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Abstrakt
Një nga sfidat me të cilën ndeshen organizatat e sotme është ndërtimi i sistemeve
kompjuterike të mëdha dhe të shkallëzuara, për të përmbushur kërkesat në rritje për
depozitim masiv, përpunim të dhënash dhe llogaritje komplekse të aplikimeve
intensive. Kërkesat gjithnjë në rritje në qendrat e të dhënave kanë motivuar zhvillimin
e Reve Kompjuterike. Një pjesë e organizatave e kanë konceptuar dhe përdorur Renë
vetëm si një mundësi, për të migruar të dhënat e tyre drejt qendrave të mëdha të të
dhënave, pa shfrytëzuar të gjithë kapacitetin dhe mundësitë që ofron Reja
Kompjuterike.
Ky disertacion kontribuon në optimizimin e përpunimit të të Dhënave të Mëdha dhe
llogaritjeve intensive nëpërmjet dy rasteve të studimit, ku analizohen dhe ofrohen
zgjidhje për përmirësimin e performancës së aplikimeve. Për të kuptuar më mirë
kontekstin shqiptar është studiuar aplikimi i Resë Kompjuterike në Shqipëri nëpërmjet
dy pyetësorëve, duke nxjerrë në pah problematikat dhe shqetësimet e profesionistëve të
TI dhe duke e krahasuar me sfidat dhe problematikat botërore të publikuara.
Në këtë disertacion paraqitet një studim mbi rolin dhe rëndësinë e arkitekturës në Retë
Kompjuterike, si dhe analizohen disa aspekte të rëndësishme të optimizimit, siç janë
dizenjimi modern, shkallëzimi automatik, integrimi dhe publikimi i vazhdueshëm në
Re etj. Së fundi, prezantohet arkitektura dhe implementimi i një sistemi funksional të
ndërtuar në një nga kompanitë shqiptare që gërsheton Retë Kompjuterike me Internetin
e Gjërave dhe teknologjinë Mobile. Në punim konceptohet, implementohet dhe
përmirësohet zgjidhja, duke dhënë një sistem të kompletuar tërësisht të mbështetur në
Retë Kompjuterike.

Fjalë Kyçe: Reja Kompjuterike, optimizim, të Dhëna të Mëdha, përpunim intensiv.

Abstract
One of the challenges facing organizations today is building large and scalable
computer systems to meet the growing demands for enormous storage and data
processing for complex computational intensive applications. Increasing demands on
data centers have motivated the development of Cloud Computing. Some organizations
have conceived and used Cloud only as an opportunity to migrate their data to large
data centers, without utilizing all the capacity and capabilities offered by Cloud
Computing.
This dissertation contributes to the optimization of Big Data processing and intensive
calculations through two case studies, analyzing and providing solutions to improve
application performance. In order to better understand the Albanian context, the
application of Cloud Computing in Albania was studied through two surveys,
highlighting the problems and concerns of IT professionals and comparing it with the
global published challenges and problems.
This dissertation presents a study on the role and importance of architecture in Cloud
Computing and analyzes some important aspects of optimization, such as modern
design, auto scaling, continuous integration and continuous delivery etc. Finally, the
architecture and implementation of a functional system built in one of the Albanian
companies is presented combining Cloud Computing with Internet of Things and
Mobile Technology. The dissertation conceives, implements, and optimizes the
solution by providing a complete system based entirely on Cloud Computing.

Keywords: Cloud Computing, optimization, Big Data, intensive processing.
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1. Hyrje
1.1 Hyrje në studim
Retë Kompjuterike na krijojnë mundësinë t’u përgjigjemi me shpejtësi kërkesave të
kompanive dhe shoqërisë, pa patur nevojë të kuptojmë, se si funksionon së brendshmi
teknologjia. Ato kanë shënuar një etapë të re në evolucionin e teknologjisë së
informacionit të dekadave të fundit dhe potencialisht një nga përparimet kryesore në
historinë e informatikës. Kjo teknologji ka transformuar mënyrën se si menaxhimi i TIsë konceptohet, zhvillohet, mirëmbahet dhe paguhet. Instituti Kombëtar i Standardeve
dhe Teknologjisë (NIST) e përcakton Renë Kompjuterike, si një model që na mundëson
aksesim në rrjet sipas kërkesave në një bashkësi burimesh informatike të përbashkëta
dhe të konfigurueshme, të cilat mund të merren në përdorim atëherë kur duhen dhe
mund të kthehen lehtësisht me ndërveprimin e ofruesit të shërbimit [1].
Konceptet kryesore teknologjike që kanë drejtuar evolucionin e Reve Kompjuterike
janë virtualizimi, qiramarrja e shumëfishtë dhe shërbimet ueb. Virtualizimi është
teknologjia, që fsheh karakteristikat fizike të një platforme informatike nga përdoruesit,
duke prezantuar një platformë abstrakte [2]. Një koncept i rëndësishëm është ai i
qiramarrjes së shumëfishtë, ku një instancë e vetme e aplikimit u shërben klientëve të
shumtë dhe Shërbimeve të uebit.
Gjithmonë ka patur debat në botën e teknologjisë në lidhje me evolucionin e Reve
Kompjuterike dhe diskutimi më i rëndësishëm është krahasimi me “Grid Computing”.
Foster përshkruan marrëdhëniet mes Resë Kompjuterike dhe “Grid Computing” si më
poshtë: "Ne argumentojmë se Reja Kompjuterike jo vetëm përputhet me “Grid
Computing”, por ajo ka evoluar nga Grida dhe mbështetet në të, si shtyllë e saj dhe
mbështetje infrastrukturore. Evolucioni erdhi si rezultat i ndryshimit të fokusit nga një
infrastrukturë që ofron magazinim dhe llogaritje burimesh (siç është rasti në Gridë), te
një infrastrukturë që është e bazuar në ekonomi dhe që ka për qëllim ofrimin e më
shumë burimeve dhe shërbimeve abstrakte (siç është rasti i Reve Kompjuterike)." [3].
Ky disertacion përqëndrohet në studimin dhe zbatimin e përmirësimit të aplikimeve në
Retë Kompjuterike në disa aspekte, siç janë arkitektura, përpunimi i të Dhënave të
Mëdha, përmirësimi i performancës në përpunimet intensive, gërshetimi i Reve
Kompjuterike me teknologjinë Mobile dhe Internetin e Gjërave etj.

1.2 Nevoja e aplikimit dhe optimizimit të Reve Kompjuterike
Shoqëria e sotme ka kërkesa në rritje për përpunim të vëllimeve të jashtëzakonshme të
të dhënave, të cilat promovojnë kërkimin mbi sistemet dhe teknikat për të optimizuar
kohën e përpunimit të të Dhënave të Mëdha dhe llogaritjeve intensive. Sistemet
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tradicionale nuk ofrojnë fleksibilitetin, shkallëzueshmërinë e kërkuar dhe ato shpesh
janë joefikase në përpunimin e detyrave komplekse analitike në kohë të kufizuar dhe
ruajtjen e shkallëzuar për të përshtatur të dhënat në rritje.
Në këtë kuadër, implementimi dhe zhvillimi i zgjidhjeve teknike duke përdorur Retë
Kompjuterike është domosdoshmëri. Nga ana tjetër, transferimi i sistemeve
tradicionale në Re, ndryshon mënyrën se si kompanitë duhet të konceptojnë dhe
vlerësojnë kostot e sistemeve të tyre teknike. Në anketimin e studiuar në kapitullin e
dytë është vlerësuar se 35% e shpenzimeve në Re në kompanitë botërore mund të
reduktohen, nëse aplikohen politikat e duhura për optimizimin e menaxhimit të Reve
Kompjuterike. Ky disertacion, motivohet nga kjo kërkesë aktuale e tregut botëror, për
të dhënë kontributin e tij në tezën e përmirësimit të aplikimit të Reve Kompjuterike në
Shqipëri.

1.3 Qëllimi dhe objektivat e studimit
Ky punim ka si qëllim kryesor përmirësimin dhe optimizimin e aplikimeve të Reve
Kompjuterike në Shqipëri, duke kapërcyer sfidat dhe duke dhënë zgjidhje kërkesave
aktuale në kompanitë shqiptare në përputhje me standardet botërore. Zhvillimi i
teknologjisë ecën me hapa të jashtëzakonshëm, por po aq e lartë është kërkesa për
zhvillimin e aplikimeve komplekse, që kanë si qëllim përpunimin e të Dhënave të
Mëdha, përpunimeve intensive, aplikimin e Internetit të Gjërave apo teknologjisë
Mobile në shërbim të shoqërisë. Për të përmbushur qëllimin kryesor, ky punim ka disa
objektiva kryesore të përcaktuara si më poshtë:





Analiza e gjendjes aktuale në Shqipëri dhe në botë në lidhje me trendin e
përdorimit të Reve Kompjuterike.
Analiza dhe optimizimi i përpunimit të të Dhënave të Mëdha si një sfidë në
mjaft kompani.
Analiza dhe vlerësimi mbi rolin dhe rëndësinë e arkitekturës në Retë
Kompjuterike.
Aplikimi i një zgjidhjeje teknike në Retë Kompjuterike dhe përmirësimet në
arkitekturë dhe implementim.

Ky disertacion, duke përmbushur qëllimin dhe objektivat e tij, synon të kontribuojë në
dhënien e një tabloje të pasur me sfidat, problematikat, aplikimin dhe zhvillimin e Resë
Kompjuterike në Shqipëri, kundrejt tablosë botërore për të kuptuar trendin dhe ecurinë
e Reve Kompjuterike në të ardhmen. Punimi synon të analizojë dhe vlerësojë sfida dhe
problematika jo vetëm në aspektin teorik, por edhe duke dhënë implementime teknike
të rasteve të studimit të ndeshura në kompani shqiptare. Në këtë drejtim, punimi synon
të paraqesë disa raste studimi në fushën e të Dhënave të Mëdha, llogaritjeve intensive,
si dhe aplikimeve në shërbim të zgjidhjeve të problemeve të rënda sociale, duke
gërshetuar Internetin e Gjërave dhe teknologjinë Mobile.

1.4 Organizimi i studimit
Studimi është organizuar në shtatë kapituj kryesorë që mund të përmblidhen si më
poshtë:
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Kapitulli i parë, “Hyrje”, realizon një hyrje në studim duke parashtruar nevojën e
studimit dhe implementimit të Reve Kompjuterike, qëllimin kryesor dhe objektivat e
detajuara të këtij punimi, si dhe kontributin që synon të sjellë ky disertacion.
Kapitulli i dytë, “Studim i aplikimit të Reve Kompjuterike në Shqipëri”, realizon
studimin e situatës aktuale në Shqipëri në lidhje me njohjen, aplikimin, sfidat dhe
problematikat që kanë profesionistët për Renë Kompjuterike krahasuar me situatën
botërore. Për realizimin e këtij studimi janë zhvilluar dy pyetësorë që kanë për qëllim
mbledhjen dhe analizimin e të dhënave për të studiuar qasjen e profesionistëve
shqiptarë drejt Resë Kompjuterike. Për të analizuar pyetësorët është përdorur Modeli i
Maturimit të Resë Kompjuterike dhe rezultatet e analizës janë paraqitur në trajtë grafike
për të nxjerrë në pah sfida, problematika dhe konstatime të rëndësishme për aplikimin
e Resë Kompjuterike në Shqipëri.
Kapitulli i tretë, “Modelet e Programimit në Retë Kompjuterike”, trajton sfidat me
të cilën ndeshen kompanitë e sotme për zhvillimin e sistemeve kompjuterike të mëdha
dhe të shkallëzuara. Për të përballuar kërkesën e lartë për gjenerim dhe përpunim të
dhënash, janë studiuar modele programimi në Retë Kompjuterike si MapReduce,
BSPCloud, Dryed, Apache Spark etj. Në këtë kapitull paraqiten karakteristikat kryesore
të modeleve të programimit, krahasimi ndërmjet tyre për të nxjerrë në pah avantazhet e
tyre kundrejt njëri-tjetrit dhe modeleve tradicionale, si dhe mundësitë për integrime me
ofruesit e Reve Kompjuterike.
Kapitulli i katërt, ”Vlerësimi dhe optimizimi i të Dhënave të Mëdha dhe
përpunimeve intensive”, analizon vlerat dhe sfidat që ka shoqëria e sotme në
përpunimin e të Dhënave të Mëdha, si dhe paraqet dy raste studimi. Së pari, ilustrohet
një sistem në një nga kompanitë në Shqipëri që përpunon të Dhëna të Mëdha dhe
trajtohet zgjidhja e problemeve dhe sfidave të këtij sistemi, me qëllim arritjen e
rezultateve të kërkuara. Sistemi i përmirësuar është implementuar në Retë
Kompjuterike duke përdorur Platformën e të Dhënave të Mëdha dhe krahason disa
modele si Hadoop, Apache Spark, HBase etj. Vlerësimet rezultojnë se sistemi i
propozuar ka rezultate më të sakta dhe koha e përpunimit është përmirësuar deri në 85
herë më shpejt se Sistemi Tradicional. Rasti i dytë, paraqet përpunim intensiv të
algoritmeve duke përdorur plaftormën e Weka-s. Ai përmirëson kohën e përpunimit
dhe redukton kohën e përgjigjes së programit duke e ekzekutuar atë në Retë
Kompjuterike dhe duke përshtatur strukturën e programit.
Kapitulli i pestë, “Veçori arkitekturore në Retë Kompjuterike”, paraqet një studim
mbi rolin dhe rëndësinë e arkitekturës në Retë Kompjuterike, si dhe analizon
karakteristika të rëndësishme të arkitekturave të përshtatura për Retë Kompjuterike
si dizenjimi modern, mikroshërbimet, kontenierët, shërbimet mbështetëse dhe
shkallëzimi automatik. Në këtë kapitull, trajtohen llojet e arkitekturave në Retë
Kompjuterike, roli i dizenjimit optimal në aplikimet moderne dhe integrimi e publikimi
i vazhdueshëm në Re. Së fundi, prezantohet arkitektura e sistemit “Kujdesi Virtual”
duke nxjerrë në pah problematikat me të cilat përballet ky sistem, si dhe paraqitet
arkitektura e përmirësuar e këtij sistemi.
Kapitulli i gjashtë, “Implementimi dhe përmirësimi i teknologjisë Mobile dhe
Internetit të Gjërave në Retë Kompjuterike”, studion sfida dhe avantazhe të
teknologjisë Mobile dhe Internetit të Gjërave, si dhe paraqet implementimin e aplikimit
“Kujdesi Virtual”. Sistemi është implementuar me disa shtresa duke filluar nga
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perceptimi, shtresa inteligjente “Edge”, shtresa e ndërlidhjes, procesimi në AWS IoT,
ruajtja e të dhënave, përpunimi i të dhënave deri te siguria dhe ndërfaqja e aplikimit
mobile. Janë studiuar disa mënyra përmirësimi në disa nivele të sistemit, që synojnë të
minimizojnë humbjen e lidhjeve, vonesave dhe rritjen e shkallëzimit, performancës dhe
sigurisë së sistemit.
Kapitulli i shtatë, “Përfundime dhe rekomandime”, trajton një përmbledhje të
përfundimeve të gjithë punimeve të realizuara në këtë disertacion, si dhe rekomandime
praktike për kompani që duan të implementojnë Retë Kompjuterike.
Së fundi, Aneksi paraqitet sondazhin që është realizuar me grupet e interesit.
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2. Studim i aplikimit të Reve
Kompjuterike në Shqipëri
Në këtë punim janë zhvilluar dy pyetësorë që kanë për
qëllim studimin e situatës aktuale në Shqipëri në lidhje
me njohjen, aplikimin, gadishmërinë dhe problematikat
që kanë profesionistët për Renë Kompjuterike, e cila
synon ta çojë teknologjinë drejt një ere të re konceptimi
dhe zhvillimi.

2.1 Objektivat e pyetësorit
Realizimi i këtij pyetësori mbështetet në disa objektiva. Objektivi kryesor është marrja
e informacioneve nga profesionistët e TI në lidhje me njohjen dhe aplikimin e Resë
Kompjuterike në Shqipëri. Gjithashtu, një pjesë e rëndësishme e pyetësorit i kushtohet
problematikave dhe sfidave që kanë profesionistët e TI në aplikimin e Resë
Kompjuterike, si dhe marrja e sugjerimeve nga pjesëmarrësit në pyetësor për
kapërcimin e tyre.
Përpara se të studiohen implementimet e mundshme në optimizimin e Resë
Kompjuterike, një komponente e domosdoshme është studimi i situatës aktuale në
Shqipëri. Ky studim na ndihmon në disa aspekte:
●

Së pari, na jep informacion në lidhje me njohuritë, aplikimin dhe eksperiencën
që kanë profesionistët e TI në Shqipëri për Retë Kompjuterike. Krahasimi i këtij
informacioni me pyetësorë botërorë na mundëson të sqarojmë evolimin e kësaj
risie edhe në Shqipëri.

●

Së dyti, pyetësori na mundëson të marrim të dhëna në lidhje me gadishmërinë,
sfidat dhe problematikat që kanë profesionistët për të përshtatur sistemet
ekzistuese me sisteme të bazuara në Retë Kompjuterike. Të kuptuarit e sfidave
që ekzistojnë në TI shqiptare na jep mundësinë që ky punim, por jo vetëm, të
kontribuojë sadopak në përmirësimin e situatës aktuale në Shqipëri.

●

Së treti, synohet që nga këto të dhëna të kuptohet trendi dhe ecuria e Resë
Kompjuterike në të ardhmen konkretisht për shoqërinë shqiptare.

2.2 Grupet kryesore përfaqësuese
Përzgjedhja e përfaqësuesve të pyetësorit është një element i rëndësishëm i këtij
procesi. Përcaktimi i grupeve kryesore përfaqësuese bazohet mbi objektivat e
pyetësorit, kategoritë kryesore të pyetjeve, formimi profesional i të anketuave dhe
eksperienca në botën akademike ose atë të biznesit. Duke u nisur nga objektivat, me
qëllim marrjen e të dhënave sa më të plota dhe të sakta, është vlerësuar anketimi i
grupeve të interesit si më poshtë:
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1. Punonjës në sektorin e TI në kompani shqiptare në nivel menaxhimi dhe teknik.
2. Punonjës në sektorin e TI në administratë shtetërore shqiptare.
3. Punonjës me formim TI në institucione akademike.
4. Studentë në përfundim të studimeve master me profil Informatikë ose
Teknologji Informacioni.
Këto grupime konsiderohen si komponentët kryesorë për marrjen e informacioneve të
plota dhe profesionale, por edhe të rëndësishëm në marrjen e sugjerimeve dhe përfitues
potencial të studimeve të kësaj fushe.

2.3 Hartimi dhe zhvillimi i pyetësorit
Në vitet 2013 dhe 2018 janë kryer dy sondazhe drejtuar profesionistëve të TI për të
pasur një arsyetim më të mirë të përdorimit të Resë Kompjuterike në Shqipëri dhe
studim mbi planet e ardhshme për përshtatjen e Resë Kompjuterike. Të anketuarit
përfaqësojnë një gamë të gjerë të profesionistëve të TI të diplomuar në Tiranë,
Universitetin Politeknik etj. Pjesëmarrja në pyetësor është plotësisht anonime e
realizuar nëpërmjet internetit ku të anketuarit nuk ofrojnë të dhëna lidhur me identitetin
e tyre.
Janë realizuar 350 pyetësorë nga grupet e interesit, të cilat u intervistuan në lidhje me
kualifikimet e tyre profesionale, njohuritë dhe përvojën e tyre në Renë Kompjuterike
dhe sa të sigurtë ishin ata në aplikimin e Resë Kompjuterike në punën e tyre të
përditshme. Të intervistuarit u pyetën për përparësitë, vështirësitë dhe pengesat që u
ballafaquan gjatë përpjekjeve të tyre në zbatimin e Resë dhe preferencat e tyre mbi
shërbimet dhe ofruesit e Reve Kompjuterike. Të dhënat e mbledhura gjatë pyetësorit
janë ruajtur në format elektronik, nga ku janë analizuar dhe paraqitur grafikisht për të
shprehur më qartë rezultatet e përfituara.

2.4 Analiza e të dhënave
Qëllimi i pyetësorit qëndron në konceptimin, mbledhjen, analizimin, paraqitjen e të
dhënave dhe krahasimin e tyre me informacionin botëror për të studiuar qasjen e
profesionistëve shqiptarë drejt Resë Kompjuterike.
Në këtë pyetësor është përdorur Modeli i Maturimit të Resë Kompjuterike për të
analizuar dhe kategorizuar profesionistët e TI dhe kompanitë ku ata janë punësuar sipas
nivelit të përshtatjes me Renë Kompjuterike. Sipas këtij modeli [4] janë dalluar pesë
kategori profesionistësh:


Nuk kanë interes dhe plane në zhvillimin e tyre drejt Resë Kompjuterike;



Vëzhgues që kanë plane dhe strategji në të ardhmen por nuk kanë zhvilluar
projekte konkrete;



Janë fillestarë në zhvillimin e projekteve në Re;



Kanë zhvilluar disa projekte në Re dhe janë familjarizuar me të;
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Kanë eksperiencë të konsiderueshme, si dhe kanë zhvilluar shumë projekte në
Renë Kompjuterike prej shumë kohësh.

Përpunimi i materialeve të pyetësorit nxori në pah se mbi 50% e të intervistuarve e
përdorin Renë Kompjuterike, prej të cilëve 55% si infrastrukturë, 50% si platformë dhe
57% si programe. Figura 2-1 ilustron përdorimin e Resë Kompjuterike sipas Modelit të
Maturimit.

M a t u r i mi d r e j t R e s ë Ko mp j u t e r i k e
Nuk kanë plane

Vëzhgues

Nivel Fillestar

In fra st ru k t u ra si sh ërb i m

33%

Platforma si shërbim

35%

24%

Programe si shërbim

Nivel Mesatar

12%

15%

19%

30%

25%

30%

Nivel i Avancuar

15%

10%

18%

7%

19%

8%

Figura 2-1 Maturimi drejt Resë Kompjuterike

Në ndryshim nga raporti i “RightScale” i vitit 2018, i cili pasqyron kryesisht situatën
në USA dhe Europën perëndimore, vihet re diferencë e madhe në evolimin e përdorimit
të Resë Kompjuterike me 82% në krahasim me përdorimin e saj në Shqipëri me
mesatarisht 54%. Rreth 63% të kompanive botërore të intervistuara nga “RightScale”
në 2018 përdorin në nivel mesatar dhe të avancuar burimet e Resë Kompjuterike, çka
tregon një trend të sigurtë botëror drejt kësaj teknologjie. Figura 2-2 ilustron raportin e
Modelit të Maturimit sipas raportit të “RightScale” të vitit 2018.
M a t u r i mi s i p a s r a p o r t i t t ë R i g h t S c a l e
Nuk kanë plane

Vëzhgues

8% 10%

Nivel Fillestar

19%

32%

Nivel Mesatar

Nivel i Avancuar

31%

Maturimi

Figura 2-2 Maturimi sipas RightScale. Burimi: RightScale Report 2018 [4]

Megjithëse situata në Shqipëri paraqitet me diferencë të lartë me situatën në USA dhe
Europën perëndimore, ka një evolim të madh në përdorimin e Resë Kompjuterike
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krahasuar me pyetësorin e zhvilluar 5 vjet më parë në Shqipëri ku vetëm 31% e të
intervistuarve pohuan së përdorin Renë Kompjuterike dhe vetëm 56% të tyre kishin
njohuri të plota rreth Resë Kompjuterike [5].

A p l i k i mi i R e s ë Ko mp j u t e r i k e
31%
e përdorin

69% nuk e
përdorin

Figura 2-3 Aplikimi i Resë Kompjuterike në Shqipëri në vitin 2013 [5]

Maturimi drejt Resë Kompjuterike mund të studiohet në varësi të madhësisë së
institucionit apo kompanisë ku aplikohet. Nëse i referohemi aplikimit të infrastrukturës
si shërbim në kompani të vogla dhe mesatare vihet re një maturim më i madh në nivel
mesatar kundrejt një maturimi më të lartë në nivel fillestar për kompanitë e mëdha.
In f r a s t r u k t u r a s i S h ë r b i m
Nuk kanë plane

Vëzhgues

Maturimi

Kompani e Madhe

Kompani e Vogel / Mesatare

Nivel Fillestar

Nivel Mesatar

33%

12%

16.5%

5%

16.5%

7%

30%

17%

13%

Nivel i Avancuar

15%

10%

4.5% 5%

10.5%

5%

Figura 2-4 Maturimi – Infrastruktura si shërbim

I njëjti krahasim është bërë për maturimin e platformës si shërbim dhe programeve si
shërbim ku vihet re një interes pak më i madh i kompanive të vogla dhe mesatare në
krahasim me ato të mëdha, sikurse ilustrohet më poshtë në figurat 2-5 dhe 2-6.
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P l a t f o r ma s i S h ë r b i m
Nuk kanë plane

Vëzhgues

Maturimi
Kompani e Madhe
Kompani e Vogel / Mesatare

Nivel Fillestar

Nivel Mesatar

35%
18%
17%

Nivel i Avancuar

15%

25%

18%
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4.5%

13%
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3.5%

10.5%

12%

10% 3.5%

Figura 2-5 Maturimi – Platforma si shërbim

P r o g r a me s i S h ë r b i m
Nuk kanë plane

Vëzhgues

Maturimi

Kompani e Madhe

Kompani e Vogel / Mesatare

Nivel Fillestar

24%

13%

11%

Nivel Mesatar

19%

8%

11%

Nivel i Avancuar

30%

19%

8%

13%

8%

4.6%

17%

11%

3.4%

Figura 2-6 Maturimi – Programe si shërbim

Maturimi i Resë kompjuterike private ka një sjellje të kundërt. Kompanitë e
mëdha janë më të interesuara në aplikimin e saj. Ky fenomen duket qartë në
nivelin e avancuar, i cili mungon për kompanitë e vogla dhe mesatare.
M a t u r i mi d r e j t R e s ë Ko mp j u t e r i k e P r i v a t e
Nuk kanë plane

Vëzhgues

Nivel Fillestar

Maturimi

30%

Kompani e Madhe

13%

Kompani e Vogel / Mesatare
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25%
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Figura 2-7 Maturimi drejt Resë Kompjuterike private
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Një fakt i rëndësishëm i pyetësorit është se shumica e të anketuarve përdorin Microsoft
Azure në zhvillimin e projekteve të tyre e ndjekur nga Google dhe Amazon EC2. Përveç
tre ofruesve të mëdhenj vihet re rritje e ndikimit të ofruesve të tjerë si Salesforce,
Oracle, VMware, IBM Cloud etj.

Figura 2-8 Zhvillimi i projekteve sipas ofruesit të Resë Kompjuterike

Studimi i ofruesve të Reve Kompjuterike sipas kompanisë nxjerr në pah se Microsoft
Azure dhe Amazon EC2 janë ofruesit kryesorë të preferuar në kompanitë e mëdha,
ndërsa në kompanitë mesatare dhe të vogla kryeson Google Cloud.

Figura 2-9 Ofruesit e Resë Kompjuterike sipas kompanisë

Nëse ketë rezultat e krahasojmë me pyetësorin e zhvilluar pesë vjet më parë, vihet re
rënje e përdorimit të Google Cloud dhe një zhvillim i konsiderueshëm i Microsoft
Azure dhe Amazon EC2. Rezultat i ngjashëm raportohet edhe nga raporti i RightScale
i vitit 2018, në të cilën listën e kryeson Amazon EC2 [4]. Më poshtë paraqitet grafiku i
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raportuar nga pyetësori i vitit 2013 [6] mbi ofruesit më të besueshëm të Reve
Kompjuterike.
O f r u e s i t e R e v e Ko mp j u t e r i k e
Te Tjera
6%

Google Cloud
60%

Amazon EC2
14%

Microsoft Azure
20%

Figura 2-10 Ofruesit më të besueshëm të Reve Kompjuterike në vitin 2013 [8]

Nga pyetësorët e zhvilluar në Shqipëri dhe në botë, vihet re, se ka një vlerësim në rritje
mbi avantazhet e përdorimit të Reve Kompjuterike. Sipas CompTia, arsyeja pse Retë
janë unike në historinë e trendeve të TI është shpejtësia me të cilën kompanitë e të gjitha
përmasave fillojnë të realizojnë përfitimet. Fleksibiliteti mjaft i lartë i ka bërë
kompanitë e mëdha të zhvillojnë në mënyrë më efikase operacionet e tyre të TI, ndërsa
aksesueshmëria e lartë i ka bërë kompanitë e vogla të shohin se si ato mund të zgjerojnë
infrastrukturën e tyre [7].
Më poshtë paraqitet grafiku sipas përfitimeve që kanë patur profesionistët e TI nga Retë
Kompjuterike. Vihet re mjaft qartë vlerësimi i Reve Kompjuterike për rritjen e
efiçencës së TI, shkurtimi i kostos, aftësia për të rritur kapacitet sipas kërkesave,
përshtatja shumë e mirë për ekipet e zhvillimit etj.
P ë r f i t i me t n g a R e t ë Ko mp j u t e r i k e
Efiçence në IT ( produkt LIVE i shpejtë)
Shkurtim Kosto në Harduare
Aftësia për të rritur kapacitet on demand
E përshtatshme për ekipet e zhvillimit
Fleksibilitet maksimal
Shkurtim kosto në investimin fillestar
Shkurtim Kosto në Softuare

3.00

3.20

3.40

3.60

3.80

4.00

Figura 2-11 Përfitimet nga Retë Kompjuterike

Nëse analiza bëhet sipas kompanisë rezultatet janë të ngjashme me CompTia, ku
kompanitë e mëdha vlerësojnë më shumë fleksibilitetin si përfitim kryesor nga Retë,
ndërsa kompanitë e vogla dhe mesatare kanë në qendër uljen e kostos, të ndjekur
gjithashtu nga fleksibiliteti i lartë [7].
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Profesionistët e TI vlerësojnë se tashmë një sërë shërbimesh janë ose duhet të
planifikohen për t’u hostuar në Retë Kompjuterike. Figura më poshtë rendit shërbimet
sipas rëndësisë për tu hostuar në Re.
A d u h e t t ë j e n ë n ë R e s h ë r b i me t e më p o s h t me ?
Servera virtualë
Hostimi i të dhënave
Disaster recovery / Backup
Hostimi i shërbimeve të email-it
Hostimi i aplikacioneve
Aplikacione me siguri të lartë
Shërbime të menaxhuara
Hostimi i të dhënave të arkivuara

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4

4.1

4.2

Figura 2-12 Shërbimet në Retë Kompjuterike

Sipas Forbes, në vitin 2018, 77% e kompanive kanë të paktën një aplikacion ose një
pjesë të infrastrukturës në Retë Kompjuterike, ndërkohë industritë e mbështetura në
teknologji po orjentohen drejt kalimit 100% të të dhënave të tyre në Re [6]. Një trend
mjaft pozitiv vihet re edhe në rezultatet e pyetësorit që tregojnë se 40% e të
intervistuarve kanë ose planifikojnë se shpejti të kenë mbi 50% të të dhënave të tyre në
Re.
Gjithashtu, pyetësori nxjerr në pah një interes të lartë të kompanive për të planifikuar
dhe zhvilluar aplikacione në Re. 62% e profesionistëve të TI pohojnë se në 12 muajt e
ardhshëm kanë në plan dhe po punojnë me zhvillim aplikacionesh të përshtatura me
strukturën e Reve, ndërsa 45% me aplikacione Enterprise si p.sh. CRM, ERP, HCM etj.
Nëse këtë rezultat e krahasojmë me pyetësorin e vitit 2013, shprehet qartë një zhvillim
i madh i TI drejt përdorimit të strukturave të Reve Kompjuterike. Në pyetësorin e parë
vetëm 18.3% e të intervistuarve kishin punuar me aplikacione në Retë Kompjuterike.
Më poshtë jepen në formë grafike tipet e aplikacioneve që janë zhvilluar ose
planifikohen të zhvillohen në Re duke ju referuar periudhës 2018-2019.
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Ҫfarë tip aplikacionesh përdorni ose planifikoni të përdorni në
R e n ë Ko mp j u t e r i k e n ë 1 2 mu a j t e a r d h s h ë m?
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Zhvillim aplikacionesh me arkitekturë të bazuar në Re.

45%

Aplikacione Enterprise të brendshme si psh. CRM, ERP, HCM etj.
Aplikacione Ecommerce

32%

Aplikacione me siguri dhe besueshmëri të lartë

32%
31%

Zhvillimi i QA në Re

30%

Monitorim dhe menaxhim performance

27%

Marketing dhe Inteligjencë Biznesi

24%

Rrjete sociale

6%
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Figura 2-13 Tipet e aplikacioneve që përdoren ose planifikohen vitin e ardhshëm në Re.

Qasja drejt Reve Kompjuterike nga ana tjetër i përball kompanitë me një sërë sfidash
për t’u përshtatur me këtë teknologji të re. Nëse i referohemi pyetësorit të parë, të
intervistuarit pohojnë se integrimi për ta është një sfidë e madhe. Vrojtimi ynë tregon
se mungesa e përvojës dhe vështirësitë në përshtatjen e sistemeve ekzistuese janë
raportuar si vështirësia më e madhe në adaptimin e Reve. 61% raportojnë se e kanë
hasur këtë çështje në organizatat e tyre. Kompanitë duhet të përballen me mjaft sfida
gjatë përdorimit të modeleve të Reve si infrastrukturë, platformë apo shërbim. Ky
studim tregon se 72% raportojnë privatësinë e të dhënave dhe integrimin me
infrastrukturën ekzistuese si sfidat kryesore në përdorimin e Reve Kompjuterike [5].
Për të parë ecurinë e sfidave të TI në aplikimin e Reve Kompjuterike, është analizuar
në pyetësorin e dytë e njëjta pyetje. Rezultatet paraqiten ne figurën 2-14.
C i l a t j a n ë s h q e t ë s i me t q ë d u h e t t ë k o n s i d e r o h e n me s h u më
s o t d h e n ë t ë a r d h me n ?
3.92

Siguria

3.78

Privatësia e të dhënave & besueshmëria

3.64

Integrimi me sistemet ekzistuese

3.54

Optimizimi/Menaxhimi i shpenzimeve në Re

3.52

Mungesa e eksperiencës
Kontrolli mbi burimet

3.51

Performanca

3.51
3.38

Vështirësi në ndërrimin e providerit

3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00

Figura 2-14 Shqetësimet që duhet të konsiderohen më shumë sot dhe në të ardhmen në Retë
Kompjuterike.
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Nga anketimi i vitit 2018, del në pah se përveç vështirësive në sigurinë e besueshmërinë
e të dhënave dhe integrimin me sistemet ekzistuese tani profesionistët e TI po përballen
me një sfidë të re: optimizimi dhe menaxhimi i shpenzimeve në Re. Një tjetër
shqetësim, i cili ka ardhur në rënje është mungesa e eksperiencës dhe vështirësitë në
ndërrimin e ofruesit. Kontrolli mbi burimet dhe performanca janë çështje, të cilat dalin
në pah vetëm në sondazhin e dytë, çka tregon se niveli i përdorimit të Reve
Kompjuterike tashmë ka arritur në një stad më cilësor.
I njëjti rezultat del ne pah edhe në grafikun e mëposhtëm, ku optimizimi i kostos në Re
renditet si çështja e dytë që paraqet interes, sikurse në raportin e RightScale 2018, ku
kompanitë me eksperiencë mesatare ose të avancuar në Re e konsiderojnë menaxhimin
e shpenzimeve në Re sfidën më të rëndësishme (80%). Më poshtë janë çështjet kryesore
që paraqesin më shumë interes për profesionistët e TI në Shqipëri.

Ç ë s h t j e t q ë p a r a q e s i n më s h u më i n t e r e s
Aktualisht

Planifikim

42%

Kalimi i më shumë të dhënash apo shërbimesh në Cloud.

39%

Optimizimi i përdorimit të Cloud në terma kostoje.

Rritja e përdorimit të containers dhe microservices.
Përdorimi i shërbimeve bazuar në një strategji Multi-Cloud.

Raportim financiar më i mirë.

38%

32%

Automatizim i proceve manuale.
Implementimi i një stategjie duke u mbështetur në Cloud.

44%
50%

30%
25%
23%
19%

43%
49%
42%
49%

Figura 2-15 Çështjet që paraqesin më shumë interes në Retë Kompjuterike

Në vijim të interesit të lartë për reduktimin e kostove, të intervistuarit në Shqipëri janë
përgjigjur se shpenzimet në Re mund të reduktohen. 28% e profesionistëve shprehen se
reduktimi mund të jetë deri në masën 25%, ndërsa 24% mendojnë se mund të arrihet
deri në 35%. Rezultati është mjaft pozitiv nëse e krahasojmë me matjen e bërë nga
RightScale, ku 35% e shpenzimeve në Re në kompanitë botërore mund të reduktohen
nëse aplikohen politikat e duhura për optimizimin e menaxhimit të Reve Kompjuterike.
Në këtë aspekt është ngritur çështja e masave që mund të merren për të reduktuar kostot
e larta në Retë Kompjuterike. Sikurse edhe ne raportin e RightScale në vend të parë
është monitorimi i instancave dhe i shërbimeve si dhe specifikimi i limiteve maksimale
të tyre. Një rol të rëndësishëm luan edhe fikja e burimeve kompjuterike pas një orari të
përcaktuar si dhe kalimi në ofrues me kosto më të ulët. Megjithatë sikurse vihet re edhe
në raportimin e bërë nga RightScale në vitin 2018, megjithëse ka një fokus shumë të
madh në menaxhimin e kostos në Re, vetëm një pjesë e vogël e kompanive kanë filluar
të implementojnë politika automatike për optimizimin e kostos. Gjithashtu një pjesë e
të intervistuarve janë gjendur të papregatitur për mundësitë dhe automatizimet që mund
të bëhen në shërbim të përmirësimit të menaxhimit të kostos.
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S i mu n d t e r e d u k t o h e t k o s t o j a n ë R e
Kalimi në providera me kosto më të ulët
Specifikimi i përmasave të lejuara për instancat
Përdorimi i rajoneve me kosto më të ulët
Përcaktimi i limiteve për instancat dhe shërbimet
Optimizim i ap. / shërbimeve që të përshtaten me Cloud
Eleminimi i shërbimeve / instancave joaktive
Fikja e resorseve pas një orari të caktuar
Monitorimi i përdorimit të instancave
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Figura 2-16 Si mund te reduktohet kostoja në Re

Ndërkohë që trendi global po shkon drejt një modeli me shumë Re (Multi-Cloud) sipas
CompTia dhe RightScale, edhe në Shqipëri vihet re një interes i lartë në përdorimin e
Reve Hibride dhe modeleve Multi-Cloud me rreth 33% të të intervistuarve. Kryesisht
më shumë përdorim hasin programet si shërbime të ndjekura nga Infrastruktura si
shërbim, Platforma si shërbim si dhe Backup dhe të dhëna si shërbim.
Një nga çështjet e diskutuara sot është pyetja se cili luan rolin kryesor në iniciativën e
migrimit në Re. Sikurse edhe në pyetësorët botërore, vihet re se në 39.3% të rasteve
iniciativa e migrimit drejt Reve Kompjuterike vjen nga menaxheri i TI, i ndjekur nga
stafi i TI (22.6%) dhe CEO (19%).
Në rreth 63% të rasteve TI i kërkohet këshillim mbi llojet dhe sektorët që duhet të
migrohen në Re, por në rend të dytë vihet re se menaxhimi shqetësohet dhe i kërkon
stafit të TI të mundësojë menaxhim dhe optimizim sa më të mirë të kostos. Çështje të
tjera për shqyrtim janë përzgjedhja e ofruesve dhe menaxhim i shpërndarjes së
projekteve.
Ҫ f a r ë i k ë r k o h e t z a k o n i s h t D e p a r t a me n t i t IT ?
63%

Këshillim mbi llojet sektorët që duhet të migrohen në Re

49%

Menaxhim/Optimizim i kostos në Re

45%

Menaxhimi i shpërndarjes së projekteve në Re

45%

Përzgjedhja e providerave të Resë

40%

Vendosja e rregullave për përdorimin e Resë

36%

Ndërtimi i Resë private

8%

Nuk e di
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Figura 2-17 Ҫfarë i kërkohet zakonisht departamentit të TI
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2.5 Diskutime dhe rekomandime mbi rezultatet
Një nga sfidat e reja të raportuara nga pyetësori në vitin 2018 është optimizimi i
përdorimit të Reve Kompjuterike me qëllim uljen e kostos së përdorimit të tyre. Ky fakt
del në pah në listën e shqetësimeve dhe masave, që duhet të ndërmarrin profesionistët
e TI për menaxhimin e kostos, si dhe në kërkesat që ka menaxhimi kundrejt
departamentit të TI. Tashmë optimizimi i përdorimit të Reve shihet si çështja e dytë që
paraqet më shumë interes në Retë Kompjuterike dhe profesionistët po përballen me
sfidën se si mund të reduktohet kostoja në Re.
Ky shqetësim po zë një vend gjithmonë e më të rëndësishëm edhe në pyetësorët
botërorë. Rritja dhe zhvillimi i sistemeve në Re, po i fokuson organizatat drejt një
menaxhimi më të mirë të kostos. Sipas raportit të RightScale 2018, pas sfidës së sigurisë
që mbështetet nga 77% e të intervistuarve, menaxhimi i shpenzimeve në Re ngrihet si
shqetësim nga 76% e profesionistëve ku 21% e tyre e shohin si sfidë kryesore [8].
Shqetësime shumë të rëndësishme të profesionistëve të TI janë privatësia dhe siguria e
të dhënave, të cilat janë pasqyruar në shqetësimet e tyre kryesore, si dhe në preferencën
e lartë drejt Reve hibride.
Ruajtja e privatësisë së të dhënave kërkon një vëmendje më të madhe legjislative në
vendosjen e standardeve dhe kontrollin e vazhdueshëm mbi këtë çështje. Ofruesi i Reve
Kompjuterike duhet të jetë transparent në raportimin e të gjitha investimeve në
teknologjitë e reja dhe rritjen e sigurisë; politikën e ruajtjes së të dhënave; politikën e
rikthimit të të dhënave në raste avarish; raportimin e incidenteve; kompensim për
konsumatorët në rast të ndërprerjeve të shërbimit; ruajtje të privatësisë edhe pas
përfundimit të kontratës me klientin etj. Secili ofrues i Reve Kompjuterike duhet të ketë
një raport të plotë në lidhje me vendndodhjen e të dhënave të klientit (shteti) brenda
Resë dhe çdo veprim me të dhënat dhe aplikacionet e klientit. Profesionistët e TI-së
duhet të jenë të kujdesshëm që të kenë të gjitha informacionet e nevojshme në lidhje
me të dhënat në çdo kohë dhe të menaxhojnë si duhet efikasitetin dhe koston e
mirëmbajtjes në Re.
Një pengesë mbresëlënëse është përshtatja e sistemeve ekzistuese në Retë
kompjuterike. Konvertimi i një aplikacioni ekzistues për ta bërë atë të përshtatshëm për
Renë Kompjuterike mund të kërkojë rishikim të arkitekturës përkatëse në mënyrë që të
shfrytëzojë më mire burimet kompjuterike të Resë. Ky mund të jetë një investim i madh,
i cili mund të kërkojë shumë kohë dhe ndryshime në tërë aplikacionin. Migrimi në Re
nënkupton një strategji për identifikimin e aplikacioneve të përshtatshëm për migrim,
duke marrë parasysh karakteristikat e Resë me të cilat aplikacioni përshtatet më mirë
dhe në fund planifikimi dhe testimi i migrimit të aplikacioneve. Ky proces kërkon
eksperiencë në dizenjimin e procesit të migrimit të aplikimit dhe kuptim të thellë të
modeleve të Reve Kompjuterike si dhe njohuri të hollësishme se si aplikimet
bashkëveprojnë me njëri-tjetrin, me mjedisin e jashtëm dhe me infrastrukturën
ekzistuese.
Krahasuar me rezultatet botërore, të anketuarit shqiptarë kanë një diferencë të madhe
në evolimin e përdorimit të Resë Kompjuterike me 82% në krahasim me përdorimin e
saj në Shqipëri me mesatarisht 54%. Ky tregues nxjerr në pah se ka ende mjaft punë
për të bërë me avancimin e përdorimit të burimeve të Reve Kompjuterike, si dhe rrit
nevojën për më shumë informacion (“workshops”, rrjete sociale, informacion online
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etj.) dhe trajnime rreth Reve Kompjuterike në Shqipëri. Investimi në këtë fushë është i
rëndësishëm pasi siç shprehin edhe rezultatet botërore Retë Kompjuterike do të vijojnë
të jenë trend në të ardhmen në fushën e Teknologjisë së Informacionit.
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3. Modelet e Programimit në Retë
Kompjuterike
Në këtë kapitull trajtohet kërkesa e lartë për
gjenerim dhe përpunim të dhenash, e cila në
pamundësi për tu mbështetur nga sistemet
tradicionale solli zhvillimin e modeleve të
programimit në Retë Kompjuterike. Më pas
paraqiten karakteristikat kryesore të modeleve të
programimit dhe krahasimi ndërmjet tyre për të
nxjerrë në pah avantazhet e tyre kundrejt njëritjetrit dhe modeleve tradicionale.

3.1 Hyrje
Një nga sfidat me të cilën ndeshen organizatat e sotme është ndërtimi i sistemeve
kompjuterike të mëdha dhe të shkallëzuara për të përmbushur kërkesat në rritje për
depozitim masiv dhe përpunim të dhënash të aplikimeve intensive.
Në ditët e sotme shoqëria jonë po gjeneron sasi të jashtëzakonshme të të dhënave. Duke
marrë parasysh numrin e lartë të përdoruesve të rrjeteve sociale, rritjen e përdorimit të
internetit dhe komunikimit, përdorimin e pajisjeve inteligjente, rritjen e trafikut të të
dhënave celulare etj., pritet që shpejtësia e rritjes së madhësisë të të dhënave të vijojë
me të njëjtin trend në vitet e ardhshme. Sipas Forbes, ka mbi 2.5 quintillion bytes të të
dhënave të gjeneruara çdo ditë. Nëse kthehemi dy vjet më parë, 90 për qind e të dhënave
nuk kanë qenë të gjeneruara [9].
Kërkesat gjithnjë në rritje në qendrat e të dhënave kanë motivuar zhvillimin e Reve
Kompjuterike [10-11]. Në varësi të infrastrukturës që do të ndërtojë, organizata merr
me qera pajisje fizike kompjuterike, programe apo platformë programesh të cilat do të
menaxhohen nga një palë e tretë (ofrues të Resë) si p.sh. Microsoft, Google, Amazon
etj.
Një pjesë e organizatave e kanë konceptuar dhe përdorur Renë Kompjuterike vetëm si
një mundësi për të migruar të dhënat e tyre drejt qendrave të mëdha të të dhënave, pa
shfrytëzuar të gjithë kapacitetin dhe mundësitë që ofron Reja në përpunimin masiv të
të dhënave dhe llogaritjet intensive [12].
Si pasojë e rritjes së të dhënave në shpejtësi shumë të madhe, aftësia e makinave lokale
tradicionale nuk përballonte nevojat e përdoruesve për të ndërvepruar me këto të dhëna
në kohë të shkurtër. Një nga sfidat me të cilën ndeshen organizatat e sotme është
ndërtimi i sistemeve kompjuterike të mëdha dhe të shkallëzuara për të përmbushur
kërkesat në rritje për depozitim masiv dhe përpunim të dhënash, si dhe llogaritje
komplekse të aplikimeve intensive. Kjo nevojë solli zhvillimin e Reve Kompjuterike
dhe krijimin e modeleve të programimit të aplikuara në to.
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Me rritjen dhe zhvillimin e qendrave të mëdha të të dhënave, lindi sfida e gjetjes së
modelit të programimit më të përshtatshëm që na mundëson optimizim në përpunimin
e të dhënave duke fshehur detajet e mjedisit fizik kompjuterik.

3.2 Modelet e programimit
Ka kërkesë të lartë në zhvillimin e sistemeve kompjuterike të mëdha dhe të
shkallëzuara, e cila ka sjellë dizenjim dhe zhvillim të modeleve të ndryshme të
programimit për aplikacione intensive me shumë të dhëna. Janë studiuar modele të
ndryshme programimi në Retë Kompjuterike, ku përfshihen MapReduce, BSPCloud,
Dryed, Apache Spark etj. Studimi i karakteristikave të tyre synon të vlerësojë një model
programimi të përshtatshëm për përpunim intensiv të dhënash në Retë Kompjuterike,
të bazuar në raste studimi.
Më poshtë do të trajtojmë disa modele programimi për të përpunuar dhe gjeneruar të
dhëna të mëdha.

3.2.1 Modeli MapReduce
MapReduce është një model programimi [13, 15] i propozuar fillimisht nga Google për
të trajtuar aplikimet me shkallëzim të lartë në mjedise të shpërndara për kërkim në
“web” dhe është provuar si një model programimi efektiv për zhvillimin e zbulimit të
njohurive (data mining) dhe programeve që aplikojnë të mësuarit e vazhdueshëm në
qendrat e të dhënave.
MapReduce i lejon programuesit të konceptojnë të dhënat sipas një modeli qëndror: ata
fokusohen në aplikimin e transformimeve të grupeve të të dhënave dhe lejon që detajet
e ekzekutimit të shpërndarë dhe komunikimit nëpërmjet rrjetit të trajtohen nga struktura
e MapReduce [14].
Sipas studiuesve [14 - 17] përpunimi i të dhënave në paralel rekomandohet të realizohet
duke përdorur një grup nyjesh, ku secila ekzekuton punë në paralel dhe shmang
zhvendosjen e vëllimeve të mëdha të të dhënave në rrjet drejt një përpunimi qendror.
Ky përpunim kërkon bashkërendim të kujdesshëm në ndarjen e punëve dhe mbledhjen
e rezultateve. MapReduce përfiton nga përdorimi i nyjeve të shumta që konkurrojnë
paralelisht dhe shmang lëvizjen e të dhënave në rrjet, duke ndarë punët në dy faza,
çiftim dhe reduktim (map / reduce).
▪

Në fazën e parë, të dhënat ndahen në shumë çifte të trajtës çelës / vlerë. Çiftimi
është teknika thelbësore e përpunimit të një liste të të dhënave që vijnë në çifte
çelësash dhe vlerash. Funksioni i çiftimit zbatohet për elementet individuale të
përcaktuara si çifte me vlerë kyçe të një liste dhe prodhon një listë të re, siç
ilustrohet më poshtë:
Çiftim: (çelës1, vlerë1) → list(çelës2, vlerë2)

▪

Në fazën e dytë, kombinohen rezultatet e gjeneruara në hapin e parë. Funksioni
i ndarjes vepron mbi llojet e ndërmjetme të trajtës çelës - vlerë. Ai kontrollon
ndarjen e çelësave të rezultateve të ndërmjetme të çiftimit duke përdorur një
funksion tipik hash.
Reduktim: (çelës2, list(vlerë2)) → list((çelës3, vlerë3))
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Figura 3-1 Diagrama e strukturës së modelit Map-Reduce

Modeli MapReduce mbështet paralelizimin automatik duke planifikuar gjatë
ekzekutimit shpërndarjen e llogaritjeve drejt nyjeve për ekzekutim. Ai përballet me
sfida [18, 19] si: paralelizimi, komunikimi në rrjet, toleranca ndaj defekteve dhe
menaxhimi i dështimeve me qëllim që programuesit të përqëndrohen në algoritmet e
aplikimit pa u shqetësuar në lidhje me këto çështje komplekse.
Të gjitha problemet e formuluara në këtë mënyrë mund të paralelizohen automatikisht.
Hadoop është një platformë programimi e hapur që mbështet programe të shpërndara
dhe implementon MapReduce [20].

3.2.2 Modeli BSPCloud
Modeli BSP (Bulk Synchronous Parallel) është propozuar fillimisht nga Harvard. Ky
model [21] kishte si synim fillestar bashkimin e programeve per llogaritje në paralel me
arkitekturën. BSPCloud ndryshe nga modeli BSP, përdor mekanizëm hierarkik
komunikimi, i cili realizon komunikimin ndërmjet nyjeve më të afërta. Modeli ka tre
komponentë të pavarur dhe të ndërvarura:
a) një bashkësi çiftesh procesor / kujtesë,
b) një rrjet që ofron komunikim nyje-në-nyje
c) sinkronizim që përdoret për sinkronizimin e të gjitha ose të një pjese të
komponentëve [22].
Llogaritja e modelit BSP përbëhet nga një sekuencë super-hapash, ekzekutimi i të cilave
ndahet në:
1.

Çdo llogaritje në procesor në nivel lokal përdor vetëm të dhënat lokale.

2.

Komunikimi realizohet ndërmjet procesorëve.

3.

Sinkronizimi, i cili garanton që të dhënat janë dërguar në destinacion.
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Figura 3-2 Diagrama e modelit BSPCloud. Burimi: IJAST [23]

Avantazhet e modelit BSPCloud [24] janë kryesisht në tri aspekte:
▪

Performanca e modelit të programimit BSPCloud është e parashikueshme.
Programuesit mund të mbështeten në një model kostoje të thjeshtë por
realiste.

▪

BPSCloud përdor mekanizëm hierarkik komunikimi. Gjatë kalimit të
mesazheve nuk ka situata bllokuese.

▪

Është i lehtë për t'u programuar.

Modeli BSPCloud përshtatet me një shumëllojshmëri të gjerë programesh.

3.2.3 Modeli Dryad
Dryad është një projekt kërkimor i shpërndarë, me performancë të lartë dhe me natyrë
të përgjithshme, që është projektuar nga grupi kërkimor i Microsoftit me qëllim
ekzekutimin e programeve me të dhëna masive të trajtuara në paralel. DryadLINQ u
mundëson zhvilluesve implementimin e programeve Dryad në kodin e menaxhuar duke
përdorur një version shtesë të modelit të programimit LINQ dhe API.
Një program i hartuar për Dryad modelohet si një grafik i drejtëpërdrejtë jociklik
(DAG), që kombinon nyje kompjuterike me kanalet e komunikimit. Grafi DAG
përcakton rrjedhën e punës së programit, ndërsa nyjet e grafit përcaktojnë veprimet që
do të kryhen mbi të dhënat. Dryad ekzekuton programin duke aplikuar si nyje të këtij
grafi një bashkësi kompjuterash në dispozicion, që komunikojnë nëpërmjet skedarëve,
linjave TCP, dhe kujtesave të përbashkëta të tipit FIFO [25].
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Figura 3-3 Struktura e punës së Dryad. Burimi: Microsoft Research [25]

Zhvillimi i punës në këtë model bashkërendohet nga një proces i quajtur "Menaxheri i
punës", që ekzekutohet ose në grupin e nyjeve ose në kompjuterin e përdoruesit që ka
qasje në rrjetin e grupit. Menaxheri i punës mundëson ndërtimin e grafit për
planifikimin e punës në burimet e disponueshme duke përdorur libraritë e vëna në
dispozicion nga Dryad. Të gjitha të dhënat dërgohen direkt ndërmjet nyjeve dhe
Menaxheri i punës është përgjegjës vetëm për vendimet e kontrollit, pa u bërë pengesë
për transferimet e të dhënave [26].
Modeli Dryad mbështet dhe zgjidh shumë prej problemeve të vështira të krijimit të një
rrjeti të madh të shpërndarë si: organizimi i burimeve, dërgimi i të dhënave ku janë të
nevojshme, optimizimi i veprimeve të njëkohshme brenda pajisjes kompjuterike, si dhe
trajton situatat e dështimeve apo bllokimeve. Dryad ka shumë mekanizma të
përdorshëm për transportin e të dhënave ndërmjet nyjeve kompjuterike. Ajo mundëson
rindërtim dinamik të grafit duke synuar në përsosjen e trajtimit të të dhënave [27].
Kontrolli i plotë i Dryad mbi grafin e rrjedhës së të dhënave të programit i jep
programuesit mjetet e nevojshme për të optimizuar koston oportune mes paralelizmit
dhe shpërndarjes masive të të dhënave. Modeli Dryad arrin një performancë të
shkëlqyer nga një kompjuter me shumë procesorë në grupe të përbëra nga mijëra
kompjutera [27].

3.2.4 Apache Spark
Apache Spark [28, 29] i referohet modelit të programimit ku abstraksioni kryesor është
struktura elastike e shpërndarë e të dhënave (“Resilient Distributed Dataset”) për të
procesuar të dhëna të strukturuara, analiza grafesh dhe procesim të shkallëzuar. Në
strukturën e tij ai kombinon një makinë thelbësore për procesim të dhënash me një
model programimi të avancuar për përpunim në memorje.
Struktura elastike e shpërndarë RDD ka një bashkësi objektesh që përdoren vetëm për
lexim dhe particionohen në nyje të ndryshme në mënyrë që procesi të mund të
paralelizohet. Zakonisht të dhënat në RDD mbahen në memorje, por nëse memorja nuk
ka hapësirë, Spark ruan të dhënat në disk automatikisht [30]. Gjithashtu struktura
mundëson rimëkëmbje të të dhënave në rast problemesh dhe dështimesh të sistemit.
Apache Spark ofron API të plota për t'u përdorur dhe për të vepruar me të dhëna të
mëdha në gjuhë të ndryshme programimi si janë Scala, Java, Python e R për të kryer
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veprime komplekse me të dhënat e shpërndara duke lehtësuar punën e inxhinierëve të
të dhënave [31].
Spark mund të ekzekutojë një rang të gjerë ngarkesash procesimi, të cilat më parë kishin
nevojë për procesues të veçantë. Këto implementime përdorin të njëjtat optimizime
sikurse procesuesit e veçantë (si psh. procesues i orjentuar nga kolona dhe modifikime
inkrementale), duke arritur performancë të njëjtë, por ekzekutohen si librari mbi një
procesues të zakonshëm [32]. Si rezultat aplikacionet janë më të thjeshta për t’u
zhvilluar për shkak të ndërfaqes së unifikuar.
Platforma mundëson ngarkimin e të dhënave në memorje dhe kërkimin e përsëritur të
tyre duke e bërë këtë strukturë shumë të përshtatshme për algoritma të tipit ML
“Machine Learning”. Ajo gjithashtu suporton komponentë të avancuar, si p.sh. Spark
SQL për procesim të dhënash të strukturuara, GraphX për procesim grafesh etj. Apache
Spark MLlib është një nga platformat më të spikatura për analizimin e të dhënave të
mëdha që ofron mjaft funksionalitete si regresi, klasifikimi etj. [33]. Apache Spark gjen
zbatim në shumë aplikime në sajë të mundësisë për të rritur performacën e procesimit
të të dhënave të mëdha, siç janë algoritmat iterativë, algoritmat e grafeve si PageRank
etj.

3.2.5 Apache Hadoop
Hadoop [34 - 36] është një strukturë programimi e bazuar ne Java, e hapur, që thjeshton
në mënyrë dramatike procesimin intensiv të shumë të dhënave në mjedise të shpërndara.
Ai është pjesë e projektit Apache të sponsorizuar nga ASF (“Apache Software
Foundation”), i cili mundëson një sistem skedarësh të shpërndarë të modeluar sipas
Sistemit të Skedarëve të Google. Apache Hadoop është dizenjuar për t’u shkallëzuar
nga një makinë e vetme në mijëra makina, ku secili ofron llogaritje dhe ruajtje lokale
të të dhënave.
Fillimisht, Hadoop u konceptua në bazë të modelit MapReduce të Google, sipas të cilit
një aplikacion ndahet në pjesë të shumta të vogla, llogaritjet e të cilave mund të
paralelizohen duke ofruar fuqi dhe shkallëzim për sistemet e shpërndara [37].
Libraritë e programeve të Hadoop mund të zbulojnë dhe të trajtojnë dështimet në nivel
aplikacioni, si dhe të ofrojnë një shërbim shumë të disponueshëm në krye të një
bashkësie makinash, ku secila prej tyre mund të jetë e prirur për dështime [38]. Hadoop
përveç se ofroi një bashkësi librarish të nivelit të lartë të thjeshta në përdorim, shfytëzon
replikimin e të dhënave mbi nyjet e veçanta për të përmirësuar kohën e aksesimit të
tyre, duke lënë pas dore vonesat që më parë shkaktoheshin nga ngarkimi i rrjetit.
Hadoop MapReduce është një teknologji e fuqishme që merret me trajtimin e sasive të
mëdha të të dhënave dhe ofron një zgjidhje efikase për ruajtjen e të dhënave,
përpunimin e tyre, administrimin e sistemit dhe integrimin e vazhdueshëm të moduleve.
Hadoop mund të shërbejë si një mjet fleksibël i përpunimit dhe analizës për të gjitha
llojet e të dhënave dhe mund të përdoret si një strukturë e lirë në bizneset e vogla dhe
të mëdha [39].
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3.2.6 HBase
HBase është një projekt i rëndësishëm, i hapur, i bazuar në Apache Hadoop, i cili është
modeluar në bazën e të dhënave “BigTable” të Google [40]. HBase ofron një bazë të
dhënash të shpërndarë, tolerante ndaj gabimeve, të shkallëzuar, të ndërtuar në krye të
sistemit të skedarëve HDFS. Ai ka një ndërfaqe aplikimi në Java dhe ka si qëllim
ofrimin e tabelave të mëdha për depozitim të dhënash. HBase përdor Zookeeper [41],
një tjetër nënprojekt i Hadoop, për menaxhimin e dështimeve të pjesshme.

3.3 Diskutime
Të gjitha modelet e programimit në Retë Kompjuterike të parashtruara më sipër ofrojnë
sisteme të shpërndara, që mundësojnë ekzekutimin e punës në paralel në mënyrë të
njëkohëshme duke fshehur kompleksitetin e strukturës.
Modeli BSPCloud përshtatet për të realizuar menaxhim automatik të kujtesës dhe
balancim të mirë të punës. Një nga përparësitë më të rëndësishme të modelit BSPCloud,
në krahasim me MapReduce, Dryad etj. është parashikimi i performancës. Kostoja e
modelit është e matshme për çdo super-hap dhe varet nga tre parametra p (numri i
çifteve procesor / kujtesë), g (konstante që përcakton performancën e rrjetit) dhe l (koha
globale e sinkronizimit) [13]. Gjithashtu ky model redukton mundësinë për bllokime
gjatë transmetimit të mesazheve. Megjithatë modeli BSPCloud, në ndryshim nga
modeli MapReduce, nuk arriti të aplikohej gjerësisht dhe të gjente një shtrirje të gjerë
për shkak të menaxhimit të kompleksitetit të tij.
MapReduce i aplikuar në Hadoop është shfaqur si një platformë e hapur për analizimin
e të dhënave të pastrukturuara në vëllime të mëdha dhe me kosto të ulët. Në avantazh
kundrejt modeleve të tjera që procesojnë të dhëna në paralel, MapReduce ofron model
programimi të thjeshtë, i cili shmang kompleksitetin e paralelizimit dhe shpërndarjes së
të dhënave, me një shkallëzim të një niveli të lartë. Për shkak të natyrës shumë të
shpërndarë, MapReduce është shumë tolerant ndaj gabimeve duke i mbijetuar
dështimeve të mundshme gjatë ekzekutimit të algoritmit.
Përveç elementëve pozitivë, MapReduce ka disa limitime si p.sh. lloji i të dhënave
input. Konceptimi i modelit MapReduce zakonisht nuk aplikohet në realizimin e
detyrave interaktive pasi duhet kohë për të procesuar vëllime të mëdha të dhënash. Gjatë
zhvillimit të punës është e detyrueshme përfundimi i fazës së çiftimit për një nyje
specifike, përpara se të kalohet në fazën e reduktimit. Nëse të dhënat që janë duke u
përpunuar në fazën e çiftimit, kanë vonesë në ekzekutim ose në transferimin e tyre, kjo
kosto do të mbartet në fazën e dytë të reduktimit. Gjithsesi ndryshe nga modelet
pasardhëse MapReduce ka një komunitet të gjerë përdoruesish ne Hadoop, të cilët e
përdorin me sukses këtë platformë.
Në ndryshim nga MapReduce, Dryad ofron një model programimi të ndryshëm që lejon
të bëhen specifikime në nivel të ulët. Rrjedhimisht Dryad i ofron më shumë fleksibilitet
programuesit në përcaktimin e llojit të llogaritjes së shpërndarë dhe mekanizmave të
transportit. Dryad realizon një trajtim më të kujdesshëm të rasteve të dështimit të punës
në nyje të ndryshme. Menaxheri i punës njoftohet në rastet e dështimeve dhe merr masa
për zgjidhjen e problemit në mënyrë dinamike, duke siguruar saktësi në trajtimin e çdo
rasti dhe rezultat të njëjtë në çdo ekzekutim. Modeli MapReduce është më përgjithsues
në situata të tilla pasi nuk ka kontroll të plotë mbi zhvillimin e procesit sikurse Dryad.
Modeli BSPCloud e ka konceptuar zhvillimin e punës dhe sinkronizimin në një trajtë
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të veçantë nga modelet e mëparshme. Ky model paraqet mundësi të reja dështimi të
punës si kosto e sinkronizimit të nyjeve.
Një aspekt negativ i Dryad është nevoja e liçensimit për të dhe “Windows Server” për
grupin e nyjeve përpunuese, çka e bën Dryad një model të shtrenjtë kundrejt
konkurrentëve në treg. Në këtë kuadër Microsoft vendosi të ndërpresë zhvillimin e
modelit Dryad dhe të mbështesë integrimin e Azure me Hadoop.
Spark sjell një qasje të re në procesimin e të dhënave duke u mbështetur jo në
procesimin nga disku sikurse Hadoop, por procesim në kujtesë. Kjo qasje e bën Spark
mjaft të shpejtë kundrejt Hadoop dhe të përshtatshëm për procesime iterative. Kjo
teknologji e analizimit të të dhënave mund të integrohet me të gjitha formatet e të
dhënave dhe burimeve që suportohen nga Hadoop dhe të procesojë vetëm njëherë çdo
informacion duke eleminuar përsëritjet. Një opsion i ri ofrohet nga HBase për të sjellë
një model fleksibël të dhënash, i cili mundëson lexim dhe shkrim random në sistemin e
skedarëve. Një aspekt pozitiv i Hbase është suporti i ndryshimeve dinamike dhe vonesa
shumë të pakta në aksesimin e sasive të vogla të të dhënave.
Megjithëse Hadoop dhe Spark janë të dyja projekte të Apache me burim të hapur, kostot
e tyre janë të ndryshme për shkak se Spark mbështetet në procesimin në kujtesë dhe
kujtesa ka kosto më të lartë se ruajtja e të dhënave në disk. Gjithashtu mirëmbajtja dhe
ekspertiza për Spark kushton më shumë edhe për faktin se Spark është një model më i
ri që nuk ka popullaritetin e Hadoop. Së fundi, Hadoop konsiderohet më pak kompleks,
me shkallëzim më të lartë dhe më siguri më të madhe se Spark. Megjithatë në varësi të
modelit që duam të ndërtojmë dhe karakteristikave kryesore të tij mund të përcaktohet
modeli më i përshtatshëm në performancë dhe kosto, madje mund të gërshetohen disa
modele që plotësojnë njëra-tjetrën në organizata që përdorin shërbime të ndryshme për
analizimin e të dhënave në sistemet e tyre.
Më poshtë paraqitet në formë tabelare një përmbledhje e modeleve të programimit, si
dhe një krahasim i avantazheve dhe disavantazheve që ato kanë:
Tabela 3-1 Krahasim i MapReduce, BSPCloud, Dryad, Spark dhe Hadoop

Përshkrim

MapReduce

BSPCloud

Dryad

Spark

Hadoop

Është një model
programimi për
përpunim dhe
gjenerimin grupesh
të mëdha të të
dhënave me
algoritëm të
shpërndarë, që
trajton aplikimet
me shkallëzim të
lartë në mjedise të
shpërndara.

Model
programimi për
Renë
Kompjuterike që
parashikon
performancën dhe
përbëhet nga një
sekuencë superhapash.

Model me
performancë të
lartë dhe me
natyrë të
përgjithshme,
me qëllim
ekzekutimin e
programeve me
të dhëna masive
të trajtuara në
paralel.

Kombinon një
makinë thelbësore
për të procesuar të
dhëna të
strukturuara,
analiza grafesh dhe
procesim të
shkallëzuar me një
model programimi
të avancuar për
përpunim në
memorje.

Strukturë
programimi e
bazuar ne
Java, e hapur,
që thjeshton
në mënyrë
dramatike
procesimin
intensiv të
shumë të
dhënave në
mjedise të
shpërndara.
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Struktura

Avantazhet

Mbështet
paralelizimin
automatik duke
planifikuar gjatë
ekzekutimit
shpërndarjen e
llogaritjeve drejt
nyjeve për
ekzekutim të ndara
në dy faza çiftim
dhe reduktim.

1.

2.

3.

4.

Disavantazhet

Platformë e
hapur me kosto
të ulët.
Model
programimi i
thjeshtë, i cili
shmang
kompleksitetin
me një
shkallëzim të
një niveli të
lartë.
Shumë tolerant
ndaj gabimeve
duke i
mbijetuar
dështimeve të
mundshme
gjatë
ekzekutimit të
algoritmit.
Komunitet i
gjerë
përdoruesish

Kostoja e vonesave
të fazës së parë
(nëse ka) mbartet
në fazat
pasardhëse.

Modeli ka tre
komponente të
pavarur dhe të
ndërvarura dhe
përdor
mekanizëm
hierarkik
komunikimi, i cili
realizon
komunikimin
ndërmjet nyjeve
më të afërta,
menaxhim
automatik të
kujtesës dhe
balancim të mirë
të punës.

1.
2.

3.

Dryad
ekzekuton
programin duke
aplikuar si nyje
të grafit DAG
një bashkësi
kompjuterash
në dispozicion,
që komunikojnë
nëpërmjet
skedarëve,
linjave TCP,
dhe kujtesave të
përbashkëta të
tipit FIFO.

Parashikim i
1.
performancës.
Redukton
mundësinë për
bllokime gjatë
transmetimit të
mesazheve.
Është i lehtë
2.
për t'u
programuar.

Platforma
mundëson
ngarkimin e të
dhënave në
memorje dhe
kërkimin e
përsëritur të tyre
duke përdorur
strukturën elastike
të shpërndarë
RDD.

Kontroll të 1.
plotë mbi
zhvillimin e
procesit
duke ofruar
më shumë
2.
fleksibilitet.
Realizon një
trajtim më të
kujdesshëm
të rasteve të
dështimit.
3.

Menaxhimi i
kompleksitetit.

Model i
shtrenjtë!

Performancë e
lartë dhe e
përshtatshme
për procesime
iterative.
Mund të
integrohet me
të gjitha
formatet e të
dhënave dhe
burimeve që
suportohen nga
Hadoop.
Eleminon
përsëritjet.

Kosto më të lartë
se Hadoop.

Mundëson
një sistem
skedarësh të
shpërndarë të
modeluar
sipas Sistemit
të Skedarëve
të Google dhe
është
dizenjuar për
tu shkallëzuar
nga një
makinë e
vetme në
mijëra
makina.

1. Është më
pak
kompleks.
2. Ofron
shkallëzim
më të lartë.
3. Ka siguri
më të madhe
se Spark.

Performancë
më e ulët se
Spark.

3.4 Integrime me ofruesit e Reve Kompjuterike
Ofruesit e Reve Kompjuterike kanë integruar modele dhe struktura programimi në
infrastrukturat e tyre për t’iu përgjigjur nevojave të organizatave për procesim të
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dhënash të mëdha duke rritur produktivitetin e stafit të Teknologjisë së Informacionit
si dhe duke reduktuar kostot e infrastrukturës.
Amazon EC2 ka implementuar EMR [42] si shërbim dhe konsiderohet si industri
udhëheqëse në platformën e të Dhënave të Mëdha. Ajo mundëson përpunimin e sasive
të mëdha të të dhënave duke përdorur mjete me burim të hapur si Hadoop, Apache
Spark, Apache Hive, Apache HBase, Apache Flink, Apache Hudi dhe Presto. Amazon
krijon mundësinë që gjatë konfigurimit dhe më pas procesit të zakonshëm të zgjedhjes
së burimit të të dhënave, numrit të nyjeve dhe specifikimeve të pajisjeve të përcaktohet
modeli që do të përdoret për përpunimin e të dhënave si Hadoop, HBase, Presto
Sandbox dhe Spark.
Google ka integruar shërbimin “Dataproc” [43] si pjesë e Platformës në Re të Google,
përgjegjëse për përpunim masiv të dhënash. Ai përpunon ngarkesat e punës me Spark
dhe Hadoop dhe mund të integrohet me mjete me burim të hapur për përpunimin e të
dhënave masive, kërkesat ndaj bazave të të dhënave etj.
Gjithashtu Azure ka integruar shërbimin “HDInsight” [44], i mbështetur në Hadoop që
e bën të lehtë, të shpejtë dhe me kosto efektive procesimin e sasive masive të të dhënave.
“HDInsight“ ofron mundësinë e konfigurimit, nëpërmjet Hadoop, HBase, Storm, Spark
ose R Server, që mund të ekzekutohet në Ubuntu, por edhe në Windows Server.
Në mënyrë të ngjashme edhe ofrues të tjerë të mëdhenj të Reve Kompjuterike kanë
integruar në infrastrukturën e tyre modelet e programimit, si një mjet i fuqishëm për të
përballuar kërkesat e tregut për përpunim masiv të dhënash.
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4. Vlerësimi dhe optimizimi i të Dhënave të
Mëdha dhe përpunimeve intensive
Në këtë kapitull paraqiten dy raste studimi. Një sistem që
përmirëson përpunimin e të Dhënave të Mëdha duke implementuar
një program Map-Reduce, dy shërbime në Re dhe disa teknika
optimizimi. Sistemi është implementuar në Retë Kompjuterike
duke përdorur Platformën e të Dhënave të Mëdha dhe krahason
disa modele si Hadoop, Apache Spark, HBase etj. Retë
Kompjuterike ofrojnë infrastrukturë të plotë, efikase, të fuqishme,
të shkallëzueshme dhe veçanërisht burime të pafundme gjatë
sezoneve të pikut të kërkesave. Vlerësimet rezultojnë se sistemi i
propozuar ka rezultate më të sakta dhe koha e përpunimit është
përmirësuar deri në 85 herë më shpejt se Sistemi Tradicional. Rasti
i dytë paraqet përpunim intensiv të algoritmeve duke përdorur
plaftormën e “Weka”-s.

4.1 Vlerat dhe sfidat e të Dhënave të Mëdha
Shoqëria e sotme ka kërkesa në rritje për përpunim të vëllimeve të jashtëzakonshme të
të dhënave, të cilat promovojnë kërkimin mbi sistemet dhe teknikat për të optimizuar
kohën e përpunimit të të Dhënave të Mëdha. Sistemet tradicionale nuk ofrojnë
fleksibilitetin, shkallëzueshmërinë e kërkuar dhe ato shpesh janë joefikase në
përpunimin e detyrave komplekse analitike në kohë të kufizuar dhe ruajtjen e
shkallëzuar për të përshtatur të dhënat në rritje.
Vëllimi i madh i të dhënave që vijnë intensivisht në lloje të ndryshme dhe nga burime
të ndryshme, të cilat duhet të përpunohen dhe analizohen, prezantuan një epokë të re në
menaxhimin e të dhënave. Ekzistojnë disa përkufizime për të Dhënat e Mëdha, p.sh.
Gartner Inc., i përcakton ato si asete informacioni me vëllim të lartë, shpejtësi të lartë
dhe / ose shumëllojshmëri të lartë që kërkojnë forma inovative të përpunimit të
informacionit me kosto të efektshme, të cilat mundësojnë përmirësim të depërtimit,
vendimmarrjes dhe automatizimit të procesit [45].
Të Dhënat e Mëdha kanë tërhequr shumë vëmendje si nga bota akademia, ashtu edhe
nga industria, pasi ofrojnë vlera të konsiderueshme për shoqërinë dhe organizatat.
Analizimi i të Dhënave të Mëdha mund të ndihmojë industrinë të jetë më efikase, të
bëjë marketing më të mirë për shërbime ose produkte të reja, të jetë më pranë klientëve
dhe të marrë vendime më të mira në kohën e duhur. Studimet dëshmojnë një lidhje
pozitive dhe domethënëse midis Analizës së të Dhënave të Mëdha dhe produktivitetit
të kompanive, duke sugjeruar se të pasurit e të Dhënave të Mëdha në kohë reale
shoqërohet me një rritje prej 4.1% të produktivitetit të kompanisë [46]. Sipas Statista,
tregu global i të Dhënave të Mëdha dhe i Analizës së Biznesit u vlerësua në 168.8
miliardë dollarë amerikanë në 2018 dhe parashikohet të rritet në 274.3 miliardë dollarë
amerikanë deri në 2022, me një normë pesë vjeçare të rritjes vjetore (CAGR) prej 13.2
përqind [47].
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Rritja eksponenciale e të dhënave në vitet e fundit na ka prezantuar me disa sfida në
infrastrukturat ekzistuese siç janë aftësia e lartë përpunuese për të ekzekutuar detyra
komplekse analitike në kohë të përcaktuar dhe të kufizuar si dhe hapësira ruajtëse që
duhet të mbajë të dhënat në rritje [48]. Për të zgjidhur këto çështje, është zhvilluar
Analiza e të Dhënave të Mëdha, nëpërmjet të cilës organizatat përdorin disa mjete të të
dhënave të mëdha, teknika dhe metodologji për nxjerrjen e të dhënave të duhura nga
grupe të mëdha të të dhënave të pastrukturuara [49].
Në këtë punim paraqitet një sistem që përpunon të Dhënat e Mëdha në kohë të
konsiderueshme. Sistemi është optimizuar në Retë Kompjuterike duke përdorur
Platformë në Re për të Dhëna të Mëdha dhe disa mjete të tilla si Hadoop, Apache Spark
etj. Vlerësimet rezultojnë se koha e përpunimit është optimizuar nga afërsisht një orë
në sekonda.

4.2 Rast Studimi 1 – Të Dhëna të Mëdha
Në vijim të studimit të modeleve të programimit në Retë Kompjuterike, në këtë kapitull
ilustrohet një sistem real në një nga kompanitë në Shqipëri që përpunon të Dhëna të
Mëdha. Fillimisht paraqiten problemet dhe sfidat me të cilat është përballur ky sistem
dhe zgjidhja e propozuar dhe e realizuar për të optimizuar procesin e punës dhe arritjen
e rezultateve të kërkuara.

4.2.1 Sistemi ekzistues
Kompania ka implementuar një Re private dhe ka ndërtuar një sistem që përbëhet nga
tre pjesë kryesore:
 Sistemi bazë që merret me përpunimin teknik.
 Sistemi i ndërmjetëm (Middleware) që është përgjegjës për logjikën e biznesit
dhe
 Sistemi i Menaxhimit të Përmbajtjes.

Figura 4-1 Arkitektura e sistemit ekzistues

Sistemi i ndërmjetëm merr afërsisht 10 GB të dhëna të gjeneruara nga klientët çdo ditë.
Kompania është shumë e interesuar në analizimin e sjelljes së klientit për të marrë
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vendime më të mira në lidhje me produktet dhe shërbimet e ofruara për klientët. Meqë
informacioni i përftuar është mjaft i vlefshëm, kompania ka përdorur një program
(Splunk Enterprise, versioni 7.1.2), i cili është instaluar në infrastrukturën e kompanisë.
Programi përdoret për të përpunuar të dhënat dhe për të gjeneruar raporte dhe statistika
të nevojshme për kompaninë siç ilustrohet në figurën 4-1.
Meqenëse gjenerimi i raporteve në kohë reale zgjat afërsisht një orë, të dhënat
përpunohen paraprakisht në orët e vona të natës, kur sistemi nuk përdoret dhe mund të
shfrytëzojë maksimalisht burimet kompjuterike. Rrjedhimisht kompania analizon
raportet një ditë më vonë. Nga ana tjetër, kompania pret rritje më të madhe të të dhënave
të klientëve, gjë që kërkon më shumë përpjekje për menaxhim më të mirë dhe për të
marrë rezultate më të shpejta.
Kompania ka nevojë për zgjidhje të dy problemeve:
a. Vlerësimi i të dhënave për të pasur rezultate të sakta.
b. Analizimi i të Dhënave të Mëdha në mënyrë efikase për të zvogëluar në mënyrë
dramatike kohën e përpunimit për t'iu përgjigjur menjëherë kërkesave të tregut.

4.2.2 Sistemi i propozuar
Propozohet një qasje e re e menaxhimit të të dhënave dhe veprimeve të klientëve, për
të optimizuar kohën e përpunimit në Re siç përshkruhet në figurën 4-2.

Figura 4-2 Sistemi i propozuar

Së pari, propozohet një shërbim “Paraprocesim” për të rritur cilësinë e të Dhënave të
Mëdha dhe për t'u pregatitur për fazën e përpunimit me të dhëna të sakta. Shërbimi do
të ndihmojë në menaxhimin e kompleksitetit, grumbullimin e burimeve të ndryshme të
të dhënave së bashku, pastrimin e të gjitha të dhënave të panevojshme dhe aplikimin e
kushteve specifike në mënyrë që të filtërojë informacionin e padëshiruar. Rrjedhimisht,
procesi analizon më pak informacion dhe rezultatet janë më të sakta.
Së dyti, një shërbim “Smart” është propozuar për të ndihmuar procedurat e optimizimit.
30

Ai përcakton madhësinë maksimale dhe minimale të skedarit (nëpërmjet
eksperimentimit) dhe zbaton ngjeshjen specifike të të dhënave.
Në vijim, të dhënat përpunohen paralelisht duke përdorur si model programimi
MapReduce në një makinë virtuale në Amazon EMR. Hadoop mundëson grumbullimin
e shumë nyjeve procesuese për të analizuar grupe të jashtëzakonshme të të dhënave në
paralel në kohë më të shkurtër. Reja Kompjuterike ofron mundësinë për të shtuar dhe
zvogëluar burimet komjuterike në makinën ekzekutuese sipas kërkesës për të siguruar
kohën më të mirë të përpunimit të të dhënave.
Së fundi, në këtë punim paraqiten disa teknika të optimizimit nga optimizimi i
algoritmit MapReduce deri te optimizimi i çdo hapi të procesit për të arritur rezultatin
e dëshiruar.

4.2.3 Algoritmi
Algoritmi ndërthur dy mekanizma të fuqishëm: modelin MapReduce dhe Pandas.
MapReduce është përzgjedhur si model programimi për përpunimin e thjeshtë të sasive
të mëdha të të dhënave paralelisht, të ekzekutuara në grupe të mëdha në një mënyrë të
besueshme.
Libraria e Pandas mbështetet në strukturat e të dhënave ("dataframes"), që janë objekti
kryesor i çdo veprimi. Në këto objekte mund të ruhet sasi e madhe e të dhënave, në
formate të ndryshme, duke manipuluar dhe organizuar të dhënat në mënyrën që duam.
Në këtë mënyrë zvogëlohet koha e ekzekutimit të algoritmit duke aplikuar zgjidhjet e
shpejta dhe të shkurtra për tërheqjen e kolonave të kërkuara, duke ndryshuar formatin
e kolonave, si dhe duke grupuar dhe grumbulluar të gjitha strukturat e të dhënave bazuar
në rezultatin e dëshiruar [50].
Algoritmi është zhvilluar në Python dhe zbaton teknikën MapReduce duke ndarë kodin
në dy pjesë kryesore, çiftuesi dhe reduktuesi.




Çiftuesi merr të dhënat dhe i shndërron ato në një grup tjetër të dhënash, ku
elementet individuale ndahen në copa të dhënash, në formën e çifteve çelës /
vlerë. Në fazën e ndërmjetme (“shuffling”), rezultatet e funksionit të çiftimit
grupohen sipas çelësave dhe rishpërndahet në mënyrë që të gjitha të dhënat me
të njëjtin çelës vendosen në të njëjtën nyje. Të dhënat përpunohen dhe çiftohen
në disa pjesë duke konsideruar vetëm informacionin e nevojshëm për rezultatin
përfundimtar.
Reduktuesi zbatohet pas riorganizimit. Ai merr si input rezultatin e fazës së
ndërmjetme dhe kombinon këto pjesë të të dhënave për pregatitjen e rezultatit
përfundimtar.

Algoritmi 1
Çiftuesi:
Krijo një Tabelë
Për çdo element në Tabelë bëj
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Nqs kushti 1 dhe kushti 2 plotësohen atëherë
Merr parametër 1, parametër 2, parametër 3 në listë
Fund Nqs
Fund Për çdo
Reduktuesi:
Për çdo element në listë bëj
Grupo sipas parametër 1 dhe mblidh parametër 2, parametër 3
Fund Për çdo
Ruaj rezultatin
Algoritmi është i thjeshtë dhe është implementuar për t’u përdorur në raste të
përgjithshme. Ai përdor Parametrin 1 si çelës dhe Parametrat 2 e 3 si vlera. Çiftuesi dhe
Reduktuesi janë korrektë dhe funksionalë, por ka mundësi për përmirësim.

4.2.4 Algoritmi i përmirësuar
Algoritmi mund të përmirësohet duke konsideruar çështjet e mëposhtme:


Na duhet një shërbim për të pastruar të dhënat e panevojshme, pasi jo i gjithë
informacioni është i nevojshëm për t'u përpunuar. Për këtë arsye është
implementuar shërbimi “Paraprocesim” për të filtruar të dhënat para ngarkimit.



Është e rëndësishme që algoritmi të jetë sa më i thjeshtë që të jetë e mundur,
duke përjashtuar transformimet dhe kushtet e të dhënave. Kushtet e nevojshme
do të implementohen në Shërbimin “Paraprocesim”.



Për të përmirësuar performancën, mund të përdoret një “Dataframe”,
“dictionary”, apo struktura paralele të Pandas si dhe të ripërdoren objektet
ekzistuese.



Algoritmi duhet të bëhet më i përgjithshëm që të zbatohet në çdo kërkesë të
rastit studimor.

Shërbimi “Paraprocesim”
Përjashton ngarkimin e të dhënave të panevojshme bazuar në kushte specifike.
Algoritmi 2
Çiftuesi:
Krijo një Dataframe
Merr kolonat parametër 1... parametër N në Dictionary
32

Reduktuesi:
Për çdo element në Dictionary bëj
Mblidh parametër... parametërN
Fund Për çdo
Ruaj rezultatin

4.2.5 Optimizimet Finale
Me qëllim që të merren rezultate më të mira janë eksperimentuar disa optimizime të
njëpasnjëshme:









Inicializimi i detyrave çiftim-reduktim është i kushtueshëm. Siç sugjerojnë edhe
autorët në [51], madhësia e skedarit është e rëndësishme në performancën e
algoritmit. Është i nevojshëm krijimi i një shërbimi “Smart” për të grumbulluar
të dhëna nga burime të ndryshme dhe për t'i krahasuar ato me një madhësi të
ndryshueshme të skedarit. Shërbimi do të jetë përgjegjës për të përcaktuar
vazhdimisht vlerën e madhësisë optimale të skedarit të ndryshueshëm.
Të dhënat kompresohen në shërbimin “Smart”, duke përdorur kompresimin
LZO, për të zvogëluar sasinë e hapësirës së nevojshme për të ruajtur të dhënat
dhe për të minimizuar trafikun e rrjetit midis S3 dhe nyjeve EMR.
Leximi dhe shkrimi në disk është i kushtueshëm në kohë. Për këtë arsye
eksperimentojmë me përdorimin e “Cluster Distribution In-Memory Caching”.
Çdo koleksion makinash “Cache” është një bashkësi Nyjesh “Cache” dhe secili
grup është vendosur në një Zonë të Veçantë të Disponueshmërisë së AWS. Një
koleksion makinash “Cache” është një memorie e shpërndarë, e shpejtë që mund
të aksesohet duke përdorur protokollin popullor “Memcached” [52].
Konfigurimi i grupeve të makinave është shumë i rëndësishëm në tërë ecurinë
e procesit. Janë eksperimentuar disa konfigurime të makinave për sa i përket
madhësisë së instancës, llojit, numrit dhe jetëgjatësisë së instancës për të pasur
performancën më të mirë me një kosto të arsyeshme.
Gjithashtu është testuar shkallëzimi automatik në AWS dhe disa modele si
Hadoop, Spark dhe HBase për të testuar performancën më të mirë të algoritmeve
MapReduce.

4.2.6 Vlerësime dhe diskutime
Për të vërtetuar arkitekturën e propozuar, ne do të krahasojmë performancën e sistemit
tradicional me sistemin e propozuar të vendosur në shërbimet AWS të Amazon.
Sistemi tradicional i implementuar në Renë Kompjuterike private ka një infrastrukturë
prej 16 procesorësh virtualë 3GHz dhe ka 24 GB RAM. Sistemi ekzistues është testuar
në tre ditë të ndryshme nga janë marrë këto rezultate:
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Tabela 4-1 Performanca e Sistemit ekzistues

Sistemi

Vlerësimi i Performancës në sekonda

Tradicional

Koha e
Ekzekutimit

Dita 1

Dita 2

Dita 3

3032.77 s

3283.77 s

3083.61 s

Sistemi i propozuar është implementuar dhe konfiguruar duke përdorur algoritmin e
parë MapReduce dhe algoritmin e përmirësuar përgjegjës për përpunimin e 9.7 GB të
të dhënave. Koha totale e nevojshme për ekzekutimin e sistemit të propozuar është
vlerësuar me disa modele: Hadoop, Hadoop me shkallëzim automatik nga 2 instanca
deri në 5 instanca, Spark dhe HBase me shkallëzim automatik nga minimumi 2 instanca
në 5 instanca. Rezultatet më të mira sipas tipit të instancës në lidhje me performancën
dhe koston janë realizuar nga instanca "m5.xlarge" që përbëhet nga 4 CPU virtualë dhe
16 GB RAM. Figura 4-3 tregon vlerësimin e performancës së algoritmit të parë
MapReduce dhe atij të përmirësuar në “AWS EMR Cluster” [53].
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Hadoop-MR
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800

Algoritmi MapReduce

Figura 4-3 Performanca e algoritmit MapReduce në AWS EMR

Më poshtë paraqitet ekzekutimi i algoritmit në m5.xlarge dhe ekzekutimi i algoritmit të
përmirësuar:
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Figura 4-4 Ekzekutimi i algoritmit në m5.xlarge

Vlerësimi i algoritmeve tregon se performanca më e mirë është 585 sekonda, që
korrespondon me algoritmin e përmirësuar sipas modelit Spark. Figura 4-5 krahason
performancën më të mirë të Sistemit Tradicional me performancën më të mirë të
algoritmit MapReduce në AWS EMR Cluster.
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Figura 4-5 Algoritmi MapReduce kundrejt Sistemit Tradicional

Ka një ndryshim të madh midis performancës së algoritmit të përmirësuar MapReduce
me sistemin tradicional. Optimizimet e realizuara e kanë bërë procesin e përpunimit të
të dhënave të klientit më shumë se pesë herë më të shpejtë, por megjithatë nuk mund t'i
marrim raportet e kërkuara në kohë reale. Duhen afërsisht dhjetë minuta për të
përpunuar të gjitha të dhënat e klientëve.
Së fundi, është implementuar i gjithë sistemi i optimizuar, duke instaluar dy shërbimet
e propozuara: shërbimi “Paraprocesim” dhe shërbimi “Smart” siç përshkruhet në
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figurën 4-2. Pasi u zbatuan të gjitha teknikat e diskutuara më sipër, optimizimet
përfundimtare dhe pas disa eksperimentesh sistemi i propozuar paraqiti performancën
më të mirë duke përdorur instancën e tipit "m5.xlarge" pa shkallëzim dhe duke përdorur
memorjen e shpërndarë të koleksioneve të instancave. Figura 4-6 tregon rezultatet e
shkëlqyera:
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Figura 4-6 Performanca e Sistemit të propozuar sipas tipit të instancës

Eksperimentet konfirmuan që sistemi i propozuar performoi më shpejtë me një madhësi
maksimale skedari prej 10 GB të vlerësuar nga shërbimi “Smart”. Koha më e mirë e
ekzekutimit është 35.73 sekonda duke përdorur koleksionin e instancave "m5.xlarge"
me një kosto të arsyeshme. Sistemi i optimizuar është 85 herë më i shpejtë se Sistemi
Tradicional dhe na siguron llogaritjet në kohë reale duke përdorur infrastrukturën e
“Cluster AWS EMR”.

4.2.7 Studim kostoje
Për të analizuar plotësisht përmirësimin, është bërë një vlerësim i kostos së instancave
të AWS:
 Janë vlerësuar qendrat e të dhënave që ndodhen më afër me përdoruesit e
sistemit dhe kanë kosto më të ulët në mënyrë që të optimizohet largësia e
transmetimit të të dhënave.
 Janë marrë në konsideratë të gjitha instancat që suporton EMR.
 Janë vendosur disa kritere minimale përsa i përket numrit të procesorëve (4
CPU) dhe kujtesës (8 GB)
Rezulton se qendra në Europe (Milano) është qendra më e afërt në të cilën instanca e
përgjithshme “m5.xlarge” renditet e treta në listë përsa i përket kostos minimale, ndërsa
qendra e të dhënave në Europë (Stokholm) ka koston më të ulët të instancave dhe
instanca “m5.xlarge” renditet e dyta në listë pas “c5.xlarge” përsa i përket kostos
minimale.
Pas krahasimit të instancave në EC2, rezulton se “m5.xlarge” dhe “c5.xlarge” janë
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instancat me kosto më të ulët. Sipas [54] instancat M5 ofrojnë një balancë shumë të
mirë të aftësisë llogaritëse, kujtesës dhe burimeve të rrjetit, ndërsa instancat C5 janë të
optimizuara në nivel procesimi. Në të gjitha krahasimet duket qartë se instancat C5
kanë kosto më të ulët se instancat M5 [55].
Tabela 4-2 Krahasim i kostos së instancave

Tipi i
Instancës
c5.xlarge
m5.xlarge

Çmimi / orë
me rezervim
$0.11
$0.12

Çmimi / orë
sipas Kërkesës
$0.18
$0.20

Instanca “m5.xlarge” kundrejt “c5.xlarge” kushton rreth 11% më shumë për instanca
në linux të rezervuara ose jo. Rrjedhimisht, mbetet që menaxhimi i kompanisë të
vendosë, nëse preferon më shumë performancë, më shumë kosto instance apo një
kombinim të të dy instancave.
Gjithashtu, sistemi monitorohet vazhdimisht dhe është konfiguruar për të hequr burimet
e papërdorura jashtë orëve të punës dhe fundjavave për të kursyer maksimalisht kostot.

4.3 Rast Studimi 2 – Procesim Intensiv
4.3.1 Objektivi i Studimit
Organizatat sot janë të afta të gjenerojnë dhe të analizojnë një sasi të madhe të dhënash.
Me përdorimin e teknikave të data mining është e mundur të nxirren njohuri dhe
rregullsi të dobishme midis sasive të mëdha të të dhënave. Data mining i të dhënave
mund të jetë shumë i dobishëm për të zgjidhur sfida të tilla, si subjektiviteti ose gabimet
njerëzore dhe për të siguruar indikacione për proceset e vendimmarrjes [56]. WEKA
[57] është një program i njohur për data mining me burim të hapur. Përveç sasisë së
algoritmeve të data mining që WEKA vë në dispozicion për përdoruesit e saj, mundësia
e përdorimit të WEKA API për të krijuar programet e tyre dhe për të ndryshuar
algoritmet ose mënyrën se si këto algoritme aplikohen në të dhëna e bën këtë mjet
shumë të dobishëm dhe të vlefshëm. Teknikat e data mining dhe platforma WEKA
mund të përdoren për të zbuluar modele të fshehura të faktorëve që ndikojnë në praninë
e sindromës së dështimit të operacionit të shpinës [58]. Koha që kërkon ky proces është
e gjatë duke marrë parasysh se secili algoritëm do të zbatohet për secilin kombinim të
atributeve.
Qëllimi i këtij studimi është të përmirësojë kohën e përpunimit dhe të reduktojë kohën
e përgjigjes së programit (Figura 4-7) të implementuar nga autorët [58], duke
ekzekutuar programin në Retë Kompjuterike dhe duke përshtatur strukturën e
programit.

4.3.2 Struktura e analizës së të dhënave
Data mining në platformën WEKA kërkon funksione të cilat kanë intensitet statistikor.
Ky është një nga problement e hasura me përdorimin e platformës WEKA për të zbuluar
modele të fshehura të faktorëve që ndikojnë në praninë e sindromës se dështimit të
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operacionit të shpines (FBSS). Në [58, 59] faktorët ndikues në FBSS janë studiuar
përmes një analize me teknikat e data mining të mbledhura nga të dhënat e pacientëve
që iu nënshtruan operacionit për hernie të diskut mesit.
Përdorimi i algoritmeve WEKA dhe vlerësimi
Algoritmet e implementuara në WEKA dhe të zgjedhura për t’u aplikuar në të dhënat
tona janë: ADTree, BFTree, DecisionStump, FT, J48, J48graft, LADTree, LMT,
NBTree, RandomForest, RandomTree, REPTree, SimpleCart, NaiveBayes, SMO,
ZeroRer, MultilayerPer. Çdo algoritëm është përsëritur 20 herë për çdo metodë, duke
marrë në mënyrë të rastësishme të dhënat në çdo përsëritje. ZeroR është i nevojshëm
për gjenerimin e një performance fillestare me të cilën krahasohen skemat e tjera të të
mësuarit [60]. Meqenëse të dhënat nuk janë të ekuilibruara, kritere të tjera në vend të
saktësisë përdoren si kritere vlerësimi. AUC dhe FMeasure janë dy nga statistikat që
përdoren zakonisht për të vlerësuar klasifikuesit duke u përqëndruar në rëndësinë e
klasës së pakicës [61].
Programi kërkon nënbashkësinë e tipareve që maksimizon performancën e një algoritmi
dhe zbaton çdo algoritëm në një grup të zgjedhur të atributeve, derisa të arrijë
kombinimin më të mirë. Sidoqoftë, koha e ekzekutimit për shkak të kompleksitetit dhe
sasisë së llogaritjeve është shumë e madhe.

4.3.3 Arkitektura
4.3.3.1 Arkitektura Eksperimentale
Ky studim [62] ka nevojë për përpunim të lartë të disa algoritmeve në grupe. Këto lloj
llogaritjesh kanë nevojë për një mjedis që mbështet fuqi përpunuese të
jashtëzakonshme, çka e ofron Reja Kompjuterike. Ajo është një abstraksion i ri i
fuqishëm për përpunimin e të dhënave në shkallë të gjerë, që ofron kapacitet të
pakufizuar (teorikisht) të përpunimit dhe ruajtjes.
Fokusi i studimit është të përmirësojë kohën e përpunimit duke ekzekutuar programin
në platformën e Reve Kompjuterike dhe duke përshtatur gjithashtu strukturën e
programit. Propozohet:
1. Optimizim nëpërmjet përpunimit të detyrave të ndryshme të algoritmeve
njëkohësisht duke përdorur në mënyrë optimale burimet në dispozicion.
2. Ekzekutimi i programit të përmirësuar në Re.
Së pari, është ndryshuar programi, duke siguruar qasje të njëpasnjëshme dhe
multithreading në mënyrë që të testojmë të gjithë fuqinë e përpunimit në Re. (Figura 47)
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Figura 4-7 Programi në Java që proceson algoritmet në grup.

Së dyti, përdoret infrastruktura në Renë Kompjuterike private e përshkruar në figurën
4-8.

Figura 4-8 Infrastruktura në Renë private

Kjo arkitekturë ofron disponueshmëri, besueshmëri dhe është menduar posaçërisht për
makinat virtuale me performancë të lartë. Arkitektura zbaton një qasje optimale në sajë
të karakteristikave si migrimi i drejtpërdrejtë, disponueshmëria e lartë, caktimi i
burimeve të shpërndara, të cilat menaxhohen në makina virtuale në bashkësinë e
burimeve të serverit. Kjo arkitekturë zbaton një menaxher “cluster” që mundëson
disponueshmëri dhe fleksibilitet të lartë.

4.3.4 Vlerësimi i performancës
Algoritmet e zgjedhura të WEKA-s që u përmendën në seksionin 4.3.2, do të
procesohen 20 herë për çdo metodë, duke marrë të dhëna të rastësishme në çdo
përsëritje. Nëpërmjet API do të ekzekutojmë të gjithë algoritmet në grupe.
Së pari, përpunimet fillestare kryhen në një makinë fizike të pavarur, e cila është e
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pajisur me një OS 64 bit, Intel (R) Core (TM) i5 CPU 3.2 GHz, 8 GB RAM, duke
përdorur version të paoptimizuar të programit. Edhe pasi ky program ekzekutohet në
platformën e Resë Kompjuterike, performanca mbetet e njëjtë.
Më pas, përpunimi u zhvillua në Renë Kompjuterike me programin e përmirësuar, duke
përdorur tenika paralelizmi me të njëjtin numër të kufizuara të instancave të përpunimit.
Figura 4-9 tregon se koha e përpunimit të 17 algoritmeve në grupe me nga dy është 22
herë më e shpejtë në Re krahasuar me makinerinë fizike me të njëjtat instanca
përpunimi.
P r o c e s i mi i A l g o r i t me v e n ë G r u p e d y s h e
5000
4000
3000
2000
1000
0
Physical Machine (m)
Cloud (m)

Figura 4-9 Përpunimi i algoritmeve në Grupe

Së fundi, në figurën 4-10 është ilustruar koha e ekzekutimit të të gjithë algoritmeve të
renditur nga algoritmi më performant në Re, i cili është J48 (14031 ms) deri te algoritmi
më i ngadaltë MultilayerPerceptron (185370 ms).
K o h a e e k z e k u t i m i t n ë mi l i s e k o n d a
200000

Time in Milliseconds

Figura 4-10 Koha e konsumuar për çdo algoritëm në Re
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4.4 Konkluzione
Në këtë kapitull trajtohen dy raste studimi, përpunimi i të Dhëna të Mëdha dhe procesim
intensiv të algoritmeve për zbulimin e njohurive.
Në rastin e parë të studimit është propozuar një qasje e re e menaxhimit të të dhënave
të klientëve, për të optimizuar kohën e përpunimit duke përdorur modelin MapReduce
dhe shërbimet në Retë Kompjuterike. Avantazhi kryesor i këtij sistemi është të kesh
rezultate më të sakta dhe të menaxhosh kompleksitetin e burimeve të ndryshme të të
dhënave në një mënyrë efikase.
Shërbimet në Re kanë një rol të rëndësishëm për një analizë më të mirë të përpunimit
të të dhënave të mëdha. Shërbimi “Paraprocesim” është përgjegjës për pastrimin dhe
filtrimin duke aplikuar kushte të caktuara që përjashtojnë të dhënat e padëshiruara nga
ngarkimi në “Cluster”–in e AWS. Sistemi përdor një shërbim “Smart” për të llogaritur
madhësinë maksimale të skedarit dhe të dhënat e grumbulluara nga burime të ndryshme
në format performant të gatshëm për tu përpunuar nga një algoritëm MapReduce.
U konkludua se koha e ekzekutimit të përpunimit u zvogëlua ndjeshëm në rastin e
përdorimit të algoritmit të përmirësuar MapReduce në krahasim me sistemin ekzistues.
Gjithashtu, përmirësime të rëndësishme bëhen duke menaxhuar konfigurimin e
“Cluster”-it, duke përdorur “Cluster Distributed Cache”, Spark frame dhe natyrisht
kompresimin e të dhënave për të zvogëluar transportin dhe manipulimin e të dhënave
në Retë kompjuterike.
Pasi u aplikuan të gjitha optimizimet e propozuara u morën rezultate të shkëlqyera gjatë
vlerësimit të sistemit. Sistemi i propozuar ekzekuton përpunimin e rreth 10 GB të
dhënave 85 herë më shpejt se sistemi ekzistues nga afërsisht një orë në 35,73 sekonda.
Në rastin e dytë të studimit trajtohen përpunime të algoritmeve të WEKA-s, që kanë
nevojë për procesim me performancë së lartë. Janë optimizuar algoritmet e WEKA-s
përmes detyrave të paralelizuara dhe ekzekutimit të proceseve në Re private më shumë
se 20 herë. Algoritmi më performues në Re është J48 dhe më i keqi është
MultilayerPerceptron. Eksperimentet treguan se versioni i funksionit multithreading rrit
performancën e programit shumë më tepër sesa rritja e kapacitetit të procesorit të
platformës ku ekzekutohet programi.
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5. Veçori arkitekturore në
Retë Kompjuterike
Në këtë kapitull paraqitet një studim mbi rolin dhe
rëndësinë e arkitekturës në Retë Kompjuterike.
Analizohen disa nga arkitekturat tipike në Re
kundrejt llojit të sistemit që duhet strukturohet, si
dhe analizohen disa aspekte të rëndësishme të
optimizimit siç janë shkallëzimi automatik,
integrimi e publikimi i vazhdueshëm në Re etj.
Së fundi, prezantohet arkitektura e sistemit
“Kujdesi Virtual” duke nxjerrë në pah sfidat dhe
problematikat, si dhe paraqitet arkitektura e
përmirësuar e këtij sistemi.

5.1 Rëndësia e arkitekturës në Retë Kompjuterike
Arkitektura është themeli mbi të cilën ndërtohet një sistem apo aplikim, duke marrë
parasysh të gjitha kërkesat funksionale, jofunksionale dhe kufizimet e kërkuara.
Zhvillimi i Reve Kompjuterike ka sjellë një mendësi të re në mënyrën e të konceptuarit
të veçorive arkitekturore të aplikacioneve dhe sistemeve moderne. Kjo qasje inovative
për ndërtimin dhe funksionimin e aplikimeve që përfitojnë plotësisht nga modeli i Reve
Kompjuterike është ngjarja më e madhe që vjen në zhvillimin e programeve që nga
përshtatja e makinave virtuale dhe virtualizimi rreth 20 vjet më parë [63].
Arkitekturat e përshtatura për Retë Kompjuterike synojnë të modelojnë sistemin në
mënyrë që ai të shfrytëzojë kapacitetet unike të Reve. Në qendër të arkitekturave
moderne qëndron automatizimi, shkallëzueshmëria e lartë, elasticiteti,
menaxhueshmëria e mirë, integrimi dhe dorëzimi i vazhdueshëm, si dhe monitorimi
dhe rimëkëmbja automatike. Optimizimi i sistemeve të tilla është një proces i
vazhdueshëm, i cili vlerëson kompleksitetin, llojin e fushës së zbatimit, tipin e
aplikacionit, intensitetin e kërkesës për burime kompjuterike etj. dhe përcakton në
mënyrë të vazhdueshme se si duhet të strukturoni sistemin / aplikimin tuaj për të
maksimizuar përfitimet në Retë Kompjuterike.

5.2 Arkitekturat e përshtatura për Retë Kompjuterike
Sipas CNCF (Cloud Native Computing Foundation), teknologjitë e orjentuara nga Retë
fuqizojnë organizatat për të ndërtuar dhe ekzekutuar aplikacione të shkallëzuara në
mjedise dinamike moderne siç janë Retë publike, private dhe hibride. Kontenierët,
rrjetet e shërbimit, mikroshërbimet, infrastrukturat e pandryshueshme dhe API të
caktuara ilustrojnë këtë qasje [64].
Sistemet e biznesit po evulojnë dhe sistemet e orjetuara nga Retë Kompjuterike po
bëhen një armë e fuqishme transformimi që nxit shpejtësinë dhe rritjen e biznesit.
Sistemet moderne të përshtatura për Retë përfitojnë plotësisht nga modeli i shërbimit
në Retë Kompjuterike. Disa veçori themelore [65] të sistemeve të tilla janë
automatizimi, mikroshërbimet, dizenjimi modern, kontenierët, si dhe shërbimet
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mbështetëse siç janë shërbimet e sigurisë, analizave të të dhënave, depozitimit të të
dhënave, monitorimit etj.

Figura 5-1 Veçori të arkitekturave të orjetuara nga Retë Kompjuterike [65]

Këto veçori u mundësojnë sisteme të shpërndara të jenë elastike, të menaxhueshme dhe
të monitorueshme. Ato, të kombinuara me automatizim të fuqishëm, iu mundësojnë
inxhinierëve te realizojnë ndryshime me ndikim te lartë, si dhe parashikime me punë
minimale. Më poshtë përmenden shkurtimisht pesë karakteristikat bazë mbi të cilat
qëndrojnë arkitekturat e orjentuara nga Retë Kompjuterike.

5.2.1 Dizenjimi modern
Stili i dizenjimit përcakton mënyrën se si komponentët e sistemit specifikohen,
organizohen dhe ndërveprojnë më njëri-tjetrin. Një metodologji e pranuar gjerësisht
është ajo e “Dymbëdhjetë Faktorëve” [66], sipas të cilës ka dymbëdhjetë faktorë bazë
dhe tre faktorë të shtuar si rezultat i zhvillimeve moderne të aplikacioneve në Re. Ndër
këta faktorë përmendim: Kodi bazë, Varësitë, Konfigurimet, Shërbimet mbështetëse,
Ndërtimi – Publikimi – Ekzekutimi, Proceset, Portat lidhëse, Njëkohshmëria,
Disponueshmëria, Mjedis i njëjtë ekzekutimi, Gjurmimi i ekzekutimit, Proceset
menaxhuese. Kësaj liste i shtohen dhe tre faktorët shtesë: Gjithçka e konceptuar si
shërbim, Monitorimi, Autentifikimi dhe autorizimi.
Në kuadër të dizenjimit modern, duhen marrë parasysh disa çështje të rëndësishme në
zhvillimin e sistemeve të shpërndara, ku rekomandohet të konsiderohen vendime kritike
në lidhje me komunikimin, qëndrueshmërinë, shpërndarjen e të dhënave dhe
menaxhimin e identitetit.

5.2.2 Mikroshërbimet dhe Kontenierët
Sistemet e orjentuara nga Retë Kompjuterike inkurajojnë përdorimin e
mikroshërbimeve dhe kontenierëve për të shfrytëzuar maksimalisht burimet dhe
fleksibilitetin e Resë Kompjuterike. Konceptet e mikroshërbimeve [67] kanë trashëguar
principet më të mira të zhvillimit të programeve, duke përfshirë shkallëzimin sipas
kërkesës, orjentimi drejt shërbimeve, fleksibilitetin maksimal, varësi minimale etj.
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meqë çdo mikroshërbim mund të menaxhohet, mirëmbahet, shkallëzohet, zgjerohet,
ripërdoret dhe zëvendësohet pavarësisht nga mikroshërbimet e tjera.
Kontenierët [68] janë një koncept i ri i prezantuar në sistemet e reja të orjentuara nga
Retë Kompjuterike. Ata na mundësojnë një mjedis virtual që paketon proceset e
aplikacionit me të gjitha varësitë duke përfshirë sistemin e skedarëve, të dhënat e
ndërmjetme dhe gjithçka që duhet për të ekzekutuar aplikimin. Kontenierët janë
mbështjellës të proceseve që komunikojnë direkt me bërthamën e sistemit të
shfrytëzimit për të menaxhuar burimet kompjuterike me shumë efektivitet. Ndryshe nga
makinat virtuale, ata nuk kërkojnë sistem shfrytëzimi të veçantë.

5.2.3 Shërbimet mbështetëse
Sipas [65] një shërbim mbështetës është çdo shërbim në të cilin një aplikacion
mbështetet për të realizuar funksionalitetin e tij. Disa nga llojet më të zakonshme të
shërbimeve mbështetëse përfshijnë Shërbimet e sigurisë, Analizuesit, “Cache”-ja e
shpërndarë, Depozitat e të dhënave, Sistemet e mesazheve, Sistemet e ruajtjes,
Monitoruesit, Shërbimet e identitetit etj. Këto shërbime i bashkangjiten një aplikimi
modern dinamik sikurse përmendet te “Dymbëdhjetë Faktorët” duke kursyer kohë dhe
rritur produktivitetin e sistemeve të orjentuara nga Retë Kompjuterike.

5.2.4 Shkallëzimi Automatik
Një nga kërkesat kryesore të funksionimit optimal në Retë Kompjuterike është
shkallëzimi automatik, çka nënkupton aftësinë për të shkallëzuar në mënyrë elastike
kapacitetin për t'iu përshtatur dinamikisht nevojave të burimeve në varësi të ngarkesës
së punës. Shkallëzimi automatik mund të ndihmojë një klient të Resë të ulë kostot në
krahasim me sigurimin e burimeve sipas mendësisë së infrastrukturave tradicionale, ku
rezervimi i tyre bazohet në kulmin e kërkesave të çdo kohe. Shumë ngarkesa pune
shfaqin variacione të parashikueshme, p.sh., ora ditore e pikut ose ngarkesat sezonale.
Ngarkesa të tilla pune duhet të përfitojnë nga struktura e shkallëzimit automatik duke
lejuar shtimin e kapacitetit të ri ose heqjes së kapacitetit ekzistues sipas nevojave [69].
Risqet e shkallëzimit të papërshtatshëm në Re
Shkallëzimi i papërshtatshëm në Retë Kompjuterike përbën risk të lartë kur aplikohet
në kompani ose organizata të mëdha që veprojnë me ngarkesa të larta pune. Rritja e
kapaciteteve më lartë apo përtej përdorimit të burimeve aktuale rezulton në shpenzime
të tepërta në shërbimet e infrastrukturës së papërdorur kur ngarkesa nuk është në kulmin
e saj. Në të kundërt rezervimi i kapaciteteve vetëm duke u bazuar në shfrytëzimin
mesatar të tyre krijon shpenzime të tepruara kur kërkesa është e ulët dhe nga ana tjetër
vë në rrezik performancën e sistemit kur ngarkesa rritet.
Zgjidhjet
Zgjidhjet ekzistuese të shkallëzimit automatik kanë tendencë të përdorin instanca të
rregullta, kapacitetet e burimeve të të cilave mbeten të fiksuara me kalimin e kohës dhe
rrjedhimisht për ngarkesat interaktive të punës, këto kapacitete fikse nuk përdoren
plotësisht.
Sipas autorëve [69-71] instancat e shpërthyese të prezantuara së fundmi ofrojnë një
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alternativë më efektive se instancat e rregullta për rezervimin e kapaciteteve në mënyrë
më optimale. Instancat shpërthyese janë makina virtuale, kapaciteti i CPU-së së të
cilave (dhe ndonjëherë gjerësia e bandës së rrjetit) është mesatarisht sa ai i një instance
të rregullt mesatare, por ato kanë aftësinë që herë pas here të shpërthejnë deri në një
kulm norme të krahasueshme me atë të instancës së rregullt në një mënyrë të rregulluar
nga një mekanizëm “token bucket”. Instancat që mund të shpërthejnë, mbledhin kredite
e CPU-së gjatë periudhave të përdorimit, të cilat janë më të ulëta se kapaciteti i tyre i
rezervuar për mesataren afatgjatë (baza). Këto kredite shpenzohen gjatë periudhave kur
përdorimi i CPU tejkalon kapacitetin bazë. Instancat që mund të shpërthejnë janë shumë
më të lira sesa të rregulltat, shkalla e CPU-së e të cilave është e barabartë me shkallën
e pikut në dispozicion të instancës së shpërthyeshme.
Referuar autorëve [70], ka mjaft interes në përmirësimin e shkallëzimit automatik, duke
ndërthurur instancat që mund të shpërthehen me instancat e rregullta për përmirësimin
e kostove, në krahasim me rezervimet e fiksuara sipas mendësisë tradicionale. Dy
qëllimet e shkallëzimit automatik janë optimizimi i burimeve të përdorura nga një
aplikim ne Re (i cili kursen para) dhe minimizimi i ndërhyrjes njerëzore (e cila kursen
kohë dhe zvogëlon gabimet).

5.3 Transferimi drejt Reve Kompjuterike
Anketimi i trajtuar në kapitullin e dytë, nxori në pah se një pjesë e konsiderueshme e
kompanive dhe organizatave sot, ndeshen me çështjen e transferimit të të dhënave dhe
aplikimeve të tyre në Retë Kompjuterike. Ka disa mënyra për të realizuar transferimin
ku kryesoret janë riarkitekturimi, transferimi i drejtpërdrejtë dhe modeli hibrid, që
kombinon dy modelet e para. Ky vendim nuk është i thjeshtë pasi ka përparësi dhe
disavantazhe që duhet të merren në konsideratë.

5.3.1 Transferimi i drejtpërdrejtë
Realizimi i një transferimi të drejtpërdrejtë në Re me të njëjtën arkitekturë ekzistuese
është opsioni më i thjeshtë dhe me më pak paqartësi dhe rrezik. Kjo mënyrë është më e
përshtatshme kur kërkesat janë në afate shumë të shkurtra kohore. Në këtë rast
zhvendosja në Re bëhet pa modifikim të kodit apo arkitekturës. Sidoqoftë, disavantazhi
i transferimit të drejtpërdrejtë është mungesa e shfrytëzimit të veçorive të Reve si p.sh.
elasticiteti, si dhe më pak efektivitet në kosto kundrejt mënyrave të tjera të transferimit.
Një arkitekturë e re krijon shumë përparësi, duke përfshirë optimizimin e kostove,
efikasitetin si dhe krijon mundësi për integrim më të mirë me mjetet lokale të Resë dhe
një ngarkesë më të ulët operacionale, duke përdorur shërbime lokale të Resë
Kompjuterike [72].

5.3.2 Modeli hibrid
Modeli hibrid i transferimit në Re, ndryshe nga transferimi i drejtpërdrejtë, synon të
shfrytëzojë infrastrukturën e Reve Kompjuterike dhe të optimizojë koston, por pa
përpjekje maksimale në burime dhe në kohë sikurse kërkon riarkitekturimi. Ky model
[73] mundëson eksperimentim me mjedisin e Resë, për të përfituar nga autoshkallëzimi,
fleksibiliteti etj. duke ecur me hapa më të vegjël, por më të sigurtë. Ky model nuk është
i përshtatshëm në rastet kur projektet zhvillohen shumë dhe kërkojnë ndryshime të
mëdha dhe automatizim të menaxhimit të ngarkesës së punës.
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5.3.3 Riarkitekturimi
Riarkitekturimi krijon mundësinë për të maksimizuar përfitimet e transferimit në Re.
Studime si [74, 75] tregojnë se kërkohet hulumtim, planifikim, eksperimentim, marrje
njohurish, zbatim dhe monitorim. Këto përpjekje kushtojnë burime dhe kohë, por në
përgjithësi sigurojnë shkallën më të lartë të optimizimit e cila përkthehet në kosto të
zvogëluar të pajisjeve dhe rezervimit, mirëmbajtjen operacionale dhe fleksibilitetin më
të madh, për të përmbushur nevojat e ardhshme që kanë bizneset apo organizatat.
[72-75] nxjerrin në pah se mënyra e riarkitekturimit për transferimin përfshin mjaft
përfitime:


Rritje e produktivitetit, integrimit dhe ulje e kostove, duke zgjedhur shërbimet
më të fundit dhe më efektive.



Shkallëzim i pavarur i komponenteve përbërëse për shkak të skemës së
dizenjimit duke përdorur burimeve të ndara. Aftësi për të trajtuar instancat
llogaritëse duke rezervuar vetëm burimet e nevojshme, atëherë kur ka nevojë
për to.



Aftësi për të ngritur modele dhe eksperimentuar shpejt për shkak të sigurimit të
shpejtë të burimeve. Ofrohen më shumë opsione për të shkallëzuar sistemin
vertikalisht (duke kërkuar pajisje më të fuqishme) dhe horizontale (duke kërkuar
më shumë njësi fizike).



Mundësia e përdorimit të të dhënave nëpërmjet një arkitekturë me burim të
përbashkët të dhënash, të cilat ruhen në një sistem qendror që mund të përdoret
nga një larmi shërbimesh dhe mjetesh për të thithur dhe përpunuar të dhënat për
raste të ndryshme përdorimi.

5.4 Llojet e arkitekturave në Retë Kompjuterike
Stilet arkitekturore përcaktojnë konturet e dizenjimit të një sistemi apo aplikacioni si
dhe bashkëveprimin e komponenteve me njëra-tjetrën. Në tabelën 5-1 [76] paraqiten
shkurtimisht stilet arkitekturore tipike, menaxhimi që duhet bërë për secilin rast dhe
fusha ku zbatohen zakonisht.
Tabela 5-1 Stile arkitekturore

Stili Arkitekturor
N-Shtresa

Mikroshërbime

Karakteristika kryesore
Shtresa horizontale të ndara
ku secila ka përgjegjësitë e
saj. Kjo arkitekturë monolite
nuk lejon pavarësi të shtresave
nga njëra-tjetra.
Është një mënyrë për të
zhvilluar një aplikacion të
vetëm si një grup shërbimesh
të vogla, secila duke u
ekzekutuar në procesin e vet
dhe duke komunikuar me
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Fusha e Zbatimit
Zbatohet në biznese
tradicionale ku frekuenca e
modifikimeve është e
vogël.
Preferohet në raste të
komplikuara ku
modifikimet janë shumë të
shpeshta.

CQRS

mekanizma të ndryshme,
zakonisht HTTP API.
Ndan veprimet e leximit dhe
shkrimit në modele të veçanta.

Rekomandohet në fusha
bashkëpunuese ku shumë
përdorues aksesojnë të
njëjtat të dhëna.
Rekomandohet zakonisht
në IoT dhe sisteme që
punojnë në kohë reale.

Arkitekturë e përbërë nga
modeli publikues –
konsumator. Publikuesi
publikon ngjarjet dhe
konsumatorët i konsumojnë.
Strukturat janë të pavarura nga
njëra-tjetra.
Të dhëna të Mëdha Te dhënat e mëdha ndahen në Preferohet në rastet kur
copëza më të vogla, te cilat
duam të analizojmë të
procesohen në paralel.
dhëna të mëdha ne grup ose
në kohë reale.
Mundëson përpunim duke
Përdoret në rastet kur
Procesim Intensiv
vënë në dispozicion mijëra
kërkohet fuqi e lartë
fuqi procesuese.
procesimi siç është psh.
Simulimi.
Ofron modele aplikimi për të
Preferohet në struktura që
Arkitektura pa
cilat nuk ka nevojë të krijohet duan të reduktojnë kostot,
server
një infrastrukturë, por
kompleksitetin dhe kohën e
shpenzimi llogaritet në bazë të modelimit.
konsumit.
Arkitekturë e
orjentuar nga
ngjarjet

Secila nga stilet arkitekturore të mësipërme ka karakteristikat të veçanta që janë tipike
për tipe të caktuara sistemesh ose aplikimesh. Në varësi të sistemit dhe avantazheve që
duam të marrim nga stili arkitekturor mund të përzgjedhim arkitekturën më të
përshtatshme për të.

5.4.1 Arkitekturat Monolite
Tradicionalisht kompanitë përdorin arkitektura me shtresa te tipi klient-server për të
përpunuar të dhënat e kompanisë. Aplikacioni klient-server është monolit, pasi i gjithë
funksionaliteti i sistemit zhvillohet në të njëjtën njësi zhvillimi.
Në sistemet monolite [77] për çdo ndryshim në sistem duhet të kompilojmë dhe të
publikojmë versionin e ri të aplikacionit. Në këtë lloj arkitekture e gjithë logjika për të
përballuar kërkesat e klientit ekzekutohet në një proces të vetëm, duke e bërë shumë
komplekse dhe të ngadaltë procesin e zhvillimit. Gjithsesi ka aspekte pozitive dhe
negative në përdorimin e arkitekturave monolite, ku si avantazh konsiderohet
arkitektura minimale, me rrjedhë pune shumë të thjeshtë për zhvilluesit, për të realizuar
aktivitete të tilla si publikimi, monitorimi dhe testimi. Ndërsa disa nga aspektet negative
të një sistemi monolit janë:


Vështirësia në përshtatjen me teknologjitë e reja.
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Aplikacioni bëhet gjigand duke sjellë ngadalësim dhe mbingarkesë gjatë
ekzekutimit të tij. Kjo mbingarkesë mund të jetë në nivel aplikimi ose baze të
dhënash.
Për shkak të madhësisë, kompilimi dhe zhvillimi kërkon kohë, duke e bërë të
vështirë koordinimin e punës në një ekip të madh.
Një problem i rëndësishëm është besueshmëria. Një gabim në një modul apo
pjesë të veçantë të sistemit, mund të rrëzojë të gjithë procesin dhe rrjedhimisht
të gjithë sistemin.

5.4.2 Arkitektura me mikroshërbime
Duke u nisur nga disavantazhet e arkitekturës monolite, mjaft zgjidhje komplekse janë
orjentuar drejt arkitekturës me mikroshërbime për të përmirësuar të metat e
arkitekturave ekzistuese dhe për të përfituar nga avantazhet e mikroshërbimeve.
Mikroshërbimet [78] janë shërbime të vogla, të publikueshme dhe të pavarura, që
fshehin të dhënat dhe sjelljen dhe modelohen duke patur në qendër fushën e biznesit.
Disa nga avantazhet e përdorimit të arkitekturës së bazuar në mikroshërbime janë:








Mbështet përdorimin e teknologjive të ndryshme brenda një sistemi.
Mundëson publikim dhe integrim të vazhdueshëm të aplikacioneve të mëdha dhe
komplekse.
o Testimi automatik është një praktikë e rëndësishme e publikimit dhe
integrimit të vazhdueshëm dhe për faktin që çdo shërbim në këtë
arkitekture është relativisht i vogël, rrjedhimisht testimet automatike
janë shumë më të thjeshta per t’u implementuar dhe më të shpejta për
t’u ekzekutuar duke mundësuar një sistem me më pak gabime.
o Çdo shërbim mund të publikohet në mënyrë të pavarur nga shërbimet e
tjera. Në qoftë se zhvilluesit që janë përgjegjës për një shërbim, duhet të
publikojnë një ndryshim që është lokal, nuk është nevoja që të
koordinohen me zhvilluesit e tjerë.
o U jep mundësinë skuadrave të zhvillimit të jenë të pavarura.
Çdo shërbim është i vogël dhe i thjeshtë për t’u mirëmbajtur
Shërbimet janë më të thjeshta për t’u kuptuar nga zhvilluesit duke i bërë ata më
produktivë dhe duke rritur shpejtësinë e zhvillimit.
Qëndrueshmëria.
Realizon izolim më të mirë të gabimeve.
Shkallëzueshmëria.
Shërbimet zgjerohen në mënyrë të pavaruar nga shërbimet e tjera.
Përputhshmëria dhe ripërdorimi.
Mikroshërbimi mundëson që funksionaliteti i tij, të konsumohet në mënyra të
ndryshme për qëllime të ndryshme.

5.4.3 Kontenierët
Një kontenier [79] është një njësi standarde programi që paketon kodin dhe të gjitha
varësitë e tij, në mënyrë që aplikacioni të funksionojë shpejt dhe me besueshmëri nga
një mjedis në tjetrin. Një imazh kontenieri Docker është një paketë e lehtë, e pavarur, e
ekzekutueshme programi që përfshin gjithçka që nevojitet për të ekzekutuar një
aplikacion: kodin, kohën e përdorimit, mjetet e sistemit, libraritë dhe rregullat apo
48

cilësimet e tjera.
Imazhet e kontenierëve bëhen Kontenier gjatë kohës së ekzekutimit. Programi i
vendosur në kontenier është i ekzekutueshëm në sisteme të ndryshme shfrytëzimi, pasi
roli i Kontenierëve është të izolojnë programin nga mjedisi i tij dhe të sigurojnë që ai
të funksionojë në mënyrë të njëtrajtshme përkundër ndryshimeve. Kjo mundëson që
zhvilluesit ta shkruajnë programin njëherë dhe ta kenë atë të ekzekutueshëm në mjedise
të ndryshme në të njëjtën mënyrë.
Le të listojmë disa nga avantazhet e përdorimit të Kontenierëve duke u bazuar te
platforma e hapur Docker [80-81]:
 Lëvizshmëria - Aftësia për t’u ekzekutuar kudo.
Imazhet e Kontenierëve nuk kanë varësi ndaj mjedisit ku ekzekutohen. Ata mund të
ekzekutohen kudo, çka sjell një avantazh të madh, si për zhvillimin, ashtu edhe për
shpërndarjen.
 Mjedisi i qëndrueshëm dhe i izoluar.
Përdorimi i kontenierëve i jep mundësi zhvilluesve të krijojnë mjedise të
parashikueshme që janë të izoluara nga aplikacionet e tjera.
 Efikasiteti i kostos me shpërndarje të shpejtë.
Kontenierët janë të njohur për kohën e shpejtë të shpërndarjes.
 Përsëritshmëria dhe automatizimi
Kontenierizimi na ndihmon të ndërtojmë kod me infrastrukturë dhe konfigurim të
përsëritshëm. Kjo përshpejton jashtëzakonisht procesin e zhvillimit.
 Testimi dhe shpërndarja
Mjediset mbeten më të qëndrueshme nga fillimi deri në fund të ciklit të zhvillimit.
Imazhet versionohen lehtësisht, gjë që i bën ato të lehta për t’u rikthyer, nëse keni
nevojë ta bëni këtë. Nëse ka një problem me përsëritjen aktuale të imazhit, mjafton të
bëhet rikthimi te versioni i vjetër. I gjithë procesi nënkupton krijimin e një mjedisi të
përsosur për integrim të vazhdueshëm dhe vendosje të vazhdueshme (CI / CD).
 Fleksibiliteti
Kontenierët mundësojnë realizimin e përditësimeve gjatë ciklit të shpërndarjes së një
produkti me shumë lehtësi. Ata na lejojnë të ndërtojmë, testojmë dhe publikojmë
imazhe që mund të vendosen nëpër servera të shumtë. Për më tepër, plaftorma të tilla
si Docker na mundësojnë të fillojmë dhe të ndalojmë me shpejtësi shërbimet, ose
aplikacionet, gjë që është veçanërisht e dobishme brenda mjedisit të Reve
Kompjuterike.
 Bashkëpunimi, Modulariteti dhe Shkallëzimi
Metoda e kontenierizimit na mundëson të ndërtojmë një arkitekturë për aplikacione të
përbëra nga procese të vogla që komunikojnë me njëri-tjetrin përmes API.
 Standardizimi dhe produktiviteti
Kontenierët sigurojnë qëndrueshmëri në të gjithë ciklet e zhvillimit dhe shpërndarjes së
shumëfishtë, duke standardizuar mjedisin tuaj. Një nga avantazhet më të mëdha për një
arkitekturë të bazuar në Docker është në të vërtetë standardizimi.
 Përputhshmëria dhe mirëmbajtja
Një nga përfitimet që i gjithë ekipi vlerëson është barazia. Barazia, për sa i përket
Docker, do të thotë që imazhet funksionojnë njësoj pa marrë parasysh në cilin server
apo makinë po funksionojnë. Për zhvilluesit, kjo do të thotë më pak kohë e shpenzuar
për vendosjen e mjediseve dhe korrigjimin e problemeve specifike. Në këtë mënyrë
infrastruktura e prodhimit do të jetë më e besueshme dhe më e lehtë për t’u mirëmbajtur.
 Siguria
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E fundit nga përfitimet e përdorimit jo më pak e rëndësishmja është siguria. Nga
pikëpamja e sigurisë, sigurohet që aplikacionet që funksionojnë në kontenierë të jenë
plotësisht të veçuar dhe të izoluar nga njëri-tjetri, duke ju dhënë kontroll të plotë mbi
rrjedhën e trafikut dhe menaxhimin e tij. Asnjë kontenier Docker nuk mund të shikojë
proceset që ekzekutohen brenda një kontenieri tjetër.

5.4.4 Arkitektura pa server
Zhvillimet moderne të viteve të fundit kanë prezantuar arkitekturën pa server si një
arkitekturë tërësisht e orjentuar në Retë Kompjuterike, që shfrytëzon maksimalisht
burimet e Resë. Një arkitekturë pa server është një mënyrë për të ndërtuar dhe drejtuar
aplikacione dhe shërbime pa pasur nevojë të menaxhojmë infrastrukturën. Në këtë
arkitekturë, nuk është e nevojshme të shpenzohet kohë për sigurimin e burimeve të
serverit, mirëmbajtjen, versionet e fundit, shkallëzimin dhe planifikimin e kapacitetit.
Arkitektura pa server [82] ka mjaft avantazhe:


Rritja e shkallëzueshmërisë, sigurisë dhe besueshmërisë

Nuk është e nevojshme të planifikohet për kapacitetin e ardhshëm.


Paguhet vetëm për atë që përdor

Një nga karakteristikat më interesante të arkitekturës pa server është fakti që nëse
sistemi nuk përdoret për një periudhë kohe të caktuar kostoja e tij do të jetë 0.


Kursimi i kohës dhe i parave për menaxhimin e serverave, si dhe përmirësim i
produktivitetit të zhvilluesve

Duke përdorur një arkitekturë pa server, zhvilluesit kanë avantazhin që të mund të
përqëndrohen në produktin e tyre kryesor dhe të përfitojnë nga shkallëzimi automatik
dhe menaxhimi me efiçencë i burimeve duke ulur koston e produktit të tyre.


Zvogëlimi i përgjegjësive të menaxhimit

Arkitektura pa server garanton një kontenier të qëndrueshëm, azhurnim të sigurisë,
sistemit te shfrytëzimit dhe përmirësim të infrastrukturës bazë. Ndërkohë përdoruesit e
arkitekturës janë përgjegjës për sigurinë e kodit burim dhe librarive përkatëse të tij.
Gjithsesi përdorimi i kësaj arkitekture duhet të jetë i kujdesshëm për të shmangur
problematika dhe kufizime që ka kjo arkitekturë, si dhe për të shfrytëzuar atë
maksimalisht. Duhet të kihen parasysh kufizime të tilla si madhësia e aplikacionit,
kufizimet e rrjetit, limitet e kohës llogaritëse, verifikimet komplekse, vonesat në
fillimin e ekzekutimit, si dhe të qenit i varur nga ofruesi. Sipas [82] rekomandohet
përdorimi i arkitekturës pa server në rastet kur ngarkesa është e paparashikueshme dhe
ku punët mund të ndahen në njësi pune më të vogla dhe të pavarura.

5.5 Dizenjimi i arkitekturës në Retë Kompjuterike
Përzgjedhja e arkitekturës së duhur në Re për një sistem, krijon mundësinë për të
përfituar plotësisht nga avantazhet që ofrojnë Retë Kompjuterike. Avantazhet duhet të
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konsiderohen në disa drejtime. Reja mundëson kontroll të vazhdueshëm në
përzgjedhjen e burimeve në mënyrë dinamike, duke shtuar ose hequr burime të tepërta
në mënyrë vertikale ose horizontale për të kënaqur nevojat e organizatës në mënyrë sa
më efektive. Shkallëzueshmëria e lartë e ofruar në Re nxit ndërtimin e arkitekturave të
shpërndara, të cilat duhet të ofrojnë fleksibilitet maksimal. Në këtë drejtim duhet të
konsiderohet abstragimi i përzgjedhjes së burimeve dhe shmangia e varësive nga
infrastruktura, si dhe lidhjet e ngushta ndërmjet sistemeve.
Reja Kompjuterike mund të përmirësojë integrimet dhe implementimet e shërbimeve
drejt teknologjive të reja, lokalizimin e të dhënave, të ulë koston dhe të rrisë sigurinë.
Por implementimet e arkitekturave në Re kanë sfida dhe risqe, si p.sh. arkitekturat që
përfshijnë gërshetimin e aplikimeve që vijnë nga mjedise heterogjene ku nevojitet
transformimi i të dhënave dhe analizimi i tyre nga burime të ndryshme etj. [83]. Në këto
situata, rekomandohen arkitekturat e orjentuara nga ngjarjet. Llogaritjet pa server kanë
marrë zhvillim të gjerë në këtë drejtim dhe arkitektura të tilla të orjentuara nga kërkesat
dinamike ekzekutohen në shërbime të Reve Kompjuterike pa server si p.sh. Lambda në
Amazon, Funksionet në Azure apo Google etj.
Në dizenjimin e arkitekturës së një sistemi, një çështje e rëndësishme për t’u marrë në
konsideratë është performanca e sistemit. Është e vështirë të parashikosh performancën
në një sistem ku ka një ngarkesë pune të ndryshueshme dhe një sërë aplikimesh që
komunikojnë me njëri-tjetrin dhe variojnë në përdorimin e burimeve të tilla si procesori,
rrjeti, komunikimet I/O etj. Gjithsesi, duke patur parasysh që optimizimi është një
proces i vazhdueshëm, ngritja e procedurave të automatizuara për monitorimin e
shërbimeve në Renë Kompjuterike merr përparësi të veçantë. Mbikqyrja e
vazhdueshme krijon mundësinë për raportim të plotë të gjendjes, përdorimit si dhe
problematikave qoftë në nivel arkitekture apo implementimi. Në këtë mënyrë mund të
konsiderohen mundësi për të realizuar optimizime në nivele të ndryshme arkitekturore
të cilat rrisin cilësinë e sistemit.
Optimizimi i arkitekturës së Resë Kompjuterike realizohet me disa qëllime jo vetëm
për të përmirësuar performancën e sistemit dhe për t’i dhënë një eksperiencë më të mirë
përdoruesit fundor, por edhe për zvogëluar koston duke sjellë një menaxhim më të mirë
të projekteve. Duke marrë në konsideratë dhe rezultatet e pyetësorëve në kapitullin e
dytë, orjentimi drejt Reve Kompjuterike mund të konsiderohet një investim premtues
për zhvillimin dhe rritjen e organizatave në Shqipëri drejt projekteve më të mëdha.

5.5.1 Rast studimi: përmirësim arkitekture në Retë Kompjuterike
Sistemi “Kujdesi Virtual” ka për qëllim të ofrojë një asistencë më të mirë virtuale ndaj
të sëmurëve, moshave të treta apo asaj kategorie që e ka të pamundur të realizojë të
gjitha funksionet jetësore në mënyrë të pavarur. Roli i këtij sistemi është të monitorojë,
vlerësojë, logjikojë dhe të raportojë gjendjen e personit, duke marrë të dhëna nga pajisje
(sensorë) në lidhje me veprimtarinë e përditshme të tij, si dhe gjendjen shëndetësore
(presioni i gjakut, të rrahurat e zemrës, temperatura etj.)
Në figurën 5-2 paraqitet arkitektura e sistemit e cila përbëhet nga këto shtresa:
 Shtresa e perceptimit, e cila përbëhet nga pajisjet fundore (sensorët) që
shërbejnë si një urë ndërmjet botës reale dhe asaj digjitale.
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Shtresa e ndërlidhjes, e cila realizohet nga Porta e pajisjes dhe protokolli MQTT
që mundëson komunikimin me pjesën tjetër të infrastrukturës.
Shtresa e procesimit në AWS IoT, e cila proceson të dhënat sipas kërkesave të
përcaktuara.
Shtresa e ruajtjes së të dhënave, e cila realizohet brenda Resë nga DynamoDB.
Ndërfaqja e aplikimit, e cila adreson si duhet kërkesat e biznesit dhe paraqet
rezultatet.

Ky sistem përballet me disa sfida dhe problematika:
 Sistemit i mungon shtresa e Kompjuterizimit “Edge”, e cila mundëson
reduktimin e vonesave të sistemit.
 Në sistem nuk trajtohen çështje të sigurisë së pajisjeve apo të sigurisë së
sistemit.
 Sistemi nuk mundëson analizë të dhënash.
 Arkitektura nuk paraqet mundësinë për monitorim dhe auditim të sistemit.
 Një çështje e rëndësishme është mënyra e paraqitjes së rezultatit dhe e marrjes
së njoftimeve si një mjet shumë i fuqishëm për të trajtuar problematikat në kohë
reale.
 Arkitektura nuk paraqet mundësinë për publikim dhe integrim të vazhdueshëm
për të rritur cilësinë e sistemit.

Figura 5-2 Arkitektura e sistemit.

Për të adresuar si duhet sfidat dhe problemet e konstatuara është propozuar arkitektura
si në figurën 5-3. Reja Kompjuterike duhet te konsiderohet si inteligjenca e sistemit të
bazuar në sensorë. Në arkitekturën e përmirësuar është shtuar shtresa e Kompjuterizimit
“Edge”, nëpërmjet “Aws IoT GreenGrass”, e cila mundëson që informacioni të
procesohet dhe të ruhet më shpejt duke u ndodhur sa më afër burimit të tij.
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Figura 5-3 Arkitektura e përmirësuar e sistemit.
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Sistemi mundëson analizë të dhënash nëpërmjet algoritmave inteligjentë për të
parashikuar situata problematike dhe për të marrë masa në kohë. Në këtë arkitekturë
një vend të veçantë i kushtohet monitorimit dhe auditimit të sistemit si dhe sigurisë së
pajisjeve nëpërmjet çertifikatave të gjeneruara për to dhe shërbimit Cognito të Amazon.
Sistemi në këtë arkitekturë përpunon rezultatin dhe e paraqet atë në pajisje mobile për
të shfrytëzuar të gjitha avantazhet që ofron teknologjia mobile për ndërveprim sa më të
shpejtë; si dhe trajton njoftimet si një komponente e rëndësishme dhe inteligjente.
Gjithashtu arkitektura paraqet mundësinë për publikim dhe integrim të vazhdueshëm
gjatë zhvillimit dhe përmirësimit për të rritur cilësinë e sistemit nëpërmjet shërbimeve
të ofruara nga AWS DevOps.
5.5.1.1 Përzgjedhja e arkitekturës pa server
Megjithëse makinat virtuale luajnë një rol të rëndësishëm në pjesën e brendshme të
sistemit, është konsideruar shmangia e makinave virtuale dhe implementimi i një
strukture pa server. Në këtë rast konfigurimet zhvillohen në AWS IoT, ndërsa pjesa
tjetër e logjikës zhvillohet në trajtën e funksioneve Lambda dhe ekzekutohet kur një
ngjarje e përcaktuar paraprakisht kapet nga sensori. Ndryshe nga makinat virtuale dhe
instancat e paracaktuara në Re, në këtë rast sapo funksioni përfundon ekzekutimin ai
shkarkohet nga Reja dhe nuk konsumon burimet kompjuterike të saj. Në këtë rast
mikroshërbimet e infrastrukturës pa server mundësojnë që aplikimi të ngarkohet sipas
kërkesës, kur një ngjarje e caktuar e thërret atë. Në raste të tilla ku sistemi është tërësisht
i orjentuar nga ngjarjet, rekomandohet përdorimi i funksioneve për të rritur efiçencën e
përgjigjeve ndaj ngjarjeve reale siç janë ato të të dhënave IoT.
Kjo arkitekturë është efiçente pasi ngarkesa e sistemit nuk mund të parashikohet dhe në
një pjesë të konsiderueshme të kohës mund të kemi vëllime të vogla të dhënash. Në
këtë sistem, vonesa që mund të shkaktohet nga fillimi i ngadaltë i funksioneve në
arkitekturën pa server, nuk cënon funksionalitetin e sistemit dhe performancën ndaj
përdoruesit fundor. Gjithashtu ngjarjet mund të jenë të shpërndara dhe me një frekuencë
të paparashikueshme gjatë 24 orëve, duke e bërë mjaft kompleks zhvillimin e këtij
sistemi më një arkitekturë tjetër p.sh. bazuar në Mikroshërbime dhe Kontenierë. Në këtë
rast, arkitektura pa server na mundëson kursimin e kohës dhe të parave në menaxhimin
e burimeve duke na dhënë një sistem në tërësi më të vogël, më të thjeshtë dhe të
optimizuar më mirë në performancë në sajë të komponenteve pa server.
Pjesët përbërëse të kësaj arkitekture do të trajtohen në detaje në kapitullin pasardhës.

5.5.2 Integrimi dhe publikimi i vazhdueshëm në Re
Ritmi i shpejtë i zhvillimit të teknologjisë ka sjellë nevojën në organizata për të patur
sisteme dinamike, që përmbushin me sukses qëllimet kryesore që kanë bizneset dhe
përdoruesit. Në sistemet tradicionale komplekse është mjaft e vështirë të realizohen
modifikime në mënyrë të vazhdueshme për t’u përshtatur me kërkesat e kompanisë. Për
këtë arsye arkitekturat në Re ofrojnë struktura të konsoliduara për integrim dhe
publikim te vazhdueshëm, të cilat krijojnë mundësinë për automatizim të këtij procesi.
Më poshtë paraqitet një vlerësim performance në testet e njësisë dhe të integrimit në
një strukturë me integrim dhe publikim të vazhdueshëm në Renë Kompjuterike.
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5.5.2.1 Vlerësimet e performancës
Testet e njësisë
Për të mundësuar automatizimin e gjithë procesit, më poshtë ilustrojmë një aplikim që
për secilën logjikë thelbësore ka teste njësie të shkruara duke përdorur gjeneratorë
testesh njësie nga një aplikacion i caktuar për të gjitha varësitë. Përdorimi i këtij mjeti
ka gjeneruar me sukses mbi 2000 teste të njësive, të cilat ekzekutohen sa herë që
ndryshon një logjikë thelbësore.
Testet e njësive janë krijuar për të përdorur dy qasje të ndryshme për dy lloje baza të
dhënash (atë në kujtesë dhe fizike). Më poshtë krahasohet koha e ekzekutimit për të
gjitha testet e njësive në dy raste prove:
1. Në ekzekutimin e bazave të të dhënave në kujtesë.
2. Ekzekutimin në bazën e të dhënave fizike.
Testet [84] janë ekzekutuar 30 herë për çdo bazë të dhënash. Koha e ekzekutimit në
minuta për një bazë të dhënash në kujtesë varion nga 4 min e 30 sekonda që është koha
më e mirë e ekzekutimit, deri në 9 min e 45 sekonda që është koha më e ngadalshme.
Diagrami i mëposhtëm tregon kohën në sekonda të nevojshme për të ekzekutuar 2900
teste njësie në të dy qasjet.

Testet e Njësisë
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Figura 5-4 Koha e ekzekutimit në sekonda për testet e njësisë

Gjatë hulumtimit të të dhënave kemi arritur në përfundimin se testet me bazë të dhënash
në kujtesë janë më të shpejta sesa testet me bazë të dhënash fizike. Nëse i përsërisim
këto teste 50, 100 ose 200 herë, të gjitha të dhënat tregojnë se baza e të dhënave në
kujtesë është më mirë të përdoret në sisteme komplekse me një numër të madh të testeve
njësi. Nëse krahasojmë kohët më të mira të ekzekutimit, rezultatet tregojnë se testet e
kryera me bazë të dhënash në kujtesë janë 1.63 herë më e shpejta se ato të bazës së të
dhënave fizike.
𝑡1 ÷ 𝑡2 = 440 ÷ 270 = 1.63
Dy mënyrat e ndryshme përdoren gjithashtu në testet e integrimit për të treguar
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ndryshimin në sekonda.
Testet e Integrimit
Aplikimi [84] në total ka 1760 teste integrimi të shkruara për të testuar komunikimin
midis pjesëve të ndryshme të sistemit. Këto teste ekzekutohen duke përdorur dy mënyra
të ndryshme. Testet e integrimit janë ekzekutuar duke përdorur një mjedis testimi në
host, i cili rrit performancën e përgjithshme të ekzekutimit të këtyre llojeve të testeve.
Testet janë kryer specifikisht 20 herë në të dy mënyrat, dhe koha më e mirë e
ekzekutimit në sekonda tregohet në figurën 5-5.
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Figura 5-5 Koha e ekzekutimit në sekonda për testet e integrimit

t1 ÷ t 2 = 337 ÷ 210 = 1.6
Nëse krahasohen kohët më të mira të ekzekutimit për bazën e të dhënave fizike dhe atë
në kujtesë, arrijmë në përfundimin se aplikimi i bazës së të dhënave në kujtesë është
1.6 herë më i shpejtë se sa mënyra fizike.
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6. Implementimi dhe përmirësimi i
teknologjisë Mobile dhe Internetit të
Gjërave në Retë Kompjuterike
Në këtë kapitull paraqitet implementimi i sistemit
“Kujdesi Virtual”, që zgjeron kapacitetin dhe
burimet e kufizuara të pajisjeve IoT dhe mobile
nëpërmjet Resë Kompjuterike. Janë studiuar disa
mënyra përmirësimi në disa nivele të aplikimit që
synojnë të minimizojnë humbjen e lidhjeve,
vonesave dhe rritjen e shkallëzimit, performancës
dhe sigurisë së aplikimit.

6.1 Hyrje
Aplikimi i Internetit të Gjërave (IoT) dhe teknologjisë Mobile në Retë Kompjuterike
(MCC) na ka prezantuar me një qasje të re me potencial të lartë, shumë premtuese për
të ardhmen. Reja Kompjuterike me modelet e saj karakteristike dhe platformat e
shërbimet që ofron ndihmon organizatat në implementim më të shpejtë, më të
shkallëzuar si dhe menaxhim e analizim të të dhënave duke zgjeruar horizontet e
projekteve të mbështetura në teknologjitë Mobile dhe sistemet IoT.
Sistemet IoT përdorin pajisje dhe sensorë të lidhur në internet që komunikojnë me njëritjetrin duke mundësuar zgjidhje për problematika shqetësuese jo vetëm në nivel biznesi,
por edhe çështje sociale mjaft të vlefshme për shoqërinë. IoT sjellin një burim të madh
të dhënash që duhet të transformohen dhe analizohen, sikurse të procesohen sipas
nevojave dhe të kthejnë përgjigje në kohë reale te përdoruesi fundor. Në këtë mënyrë,
Reja Kompjuterike dhe IoT, plotësojnë njëra-tjetrën, shpesh të konceptuara së bashku,
për të sjellë një shërbim më cilësor IoT [85].
Gjithashtu, pajisjet mobile kanë evoluar nga pajisje të thjeshta, që mundësonin
komunikimin vetëm me anë të zërit në pajisje, që japin akses shërbimeve të
shumëllojshme kudo dhe në çdo kohë. Gjatë dekadës së fundit, zhvillimi i teknologjive
pa tel dhe Resë Kompjuterike e kanë kthyer në realitet ëndrrën e kompjuterit të
kudogjendur.
Këto avancime të favorshme, kanë siguruar një forcë shtytëse për një numër të madh të
aplikacioneve në zhvillim, të tilla si mësimi elektronik, tregtia elektronike, guidat
turistike elektronike, shëndetësia elektronike etj., duke e zhvendosur kërkesën globale
drejt aplikimeve mobile. Qëllimi i qasjeve të tilla është të zhvendosen procesimet e
mëdha drejt Reve Kompjuterike, duke rritur burimet e pajisjeve mobile me kosto të ulët
dhe vetëm rezultatet fundore të vijnë në pajisjet mobile. Ekzekutimi i komponentëve
intensivë të një aplikacioni celular në MCC përfshin ndarjen e aplikacionit kompleks
në shërbime dhe migrimin e shërbimeve në Retë Kompjuterike [86].
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Në këto kushte merr rëndësi të veçantë përcaktimi i mekanizmave që mundësojnë
ekzekutim optimal të aplikacioneve IoT dhe mobile intensive, që kapërcejnë sfidat dhe
u japin zgjidhje çështjeve shqetësuese.

6.2 Sfida dhe Avantazhe
Aplikacionet mobile ndeshen me mjaft sfida të cilat duhet të përmirësohen, për të arritur
në realizimin e kërkesave të tregut. Disa nga problematikat [87] janë:
a. Kapaciteti më i ulët në kanalin e transmetimit.
b. Disponueshmëria e shërbimeve, e cila merr rëndësi të madhe në MCC në
krahasim me rrjetat tradicionale. Në përmirësimin e aplikimeve duhet të merren
në konsideratë edhe bllokimet e trafikut, dështimet e rrjetit apo shkëputja e
sinjalit.
c. Heterogjeniteti.
d. Burime të kufizuara në fuqi procesuese, kujtesë, ekran etj.
e. Vështirësi në komunikim.
f. Ndryshime të shpeshta dhe të vazhdueshme.
Retë kompjuterike janë një zgjidhje premtuese për pajisjet mobile për shkak të shumë
arsyeve (p.sh. mobiliteti, komunikimi, transportueshmëria etj.). Ato mund të përdoren
për të kapërcyer sfidat e aplikimeve mobile, duke vënë në dukje avantazhet e MCC, si
zgjerimi i jetës së baterisë, përmirësimi i ruajtjes së të dhënave dhe fuqisë së procesimit,
rritja e besueshmërisë etj.
Ndër sfidat kryesore të IoT qëndron siguria dhe privatësia e të dhënave, kompleksiteti
i lartë, ndërveprimi sa më afër burimit të të dhënave etj. Retë Kompjuterike kapërcejnë
mjaft mirë këto sfida, duke garantuar rritje cilësore në shërbimet IoT.
Kompjuterizimi Edge (Edge Computing), siguron burime ekzekutimi për aplikimet
mobile apo IoT afër përdoruesve përfundimtarë, zakonisht brenda ose në kufirin e
rrjeteve të operatorëve. Ai mund të vendoset në ambientet e organizatës, në shtëpi dhe
automjete, duke përfshirë trena, aeroplanë dhe makina private. Reja e shpërndarë është
e dobishme dhe mund të shihet si një mjedis ekzekutimi për aplikacione me shumë
ndërveprime, duke përfshirë si një zgjidhje menaxhimin e lidhjes. Përfitimet kryesore
që ofrojnë zgjidhjet përfshijnë vonesën e ulët, përpunimin e pajisjes dhe shkarkimin e
të dhënave, si dhe llogaritjen dhe ruajtjen e sigurtë.

6.3 Sistemi “Kujdesi Virtual”
Sikurse u trajtua dhe në kapitullin paraardhës në nivel arkitekturor, “Kujdesi Virtual”
mundëson një sistem të kompletuar për t’u ardhur në ndihmë të gjithë kategorive që
kanë nevojë për asistencë kujdesi, duke zgjidhur një problem social të kohëve të sotme.
Sistemi i zhvilluar në një kompani shqiptare, gërsheton tre teknologji Retë
Kompjuterike, teknologjinë Mobile dhe IoT duke na mundësuar zhvillimin e një sistemi
të kudogjendur, me kapacitet teorikisht “të pafundëm”, që proceson të dhënat në kohë
reale me performancë të kënaqshme.
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Në këtë mënyrë ky sistem është në gjendje të monitorojë, vlerësojë, logjikojë dhe të
raportojë gjendjen e personit që ka nevojë për kujdes të vazhdueshëm, duke marrë të
dhëna nga pajisje (sensorë) në lidhje me veprimtarinë e përditshme të tij si dhe gjendjen
shëndetësore (presioni i gjakut, të rrahurat e zemrës, temperatura etj.). Në varësi të
informacionit të marrë, sistemi merr vendime dhe njofton kujdestarin përkatës për
procedime të mëtejshme.

6.3.1 Objektivi
Objektivi i sistemit konsiston në implementimin dhe përmirësimin e sistemit “Kujdesi
Virtual”, duke shfrytëzuar maksimalisht burimet e Resë Kompjuterike dhe duke u
ndodhur më afër aktorëve të këtij sistemi nëpërmjet teknologjisë mobile.
Aplikimi ka disa sfida që duhet të merren në konsideratë:


Sistemi duhet të jetë i decentralizuar dhe të ketë mundësi për shkallëzim të lartë
sipas kërkesave.



Aplikacioni ka kërkesa të shpeshta për modifikime në shtimin e komponenteve
të reja apo modifikimin e komponentëve ekzistuese.



Rrjeti i sensorëve dhe pajisjeve mobile mund të mos jetë i lidhur gjatë gjithë
kohës.



Kërkohet paraqitja e të dhënave në kohë reale dhe identifikimi i problemeve në
kohë.



Aplikimi duhet të shmangë vonesat gjatë komunikimeve me sensorët dhe duhet
të jetë në monitorim të vazhdueshëm.

6.3.2 Implementimi
Pasi janë marrë në konsideratë kërkesat e mësipërme është përcaktuar implementimi i
arkitekturës, si në figurën 5-3 të trajtuar në kapitullin paraardhës. Sistemi është ndërtuar
mbi bazën e një strukture të decentralizuar të mbështetur në shërbimet e Resë
Kompjuterike. Ndërtimi i një modeli të decentralizuar krijon mundësinë për shkallëzim
më të madh të aplikimit dhe pavarësi të tij nga pjesa tjetër e sistemit.
Komponentet e sistemit janë si më poshtë:


Shtresa e perceptimit
Përbëhet nga pajisjet fundore (sensorët) dhe porta e pajisjes që shërbejnë si një
urë lidhëse ndërmjet botës reale dhe asaj digjitale. Një sensor është një pajisje
që zbulon ndryshimin në mjedis dhe i përgjigjet sistemit në një format të
lexueshëm nga njerëzit ose të transmetuar për lexim apo përpunim të
mëtejshëm. Aplikimi përdor sensorë kontakti, levizjeje, matës të temperaturës,
presionit të gjakut, glukozës etj. Ai synon të orjentohet drejt sensorëve më
popullorë me kosto të arsyeshme dhe të zgjerojë llojin e sensorëve të mundshëm
për përdorim.
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Porta e pajisjes (Device Gateway) shërben si pikë hyrëse në AWS IoT duke
vepruar si urë protokolli ndërmjet pajisjeve.


Shtresa inteligjente “Edge”
AWS GreenGrass është një shtresë inteligjente e pajisjeve e ofruar në Re si
shërbim, i cili mundëson komunikim më të shpejtë dhe më të mirë me pajisjet
IoT, duke përdorur Kompjuterizimin “Edge”. Greengrass përbëhet nga
programi bazë që vendoset në portën e pajises dhe SDK shoqëruese. Sensorët
formojnë një grup GreenGrass dhe shfaqen si një njësi e unifikuar për Renë
Kompjuterike. Ato konfigurohen për të komunikuar me njëri-tjetrin.
Avantazhi i përdorimit të GreenGrass konsiston në faktin se, nëse pajisja që
përmban programin e AWS IoT Greengrass, humbet lidhjen me Renë
Kompjuterike, pajisjet e lidhura mund të vazhdojnë të komunikojnë me njëra tjetrën përmes rrjetit lokal. Gjithashtu GreenGrass suporton procesime në
Lambda për të implementuar kundërveprime ndaj ngjarjeve të rëndësishme të
raportuara nga sensorët. Në këtë mënyrë, mund të mbledhim dhe të analizojmë
të dhëna, aty ku ato gjenerohen, si dhe të konfigurojmë dhe menaxhojmë në
distancë aplikacionin e sensorëve të shpërndarë në terren.



Shtresa e ndërlidhjes
Amazon IoT Core na mundëson të lidhim sensorët me Renë Kompjuterike. Për
të autentifikuar komunikimin me sensorët dhe për të rritur sigurinë në të dhënat
e transmetuara porta e pajisjes regjistrohet në sistem me një çertifikatë unike
përkatëse të ofruar nga AWS IoT Core. Çertifikatat e klientit regjistrohen në
AWS IoT para se një klient të komunikojë me Renë Kompjuterike. Çertifikatat
X.509 i ofrojnë AWS IoT aftësinë për të vërtetuar lidhjen me pajisjet dhe
mundësinë për të çaktivizuar pajisje të caktuara, nëse nuk plotësohen kushtet e
sigurisë. Figura 6-1 paraqitet listën e sensorëve të regjistruar në AWS IoT.

Figura 6-1 Lista e pajisjeve e regjistruar në AWS IoT
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IoT Core realizon komunikimin me mesazhe nëpërmjet protokollit MQTT, nga
Porta e pajisjes me pjesën tjetër të infrastrukturës. Pajisjet konfigurohen për të
dërguar mesazhe në “MQTT topic” specifikë. Porta e pajisjes lejon akses të
shpejtë dhe të lehtë me pjesën IoT të sistemit dhe është kompatibël me ofrues të
ndryshëm të Reve Kompjuterike si Microsoft Azure, Amazon AWS, IBM
Cloud etj. që suportojnë MQTT. MQTT përdor TLS / SSL, duke mundësuar një
komunikim të sigurtë.


Shtresa e procesimit në AWS IoT
AWS IoT integron Portën e pajiseve IoT me shërbimet e Resë Kompjuterike,
duke përpunur dhe drejtuar mesazhet në shërbimet e AWS në mënyrë të
besueshme dhe të sigurtë. Mesazhet e ardhura nëpërmjet protokollit MQTT
përdoren për të inicializuar pajisjet, shpërndarë të dhënat që vijnë nga sensorët
dhe për të përcaktuar gjendjen e pajisjes. Kur një pajisje lidhet me IoT Core me
një çertifikatë të vlefshme, në momentin e parë, pajisja publikon një mesazh në
“AWS Topic”, që është përcaktuar më parë. Kjo lidhje krijon një pajisje IoT në
IoT Core, e cila nga ky moment mund të menaxhohet nga Reja Kompjuterike.
Kur një pajisje ka të dhëna të reja për të dërguar në Re, ajo publikon një mesazh
të ri MQTT te “Topic” i paracaktuar në format JSON, ku mesazhi përmban
kodin e pajisjes, kohën dhe parametra të tjera të matjes së realizuar. AWS IoT
mundëson përzgjedhjen e të dhënave të caktuara nga mesazhet, duke i zgjedhur
ato nëpërmjet një gjuhe SQL dhe ndërmerr veprime për këto të dhëna.

Figura 6-2 Përcaktimi i rregullave të sistemit në AWS IoT
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Në sistem janë konfiguruar disa rregulla për krijimin e pajisjeve, ruajtjen e te dhënave
në bazën e të dhënave, gjurmimin e të dhënave në CloudWatch, dërgimin në AWS S3
etj. Në figurën 6-2 paraqitet implementimi i një rregulli të sistemit në AWS IoT.
AWS IoT Core mban gjendjen e pajisjeve për çdo pajisje të konfiguruar dhe realizon
kontrollin e gjendjes së pajisjeve edhe kur ato nuk janë të lidhura gjatë gjithë kohës
nëpërmjet procesit të sinkronizimit. Figura 6-3 paraqet arkitekturën e sistemit nga
shtresa e perceptimit deri te procesimi ne AWS IoT.

Figura 6-3 Ndërlidhja e komponenteve të Sistemit (Pjesa 1)



Shtresa e ruajtjes së të dhënave
Sistemi realizon ruajtjen e të dhënave nëpërmjet DynamoDB, e cila është një
bazë të dhënash e trajtës çelës-vlerë, që ofron performancë në të mijtën e
sekondës pavarësisht nga shkallëzimi i aplikimit. Sistemi ruan të dhënat në
lidhje me pajisjet, regjistrimet, përdoruesit, të drejtat, aktivitetet e pajisjeve,
njoftimet për kujdestarët etj.
DynamoDB është vlerësuar si zgjidhja më e mire për këtë sistem, pasi është
plotësisht e menaxhuar, funksionon në shumë rajone, është e sigurtë dhe ofron
“cache” në memorje për aplikime të shkallëzuara. Gjithashtu, një avantazh i
madh është kapaciteti që ajo ofron, mund të mbajë mbi 10 trilion kërkesa në ditë
dhe mund të suportojë periudha piku me mbi 20 milionë kërkesa në sekondë
[88].
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Shtresa e përpunimit të të dhënave
Përpunimi i të dhënave, automatizimet e procedurave dhe njoftimet për
përdoruesit realizohen në funksionet Lambda në një strukturë pa server. Kodi
është implementuar në Node.js dhe është i përshtatshëm për çdo tip aplikimi ose
shërbimi. Funksionet Lambda ekzekutohen në Kontenierë të veçantë, që
krijohen kur funksioni thirret për herë të parë. Lambda në mënyrë automatike
dhe konçize llogarit fuqinë kompjuterike dhe instancat e duhura në varësi të
kërkesave dhe mund të shkallëzohet automatikisht për çdo lloj trafiku. Lambda
ofron mundësinë për menaxhim të plotë të instancave, monitorim dhe ruajtje të
gjurmëve të veprimeve të kryera. Figura 6-4 paraqet implementimin e
konfigurimit të pajisjeve në funksionin “configDevices” në Lambda.

Figura 6-4 Implementimi i konfigurimit të pajisjeve në Lambda

Sistemi realizon një sërë funksionalitetesh nëpërmjet funksioneve Lambda nga
konfigurimet e pajisjeve, ndryshimin e gjendjes në bazën e të dhënave, krijimin e
përdoruesve dhe verifikimin e tyre në AWS Cognito, aktivizimin e çertifikatës si dhe
realizon logjikën e krijimit të linjës së veprimit (policy) dhe bashkangjitjen e saj te
çertifikata.
Një çështje e rëndësishme e përpunimit të të dhënave është krijimi i logjikës për të
dalluar situata problematike dhe për të njoftuar kujdestarin përkatës. Për secilin
përdorues përcaktohen disa rregulla, të cilat përbëjnë normat bazë të sjelljes së tij. Nëse
këto rregulla nuk zbatohen, sistemi gjeneron një njoftim për mundësi situate
problematike. Më poshtë paraqitet algoritmi:

Lexo të dhënat për kodin e konfigurimit, përdoruesin, mesazhin, veprimin, datën,
listën e rregullave.
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Verifiko të dhënat.
Nëse veprimi për përdoruesin e specifikuar dhe pajisjen është jashtë listës së
rregullave atëherë
Përcakto diferencën e devijimit nga rregulli
Lexo rekomandimin për atë rregull
Diferenca e devijimit = Diferenca e devijimit - toleranca e rekomanduar
Nëse Diferenca e devijimit > 0 atëherë
Lexo të dhënat për kujdestarin
Krijo njoftim për kujdestarin përkatës
(Përdoruesi, Data, Veprimi)
Modifiko në bazën e të dhënave njoftimet e kujdestarit
Shto në bazën e të dhënave incidentin përkatës
Fund Nëse
Fund Nëse

Aplikimi synon që kujdestari të marrë në kohë reale njoftime të kategorizuara sipas
rëndësisë së tyre. Për të realizuar këtë, algoritmi merr parasysh të dhënat për sjelljen
normale të plotësuara nga kujdestari për personin nën mbikqyrje. Nëse të dhënat
kapërcejnë normalen, në varësi të koefiçientit të tolerancës, përcaktohet kategoria e
njoftimit. Pasi merr njoftimin, kujdestari konfirmon rëndësinë e njoftimit ose e injoron
atë, duke zgjedhur një nga statuset:
1. Problem
2. Asnjë problem
3. I tolerueshëm
Gjithashtu ai mund të modifikojë të dhënat standarte për personin nën mbikqyrje. Në
varësi të konfirmimit ose jo të kujdestarit dhe statusit që ai vendos në sistem, algoritmi
përmirësohet duke përcaktuar limite të tjera si më poshtë:
Lexo statusin e raportuar nga kujdestari.
Nëse statusi =2 ose statusi=3 atëherë
Lexo të dhënat për kodin e konfigurimit, përdoruesin, mesazhin, veprimin, datën,
rregullin.
Nëse statusi = 2 atëherë
Modifiko në bazën e të dhënave limitet e rregullit deri te limiti i njoftimit
Përndryshe nëse statusi = 3 atëherë
Modifiko në bazën e të dhënave rekomandimin deri te limiti i njoftimit
Fund Nëse
Fund Nëse


Shtresa e “API Gateway”

“API Gateway” është shërbim i ofruar nga AWS, që lehtëson krijimin, publikimin,
mirëmbajtjen, monitorimin dhe sigurimin e API, duke vepruar si portë hyrëse për
aksesimin e të dhënave, logjikës së biznesit ose funksionaliteteve nga shërbimet në
brendësi të sistemit. Ai mundëson ndërveprim me bazën e të dhënave për të marrë,
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modifikuar, fshirë apo vendosur të dhëna gjatë komunikimit me klientin. Implementimi
i shërbimeve realizohet sipas skemës në figurën 6-5.

Figura 6-5 Implementimi i shërbimeve në AWS API Gateway



Shtresa e sigurisë
Siguria garantohet nga menaxheri i çertifikatave dhe Amazon Cognito, i cili
implementon autentifikimin, autorizimin dhe menaxhimin e përdoruesve. Ai u
jep të drejta përdoruesve të autentifikuar për të aksesuar shërbimet REST, për
të marrë të dhëna nga baza e të dhënave. Në sistem është konfiguruar “User
Pool”, e cila është direktoria e përdoruesve në Cognito, me anë të të cilës
përdoruesit mund të hyjnë në aplikacionin ueb ose mobile. Amazon Cognito
shkallëzohet për miliona përdorues dhe mbështet identifikimin me ofruesit edhe
nëpërmjet identifikuesve si Apple, Facebook, Google, Amazon etj.

Figura 6-6 Ndërlidhja e komponenteve të Sistemit (Pjesa 2)
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Figura 6-6 ilustron arkitekturën prej shtresës së ruajtjes së të dhënave, deri në ndërfaqen
e aplikimit mobile.

6.3.3 Ndërfaqja e aplikimit mobile
Programi mobile është një aplikim ueb progresiv, që ka një ndërfaqe të thjeshtë me një
dizenjim fleksibël dhe efikas, e cila është mjaft e shpejtë në ngarkimin e aplikimit. Kjo
përzgjedhje është bazuar në aftësinë, besueshmërinë dhe aksesueshmërinë që kanë
aplikimet ueb progresive për të arritur të çdokush, në çdo kohë dhe në çdo pajisje me
të njëjtin implementim.
Aplikimi ka për qëllim të raportojë gjendjen e personit që ka nevojë për kujdes te
kujdestari, të japë një tablo të plotë të aktiviteteve të tij të fundit, listës së sensorëve që
ai përdor, si dhe të njoftojë kujdestarin për situata problematike në mënyrë që të merren
masa në kohë reale për një shërbim sa më cilësor.
Programi duhet të shkëmbejë të dhëna në mënyrë të sigurtë me sistemin, për të realizuar
funksionalitetet e kërkuara. Përpunimi i të dhënave për raportimin realizohet në AWS,
duke mos shpenzuar burimet e pajisjes mobile (bateria, fuqia procesuese, kujtesa etj).
Identifikimi i përdoruesve realizohet nëpërmjet API të Cognito. Aplikimi shkëmben
token të Amazon ID me token të Cognito, ndërsa në fazën e dytë përdor token të
Cognito për të marrë kredenciale të përkohshme nga AWS.
Sfida me të cilën parashikohet të ndeshet aplikimi në të ardhmen është numri i lartë i
përdoruesve dhe rritja e performancës. Për të përballuar këtë sfidë komunikimet me
API realizohen josinkrone dhe për të rritur përformancën e përgjithshme aplikohet
“cache”-ja. Ajo minimizon komunikimet duke ngarkuar kopjen e fundit nga “cache”-ja
dhe duke shmangur rritjen e trafikut dhe të kërkesave në Re. Qendra e të dhënave është
vendosur afër vendodhjes të përdoruesve të aplikimit, në mënyrë që të optimizohet
vonesa e komunikimeve në rrjet. Figura 6-7 paraqet ndërfaqen e aplikimit:

Figura 6-7 Ndërfaqja e aplikimit
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6.3.4 Përmirësime të Sistemit
Struktura e aplikimit e mbështetur në arkitekturë pa server rrit fleksibilitetin e sistemit,
shkallëzimin automatik dhe pavarësinë e komponenteve nga njëra-tjetra.
Mikroshërbimet e infrastrukturës pa server në sistemin Kujdesi Virtual mundësojnë që
aplikimi të ngarkohet sipas kërkesës, kur një ngjarje e caktuar e thërret atë. Për Kujdesin
Virtual, kjo infrastrukturë është shumë efektive, pasi në një pjesë të konsiderueshme të
kohës gjatë natës nuk ka ngarkesë, ndërsa shpërndarja e ngarkesës gjatë ditës nuk mund
të parashikohet. Gjithashtu, kjo arkitekturë e bën më të thjeshtë menaxhimin e sistemit
në rastet e kërkesave të vazhdueshme për përmirësim dhe ndryshim komponentësh.
Implementimi i shtresës inteligjente “Edge”, së pari përmirëson komunikimin e
sensorëve pavarësisht faktit që pajisjet mund të mos jenë të lidhur 100% të kohës me
pjesën tjetër të sistemit IoT. Së dyti, kjo shtresë ndihmon në menaxhimin e pajisjeve në
distancë duke zgjidhur sfidën e kërkesave të vazhdueshme për ndryshime dhe
përmirësime sa më afër burimit të të dhënave. Së treti, mundësia për krijimin e një
infrastrukture në nivel pajisjesh, rrit mundësitë për zhvillime të mëtejshme të sistemit
në të ardhmen.
Përmirësimi i aplikimeve mobile mund të trajtohet në disa aspekte. Së pari, modelimi i
aplikimit synon automatizim të proceseve, fleksibilitet, shpejtësi në ekzekutim etj.
Aplikimi ka mundësi të zgjerojë përdorimin e burimeve në varësi të kërkesave. Në këtë
kontekst zhvendosja e llogaritjeve intensive në Re minimizon konsumin e energjisë,
maksimizon xhiron, minimizon kohën e ekzekutimit dhe vonesës së rrjetit. Përveç
përmirësimeve të përmendura për aplikimin Kujdesi Virtual, sistemi mundëson filtërim
dhe analizë të dhënash nëpërmjet algoritmave në shtresën e përpunimit të të dhënave
për të parashikuar situata problematike dhe për të marrë masa në kohë.
Aplikacioni sinkronizohet me ofruesin e shërbimit. Sinkronizimi i aplikacionit është i
bazuar në ngjarje. Implementimi merr në konsideratë ruajtjen e gjendjeve lokale dhe
globale, migrimin e rezultateve dhe integrimin e rezultateve në pajisjen mobile.
Aspekte të tjera që shërbejnë në optimizim janë:


Minimizimi i shkëmbimit të të dhënave, që realizohet duke ulur varësinë e
komponenteve në implementimin e aplikacionit.



Përdorimi i një strukture të lehtë të migrimit, që mund të projektohet duke
zvogëluar kohën e ekzekutimit të shpenzimeve ose duke zhvendosur
funksionalitete jo interaktive nga pajisja mobile në Re.



Shfrytëzimi i mekanizmave efektivë të sigurisë si AWS Cognito dhe Menaxheri
i çertifikatave, të cilët ofrojnë më shumë besueshmëri kundrejt brishtësisë së
pajisjeve mobile dhe atyre IoT.



Minimizimi i shpenzimeve të komunikimit në rrjet, duke ulur distancën ndaj
burimeve të disponueshme, kapacitetin e nevojshëm për komunikim si dhe
optimizim të veprimeve.



Ekzekutimi në paralel dhe në mënyrë josinkrone, për të zvogëluar kohën e
përgjithshme të ekzekutimit në Re.
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Së fundi, një rol të rëndësishëm ka monitorimi i burimeve mobile si fuqia procesuese,
kujtesa, hapësira etj., pasi procesi i optimizimit duhet të konsiderohet si proces i
vazhdueshëm. Procesi i monitorimit realizohet nga shërbimet e AWS, si në figurën 68.

Figura 6-8 Monitorimi i aplikimit
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7. Përfundime dhe rekomandime
7.1 Përfundime
Në këtë disertacion, janë publikuar dy pyetësorë, që studiojnë dhe analizojnë aplikimin
e Reve Kompjuterike në Shqipëri kundrejt vendeve të tjera në botë. Një nga sfidat e
reja të raportuara nga pyetësori i dytë është optimizimi i përdorimit të Reve
Kompjuterike, me qëllim uljen e kostos së përdorimit të tyre. Ky fakt del në pah në
listën e shqetësimeve dhe masave që duhet të ndërmarrin profesionistët e TI për
menaxhimin e kostos, si dhe në kërkesat që ka menaxhimi kundrejt departamentit të TI.
Tashmë, optimizimi i përdorimit të Reve, shihet si çështje që paraqet shumë interes në
Retë Kompjuterike dhe profesionistët e TI po përballen me sfidën se si mund të
reduktohet kostoja në Re.
Një vend të rëndësishëm në punim zë analiza e kërkesës së lartë për gjenerim dhe
përpunim të dhenash, e cila në pamundësi për t’u mbështetur nga sistemet tradicionale,
solli zhvillimin e modeleve të programimit në Retë Kompjuterike. Janë implementuar
dy raste studimi. Në rastin e parë të studimit, është propozuar një menaxhim i ri i të
dhënave të klientëve, për të optimizuar kohën e përpunimit duke përdorur modelin
MapReduce dhe shërbimet në Retë Kompjuterike. Avantazhet kryesore të këtij sistemi
janë rezultate më të sakta dhe menaxhim i kompleksitetit të burimeve të ndryshme të të
dhënave në mënyrë më efikase. Në këtë punim u konkludua se koha e ekzekutimit të
përpunimit u zvogëlua ndjeshëm në rastin e përdorimit të algoritmit të përmirësuar
MapReduce në krahasim me sistemin ekzistues. Gjithashtu, përmirësime të
rëndësishme bëhen duke menaxhuar konfigurimin e Cluster-it, duke përdorur “Cluster
Distributed Cache” dhe natyrisht kompresimin e të dhënave për të zvogëluar
transportin dhe manipulimin e të dhënave në Retë kompjuterike. Pasi u aplikuan të
gjitha optimizimet e propozuara u morën rezultate të shkëlqyera gjatë vlerësimit të
sistemit. Sistemi i propozuar ekzekuton përpunimin e 10 GB të dhënave 85 herë më
shpejt se sistemi ekzistues nga afërsisht një orë në 35,73 sekonda. Gjithashtu, është
studiuar kostoja e qendrave të të dhënave dhe e instancave në EMR, për plotësuar
kuadrin e përmirësimit të sistemit edhe në nivel kostoje.
Në rastin e dytë të studimit, trajtohen përpunime të algoritmeve të WEKA-s, që kanë
nevojë për procesim me performancë së lartë. Janë optimizuar algoritmet e WEKA-s
përmes detyrave të paralelizuara dhe ekzekutimit të proceseve në Re private më shumë
se 22 herë. Performanca në Re rritet gati 1.4 herë nëse rriten instancat e përpunimit.
Algoritmi më performues në Re është J48 dhe më i keqi është MultilayerPerceptron.
Gjithashtu, punimi kontribuon në përmirësimin e sistemit “Kujdesi Virtual”, i cili
gërsheton tre teknologji Retë Kompjuterike, Internetin e Gjërave dhe teknologjinë
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Mobile. Në disertacion analizohet, vlerësohet dhe përmirësohet arkitektura e bazuar në
Re, duke mundësuar një sistem performant, të kompletuar dhe të sigurtë.
Aplikimi zgjeron kapacitetin dhe burimet e kufizuara të pajisjeve IoT dhe mobile
nëpërmjet Resë Kompjuterike, si dhe realizohen disa mënyra optimizimi në disa nivele
të aplikimit që synojnë të minimizojnë humbjen e lidhjeve, vonesave dhe rritjen e
shkallëzimit, performancës dhe sigurisë së aplikimit.
Së fundi, është vlerësuar si mjaft efikas automatizimi i procesit të testimit automatik
dhe integrimit të vazhdueshëm dhe është vlerësuar me performancë 1.4 herë më të lartë
përdorimi i bazës së të dhënave në kujtesë se sa ajo fizike.

7.2 Rekomandime
Në kushtet e një kërkese të lartë për aplikime në Retë Kompjuterike mendoj se përveç
rekomandimeve të dhëna në kapitullin dy apo rekomandime nga autorë të ndryshëm në
kuadër të sigurisë, privatësisë, hartimit të dokumentave strategjike etj., janë të
nevojshme edhe rekomandimet praktike në fushën e zhvillimit të aplikimeve në Re.
Problemi kryesor që hasin pjesa më e madhe e kompanive, është aplikimi i mendësisë
tradicionale për provizionimin e burimeve kompjuterike në Re. Sfida më e madhe është
të menduarit me konceptet e Resë Kompjuterike, me arkitekturat e pasura që ajo ofron,
dizenjimin modern, shkallëzimin automatik, mikroshërbimet, kontenierët etj. Reja
Kompjuterike ofron teorikisht “burime të pafundme”, prandaj provizionimi i më shumë
burimeve se sa përdoren, jo vetëm që nuk është i nevojshëm, por është shkaktari kryesor
i rritjes së kostos në përdorimin e Resë Kompjuterike.
Në rastet kur kompania nuk ka eksperiencë në menaxhimin e strukturave të avancuara
të mikroshërbimeve dhe kontenierëve, si dhe duhet të zhvillohet në një kohë të shkurtër
një projekt për të cilin nuk mund të parashikohet ngarkesa e punës, rekomandohet të
përdoret një infrastrukturë pa server. Ajo menaxhon sistemin në mënyrë të shkallëzuar
duke optimizuar përdorimin e burimeve kompjuterike.
Një çështje interesante me të cilën ndeshen kompanitë gjatë procesimit të të dhënave
në Re është mosllogaritja e kostos së ngarkimit të shumë të dhënave në Re. Njohja e
planeve tarifore te ofruesve të Resë është mjaft e rëndësishme për të optimizuar
shpenzimet dhe për të mos tejkaluar buxhetet e planifikuara.
Së fundi, optimizimi është një proces i vazhdueshëm dhe çelësi i tij është monitorimi i
vazhdueshëm i sistemit, për të optimizuar shërbimet e përdorura, performancën e
sistemit dhe koston e tij.
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Aneks
PYETËSOR
Pyetësori i mëposhtëm u drejtohet profesionistëve të TI:
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