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Përmbledhje
8HE VKsUELPHW PXQGsVRMQs HN]Hkutimin e funksioneve në largësi përPHVLQWHUQHWLW8HEVKsUELPHWVLJXURjnë platformë të pavarur nga gjuhet
programuese dhe lidhin aplikacionet
e organizatave dhe ndërmarrjeve të
QGU\VKPH SsUPHV UUMHWsV LQWHUQHWLW 
4DVMD Qs LQWHUQHW QJD SDMLVMHW PRELOH
është bërë e nevojshme për shumë biznese dhe aktivitete të ndryshme proIHVLRQDOH 6KXPs NRPSDQL GKH RUJDnizata të ndryshme kanë ueb faqe dhe
ueb shërbime të publikuara në internet
për komunikim me klientët e tyre që
PXQGWsMHQsQJDFLODGRDQsHERWsV
Këto ueb faqe dhe ueb shërbime, kryesisht janë zhvilluar për t’ju qasur nga
kompjuterët, kurse sot është e nevojshme që këtyre ueb faqeve apo ueb
shërbimeve tu qasemi edhe përmes
SDMLVMHYH PRELOH 'XNH GLWXU Ts SDMLVMHWPRELOHMDQsWsNXÀ]XDUDQsGLVD
aspekte në krahasim me kompjuterët
si në fuqi procesorike, ekran, memoULH EDWHUL HWM DWsKHUs sVKWs H QHYRM

shme që ueb faqet dhe ueb shërbimet
ekzistuese të adaptohen ose të rizhvillohen që të ketë mundësi qasjeje të
NOLHQWsYHWsQGU\VKsPQJDVKÁHWXHVLW
TRIWs DWD VKÁHWXHV QJD NRPSMXWHUsW
DSRSDMLVMHWPRELOH
1s NsWs SXQLP sVKWs SUH]DQWXDU
arkitektura e ueb shërbimeve dhe
mundësia e komunikimit të pajisjeve
mobile duke shfrytëzuar ueb shërbimet si dhe mundësit e adaptimit dhe
zhvillimit te ueb shërbimeve ashtu që
të jetë e mundshme te ju qasemi edhe
QJDVKÁHWXHVLWHSDMLVMHYHPRELOHWHFL
OsW H SsUNUDKLQ SURWRNROOLQ :$3 SsU
qasje ne internet, duke marre parasysh
HGKH NXÀ]LPHW HN]LVWXHVH TH L NDQs
SDMLVMHWPRELOH
Fjalë kyçe: ;0/ 8HE VKsUELPHW
62$3:6'/8'',:$3:0/
Abstract
Web services represent a new way
of invoking remote functions over
WKH LQWHUQHW :HE VHUYLFHV HQVXUH LQdependent platform of programming
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languages that connects different applications of organizations and enterSULVH VHUYLFHV WKURXJK QHWZRUN )RU
many businesses accessing internet
E\PRELOHGHYLFHVLV´DPXVWIHDWXUHµ
QRZDGD\V0DQ\GLIIHUHQWFRPSDQLHV
and organizations have their own web
pages and web services published
on the internet to communicate with
WKHLU FOLHQWV DURXQG WKH ZRUOG 7KHVH
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
PRELOHGHYLFHV.QRZLQJWKDWPRELOH
devices are limited in resources such
as processors power, screen, memory,
EDWWHU\ HWF LW LV QHFHVVDU\ WR DGRSW
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 deYLFHV
,QWKLVSDSHUDUHSUHVHQWHGZHEVHUvices and communication architecture
with mobile devices using web services and other possibilities of adopting and developing of web services in
manner to be accessible from browsers
RI PRELOH GHYLFHV WKDW VXSSRUW :$3
protocol in respect with hardware limLWDWLRQVWKDWKDYHPRELOHGHYLFHV
Key words: XML Web services,
62$3:6'/8'',:$3:0/
1. Hyrje
7HNQRORJMLDHXHEVKsUELPHYHNDQGL
NXDUVKXPsQsVLVWHPHWHVKSsUQGDUD
6LNXUVHWHNQRORJMLWsSDUDSUDNHVLoMDQs
&RPPRQ5HTXHVW%URNHU$UFKLWHFWXUH
102

&2%5$ 5HPRWH0HWKRG,QYRFDWLRQ
50,  GKH 'LVWULEXWHG &RPSRQHQW
2EMHFW0RGHO '&20 HGKHXHEVKsUbimet si qëllim kryesor e kanë funksionimin e sistemeve të shpërndara
mirëpo në krahasim me teknologjitë
që u cekën me lartë ueb shërbimet
GHÀQRMQs QMs QGsUIDTH H FLOD sVKWs H
pavarur nga platforma harduerike
VLVWHPHW RSHUDWLYH GKH QJD JMXKsW
SURJUDPXHVH 
1.1 Teknologjia e ueb shërbimeve
dhe pajisjet mobile
8HE VKsUELPHW MDQs QMs EDVKNsVL
rregullash dhe standardesh që lejojnë komunikimin e dy ose më shumë
aplikacioneve që të shkëmbejnë informacione të ndryshme nëpërmMHW UUMHWsV Qs IRUPs DXWRPDWLNH >@
6WDQGDUGLNU\HVRUTHSsUGRUsWQsXHE
shërbime dhe që mundëson funksionimin e ueb shërbimeve në platformë të pavarur është Extensible
0DUNXS/DQJXDJH ;0/ ;0/sVKWs
një standard që përdoret për krijimin
e gjuhëve markuese e cila e përshkUXDQ VWUXNWXUsQ H Ws GKsQDYH 8HE
shërbimet përshkruhen nga këto proWRNROOH 6LPSOH 2EMHFW $FFHVV 3URWRFRO 62$3 :HE6HUYLFHV'HVFULSWLRQ
/DQJXDJH :6'/ GKH8QLYHUVDO'HVFULSWLRQ 'LVFRYHU\ DQG ,QWHJUDWLRQ
8'',  62$3 VKNsPELPLQ H LQIRUmacioneve e bënë nëpërmjet shtresës
Vs WUDQVSRUWLW VLo sVKWs +773 SURWRNROOL:6'/sVKWsQMs;0/GRNXPHQW
H FLOL H GHÀQRQ XHE VKsUELPLQ GKH H
përshkruan mënyrën se si ti qasemi
DWLMXHEVKsUELPLQGsUVD8'',sVKWs
një XML regjistër ku ruhen të dhënat
HDWLMXHEVKsUELPL>@
WWW.ALB-SHKENCA.ORG

Komunikimi i pajisjeve mobile me anë të ueb shërbimeve
1.2 Komunikimi i ueb shërbimeve
me pajisje mobile
2EMHNWLYLLNsWLMSXQLPLsVKWsVWXGLmi dhe përshkrimi i përdorimit, adaptimit dhe ndërtimit të ueb shërbimeve
PRELOH 6WDQGDUGHW GKH ]KYLOOLPL L
teknologjive të ndryshme në fushën e
pajisjeve mobile janë pjesë e studimit
WsNsWLMSXQLPL
2EMHNWLYWMHWsUGRWsMHQs]KYLOOLPHW
aktuale në botën e ueb shërbimeve
PRELOH'RWsGLVNXWRKHWSsUDUNLWHNturat e teknologjive të ndryshme siç
MDQs1(7-0(1RNLDHWM
4sOOLP L NsWLM SXQLPL sVKWs Ts Ws
bëhet një shikim i gjendjes aktuale të
ueb shërbimeve mobile dhe të diskutohet për çeshtjet kyçe dhe hapësirat
ERVKOOsTHW QsXHEVKsUELPHWPRELOH
2. Arkitektura e ueb shërbimeve
mobile
6RWQsERWsSsUGRUHQPELPLOLDUGs
>@SDMLVMHPRELOHTsNDQsNDUDNWHULVWL
ka të ndryshme përfshi dhe thirrjet
PH]sGKHVKsUELPHWSsUSRURVL 606
006GKH,0 .\QXPsUSRUULWHWQs
mënyrë konstante dhe parashihet që
QsYLWHWHDUGKVKPHWsUULWHWHGKH
PH GLVD PLOLDUGD .MR H EsQ VKXPs
atraktive platformën për zbulime të
reja dhe shërbime që kryejnë lidhjen e
QMHUs]YHNXGRQsERWs3DMLVMHWHQGU\shme siç janë: pajisjet për muzike, sistemet e navigimit, sensorë të ndryshëm
të temperaturës, ueb kamerat dhe një
numër i madh pajisjesh të tjera në rrMHWMDQsGXNHXEDVKNXDU.\EDVKNLP
ose kjo klasë që është formuar quhet
´6PDUW3KRQHµGKHsVKWsQMsUDQGsU
pajisjet potenciale që përdor ueb shërELPHWQsPMHGLVHWPRELOH>@
AKTET E TAKIMIT VJETOR IASH 2007

1s NsWs SXQLP MHPL IRNXVXDU Qs
këtë klasë të pajisjeve, pra në telefona
FHOXODUs7HOHIRQDWFHOXODUHMDQsSDMLVMH
mobile që përfshijnë zërin dhe porositë dhe bazohen në një lidhje mjaft
të pasur të internetit, pra kanë në dispozicion një brez të gjerë të kanalit koPXQLNXHV6LNXUVHNRPSMXWHUsWSHUVR
nalë, edhe telefonat janë të programuHVKsP6RWVKXPLFDHWHOHIRQDYHPEs
shtesin aplikacione dhe shërbime të
ndryshme si:
4DVMDQsLQWHUQHWGKHXHEVKÁHWLPL
)DNVL
$SOLNDFLRQH SsU PHQD[KLP Ws Ws
dhënave personale
3RURVLWsUDVWLW
 .RQWUROOLPLQ H NRPSMXWHULW Qs
largësi, sisteme elektronike për shtëpi
RVHEL]QHV
 6LQNURQL]LPL L Ws GKsQDYH PH
kompjuter
7sJMLWKDNsWRSsUSDUsVLTsXUHQGL
tën me lart tregojnë për një pajisje vërWHW´VPDUWµPHWsJMLWKDDWRPXQGsVL
mirëpo ato kanë edhe anën negative
Ws W\UH 'REsVLWs H WHOHIRQDYH PRELOs
janë:
 )XTL SURFHVRULNH Ps Ws YRJsO Qs
krahasim më kompjuterët personalë
(NUDQWsYRJsO
 (QHUJML HOHNWULNH EDWHUL  Ws NXÀzuar
0HPRULHWsNXÀ]XDUHWM
7HOHIRQDWPRELOsVRWPEsVKWHVLQSODW
IRUPD GKH PMHGLVH ]KYLOOXHVH 1GsU
SODWIRUPDW NU\HVRUH MDQs 6\PELDQ
& :LQGRZV 0RELOH 1(7 /LQX[
-DYDHWM
103

TE
EK
KO
NN
OO
LM
OI
GJA
I
A

HAXHI LAJQI, MENTOR ARIFAJ, BLERIM REXHA
2.1 Platformat dominante të ueb
shërbimeve mobile
2.1.1 J2ME ueb shërbimet
-DYD  0LFUR (GLWLRQ -0(  :HE
6HUYLFHV sVKWs QMs VSHFLÀNLP L EsUs
nga komuniteti i -DYsVqë ka përshtatur
XHE VKsUELPHW SsU PHGLXPHW PRELOH
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 paMLVMHW PRELOH VLo MDQs WHOHIRQDW PRELO
3'$HWM >@
-DYD 6SHFLÀFDWLRQ 5HTXHVW -65 
 H VSHFLÀNRQ VWDQGDUGLQ H NsVDM
teknologjie në anën e klientit që të
lejojë që aplikacionet e ndërtuara në
-0(WsPXQGWsNRQVXPRMQsVKsUELPHW H ODUJsWD UHPRWH VHUYLFHV  PH DQs
të një arkitekture tipike të paraqitur në
ÀJXUsQ

Fig. 1: Arkitektura e J2ME USH [4]

Kjo arkitekturë e ueb shërbimeve
për pajisjet mobile ka këto elemente
kryesore:
Aplikacioni që lejon pajisjen mobile të komunikojë me ueb shërbimin
QsUUMHW$SOLNDFLRQLSsUIVKLQ´-65
6WXEVµ Ts SsUGRU ´-65  5XQWLPHµ
SsUWsNRPXQLNXDUPHUUMHWLQ
Rrjeti pa tela dhe internetin si dhe
protokollet për të dhëna dhe enkodim
duke përfshirë edhe protokollet bina104

UH+77362$3;0/
Web serveri si prodhues i shërbimeve, një mur mbrojtës tipik dhe një
3UR[\JDWHZD\
$SOLNDFLRQL VLo sVKWs SDUDTLWXU Qs
ÀJXUsQ  NRPXQLNRQ PH QGsUIDTHQ
HVKsUELPLWPHQGLKPsQH:66WXEV
e cila gjenerohet nga veglat e -DYD 
6XQ 0LFURV\VWHP :LUHOHVV WRRONLW >@
RVH QGRQMs YHJsO WMHWsU 9HWLWs H ´-DYD
0LFUR (GLWRQ·V -65 0RELOH :HE
6HUYLFHVµMDQs
(PEsVKWHW62$3
0EsVKWHWQMsSURWRNROOWUDQVSRUWL
TsSsUNUDKVKSsUQGDUMHQH62$3PHVD]KHYHSVK+773
3sUNUDKWsJMLWKDWLSHWHWsGKsQDYH
siç janë: int, string, boolean, byte HWM
1XNSsUNUDK62$3PHVD]KHWPH
IDMODWsEDVKNDQJMLWXU DWDFKPHQW 
1XNOHMRQPHVD]KHWTsSsUPEDMQs
procedura
 1XN SsUNUDK SURGKLPLQ H XHE
VKsUELPHYHHWM
,PSOHPHQWLPL -65 QXN NsUNRQ
PEsVKWHWMH SsUNUDKMH  Ws HQNRGLPLW
XML në pajisje mobile dhe validimi me
;0/sVKWsRSFLRQDO.\LPSOHPHQWLP
PEsVKWHW 87) GKH 87) HQNRGLPLQ GKH QXN H SsUNUDK '20LQ GKH
;6/7 ([WHQVLEOH6W\OHVKHHW/DQJXDJH
7UDQVIRUPDWLRQV >@
2.1.2 Nokia frameworku i USHM
1RNLD :HE 6HUYLFHV )UDPHZRUN
1:6)  sVKWs QGsUWXDU GXNH X ED]XDUQsG\SODWIRUPD1s6\PLDQ&
IUDPHZRUN GKH Qs -DYD IUDPHZRUN
Platforma V\PELDQ është e implemenWXDU Qs VHULQs  Ws 1RNLDVs PLUsSR
WWW.ALB-SHKENCA.ORG

Komunikimi i pajisjeve mobile me anë të ueb shërbimeve
tash është në dispozicion dhe në serinë
60 që janë gjenerata e ardhshme e teleIRQDYHPRELO*MLWKDVKWXHGKHIUDPHworku i Java-s është i implementuar
Qs NsWR VHUL SUD Qs VHULQs  GKH Qs
VHULQHWsWHOHIRQDYHPRELOs1:6)
mbështet:
;0/
62$3
:66HFXULW\
 /LEHUW\ $OOLDQFH :HE 6HUYLFHV
)UDPHZRUN ,':6) 

lidhje me përdorimin e identitetit të
IUDPHZRUNXWWsXHEVKsUELPHYH
6LJXUXHVLLLGHQWLWHWLW²PLUsPEDQ
llogaritë e shfrytëzuesve, pra autentiÀNLPLQ H VKIU\Ws]XHVYH Qs VLVWHPHW H
WMHUDPHWsQMsMWLWVKIU\Ws]XHV
XML: e mbështet frameworkun duke u bazuar në XML parsimin, ngjarjet dhe interpretimin e 62$3(QYHORSH
dhe KHDGHUDYHtë sigurisë së ueb shërbiPHYH :66HFXULW\ 
2.1.3 Microsoft ueb shërbimet
$UNLWHNWXUDHDSOLNDFLRQHYHSsUXHE
shërbimet mobile që përdor Microsoft
MHSHWQsÀJXUsQ.MRDUNLWHNWXUsSsUEsKHW QJD 1(7 IUDPHZRUNX ;0/
XHE VKsUELPHW $'21(7 SsU TDVMHQ
HWsGKsQDYH GKH&RPPRQ/DQJXDJH
5XQWLPH &/5 

Fig. 2: Frameworku i Nokia ueb
shërbimeve

1s ÀJXUsQ  sVKWs SDUDTLWXU VLVWHPL NRPSOHW L NRUQL]sV IUDPHZRUN  Ws
1RNLDXHEVKsUELPHYH.RPSRQHQWsW
kryesore të kësaj kornize janë:
Service Manager: ky modul përdoret për të koordinuar lidhjet e ndryshPH Ws XHE VKsUELPHYH $W\ UXKHQ
shërbimet dhe informatat e identitetit
të shfrytëzuesit kur bëjmë interaksioQHPHVKsUELPLQ´6HUYLFH0DQJHUµL
përbehet nga:
 6KsUELPL L ED]sV Vs VKsQLPHYH
² ,QIRUPDWDW PEL VKsUELPHW H ED]DYH
WsWsGKsQDYH
3sUVKNULPLLVKsUELPLW²3sUPEDQ
informata te veçanta se si ti qasemi
një shërbimi, i cili përmban detaje në
AKTET E TAKIMIT VJETOR IASH 2007

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 DVS[dhe mund të përmEDMQs XHE NRQWUROOH Ws QGU\VKPH ,
vetmi dallim midis tyre është se ueb
formatet për pajisje mobile janë adekuate për këto pajisje ndërsa kontrollet që përdoren në këto forma janë
SRDVKWX DGHNXDWH SDMLVMHYH PRELOH
3sUPHV$631(7LW PXQG Ws NULMRKHQ
XHE IRUPD SsU VKÁHWXHVLW H SDMLVMHYH
PRELOH GKH SRDVKWX HGKH SsU VKÁHWXHVLW H VRWsP Ws LQWHUQHWLW 3sUPHV
këtyre formave mund të shfrytëzohen
ueb shërbimet pa marrë parasysh nëse
i përdorim ueb formatet ose ueb forPDWHWPRELOH
Common Language Runtime (CLR):
është mjedisi ku ekzekutohet kodi i proJUDPLW
3. Qasja e USH përmes WAP-it
3.1 WAP
:LUHOHVV $FFHVV 3URWRFRO :$3 
është një standard që përdoret për paMLVMHWNRPSMXWHULNHSDWHOD:$3sVKWs
dizajnuar veçanërisht për pajisje pa
tela dhe është akomoduar për pajisje
WsWLOOD
3.1.1 Si punon protokolli WAP?
:$3 SDMLVMHW Ts ]DNRQLVKW MDQs
WHOHIRQDW 3'$ GKH SDMLVMH Ws WMHUD SD
tela, bëjnë kërkesën nëpërmjet interQHWLW WHN :$3 VHUYHUL $L L SsUJMLJMHW
kërkesës pra e kryen atë dhe i kthen të
GKsQDWHNsUNXDUDWHN:$3SDMLVMDVLo
sVKWsSDUDTLWXUQsÀJXUsQ
:$3 SDMLVMHW SsUYHo NsUNHVsV WHN
:$3VHUYHUsWDWRPXQGWsEsMQsNsU
NHVsQ HGKH WHN +773 VHUYHUsW $UNL
WHNWXUDHWLOOssVKWsSDUDTLWXUQsÀJX
UsQ
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Fig 4: Komunikimi i WAP pajisjes me
WAP serverit.

Fig. 5: Komunikimi i WAP pajisjeve
me HTTP serverin

E gjithë kjo arrihet përmes një interIHMVLQsPHVWs:$3SDMLVMHVGKHLQWHUQHWLW3UDN\LQWHUIHMVQGsUPMHWsVRQQs
PHV:$3SDMLVMHVGKH+773VHUYHULW
3.1.2 Steku i protokollit WAP
(GKH SVH WHUPL :$3 sVKWs SURWRkoll ai në të vërtet përbëhet nga pesë
protokolle të ndryshme që punojnë
Vs EDVKNX 6WHNX L :$3LW SsUPEDQ
të gjithë procesin e shpërndarjes së të
dhënave duke përfshire edhe krijimin
e përmbajtjes, sigurinë, transportin e
W\UHHWM.sWRSHVsSURWRNROOHVLJXURMQs
një përparësi të madhe duke punuar së
EDVKNX$WRQGLKPRMQsWsUHGXNWRKHW
transportimi i të dhënave të panevojVKPH:$3SDMLVMHWNDQsQMsVKSHMWsVL
dhe konektivitet të ulët në krahasim
PH3&WsGKHSsUNsWsDUV\HWUDQVIHULPLLWsGKsQDYHGXKHWWsMHWsVDPsHÀNDV1sÀJXUsQsVKWsSDUDTLWXUVWHNX
LSURWRNROOLW:$3
WWW.ALB-SHKENCA.ORG

Komunikimi i pajisjeve mobile me anë të ueb shërbimeve
Ts VRW SsUGRUHW Qs LQWHUQHW 1s IDNW
ky protokoll në tërësi e kontrollon
WUDQVSRUWLQHSURWRNROOLW:$3

Fig 6: Steku i protokollit WAP [6]

1. Shtresa e prezantimit: siguron
QMs IXVKs NX :$3 DSOLNDFLRQHW GKH
:$3VKsUELPHWHQGU\VKPHPXQGWs
SsUGRUHQ1sNsWsVKWUHVsJMLWKDVKWX
SsUFDNWRKHWHGKHQGsUIDTMD PHWRGs
me të cilën shfrytëzuesit komunikoMQsPH:$3DSOLNDFLRQHW 
2. Shtresa e sesionit: lidh mjedisin
HDSOLNDFLRQLWPHG\VKsUELPH.sWR
shërbime janë klienti dhe VHUYHUL dhe
kontrollojnë se si shkëmbehen të
GKsQDWPLGLVNOLHQWLWGKHVHUYHULW
3. Shtresa e transaksionit: siguron
metoda të ndryshme për ti kryer dhe
për ti përshtatur transaksionet për
SDMLVMHW PRELOH 'HW\UD NU\HVRUH H
kësaj shtresë është të reduktojë tranVDNVLRQHWHSDQHYRMVKPHPLGLV:$3
NOLHQWLWGKHVHUYHULW
4. Shtresa e sigurisë: përmban
sigurinë e njëjte sikurse shtesa e sigXULVsQsXHEPHNDEOOR.sWRMDQs66/
6HFXUH6HVVLRQ/D\HU GKH7/6 TransDFWLRQ/D\HU6HFXULW\ >@.MRVKWUHVs
është e pavarur nga shtresat e tjera
më lart dhe më poshtë dhe ka disa
veti të rëndësishme të sigurisë siç
sVKWsDXWHQWLÀNLPLGKHHQNULSWLPL
5. Shtresa e transportimit te të
dhënave: është një protokoll i shtresës së rrjetit i cili është modeluar
QJD 8VHU 'DWDJUDP 3URWRFRO 8'3 
AKTET E TAKIMIT VJETOR IASH 2007

3.2 WML
:LUHOHVV0DUNXS/DQJXDJH :0/ 
është gjuhë e bazuar në tagje që përdoret për të përshkruar strukturën e
të dhënave të cilat do të shpërndaKHQQsSDMLVMHWSDWHOD:0/MDsVKWs
SsUSDMLVMHWSDWHODVLNXUVH+70/MD
SsUXHEVKÁHWXHVLW>@
WML-ja është e formuar në forPs NDUWDVK cards  GKH WDYROLQDYH
desks 'RNXPHQWLLSsUJMLWKVKsPQs
:0/WKLUUHW´'HVNµGKHQsYHWYHWH
SsUPEDQ QMs RVH Ps VKXPs NDUWHOD
'HVNV është analoge sikurse faqet
+70/GKHLGHQWLÀNRKHWSRDVKWXPH
QMs DGUHVs Ws 85/ 8QLIRUP 5HVRXUFH
/RFDWRU  QGsUVD cards janë tekstet,
pamja e ndërfaqës së shfrytëzuesit
HWM 'HVNV sVKWs QMsVLD Ps H YRJsO H
WML që serveri mund të dërgojë tek
VKÁHWXHVLLSURJUDPLW
3.3 WML Script
Eshtë gjuhë skriptuese e dizajnuar
veçanërisht për të punuar me pajisje
PRELOH%D]RKHWQs(&0$6FULSWVTs
sVKWs NULMXDU QJD (XURSHDQ &RPSXWHU 0DQXIDFWXUHU·V $VVRFLDWLRQ
dhe përdor shumë nga elementet e
-DYD6FULSWLW>@
-DYD6FULSWL sVKWs QMs QGsU JMXKsW
skriptuese më të popullarizuara në
WHNQRORJMLQs H LQWHUQHWLW ÊVKWs PH
UsQGsVLWsFHNsWVH:0/6FULSWIDMODW
nuk mund të futen brenda WML desNXW$WRJMLWKPRQsUXKHQQsIDMODWs
ndara dhe pastaj bëhet lidhja e tyre
SsUPHVOLQNXW
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4. Rast studimi
4.1 Hyrje
'XNHSDUsTsEL]QHVHWHQGU\VKPH
fokusin e tyre janë duke e zhvendosur
tek komunikimi pa tela dhe posaçërisht tek pajisjet mobile atëherë është
rritur nevoja që aplikacionet e ndryshme të jenë të qasshme nga çdo lloj
pajisjeje qoftë ai kompjuter personal
DSR SDMLVMH PRELOH 6RW ]KYLOOXHVLW H
aplikacioneve janë të fokusuar më
shumë në qasshmërinë e aplikacioneYHQJDoGRSDMLVMH
4.2 Përshkrimi i problemit
8QGsUWXDQMsDSOLNDFLRQLFLOLHGHWHNWRQVKÁHWXHVLQ3sUNsWsGHWHNWLP
X SsUGRUXU WHNQLND $631(7 9DUsVLVKW VH PH oIDUs VKÁHWXHVL L TDVHPL
këtij aplikacioni do të kemi përmEDMWMHDGHNXDWHSsUDWsVKÁHWXHVdGR
komunikim bëhet përmes ueb shërbiPHYH
4.3 Arkitektura e aplikacionit
$SOLNDFLRQLTsQHQGsUWXDPQsNsWs
punim kish një arkitekture tri shtesore
dhe në raste të shumta quhet modeli
WUHVKWUHVRURVHQVKWUHVRU1sÀJXUsQ
sVKWsSDUDTLWXUDUNLWHNWXUDHWLM

)LJ$UNLWHNWXUDWUHVKWUHVRUH
e aplikacionit

Shtresa e klientit apo shtresa e sipërme
përmban ndërfaqen që i lejon shfrytëzuesit të komunikojë me të dhënat
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Qs PsQ\Us LQWHUDNWLYH .sWX SsUGRUHW
SVK -DYD6FULSWL SsU Ws PDQLSXOXDU
GKH SsU WL VKIDTXU Ws GKsQDW Shtresa e
PHVLW HORJMLNsVVsEL]QHVLW NRPXQLNRQ
në mënyrë interaktive me shtresën e
NOLHQWLWGKHPHVKWUHVsQHWsGKsQDYH
1sNsWsUDVWVWXGLPLQHSsUGRUsP0LFURVRIW$631(7 SsU Ws NULMXDU DSOLNDFLRQLQ1sVKWUHVsQHWsGKsQDYHruhen të
GKsQDWHNsWLMDSOLNDFLRQL
6KWUHVD H NOLHQWLW H FLOD H VLJXron ndërfaqen për komunikim me
shfrytëzuesin u punua me WML dhe
;+70/ .OLHQWL NRPXQLNRQ GLUHNW
me shtresën e mesit, pra me biznes
ORJMLNsQ .MR VKWUHVs L TDVHW DVDM Ws
Ws GKsQDYH GXNH SsUGRUXU $631(7
GKH64/ 6WUXFWXUHG4XHU\/DQJXDJH 
$631(7sVKWsJMXKsVNULSWXHVHHFLOD
iu mundëson shfrytëzuesve që të krijojnë ueb aplikacione dinamike dhe
LQWHUDNWLYH QGsUVD 64/ PXQGsVRQ
pyetësorët e ndryshëm për të dhënat
Ts SDUDTLWHQ Qs DQsQ H NOLHQWLW$63
1(7 QD NWKHQ Ws GKsQDW QJD ED]D H
VKsQLPHYH $63 GRNXPHQWL NRPXnikon me bazën e shënimeve përmes
$'21(7LW 3sUPHV 64/Vs $63
dokumenti krijon pyetësor për të
dhëna të ndryshme që më pas kthen
në formë të XML dhe më tutje për tu
WUDQVIRUPXDU Qs ;+70/ RVH :0/
SsUPHV ;6/7 1s ÀJXUsQ  MHSHW QMs
SDPMHHVKÁHWXHVLWWHSDMLVMHVPRELOH
4.4 Analiza e rastit
1sNsWsUDVWVWXGLPLXSsUGRUVLPXODWRULLVKÁHWXHVLWWs1RNLDVGKH:$3
*DWHZD\ 6LPXODWRUL  *MLWKDVKWX X
SsUGRUX YHJOD 1RNLD 0RELOH ,QWHUQHW
7RRONLWSsUVKNXDUMHQHIDMODYH GRNXPHQWHYH  :0/ GKH :0/6FULSW
WWW.ALB-SHKENCA.ORG

Komunikimi i pajisjeve mobile me anë të ueb shërbimeve
8HE VKsUELPL X QGsUWXD PH$631(7
SsUPHV YHJOsV Vs 0LFURVRIWLW 9LVXDO
6WXGLRQ

)LJ3DPMDHPLQLVKÁHWXHVLW

'XKHW Ws FHNHW VH L QMsMWL VKsUELP
që përdoret në platformën e uebit u
SsUGRU HGKH SsU SODWIRUPsQ PRELOH
$GDSWLPLQsSODWIRUPsQPRELOHXNU\H
më anë të veglave që i ka ndërtuar Microsoft-i pra përmes kontrolleve dhe
IRUPDYHDGHNXDWHSsUNsWRSDMLVMH
1JD N\ SXQLP SsUPEOHGKLP VH
ndërtimi i aplikacioneve edhe për paMLVMHPRELOHGRWsMHWsQMsVÀGsH]KYL
OOXHVYHWsDSOLNDFLRQHYH SURJUDPHYH 
QsYLWHWHDUGKVKPH
4. Përfundim
7HNQRORJMLD H XHE VKsUELPHYH sVK
të një teknologji e cila po përhapet
shumë në domenin mobil kohët e fundit krahasuar me platformën e uebit
në të cilën është shfaqur me përmasa
JMLJDQWH 3sUGRULPL L XHE VKsUELPHYH
në hapësirat mobile po bëhet për arsye
se janë duke u optimizuar protokollet
dhe janë duke u bërë adekuate për paAKTET E TAKIMIT VJETOR IASH 2007

MLVMHPRELOH
4s Ws MHWs Qs QLYHO Ws SUDQXHVKsP
komunikimi përmes pajisjeve mobile
është me rëndësi teknologjia që përdoret midis aplikacionit dhe bazës së
shënimeve apo asaj që njihet në gjuhën
angleze Middleware &DNX NU\HVRU L
këtij punimi ka qenë pikërisht kjo shtresë ku bëhet ky komunikim dhe e gjithë
kjo është zgjedhur me anë të ueb shërbimeve të cilat janë adaptuar për pajisjet mobile, një teknologji e cila po zhvilORKHWGLWDGLWsV.DHQGHGLVDIXVKDNX
mbetet të punohet më tej si:
1GsUIDTMDHSDMLVMHYHPRELOH
 3URWRNROOHW TH PXQGsVRMQs GKH
PEsVKWHVLQNsWRNRPXQLNLPH
1s NsWs SXQLP QH NHPL SDUDTLWXU
potencialet që i kanë ueb shërbimet mobile si dhe gjendjen e kësaj teknologjie
duke përfshirë këtu të gjitha protokollet dhe standardet e industrisë së sotme
PRELOH
1sSsUIXQGLPWsNsWLMSXQLPLPXQG
të themi se teknologjia e ueb shërbimeve
mobile premton shumë në të ardhmen
për komunikimin e aplikacioneve në
PHVWsEL]QHVHYHPHEL]QHVH %% GKH
EL]QHVHYHPHNRQVXPDWRUs %& 
%LEOLRJUDÀD
 'U 7HFKQ %OHULP 5H[KD SecurLQJ:HE6HUYLFHVLQD8VHUWR$SSOLFDWLRQ
0RGHO%DVHGRQ&HUWLÀFDWH3ULYDWH([WHQVLRQVDQG6PDUWFDUG7HFKQRORJ\
 6XUHVK &KDQGH 0RELOH :HE 6HUYLFHV'KMHWRU
6DQJ\RRQ2K:HE6HUYLFH$UFKLWHFWXUHIRU0RELOH&RPSXWLQJ
 (QULTXH 2UWL] Introduction to
-0(:HE6HUYLFHV3ULOO
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KWWSGHYHORSHUVVXQFRPWHFKWRSics/mobility/apis/articles/wsa/
 $631(7 KWWSZZZDVSQHW
PRELOHIODVKDUFKLWHFWXUHDVS["WDELQ
dex=6
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&KULV7XOO:$3'HYHORSPHQW,

%LOO5RXWW:LUHOHVVPDUNXSODQJXDJH
:0/ 6FULSWLQJDQGSURJUDPPLQJXVLQJ
:0/F+70/DQG[+70/

WWW.ALB-SHKENCA.ORG

