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ABSTRAKT
Tematika e serverless computing (sq. aplikacionet pa server) ka rezultuar të jetë një temë e
diskutueshme në komunitetet akademike dhe ato industriale. Shumë komunitete e
konsiderojnë serverless computing si qasje të re e cila do të jetë e ardhmja në botën e
zhvillimit të aplikacioneve softuerike, kurse ka nga ta që argumentojnë këtë qasje si hap prapa
në botën e teknologjisë. Gjithsesi, të dy palët bien dakord që ekzistojnë sfida të cilat duhet
zgjidhur në mënyrë që të përfitohen të gjitha benefitet e ofruara nga kjo formë e zhvillimit.
Ky punim trajton sfidat aktuale të adoptimit të serverless computing, komponentet e
arkitekturës dhe komunikimit të softuerit në Function as-a Service (FaaS) dhe tregon
krahasimin në zhvillim të aplikacioneve në formë tradicionale kundrejt zhvillimit “pa
serverë”. Gjithashtu trajtohen temat aktuale të zhvillimit të aplikacioneve në cloud që kanë
të bëjnë me krijimin e infrastrukturës së nevojshme për të mbështetur zhvillimin e
aplikacioneve në formë të sigurtë dhe të vazhdueshme.
Sqarimi i tematikës së serverless dhe modelit FaaS në cloud bëhet përmes disa servise të cilat
adresojnë problemet specifike gjatë zhvillimit në cloud, trajtimin e tyre dhe format e zgjidhjes
së sfidave përmes metodologjisë së këtij modeli. Si rast studimi janë marrë Amazon Web
Services (AWS) duke konsideruar që konceptet e njëjta aplikohen edhe në platforma të tjera.
Gjetjet e hulumtimit rekomandojnë që përdorimi i serverless arkitekturës, në raste specifike
të përdorimit, mundëson avantazhe të dukshme në kosto, shpejtësi, dhe zgjerueshmëri.
Njëkohësisht, studimi identifikon edhe dizajnet e softuerit tek të cilat përzgjedhja e
arkitekturës dhe infrastrukturës së aplikacioneve është e përshtatshme për serverless modelin.
Përfundimisht, modeli serverless konsiderohet si model i së ardhmes, gjithmonë në rastet kur
përzgjedhja e saj do të shfrytëzoj të gjitha avantazhet që ofron kjo metodologji e re e
zhvillimit të aplikacioneve.
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HYRJE

Kohën e fundit kemi qenë dëshmitar i një zhvillimi të jashtzakonshëm në fushën e
teknologjisë informative dhe bashk me të edhe ngritjen masive të përdoruesve të platformave
që rrjedhin nga kjo fushë. Me ngitjen e përdoruesve, me shtimin e kërkesave rreth produkteve
që i përkasin teknologjisë informative dhe problemeve që zgjedh, kemi edhe ngritje të
kompleksitetit të aplikacioneve dhe sistemeve softuerike.
Në dekadën e fundit kemi parë poashtu që krahas të gjitha aplikimeve në fusha të ndryshme
të platformave softuerike, impakt që vlen të theksohet është ai në jetën sociale të njerëzve.
Me këtë nënkuptojmë lidhjen e njerzve përmes internetit, fushës së mjeksisë, biznesit,
ekonomisë etj. Kjo rezulton në kërkesën mjaft të lartë të krijimit të sistemeve të cilat janë të
besueshme, të kënaqshme dhe të jenë në disponueshmëri gjatë gjithë kohës.
Kështu inxhinerëve softuerike dhe poashtu inxhinerëve të fushave relevante iu shtohen sfidat
që kanë të bëjnë me përmirsimin e infrastrukturës së përgjithshme mbi të cilën njerëzit dhe
paisjet teknologjike lidhen, shkëmbejnë infromacione dhe kryejnë punë të cilat mund të
konsiderohen kritike.
Poashtu shtimi rapid i shfrytëzimit të platformave softuerike ka bërë që inxhinerët të zihen
në befasi, pasi që kjo sjellë ndryshimet në infrastrukturën ku aplikacionet ekzektuohen.
Kështu shtimi i të dhënave të cilat gjenerohen nga paisjet informative si pc, telefonë, laptop,
tabletë, senzorë, etj është gjithmonë më i madh për shkak se me zhvillimet në fushën e data
science dhe data analysis, të dhënat kanë vlerë shumë të madhe në analizimin e situatave të
cilat mund të ndodhin në të ardhmen, predikimin e ngjarjeve, zbulime të reja shkencore etj.
Lidhur me volumin e të dhënave që kanë të bëjnë me të dhënat apo informacionet e krijuara,
të kapura, të kopjuara, dhe të konsumuara në mbarë botën, statistikat tregojnë që të sasia e të
dhënave në vitin 2010 ishte 2 ZetaByte (ZB), kurse në vitin ku po jetojmë, pra 2021 është 74
ZB, që tregon ngritje rreth 37 herë në sasi, kurse në vitin 2024 pritet të jetë 149 ZB.
Pra, në përgjithësi, sot a është sfidë të krijohet një softuerë dhe të lansohet për publikun në
mbarë botën? – Përgjigja është e thjeshtë, defenitivisht që jo. Sot krijimi i aplikacioneve është
një proces i drejtpërdrejtë mbi të cilin të ofrohen të gjitha mjetet dhe teknologjitë e nevojshme
për të perfunduar një aplikacion në një kohë të shkurtër.
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Sfidat sot kanë të bëjnë me zhvillimin e sistemeve të cilat janë të besueshme, efikase, të
sigurta, dhe të cashme gjatë gjithë kohes. Kjo ka të bëjë në mjedisin ku aplikacionet
ekzekutohen. Tradicionalisht pas zhvillimit të aplikacioneve nga zhvilluesit softuerikë, kodi
burimor është kaluar nga zhvilluesit tek mirëmbajtësit e infrastrukturës dhe serverëve të cilët
kanë qenë përgjegjës për krijimin e mjedisit që aplikacioni të ekzekutohet, të jetë i
disponueshëm për klientët dhe të sigurohet që sistemi të jetë aktiv gjatë gjithë kohës. Kjo
metodologji ka funksionuar mjaft mirë deri kur është kërkuar që sistemi të zgjerohet dhe të
kthehet në formën paraprake kohë pas kohe. Shpenzimet në operim të tillë shpesh dinë të
jenë marramendëse e me to edhe siguria, vonesat, mungesa e konsistencës etj. Për të shtuar
një server më të fuqishëm duhet që paisje të blihet, të konfigurohet softuerikisht, të
konfigurohet që të funksionojë paralelisht me paisjet e tjera, e shumë procese të tjera të cilat
inxhinerëve u a kanë bërë punën shumë të vështirë.
Kështu për problemet e lartëcekura dhe për shumë të tjera shumë kompani gjigante si
Amazon, Google, IBM kanë mundësuar ofrimin e shërbimeve në cloud për përdorim personal
apo komerical. Edhe pse me evaluim specifik prap mund të gjinden mangësitë në këtë
teknologji, zgjedh probleme madhore ku në sisteme komplekse është pothuajse e pamundur
të mendohet zhvillimi në mungesë të cloud.
Kur zhvillohet kundrejt cloud, pjesa e kodit burimor dhe integrimeve ndryshon nga ai
tradicional. Kjo ka të bëjë me sistemin softuerik që ekzekutohet në cloud dhe mundësisë së
integrimeve të serviseve të ndryshme që ekzistojnë në të.
Nga ofruesit e shërbimeve të cloud, ka shumë servise të cilat shërbejnë për adresimin e
problemeve të caktuara, mirpo në këtë punim do të fokusohemi tek një ndër shërbimet më të
popullarizuara dhe më të përfolura në cloud, serverless computing. Edhe pse specifikat e
servisit mund të ndryshojnë nga ofruesit e shërbimit, ideja kryesore prapa ofrimit të këtij
shërbimi është e njëjtë, duke ofruar fuqinë kompjuterike në modelin paguaj-aq-sa-përdorë.
Ky model i funksionimit tek serverless tenton që të krijojë një formë abstrakte tek pjesa e
serverëve dhe infrastrukturës, duke iu mundesuar ekipit zhvillues dhe IT të fokusohen vetëm
në pjesën e zhvillimit të aplikacionit dhe jo të infrastruktures prapa saj, e duke i faturuar
vetëm për fuqinë kompjuterike, gjatë kohës së cilës bëhen kërkesat.
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Kapitulli 2 i këtij punimi shtjellon në formë të shkurtër temat nga pjesa gjenerale e softuerit
dhe arkitekturës, dhe më pas në temat për Cloud dhe serverless. Në kapitullin e tretë do të
shtjellohen problemet dhe sfidat që kanë të bëjnë me zhvillimet e aplikacioneve në cloud dhe
cilat janë rrugët që na drejtojnë rreth zgjidhjes së problemeve. Në kapitullin e 4 do të tregohen
metodologjitë në të cilat është bazuar ky punim. Në kapitullin 5 është bërë përshkrimi i
detajuar i zhvillimit të aplikacionit në modelin serverless dhe krahasimi me një model tjetër
të cloud me anë të makinave virtuale. Në kapitullin 6 janë paraqitur rezultatet të cilat janë
naturale me përdorimin e modelit serverless. Kapitulli 7 paraqet përfundimin për hulumtimin
e zhvilluar. Kapitulli 8 përmban referencat, kurse kapitulli 9 materialet të cilat janë përdorur
gjatë hulumtimit.
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2

SHQYRTIMI I LITERATURËS

Në këtë kapitull do të flasim shkurtimisht për softuerin dhe arkitekturën në përgjithësi dhe
më pas do të shtjellohen temat që kanë të bëjnë specifikisht për këtë punim, respektivisht
temën për zhvillimin në cloud, më saktë zhvillimin e aplikacioneve në serverless. Poashtu do
të sqarohet për teknologjitë mbi të cilat janë ndërtuar projektet të cilat kanë për qëllim të
demonstrojnë zhvillimi në cloud dhe krahasimet përkatese ndërmjet tyre. Për të demonstruar
zhvillimin në cloud dhe serverless janë krijuar dy mikroshërbime të cilat komunikojnë me
njëra tjetrën dhe poashtu një duplikat i njërit servis që ekzekutohet në një makinë të thjeshtë
virtuale në Cloud (EC2), që ka për qëllim analizën dhe krahasimin me modelin tjetër të
zhvillimit në cloud. Projekti ka për qëllim që ti sqarojë pothuajse të gjitha konceptet që janë
relevante kur zhvillohet aplikacioni në këtë arkitekturë dhe në modelin serverless.

2.1 Arkitektura dhe organizimi i softuerit
Zhvillimi i softuerit dhe i produkteve teknologjike zakonisht vjen me sfida të kompleksitetit
të lartë për shkak të natyrës së sistemeve që janë. Poashtu vështirësitë dhe sfidat shfaqen edhe
më shumë në sisteme të mëdha të cilat ndryshojnë shpesh, kanë përdorshmëri të lartë,
kërkojnë disponueshmëri në zona të ndryshme të globit, etj. Problemet relevante në fushën e
teknologjisë na drejtojnë që të mendojmë më mirë rreth organizimit dhe planifikimit të
softuerit. Krijimi i një plani të zhvillimit të softuerit, lehtëson në mase të madhe fazën e
zhvillimit, ndryshimeve, iterimeve të ndryshme gjatë zhvillimit, integrimit me platforma të
palëve të treta, etj. Në botën e teknologjisë, organizimi dhe planifikimi i brendshëm i
aplikacionit njihet si arkitekturë e softuerit. Arkitektura e softuerit lidhet ngushtë me dizajnin
e softuerit dhe të dyjat së bashku me pika të tjera relevante e përcaktojnë ciklin e planifikimit
dhe organizimit të një softueri të kualitetit të lartë.
Arkitektura e softuerit i referohet strukturës fundamentale të sistemit të softuerit dhe
disciplinës së krijimit të këtyre strukturave dhe sistemeve. Secila strukturë përmban elemente
të softuerit, relacionet ndërmjet tyre, dhe atribute të elementeve dhe relacioneve. Në
përgjithësi shërben si një plan për të gjithë sistemin. Ofron një abstraksion në mënyrë që të
menaxhojmë kompleksitetin e sistemit dhe të krijojë një komunikim dhe kordinim të
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mekanizmave ndërmjet komponenteve. Në terma më konkret, paraqet një zgjidhje të
strukturuar në mënyrë që ti plotësojë të gjitha kërkesat teknike dhe operacionale, gjersa
merret me optimizimin e atributeve kualitative të softuerit si performanca dhe siguria.
Pa definim të saktë dhe të përshtatshëm të arkitekturës, zhvillimi i softuerit mund të jetë mjaft
i vështirë dhe i kushtueshëm. Kohën e fundit zhvillimi në cloud është gjithnjë e më i madh
dhe poashtu në trend nuk është më zhvillimi i aplikacioneve të mëdha monolitike, mirëpo
ndërtimi i softuerëve të vegjël në formë të serviseve (microservices) të cilët kryejnë një dhe
vetëm një funksionalitet dhe më pas lidhja dhe krijimi i një sistemi nga serviset që kryen
funksionalitet si gjithësi.

2.2 Dizajni i softuerit
Arkitektura dhe dizajni janë si faza të ndryshme mirpo që gjithmonë kanë ndërlidhje dhe
gjithmonë përdoren njëra me tjetren gjatë fazës së dizajnimit të strukturës së aplikacioneve.
Dizajni i softuerit është procesi i konceptimit të kërkesave të softuerit në formë të
implementimit. Në ciklin e zhvillimit të softuerit vjen si faza e pare (SDCL) – duke shtyer
koncentrimin nga problem tek zgjidhja. Gjatë konceptimit të softuerit, procesi i dizajnit
krijon një plan që merr kërkesat e përdoruesit në formë të sfidave dhe punon që të krijojë
zgjidhje efikase. Plani i zhvilluar duhet që të përcaktojë dizajnin më të mirë të mundshëm
për implementimin e zgjidhjes së dëshiruar.
Në përgjithësi dizajni i softuerit përfshin të gjitha aktivitetet që ndihmojnë në transformimin
prej nga specifikimi i kërkesës për softuerë e deri në implementimin e tij. Fazat kryesore të
procesit të dizajnimit të softuerit përfshijnë:
•

Specifikimin e kërkesave të softuerit

•

Dizajnimin high-level

•

dhe dizajnimin e detajuar
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2.3 Cloud
Meqë tani vetëm kemi një kuptim të softuerit, sfidave gjatë zhvillimit, arkitekturës dhe
dizajnit, pjesa e cila do të shqyrtohet ne vijim ka të bëj me sqarimin e cloud si teknologji dhe
më pas kalimi tek shqyrtimi i temës së hulumtimit që ka të bëjë me studimin e zhvillimit të
aplikacioneve në arkitekturën e njohur si serverless (serverless computing).
Termi cloud i referohet serverëve të cilët aksesohen përmes internetit, dhe softuerëve e
databazave të cilat ekzekutohen në ata serverë.

Figura 1 - Paraqitja e skemës së cloud

Serverat e cloud janë të lokalizuar në qendrat e të dhenave (data centers) në të gjithë botën.
Duke përdorur cloud-computing, përdoruesit dhe kompanitë nuk e kanë më për detyrë që të
menaxhojnë serverët fizikë apo të ekzekutojnë aplikacione softuerike në makinat e tyre.
Cloud i mundëson përdoruesit që t’iu qasen të dhënave dhe aplikacioneve nga pothuajse çdo
paisje, sepse fuqia procesuese dhe hapësira për ruajtjen e të dhënave nuk është në paisjen e
përdoruesit mirpo në serverat në cloud.
Për biznese, migrimi në cloud largon shumë shpenzime në pjesën e IT si p.sh, ekipet nuk
duhet më të bëjnë përditësime apo menaxhojnë serverët, pasi që ofruesi i shërbimeve në cloud
do ta bëj atë. Kjo ka inpakt mjaft të madh për bizneset e vogla të cilat ndoshta nuk kanë
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mundësi që të përballojnë ndërtimin e një infrastrukture të brendshme për operim të një
shërbimi në fushën e teknologjisë dhe softuerit, mirpo që mund të transferojnë infrastrukturën
sipas nevojës në cloud. Cloud e bën poashtu më të lehtë për kompanitë që të operojnë në
formë globale, pasi që punëtorët dhe klientët mund të aksesojnë të dhënat dhe aplikacionet e
njejta nga çdo lokacion.
Për shkak të fleksibilitetit të lartë, kostos së ulët në krahasim me mbajtjen e serverëve fizik,
lehtësisë së përdorimit, dhe arsyeje të tjera, shumica e biznese dhe kompanive të medha kanë
filluar adoptimin dhe migrimin e sistemeve teknologjike të tyre në cloud. Sipas Flexera 94%
e ndërmarrjeve përdorin cloud sot për shërbimet teknologjike. Sipas Gartner rrjeti global i
cloud shërbimit publik është projektuar që të jetë mbi 266 bilion dollarë amerikan deri në
vitin 2022. “Në këtë pikë, adoptimi i cloud është gjëja kryesore” (S.Nag, 2019)

2.3.1 Si funksionon cloud computing
Shërbimet e ofruara nga cloud-providers janë të jashtëzakonshme, me shpejtësi mjaft të
madhe, me mundësi ngritje dhe ulje të resurseve, e shumë gjëra të tjera. Mirpo si është e
mundur kjo, cka ndodh në anën e tyre që ofrohen këto shërbime kaq efikase?
Cloud-computing është e mundur duke ju falenderuar teknolgjisë së virtualizimit.
Virtualizimi lejon që të krijohen makina që sillen si paisje reale me harduer të dedikuar.
Termi teknik për këtë lloj të kompjuterit njihet si makinë virtuale.
Makinat virtuale tentojnë të bëjnë përdorim eficient të resurseve hardverike. Duke i ekzektuar
shumë makina virutale në të njejten kohë, një server bëhet më shumë serverë, dhe një qendër
e të dhenave mund të hostojë shumë klient në të njejten kohë. Kjo bën që ofruesit e
shërbimeve të cloud mund të ofrojnë të njëjtin serverë për shumë klientë në të njëjten kohë
dhe e gjithë kjo me qmim operues shumë të ulët.
Poashtu makinat virtuale janë mjaft të shpejta, gjë që mund të sjellë benefite kur ndonjë
instancë e serverit dështon apo fiket. Kjo ndodh për shkak se të gjithë serverët në cloud janë
të konfiguruar nga ofruesit e shërbimit, dhe janë të gatshëm për përdorim.
Në figurën 2 mund të shohim skemën e lartëtreguar në lidhje me cloud-computing dhe
makinat virtuale. Shihen qartë komponentat të cilat e mundësojnë virtualizimin, që
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normalisht pjesa fundamentale është hardueri apo resurset të cilat më vonë do të shperndahen
në makina të tjera, pastaj sistemi operativ i paisjes kryesore, dhe hypervisor që mundëson
krijimin dhe menaxhimin e makinave virutale të cilat pos sistemit operativ dhe resurseve
përmbajnë edhe një interfejs që komunikon me hypervisor për të ekzekutuar komanda të
ndryshme kundrejt tyre.

Figura 2 - Cloud-computing me anë të virtualizimit

2.3.2 On premise vs Cloud
Kështu sot në përgjithësi infrastruktura e sistemeve në teknologjinë informative është ose e
hostuar në cloud ose është me mirëmbajtje të serverëve në ambient të brendshëm. Secila nga
to i ka atributete e cilësisë për të cilat duhet të mendohen për rastet specifike të sistemeve
softuerike. Cloud-computing ndryshon nga on-premise në një pjesë kritike. Një kompani
hoston gjithqka në server të brendshëm është mjedis on-premise, gjersa në cloud, një ofrues
i shërbimit i palëve të treta e hoston çdo gjë për juve. Kjo i lejon kompanitë që të paguajnë
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vetëm për resurset që ju duhen dhe në mënyre efektive të zgjerohen apo ti ndalin resurset e
panevojshme. Disa nga ndryshimet themelore ndërmjet këtyre dy modeleve janë:
•

Deployment
•

On-premise – Të gjitha resurset janë të shpërndara në një ambient të
brendshëm dhe brenda një infrastrukture të menaxhuar nga IT. Ndërmarrja
është përgjegjëse për të mirëmbajtur të gjitha proceset relevante.

•

Cloud – Në një cloud publik, resurset janë të bëra deploy në mjedis të
brendshëm të cloud, mirëpo ndërrmarrjet kanë mundësi që ti aksesojnë ato
dhe ti shfrytëzojnë sipas nevojës.

•

Kosto
•

On-premise – Shpenzimet përfshijnë kostot operacionale të vazhdueshme që
kanë të bëjnë me koston e harduerit, shpenzimit të energjisë, dhe hapësires.

•

Cloud – Ndërrmarjet që vendosin të përdorin cloud, ju duhet të paguajnë
vetëm për resurset që ata kanë përdorur, pa mirëmbajtje dhe pa kosto të tjera.

•

Kontrolli
•

On-premise – Në ndërrmarrje me on-premise mjedis, ekipa ka kontroll mbi të
gjitha të dhënat dhe cka ndodhë në to, për të mirë apo për të keq. Kompanitë
të cilat kanë rregulla të larta të sigurisë dhe të privatësisë së të dhënave janë
ato të cilat hezistojnë më shumë të migrojnë në cloud.

•

Cloud – Në cloud-computing, pyetja për pronësinë e të dhënave është një nga
të cilat shumë kompani dhe shitësit kanë pasur probleme. Të dhënat dhe
enkriptimi varen gjithmonë nga ofruesi i shërbimit, dhe kështu nëse diçka e
papritur ndodh dhe ka kohë kur serverët nuk janë të disponueshëm, atëherë ka
shumë mundësi që ju nuk keni mundësi të qaseni në të dhënat e juaja.

•

Siguria
•

On-premise – Kompanitë të cilat kanë të dhëna që janë shumë sensitive të tilla
si, pjesa shtetërore apo industritë e bankave duhet të kenë një nivel të lartë të
sigurisë dhe privatësisë që një sistem on-premise i ofron.
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•

Problemet e sigurisë qëndrojnë të jenë problemi kryesor i shërbimeve në
cloud. Në të kaluarën kanë qenë shumë thyerje të sisteme të hostuara në cloud
që ka bërë që departmentet në IT të jenë të shqetësuara.

•

Pajtueshmëria
•

On-premise – Shumë kompani sot operojnë nën disa rregullatore të kontrollit.
Për kompanitë të cilat janë subjekt i këtyre lloji të rregulloreve, on-premise
është zgjidhje më e mirë pasi që të dhënat janë në një medis të izoluar dhe te
konfiguruar të jetë i tillë.

•

Cloud – Ndërrmarrjet që vendosin që të përdorin modelin e cloud-computing
duhet të rishikojnë nësë pjesët e integruara janë në pajtueshmëri me
rregullatore brenda industrisë. Të dhënat sensitive duhet të sigurohen, dhe
klientët, partnerët, dhe punëtorët duhet të kenë sigurinë e garantuar.

Pra në përgjithësi gjatë planifikimit dhe dizajnimit të sistemeve softuerike për zgjidhjen e
problemeve të ndryshme, padyshim duhet të analizohet se cila nga modelet është e
pershtatshme për të, mirpo megjithatë niveli i abstraksionit që ofrohet duke përdorur
shërbime të cloud është i jashtzakonshëm dhe largon shumë punë dhe procese komplekse për
ndërrmarrjet.
Pikat e cekura më lartë ndihmojnë në përzgjidhjen e modelit të përshtatshëm për organizatën
dhe tipin e problemit që synohet që të zgjidhet, mbi të cilat dallohen: siguria, rregullatoret,
shkallzueshmëria, shpejtësia, qendrueshmeria etj.

2.3.3 Amazon Web Services
Amazon Web Services (AWS), platforma cloud e ofruar nga Amazon, është bërë komponenti
më i rëndësishëm për shumicën e bizneseve gjigante. Për shkak të popullaritet, shërbimeve,
lehtësisë dhe cmimit, AWS është lider kur krahasohet me ofruesit të tjerë të shërbimeve cloud
si Microsoft Azure.
AWS përbëhet nga shumë produkte dhe sherbime që kanë të bëjnë me cloud-computing.
Amazon ofron produkte të ndryshme nga: serverët, rrjeti, hapësira për ruajtje të të dhenave,
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remote computing, email, platforma për zhvillim në mobile, dhe siguri. Të gjitha shërbimet
mund ti ndajmë në një nënkategori që përfshin tre produktet kryesore: EC2 (Elastic Compute
Cloud), që janë makinat virtuale te Amazon, Glacier, shërbim për ruajtje të të dhenave me
qmim të ulët, dhe S3 (Simple Storage Service), që është sistem i hapësirës në Amazon. Ka
disponueshmëri mjaft të lartë dhe posedon qendra të të dhënave (data centers) në 76 zona.
Shërbimet ndahen në zona në menyrë që perdoruesit të kenë sa më pak sa më pak vonesa
gjatë qasjes në të dhënat e tyre në cloud dhe gjithashtu për të sjellur më shumë siguri duke
ndarë lokacionet mbi të cilat të dhënat ruhen.

Figura 3 - Disa nga shërbimet cloud në Amazon Web Services
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2.3.4 Modelet në cloud
Kështu që të flasim për serverless-computing, fillimisht duhet pasur njohuri bazike rreth
cloud dhe zhvillimit kundrejt tij. Faktikisht në pjesët më lartë kemi një hyrje rreth cka do të
thotë që të zhvillosh në cloud, cfarë përparësi na ofron dhe cilat janë rastet tipike të zgjedhjes
së infrastrukturës për sistemet tona.
Cloud-computing është bërë pjesë esenciale e teknologjisë, duke na ndihmuar që të krijojmë
aplikacione dhe ti dorëzojmë tek përdoruesit me lehtësi. Sot, një ndër pjesët kryesore të
strategjisë në cloud është zgjedhja e shërbimit të përshtatshëm për ndërmarrjen tuaj.
Gjersa hulumtojmë opsionet, do të shohim zgjidhjet si IaaS (Infrastructure as a service), PaaS
(Platform as a service), SaaS (Software as a service), dhe terma të tjerë të ngjajshëm. Modeli
i shërbimit të cilin mund të zgjidhni varet nga infrastrukturen e disponueshme, stafi i IT-së,
shpenzimet, dhe sigurinë e nevojshme.
Të gjitha modelet ofrojnë abstraksion mbi shërbimet e ofruara, duke ia ofruar përdoruesve
një interfejs në mënyrë që të ketë interaksion dhe të menaxhojnë infrastrukturen reale të
zhvilluar në cloud. Të tri modelet më lartë, janë më të popullarizuarat dhe janë mjaft mirë të
organizuara për t’ju përshtatur nevojave të bizneseve, mirpo fokusi ynë do të jetë në modelin
FaaS (Function as a Service), model i ri, inovativ, mbi të cilin mundësohet ndërtimi i
aplikacioneve në serverless.

2.3.4.1 Infrastructure as a service (IaaS)
Me infrastrukturë si servis (IaaS), ofruesi i shërbimeve cloud ka pronësi dhe menaxhon
harduerin mbi të cilin ekzekutohet steku juaj i softuerit. Kjo përfshinë serverët, rrjetin, dhe
hapësirën e ruajtjes së të dhënave. Kjo mund të jetë një strategji e mirë për të ulur kostot e
operimit nëse vetëm vendoset që të mos blihet dhe menaxhohet infrastruktura e brendshme.
Sidoqoftë, ka ende shumë punë për ekipin e IT-së. Me modelin IaaS ekipi i IT menaxhon
sistemet operative, databazat, aplikacionet, funksionet, dhe të gjitha të dhënat e ndërmarrjes.
Si rezultat, me këtë model ka më shumë kontrol dhe fleksibilitet sesa me modelet e tjera. IaaS
është servis, që i mundëson ekipit të IT-së që të qaset në resurse përmes një API apo një
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paneli. Shembull konkret për IaaS është një instancë e makinave virtuale në AWS, e cila ju
lejon që të shtoni apo të zvogëloni kapacitetet e saj gjatë kohës. Kjo do të thotë që nevojitet
më pak angazhim për të (inicializim, konfigurimin, mirëmbajtje) dhe sjellë avantazh nëse
planifikohet që do të ketë ndryshime në të ardhmen e afërt.

2.3.4.2 Platform as a Service (PaaS)
Niveli tjetër i shërbimeve është Platform as a Service (PaaS). PaaS është e ngjajshme me
IaaS, përveç se në këtë model ofruesi i shërbimeve e jep dhe menaxhon edhe pjesën e sistemit
operativ dhe databazave. Kjo do të thotë më pak punë për ekipin e IT, që në anën tjetër tregon
qartë se mund të reduktohet pjesa e stafit të ekipës së IT-së. Sidoqoftë ekipi i IT-së është ende
përgjegjës për aplikacionet, funksionet dhe të dhënat.
PaaS i ofron zhvilluesve një platformë të thjeshtë, të zgjerueshme, për të ndërtuar
aplikacione. Nga ana e resurseve është poashtu e njëjtë me PaaS, d.m.th mund të blihen apo
të largohen resurset e infrastrukturës sipas nevojës. Gjithashtu për shkak se shumë përdorues
fundorë mund të qasen në sistemin softuerik në të njëjten kohë, PaaS ofron mekanizma për
koordinim dhe shkallzueshmëri sipas nevojës (nëse konfigurohet të ketë këtë sjellje). Kjo do
të thotë që nëse aplikacioni ka ngarkesa të larta për shkak të trafikut apo nevojës për procesim
më të lartë, sistemi automatikisht shkallëzohet që t’iu përshtatet nevojave procesuese.
Shembull konkret i PaaS në Amazon është AWS Elastic Beanstalk.

2.3.4.3 Software as a Service (SaaS)
Përfundimisht, Software as a Service (SaaS) ofron më së shumti mbështetje dhe është modeli
më i thjeshtë për dorëzim të softuerit tek përdoruesit fundorë. SaaS mund të ekzekutohet në
arkitektura të ndryshme, në të cilën një instancë e softuerit mund t’iu shërbejë shumë
përdoruesve. Në formë tipike, produktet e SaaS nuk përfshijnë shkarkim dhe instalim, duke
i kusyer kohë përdoruesve për menaxhimin e azhurnimit të softuerit. Krejt cfarë përdoruesi
fundor është përgjegjës janë të dhënat e tyre. Llogaritja e shpenzimeve për SaaS bazohet në
faktorë si: numri i përdoursve, koha e përdorimit, sasia e të dhënave të ruajtura, dhe numri i
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transaksioneve të procesuara. Ky model përfshin pjesën më të madhe të tregut në cloudcomputing.
2.3.4.4 Function as a Service (FaaS)
Function as a Service (FaaS) është një model tjetër i cloud-computing që ju lejon që të
ekzekutoni kodin si kundërpërgjigje ndaj ndonjë ngjarje, pa e menaxhuar infrastrukturën
komplekse që zakonisht asocohet me ndërtimin dhe lansimin e aplikacioneve në arkitekturen
e mikroserviseve. Me FaaS, hardueri fizik, makinat virtuale, sistemi operativ, dhe veglat të
cilat nevojiten që të menaxhojnë ueb serverin, të gjitha menaxhohen nga ofruesi i shërbimeve
të cloud. Kjo e lejon ndërmarrjen, respektivisht ekipin e zhvillimit që të fokusohen në
shkruarjen e kodit burimor, në vend që të mendohet për infrastrukturën apo pjesen ku kodi
do të ekzekutohet pasi që të lansohet publikisht. Për këtë lloj të modeli do të bisedohet
thellësisht në pjesën 2.4 të këtij kapitulli.

2.4 Function as a Service (FaaS) në AWS
Në pjesët më lartë u diskutuan shkurtimisht koncepte të tilla si: arkitektura dhe organizimi i
softuerit, cloud-computing dhe infrastruktura prapa saj dhe modelet në cloud. Këto paraqesin
parakushtet bazike për zhvillimin e aplikacioneve në modelin FaaS. Pjesa në vijim do të jetë
zhytje e thellë në modelin FaaS dhe sqarimin e komponenteve të ndërlidhura me këtë model
gjatë zhvillimit të sistemeve reale dhe sfidat gjatë zhvillimit të aplikacioneve në këtë model.
Hostimi i një softueri apo një sistemi të softuerëve në internet zakonisht kërkon sigurimin
dhe menaxhimin e makinave virtuale apo serverëve fizikë, dhe me to edhe menaxhimin e
sistemit operativ dhe serverave të uebit, mirëpo me FaaS, hardueri fizik, makinat virtuale,
sistemi operativ, dhe veglat të cilat nevojiten që të menaxhojnë ueb serverin, të gjitha
menaxhohen nga ofruesi i shërbimeve të cloud.
Gjithsesi edhe pse tingëllon mjaft thjeshtë dhe është, ekzistojnë shumë parakushte të cilat
duhet të plotsohen për ndërtimin e aplikacioneve të cilat janë të sigurta, shpejta, të
ndryshueshme dhe që plotësojnë kërkesat e infrastrukturës në cloud. Parakushtet përfshijnë
njohjen bazike të koncepteve në cloud dhe zhvillimit kundrejt tij, komponentet që përdoren
gjatë zhvillimit, dhe në përgjithësi, ciklit të zhvillimit në këtë model. Në këtë punim zhvillimi
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dhe sqarimi i këtyre komponenteve do të jetë në AWS, mirpo konceptet e njejta aplikohen
dhe implementohen edhe në ofrues tjerë të shërbimeve në cloud.
2.4.1 Faas Vs Serverless
Serverless dhe FaaS shpesh janë ngatërruar me njëra tjetren, mirëpo e vërteta është që FaaS
është vetëm një nëngrup, apo formë e serverless. Serverless është e fokusuar në të gjitha
kategoritë e shërbimeve, si në computing, hapësirë, menaxhment, mesazhe, api gateway, etj,
ku konfigurimet, menaxhimi, dhe pagesa për serverë është e fshehur nga përdoruesi fundor.
FaaS, në anën tjetër, gjersa ndoshta pjesa qëndrore në arkitekturat serverless, është e fokusuar
në event-driven arkitekturë në të cilën kodi i aplikacionit, kontejnerët, ekzekutohen vetëm në
kundërpërgjigje te ndonjë ngjarje që mund ta shkrep atë funksion.

2.4.2 Aplikacionet serverless në AWS dhe organizimi i infrastrukturës
Faktor interesant që e trajton dallimin e këtij modeli me zhvillimet tradicionale të
aplikacioneve është pasi që pas fillimit të zhvillimit të aplikacioneve në këtë model, në
përgjithësi integrimi me shërbime të tjera të cilat ekzistojnë në cloud është shumë i lehtë. Në
aplikacionin “oion” që është përdorur për demonstrim në këtë punim, kemi shembull kur
aplikacionit i nevojitet të lexojë në një fajll të caktuar dhe pastaj të krijojë një REST endpoint
që të ekspozojë të dhënat tek klienti që e konsumon këtë API. Shembull tjetër mund të jetë
njoftimi përmes email apo mesazh në numër të telefonit, për ndonjë arsye të caktuar. Kështu
në këto raste, si zhvillues, mendimi parë është që të shikohet për sisteme të palëve të treta të
cilat ofrojnë shërbime të tilla si: hapësirë për ruajtje të fajllave, njoftim me email dhe sms,
etj. Integrimi me këto servise shpesh është një punë e mundimshme për zhvilluesin, e që
shpesh rezulton që nuk është i besueshëm, dhe nuk ka përkrahje për kërkesa më specifike.
Mirpo me përdorim të cloud, integrimi është i lehtë, pasi që keto shërbime ekzistojnë në
cloud, dhe integrimi bëhet vetëm duke përdorur API specifike të shërbimit. Poashtu pasi që
veq po përdorni shërbime të cloud, çmimi për integrimin e ketyre shërbimeve të tjera, dhe
shërbimeve që janë të detyrueshme nga ofruesi i shërbimeve, është shumë i arsyeshëm.
Në kërkesa minimale, për të krijuar një back-end në model serverless, ju duhet të përdorni
shërbimin S3 (Simple Storage Service), Lambda shërbim që e mundëson serverless në AWS
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dhe shërbime të tjera si SNS që nevojitet për të dërguar mesazhe. Kështu edhe në këtë
skenario shohim edhe një lehtësim nga ana e zhvillimit kur përdorim gjithqka nga shërbimet
e cloud, pa shfrytëzuar aplikacione të palëve të treta (jashtë cloud) për kryerjen e këtyre
funksioneve. Pra në skenar të thjeshtë aplikacioni paketohet në zip fajll, dhe më pas
ngarkohet në S3. Pas ngarkimit në S3, duhet të krijohet një funksion lambda, i cili do të
ekzekutojë kodin e paketuar së bashku me libraritë që i nevojiten. Më pas jepet një referencë
e funksionit se ku do ta gjejë kodin për ekzekutim (S3). Ndërlidhja e këtyre dy shërbimeve e
kompleton ciklin për zhvillimin e një aplikacioni serverless, mirpo jashta kësaj gjithmonë
duhet të ketë një ngjarje që e shkrep ekzekutimin e këtij funksioni, përkatësisht të kodit
burimor të ngarkuar në S3.

Figura 4 - Arkitektura e serverless në AWS

Në figurën 4, shihet infrastruktura në të cilën ekzekutohet sistemi i aplikacioneve të
serverless në cloud. Si tërësi shihet përdorimi i shërbimeve të cloud si: API Gateway për
ridirektimin e kërkesave, Lambda për ekzekutimin e funksioneve, S3 për paketimin dhe
uploadimin e kodit, dhe RDS si databazë relacionare. Të gjitha këto integrohen lehtë për të
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krijuar një sistem të besueshëm dhe të sigurtë në parim. Në pjesën në vazhdim do të
diskutohet në hollësi për këto shërbime pasi që janë esenciale në ndërtimin e aplikacioneve
serverless.
2.4.3 Shërbimet kryesore në ndërtimin e aplikacioneve në serverless
Gjatë zhvillimit të aplikacioneve serverless, gjithqka është e bazuar në cloud, apo surgjerohet
të përdoren shërbimet të cilat janë relevante, dhe jo shërbimet jasht saj. Kështu, për zhvillim
në arkitekturën serverless në AWS, disa nga shërbimet esenciale janë: Lambda, API
Gateway, S3, RDS/DynamoDB, etj. Për këto shërbime do të diskutohet më hollësisht në
vijim.

2.4.3.1 API Gateway
Në kapitujt më lartë kemi diskutuar që një aplikacion serverless duhet të ketë ngjarje të cilat
bëjnë që kodi që mbështillet brenda funksionit të ekzekutohet. Përveq ekzekutimit direkt të
një funksioni, ngjarje të tjera të cilat përfshihen në këtë listë janë: HTTP kërkesat, ndryshimet
në S3, API Gateway, SNS etj. Kështu aplikacioni “oion” paraqet një back-end shërbim i cili
ekspozon API endpoint për të ju qasur dhe aksesuar të dhënat. Me këtë nënkuptohet që
aplikacioni ynë ekspozon API, të cilat pas ngarkimit në AWS Lambda, duhet të aksesohen
nga jashtë. Një formë direkte për të aksesuar endpointat është duke bërë kërkesa direkt në
URI të gjeneruar nga CloudFront. Mirpo meqë vetë natyra e funksioneve është që të jenë
event-driven atëherë është më mirë të përdoren ngjarjet të cilat bëjnë që funksioni të
ekzekutohet. Poashtu kërkesa ndryshon kur funksioni duhet që të jetë i disponueshëm për
publikun, duke ofruar një pikë hyrese për aplikacionin tuaj. Kjo është pika ku API Gateway
vie në lojë, dhe mundëson krijimin dhe menaxhimin e REST API-ve.
API Gateway është shërbim që qendron në mes të shërbimeve të backend të API-të dhe
përdoruesve të API-të, duke trajtuar të gjitha kërkesat HTTP tek endpointat e API-të, dhe
duke i ridirektuar ato në shërbim e caktuar që supozohet që të trajtojë kërkesen. Në përgjithësi
ofron një grumbull të mjeteve që ndihmojnë zhvilluesit që të menaxhojnë API-të dhe
mapimin e definicioneve të tyre me shërbimet e back-end. Poashtu mund të gjenerojë API
vetëm përmes skemës së rekomanduar që shfrytëzohet për dokumentim të tyre.
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Shërbimi i cloud API Gateway integrohet mjaft lehtë me shërbime të tjera si: Lambda, SNS,
IAM, dhe Cognito. Këto integrime mundësojnë authentikim dhe autorizim të menaxhuar,
poashtu edhe monitorim mbi API-të të cilat i kemi publikuar.
2.4.3.1.1 Pse API Gateway në serverless
Gjatë zhvillimit në modelin serverless, API Gateway është pika e cila në një formë i lidhë
definicionet e API me funksionet serverless. Aftësia e shkrepjes së një funksioni serverless
direkt si përgjigje ndaj një kërkese HTTP në këtë pikë, është arsyeja kryesore pse ky shërbim
është shumë i rëndësishëm; ndihmon në krijimin e një arkitekture reale serverless që është e
bazuar në përgjigje ndaj ngjarjeve, pra event-driven. Kur përdorim API Gateway së bashku
me servise të tjera të AWS, mund të ndërtojmë një ueb aplikacion komplet pa menaxhuar
asnjë server. Kjo në përgjithësi sjell avantazh të modelit dhe arkitekturës serverless si në:
zgjerueshmëri, menaxhim ,kosto të ulët, dhe shpejtësi të lartë.
Jashtë krijimit të një arkitekture të pastër dhe ofrimin e veglave për menaxhim të API-ve,
përdorimi i API Gateway për të krijuar HTTP API ofron benefite si:
•

Mapimi i kërkesave HTTP tek funksionet specifike – Lidhja e HTTP endpointave tek
funksionet është proces i drejtpërdrejt me API Gateway, duke larguar nevojen e
përdorimit të serverit të API.

•

Përdorimi i shumë mikroserviseve për të shërbyer të njejtën API – API Gateway e
bën të lehtë mundësinë e integrimit të shumë funksioneve serverless, që ekspozojnë
pjesë të ndryshme të API-së. Kjo do të thotë që ju mund të enkapsuloni
funksionalitetin më mirë, dhe të ndani logjiken e API-të në shumë pjesë. Tjetër
benefit është që mund të ndryshoni funksionin, pa ndryshuar asgjë në shtresen e API.

•

Kursimin e kohës në integrime – API Gateway mundëson që të krijoni një sistem për
autorizim dhe authentifikim duke përdorur Cognito dhe Lambda authorizues pa
pasur nevojë që të krijoni logjikën për funksionalitet të tillë. Poashtu monitorimi i
funksioneve është automatik, duke integruar CloudWatch që shërben për debug dhe
kërkimin e shkrimeve (logs) të cilat gjenerohen nga funksionet. Kjo iu mundëson
zhvilluesve që të fokusohen në shkrimin e kodit burimor, në vend që të mendohet se
si të krijohen funksionalitete të cilat janë të njohura dhe që mund të integrohen duke
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përdorur praktikat më të mira në cloud. Poashtu sjell lehtësi në gjetjen e problemeve
apo marrjen e statistikave nga funksionet që ekzekutohen në cloud.
2.4.3.2 Lambda
Më lartë diskutuam për AWS API Gateway dhe se si luan rol kyq në ndërtimin e
aplikacioneve në serverless. Pamë që API Gateway ridirekton kërkesat drejt funksionit tonë
që supozohet të kryerjë logjikën e ekzekutimin të kodit. Kodi burimor së bashku me paketat
dhe libraritë e tjera duhet të zhvendosen në një funksion lambda në mënyrë që të ekzekutohet.
Mirpo cfarë është shërbimi i Lambdas në AWS?
AWS Lambda është severless computing shërbim i ofruar nga AWS. Zhvilluesit krijojnë
funksione Lambda, të cilat janë të supozuara që të ekzekutohen për një lloj teknologjie të
caktuar, p.sh Python, dhe i ngarkojnë ato tek ky shërbim, që ekzekuton dhe mirëmban në
mënyrë efikase. Lambda funksionet mund të performojnë cfarëdo lloji të detyrave nga faqet
e uebit e deri tek API që lidhen me shërbime të tjera në cloud.
Koncepti i serverless i referohet ekzekutimit të pjesëve të kodit pa menaxhuar serverët.
Lambda është shërbim i automatizuar, që kujdeset për të gjithë infrastrukturën për
ekzekutimin e softuerit, mirpo kjo nuk do të thotë që serverët nuk ekzistojnë; do të thotë që
e gjithë pjesa e serverëve, sistemeve operative, rrjetit, dhe e gjithë pjesës tjetër të
infrastrukturës menaxhohet nga ofruesi i shërbimeve.

2.4.3.2.1 Si funksionon Lambda?
Secili Lambda funksion paketohet dhe ekzekutohet brenda ekosistemit të tij. Kur një funksion
krijohet, Lambda paketon dhe e ekzekuton në një kontejner të ri që gjindet në një
infrastrukturë të përbashkët të ofruar nga AWS. Para se funksioni të fillojë ekzekutimin, i
alokohet sasia e nevojshme e resurseve harduerike si RAM memorie dhe CPU. Pas
perfundimit të ekzekutimit të funksionit llogaritet kosto e shpenzimit për kohën të cilën
funksioni ka shfrytëzuar resurse. Një nga atributet kryesore që e dallon arkitekturën e
Lambda-së është që shumë instanca të të njëjtit funksion, apo funksioneve të ndryshme që i
takojnë një llogarie të njëjtë në cloud, mund të ekzekutohen në mënyrë konkurente, dhe në
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fund faturohet vetëm koha dhe resurset të cilat funksioni ka përdorur gjatë asaj kohe. Kjo e
bën AWS Lambda, një opsion të veqantë për aplikacione në cloud.
2.4.3.2.2 Pse Lambda në arkitekturën serverless
Gjatë ndërtimit të aplikacioneve në arkitekturën e serverless, Lambda është një ndër
kandidatët kryesorë për të ekzekutuar kodin e aplikacionit. Në formë tradicionale për të
kompletuar një serverless aplikacion për nga komponentet nevojiten:
•

Një shërbim për komputim

•

Një shërbim për bazë të dhënave

•

dhe një shërbim që menaxhon kërkesat HTTP

Lambda mbulon pikën e parë të kërkesës, për shërbim për komputim, kurse integrimi i lehtë
me shërbime të tjera si API Gateway, RDS, S3 formon bazën për ndërtimin e aplikacioneve
në këtë model. Poashtu Lambda mbështet shumicën e teknologjive për zhvillim, dhe si e tillë
ofron mjedisin për zhvillim në atë platformë, p.sh nëse zgjedhim që si teknologji të përdorim
Python, atëherë konfigurimi i funksionit do të jetë i tillë që të mbështesë teknologjinë dhe
varësitë e tjera që nevojiten për ekzekutimin e kodit.
Disa nga benefitet që vlenë të ceket në lidhje me Lambda dhe shfrytëzimin e këtij shërbimi
në cloud janë:
•

Paguaj sipas përdorimit – Në këtë shërbim paguhet vetëm koha dhe resurset gjatë
kohës që funksioni ka qenë në ekzekutim

•

Zgjerim automatik – Lambda krijon instanca të tjera sipas kërkesës së resurseve. Pra
nuk ka nevojë që të vendoset ndonjë rregull e caktuar se si duhet të ndodhë
zgjerueshmëria në resurse, gjithqka menaxhohet nga ofruesi i shërbimit.

•

Integrim i lehtë me shërbime të tjera në AWS – Integrohet lehtë me shërbime të tjera
në AWS si DynamoDB, API Gateway, S3, etj.

2.4.3.2.3 Layers në funksionet Lambda
Pasi që funksionet Lambda kanë kufizime në madhësi, është shumë me rëndësi që paketimi
i funksionit të bëhet vetem me libraritë dhe kodin e nevojshëm për të. Kështu në Lambda,
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ekziston mundësia e shtimit të shtresave të cilat mund të lidhen me funksionet që janë në
cloud. Kështu lambda është një arkiv që përmban kod, librari të palëve të treta, apo ndonjë
komponentë relevante që nevojitet për ekzekutimin e kodit në funksion. Kur një shtresë
përfshihet në funksion, atëherë e gjithë përmbajta që ekziston ekstraktohet në ekosistemin e
funksionit, që do të thotë bëhet pjesë e tij. Në përgjithësi në Lamba mund të përfshihen deri
në pesë shtresa për funksion, mirpo duhet gjithmonë të monitorohet madhësia e funksionit
duke i përfshirë kodin burimor dhe shtresat.
Shtresat ruhen në cloud dhe mund të perdoren sipas nevojës, duke specifikuar vetëm
resoursin dhe versionin e tij. Një shtresë mund të u takojë një apo më shumë funksioneve.
Kryesisht përdorimi i shtresave gjatë zhvillimit të aplikacioneve në serverless ndihmon në
ngarkimin më të shpejtë të funksioneve në cloud, pasi që në vend që ti paketojë secilën herë,
pjesa e kodit apo librarive, merret direkt nga cloud si referencë.
Krijimi i shtresave në AWS Lambda, është proces i thjeshtë dhe i drejtëpërdrejtë. Gjatë
krijimit të tyre duhet të caktohet mjedisi në të cilën supozohet të integrohet, p.sh Python, dhe
më pas të specifikohen versionet që mbështeten, kurse më pas duhet të ngarkohet cka do që
mendohet që të përfshihet si shtresë në formatin ZIP, që mund të jetë ngarkim i drejtpërdrejtë
apo ndonjë referencë nga S3.

2.4.4 Paternat e arkitekturës serverless në AWS
Në përgjithësi zhvillimi i aplikacioneve në serverless është i lehtë për shkak të menaxhimit
të infrastrukturës dhe pjesëve të tjera që lidhen me aplikacionin nga ofruesi i shërbimeve,
mirëpo zgjedhja dhe dizajnimi i një arkitekturë që është e kuptueshme, lehtë e ndryshueshme
dhe e sigurtë, është përsëri sfidë gjatë zhvillimit në cloud. Kështu në përgjithësi nuk ekziston
ndonjë rregull strikte që ndalon zhvilluesit dhe inxhinerët në përzgjedhjen e një arkitekture
të caktuar, pra inxhinerët dhe zhvilluesit janë të lirë në zgjidhjen e arkitekturës së
përshtatshme për problemin e tyre. Në vazhdim do të diskutohen tre paterna, që renditen nga
paterni më i thjeshtë e deri tek paterni më i avancuar në serverless. Duhet ta kemi të qartë që
asnjë model nuk është më i mirë se modeli tjetër, thjeshtë duhet të përdoret paterni që është
i përshtatshëm për zgjidhjen e problemit të caktuar. Paternat në vijim trajtojnë rastet e
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zhvillimit të aplikacioneve një funksionale, mikroserviseve, dhe rastet për zhvillimin e
aplikacioneve që kanë back-end dhe front-end.
2.4.4.1 Paterni I
Përfshinë modelin më të thjeshtë të zhvillimit të aplikacioneve në serverless. Në ekosistemin
e AWS ndodhen shërbimet si API Gateway, funksionet, dhe jo detyrimisht ndonjë shërbim
për ruajtjen e të dhënave. Në këtë model ekziston zakonisht një shërbim i back-end ku API
Gateway luan rolin e një proxy për funksionet në Lambda. Funksionet thirren nga ngjarjet që
ndodhin në API Gateway në formë sinkrone, dhe të dhënat merren nga ndonjë shërbim i
jashtëm apo nga ndonjë shërbim për bazë të të dhënave nga AWS. Edhe pse thirrjet në API
Gateway janë sinkrone, shërbimi ofron caching, limit të thirrjeve HTTP, etj. Në këtë model
një funksion lambda kryen të gjithë logjikën e aplikacionit, që në raste më komplekse nuk
preferohet pasi që gjithmon synohet që të arrihet principi ku një funksion të kryejë vetëm një
punë.

2.4.4.2 Paterni II
Ka raste kur logjika e aplikacionit apo sistemit, synohet të ndahet në pjesë më të vogla, më
të menaxhueshme, të cilat poashtu ndryshohen më lehtë. Kjo ka të bëjë me dizajnimin dhe
zhvillimin e serviseve më të vogla, të cilat janë plotësisht të ndara nga njëra-tjetra, mirpo që
në princip bashkpunojnë që të përfundojnë një proces nga ana biznesore. Në këtë model
zhvillimi mund të thuhet që është më i lehtë, pasi që secili funksion kryen ekzakt një punë,
mirpo sfida rritet kur sistemi si tërësi duhet të vendoset në një mjedis të aksesueshëm nga
përdoruesit.
Kështu në këtë model si zgjidhje e këtij problemi është shpërndarja e serviseve në të njëjtin
domain, mirëpo të ketë dallim në URL, p.sh shërbimi për përdorues tek domain.com/userservice, kurse shërbimi për punëtorë tek domain.com/employee-service, gjë që mundësohet
nga API Gateway, duke mapuar URL me shërbimin e caktuar në Lambda.
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2.4.4.3 Paterni III
Ky patern është më i avancuari i cili mund të sigurojë pjesen e API të hostuar nga back-end
dhe pjesen statike të aplikacionit të ngarkuar në S3. API Gateway mund të përdorë funksione
që shërbejnë për autorizim, apo Cognito për menaxhim të përdoruesve, kurse nga ana e frontend përsëri mund të përdoren funksione të cilat sigurojnë përmbajten statike të ekspozuar nga
CloudFront dhe S3. Për këtë, Lambda@Edge, është një karakteristikë që kur kombinohet me
CloudFront, mund të sjellë disa veqori interesante që kanë të bëjnë me sigurinë e pjesës së
front-end. Kjo paternë është vizualizuar në figurën 5, dhe tregon më shumë rreth ndërlidhjes
së këtyre komponenteve me njëra tjetrën.

Figura 5 - Paraqitja e arkitekturës sipas paternit III

23

3

DEKLARIMI I PROBLEMIT

Në kapitujt më lartë u diskutuan dhe shtjelluan format e zhvillimit të softuerit dhe trendet që
kanë qenë dhe janë sot në botën e teknologjisë informative. U diskutua për mënyrat e
dizajnimit të sistemeve softuerike në përgjithësi dhe zhvillimit të softuerit në cloud, dhe pse
ky lloj i zhvillimit është më i popullarizuar sot. Folëm për arkitekturën e softuerit dhe dizajnin
e tij, që vie eventualiasht me analiza të tjera, që kanë të bëjnë me infrastrukturën ku kodi
burimor ekzekutohet. Rrjedhimisht treguam se pse zhvillimi në cloud është më i
popullarizuar se modelet e centralizuara, ku IT merret me menaxhimin e infrastrukturës,
sistemit operativ, rrjetave, komunikimeve, disponueshmërisë, etj, dhe mësuam se edhe pse
zhvillimi në cloud sjell avantazhe të mëdha në zhvillim dhe pjesë tjera relevante, duhet
gjithmonë të ketë një plan që definon problemin që dëshirojmë të zgjedhin, dhe në bazë të
asaj të zgjidhet modeli më i përshtatshëm për të zgjedhur problemin, d.m.th cloud apo onpremise. Ky ishte dallimi i parë i analizës së zhvilluar që ka të bëjë me perzgjedhjen e
infrastrukturës nga pika më e lartë e abstraksionit. Jashta kësaj, pasi që ky punim është që të
trajtojë pjesen e zhvillimit në cloud dhe jo on-premise, hulumtimi dhe sqarimi u drejtua në
modelet e cloud, ku në pika të shkurta u treguan modelet Iaas, SaaS, PaaS dhe FaaS, dhe më
pas shtjellimi i mëtutjeshëm i kësaj të fundit.
Zhvillimi i softuerit sot nuk është një ndër problemet më të mëdha, edhe pse gjithmonë
kërkohet të zhvillohen softuerë më kompleksë që zgjidhin probleme më komplekse. Sot sfida
është të kemi sisteme të qëndrueshme, të lira në kosto, të zgjerueshme e të sigurta. Kjo
përfshin analizën e detajuar të modeleve që ekzistojnë në fushën e inxhinierisë softuerike,
dhe përzgjedhjen më efektive të një modeli që zgjidh problemin e caktuar. Në modelet e
treguara më lartë që ekzistojnë në cloud, secili model ofron mjetet dhe metodologjitë për
zhvillim të softuerit, kurse ne si inxhinerë duhet të vendosim se cili model më së shumti i
përgjigjet problemit që ne dëshirojmë të zgjidhim, që zakonisht është rrjedhojë e përgjigjeve
në pyetjet e mëposhtme:
•

Sa ka resurse në IT (njerëz dhe ekspertizë)?

•

Sa ka buxhet në zhvillim dhe mirëmbajtje të infrastrukturës?

•

A planifikohet të zgjerohet më shumë?

•

A është siguria pika kyqe e sistemit softuerik?
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Zhvillimi në cloud, edhe pse është në modelin paguaj aq sa përdorë, shpesh di të jetë me
kosto të lartë për shkak që aplikacioni juaj tenton të zgjerohet më shumë për shkak të
mbigarkesave, gjë që ekipi i IT mund ta konfigurojë që të ndodh automatikisht, apo mund të
shtohet manualisht ndonjë instancë tjetër që shton fuqinë kompjuterike mbi aplikacionin
tonë. Në shumicën e modeleve në cloud, kur dëshironi që softuerin ta bëni publik, zakonisht
zgjedhni një nga modelet, kurse cfarë ndodh në prapaskenë është që në bazë të konfigurimeve
tuaja, ofruesi i shërbimeve krijon makina virtuale mbi të cilat ekzekutohet kodi. Këto makina
virtuale janë mjaft të shpejta, mund të zgjerohen, apo të shtohen makina të reja mjaft shpejtë.
Mirëpo, këto makina qëndrojnë pothuajse gjatë gjithë kohës të ndezura (në shërbim), dhe pati
apo nuk pati trafik, ato do të shpenzojnë resurse harduerike dhe softuerike, të cilat më vonë
kalkulohen në qmim në cloud.
Me rritjen e sistemit softuerik dhe me shtimin e trafikut në të, afektohet në formë direkte
performanca e aplikacionit. Kështu aplikacioni në formë që të mund të përballojë këto
kërkesa, ose duhet të shtohet fuqia kompjuterike, d.m.th makina ku softueri po ekzekutohet,
apo softueri të ndahet në shërbime të vogla (mikroshërbime) të cilat ekzekutohen të pavarura
nga njëra tjetra. Forma e parë, nuk është një ndër zgjidhjet më të preferueshme sot, pasi që si
model arkitektonik, është shumë më i vështirë të ndryshohet si rrjedhojë e vartësive të
moduleve brenda aplikacionit, kurse modeli i dytë, zhvillimi në mikroshërbime, është model
më i preferuar, pasi që ndryshimet mund të ndodhin më lehtë dhe afektojnë vetëm shërbimin
që kryen punë të caktuar. Mirpo edhe tek ky model, kosto dhe kompleksiteti në zhvillim di
të jetë i lartë, për shkaqe të monitorimit, ndërkomunikimit me shërbime, performancës, etj.
Në modelin FaaS, metodologjia ngjanë me mikroserviset. Në arkitekturën e serverless,
gjithmonë synohet që aplikacioni të ndahet në funksione (pjesë të vogla të kodit) që kryejnë
vetëm një punë. Kështu le të themi që kemi një ueb-shërbim, dhe si funksione që mund të
shpërndahen në cloud mund të jetë secili endpoint i REST API veçmas. Kjo e mban
aplikacionin mjaft të organizuar, të shpejtë, dhe ruan koston operuese në nivel të
jashtëzakonshëm. Kështu secili endpoint shkrep një funksion, të cilit më pas do ti alokohen
resurset harduerike dhe softuerike të nevojshme për të ekzekutuar logjikën e kodit.
Sigurisht pas fazës së dizajnimit në softuer, fazë pasuese është pjesa e implementimit. Në
serverless me Lambda, funksionet mund të zhvillohen dhe ekzekutohen në cloud në pothuajse
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të gjitha gjuhët e larta programuese. Kjo pasi që ofruesi i cloud shërbimeve, ofron mjedise të
ekzekutimit për secilen gjuhë, duke përkrahur të gjitha libraritë që duhet ti ketë, dhe poashtu
e para përgaditur me sistem operativ. Edhe pse zhvillimi në FaaS, respektivisht serverless
duket si model i shkelqyeshëm për shumë raste të përdorimit, ka kufizime dhe pjesë të
vështira për ti menaxhuar. Kështu në këtë punim do të tregohen përparësite dhe mangësitë e
zhvillimit të aplikacioneve në arkitekturen serverless (serverless-computing). Do të sqarohen
problemet që kanë të bëjnë me paketimin e aplikacionit, komunikimin, konfigurimet, koston,
dhe përdorimin e frameworkëve që shërbejnë për lehtësimin e proceseve që kanë të bëjnë
nga fillimi i zhvillimit të një aplikacioni në serverless, deri tek koha kur aplikacioni është i
gatshëm për përdorim. Projekti oion, është i ndërtuar nga dy funksione, ku në parim janë të
shërbime të ndryshme, njëra që mirret me operacionet për përdorues, oion-user, dhe shërbimi
tjetër që mirret për operacionet për punëtorë, oion-employee. Të dy shërbimet janë të
ndërtuara në mënyrë që të prekin problemet që ndodhin gjatë rrugës në zhvillimin e
aplikacioneve serverless, që kanë të bëjnë me trajtimin e sigurisë, limiteve, performancës,
etj, dhe rrugët që duhet marrë për zgjidhjen e këtyre problemeve.
Të dy aplikacionet kryejnë disa llogaritje të brendshme, dhe disa që kanë të bëjnë me lexim
nga një burim i jashtëm. Më pas ekspozojnë REST API endpoint, për tu qasur të dhënave dhe
për të bërë test nëse shërbimi po funksionon sipas pritshmërive. Poashtu do të ketë ndarje të
mjediseve në të cilat funksioni ekzekutohet, një i cili shërben për testime gjatë zhvillimit të
aplikacionit, dhe tjetri që shërben kur aplikacioni do të ofrohet për përdoruesit, dhe do të
sqarohet se si bëhet kjo në serverless. Gjithashtu, krahas kësaj të fundit, konfigurimi dhe
asocimi i domeinit për secilin funksion dhe mjedis të aplikacionit. Projekti është i ndërtuar
duke përdorur gjuhën programuese Python dhe si framework per ueb Flask.
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METODOLOGJIA

Qëllimi i këtij punimi është analiza në detaje të modeleve në cloud, më saktësisht modelit
FaaS dhe implementimit të aplikacioneve në serverless. Më tutje të përcaktohet se si dhe kur
të përdoret cili model, dhe avantazhet e disavantazhet e sëcilit model. Përmes metodës
hulumtuese do të behet analiza për modelet ekzistuese në cloud, dhe më thellësisht i FaaS
dhe serverless. Hulumtimi vazhdon në praktikat më të mira gjatë zhvillimit në serverless, dhe
problemet gjenerale të cilat ekzistojnë, pasi që në përgjithësi ka kufizime, dhe si bëhet
zgjidhja e tyre. Më pas do të tregohet në thellësi secili komponent gjatë zhvillimit të
aplikacioneve në serveless në Python dhe Flask, ku do të përcillen hapat nga pjesa e
konfigurimeve që nevojiten për serverless, duke përdorur serverless frameworkun, e deri tek
krijimi i API dhe komunikimet e shërbimeve me njëra tjetra.
Më tutje, gjatë zhvillimit të këtyre shërbimeve, qëllimisht do të krijohen raste që janë të
vështirë të menaxhueshme, vetëm që të tregohen problemet që ndodhin dhe cilat do të jenë
hapat për zgjidhjen e tyre. Në këto probleme kemi kryesisht pjesë që i takojnë fushës së
sigurisë në cloud, madhësisë së projektit, paketimit, menaxhimit të mjediseve ku kodi
ekzekutohet dhe domeineve. Secila pjesë e implementimit të aplikacioneve do të shqyrtohet
me grafet e kodit, dhe më pas do të tregohet në hollësi për funksionalitetin e secilës pjesë.
Për zhvillimin e aplikacioneve në serverless është përdorur Flask dhe Serverless framework,
që shërben për të gjithë fazat e softuerit, nga zhvillimi, testimi, sigurimi, e deri tek vendosja
e aplikacionit në mjedis real.
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Në këtë kapitull fillimisht do të diskutohet në pika të shkurta për Serverless dhe Flask
framework-ët, dhe më pas do të bëhet përshkrimi i zhvillimit të API në Flask, dhe në hollësi
për konfigurimet e nevojshme për krijimin e aplikacioneve në serverless.

5.1 Serverless framework
Serverless është një framework i ndërtuar në Node.js, i cili shërben për ndërtimin e
aplikacioneve në formë të shërbimeve, që ekzekutohen si përgjigje nga ndonjë ngjarje, ofron
zgjerim automatik, dhe që mbështet modelin paguaj sa përdorë. Në përgjithësi, përdorimi i
këtij frameworku redukton punën që nevojitet për të menaxhuar aplikacionet, gjë që i lejon
zhvilluesit të fokusohen më shumë në logjikë të kodit.
Ky framework përdorë shërbimet e cloud të cilat janë event-driven, të tilla si AWS Lambda,
Google Cloud Functions, e të tjera. Eshtë një vegël CLI, që ofron strukturë të projektit,
automatizim të proceseve, dhe praktikat më të mira që kanë të bëjnë me zhvillimin dhe
shperndarjen e aplikacioneve të arkitekturës serverless në internet. Krahas veqorive që
ofrohen vetë nga framework, shumë lehtë mund të zgjerohet për funksione të tjera përmes
plugin-ave që ekzistojnë në internet (Serverless.com, 2021).

5.2 Flask framework
Flask është një ueb framework, apo në përgjithësi një modul i Python, që i lejon zhvilluesit
të ndërtojnë ueb aplikacione në mënyrë më të lehtë. Nuk përmban ndonjë librari shtesë të
jashtme, është shumë minimal, dhe si i tillë jep shumë mundësi eksperimentimi. Eshte i
bazuar në WSGI që shërben si interfejs ndërmjet ueb aplikacioneve dhe ueb serverit, dhe
Jinja për të realizuar template. Në përgjithësi, përkundër framework-ave të tjerë si Django,
Flask është shumë pythonic. Poashtu është lehtë për ta mësuar pasi që nuk ka shumë
karakteristika të përfshira kur instalohet dhe bëhet i gatshëm për përdorim. Me
mirkoframework më shumë kuptojmë pjesën që framework-u është në parim shumë i thjeshtë
mirpo që lehtësisht mund të zgjerohet dhe të integrohet me pjesët tjera të kodit. Ju si zhvillues
mund të merrni të gjitha vendimet si: cfarë databaze të perdoret, a dëshironi ORM, etj.
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5.3 Zhvillimi në serverless me Flask dhe Serverless
Për zhvillimin e ueb aplikacioneve kemi përdorur frameworkun e Python për ueb, Flask,
kurse për menaxhimin e shumë punëve që kanë të bëjnë me konfigurime dhe përgaditje të
aplikacionit për ta vendosur në mjedis real, kemi përdorur Serverless Framework.
Kështu kur flitet për ndërtimin e aplikacioneve në serverless, në të vërtet, nga pjesa e backend me Flask, nuk do të ketë asnjë ndryshim nga aplikacionet tradicionale, ne shkruajmë kod,
ekspozojmë API, dhe më pas duhet vendosim plugina specifik që përkthejnë kërkesën nga
API Gateway në shërbim, dhe nga shërbimi përgjigjen prapa tek API Gateway, në një format
të kuptueshëm nga të dy anët. Kjo arrihet përmes serverless dhe më pas shtimit të pluginave
të cilët mundësojnë përkthimin e kërkesës nga të dy anët. Plugini i kryen këtë funksionalitet
për aplikacionet të bazuara në WSGI është serverless-wsgi, i cili pos funksionalitetit kryesor,
mundëson poashtu simulimin e mjedisit të Lambdas në mjedis lokal përmes një ueb serveri.

5.3.1 Konfigurimi i përdoruesit në AWS
Për të ju qasur shërbimeve në AWS, ekzistojnë dy forma kryesore: nga CLI, dhe nga konzola
përmes GUI. Për të krijuar dhe konfiguruar shërbimet në AWS, mund të përdoret secila
formë, mirëpo kryesisht këshillohet të krijohet një përdorues në AWS me rolë të caktuar që
të mund të qaset në shërbimet e AWS si: Lambda, Gateway, S3, CloudWatch, etj.
Kështu për të krijuar një përdorues të ri, duhet të navigohet në konzolë dhe më pas tek
shërbimi IAM. Këtu zgjidhen atribute si emri, tagu, dhe më pas caktohen rolet. Pas krijimit
të përdoruesit, AWS ofron dy atribute që janë AWS_SECRET_ACCESS_KEY dhe
AWS_ACCESS_KEY_ID, të cilat mund të përdoren më pas për ta konfiguruar përdoruesin
në formë globale në paisje.
Në figurën 6, shihet përdoruesi i krijuar, ku tregohen të gjitha atributet duke filluar nga
identifikuesi në cloud, e deri tek rolet që i përmban. Në pjesën e poshtme shihen rolet të cilat
i ka ky përdorues, dhe opsionin për të shtuar më shumë role në qoftëse nevojitet ndonjë në të
ardhmen. Pas kësaj, kredencialet duhet të konfigurohen në paisjen e përdoruesit përmes AWS
CLI, dhe më pas kur përdoruesi ndërvepron me cloud, këto kredenciale do të përdoren në
formë automatike.
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Figura 6 - Krijimi i perdoruesit ne AWS

5.3.2 Konfigurimi i domain name në AWS
Një DNS është një bazë e të dhënave e shpërndarë. Kështu për identifikimin e serverit tuaj
nevojitet IP, apo ndonjë emër që mapon ip-në e serverit, me një emër që tregon më shumë
rreth tij. Kështu secili domain ka emër unik, ashtu si një folder në sistem të fajllave.
Rrjedhimisht emri i domain identifikon pozitën e saj në databazë, njëjtë sikur një shteg
absolut në fajll sistem që tregon lokacionin e saktë të fajllit (C.Liu & P.Albitz, 2006). Për
konfigurimin e domain në AWS, mjafton që të keni një domain të blerë nga ndonjë ofrues i
këtyre shërbimeve, apo ta bleni atë në shërbimin Route53 në AWS, dhe gjithqka më pas
konfigurohet në prapaskenë automatikisht nga serverless, dhe do të jetë i gatshëm për
integrim.

5.3.3 Arkitektura dhe organizimi i shërbimeve
Kështu shërbimet e zhvilluara në serverless janë minimale, dhe gjersa për zhvillimin e tyre
është përdorur Flask, atëherë zhvilluesi qëndron i lirë në zgjidhjen e arkitekturës së
brendshme të aplikacionit. Kështu të dy shërbimet e zhvilluara, oion-user dhe oion-employee,
janë minimale dhe përmbajnë vetëm disa module. Në përgjithësi kryhen disa operacione të
që kanë të bëjnë me leximin e fajllave, nga brenda apo nga ndonjë resours i jashtëm dhe më
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pas bëhet parsimi dhe filtrimi i të dhënave për ti ekspozuar të dhënat më pas përmes një REST
API. Jashta kësaj, ekziston moduli i konfigurimeve që shërben për sekrete dhe konfigurime
të tjera për përdorim të brendshëm të aplikacionit. Në këtë pjesë shkruhet logjika për
ndërrimin e mjediseve të ekzekutimit të kodit, nga development në production. Poashtu
ekziston ndërkomunikim i shërbimeve me njëra tjetren. Tek konfigurimet, ekziston konstanta
e cila definon një link statik për shërbimin e oion-employee, që të përdoret kur shërbimi i
user kërkon të dhena nga shërbimi tjetër. Ndërkomunikimi i shërbimeve është sinkron, dhe
secili shërbim pas thirrjes, duhet të pres për përgjigje nga shërbimi tjetër, që në parim nuk
është implementimi më i mirë i mundshëm kur kemi të bëjmë me arkitekturë të
mikroshërbimeve. Secili shërbim mapohet në domainin specifik të konfiguruar në AWS
Route53, dhe më pas ndahet sipas URL. Për ndarje të dy serviseve do të përdoret i njëjti
domain, pra xypsylon.xyz, mirëpo ridirektimi i kërkesave nga API Gateway do të ndodhë
sipas emrit të servisit pas domeinit, p.sh për shërbimin e user do të jetë,
www.xypsylon.xyz/user-service/, dhe më pas të gjitha kërkesat do të ridirektohen tek
shërbimi që menaxhon përdoruesit, respektivisht /employee-service, për shërbimin për
punëtorë.
Më pas kemi konfigurimet respektivisht manifestin, që shërben për të treguar se si të
shpërndajmë aplikacionin tonë në cloud. Manifesti duhet detyrimisht të emërohet me emrin
serverless.yaml, për arsye që të detektohet nga Serverless frameworku. Secila komponentë
dhe vendimarrje në kod do të diskutohet në vijim në hollësi.

5.4 Implementimi i shërbimit oion-employee-service
Ky shërbim i zhvilluar në Flask dhe serverless framework, ka për qëllim që të lexojë nga një
burim në cloud, më saktësisht në S3, një CSV (Comma-Separated Values) file që përmban
listë të punëtorëve, dhe më pas ti parsojë të dhënat në një format i cili më pas mund të përdoret
për të krijuar REST API, të konsumueshëm nga klientët. Kështu, në këtë pjesë përdorën
librari si Pandas, për të lexuar nga cloud, dhe për ti filtruar të dhënat sipas nevojës. Shembulli
është i thjeshtë dhe i drejtpërdrejtë, dhe është marrur qëllimisht, për të hasur në probleme që
ndodhin gjatë konfigurimeve të serverless në AWS. Këto kanë të bëjnë në aspektin e
paketimit dhe sigurisë së aplikacionit.
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5.4.1 Moduli hyres
Në shërbimet e implementuara në Flask, app.py, referohet si pikë hyrese e aplikacionit, që
do të thotë që krijohet instancë e aplikacionit të Flask, dhe pastaj gjithqka ndërtohet mbi të,
duke përfshirë konfigurimet, API endpointat, dhe interfejsa të tjerë që merren me
menaxhimin e kërkesave, errorave etj.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

import os
from flask import Flask
from src.data_process import generate_df_to_json_response
from src.dataframe import df
app = Flask(__name__)
@app.route("/")
def get_root():
return {"message": f"Test from oion-serverless application
[env:{os.getenv('ENVIRONMENT')}]"}

@app.route("/health")
def health_check():
return {"message": "OK"}

@app.route('/employees')
def get_employees():
employees_json = generate_df_to_json_response(df)
return employees_json
if __name__ == "__main__":
app.run(debug=True)

Kodi 1 - Kodi ne app.py

Kështu nga rreshtat 1 deri në 4, bëjmë importimin e moduleve, që janë built-in, os, të
instaluara si librari, Flask, dhe module të krijuara, data_process dhe dataframe. Pas
importimit në rreshtin e 6-të incializohet applikacioni, mbi të cilin do të ndërtohen rrugët për
aplikacionin tonë.
Në rreshtin e 9-të, kemi deklarimin e një shtegu, që përdorët për të treguar ndryshimin e
mjedisive ku kodi ekzekutohet, d.m.th, nga development në production. Më pas në rreshtin e
14-të, është deklaruar shtegu /health që preferohet të përfshihet gjatë dizajnimit të REST API,
për të monitoruar gjendjen e aplikacionit. Health API kthen shpejtë gjendjen e shërbimit dhe
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tregon nëse shërbimi është i gatshëm të lidhet me shërbime të tjera (IBM, 2021). Më pas në
rreshtin 19-të, specifikojmë shtegun /employees që ka për qëllim që të lexojë nga burimi i
jashtëm, të parsojë dhe filtrojë të dhënat e marrura, dhe më pas të kthej tek përdoruesi një
JSON response. Nga modulet data_process dhe dataframe kemi logjikën që lexon nga bucket
në AWS, dhe parson të dhënat në format që të mund të rikthehet përgjigje si JSON.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

# data_process.py
from flask import Response
from pandas import DataFrame

def generate_df_to_json_response(df: DataFrame):
df_to_json = df.to_json(orient="records")
if df_to_json:
return Response(df_to_json, mimetype='application/json')
return None
------------------# dataframe.py
import pandas as pd
from pandas import DataFrame
from src import config
def read_csv(s3_bucket: str, s3_object_key: str) -> DataFrame:
if not s3_object_key:
raise Exception("S3 URL not provided")
employees_dataframe = pd.read_csv(f"s3://{s3_bucket}/data/{s3_object_key}")
if not employees_dataframe:
raise Exception(f"CSV with url {s3_object_key} the provided URL not found")
return employees_dataframe

df = pd.read_csv(f's3://{config.S3_BUCKET_NAME}/data/{config.EMPLOYEES_CSV_S3_URI}')

Kodi 2 - Kodi për leximin dhe filtrimin e të dhënave nga S3

Kështu në rreshtin 7-të kemi funksionin që vetëm pranon një dataframe, tip nga libraria
pandas, dhe më pas e konverton në JSON, përndryshe kthen vlerë boshe. Më pas tek moduli
dataframe.py, kemi funksionin që lexon nga bucket në S3, duke pranuar emrin e bucket dhe
qelësin e objektit në atë bucket. Kështu më pas lexon nga konfigurimet dhe e merr emrin e
bucket-it së bashku me qelësin e objektit, lexon, dhe më pas kthen të dhënat. Për të kryer këtë
operacion libraria pandas, paraprakisht duhet që të konfiguroni kredencialet për AWS që u
treguan në kapitullin 5.3.1. Kështu nëse përdoruesi që po tenton të kryerjë këtë operacion ka
role të caktuara mund të lexojë dhe të kryejë operacione të tjera mbi atë objekt në S3.
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Këto funksione më pas thirren në app.py dhe përmes shtegut në API, bëhen të qasshëm për
klientin që konsumon këtë API.
5.4.2

Konfigurimet për serverless – serverless.yaml

Kryesisht për shpërndarjen e aplikacioneve në AWS Lambda, duhet të shkruhet konfigurimi
apo të gjenerohet një SAM manifest që emërohet si template.yaml, që na ndihmon të
organizojmë infrastrukturën për serverless në AWS. Mirëpo shtimi i karakteristikave si,
shpërndarja e kredencialeve sekrete, ndarja e mjediseve të ekzekutimit të kodit, etj, është një
sfidë mjaft e madhe kur e organizojmë infrastrukturën me SAM, dhe kështu mund të
kërkohen vegla që ndihmojnë në këtë aspekt, dhe kështu nëse po shikoni për këto
karakteristika, mund ta keni rastisur Serverless Framework (F.Corey, 2019). Për menaxhimin
dhe lehtësimin e këtyre punëve mund të përdoret ky framework i shkruar në Node.js. Njëjtë
sikur me përdorim të SAM që duhet të shkruhet manifesti në template.yaml, edhe me
serverless duhet të shkruhet një konfigurim i quajtur serverless.yaml. Për tu referuar se si
duhet shkruar ky manifest, mundemi thjesht të navigojmë tek ueb faqja e krijuesve, dhe të
shikojmë për dokumentim në ofruesin e shërbimeve, që për rastin tonë është AWS. Kështu
në projektin tonë, ne si ofrues të shërbimeve kemi AWS, dhe si të tillë duhet ta shënojmë në
severless.yaml. Poashtu ne dëshirojmë që në funksionin tonë të kemi disa mjedise të
ekzekutimit të kodit, p.sh production dhe development. Për raste të tilla mund të shkruajmë
logjikën që të ndërrojmë mjedisin, apo të përdorim pluginin e gatshëm të quajtur serverlessstage-manager. Jashta kësaj ne përdorim edhe ca plugina të tjerë, të cilët janë: severlesswsgi, serverless-domain-manager dhe serverless-python-requirements, për të cilët do të
bisedohet në vijim, mirpo për tani mund të themi thjeshtë që janë shtojca të frameworkut, të
cilat na lehtësojnë disa punë të cilat janë mjaft komplekse. Për të patur një konfigurim sa më
të thjeshtë dhe më të pastër, konfigurimet janë ndarë në fajla të ndryshëm dhe më pas janë
referencuar në fajllin kryesor serverless.yaml, duke përdorur sintaksën e veqantë të serverless
${(file(<emri_i_fajllit>)}.
Kështu konfigurimi është më i pastër dhe më i lehtë për tu ndryshuar, pasi që ndryshimi duhet
të ndodh në një vend, dhe është më logjike të ndahet në fajlla të cilat përmbajnë të njëjtën
logjikë, psh package.yaml, përmban logjikën që tregon vetëm për paketimin e folderit para
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shpërndarjes në AWS. Të gjitha këto mund të shihen në Kodi 3 në vazhdim ku do të tregohet
funksionaliteti i seciles pjesë.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

service: oion-employee-svc
plugins:
- serverless-wsgi
- serverless-stage-manager
- serverless-domain-manager
- serverless-python-requirements
frameworkVersion: '2'
custom: ${file(resources/customs.yml)}
provider:
name: aws
stage: ${opt:stage,'dev'}
iam:
role:
statements:
- Effect: 'Allow'
Action:
- 's3:*'
Resource: "arn:aws:s3:::*"
runtime: python3.8
region: us-east-1
apiGateway:
shouldStartNameWithService: true
environment:
API_GATEWAY_BASE_PATH: ${self:custom.customDomain.basePath}
ENVIRONMENT: ${self:custom.ENVIRONMENT.${self:provider.stage}}
EMPLOYEES_CSV_OBJECT_KEY: ${self:custom.EMPLOYEES_CSV_OBJECT_KEY.${self:provider.stage}}
S3_BUCKET_NAME: ${self:custom.S3_BUCKET_NAME.${self:provider.stage}}
package: ${file(resources/package.yml)}
functions:
- ${file(resources/app.yml)}

Kodi 3 - Konfigurimi në serverless.yaml

Kuptimi i çelësave nga më lart:
•

service - Emri i funksionit në AWS

•

plugins – Pluginat të cilat do të përdoren në këtë aplikacion

•

frameworkVersion: Versioni i serverless framework

•

custom –konfigurime të cilat janë specifike nga zhvilluesi për aplikacionin. Këto
konfigurime ndodhen në fajllin customs.yml (Kodi në vijim)

•

provider – Tregon se cili është ofruesi i shërbimeve, ku më pas caktohet faza që
zakonisht merret nga mjedisi, kurse si vlerë e rëndomtë është dev
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•

iam – paraqet rolet të cilat do të ketë ky funksion pas shpërndarjes në AWS. Në këtë
rast aplikacionit tonë i nevojitet qasje në S3, dhe kështu i kemi dhënë akses të plotë
për të gjitha veprimet (GET,PUT)

•

runtime – tregon për cilën teknologji po zhvillohet aplikacioni

•

region – Regjioni për tu bërë deploy funksioni. Duhet të zgjidhet regjioni që është
më afër përdoruesve që po targetojmë.

•

apiGateway – Konfigurime specifike për shërbimin AWS APIGateway

•

environment – Vlera të cilat dëshirojmë të kemi me aplikacionin tonë pas
shpërndarjes në AWS

•

package – tregon se si ta paketojmë aplikacionin tonë

•

functions – tregon funksionin që po e bëjmë deploy (Kodi në vijim)

1.

app:

2.

handler: wsgi_handler.handler

3.

events:

4.

- http:

5.

path: /

6.

method: get

7.

cors:

8.
9.

origin: '*'
- http:

10.

path: /employees

11.

method: get

12.

cors:

13.
14.

origin: '*'
- http:

15.

path: /health

16.

method: get

17.

cors:

18.

origin: '*'

Kodi 4 - Vazhdim i konfigurimit për serverless (app.yml)

Pjesa e konfigurimit në Kodi 4, paraqet deklarimin e funksionit të cilin dëshirojmë ta
shpërndajmë në AWS, së bashku me ngjarjet të cilat bëjnë që ky funksion të ekzekutohet.
Kështu në fillim kemi deklaruar emrin e funksionit të cilin e kemi quajtur app, dhe më pas
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kemi deklaruar të gjitha eventat të cilat bëjnë që ky funksion të thirret nga API Gateway.
Kështu të gjitha eventet janë të llojit http, dhe shtegjet specifike janë /, /employees dhe
/health. Kështu kur përdoruesi navigon tek domeini specifik i këtij funksioni, dhe
bashkangjet njërën nga shtegjet e lartëtreguara, atëherë do të bëj që API Gateway të
ridirektojë kërkesen tek funksioni dhe në këtë formë të aktivizojë këtë funksion. Tek ngjarjet
poashtu kemi treguar llojin e kërkesës (GET,POST,PUT, etj), dhe më pas kemi bërë
konfigurimet për CORS, që na nevojitet kur kërkesat bëhen nga hoste të ndryshme nga ai që
është hostuar.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

pythonRequirements:
dockerizePip: non-linux
wsgi:
app: app.app
packRequirements: false
pipArgs: --no-deps
pythonRequirements:
slim: true
domains:
production: 'api.xypsylon.xyz'
dev: 'devapi.xypsylon.xyz'
serverless-offline:
useDocker: true
customDomain:
domainName: ${self:custom.domains.${self:provider.stage}}
basePath: "employees-service"
createRoute53Record: true
stages:
- production
- dev
ENVIRONMENT:
production: 'production'
dev: 'dev'
EMPLOYEES_CSV_OBJECT_KEY:
production: ${ssm:/EMP_CSV_OBJECT_KEY_PROD~false}
dev: ${ssm:/EMP_CSV_OBJECT_KEY_DEV~false}
S3_BUCKET_NAME:
dev: ${ssm:/S3_BUCKET_NAME_DEV~false}
production: ${ssm:/S3_BUCKET_NAME_PROD~false}

Kodi 5 - Vazhdim i konfigurimit për serverless (custom.yml)

Konfigurimi në Kodi 5, tregon pjesën e personalizuar sipas dëshirës së organizatës apo
zhvilluesit. Kështu në këtë qelës, vendosen të gjitha atributet specifike që dëshirojmë që ti
aplikojmë për funksionin tonë. Përshkrimi nga Kodi 4:
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•

pythonRequirements – është qelësi për konfigurimet rreth pluginit që mirret me
paketimin dhe instalimin e librarive që kemi përdorur në kodin tonë.

•

wsgi – jepet instanca e aplikacionit tonë (Flask application), në rastin tonë moduli
app dhe emri instancës app. Shërben për përkthimin e kërkesës nga Flask në API
Gateway dhe anasjelltas nga API Gateway në Flask.

•

domains – specifikimi i domeina-ve që dëshirojmë ti përdorim për funksionin tonë;
në këtë rast api.xypsylon.xyz për production dhe devapi.xypsylon.xyz për testim.

•

customDomain – specifikon domeinin që do të përdoret në vartesi nga faza
o basePath – tregon prefixin pas domeinit, që të mapojë me API Gateway.

•

stages – definon mjediset e ekzekutimit të kodit; në rastin tonë production dhe dev.

•

Rreshti 21-29 – Kemi definimin e variablave , dhe ndërrimin e tyre sipas mjedisit
(variabla do të ketë vlerë tjetër në production dhe tjetër në development)

Përveq dy konfigurimeve të treguara më lartë, në fajllin kryesor serverless.yaml ekziston
edhe një referencë me qelësin e emëruar package. Ky tregon se si dëshirojmë të paketojmë
aplikacionin tonë për ta shpërndarë më vonë në Cloud. Kështu për të mbajtur gjithqka të
ndarë kemi edhe një fajll të emëruar package.yaml që shihet në Kodi 6.

1. exclude:
2.
- static/**
3.
- node_modules/**
4.
- venv/**
5.
- .pytest_cache
6.
- .serverless-offline
7.
- .env
8.
- requirements.txt
9.
- tests/**
10.
- README.md
11.
- .serverless

Kodi 6 - Konfigurimi për paketim (package.yaml)

Limitet e funksioneve lambda do të diskutohen në vazhdim, mirëpo për tani vlenë të
theksohet që lambda kan një limit nga madhësia e aplikacionit, që nënkupton kodi burimor
së bashku me libraritë të cilat janë përdorur gjatë zhvillimit nuk mund të tejkalojnë madhësinë
50MB në ZIP respektivisht 250MB nëse është në format të pakompresuar (së bashku me
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shtresat nëse janë përdorur) (Amazon Web Services, 2021). Kështu duhet zgjedhur saktë se
cka është e obligueshme të jetë pjesë e aplikacionit dhe cka jo. Poashtu kjo duhet të definohet
edhe gjatë instalimit të librarive që kemi përdorur. Duhet të jemi të sigurtë që të mos
përfshijmë libraritë të cilat i kemi përdorur për zhvillim, p.sh ndonjë librari për formatim dhe
ti marrim vetëm ato të cilat janë të detyrueshme. Kështu nga konfigurimi më lartë, në
package.yaml ne kemi një qelës të emëruar exclude, në të cilën listohen fajllat dhe skedarët
të cilët nuk do të paketohen me aplikacionin, kur ne dëshirojmë të shpërndajmë aplikacionin
në cloud. Kështu si fajlla dhe skedarë të panevojshëm kemi listuar të gjitha ato ku pa të cilat
aplikacioni funksionon siç duhet. Në këtë mënyrë aplikacioni do të jetë më i lehtë dhe kështu
mund ti ikim problemit që ka të bëjë me madhësinë e aplikacionit.

5.5 Implementimi i shërbimit oion-user-service
User service është shërbim tjetër i implementuar që më pas shpërndahet në AWS si funksion
dhe më pas komunikon me shërbimin tjetër, employee, i treguar në kapitullin e kaluar.
Për nga ana e implementimin, arkitekturës, logjikës, pothuajse gjithqka është e njëjtë. Për
këtë arsye, në këtë kapitull do të diskutohen vetëm pjesët që ndryshojnë dhe metodologjitë e
përdorura.
Kështu ky shërbim (funksion) është i thjeshtë nga logjika dhe si për qëllim ka të sqarojë
konfigurimin dhe komunikimin me shërbime të tjera. Poashtu në thelb ndryshon paketimi i
aplikacionit dhe përdorimi i shtresave të cilat janë sqaruar në pjesën 2.4.3.2.3. Poashtu ky
funksion komunikon në formë sinkrone me shërbimin tjetër, oion-employee, dhe në këtë
pjesë tregohet se si realizohet kjo, ndryshimi i mjediseve, problemet dhe praktikat më të mira.

5.5.1 Shtigjet - Routes
Ky funksion ekspozon gjithsej tre endpointa, që janë /, /users dhe /employee/all. Kështu
endpointi i parë vetëm tregon gjendjen e shërbimit, nëse është i disponueshëm apo jo.
Shtegu tjetër, /users, lexon nga një fajll i ruajtur lokalisht, users.json, i parson të dhenat dhe
i ekspozon ato përmes një REST API. Së fundi kemi shtegun e fundit /employee/all, i cili
bën kërkesë tek funksioni tjetër që treguam në kapitullin 5.4, oion-employee, i merr të dhenat
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dhe i ekspozon tek ky shërbim. Në bazë të mjedisit ekzekutues të kodit, ndryshohet mjedisi
në të cilin po bëhet kërkesa. Kjo mundësohet përmes konfigurimeve në modulin
configuration.py. Në përgjithësi, funksioni pas shpërndarjes në cloud, ka një variabël të
mjedisit (environment variable) e cila e tregon mjedisin e ekzekutimit, production apo
development dhe kështu në baz të saj ndërrohen të gjitha vlerat tjera. Kështu nga Kodi 7,
mund të shohim se në bazë të mjedisit, e ridirektojmë kërkesën. Kështu në rreshtin 1,
importojmë modulin os, që vie me Python, dhe më pas në rreshtin 3 krijojmë një variabël që
mban vleren e mjedisi përkatës. Më pas në rreshtin 4 krahasojmë vlerën e saj, dhe në bazë të
vlerës, e caktojmë edhe URL (rreshti 6) për shërbimin tjetër, oion-employee-service.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

import os
environment = os.getenv("ENVIRONMENT", "dev")
prefix = "devapi" if environment == "dev" else "api"
EMPLOYEE_SERVICE_URL = f"http://{prefix}.xypsylon.xyz/employees-service/employees"

Kodi 7 - Konfigurimi i URL tek oion-user-service

Kështu më pas në modulin kryesor, app.py (Kodi 8), importohet URL i shërbimit oionemployee, dhe bëhet kërkesa tek shërbimi përmes funksionit, fetch_from_url, që është i
implementuar në modulin utils.py. Kështu më pas pritet në formë sinkrone për të dhëna nga
funksioni përgjegjës për këtë kërkesë, dhe nëse ka të dhënat ato kthehen, përndryshe hidhet
një përjashtim që tregon arsyen specifike të problemit.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

@app.route("/employees/all")
def get_employees():
data = fetch_from_url(configuration.EMPLOYEE_SERVICE_URL)
if not data:
raise APIException(message="Data not found", status_code=404)
return jsonify(data)
# utils.py
def fetch_from_url(url: str):
if not url:
raise Exception("Url is null")
r = requests.get(url)
if r.status_code > 400:
return f"Couldn't fetch the data from {url}"
return r.json()

Kodi 8 - Shtigjet nga shërbimi oion-user-service

5.5.2 Përdorimi i shtresave në funksionet Lambda
Më herët kemi diskutuar për shtresat dhe cili është roli i tyre në funksionet Lambda. Kështu
një shtresë është një .zip fajll që mund të përmbajë pjesë shtesë të kodit apo të të dhënave.
Një shtresë mund të ketë librari, të dhëna, apo fajlla konfigurues. Shtresat na sjellin
mundësinë e shpërndarjes së kodit, në mënyrë që si zhvillues të interojmë më shpejtë në
shkruarjen e logjikës biznesore (AWS, 2021). Kështu në shërbimin oion-user, është krijuar
një shtresë e cila mban të gjitha libraritë e nevojshme për këtë aplikacion që të funksionojë.
Kështu për të krijuar një shtresë për libraritë që kemi përdorur në këtë aplikacion, mjafton që
të kopjojmë skedarin që përmban të gjitha libraritë, dhe ta ngarkojmë si një .zip në AWS. Pas
ngarkimit, mjafton të kopjohet referenca e burimit nga AWS në fajllin për serverless në
aplikacionin tonë. Kjo bën që pasi aplikacioni të kalojë në mjedisin në cloud që për librari
dhe të dhëna të tjera të shfrytëzojë këtë shtresë që e kemi ngarkuar. Kjo sjell mjaft avantazhe
në zhvillim, pasi që mund të rishfrytzojmë të njëjtën shtresë për aplikacione të tjera që që
kërkojnë po të njëjtat librari apo konfigurime.
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1. app:
2.
handler: wsgi_handler.handler
3.
layers:
4.
- arn:aws:lambda:us-east-1:464889327419:layer:flask:6
5.
6. /******* Vazhdim *******/

Kodi 9 - Konfigurimi për përdorim të shtresave (app.yaml)

Kështu nga Kodi 9, mund të shohim që pjesa e bashkangjitjes së shtresave ndodh gjatë
definimit të funksionit. Pra pas vendosjes së referencës së shtresës që ndodhet në cloud,
funksioni ynë automatikisht do të shfrytëzoj të gjitha libraritë të cilat ndodhen në atë shtresë
për të ekzekutuar logjikën e aplikacionit. Kjo sjell poashtu benefite gjatë shpërndarjes së
aplikacionit në cloud, pasi që paketimi i aplikacionit është shumë herë më i shpejtë meqë
libraritë të cilat kanë zakonisht kanë sasi më të madhe nga ana e memories, më nuk përfshihen
gjatë paketimit të aplikacionit, mirëpo merren si referencë në cloud. Kjo sjell përmirësim në
përformancë edhe gjatë ndërtimit të një CI/CD, pasi që ekzektohet më shpejtë. Shtresat
(Layers) janë karakteristikë e veqantë në serverless dhe rekomandohet të përdoren në raste
specifike kur shihet se mund të përfitohet nga to, si p.sh për ndërtiminin e CI/CD pipelines.

5.6 Shpërndarja e funksionit në Cloud
Pas përfundimit të konfigurimeve të nevojshme për serverless duke përdorur Serverless
framework, tani vie koha kur aplikacionin duhet ta vendosim në një mjedis të qasshëm për
përdoruesit apo ndonjë sistem tjetër që e përdorë. Një ndër arsyet kryesore të përdorimit të
Serverless framework është që shpërndarjen e aplikacionit e bën në mënyrë shumë të lehtë.
Kështu për të shpërndarë aplikacionin tuaj në ndonjë prej ofruesve të shërbimeve cloud,
mjafton që ti cekim ato konfigurime në serverless.yaml siç tregohen në pjesën 5.4.2, dhe të
konfigurojmë përdoruesin e AWS përmes CLI, siç tregohet në pjesën 5.3.1. Jashta këtyre
kërkesave që duhet të plotsohen paraprakisht, duhet që poashtu të jetë e instaluar edhe
Serverless CLI, që mund të instalohet nga NPM,
npm install -g serverless

dhe më pas përmes CLI, mund të shpërndajmë aplikacionin tonë në cloud përmes komandës:
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# Sintaksa: sls deploy –s <stage që dëshirojmë të bëjmë shpërndarjen>
$ sls deploy –s production

dhe pas kësaj të fundit funksioni do të shpërndahet në AWS Lambda, duke marrë të gjitha
konfigurimet të tjera si API Gateway, domain, rregullat për siguri, variablat e mjedisit, etj,
që kanë të bëjnë me mjedisin production. Në përgjithësi, ekzistojnë shumë procese që
ndodhin në prapaskenë gjatë kohës së shpërndarjes së funksionit dhe disa nga to janë:
•

Krijimi i një bucket në S3, që shërben për ngarkimin e kodit burimor

•

Krijimi i funksionit në AWS Lambda

•

Mapimi në AWS API Gateway për funksionin specifik (user-service /user-service
dhe për employee-service, /employee-service), pasi që përdoret i njëjti domain

•

Krijimi i rolit për funksionin (cilat janë lejet për akses për funksionin)

•

Lidhja e shërbimeve me njëra tjetren – API Gateway me funksionin Lambda,
Lambda me S3, Lambda me CloudWatch, CloudFront me API Gateway.

•

Vendosja e variablave të mjedisit (environment variables) për secilin funksion në
vartësi nga faza e shpërndarjes (dev apo production), etj.
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6

REZULTATET

Zgjedhja dhe vendosja se cila arkitekturë apo model të përdoret gjatë zhvillimit të
aplikacioneve është një sfidë e madhe për të gjithë inxhinierët e softuerit. “Qëllimi kryesor i
arkitekturës së softuerit është që të mbështesë ciklin e sistemit. Një arkitekturë e mirë e bën
një sistem lehtë të kuptueshëm, lehtë të zhvillueshëm, lehtë të mirëmbajtshëm, dhe poashtu
lehtë për ta shpërndarë. Qëllimi kryesor është që të minimizojmë koston e zhvillimit dhe të
ngrisim produktivitetin e programerit” – (R.Martin, Clean Architecture). Secila arkitekturë
në përgjithësi ka përparësitë dhe mangësitë. Zgjedha e arkitekturës së softuerit bëhet në fazat
e definimit të sistemit softuerik, dhe specifikohet e tillë që të zgjidhë problemin e shtruar.
Kështu nuk mund të themi që ka arkitekturë të keqe, mirëpo mund të themi që arkitektura e
gabuar është caktuar për zgjidhjen e një problemi. Rrjedhimisht, në kapitujt e kaluar kemi
treguar se si zhvillohen aplikacionet në cloud përmes arkitekturës serverless, dhe benefiteve
që kemi me përdorimin e kësaj arkitekture. Krahas avantazheve ka edhe të metat e saj, të cilat
duhet të konsiderohen gjatë zhvillimit të aplikacioneve në këtë model.
Kështu në këtë kapitull do të diskutohen pikat kryesore, që përfshijnë më mirë se kur duhet
të zhvillojmë aplikacione në serverless, cilat janë avantazhet dhe disavantazhet e zhvillimit
në këtë model. Atributet krahasuese dhe vendimtare që do të definojnë avantazhet dhe
disavantazhed e arkitekturës serverless kanë të bëjnë me: zgjerueshmërinë, menaxhimin dhe
mirëmbajtjen, njohuritë në inxhineri softuerike, koston operuese, etj.

6.1 Rastet e përdorimit të serverless
Në modelete tradicionale, aplikacioni ekzekutohet në mënyrë të përhershme në serverë.
Gjersa serverët janë të disponueshme për 24/7, ju gjithashtu paguani për kohën që serverët
nuk përdoren. Në serverless, nuk ka ndonjë serverë për të cilin duhet të paguhet kosto e
operimit, dhe paguhet vetëm sa herë kodi është kërkuar të ekzekutohet. Me fjalë të tjera ju
detyroheni të paguani vetëm për aq kohë sa përdorni shërbimin e cloud. Kështu për bizneset
të cilat nuk kanë nevojë që të jenë 24/7 të disponueshme, mirëpo ju nevojitet të ekzekutohet

44

pjesë e kodit (funksioneve) kohë pas kohe, ky model është mjaft i përshtatshëm pasi kursehet
në kosto kur serverët nuk nevojiten që të jenë online.
Disa raste të përdorimit të arkitekturës servereless përfshijnë:
•

Ueb-Faqet me trafik të lartë: Me përdorim të serverless, ueb faqet statike mund të
hostohen në S3, dhe më pas ti ofroni asetet me shërbime të tjera të cloud që jo vetëm
që janë të lira në kosto, mirëpo janë të disponueshme gjatë gjithë kohës dhe mund të
zgjerohen sipas nevojës.

•

Aplikacionet për procesim të multimediave: Nëse sistemi ka të bëjë shumë me foto
dhe video, atëherë arkitektura serverless mund të jetë zgjidhje e duhur. Kështu mund
të përdoret S3 për të ruajtur të dhënat, dhe më pas mund të caktojmë ngjarje të cilat e
thërrasin një funksion lambda që e proceson ngarkimin e fajllave në formë asinkrone.
Pra në këtë formë përdoruesit vazhojnë të përdorin aplikacionin, gjersa procesimi
ndodh në prapaskenë.

•

IOT (Interneti i gjërave) - Paisjet IOT, gjenerojnë shumë të dhëna nga senzorë të
ndryshëm. Shpeshherë është e vështirë të menaxhohen dhe procesohen të dhëna në
sasi të madhe. Përdorimi i back-end të bazuar në serveless mundëson që të procesohen
triliona mesazhe dhe paisje.

•

Big-data aplikacione – Para përdorimit të cloud, infrastruktura për procesim të të
dhënave të mëdha, ishte vetëm në kompanitë gjigante për shkak të infrastrukturës
komplekse që kërkohej. Konfigurimi dhe menaxhimi i infrastrukturës për të dhëna të
mëdha, nuk është proces i lehtë. Me serverless, mund të integrohen shërbime të tjera
si S3, Athena, Kinesis, për të ndërtuar pipeline të të dhënave.

•

Automatizim të CI/CD – Continious integration dhe Continious Integration janë
praktika të cilatm u mundësojnë zhvilluesve që në një formë të automatizuar të
shkruajnë, testojnë, dhe të shpërndajnë kodin e tyre. Serverless mund të përdoret për
të automatizuar CI/CD, duke vendosur ngjarje të ndryshme që mund të shkrepin një
funksion lambda, i cili më pas mund të testojë kodin tuaj, apo edhe ta shpërndajë në
mjedis të caktuar, p.sh production.

45

•

Backend për mobile – API Gateway ju ofron një pikë hyrese për aplikacionin tuaj.
Kështu funksionet serverless mund të ekspozojnë REST API, të cilat më pas mund të
shfrytëzohen nga klienti mobile. Poashtu integrimi i lehtë me AppSync i lejon që në
formë të lehtë të aksesohen, sinkronizohen, ruhen, apo të manipulohen të dhëna në
kohë reale nga paisja mobile në cloud.

Krahas rasteve kur arkitektura serverless rekomandohet si zgjedhje e mirë, ka shumë raste
specifike të problemeve, apo edhe thjesht të kërkesave paraprake të njohurive që të
implementohet në serverless, që bën që shpeshherë të mos jetë zgjidhja më e mirë. Serverless
në përgjithësi nga të gjithë ofruesit e shërbimeve në cloud të këtij modeli njihet për shumë
limitime. Këto kanë të bëjnë nga madhësia e aplikacionit, komunikimet, njohuritë paraprake
në cloud dhe shërbime relevante që nevojiten për ndërtimin në këtë arkitekturë.

6.2 Përparësitë dhe mangësitë e modelit serverless
Më lartë u treguan disa nga rastet e përdorimit të arkitekturës serverless, respektivisht
problemet dhe aplikacionet që rekomandohet të zhvillohen duke përdorur këtë arkitekturë.
Në këtë pjesë do të tregohen benefitet dhe të metat e përdorimit të kësaj teknologjie. Do të
sqarohen rastet nga më të ndryshmet që kanë të bëjnë në ndërtimin e aplikacioneve në këtë
model.

6.2.1 Përparësitë
Disa nga atributet që konsiderohen si avantazhe gjatë zhvillimit të softuerëve duke përdorur
arkitekturën serverless përfshijnë:

Shkallëzim më i madh. Gjatë zhvillimit të aplikacioneve, gjithmonë duhet të dizajnohen në
atë mënyrë që të jenë lehtë të ndryshueshme dhe të adoptueshme ndaj ngritjes apo uljes së
trafikut. Kur aplikacioni fillon të ketë më shumë trafik, infrastruktura ku aplikacioni po
ekzekutohet duhet të ndryshojë që tu përshtatet kërkesave dhe ndonjë rreziku për rënie të
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aplikacionit. Kjo është sfidë e madhe zakonisht për ekipin e IT që mirren me menaxhimin e
infrastrukturës. Me serverless, ofruesi i shërbimeve cloud, e menaxhon të gjitha funksionet
dhe i ekzekuton ato paralelisht. Kjo i jep ekipit mundësinë që të shkallëzojë aplikacionin
sipas dëshirës dhe nevojave. Poashtu vlen të theksohet se në këtë model nuk është e
nevojshme të kalkulohet sasia e resurseve që mendoni që nevojiten për të ekzekutuar
funksionin tuaj.
Shpërndarja gjeografike. Mundësia e shkallzueshmërisë së aplikacionit varet nga vonesat
në rrjet, numri i përdoruesve, dhe lokacioni i tyre. Kështu tradicionalisht nëse serverët
ndodhen largë nga përdoruesit, ka mundësi që kërkesat të shkojnë dhe të kthehen me vonesa.
Përdorimi i serverless ofron pika të prezencës që janë më afër përdoruesve të cilët po e
përdorin, duke përmirsuar vonesat dhe duke ofruar performancë të njëjtë për përdoruesit pa
marrë parasysh lokacionin.
Kosto më e ulët. Siç u tregua edhe më lartë me përdorimin e shërbimeve serverless, si p.sh
Lambda, aplikacioni nuk do të jetë gjithmonë duke u ekzekutuar, respektivisht nuk do të
shfrytëzohet ndonjë resours nga ofruesi i shërbimeve cloud. Koha gjatë të cilës serveri nuk
shfrytëzohet, nuk regjistrohet si kosto e përgjithshme. Kështu biznesi në varësi nga kërkesat,
mund të shfrytëzojë këtë shërbim për të kryer proceset dhe në të njëjtën kohë për të kursyer
në koston operuese.
Produktivitet më i lartë. Përdoruesit nuk fokusohen në infrastrukturën e aplikacionit mirëpo
në karakteristikat dhe eksperiencen gjatë përdorimit. Arkitektura serverless në cloud, i
mundëson zhvilluesit të fokusohen më shumë në atë që i bën të lumtur përdoruesit. Nuk
investohet shumë kohë në menaxhimin dhe konfigurimin e aplikacionit.
Qasja në serverless është mjaft optimale për të shfrytëzuar resurset në cloud, ndoshta modeli
më optimal sa i përket kësaj cështje. Kjo teknologji i lejon bizneset të fokusohen në vlera më
të mëdha sesa të mirren me konfigurime. FaaS është gjithnjë e në ngritje dhe për shak të
arsyeve të diskutuara më lartë, shumë biznese janë duke e adoptuar. Kështu garanton
performancë, siguri, integrim, kosto dhe besueshmëri.
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6.2.2 Mangësitë
Edhe pse serverless computing ofron shumë benefite në zhvillim dhe shpërndarje të
aplikacioneve, janë disa dobësi të cilat hasen gjatë përdorimit të kësaj teknologjie dhe
zgjedhja e saj për të zhvilluar softuer duhet të përcaktohet në rastet e rekomanduara në pjesën
6.1, ku serverless është testuar të jetë zgjidhje e duhur dhe ka ndihmuar ekipet zhvilluese dhe
klientët. Disa nga mangësitë e serverless përfshijnë:
Vonesa. Kryesisht funksionet e bazuara në serverless, p.sh Lambda, marrin kohë që të
ekzekutohen për herë të parë, kurse pas 15 minutash fiken dhe përsëri duhet të aktivizohen.
Kjo në botën e serverless njihet si “cold start”, apo ndezje e ftohët. Kështu kur bëhet kërkesa
e parë në një funksion, nevojiten disa sekonda që të marrim përgjigje. Një zgjidhje e këtij
problemi është duke konfiguruar një sistem që bën kërkesa në funksione në intervale të
caktuara, që të mos lejojë që funksioni të kalojë në gjendje të qetësisë. Mirëpo, funksionet
lambda supozohen të jenë të vogla dhe që kryejnë vetëm një punë, dhe kështu që duhet të
dizajnohen të tilla që të kenë sa më pak kod, pasi që koha që nevojitet për të startuar një
funksion rritet në formë lineare me memorien që nevojitet për ekzekutimin e funksionit dhe
sasinë e kodit burimor.
Debug dhe testim. Në serverless, është shumë më e vështirë të replikohet mjedisi i
ekzekutimit të kodit, në formë që të shohim se si po funksionon kodi pas shpërndarjes në
cloud, d.m.th ekzekutimi i kodit të njëjtë në mjedis lokal. Poashtu debugging është më i
vështirë pasi që zhvilluesit nuk kanë akses në proceset që ndodhin në prapaskenë dhe se
aplikacioni ndahet në shumë funksione më të vogla. Testimi është sfidë e madhe gjatë
zhvillimit në serverless, pasi që shumica e integrimeve ndodhin në nivel të cloud dhe
replikimi i tyre në mjedis lokal është pothuajse i pamundur. Kështu surgjerohet që gjatë
zhvillimit në serverless, komponentet që nevojiten si databaza, hapësira për fajlla, etj., të
përdoren direkt nga cloud edhe gjatë zhvillimit (development environment) dhe jo të
simulohen lokalisht.
Kompleksitet nga ana arkitekturës. Vendimet se sa të vogla dhe të organizuara duhet të
jenë funksionet, marrin kohë që të planifikohen, të implementohen dhe të testohen. Kështu
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duhet të ekzistojë balanc në mes numrit të funksioneve që një aplikacion duhet të ketë.
Nganjëherë bëhet shumë e vështirë që të menaxhohen shumë funksione bashk me të gjitha
komponentet tjera të ndërlidhura. AWS Lambda e limiton se sa funksione mund të
ekzekutohen në formë konkurente në kontekst të të gjitha funksioneve. Kjo do të thotë që
ekziston limit për llogarinë në AWS, dhe kur ekipet e zhvillimit përdorin të njëjtën llogari,
le të themi për test dhe produksion, atëherë ka mundësi që nëse po ndodh ndonjë testim
intenstiv në aplikacion gjersa aplikacioni po ekzekutohet në mjedis production, ka shumë
gjasa që shërbimet të kalojnë në DOS, për shkak të kërkesave të larta nga shumë funksione
në të njëjtën kohë.
Siguria. Serverless computing sjellë probleme të reja për nga ana e sigurisë. Kur ofruesit e
shërbimeve ekzekutojnë të gjithë kodin e aplikacionit, është vështirë që të ofrojnë sigurinë
maksimale, që mund të jetë problematike për aplikacionet që mirren me të dhëna sensitive.
Pasi që kompanitë nuk kanë posedim të serverëve fizikë, ofruesit e shërbimeve serverless
ekzekutojnë kodin e shumë klientëve në të njëjtin server në një kohë të caktuar. Ky problem
i shpërndarjes së serverëve më palë të tjera quhet njihet si ‘multitenancy’. Ky problem mund
të afektojë performancën dhe nëse këta serverë nuk konfigurohen siç duhet, mund të ndodhë
ekspozimi i të dhënave të klientit. Disa nga problemet kryesore të sigurisë përfshijnë:
•

Function data injection – e ngjajshme me sulmin SQL Injection

•

Konfigurimet jo të sigurta për shpërndarje – Konfigurimi për deployment

•

Librari të pasigurta – Përdorimi i librarive të palëve të treta

•

Sulmet DDoS – Dërgimi i shumë kërkesave që ndërprejnë punën e funksionit
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7

PËRFUNDIMI

Zhvillimet teknologjike ndodhin për tu adoptuar problemeve biznesore në botë. Koha në të
cilën jetojmë ka të bëjë me ngritje rapide të teknologjisë, në mënyrë që të bëj zgjidhjen e
problemeve komplekse të cilat ekzistojnë. Kështu inxhinerët e fushave të ndryshme gjithnjë
e më shumë tentojnë që të sjellin metodologji dhe mjete të reja për t’iu qasur problemeve që
çdo ditë shtohen në botë. Në të kaluarën, sistemet kanë qenë shumë më të thjeshta, ka pasur
trafik shumë më të vogël dhe në përgjithësi ka pasur kërkesa më pak sa i përket ndërtimit të
aplikacioneve. Sot, për shkak të përdorimit të internetit dhe teknologjisë në formë masive,
kemi të bëjmë me ndërtimin e sistemeve të cilat përveq rolit kryesor që ka të bëjë ofrimin e
shërbimeve për klientët, kemi të bëjmë me sisteme komplekse që gjenerojnë të dhëna të
mëdha, nevojiten të zgjerohen, të ekzekutohen shpejtë, dhe jashta këtyre atributeve, kërkohen
të jenë të sigurta dhe të disponueshme. Ndërtimi dhe organizimi i një infrastrukture që
mbështet ekzekutimin e softuerëve në të gjitha kushtet e lartëcekura, është një sfidë e madhe
për të gjithë inxhinerët. Megjithatë, sot në botën e teknologjisë, jemi dëshmitarë të migrimit
të aplikacioneve në cloud, për shumë arsye që përfshijnë zhvillimin më të shpejtë të softuerit,
mundësive të zgjerimit, kostos më të ulët të operimit, etj. Me kalimin në cloud, çdo herë e
më shumë shohim zhvillime të modeleve që synojnë ti adoptojnë kërkesat e organizatave dhe
ekipeve të zhvillimit, nga modelet më të thjeshta dhe manuale, deri tek ato që vendosin
abstraksion në menaxhimin e infrastrukturës dhe komponenteve të tjera që kanë të bëjnë në
zhvillimin e softuerëve. Secili model (PaaS, IaaS, FaaS, etj), synon që ti plotësojë kërkesat e
organizatave në vartësi nga qëllimi, ekipi, njohuritë teknologjike, etj. Si inxhinerë të softuerit,
ne jemi përgjegjës që të mendojmë se çka është optimale për problemet specifike dhe me
njohuritë e fituara të marrim vendime që afektojnë në aspekt pozitiv klientët dhe organizatat.
Në këtë punim kemi diskutuar shkurtimisht për arkitekturën dhe dizajnin e softuerit. Kemi
diskutuar se si përzgjedhja e arkitekturës ka rol të veqantë dhe si përzgjedhja e gabuar e saj
në raste të caktuara na dërgon deri tek dështimi i projektit. Më pas kemi sqaruar se cka është
cloud dhe cilat janë modelet kryesore të cilat përdoren duke ofruar edhe sqarime bazike mbi
secilen dhe rastet e përdorimit. Kemi diskutuar më shumë rreth FaaS dhe ndërtimit të
aplikacioneve në Serverless. Rrjedhimisht kemi sqaruar zhvillimin e aplikacioneve në këtë
model duke ndërtuar dy shërbime në Python të cilat më pas shpërndahen në cloud. Gjatë
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zhvillimit të aplikacioneve janë demonstruar paternat që shfrytëzohen gjatë zhvillimit dhe
qëllimisht janë krijuar raste specifike të cilat konsiderohen si probleme gjatë zhvillimit në
këtë teknologji dhe janë treguar se cilat janë rrugët që duhet marrë në zgjidhjen e tyre. Përmes
kodit janë implementuar dy shërbime në serverless, që janë të dizajnuar mbi një arkitekturë
mjaft të avancuar dhe komplekse. Më në fund janë treguar se cilat janë rastet kur serverless
ka kuptim të përdorimit dhe cilat janë përparësitë dhe mangësitë e saj.
Në këtë punim janë treguar mundësitë e reja dhe potenciali i teknologjisë serverless.
Rrjedhimisht si cdo teknologji që ofron benefite në formën e saj, secila ka mangësi dhe ne
sqaruam në detaje cilat janë disa nga mangësitë e serverless dhe kur nuk tingëllojnë si
zgjidhje ideale për zhvillimin e aplikacioneve. Diskutuam se si serverless mund të përdoret
në raste specifike dhe pse.
Serverless computing është një evolucion në zhvillimin e aplikacioneve në cloud, e njohur si
modeli Function-As-A-Service, ku zhvilluesit shkruajnë funksione të vogla të cilat janë të
menaxhuara nga ofruesi i shërbimeve cloud. Ky model është provuar të jetë shumë beneficial
në shumë aplikacione që kanë të bëjnë nga shërbimet që aktivizohen nga thirrjet mbi to, deri
tek aplikacionet që procesojnë të dhëna të mëdha dhe kryejnë analiza të këtyre të dhënave.
Serverless zvogëlon barrën e zhvilluesve duke e deleguar tek ofruesi i shërbimeve cloud
punët që kanë të bëjnë me monitorimin dhe shkallzueshmërinë e aplikacionit. Megjithatë,
zhvilluesit duhet të mendojnë për organizim më optimal të kodit dhe funksioneve dhe të
punojnë në zhvillimin e aplikacioneve krahas shumë limitimeve që vijnë me këtë model.
Zhvilluesit poashtu duhet të mendojnë për integrimet me shërbimet e tjera që ofrohen në
cloud. Me të gjitha këto, a mund të themi që serverless është e ardhmja në zhvillim të
aplikacioneve në cloud? – Pa ndonjë përgjigje përfundimtare, serverless është diçka e re që
e largon dallimin që ka qenë me dekada të tëra ndërmjet zhvilluesve dhe administratorëve.
Na sjell një hap më afër botës së DevOps. Zhvilluesit po vijnë çdo herë e më afër mjedisit që
shfrytëzohet në botën reale (production environment) dhe meqë ata janë zhvilluesit e të gjithë
sistemit, kanë impakt më të madh se si vërtet duhet të duket sistemi në botën reale dhe
vendosin se si secili servis duhet të lidhet me tjetrin. Tani këto dy role mund të ngatërrohen
dhe ndoshta është koha kur roli i administratorëve të IT duhet të ridefinohet pasi që në të
ardhmen mund të mos ekzistojë. Krahas kësaj të fundit, serverless me shumë siguri, mund të
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konsiderohet e ardhmja për shumë lloje të sistemeve, duke zgjidhur problemet në mënyrë
efikase, në kosto më të ulët, me ekip më të vogël dhe më e rëndësishmja, me klient të kënaqur.
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