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Përmbledhje
8HEVKsUELPHW :HE6HUYLFHV MDQs
një teknologji e re që mundësojnë qasjen e funksioneve në largësi përmes
LQWHUQHWLW8HEVKsUELPHWMDQsDSOLNDcione kyçe në komunikimin e bizneVHYH PH EL]QHVH %%  GKH EL]QHVLW
PHNRQVXPDWRU %& 8HEVKsUELPHW
janë të bazuara në një bashkësi XMLVWDQGDUGHVKWsFLODWMDQs:HE6HUYLFHV
'HVFULWSLRQ /DQJXDJH :6'/  6LPSOH2EMHNW$FFHVV3URWRFRO 62$3 VL
GKH8QLYHUVDO'HVFULSSWLRQ'LVFRYHU\ DQG ,QWHJUDWLRQ 8'',  3sUPHV
këtyre standardeve ueb shërbimet
mundësojnë që nga një Windows
klient ti qasemi një funksioni në
largësi, i cili ofrohet nga një sistem në
/LQX[GKHDQDVMHOOWDV.RPXQLNLPLQs
mes të shfrytëzuesit të ueb shërbimit
NOLHQWLW  GKH RIUXHVLW WH XHE VKsUELmeve zakonisht bëhet përmes Hyper
7H[W 7UDQVIHU 3URWRFRO +773  SURWRNROOLW .RPXQLNLPL SsUPHV +773
SRUWLW   SURWRNROOLW QXN LPSOLNRQ
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QGsUULPLQHNRQÀJXUDFLRQLWWsUUMHWsV
PHTHQsVH]DNRQLVKWSRUWLsVKWsQs
çdo organizatë i hapur, çka e ka rritur
shkallen e pranueshmërisë së kësaj
WHNQRORJMLHWHNRQVXPDWRUL
1s SMHVsQ H SDUs Ws NsWLM SXQLPL
është analizuar koncepti, krijimi dhe
NRQVXPLPL L XHE VKsUELPHYH (VHQciale në këtë punim është krahasimi
LWHNQRORJMLYH1(7GKH-((QHNRQtekst 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
NHWsGUHMWLP1sSMHVsQHIXQGLWsVKWs
DQDOL]XDUWUHJXLXHEVKsUELPHYH
Abstract
:HE6HUYLFHVDUHDQHZWHFKQRORJ\
that makes possible invoking remote
IXQFWLRQVRYHUWKHLQWHUQHW:HEVHUvices are key applications in commuQLFDWLRQ EXVLQHVV WR EXVLQHVV %% 
DQGEXVLQHVVWRFXVWRPHU %& :HE

VALDETE ZENUNI, BLERIM REXHA
services are based in a set of XML
VWDQGDUGV VXFK DV :6'/ :HE 6HUYLFHV 'HVFULSWLRQ /DQJXDJH  62$3
6LPSOH 2EMHFW$FFHVV 3URWRFRO  DQG
8'', 8QLYHUVDO 'HVFULSWLRQ 'LVFRYHU\ DQG ,QWHJUDWLRQ  $SSO\LQJ
these standards web services make
possible that a windows client can
access a remote function, which is
offered by a Linux system and viceYHUVD &RPPXQLFDWLRQ EHWZHHQ WKH
XVHUV RI ZHE VHUYLFHV FOLHQW  DQG
web service provider usually is manDJHDEOH DFURVV +773 +\SHU 7H[W
7UDQVIHU 3URWRFRO  SURWRFRO +773
SRUW   GRHVQ·W LPSOLFDWH FRQÀJXration changes of network, because
XVXDOO\SRUWLVRSHQHGLQHYHU\RUJDQL]DWLRQ 7KLV LVVXH KDV LQFUHDVHG
the customer acceptance of web serYLFHWHFKQRORJ\
,Q WKLV SDSHU DUH SUHVHQWHG WKH
concept, creation and consuming of
ZHEVHUYLFHV(VVHQWLDOLQWKLVSDSHU
is the comparison RI 1(7 YV -((
technologies in the contest of web
VHUYLFHV,QWKLVFRQWH[WDUHH[SORUHG
in details web service architecture
and technologies that makes web
VHUYLFHV YHU\ DWWUDFWLYH ,Q WKH ODVW
chapter is presented the web service
PDUNHW
Fjalë çelës: ;0/ 62$3 :6'/
8'',+7731(7-((
Key words: ;0/ 62$3 :6'/
8'',+7731(7-((
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1. Hyrje
8HE VKsUELPHW MDQs QMsUD QGsU
teknologjitë më të përhapura në ditët
e sotme të cilat e prezantojnë një rrugë
të rëndësishme për komunikim ndërPMHWEL]QHVHYHPHNRQVXPDWRUs %& 
GKH EL]QHVHYH PH EL]QHVH %%  7HUmi i ueb shërbimeve përshkruan një
rrugë të standardizuar të integrimit
të aplikacioneve, duke i përdorur
VWDQGDUGHW ;0/ 62$3 :6'/ GKH
8'', PEL SURWRNROOLQ H KDSXU WH LQWHUQHWLW+773 SRUWLQ 7HNQRORJMLD
e ueb shërbimeve bazohet në shumë
softuerë të aplikacioneve të ndryshme
që ekzekutohen në largësi dhe në sisteme të ndryshme operative që lidhen
SsUPHVLQWHUQHWLW>@
4sOOLPLLNsVWLMSXQLPLsVKWsNXSWLPL
dhe përshkrimi detal i ueb shërbimeve,
NUDKDVPLLDWUNLWHNWXUDYH1(7YV-((
në aspektin e ueb sherbimeve si dhe
WUHJXGKHHDUGKPMDHXHEVKsUELPHYH
2 Arkitektura e ueb shërbimeve
8HE VKsUELPHW VLJXURMQs PXQGsVL
komunikimi ndërmjet sistemeve të
ndryshme të aplikacioneve softuerike,
të cilat ekzekutohen në platforma të
ndryshme dhe në sisteme operative të
QGU\VKPH $UNLWHNWXUD H XHE VKsUELmeve na tregon një koncept të përgjithshëm për kuptimin e ueb shërbimeve
si dhe marrëdhëniet ndërmjet kompoQHQWsYHWsNsWLMNRQFHSWL1s)LJXUsQ
është paraqitur modeli i integrimit të
XHEVKsUELPHYH
WWW.ALB-SHKENCA.ORG

Ueb shërbimet dhe gjendja e tyre aktuale

Fig. 1. Modeli i integrimit të ueb
shërbimeve

ÊVKWs SURWRNROO NRPXQLNLPL Ts
VSHFLÀNRQGKHSsUFDNWRQJMXKsQ;0/
për dërgimin dhe pranimin e mesa]KHYH62$3VKsUEHQSsUNRPXQLNLP
ndërmjet aplikacioneve dhe është e
dizajnuar për komunikim përgjatë
LQWHUQHWLW SR DVKWX 62$3 sVKWs SODWformë apo komponent i pavarur i cili
ED]RKHW Qs JMXKsQ ;0/ 1s )LJXUsQ
sVKWsSDUDTLWXUVWUXNWXUDHPHVD]KLW
62$3

Komponentët kyçe të ueb shërbiPHYH MDQs ;0/ 62$3 :6'/ GKH
8'',
2.1 XML – eXtensible Markup
Language
XML shërben për të ruajtur, bartur dhe
VKNsPE\HU Ws GKsQDW $MR sVKWs JMXKs
markuese që përshkruan strukturën
dhe kuptimin e dokumentit mirëpo nuk
bën formatizimin e elementeve në doNXPHQW ;0/ SsUGRU 'RFXPHQW 7\SH
'HÀQLWLRQ '7' GKH;0/6NHPDSsU
SsUVKNULPLQHWsGKsQDYH
DTD 'RFXPHQW 7\SH 'HÀQLWLRQ 
përcakton tagjet që janë të lejuara në
një XML dokument dhe marrëdhëniet
PLGLVW\UH
XML Skema e bën përshkrimin e
VWUXNWXUsVVs;0/GRNXPHQWLW
2.2 SOAP – Simple Object Access
Protocol
AKTET E TAKIMIT VJETOR IASH 2007

Fig. 2. Struktura e mesazhit SOAP

0HVD]KL 62$3 VLo sVKWs SDUDTLWXU
Qs)LJSsUPEDQNsWRSMHVs
SOAP Envelope është element i detyrueshëm i cili paraqet elementin rrëQMsWsQMsPHVD]KL62$3.\HOHPHQWH
përcakton dokumentin XML si një doNXPHQWLQdGR62$3HQYHORSHGXKHW
të përmbajë saktësisht një element
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%RG\ (OHPHQWL %RG\ PXQG Ws SsUPbajë elemente fëmijë sipas nevojës,
SsUPEDMWMD H 62$3 %RG\LW sVKWs PHVD]K 1sVH 62$3 HQYHORSH HOHPHQWL
QsYHWHSsUPEDQ62$3KHDGHUDWsKHUs
maksimumi i headerave që mund ti
NHWssVKWsQMs  GKHGXKHWTs62$3
header të shfaqet si elementi fëmijë i
SDULPsUDGKs62$3%RG\>@
SOAP header nuk është element i
REOLJXHVKsP SsU QMs 62$3 PHVD]K
Ky element përmban informacionet
H YHoDQWD WH DSOLNDFLRQLW VL DXWHQWLÀNLPH QsQVKNULPH GLJMLWDOH SDJHVD
RQOLQH HWM  UUHWK 62$3 PHVD]KLW >@
1sVH HOHPHQWL 62$3 KHDGHU sVKWs L
SUDQLVKsP Qs 62$3 PHVD]K DWsKHUs
ai duhet të jetë elementi i parë fëmijë i
62$3HQYHORSH
SOAP Body është element i detyUXHVKsPSsUQMs62$3PHVD]KTsQs
vetvete përmban mesazhet aktuale
Ts MDQs YHQGLPWDUH Qs IXQG Ws 62$3
PHVD]KLW>@1sYHWHSsUPEDQ62$3
)DXOWGKH3$</2$'
SOAP Fault është një mekanizëm
i cili bën raportimin e gabimeve që
QGRGKLQ JMDWs GsUJLPLW Ws 62$3 PHVD]KLW .WKLPLQ H PHVD]KLW VL JDELP
e bën në nyjën e mëparshme të atij
VKWHJXWsGRNXPHQWLW>@
Payload paraqet përmbajtjen e doNXPHQWLWTsGsVKLURMPsWsGsUJRMPs
2. 3 WSDL – Web Services
Description Language
ÊVKWsHED]XDUQs;0/JMXKsQHFLOD
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shërben për përshkrimin e ueb shërbimeve dhe shërben për të treguar se si
WLTDVHPLXHEVKsUELPHYH.XUGsVKLrojmë të ndërtojmë ueb shërbime,
:6'/ sVKWs JMXKD Ps DGHNXDWH GKH
më e famshme për përshkrimin e ueb
VKsUELPHYH>@.MRJMXKssVKWsGL]DM
nuar për të përshkruar metodat e një
XHEVKsUELPL.XQsQMs:6'/GRNXment të gjithë parametrat dhe metoGDWMDQsWsVSHFLÀNXDUDGXNHSsUIVKLUs
HGKH ORNDFLRQLQ H DWLM XHE VKsUELPL
3sUSDUsVLD Ps H PDGKH H :6'/Vs
është se edhe ky është protokoll i stanGL]XDUVLNXUVH62$3LNsVKWXTsVHFLOL
sistem mund të shfaqë metodat e ueb
shërbimeve dhe të kuptojë se çka gjenHURMQsGKHGsUJRMQs62$3PHVD]KHW
6WUXNWXUD H :6'/ GRNXPHQWLW
SDUDTLWHWQsÀJXUsQ

Fig. 3. Struktura e WSDL dokumentit

:6'/ GRNXPHQWL QGDKHW Qs G\
SMHVs1s$EVUDNWHNXEsMQsSMHVsHOHWWW.ALB-SHKENCA.ORG

Ueb shërbimet dhe gjendja e tyre aktuale
PHQWHW7\SHV0HVVDJHGKH3RUW7\SH
si dhe në Konkrete ku bëjnë pjesë
%LQGLQJVGKH6HUYLFH
Types përcakton tipin e të dhënave
TsSsUGRUDLXHEVKsUELP
Message përshkruan përmbajtjet
e mesazheve duke përdorur skemat
;0/WsQGsUWXDUD
PortType përcakton një operacion
VL QMs EDVKNsVL PHVD]KHVK Ts ÀOORQ
GKHPEDURQPHXHEVKsUELPLQ
Binding përcakton një format të
YHoDQWs SsU VHFLOLQ SRUW7\SH HOHPHQW
Qs:6'/
Service Ky seksion na tregon aktualisht adresat e ndryshme që mund të
përdoren për të komunikuar me këtë
XHEVKsUELP
2.4 UDDI – Universal Discovery,
Description Language
8'', sVKWs SODWIRUPs H SDYDUXU
dhe regjistër i cili bazohet në standarGLQ;0/8'',MXVKsUEHQEL]QHVHYH
që në mbarë botën të listojnë ueb shërbimet e tyre dhe të kërkojnë shërbime
të tjera apo aplikacione softuerike që
EDVKNsYHSURMQs PH LQWHUQHWLQ 8'',
përshkruan tipin special të regjistrave,
me anë të të cilëve bëhet listimi i ueb
VKsUELPHYH 8'', VLJXURQ SsUVKNUL
min e biznesit dhe shërbimet e tij,
zbulimin e ueb shërbimeve të tjera që i
RIURMQsLQWHJULPLQPHEL]QHVHWMHUD
5HJMLVWUDW H 8'',Vs PXQG Ws MHQs
të tipeve të ndryshme si:
Publik Ky regjistër është i hapur
AKTET E TAKIMIT VJETOR IASH 2007

SsU NsUNLPH SXEOLNH 7s JMLWKD K\UMHW
në regjistrin publik kopjohen edhe
Qs Ws JMLWKs UHJMLVWUDW H WMHUs 1sVH
shfrytëzojmë një ueb shërbim publik
kjo na siguron një qasje të të gjitha ueb
VKsUELPHYH Ws WMHUD 6KXPs NRPSDQL
Ws PsGKD SsUIVKL NsWX HGKH ,%0 H
Microsoft mbajnë regjistra të tillë pubOLNs.sW\UHUHJMLVWUDYHPXQGWMXTDVHW
NXVKGRQJDoGRNsQGLERWsV>@
Privat Ky regjistër qëndron prapa
PXULWPEURMWsVWsNRPSDQLVs>@4sOOL
mi i këtij regjistri është kërkimi i ueb
VKsUELPHYHWsEUHQGsVKPH$WLMPXQG
WLTDVHQYHWsPDQsWDUsWHQGsUPDUUMHV
, NXÀ]XDU 5HJMLVWULW Ws NXÀ]XDU
mund ti qasen vetëm disa kompani të
caktuara që ju është dhënë e drejta për
WsVKIU\Ws]XDUNsWRUHJMLVWUDYH
,QIRUPDFLRQLQsQMsUHJMLVWsUQGDKHW
në tri tipe, të cilat janë:
Faqet e bardha$WR SsUPEDMQs LQformacion bazë me adresat personale,
HPUDWNRQWDNWXHVGKHQXPUDWHOHIRQL
Faqet e verdha Përmbajnë informacione për tipet e shërbimeve të bizneVLWTsQMsNRPSDQLRIURQ
Faqet e gjelbërta Japin informacione teknike për ueb shërbimet që
janë të ekspozuara nga bizneset e
QGU\VKPH >@ SVK SsUVKNULPLQ H
VKsUELPLWUUHJXOODWHEL]QHVLWHWM
3 Përparësitë e përdorimit të ueb
shërbimeve
8HEVKsUELPHWRIURMQsQMsQXPsUWs
95

T
E
K
N
O
L
O
GJ
I
A

VALDETE ZENUNI, BLERIM REXHA
madh përparësish në arkitekturën e
VKSsUQGDUs3sUSDUsVLWsNU\HVRUHMDQs
3sUGRULQSODWIRUPsWsSDYDUXUQMs
ndër përparësitë më të rëndësishme të
ueb shërbimeve sepse mund të ju qasemi nga çfarëdo lloj platforme duke
përdorur internetin, pavarësisht se
në ç’vend gjëndemi dhe ç’farë sistemi
RSHUDWLY NHPL Qs NRPSMXWHU dGR DSlikacion i lidhur me internetin mund të
SUDQRMsGKHWsGsUJRMsPHVD]KH62$3
6LJXURMQsNDQDOHNRPXQLNLPLQsWs
QMsMWsQNRKs8HEVKsUELPHWPEsVKWHWHQ
Qs,QWHUQHWGKHHSsUGRULQDWsVLQMsPHNDQL]sP SsU NRPXQLNLP >@ ,QWHUQHWL
është ndërtuar si standard i hapur, me
SURWRNROOHW H VWDQGDUGL]XDUD 7&3,3
'XNH SsUGRUXU LQWHUQHWLQ VL NDQDO SsU
komunikim çdo herë mund të ju qasemi ueb shërbimeve publike sepse të
gjitha pajisjet përdorin këtë kanal koPXQLNLPL 3RDVKWX WUDÀNX L +773²Vs
është jashtëzakonisht i mirë, sepse shuPLFD H PXUHYH PEURMWsVH OHMRMQs WUDÀkun pa ndonjë problem dhe pa ndonjë
NRQÀJXUDFLRQWsYHoDQWs
 0XQGsVL NRPXQLNLPL PH QGsUPDUUMH Ws QGU\VKPH 8HE VKsUELPHW
sigurojnë mundësi komunikimi midis
ndërmarrjeve dhe bizneseve të ndryVKPH Ts HN]LVWRMQs $WR MDQs PMDIW
ÁHNVLEsOGKHOHMRMQs]JMHULPLQHEL]QHseve dhe funksionalitetin e ueb shërbiPHYH
 1HXWUDOLWHW Qs VHUYHU 6HUYHUL
PXQGWsNHWsVLVWHPLQRSHUDWLY81,;
Windows, Macintosh, Linux apo çfarë
do lloj sistemi tjetër operativ që ekzis96

WRQ1GsUVDVRIWXHULSRDVKWXPXQGWs
shkruhet në cilëndo gjuhë programuHVH VL Qs & -DYD & DSR HGKH Qs
QGRQMsJMXKsWMHWsUTsHN]LVWRQ>@
 .RPXQLNLP Ws VLJXUWs 3sU QJD
siguria ueb sherbimet jane në nivel të
QMHMWsPHXHEDSOLNDFLRQHW
4 Krahasimi i teknologjive të ueb
shërbimeve
4.1 Microsoft .NET vs. J2EE
8HE VKsUELPHW MDQs Ws ED]XDUD Qs
ueb aplikacione që përdorin standardin XML dhe protokollet e transportit
për të shkëmbyer informata në mes
WsNOLHQWLWGKHVHUYHULW.MRWHNQRORJML
është shumë e rëndësishme për koPXQLNLPLQHQGsUPDUUMHYHQsODUJsVL
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
NDUDNWHULVWLNDW H NsW\UH WHNQRORJMLYH
1sNsWsSXQLPNHPLEsUsNUDKDVLPLQ
HWHNQRORJMLYH1(7GKH-((
1(7GKH-((MDQsWHNQRORJMLWsTs
udhëheqin nivelet e aplikacioneve të
ndërmarrjeve e gjithashtu janë platforPD SsU ]KYLOOLPLQ H XHE VKsUELPHYH
1(7RIURQID]DWsQGU\VKPHWs]KYLOOL
mit të ueb shërbimeve, derisa platforPD -DYD DUULQ PH OLEUDUL Ws UHMD .sWR
dy platforma sigurojnë karakteristika
të mira për zhvillimin e ueb shërbiPHYH1HGRWsGLVNXWRMPsVHFLODSUHM
këtyre dy teknologjive është me e zhviOOXDUQsDVSHNWLQHXHEVKsUELPHYH
WWW.ALB-SHKENCA.ORG

Ueb shërbimet dhe gjendja e tyre aktuale
Java siguron platformë të pavarur,
dhe punon në platforma të pavarur,
në çfarëdo arkitekture harduerike apo
QsoIDUsGRVLVWHPLRSHUDWLY0sSRVKWs
janë paraqitur arkitekturat e këtyre
WHNQRORJMLYH -(( GKH 1(7 -DYD
është e përkrahur nga shumë kompani
WsPsGKD ,%025$&/(HWM QGsUVD
1(7sVKWsHSsUNUDKXUYHWsPQJDQMs
NRPSDQLHPDGKH 0LFURVRIW 1sÀJXUsQSDUDTLWHWDUNLWHNWXUDH-((

Përkrah integrimit të ueb shërbimeYHPHDQsWs1(7PXQGWsQGsUWRMPs
ueb shërbimet, ti gjejmë dhe publikoMPsQsPsQ\UsVKXPsWsWKMHVKWs
1sÀJXUsQsVKWsSDUDTLWXU]KYLOOL
PLLSODWIRUPsV1(7
1(7SsUNUDKPë shumë gjuhë programuese dhe ka vegël të mirë zhvilluHVH (N]HNXWRKHW YHWsP Që sistemin
RSHUDWLY :LQGRZV 1GsUVD -DYD SsU
krah shumë sisteme operative por ëshWsHNXÀ]XDUYHWsPQë një gjuhë proJUDPXHVH3RDVKWXYHJODWH-((QXN
janë më të pasura se ato të 1(7
5 Tregu dhe e ardhmja e ueb shërbimeve
5.1. Tregu

Figura 4: Arkitektura e J2EE [4]

7HNQRORJMLD1(7sVKWsYD]KGLPsVL
HWHNQRORJMLYHWs0LFURVRIWLWVL&RPSRQHQW2EMHFW0RGHO &20 GKH'LVWULEXWHG &20 '&20  7HNQRORJMLD
1(7NDNsWRYHWLWsUsQGsVLVKPH
$MRNDJMXKsWsSDYDUXUSURJUDPXese duke siguruar një mori mundësish
&1(79%1(7&HWM 

Figura 5: Arkitektura e Microsoft .NET [4]
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8HEVKsUELPHWNDQsÀOOXDUWsSsUGRUHQQsYLWLQPHVKSUHVDVKXPsWs
PsGKD$WRQsSsUJMLWKsVLOORJDULWHQVL
´KDSLLDUGKVKsPµQs]KYLOOLPLQHLQWHgrimit të aplikacioneve dhe të ndërveSULPLW Ws W\UH .MR WHNQRORJML sVKWs
ende e re për shumë zhvillues të apliNDFLRQHYH GKH LQGXVWUL SURIHVLRQDOH
Me hapa shumë të shpejta teknologjia
e ueb shërbimeve po inkorporohet
QsSsU NRPSDQL Ws QGU\VKPH .RPXQLNLPLEL]QHVPHEL]QHV%%SsUPHV
ueb shërbimeve ka zgjidhur shumë
çështje dhe ka kursyer shumë kohë e
para si dhe shumë kokëçarje që janë
KDVXU Qs WHNQRORJMLWs H PsSDUVKPH
8HE VKsUELPHW NDQs JMHWXU DSOLNLP
të madh edhe në telefoninë celulare,
3'$ DXWRPMHWH VL GKH Qs VKXPs DV97
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SHNWHWMHUDWsMHWsVVsSsUGLWVKPH
Përdorimi kaq i gjerë i ueb shërbimeve ka hapur një treg të ri për
funksionalizimin e aplikacioneve dhe
shërbimeve brenda dhe jashtë kompaQLYHGKHEL]QHVHYHWHQGU\VKPH6LSDV
QMsDQDOL]HWsEsUsQJDNRPLWHWLL,'&
,QWHUQDWLRQDO 'DWD &RUSRUDWLRQ  Qs
YLWLQMDQsVKSHQ]XDUDIURPLOLDUGsGROODUsQGsUVDQsYLWLQMDQs
VKSHQ]XDUPHVKXPsVHG\ÀVKLLYLWLW
SUDPLOLDUGsGROODUs3DUDVKLKHW Ts GHUL Qs YLWLQ  WUHJX L XHE
shërbimeve të arrijë shifra drastike prej
ELOLRQsGROODUsVKDPHULNDQs>@
1s ÀJXUsQ  MHSHW QMs GLDJUDPs
ku shihet evoluimi i ueb shërbimeve
Qs YLWH .MR GLDJUDPs sVKWs UH]XOWDW L
kërkimeve dhe analizave të bëra nga
NRPLWHWLL,'&Vs

Fig. 6. Tregu i ueb shërbimeve 2003–2009
(miliardë)

5.2 Periudhat e zhvillimit dhe
e ardhmja e ueb sherbimeve
8HEVKsUELPHWMDQsGXNHX]KYLOOXDUQsQMsUUXJsWsVKSHMWGKHWsVLJXUWs
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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 zhvilloKHWHGKHPsWHM
3HULXGKDHYLWHYHNDTHQs
SHULXGKD ÀOOHVWDUH H ]KYLOOLPLW Ws XHE
VKsUELPHYH1sNHWsSHULXGKsSsUYHo
ndërtimit të protokolleve për komunikim, janë ndërtuar edhe vegla për krijimin e ueb shërbimeve nga kompani
Ws QGU\VKPH VL 0LFURVRIW ,%0 6XQ
2UDFOHHWM
8HE VKsUELPHW MDQs GXNH X ]KYLOluar në një rrugë të shpejtë dhe të sigXUWs (GKH SVH WHNQLND H W\UH ND SsUparuar mjaft si për nga siguria ashtu
edhe nga funksionaliteti, pritet që në
një të ardhme të afërt kjo teknike të
]KYLOORKHWHGKHPsWXWMH
3HULXGKDHYLWHYHNDTHQs
SHULXGKD ÀOOHVWDUH H ]KYLOOLPLW Ws XHE
VKsUELPHYH1sNHWsSHULXGKsSsUSRV
që janë ndërtuar protokollet për komunikim, janë ndërtuar edhe vegla
për ndërtimin e ueb shërbimeve nga
kompani të ndryshme si Microsoft,
,%06XQ2UDFOHHWM
3HULXGKDHYLWHYHHWXWMHsVKWs
një periudhe ku ndërmarrjet jo vetëm
që kanë ndryshuar dhe po ndryshojnë
proceset e bizneseve të tyre, por kanë
ndryshuar edhe modelin e biznesit duNHÀOOXDUEDVKNsSXQLPLQGKHLQWHJULPLQHSURFHVHYHQsNRKsUHDOH UHDOWLPH 
si brenda kompanive ashtu edhe jashtë
W\UH6RWQGsUWRKHQDSOLNDFLRQHWsQGU\shme pavarësisht platformës e gjuhëve
WWW.ALB-SHKENCA.ORG

Ueb shërbimet dhe gjendja e tyre aktuale
SURJUDPXHVH Ts SsUGRUHQ 3sUGRULPL
i tyre konsiston në gjetjen e bizneseve
GKHSDUWQHUsYHQsPsQ\UHGLQDPLNH
6. Përfundim
8HE VKsUELPHW MDQs GXNH X EsUs
teknologjia më e rëndësishme për
komunikim ndërmjet aplikacioneve
të ndërmarrjeve të ndryshme si dhe
DW\UH EUHQGD YHWs QGsUPDUUMHYH $MR
çka i bënë më të përdorshme ueb shërbimet është se mund të ekzekutohen
në platforma të ndryshme dhe gjuhë
SURJUDPXHVH Ws QGU\VKPH .RPXQLkimi përmes ueb shërbimeve është
rezultat i përdorimit të protokolleve
WsVWDQGDUGL]XDUDVL62$3:6'/GKH
8'', Ws ED]XDUD Qs JMXKsQ H VRWPH
WsLQWHUQHWLW;0/3sUPHVNsW\UHSURtokolleve ueb shërbimet kanë arritur
kulmin e zhvillimit në teknologjinë
e sotme informative dhe përdorimi i
W\UHSRVKWRKHWGLWDGLWsV

%LEOLRJUDÀ
 'RXJ 7LGZHOO -DPHV 6QHOO 3DYHO
.XOFKHQNR 3URJUDPPLQJ :HE 6HUYLFHV ZLWK
62$33XEOLVKHU2·5HLOO\)LUVW(GLWLRQ'H-

AKTET E TAKIMIT VJETOR IASH 2007

FHPEHU,6%1IDTH
6WHSKHQ3RWWVDQG0LNH.RSDFN6DPV
7HDFK<RXUVHOI:HE6HUYLFHVLQ+RXUV,QWHUQDWLRQDO6WDQGDUG%RRN1XPEHU
0D\
 $VKLVK %DQHUMHH $UDYLQG &RUHUD
=DFK*UHHQYRVV$QGUHZ.URZF]\N%UDG
0DLDQL &KULVWLDQ 1DJHO &KULV 3HLULV DQG
7KLUX 7KDQJDUDWKLQDP & :HE 6HUYLFHV
 %XLOGLQJ :HE 6HUYLFHV ZLWK 1(7 5HPRWLQJDQG$631(7:UR[3UHVV/WG,6%1

6DQGHHS.DFKUX(GZDUG)*HKULQJHUHIJ#QFVXHGX
:&6FKRRO62$36XPPDU\
KWWSZZZZVFKRROVFRPVRDS
VRDSBVXPPDU\DVS
 ,'& :HE 6HUYLFHV 8VH WR *UHDWO\ ,QFUHDVH7KURXJK-XO\
KWWSZZZJULGWRGD\FRPJULG
KWPO
'U7HFKQ%OHULP5H[KD6HFXULQJ:HE
6HUYLFHVLQD8VHUWR$SSOLFDWLRQ0RGHO%DVHG
RQ &HUWLÀFDWH 3ULYDWH ([WHQVLRQV DQG 6PDUWcard Technology
 $GGLVRQ :HVOH\ 1(7 :HE 6HUYLFHV
$UFKLWHFWXUH DQG ,PSOHPHQWDWLRQ ,6%1 
2FWREHU
 .HLWK %DOOLQJHU 1(7 :HE 6HUYLFHV
$UFKLWHFWXUH DQG ,PSOHPHQWDWLRQ 3XEOLVKHU
$GGLVRQ:HVOH\)HEUXDU\,6%1
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