur kursori është i theksuar në të. Tani mund që të shohim të gjitha kostot për
çdo nyje dhe operator të brendshëm të tyre.
7.6.1.1 Kosto e ekzekutimit për çdo nyje

Në modelin MPE (Matja e Planit të Ekzekutimit) ose anglisht “Estimation of
Execution Plan” ekzistojnë operatorë të ndryshëm që përcaktojnë funksionet dhe koston
që ata posedojnë për një pyetje (query) të veçantë që duhet të ekzekutohet [22, 23, 24].
Gjithashtu, është e mundur që këto operatorë të ekzekutohen në mënyrë paralele, të
cilët janë përfaqësuar me dy shigjeta në drejtim të njëjtë. Në rastin tonë studimor nuk
shfaqen të gjithë operatorët, ekzistojnë edhe operatorë të tillë si: Operatorët Aritmetikë
të të shprehurit, të cilët llogaritin një vlerë të re nga vlerat ekzistuese në një rresht,
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operatori “Assert” i cili verifikon një kusht të caktuar, operatori “Clustered Index
Delete” që fshin rreshtat nga indeksi i grupimit i cili është i specifikuar në kolonën e
ekzekutimit të planit të pyetjeve.
Në tabelën 10 perceptohet kostoja e matjes SELECT e cila është 0 %, me
madhësinë e planit të keshit (Cached) 32 B, që tregon kostot e vlerësimit të zbatuar në
një rresht. Për më tepër, në tabelën 11 operatori HASH ndërton një tabelë hash duke
njehsuar vlerën e hash për çdo rresht nga të dhënat e mbledhura të saj. Vlerësimi i Hash
Match ( Inner Join ) përfshin 62% të ekzekutimit të pyetjes. Në të njëjtën tabelë, ne
mund të rifitojmë vlerësimin e kostos së CPU që është 0178071.
Në tabelën 12, është treguar operatori i Mbivendosjes Unazore (Nested Loops) që
kryen operacion logjik të bashkimit të brendshëm me një kosto prej 0%. Nested Loops
kryen një kërkim në tabelën e brendshme për çdo rresht të tabelës së jashtme, zakonisht
duke përdorur një indeks. SQL Serveri në bazë të kostove të parashikuara, vendos nëse
duhet që të klasifikohen hyrjet e jashtme me qëllim të përmirësimit të lokaliteteve të
kërkimet në indeks mbi hyrjeve të brendshme [88].
Tabela 17: Kostoja e matjes së Selektimit: 0%

Cached plan size
Estimated operator cost
Estimated subtree cost

32 B
0 (0%)

0.0288183

Estimated number of rows

1

Tabela 18: HASH MATCH (INNER JOIN) COST: 62%

Physical Operation

Hash Match

Logical Operation

Inner Join

Estimated I/O Cost

0

Estimated CPU Cost

0.0178071

Estimated Number of Executions

1

Estimated Operator Cost

0.0178129 (62%)

Estimated Subtree Cost

0.0288183

Estimated Number of Rows

1

Estimated Row Size

62 B

Node ID

0
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Tabela 19: NESTED LOOPS (INNER JOIN) COST: 0%

Physical Operation

Nested Loops

Logical Operation

Inner Join

Estimated I/O Cost

0

Estimated CPU Cost

0.0000334

Estimated Number of Executions

1

Estimated Operator Cost

0.0000373 (0%)

Estimated Subtree Cost

0.0077179

Estimated Number of Rows

1

Estimated Row Size

56 B

Node ID

1

Tabela 20: CLUSTERED INDEX SCAN (PK_BUS) COST: 11%

Physical Operation

Clustered Index Scan

Logical Operation

Clustered Index Scan

Estimated I/O Cost

0.003125

Estimated CPU Cost

0.0001658

Estimated Number of Executions 1
Estimated Operator Cost

0.0032908 (11%)

Estimated Subtree Cost

0.0032908

Estimated Number of Rows

8

Estimated Row Size

43 B

Ordered

False

Node ID

2

Në tabelën 13 dhe 15, është treguar operatori Clustered Index Scan që skanon
indeksin e grupimit që është specifikuar në kolonën e Argumentimit në planin e
ekzekutimit të pyetjeve. Në çastet kur një predikat opsional (WHERE):() është i
pranishëm në atë rast vetëm rreshtat që plotësojnë këtë predikat kthehen si rezultat.
Është gjithashtu e rëndësishme të bëhet dallimi mes hetimit (scan) dhe kërkimit (seek).
Një hetim në vetvete lexon një strukturë të tërë që mund të jetë një grup, një grupim
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indeksi ose një jo-grupim indeksi, ndërsa indeksi i dhënë në një mënyrë efikase rinxjerr
informacion të rreshtave nga një indeks. Në një grupim indeksi, ne kemi të dhëna të
renditura logjikisht me ndihmën e çelësit clustering (grupim), në kundërshtim me
grupimin i cili të gjitha kolonat e tabelës dhe të dhënat e përkatëse nuk i ka të renditura
në mënyrë të njëjtë. Përveç kësaj, tabela 14 tregon vlerësimin e indeksit të grupimit,
duke indeksuar çelësin primar të tabelës BusCompany me një kosto prej 15% të planit
të përgjithshëm të ekzekutimit të pyetjeve.
Tabela 21: CLUSTERED INDEX SEEK (PK_BUSCOMPANY) COST:15%

Physical Operation

Clustered Index Seek

Logical Operation

Clustered Index Seek

Estimated I/O Cost

0.003125

Estimated CPU Cost

0.0001581

Estimated Number of Executions 8
Estimated Operator Cost

0.0043898 (15%)

Estimated Subtree Cost

0.00438

Estimated Number of Rows

1

Estimated Row Size

26 B

Ordered

True

Node ID

3

Tabela 22: CLUSTERED INDEX SCAN (PK_BUSSCHEDULE_1) COST: 11%

Physical Operation

Clustered Index Scan

Logical Operation

Clustered Index Scan

Estimated I/O Cost

0.003125

Estimated CPU Cost

0.0001625

Estimated Number of Executions 1
Estimated Operator Cost

0.0032875 (11%)

Estimated Subtree Cost

0.0032875

Estimated Number of Rows

1.5

Estimated Row Size

21 B
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False

False

Node ID

5

Mangësia e SQL mund të jetë çështja e të qenit një gjuhë deklarative dhe merret
me përkufizimin e asaj se cilat të dhënat të tërhiqen nga baza e të dhënave, në vend se
të përshkruajë se cilat të dhëna duhet të sforcohen [89]. Optimizuesi i pyetjeve merret
me analizën e disa planeve të ekzekutimit për një pyetje të caktuar, për më tepër ai
vlerëson koston e çdo operatori të këtyre planeve, më pas ai zgjedh planin më të mirë të
mundshëm që do të jetë më i lirë ndër zgjedhjet e mundshme. Ndonjëherë plani i
ekzekutimit nuk mund të performoj ashtu siç kemi pritur për shkak të vështirësive
(bottlenecks) të performancës së sistemit tonë e cila ndikon në ekzekutimin e pyetjeve.
Për t'iu përgjigjur pyetjeve në lidhje me shpejtësinë e ekzekutimit të pyetjeve, ose në
qoftë se indeksi është në përdorim, përgjigja e duhur është ndoshta e ndryshme në raste
të veçanta, por për të arritur një përgjigje, ne duhet të shikojmë planin e ekzekutimit.
Në këtë seksion, ne kemi analizuar se si optimizuesit dhe makina e deponimit punojnë
së bashku për të sjellë të dhënat nga pyetjet e parashtruara. Këto operacione janë të
përfshira në vlerësimin e ekzekutimit të planit (estimated execution plan) dhe në planin
aktual të ekzekutimit.

7.7 Qasja jonë
Në këtë seksion për lexuesit do të ofrojmë mundësinë për tu njohur më për së
afërmi me procedurën e krijimit (kodimit) të ueb shërbimeve duke përdorur ASP.NET
(C #). Krijimi i një Ueb shërbimi në Visual Studio është i ngjashëm me krijimin e një
Ueb faqe. Gjithashtu, ekziston mundësia e përdorimit të mjetit për zhvillim të ueb
shërbimeve të quajtur Microsoft Visual Web Developer, ku komponentët zhvillohen
dhe ekzekutohen në kompjuterin lokal ose në një direktorium lokal apo të jashtëm siç
është UDDI.26
Për më tepër, në këtë kapitull ne do të tregojmë procesin e konsumimit të ueb
shërbimeve të krijuara dhe kodet përkatëse për të thirrur këto ueb shërbime. Për të
kompletuar këtë proces, ne do të kemi nevojë për: IIS (Shërbimet Informative të
Internetit) të instaluar në nivel lokal në makinën tonë kompjuterike dhe versioni .NET
framework 3.5 ose më lartë.
Procedura për krijimin e një ueb shërbimi është si vijon: File -> New -> Web Site > Visual C# ose Visual Basic (ne zgjedhim gjuhën e duhur të programimit që ne duam
të punojmë ) -> ASP.NET Ueb Shërbimet. Më pas ne mund të fillojmë me kodimin e
ueb shërbimeve tona, e cila mund të përmbajë një ose më shumë ueb metoda.

26

Walkthrough: Creating and using an ASP.NET Web Service in Visual Web Development.
[Online] Available: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/8wbhsy70.aspx [Accessed:
23.03.2014]
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7.7.1 Krijimi i Ueb shërbimit për Linjat e autobusëve

Siç kemi përmendur në seksionin e mësipërm të gjitha ueb shërbimet përbëhen nga
një ose më shumë ueb metoda. Në rastin tonë studimor, ne duam të krijojmë një ueb
shërbim të Linjave të Autobusëve, sepse kjo kërkohet nga Ueb Udhëzuesi turistik,
respektivisht klienti ynë. Para se të fillojmë krijimin e ueb metodave, ne duhet të
shqyrtojmë bazat e të dhënave të cilat i kemi definuar në seksionet paraprake (në rastin
konkret i referohemi bazës për Linjat e autobusëve), e cila na lë në dijeni se çfarë lloj i
të dhënave do të transmetohet duke përdorur ueb shërbimet e krijuara. Ueb ynë i krijuar
dhe i kompozuar nga ueb shërbimet, duhet që të ndërlidhet me bazat e të dhënave duke
përdorur tipin e vargut (string).
Në pjesën programuese ekzistojnë edhe librari, të cilat na lejojnë që të përdorim
sintaksën e ueb shërbimeve:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Xml.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Services;
using System.Data.SqlClient;
using System.Data;
Hapi i parë që duhet bërë është krijimi i një relacioni mes bazës së të dhënave dhe
ueb shërbimeve. Në rastin tonë, ne do të lidhim bazën e të dhënave të Linjave të
autobusëve me Ueb shërbimin e Linjave të Autobusëve, ku vargu (stringu) do të
shënohet në pjesën e kodit të ueb shërbimit. Kodi vijues është menduar për këtë qëllim:
public
string
connstring
=
@"Data
Catalog=BusStation;Integrated Security=True";

Source=Festim-PC;Initial

Tani ne fillojmë me krijimin e ueb metodës së parë për këtë ueb shërbim:
[WebMethod]
public void InsertBus (string Name, int NrSeats, Boolean HasTv, Boolean
HasAirConditioning, Boolean HasSleeper, Boolean HasMeal, Boolean Status)
{
SqlConnection conn = new SqlConnection(connstring);
string query = "insert into Bus(Name, NrSeats, HasTV, HasAirConditioning,
HasSleeper, HasMeal, Status) values ('" + Name + "','" + NrSeats + "','" + HasTv + "','"
+ Convert.ToByte(HasAirConditioning) + "','" + HasSleeper + "','" + HasMeal + "','" +
Status + "')";
SqlCommand shto = new SqlCommand(query, conn);
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try
{
conn.Open();
shto.ExecuteNonQuery();
}
catch (SqlException ex)
{
}
finally
{
conn.Close();
conn.Dispose();
shto.Dispose();
}
Kodi i mësipërm është një ueb metodë e cila definon procesin e futjes së një emrit
të një autobusi të ri në përkufizimin e skedarit WSDL, por njëkohësisht edhe në bazën e
të dhënave e cila është e lidhur me këtë ueb shërbim. Funksioni InsertBus përmban
parametrat dhe llojet e tyre, në këtë rast: string Name, int NrSeats, Boolean HasTV,
Boolean HasAirConditioning, Boolean HasSleeper, Boolean HasMeal, Boolean Status.
Më pas, ne krijojmë një lidhje të re SQL, e cila do të na ndihmojë në përpilimin e
pyetësorit (query): SqlConnection conn = new SqlConnection(connstring); Përveç
kësaj, ne parashtrojmë pyetësorin për futjen e parametrave në rendin (sekuencën) e
Autobusit të skedarit WSDL si dhe tabelën e Bus (Autobusët) në bazën e të dhënave
për Linjat e Autobusëve:
string query = "insert into Bus(Name, NrSeats, HasTV, HasAirConditioning,
HasSleeper, HasMeal, Status) values ('" + Name + "','" + NrSeats + "','" + HasTv + "','"
+ Convert.ToByte(HasAirConditioning) + "','" + HasSleeper + "','" + HasMeal + "','" +
Status + "')"; SqlCommand shto = new SqlCommand(query, conn);
Ne përdorim try-catch finally deklaratën me qëllim që të ballafaqohet me gabimet
e mundshme. Një përdorim i zakonshëm i catch dhe finally për arsye të marrjes dhe të
përdorimit të burimeve në një bllok try, dhe më pas të ballafaqohet me raste të
jashtëzakonshme në një bllok catch, si dhe lirimin e burimeve në bllokun finally (final).
Në vazhdim do të paraqesim kodin për azhurnimin e të dhënave të përfshira në
tabelën e Autobusëve dhe ueb shërbimin adekuat.
WebMethod]
public void UpdateBus(int ID, string Name, int NrSeats, Boolean HasTv, Boolean
HasAirConditioning, Boolean HasSleeper, Boolean HasMeal, Boolean Status)
{
SqlConnection conn = new SqlConnection(connstring);
string query = "update Bus set Name='" + Name + "',NrSeats='" + NrSeats +
"',HasTV='" + HasTv + "',HasAirConditioning='" + HasAirConditioning +
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"',HasSleeper='" + HasSleeper + "',HasMeal='" + HasMeal + "',Status='" + Status + "'
where ID='" + ID + "'";
SqlCommand ndrysho = new SqlCommand(query, conn);
try
{
conn.Open();
ndrysho.ExecuteNonQuery();
}
catch (SqlException ex)
{
}
finally
{
conn.Close();
conn.Dispose();
ndrysho.Dispose();
}
}
Më tej, ne vazhdojmë të përpilojmë ueb metodën në rast se ne dëshirojmë të
fshimë një emër Autobusi nga lista e autobusëve në dokumentin WSDL, kjo do të
ndikojë edhe në tabelën e autobusëve, pasi që ne kemi krijuar një lidhje me bazën e të
dhënave. Kodi i ueb metodës do të duket kështu:
[WebMethod]
public void DeleteBus(int ID)
{
SqlConnection conn = new SqlConnection(connstring);
string query = "delete from Bus where ID='" + ID + "'";
SqlCommand fshij = new SqlCommand(query, conn);
try
{
conn.Open();
fshij.ExecuteNonQuery();
}
catch (SqlException ex)
{
}
finally
{
conn.Close();
conn.Dispose();
fshij.Dispose();
}
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Ka raste kur ne duam të kërkojmë autobusë nga numri i ulëseve që posedojnë,
njëkohësisht ka raste kur klientët dëshirojnë të jenë të informuar në qoftë se autobusët
përfshijnë ushqim kur janë për relacione të gjata, në qoftë se ata kanë kondicioner të
ajrit etj. Në këtë rast kemi të përpiluar një ueb metodë, duke përcaktuar një grup publik
të të dhënave (dataset) dhe duke koduar një pyetësorë specifik siç është paraqitur në
kodin e mëposhtëm:
[WebMethod]
public DataSet SearchBusNrSeats(int NrSeats)
{
SqlConnection conn = new SqlConnection(connstring);
string query = "select * from Bus where NrSeats='"+NrSeats+"'";
SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(query, conn);
DataSet ds = new DataSet();
try
{
conn.Open();
da.Fill(ds);
}
catch (SqlException ex)
{
}
finally
{
conn.Close();
conn.Dispose();
da.Dispose();
}
return ds;
}
Janë të përfshira disa ueb metoda në ueb shërbimin e Linjave të autobusëve, por
nuk do të mund të paraqesim të gjithë në punimin e disertacionit për shkak të hapësirës.
Për të parë disa nga ueb metodat e përdorura në këtë ueb shërbim ju keni mundësi të
shihni në foton e mëposhtme:
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Figure 54: Disa ueb metoda nga ueb shërbimi për Linjat e autobusëve

Në rast se ne duam të përdorim ueb metodën e cila na lejon futjen e një relacioni të
ri të një autobusi, respektivisht ueb metodën e titulluar “InsertNewPlace”, së pari duhet
që të përzgjedhim këtë ueb metodë nga lista e gjerë dhe më pas duhet të vendosim disa
vlera në parametrat që janë të ofruara nga kjo ueb metodë. Ky proces është treguar në
figurën e mëposhtme:
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Figure 55: Ueb metoda për krijim të relacionit të ri për udhëtarët

Duke shtypur butonin Invoke, të gjitha vlerat do të ruhen në skedarin WSDL të
ueb shërbimit dhe gjithashtu në bazën e të dhënave që është i lidhur ky ueb shërbim. Ky
operacion është bërë duke përdorur protokollin HTTP POST. Është me rëndësi të
përmendet se të gjitha këto ueb shërbime të cilat përmbajnë disa ueb metoda, do të
konsumohen në Ueb Udhëzuesin Turistik duke shtuar një referencë për këtë ueb faqe
dhe duke konsumuar ueb metodat e përshtatshme. Dizajni i sistemit të informacionit
duhet të përshtatet me parametrat e ueb metodave. Do të thotë se ne duhet të
përcaktojmë kutitë e tekstit (text boxes) për një ueb metodë të ngjashme me parametrat
e përfshira në atë ueb metodë.
Përveç ueb shërbimit për Linjat e autobusëve, janë krijuar edhe ueb shërbimet së
bashku me bazat e të dhënave përkatëse për aktivitetet teatrore dhe rezervimet e hotelit
për shfrytëzuesit e sistemit të informacionit të kompozuar nga këto ueb shërbime.
7.7.1 Krijimi i Ueb shërbimit për Aktivitetet Teatrore

Me qëllim që klientët e ueb aplikacionit të jenë në dijeni për aktivitetet teatrore,
klienti ynë, respektivisht aplikacioni ka kërkuar nga ne që të japim leje të konsumimit
të ueb shërbimit për këtë çështje. Duhet të kemi kujdes kur definojmë klientin. Klienti
ynë do të jetë pronari i sistemit të informacionit, respektivisht ueb aplikacionit, i cili
kërkon nga ne që ti sigurojmë ueb shërbimin e duhur që do të ishte në interes të
klientëve që përdorin aplikacionin e tij/saj.
Ueb shërbimi i aktiviteteve teatrore është i përbërë nga një numër i madh i ueb
metodave. Për të parë disa nga to, ne sjellim pamje aq sa mund të kapim me opsionin
“print screen”. Figura në vazhdim paraqet ueb metodat e përfshira në ueb shërbimin për
aktivitetet teatrore:
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Figure 56: Ueb metodat e përfshira në ueb shërbimin e aktiviteteve teatrore

Nga figura 56 mund të vërejmë disa ueb metoda si: ActorsofEvent, që përcakton
aktorët të cilët do të luajnë në një shfaqje, më pas AddActorToPlay është një ueb
metodë që mundëson që një aktor të sinkronizojmë me një dramë, e kështu me rradhë.
Në vazhdim do të shfaqim kode që i referohen ueb metodave të ueb shërbimit për
aktivitetet teatrore:
[WebMethod]
public DataSet SearchGenrebyID(int ID)
{
string sql = "select * from Genres where ID='" + ID + "'";
SqlConnection con = new SqlConnection(connstring);
SqlDataAdapter da=new SqlDataAdapter(sql,con);
DataSet ds=new DataSet();
try
{
con.Open();
da.Fill(ds);
}
catch (SqlException EX)
{}
finally
{
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con.Close();
con.Dispose();
da.Dispose();
}
return ds;
}
Ueb metoda e mësipërme mundëson që të bëjmë kërkime të zhanreve të ndryshme
duke u bazuar në ID, respektivisht numrin identifikues të zhanrit. Lehtë mund të
vërehet nga kodi që të dhënat kërkohen direkt nga baza e teatrit, por duke shfrytëzuar
ndërfaqen e ueb shërbimit. Ueb metoda të ngjashme si kjo më lartë, ka disa dhjetëra të
inkuadruara në ueb shërbimin e aktiviteteve teatrore, por çdonjëra nga këto metoda luan
rol të ndryshëm dhe kryen funksion të ndryshëm.
7.7.2 Krijimi i Ueb shërbimit për Rezervimet në Hotel

Ueb shërbimi i tretë, i cili do të jetë pjesë e Koreografisë së ueb shërbimeve në
sistemin heterogjen të informacionit është dedikuar për të gjitha aktivitetet rreth
hoteleve që do të jenë të përfshira në ueb udhëzuesin turistik. Ky ueb shërbim është
koduar në mënyrë të ngjashme si ueb shërbimet paraprake, por që është i lidhur me
bazë të ndryshme të të dhënave, respektivisht me bazën e të dhënave për hotelet dhe
aktivitetet rreth tyre. Ne do të shfaqim vetëm një pjesë të listës së ueb metodave të
përfshira në këtë ueb shërbim:

Figure 57: Ueb metodat e përfshira në ueb shërbimin për Rezervimet në Hotel
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Në vazhdim do të shfaqim kodin e një ueb metode që është pjesë e ueb shërbimit
për rezervime në hotel:
//Search By PassportNo
[WebMethod]
public DataSet SearchCustomerByPassportNo(string key)
{
string query = "select * from Customer where PassportNo='" + key + "'";
SqlConnection con = new SqlConnection(connstring);
DataSet ds = new DataSet();
SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(query, con);
try
{
con.Open();
da.Fill(ds);
}
catch (SqlException ex)
{}
finally
{
con.Close();
con.Dispose();
da.Dispose();
}
return ds;
}
Kodi i ueb metodës së mësipërme që është shkëputur nga ueb shërbimi i
rezervimeve në hotel, mundëson gjetjen e një klienti ose vizitori të klientit duke kërkuar
në bazën e të dhënave, respektivisht në WSDL dokumentin nëpërmjet të numrit të
pasaportës. Pasi që numri i pasaportës është unik për çdo personalitet, mundësia e
gabimit është shumë e vogël në gjetjen e klientit të kërkuar.
Të gjitha ueb shërbimet mund të përfshijnë një ose më shumë ueb metoda në
përmbajtjen e tyre. Të tre ueb shërbimet e krijuara për Ueb Udhëzuesin Turistik janë:
Theater ws, Bus Lines ws dhe Hotels ws. Të gjithë ata përfshijnë disa dhjetëra ueb
metoda, të cilat ndihmojnë në menaxhim më të mirë të të dhënave duke ofruar shumë
informacione për turistët që do dëshironin të vizitojnë qytetin. Të gjitha këto ueb
metoda do të konsumohen në aplikacionin e Ueb Udhëzuesit Turistik me qëllim të
krijimit të kompozimit, respektivisht koreografisë së ueb shërbimeve. Në seksionin e
ardhshëm do të shohim dizajnin e ueb aplikacionit dhe procesin e konsumimit të ueb
shërbimeve. Kjo do të na ndihmojë në krijimin dhe koreografinë e ueb aplikacionit, që
do të thotë se më shumë ueb shërbime të koordinuara do të përfshihen në një aplikacion
të vetëm.
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7.8 Zbatimi i Koreografisë së ueb shërbimeve në sisteme heterogjene të
informacionit
Termi Koreografi i referohet koordinimit të detyrave të shumta. Pra, në drejtim të
shërbimeve, koreografi do të thotë koordinimi i disa shërbimeve (p.sh. marrëdhëniet
mes tyre dhe pasojat nga ekzekutimi), në mënyrë që rezultati të jetë një shërbim i
ndërlikuar apo një proces i përbërë nga këto shërbime. Me fjalë të tjera, koreografia
është procesi i kombinimit të ueb shërbimeve të thjeshta për të zgjidhur procese
komplekse dhe me sekuenca të drejtuara.
Ky proces nganjëherë quhet përbërja e fluksit (flow composition) dhe orkestrimi i
ueb shërbimeve, ku përfshin krijimin e logjikës së biznesit për të ruajtur komunikimet
mes ueb shërbimeve të shumta. Orkestrimi mund të ndodh në mes të një aplikacioni dhe
disa ueb shërbimeve, ose ueb shërbimet e shumta mund të lidhen me rrjedhën e punës,
me qëllim për të komunikuar me njëri-tjetrin.
Në rastin tonë studimor, respektivisht për prototipin tonë ne kemi koduar tre ueb
shërbime për një aplikacion të vetëm të definuar si Ueb Udhëzues Turistik:
Ueb shërbimi i Aktiviteteve Teatrore - Ky ueb shërbim ofron aftësinë për të
kërkuar ngjarjet dhe dramat që do të shfaqen në një datë të caktuar në teatër. Gjithashtu
ju mund të kërkoni për zhanret dhe aktorët që do të luajnë në këto shfaqje.
Ueb shërbimi i Rezervimeve në hotele - Ky ueb shërbim ofron mundësinë për të
kërkuar një hotel të caktuar, njëkohësisht mundëson kontrollimin e dhomave që janë në
dispozicion, rezervimin e dhomave etj. Të gjitha këto procese janë të koduara duke
përdorur ueb metoda të veçanta.
Ueb shërbimi i Linjave të Autobusëve - turistët shpesh dëshirojnë të kërkojnë për
një destinacion specifik dhe për qytetin që e vizitojnë. Për këtë arsye ne kemi menduar
të ofrojmë një ueb shërbim për kërkimin orareve të autobusëve, përshkrimin e çdo
autobusi, si psh: në qoftë se ato kanë tv, ushqim të përfshirë, kondicioner ajri dhe
shumë veti të tjera.
Në qoftë se ne përdorim secilin nga shërbimet veçmas, ato do të ofrojnë
funksionalitet të thjeshtë. Në rast se, ne kombinojmë ato në një aplikacion, ky proces
mund të zgjidh problemet komplekse, të tilla si ueb udhëzuesi turistik.
Zbatimi i koreografisë në një ueb udhëzues turistik tregon koncepte të rëndësishme
në kompozimin e ueb shërbimeve. Ueb udhëzuesi turistik duhet të sjellë vendime të
bazuar në logjikën e biznesit dhe mund të ketë nevojë për të bashkëvepruar me
përdoruesit e fundit.
Procesi i kompozimit duke përfshirë metodën e Koreografisë së ueb udhëzuesit
turistik është paraqitur në figurën e mëposhtme:
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Figure 58: Koreografia e Ueb shërbimeve

Në rastin tonë, ueb shërbimet janë zhvilluar në mënyrë të hapur, kështu që
aplikacioni i klientit mund të ketë njohuri për të gjitha thirrjet e ueb metodave. Në raste
të tjera, klienti mund të "zbulojë" ueb shërbimet me anë të UDDI, duke shkarkuar
WSDL për krijimin e SOAP për transmetim të ueb shërbimeve. Në qoftë se ne
dëshirojmë të bëjmë një hap më lartë dhe të lëvizim këtë proces të koreografisë nga një
intranet në një mjedis të internetit, atëherë duhet të vëmë në pah nevojën për
teknologjinë e uebit semantik të ontologjive. Kompozimi i mirë i ueb shërbimeve
kërkon njohuri të mira semantike të ueb shërbimeve dhe parametrave të përkatëse.
7.8.1 Konsumimi i ueb shërbimeve në Ueb udhëzuesin turistik

Faza përfundimtare është konsumimi i ueb shërbimeve në aplikacionin e klientit.
Në rastin tonë, me qëllim të sqarimit sa më të mirë të zbatimit të kësaj teknologjie, ne
kemi krijuar anën e klientit, i cili paraqitet si një Ueb Udhëzues Turistik, i cili është një
aplikacion i cili përmban të dhëna të përgjithshme, por nuk përfshin module të veçanta
të programuara që do të shtonte dinamizmin e ueb aplikacionit dhe ndërveprimin më
aktiv me klientët. Vlen të theksohet se, ueb shërbimet të cilat i kemi krijuar dhe
prezantuar në seksionin paraprak, tejkalojnë sfidën e heterogjenitetit, që nënkupton se
ato mund të përdoren dhe konsumohen edhe në aplikacione të tjera, jo vetëm në ueb
udhëzuesin turistik i cili është i ndërtuar në me platformën asp.net.
Përdoruesit e këtij aplikacioni janë të ndarë në disa role, varësisht privilegjit që
kanë në aplikacion. Administratorët, do të kenë mundësinë të lexojnë, të shkruajnë dhe
të manipulojnë me të dhënat në sistemin e informacionit duke përdorur emrin e tyre të
identifikimit dhe fjalëkalimin, përderisa përdoruesit normal, do të ketë privilegjin
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vetëm për të kërkuar për një informacion të caktuar në lidhje me qytetin përkatës për të
cilin është zbatuar ueb udhëzuesi turistik. Kryesisht, ky lloj i përdoruesve do të jenë
turistët që duan të vizitojnë qytetin në fjalë; për shembull ata mund të kërkojnë për një
çmim specifik të një dhome hoteli, njëkohësisht kanë mundësinë që të marrin informata
për një orar autobusësh për në Tiranë ose Vlorë, kanë mundësinë për gjetur një shfaqje
teatrore që do të ndodhë në një datë të caktuar dhe shumë mundësi të tjera që do të
ofrohen nga ueb shërbimet e ueb udhëzuesit turistik.
Fotografia e mëposhtme, paraqet dizajnin e prototipit, i cili në rastin konkret
paraqet klientin e arkitekturës së zbatimit të ueb shërbimeve, respektivisht Ueb
Udhëzuesi Turistik për qytetin e Tetovës:

Figure 59: Ueb udhëzuesi Turistik me zbatim të koreografisë së ueb shërbimeve

Për të konsumuar ueb shërbimet e krijuara dhe të publikuara, së pari na nevojitet
dizajnimi i ueb formave në përputhshmëri me atë se çfarë ofrojnë ueb shërbimet, por
sipas marrëveshjes dhe kërkesës së klientit, ka mundësi që ueb shërbimet të kodohen
sipas ueb formave të një aplikacioni. Duhet që të theksojmë se për zbatimin e ueb
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metodave të ueb shërbimit duhet të dizajnojmë ndërfaqen me kuti teksti, butona
përkatës dhe elemente të tjera të nevojshme për zbatimin e plotë të ueb shërbimeve, që
le të nënkuptojmë se për administrimin e një ueb shërbimi duhet të ketë kuti teksti dhe
butona për operacionet e ndryshme të tilla si: Shto, Azhurno, Fshi dhe Kërko.
Procesi i konsumimit të ueb shërbimeve nuk është edhe aq i thjeshtë, nga përvoja
që patëm në konsumimin e ueb shërbimeve në aplikacionin tonë. Ne fillojmë me
vendosjen e një ueb reference për aplikacionin tonë, në fushën URL shtojmë adresën e
ueb shërbimit tonë për tu konsumuar, në këtë rast linjat e autobusëve janë:
http://localhost:1459/BusLinesWS/Service.asmx dhe më pas shtojmë një emër
për ueb referencën.
Në modulin e ngarkesës së ueb formës, shtojmë kodin për konsumim të një ueb
metode të caktuar të ueb shërbimit të Linjave të Autobusëve; në rastin tonë ne shtojmë
kodin për renditje të gjithë autobusëve në një tabelë me të dhëna. Kodi në vazhdim
mundëson plotësimin e një grup të dhënash (dataset) me vlerat e parametrave të ueb
metodës së konsumuar:
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
ServiceBusLine.ServiceSoapClient
ServiceBusLine.ServiceSoapClient();
DataSet ds=new DataSet();
DataTable dt = new DataTable();
dt=servicebus.AllBuses();
GridView2.DataSource=dt;
GridView2.DataBind();
}

servicebus=new

Me qëllim të konsumimit të ueb metodës InsertBus nga ueb shërbimi i Linjave të
Autobusëve, nevojitet që në pjesën e kodit të butonit të vendosim kodin për konsumim
të ueb metodës në fjalë:
protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
ServiceBusLine.ServiceSoapClient
servicebus
=
new
ServiceBusLine.ServiceSoapClient();
servicebus.InsertBus(Name.Text,
Convert.ToInt16(NrSeats.Text),
Convert.ToBoolean(hastv.SelectedValue),
Convert.ToBoolean(hasaircond.SelectedValue),
Convert.ToBoolean(hassleeper.SelectedValue),
Convert.ToBoolean(hasmeal.SelectedValue),
Convert.ToBoolean(status.SelectedValue));
GridView2.DataBind();
}

139

Në vazhdim do të shfaqim kodin për konsumim të ueb metodës DeleteBus,
respektivisht mundësinë për fshirje të të dhënave për një autobus nga WSDL dokumenti
dhe nga baza e të dhënave nëpërmjet ndërfaqes së klientit:
protected void Button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
ServiceBusLine.ServiceSoapClient
servicebus
ServiceBusLine.ServiceSoapClient();
servicebus.DeleteBus(Convert.ToInt16(txtid.Text));
GridView2.DataBind();
}

=

new

Pasi kodet e mësipërme tregojnë konsumimin e ueb metodave për vendosje dhe
fshirje të të dhënave për autobusët, do të nevojitej edhe një ueb metodë për azhurnim,
respektivisht ueb metoda UpdateBus, e cila është pjesë përbërëse e ueb shërbimit të
Linjave të autobusëve, përbrenda butonit të azhurnimit (Update), ne do të shtojmë
kodin e mëposhtëm:
protected void Button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
ServiceBusLine.ServiceSoapClient
servicebus
=
new
ServiceBusLine.ServiceSoapClient();
servicebus.UpdateBus(Convert.ToInt16(txtid.Text),
Name.Text,
Convert.ToInt16(NrSeats.Text),
Convert.ToBoolean(hastv.SelectedValue),
Convert.ToBoolean(hasaircond.SelectedValue),
Convert.ToBoolean(hassleeper.SelectedValue),
Convert.ToBoolean(hasmeal.SelectedValue),
Convert.ToBoolean(status.SelectedValue));
GridView2.DataBind();
}
Për të konsumuar ueb metodën për kërkim të emrave të autobusëve, nevojitet që
përbrenda butonit për kërkim (Search) të vendosim kodin në vazhdim:
protected void Button4_Click(object sender, EventArgs e)
{
DataSet ds = new DataSet();
ServiceBusLine.ServiceSoapClient
servicebus
ServiceBusLine.ServiceSoapClient();
ds = servicebus.SearchBusByName(TextBox1.Text);
GridView2.DataSource = ds.Tables[0];
GridView2.DataBind();
}
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=

new

Në rastet kur do dëshironim që të zgjedhim një rekord (të dhënë) nga një grup i
caktuar të dhënash (dataset), njëkohësisht që kutitë e tekstit dhe listat e zbritura (drop
down lists) të plotësohen me të dhënat përkatëse, ne do të shtojmë kodin në vazhdim:
protected void GridView2_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{
GridViewRow row = GridView2.SelectedRow;
Name.Text = GridView2.SelectedRow.Cells[2].Text;
NrSeats.Text = GridView2.SelectedRow.Cells[3].Text;
txtid.Text = GridView2.SelectedRow.Cells[1].Text;
//hastv
CheckBox chk1 = row.Cells[4].Controls[0] as CheckBox;
if (chk1 != null && chk1.Checked)
{
hastv.SelectedIndex = 0;
}
else hastv.SelectedIndex = 1;
//hasaircond
CheckBox chk2 = row.Cells[5].Controls[0] as CheckBox;
if (chk2 != null && chk2.Checked)
{
this.hasaircond.SelectedIndex = 0;
}
else hasaircond.SelectedIndex = 1;
//hassleeper
CheckBox chk3 = row.Cells[6].Controls[0] as CheckBox;
if (chk3 != null && chk3.Checked)
{
this.hassleeper.SelectedIndex = 0;
}
else hassleeper.SelectedIndex = 1;
//hasmeal
CheckBox chk4 = row.Cells[7].Controls[0] as CheckBox;
if (chk4 != null && chk4.Checked)
{
this.hasmeal.SelectedIndex = 0;
}
else hasmeal.SelectedIndex = 1;
//status
CheckBox chk5 = row.Cells[8].Controls[0] as CheckBox;
if (chk5 != null && chk5.Checked)
{
this.status.SelectedIndex = 0;
}
else status.SelectedIndex = 1;
}
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Nga kodi i mësipërm tanimë mund që të shfaqim edhe rezultatin nga ekzekutimi,
ku mund që të shohim ueb udhëzuesin turistik, ku janë zbatuar disa kuti të tekstit, disa
butona në të cilët janë konsumuar ueb metodat e tyre përkatëse, tabelën me të dhëna si
dhe listat e lëshuara që përmbajnë të dhëna, me të cilat klienti ose administratori
mundet që të manipulojë.

Figure 60: Dizajni nga konsumimi i ueb metodave të ueb shërbimit Linjat e autobusëve

Duke ndjekur procedurën e njëjtë, të gjitha ueb metodat të cilat kanë qenë të
nevojshme janë konsumuar në Ueb Udhëzuesin Turistik. Është e rëndësishme të thuhet
se, në rast se çfarëdo lloj aplikacioni ose klienti tjetër, do të bënte kërkesë që të
përfshijë në sistemin e tyre të informacionit një nga këto tre ueb shërbime, atëherë nuk
do të kishte nevojë që ti kodojmë përsëri, respektivisht ueb shërbimet vetëm do të
konsumoheshin në aplikacionin e tjetër, prandaj kjo teknologji kërkon më pak kohë për
zbatim dhe më pak shpenzime financiare.
Në këtë mënyrë, ne kemi tejkaluar heterogjenitetin e sistemeve të informacionit
duke zbatuar koreografinë e ueb shërbimeve, proces i cili zbaton disa ueb shërbime në
një aplikacion të vetëm për të zgjedhur probleme më komplekse dhe për të përfituar
nga përparësitë që ofron kjo teknologji.
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7.9 Diskutim
Kapitulli i shtatë ngërthen në vete modelimin e prototipit, respektivisht Ueb
udhëzuesin Turistik të kompozuar nga ueb shërbimet. Është shumë me rëndësi që
njohuritë teorike të zbatohen edhe në praktikë, me qëllim që njohuritë të mos ngelin
vetëm në “letër”, por që lexuesit të kenë përfitime dhe të perceptojnë mundësitë e
përdorimit të këtyre teknikave.
Në formë të përpiktë janë modeluar bazat e të dhënave për tre module të ndryshme,
duke filluar nga linjat e autobusëve, tek teatri e duke përfunduar me rezervimet në
hotel. Janë përfshirë E-R diagramet, të cilat paraqesin arkitekturën e bazave të të
dhënave, njëkohësisht është treguar edhe krijimi i këtyre bazave në Sql Server. Një
seksion mjaft i rëndësishëm që është paraqitur në këtë kapitull është edhe implementimi
i indeksimit dhe matja e planit të ekzekutimit, ku janë bërë analiza dhe matje të
pyetësorëve të ndryshëm në bazën të të dhënave.
Me përdorimin e gjuhës programuese C# janë koduar tre ueb shërbimet dhe janë
lidhur me bazat e të dhënave përkatëse, më pas me konsumimin e tyre në sistemin e
informacionit është zbatuar metoda e kompozimit të ueb shërbimeve, respektivisht
koreografia, e cila mundëson komunikim të ndërsjellë dhe bashkëpunim mes ueb
shërbimeve, me qëllim të zgjedhjet së problemeve komplekse në sistem të
informacionit.
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KAPITULLI VIII

“Shkenca nuk zgjidh një problem,
pa mos krijuar dhjetë probleme
tjera” –
George Bernard Shaw
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VIII. PËRFUNDIMET
Zhvillimet e fundit në sistemet e informacionit, rrjetat dhe sistemet e distribuuar
kanë rezultuar me shtimin e komponentëve softuerik të ndërtuar në forma autonome.
Teknologjia e ueb shërbimeve shfaqet në fokusin kryesor, si një mënyrë e re për
tejkalimin e barrierave të komunikimit mes sistemeve të ndryshme të informacionit,
duke aplikuar protokollet ekzistuese por edhe protokolle të reja të cilat bëjnë të mundur
arritjen e përparësive të kësaj teknologjie. Kompanitë e ndryshme, duke dashur të
kursejnë kohë dhe mjete financiare, përdorin këtë teknologji edhe në fushat e eBiznesit, e-Qeverisë, e-Shkencës si dhe në shumë fusha të tjera.
Në këtë disertacion, ne kemi adresuar probleme të natyrave të ndryshme që
tangojnë me teknologjitë e ueb shërbimeve dhe ballafaqimin e tyre me sistemet
heterogjene të informacionit. Fillimisht është dekompozuar arkitektura e përgjithshme e
kësaj teknologjie, duke i shtjelluar komponentët veçmas dhe duke treguar rolin e tyre.
Duke u bazuar në faktin që procesi i kompozimit të ueb shërbimeve është mjaft i
rëndësishëm për zgjedhje të problemeve komplekse të aplikacioneve moderne, ne kemi
ofruar rezultate konkrete të krahasimit empirik dhe analitik mes Orkestrimit dhe
Koreografisë së ueb shërbimeve duke u bazuar në metodologjinë “Vendimet
arkitekturore”. Krahasimet janë bërë në disa nivele, me qëllim që rezultatet që do të
dalin nga to, të jenë më të sakta. Varësisht nga lloji i aplikacionit që një programues ose
një inxhinier softuerik dëshiron të kompozojë me ueb shërbime, duke u bazuar në
rezultatet tona ata do të mund që të zgjedhin llojin më të përshtatshëm të kompozimit.
Njëkohësisht i jemi adresuar edhe sigurisë së ueb shërbimeve, e cila është një sferë e
ndjeshme jo vetëm në këtë fushë, por në të gjitha nëndegët e shkencave kompjuterike.
Një nga sfidat që kemi hasur gjatë hulumtimeve ka qenë edhe aplikimi i modelimit
të ueb shërbimeve, ku ne kemi përdorur gjuhën tradicionale UML duke përfshirë
diagramin e sekuencës dhe diagramin e shpërndarjes në përpilimin dhe analizimin e
rasteve studimore. Më pas, kemi paraqitur edhe metoda më koherente të modelimit, të
cilat janë plotësisht të dedikuara për paraqitje dhe modelim dinjitoz të orkestrimit ose
koreografisë së ueb shërbimeve, por edhe për arkitekturat e bazuara në shërbime.
SRML (Sensoria Reference Modeling Language) është përdorur në platformën eclipse,
me qëllim të modelimit të rasteve studimore për kompozim të ueb shërbimeve.
Një ndër përparësitë kryesore të ueb shërbimeve është edhe fleksibiliteti, që do të
thotë se ata mund të përdoren në stile të ndryshme arkitekturore, duke u filluar nga
RPC, REST dhe SOA. Duke përdorur metodologjinë e njëjtë të krahasimit si tek
modelet e kompozimit të ueb shërbimeve, ne kemi paraqitur rezultate konkrete të
përparësive dhe mangësive të këtyre stileve arkitekturore, duke ua thjeshtësuar dhe
lehtësuar lexuesve përzgjedhjen e ndonjërit nga këto paradigma për të përdorur ueb
shërbimet.
Në këtë disertacion, ne kemi propozuar një kornizë të re për renditje të ueb
shërbimeve të ngjashme që listohen gjatë kërkimeve në regjistra përkatës. Njëkohësisht
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kemi shtjelluar edhe kriteret në procesin e renditjes, ku bënin pjesë matjet e bazuara në
semantikë dhe vetitë jo-funksionale që përmbanin edhe kualitetin e shërbimit. Korniza
e propozuar për renditje, lidhje dhe përzgjedhje të ueb shërbimeve ka zgjeruar mënyrën
tradicionale të zbulimit dhe përzgjedhjes së ueb shërbimeve, duke propozuar bazë të
dhënash që do të ruante informata për kualitetin e shërbimeve dhe një bazë për notim të
shërbimeve nga perspektiva e shfrytëzuesit të ueb shërbimit, ku një ndër faktorët e
renditjes së ueb shërbimeve do të përcaktohej edhe nga notimi automatik. Njëkohësisht,
ideja jonë ka qenë zgjerimi i menaxhmentit të konfigurimit të kornizës së propozuar
nga SRML, duke i shtuar kualitetin si faktor kyç për renditje. Për më tepër, ne kemi
gjetur edhe shtegun kritik për realizim të kësaj kornize, duke u bazuar në metodat CPM
dhe PERT.
Rasti studimor i paraqitur në këtë disertacion ka qenë implementimi i Ueb
udhëzuesit turistik, i cili paraqet prototipin e realizimit të koreografisë së ueb
shërbimeve dhe tejkalimin e heterogjenitetit në sistemet e informacionit. Janë krijuar
baza të dhënash dhe ueb shërbime, të cilat nëpërmjet të vargjeve (string) janë lidhur
njëra me tjetrën, me qëllim të integrimit dhe ruajtjes së të dhënave në formë të
strukturuar. Njëkohësisht, janë propozuar pyetësorë të ndryshëm që do të nxjerrin të
dhëna të veçanta dhe specifike nga bazat e të dhënave, por që është analizuar edhe koha
e ekzekutimit për realizim të pyetësoit (query), duke analizuar operatorët fizik dhe
logjik është treguar se cili operator merr më shumë nga koha për realizim. Ueb
shërbimet e krijuara janë konsumuar nëpërmjet të SOAP mesazheve në aplikacionin e
klientit, respektivisht Ueb udhëzuesin turistik dhe është krijuar një kompozim i ueb
shërbimeve në këtë aplikacion.
Arkitektura e ueb shërbimeve është ndërtuar mbi standardet e ueb-it që mundëson
thjeshtësimin e shkëmbimit dhe integrimit të sasive të mëdha të të dhënave në internet,
dhe si të tilla ata e bëjnë më të lehtë kryerjen e punëve në organizata dhe kompani të
ndryshme pavarësisht nga llojet e platformës së programimit, të sistemit operativ,
sistemeve harduerike / softuerike dhe sistemit të menaxhimit të bazës së të dhënave që
janë duke përdorur.
Për çdo kapitull, ne kemi paraqitur qasjen tonë rreth problemeve të ndryshme të
teknologjisë së orientuar në shërbime, duke i përfshirë edhe rezultatet nga hulumtimet
tona shkencore që i kemi realizuar. Në fund të çdo kapitulli kemi realizuar edhe
seksionin e diskutimit, që paraqet një shtjellim të asaj se çfarë është realizuar në çdo
kapitull.

8.1 Kontributet
Kontributet kryesore në këtë disertacion përfshinë:


Propozimi i kornizës së re për renditje dhe përzgjedhje të ueb shërbimeve duke
gjetur shtegun kritik nëpërmjet metodave CPM dhe PERT [27, 75, 76]
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Ne kemi propozuar një kornizë ndërvepruese për klasifikim, renditje dhe
përzgjedhje të ueb shërbimeve duke përfshirë QoS atributet, që përkujdesen për
kualitetin e shërbimeve. Kjo qasje zgjeron aktivitetet e kornizës tradicionale për
përzgjedhje të ueb shërbimeve nga listimet e ofruara të regjistrave.


Analizë dhe rezultate të pyetësorëve duke përdorur Planin për Matje të
Ekzekutimeve në SQL si dhe analiza e modeleve të kompozimit [22, 23, 24]

Ne kemi propozuar matje të performancave të pyetësorëve (query) nëpërmjet të
Planit për Matje të Ekzekutimeve, ku kemi arritur të nxjerrim rezultate empirike për
çdo operator logjik dhe fizik të përfshirë në ekzekutim. Për më tepër, kemi analizuar
edhe modelet e kompozimit, duke përfshirë raste studimore.


Propozim i metodologjive për krahasim mes Koreografisë dhe Orkestrimit të
ueb shërbimeve [26]

Ne kemi propozuar metodologjinë empirike dhe analitike të njohur si “Vendimet
Arkitekturore”, me qëllim të matjeve dhe krahasimeve të performancave mes dy stileve
më të njohura të kompozimit të ueb shërbimeve, Koreografisë dhe Orkestrimit.
Rezultatet përkatëse do të ndihmojnë inxhinierët softuerik dhe programuesit që të
vendosin se cilin lloj të kompozimit do të përdorin për zgjedhje të problemeve të tyre.


Modelimi i ueb shërbimeve duke përdorur SRML, UML dhe skemën Z [20, 21,
78]

Ne kemi propozuar modelime të ueb shërbimeve nëpërmjet të diagrameve të
ndryshme duke përfshirë raste studimore. Njëherit, kemi sistemuar ambientin punues
për SRML, e cila është një gjuhë e re modelimi, e cila dedikohet kryesisht për
kompozime të ueb shërbimeve. Gjithashtu kemi përdorur skemën Z për modelim
matematikor të funksioneve të ueb shërbimeve.


Analizat dhe krahasimi i stileve arkitekturore të ueb shërbimeve dhe dobitë nga
përdorimi i tyre. Model sigurie të bazuar në SOA [16, 25, 90].

Ne kemi propozuar rezultate konkrete nga krahasimet empirike mes stileve të
ndryshme të përdorimit të ueb shërbimeve, duke filluar nga RPC dhe REST e deri tek
SOA. Njëkohësisht janë definuar përparësitë e kompanive dhe organizatave nga
përdorimi i kësaj teknologjie. Duke qenë në dijeni se siguria është një sfidë, ne kemi
analizuar protokollet e ndryshme të sigurisë dhe kemi propozuar model sigurie të
bazuar në SOA.
Mes të tjerash, kemi zbatuar prototip me koreografi të ueb shërbimeve, i përbërë
nga tre baza të dhënash, tre ueb shërbime dhe ueb udhëzuesi turistik, i cili është në rolin
e klientit dhe konsumon ueb shërbimet e publikuara.

8.2 Puna e ardhshme
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Duke qenë në dijeni se Teknologjia e Orientuar në Shërbime (SOC) është një lëmi
e gjerë dhe në fokus qëndrojnë ueb shërbimet, nuk mund të themi se më përmbylljen e
këtij disertacioni gjithçka është e kompletuar. Shumë sfida ngelen për hulumtime
shkencore në të ardhmen që prekin në veçanti metodat e kompozimit të ueb
shërbimeve, respektivisht koreografisë dhe orkestrimit.


Algoritme për renditje dhe përzgjedhje të ueb shërbimeve

Për punën e ardhshme, ekziston mundësia e propozimit të disa algoritmeve që do
të sinkronizohen me kornizën e propozuar në disertacionin tonë, për klasifikim, renditje
dhe përzgjedhjen e ueb shërbimeve në regjistra që akumulojnë ueb shërbimet.
Njëkohësisht, ekziston mundësia që të sigurojmë një algoritëm për të llogaritur dhe
radhitur vlerën e çdo shërbimi të aplikuar me QoS. Nevojiten mënyra të reja për
monitorim dhe vlerësim të parametrave të propozuar që ekzekutohen nga palë të treta të
ndërmjetësuesve pasi që bëhet regjistrimi i një ueb shërbimi. Një qasje për normalizim
të parametrave jo-funksional në njësinë e njëjtë matëse dhe modelin e QoS klasifikimit
do të jetë në fokus të punës së ardhshme.


Kalimi nga ueb 2.0 në ueb 3.0

Tanimë jemi në fazën e kalimit të uebit nga një fazë në një fazë tjetër dhe më
progresive. Është e qartë se në ditët e sotme uebi përmban terabajtë të informacioneve
të qasura për njerëzit, por të fshehura nga makinat kompjuterike. Kjo për shkak të
strukturimit të informatave në formatin html, e cila nuk është lehtë e lexueshme për
platformat dhe makinat e ndryshme kompjuterike , që do të thotë se ueb 3.0 integron
informatat në formë reale dhe semantike të uebit, që do të thotë se shumica e ueb
faqeve do të transformohen në ueb shërbime dhe në formë më efikase informatat do të
qarkullojnë mes njerëzve dhe makinave kompjuterike. Prandaj ne konsiderojmë që
integrimi i teknikave të ueb shërbimeve semantike duke u bazuar në kornizën RDF
(Korniza për përshkrim të burimeve) është e nevojshme për prototipin tonë.


Zgjerime të bazës së të dhënave dhe Ueb udhëzuesit turistik

Shumica e ueb ose Windows aplikacioneve përmbajnë baza të dhënash për
menaxhim më të mirë me to. Duke pasur parasysh që teknologjia është në progres të
vazhdueshëm, ne do të konsideronim që të aplikojmë në të ardhmen mundësitë e reja
për menaxhim më efikas me të dhënat, si një ndër mundësitë e tilla është integrimi i
bazave të të dhënave në NoSQL, e cila ofron mekanizëm për ruajtje dhe nxjerrje të të
dhënave, njëkohësisht aplikon metoda dhe modele për konsistencë më pak të kufizuar
sesa bazat e të dhënave tradicionale. Njëkohësisht ueb shërbimeve të krijuara kemi
mundësi që t‟ju shtojmë semantikë dhe kalim në ueb shërbimet semantike, të cilat do të
mundësonin komunikim të ndërsjellët dhe më të lehtë mes ueb shërbimeve por edhe
makinave kompjuterike.


Siguria

Siguria paraqet një çështje mjaft të ndjeshme në gjitha sferat e shkencave
kompjuterike, duke mos anashkaluar edhe ueb shërbimet. Informatat qarkullojnë nga
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një prodhues të ueb shërbimeve deri tek klientët nëpërmjet të SOAP mesazheve, kështu
që aplikimi i algoritmeve të ndryshme për enkriptim dhe dekriptim në kokën e
ngarkesës së SOAP mesazheve do të ofronte një qarkullim më të sigurt të këtyre
mesazheve. Si mundësi për punën e ardhshme është edhe krijimi i modulit për kontroll
të ndërfaqeve të programimit të aplikacioneve, ku do të kërkohej vërtetim nga ana e
klientëve, që do të siguronte se vetëm klientët e vërtetuar të krijojnë, ndryshojnë ose të
fshijnë distribuimet e veta. Kërkesat do të mund që të nënshkruheshin me certifikatë të
patentuar dhe me çelësin privat të shfrytëzuesve.
APPENDIX A. Struktura e SOAP 1.2 për përshkrim të HR ueb shërbimit
POST /HotelWS/Service.asmx HTTP/1.1
Host: localhost
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: length
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
<soap12:Body>
<SearchReservationsByCustomer xmlns="http://tempuri.org/">
<CustomerID>int</CustomerID>
</SearchReservationsByCustomer>
</soap12:Body>
</soap12:Envelope>
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: length
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
<soap12:Body>
<SearchReservationsByCustomerResponse xmlns="http://tempuri.org/">
<SearchReservationsByCustomerResult>
<xsd:schema>schema</xsd:schema>xml</SearchReservationsByCustomerResult>
</SearchReservationsByCustomerResponse>
</soap12:Body>
</soap12:Envelope>

APPENDIX B. Pjesë e WSDL strukturës për AT ueb shërbimit
<wsdl:definitions xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" xm
lns:tm="http://microsoft.com/wsdl/mime/textMatching/"xmlns:soapenc="htt
p://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:mime="http://schemas.xmls
oap.org/wsdl/mime/" xmlns:tns="http://tempuri.org/"xmlns:s="http://www.
w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/so
ap12/" xmlns:http="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/"xmlns:wsdl="ht
tp://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" targetNamespace="http://tempuri.org/">
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<wsdl:types>
<s:schema elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://tempur
i.org/">
<s:element name="AddNewActor">
<s:complexType>
<s:sequence>
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="FirstName" type="s:string"
/>
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="LastName" type="s:string"/
>
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Address" type="s:string"/>
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Phone" type="s:string"/>
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Notes" type="s:string"/>
</s:sequence>
</s:complexType>
</s:element>
<s:element name="AddNewActorResponse">
<s:complexType/>
</s:element>
<s:element name="EditActor">
<s:complexType>
<s:sequence>
<s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="ID" type="s:int"/>
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="FirstName" type="s:string"
/>
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="LastName" type="s:string"/
>
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Address" type="s:string"/>
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Phone" type="s:string"/>
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Notes" type="s:string"/>
</s:sequence>
</s:complexType>
</s:element>
<s:element name="EditActorResponse">
<s:complexType/>
</s:element>
<s:element name="DeleteActor">
<s:complexType>
<s:sequence>
<s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="ID" type="s:int"/>
</s:sequence>
</s:complexType>
</s:element>
<s:element name="DeleteActorResponse">
<s:complexType/>
</s:element>
<s:element name="SearchActorbyID">
<s:complexType>
<s:sequence>
<s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="ID" type="s:int"/>
</s:sequence>
</s:complexType>
</s:element>
<s:element name="SearchActorbyIDResponse">
<s:complexType>
<s:sequence>
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<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="SearchActorbyIDResult">
<s:complexType>
<s:sequence>
<s:element ref="s:schema"/>
<s:any/>
</s:sequence>
</s:complexType>
</s:element>
</s:sequence>
</s:complexType>
</s:element>
<s:element name="SearchActorbyFullName">
<s:complexType>
<s:sequence>
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="FirstName" type="s:string"
/>
</s:sequence>
</s:complexType>
</s:element>
<s:element name="SearchActorbyFullNameResponse">
<s:complexType>
<s:sequence>
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="SearchActorbyFullNameResul
t">
<s:complexType>
<s:sequence>
<s:element ref="s:schema"/>
<s:any/>
</s:sequence>
</s:complexType>
</s:element>
</s:sequence>
</s:complexType>
</s:element>
<s:element name="SearchActorbyKey">
<s:complexType>
<s:sequence>
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="key" type="s:string"/>
</s:sequence>
</s:complexType>
</s:element>
<s:element name="SearchActorbyKeyResponse">
<s:complexType>
<s:sequence>
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="SearchActorbyKeyResult">
<s:complexType>
<s:sequence>
<s:element ref="s:schema"/>
<s:any/>
</s:sequence>
</s:complexType>
</s:element>
</s:sequence>
</s:complexType>
</s:element>

APPENDIX C. C# Kodimi për LA ueb shërbimin
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using
using
using
using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Linq;
System.Xml.Linq;
System.Web;
System.Web.Services;
System.Data.SqlClient;
System.Data;

[WebService(Namespace = "http://tempuri.org/")]
[WebServiceBinding(ConformsTo = WsiProfiles.BasicProfile1_1)]
// To allow this Web Service to be called from script, using ASP.NET
AJAX, uncomment the following line.
// [System.Web.Script.Services.ScriptService]
public class Service : System.Web.Services.WebService
{
public Service () {
//Uncomment the following line if using designed components
//InitializeComponent();
}
public string connstring = @"Data Source=Festim-PC;Initial
Catalog=BusStation;Integrated Security=True";
[WebMethod]
public void DeleteBusSchedule(int ID)
{
SqlConnection conn = new SqlConnection(connstring);
string query = "delete from BusSchedule where ID='" + ID + "'";
SqlCommand fshij = new SqlCommand(query, conn);
try
{
conn.Open();
fshij.ExecuteNonQuery();
}
catch (SqlException ex)
{
}
finally
{
conn.Close();
conn.Dispose();
fshij.Dispose();
}
}
[WebMethod]
public DataSet AllBusSchedule()
{
SqlConnection conn = new SqlConnection(connstring);
string sql = "select * from BusSchedule";
SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(sql, conn);
DataSet ds = new DataSet();
try
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{
conn.Open();
da.Fill(ds);
}
catch (SqlException ex)
{ }
finally
{
conn.Close();
conn.Dispose();
da.Dispose();
}
return ds;
}
//methods for bus types
[WebMethod]
public void InsertNewBusType(string Name, string Description)
{
SqlConnection conn = new SqlConnection(connstring);
string query = "insert into BusType(Name,Description) values
('"+Name+"','"+Description+"')";
SqlCommand cmd = new SqlCommand(query, conn);
try
{
conn.Open();
cmd.ExecuteNonQuery();
}
catch (SqlException ex)
{
}
finally
{
conn.Close();
conn.Dispose();
cmd.Dispose();
}
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PËRMBLEDHJE
Kohëve të fundit, vendosja në dispozicion e llojeve të shumta të ueb shërbimeve të qasura nëpërmjet
rrjetit ka bërë të mundur identifikimin e disa vështirësive në lidhje me pasigurinë e përbërjes së
shërbimeve, përshkrimin, radhitjen dhe arkitekturave që do të përdoren.
Aspektet e modeleve të kompozicionit janë duke synuar ndërtimin e sistemeve koherente me
përfshirjen e ueb shërbimeve dhe koleksionin e të dhënave. Modelet më të njohura të kompozicionit janë:
orkestrimi dhe koreografia. Pasi që disertacioni ynë përqendrohet në rolin e kompozicionit në fushën e
sistemeve të informacionit, ne do të përkushtohemi në modelin e koreografisë i cili specifikon procesin e
bashkëpunimit të ueb shërbimeve. Për më tepër ne do ta krahasojmë dhe analizojmë atë me modelin e
orkestrimit.
Është e njohur se ueb shërbimet janë të gjithanshëm, që nënkupton se ato mund të shfrytëzohen në
arkitektura apo mënyra të ndryshme: ROA ose REST (Representational State Transfer), RPC (Remote
Procedural Calls) dhe SOA (Service Oriented Architecture). Përkushtimi për përdorimin e njërës nga këta
arkitektura varet nga shumë faktorë dhe nga lloji i sistemeve të informacioneve të caktuar ose nga
aplikacioni tek i cili duhet të inkorporohen ueb shërbimet. Prandaj, ne do të synojmë të definojmë vendimet
dhe alternativat e arkitekturave duke krahasuar mundësitë e tyre me përdorimin e një modeli specifik për
krahasim. Rezultatet e këtij krahasimi do të ndihmojnë shkencëtarët dhe inxhinierët për të zgjedhur se cila
arkitekturë për përdorimin e ueb shërbimeve do të përshtatet më së shumti. Gjithashtu ky model i
krahasimit do të na ndihmojë në ndërtimin e një prototipi konkret për aplikacion e ueb udhëzuesit turistik të
kompozuar nga ueb shërbimet.
Kalimi nga ueb 2.0 tek ueb 3.0 është një fazë me shumë sfida edhe për shërbimet; ne do të synojmë
të analizojmë nevojën e semantikës dhe shërbimeve në ueb 3.0 në kërkim për shërbime dhe të dhëna për
biznes elektronik.
Për të integruar të dhëna të shkëmbyera nga ueb shërbimet, është e nevojshme ndërlidhja e ueb
shërbimeve me bazën e të dhënave, me qëllim për të siguruar ruajtje të kopjeve rezervë (backup) dhe
menaxhim më të mirë të të dhënave. Përderisa ekzekutojmë një pyetësorë është e nevojshme që
të analizojmë punën dhe vlerësimin e operacioneve të SQL. Një nga metodat më të mira është që të shohim
planin e ekzekutimit të pyetësorit, i cili jep informacion se si një optimizues specifik i DBMS drejton pyetje
të veçantë. Ky informacion është shumë i vlefshëm kur duam të dimë se pse një pyetësor specifik është duke
u ekzekutuar me ngadalësi dhe për të përcaktuar vlerësimet e kostos së ekzekutimit. Seksioni i Optimizimit
të pyetësorëve do të ndihmojë lexuesit për të përmirësuar performancën e bazës së të dhënave dhe
aplikacioneve, që do të thotë se ata do të mund të shkruajnë pyetësorë më të mirë, të
sigurojnë Optimizuesin e Pyetësorëve (Query Optimizer) me informacionet e kërkuara për të prodhuar
plane të larta ekzekutimi.
Për më tepër, është e rëndësishme të përdoret teknikë modeluese për të përshkruar funksionet dhe
përdorimin e shërbimeve në sistem; në kuptimin se ne do të përdorim UML-S ose gjuhën Z për të treguar
rolin e secilës komponentë në ndërveprim, me qëllimin që të kuptohen plotësisht shërbimet para kodimit të
tyre.
Është e njohur se një ueb shërbim i vetëm nuk mund ti plotësojë të gjitha nevojat për Sistemet e
informacionit, prandaj është e nevojshme që të integrohen më tepër ueb shërbime. Duke pasur parasysh se
kemi numër të konsiderueshëm të ueb shërbimeve, shfaqet problem i gjetjes, renditjes dhe përzgjedhjes së
atyre më të përshtatshmëve sipas kërkesave specifike. Gjithashtu ne duhet të ofrojmë mekanizëm për
renditjen e ueb shërbimeve në dispozicion me qëllim të përdorimit të atyre që janë më të vlefshme.
Fjalët kyçe: ueb shërbimet, kompozimi, orkestrimi, koreografia, SOC, SRML, SOA.
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ABSTRACT
Recently, the deployment of huge types of web services available through network identified few
difficulties regarding uncertainty of service composition, description, ranking and architectures to be used.
The aspects of composition models are aiming at building coherent systems of web service and data
collection. The most known composition models are: orchestration and choreography. Whence our topic is
to focus in the role of composition in the field of information systems, we will emphasis in the choreography
model which specifies the collaboration of web services. Furthermore we will compare and analyze it with
the orchestration model.
It is known that web services are versatile, meaning that they can be used in different ways or
architectures: ROA or REST (Representational State Transfer), RPC (Remote Procedural Calls) and SOA
(Service Oriented Architecture). The dedication to using one of these styles depends on many factors and
from the type of the given Information System or application where it should be incorporated. Therefore,
we will aim to define the decisions and the alternatives of the architectures and compare their offerings
using a specific comparison model. The results of this comparison will help researchers and engineers to
choose which architecture of using web services will suit most likely. It will also help us in building a
concrete prototype model of a tourist web guide application with composition of web services.
The transition from web 2.0 to web 3.0 is a phase with many challenges even for services; we will
aim to analyze the need of semantics and services in Web 3.0 in searching for e-business services and data.
To integrate data exchanged by web services, the interconnection of web services with databases is
needed, with intention to provide backup and better management of data. While we execute a query we
need to analyze the performance and estimation of the SQL operations. One of the best methods is to view
the query execution plan, which provides information on how a specific DBMS query optimizer runs a
specific query. This information is very valuable when we want to find out why a specific query is running
slow and determine the cost estimations. The section of the Query Optimizer will help readers to improve
the performance of the databases and applications, meaning that they can write better queries, provide the
Query Optimizer with the information it requires to produce high execution plans.
Moreover, it is important to use a modeling technique to describe the functions and usability of
services in the system; meaning that we will use the UML-S and Z-language to indicate the role of each
component in the interaction, with intention to fully understand services before coding them.
It is known that a single web service can not satisfy all the needs for Information Systems, therefore
it is required to integrate more web services. Having in mind that we have a numerous available web
services, appears the problem of finding, ranking and choosing for the most suitable ones according to
specific requirements. Also, we have to provide mechanism for ranking of given web services with intention
to use the most valuable ones.
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