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Përmbledhje

një teknologji e re që mundësojnë qa-

sjen e funksioneve në largësi përmes 

-

cione kyçe në komunikimin e bizne-

janë të bazuara në një bashkësi XML-

-

-

këtyre standardeve ueb shërbimet 

mundësojnë që nga një Windows 

klient ti qasemi një funksioni në 

largësi, i cili ofrohet nga një sistem në 

mes të shfrytëzuesit të ueb shërbimit 

-

meve zakonisht bëhet përmes Hyper 

-

çdo organizatë i hapur, çka e ka rritur 

shkallen e pranueshmërisë së kësaj 

është analizuar koncepti, krijimi dhe 

-

ciale në këtë punim është krahasimi 

-

tekst të ueb shërbimeve, ku do të 

studiohen për së afërmi arkitekturat 

që përdorin këto teknologji dhe do të 

shohim rezultatet që kanë bërë që këto 

teknologji të jenë më të avancuarat në 

Abstract 

that makes possible invoking remote 

-

vices are key applications in commu-
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services are based in a set of XML 

-

-

these standards web services make 

possible that a windows client can 

access a remote function, which is 

offered by a Linux system and vice-

web service provider usually is man-

-

ration changes of network, because 

-

the customer acceptance of web ser-

concept, creation and consuming of 

is the comparison

technologies in the contest of web 

in details web service architecture 

and technologies that makes web 

chapter is presented the web service 

Fjalë çelës: 

Key words:

1. Hyrje

teknologjitë më të përhapura në ditët 

e sotme të cilat e prezantojnë një rrugë 

të rëndësishme për komunikim ndër-

-

mi i ueb shërbimeve përshkruan një 

rrugë të standardizuar të integrimit 

të aplikacioneve, duke i përdorur 

-

e ueb shërbimeve bazohet në shumë 

softuerë të aplikacioneve të ndryshme 

që ekzekutohen në largësi dhe në sis-

teme të ndryshme operative që lidhen 

dhe përshkrimi detal i ueb shërbimeve, 

në aspektin e ueb sherbimeve si dhe 

2 Arkitektura e ueb shërbimeve 

komunikimi ndërmjet sistemeve të 

ndry shme të aplikacioneve softuerike, 

të cilat ekzekutohen në platforma të 

ndry shme dhe në sisteme operative të 

-

meve na tregon një koncept të përgjith-

shëm për kuptimin e ueb shërbimeve 

si dhe marrëdhëniet ndërmjet kompo-

është paraqitur modeli i integrimit të 
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Fig. 1. Modeli i integrimit të ueb 

shërbimeve

Komponentët kyçe të ueb shërbi-

2.1 XML – eXtensible Markup 

    Language

XML shërben për të ruajtur, bartur dhe 

markuese që përshkruan strukturën 

dhe kuptimin e dokumentit mirëpo nuk 

bën formatizimin e ele menteve në do-

DTD

përcakton tagjet që janë të lejuara në 

një XML dokument dhe marrëdhëniet 

XML Skema e bën përshkrimin e 

2.2 SOAP – Simple Object Access 

     Protocol

për dërgimin dhe pranimin e mesa-

ndërmjet aplikacioneve dhe është e 

dizajnuar për komunikim përgjatë 

-

formë apo komponent i pavarur i cili 

Fig. 2. Struktura e mesazhit SOAP

SOAP Envelope është element i de-

tyrueshëm i cili paraqet elementin rrë-

përcakton dokumentin XML si një do-

të përmbajë saktësisht një element 
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-

bajë elemente fëmijë sipas nevojës, 

-

maksimumi i headerave që mund ti 

header të shfaqet si elementi fëmijë i 

SOAP header nuk është element i 

Ky  element përmban informacionet 

-

ai duhet të jetë elementi i parë fëmijë i 

SOAP Body është element i dety-

vetvete përmban mesazhet aktuale 

SOAP Fault është një mekanizëm 

i cili bën raportimin e gabimeve që 

-

e bën në nyjën e mëparshme të atij 

Payload paraqet përmbajtjen e do-

2. 3 WSDL – Web Services  

     Description Language

shërben për përshkrimin e ueb shërbi-

meve dhe shërben për të treguar se si 

-

rojmë të ndërtojmë ueb shërbime, 

më e famshme për përshkrimin e ueb 

nuar për të përshkruar metodat e një 

-

ment të gjithë parametrat dhe meto-

është se edhe ky është protokoll i stan-

sistem mund të shfaqë metodat e ueb 

shërbimeve dhe të kuptojë se çka gjen-

Fig. 3. Struktura e WSDL dokumentit

-
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si dhe në Konkrete ku bëjnë pjesë 

Types përcakton tipin e të dhënave 

Message përshkruan përmbajtjet 

e mesazheve duke përdorur skemat 

PortType përcakton një operacion 

Binding përcakton një format të 

Service Ky seksion na tregon aktu-

alisht adresat e ndryshme që mund të 

përdoren për të komunikuar me këtë 

2.4 UDDI – Universal Discovery, 

     Description Language

dhe regjistër i cili bazohet në standar-

që në mbarë botën të listojnë ueb shër-

bimet e tyre dhe të kërkojnë shërbime 

të tjera apo aplikacione softuerike që 

përshkruan tipin special të regjistrave, 

me anë të të cilëve bëhet listimi i ueb 

min e biznesit dhe shërbimet e tij, 

zbulimin e ueb shërbimeve të tjera që i 

të tipeve të ndryshme si:  

Publik Ky regjistër është i hapur 

në regjistrin publik kopjohen edhe 

shfrytëzojmë një ueb shërbim publik 

kjo na siguron një qasje të të gjitha ueb 

Microsoft mbajnë regjistra të tillë pub-

Privat Ky regjistër qëndron prapa 

mi i këtij regjistri është kërkimi i ueb 

mund ti qasen vetëm disa kompani të 

caktuara që ju është dhënë e drejta për 

në tri tipe, të cilat janë: 

Faqet e bardha -

formacion bazë me adresat personale, 

Faqet e verdha Përmbajnë informa-

cione për tipet e shërbimeve të bizne-

Faqet e gjelbërta Japin informa-

cione teknike për ueb shërbimet që 

janë të ekspozuara nga bizneset e 

3 Përparësitë e përdorimit të ueb 

shërbimeve 
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madh përparësish në arkitekturën e 

ndër përparësitë më të rëndësishme të 

ueb shërbimeve sepse mund të ju qa-

semi nga çfarëdo lloj platforme duke 

përdorur internetin, pavarësisht se 

në ç’vend gjëndemi dhe ç’farë sistemi 

-

likacion i lidhur me internetin mund të 

-

është ndërtuar si standard i hapur, me 

komunikim çdo  herë mund të ju qa-

semi ueb shërbimeve publike sepse të 

gjitha pajisjet përdorin këtë kanal ko-

është jashtëzako nisht i mirë, sepse shu-

-

kun pa ndonjë problem dhe pa ndonjë 

-

sigurojnë mundësi komunikimi mi dis 

ndërmarrjeve dhe bizneseve të ndry-

-

seve dhe funksionalitetin e ueb shërbi-

Windows, Macintosh, Linux apo çfarë 

do lloj sistemi tjetër operativ që ekzis-

shkruhet në cilëndo gjuhë programu-

siguria ueb sherbimet jane në nivel të 

4 Krahasimi i teknologjive të ueb

shërbimeve 

4.1 Microsoft .NET vs. J2EE

ueb aplikacione që përdorin standar-

din XML dhe protokollet e transportit 

për të shkëmbyer informata në mes 

është shumë e rëndësishme për ko-

Meqë teknologjia e ueb shërbimeve 

është duke u zhvilluar me vrull të 

shpejtë, është me rëndësi të madhe për 

një ndërmarrje që të njohë aftësitë dhe 

udhëheqin nivelet e aplikacioneve të 

ndërmarrjeve e gjithashtu janë platfor-

mit të ueb shërbimeve, derisa platfor-

dy platforma sigurojnë karakteristika 

të mira për zhvillimin e ueb shërbi-

këtyre dy teknologjive është me e zhvi-
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Java siguron platformë të pavarur, 

dhe punon në platforma të pavarur, 

në çfarëdo arkitekture harduerike apo 

janë paraqitur arkitekturat e këtyre 

është e përkrahur nga shumë kompani 

-

Figura 4: Arkitektura e J2EE [4]

-

-

-

ese duke siguruar një mori mundësish  

Figura 5: Arkitektura e Microsoft .NET [4]

Përkrah integrimit të ueb shërbime-

ueb shërbimet, ti gjejmë dhe publiko-

ë shumë gjuhë pro-

gramuese dhe ka vegël të mirë zhvillu-

ë sistemin 

krah shumë sisteme operative por ësh-

ë një gjuhë pro-

janë më të pasura se ato të 

5 Tregu dhe e ardhmja e ueb shër-

bimeve 

5.1. Tregu

-

-

grimit të aplikacioneve dhe të ndërve-

en de e re për shumë zhvillues të apli-

Me hapa shumë të shpejta teknologjia 

e ueb shërbimeve po inkorporohet 

-

ueb shërbimeve ka zgji dhur shumë 

çështje dhe ka kursyer shumë kohë e 

para si dhe shumë kokëçarje që janë 

të madh edhe në telefoninë celulare, 

-
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Përdorimi kaq i gjerë i ueb shër-

bimeve ka hapur një treg të ri për 

funksionalizimin e aplikacioneve dhe 

shërbimeve brenda dhe jashtë kompa-

-

-

shërbimeve të arrijë shifra drastike prej 

ku shihet evoluimi i ueb shërbimeve 

kërkimeve dhe analizave të bëra nga 

Fig. 6. Tregu i ueb shërbimeve 2003–2009 

(miliardë)

5.2 Periudhat e zhvillimit dhe  

     e ardhmja e ueb sherbimeve

-

Edhe pse teknika e tyre ka përparuar 

mjaft si për nga siguria ashtu edhe për 

nga funksionaliteti, pritet që në një të 

ardhme të afërt kjo teknikë të zhvillo-

ndërtimit të protokolleve për komuni-

kim, janë ndërtuar edhe vegla për kri-

jimin e ueb shërbimeve nga kompani 

-

luar në një rrugë të shpejtë dhe të sig-

-

paruar mjaft si për nga siguria ashtu 

edhe nga funksionaliteti, pritet që në 

një të ardhme të afërt kjo teknike të 

që janë ndërtuar protokollet për ko-

munikim, janë ndërtuar edhe vegla 

për ndërtimin e ueb shërbimeve nga 

kompani të ndryshme si Microsoft, 

një periudhe ku ndërmarrjet jo vetëm 

që kanë ndryshuar dhe po ndryshojnë 

proceset e bizneseve të tyre, por kanë 

ndryshuar edhe modelin e biznesit du-

-

si brenda kompanive ashtu edhe jashtë 

-

shme pavarësisht platformës e gjuhëve 
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i tyre konsiston në gjetjen e bizneseve 

6. Përfundim

teknologjia më e rëndësishme për 

komunikim ndërmjet aplikacioneve 

të ndërmarrjeve të ndryshme si dhe 

çka i bënë më të përdorshme ueb shër-

bimet është se mund të ekzekutohen 

në platforma të ndryshme dhe gjuhë 

-

kimi përmes ueb shërbimeve është 

rezultat i përdorimit të protokolleve 

-

tokolleve ueb shërbimet kanë arritur 

kulmin e zhvillimit në teknologjinë 

e sotme informative dhe përdorimi i 

-

-

-

-

-

-

card Technology
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