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Përmbledhje
-

kutimin e funksioneve në largësi për-
-

jnë plat formë të pavarur nga gjuhet 
progra muese dhe lidhin aplikacionet 
e organizatave dhe ndërmarrjeve të 

është bërë e nevojshme për shumë biz-
nese dhe aktivitete të ndryshme pro-

-
nizata të ndryshme kanë ueb faqe dhe 
ueb shërbime të publikuara në internet 
për komunikim me klientët e tyre që 

Këto ueb faqe dhe ueb shërbime, krye-
sisht janë zhvilluar për t’ju qasur nga 
kompjuterët, kurse sot është e nevoj-
shme që këtyre ueb faqeve apo ueb 
shërbimeve tu qasemi edhe përmes 

-

aspekte në krahasim me kompjuterët 
si në fuqi procesorike, ekran, memo-

shme që ueb faqet dhe ueb shërbimet 
ekzistuese të adaptohen ose të rizhvi-
llohen që të ketë mundësi qasjeje të 

arkitektura e ueb shërbimeve dhe 
mun dësia e komunikimit të pajisjeve 
mo bile duke shfrytëzuar ueb shërbi-
met si dhe mundësit e adaptimit dhe 
zhvillimit te ueb shërbimeve ashtu që 
të jetë e mundshme te ju qasemi edhe 

qasje ne internet, duke marre parasysh 

Fjalë kyçe:

Abstract 
Web services represent a new way 

of invoking remote functions over 
-

dependent platform of programming 
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languages that connects different ap-
plications of organizations and enter-

many businesses accessing internet 

and organizations have their own web 
pages and web services published 
on the internet to communicate with 

web pages and web services basically 
are developed to have access from 
personal computers, whereas now 
is necessary that on these web pages 
or web services to have access from 

devices are limited in resources such 
as processors power, screen, memory, 

or redesign existing web pages and 
web services in manner that clients 
have access in every browser, with no 
contradistinction how they access by 
personal computers or by mobile de-

-
vices and communication architecture 
with mobile devices using web ser-
vices and other possibilities of adopt-
ing and developing of web services in 
manner to be accessible from browsers 

protocol in respect with hardware lim-

Key words: XML Web services, 

1. Hyrje 

-
bimet si qëllim kryesor e kanë funk-
sionimin e sistemeve të shpërndara 
mirëpo në krahasim me teknologjitë 
që u cekën me lartë ueb shërbimet 

pavarur nga platforma harduerike 

1.1 Teknologjia e ueb shërbimeve
dhe pajisjet mobile 

rregullash dhe standardesh që lejo-
jnë komunikimin e dy ose më shumë 
aplikacioneve që të shkëmbejnë in-
formacione të ndryshme nëpërm-

shërbime dhe që mundëson funk-
sionimin e ueb shërbimeve në plat-
formë të pavarur është Extensible 

një standard që përdoret për krijimin 
e gjuhëve markuese e cila e përshk-

shërbimet përshkruhen nga këto pro-
-

-

-
macioneve e bënë nëpërmjet shtresës 

-

përshkruan mënyrën se si ti qasemi 

një XML regjistër ku ruhen të dhënat 
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1.2 Komunikimi i ueb shërbimeve 
me pajisje mobile 

-
mi dhe përshkrimi i përdorimit, adap-
timit dhe ndërtimit të ueb shërbimeve 

teknologjive të ndryshme në fushën e 
pajisjeve mobile janë pjesë e studimit 

aktuale në botën e ueb shërbimeve 
-

turat e teknologjive të ndryshme siç 

bëhet një shikim i gjendjes aktuale të 
ueb shërbimeve mobile dhe të disku-
tohet për çeshtjet kyçe dhe hapësirat 

2. Arkitektura e ueb shërbimeve 
mobile 

ka të ndryshme përfshi dhe thirrjet 

mënyrë konstante dhe parashihet që 

atraktive platformën për zbulime të 
reja dhe shërbime që kryejnë lidhjen e 

-
shme siç janë: pajisjet për muzike, siste-
met e navigimit, sensorë të ndryshëm 
të temperaturës, ueb kamerat dhe një 
numër i madh pajisjesh të tjera në rr-

ose kjo klasë që është formuar quhet 

pajisjet potenciale që përdor ueb shër-

këtë klasë të pajisjeve, pra në telefona 

mobile që përfshijnë zërin dhe po-
rositë dhe bazohen në një lidhje mjaft 
të pasur të internetit, pra kanë në dis-
pozicion një brez të gjerë të kanalit ko-

nalë, edhe telefonat janë të programu-

sh tesin aplikacione dhe shërbime të 
ndryshme si: 

dhënave personale 

largësi, sisteme elektronike për shtëpi 

kom pjuter 

tën me lart tregojnë për një pajisje vër-

mirëpo ato kanë edhe anën negative 

janë: 

krahasim më kompjuterët personalë 

-
zuar 
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2.1 Platformat dominante të ueb 
shërbimeve mobile 
2.1.1 J2ME ueb shërbimet 

nga komuniteti i që ka përshtatur 

Roli kryesor i kësaj arkitekture është 
që të integrojë dhe ti mbështesë ueb 
shërbimet dhe XML-in në mënyrë që 
zhvilluesit e aplikacioneve mobile të 
mund të krijojnë aplikacione për pa-

teknologjie në anën e klientit që të 
lejojë që aplikacionet e ndërtuara në 

-

të një arkitekture tipike të paraqitur në 

Fig. 1: Arkitektura e J2ME USH [4] 

Kjo arkitekturë e ueb shërbimeve 
për pajisjet mobile ka këto elemente 
kryesore: 

Aplikacioni që lejon pajisjen mo-
bile të komunikojë me ueb shërbimin 

Rrjeti pa tela dhe internetin si dhe 
protokollet për të dhëna dhe enkodim 
duke përfshirë edhe protoko llet bina-

Web serveri si prodhues i shërbi-
meve, një mur mbrojtës tipik dhe një 

e cila gjenerohet nga veglat e 

-

siç janë: int, string, boolean, byte 

procedura 

XML në pajisje mobile dhe validimi me 

-

2.1.2 Nokia frameworku i USHM 

-

Platforma është e implemen-
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tash është në dispozicion dhe në serinë 
60 që janë gjenerata e ardhshme e tele-

-
worku i Java-s është i implementuar 

mbështet: 

Fig. 2: Frameworku i Nokia ueb 
shërbimeve 

-

kryesore të kësaj kornize janë: 
Service Manager: ky modul përdo-

ret për të koordinuar lidhjet e ndrysh-

shërbimet dhe informatat e identitetit 
të shfrytëzuesit kur bëjmë interaksio-

përbehet nga: 

informata te veçanta se si ti qasemi 
një shërbimi, i cili përmban detaje në 

lidhje me përdorimin e identitetit të 

llogaritë e shfrytëzuesve, pra autenti-

XML: e mbështet frameworkun du-
ke u bazuar në XML parsimin, ngjar-
jet dhe interpretimin e 
dhe të sigurisë së ueb shërbi-

2.1.3 Microsoft ueb shërbimet 

shërbimet mobile që përdor Microsoft 
-

Fig .3: Arkitektura e aplikacioneve 

të ueb shërbimeve sipas Microsoft-it [5] 

Ueb format mobile  janë të njëjta 
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si ueb format, pra janë tekst fajlat me 
ekstensionin dhe mund të përm-

vetmi dallim midis tyre është se ueb 
formatet për pajisje mobile janë ade-
kuate për këto pajisje ndërsa kontrol-
let që përdoren në këto forma janë 

-

këtyre formave mund të shfrytëzohen 
ueb shërbimet pa marrë parasysh nëse 
i përdorim ueb formatet ose ueb for-

Common Language Runtime (CLR): 
është mjedisi ku ekzekutohet kodi i pro-

3. Qasja e USH përmes WAP-it 
3.1 WAP 

është një standard që përdoret për pa-

dizajnuar veçanërisht për pajisje pa 
tela dhe është akomoduar për pajisje 

3.1.1 Si punon protokolli WAP? 

tela, bëjnë kërkesën nëpërmjet inter-

kërkesës pra e kryen atë dhe i kthen të 

Fig 4: Komunikimi i WAP pajisjes me 
WAP serverit. 

Fig. 5: Komunikimi i WAP pajisjeve 
me HTTP serverin 

E gjithë kjo arrihet përmes një inter-
-

3.1.2 Steku i protokollit WAP 
-

koll ai në të vërtet përbëhet nga pesë 
protokolle të ndryshme që punojnë 

të gjithë procesin e shpërndarjes së të 
dhënave duke përfshire edhe krijimin 
e përmbajtjes, sigurinë, transportin e 

një përparësi të madhe duke punuar së 

transportimi i të dhënave të panevoj-

dhe konektivitet të ulët në krahasim 
-
-
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Fig 6: Steku i protokollit WAP [6] 

1. Shtresa e prezantimit: siguron 

me të cilën shfrytëzuesit komuniko-

2. Shtresa e sesionit: lidh mjedisin 

shërbime janë klienti dhe  dhe 
kontrollojnë se si shkëmbehen të 

3. Shtresa e transaksionit: siguron 
metoda të ndryshme për ti kryer dhe 
për ti përshtatur transaksionet për 

kësaj shtresë është të reduktojë tran-

4. Shtresa e sigurisë: përmban 
sigurinë e njëjte sikurse shtesa e sig-

Trans-

është e pavarur nga shtresat e tjera 
më lart dhe më poshtë dhe ka disa 
veti të rëndësishme të sigurisë siç 

5. Shtresa e transportimit te të 
dhënave: është një protokoll i sh-
tresës së rrjetit i cili është modeluar 

ky protokoll në tërësi e kontrollon 

3.2 WML 

është gjuhë e bazuar në tagje që për-
doret për të përshkruar strukturën e 
të dhënave të cilat do të shpërnda-

WML-ja është e formuar në for-
cards

desks

është analoge sikurse faqet 

cards janë tekstet, 
pamja e ndërfaqës së shfrytëzuesit 

WML që serveri mund të dërgojë tek 

3.3 WML Script 
Eshtë gjuhë skriptuese e dizajnuar 

veçanërisht për të punuar me pajisje 

-

dhe përdor shumë nga elementet e 

skriptuese më të popullarizuara në 

nuk mund të futen brenda WML des-

ndara dhe pastaj bëhet lidhja e tyre 
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4. Rast studimi 
4.1 Hyrje 

fokusin e tyre janë duke e zhvendosur 
tek komunikimi pa tela dhe posaçë-
risht tek pajisjet mobile atëherë është 
rritur nevoja që aplikacionet e ndry-
shme të jenë të qasshme nga çdo lloj 
pajisjeje qoftë ai kompjuter personal 

aplikacioneve janë të fokusuar më 
shumë në qasshmërinë e aplikacione-

4.2 Përshkrimi i problemit 
-

-

këtij aplikacioni do të kemi përm-

komunikim bëhet përmes ueb shërbi-

4.3 Arkitektura e aplikacionit 

punim kish një arkitekture tri shtesore 
dhe në raste të shumta quhet modeli 

e aplikacionit 

Shtresa e klientit apo shtresa e sipërme 
përmban ndërfaqen që i lejon shfrytë-
zuesit të komunikojë me të dhënat 

Shtresa e 

në mënyrë interaktive me shtresën e 

-
-

ruhen të 

-
ron ndër faqen për komunikim me 
shfrytëzuesin u punua me WML dhe 

me shtresën e mesit, pra me biznes 

iu mundëson shfrytëzuesve që të kri-
jojnë ueb aplikacione dinamike dhe 

pyetësorët e ndryshëm për të dhënat 

-
nikon me bazën e shënimeve përmes 

dokumenti krijon pyetësor për të 
dhëna të ndryshme që më pas kthen 
në formë të XML dhe më tutje për tu 

4.4 Analiza e rastit 
-

-
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që përdoret në platformën e uebit u 

më anë të veglave që i ka ndërtuar Mi-
crosoft-i pra përmes kontrolleve dhe 

ndër timi i aplikacioneve edhe për pa-

4. Përfundim 

të një teknologji e cila po përhapet 
shumë në domenin mobil kohët e fun-
dit krahasuar me platformën e uebit 
në të cilën është shfaqur me përmasa 

në hapësirat mobile po bëhet për arsye 
se janë duke u optimizuar protokollet 
dhe janë duke u bërë adekuate për pa-

komunikimi përmes pajisjeve mobile 
është me rëndësi teknologjia që për-
doret midis aplikacionit dhe bazës së 
shënimeve apo asaj që njihet në gjuhën 
angleze Middleware
këtij punimi ka qenë pikërisht kjo shtre-
së ku bëhet ky komunikim dhe e gjithë 
kjo është zgjedhur me anë të ueb shër-
bimeve të cilat janë adaptuar për pajis-
jet mobile, një teknologji e cila po zhvil-

mbetet të punohet më tej si: 

potencialet që i kanë ueb shërbimet mo-
bile si dhe gjendjen e kësaj teknologjie 
duke përfshirë këtu të gjitha protokol-
let dhe standardet e industrisë së sotme 

të themi se teknologjia e ueb shër bimeve 
mobile premton shumë në të ardhmen 
për komunikimin e apli kacioneve në 
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