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Motivimi
Mundësitë tona për gjenerimin, si dhe mbledhjen e të dhënave, janë rritur me shpejtësi. Në këto
pak vitet e fundit, të dhënat janë rritur me një normë vjetore 40%. Në vitin 2012 janë gjeneruar
rreth 2.5 zettabyte1 të dhëna. Trendi tregon se prodhimi i të dhënave në 2020 do të jetë afër 45
zettabyte, e cila është një shifër 18 herë më e lartë se në vitin 2012.
Analiza e këtyre të dhënave është e dobishme në të gjitha fushat e jetës, që nga industria, kujdesi
shëndetësor e deri te sektori financiar.
Megjithatë, për shkak të një rritjeje masive të të dhënave, është bërë e vështirë analizimi i të
dhënave, për të gjetur modele dhe për të kryer parashikime të dobishme. Problemi kryesor qëndron
në faktin se tashmë kemi më shumë të dhëna se analistë, që do të thotë se kemi më shumë të dhëna
se sa analizuesit ekzistues mund të analizojnë në mënyrë të përshtatshme dhe ky problem do të
bëhet gjithmonë e më keq. Përveç kësaj, zbulimi i modeleve nga sasi të mëdha të të dhënave do të
kërkojë përfshirjen e një numri shumë të madh njerëzish edhe kur të dhënat janë paraqitur në një
raport ose format kubi2 duke përdorur mjete të Inteligjencës së Biznesit3.
Teknika të tjera tradicionale statistikore, të tilla si regresioni, gjithashtu mund të jenë të
paefektshme, pasi të dhënat e nevojshme për kryerjen e analizave nuk mund të përshtaten me
kujtesën dhe gjithashtu mund të tejkalojnë shpejtësinë e CPU-së. Kështu që, analizimi i të dhënave
të mëdha, duke përdorur mjete dhe teknika standarde, merr shumë kohë dhe bëhet shumë i
paefektshëm.
Shpesh herë natyra jo – tradicionale e të dhënave nënkupton që metodat tradicionale nuk mund të
aplikohen edhe nëse bashkësia e të dhënave është relativisht e vogël. Në disa situata të tjera,
kërkesat që presin përgjigje nuk mund të adresohen duke përdorur teknika analizuese ekzistuese,
kështu që bëhet i domosdoshëm zhvillimi i metodave të reja.
Si rezultat i kësaj rritjeje eksplozive të të dhënave të ruajtura ose të përkohshme, pabarazisë në
rritjen e analistëve kundrejt të dhënave, si dhe sfidat e paraqitura nga metodat tradicionale për të
analizuar të dhënat e mëdha, lind një nevojë urgjente për teknika të reja dhe mjete të automatizuara
që të mund të na ndihmojnë në mënyrë inteligjente në transformimin e sasisë të madhe të të dhënave
në informacione dhe njohuri të dobishme. E vetmja zgjidhje është zhvillimi i analitikave
inteligjente.
Në këtë punim trajtohen pikërisht Rrjetat neurale dhe Algoritmat gjenetik, dy teknika inteligjente
për nxjerrjen e njohurive.
Atraktiviteti i rrjetave neurale artificiale (ANN) vjen nga karakteristikat e jashtëzakonshme të
sistemit biologjik për përpunimin e informacionit si: jolineariteti, paralelizmi i lartë, fuqia, toleranca

1

1 zettabyte = 270 bytes
Data Cube ose OLAP Cube - është një term që zakonisht i referohet një matrice shumëdimensionale të të dhënave,
që mundëson OLAP të arkivojë funksionalitete shumëdimensionale dhe përdoret për të paraqitur të dhëna së bashku
me disa tregues me interes.
3
Business Intelligence - ose BI, është një term që i referohet një shumëllojshmërie të aplikacioneve software të
përdorura për të analizuar të dhënat e papërpunuara të një organizate.
2
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ndaj gabimit dhe dështimit, të mësuarit, aftësia për të trajtuar informacione të pasakta dhe aftësia e
tyre për të përgjithësuar.
Për të treguar efektivitetin e përdorimit të rrjetave neurale në nxjerrjen e njohurive, konkretisht në
problemet e parashikimit, si p.sh. parashikimit të serive kohore të tilla si: IÇK [1], kursit të këmbimit
[2], numrit të turistëve në vendin tonë [3], apo në parashikimin e GDP-së, në këtë punim trajtohet
dhe një model i quajtur “Neuro-Gjenetik”, i cili përdor algoritmin gjenetik për optimizimin e
peshave të rrjetit neural, për të arritur një parashikim të optimizuar.
Ky punim është i motivuar nga dëshira për të ndërtuar një qasje evolucionare, të aftë për të zvogëluar
ngarkesën e punës së një eksperti njerëzor në problemet e parashikimit të GDP-së së Shqipërisë dhe
treguesve të tjerë ekonomik, duke e ndihmuar atë me një suport kompjuterik.

Objektivat
Njohuritë e fshehura në të dhënat e papërpunuara janë ato që na ndihmojnë për të marrë vendime të
mirë informuara.
Ndër objektivat e këtij punimi është të prezantojë konceptet kryesore të dy teknikave inteligjente,
siç janë Algoritmat Gjenetik (GA) dhe Rrjetat Neurale (NN); të trajtojë metodat e evoluimit të tyre
dhe aplikimin e tyre në nxjerrjen e njohurive.
Një objektiv i rëndësishëm i këtij punimi është të përcaktojë modelin “Neuro-Gjenetik”, bazuar në
algoritma evolucionarë, në mënyrë që të trajtojë një sistem parashikues të optimizuar, të përcaktuar
me rrjetat neurale artificiale. Vëmendja është përqendruar në optimizimin e peshave të rrjetit neural.
Aspekti më i rëndësishëm i evoluimit të peshave është për të simuluar procesin e të mësuarit të një
rrjeti neural, duke shmangur mangësitë e teknikave tradicionale me gradient zbritës, të tilla si
Backpropagation standard (SBP).
Kërkesa e reduktuar për njohuri të detajuara të problemeve komplekse të optimizimit dhe e suportit
nga ndonjë ekspert i fushës së parashikimeve të treguesve ekonomik, do të kontribuojë për ta bërë
këtë model një zgjidhje universale në problemet e parashikimit të treguesve ekonomik.
Gjithashtu ky punim synon të aplikojë modelin “Neuro-Gjenetik” në parashikimin e GDP-së, pasi
ai është i një rëndësie të veçantë për hartuesit e politikave fiskale dhe monetare në përgatitjen e
planeve të efektshme, me synim stabilitetin makroekonomik dhe rritjen e qëndrueshme ekonomike.
Pritshmëria nga modeli është arritja e një parashikimi më të mirë sesa ai i metodave tradicionale.

Metodologjia
Metodologjia e përdorur është në funksion të qëllimeve të vëna në fillim të punimit. Studimi është
mbështetur në një kërkim empirik. Për hartimin e këtij punimi është përdorur një literaturë e gjerë,
e cila përfshin materiale dhe punime të shumë autorëve të huaj dhe vendas.
Për realizimin e studimit janë përdorur një numër i madh burimesh informacioni nga faqet zyrtare
të institucioneve të rëndësishme kombëtare, ku mund të përmendim: Ministrinë e Financave,
Bankën e Shqipërisë, INSTAT-in, etj.
xi

Studimi është zgjeruar duke përfshirë analizën empirike të ANN-ve dhe GA-ve në nxjerrjen e
njohurive nëpërmjet një modeli “Neuro-Gjenetik” për parashikimin e GDP-së. Burimi kryesor i të
dhënave për këtë model ka qenë Ministria e Financave, Banka e Shqipërisë dhe INSTAT. Harku
kohor i të dhënave sipas serive kohore tre mujore i korrespondon periudhës 2002 – 2016. Për
konceptimin e modelit na ka ardhur në ndihmë rishikimi i literaturës.
Për realizimin e modelit “Neuro-Gjenetik” për parashikimin e GDP-së jemi njohur me mënyrat e
llogaritjes dhe teknikat që përdoren në parashikimin e tij në vendin tonë dhe në vendet e tjera.
Për aplikimin e teknikave inteligjente në këtë fushë jemi njohur me bazën teorike kombëtare dhe
ndërkombëtare dhe modelet statistikore të përdorura nga institucionet përgjegjëse për parashikimin
e GDP-së.
Është realizuar modeli “Neuro-Gjenetik” dhe modelet statistikore ARIMA dhe VAR për
parashikimin e GDP-së.
Studimi përfshin dhe llogaritjen e performancës së modelit të “Neuro-Gjenetik”, si edhe krahasimin
e rezultateve të këtij modeli me modelet standarde dhe dy modelet statistikore të zhvilluara.
Metodologjia mbështetet mbi elementin e hipotezës për zgjidhje të propozuara, për të cilat ne
synojmë të provojmë se rrjetat neurale artificiale dhe algoritmat gjenetik ofrojnë një qasje mjaft
komode në parashikimin e serive kohore dhe GDP-së [2] [1].
Hipoteza është një element mjaft i rëndësishëm që ka strukturuar punimin në planin teorik dhe
aplikativ. Janë dy hipoteza mbi të cilat kemi supozuar:
1. ANN është një teknikë e re dhe efikase për parashikimin e GDP-së së Shqipërisë, si dhe
serive kohore të treguesve të ndryshëm ekonomik.
2. AG përmirëson performancën e modelit ANN krahasuar me modele standarde ANN të
trajnuar me backpropagation standard (SBP).

Organizimi
Ky punim është e organizuar në gjashtë kapituj si më poshtë vijon:
Kapitulli 1 trajton ecurinë e ruajtjes të të dhënave ndër vite dhe trendin e tyre;
dispropocionin ndërmjet rritjes të të dhënave dhe rritjes së numrit të specialistëve, që merren me
analizimin e të dhënave për të nxjerrë informacion të vlefshëm; si dhe problemet e metodave dhe
teknikave tradicionale statistikore në analizimin e të dhënave të mëdha dhe nevoja për teknika
inteligjente ku bëjnë pjesë algoritmat gjenetik dhe rrjetat neurale artificiale.
Kapitulli 2 trajton konceptet bazë të rrjetit neural artificial, karakteristikat e rrjetave neurale
të tilla si: strukturat e rrjetit, aftësia e përpunimit paralel, aftësia e tolerancës ndaj gabimit, aftësia e
të mësuarit, etj., si dhe kufizimet e rrjetave neurale artificiale. Gjithashtu trajton elementet e ANN,
përpunimin e informacionit të rrjetit, arkitekturat e rrjetave neurale, të mësuarit në ANN, modele të
ndryshme rrjetash neurale si modeli Hopfield, rrjetat neurale vetë organizuese, etj. Fokus i veçantë
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i kushtohet aplikimeve të ANN-ve në nxjerrjen e njohurive duke i ndarë sipas kategorive të detyrave,
por edhe sipas fushave të ndryshme të jetës reale.
Kapitulli 3 trajton njohuri bazë mbi algoritmat gjenetik, duke prezantuar parimet mbi të cilat
janë krijuar algoritmat gjenetik dhe teoritë mbi të cilat bazohet suksesi i funksionimit të tyre si teoria
e Darwinit, Teorema e Skemës, Hipoteza e Bllokut Ndërtues. Trajtohen elementet përbërës të kësaj
teknike inteligjente: paraqitja e zgjidhjeve( kodimi dhe dekodimi), inicializimi dhe përfundimi,
funksioni i vlerësimit fitnes, përzgjedhja dhe riprodhimi me anë të operatorëve gjenetik. Gjithashtu
trajtohen edhe avantazhet dhe disavantazhet e algoritmave gjenetik kundrejt metodave të tjera të
përdorura në probleme të jetës reale. Ky kapitull fokusohet edhe në përdorimin e algoritmave
gjenetik në nxjerrjen e njohurive si dhe aplikimi i suksesshëm për probleme të botës reale, që forcon
përfundimin se GA janë një teknikë inteligjente e fuqishme në nxjerrjen e njohurive e veçanërisht
në problemet e optimizimit.
Kapitulli 4 trajton konceptet e të mësuarit evolucionar si dhe teknikat për evoluimin e ANNve duke i ndarë në metoda invazive dhe joinvazive. Trajtohet optimizimi i ANN-ve duke marrë në
shqyrtim teknikat për optimizimin e peshave të lidhjeve të ANN-ve, ku sqarohen edhe modele të
njohura që përdorin algoritmat gjenetik; optimizimin e rregullave të mësuarit, i cili ndahet në
optimizimin e parametrave dhe të rregullave; optimizimin e funksioneve të transferimit;
optimizimin e përzgjedhjes së të dhënave hyrëse si dhe optimizimin e arkitekturave të ANN-ve,
problemet që lindin gjatë këtij optimizimi si dhe zgjidhjet nëpërmjet kodimit direkt dhe indirekt.
Kapitulli 5 trajton kuptimin e GDP-së dhe rëndësinë e parashikimit të tij. Përmblidhen disa
punime kryesore që trajtojnë modelet parametrike dhe jo-parametrike të parashikimit të GDP-së në
vende të ndryshme të botës. Trajtohet në mënyrë të veçantë parashikimi i GDP-së së Shqipërisë,
me modelet statistikore ARIMA dhe VAR si dhe me modele jo-parametrike, siç janë rrjetat neurale
të trajnuara me SBP. Prezantohet modeli “Neuro-Gjenetik” për parashikimin e GDP-së së
Shqipërisë, si dhe bëhet një krahasim i performancës së modeleve statistikore të zhvilluara me
modelet evolucionare, ku rezultati vërteton hipotezat e ngritura në këtë disertacion.
Kapitulli 6 trajton konkluzionet teorike dhe praktike të arritura në këtë punim.

xiii

ALGORITMAT GJENETIK NË TRAJNIMIN E RRJETAVE NEURALE

D.GJYLAPI

KAPITULLI 1
Pse teknikat inteligjente?
Përmbledhje
Në këtë kapitull trajtohet ecuria e ruajtjes të të dhënave ndër vite dhe trendi i tyre,
dispropocioni ndërmjet rritjes të të dhënave dhe rritjes së numrit të specialistëve
që merren me analizimin e të dhënave për të nxjerrë informacion të vlefshëm,
problemet e metodave dhe teknikave tradicionale statistikore në analizimin e të
dhënave të mëdha dhe nevoja për teknika inteligjente, ku bëjnë pjesë algoritmat
gjenetik dhe rrjetat neurale artificiale.

Hyrje
Mundësitë tona për gjenerimin si dhe mbledhjen e të dhënave janë rritur me shpejtësi.
Faktorët që kontribuojnë përfshijnë: kompjuterizimin e transaksioneve të biznesit, transaksioneve
shkencore dhe atyre qeveritare; përdorimin e gjerë të kamerave dixhitale, mjeteve të publikimit dhe
bar-kodeve për shumicën e produkteve të tregtueshme; si dhe përparimet në mjetet e grumbullimit
të të dhënave duke filluar nga tekstet e skanuara dhe platformat e imazheve, te sistemet e satelitëve
për perceptimet në distancë. Përveç kësaj, përdorimi i World Wide Web, si një sistem informacioni
global, ka vërshuar kundrejt nesh, me një sasi marramendëse të dhënash dhe informacioni.
Në këto pak vitet e fundit, prodhimi i të dhënave është rritur me një normë vjetore 40%. Në vitin
2012 janë gjeneruar rreth 2.5 zettabyte4 të dhëna. Një nga arsyet kryesore në rritjen e shpejtë të të
dhënave janë faqet e internetit të mediave sociale. Për shembull, në Facebook shtohen çdo muaj 9
miliardë fotografi të reja që përbëjnë 7 petabytes5 të të dhënave [4].
Trendi tregon se prodhimi i të dhënave në 2020 do të jetë afër 45 zettabyte, e cila është një shifër
18 herë më e lartë se në vitin 2012.
Disa statistika interesante janë:
o Çdo ditë krijohen 2.5 quintillion byte të dhëna, me 90% të të dhënave të krijuara në botë
vetëm në dy vitet e fundit [5]
o Prodhimi i të dhënave në 2020 do të jetë 44 herë më i madh se në 2009 [6]
o Vëllimi i të dhënave të biznesit në mbarë botën pritet të dyfishohet çdo 1.2 vjet [7]
o Fluksi i madh i të dhënat është duke dëmtuar infrastrukturat IT. Në një studim të kohëve të
fundit, 55% e drejtuesve kanë thënë se të dhënat janë duke ngadalësuar sistemet e tyre IT
[8]

4
5

1 zettabyte = 270 bytes
1 Petabyte = 250 bytes
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Figurë 1 Trendi i rritjes së të dhënave

Burimi Oracle

Analiza e këtyre të dhënave është e dobishme në të gjitha fushat e jetës, që nga industria, te kujdesi
shëndetësor e deri te sektori financiar. Ajo mund të ndihmojë në të kuptuarit e aspekteve të
ndryshme të jetës së njeriut, të tilla si sjellja e njerëzve, arsyet e problemeve shëndetësore, kryerjen
e analizave të emocioneve, zhvillimin e produkteve të reja dhe parashikimin e rezultateve të
ardhshme bazuar në të dhënat e të shkuarës. Megjithatë, për shkak të një rritjeje masive të të
dhënave, është bërë e vështirë për të analizuar të dhënat për gjetjen e modeleve dhe kryerjen e
parashikimeve të dobishme.

Më shumë të dhëna se analistë
Megjithatë, ka një problem që tërheq vëmendje të pakët dhe ky është fakti se ne tashmë kemi më
shumë të dhëna se analistë. Kjo do të thotë se kemi më shumë të dhëna se sa analizuesit ekzistues
mund të analizojnë në mënyrë të përshtatshme dhe ky problem do të bëhet gjithmonë e më keq.
Rezerva ekzistuese e analistëve të të dhënave është mjaft e kufizuar dhe mund të rritet vetëm në
mënyrë lineare, ndryshe nga akumulimi i të dhënave që ka një rritje gjeometrike.
University World News6 ka vlerësuar se regjistrimet globale do të dyfishohen në vitet 2012 - 2025,
që përkon me një normë vjetore të rritjes të numrit të studentëve prej rreth 5.54% në vit. Nëse e
marrim këtë për të përfaqësuar të njëjtën normë të rritjes për analistët e të dhënave, ne shohim se ka
një problem.

6

University World News është publikimi i parë i Arsimit të Lartë Web Publishing Ltd, me zyrën e tij të regjistruar në
Londër, por është prodhuar dhe menaxhuar nga stafi që punon në Durban, Londër, Melburn, Montreal dhe
Kopenhagen. Mbështetje teknike është siguruar nga kompania e mediave online e Afrikës së Jugut, WMG Media.
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Ndryshimi ndërmjet normës së rritjes së fuqisë së punëtorëve të njohurive dhe normës së rritjes së
fuqisë të të dhënave, është pesë fish. Edhe në qoftë se e marrim si të mirëqenë se analistët e
njohurive qëndrojnë në tregun e fuqisë punëtore të njohurive për njëzet vjet, norma e rritjes së
numrit të tyre vazhdon të mbetet e ulët, afërsisht 5.7% në vit.
Grafiku në Figurë 2 tregon se si do të duket ky deficit i analistëve të të dhënave. Edhe duke supozuar
se gjërat në mjedisin e sotëm janë "thuajse të drejta", ne mund të shohim se jemi drejtuar drejt një
bote me vuajtje. Çfarë është më e keqe është se problemi nuk mund të zgjidhet thjesht duke
orientuar njerëzit drejt programeve të analizimit.

Figurë 2 Rritja e të dhëna kundrejt rritjes e analistëve të të dhënave

Analitikat inteligjente
Përveç problemit të numrit të analistëve, zakonisht mjetet dhe teknikat analizuese tradicionale nuk
mund të përdoren për shkak të sasisë masive të të dhënave.
Në të kaluarën, përdorimi i mjeteve manuale të menaxhimit të bazës së të dhënave, duke shkruar
querie SQL dhe duke përdorur mjete të Inteligjencës së Biznesit, ishin metodat kryesore për të
analizuar të dhënat. Këto metoda ishin të mjaftueshme kur të dhënat ishin të strukturuara dhe më e
rëndësishmja, përshkallëzimi i të dhënave ishte i menaxhueshëm, duke përdorur bazat e të dhënave
relacionale, por me rritjen e të dhënave, mënyra standarde e shkrimit të querie-ve SQL për të
analizuar terabyte të dhëna bëhet e ndërlikuar. Ekzekutimi i querie-ve SQL për sasi kaq të mëdha
të dhënash mund të kërkojë shumë orë. Përveç kësaj, zbulimi i modeleve në sasi të mëdha të të
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dhënave mund të kërkojë përfshirjen e një numri shumë të madh njerëzish edhe kur të dhënat janë
paraqitur në një raport ose format kubi duke përdorur mjete të Inteligjencës së Biznesit.
Teknika të tjera tradicionale statistikore të tilla si regresioni, gjithashtu mund të jenë të paefektshme
pasi të dhënat e nevojshme për kryerjen e analizave nuk mund të përshtaten me kujtesën dhe
gjithashtu mund të tejkalojnë shpejtësinë e CPU. Kështu që, analizimi i të dhënave të mëdha, duke
përdorur mjete dhe teknika standarde, merr shumë kohë dhe bëhet shumë i paefektshme.
Shpesh herë natyra jo – tradicionale e të dhënave nënkupton që metodat tradicionale nuk mund të
aplikohen edhe nëse bashkësia e të dhënave është relativisht e vogël. Në disa situata të tjera,
kërkesat që presin përgjigje nuk mund të adresohen duke përdorur teknika analizuese ekzistuese,
kështu që bëhet i domosdoshëm zhvillimi i metodave të reja.
Si rezultat i kësaj rritjeje eksplozive të të dhënave të ruajtura ose të përkohshme, pabarazisë në
rritjen e analistëve kundrejt të dhënave, si dhe sfidat e paraqitura nga metodat tradicionale për të
analizuar 'të dhënat e madhe', lind një nevojë urgjente për teknika të reja dhe mjete të automatizuara
që të mund të na ndihmojnë në mënyrë inteligjente në transformimin e sasisë të madhe të të dhënave
në informacione dhe njohuri të dobishme. E vetmja zgjidhje është zhvillimi i analitikave
inteligjente.
Kështu që janë zhvilluar një numër i madh metodash kompjuterike dhe teknika inteligjente për të
analizuar të dhënat dhe për të kryer analiza më të shpeshta dhe më të sakta, që mund të çojnë në
përshpejtim të marrjes së vendimeve strategjike. Për shembull, teknikat e të mësuarit të makinës
janë përdorur për të mundësuar makinat të mësojnë nga të dhënat, pa pasur nevojë për të programuar
software në mënyrë eksplicite. Këto teknika mund të ndihmojnë në bërjen e parashikimeve duke
përdorur njohuritë e mësuara nga të dhënat historike.
Algoritmet gjenetike janë heuristika që imitojnë rrugën sesi funksionon evolucioni. GA-të janë
algoritme kërkimi deduktive që bazohen në idetë e evolucionit të seleksionimit natyror dhe
gjenetikës. Si të tilla ato paraqesin një përdorim inteligjent të një kërkimi të rastit të përdorur për
të zgjidhur problemet e optimizimit. Edhe pse përdorin rastësinë, GA-të nuk i lënë asgjë rastit, në
vend të kësaj ata shfrytëzojnë informacionin historik për të drejtuar kërkimin në zonën me
performancë më të mirë brenda hapësirës së kërkimit. Teknikat themelore të GA-ve janë të
dizajnuara për të simuluar proceset e sistemeve natyrore të nevojshme për evolucionin, veçanërisht
ata që ndjekin parimet e përcaktuara fillimisht nga Charles Darwin të "mbijetesës së më të fortit".
Ashtu si në natyrë, konkurrenca ndërmjet individëve për burimet e pakta rezulton në dominimin e
individëve më të fortë mbi ata më të dobët.
GA është më i mirë se inteligjenca artificiale konvencionale, për faktin që është më i fuqishëm.
Ndryshe nga sistemet e vjetra të inteligjencës artificiale, ata nuk thyhen lehtë edhe në qoftë se
inputet ndryshojnë pak, apo në prani të zhurmës së arsyeshme. Gjithashtu, në kërkimin e një
hapësire të madhe gjendjesh, e një hapësire multi-modale gjendjesh, ose sipërfaqeje n-dimensionale,
një algoritëm gjenetik mund të ofrojë përfitime të konsiderueshme kundrejt kërkimit tipik të
teknikave të optimizimit (programimi linear, deduktive, kërkimi në thellësi, kërkimi në gjerësi dhe
praktika.)
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Disa përdorime të algoritmave gjenetike në botën reale janë: dizajni i modelit automotiv; modelit
inxhinierik; në robotikë; në evoluimin e hardware; në rutimin e optimizuar të telekomunikacionit;
në optimizimin e udhëtimit, trafikut dhe drejtimin e postës; në lojërat kompjuterike; në enkriptimin
dhe thyerjen e kodeve; në optimizimin e analizave kimike kinetike; në fushën e financave dhe
strategjitë e investimeve; etj.
Aftësia e algoritmit gjenetik për të eksploruar dhe shfrytëzuar në të njëjtën kohë, një sasi në rritje
të të dhënave, si dhe aplikimi i suksesshëm për probleme të botës reale forcon përfundimin se GA
janë një teknikë inteligjente e fuqishme në nxjerrjen e njohurive e veçanërisht në problemet e
optimizimit.
Një tjetër teknikë inteligjente në nxjerrjen e njohurive janë rrjetat neurale artificiale.
Një ANN është një paradigmë e përpunimit të informacionit, që është frymëzuar nga mënyra sesi
përpunojnë informacionin sistemet nervore biologjike, si truri. Elementi kyç i kësaj paradigme është
struktura e re e sistemit të përpunimit të informacionit. Ajo është e përbërë nga një numër i madh i
ndërlidhur i elementeve të përpunimit (neuroneve) që punojnë në unison për të zgjidhur probleme
të veçanta.
ANN-të, ashtu si njerëzit, mësojnë nga shembujt. Një ANN është e konfiguruar për një aplikim të
veçantë, të tillë si njohja e modeleve apo klasifikimin e të dhënave, nëpërmjet një procesi të të
mësuarit. Të mësuarit në sistemet biologjike përfshin rregullime të lidhjeve sinaptike që ekzistojnë
midis neuroneve. Kjo është gjithashtu e vërtetë edhe te ANN-të.
Rrjetat neurale, me aftësinë e tyre për të nxjerrë njohuri nga të dhënat e komplikuara apo të
papërcaktuara, mund të përdoren për nxjerrjen e modeleve dhe për të zbuluar trendet, që janë shumë
komplekse për t'u vënë re nga njerëzit apo teknika të tjera kompjuterike. Një rrjet neural i trajnuar
mund të mendohet si një "ekspert" në kategorinë e informacionit që i është dhënë për të analizuar.
Bota e informatikës ka shumë përfitime nga rrjetat neurale. Aftësia e tyre për të mësuar nga
shembujt i bënë ato shumë fleksibël dhe të fuqishme. Për më tepër nuk është e nevojshme të gjendet
një algoritëm për të kryer një detyrë të veçantë; d.m.th. nuk ka nevojë për të kuptuar mekanizmat e
brendshëm të asaj detyre. Ato janë gjithashtu shumë të përshtatshme për sistemet në kohë reale për
shkak të reagimit të tyre të shpejtë dhe të kohës kompjuterike të vogël, kjo për shkak të arkitekturës
së tyre paralele.
Rrjetat neurale kontribuojnë edhe në fusha të tjera të hulumtimit, si neurologjia dhe psikologjia. Ato
janë përdorur rregullisht për të modeluar pjesë të organizmave të gjallë dhe për të hetuar
mekanizmat e brendshëm të trurit.
Ndoshta aspekti më emocionues i rrjetave neurale është mundësia që një ditë të mund të prodhohen
rrjete "të ndërgjegjshëm". Shumë shkencëtarë argumentojnë se vetëdija është një aftësi "mekanike"
dhe se rrjetat neurale "të vetëdijshme" janë një mundësi reale.
Teknika të tilla marrin në konsideratë hapësirën e kujtesës dhe kufizimet e CPU-së dhe kryejnë
analiza, që mund të përdoren për të kuptuar aspekte të sjelljes së një numri të madh njerëzish.
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Kombinimi i algoritmave gjenetik me rrjetat neurale (GANN)
Ideja e kombinimit të GA-së dhe NN-së lindi fillimisht në fund të viteve '80 dhe ka gjeneruar një
fushë intensive të kërkimeve në vitet ‘80. Të dyja janë metoda kompjutacionale autonome, prandaj
logjikisht lind pyetja: pse të kombinohen?
Me pak fjalë, problemi kryesor në rrjetat neurale është përcaktimi i një numri parametrash para
fillimit të çdo trajnimi. Megjithëse nuk ka rregulla të qarta për inicializimin e këtyre parametrave,
ata përcaktojnë suksesin e trajnimit.
Në kombinimin e algoritmave gjenetik me rrjetat neurale (GANN), algoritmi gjenetik është
përdorur për të përcaktuar këta parametra. Frymëzimi për këtë ide vjen nga natyra: në jetën reale,
suksesi i një individi nuk përcaktohet vetëm nga njohuritë dhe aftësitë e tij, të cilat ai i fiton nga
përvoja (trajnimi i rrjetit neural), por kjo varet edhe nga trashëgimia e tij gjenetike (e përcaktuar nga
algoritmi gjenetik). Dikush mund të thotë, GANN aplikon një algoritëm natyror që ka provuar të
jetë shumë i suksesshëm në këtë planet: Ai krijoi inteligjencën njerëzore nga e para. [9]
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Kapitulli 2
Rrjetat Neurale Artificiale
Përmbledhje
Në këtë kapitull trajtohen konceptet bazë të rrjetave neurale artificiale,
karakteristikat e rrjetave neurale, të tilla si: strukturat e rrjetit; aftësia e përpunimit
paralel; aftësia e tolerancës ndaj gabimit; aftësia e të mësuarit; etj., si dhe
kufizimet e rrjetave neurale artificiale. Gjithashtu trajtohen elementet e ANN,
përpunimi i informacionit të rrjetit, arkitekturat e rrjetave neurale, të mësuarit në
ANN dhe modele të ndryshme rrjetesh neurale: si modeli Hopfield, rrjetat neurale
vetë organizuese, etj. Fokus i veçantë i kushtohet aplikimeve të ANN-ve në
nxjerrjen e njohurive duke i ndarë sipas kategorive të detyrave, por edhe sipas
fushave të ndryshme të jetës reale.

Hyrje
Rrjetat neurale janë shfaqur si mjete të avancuara të “data mining” në rastet kur teknika të tjera nuk
mund të prodhojnë modele parashikuese të kënaqshme. Siç edhe vetëkuptohet nga termi, rrjetat
neurale kanë një aftësi modeluese të frymëzuar biologjikisht, por në thelb janë mjete statistikore
modelimi.
Rrjetat neurale paraqesin një metaforë të trurit për përpunimin e informacionit. Këto modele janë
më tepër të frymëzuar biologjikisht, sesa një kopje e saktë e asaj se si funksionon faktikisht truri.
Rrjetat neurale kanë treguar se janë sisteme shumë premtues në shumë aplikacione parashikimi dhe
aplikacione klasifikimi të biznesit për shkak të aftësisë së tyre për të "mësuar" nga të dhënat, natyrës
së tyre jo-parametrike dhe aftësisë së tyre përgjithësuese.
Informatika neurale i referohet metodologjisë të njohjes së modeleve për “machine learning” .
Modeli rezultues nga informatika neurale është quajtur shpesh një rrjet neural artificial (ANN) ose
thjesht një rrjet neural. Rrjetat neurale janë përdorur në shumë aplikacione të biznesit për njohjen e
modeleve, parashikimin dhe klasifikimin. Informatika e rrjetit neural është një element kryesor i
çdo pakete mjetesh të nxjerrjes së njohurive.
Aplikacione të rrjetave neurale ka me bollëk në sektorin e financës, marketing, prodhim,
operacionet, sistemet e informacionit, etj. Truri i njeriut ka aftësi mahnitëse për përpunimin e
informacionit dhe zgjidhjen e problemeve me të cilat kompjuterat moderne nuk mund të
konkurrojnë në shumë aspekte. Merret si e mirëqenë se një model apo një sistem, që është i sqaruar
dhe i mbështetur edhe nga rezultatet e hulumtimit të trurit, me një strukturë të ngjashme me atë të
rrjetave nervore biologjike, mund të shfaqi funksionalitete inteligjente të ngjashme me të. Duke u
bazuar në këtë postulat “bottom-up”, ANN (të njohura edhe si modele lidhëse (koneksioniste7),

7

Koneksionizëm - është një grup metodash në fushën e inteligjencës artificiale, psikologjisë njohëse, shkenca konjitive,
neuroshkencës, dhe filozofisë së mendjes, që modelon fenomene mendore ose të sjelljes si proceset emergjente të
rrjetave të ndërlidhura të njësive të thjeshta.
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modele përpunimi paralele të shpërndara, sisteme neuromorfike, apo thjesht rrjetat neurale) janë
zhvilluar si modele të mundshme në bazë të parimeve biologjike për detyra të ndryshme.
Rrjetat biologjike nervore janë të përbëra nga shumë neurone biologjike primitive të ndërlidhur
masivisht. Çdo neuron posedon aksonin dhe dentritet, që i mundësojnë neuronit të komunikojë me
neuronet e tij fqinje, duke marrë dhe transmetuar sinjalet elektrike dhe kimike. Pak a shumë duke e
përmbledhur strukturën e homologëve të tyre, ANN-të janë të përbëra nga elemente të thjeshta
përpunimi të ndërlidhura, të quajtura neurone artificiale. Në përpunimin e informacionit, elementet
e përpunimit të një ANN-je veprojnë njëkohësisht dhe kolektivisht në një mënyrë të ngjashme me
neuronet biologjike. ANN posedon disa tipare të ngjashme me ato të rrjetave nervore biologjike, të
tilla si aftësia e të mësuarit, vetë-organizimi dhe toleranca ndaj gabimeve.
Gjatë dy dekadave të fundit, ka pasur një rigjallërim emocionues në studimet e ANN-ve për shkak
të futjes së topologjive të reja të rrjetit, funksioneve të reja të aktivizimit dhe algoritmave të reja për
trajnimin e rrjetit, si dhe për shkak të përparimit të Neuroshkencës dhe shkencave konjitive.
Nga njëra anë, përparimet në teori dhe metodologji kanë kapërcyer shumë pengesa që pengonin
kërkimin shkencor rreth rrjetave neurale disa dekada më parë. Rrjetat neurale janë pranuar dhe kanë
fituar popullaritet, për arsye të rezultateve tërheqëse të studimeve të shumta.
Nga ana tjetër, si zgjidhës i problemeve komplekse, ANN-të janë aplikuar për të zgjidhur probleme
të shumta në mjedise aplikimi të ndryshme. Karakteristikat në përpunimin neural të informacionit i
bëjnë rrjetat neurale atraktive për zgjidhjen e problemeve komplekse. Suksesi fillestar në
aplikacionet e rrjetit neural ka frymëzuar rishfaqjen e interesimit nga industria dhe biznesi.

Rrjetat neurale biologjike dhe artificiale
Truri i njeriut është i përbërë nga qeliza të veçanta të quajtura neurone. Këto qeliza nuk vdesin kur
një njeri është plagosur (të gjitha qelizat e tjera të riprodhohen për të zëvendësuar veten e tyre dhe
pastaj vdesin).
Ky fenomen mund të shpjegojë pse ne mbajmë informacion. Ruajtja e informacionit përfshin grupe
neuronesh. Numri i neuroneve në trurin e njeriut është vlerësuar të jetë 50-150 bilionë neurone, të
cilat janë të ndara në më shumë se 100 lloje të ndryshme. Neuronet janë të ndarë në grupe të
quajtura rrjeta. Çdo rrjet përmban disa mijëra neurone shumë të ndërlidhura.
Kështu, truri mund të shihet si një koleksion rrjetash nervore ose rrjetash neurale. Aftësia për të
mësuar dhe për të reaguar ndaj ndryshimeve në mjedisin tonë kërkon inteligjencë.
Truri dhe sistemi nervor qendror kontrollojnë të menduarit dhe sjelljen inteligjente. Njerëzit që
vuajnë dëmtime të trurit e kanë të vështirë të mësuarit dhe reagimin në mjedise të ndryshueshme.
Kështu, pjesë të padëmtuara të trurit shpesh mund të kompensojnë me mësime të reja. Një pjesë e
një rrjeti të përbërë nga dy qeliza është treguar në Figurë 3. Qeliza në vetvete përfshin një bërthamë
(pjesa qendrore e përpunimit të neuronit). Në të majtë të qelizës 1, dendritet ofrojnë sinjale hyrëse
të qelizës. Në të djathtë, aksoni dërgon sinjale e prodhuara te qeliza 2, nëpërmjet terminaleve të
aksonit. Këto terminale të aksonit bashkohen me dendritet e qelizës 2. Sinjalet mund të
8
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transmetohen pandryshuar, ose ata mund të ndryshohen nga sinapset. Një sinaps është në gjendje
të rritë ose të zvogëlojë fuqinë e lidhjes nga neuroni te neuroni dhe të shkaktojë ngacmimin ose
frenimin e një neuroni pasardhës. Pikërisht këtu ruhet informacioni.

Figurë 3 Një pjesë nga një rrjet: Dy qeliza biologjike të ndërlidhura

Një model ANN imiton një rrjet nervor biologjik. Informatika neurale në fakt përdor një numër
shumë të kufizuar të koncepteve nga sistemet biologjike nervore (Tabela 1). Kjo është më shumë
një analogji me trurin e njeriut se sa një model i saktë i tij. Konceptet neurale zakonisht zbatohen si
simulime software të proceseve masivisht paralele që përfshijnë elemente të përpunimit (të quajtura
gjithashtu neuronet artificiale, ose neurodes) të ndërlidhura në një arkitekturë rrjeti.
Tabela 1 Lista e relacioneve ndërmjet rrjetave neurale artificiale dhe biologjike

Biologjike
Soma
Dentritet
Aksoni
Sinapsi
Shpejtësi e ulët
Shumë neurone (109)

Artificiale
Nyje
Input
Output
Pesha
Shpejtësi e lartë
Pak neurone (një duzinë deri në qindra mijëra)

Neuroni artificial merr inputet, analoge me impulset elektrokimike që marrin dendritet e neuroneve
biologjike nga neurone e tjera. Dalja e neuronit artificial korrespondon me sinjalet e dërguara nga
një neuron biologjik në aksonin e vet. Këto sinjale artificiale mund të ndryshohen nga peshat në
mënyrë të ngjashme me ndryshimet fizike që ndodhin në sinapse (shih Figurë 4).
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Figurë 4 Përpunimi i informacionit në një neuron artificial

Duke qenë se ata janë të frymëzuar nga biologjia, elementet kryesore të përpunimit të një rrjeti
neural janë neuronet individuale, të ngjashme me neuronet e trurit. Këto neurone artificiale marrin
"informacionin" shumë (∑) të neuroneve të tjera ose stimujve të dhënë nga jashtë, kryejnë një
transformim në këto të dhëna input dhe pastaj e kalojnë informacionin e transformuar në neuronet
e tjera apo rezultatet e jashtme. Kjo është e ngjashme me mënyrën se si është menduar se punon
truri i njeriut. Kalimi i informacionit nga neuroni te neuroni mund të mendohet si një mënyrë për të
aktivizuar, ose për të shkaktuar një reagim nga neurone të caktuara në bazë të informacionit apo
stimulit të marrë.
Kështu që, mënyra se si përpunohet informacioni nga një rrjet neural, është në thelb një funksion i
strukturës të rrjetit. Rrjetat neurale mund të kenë një ose më shumë shtresa neuronesh. Këto neurone
mund të jenë shumë ose plotësisht të ndërlidhur, apo vetëm shtresa të caktuara mund të jenë të
lidhura së bashku. Lidhjet midis neuroneve kanë një peshë lidhjeje. Në thelb, "njohuria" që zotëron
rrjeti është e vendosur në këto pesha të ndërlidhjes. Çdo neuron llogarit një shumë të peshuar të
vlerave hyrëse të neuronit, transformon këtë input, dhe e kalon vlerën e tij neurale si input për
neuronet pasardhëse. Në mënyrë tipike, edhe pse jo gjithmonë, ky proces transformimi input/output
në nivel individual neuroni bëhet në mënyrë jo lineare.

Karakteristikat e rrjetave neurale
Tradicionalisht, kompjuterat operojnë nëpërmjet teknologjive të përpunimit linear sekuencial. Ata
aplikojnë formula, rregulla vendimmarrëse dhe algoritme të udhëzuara nga përdoruesit për të
prodhuar rezultate nga inputet. Kompjuterat konvencional janë të mirë në llogaritjet numerike, por
ANN-të përmirësojnë rregullat e veta; sa më shumë vendime që ato marrin, aq më të mirë bëhen
vendimet.
10
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Ka gjashtë karakteristika kryesore të teknologjisë ANN: strukturat e rrjetit, aftësia e përpunimit
paralel, kujtesa e shpërndarë, aftësia e tolerimit të gabimit, zgjidhja kolektive dhe aftësia për të
mësuar.
(1) Strukturat e Rrjetit: Një ANN mund të ketë një strukturë përsëritëse (rekurente) ose jopërsëritëse (jorekurente). Një rrjet përsëritës [10], [11] është një rrjet prapaveprues (shih
Figurën 3a) në të cilin rrjeti llogarit rezultatet e veta në bazë të inputeve dhe i kthen ata përsëri
për të ndryshuar inputet. Për një rrjet përsëritës të qëndrueshëm, ky proces normalisht prodhon
ndryshime outputi gjithnjë e më të vogla derisa outputi të bëhet konstant. Nëse ky proces nuk
do të përfundojë, rrjeti është i paqëndrueshëm dhe është i njohur si një sistem kaotik [12] [13].
Për të krijuar një rrjet të qëndrueshëm, matrica e peshave duhet të jetë simetrike, me zero në
diagonalen e saj kryesore [14]. Gjithashtu rezultatet mund ti kthehen shtresave të ndërmjetme
për të rregulluar peshat [15], në të njëjtën mënyrë siç veprohet me të mësuarit pa mbikëqyrje.
Sa për rrjetat jo-përsëritëse (jorekurente (shih Figurën 3b)), të dhënat do të rrjedhin në një
drejtim, nga shtresa hyrëse për te shtresa dalëse, pa ndonjë cikël kthimi mbrapa. Ato quhen edhe
rrjetat feedforward. Këtij lloji rrjeti i përkasin shumica e aplikacioneve ekzistuese të ANN.
(2) Aftësia e përpunimit paralel: Çdo neuron në ANN është një element përpunimi i ngjashëm me
një njësi logjike Booleane në një çip kompjuteri konvencional, përveç se funksioni i një neuroni
është i programueshëm. Përllogaritjet e nevojshme për të simuluar ANN-të janë kryesisht ato të
matricës dhe struktura paralele e lidhjes mes neuroneve lehtëson llogaritje të tilla. Formulat e
mëposhtme tregojnë llogaritjet përkatëse për çdo shtresë të një ANN-je me tre shtresa, ku një
shtresë është e ndërmjetme. Për thjeshtësi kemi përdorur një vektor input të vetëm. Çdo element
në vektor është i barabartë me një pikë të të dhënave të variablave hyrëse, të cilat në të vërtetë
duhet të kenë pika të dhënash të shumta. Llogaritje të tilla matricore kërkojnë përllogaritje të
shpejta, të mundësuara nëpërmjet rrjetave të çipeve neurale tashmë në treg nga Intel, Neural
Semiconductor dhe Laboratorët Bell.
Shtresa hyrëse: (me n-nyje, secila prej tyre nuk ka as peshë as funksion transferimi)
Vektori Input = X = Vektorin Output = [x1 x2 x3 ... xn]
Shtresa e Ndërmjetme: (me m-nyje, secila prej tyre ka n pesha dhe një funksion transferimi)

Matrica e peshave = W =

 w11
w
 21
 ...

 wn1

w12
w22
...
wn 2

... w1m 
... w2 m 
... ... 

... wnm 

Funksioni i transferimit = F = (f1, f2, f3, ... , fm)
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F [X W]
n
n
n


 f1(  x1wi 1 ),f 2(  x2 wi 2 ),...,f m(  xm wi m )
 i  1

i 1
i 1

Shtresa dalëse: (me p- nyje, secila prej tyre ka m pesha dhe një funksion transferimi )
 v11
v
21
Matrica e peshave = V = 
 ...

v m1

v12
v 22
...
vm2

... v1 p 
... v 2 p 
... ... 

... v mp 

Funksionet e transferimit = T = (t1, t2, ... , tp)
Vektori Output = Y = [y1 y2 ... yp]

=

T F XW V 


=

 m   n
 
t1   f j   xi wij  v j1 ,
 j 1   i 1
 
 m   n
 
t 2   f j   xi wij  v j 2 , ....
 j 1   i 1
 

 m   n
 
......., t p   f j   xi wij  v jp  ]
 j 1   i 1
 
Llogaritjet e matricës në një rrjet neural me një shtresë të ndërmjetme
(3) Kujtesa e shpërndarë: Rrjeti nuk ruan informacione në kujtesën qendrore. Informacioni është i
ruajtur si model në të gjithë strukturën e rrjetit. Gjendja e neuroneve përfaqëson një kujtesë afatshkurtër, pasi ajo mund të ndryshojë me hyrjen e vektorit tjetër input. Vlerat në matricën e
peshave (lidhjet) formojnë një kujtesë afatgjatë dhe janë të ndryshueshme vetëm pas një kohe
më të gjatë [16]. Gradualisht, kujtesa afat-shkurtër do të shkojë në kujtesën afat-gjatë dhe të
modifikojë rrjetin si një funksion i përvojës input.
(4) Aftësia e tolerancës ndaj gabimit: Aftësia e përpunimit paralele të rrjetit dhe e kujtesës të
shpërndarë e bëjnë atë relativisht tolerant ndaj gabimit. Në një kompjuter neural, dështimi i një
ose më shumë pjesëve mund të degradojë saktësinë, por kjo nuk do të thyejë sistemin. Një
dështim sistemi ndodh vetëm kur të gjitha pjesët dështojnë në të njëjtën kohë. Kjo siguron një
masë kontrolli të dëmit.
(5) Zgjidhje kolektive: Një kompjuter konvencional përpunon udhëzime të programuara në mënyrë
sekuenciale dhe një në një kohë. Nëse një program ndalon në mes të ekzekutimit të tij, mund të
marrim një përgjigje të arsyeshme, e cila reflekton saktësisht llogaritjet që janë bërë deri më
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tani. Megjithatë, një zgjidhje e tillë e pjesshme është e pakuptimtë në një kompjuter ANN; ajo
mbështetet në rezultatet kolektive të të gjithë neuroneve të lidhur. Nëse procesi i zgjidhjes
ndërpritet para se të ketë përfunduar, "përgjigja e pjesshme" është ndoshta e pakuptimtë për
përdoruesin.
(6) Aftësia e të mësuarit (ose trajnimit): Një ANN, sidomos e llojit feedforward jo përsëritëse, është
e aftë të aplikojë rregulla të të mësuarit për të zhvilluar modele të proceseve, duke përshtatur
rrjetin me mjedisin në ndryshim dhe zbulimin e njohurive të dobishme të nënkuptuara në
përgjigjet dhe/ose stimujt e marra. Ekzistojnë tri metoda të mundshme të të mësuarit: i
mbikëqyrur, i pa mbikëqyrur dhe të mësuarit me përforcim. Në metodën e parë, output-i i
dëshiruar për një grup të inputeve të trajnimit i jepet rrjetit; kështu ai mëson nga shembulli. Kjo
metodë përdoret për të trajnuar një rrjet për një detyrë të veçantë. Të mësuarit pa mbikëqyrje
realizohet kur nuk ka vlerësim të performancës për t’ia ofruar rrjetit. Të mësuarit me përforcim
është një metodë hibride, rrjetit i jepet një sinjal skalar vlerësimi në vend që ti tregohet output-i
i dëshiruar. Vlerësimet mund të bëhen me intervale dhe jo për çdo input trajnimi.

Kufizimet e rrjetave neurale artificiale
Rrjeti neural artificial është padyshim një mjet i fuqishëm për marrjen e vendimeve. Por ka disa
dobësi në përdorimin e tij.
(1) ANN nuk është një zgjidhës me përdorim të përgjithshëm për çdo lloj problemi. ANN është i
mirë në llogaritje numerike komplekse me qëllimin e zgjidhjes së sistemit të ekuacioneve lineare
ose jo-lineare, organizimin e të dhënave në klasa ekuivalente dhe përshtatjen e modelit zgjidhje
ndaj ndryshimeve mjedisore. Megjithatë, ANN nuk është i mirë në detyra të tilla si llogaritjen e
pagave, kontrollin e balancimeve dhe gjenerimin e faturave. As nuk është i mirë në arsyetimin
logjik - një punë e përshtatshme për sistemet eksperte. Prandaj, përdoruesit duhet të dinë nëse
problemi që kanë mund të zgjidhet me një ANN.
(2) Nuk ka asnjë metodologji të strukturuar disponibël për zgjedhjen, zhvillimin, trajnimin dhe
verifikimin e një ANN [17]. Është fakt i njohur se cilësia e zgjidhjes të një ANN-je ndikohet
nga numri i shtresave, numri i neuroneve në çdo shtresë, funksioni i transferimit i çdo neuroni
dhe madhësia e bashkësisë të trajnimit. Mund të mendohet se sa më shumë të dhëna të ketë
bashkësia e trajnimit, aq më i saktë do të jetë output-i. Por nuk është kështu. Ndërkohë që një
bashkësi trajnimi shumë e vogël do të pengojë rrjetin të zhvillojë modele të përgjithësuar të
inputeve, një bashkësi shumë e madhe do të prishë modelet përgjithësuese dhe do ta bëjë rrjetin
të ndjeshëm ndaj zhurmës të input-it. Në çdo rast, zgjedhja e këtyre parametrave është më shumë
art sesa shkencë. Përdoruesit e ANN-ve duhet të kryejnë eksperimente (ose analiza ndjeshmërie)
për të identifikuar konfigurimin më të mirë të mundshëm të rrjetit. Kjo kërkon mjete për
zhvillimin e ANN, të lehtë për t’u përdorur dhe për t’u modifikuar, që gradualisht janë duke u
shfaqur në treg.
(3) Nuk ka asnjë model të vetëm të standardizuar për zhvillimin e ANN-ve. Për shkak të natyrës së
tyre ndërdisiplinore, përpjekjet e shpenzuara për hulumtime në fushën e ANN kanë qenë të
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shumëfishta. Për shembull, algoritmi i të mësuarit backpropagation u zhvilluar në mënyrë të
pavarur nga tre grupe studiuesish në kohë të ndryshme: Werbos [18], Parker [19] dhe Rumelhart,
Hinton, dhe Williams [20]. Për të zgjidhur këtë problem, duhet të krijohet një arkiv e modeleve
të disponueshme për të lehtësuar shkëmbimin e njohurive mes studiuesve. Për më tepër, për të
bërë një punë me ANN, rrjeti duhet të përshtatet në mënyrë specifike për problemin që ka për
qëllim të zgjidhë. Për ta bërë këtë, përdoruesit e ANN-së duhet të zgjedhin një model të veçantë
si prototip fillestar. Megjithatë, ekzistojnë shumë modele të mundshme. Shumica e mjeteve të
zhvillimit të ANN-ve komerciale, të disponueshme sot në treg ofrojnë rezultatet e modeleve të
mostrës që punojnë në klasa të ndryshme të problemeve. Një përdorues mund të ndjekë këshillat
dhe të përshtatë atë me nevojat e tij.
(4) Cilësia e outputit të një ANN-je mund të jetë e paparashikueshme pavarësisht se sa mirë ky rrjet
është projektuar dhe implementuar. Nuk bëhet fjalë për rastin e gjetjes të zgjidhjes për një
problem linear në të cilin zgjidhja, nëse gjendet, është e garantuar të jetë optimale globale.
Megjithatë, shumë probleme kanë një bashkësi përcaktimi jo-lineare të zgjidhjeve të mundshme.
Zgjidhja e gjetur nga rrjeti neural për një problem jo-linear mund të mos jetë optimale globale.
Për më tepër, nuk ka asnjë mënyrë për të verifikuar se një ANN është e saktë, derisa të provohet
çdo input i mundshëm: një testim i tillë shterues është jopraktik, në mos i pamundur. Në një
aplikim të misionit-kritik, zgjidhjet me ANN duhet të zhvillohen paralelisht me ato
konvencionale për një krahasim të drejtpërdrejtë. Të dy llojet e sistemeve duhet të ekzekutohen
për një periudhë kohe, kohë kjo e mjaftueshme për t’u siguruar që sistemet ANN punojnë pa
gabime përpara se ata të përdoren në situata reale.
(5) Shumica e sistemeve ANN nuk janë në gjendje të shpjegojnë se si ata i zgjidhin problemet.
Zbatime aktuale të ANN-ve janë të bazuara kryesisht në kolektivitetin e rastësishëm ndërmjet
elementeve të përpunimit ("neuronet" individuale). Si rezultat, përdoruesi mund të jetë në
gjendje të verifikojë outputin e një rrjetit, por jo të ndjekë rrjedhën e sistemit të kontrollit [21].
S.I. Gallant [22] ka treguar se në ANN mund të përfshihen aftësi për të shpjeguar.

Elementet e ANN
Një rrjet neural përbëhet nga elemente të përpunimit të organizuara në mënyra të ndryshme për të
formuar strukturën e rrjetit. Njësia bazë e përpunimit është neuroni. Disa neurone organizohen në
një rrjet. Ka shumë mënyra për të organizuar neuronet; ato njihen si topologji. Një teknikë
popullore, e njohur si paradigma feedforward-backpropagation (ose thjesht backpropagation), lejon
të gjithë neuronet të lidhin outputin e një shtrese me inputin e shtresave të tjera, por nuk lejon asnjë
lidhje kthyese [23]. Kjo është paradigma më e përdorur zakonisht.
Elementet përpunues
Elementet e përpunimit (EP) të një ANN-je janë neuronet artificiale. Secili nga neuronet merr
inputet, përpunon ato dhe jep një dalje të vetme, siç tregohet në Figurë 4. Të dhënat hyrëse mund
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të jenë të dhënat e papërpunuara ose outpute të elementeve të tjera përpunuese. Outputi mund të
jetë rezultati final, ose mund të jetë input për neuronet e tjera.
Struktura e rrjetit
Çdo ANN është e përbërë nga një koleksion neuronesh të grupuara në shtresa. Një strukturë tipike
është paraqitur në Figurë 5. Vihen re tre shtresa: hyrëse, e ndërmjetme (e quajtur shtresa e fshehur)
dhe dalëse. Një shtresë e fshehur është një shtresë neuronesh që merr të dhëna nga shtresa e
mëparshme dhe i konverton hyrjet në dalje për përpunim të mëtejshëm. Mund të vendosen disa
shtresa të fshehura në mes të shtresës hyrëse dhe shtresës dalëse, edhe pse është më e përdorur
vendosja e vetëm një shtrese të fshehur. Në këtë rast, shtresa e fshehur thjesht konverton inputet në
një kombinim jo linear dhe i kalon inputet e transformuar në shtresën dalëse. Interpretimi më i
zakonshme i shtresës së fshehur është si një mekanizëm i nxjerrjes së tipareve. D.m.th., shtresa e
fshehur konverton inputet origjinale të problemit në disa kombinime të nivelit më të lartë të inputeve
të tilla.

Figurë 5 Rrjet neural me një shtresë te fshehur

Ashtu si një rrjet biologjik, një ANN mund të organizohet në mënyra të ndryshme (p.sh., topologji
ose arkitektura); që do të thotë se neuronet mund të ndërlidhen në mënyra të ndryshme. Prandaj,
ANN shfaqet në shumë konfigurime të quajtura arkitektura. Kur informacioni përpunohet, shumë
prej elementeve të përpunimit i kryejnë llogaritjet e tyre në të njëjtën kohë. Ky përpunim paralel
ngjan me mënyrën sesi punon truri dhe kjo ndryshon nga përpunimi në seri i informatikës
konvencionale.
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Përpunimi i informacionit të rrjetit
Pasi përcaktohet struktura e një rrjeti neural, mund të përpunohet informacioni. Në këtë seksion do
të paraqesim konceptet kryesore që lidhen me përpunimin.
Inputet. Çdo input i korrespondon një atributi të vetëm. Për shembull, nëse problemi është për të
vendosur për miratimin ose mosmiratimin e një kredie, disa atribute mund të jenë niveli i të
ardhurave, mosha dhe pronësia e shtëpisë së aplikuesit. Vlera numerike, ose përfaqësimi, i një
atributi është input për rrjetin. Mund të përdoren si inpute lloje të ndryshme të të dhënave, të tilla si
tekst, fotografi dhe zë. Mund të jetë i nevojshëm edhe paraprocesimi i të dhënave për të kthyer të
dhënat simbolike në inpute kuptimplotë apo për të shkallëzuar të dhënat.
Outputet. Outputet e një rrjeti përmbajnë zgjidhjen e një problemi. Për shembull, në rastin e një
aplikimi për kredi, outputi mund të jetë “po” ose “jo”. ANN cakton vlera numerike për rezultatet,
të tilla si 1 për “po” dhe 0 për “jo”. Qëllimi i rrjetit është të llogaritë vlerat e outputit. Shpesh, është
i nevojshme postprocesimi i rezultateve për shkak se disa rrjeta përdorin dy rezultate: një për po
dhe një tjetër për jo. Është më e përdorshme bërja e një rrumbullakimi të rezultateve të 0 ose 1 më
i afërt.
Peshat e lidhjes. Peshat e lidhjes janë elementet kyç në një ANN. Çdo lidhje midis dy nyjave ka
një peshë, e cila përmbledh njohuritë e sistemit. Ato shprehin fuqinë relative (ose vlerën
matematikore) të të dhënave input ose të lidhjeve të shumta, që transferojnë të dhënat nga shtresa
në shtresë. Me fjalë të tjera, peshat shprehin rëndësinë relative të inputit për një element përpunimi
dhe në fund të fundit për rezultatet. Peshat janë vendimtare pasi ato ruajnë modelet e mësuara nga
informacionet. Përpunimi i rasteve ekzistuese me inputet dhe rezultatet e pritura, do të rregullojë
këto pesha bazuar në diferencën midis rezultateve të pritura dhe aktuale. Një rrjet mëson nëpërmjet
rregullimeve të përsëritura të peshave.
Funksioni Shumë. Funksioni Shumë llogarit shumat e ponderuara të të gjitha vlerave input që
hyjnë në çdo element përpunues. Një funksion Shumë shumëzon çdo vlerë input me peshën e saj
dhe mbledh gjithë vlerat për llogaritjen e një shume të ponderuar Y. Formula për n inpute në një
element përpunues të paraqitur në Figurë 6(a) është dhënë nga formula:
n

Y   X iWi
i 1

Për neuronin e j-të në një shtresë me shumë neurone përpunues (Figurë 6b), formula është:
n

Y j   X iWij
i 1
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Figurë 6 Funksioni Shumë për Neuron të vetëm (a) dhe Shumë neurone (b)

Funksioni i transformimit (Transferimit). Funksioni shumë llogarit stimulimin e brendshëm, ose
nivelin e aktivizimit të neuronit. Bazuar në këtë nivel, neuroni mund ose nuk mund të prodhojë një
output. Varësia ndërmjet nivelit të brendshëm të aktivizimit dhe outputit mund të jetë lineare ose jo
lineare. Ekzistojnë disa lloje funksionesh transformimi (transferimi) dhe varësia ndërmjet nivelit të
brendshëm të aktivizimit dhe outputit paraqitet nëpërmjet njërit prej tyre.
Funksioni i transformimit (transferimit) kombinon (p.sh., mbledh) inputet që vijnë në një neuron
nga neuronet / burime të tjera dhe pastaj prodhon një output bazuar në zgjedhjen e funksionit të
transferimit. Përzgjedhja e funksionit specifik ndikon në funksionimin e rrjetit. Funksioni Sigmoid
është një funksion transferimi i formës S, në rangun 0 deri 1 dhe është një funksion jo linear
transferimi po aq i njohur sa dhe i dobishëm:

YT 

1
1  e Y

ku YT është vlera e transformuar (p.sh. e normalizuar) e Y (shih Figurë 7)

Figurë 7 Shembull i funksioneve të ANN
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Transformimi i modifikon nivelet e outputit në vlera të arsyeshme (në mënyrë tipike midis 0 dhe
1). Ky transformim bëhet para se outputi të arrijë nivelin e ardhshëm. Pa një transformim të tillë,
vlera e outputit bëhet shumë e madhe, sidomos kur ka disa shtresa neuronesh. Ndonjëherë, në vend
të një funksioni transformimi, përdoret një vlerë prag.
Një vlerë prag është një vlerë pengesë për kalimin e outputit të një neuroni në nivelin e ardhshëm
të neuroneve. Nëse vlera e outputit është më e vogël se vlera e pragut, ajo nuk do ti kalohet nivelit
të ardhshëm të neuroneve. Për shembull, çdo vlerë prej 0.5 ose më pak të bëhet 0, dhe çdo vlerë mbi
0.5 bëhet 1. Transformimi mund të ndodhë në outputin e çdo elementi përpunues, ose mund të
kryhet vetëm në nyjat output përfundimtare.
Shtresat e fshehura
Aplikacionet praktike komplekse kërkojnë një ose më shumë shtresa të fshehura midis neuroneve
input dhe output dhe po ashtu një numër të madh peshash. Shumë ANN komerciale përfshijnë tre
dhe ndonjëherë deri në pesë shtresa, ku çdo shtresë përmban 10 deri në 1,000 elemente përpunues.
Disa ANN eksperimentale përdorin miliona elemente përpunues.
Në shumicën e sistemeve komerciale përdorimi i më shumë se tre shtresave të fshehura është i rrallë,
për arsye se çdo shtresë rrit përpjekjet e trajnimit në mënyrë eksponenciale dhe gjithashtu rrit
përllogaritjet e nevojshme.
Në fund të fundit, funksionimi i gjithë modelit të rrjetit neural është i orientuar nga detyra për të
cilën është projektuar. Për shembull, modele të rrjetit neural janë përdorur si klasifikues, si mjete
parashikimi dhe optimizues të përgjithshëm. Rrjetat neurale klasifikuese janë modele tipike
multishtresore në të cilat informacioni kalon nga një shtresë në tjetrën, me qëllimin përfundimtar
pasqyrimin e inputit të rrjetit në një kategori të caktuar, siç është identifikuar nga outuputi i rrjetit.
Një model neural i përdorur si një optimizues, nga ana tjetër, mund të jetë një shtresë e vetme
neuronesh, shumë të ndërlidhura dhe mund të llogaritin vlerat e neuronit në mënyrë iterative derisa
modeli të konvergjojë në një gjendje të qëndrueshme. Kjo gjendje e qëndrueshme atëherë do të
përfaqësonte një zgjidhje optimale për problemin e analizuar.
Së fundi, mënyra si një rrjet trajnohet (mësohet) për të kryer detyrën e kërkuar prej tij, është një
tjetër karakteristikë identifikuese e modelit. Të mësuarit e rrjetit neural mund të ndodhë në mënyrë
të mbikëqyrur ose të pambikëqyrur. Në mësimin e mbikëqyrur, një grup mostrash trajnimi përdoret
për të "mësuar" rrjetin në lidhje me fushën e problemit të vet. Ky grup trajnimi i rasteve të shqyrtuara
(input dhe output/e të dëshiruar) i paraqitet në mënyrë iterative rrjetit neural. Outputi i rrjetit
llogaritet në formën e tij aktuale dhe krahasohet me outputin e dëshiruar.

Arkitektura e rrjetave neurale
Arkitektura e një ANN përcaktohet nga struktura e saj topologjike, d.m.th., nga lidhjet e
përgjithshme dhe funksioni i transferimit të çdo nyjeje në rrjet. Ka disa modele dhe algoritme
efektive rrjetash neurale.
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Rrjetat neurale multishtresore feedforward
Rrjetat neurale multishtresore feedforward (MLP) janë një klasë modelesh premtuese në problemet
e klasifikimit dhe të parashikimit. Siç vetëkuptohet nga emri, këto modele nga ana strukturore
përbëhen nga shtresa të shumta neuronesh. Informacioni kalon nëpër rrjetin neural në një drejtim,
nga shtresa hyrëse e rrjetit, përmes një ose më shumë shtresave të fshehura, në drejtim të shtresës
dalëse. Neuronet e çdo shtrese janë të lidhur vetëm me neuronet e shtresës pasuese. Rrjetat neurale
MLP që përshkruhen deri tani në këtë seksion janë një tip i veçantë i rrjetave neurale. Realisht janë
propozuar qindra rrjete neurale të ndryshme. Shumë janë versione të modelit MLP që kemi parë;
ato ndryshojnë në implementimin e paraqitjes së inputeve, procesin e të mësuarit, përpunimin e
outputit e kështu me radhë. Por ekzistojnë shumë tipe rrjetash neurale që janë mjaft të ndryshme
nga modeli MLP. Arkitektura e MLP feedforward është treguar në Figurë 8.
Rrjeti Perceptron me një shtresë të vetme: ky është një lloj i veçantë i rrjetit neural MLP, me
vetëm një shtresë të fshehur.

Figurë 8 Arkitektura rrjeti neural : Rrjedha Feedforward

Rrjetat neurale rekurente
Rrjetat neurale rekurente janë një lloj i veçantë i rrjetave me lidhje të përsëritura. Një rrjet
backpropagation nuk duhet të jetë rreptësishtë feedforward dhe mund të ketë lidhje të përsëritura në
mënyrë që një njësi (nyje) mund të kthejë aktivizimin e tij përsëri në vetvete si input, ose te njësi të
tjera në nivele të njëjta ose më të ulëta. Në disa raste, ky lloj rrjeti neural mund të ketë lidhje që
kthejnë prapa rezultatin nga nyjat e shtresës dalëse në shtresën hyrëse dhe disa nyje të shtresës
hyrëse kthejnë rezultatin e tyre përsëri në vetvete. Në çdo rast, për çdo rrjet rekurent ka një rrjet
feedforward me sjellje identike. Në përgjithësi, rrjetat rekurente janë përdorur për procesimin e
modeleve që mund të kenë gjatësi të ndryshueshme që do të trajtohet si sekuencë, të ndara në pjesë
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dhe të paraqitura në rrjet me një hap të ndryshëm kohor. Këto metoda demonstrojnë aftësinë për të
parashikuar pjesën tjetër të të dhënave nga një sekuencë nga historia e kaluar e të dhënave.

Figurë 9 Struktura Rekurente krahasuar me Feedforward

Burimi: PC AI, Maj/Qershor 1992, p. 35

Rrjeti Radial Basis Function (RBF)
Rrjeti RBF- Radial Basis Function përbëhet nga tri shtresa, një shtresë hyrëse, një të fshehur dhe
një shtresë dalëse. Shtresa e fshehur është përdorur për të grupuar inputet e rrjetit; për këtë arsye,
neuronet në atë shtresë quhen qendra grupimi. Ky model përdor një funksion kerneli Gaussian për
të llogaritur aktivizimin e neuroneve në shtresën e parë. Neuronet në shtresën dalëse kryejnë një
shumë të ponderuar lineare të zakonshme të këtyre aktivizimeve. Procesi i të mësuarit kryhet në dy
faza. Së pari kryhet një proces i të mësuarit pa mbikëqyrje dhe aplikohet një algoritëm grupimi në
qendrat grupuese. Pastaj aplikohet i mësuari i mbikëqyrur në peshat e shtresës dalëse, e cila lidh
rezultatet e funksionit bazë me klasa specifike. Performanca e një rrjeti RBF varet nga mënyra sesi
grumbullohen inputet.
Rrjeti Hopfield
Rrjeti auto shoqërues, që vepron si një kujtesë dhe mund të kujtojë një model të ruajtur edhe kur
merr si input një version të zhurmshëm të këtij modeli. Ky rrjet është përcaktuar si një rrjet vetëm
me një shtresë të lidhur plotësisht. Pasi një model input paraqitet, rrjeti do të konvergjojë me anë të
një rregulli përditësimi të gjendjes në një model të qëndrueshëm. Një rrjet Hopfield nuk ka njësi
hyrëse derisa një vektor hyrës thjesht përcakton aktivizimin fillestar të çdo njësie. Kjo vlerë
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aktivizimi do të dërgohet në njësi të tjera dhe në çdo pikë në kohë gjendja e rrjetit është vektori i të
gjitha gjendjeve njësi.
Rrjeti Hopfield është një model rrjeti neural me interes [10]. John Hopfield në një seri artikujsh në
vitet 1980, tregoi se si rrjetat shumë të ndërlidhur ose neuronet jo lineare mund të jenë
jashtëzakonisht efikas në informatikë. Këto rrjete sigurojnë një përllogaritje të shpejtë të zgjidhjes
për probleme të paraqitura në terma të gjetjes të optimumeve, që janë shpesh subjekte të kufizimeve.
Një rrjet i përgjithshëm Hopfield është një shtresë e vetme e madhe neuronesh me ndërlidhje totale
- që d.m.th. çdo neuron është i lidhur me çdo neuron tjetër. Përveç kësaj, output-i i çdo neuroni
mund të varet nga vlera e tij e mëparshme.
Një përdorim i rrjetit Hopfield ka qenë zgjidhja e problemeve të optimizimit të kushtëzuara, siç
është problemi klasik i tregtarit shëtitës (eng. TSP). Në këtë lloj aplikacioni, çdo neuron paraqet
preferencën që një qytet n të vizitohet në pozicionin m të një turi të TSP. Peshat e lidhjes janë të
përcaktuara, duke paraqitur kufizimet e zgjidhjes së mundshme të problemit të tregtarit shëtitës
(p.sh. detyrimi që një qytet duhet të shfaqet vetëm një herë në një tur).
Përcaktohet një funksion energjie, i cili përfaqëson qëllimin e procesit të modelit zgjidhje (p.sh.
minimizimi i distancës totale në një tur TSP) dhe përdoret për të përcaktuar momentin e ndalimit të
evoluimit të rrjetit neural në gjendjen përfundimtare. Rrjeti fillon punën me vlera të rastit të
neuroneve dhe këto vlera përditësohen me kalimin e kohës duke përdorur peshat e përcaktuara të
lidhjeve.
Vlerat e neuroneve stabilizohen gradualisht, duke evoluar në një gjendje përfundimtare (siç
drejtohet nga funksioni energji i përgjithshëm), e cila paraqet një zgjidhje të problemit. Në këtë pikë
të evoluimit të rrjetit, vlera e neuronit (n,m) paraqet faktin që qyteti n është në pozicionin m të turit
TSP. Ndërkohë që Hopfield dhe Tank [24] dhe të tjerë e reklamuan si një sukses të madh në
zgjidhjen e TSP, hulumtime të mëvonshme treguan që këto pretendime ishin disi të parakohshme.
Megjithatë, kjo metodë inovative për një problem klasik është premtuese për problemet e
optimizimit, veçanërisht ne kushtet kur teknologjia lejon të përfitohet nga paralelizmi natyral i
rrjetave neurale.
Rrjetat Hopfield ndryshojnë nga rrjetat feedforward pasi neuronet janë shumë të lidhur, peshat
ndërmjet neuroneve priren të jenë fikse dhe nuk ka një trajnim të veçantë. Kompleksiteti dhe sfida
në përdorimin e rrjetit Hopfield për problemet e optimizimit qëndron në përcaktimin e saktë të
peshave të lidhjeve dhe në identifikimin e funksionit të duhur global energji për të drejtuar procesin
e evoluimit të rrjetit.
Rrjetat vetë- organizuese
Rrjeti vetë-organizues: ka një bashkësi nyjash në shtresën hyrëse që korrespondojnë në numër me
dimensionin e vektorëve të trajnimit dhe nyjat e shtresës dalëse, të cilat veprojnë si prototipa. Nyjat
e shtresës hyrëse shërbejnë vetëm për të shpërndarë vektorin input te nyjat e daljes të rrjetit që do
t’u referohemi si nyje grupimi. Zakonisht, rrjeti ka dy shtresa neuronesh dhe sinjalet nga neuronet
input shpërndahen për te çdo neuron në rrjet, ndërsa të mësuarit e rrjetit gjeneron një përfaqësim dy
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dimensional të hapësirës input. Gjatë trajnimit të gjitha nyjat mund të konsiderohen si konkurruese
për të fituar vektorët e trajnimit.
Kur paraqitet një vektor trajnimi, llogaritet distanca për te të gjitha nyjat e grupimit dhe përcaktohet
si nyje fituese nyja që është më afër vektorit të trajnimit. Pastaj kjo nyje do të përshtatë peshat e saj
në një mënyrë që e çon këtë nyje grupimi edhe më afër vektorit të trajnimit.
Rrjeti Kohonen është i njohur si rrjet vetë organizues. Rrjete të tilla mësojnë në mënyrë të
pambikëqyrur. Baza biologjike e këtyre modeleve është supozimi që disa organizime ndodhin në
trurin e njeriut në momentin e marrjes të një stimuli të jashtëm. Algoritmi Kohonen krijon “feature
maps” – harta tiparesh - ku krijohen fqinjësi neuronesh.
Këto fqinjësi organizohen në mënyrë të tillë që neuronet e afërt topologjikisht janë të ndjeshëm ndaj
input-eve të ngjashëm që hyjnë në model. Hartat vetë organizuese, ose hartat vetë organizuese të
tipareve, mund të përdoren ndonjëherë për të kryer vështrimet e para mbi të dhënat. Për shembull,
hartat vetë organizuese mund të mësojnë të identifikojnë grupe të dhënash në mënyrë që një analist
të mund të ndërtojë modele më të rafinuar për çdo nëngrup/grup. Harta vetë organizuese mund të
punojë mirë në rastin kur analisti nuk ka ndonjë ide të mirë për numrin e klasave ose output-eve,
apo klasës aktuale të output-eve për një model të dhënë.

Të mësuarit në ANN
Algoritmi i të mësuarit është procedura e trajnimit, që përdor një ANN. Algoritmi i të mësuarit që
përdoret, përcakton se si korrigjohen peshat e ndërlidhjes neurale, për shkak të diferencës së outputit
aktual dhe atij të dëshiruar për një element të caktuar të bashkësisë së trajnimit. Përditësimi i
peshave të ndërlidhjes të rrjetit vazhdon derisa të plotësohen kriteret e ndalimit të algoritmit të
trajnimit (p.sh., të gjitha rastet duhet të klasifikohen si duhet brenda një niveli të caktuar tolerance).
Nga ana tjetër, të mësuarit pa mbikëqyrje nuk ka objektiva përgjigje që rrjeti të përpiqet të mësojë.
Në vend të kësaj, rrjeti neural mëson një model nëpërmjet ekspozimit të përsëritur. Kështu, ky lloj
i të mësuarit mund të përfytyrohet si një mënyrë vetë-organizimi apo grupimi i neuroneve të veta
nga rrjeti neural në lidhje me detyrën specifike që i ngarkohet.
Një vend të rëndësishëm në një ANN zë përdorimi i një algoritmi të përshtatshëm të të mësuarit,
ose algoritmi i trajnimit. Algoritmet e të mësuarit përcaktojnë procesin nëpërmjet të cilit një rrjet
neural mëson varësinë themelore ndërmjet hyrjeve dhe daljeve, ose vetëm ndërmjet hyrjeve. Ka me
qindra algoritma të tillë. Algoritmat e të mësuarit në ANN mund të klasifikohen gjithashtu si të
mësuarit e mbikëqyrur dhe të mësuarit pa mbikëqyrje (shih Figurë 10).
Të mësuarit e mbikëqyrur përdor një bashkësi inputesh për të cilat njihet outputi i përshtatshëm
ose i dëshiruar. Në një algoritëm, diferenca ndërmjet outputit të dëshiruar dhe atij aktual përdoret
për të llogaritur korrigjimin e peshave të rrjetit neural. Një variant i kësaj teknike thjesht bën me
dije nëse outputi është i saktë për çdo provë inputi, ndërkohë që rrjeti rregullon peshat në përpjekje
për të arritur rezultate të sakta. Shembuj të këtij lloj të mësuari janë backpropagation dhe rrjeti
Hopfield [10].
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Figurë 10 Taksonomia e Arkitekturave dhe Algoritmave të të mësuarit në ANN [25]

Në të mësuarit pa mbikëqyrje, rrjetit i paraqiten vetëm stimujt input. Rrjeti është vetë-organizues;
që do të thotë se rrjeti organizon vetveten në mënyrë që çdo element përpunues i fshehur t’i
përgjigjet në mënyrë strategjike çdo bashkësie të ndryshme të stimulit input. Rrjeti nuk furnizohet
me njohuri nëse klasifikimet (d.m.th. output-et) janë të sakta apo jo dhe ato që rrjedhin nga rrjeti
mund të kenë ose jo kuptim për zhvilluesit e rrjetit. Megjithatë, duke vendosur parametrat e modelit,
ne mund të kontrollojmë numrin e kategorive në të cilat një rrjet klasifikon inputet. Pavarësisht të
gjithave, duhet ndërhyrja e një njeriu i cili duhet të shqyrtojë kategoritë përfundimtare, t’u caktojë
atyre kuptimin dhe të përcaktojë dobinë e rezultateve.
Shembuj të këtij lloji të të mësuarit janë teoria e rezonancës adaptive (eng. ART) (d.m.th., një
arkitekturë rrjeti neural që synon të jetë si truri, por në mënyrë jo të mbikëqyrur) dhe hartat vetëorganizuese Kohonen (d.m.th., modele rrjeti neural për “machine learning”). Siç u përmend më
herët, shumë paradigma të ndryshme dhe të dallueshme rrjetash neurale janë propozuar për fusha të
ndryshme të vendimmarrjes. Një model neural që ka rezultuar i përshtatshëm për problemet e
klasifikimit (p.sh., parashikimi i falimentimit) është MLP feedforward.
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Rrjetat shumështresore kanë neurone që vlerësohen vazhdimisht (d.m.th.., elementet përpunues),
janë të trajnuar në mënyrë të mbikëqyrur dhe përbëhen nga një ose më shumë shtresa nyjash
(d.m.th.., nyjat e fshehura) midis nyjave input dhe atyre output. Një rrjet neural tipik feedforward
tregohet në Figurë 5. Nyjat input përfaqësojnë vendin ku informacioni paraqitet në rrjet, nyjat output
sigurojnë "vendimin" e rrjetit neural dhe nyjat e fshehura nëpërmjet peshave të ndërlidhjes zotërojnë
pasqyrimin e duhur të inputeve në outpute (d.m.th.., vendimet).
Algoritmi backpropagation i të mësuarit është mënyra standarde e implementimit të trajnimit të
mbikëqyrur të rrjetave neurale feedforward. Kjo është një teknikë iterative me gradient zbritës, e
projektuar për të minimizuar një funksion gabimi midis outputit aktual të rrjetit dhe outputit të
dëshiruar prej tij, siç specifikohet në bashkësinë e të dhënave të trajnimit. Rregullimi i peshave të
ndërlidhjes, të cilat zotërojnë funksionin pasqyrues në vetvete, fillon në nyjën e output-it, ku
llogaritet fillimisht masa e gabimit dhe përhapet pastaj përsëri nëpër shtresat e rrjetit, në drejtim të
shtresës hyrëse. Më shumë detaje përshkruhen në seksionin që vijon.

Procesi i përgjithshëm i të mësuarit të ANN
Në të mësuarit e mbikëqyrur, procesi i të mësuarit është induktiv; që do të thotë se peshat e lidhjes
kanë derivuar nga rastet ekzistuese. Procesi i zakonshëm i të mësuarit përfshin tre detyra (shih
Figurë 11):
1. Llogaritja e output-eve të përkohshme.
2. Krahasimi i output-eve me objektivat e dëshiruara.
3. Rregullimi i peshave dhe përsëritja e procesit.

Figurë 11 Procesi i të mësuarit të një ANN
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Kur outputet ekzistuese janë të disponueshme për krahasim, procesi i të mësuarit fillon me
vendosjen e peshave të lidhjes, nëpërmjet rregullave apo rastësisht. Diferenca ndërmjet outputit
aktual (Y ose YT) dhe outputit të dëshiruar (Z) për një bashkësi të caktuar të inputeve është një
gabim i quajtur delta. Objektivi është minimizimi i delta-s (d.m.th., të reduktojmë atë në 0 nëse
është e mundur), e cila arrihet nëpërmjet rregullimit të peshave të rrjetit.
Çelësi qëndron në ndryshimin e peshave në drejtimin e duhur; duke bërë ndryshime që zvogëlojnë
delta-n (d.m.th. gabimin). Do të tregojmë më vonë se si bëhet kjo.
Përpunimi i informacionit nëpërmjet një ANN konsiston në përpjekjen për të njohur modelet e
aktiviteteve (d.m.th.. njohja e modelit). Gjatë fazave të të mësuarit, peshat e lidhjeve ndryshojnë
sipas të dhënave të trajnimit që paraqiten në sistem. ANN të ndryshme e llogaritin delta-n në
mënyra të ndryshme, në varësi të algoritmit të të mësuarit që kanë përdorur. Ka me qindra algoritme
të të mësuarit për situata dhe konfigurime të ndryshme, disa prej të cilëve do ti diskutojmë më vonë
në këtë kapitull.
Gjatë kërkimeve për zhvillimin e ANN, janë bërë përpjekje për të përshtatur algoritmat e të të
mësuarit sipas karakteristikave të problemit. Ekzistojnë programe software për të gjitha algoritmet
e ndryshme, si p.sh. backpropagation, të cilin do ta përshkruajmë në vijim. Ekzistojnë shumë
variante të këtij algoritmi, por konceptet kryesore të të gjithëve janë të ngjashme.
BACKPROPAGATION

Backpropagation (shkurt për back-error propagation = përhapja mbrapsht e gabimit) është
algoritmi i të mësuarit të mbikëqyrur më i përdorur në informatikën neurale [26]. Është lehtësisht i
zbatueshëm. Një rrjet backpropagation përfshin një ose më shumë shtresa të fshehura.
Ky tip rrjeti është konsideruar feedforward sepse nuk ka lidhje ndërmjet outputit të një elementi
përpunues dhe inputit të një nyjeje në të njëjtën shtresë apo në ndonjë shtresë të mëparshme. Outputi
i rrjetit neural gjatë trajnimit të mbikëqyrur krahasohet me modele të sakta të siguruara nga burime
të jashtme dhe përdoret backpropagation për të rregulluar peshat, derisa rrjeti t’i kategorizojë të
gjitha modelet e trajnimit sa më saktë të jetë e mundur (toleranca e gabimit është vendosur
paraprakisht).
Duke filluar me shtresën dalëse, gabimi ndërmjet rezultateve aktuale dhe atyre të dëshiruara
përdoret për të korrigjuar peshat e lidhjeve me shtresën e mëparshëm (shih Figurë 12). Për çdo
neuron output j, gabimi (delta) = ( Zj - Yj) (df/dx), ku Z dhe Y janë respektivisht output-i i dëshiruar
dhe ai aktual. Përdorimi i funksionit sigmoid, f = [1 + exp(-x)]-1, ku x është proporcional me
shumën e inpute-ve të peshuar të neuronit, është një mënyrë efektive për llogaritjen praktike të
output-it të neuronit. Me këtë funksion, derivati i funksionit sigmoid df/dx=f(1-f) dhe gabimi janë
një funksion i thjeshtë i outputeve të dëshiruar dhe aktual. Faktori f(1 – f ) është funksioni logjik, i
cili shërben për të mbajtur korrigjimin e gabimit të mirë kufizuar. Atëherë peshat e çdo inputi te
neuroni i jtë ndryshohen në përpjesëtim të drejtë me gabimin e llogaritur.
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Një shprehje më e komplikuar mund të rezultojë për të punuar mbrapsht në një mënyrë të ngjashme
nga neuronet output te shtresat e fshehura për të llogaritur korrigjimet për peshat shoqëruese të
neuroneve të brendshme.
Kjo metodë e komplikuar është një teknikë iterative për zgjidhjen e një problemi optimizimi jo
linear i cili është shumë i ngjashëm në kontekst me atë që karakterizon regresin e shumëfishtë linear.
Algoritmi i të mësuarit përfshin procedurat e mëposhtme:
1. Inicializohen peshat me vlera të rastit dhe vendosen parametrat e tjerë.
2. Lexohen vektorët e dëshiruar input dhe output.
3. Llogaritet outputi aktual, duke kaluar përpara nëpër shtresa.
4. Llogaritet gabimi.
5. Ndryshohen peshat duke punuar mbrapsht nga shtresa dalëse nëpër shtresat e fshehura.

Figurë 12 Rrjedha e gabimit (backpropagation) për një neuron

Kjo procedurë përsëritet për të gjithë grupin e vektorëve input derisa outputi i dëshiruar dhe outputi
aktual afrohen brenda një tolerance të paracaktuar. Duke pasur parasysh kërkesat e llogaritjes për
një iteracion, kuptojmë se një rrjeti të madh i duhet një kohë shumë e gjatë për t’u trajnuar, prandaj,
në një version të rrjetave Kohonen veprohet në këtë mënyrë: në një variant të këtyre rrjetave, një
grup i rasteve drejtohen para dhe një gabim agregat lëviz mbrapsht në rrjet, për të përshpejtuar të
mësuarin. Ndonjëherë, në varësi të peshave të rastësishme fillestare dhe parametrave të rrjetit, rrjeti
nuk konvergjon në një nivel të kënaqshëm të performancës. Ky është rasti kur duhet të gjenerohen
pesha të reja rastësore dhe parametrat e rrjetit, apo edhe struktura e tij mund të kenë nevojë të
modifikohen para se të bëhet një përpjekje tjetër. Hulumtimet aktuale kanë për qëllim zhvillimin e
algoritmave dhe përdorimin e kompjuterave paralel për përmirësimin e këtij procesi.
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Aplikimet e ANN në nxjerrjen e njohurive sipas kategorive
Pavarësisht se mundësia për të zgjidhur probleme duke përdorur një perceptron të vetëm është e
kufizuar, duke organizuar shumë perceptrone në konfigurime të ndryshme dhe duke aplikuar
trajnime për këto mekanizma, një rrjet neural mund të realizojë detyra që aktualisht janë të vështira
për tu implementuar duke përdorur makinat konvencionale Von Neumann.
ANN-të mund të aplikohen në shumë probleme të cilat në mënyrë konvencionale zgjidhen
nëpërmjet teknikave statistikore dhe atyre të menaxhimit. Në fakt, karakteristikat e përbashkëta
mundësojnë ANN-të t’i zgjidhin këto probleme më mirë dhe më shpejt se teknika konvencionale
edhe pa ndërhyrjen e njeriut. Për më tepër, ata bëjnë të mundur modelimin e detyrave shumë
komplekse të vendimmarrjes në mënyrë të lehtë dhe të thjeshtë, pasi nga përdoruesit e ANN
kërkohen pak njohuri teorike.
Detyrat e ANN mund të klasifikohen në kategoritë e mëposhtme:
(1) Përafrimi: për të përcaktuar peshat që minimizojnë gabimin (katrorëve më të vegjël ose katrorët
absolutë) e diferencës ndërmjet output-it të prodhuar dhe atij të synuar [27]. Kjo në një farë
mënyre është ekuivalente me analizën e regresionit në statistikë, duke përdorur një procedurë
analitike për të zgjidhur ekuacionet normale dhe për të gjetur koeficientet e regresionit
(ekuivalente me peshat e lidhjes të një rrjeti të trajnuar). Modelet më të përdorur janë MLP, RBF
dhe gjithashtu WNN [28].
(2) Optimizimi: për të përcaktuar zgjidhjen optimale për një problemit NP-të plotë (polinomiale jo
deterministe), të tillë si problemi i tregtarit shëtitës [24]. Kjo është ekuivalente me programimin
linear dhe me numra të plotë në shkencat e menaxhimit, ku funksionet objektiv optimizohen
duke përdorur një procedurë kërkimi heuristike.
(3) Klasifikimi: për të klasifikuar një objekt sipas karakteristikave të vektorit të tij input në një nga
kategoritë apo grupet e ndryshme. Vektori input mund të ketë vlera të vazhdueshme ose diskrete.
Kjo është e ngjashme me analizën diferencuese në statistikat multivariante jo-parametrike. Në
kuptimin matematik, kjo përfshin ndarjen e një hapësire në zona të ndryshme dhe dhënien e një
pike në hapësirë për të treguar se cilit rajon i përket. Kjo ide është përdorur në shumë aplikacione
në botën reale, për shembull në programe të ndryshme të njohjes së modeleve. Çdo model është
transformuar në një pikë shumë dimensionale dhe është e klasifikuar në një grup të caktuar, ku
secila prej tyre përfaqëson një model të njohur. Lloji i rrjetit të përdorur është feedforward.
(4) Parashikimi: për të parashikuar vlerat e daljes nisur nga vlerat hyrëse. Ndërsa vlerat hyrëse mund
të jenë të vazhdueshme apo diskrete, vlerat e output-it janë të vazhdueshme; kjo e bën atë të
ndryshme nga një detyrë klasifikimi, duke qenë ekuivalente me parashikimet në statistikat
multivariante. Megjithëse, karakteristikat e një ANN e lejojnë atë që të përfaqësojë një model
parashikimi, një proces i tillë është shumë kompleks për një vendimmarrës njerëzor. Një rrjet
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neural mund të trajnohet për të prodhuar outpute që janë dhënë nga një input i veçantë. Në qoftë
se ne kemi një rrjet i cili përshtatet mirë në modelimin e një sekuence vlerash të njohura, atëherë
mund ta përdorim atë për të parashikuar rezultate në të ardhmen.
(5) Përgjithësimi ose Krijimi i modeli: për të analizuar lidhjen ndërmjet dhe brenda atributeve input
për nxjerrjen e vetive statistikore të bashkësisë të trajnimit dhe për të zhvilluar modele të
përgjithësuar sipas të cilëve të klasifikohen objektet. Pasi zhvillohen modelet duke përdorur të
dhëna input pa gabime, modelet e të dhënave të zhurmshme mund të evidentohen dhe të
korrigjohen; kjo i bën rezultatet e punëve të klasifikimit dhe të parashikimit shumë më të sakta
se ato të prodhuara nga teknikat konvencionale.
(6) Grupimi: për të analizuar se si të dhënat input grumbullohen në grupe të ndryshme dhe
marrëdhëniet ndërmjet dhe brenda atributeve të input-eve në secilin grup. Kjo është e
krahasueshme me analizën faktor dhe analizën cluster në statistikë, përveç faktit që janë të
lejuara lidhjet jo lineare.
(7) Abstraksioni: për të filtruar zhurmën nga inputet jo të përsosura, duke rritur si pasojë integritetin
e tyre. Kjo është disi e ngjashme me analizën paraprake të të dhënave; identifikohen dhe hiqen
elementet e veçuara dhe elemente e lidhura në mënyrë jo të konsiderueshme me rezultatet e
synuara.
(8) Adaptimi: për të rregulluar peshat e lidhjes në rrjet automatikisht sapo hyn në rrjet vektori i ri i
trajnimit. Kjo e bën rrjetin të përshtatshëm në një mjedis dinamik gjithnjë në ndryshim. Duhet
të bëhen përpjekje shtesë për të bërë të mundur që të ndodhin automatikisht procese të tilla
adaptive, pasi ndërhyrja e njeriut është ende e nevojshme.
Duke pasur parasysh aftësitë e mësipërme, nuk ka dyshim se ANN-të janë të zbatueshme për
aplikacionet e biznesit. Shumë fenomene që janë të vështirë për tu përshkruar mund të modelohen
nga ANN-të, nëse këto rrjete projektohen me kujdes.

Aplikimet e ANN në nxjerrjen e njohurive sipas fushave
Rrjetat neurale në biznes dhe ekonomi
Shumë probleme në botën e biznesit vijnë prej përpjekjes për të parashikuar gjasat e rezultateve të
ndryshme. Bota reale është shumë komplekse, me shumë variabla të ndërlidhura, të cilat e bëjnë
këtë parashikim shpesh shumë të vështirë. Përllogaritja konvencionale luan një rol të kufizuar në
ndihmesën që jep për kryerjen e këtyre detyrave, por rrjetat neurale ofrojnë një zgjidhje alternative.
Duke i dhënë një rrjeti si input faktorë të ndryshëm, që ndikojnë mbi një output me kalimin e kohës,
ai mund të analizojë tendenca dhe modele të mëparshme në mënyrë që të parashikojë të ardhmen.
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Parashikimi i aksioneve me rrjetat neurale
Warren Buffett është një nga figurat më të rëndësishme dhe të suksesshme në botën financiare. Të
tjerë kanë ndërtuar portofolat e tyre të investimit shumë të suksesshme, duke përdorur teoritë e tij
mbi investimin dhe analizën e tregut. “Walkrich Investment Advisors”8 përdorën rrjetat neurale për
të prodhuar një mjet investimi WRRAT bazuar lehtësisht mbi idetë e Warren Buffett për të
parashikuar çmimet e aksioneve dhe për të përcaktuar cilat aksione po tregtohen nën vlerën e tyre
të tregut. Rezultatet nga janari i 1995-ës deri në janar të 1996-ës treguan se një portofol i aksioneve
më të nënvlerësuara të WRRAT pati një rritje mesatare me 33%.
Kamijo dhe Tanigawa [29] përdorën një rrjet neural për të paraqitur grafikisht të dhënat e Këmbimit
të Aksioneve të Tokyos (Tokyo Stock Exchange).
Një shembull tjetër është përdorimi i software të rrjetave neurale nga “LBS Capital Management”9
me qëllim parashikimin e indeksit S&P 50010 [30]. Kompania përdori një sistem ekspert për të
siguruar instruksione për rrjetin neural, i cili më pas i përpunon të dhënat si duhet. Kur u testua me
të dhëna të qindra ditëve më parë, rrjeti neural LBS i trajnuar, parashikoi S&P 500 me një saktësi
rreth 95%. [31]
Parashikimi i valutës me rrjetat neurale
“O’Sullivan Investments” kanë përdorur në mënyrë të suksesshme shumë rrjeta neurale me qëllim
këshillimin mbi tendencat e tregut. James O’Sullivan publikoi një artikull me titullin “Neural Nets:
A Practical Primer”, në AI në finance, 1994, ku nënvizoi disa nga rrjetat e përdorura. Një nga
faktorët më të rëndësishëm në prodhimin e një rrjeti të suksesshëm është bërja e pyetjeve të duhura.
Në vend që ai të pyes thjesht se cili mund të jetë çmimi i projektuar i një monedhe, ai pyet se në
çfarë çmimi mund të ngrihet tregu në një drejtim te caktuar, etj. [31]
Parashikimi i çmimit të gazit natyror me anë të rrjetave neurale
“Northern Natural Gas” është një rregullator i shitjes me shumicë të gazit natyror. Atyre u desh të
zhvillojnë dhe regjistrojnë një tarifë për gazin që ata shesin duke u bazuar në koston mesatare të
gazit. Pas ndërtimit të një rrjeti neural, i cili përdor faktorë si: tre-mujori i vitit, stina, temperatura e
muajit të fundit, etj., për të parashikuar çmimin e muajve të ardhshëm të naftës, kompania ishte në
gjendje të planifikonte më mirë tarifat. [31]

8

Walkrich Investment Advisors është një kompani në SHBA, që i përket industrisë Konsulencë Planifikimi Financiar
LBS Capital Management është një kompani në SHBA, që merret me zhvillimin e Teknologjive të Inteligjencës
Artificiale
10
Standard & Poor's 500: është një indeks aksionesh të tregut amerikan bazuar në kapitalizimin e tregut të 500
kompanive të mëdha të cilat kanë aksione të përbashkëta të listuara në NYSE dhe NASDAQ.
http://en.wikipedia.org/wiki/S&P_500
9
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Parashikimi i bondeve me anë të rrjetave neurale
Parashikimi i renditjes së bonove të korporatave dhe përpjekja për të parashikuar përfitueshmërinë
e tyre, është një tjetër fushë në të cilën rrjetat neurale janë aplikuar me sukses [32] [33]. Rrjetat
neurale i tejkalojnë analizën e regresionit dhe metodat e tjera matematikore për parashikimin e
renditjes dhe përfitueshmërisë së bonove. Përfundimi kryesor në të cilin u arrit ishte se rrjetat
neurale ofrojnë një kornizë më të përgjithshme për të bërë lidhjen midis informacionit financiar të
një firme dhe renditjes përkatëse të bonos. “G. R. Pugh & Company” bën këshillime për të
parashikuar çmimet e bonove të shërbimeve publike. Kjo kompani përdor rrjetat neurale për të
parashikuar çmimin dhe renditjen e bonove të viteve pasardhëse të mbi 100 kompanive të
shërbimeve publike. Rrjeti që ata përdorën krahasohet shumë favorshëm me analizën matematikore
konvencionale. Ndërsa rrjeti ishte në gjendje të parashikonte një renditje shërbimesh (A, B, C) me
saktësi 95%, analiza matematikore konvencionale ishte efektive vetëm në 85% të kohës.
Vështirësitë e vetme të hasura nga rrjeti iu atribuuan kompanive që kishin probleme jo të zakonshme
të cilat nuk ishin përfshirë në inputet e rrjetit.
Targetimi i marketingut dixhital (e-marketing) me anë të rrjetave neurale
Kompania Microsoft përdori rrjetat neurale me qëllim maksimizimin e efektshmërisë së fushatës së
tyre të marketingut. Çdo vit kompania u dërgonte email klientëve të saj të regjistruar. Shumica e
këtyre email-eve ofronte përditësime të software ose software të rinj, por reagimi nga ana e klientëve
ishte shumë i ulët. Kompania më pas përdori një rrjet neural i cili u ushqye me variabla të ndryshëm,
si p.sh: kur janë regjistruar klientët, sa produkte kanë blerë ata etj., në mënyrë që të tërhiqte
përdoruesit në mënyrë më efektive. Rezultatet treguan që një dërgim emaili mesatar çoi në uljen
me 35% të kostos.
Pikëzimi i kredisë me rrjeta neurale
Studimi i kryer nga PhD. Herbert Jensen tregoi që ndërtimi i një rrjeti neural i cili është i aftë të
analizojë vlefshmërinë e aplikimeve për kredi, është mjaft praktik dhe mund të bëhet shumë lehtë.
Rrjeti neural u trajnua me jo më shumë se 100 aplikime kredie për të procesuar të dhënat si:
punësimi, numri i viteve me punëdhënës, etj. Pavarësisht bashkësisë relativisht të vogël të trajnimit,
rrjeti arriti një shkallë suksesi prej 75-80%. Kjo e pozicionon atë mirë krahasuar me metodat më
tradicionale të renditjes të cilat rezultuan në rreth 75% shkallë suksesi.
Rrjetat neurale janë krijuar në mënyrë të tillë që të përcaktojnë më së miri nëse një aplikim kredie
duhet të aprovohet ose jo [22].
Është vërtetuar gjithashtu se rrjetat neurale mund të parashikojnë aftësinë likuiduese të kredi
marrësit më mirë se miratuesit e kredisë [34].

30

ALGORITMAT GJENETIK NË TRAJNIMIN E RRJETAVE NEURALE

D.GJYLAPI

Vlerësimi i pasurive të patundshme me anë të rrjetave neurale
Disa rrjeta neurale janë përdorur për të parashikuar çmimet e shitjes së shtëpive për të ndihmuar ata
që i vlerësojnë, shitësit që të vlerësojnë çmimet e kërkesës, dhe pronarët e shtëpive që të vendosin
për përmirësime të mundshme. Richard Borst trajnoi me sukses një rrjet neural për të vlerësuar
pasuritë e patundshme në zonën e New York-ut. Rrjeti i tij përfshiu rreth 20 variabla, ndër të cilët:
sipërfaqja e banueshme, mosha, etj. Ai përdori mbi 200 rekorde shitjesh nga viti 1988 në vitin 1989
për të trajnuar rrjetin me 90% saktësi.
Parandalimi i mashtrimit me anë të rrjetave neurale
Parandalimi i mashtrimit është një tjetër fushë e aplikimit të rrjetave neurale në ekonomi. Banka
Chase Manhattan përdori me sukses rrjetat neurale për mashtrimet në lidhje me kartat e kreditit
[35]. Nëpërmjet modeleve të rrjetave neurale u arritën rezultate që i tejkalonin ato të regresionit
tradicional. Rrjetat neurale kanë gjetur gjithashtu përdorim edhe në verifikimin e nënshkrimeve
bankare [36] [37]. Këto rrjeta kanë identifikuar ndjeshëm dhe shumë më mirë falsifikimet krahasuar
me ekspertët më të mirë njerëzorë.
Parashikimi i serive kohore me anë të rrjetave neurale
Një fushë tjetër e rëndësishme e aplikimit të rrjetave neurale është në parashikimin e serive kohore.
Disa studime janë përpjekur për të përdorur rrjetat neurale për parashikim e serive kohore. Shembujt
përfshijnë Fozzard et al. [38], Tang et al. [39], dhe Hill et al. [40]. Konkluzioni i përgjithshëm është
se rrjetat neurale rezultojnë të paktën po aq të mira sa edhe teknika e parashikimit Box-Jenkins.

Rrjetat neurale në shkencë
Ndoshta përdorimi më i qartë i rrjetave neurale është në të kuptuarit më mirë të trurit biologjik mbi
të cilin ata bazohen. Kohët e fundit neuroshkenca kompjuterike është bërë një fokus studimesh
intensive e kërkimesh, me shumë artikuj dhe libra të shkruar mbi këtë temë. Rrjetat e përdorura
variojnë gjerësisht, me disa prej tyre që modelojnë molekula individuale dhe kanalet jon brenda
neuroneve sa më saktë që të jetë e mundur dhe me disa të tjerë që fokusohen në disa raste të të
mësuarit biologjik të nënvijëzuar më parë. Më poshtë prezantohen disa përdorime të tjera të rrjetave
neurale në shkencë dhe teknologji.
Parashikimi i shpërthimeve diellore me rrjeta neurale
Hulumtuesit në Universitetin e Lundit në Suedi kanë përdorur rrjetat neurale për të parashikuar
efektet e shpërthimeve diellore. Shpërthimet diellore janë të njohura për shqetësimet që sjellin në
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fushat magnetike të Tokës dhe kjo nga ana tjetër mund të prishë pajisjet elektronike duke shkaktuar
ndërprerje të energjisë elektrike, etj. Rrjeti neural ka përdorur variabla të ndryshme për të
parashikuar aktivitetin gjeomagnetik të ditëve në vijim dhe se sa i rëndë mund të jetë një aktivitet i
tillë. Pasi u trajnuan për disa muaj me të dhëna nga bazat e të dhënave të ndryshme të SHBA-ve,
rrjeti mund të krahasohej dhe peshorja e favorizonte kundrejt metodave tradicionale të parashikimit,
(NOAA/SEL11) kur u testua në qershor të vitit 1990. Gjatë periudhës së testimit ndodhën tre stuhi
të mëdha dhe një stuhi e vogël. Metodat tradicionale parashikuan vetëm një stuhi të vogël ndërsa
rrjeti neural rezultoi shumë më i mirë duke parashikuar saktë dy nga stuhitë e mëdha dhe stuhinë e
vogël, dhe keq klasifikoi stuhinë e tretë të madhe si një tjetër stuhi të vogël. [31]
Njohja e sekuencës së proteinave me rrjeta neurale
Hulumtuesit në Universitetin Shtetëror të Wayne në SHBA, përdorën rrjetat neurale për të
identifikuar nëse një sekuencë e veçantë aminoacide e proteinave ishte transmembranore apo jo.
Rrjeti u trajnua me më shumë se 1500 sekuenca derisa u arrit një saktësi prej rreth 98%. Rrjeti
neural është përdorur pastaj për të përcaktuar pozicionin e alfa-helikoidit të shtatë të
bacteriorhodopsin-ës transmembranore12. [31]
Identifikimi i mushkonjave me rrjetat neurale
Aubrey Moore duke punuar në Universitetin e Hawait në SHBA, ka zhvilluar një rrjet neural që të
bëjë dallimin midis dy llojeve dhe gjinive të mushkonjave, ndërkohë që ato janë në fluturim. Pas
një bashkësie trajnimi me mbi 400 mostra (përafërsisht 100 për secilin seks, dhe secili prej të dy
llojeve të vlerësuar) ai testoi rrjetin me mbi 57 mostra. Rrjeti neural identifikoi saktë çdo specie dhe
seks të mushkonjave. Analiza tipike diskriminuese ka dhënë një saktësi prej rreth 85% [31].
Parashikimi i motit me rrjeta neurale
Tony Hall, duke punuar në Shërbimin Kombëtar të Motit në Teksas, ka përdorur rrjetat neurale për
të parashikuar reshjeve lokale me një saktësi prej 85%. Të dhënat e përdorura nga këto rrjetat
neurale ishin në dispozicion për disa kohë, por marrëdhëniet ndërmjet këtyre variablave ishin
komplekse dhe gjithnjë në ndryshim. Në këto kushte, përdorimi i një rrjeti neural që nuk u mor me
analizimin e këtyre marrëdhënieve, por mësoi prej tyre, rezultoi shumë premtues. [31]
Kontrolli i cilësisë me rrjeta neurale
NOAA/SEL –Administrata Kombëtare e Oqeanisë dhe Atmosferës, është një agjenci shkencore amerikane në
kuadër të Departamentit të Tregtisë së Shteteve të Bashkuara, e fokusuar në kushtet e oqeaneve dhe atmosferës. SELLaboratori i Hapsirës dhe Mjedisit të NOAA
12
Bacteriorhodopsin është një proteinë që vepron si një pompë protonesh; që do të thotë, ajo kap energjinë e dritës
dhe e përdor atë për të lëvizur protone nëpër membranën deri jashtë qelizës.
11
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Tek Intel, rrjetat neurale janë përdorur për të identifikuar problemet e fabrikimit që shkaktuan
dështimet në prodhimin e çipeve Intel VLSI. Zakonisht ishin përdorur sistemet eksperte, por ata
kishin rezultuar të paaftë për përgjithësimin e njohurive të tyre. Kështu, Dr. Dan Seligson trajnoi
një rrjet neural duke përdorur sistemin ekspert dhe procesimin e të dhënave derisa u arrit saktësia
99,5% në vlerësimin e të dhënave të ngjashme me ato të përdorura në trajnim.
Një tjetër shembull i rrjetave neurale në industri është zbatimi i tyre nga Instituti Kombëtar i
Standardeve dhe Teknologjisë (NIST) për të zhvilluar një metodë jo-destruktive për testimin e
strukturës së brendshme të betonit. Topa çeliku lëshohen mbi beton duke shkaktuar një tingull
karakteristik. Duke analizuar tingullin, rrjetat neurale përcaktojnë strukturën e betonit dhe
probabilitetin e një krisjeje.
Testimi i Birrës me rrjete neurale
Anheuser-Busch13 përdorin rrjetat neurale për të përcaktuar përmbajtjen e avujve të birrës së tyre
dhe të konkurrentëve të tyre. Kjo u lejon atyre të sigurojnë cilësi të qëndrueshme të birrës së tyre si
dhe të marrin informacion rreth ndryshimeve të bëra në birrat e tjera.
Njohja e të folurit me rrjeta neurale
Rrjetat neurale janë përdorur nga kompanitë për njohje të thjeshtë të të folurit duke lejuar klientët
të aksesojnë postën zanore duke përdorur zërin e tyre. Dr. Mark Ortner trajnoi një rrjet për të njohur
28 fjalë, duke përfshirë numrat 0 deri në 9, fjalët "po" dhe "jo", etj., me një saktësi prej 90-95%.
[41]
Klasifikimi i Tekstit me rrjetat neurale
Electronic Data Publishing ka përfshirë një rrjet neural për të lexuar artikuj dhe gazeta dhe të njohë
të dhëna si titulli, autori, botuesi, ose datën, në mënyrë që ky informacion mund të ruhet në një bazë
të dhënash për një rishikim të mëvonshëm. Pas rreth 100 ekzekutimeve trajnuese , rrjeti kishte rreth
95% saktësi.

Rrjetat neurale në Shëndetësi
Rrjetat neurale kanë gjetur shumë përdorime në mjekësi. Rrjetat neurale janë veçanërisht të
dobishme në njohjen dhe ndihmën në diagnozën mjekësore. Shembuj specifike të rrjetave neurale
në industrinë e shëndetësisë prezantohen në vijim.

13

http://anheuser-busch.com/
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Analiza e qelizës së kancerit të gjirit me rrjeta neurale
Andrea Dawson et al. zhvilluan një rrjet neural që njeh "fazën" e qelizave të kancerit të gjirit. Njohja
e fazës ka qenë tradicionalisht mjaft e vështirë e me dallime të theksuara midis vëzhguesve të
ndryshëm. Krahasimet fillestare treguan se rrjeti neural kishte një rakordim të mirë me klasifikimet
e kancerit nga vëzhguesit njerëzor. Ky rrjet rezultoi në përcaktimin e saktë të fazës në 52% deri në
90% të kohës, në raste të papara gjatë trajnimit.
Parashikimi i kohës së qëndrimit në spital me rrjeta neurale
Spitali Anderson Memorial në Karolinën e Jugut ka zhvilluar një rrjet neural për të parashikuar
nivelin e sëmundjeve. Qëllimi ishte që t’u sigurojë punonjësve të shëndetësisë informacionin e
nevojshëm për të përmirësuar kujdesin ndaj pacientit dhe përdorur me sa më shumë efikasitet
resurset e spitalit. Rrjetat u trajnuan për përdorimin e variablave në lidhje me diagnozën, pjesët e
trupit të përfshira, etj., për të parashikuar kohëzgjatjen e qëndrimit të pacientëve në spital, që ka
lidhje direkt me nivelin e sëmundjes.
Qendra e Shëndetit Mendor Augusta gjithashtu ka përdorur një rrjet neural për të përcaktuar
kohëzgjatjen e qëndrimit të pacientëve psikiatrike. Rrjeti përdor një shumëllojshmëri të gjerë të
inputeve duke përfshirë edhe demografinë e pacientit si dhe shkakun e pranimit.
Diagnostikimi i atakëve kardiak me rrjeta neurale
Mjekët që punojnë në spitalin St. Joseph Mercy në Michigan krijuan një rrjet neural që njeh rastet
e infarktit të miokardit akut. Rrjeti neural u trajnua me pothuajse 200 shembuj nga rreth 50 pacientë.
Testet pasuese zbuluan se rrjeti ishte në rakordim me specialistët e interpretimit të niveleve të
enzimave kardiake të gjakut në masën 95%.
Renditja e analizave me rrjeta neurale
Dr. Steven Berkov i spitalit Kaiser në Kaliforni krijoi një rrjet neural që rendit analizat laboratorike
të cilave do t’u nënshtrohet pacienti, që në momentin që një pacient regjistrohet. Rrjeti u trajnua me
të dhëna nga rekordet mjekësore të kaluara të 250 pacientë. Rrjeti përdor demografinë dhe
simptomat e një pacienti për të zgjedhur nga një gamë prej gati 40 testesh. Sipas Dr. Berkov, sistemi
ka provuar të jetë rreth 95% i saktë.
Diagnostikimi i artritit të qelizës së gjigandizmit me rrjeta neurale
Disa mjekët kanë krijuar një rrjet neural për të ndihmuar në diagnostikimin e rasteve të arterit të
qelizave të gjigandizmit ndërmjet sëmundjeve të tjera të ngjashme vaskulare. Rrjeti u trajnua në
bazën e të dhënave të rasteve në Kolegjin Amerikan i Reumatologjisë, duke përdorur variabla të
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ndryshme të tilla si mosha, dhimbje koke, ndjeshmëri të kokës etj., që janë identifikuar nga kolegji.
Pas trajnimit, rrjeti klasifikoi saktë rreth 95% të rasteve të përdorura për testin me sëmundje dhe
92% të atyre pa sëmundje.

Rrjetat neurale në Argëtim dhe Sporte
Rrjetat neurale kanë gjetur edhe përdorime në argëtim dhe sport. Aftësia e rrjetave neurale për të
vlerësuar të dhënat dhe për të bërë parashikime, i kanë bërë ata veçanërisht të dobishme në lojërat
e basteve. Kështu ato janë përdorur në zgjedhjen e kuajve më të mirë për garat me kuaj, në garat me
qen, etj.
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KAPITULLI 3
Algoritmat Gjenetike
Përmbledhje
Në këtë kapitull trajtohen njohuri bazë mbi algoritmat gjenetik, duke prezantuar
parimet mbi të cilat janë krijuar algoritmat gjenetik dhe teoritë mbi të cilat bazohet
suksesi i funksionimit të tyre si teoria e Darwinit, Teorema e Skemës, Hipoteza e
Bllokut Ndërtues. Trajtohen elementet përbërës të kësaj teknike inteligjente:
paraqitja e zgjidhjeve( kodimi dhe dekodimi), inicializimi dhe përfundimi, funksioni
i vlerësimit fitnes, përzgjedhja dhe riprodhimi me anë të operatorëve gjenetik.
Gjithashtu trajtohen edhe avantazhet dhe disavantazhet e algoritmave gjenetik
kundrejt metodave të tjera të përdorura në probleme të jetës reale. Ky kapitull
fokusohet edhe në përdorimin e algoritmave gjenetik në nxjerrjen e njohurive si
dhe aplikimi i suksesshëm për probleme të botës reale, që forcon përfundimin se
GA janë një teknikë inteligjente e fuqishme në nxjerrjen e njohurive e veçanërisht
në problemet e optimizimit.

Hyrje
Një algoritëm gjenetik është ideja e aplikimit të parimeve biologjike të evolucionit natyral në
sistemet artificial. Një algoritëm gjenetik është procedurë iterative që përfshin një popullatë
individësh, secili prej të cilëve përfaqësohet nga një string i fundëm simbolesh, të njohura si gjene,
që kodojnë një zgjidhje të mundshme në hapësirën e një problemi të dhënë. Kjo hapësirë, që i
referohemi si hapësira e kërkimit, përmbledh gjithë zgjidhjet e mundshme të problemit përkatës.
Algoritmat gjenetik aplikohen kryesisht në hapësira që janë shumë të mëdha për t’u kërkuar në
mënyrë të fundme.
Algoritmet Gjenetike janë algoritma kërkimi deduktiv, që bazohen në idetë e evolucionit të
seleksionimit natyror dhe gjenetikës. Si të tilla, ato paraqesin një përdorim inteligjent të një kërkimi
të rastit, të përdorur për të zgjidhur problemet e optimizimit. GA-të shfrytëzojnë informacionin
historik për të drejtuar kërkimin në zonën me performancë më të mirë brenda hapësirës së kërkimit.
Algoritmi Gjenetik është një metodë e bazuar në shembuj të përzgjedhjes në natyrë. GA përdor
algoritma dhe metodologji të ndryshme për të krijuar zgjidhje të përafërta gjithmonë e më të mira
për një problem të dhënë, duke përdorur zgjidhjet më të vjetra (prind) për të krijuar të reja (bijë).
Kjo do të çojë te një zgjidhje e përafërt e hapësirës së dhënë të zgjidhjes. Mund të thuhet, se në
natyrë me kalimin e kohës kjo do të çojë në popullime me individë që kanë gjithnjë e më tepër aftësi
për tu përshtatur dhe shanse më të mira të mbijetesës.
Ekzistojnë shumë implementime të ndryshme të algoritmave gjenetik. Për shkak të kompleksitetit
në derivimin e parametrave të mirë, studiuesit kanë tendencë të preferojnë të përdorin një algoritëm
tradicional të qëndrueshëm në vend që të implementojnë algoritmin e tyre për çdo problem të ri.
Davis shprehet se edhe Algoritmi Gjenetik më i thjeshtë për një problem të caktuar duhet të ketë
një bashkësi të pesë komponentëve të mëposhtme për të punuar si duhet [42]:
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Një përfaqësim gjenetik për zgjidhjet potenciale të problemit
Një mënyrë për të krijuar një popullatë fillestare për zgjidhjet potenciale
Një funksion vlerësimi që luan rolin e ambientit, duke renditur zgjidhjet në termat e fitnesit
të tyre me ambientin
Operatorët gjenetik që ndryshojnë individët për krijimin e fëmijëve
Vlerat për parametrat e ndryshëm që Algoritmi Gjenetik përdor (madhësia e popullatës,
probabilitetet e aplikimit të operatorëve gjenetik, etj.)

Figurë 13 Bllokskema e një algoritmi gjenetik bazë

Bllokskema në Figurë 13 paraqet një algoritëm gjenetik të thjeshtë.
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Histori e shkurtër e algoritmave gjenetik
Në 1957, Alex Fraser publikoi metodën e tij mbi simulimin e përzgjedhjes artificiale. Nga kjo datë,
simulimi kompjuterik i biologjisë evolucionare filloi të bëhej një fushë e re e shkencave
kompjuterike. Në 1960, disa shkencëtarë publikuan metoda të përzgjedhjes gjenetike dhe kuptuan
përdorimin e kësaj metodologjie: ato mund të përdoren për zgjidhjen e problemeve të optimizimit
dhe rritje eksponenciale në hapësirën e tyre të zgjidhjes. Në këto vite, përcaktimet bazë – si
mutacion, kryqëzim – ishin publikuar tashmë në shkencat kompjuterike. Nga 1963, kur Barricelli
raportoi një ‘lojë’ simulimi të thjeshtë që ai po modelonte, evolucioni artificial bëhet një metodë
shumë e përhapur e zgjidhjes së problemeve të optimizimit [43]. Në vitet ’70, shkencëtarët ishin në
gjendje të zgjidhnin probleme inxhinierike bazuar në strategji evolucioni.
Algoritmat gjenetik u bënë shumë popullor në vitin 1975 kur John Holland publikoi librin e tij
“Adaption in Natural and Artificial Systems” (“Përshtatja në Sistemet Natyrale dhe Artificiale”).
Edhe pse GA ishte një temë interesante në ato kohëra, ai mbeti teorik deri në mes të viteve ’80. Në
ato vite, pati një shpërthim në fuqisë llogaritëse e cila e lejoi GA të përhapej, duke zgjidhur proceset
komplekse të optimizimit. General Electric14 ishte i pari, i cili shiti një mjet bazuar në GA për
planifikimin e proceseve industriale [44]. Në 1989, u shit GA i parë për kompjuterat desktop.

Pamje e përgjithshme e algoritmit gjenetik
Përdorimi i një algoritmi gjenetik kërkon përcaktimin e gjashtë çështjeve themelore: paraqitjen e
zgjidhjeve, funksionin e përzgjedhjes, operatorët gjenetike që përbëjnë funksionin e riprodhimit,
krijimin e popullsisë fillestare, kriteret e përfundimit dhe funksionin e vlerësimit.
Paraqitja e zgjidhjeve
Për të sqaruar më mirë fazat e një algoritmi gjenetik, shqyrtojmë një popullatë me N individë, që
paraqesin zgjidhje të mundshme të problemit. Në algoritmat gjenetik individët paraqiten si një string
s me gjatësi n si më poshtë:
s = s1s2…..sj….sn
Stringu s luan rolin e kromozomit me n gene. Karakteri sj është një gen në lokusin e j-të dhe vlerat
e ndryshme që mund të ketë një gen quhen alele. Kromozomi s quhet ndryshe gjenotip i individit;
ndërsa zgjidhja e mundshme x që i korrespondon stingut s quhet fenotip.
Zakonisht, supozohet se vendoset një korrespondencë një-me-një midis gjenotipeve dhe fenotipeve.
14

General Electric është një korporatë konglomerat shumëkombëshe amerikane, e themeluar si bashkim i Edison
General Electric Company dhe Thomson-Houston Electric Company në Nju Jork në 1892, dhe me seli në Boston,
Massachusetts.
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Megjithatë në varësi të situatës, janë gjithashtu të dobishme dhe lidhjet shumë-me-një dhe një-meshumë. Në të dy rastet, pasqyrimi nga fenotipi te gjenotipi quhet kodim dhe pasqyrimi nga gjenotipet
te fenotipet quhet një dekodim.

Kodimi
Kodimi është procesi i paraqitjes së individëve (kromozomeve). Paraqitja mund të bëhet duke
përdorur bitët, numrat, pemët, vargjet, listat apo objekte të tjera. Kodimi varet kryesisht nga
problemi që duhet zgjidhur.
Kodimi binar
Mënyra më e zakonshme e kodimit është kodimi binar ku secili kromozom kodohet si një string
bitësh, 0 ose 1. Çdo bit në këtë string mund të paraqesë disa karakteristika të zgjidhjes. Kështu që
çdo sting binar është një zgjidhje, por jo domosdoshmërisht zgjidhja më e mirë.
Kromozomi A 101100101100101011100101
Kromozomi B 111111100000110000011111
Shembull i një kromozomi me kodim binar
Kodimi binar jep shumë kromozome të mundshme edhe me një numër të vogël alelesh. Nga ana
tjetër, ky kodim shpesh nuk është i natyrshëm për shumë probleme dhe ndonjëherë duhet të bëhen
korrigjime pas kryqëzimit dhe / ose mutacionit.
Problemi: Çanta e shpinës
Përshkrimi: Kemi objekte me madhësi dhe vlerë të dhënë. Çanta ka kapacitet të caktuar.
Duhet të zgjedhim objektet në mënyrë që të maksimizojmë vlerën e tyre në çantë, por pa e
kaluar kapacitetin e çantës.
Kodimi: Çdo bit tregon nëse elementi korrespondues është në çantë.

Një tjetër mundësi është që i gjithë stringu të përfaqësojë një numër. Mënyra e paraqitjes nëpërmjet
një stringu binar ndryshon nga problemi në problem. Vargjet binare koduar me 0 dhe 1 janë më të
përdorurit. Gjatësia e stringut varet nga saktësia e kërkuar. Me këtë paraqitje:
• numrat e plotë paraqiten saktë
• mund të paraqiten numrat e fundëm reale
• Numri i numrave reale të paraqitur rritet me rritjen e gjatësisë së stringut [45]
Kodimi Oktal: përdor stringjet e përbërë nga numrat oktal(0-7).
Kodimi hekzadecimal: përdor stringjet e përbërë nga numrat hekzadecimal (0-9, A-F).
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Kodimi Përkëmbyes
Kodimi përkëmbyes është i dobishëm për problemet e renditjes, si problemi i tregtarit shëtitës ose
problemi i renditjes së punëve.
Në kodimin përkëmbyes çdo kromozom është një varg numrash, që paraqet numrin si një sekuencë.
Kromozomi A 1 5 3 2 6 4 7 9 8
Kromozomi B 8 5 6 7 2 3 1 4 9
Shembull i një kromozomi me kodim përkëmbyes
Kodimi përkëmbyes është i dobishëm vetëm për problemet e renditjes, por edhe për këto probleme,
për disa tipe kryqëzimi dhe mutacioni duhen bërë korrigjime për të siguruar qëndrueshmërinë e
kromozomeve [45]
Problemi: Tregtari shëtitës (TSP) [46]
Përshkrimi: Kemi të dhënë qytetet dhe distancat midis tyre. Tregtari shëtitës duhet të vizitojë
të gjithë qytetet, por pa përsëritje dhe duke udhëtuar sa më pak. Duhet të gjejmë sekuencën e
qyteteve në mënyrë që të minimizojmë distancën e udhëtimit. Kodimi: Kromozomi tregon
rendin sipas të cilës tregtari shëtitës duhet të vizitojë qytetet.
Kodimi me vlera
Çdo kromozom është një varg vlerash dhe vlerë mund të jetë çdo gjë e lidhur me problemin, format
numrash, numra real ose karaktere të objekteve komplekse.
Kromozomi A 2.1124 5.6245 0.7336 1.2343 3.5445
Kromozomi B ABDJEIFJDHDIERJFDLDFLFEGT
Kromozomi C (pas), (pas), (djathtas), (para), (majtas)
Shembull i një kromozomi me kodim me vlera
Ky kodim prodhon rezultatet më të mira për disa probleme të veçanta. Nga ana tjetër,
është shpesh e nevojshme të zhvillohen operatorë gjenetik të rinj specifik për këtë
problem. [45]
Problemi: Përcaktimi i peshave në një rrjet neural
Përshkrimi: Jepet një rrjet neural me arkitekturë të përcaktuar. Duhet të gjejmë
peshat në mënyrë që të trajnohet rrjeti për hyrjet e tij dhe të gjenerojë outputin e
dëshiruar.
Kodimi: Vlerat reale në kromozom përfaqësojnë peshat korresponduese për
inputin.
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Kodimi Pemë
Ky kodim është përdorur kryesisht për zhvillimin e shprehjeve të programit në programimin
gjenetik. Çdo kromozom është një pemë objektesh të tilla si funksione dhe komanda të një gjuhë
programimi. [45]

Kromozomi A

Kromozomi B

(+ x (/ 5 y))

( bëj_derisa hap mur )

Shembull i një kromozomi me kodim pemë
Problemi: Gjetja e një funksioni nga vlerat e dhëna [47]
Përshkrimi: Jepen disa input-e dhe output-e. Duhet të gjejmë funksionin, i cili
përafron më mirë outputin për të gjithë input-et.
Kodimi: Kromozomet janë funksione të paraqitura në një pemë.
Kodime të ndryshme jo-binare janë përdorur në mënyrë të efektshme në disa aplikacione [48] [49]
[50] [51].
Funksioni i vlerësimit (Fitnesi)
Kur popullata e dhënë vlerësohet, metoda llogarit fitnes-in e përgjithshëm të të gjithë individëve
duke përdorur të njëjtën metodë matematike. Kjo mund të jetë mesatarja e peshuar e geneve që
individët përmbajnë.
Natyra i bindet parimit të Darwinit "mbijetesa e më të fortit", kështu që individët me vlera të larta
të fitnesit zakonisht do të riprodhohen më shpesh sesa ata me vlera më të ulta. Në algoritmat
gjenetik, fitnesi është përcaktuar në mënyrë të tillë që stringjet më të fortë të kenë vlera të larta
fitnesi dhe kjo përdoret për të vlerësuar çdo individ në një popullatë. Theksojmë këtu se fitnesi
është e vetmja lidhje midis algoritmave gjenetik dhe problemit për t'u zgjidhur dhe kjo është masa
për të zgjedhur një individ për t’u riprodhuar për gjeneratën e ardhshme.
Zgjedhja e një funksion të duhur fitnes është mjaft e rëndësishme për efektivitetin dhe efikasitetin
e algoritmave evolucionare.
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Në shumicën e rasteve funksioni fitnes dhe funksioni objektiv janë të njëjtë, pasi objektivi është për
të maksimizuar ose minimizuar funksionin e dhënë objektiv.
Një funksion fitnes duhet të ketë karakteristikat e mëposhtme:
 Funksioni fitnes duhet të jetë mjaft i shpejtë për të llogaritur.
 Ai duhet të mat nga pikëpamja sasiore se sa e përshtatshme është një zgjidhje e dhënë, apo
se si mund të krijohen individë të përshtatshëm nga zgjidhja e dhënë.
Siç është diskutuar në Goldberg [52], në problemet e minimizimit, si minimizimi i disa funksioneve
të kostove z(x), duke futur Cmax që kënaq kushtin Cmax - z (x)> 0, preferohet që të merret si fitnes të
një stringu f(x) = Cmax - z(x). Megjithatë, nëse vlera e Cmax nuk është e njohur paraprakisht, Cmax
mund të merret si vlera më e madhe z(x) e gjetur deri më tani, si vlera më e madhe z(x) në popullatën
e tanishme, ose si vlera më e madhe z(x) e t gjeneratave. Si pasojë, në problemet e minimizimit
fitnesi i një stringu s është përcaktuar si:

C  z ( s )
f ( s )   max
0

nëse z(s)  C max
në të kundërt

Në mënyrë të ngjashme, në problemet e maksimizimit si maksimizimi i fitimeve ose shërbimeve të
paraqitur si funksion u(s), nëse u(s)<0 për disa s, duke futur Cmin që kënaq u(s) + Cmin> 0, funksioni
fitnes duhet të përcaktohet si f(s) = u (s) + Cmin. Megjithatë, nëse vlera e Cmin nuk është e njohur
paraprakisht, Cmin mund të merret si vlera absolute e vlerës më të vogël u(s) vëzhguar deri më tani,
në popullsinë aktuale, apo e t gjeneratave. Për këtë arsye, në problemet e maksimizimit fitnesi i një
stringu s është përcaktuar si:

u(s) + C min
f (s)  
0

nëse u(s)  C min  0
në të kundërt

Në problemet e minimizimit, për gjenerimin e vlerave jo-negative në çdo rast dhe reflektimin e
fitnesit relativ të individëve stringje, është i nevojshëm pasqyrimi i funksionit objektiv real në
formën e funksionit fitnes. Ekzistojnë disa forma të ndryshme transformimesh. Njëri prej tyre është
1
𝐹(𝑥) =
1 + 𝑓(𝑥)
Ky transformim nuk ndryshon vendndodhjen e minimumit, por vetëm konverton një problem
minimizimi në problemin ekuivalent të maksimizimit. [53]
Inicializimi dhe Përfundimi
Hapi i parë i një GA është të inicializojë një popullatë me të cilën të fillojë. Në parim kjo mund të
jetë një bashkësi zgjidhjesh e gjeneruar totalisht në mënyrë rastësore. Është shumë e vështirë të
përcaktosh madhësinë e popullatës, por përgjithësisht mund të thuhet që ajo përmban qindra ose
mijëra zgjidhje (individë). Sigurisht, fitnesi i përgjithshëm fillestar i këtyre individëve është shumë
i keq. Avantazhi i një popullate të gjeneruar në mënyrë rastësore është se ajo mbulon një pjesë të
mëdha të hapësirës së zgjidhjes. Me rritjen e madhësisë së popullatës mund të mbulohet pjesa më e
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madhe e hapësirës së zgjidhjes, por zgjidhja do të jetë më e ngadaltë.
Është gjithashtu e mundur të mbulohet vetëm një nën bashkësi e dhënë e hapësirës së zgjidhjes,
p.sh.: n.q.s. e dimë se ku të kërkojmë për një zgjidhje optimale. Lind një pyetje interesante: Zgjidhjet
e këqija duhet të shkatërrohen dhe rigjenerohen apo jo?
Është e mundur që një individ shumë i keq të na drejtojë në një zgjidhje të mirë, por është gjithashtu
e mundur që është vetëm humbje kapaciteti dhe hapësire. Ky problem ndodh gjithashtu në
përzgjedhjen individuale.
Algoritmi gjenetik kalon nga një gjeneratë në tjetrën derisa plotësohet kushti i përfundimit të
algoritmit. Kriteri më i përdorur për përfundimin e algoritmit është vendosja e një numri maksimal
gjeneratash. Një tjetër strategji përdor kriterin e konvergjencës së popullatës. Algoritmat gjenetik,
në përgjithësi i shtyjnë pjesën më të madhe të popullatës të konvergjojë në një zgjidhje të vetme.
Kështu që kur shuma e shmangieve ndërmjet individëve behet më e vogël se një vlerë e përcaktuar,
algoritmi mund të përfundojë. Algoritmi mund të përfundojë edhe si pasojë e përmirësimit të
zgjidhjes më të mirë pas një numri të caktuar gjeneratash. Strategji të ndryshme mund të
kombinohen së bashku për përfundimin e një algoritmi gjenetik.

Përzgjedhja
Përzgjedhja e individëve, për të krijuar gjeneratat pasardhëse luan një rol jashtëzakonisht të
rëndësishëm në një algoritëm gjenetik. Përzgjedhje bëhet rastësore, duke u bazuar në fitnesin e
individëve, në mënyrë që individët më të mirë të kenë një mundësi më të madhe për tu përzgjedhur.
Një individ në një popullatë mund të përzgjidhet më shumë se një herë dhe gjithashtu duke qenë se
përzgjedhja është rastësore të gjithë individët kanë mundësinë të përzgjidhen për tu riprodhuar në
gjeneratën pasardhëse. Ekzistojnë disa skema për procesin e përzgjedhjes si : ruleta dhe versionet e
saj, teknika e shkallëzimit, dyluftimi, modelet elitiste dhe metodat e renditjes [54] [52] [55].
Një teknikë e zakonshme selektimi i cakton një probabilitet selektimi Pi çdo individi i duke u bazuar
në fitnesin e tij. Metoda të kësaj teknike janë : ruleta, renditja lineare dhe renditja gjeometrike.
Përzgjedhja me ruletë, ishte metoda e parë përzgjedhëse e realizuar fillimisht nga Holland në 1975
[56].
Ideja bazë e kësaj metode është të përcaktojë probabilitetin e përzgjedhjes ose ndryshe probabilitetin
e mbijetesës të çdo individi në përputhje me fitnesin e tij sipas formulës së mëposhtme :
f
pi  N i
 fj
j 1

ku fi është fitnesi i individit i dhe N është numri i individëve të popullatës së një gjenerate.
Përdorimi i ruletës e kufizon algoritmin gjenetik në procesin e optimizimit pasi funksioni i
vlerësimit duhet të pasqyrojë zgjidhjet në një bashkësi plotësisht të renditur vlerash nga R+ .
Për të mundësuar negativitetin në vlerat e fitnesit ruleta është plotësuar me elemente si
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“windowing”15 dhe shkallëzimi [57].
Përzgjedhjet me renditje (Ranking) kërkojnë që funksioni i vlerësimit të pasqyrojë zgjidhjet në një
bashkësi vlerash pjesërisht të renditur, duke mundësuar në këtë mënyrë edhe procesin e
minimizimit dhe negativitetin në vlerat e fitnesit.
Përzgjedhja sipas renditjes nënkupton se vetëm rangu i fitnesit të individit përcakton probabilitetin
e përzgjedhjes . Në këtë metodë popullata renditet nga më i miri të më i keqi ku ky kriter varet nga
problemi. Probabiliteti i përzgjedhjes së çdo individi përcaktohet në bazë të rangut të tij në këtë
renditje. Ka disa metoda për të përcaktuar probabilitetin e përzgjedhjes së çdo individi në varësi të
faktit nëse metoda është lineare apo jo lineare.
Metoda lineare përcakton probabilitetin sipas formulës së mëposhtme:

i 1 
1
   2   1 
 , 1   2
n
n 1 
Ku β interpretohet si norma e pritur e përzgjedhjes të individit më të mirë.
Metoda jo lineare përcakton probabilitetin sipas formulës së mëposhtme:
p  i 

pi  q 1  q 

i 1

ku
q- probabiliteti i përzgjedhjes së individit më rang 1, pra individit më të mirë të popullatës
i – rangu i individit
Renditja gjeometrike e normalizuar [58] përcakton probabilitetin e përzgjedhjes së individit sipas
formulës së mëposhtme:
pi  q ' 1  q 

i 1

ku:
q = probabiliteti i përzgjedhjes së individit më të mirë të popullatës
i = rangu i individit
p = madhësia e popullatës
dhe :
q' 

q

1  1  q 

p

Përzgjedhja Tournament (Dyluftim), ashtu si metodat e renditjes, ka nevojë vetëm që funksioni i
vlerësimit të pasqyrojë zgjidhjet në një bashkësi pjesërisht të renditur, megjithatë, kjo mënyrë nuk
do t’u caktojë probabilitet individëve. Përzgjedhja Tournament punon duke zgjedhur rastësisht j
individë nga popullata dhe fut më të mirin nga j individët në popullsinë e re. Kjo procedurë përsëritet
derisa të përzgjidhen N individë.
Përzgjedhja e ruajtjes së më të mirit, gjithashtu e quajtur Elitizëm, e prezantuar për herë të parë nga
De Jong [59], është një tjetër operator gjenetik. Në qoftë se fitnesi i një individi në popullatat e
mëparshme është më i madh se fitnesi i çdo individi në popullsinë aktuale, elitizmi e ruan këtë
15

Windowing- është një teknikë që konsiston në zgjedhjen e një nënbashkësi të rastësishme të instancave të trajnimit
që kemi në dispozicion (dritarja) për të krijuar një pemë dhe pastaj përmirëson atë duke shtuar kundër shembuj.
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individ në gjeneratën aktuale. Individi më i mirë i krijuar deri në gjeneratën t mund të përfshihen në
popullatën e gjeneratës t + 1, nëse ky individ humbet në gjeneratën t + 1.
Është gjithashtu e mundur që mos të vlerësojmë individët, por të zgjedhim rastësisht nga ata, por
kjo metodë konsumon kohë. Kjo metodë nuk interesohet për fitnesin e individëve, por ajo merret
vetëm me faktorin “fat”, i cili nuk përfaqëson mirë përzgjedhjen natyrale.
Kur përzgjedhja përfundon, qëllimi është riprodhimi i prindërve për të krijuar një gjeneratë të re.
Riprodhimi
Riprodhimi realizon kombinimin e prindërve, të përzgjedhur me një prej metodave të përmendura
në seksionin e mësipërm, për të krijuar individët e popullatës së ardhshme. Riprodhimi realizohet
nëpërmjet operatorëve gjenetik.
Operatorët gjenetik ofrojnë mekanizmin bazë të kërkimit të algoritmave gjenetik. Operatorët
përdoren për të krijuar zgjidhje të reja të bazuara në zgjidhjet ekzistuese të popullatës. Ka dy lloje
bazë të operatorëve: kryqëzim dhe mutacion. Kryqëzimi merr dy individë dhe gjeneron dy individë
të rinj, ndërsa mutacioni ndryshon një individ për të gjeneruar një zgjidhje të vetme të re. Zbatimi i
këtyre dy llojeve bazë të operatorëve varet nga mënyra e përdorur për paraqitjen e kromozomit.
3.1.6.1

Kryqëzimi

Tipari kryesor dallues i algoritmave gjenetik është përdorimi i kryqëzimit. Kryqëzimi, i quajtur
ndryshe dhe rikombinim, është një operator që krijon individë të rinj nga popullata aktuale, duke
kombinuar pjesë të informacionit që vijnë nga individë të ndryshme të popullatës. Në fakt, ai
rikombinon materialin gjenetik të dy individëve prindër për të krijuar pasardhës për gjeneratën e
ardhshme.
Në varësi të mënyrës së paraqitjes së individëve, janë krijuar teknika të ndryshme kryqëzimi. Kur
individët janë të paraqitur nga stingjet binarë {0,1}, disa nga teknikat e përdorura janë kryqëzim
njëpikësh , kryqëzim shumëpikësh dhe kryqëzim uniform. Kryqëzim njëpikësh, gjithashtu i quajtur
kryqëzim i thjeshtë, është teknika më e thjeshtë e kryqëzimit. Në këtë teknikë zgjidhet rastësisht një
pikë në stringjet e të dy prindërve dhe më pas nënstringjet e anës së djathtë të pikës së kryqëzimit
shkëmbehen për krijimin e dy pasardhësve (Figurë 14).

Figurë 14 Kryqëzim njëpikësh
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Në kryqëzimin shumëpikësh, zgjidhen rastësisht disa pika kryqëzim në stringjet e dy prindërve, dhe
segmentet shkëmbehen në mes të dy prindërve për krijimin e dy pasardhësve. Zakonisht është
përdorur si kryqëzim shumëpikësh kryqëzimi dypikësh (Figurë 15).

Figurë 15 Kryqëzim dypikësh

Në kryqëzimin uniform, zgjidhet rastësisht një maskë n bitësh. Pariteti i çdo biti në këtë maskë
përcakton, për çdo bit korrespondues te një pasardhës, se nga cili prind do ta marrë këtë bit. Për të
qenë më të qartë, për secilin pozicion biti në maskë, vlera e tij përkatësisht "1" ose "0", tregon se
prindi i parë ose prindi i dytë kontribuon me vlerën e tij në atë pozicion për pasardhësin e parë, dhe
anasjelltas për të pasardhësin e dytë (Figurë 16).

Figurë 16 Kryqëzim uniform

Qëllimi i kryqëzimit është dukshëm kombinimi i veçorive të vjetra të prindërve, në mënyrë që
individët e rinj të vendosen në një pjesë tjetër të hapësirës së zgjidhjes.
N.q.s. jemi me fat, fitnesi i përgjithshëm bëhet më i mirë.
Procedura është shumë e lehtë për tu llogaritur dhe shumë efektive. Më shumë kryqëzime e bëjnë
llogaritjen më të ngadaltë, por do të ketë efekt më të madh dhe do të rris rastësinë. Kryqëzim të
vegjël do të zvogëlojnë rritjen e fitnesit të përgjithshëm të popullatës. Mospërdorimi i kryqëzimit
është një ide e keqe: në këtë rast rastësia është e vetmja gjë me të cilën ne mund të punojmë.
3.1.6.2

Mutacioni

Mutacioni është një metodë shumë e lehtë për të krijuar një individ të ri. Kjo metodë mund të
përdoret pas metodës kryqëzim. Pasi një individ i ri “ka lindur”, mutacioni mund të zërë vend në
disa pozicione – mund të vendoset nga kodi. Mutacioni bën një gjë shumë të thjeshtë: ai zëvendëson
një gjen ose më shumë, të zgjedhur rastësisht, në strukturën e individit.
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Mutacioni mund të ndikojë fitnesin e përgjithshëm të individëve të rinj në të dyja drejtimet.
Përdorimi i më shumë mutacioni do të ketë influencë më të madhe në fitnesin e përgjithshëm, por e
bën metodën më rastësore, gjë që nuk është shumë e mirë, pasi mund të zvogëlojë efektshmërinë.
Më pak mutacion mund të ketë efekt më të vogël ose fare, por programi mund të ngec në një
minimum lokal.
Një operator tjetër gjenetik, quhet inversioni. [60]. Operatori inversioni procedon me invertimin e
rendit të gjeneve në një segment të zgjedhur rastësisht në string.
Pseudo kodi
Hapat, të cilat janë përmendur më sipër mund të implementohen lehtësisht.
Funksion GeneticAlgorithm()
Inicializo_nje_popullatë_random_nga_do_fillohet();
Vlereso_individet()
Perserit
Perzgjidh_prindrit_per_riprodhim();
Krijo_femije_me_kryqëzim_dhe_mutacion();
Vlereso_individet_femije();
Zevendeso_me_te_keqin_e_popullates_me_femije();
Derisa (kriteri nuk është arritur)

Teorema e Skemës
Algoritmat gjenetik janë relativisht të thjeshtë për t’u implementuar, por sjellja e tyre është e
vështirë për t’u kuptuar. Në veçanti është e vështirë për tu kuptuar se si procesi që përshkruam më
sipër rezulton efektiv për optimizimin e gjetjes së zgjidhjes më afër optimales. Megjithëse nuk
ekziston akoma një teori e pranueshme, e cila të shpjegojë ekzaktësisht pse algoritmat gjenetik ecin
mirë, janë hedhur disa hipoteza të cilat shpjegojnë në mënyrë të pjesshme këtë sukses. [61]
Teorema Holland e Skemës ishte hipoteza e parë për shpjegimin e funksionimit të algoritmave
gjenetik. Një skemë është një model ngjashmërie që përshkruan një (nën) bashkësi kromozomesh.
N.q.s. popullata konsiston në një bashkësi stringjesh binar, mund të përcaktojmë një alfabet ternar
{0,1,*}. Me këtë mund të ndërtojmë një skemë për të përfaqësuar një model të vlerave të gjeneve.
Një skemë është një model që identifikon një nën bashkësi stringjesh me ngjashmëri në pozicione
të caktuara të stringut.
Një kromozom është pjesë e skemës, kur në çdo vendndodhje një 0-je në skemë i korrespondon një
0 në kromozom, një 1-shi në skemë i korrespondon një 1-sh në kromozom, dhe një * (wild card ose
simboli “s’ka rëndësi”, që asnjëherë nuk procedohet në mënyrë eksplicite nga algoritmi gjenetik) i
korrespondon ose një 0 ose një 1. Kështu për shembull skema ‘*0*1’ përputhet me nën bashkësinë
{0001, 0011, 1001, 1011}. Ideja e skemës është të japi një mënyrë kompakte dhe të fuqishme për
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të trajtuar të gjitha ngjashmëritë e mirë përcaktuara ndërmjet stringjeve me gjatësi të fundme të një
alfabeti të fundmë.
Fitnesi i një skeme është fitnesi mesatar i të gjithë stringjeve që plotësojnë skemën.
Është shumë e vlefshme të fillojmë me formalizimin e kategorive të mundshme të një skeme H. Në
një popullatë me n stringje bitësh me gjatësi l gjenden 3lskema (çdo pozicion biti mund të jetë 0,1
ose *). Një string bitësh në popullatë i përket 2l -1 skemave, sepse çdo pozicion në string mund të
jetë ose vlera e bitit të stringut ose simboli * (stringu i përbërë i gjithi nga * përfaqëson gjithë
hapësirën e kërkimit dhe nuk llogaritet si particion i saj). Gjatësia përcaktuese e një skeme H, e
shënuar si ∆H, është diferenca midis indekseve të pozicionit më të majtë, përkatësisht me më të
djathtë të rastisjes ose të 0 ose të 1. Gjatësia përcaktuese është një tregues i drejtpërdrejtë që tregon
sesa pika të mundshme kryqëzimi ndodhin brenda një porcioni të skemës.
Le të jetë m(H,t) numri i stringjeve që paraqesin skemën H në një popullatë të një gjenerate të dhënë
t.
Le të jetë f(H) fitnes-i mesatar i stringjeve që paraqesin skemën H, dhe favg fitnesi mesatar i gjithë
popullatës. Efekti i operatorit të riprodhimit në skemën H mund të shprehet nga formula:
m H , t  1  m H , t  

f H 
f avg

Kështu që, skema që ka vlerën e fitnesit më të lartë se fitnesi mesatar i popullatës rritet (në mënyrë
eksponenciale) në numër kampionësh në gjeneratën tjetër. Kjo ndodh për të gjitha skemat në
popullatë në paralel.
Sigurisht, vetëm me riprodhim nuk dalin kampionë të rinj skemate, pasi nuk gjenerohen stringje të
rinj. Këtë e sigurojnë përkëmbimet dhe mutacionet. Nëse përcaktojmë ps si probabilitetin që skema
të ngelet e pandryshuar pas kryqëzimit, dhe pc probabilitetin që kryqëzimi do të ndodh, atëherë
mund të shprehemi si më poshtë:

p s  1  pc 

 H 
l 1

Për më tepër le të jetë pm probabiliteti i mutacioneve. Çdo pozicion në skemë që ka vlerën 0 ose 1
ka pm mundësi që të ndërrojë vlerë. Mutacioni në një pozicion me simbolin * nuk ka asnjë efekt në
skemë. Radha o e një skeme H përcaktohet si numri i bitëve në paraqitjen e H, që kanë vlerë 0 ose
1, dhe shënohet si o(H). Atëherë probabiliteti që mutacioni të ndikojë në skemën H është (1-pm)o(H).
Për vlera të vogla të mutacionit pm<<1, kjo mund të llogaritet si 1  pm  oH  .

Kombinimi i efekteve të riprodhimit, kryqëzimit dhe mutacionit çon në shprehjen e mëposhtme të
Teoremës së Skemës:
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f H  
 H 

 1  pc 
 p m  oH 
f avg 
l 1


Mund të shihet se skemat me fitnes të lartë, kanë më shumë mundësi që të mbijetojnë në gjeneratën
tjetër. Gjithashtu, skemat me një gjatësi përcaktuese të vogël, kanë mundësi më të mira mbijetese
se skemat me gjatësi përcaktuese të madhe ( Skemat me gjatësi të vogël quhen ndryshe blloqe
ndërtues).
Kështu Teorema e Skemës tregon se skemat me gjatësi përcaktuese të vogël dhe fitnes të lartë
përhapet në mënyrë eksponenciale përgjatë gjithë popullatës [62].
Holland argumenton se meqenëse një string përmban shumë skema, numri i skemave të cilat
përpunohen realisht në çdo gjeneratë është i rendit n3 . Mirëpo, ky argumentim nuk vlen në
përgjithësi për një popullatë me madhësi n. N.q.s. n zgjidhet e barabartë me 3l atëherë mund të
përpunohen të shumtën n hiperplane. Kështu që, n duhet të zgjidhet më përputhje me gjatësinë l të
stringut , që argumentimi i n3 të jetë i arsyeshëm.
Përsëri, argumentimi është i rëndësishëm, sepse ai thotë që, pavarësisht nga përçarja e skemave të
gjata dhe të nivelit të lartë nga kryqëzimi dhe mutacioni, algoritmat gjenetik përpunojnë në mënyrë
të pandarë një sasi të madhe skemash, ndërkohë që përpunojnë një sasi relativisht të vogël stringjesh.
Kjo veti e algoritmave gjenetik njihet si Paralelizëm Implicit.
Paralelizëm Implicit nuk i referohet mundësisë për të ekzekutuar algoritmat gjenetik në hardware
paralel, megjithëse algoritmat gjenetik
janë përgjithësisht algoritma
shumë mirë të
paralelizueshëm.
Një pikë keqkuptimi që ndodh shpesh është fakti pse Teorema e Skemës është një inekuacion në
vend të një ekuacioni. Përgjigja është në fakt e thjeshtë : Teorema shpërfill faktin me probabilitet të
vogël, por prapë jo zero, që një string që i përket skemës H mund të krijohet rastësisht nga mutacioni
i një stringu të vetëm (ose nga rikombinimi i dy stringjeve) që nuk i përkisnin H në gjeneratën e
mëparshme.

Hipoteza e bllokut ndërtues
Hipoteza e bllokut ndërtues konsiston në:
1. Një përshkrim i një mekanizmi përshtatës abstrakt që kryen përshtatjen duke rikombinuar
“blloqet ndërtuese”, p.sh. skema me gjatësi përcaktuese të ulët me fitnes mbi mesataren.
2. Një hipotezë që një algoritëm gjenetik kryen përshtatjen duke implementuar efektshmërisht
dhe në mënyrë absolute këtë mekanizëm përshtatës abstrakt.
Goldberg përshkruan mekanizmin përshtatës abstrakt si vijon:
Skema të shkurtra, të rendit të ulët, tepër të përshtatshme, modelohen, rikombinohen dhe
rimodelohen, për të krijuar stringje me fitnes potencialisht të lartë. Duke punuar me këto
skema të veçanta në një farë mënyrë, ne kemi reduktuar kompleksitetin e problemit tonë; në
vend të ndërtimit të stringjeve me performancë të lartë duke provuar çdo kombinim të
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besueshëm, ne ndërtojmë stringje gjithnjë e më të mira nga zgjidhjet e pjesshme më të mira
të mostrave të kaluara. [52]
Sikurse një fëmijë krijon fortesa madhështore përmes rregullimit të blloqeve të thjeshtë prej
druri [blloqet ndërtues], kështu kërkon dhe një algoritëm gjenetik aftër performancës
optimale përmes ballafaqimit të skemave me performancë të lartë, rend-ulët, të shkurtra, ose
blloqeve ndërtues.
Goldberg [52] pretendon se hipoteza e bllokut ndërtues mbështetet nga teorema e skemës së
Holland.
Hipoteza e blloqeve ndërtues është kritikuar ashpërsisht se i mungon justifikimi teorik dhe rezultatet
eksperimentale që janë publikuar e kthejnë saktësinë e tij në pyetje. Nga ana teorike, p.sh., Wright
et al. konstaton se:
“Pretendimet e ndryshme mbi GA, që janë bërë tradicionalisht nën emrin e hipotezës së
blloqeve ndërtues, nuk kanë deri tani, asnjë bazë në teori dhe në disa raste janë thjesht
inkoherente”. [63]
Nga ana eksperimentale kryqëzimi i njëtrajtshëm u pa të bëhej më mirë kryqëzim në një dhe dy pika
mbi shumë nga funksionet e fitnesit të studiuar nga Syswerda [64]. Duke përmbledhur këto
rezultate, Fogel vë re se:
“Përgjithësisht, kryqëzimi i njëtrajtshëm prodhoi performancë më të mirë se kryqëzimi në
një pikë” [65]
Rezultatet e Syswerda-s [64] kundërshtojnë hipotezën e blloqeve ndërtues pasi kryqëzimi uniform
është ekstremisht përçarës i skemave të shkurtra, ndërsa kryqëzimet në një dhe dy pika ka më shumë
gjasa të ruajnë skema të shkurtra dhe të kombinojnë bitët e tyre përcaktues te fëmijët e prodhuar
gjatë rikombinimit.
Ky debat mbi hipotezën e blloqeve ndërtues demonstron se çështja sesi GA “punojnë”, (p.sh.
kryejnë përshtatjen) është aktualisht larg të qënurit e qëndrueshme.

Avantazhet e përdorimit të algoritmave gjenetik
Fillimisht duhet të diskutohet se si kompjuterat i zgjidhin problemet. Në “mënyrën tradicionale”
problemi mund të përcaktohet mirë, mund të shkruhen barazime matematike dhe më pas të zgjidhen.
Atëherë krijohen algoritmat, të cilët zgjidhin këto barazime, duke përdorur fuqinë llogaritëse të
kompjuterave. Ekzistojnë dy probleme kryesore me këto metoda:
 Çfarë ndodh në rastin kur problemet deterministike të dhëna kanë një hapësirë të madhe
zgjidhjeje, ose hapësira rritet shumë shpejt për të qenë në gjendje te zgjidhet problemi në
një kohë të përcaktuar?
 Çfarë ndodh n.q.s. nuk ka asnjë zgjidhje deterministike ose n.q.s. ne duhet të kemi një
zgjidhje në një kohë të dhënë dhe ajo nuk pranohet (p.sh.: mbi limitin)?
Për të treguar sesi algoritmat gjenetik i japin zgjidhje këtyre problemeve shohim pikat e forta të
algoritmave gjenetik, të cilat janë:
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 Pika e parë dhe më e rëndësishme është që algoritmat gjenetik janë në thelb paralele. Shumica
e algoritmave të tjerë janë algoritme serial dhe vetëm mund të eksplorojnë hapësirën e zgjidhjes
për një problem në një drejtim në një kohë dhe në qoftë se ata zbulojnë zgjidhje e cila rezulton
të jetë nënoptimal, nuk ka asgjë që mund të bëhet, veç braktisja e të gjitha punëve të përfunduara
më parë dhe të rifillohet nga e para. Megjithatë, duke qenë se GA kanë shumë pasardhës, ata
mund të eksplorojnë hapësirën e zgjidhjes në drejtime të shumta në të njëjtën kohë.
Megjithatë, avantazhi i paralelizmit shkon përtej kësaj. GA mund të kërkojë objektivin në
hapësirën me individët me fitnesin më të lartë dhe të gjejë më të mirin e përgjithshëm nga ky
grup (Teorema e Skemës). Ky është avantazhi kryesor i një GA mbi metodat e tjera të zgjidhjes
së problemeve. [60] [66] [52]
 Për shkak të paralelizmit që u lejon atyre të vlerësojnë pa dyshim shumë skema përnjëherë,
algoritmat gjenetik janë veçanërisht të përshtatshëm për zgjidhjen e problemeve ku hapësira e
të gjitha zgjidhjeve të mundshme është me të vërtetë e madhe - shumë e madhe për të kërkuar
në mënyrë të fundme për një sasi kohe të arsyeshme. Shumica e problemeve që bëjnë pjesë në
këtë kategori janë të njohur si jo lineare. Në një problem jo linear, fitnesi i çdo komponenteje
është i pavarur, kështu që çdo përmirësim i ndonjë pjese do të rezultojë në një përmirësim të
sistemit si tërësi. Është e panevojshme të thuhet se disa nga problemet e botës reale janë të tilla.
Jolineariteti është norma ku ndryshimi i një komponenteje mund të ketë efekte valëzuese në
gjithë sistemin, dhe ku ndryshimet e shumta që individualisht janë të dëmshme mund të çojnë
në përmirësime shumë më të mëdha për fitnesin kur kombinohen. [44]
 Një tjetër forcë e dukshme e algoritmave gjenetik është se ata performojnë mirë në problemet
për të cilat fitnesi është kompleks, si ato ku funksioni fitnes është i ndërprerë, i zhurmshëm,
ndryshon me kalimin e kohës, ose është multimodal, pra ka shumë optimume lokale. Shumica
e problemeve praktike kanë një hapësirë të gjerë zgjidhjesh, gjë që është e pamundur për të
kërkuar në mënyrë të fundme dhe gjithashtu kthehet në sfidë shmangia e rënies në optimume
lokale të cilën e vuajnë shumë algoritma kërkimi. Ndërkohë algoritmat evolucionar, kanë
provuar të jenë efektive në shmangien e optimumeve lokale dhe zbulimin e optimumit global
edhe për një funksion fitnesi shumë të thyer dhe kompleks. (Duhet të theksohet se, në realitet,
zakonisht nuk ka asnjë mënyrë për të treguar nëse një zgjidhje për një problem të caktuar është
optimumi global i vetëm apo vetëm një optimum lokal shumë i lartë. Megjithatë, edhe në qoftë
se një GA nuk jep gjithmonë një zgjidhje të përsosur për një problem, ai pothuajse gjithmonë
mund të rezultojë me të paktën një zgjidhje shumë të mirë.) Të katër komponentët kryesore të
GA - paralelizmi, përzgjedhje, mutacion, dhe kryqëzim - punojnë së bashku për të arritur këtë.
Kjo pikë është ilustruar te Koza et al. 1999 [67], ku autorët diskutojnë mbi një problem të
sintetizimit të një filtri “lowpass”16 duke përdorur programimin gjenetik. Problemi i gjetjes së

16

Filtër lowpass – filtër që transmeton të gjitha frekuencat nën një vlerë të caktuar.
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optimumit global në një hapësirë me shumë optimume lokale është trajtuar edhe te Gjylapi et
al. 2014. [68]
 Një fushë tjetër në të cilën shquhen algoritmat gjenetik është aftësia e tyre për të manipuluar
shumë parametra në të njëjtën kohë. Shumë probleme të botës reale nuk mund të shprehen në
lidhje me një vlerë të vetme që do të minimizohet ose maksimizohet, por duhet të shprehen në
termat e objektivave të shumta, zakonisht me kompromise të përfshirë: njëri mund të
përmirësohet vetëm në kurriz të tjetrit. GA janë shumë të mirë në zgjidhjen e problemeve të
tilla: në veçanti, përdorimi i paralelizuar i tyre u mundëson që të prodhojnë zgjidhje të
shumëfishta njëlloj të mira për të njëjtin problem, mundësisht me një zgjidhje kandidat që
optimizon një parametër dhe një kandidat tjetër që optimizon një parametër të ndryshëm [69]
dhe një mbikëqyrës njerëzor pastaj mund të zgjedh një nga këta kandidatë për t'u përdorur.
Nëse një zgjidhje e veçantë për një problem shumëobjektivësh optimizon një parametër në një
shkallë të tillë që parametri nuk mund të përmirësohet më tej pa shkaktuar një ulje
korresponduese në cilësinë e një parametri tjetër, kjo zgjidhje quhet zgjidhje Pareto optimal ose
jo e dominuar .
 Së fundmi, një nga cilësitë e algoritmave gjenetik që në pamje të parë mund të duket të jetë një
pengesë rezulton të jetë një nga pikat e forta të tyre, domethënë, GA nuk kanë nevojë të dinë
asgjë për problemet në të cilat përdoren. Në vend të përdorimit të informacionit të fushës
specifike të njohur më parë, për të udhëhequr çdo hap dhe bërjen e ndryshimeve me një sy
specifik në drejtim të përmirësimit, si bëjnë modeluesit njerëzor, GA janë "orëndreqës të
verbër" [70]; ata bëjnë ndryshime të rastit te zgjidhjet e tyre kandidate dhe pastaj përdorin
funksionin fitnes për të përcaktuar nëse këto ndryshime prodhojnë ose jo një zgjidhje të
përmirësuar.
Duke qenë se vendimet e tyre janë të bazuara në rastësi , të gjitha rrugët e mundshme të kërkimit
janë teorikisht të hapura për një GA; në të kundërt, çdo strategji e zgjidhjes së problemit që
mbështetet në njohuritë paraprake duhet të fillojë në mënyrë të paevitueshme duke përjashtuar
shumë rrugë apriori, prandaj humbet ndonjë zgjidhje të re që mund të ekzistojë atje [67].
Mungesa e pre konceptimeve, bazuar mbi besimet e krijuara "si gjërat duhen bërë" ose atë që
"nuk ka mundësi të funksionojë", bëjnë që GA të mos e kenë këtë problem. Në mënyrë të
ngjashme, çdo teknikë që mbështetet në njohuritë paraprake nuk do të funksionojë kur njohuri
të tilla nuk janë të disponueshme, por përsëri, GA nuk janë prekur negativisht nga mungesa e
njohurive [52].

Disavantazhet e algoritmave gjenetik
Edhe pse algoritmat gjenetik kanë provuar të jetë një strategji efikase e zgjidhjes së problemeve, ata
nuk janë zgjidhja. GA kanë kufizime të caktuara; megjithatë, do të tregohet se të gjitha këto mund
të kapërcehen dhe asnjë prej tyre nuk pengon në vlefshmërinë e evolucionit biologjik.
 Konsiderata e parë dhe më e rëndësishmja, në krijimin e një algoritmi gjenetik është të
përcaktosh një përfaqësim të mirë për problemin. Gjuha e përdorur për të paraqitur zgjidhjet
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kandidate duhet të jetë e fuqishme, d.m.th., ajo duhet të jetë në gjendje të tolerojë ndryshimet e
rastit të tilla që të mos rezultojnë vazhdimisht gabime fatale apo absurde. Mënyra kryesore për
arritjen e kësaj, e cila përdoret nga shumica algoritmave gjenetik, është për të përcaktuar
individët si lista numrash - binare, integer, ose reale - ku çdo numër përfaqëson disa aspekte
nga një zgjidhje kandidat. Nëse individët janë vargje binare, 0 ose 1 mund të qëndrojë për
mungesën ose praninë e një tipari të dhënë. Nëse ata janë listë numrash, këto shifra mund të
përfaqësojnë shumë gjëra të ndryshme: pesha e lidhjeve në një rrjet neural, renditja e qyteteve
të vizituar në një turne të caktuar, vendosja hapësinore e komponentëve elektronike, etj.
Mutacioni atëherë detyron ndryshimin e këtyre numrave, duke vërtitur bitët ose duke shtuar apo
zbritur vlera të rastit. Në këtë rast, kodi i programit aktual nuk ka ndryshuar; kodi është ai që
menaxhon simulimin dhe ruan gjurmët e individëve, duke vlerësuar fitnesin e tyre dhe ndoshta
duke siguruar që të rezultojnë vetëm vlerat reale dhe të mundshme për problemin e dhënë.
 Problemi se si të shkruhet funksioni fitnes duhet të konsiderohet me kujdes në mënyrë që fitnesi
më i lartë të jetë i arritshëm dhe në fakt nuk vë shenjën e barazimit për një zgjidhje më të mirë
për problemin e dhënë. Nëse funksioni fitnes është zgjedhur dobët ose përcaktuar jo saktësisht,
algoritmi gjenetik mund të mos jetë në gjendje të gjejë një zgjidhje të problemit, ose mund të
përfundojë duke zgjidhur problemin e gabuar. (Kjo situatë e fundit është përshkruar disa herë si
tendencë e një GA për "të bërë hile", edhe pse në realitet gjithçka që po ndodh është se GA është
duke bërë atë që i thuhet për tu bërë, jo atë që krijuesit e tij kishin qëllim që ai të bënte.) Një
shembull si ky mund të gjendet te Graham-Rowe 2002 [71], në të cilën studiuesit kanë përdorur
një algoritëm evolucionar në lidhje me një koleksion hardware të riprogramueshëm, duke ngritur
funksionin fitnes për të shpërblyer qarqet e zhvilluara për të lëshuar një sinjal oshilues. Në fund
të eksperimentit, një sinjal oshilues u prodhua në të vërtetë - por në vend që vetë qarku të vepronte
si një oshilator, si kishin për qëllim hulumtuesit, ata zbuluan se ai ishte bërë një radio marrëse që
kapte dhe transmetonte një sinjal oshilues nga një pjesë e afërt e pajisjeve elektronike.
Megjithatë, ky nuk është një problem në natyrë. Në laboratorin e evolucionit biologjik ka vetëm
një funksion fitnes, i cili është i njëjtë për të gjitha qeniet e gjalla - motivimi për të mbijetuar
dhe riprodhuar, pa marrë parasysh se çfarë përshtatjesh e bëjnë këtë të mundur. Ata organizma
që riprodhohen më shumë në krahasim me konkurrentët e tyre janë më të përshtatshëm; ata që
dështojnë në riprodhim janë jo të përshtatshëm.
 Përveç zgjedhjes të mirë të funksionit fitnes, duhet gjithashtu të zgjidhen me kujdes parametrat
e tjera të një GA si: madhësia e popullatës, shkalla e mutacionit dhe kryqëzimit, lloji dhe forca
e përzgjedhjes. Nëse madhësia e popullatës është shumë e vogël, algoritmi gjenetik nuk mund të
shqyrtojë mjaftueshëm hapësirën e zgjidhjes për të gjetur vazhdimisht zgjidhje të mirë. Nëse
shkalla e ndryshimit gjenetik është shumë e lartë ose skema e përzgjedhjes është zgjedhur keq,
një skemë e dobishme mund të ndërpritet dhe popullata mund të hyjë në një gabim fatal, duke
ndryshuar shumë shpejt përzgjedhjen që gjithnjë sjell konvergjencë. Qeniet e gjalla përballen me
vështirësi të ngjashme dhe evolucioni është marrë me to. Është e vërtetë se në qoftë se një
madhësi popullate bie shumë poshtë, normat e mutacionit janë shumë të larta, apo presioni i
përzgjedhjes është shumë i fortë (një situatë e tillë mund të shkaktohet nga ndryshimi drastike
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mjedisore), pastaj llojet mund të zhduken . Zgjidhje ka qenë "evolucioni i zhvillimit" - përshtatje
që ndryshon aftësinë e një lloji për tu përshtatur. Për shembull, shumë qenie të gjalla kanë
zhvilluar mekanizma molekulare të detajuara që kontrollojnë dhe korrigjojnë gabimet gjatë
procesit të replikimit të ADN-së, duke i mbajtur normat e tyre të mutacionit në nivele të ulëta të
pranueshme; anasjelltas, në kushtet e stresit të ashpër mjedisor, disa lloje bakteresh në një
gjendje hipermutacion ku shkalla e gabimit të replikimit të ADN-së rritet ndjeshëm, duke rritur
mundësinë që të zbulohet një mutacion kompensues. Sigurisht, jo të gjitha katastrofat mund të
shmangen, por diversiteti i madh dhe përshtatjet shumë komplekse të gjallesave sot tregojnë se,
në përgjithësi, evolucioni është një strategji e suksesshme. Gjithashtu, aplikimet e ndryshme dhe
rezultatet impresionuese të prodhuara nga algoritmat gjenetike i bëjnë ata të jenë një fushë
studimi e fuqishme dhe e vlefshme.
 Një lloj problemi ku algoritmat gjenetik hasin vështirësi, janë problemet me funksione fitnesi
“mashtruese” [66], ato ku vendet e pikave të përmirësuara japin informacion çorientues mbi
vendndodhjen e mundshme të optimumit global. Për shembull, imagjinoni një problem ku
hapësira e kërkimit përbëhet nga të gjitha vargjet binare prej tetë-karakteresh dhe fitnesi i një
individi ishte në proporcion të drejtë me numrin e 1-ave në të - pra, 00000001 do të jetë më pak
i përshtatshëm se 00000011, i cili do të jetë më pak i përshtatshëm se 00000111 dhe kështu me
radhë - me dy përjashtime: stringu 11111111 doli të ketë shumë fitnes të ulët, dhe stringu
00000000 doli të ketë fitnes shumë të lartë. Në një problem të tillë, një GA (si dhe shumë
algoritme të tjera) do të ketë më shumë gjasa për të gjetur optimumin global sesa kërkimi i rastit.
Zgjidhja e këtij problemi është e njëjtë për të dyja, algoritmat gjenetik dhe evolucionin biologjik:
evolucioni nuk është një proces që duhet të gjejë të vetmin optimum global çdo herë. Ai mund
të bëjë pothuajse po aq mirë duke arritur majën e një optimumi lokal të lartë, dhe për shumicën
e situatave kjo do të mjaftojë, edhe nëse optimumi global nuk mund të arrihet lehtë nga ajo pikë.
Evolucioni është më shumë si një "satisficer"17, që do të thotë se është një algoritëm që jep një
zgjidhje "mjaft të mirë", edhe pse jo domosdoshmërisht zgjidhjen më të mirë të mundshme,
dhënë në një sasi të arsyeshme kohore dhe përpjekjesh të investuara në kërkim.
 Një problem i njohur që mund të ndodhë me një GA është i njohur si konvergjencë e
parakohshme. Nëse një individ, që është më i aftë apo i përshtatshëm se shumica e
konkurrentëve të tij, del herët në rrjedhën e drejtuar, ai mund të riprodhohet aq me bollëk saqë
do të zvogëlonte diversitetin e popullatës shumë shpejt, duke bërë algoritmin të konvergjojë te
optimumi lokal, që ai individ përfaqëson, më tepër sesa në kërkim të pamjes së fitnesit tërësisht
të mjaftueshëm për të gjetur optimumin global [66] [44].Ky është një problem veçanërisht i
zakonshëm në popullatat e vogla, ku variacionet rastësore në normën e riprodhimit mund të
shkaktojnë që një gjenotip të bëhet mbizotërues apo dominant mbi të tjerët. Metodat më të
zakonshme të implementuara nga studiuesit e GA për t'u marrë me këtë problem të gjitha
përfshijnë kontrollin e fuqisë e përzgjedhjes, në mënyrë që mos t’u jap individëve të

17

Satisficing është një strategji e vendim-marrjes që ka për qëllim kërkimin për një rezultat të kënaqshëm apo të duhur,
në vend të zgjidhjes optimale.
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përshtatshëm shumë avantazh. Rangu, shkallë dhe përzgjedhja tournament, të diskutuara më
herët, janë tre mjete kryesore për arritjen e kësaj. Disa nga metodat e përzgjedhjes së shkallëzuar
përfshijnë shkallëzimin SIGMA, në të cilin riprodhimi është i bazuar në një krahasim statistikor
të fitnesit mesatar të popullatës dhe përzgjedhja Boltzmann në të cilin forca e përzgjedhjes rritet
mbi kursin e një ekzekutimi në një mënyrë të ngjashme me variablin “temperaturë” në simulated
annealing [66]. Konvergjenca e parakohshme ndodh edhe në natyrë (ajo është quajtur drift
gjenetik nga biologët). Sidoqoftë, konvergjenca e parakohshme në natyrë është më pak e
zakonshme pasi shumica e mutacioneve të dobishme në qeniet e gjalla prodhojnë vetëm
përmirësime rritëse të vogla në fitnes; mutacionet që prodhojnë një rritje fitnes kaq të madhe, sa
t’u japë poseduesve të tyre avantazh riprodhues dramatik, janë të rralla.
 Së fundi, disa studiues , si Holland 1992, Forrest 1993 dhe Haupt & Haupt 1998, na këshillojnë
mospërdorimin e algoritmave gjenetik për probleme analitikisht të zgjidhshëm. Nuk është se
algoritmat gjenetik nuk mund të gjejnë zgjidhje të mira për probleme të tilla, por është thjesht se
metodat tradicionale analitike kërkojnë shumë më pak kohë dhe punë llogaritëse sesa GA dhe
ndryshe nga algoritmat gjenetik, janë zakonisht të garantuara matematikisht që ofrojnë një
zgjidhje të saktë. Sigurisht, pasi nuk ekziston një zgjidhje matematikisht perfekte për çdo
problem të përshtatjes biologjike, kjo çështje nuk ngrihet në natyrë [60] [44] [69].

Algoritmat gjenetik në nxjerrjen e njohurive
Algoritmi Gjenetik është një mjet shumë i mirë për të zgjidhur problemet me një kompleksitet
llogaritjeje të lartë në shkencat kompjuterike. Këto probleme janë më tepër probleme optimizimi,
dhe këto janë disa rregulla bazë pse dhe kur ja vlen të aplikohen GA:
 Kur hapësira e zgjidhjes është aq e madhe sa është e pamundur të gjendet një zgjidhje me
programim linear në kohë të përshtatshme.
 Kur përballemi me problemet me shumë kufizime.
 Kur ka një limit kohor ose resurse të limituara të problemit.
 Kur ne nuk kërkojmë zgjidhjen më të mirë, thjesht një zgjidhje “të mirë mjaftueshëm”.
 Kur nuk ka algoritëm të saktë apo të njohur për problemin e dhënë.
 Kur kemi kompjutera paralel dhe shpërndarja e problemit është e vështirë më programimin
linear.
Mund të aplikohen si vijon:
 Përzgjedhja e rrugës, gjetja dhe optimizimi i saj
 P.sh.: problemet VRP dhe TSP, janë probleme me kufizime, ku minimizimi i kostos
është qëllimi për agjentët që vizitojnë qytetet.
 Me përzgjedhjen e modeleve të Rrjetave Neurale, identifikimin e tyre dhe klasifikimin.
 P.sh.: përzgjedhja e kushteve të motit nga fotot ose identifikimi i shenjave të rrugës dhe
fytyrave bazuar në modelet “tipike” input të mëparshme.
 Problemet me shumë kufizime
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P.sh.: VRP është një MCOP klasik, ku gjetja e një rruge varet nga disa kufizime
Drejtimi në Internet ose drejtimi i paketave me veçori të ndryshme (p.sh.: drejtimi i
paketave IP low-loss (telefonia IP))
 Tipe të ndryshëm problemesh optimizimi.
 P.sh.: Shpërndarja e paketave, optimizimi i hapësirës ose optimizimi i trafikut, gjetja e
optimumeve të funksioneve kompleks [68]
Por, ne duhet të jemi gjithashtu të kujdesshëm kur përdorim GA:
 Kur përfaqësimi i problemit nuk është i mundur ose nuk ja vlen për një problem të dhënë.
 Nuk mund të ndërtohen kromozomet, ose n.q.s. po, ato nuk janë të krahasueshme.
 Kur nuk ekzistojnë algoritma të njohur “me kompleksitet të ulët” për problemin dhe/ose
ndërtimi i një GA nuk është efecient.
 Kur ne nuk jemi të sigurt që GA do të na jap një zgjidhje të mirë, ose nuk ka referencë rreth
problemit të zgjidhur nga GA, pasi nuk ka rrugë ekzakte të zgjidhjes.
 Kur rastësia nuk ndikon te zgjidhja e mirë.
Si një përmbledhje , mund të thuhet se GA është një metodë shumë e mirë kur zgjidhet me kujdes.
Kur përballemi me problemet që janë të vështirë për tu zgjidhur ose nuk mund të zgjidhen –
teorikisht – me programimin linear, mund të jetë një zgjidhje e mirë. Por ne duhet të përgatitemi
për faktin se të akordosh mirë një GA, është një procedurë e gjatë dhe e vazhdueshme dhe mos të
harrojmë që GA e ka shumë vështirë të na jap zgjidhjen më të mirë. Kur nuk nevojitet një zgjidhje
e saktë për problemet e optimizimit, por kur ne përballemi me kufizime në kohë dhe në burime, GA
mund të jetë një zgjidhje e mirë.
Problemet të cilat duken të jenë veçanërisht të duhur për zgjidhjen nga algoritmat gjenetik,
përfshijnë oraret dhe probleme skedulimi dhe në shumë paketa software skedulimi bazohen mbi
GA. GA janë aplikuar gjithashtu në inxhinieri. Algoritmat gjenetik aplikohen shpesh si një përpjekje
për të zgjidhur problemet e optimizimit global.
Si një rregull i përgjithshëm thumb genetic algorithms mund të jenë të përdorshëm në fusha
problemesh që kanë tablo fitnesi komplekse, pasi rikombinimi është modeluar të lëviz popullatën
larg optimumeve lokale, ku një algoritëm hill climbing tradicional mund të ngec.
Disa përdorime të algoritmave gjenetike në botën reale janë:
Modeli Automotiv
Të përdorësh GA si për të modeluar materialet kompozite dhe format aerodinamike për makinat e
garave dhe mjetet e rregullta të transportit (duke përfshirë dhe aviacionin) mund të bëjnë që
kombinimet e materialeve më të mira dhe inxhinierimet më të mirë të sigurojnë mjete më të sigurta,
më të shpejta, më të lehta, më efektive në lidhje me karburantin, në të gjitha gjërat për të cilat ne i
përdorim makineritë. Në vend që të shpenzojmë vite në laboratorë duke punuar me polimeret,
tunelet e erës dhe kallëpet e drurit, proceset mund të realizohen shumë më shpejt dhe në mënyrë më
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efikase me anë të modelimit kompjuterik duke përdorur kërkimet e algoritmave gjenetik për të
kthyer një rang opsionesh, të cilat modeluesit njerëzor mund t’i vendosin pastaj së bashku, sipas
dëshirës së tyre.
Modeli Inxhinierik
Një aplikim i algoritmave gjenetik që po rritet shumë shpejt është përfitimi i maksimumit nga disa
materiale për të optimizuar modelin funksional dhe strukturor të ndërtesave, fabrikave, makinave,
etj. Këto po krijohen për përdorime të tilla si optimizimi i projektimit të transmetuesve të nxehtësisë,
krahët mbërthyese të robotëve, bumit satelitor, volantëve, turbinave dhe çdo aplikim tjetër modelimi
inxhinierik që asistohet nga kompjuterat. Kombinimi i GA për të optimizuar aspekte të veçanta të
problemeve inxhinierike që të funksionojnë së bashku, kërkon punë dhe disa nga këto aspekte, jo
vetëm nuk mund të zgjidhin problemet e modelimit, por gjithashtu i projektojnë ato përpara, për të
analizuar dobësitë dhe pikat e mundshme të dështimit në të ardhmen me qëllim që kjo të mund të
shmanget.
Robotika
Robotika përfshin inxhinierë dhe modelues njerëzorë, që provojnë të gjitha llojet e gjërave, me
qëllim krijimin e makinave të dobishme, që mund të bëjnë punën e njerëzve.
Çdo model roboti varet nga puna apo punët që ai mendohet të bëjë, kështu që ka shumë modele të
ndryshme. Algoritmat gjenetike mund të programohen të kërkojnë për një kategori modelesh dhe
komponentësh optimalë për çdo përdorim specifik, ose të kthejnë rezultate për tipe krejtësisht të
reja robotësh që mund të kryejnë shumë detyra dhe të kenë aplikime më të përgjithshme.
Hardware i Evolueshëm
Aplikacionet hardware të evolueshëm janë qarqe elektronike të krijuar nga modelet kompjuterike
të algoritmave gjenetik, që përdorin operatorët stokastik për të zhvilluar konfigurime të rinj prej të
vjetërve. Ndërkohë që algoritmi bën punën e tij mbi modelin ekzistues, eventualisht një konfigurim
qarku do të arrijë të realizojë atë që dëshiron modeluesi. Qarqet e rikonfigurueshëm mund të
mendohen si një robot hapësire. Ai mund të përdorë një librari dhe simulator GA të inkorporuar,
për të rimodeluar vetveten pas diçkaje si p.sh., ekspozimi ndaj rrezatimit që ngatërron konfigurimin
e tij normal, ose ballafaqohet me një situatë të re në të cilën ai ka nevojë për një funksion të cilin
nuk e ka. Algoritmat gjenetik të tillë do të mundësonin vetë-përshtatjen dhe vetë-riparimin.
Rutimi i Optimizuar i Telekomunikacionit
Algoritmat gjenetik janë duke u zhvilluar për të lejojnë drejtimin dinamik dhe paraprak të qarqeve
për rrjetat e telekomunikimit. Ata mund të marrin njoftim për jo stabilitetin e sistemit tuaj dhe të
57

ALGORITMAT GJENETIK NË TRAJNIMIN E RRJETAVE NEURALE

D.GJYLAPI

parashikojnë nevojat e reja të rutimit. Së shpejti, duke përdorur më shumë se një kërkues qarku GA
në një kohë të dhënë, problemet tuaja të komunikimit ndërpersonal në të vërtetë mund të jenë të
gjitha në kokën tuaj më tepër se sa në sistemin tuaj të telekomunikacionit. Janë duke u zhvilluar të
tjera GA për të optimizuar vendosjen dhe orientimin e antenave të operatorëve celular për një
mbulim më të mirë dhe lehtësim të komutimit.
Shpikja Biomimetic
Biomimicry ose BIOMIMETIKA është zhvillimi i teknologjive të frymëzuara nga modelet në
natyrë. Duke qenë se GA janë të frymëzuar nga mekanizmat e evolucionit biologjik, ka kuptim
gjithashtu që ata të përdoren në procesin e shpikjeve. GA mbështeten kryesisht mbi diçka të quajtur
paralelizmi i nënkuptuar, duke përdorur mutacionin dhe përzgjedhjen në rolet sekondare drejt një
modeli zgjidhjeje. Programuesit e GA janë duke punuar në aplikacionet që jo vetëm analizojnë vetë
modelet natyrore për të kuptuar se si punojnë, por gjithashtu mund të kombinojnë modelet natyrale
për të krijuar diçka krejtësisht të re që mund të ketë aplikime emocionuese.
Udhëtimi, Trafiku and Drejtimi i Dërgesës
Aplikimet e reja të një GA të njohura si "Problemi i Tregtarit Shëtitës" (ose shkurt TSP) mund të
përdoren për të planifikuar rrugët dhe oraret më efikase për planifikuesit e udhëtimit, drejtuesit e
trafikut, madje dhe kompanitë e transportit, rrugët më të shkurtra për udhëtime, koha për të
shmangur trafikun dhe orët e pikut, përdorimi më efikas i transportit për anijet, madje edhe duke
përfshirë marrjen dhe dërgimin e ngarkesave përgjatë rrugës. Programi mund të modelojë të gjithë
këtë punë në sfond ndërsa agjentët njerëzorë bëjnë gjëra të tjera, po ashtu dhe përmirësimin e
produktivitetit. Shanset janë rritur në mënyrë të qëndrueshme sa kur ju merrni paketën e planit të
udhëtimit nga agjencia e udhëtimit, një GA ka kontribuar më shumë për atë se sa ka kontribuar
agjenti.
Lojërat Kompjuterike
Ata që shpenzojnë disa nga koha e tyre duke luajtur lojëra kompjuterike (krijimin e qytetërimeve të
tyre dhe zhvillimin e tyre), shpesh e gjejnë veten e tyre duke luajtur kundër GA të inteligjencës
artificiale të sofistikuar në vend që të luajnë kundër njerëzve të tjerë, lojtarë që mund të jenë online.
Këta GA janë programuar për të inkorporuar strategjitë më të suksesshme nga lojërat e mëparshme
- programet "mësojnë" - dhe zakonisht përfshijnë të dhëna që rrjedhin nga teoria e lojës në modelin
e tyre. Teoria e lojës është e dobishme në shumicën e aplikacioneve të GA për të kërkuar zgjidhje
për çfarëdo problemi ku ata zbatohen, edhe nëse aplikimi është me të vërtetë një lojë.
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Enkriptimi dhe Thyerja e Kodit
Në frontin e sigurisë, GA mund të përdoren edhe për enkriptimin e të dhënave të ndjeshme, si dhe
për të thyer këto kode. Enkriptimi i të dhënave, mbrojtja e të drejtave të autorit dhe thyerja e kodeve
të konkurrentëve, kanë qenë të rëndësishme në botën kompjuterike, që në fillimet e kompjuterave,
kështu që konkurrenca është e fortë. Çdo herë që dikush i shton më tepër kompleksitet algoritmave
të enkriptimit, dikush tjetër vjen me një GA që mund të thyej kodin. Shpresohet që së shpejti një
ditë do të kemi kompjutera kuantikë që do të jenë në gjendje të prodhojnë kode krejtësisht të
palexueshëm. Sigurisht, deri atëherë ‘djemtë e tjerë' do të kenë gjithashtu kompjutera kuantikë,
kështu që është një bast i sigurt që lojërat spiun kundër spiun do të vazhdojnë për një kohë të
pacaktuar.
Modeli Molekular me ndihmën e kompjuterit
Modeli De Novo i molekulave të reja kimike është një fushë në zhvillim e kimisë së aplikuar në
industri dhe mjekësi. Algoritmat gjenetik janë përdorur për të ndihmuar në kuptimin e
mbështjelljeve proteinike, për të analizuar efektet e zëvendësimit të funksioneve të proteinave,
dhe të parashikojnë prirjet e detyrueshme të proteinave të ndryshme të projektuara nga industria
farmaceutike për trajtimin e sëmundjeve të veçanta. I njëjti lloj optimizimi dhe analize me algoritma
gjenetik është përdorur për dizajnimin e kimikateve industriale për përdorime të veçanta dhe në të
dy rastet, algoritmi gjenetik mund të jetë i dobishëm për të parashikuar pasojat e mundshme
negative. Ky aplikim ka dhe do të vazhdojë të ketë ndikim të madh mbi kostot e lidhura me
zhvillimin e kimikateve dhe medikamenteve të reja.
Profilet e shprehjes së gjeneve
Zhvillimi i teknologjisë microarray për marrjen e 'fotografimeve' të gjeneve të shprehura në një
qelizë ose grup qelizash ka qenë një ndihmë për kërkimet mjekësore. GA-të kanë qenë dhe janë
duke u zhvilluar për të bërë shumë të shpejtë dhe të lehtë analizën e profileve të shprehjes së gjeneve.
Kjo ndihmon për të klasifikuar rolin që luajnë gjenet në sëmundjet e ndryshme dhe më tej mund të
ndihmojë për të identifikuar shkaqet gjenetike për zhvillimin e sëmundjeve. Të jesh në gjendje të
bësh këtë punë më shpejt dhe me efikasitet, do të lejojë studiuesit të përqendrohet në profilet unike
të shprehjes së gjeneve të pacientëve individual, duke bërë të mundur të shpresojmë për “mjekësi
të personalizuar ", për të cilën ne kemi dëgjuar për disa vite.
Financat dhe Strategjitë e Investimeve
Në botën ekonomike aktuale të paprecedent, dikush në mënyrë legjitime mund të pyesë veten nëse
disa nga këto agjentë të Wall Street përdorin modelimet kompjuterike të financave dhe strategjive
investuese , asistuar nga GA, për të grumbulluar pasurinë e botës në atë që më së miri mund të
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përshkruhet si vrimat e zeza dot-dollar. Por pastaj përsëri, ndoshta ata janë të gjithë duke përdorur
të njëjtën prototip, i cili nuk kishte qenë ende de-bugged. Është e mundur që një brez i ri i
parashikimeve financiare, asistuar nga GA, do të kishte shmangur vrimat e zeza dhe do të kishte
diçka tjetër përveç borxheve të këqija që taksapaguesit duhet të ripaguajnë.
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Kapitulli 4
Të mësuarit evolucionar
Përmbledhje
Ky kapitull trajton konceptet e të mësuarit evolucionar si dhe teknikat për evoluimin
e ANN-ve duke i ndarë në metoda invazive dhe joinvazive. Trajtohet optimizimi i
ANN-ve duke marrë në shqyrtim teknikat për optimizimin e peshave të lidhjeve të
ANN-ve, ku sqarohen edhe modele të njohura që përdorin algoritmat gjenetik;
optimizimin e rregullave të të mësuarit, i cili ndahet në optimizim të parametrave
dhe të rregullave; optimizimin e funksioneve të transferimit; optimizimin e
përzgjedhjes së të dhënave hyrëse si dhe optimizimin e arkitekturave të ANN-ve,
problemet që lindin gjatë këtij optimizimi si dhe zgjidhjet nëpërmjet kodimit direkt
dhe indirekt.

Hyrje
Një lloj i veçantë i sistemeve në zhvillim, të quajtur sistemet “Neuro-Gjenetik”, janë bërë një temë
shumë e rëndësishme studimi në kompjutacionin evolucionar. Ata janë përfshirë në kuadër të të
mësuarit evolucionar dhe siç e ka përkufizuar Yao [72], ata janë modele kompjuterike të frymëzuar
nga biologjia, që përdorin algoritma evolucionarë të ndërthurura me rrjetat neurale (NN) në
zgjidhjen e problemeve. Në këtë kuptim, rrjetat neurale artificiale evolucionare (EANN-të) bëhen
një temë e rëndësishme studimi në dizenjimin e ANN-ve. EANN i referohen një klase të veçantë
të rrjetave neurale artificiale ku evolucioni është një tjetër formë themelore e përshtatjes, përveç
mësimit [73].
Një tipar i veçantë i EANNs është përshtatshmëria e tyre në një mjedis dinamik. Me fjalë të tjera,
EANN-të mund të përshtaten në një mjedis si dhe me ndryshimet në mjedis. Të dy format e
përshtatjes, pra, evolucioni dhe të mësuarit në EANN- të, e bëjnë përshtatjen e tyre në një mjedis
dinamik shumë më efektiv dhe efikas. EANN- të mund të konsiderohen si një përgjithësim për
sistemet adaptive, d.m.th., sistemet që mund të ndryshojnë arkitekturën e tyre dhe rregullat e të
mësuarit në mënyrë të përshtatshme, pa ndërhyrjen e njeriut.
Siç tregohet më sipër, mësimi evolucionar për ANN u fut për të reduktuar dhe, nëse është e mundur,
për të shmangur problemet e teknikave tradicionale të gradientit zbritës, të tilla si BP, që përballem
me mundësinë e bllokimit në minimume lokale. EA në përgjithësi janë shumë më pak të ndjeshme
ndaj kushteve fillestare të trajnimit. Ato gjithmonë kërkojnë për një zgjidhje optimale globale,
ndërsa një algoritëm që përdor gradientin zbritës mund të gjejë vetëm një zgjidhje optimale lokale
në zonën e zgjidhjes fillestare. EANNs ofrojnë një zgjidhje për këto probleme dhe një alternativë
për realizmin e kontrollit të kompleksitetit të rrjetit.
Një nga përfitimet më të mëdha të rrjetave neurale artificiale evolucionare është se, duke marrë
parasysh përgjithësimin, një rrjet neural artificial afër-optimales si për nga struktura dhe peshat
mund të evoluohet automatikisht pa kaluar nëpër një proces projektimi manual të lodhshëm. Disa
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hulumtime e shohin dizenjimin e një ANN-je, si problem optimizimi. Në [74], janë paraqitur
diskutime për sistemet evolucionare dhe ndërveprimin e tyre me sistemet neurale dhe fuzzy. Disa
EA kanë zbatuar kërkime mbi hapësirën topologjike, ose kërkime për parametrat optimale të të
mësuarit dhe funksioneve të transferimit të rrjetave neurale. Disa diskutime të tjera përqendrohen
në optimizimin e peshave: këto mund të konsiderohen si algoritma alternativ të trajnimit dhe në këtë
rast evoluimi i peshave supozon se arkitektura e rrjetit duhet të jetë statike. Një fushë interesante
për drejtime të reja kërkimore qëndron në ndërthurjen e këtyre teknikave, duke kombinuar
avantazhet e secilës prej tyre.
Në këtë kuadër, përveç kërkimit evolucionar të lidhjes midis peshave dhe arkitekturave, teknikat e
kërkimit lokal janë përdorur për të sintonizuar peshat.

Teknikat e evoluimit të ANN
Ka disa metoda për të evoluar ANN-të dhe EA-të të cilat përdoren për të kryer detyra të ndryshme,
të tilla si trajnimi i peshave të lidhjeve, dizenjimi i arkitekturës, përshtatja e rregullave të të
mësuarit, përzgjedhja e tipareve hyrëse, inicializimi i peshave të lidhjes, nxjerrja e rregullave nga
ANN-të, etj.
Tre prej tyre janë konsideruar si metoda më të njohura në këto nivele:
 Peshat e lidhjes, të cilat përqendrohen vetëm në optimizimin e peshës , duke supozuar se
arkitektura e rrjetit duhet të jetë statike. Evolucioni i peshave të lidhjes prezanton një metodë
adaptive dhe globale në trajnim, sidomos në modelin e të mësuarit të përforcuar dhe të të
mësuarit të rrjetit përsëritës (rekurent) ku algoritmat trajnues të bazuar në gradient shpesh
përjetojnë vështirësi të mëdha.
 Të mësuarit e rregullave, që mund të konsiderohet si një proces i "të mësuarit si të mësosh"
në ANN, ku përshtatja e rregullave mund të arrihet përmes evolucionit. Ai gjithashtu mund
të konsiderohet si një proces adaptiv i zbulimit automatik të librit të rregullave të të mësuarit.
 Arkitektura, që u mundëson ANN-ve të përshtatin topologjitë e tyre për detyra të ndryshme
pa ndërhyrjen e njeriut dhe ofron një metodë për dizenjim automatik të ANN, ku evoluojnë
njëkohësisht si peshat midis lidhjeve ashtu edhe arkitektura e ANN. Në këtë lloj metode
optimizimi, mund të bëhet një nënndarje e mëtejshme duke bërë dallimin në mes të një
evolucion 'të pastër' të arkitekturës dhe një evolucioni të njëkohshëm të të dyjave,
arkitekturës dhe peshave.
Metodat e tjera konsiderojnë zgjedhjen e veçorive hyrëse dhe evolucionin e funksioneve të
transferimit të një rrjeti neural , por ato zakonisht janë aplikuar në bashkëpunim me një nga tre
metodat e mësipërme në mënyrë që të arrihen rezultate më të mira .
Të gjitha këto metoda zakonisht janë pjesë e kategorive të ndryshme të kompjutacionit evolucionar.
Më të rëndësishme konsiderohen algoritmat gjenetik, të cilët përcaktojnë dy nën-degë të tjera të
veçanta si programimi gjenetik dhe programet evolucionare, strategjitë evolucionare dhe teknikat
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e programimit evolucionar. Një tjetër klasë e programeve optimizues është prezantuar në literaturë
në [75], ku janë identifikuar dy klasa të metodave evolucionare. E para konsideron një metodë
tipike , e cila përdor një popullsi ANN-sh ku procesi i të mësuarit bazohet te gradienti, duke kaluar
nëpër adaptimin e peshës përmes trajnimit BP dhe evoluimit të strukturës përmes EA. E dyta
konsideron metodat që mbështeten vetëm në EA për evoluimin e strukturës dhe përshtatjen e peshës
të ANN-se.
Këto janë të ashtuquajturat metoda invazive dhe jo-invazive:
 Metoda jo-invazive: përdor algoritme evolucionare, por vlerësimi fitnes kërkon metoda
lokale, si BP apo teknika të tjera të trajnimit me gradient. Në këtë metodë, ndarja e qartë
mes adaptimit të rrjetit nga metodat lokale optimale dhe evoluimit të strukturës nga EA-të
shpesh kërkon zhvillimin e një skeme të dyfishtë përfaqësimi, kështu që është e natyrshme
për këtë metodë të adoptojë një evolucion të llojit GA. Kjo nuk ndryshon shumë mekanizmat
tipike të mësimit të një rrjeti individual. EA është përdorur vetëm si një proces në sfond
gjatë evolucionit. Performanca e tij e suksesshme varet shumë nga inicializimi i duhur i
parametrave BP dhe zgjedhjen e implementimit të duhur të BP-së. Rrjeti individual ende i
nënshtrohet minimizimit me gradient të gabimit, i cili është i prirur për t’iu nënshtruar
problemit të "Optimumit lokal”. Një metodë që zbaton një metodë jo-invazive njihet
gjithashtu edhe si një algoritëm hibrid.
 Metoda invazive: ajo mbështetet vetëm në një EA për evoluimin e ANN. Meqë përshtatja
e peshës dhe evoluimi i strukturës janë kryer direkt duke përdorur funksionet e algoritmave
evolucionare, ajo shmang problemin e pasqyrimit duke paraqitur individët në nivel
gjenotipi. Duke përdorur paraqitje të drejtpërdrejtë dhe duke shmangur vlerësimin e fitnesit
të BP, operacionet kryesore të EA janë të shpejtë dhe bëjnë të mundur përdorimin e një
numri më të madh të popullsisë për një mbulim më mirë të kërkimit. Çështjet e rëndësishme,
që duhen të konsiderohen në këtë metodë, janë zhvillimi i një skeme të përshtatshme kodimi,
suportimi i rastësisë dhe në aftësinë për të evoluar dhe zhvillimi i një kriteri përfundimi të
duhur për të shmangur të mësuarit e parakohshëm dhe të mësuarit e tepërt.
Një çështje e rëndësishme e përcaktuar nga Palmes et al. [75] në punën e tyre është trajtimi i besimit
te paraqitjet e dyfishta në implementimin e ANN me algoritëm gjenetik. Gjatë pasqyrimit nga
gjenotip në fenotip mund të lindin probleme mashtruese [76]. Disa nga pasojat kryesore të këtyre
problemeve përfshijnë problemin e kryqëzimit apo problemin e shumë-me-një apo të kundërtën
problemin një-me-shumë [72]. Probleme të tilla ndodhin edhe në optimizimin e arkitekturës, së
bashku me aftësinë për të evoluar dhe rastësinë e problemeve. Në çdo fazë të pasqyrimit duhet të
sigurohemi se ndryshimet e vogla në gjenotip duhet të korrespondojnë me ndryshime të vogla në
fenotipin e tij, duke u përpjekur për të parandaluar që evolucioni të bëhet joefikas dhe i vështirë për
t’u kontrolluar.
Një tjetër problem që mund të lind në metodat jo-invazive i përket përdorimit të BP. Në të vërtetë
ndjeshmëria e lartë e BP ndaj vlerave fillestare të parametrave të tij shkakton një vlerësim të
zhurmshme të funksionit përkatës fitnes, që e bën të gjithë procesin jo të besueshëm. Për më tepër
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që në këtë algoritëm nuk ka një kriter përfundimi të trajnimit të mirë përcaktuar. Për këto arsye,
shumë teknika preferojnë metodat invazive.
Përdorimi i të mësuarit evolucionar për projektimin e rrjetave neurale nuk është shumë i hershëm.
Megjithatë në këto vite është bërë një punë e madhe, rezultat i së cilës janë shumë metoda dhe
modele për optimizimet e ANN-ve të ndryshme. Disa nga këto janë paraqitur më poshtë.

Optimizimi i peshave
Evolucioni i peshave mund të konsiderohet si një alternativë për algoritma të trajnimit dhe supozon
se arkitektura e rrjetit duhet të jetë statike. Motivimi kryesor për përdorimin e teknikave
evolucionare për të përcaktuar vlerat e peshës në vend të teknikave tradicionale me gradient zbritës,
të tilla si BP [20] , qëndron në shmangien e bllokimit në minimumet lokale dhe kërkesës që
funksioni i aktivizimit të jetë i derivueshëm. Për këtë arsye, EA-të në vend që të përshtatin peshat
duke u bazuar vetëm në përmirësimet lokale, evoluojnë peshat duke u bazuar në fitnes-in e
përgjithshëm të rrjetit.
Në këtë drejtim janë paraqitur disa metoda për optimizimin e peshave të rrjetit, të cilat përdorin
algoritmat gjenetik.
Algoritma gjenetik me kodim real: Montana dhe Davis [77] koduan bias-et dhe peshat e një rrjeti
neural me numra reale dhe i inicializuan, duke përdorur një funksion shpërndarje me probabilitet të
rastit, që reflekton vëzhgimet empirike drejt të cilave priren zgjidhjet optimale në pesha me vlera
absolute të vogla. Arsyeja e kësaj zgjedhje është që të lejojë algoritmin gjenetik që të shqyrtojë
gamën e të gjitha zgjidhjeve të mundshme, duke favorizuar ato zgjidhje që janë përcaktuar si më të
mundshmet. Në punën e tyre, Montana dhe Davis krijuan lloje të ndryshme të operatorëve gjenetik,
të cilët mund të grupohen në tri kategori kryesore, përkatësisht mutacione, kryqëzime dhe gradientë.
Mutacioni realizon një ndryshim të rastësishëm për disa nga hyrjet në kromozomin e një individi
(p.sh. rrjetit neural), në mënyrë që të krijojë pasardhësit e tij. Kryqëzimi gjeneron një ose dy fëmijë
që përmbajnë pjesë të materialit gjenetik të secilit nga dy prindërit e zgjedhur. Operatori gradient
përcakton fëmijën e një individi të përzgjedhur duke i shtuar hyrjeve të tij një shumëfish të vlerës
së gradientit në lidhje me funksionin vlerësues. Qëllimi i metodës së tyre ishte të kuptonin se si
operatorë të ndryshëm performojnë në situata të ndryshme dhe në këtë mënyrë të ishin në gjendje
për të zgjedhur një bashkësi të mirë të operatorëve për atë problem. Kjo ide u realizua duke mbajtur
detektorë një tipareve të dobishme të krijuara rreth nyjave të fshehura gjatë evoluimit. Rezultatet e
tyre treguan se procesi i trajnimit evolucionar ishte shumë më i shpejtë se BP për problemet që ata
morën në shqyrtim.
GENITOR: algoritma gjenetik me kodim binar Whitley dhe kolegët implementuan një metodë
gjenetike të pastër të quajtur GENITOR, duke përdorur kodime binare të peshave [78]. Në këtë
algoritëm vlerësohet çdo varg dhe popullsia renditet sipas rendit të vargjeve mbi bazën e vlerësimit
të tyre. Për të zgjedhur dy prindërit për rikombinim është përdorur një funksion përzgjedhjeje i
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rastësishëm me një bias linear kundrejt vargjeve të renditur më lartë. Prindërit më pas janë
rikombinuar për të prodhuar një pasardhës të vetëm (në këtë algoritëm u krijuan dy pasardhës, por
njëri u fshi duke u përzgjedhur rastësisht). Pas vlerësimit të pasardhësit, ai zëvendëson stringun e
renditur në fund të popullsisë dhe vendoset në pozicionin e përshtatshëm për të ruajtur renditjen.
Në përgjithësi, mund të krijohen një ose dy pasardhës dhe zëvendësimi mund të jetë probabilistik
në mënyrë që vargjet e renditura më ulët të zëvendësohen.
Whitley dhe kolegët në [79], realizuan një krahasim mes algoritmit GENITOR dhe algoritmit që
implementuan Montana dhe Davis. Duke iu referuar këtij të fundit, dallimi kryesor qëndron te llojet
e paraqitjes të rrjetit, me vargje të koduara me vlera reale në vend të kodimit binar. Pastaj, paraqitja
e secilës peshë bëhet me një vlerë të vetme reale në mënyrë që rekombinimi të ndodhë vetëm
ndërmjet peshave. Gjithashtu në këtë algoritëm, trajtohet një popullsi e vogël dhe normat e
mutacioneve janë më të larta se ato të përdorura nga shumica e algoritmave gjenetik tradicional.
Metoda e Montana dhe Davis gjithashtu siguroi një mundësi, që përmirësoi pasardhësit duke
përdorur backpropagation dhe duke arritur zgjidhje më të mira se ato të implementuara, duke marrë
parasysh vetëm BP.
Whitley dhe kolegët implementuan më pas, në [80] [81], një version të modifikuar të algoritmit
GENITOR, për të reflektuar ndryshimet e algoritmit të përdorura nga Montana dhe Davis. Ata
përcaktuan një paraqitje të re të rrjetit, bazuar në kodimin me vlera reale, një popullsi të vogël dhe
norma relativisht të larta mutacioni. Me këtë metodë të re ata treguan se algoritmi i modifikuar
gjenetik prodhon rezultate më të mira, konkurruese me algoritmin backpropagation.
Metodat evolucionare të bazuara në mutacion. Në punë të tjera të paraqitura në literaturë, janë
kombinuar një EA dhe një algoritëm me gradient zbritës [82]. Zakonisht një algoritëm gjenetik
klasik kërkon një modifikim të një problemi origjinal në një formë të përshtatshme për të, një
paraqitje të dyfishtë të mirë përcaktuar dhe një algoritëm për pasqyrimin e gjenotipit në fenotip të
rrjetit neural . Për të tejkaluar këto probleme të GA-së, si në [73], u përcaktua një mënyrë e
natyrshme për të evoluar paraqitjen e kromozomeve me vlera reale nga përdorimi i EP ose ES, pasi
ata janë veçanërisht të përshtatshëm për trajtimin e optimizimeve të vazhdueshëm. Ndryshe nga
GA, operatori kryesor i evolucionit në këto teknika është mutacioni. Një nga avantazhet kryesore të
përdorimit të metodave evolucionare të bazuara në mutacion është se ato mund të zvogëlojnë
ndikimin negativ të problemit të kryqëzimit, duke siguruar një proces më efikas.
Algoritmi gjenetik i përmirësuar. Disa vite më parë , Yang dhe kolegët [83] propozuan një
algoritëm gjenetik të përmirësuar të bazuar në një lloj strategjie evolucionare . Shpesh , gjatë
zbatimit të GA-së , ndodhin disa probleme të konvergjencës të parakohshme dhe mund të ndodh
gjithashtu ngecja e zgjidhjes [52]. Në të vërtetë , presioni i lartë selektiv shpesh çon në humbjen e
diversitetit të popullsisë , duke shkaktuar konvergjencë të parakohshme të zgjidhjeve. Për këtë arsye
u krijua një algoritëm gjenetik i bazuar në strategjinë evolutive të qëndrueshme ( ESSGA ) ,
pikërisht për të mbajtur ekuilibrin në mes të diversitetit të popullsisë dhe shpejtësisë së
konvergjencës gjatë evoluimit. Kjo është arritur me anë të një operatori të mutacionit së bashku me
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një faktor kontrollues të qëndrueshëm : ky operator mutacioni vepron vetëm mbi disa prej
individëve dominues nën kontrollin e faktorit të qëndrueshëm. ESS u propozua nga Smith [84], i
cili përcakton një kontrollues që mban përqindjen e individëve dominues në sasi të qëndrueshme
kundrejt dimensionit të popullsisë në çdo gjeneratë.
Me këtë zgjidhje ruhet diversiteti i popullsisë duke kufizuar mbi riprodhimin e individëve dominues
dhe gjithashtu zgjerohet hapësira e kërkimit. Autorët konfirmojnë se me metodën e tyre presioni i
selektimit mund të lehtësohet dhe problemi i konvergjencës së parakohshme mund të shmanget pa
rritur kohën e ekzekutimit.
Evoluimi i NN-ve me mutacion dhe kryqëzim shumë-pikësh. Zalzala dhe Mordaunt [85]
studiuan një NN evolucionare të përshtatshme për analizën e lëvizjes të ecjes së njeriut, duke
evoluar peshat e lidhjes të një rrjeti neural feedforward me strukturë të paracaktuar. Siç treguam
më parë, metodat tradicionale për trajnimin e rrjetave neurale mund të kenë probleme në gjetjen e
një zgjidhje optimale sidomos kur sipërfaqja e gabimit është multi-modale.
Në këtë rast algoritmat evolucionar nuk ndikohen nga inicializimi me vlera të rastit që u bëhet
peshave të rrjetit. Në punën e Zalzala-së, u zgjodh paraqitja me vlerat reale për të evoluar peshat,
dhe evoluimi u realizua me mutacion dhe një kryqëzim shumë-pikësh të implementuar veç e veç
si mekanizmi më i mirë i kërkimit të kombinimeve. Në operatorin mutacion, norma e mutacionit
dhe hapi janë të ndryshme, ky i fundit është vlera maksimale që mund të shtohet/zbritet te/nga një
vlerë gjeni, ndërsa në algoritmin e rikombinimeve, parametrat variabël janë norma e kryqëzimit
dhe numri i pikave të kryqëzimit. Me qëllim zbatimin e kryqëzimit shumë-pikësh, u krijuan dy
kromozome binare me gjatësi të barabartë me kromozomin aktual me numra real, njëri me të gjitha
zero dhe tjetri me të gjitha njësha. Këto kromozome të reja u ndanë në pjesë dhe mbi secilën pjesë
u aplikua kryqëzim me një pikë. Kështu pra u realizua kryqëzimi shumë-pikësh mbi kromozomet
binare dhe këto u deshifruan për të prodhuar pasardhësin e kromozomeve origjinal me numra reale.
Rezultatet e simulimit treguan se si mutacioni ashtu edhe evolucioni i tipit kryqëzim prodhojnë
sisteme që janë klasifikues të mirë në krahasim me rrjetin MLP të kontrollit. Rezultatet tregojnë
gjithashtu se algoritmi BP tejkalon vlerat e të dhënave të trajnimit, duke shkaktuar një gabim më
të madh se ai që merret me metodat evolucionare.
Trajnimi MLP duke përdorur GA Trajnimi i MLPs duke përdorur algoritma gjenetik u krye nga
Seiffert [108], i cili krijoi një metodë për të zëvendësuar krejtësisht në fazën e trajnimit algoritmin
tradicional me gradient zbritës me një algoritëm gjenetik. Në këtë punim arkitektura e rrjetit neural
ishte e paracaktuar dhe mbetej fikse pas inicializimit, dhe kromozomi përbëhej vetëm nga vlerat e
peshave dhe nuk përmbante asnjë informacion topologjik apo strukturor. Operatorët gjenetik si
përzgjedhja (selektimi) dhe riprodhimi u konsideruan si operatorët kryesorë për ndryshimin e
peshave, ndërsa mutacioni u përdor vetëm si operator sekondar. Autori zbatoi disa probleme
benchmark në mënyrë që të bënte një krahasim me zgjidhjet e BP-së. Rezultatet treguan se sa më
komplekse të jenë problemet, aq më shumë dështon BP aq më shumë konsiderohet i favorshëm
zëvendësimi e saj nga një GA.
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STRE: Short Term Reproduction Expectancy Recently Pai [86] propozoi një metodë gjenetike
me një operator trashëgimie gjenetike, e ashtuquajtura Short Term Reproduction Expectancy
(STRE) që është zbatuar për të përcaktuar peshat e një EANN, duke trajtuar një rrjet neural
shumështresor feedforward me një topologji të përcaktuar. Aspekti më i rëndësishëm i skemës
STRE është se një bashkësie selektive, me kromozomet e prindërve më të aftë, i lejohet një
jetëgjatësi afatshkurtër dhe kjo bashkësi merr pjesë në procesin pasardhës të riprodhimit, së bashku
me një pjesë të kromozomeve të pasardhësve shumë të aftë. Me fjalë të tjera, jetëgjatësia e një pjese
të prindërve më të aftë në një popullatë zgjatet me një afat të shkurtër, të paktën një gjeneratë,
ndërsa pjesa tjetër e kromozomeve në pellgun e çiftëzimin janë pasardhësit më të përshtatshëm.
Autori nuk përdor operatorin e mutacionit në ciklin e evolucionit, ndryshe nga strategjitë e
evolucionit, por vetëm përcakton një kryqëzim me dy-pika për riprodhim dhe e aplikon mbi
kromozome me kodim dhjetor, me vlera midis 0 dhe 9, që i korrespondon kodimit jo-binar. Si vlerë
fitnesi për çdo kromozom vendoset inversi i rrënjës katrore të gabimeve të marra gjatë procesit të
të mësuarit të të dhënave trajnuese.
Autori bëri një analizë të performancës së kësaj skeme duke e aplikuar në parashikimin e kapacitetit
të ngritjes në fushën e inxhinierisë gjeoteknike dhe arriti në përfundimin se STRE lejon
konvergjencë më të shpejtë dhe redukton gabimin e të mësuarit në krahasim me metodat
paraardhëse. Metoda e re bëri një parashikim më afër vlerave të pritshme sesa zgjidhjet e kaluara.

Optimizimi i rregullave të të mësuarit
Algoritmet e të mësuarit të mbikëqyrur, janë metodat e përdorura më shpesh për të trajnuar ANNtë dhe midis tyre backpropagation standarde është metoda më e aplikuar për trajnimin e rrjetave
shumështresorë. Për fat të keq, kjo metodë paraqet disa të meta, si ndjeshmëria e saj ndaj kushteve
fillestare dhe rënia në optimume lokale. Për më tepër, mund të ndodhin luhatje gjatë të mësuarit.
Zakonisht një rritje në normën e të të mësuarit rezulton në një përpjekje të pafrytshme për të
përshpejtuar konvergjencën. Dizenjimi i algoritmave të trajnimit, veçanërisht i rregullave të të
mësuarit të përdorura për të rregulluar peshat e lidhjes, varet nga lloji i arkitekturës së rrjetit neural
të trajtuar. Janë propozuar disa rregulla mësimi standarde, por dizenjimi i një rregull optimal të të
mësuarit bëhet shumë 5 vështirë kur ka pak njohuri në lidhje me topologjinë e rrjetit, duke krijuar
një marrëdhënie shumë të ndërlikuar mes evolucionit dhe të mësuarit. Evolucioni i rregullave të të
mësuarit konsiderohet si një aplikim interesant i algoritmeve të evolucionit në projektimin e rrjetave
neurale dhe është trajtuar në disa punime në të kaluarën. Metoda e evolucionit është e rëndësishme
jo vetëm në ofrimin e një mënyrë automatike të optimizimit të rregullave dhe në modelimin e
marrëdhënieve ndërmjet të të mësuarit dhe evolucionit, por edhe në modelimin e procesit krijues,
meqenëse rregullat e sapo evoluara të të mësuarit mund të merren me një mjedis kompleks dhe
dinamik.
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Optimizimi i parametrave
Lloji i parë i optimizimit konsideron rregullimin e parametrave të të mësuarit dhe mund të shihet si
një përpjekje e parë për të evoluar rregullat e të të mësuarit. Parametrat e të mësuarit përfshijnë
parametrat e BP-së, si norma e të mësuarit, momentumi dhe parametrat gjenetike si, mutacioni dhe
probabilitetet e kryqëzimit . Mund të jetë e vështirë që vlerat e tyre të caktohen në mënyrë manuale
dhe për këtë arsye këta parametra bëhen kandidatë të mirë për adaptim evolucionar. Zakonisht,
parametrat janë të koduar si g1ene në kodin gjenetik të çdo individi dhe kështu që kanë mundësi të
evoluojnë. Në këtë drejtim janë kryer disa studime: Merelo dhe kolegët [87], paraqitën një kërkim
për parametrat optimale të të mësuarit për rrjeta neurale shumështresore me të mësuar konkurrues.
Këta autorë paraqitën edhe një tjetër metodë të njohur, të ashtuquajturën G-prop [88] [89] [90]. Ky
algoritëm mund të konsiderohet gjithashtu si një metodë evolucionare për evoluimin e arkitekturës
dhe peshave. Në të vërtetë, siç tregohet nga Merelo dhe kolegët, algoritmi është projektuar për të
përcaktuar parametrat e të mësuarit, peshat fillestare dhe një madhësi të përshtatshme të shtresës së
fshehur në një perceptron shumështresor, duke përcaktuar parametrat që kërkon metoda.
Ky algoritëm është konsideruar si një algoritëm hibrid, pasi trajnon perceptronët shumështresor
duke u bazuar në metodën GA-BP. G-prop nuk përdor as kodimin binar dhe as kodimin me vlera
reale, që do të thotë paraqitjen e rrjetave me një varg me numra binar apo real dhe as një kodim të
tërthortë. Në vend të kësaj, parametrat fillestare të rrjetit, peshat fillestare dhe konstantet e të
mësuarit, evoluojnë duke përdorur operatorë të veçantë gjenetik, të tillë si mutacioni, kryqëzimi,
shtimi dhe eliminimi i neuroneve të fshehura dhe operatorin QP të trajnimit, i cili vepron në
strukturën e të dhënave MLP. Në këtë metodë, për të gjetur një zgjidhje afër optimumit global,
përdoret një EA, në bashkëpunim me algoritmin e kërkimit lokal dhe algoritmin backpropagation.
Kjo bëhet me qëllim që të akordohet një zgjidhje nga EA dhe të arrihet minimumi më të afërt lokal
me anë të kërkimit lokal ndërmjet zgjidhjeve të gjetura nga EA. Operatorët gjenetike janë të
përfshirë drejtpërdrejt në objektin ANN, por vetëm peshat fillestare dhe norma e të mësuarit janë
subjekt i evolucionit, jo peshat e marra pas trajnimit. Në operatorin mutacion norma e të mësuarit
ndryshohet duke i shtuar një numër të vogël të rastit me shpërndarje uniforme. Operatori kryqëzim
kryen një kryqëzim shumë-pikësh ndërmjet dy kromozomeve dhe shkëmben parametrat përkatëse
të të mësuarit.
G-prop është vlerësuar duke përdorur probleme të ndryshme klasifikimi. Eksperimentet vërtetuan
se kjo metodë mund të arrijë rezultate më të mira se algoritmet e tjera BP, duke dhënë edhe më
shumë informacion si, madhësinë e rrjetit dhe vlera e parametrave të të mësuarit.
Për më tepër, analiza e variancës (ANOVA-ANalysis Of the VAriance ) u aplikua nga autorët
[88] për të përcaktuar nëse ndryshimi i vlerave të parametrave ndikon shumë mbi gabimin dhe /
ose madhësinë e marrë, për të vendosur vlerën më të përshtatshme për këto parametra. Kjo është
ekuivalente me marrjen e zgjidhjeve të kënaqshme sa më shpejt që të jetë e mundur dhe të vendosë
nëse elementi operator, për shembull operator gjenetik apo përzgjedhës, është në kushtet e
dëshiruara. Në shumicën e këtyre rasteve, qëllimi është që të merret gabimi më i vogël i
përgjithësimit, duke mbajtur madhësinë sa më të vogël të jetë e mundur.
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Autorët morën parasysh proceset evolucionare dhe të të mësuarit për të përcaktuar parametrat që do
të trajtoheshin. Merelo dhe kolegët përcaktuan se parametrat duhet të ishin: numri i gjeneratave EA,
madhësia e popullsisë, intervali fillestar i peshave, që gjithashtu është në varësi të pikës fillestare të
hapësirës së kërkimit, norma e përzgjedhjes, numri i epokave të trajnimit dhe në fund prioriteti i
aplikimit të operatorëve gjenetike. Modeli statistikor ANOVA është përdorur për të përcaktuar nëse
efekti i gjithë këtyre parametrave mbi gabimin dhe madhësinë e marrë ishte statistikisht i
rëndësishme.
Në këtë hap u përfshi një numër i madh i parametrave dhe ata u grupuan në bashkësi të ndryshme.
ANOVA u aplikua me katër hapa në simulime të bashkësive të ndryshme të parametrave.
Rezultatet e paraqitura në këtë punim treguan se ato parametra që prekën direkt MLP, si prioriteti i
aplikimit të operatorit të trajnimit dhe gama e konstantes të mutacionit të të mësuarit, patën efekte
më të mëdha në gabim dhe në madhësitë e marra. Pastaj, gama e gjeneratës të peshave fillestare
dhe përqindja e përzgjedhjes, që janë dy parametra që lidhen me popullsinë fillestare, ndikuan në
rezultatet e arritura dhe ashtu siç pritej, ishin statistikisht të rëndësishme. Merelo dhe kolegët
konkluduan duke konfirmuar se fakti që parametrat që lidhen direkt me MLP dhe jo me EA kishin
efekte të rëndësishme, tregon se parametra të tillë ishin edhe më të rëndësishëm në metodat hibride,
në kundërshtim me pretendimet e atyre studiuesve të cilët përdorën vetëm GA për trajnimin e MLPve, dhe justifikuan edhe qëllimin e tyre për të optimizuar parametrat me anë të EA-ve.
Një tjetër metodë për të kërkuar bashkësinë optimale të peshave, topologjinë optimale dhe
parametrat optimal të të mësuarit, duke përdorur EA dhe BP, u propozua nga Castillo et al. në [91].
Megjithatë në këtë punim, konstantja e të mësuarit u vendos në mënyrë manuale.

Optimizimi i rregullave
Një nga studimet e para në fushën e optimizimit të rregullave të të mësuarit, është bërë nga
Chalmers [92]. Qëllimi i punës së tij ishte të shikonte nëse rregulli i njohur delta, apo ndonjë variant
i rregulluar, do të mund të evoluohet automatikisht nga një algoritëm gjenetik. Chalmers rregulloi
ndryshimet në peshën e një lidhjeje të caktuar në mënyrë që të shpreheshin si funksion vetëm i
informacioneve lokale të lidhjes. Rregulli i të mësuarit u shpreh si një funksion kuadratik. Në fillim
u bënë shumë supozimeve për të kufizuar formën e algoritmit të të mësuarit si një funksion linear
i parametrave të rëndësishëm, që korrespondojnë me variablat e varura: inpute, outpute dhe vlerat
e synuara, si dhe ndryshimin e peshës dhe një parametër shkallë i ngjashëm me konstanten e normës
së të mësuarit. Në kombinimin linear janë përdorur gjithashtu prodhimet dy e nga dy të parametrave.
Funksioni kishte formën e mëposhtme:

Δwij  k 0 (k1 wij  k 2 o jp  k 3 oip  k 4 t ip
 k 5 wij o jp  k 6 wij oip  k 7 wij t ip
 k 8 o jp oip  k 9 o jp t ip  k10 t ip oip )
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Arkitektura e rrjetit ishte feedforward dhe kishte vetëm shtresat hyrëse dhe dalëse, të cilat mund të
mësonin vetëm pasqyrimet që janë linearisht të ndashëm. Me një kodim të përshtatshëm të
kromozomeve dhe duke përdorur për trajnim një numër pasqyrimesh linearisht të ndashëm,
Chalmers ishte në gjendje që të zhvillonte një rregull analog me rregullin delta, si dhe disa nga
variantet e tij. Edhe pse ky studim ishte i kufizuar për një rrjet dhe hapësirë parametrash disi të
ndrydhur, ai hapi rrugën për progres të mëtejshëm.
Chalmers gjithashtu vuri re se zbulimi i rregullave komplekse të të mësuarit duke përdorur GA nuk
është i lehtë, kryesisht për shkak të faktit se zbulimi i rregullave të të mësuarit përdor kodim
gjenetik shumë të ndërlikuar, që e bën hapësirën e kërkimit të madhe dhe të vështirë për të
shqyrtuar. Ndërsa GA-të përdorin një kodim të thjeshtë që i lejon mundësinë e përdorimit të
rregullave të njohura të të mësuarit, duke e bërë kërkimit shumë të njëanshëm. Për të kapërcyer
kufizimet e shkaktuara nga GA-të gjatë evolucionit të rregullave të të mësuarit, Chalmers sugjeroi
se GP, lloj i veçantë i GA-ve, mund të ketë një avantazh ndaj GA-ve. Janë bërë shumë studime në
këtë drejtim dhe disa prej tyre janë përshkruar, së bashku me një metodë të re, në punën e paraqitur
nga Poli dhe kolegët [93].
Metoda e tyre trajtonte një algoritëm programimi gjenetik me objektivin për të shqyrtuar një
hapësirë më të madhe të rregullave duke përdorur parametra të ndryshme dhe dy rregulla të
ndryshme për shtresën e fshehur dhe atë output. Objektivi i tyre afatgjatë ishte të përfitonin një
rregull i cili të ishte i përgjithshëm, si algoritmi backpropagation standard, por që të ishte më i
shpejtë dhe më i qëndrueshëm se metoda kanonike. Funksioni identifikues për të zbuluar rregullat
e të të mësuarit kishte formën e mëposhtme:
Δwijl (s)  Fo(wijl ,o ljp ,t ip ,oipl 1 )
Fh(wijl ,o ljp ,oipl 1 ,ε ipl 1 )

Ekuacioni i parë Fo ishte përcaktuar për shtresën dalëse, ndërsa i dyti Fh ishte përcaktuar për
shtresën e fshehur . Në këtë ekuacion o ljp është outputi për shtresën i neuronit x lj kur modeli
paraqitet në rrjet dhe  ipl 1 është gabimi i shtresës së trajtuar.
Në fazën e parë të algoritmit, Poli dhe kolegët përdorën GP për të evoluar rregullat për shtresën
dalëse, ndërsa shtresat e fshehura u trajnuan me algoritmin backpropagation standard. Në fazën e
dytë, ata përdorën GP për të evoluar rregullat për shtresat e fshehura, ndërsa shtresa dalëse u trajnua
me rregullin më të mirë të rezultuar në fazën e parë. Në eksperimentet e kryera, ata përdorën dy
funksione të ndryshme aktivizimi në përpjekje për të përfituar rregulla të të mësuari të pavarura
nga funksioni i aktivizimit. Për të testuar përgjithësinë, u kryen eksperimente të tjera për probleme
të shumta, si njohja dhe klasifikimi, të ndryshme nga ato që u implementuan për të marrë rregullat.
Rezultati më interesant i eksperimenteve të tyre ishte se BP zbuloi një rregull të të mësuarit në të
cilin dobësitë e një rregulli të të mësuarit të mbikëqyrur, si backpropagation standarde, ishin larguar
duke e kombinuar atë me një rregull të të mësuarit pa mbikëqyrje, rregulli Hebbian (HB) . Pra,
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eksperimentet e tyre sugjeruan se një rregull i mirë i të mësuarit për shtresat e fshehura duhet të ketë
formën e mëposhtme:
LRh = ηSBP + βHB
Me η dhe β që përfaqësojnë normat e të të mësuarit. Për të parë nëse rregulli mund të përmirësohet
edhe më shumë duke përdorur disa nga teknikat e përshpejtimit SBP, autorët krahasuan sjelljen e
saj të konvergjencës me SBP, me dhe pa momentum dhe algoritmet e përshpejtimit Rprop,
nëpërmjet një bashkësie tjetër testesh. Në këtë drejtim rregulli i të mësuarit NLR i përcaktuar me
metodën GP arriti outputin e synuar në të njëjtën epoke si SBP me momentum, ndërsa NLR me
momentum konvergjon shumë më shpejt se sa algoritmet të tjera. U kryen punime të mëtejshme
duke e krahasuar NLR me Rprop dhe SBP me Rprop. U trajtua problemi i njohjes së karaktereve
dhe rezultoi se NLR e tejkalon SBP. Rezultatet e marra treguan se rregullat e gjetura performuan
shumë më favorshëm në lidhje me algoritmat kanonike e me rregulla të optimizuara më parë.
Autorët arritën në përfundimin se puna e tyre tregon se ka algoritma të të mësuarit të mbikëqyrur
që performojnë më mirë dhe të cilat janë më të qëndrueshme se sa rregulli i të mësuarit
backpropagation standard dhe se programimi gjenetik mund të ndihmojë për ti zbuluar ata.

Optimizimi i funksionit të transferimit
Zakonisht funksioni i transferimi i të gjitha neuroneve te një rrjeti neural përcaktohet në fillim dhe
mbahet fiks gjatë evolucionit, edhe pse janë bërë disa përpjekje për të mundësuar përshtatjen e tij
gjatë gjeneratave. Procesi i eksperimentimit të funksionit të transferimit mund të fillojë me një
funksion të caktuar si, linear, sigmoid ose Gaussian, dhe të lejojë algoritmin gjenetik të përshtatet
me një kombinim të dobishëm në përputhje me situatën. Në këtë drejtim janë kryer disa punime nga
Yao dhe koleg [94] në mënyrë që të aplikonin një adaptim të funksionit të transferimit gjatë
gjeneratave. Për të marrë zgjidhje më të mira dhe më interesante, shpesh, ky lloj evolucioni kryhet
së bashku me llojet e tjera të optimizimit të rrjetit neural, të përshkruara në seksionet e tjera.
Në këtë seksion paraqesim edhe një tjetër punë në literaturë, i kryer nga Poli dhe kolegët [95]. Puna
e tyre trajton një metodë hibride të veçantë, ku një funksion pasqyrimi, për të përshtatur peshat,
evoluon nëpërmjet programimit gjenetik , ndërsa arkitektura evoluon nëpërmjet një metodë të
bazuar në algoritmin gjenetik. GP është përdorur edhe më parë në disa punime të tjera të cilat
evoluojnë njëkohësisht edhe arkitekturën dhe peshat [96], ose evoluojnë rregullat për ndërtimin e
rrjetave neurale [93]. Në këtë punim GP u përdor për të ndërtuar një funksion pasqyrimi jo përsëritës
që evoluon njëkohësisht me arkitekturën.
Autorët përcaktuan një pemë gramatikore18 për të implementuar funksionin e pasqyrimit në
algoritmin e tyre. Në veçanti, të gjithë individët, gjenotipet e popullsisë paraqitnin struktura të cilat
Pemë gramatikore ang. Parse tree – është një pemë e renditur me rënjë, që paraqet strukturën sintaksore të një vargu
sipas gramatikave të pavarura nga konteksti.
18
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kishin një pjesë për të përshkruar arkitekturën e rrjetit të koduar dhe një pjesë të dytë për të
përfaqësuar funksionin e pasqyrimit të peshave të rastit të papërpunuara (të cilat janë fiksuar gjatë
një ekzekutimi) në vlerat e përdorura për të vlerësuar performancën e rrjetit. Për të evoluar
arkitekturën ata implementuan një version të modifikuar të një punimi të mëparshëm [97], në të
cilën përcaktohet një përfaqësim individual dy dimensional.
Çështja më e rëndësishme në këtë punim, konsiderohet përfaqësimi i individëve të popullsisë.
Gjithashtu vëmendje e veçantë i është kushtuar paraqitjes së funksionit . Për të përcaktuar pemën
gramatikore, për pjesën e dytë të gjenotipit, u përcaktua një bashkësi terminalesh dhe funksionesh,
të ndryshëm nga ata që u përdorën për pjesën e parë të gjenotipit. Bashkësia e terminaleve përfshinte
një ndryshore që përfaqësonte peshën mbi të cilën aplikohej funksioni dhe gjithashtu një ndryshore
që inicializonte konstantet e rastit kur krijoheshin individët e popullatës fillestare.
Për të evoluar njëkohësisht pjesët e secilit element, Poli dhe kolegu i tij përcaktuan gjithashtu një
lloj të veçantë operatori kryqëzim "të kombinuar", që u aplikua në fillim mbi arkitekturën e të dy
prindërve dhe më pas mbi kodimin e funksionit të pasqyrimit. Në këtë pjesë të dytë u përdor një
kryqëzim standard GP, duke zëvendësuar nënpemët e prindërve.
Në këtë punim u kryen disa eksperimente duke pasur parasysh gjithashtu problemet benchmark.
Në veçanti, u përshkruan dy aplikacione për rrjetat neurale feedforward dhe përsëritëse (rekurente).
Rezultatet ishin të mirë krahasueshme edhe me metodat e tjera dhe ishin premtuese.
Për më tepër, autorët thanë se metoda e tyre jo vetëm pati rezultate të përshtatshme, por ajo
gjithashtu hap mundësi të reja për GP në EANNs.
Përzgjedhja e të dhënave hyrëse (input )
EA-s janë tërheqës për reduktimin e dimensioneve të bashkësisë së të dhënave input kur kjo
bashkësi është mjaft e madhe. Në të vërtetë, në këto situata mund të ketë tepricë midis inputeve të
ndryshme. Një numër i madh i inputeve në një ANN rrit madhësinë e saj dhe në këtë mënyrë kërkon
më shumë të dhëna për trajnim dhe kohë më të gjatë të trajnimit, në mënyrë që të arrijë aftësi të
arsyeshme përgjithësimi. Reduktimi i të dhënave input mund të bëhen me EA-s pa humbje në
performancë [98]. Në këtë metodë, çdo individ në popullsi përfaqëson një pjesë të të dhënave input.
ANN trajnohet me këta individë dhe rezultati është pjesë e fitnesit të saj. Një çështje tjetër lidhur
me këtë është ndarja e të dhënave input të një rrjeti në bashkësinë e trajnimit dhe atë të vlerësimit.
Ky proces është bërë pothuajse gjithmonë mjaft arbitrarisht, edhe pse ai mund të ndikojë ndjeshëm
në performancën e rrjetit. Për këtë arsye, Reeves dhe kolegët [99] zbatuan algoritme gjenetike për
të zgjedhur bashkësinë e trajnimit për një lloj rrjeti neural të dhënë.
Optimizimi i arkitekturës
Projektimi i arkitekturës është një çështje e rëndësishme në zbatimin e suksesshëm të evoluimit të
ANN-së, sepse arkitektura ka ndikim të rëndësishëm në aftësitë e rrjetit për përpunimin e
informacionit. Nuk ka asnjë mënyrë sistematike për të hartuar automatikisht një arkitekturë afër
optimales për një detyrë të caktuar. Për këtë arsye mund të përdoren për të dizajnuar strukturën e
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rrjetit teknikat e klasifikimit të modeleve [100]. Algoritmat ndërtuese dhe shkatërruese përbëjnë një
mbështetje drejt modelimit automatik të topologjive të rrjetit [73]. Algoritmi ndërtues fillon me një
rrjet të vogël. Më pas shtohen shtresat e fshehura, nyjat dhe lidhjet, që shërbejnë për të zgjeruar
rrjetin në mënyrë dinamike [72]. Algoritmi shkatërrues fillon me një rrjet të madh. Më pas fshihen
shtresa të fshehura, nyje dhe lidhje për të tkurrur rrjetin në mënyrë dinamike [101].
Projektimi i një arkitekturë optimale të NN mund të formulohet si problem kërkimi në hapësirën e
arkitekturave, ku secila pikë përfaqëson një arkitekturë. Siç është theksuar nga Yao [72] [102] [73],
duke pasur parasysh disa kritere performance (optimaliteti), p.sh., gabimi minimal, shpejtësia e të
mësuarit, kompleksiteti i ulët, etj., në lidhje me arkitekturat, niveli i performancave të të gjitha
këtyre kritereve formon një sipërfaqe në hapësirën e projektimit. Përcaktimi i modelit të arkitekturës
optimale është i njëvlershëm me gjetjen e pikës më të lartë në këtë sipërfaqe. Këto janë disa
karakteristika të sipërfaqes së konsideruar, që e bëjnë të nevojshëm përdorimin e EA-ve për të
kërkuar për rrjetin me topologji më të mirë dhe të cilat i bëjnë EA-të kandidatë më të mirë se sa
algoritmat ndërtues dhe shkatërrues [103] [104].
Stanley dhe Miikkulainen në [104] [105] paraqitën një metodë neuro-evolucionare duke përdorur
topologjinë (NEAT19), që është projektuar për të përfituar nga struktura si një mënyrë për të
minimizuar dimensionet e hapësirës së kërkimit të peshave të lidhjeve. Kështu që kjo metodë mund
të përfshihet në klasën e algoritmeve për evoluimin e njëkohshme të arkitekturës dhe peshave.
NEAT është projektuar posaçërisht për të trajtuar tri çështje kryesore, si të tejkalonin zgjidhjet që
përfshinin një metodë parimore të kryqëzimit të topologjive të ndryshme, duke mbrojtur risitë
strukturore duke përdorur speciezimin20 dhe duke u rritur gradualisht nga struktura minimale.
Mutacionet strukturore zgjerojnë gjenomin, duke shtuar një lidhje ndërmjet dy nyjave të palidhura
më parë, ose duke shtuar një nyje; në këtë rast ndahet një lidhje ekzistuese dhe nyja e re vendoset
aty ku ishte lidhja e vjetër; lidhja e vjetër çaktivizohet dhe të dy lidhjet e reja i shtohen gjenomit.
Kjo metodë me shtimin e nyjave u zgjodh nga autorët për të integruar nyje të reja menjëherë në
rrjet. Është vërtetuar që shpejtësia është një nga përfitimet e kësaj metode, meqë strukturat më të
vogla optimizohen më shpejt. Kështu sistemi ishte në gjendje të zgjedh numrin minimal të lidhjeve
të nevojshme për të marrë një zgjidhje. Për më tepër, rënia në minimume lokale mund të shmanget
duke shtuar lidhje të reja në topologjitë e rrjetit. Kryqëzimi është realizuar duke mbajtur një
kronologji të çdo gjeni në sistem, në mënyrë që të kryqëzohen vetëm gjenome me të njëjtën origjinë
historike. Stanley dhe kolegët zbatuan këtë metodë për të zgjidhur problemin e konventave që
konkurrojnë për topologji të ndryshme dhe për të shmangur nevojën për analiza të shtrenjta
topologjike.
Autorët gjithashtu theksuan se, ndryshe nga metodat e zbatuara përgjithësisht për krijuar popullatën
fillestare, në punën e tyre popullsia ishte kokrrizuar me një shpërndarje uniforme, pa nyje të
19

NEAT - NeuroEvolution of Augmenting Topologies. Kjo është një metodë për evolimin e rrjetave neurale artificiale
me një algoritëm gjenetik. NEAT zbaton idenë se është më mirë të fillosh evolucionin me rrjete të thjeshtë, të vogjël
dhe të lejosh që ata të bëhen gjithnjë e më kompleks me kalimn e brezat. Ky proces i përpunimit të vazhdueshëm
mundëson gjetjen e rrjetave neurale shumë të sofistikuara dhe komplekse.
20
Speciezim- ang speciation – krijimi i specieve të reja.
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fshehura. Që kur NEAT mbrojti inovacionin, duke përdorur speciezimin, një rrjet fillonte me një
konfiguracion minimal dhe topologjia rritej vetëm kur ishte e nevojshme. Struktura modifikohej
dhe vetëm ato struktura që konsideroheshin të dobishme përmes vlerësimeve fitnes mbijetonin. Në
këtë mënyrë ata treguan gjithashtu se zvogëlohet ndjeshëm numri i gjeneratave të nevojshme për të
gjetur një zgjidhje.
Në NEAT edhe peizazhi i fitnesit është ndryshuar nga operatorët mutacion të strukturës. Autorët
arritën në përfundimin se të larguarit e studiuar demonstruan se gjurmët historike, speciezimi dhe
rritja graduale nga struktura minimale ishin të gjitha komponentët përbërëse të evolucionit efikas të
strukturës së rrjetit.

Çështjet kritike
Një nga format më të rëndësishme të dështimit në optimizimin e strukturës së ANN-ve lind nga
pasqyrimi shumë-me-një dhe një-me-shumë e gjenotipeve në hapësirën e përfaqësimit te fenotipet
në hapësirën e vlerësimit. Ekzistenca e rrjetave funksionalisht të barasvlershme, por me kodime të
ndryshme e bën evolucion joefikas. Ky zakonisht njihet si problemi i kryqëzimit [106] ose problemi
i konventës konkurruese [79]. Është e qartë se evolucioni i arkitekturave të pastra ka vështirësi në
vlerësimin me saktësi të fitnesit. Si rezultat, evolucioni do të ishte shumë joefikas.
Çështje të tjera të rëndësishme në zhvillimin e arkitekturës konsiderohen skema e paraqitjes së
gjenotipit dhe përkufizimi i EA-së të përdorur për të evoluar topologjinë e rrjetit. Në fazën e
kodimit, një çështje e rëndësishme është përcaktimi i sasisë së informacionit, që duhet koduar në
një kromozom (gjenotip), në lidhje me një arkitekturë të caktuar. Ecuria e MLP-ve më pas varet
fuqimisht nga topologjia e rrjetave, duke marrë në konsideratë madhësinë dhe strukturën e tyre.
Si rezultat, përkufizimi i topologjisë të rrjetit karakterizon veçoritë e rrjetave të tilla si:
 shpejtësia e procesit të të mësuarit të tij,
 saktësia e të mësuarit,
 toleranca ndaj zhurmës dhe
 aftësia përgjithësuese.
Ka dy mënyra kryesore në të cilat EA-të janë përdorur për kërkimin e topologjive të rrjetit:
1. ose të gjitha aspektet e arkitekturës të rrjetit janë të koduara në një individ
2. ose evoluohet një përshkrim i kompresuar i rrjetit.
Rasti i parë përcakton një kodim të drejtpërdrejtë, ndërsa i dyti të çon në një kodim të tërthortë.

Kodimi i drejtpërdrejtë
Në kodimin e drejtpërdrejtë secili parametër i rrjetit neural specifikohet saktësisht dhe kërkohet pak
përpjekje në dekodim, pasi që është i përcaktuar një transformim i drejtpërdrejtë i gjenotipit në
fenotip. Sipas kësaj skeme, lidhja e topologjisë përfaqësohet me anë të një matricë fqinjësie, që
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konsiston në : një arkitekturë me N nyje përfaqësohet nga një matricë AN × N, ku aij = 1 do të thotë
se ka një lidhje midis njësive i dhe j dhe aij = 0 do të thotë që nuk ka asnjë lidhje. Një individ në një
popullsi arkitekturash është thjesht një string që rezulton nga bashkimi i rreshtave të njëpasnjëshëm
të matricës.
Ky kodim është i lehtë për t’u kuptuar dhe për t’u zbatuar, por gjithashtu ka një pengesë të madhe,
që i referohet faktit se ai nuk ka shkallëzim të mirë, pasi që një rrjet me N nyje me shumë mundësi
i ka lidhjet të rendit N2, duke rezultuar më një kromozom shumë të gjatë. Si pasojë, trajnimi i një
popullsie të tërë të rrjetave me backpropagation apo metoda të ngjashme, mund të jetë tepër i
ngadalshëm. Një problem tjetër i kësaj metode është fakti se mund të prodhohen struktura të pasakta,
si për shembull, mund të krijohen lidhje feedback për rrjetat feedforward. Kështu që kodimi i
drejtpërdrejtë është i dobishëm vetëm për arkitektura të vogla.
Kodimi jo i drejtpërdrejtë
Duke pasur parasysh problemet e shkallëzimit të rezultuara nga metodat e kodimit të drejtpërdrejtë
dhe pasojat e tyre në kuadër të performancës, disa studiues përqendruan përpjekjet e tyre në teknikat
për zhvillimin ose rritje të rrjetave neurale, në vend të kërkimit të një përshkrimi të plotë të rrjetit
në nivel individual. Kodimet indirekte, nga ana tjetër, kërkojnë një punë të konsiderueshme për
dekodimin e rrjetit neural, por në disa raste, rrjeti mund të strukturohet paraprakisht, duke përdorur
kufizime, në mënyrë që të përjashtojnë arkitektura të padëshirueshme, gjë që e bën hapësirën e
kërkimit shumë më të vogël. Janë zbatuar disa metoda kodimi të sofistikuara në bazë të
përcaktimeve të parametrave të rrjetit. Këto parametra mund të përfaqësojnë numrin e shtresave,
madhësinë e shtresave, d.m.th., numri i neuroneve në çdo shtresë, bias-in e secilit neuron dhe lidhjet
ndërmjet tyre.
Edhe pse nuk ka ende përfundime të përgjithshme se si kjo metodë është në të vërtetë më e mirë,
kodimi indirekt është një ide interesante, që është ndjekur më tej nga studiues të tjerë, si Filho dhe
kolegët [107], dhe Harpa dhe kolegët [108]. Metoda e tyre ka për qëllim zgjedhjen e arkitekturës
dhe lidhjeve. Ajo përdor një kodim, i cili përshkruan komponentët kryesorë të rrjetave, duke i ndarë
ata në dy klasa, d.m.th., seksioni parametër dhe seksioni shtresë. Në veçanti, seksioni parametër
specifikon normën e të mësuarit dhe termin momentum për të gjitha lidhjet e rrjetit, ndërsa seksioni
shtresë përcakton numrin e njësive në çdo shtresë. Në këtë algoritëm, vlerësimi i performancës të
rrjetit është i bazuar në kostot e gabimeve të rrjetit dhe të humbjeve të shkaktuara nga rrjeti në çdo
transaksion, duke i dhënë një fitnes që është përfaqësues i performancës së rrjetit.
Në fazën e riprodhimit është përdorur metoda e ruletës për të përzgjedhur kandidatët dhe rrjetat me
fitnes më të lartë janë të favorizuarat. Për më tepër është zbatuar një politikë elitiste dhe arkitektura
me fitnes të lartë kopjohet automatikisht në gjeneratën e ardhshme. Operatorët gjenetike të zbatuara
në këtë punim e konsiderojnë kryqëzimin si operator mbizotërues, ndërsa mutacioni është
përcaktuar si operator sekondar, përgjegjës vetëm për ndryshime të vogla cilësore në karakteristikat
e arkitekturës të rrjetit.
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Kapitulli 5
Modeli “Neuro-Gjenetik” në parashikimin e GDP-së
Përmbledhje
Në këtë kapitull trajtohet kuptimi i GDP-së dhe rëndësia e parashikimit të tij.
Përmblidhen disa punime kryesore që trajtojnë modelet parametrike dhe joparametrike të parashikimit të GDP-së në vende të ndryshme të botës. Trajtohet në
mënyrë të veçantë parashikimi i GDP-së së Shqipërisë, me modelet statistikore
ARIMA dhe VAR si dhe me modele jo-parametrike, siç janë rrjetat neurale me
backpropagation standard (SBP). Prezantohet modeli “Neuro-Gjenetik” për
parashikimin e GDP-së së Shqipërisë, si dhe bëhet një krahasim i performancës së
këtij modeli me modelet statistikore të zhvilluara si dhe me modelin BPNN, nga ku
konkludojmë se rezultati vërteton hipotezat e ngritura në këtë disertacion.

Kuptimi dhe rëndësia e GDP-së
GDP – ja përfaqëson shëndetin ekonomik të një vendi. GDP – ja është një nga treguesit kryesore
makroekonomike që shërben për të matur vlerën e produktit të përgjithshëm ose ndryshe vlerën e
mallrave dhe shërbimeve të prodhuara në një ekonomi gjatë një viti. Treguesi i GDP-së është
përdorur jo vetëm si një matës i produktit të përgjithshëm prodhuar në një ekonomi, por gjithashtu
dhe si një matës i të ardhurave totale që zotëron një ekonomi, apo si një matës total i shpenzimeve
të bëra për mallrat dhe shërbimet e prodhuara. Për të llogaritur GDP- në, duhet të dimë sasinë e
produkteve përfundimtare të prodhuara gjatë periudhës së shqyrtuar dhe çmimet e tyre. Duke qenë
se çmimet e produkteve ndryshojnë në kohë, për të bërë krahasimin e GDP-së së dy periudhave
duhet të operojmë me çmime të pandryshuara, duke e quajtur periudhën e parë si periudhë bazë dhe
GDP –në e llogaritur për këtë periudhë si GDP reale. Ndërsa GDP-ja e llogaritur në periudhën
korrente me çmimet korrente quhet GDP nominale.
Duke u nisur nga niveli i GDP-së, mund të gjykohet mbi gjendjen e ekonomisë në përgjithësi dhe
për dinamikën e zhvillimit të saj. Përcaktimi i faktorëve që ndikojnë mbi GDP kanë shumë rëndësi,
pasi treguesi i GDP-së jep një bazë objektive si për vlerësimin e politikave ekonomike të ndjekura
nga qeveria, ashtu dhe për përpunimin e politikave të përshtatshme për përballimin e problemeve të
ndryshme ekonomike. Pra, treguesi i GDP-së na krijon mundësinë që jo vetëm të matim aktivitetin
ekonomik tërësor, por të kuptojmë funksionimin e ekonomisë.
Fakti që GDP paraqet një pamje gjithë përfshirëse të një ekonomie, bën që ai të japë një pasqyrë
për investitorët, e cila thekson trendin e ekonomisë duke krahasuar si një indeks nivelet e GDP-së.
GDP nuk është përdorur vetëm si një tregues për shumicën e qeverive dhe vendimmarrësve
ekonomike për planifikimin dhe formulimin e politikave, por gjithashtu ndihmon investitorët për të
menaxhuar investimet e tyre duke u ofruar atyre udhëzime në lidhje me gjendjen e ekonomisë. Nga
ana tjetër, GDP është matës i mirë për një ekonomi dhe me përmirësimin e kërkimit dhe cilësisë së
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të dhënave, statisticienët dhe qeveritë janë duke u përpjekur për të gjetur masa për të forcuar GDPnë dhe ta bëjnë atë një tregues të plotë të të ardhurave kombëtare.
Llogaritja e treguesit të GDP-së të një vendi ndesh me problemin e agregimit, domethënë të
përfshirjes së produktit të të gjithë firmave në një tregues të vetëm, por ka disa probleme:
1. Llogaritja e GDP-së lidhet me nevojën e përdorimit të një njësie të vetme, të përbashkët
matjeje, përballë njësive të ndryshme natyrore të matjes së produktit të firmave të veçanta
të aktivitetit ekonomik dhe kjo është paraja. Vlera e produktit të përgjithshëm paraqitet si
një shumë e çmimeve të mallrave të ndryshme të shumëzuara me sasitë përkatëse.
2. Përdorimi i parasë si masë e vlerës së GDP-së, kushtëzon lindjen e një problemi tjetër, që
do të thotë në rast të një rritje të çmimeve themi se rritet GDP ?
3. Agregatet në vetvete fshehin gjendjen e elementeve përbërës të tyre, ata nuk janë të
vetëmjaftueshëm për një analizë të gjithanshëm ekonomike, që do të thotë rritja e produktit
të përgjithshëm nuk do të thotë për një rritje të nivelit të përgjithshëm të jetesës, përderisa
nuk dimë se si shpërndahet ky produkt.

Modelet e parashikimit të GDP-së
Duke marrë parasysh çështjet e parashikimit, ne mund të identifikojmë dy metodologji në literaturë:
metoda të bazuar në modelimet parametrike dhe metodat e bazuara në teknikat jo-parametrike.
Metoda e parë përfshin ndër të tjera, modelet lineare Autoregressive [109], modelet jo-lineare SetarStar dhe kalimi i Markov( [110] dhe [111]).
Metodologjia e dytë përfshin metoda të tilla si: metoda e Kernelit, metodën e fqinjëve më të afërt,
rrjetat neurale dhe metodat e valëzave [112] [113].
Metoda e mëparshme ka pasur një ndikim të madh në parashikimet ekonomike në sajë të zhvillimit
të madh të rezultateve teorike lidhur me qëndrueshmërinë, vetitë asimptotike dhe fuqinë të
modelimit të parametrave, megjithëse janë ngritur probleme të ndryshme në lidhje me hipotezat e
forta mbi specifikimin e modelit, midis të tjerave dhe vlerësimin dhe vetitë asimptotike të
parametrave të vlerësuar.
Metoda e fundit ka kapërcyer disa nga këto probleme duke shmangur një specifikim në mënyrë
aprioristike mbi modelimin dhe shpërndarjen e mbetjeve. Në fakt, kjo metodologji është e bazuar
në faktin se ajo lejon të dhënat flasin për veten e tyre. Për këtë arsye ajo shmang subjektivitetin e
zgjedhjes së një modelimi parametrik të veçantë para se të shikojë të dhënat. Megjithatë mbetet
kostoja e argumenteve më të ndërlikuara matematikore të tilla si zgjedhja e parametrave të lëmimit.
Megjithatë për të shmangur këto probleme ndihmojnë studimet e fundit dhe gjithashtu shpejtësia e
kompjuterave që mund të zhvillojnë algoritme kërkimi nga kriteret përkatëse të përzgjedhjes. [114]
[115]
Parashikimi i GDP-së në botë, është studiuar gjatë, duke filluar nga rritja e përdorimit të modeleve
lineare auto regresivë.
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-

Në fakt, në vitin 1980, Sims parashikon GDP amerikane duke përdorur modelin linear VAR dhe
më pas Litterman [116] e zgjeron këtë punë duke përdorur Bayesian VAR, duke synuar
reduktimin e vlerësim të parametrave të VAR.
- Përveç modelimit linear për parashikimin e GDP, vërejmë zhvillimin e metodave jo-lineare për
të parashikuar GDP duke përdorur modele Markov Switching, Hamilton [117] ose modele
SETAR, Clements dhe Krolzig [118].
- Një tjetër qasje kombinon linearitetin dhe agregimin, për shembull me anë të metodës
Ekuacionet Bridge [119] [120]. Në këtë rast të fundit, autori dëshiron gjithashtu që të zvogëlojë
numrin e treguesve ekonomikë.
- Nga ana tjetër, janë propozuar modele të rëndësishme bazuar në një numër të madh të treguesve,
nga Stock dhe Watson [121] me një shtrirje dinamike të zhvilluar nga Bernanke dhe Boivin
[122], Forni et al. [123], Kapetanios dhe Marcellino [124].
- Kohët e fundit parashikimi i GDP bazuar në bazat e mikroekonomisë shfaqet me të
ashtuquajturat modele të përgjithshme të ekuilibrit stokastik dinamike, Smets dhe Wouters [125]
- Marcellino [126] ka vlerësuar se modele të komplikuara serish kohore mund tejkalojnë modelet
standarde lineare për parashikimi e rritjes së GDP dhe inflacionit për Shtetet e Bashkuara. Në
studim, ajo konsiderohet si një larmi e madhe e modeleve dhe kritereve të vlerësimit, duke
përdorur një algoritëm bootstrap21 për të vlerësuar rëndësinë statistikore të rezultateve.
Përfundimi kryesor është se në serinë e përgjithshme kohore lineare, mund të jetë vështirë të
rrëzosh modelet, në qoftë se ata janë të specifikuar me kujdes.
Megjithatë modelet lineare univariate Arima apo VAR mbeten modelet standarde në literaturë.
Ndryshe nga teknikat parametrike, teknikat jo-parametrike nuk janë konsideruar shumë në
literaturën ekonomike për parashikimet. Një shqyrtim interesante është bërë Yatchew [127].
Ekzistojnë shumë pak artikuj në lidhje me përdorimin e këtyre teknikave në parashikimin e GDPsë. Mund të përmendim këtu:
-

-

Tkacz dhe Hu [128] kanë përcaktuar se mund të zhvillohen modele më të sakta tregues të rritjes
së prodhimit, bazuar në variablat monetare dhe financiare, duke përdorur rrjetat neurale. Autorët
kanë përdorur modelin ANN për të parashikuar rritjen e GDP për Kanadanë. Gjetjet kryesore të
këtij studimi janë se RMSE e parashikimit të modeleve më të mira të rrjetave neurale është
rreth 15 deri në 19 për qind më i ulët se sa homologët e tyre lineare.
Guegan dhe Rakotomarolahy [129] kanë kryer një krahasim empirik mbi saktësinë e metodës
jo-parametrike, të njohur si metoda e Fqinjit më të afërt (Nearest Neighbor), me modelin
parametrik VAR, për parashikimin e GDP në zonën e Euros. Duke përdorur dy metoda për
parashikimin e GDP, nëpërmjet vlerësimit të treguesve ekonomikë të lidhur në ekuacionet

21

Bootstrapping në statistikë, i referohet cdo prove apo metrike që mbështetet në marrjen e mostrave të rastit me
zëvendësim. Bootstrapping lejon caktimin e masave të saktësisë (të përcaktuara në termat e bias, variancës, intervalet
e besimit, gabimi i parashikim apo ndonjë mase tjetër të tillë) të vlerësimeve të mostrës.
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Bridge, autorët kanë marrë parashikime më të sakta, duke përdorur metodën e Fqinjit k më të
Afërt (k-nearest neighbor) .
Mirbagheri [130] ka hetuar rritjen ekonomike të Iranit nga këndvështrimi i furnizimit, duke
vlerësuar rritjen e GDP. Në këtë studim janë krahasuar gjithashtu rezultatet e parashikuara me
metodën e logjikës Fuzzy dhe asaj Neural-Fuzzy. Sipas përfundimeve të këtij studimi,
rekomandohet parashikimi me metodën Neural-Fuzzy.
Liliana dhe Napitupulu [131] kanë përdorur metodën ANN në parashikimin e GDP-së. Në këtë
studim, autorët kanë parashikuar GDP për Indonezinë dhe paraqitën shumë përparësi dhe
disavantazhe të metodës. Sipas rezultateve, autorët kanë arritur në përfundimin se modeli ANN
ka aftësi më të mirë në parashikimin e treguesve makroekonomikë.
Ge dhe Cui [132]kanë përdorur procesin e rrjetit neural (PNN) në parashikimin e GDP-së dhe
kanë krijuar modelin e parashikimit të bazuar në PNN duke zgjedhur faktorët kryesorë që
ndikojnë në GDP dhe duke përdorur kapacitetin e dyfishtë të nxjerrjes në kohë dhe efektin
akumulues të hapësirës të PNN. Me anë të krahasimit dhe analizimit me modelin tradicional të
parashikimit të rrjetit neural, rezultati tregon se modeli i parashikimit të GDP i cili bazohet
në PNN ka një performancë më të mirë.

Ndërkohë që ekzistojnë shumë studime dhe punime rreth parashikimit të GDP-së së vendeve te
ndryshme me rrjeta neurale, në vendin tonë gjenden shumë pak punime në lidhje me parashikimin
e GDP-së, kryesisht punime që trajtojnë metodat ekonometrike. Zakonisht modelet e parashikimit
të GDP-së janë tremujore dhe kanë për qëllim të vlerësojnë prirjen e saj në terma afatshkurtër, të
ndihmojnë analizat ekonomike dhe të përcaktojnë pikat e kthesës për ekonominë e vendit. GDP- ja
tremujore, publikohet me një kohë vonesë, rreth 12 jave , kjo për shkak të vështirësisë në
grumbullimin e të dhënave për llogaritjen e tij. Modelet e parashikimit të GDP-së synojnë
ngushtimin e kohëvonesës në publikimin e saj. Kjo arrihet nëpërmjet ndërtimit të modeleve, që
shpjegojnë luhatjet e GDP-së rreth prirjes historike, modele që shpjegojnë ecurinë e GDP-së
tremujore, me ndihmën e variablave ekonomike të publikuara nga INSTAT dhe të treguesve të
rezultuar nga vrojtimet e besimit, organizuar nga Banka e Shqipërisë.
Sipas studimit të bërë nga Banka e Shqipërisë për periudhën 2000- 2009, GDP-ja tremujore është
karakterizuar nga ritme rritje në terma mesatare vjetore prej 5.8 %, ritme të cilat kanë mbështetur
konsolidimin e stabilitetit të përgjithshëm makroekonomik të vendit. Për efekt analize të dhënat për
GDP-në janë grupuar duke e ndarë ekonominë në pesë sektorë kryesore:
- Sektori i bujqësisë
- Sektori i gjuetisë dhe pyjeve
- Sektori i industrisë
- Sektori i ndërtimit
- Sektori i shërbimeve
Nga analiza rezulton se gjatë kësaj periudhe, përcaktues në rritjen e ritmeve të GDP-së kanë qenë
sektorët e ndërtimit dhe të shërbimeve, të cilët kanë kontribuar në mënyrë të rëndësishme në
formimin e të ardhurës kombëtare, ndërkohë që kontributi i sektorit të bujqësisë ka qenë në rënie
79

ALGORITMAT GJENETIK NË TRAJNIMIN E RRJETAVE NEURALE

D.GJYLAPI

nga njëra periudhë në tjetrën. Seria e rezultateve të GDP-së paraqet një profil të fortë sezonal, e
cila rezulton më e lartë në tremujorët e parë dhe të dytë dhe më e dobët në tremujorët e tretë dhe
të katërt. Sjellja sezonale sipas sektorëve përpiqet të evidentojë specifikat e tyre individuale.

Rëndësia e parashikimit të GDP-së
Parashikimi i variablave makroekonomikë si GDP-ja luajnë një rol të rëndësishëm për vendimet e
politikës monetare si dhe për vlerësimin e gjendjes së ardhshme të ekonomisë. Politikëbërësit dhe
analistët e ekonomisë mund të përshtatin analizën e tyre teorike të kushteve ekonomike sipas
parashikimeve të variablave makroekonomike, apo edhe ndoshta ti përdorin ato si një mbështetje
dhe një arsyetim të analizës së tyre teorike. Parashikimet me performancë më të mirë për variablat
makroekonomike do të çojnë në vendime më të mira.
Në këto 15 vitet e fundit janë zhvilluar modele të ndryshme të vlerësimit të GDP-së tremujore. Këto
modele synojnë të eksplorojnë faktorët që ndikojnë në ecurinë e këtij treguesi. Por qëllimi më
kryesor i këtyre modeleve është kryerja e parashikimeve në periudha më afatshkurtra se sa ato që
realizohen, nëpërmjet makromodeleve dhe që kanë kërkesa më strikte në lidhje me plotësimin e
kushteve të ekuilibrave makroekonomike. Këto modele shfrytëzojnë të gjithë informacionin
ekonomik të disponueshëm mujor dhe tremujor nga sistemi i të dhënave statistikore zyrtare
ekonomike dhe financiare.
Për të pasur një vlerësim të situatës ekonomike të vendit, institucionet politikëbërëse kanë nevojë
të kenë informacion mbi treguesin e GDP-së , me qëllim që të analizojnë politikat makroekonomike
të zbatuara në të shkuarën dhe për të marrë vendime politike për të ardhmen.
Modelet që parashikojnë GDP–në në periudha afatshkurtëra përdorin tregues të besimit nga
vrojtimet sepse këta tregues kanë disa përparësi si:
1. Japin sinjale paraprake në lidhje me zhvillimet afatshkurtra të aktiviteteve të agjentëve
ekonomikë.
2. Këta tregues publikohen më shpejt se agregatët kryesorë makroekonomik
3. Këta tregues, shumë rrallë mund të jenë subjekt i korrektimeve të shifrave
Përvoja e ekonomive të zhvilluara europiane ka treguar se këta tregues përdoren gjerësisht në
parashikimin tremujor të GDP-së. Mbështetur në këtë përvojë dhe në treguesit e besimit për
Shqipërinë janë ndërtuar modele që shpjegojnë luhatjet afatshkurtra të GDP-së tremujore duke bërë
kombinimin e hard me soft data.
Pra, me anë të këtyre modeleve mund të vlerësohen prirjet aktuale dhe të të ardhmes së afërt të
aktivitetit ekonomik të vendit. Vlera e shtuar sipas këtyre modeleve, krahasuar me ato që ngrihen
mbi bazën e sjelljes historike, konsiston në shpjegimin ekonomik të kombinimeve lineare të
treguesve më të korreluar të besimit, me zhvillimet në GDP-reale, duke kontribuar kështu në
parashikimin afatshkurtër. [133]
Pra, si konkluzion mund të themi se në përfundim të këtij procesi merret në çdo kohë, një
informacion paraprak, për atë që po ndodh në ekonominë e vendit dhe për atë që pritet të ndodhë,
pra duke bërë vlerësime paraprake të rritjes ekonomike.
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Variablat dhe të dhënat e përdorura në modelet e parashikimit të GDP-së së
Shqipërisë
Në modelet e parashikimit tremujor të GDP-së të trajtuara në këtë disertacion, përdoren disa lloj
variablash:
Variablat ekonomike. Në këtë grup variablash përfshihen:
- Shpenzimet qeveritare ( burim Ministria e Financave )
- Vlera e lejeve të ndërtimit për qëllime banimi dhe biznesi (burimi INSTAT)
- Vlera totale e importeve ( INSTAT )
Variabla nga vrojtimet. Këta variabla bazohen në tregues të ndërtuar nga vrojtimet cilësore të
zhvilluar nga Banka e Shqipërisë dhe INSTAT me bizneset dhe konsumatorët si :
- TNE - treguesi i ndjesisë ekonomike (para 2010 ishte TTE- Treguesi i Tendencës
Ekonomike)
- TE - treguesi i besimit të ekonomisë
- TBI - treguesi i besimit të industrisë
- TBN- treguesi i besimit të ndërtimit
- TBSH - treguesi i besimit të shërbimeve
- TBM- treguesi i blerjeve të mëdha të konsumatorit etj. [133]
Treguesit e besimit kanë disa karakteristika të cilat i bëjnë të dobishëm për analizat ekonomike.
Së pari, ndryshe nga të dhënat zyrtare të ekonomisë reale të cilat publikohen 3 muaj pas tremujorit
referues, të dhënat e vrojtimeve, duke qenë të disponueshme 15 ditë pas tremujorit referues,
ndihmojnë në vlerësimin dhe analizën e situatës aktuale makroekonomike.
Së dyti, duke qenë opinione të shprehura në një periudhë të caktuar, nuk janë subjekt rishikimesh,
ndryshe nga të dhënat e llogarive kombëtare, të cilat janë subjekt rishikimesh të vazhdueshme.
Së treti, duke qenë se metodologjia e ndërtimit të tyre është e harmonizuar me metodologjinë e
vendeve të komunitetit evropian, indikatorët e përftuar nga treguesit e besimit janë lehtësisht të
krahasueshëm me vendet e tjera të rajonit. [133]
Variablat financiare: Këtu përfshihet norma e interesit të kredisë në euro (nga Banka e Shqipërisë)
Të dhënat
Në parashikimin e GDP-së janë përdorur të dhëna zyrtare të mundësuara nga Instituti i Statistikave
(INSTAT), nga Banka e Shqipërisë dhe Ministria e Financave. Të dhënat janë në vlera tremujore
dhe i përkasin periudhës T2-2002 deri ne T1–2016. Seritë e të dhënave janë testuar për
stacionaritetin. Rezultatet e detajuara paraqiten në Shtojca A. Nga testimi ka rezultuar se seritë janë
jo stacionare, pra kanë rrënjë unitare, kështu që i janë nënshtruar diferencimit të rendit të parë.
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Parashikimi me modele ekonometrike
Modeli ARIMA
Ekuacioni i vlerësuar i GDP-së tremujore sipas procesit ARIMA dhe faktorëve sezonalë është si
vijon:
DLOG(GDP) = 0.0686252688686*@SEAS(1) - 0.0913929539207*@SEAS(2) + [AR(2)=0.954647963541,MA(1)=0.955778627713,BACKCAST=2003Q1,ESTSMPL="2003Q1 2015Q1"]

Paraqitja grafike jepet nga Grafiku 1.

Grafiku 1 DLOG(GDP)-Aktuale kundrejt DLOG(GDP) -ARIMA

Kombinimi i veprimit të proceseve autoregresive, atyre mesatarizuese dhe ndikimeve sezonale,
arrin të shpjegojë relativisht kënaqshëm luhatjet tremujore të GDP-së.
Paraqitja grafike e vlerësimit të GDP-së me shkallë logaritmike e këtij modeli jepet nga Grafiku 2.
Detajet e modelit ARIMA gjenden në Shtojca B
Është bërë vlerësimi i saktësisë së parashikimit të këtij modeli dhe rezultatet janë paraqitur nga
Tabela 2.
Duke qenë se MFE > 0, rezulton se modeli ka tendencën e nën-parashikimit, me një gabim mesatar
absolute prej 0.0499 njësi.
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Grafiku 2 LOG(GDP - aktuale) kundrejt LOG(GDP e parashikuar) nga modeli ARIMA
Tabela 2 Treguesit e saktësisë së parashikimit të GDP me modelin ARIMA

Treguesi
MFE
MAD
MSE

Vlera
0.0080
0.0499
0.0045

Modeli VAR
Për përzgjedhjen e modelit VAR është përdor kriteri i selektimit të “lag” dhe sipas tyre është
zgjedhur Lag=2. Rezultatet jepen nga Tabela 3:
Tabela 3 Selektimi i modelit VAR
VAR Lag Order Selection Criteria
Endogenous variables: NPBB IMPORTET IR_KREDI_EU LEJE_NDERTIMI RGDP_
SHPENZ_BUXH TBI TBM TE__TBT_ TBSH TBN TNE
Exogenous variables: C
Date: 07/17/16 Time: 22:29
Sample: 2002Q2 2015Q1
Included observations: 49
Lag

LogL

LR

FPE

AIC

SC

0
1
2

-3711.676
-3454.754
-3253.230

NA
377.5189
197.4106*

1.65e+51
1.92e+49
5.58e+48*

151.9868
147.3777
145.0298*

152.4501*
153.4006
156.6124
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Kështu që u vlerësua një model VAR(2), 10 dimensional, i cili paraqitet i plotë në tabelën në
Shtojca C. Ekuacioni i vlerësuar i GDP-së tremujore sipas modelit VAR është si vijon:
GDP = 0.0837513164009*DGP(-1) + 0.504372680084*GDP(-2) + 0.291786958516*IMPORTET(-1) +
0.10340415941*IMPORTET(-2) - 1999.74951778*IR_KREDI_EU(-1) - 1279.25242811*IR_KREDI_EU(-2) +
0.190189330758*LEJE_NDERTIMI(-1) - 0.0475457366246*LEJE_NDERTIMI(-2) + 0.0795342852472*SHPENZ_BUXH(-1) +
0.36294794772*SHPENZ_BUXH(-2) - 390.651720054*TBI(-1) + 198.041683784*TBI(-2) - 80.4093218504*TBM(-1) 43.3977723947*TBM(-2) - 233.668708845*TE__TBT_(-1) + 831.262263056*TE__TBT_(-2) + 129.917188173*TBSH(-1) 206.460013265*TBSH(-2) + 159.865623465*TBN(-1) - 453.76556147*TBN(-2) + 282.014325711*TNE(-1) 258.035866277*TNE(-2) + 46505.152401

Paraqitja grafike e GDP-së së vlerësuar nga modeli VAR dhe e GDP-së aktuale paraqitet nga
Grafiku 3.

Grafiku 3 LOG(GDP aktuale) kundrejt LOG(GDP e parashikuar) nga modeli VAR

Është bërë vlerësimi i saktësisë së parashikimit të këtij modeli dhe rezultatet janë paraqitur nga
Tabela 4.
Tabela 4 Treguesit e saktësisë së parashikimit të GDP me modelin VAR

Treguesi
MFE
MAD
MSE

Vlera
-0.0133
0.0488
0.0063

Duke qenë se MFE < 0, rezulton se modeli ka tendencën e mbi-parashikimit, me një gabim mesatar
absolute prej 0.0488 njësi.
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Parashikimi i GDP-së së Shqipërisë me rrjeta neurale
Për shkak të vështirësive të hasura në modelimin e GDP-së tremujore dhe fakti që ANN ka provuar
të jetë një mjet efikas për modelimin e të dhënave jo-parametrike në formën e funksioneve jolineare, në këtë sesion kemi për qëllim të zhvillojmë një model të parashikimit të Prodhimit të
Brendshëm Bruto (GDP) të Shqipërisë me anë të rrjetit neural artificial.
Parashikimi me rrjeta neurale backpropagation
Është bërë parashikimi i GDP me anë të rrjetit neural të trajnuar me metodën Backpropagation.
Arkitektura e përdorur ka qenë ajo me tre shtresa, shtresa hyrëse, dalëse dhe një shtresë e fshehur.
Shtresa hyrëse ashtu si dhe në modelin “Neuro-Gjenetik”, ka 10 neurone, shtresa e fshehur 20 dhe
shtresa dalëse vetëm një neuron. Rezultatet paraqiten nga Grafiku 4.

Grafiku 4 LOG(GDP aktuale) kundrejt LOG(GDP e parashikuar) nga rrjeti neural me BP

Është bërë vlerësimi i saktësisë së parashikimit të këtij modeli dhe rezultatet janë paraqitur nga
Tabela 5.
Tabela 5 Treguesit e saktësisë së parashikimit të GDP me Backpropagation NN

Treguesi
MFE
MAD
MSE

Vlera
0.0047
0.0184
0.0056
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Duke qenë se MFE > 0, rezulton se modeli ka tendencën e nën-parashikimit, me një gabim mesatar
absolute prej 0.0184 njësi.
Klasat e përdorura për këtë model gjenden në Shtojca E, ndërsa implementimi i tyre dhe ndërtimi i
ndërfaqes paraqitet më poshtë.
Parashikimi me modelin “Neuro-Gjenetik”
5.1.2.1

Arkitektura e rrjetit

Në këtë model është përdorur rrjeti neural artificial feedforward me shumë shtresa. Janë bërë testime
me rrjete me 3 shtresa, 4 shtresa dhe 5 shtresa. Në të tre rastet shtresa e parë, që është shtresa hyrëse,
ka 10 neurone aq sa është dhe numri i faktorëve të përcaktuar si ndikues në parashikimin e GDPsë. Gjithashtu është e njëjta për të tre modelet edhe shtresa e fundit, shtresa dalëse, më një neuron.
Shtresat e fshehura kanë numër të ndryshëm neuronesh përkatësisht: modeli 3-shtresor ka një
shtresë të fshehur me 20 neurone (2 x neuronet e shtresës hyrëse); modeli 4-shtresor ka dy shtresa
të fshehura me 20 dhe 10 neurone respektivisht; ndërsa modeli 5-shtresor ka tre shtresa të fshehura
me 20, 20 dhe 10 neurone respektivisht.
5.1.2.2

Algoritmi i te mësuarit të modelit “Neuro-gjenetik”

Ka dy lloj algoritmash të të mësuarit : metoda e gradientit zbritës dhe metoda e kërkimit global.
Metodat Backpropagation, Newton, Quasi-Newton, Levenberg-Marquant mund të klasifikohen si
metoda të gradientit zbritës. Algoritmi gjenetik është një metodë e kërkimit global.
Modeli ANN është shumë i përdorshëm, sidomos në rastet kur procesi i gjenerimit të të dhënave
është jo linear dhe kompleks, ose kur forma funksionale nuk është e qartë. Megjithatë procesi i të
mësuarit, ose rregullimi i parametrave, në një model ANN mund të kërkojë kohë dhe mund të bjerë
në një kurth si p.sh. minimum lokal, sidomos kur janë shumë parametra. Për të evituar probleme të
tilla të mundshme, mund të përdorim GA në procesin e të mësuarit.
Avantazhi i modelit të rrjetit neural artificiale me algoritma gjenetik është se ky model mund të
kapë lidhjen e të dhënave jo lineare, veçanërisht në qoftë se ekonomia është shumë e paqëndrueshme
dhe është një model superior kur bëhet fjalë për të parashikuar të dhëna kaotike.
Ideja bazë në GA është gjetja e individit të përshtatshëm në popullsinë aktuale. Në këtë kontekst,
GA kërkon për vektorin e koeficientëve që është zgjidhja globale optimale. Procesi bazë i GA
paraqitet si vijon. Fillohet me një popullsi fillestare të zgjedhur në mënyrë të rastësishme. N.q.s.
popullsia konvergjon, ndalet procesi dhe paraqitet zgjidhja. Përndryshe riprodhohen individë të rinj
prej të vjetërve dhe pas disa veprimesh krijohet gjenerata e re. Ky proces përsëritet derisa të arrihet
objektivi. E trajtojmë më në detaje.
Objektivi në GA është të minimizojë shumën e katrorëve të gabimeve (SSE) subjekt i parametrave
të gjeneruar nga algoritmi. Që d.m.th :
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2

ku

y  f ( x |  ) , ku y është output-i i gjeneruar nga modeli dhe θ janë

parametrat koeficient, të cilët minimizojnë funksionin e gabimit. GA ka 8 hapa kryesore si vijon:

Figurë 17 Trajnimi i rrjetit me algoritma gjenetik

 Krijimi i një popullate fillestare vektorësh me koeficientë [θ1,θ2,...,θp], ku p është një numër
çift dhe θi është një vektor Kx1 elementësh. Popullata fillestare mund të krijohet prej hedhjeve
të rastësishme nga shpërndarja normale standarde ose duke imponuar disa kufizime mbi shenjën
ose intervalin e vlerave të parametrave.
 Zgjidhen dy çifte të rastësishëm nga popullata fillestare. Vlerësohet fitnesi i këtyre katër
vektorëve referuar funksionit objektiv dhe zgjidhen dy “fituesit” (vektorët) me fitnesin më të
mirë (shumën më të vogël të katrorëve te gabimeve). Këta dy vektorë quhen prindër.
 Nëpërmjet aplikimit të operatorit kryqëzim prej vektorëve prindër krijohen dy vektorë të rinj, të
quajtur fëmijë. Forma më e thjeshtë e operatorit kryqëzim është kryqëzimi një-pikësh, nëpërmjet
të cilit të dy vektorët prindër priten në pikën I dhe pjesët në të djathtë të pikës I këmbejnë vendet.
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I zgjidhet në mënyrë të rastësishme nga bashkësia (1,K-1). Për K=4 dhe I=2, operatori do
realizohej si më poshtë:
11 
 
 12 
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14 
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 24 
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 23 
 
 24  F 1
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 22 
 
 
13 
 
 14  F 2

 Aplikohet operatori i mutacionit te çdo element i vektorëve të fëmijëve. Nën ndikimin e këtij
operatori, çdo element i vektorëve fëmijë është subjekt i një goditjeje me një probabilitet të
vogël, µ > 0. Zakonisht, probabiliteti jepet nga formula : µ = 0.15 + 0.33 / G, ku G është
përmasa e gjeneratës, ndërsa në aplikacionin tonë përcaktohet nga përdoruesi. Operatori
mutacion rezulton si më poshtë [55]:
  s[1  r (1t / T ) ]
n.q.s r1  0.5
2
 
(1t / T ) b
  s[1  r2
]
n.q.s r1  0.5
Në modelin neuro-gjenetik është përdorur forma e mëposhtme e mutacionit:
b

  r2
 
 * r2







n.q.s r1  0.5
n.q.s r1  0.5

Ku r1, r2 janë dy numra real nga [0,1] të zgjedhur rastësisht dhe s është një numër i rastësishëm
nga një shpërndarje standarde normale, t – numri i gjeneratës, T – numri maksimal i gjeneratave
dhe b është një parametër që përcakton shkallën në të cilën operatori i mutacionit është jouniform.
Ekzekutohet një “luftim” ndërmjet të katërve, prindërve dhe fëmijëve (P1, P2, F1 dhe F2) . Dy
vektorët më të mirë, me shumën e katrorëve më të vegjël të gabimit, do të mbijetojnë dhe në
këtë mënyrë do të kalojnë në gjeneratën tjetër, ndërsa dy të tjerët do të eliminohen.
Procesi përsëritet, duke i kthyer prindërit përsëri në pellgun e popullsisë, në mënyrë që të kenë
mundësi rizgjedhjeje, derisa gjenerata tjetër të jetë populluar me P- vektorë koeficientësh.
Vlerësohen anëtarët e gjeneratës aktuale me të gjeneratës së re, për sa i përket kriterit të fitnesit
dhe zgjidhet më i miri për gjeneratën tjetër. Pra përdoret metoda e përzgjedhjes Elitizëm.
Krijohen gjenerata të reja me popullatë P-individësh dhe vlerësohet konvergjenca, nëpërmjet
sjelljes së anëtarit më të mirë në çdo gjeneratë, bazuar në kriterin e fitnesit. Nëse ndryshimi në
vlerësimin e fitnesit të anëtarit më të mirë (i cili kalon për rreth 50 gjenerata) në çdo gjeneratë,
është i vogël, mund të pretendohet se kërkimi gjenetik ka konvergjuar në një optimum.
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Ndërfaqja e modelit “Neuro – Gjenetik”

Për krijimin e modelit është përdorur Microsoft Visual C#. Aplikacioni ka pamjen:

Figurë 18 Ndërfaqja e aplikacionit me algoritmin BP të aktivizuar

Arkitekturat e modeleve të ndërtuar janë me 3 shtresa, 4 shtresa dhe 5 shtresa. Secili model mund
të trajnohet me algoritma gjenetik siç është metoda EvolutionariLearning.

Figurë 19 Ndërfaqja e aplikacionit me algoritmin GA të aktivizuar
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Të dhënat ngarkohen në formatin .csv nëpërmjet butonit Ngarko. Nga skedari i ngarkuar krijohet
matrica input e përbërë nga 55 vëzhgime të 10 faktorëve dhe vektori output me 55 vëzhgime të
GDP-së tremujore, i cili është targeti i synuar.

Figurë 20 Ndërfaqja e aplikacionit pas ngarkimit të faktorëve

Seritë e faktorëve dhe GDP janë përdorur në modelin tonë edhe në trajtën origjinale edhe të
diferencuara.
Si matrica input ashtu edhe vektori target i nënshtrohen transformimit për të hyrë në rrjet
nëpërmjet :
for (int i = 0; i < samples; i++)
{
input[i] = new double[nrfaktoreve];
output[i] = new double[1];
for (int j = 0; j < nrfaktoreve; j++)
{
input[i][j] = (Faktoret[i, j] - yMin) * factor - 0.85;
}
output[i][0] = (data[i] - yMin) * factor - 0.85;
}
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Gjithashtu është ndërtuar edhe paraqitja grafike e vlerave target dhe në çdo iteracion të algoritmit
të trajnimit bëhet paraqitja grafike e vlerave të gjeneruara nga rrjeti neural.
Trajnimi i rrjetit vazhdon për aq kohë sa nuk është arritur niveli i kërkuar i saktësisë, të cilin e kemi
përcaktuar RMSE=0.009, ose mund ta ndalojmë manualisht nëpërmjet butonit Ndalo. Rezultati
përfundimtar eksportohet në një skedar .csv nëpërmjet :
string filePath = @"...\GDP.csv";
string delimiter = ",";
string[][] output1 = new string[data.Length][];
for (int index = 0, k = 0; index < data.Length; index++, k++)
{
output1[index] = new string[] { solution[k, 1].ToString() };
}
StringBuilder sb = new StringBuilder();
for (int index = 0; index < data.Length; index++)
sb.AppendLine(string.Join(delimiter, output1[index]));
File.WriteAllText(filePath, sb.ToString());

Për ndërtimin e rrjetit neural përdorim klasën ActivationNetwork dhe si funksion aktivizimi
funksionin BipolarSigmoid i cili paraqitet nga formula:
2

𝑓(𝑥) = 1+𝑒 −𝛼𝑥 − 1
Ku α – vendoset nga përdoruesi, pas studimit të formës së grafikut të variablit të varur, ose pas
provash të ndryshme. Kodi për aktivizimin e rrjetit është :
ActivationNetwork network = new ActivationNetwork(new BipolarSigmoidFunction(sigmoidAlphaValue),
nrfaktoreve, nrfaktoreve, 1);

Ndërsa për trajnimin e rrjetit sipas rastit të zgjedhur përdorim klasën BackPropagationLearning ose
klasën EvolutionaryLearning:
BackPropagationLearning teacher = new BackPropagationLearning(network);
Ose :
EvolutionaryLearning teacher = new EvolutionaryLearning(network, popSize, new
AForge.Math.Random.UniformGenerator(new Range(min, max)), new
AForge.Math.Random.ExponentialGenerator(1), new AForge.Math.Random.UniformGenerator(new Range(-0.5f,
0.5f)), new AForge.Genetic.EliteSelection(), crossprob, mutprob, 0.25);

Parametrat e nevojshëm për secilën metodë trajnimi kanë vlerat e tyre default, por mund edhe të
përcaktohen nga ndërfaqja e përdoruesit.
Klasat e përdorura për ndërtimin dhe trajnimin e rrjetit neural gjenden në Shtojca D.
Pasi krijohet rrjeti dhe përcaktohen funksioni i aktivizimit dhe algoritmi trajnues bëhet trajnimi i
rrjetit për aq kohë sa RMSE>0.009.
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Kodi:
while (!needToStop)
{
// ekzekutohen epokat e procedures se trajnimit
error = teacher.RunEpoch(input, output);;
double learningError = 0.0;
double predictionError = 0.0;
for (int i = 0, n = data.Length; i < n; i++)
{
for (int j = 0; j < nrfaktoreve; j++)
{
networkInput[j] = (Faktoret[i, j] - yMin) * factor - 0.85;
}
// vlerësohet funksioni
solution[i, 1]=(network.Compute(networkInput)[0] + 0.85)/factor + yMin;
// përcaktohet gabimi i parashikimit pas çdo epoke
if (i >= n - predictionSize)
{
predictionError += Math.Abs(solution[i, 1] - data[i]);
}
else
{
learningError += Math.Abs(solution[i, 1] - data[i]);
}
}
// update zgjidhja në grafik
chart.UpdateDataSeries("solution", solution);
iteration++;
if (error < 0.009) break;
}

Metoda RunEpoch() realizohet si vijon:
public double RunEpoch( double[][] input, double[][] output )
{
double error = 0.0;
// run learning procedure for all samples
for ( int i = 0, n = input.Length; i<n; i++ )
{
error += Run( input[i], output[i] );
}
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// return summary error
return error;
}

Numri i vëzhgimeve të parashikuara përcaktohet në ndërfaqen e përdoruesit, ndërkohë që
automatikisht është 1.

Figurë 21 Ndërfaqja e aplikacionit për parashikimin e serive kohore

Duke pasur parasysh rezultatet e arritura në parashikimin e serive të ndryshme kohore me rrjeta
neurale artificiale [2], në ndërfaqen e përdoruesit të modelit “Neuro-Gjenetik” për parashikimin e
GDP-së, mund të bëhet edhe parashikimi i secilit faktor ndikues në përcaktimin e GDP-së si seri
kohore, nëpërmjet butonit Parashiko serinë (Figurë 21). Seria importohet nga një skedar .csv,
transformohet dhe shërben si hyrje në rrjetin neural. Parashikimi i këtyre serive kohore bëhet duke
zhvilluar një model rrjeti neural të trajnuar me SBP. Rezultatet paraqiten edhe grafikisht, sikurse
edhe GDP-ja në ndërfaqen tjetër. Rezultatet eksportohen në një skedar me të njëjtin emër me
skedarin e importimit.
Më pas këto seri mund të shërbejnë si hyrje për modelin “Neuro-Gjenetik” për parashikimin e GDPsë në 3-mujorët e ardhshëm.
5.1.2.4

Rezultatet e modelit “Neuro-Gjenetik”

Parametrat kryesore të GA të përdorur në modelin GANN janë vendosur si më poshtë:
 Nr. i popullatës = 100
 Probabiliteti i kryqëzimit = 0.6
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 Probabiliteti i mutacionit = 0.4
 Probabiliteti për të shtuar në popullatë kromozome të sapo krijuar = 0.25
 Koeficienti bipolar sigmoid α = 1.5
Rezultatet grafike të modelit “Neuro-Gjenetik” paraqiten nëpërmjet grafikëve të mëposhtëm,
ndërkohë që rezultatet analitike gjenden në Shtojca F.

Grafiku 5 Rezultati i modelit “Neuro-Gjenetik” me 3 shtresa

Grafiku 6 Rezultati i modelit “Neuro-Gjenetik” me 4 shtresa
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Grafiku 7 Rezultati i modelit “Neuro-Gjenetik” me 5 shtresa

Ky proces vlerësimi tregon se modeli “Neuro-Gjenetik” gjeneron vlera të cilat përafrojnë vlerën e
GDP-së me treguesit e saktësisë së parashikimit siç tregohet nga Tabela 6.
Tabela 6 Treguesit e saktësisë së parashikimit të modeleve “Neuro-Gjenetik”

Treguesi

MFE
MAD
MSE

3-shtresa
0.0006
0.0087
0.0004

4-shtresa
0.0005
0.0081
0.0004

5-shtresa
0.0005
0.0082
0.0005

Të gjithë modelet “Neuro-Gjenetik”, pavarësisht numrit të shtresave, punojnë shumë mirë në
parashikimin e GDP-së së Shqipërisë dhe kanë një performancë të krahasueshme me njëri-tjetrin.
MFE > 0 për të tre modelet tregon se ata kanë tendencën e nën-parashikimit, prej të cilëve modeli
4-shtresor ka gabimin absolut më të vogël. [134]
Ky model do të krahasohet me modelin Backpropagation NN dhe me modelet statistikore me të
cilat është bërë parashikimi i GDP-së.
Pamja përfundimtare e ndërfaqes së aplikacionit për modelin “Neuro-Gjenetik”, pasi është
përfunduar nëpërmjet butonit Ndalo paraqitet nga Figurë 22.
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Figurë 22 Pamja përfundimtare e ndërfaqes së aplikacionit për modelin “Neuro-Gjenetik”

Rezultatet e përmbledhura të të gjitha modeleve të zhvilluara për parashikimin e GDP-së të
Shqipërisë paraqiten të përmbledhura në Tabela 7.
Tabela 7 Treguesit e saktësisë së parashikimit të të gjithë modeleve të zhvilluar

Treguesi
MFE
MAD
MSE

ARIMA
0.0080
0.0481
0.0045

VAR
-0.0133
0.0488
0.0063

BP
0.0047
0.0184
0.0056

“Neuro-Gjenetik”
0.0005
0.0081
0.0004

Tabela e përmbledhjes së treguesve të performancës për të gjithë modelet e zhvilluar vërteton
hipotezën 1 : “ANN është një teknikë e re dhe efikase për parashikimin e GDP-së së Shqipërisë , si
dhe serive kohore të treguesve të ndryshëm ekonomik”.
Vërejmë gjithashtu se parashikimi i GDP-së me rrjeta neural të trajnuar me SBP ka një performancë
të krahasueshme me modelet statistikore të zhvilluara, ARIMA dhe VAR, me një devijim absolut
mesatar dhe gabim mesatar të parashikimit më të vogël se secili prej tyre, ndërkohë që modeli
“Neuro-Gjenetik” rezulton dukshëm më një performancë më të mirë.
Duke krahasuar treguesit e modelit BPNN me treguesit e modelit “Neuro-Gjenetik” mund të themi
se vërtetohet edhe hipoteza 2: “AG përmirëson performancën e modelit ANN krahasuar me modele
standarde ANN”.
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Kapitulli 6
Përfundime
Ky punim fokusohet në nxjerrjen e njohurive që u paraprijnë çështjeve të vendimmarrjes në fushën
e ekonomisë, konkretisht në parashikimin e GDP-së së Shqipërisë , si dhe serive kohore të treguesve
të ndryshëm ekonomik. Për të parashikuar rritjen e GDP-së, punimi përqendrohet në zhvillimin e
një modeli mbështetur në teknikat inteligjente rrjeta neurale dhe algoritma gjenetik, i cili bazuar në
të dhënat kohore të grumbulluara, gjen në mënyrë dinamike vlerën e rritjes së GDP-së.
Në zhvillimin e këtij modeli janë ngritur dy hipoteza themelore:
1. ANN është një teknikë e re dhe efikase për parashikimin e GDP-së së Shqipërisë , si dhe serive
kohore të treguesve të ndryshëm ekonomik.
2. AG përmirëson performancën e modelit ANN krahasuar me modele standarde ANN të
trajnuar me backpropagation (BP).
Për të provuar vërtetësinë e tyre u zhvillua një metodologji e punës kërkimore në aspektin teorik
dhe praktik.
Nëpërmjet një studimi të detajuar të algoritmave gjenetik konkludohet se algoritmet gjenetike janë
bërë një mjet popullor për optimizimin në shumë fusha kërkimi, duke përfshirë fushën e sistemeve
të kontrollit, shkencë dhe inxhinieri. Aftësia e algoritmit për të shqyrtuar dhe të shfrytëzuar në të
njëjtën kohë, një sasi në rritje të të dhënave dhe aplikimit të suksesshëm në problemet e botës reale
forcon përfundimin se GA-të janë një teknikë e fuqishme optimizimi. Kjo arrihet në sajë të
operatorëve të frymëzuar nga teoria e evolucionit, përzgjedhja, kryqëzimi dhe mutacioni, të cilët
bëjnë të mundur që GA me kalimin e gjeneratave të konvergjojë te zgjidhja optimale globale (ose
shume afër saj) të problemit ku përdoret.
Algoritmat gjenetike janë veçanërisht të aftë për e trajtimin e problemeve në të cilat funksioni
objektiv është jo i vazhdueshëm ose jo i derivueshëm, jo konveks, multimodal ose me zhurmë.
GA nuk ka nevojë për informacion specifik në lidhje me fushën e problemeve reale për të zgjidhur;
ai kanë nevojë vetëm për vlerën e funksionit fitnes në hapësirën e problemit.
Nëpërmjet një studimi të hollësishëm të rrjetave neurale artificiale konkluduam se ato janë një mjet
i rëndësishëm për zhvillimin e modeleve, veçanërisht në kushtet kur relacionet midis të dhënave
janë të panjohura.
ANN mund të zgjidhin probleme që përfshijnë të dhënat jo-lineare dhe komplekse edhe në qoftë se
të dhënat janë të pasakta dhe të zhurmshme. Kështu, ato janë ideale për modelimin e të dhënave
komplekse dhe shpesh jo-lineare.
ANN-të kanë kapacitet të madh në zhvillimin e modeleve parashikuese d.m.th. nëse paraqiten të
gjithë faktorët që përshkruajnë situatën e panjohur si input në një ANN të trajnuar, parashikimi është
i garantuar.
Algoritmat gjenetik dhe rrjetat neurale artificiale janë dy teknika të frymëzuara nga sistemet
biologjike. Rrjetat neurale përdorin të mësuarit induktiv dhe në përgjithësi kërkojnë shembuj, ndërsa
GA përdor të mësuarit deduktiv dhe kërkojnë funksionin objektiv të vlerësimit. Tashmë njihet një
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sinergji midis dy teknikave, e cila mund të aplikohet për të rritur performancën e secilës teknikë, në
atë që mund të njihet si rrjetat neurale evolucionare.
Edhe pse evolucioni është futur në ANN në nivele të ndryshme, ai përafërsisht mund të ndahet në
tre drejtime: evolucioni i peshave të lidhjes, evolucioni i arkitekturës dhe evolucioni i rregullave të
të mësuarit. Në modelin e zhvilluar në këtë punim është trajtuar pikërisht evolucioni i peshave të
rrjetit neural nëpërmjet algoritmit gjenetik.
Evolucioni i peshave të lidhjes siguron një qasje globale në trajnimin e peshave të lidhjes, sidomos
kur informacioni për gradientin e gabimit të funksionit është i vështirë ose i kushtueshëm për t’u
përllogaritur. Për shkak të thjeshtësisë dhe përgjithësimit të evolucionit dhe faktin se algoritmat e
trajnimit të bazuar në gradient shpesh duhet të ekzekutohen disa herë në mënyrë që të mos
bllokohen në optimume të dobët lokal, teknika e evolucionit është mjaft konkurruese.
Prandaj në aspektin praktik kemi ndërtuar modelin “Neuro-Gjenetik” për parashikimin e GDP-së.
Për parashikimin e GDP-së janë përdorur të dhëna zyrtare të mundësuara nga Instituti i Statistikave
(INSTAT) dhe nga Banka e Shqipërisë dhe Ministria e Financave. Të dhënat janë vlera tremujore
dhe i përkasin periudhës T2-2002 deri ne T1–2016.
Faktorët e përdorur si variabla hyrje për modelin “Neuro-Gjenetik” janë ata të përcaktuar nga Banka
e Shqipërisë, të cilët ndahen në tre grupe kryesore: variablat ekonomik, variablat nga vrojtimet dhe
variablat financiare.
Për këtë model janë testuar arkitektura me 3, 4 dhe 5 shtresa, ku më i mirë rezultoi modeli me
arkitekturë 4-shtresore.
Në kuadër të modelimin të GDP-së tremujore me modele ekonometrike janë zhvilluar modelet
ARIMA dhe VAR.
Gjithashtu është bërë parashikimi i GDP-së me rrjeta neurale të trajnuara me metodën
backpropagation.
Rezultatet tregojnë se modeli që përdor rrjeta neurale në parashikimin e GDP-së, pavarësisht
metodës së përdorur për trajnimin e peshave, funksionon dhe ka një performancë shumë të
kënaqshme.
Ndërsa modeli NN me backpropagation rezulton me një performancë të afërt me modelin ARIMA,
modeli “Neuro-Gjenetik” ka një performancë më të mirë se modelet ekonometrike dhe modeli i
rrjetit neural me backpropagation. Rezultatet e arritura vërtetojnë hipotezat e ngritura në fillim të
punimit.
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Shtojca A
Unit root and stationarity tests pwr seritw e pwrdorura nw aplikacion
XLSTAT 2016.02.28770 - Unit root and stationarity tests - Start time: 5/30/2016 at 4:02:30 PM /
End time: 5/30/2016 at 4:03:26 PM
Time series: Workbook = ARIMA.xlsm / Sheet = Sheet11 / Range = Sheet11!$B$1:$L$57 /
56 rows and 11 columns
Significance level (%): 5
Dickey-Fuller test: ADF(stationary)
KPSS test: Level
Phillips-Perron test: PP(no intercept)

Summary statistics:

Variable
TNE
TBI
TBN
TBSH
TBM
TE (TBT)
Leje_ndertimi
Shpenz_buxh
IR_Kredi_EU
Importet
Norma Reale e Rritjes se
GDP (%)

Observa
tions
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56

Obs.
with
missin
g data
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Obs.
without
missing
data
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56

Minimum
79.743
-18.791
-38.977
-21.295
-63.051
-18.020
200.700
39724.687
5.030
52591.925

Maximum
118.760
9.069
9.198
21.084
-30.181
29.812
78754.000
141549.000
9.393
154623.286

Mean
100.203
-2.209
-11.139
0.502
-48.657
2.950
12663.173
81248.440
7.577
102032.117

Std.
deviation
9.288
6.465
12.835
9.296
5.853
12.050
13695.473
25696.635
0.868
32990.605

56

0

56

-4.893

5.500

0.966

1.865

Dickey-Fuller test (ADF(stationary) / k: 3 / TNE):
Tau (Observed value)
Tau (Critical value)
p-value (one-tailed)
alpha

-2.381
-0.728
0.371
0.05

Test interpretation:
H0: There is a unit root for the series.
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Ha: There is no unit root for the series. The series is
stationary.
As the computed p-value is greater than the significance level alpha=0,05, one cannot reject the null hypothesis
H0.
The risk to reject the null hypothesis H0 while it is true is 37,12%.

Phillips-Perron test (PP(no intercept) / Lag: Short /
TNE):
Tau (Observed value)
Tau (Critical value)
p-value (one-tailed)
alpha

-0.255
-1.947
0.590
0.05

Test interpretation:
H0: There is a unit root for the series.
Ha: There is no unit root for the series. The series is
stationary.
As the computed p-value is greater than the significance level alpha=0,05, one cannot reject the null hypothesis
H0.
The risk to reject the null hypothesis H0 while it is true is 58,98%.
KPSS test (Level / Lag Short /
TNE):
Eta (Observed value)
Eta (Critical value)
p-value (one-tailed)
alpha

0.583
0.452
0.021
0.05

Test interpretation:
H0: The series is
stationary.
Ha: The series is not
stationary.
As the computed p-value is lower than the significance level alpha=0,05, one should reject the null hypothesis
H0, and accept the alternative hypothesis Ha.
The risk to reject the null hypothesis H0 while it is true is lower than 2,10%.
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Dickey-Fuller test (ADF(stationary) / k: 3 /
TBI):
Tau (Observed value)
Tau (Critical value)
p-value (one-tailed)
alpha

-2.628
-0.728
0.260
0.05

Test interpretation:
H0: There is a unit root for the series.
Ha: There is no unit root for the series. The series is
stationary.
As the computed p-value is greater than the significance level alpha=0,05, one cannot reject the null hypothesis
H0.
The risk to reject the null hypothesis H0 while it is true is 25,98%.
Phillips-Perron test (PP(no intercept) / Lag: Short /
TBI):
Tau (Observed value)
Tau (Critical value)
p-value (one-tailed)
alpha

-3.419
-1.947
0.001
0.05
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Test interpretation:
H0: There is a unit root for the series.
Ha: There is no unit root for the series. The series is
stationary.
As the computed p-value is lower than the significance level alpha=0,05, one should reject the null hypothesis
H0, and accept the alternative hypothesis Ha.
The risk to reject the null hypothesis H0 while it is true is lower than 0,10%.
KPSS test (Level / Lag
Short / TBI):
Eta (Observed value)
Eta (Critical value)
p-value (one-tailed)
alpha

0.339
0.452
0.106
0.05

Test interpretation:
H0: The series is
stationary.
Ha: The series is not
stationary.
As the computed p-value is greater than the significance level alpha=0,05, one cannot reject the null hypothesis
H0.
The risk to reject the null hypothesis H0 while it is true is 10,60%.

110

ALGORITMAT GJENETIK NË TRAJNIMIN E RRJETAVE NEURALE

D.GJYLAPI

Dickey-Fuller test (ADF(stationary) / k: 3 /
TBN):
Tau (Observed value)
Tau (Critical value)
p-value (one-tailed)
alpha

-2.820
-0.728
0.187
0.05

Test interpretation:
H0: There is a unit root for the series.
Ha: There is no unit root for the series. The series is
stationary.
As the computed p-value is greater than the significance level alpha=0,05, one cannot reject the null hypothesis
H0.
The risk to reject the null hypothesis H0 while it is true is 18,74%.

Phillips-Perron test (PP(no intercept) / Lag: Short /
TBN):
Tau (Observed value)
Tau (Critical value)
p-value (one-tailed)
alpha

-1.273
-1.947
0.185
0.05

Test interpretation:
H0: There is a unit root for the series.
Ha: There is no unit root for the series. The series is
stationary.
As the computed p-value is greater than the significance level alpha=0,05, one cannot reject the null hypothesis
H0.
The risk to reject the null hypothesis H0 while it is true is 18,47%.

KPSS test (Level / Lag Short /
TBN):
Eta (Observed value)
Eta (Critical value)

1.623
0.452
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<
0,0001
0.05

Test interpretation:
H0: The series is
stationary.
Ha: The series is not
stationary.
As the computed p-value is lower than the significance level alpha=0,05, one should reject the null hypothesis
H0, and accept the alternative hypothesis Ha.
The risk to reject the null hypothesis H0 while it is true is lower than 0,01%.

Dickey-Fuller test (ADF(stationary) / k: 3 /
TBSH):
Tau (Observed value)
Tau (Critical value)
p-value (one-tailed)
alpha

-2.551
-0.728
0.293
0.05

Test interpretation:
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H0: There is a unit root for the series.
Ha: There is no unit root for the series. The series is
stationary.
As the computed p-value is greater than the significance level alpha=0,05, one cannot reject the null hypothesis
H0.
The risk to reject the null hypothesis H0 while it is true is 29,27%.

Phillips-Perron test (PP(no intercept) / Lag: Short /
TBSH):
Tau (Observed value)
Tau (Critical value)
p-value (one-tailed)
alpha

-3.378
-1.947
0.001
0.05

Test interpretation:
H0: There is a unit root for the series.
Ha: There is no unit root for the series. The series is
stationary.
As the computed p-value is lower than the significance level alpha=0,05, one should reject the null hypothesis
H0, and accept the alternative hypothesis Ha.
The risk to reject the null hypothesis H0 while it is true is lower than 0,11%.

KPSS test (Level / Lag Short /
TBSH):
Eta (Observed value)
Eta (Critical value)
p-value (one-tailed)
alpha

0.460
0.452
0.047
0.05

Test interpretation:
H0: The series is
stationary.
Ha: The series is not
stationary.
As the computed p-value is lower than the significance level alpha=0,05, one should reject the null hypothesis
H0, and accept the alternative hypothesis Ha.
The risk to reject the null hypothesis H0 while it is true is lower than 4,73%.
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Dickey-Fuller test (ADF(stationary) / k: 3 /
TBM):
Tau (Observed value)
Tau (Critical value)
p-value (one-tailed)
alpha

-2.354
-0.728
0.385
0.05

Test interpretation:
H0: There is a unit root for the series.
Ha: There is no unit root for the series. The series is
stationary.
As the computed p-value is greater than the significance level alpha=0,05, one cannot reject the null hypothesis
H0.
The risk to reject the null hypothesis H0 while it is true is 38,53%.

Phillips-Perron test (PP(no intercept) / Lag: Short /
TBM):
Tau (Observed value)
Tau (Critical value)
p-value (one-tailed)

-0.318
-1.947
0.566
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0.05

Test interpretation:
H0: There is a unit root for the series.
Ha: There is no unit root for the series. The series is
stationary.
As the computed p-value is greater than the significance level alpha=0,05, one cannot reject the null hypothesis
H0.
The risk to reject the null hypothesis H0 while it is true is 56,65%.
KPSS test (Level / Lag Short /
TBM):
Eta (Observed value)
0.367
Eta (Critical value)
0.452
p-value (one-tailed)
0.088
alpha
0.05
Test interpretation:
H0: The series is
stationary.
Ha: The series is not
stationary.
As the computed p-value is greater than the significance level alpha=0,05, one cannot reject the null hypothesis
H0.
The risk to reject the null hypothesis H0 while it is true is
8,75%.
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Dickey-Fuller test (ADF(stationary) / k: 3 /
TE (TBT)):
Tau (Observed value)
Tau (Critical value)
p-value (one-tailed)
alpha

-2.741
-0.728
0.215
0.05

Test interpretation:
H0: There is a unit root for the series.
Ha: There is no unit root for the series. The series is
stationary.
As the computed p-value is greater than the significance level alpha=0,05, one cannot reject the null hypothesis
H0.
The risk to reject the null hypothesis H0 while it is true is 21,46%.
Phillips-Perron test (PP(no intercept) / Lag: Short /
TE (TBT)):
Tau (Observed value)
Tau (Critical value)
p-value (one-tailed)
alpha

-5.590
-1.947
<
0,0001
0.05

Test interpretation:
H0: There is a unit root for the series.
Ha: There is no unit root for the series. The series is
stationary.
As the computed p-value is lower than the significance level alpha=0,05, one should reject the null hypothesis
H0, and accept the alternative hypothesis Ha.
The risk to reject the null hypothesis H0 while it is true is lower than 0,01%.
KPSS test (Level / Lag Short / TE
(TBT)):
Eta (Observed value)
Eta (Critical value)
p-value (one-tailed)
alpha

0.423
0.452
0.060
0.05

Test interpretation:
116

ALGORITMAT GJENETIK NË TRAJNIMIN E RRJETAVE NEURALE

D.GJYLAPI

H0: The series is
stationary.
Ha: The series is not
stationary.
As the computed p-value is greater than the significance level alpha=0,05, one cannot reject the null hypothesis
H0.
The risk to reject the null hypothesis H0 while it is true is
6,04%.

Dickey-Fuller test (ADF(stationary) / k: 3 /
Leje_ndertimi):
Tau (Observed value)
Tau (Critical value)
p-value (one-tailed)
alpha

-1.765
-0.728
0.696
0.05

Test interpretation:
H0: There is a unit root for the series.
Ha: There is no unit root for the series. The series is
stationary.
As the computed p-value is greater than the significance level alpha=0,05, one cannot reject the null hypothesis
H0.
The risk to reject the null hypothesis H0 while it is true is 69,61%.
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Phillips-Perron test (PP(no intercept) / Lag: Short /
Leje_ndertimi):
Tau (Observed value)
-3.591
Tau (Critical value)
-1.947
p-value (one-tailed)
0.001
alpha
0.05
Test interpretation:
H0: There is a unit root for the series.
Ha: There is no unit root for the series. The series is
stationary.
As the computed p-value is lower than the significance level alpha=0,05, one should reject the null hypothesis
H0, and accept the alternative hypothesis Ha.
The risk to reject the null hypothesis H0 while it is true is lower than 0,06%.
KPSS test (Level / Lag Short /
Leje_ndertimi):
Eta (Observed value)
Eta (Critical value)
p-value (one-tailed)
alpha

0.253
0.452
0.190
0.05

Test interpretation:
H0: The series is
stationary.
Ha: The series is not
stationary.
As the computed p-value is greater than the significance level alpha=0,05, one cannot reject the null hypothesis
H0.
The risk to reject the null hypothesis H0 while it is true is 19,02%.
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Dickey-Fuller test (ADF(stationary) / k: 3 /
Shpenz_buxh):
Tau (Observed value)
Tau (Critical value)
p-value (one-tailed)
alpha

-1.336
-0.728
0.850
0.05

Test interpretation:
H0: There is a unit root for the series.
Ha: There is no unit root for the series. The series is
stationary.
As the computed p-value is greater than the significance level alpha=0,05, one cannot reject the null hypothesis
H0.
The risk to reject the null hypothesis H0 while it is true is 85,00%.

Phillips-Perron test (PP(no intercept) / Lag: Short / Shpenz_buxh):
Tau (Observed value)
Tau (Critical value)
p-value (one-tailed)
alpha

-0.136
-1.947
0.632
0.05
119

ALGORITMAT GJENETIK NË TRAJNIMIN E RRJETAVE NEURALE

D.GJYLAPI

Test interpretation:
H0: There is a unit root for the series.
Ha: There is no unit root for the series. The series is
stationary.
As the computed p-value is greater than the significance level alpha=0,05, one cannot reject the null hypothesis
H0.
The risk to reject the null hypothesis H0 while it is true is 63,25%.

KPSS test (Level / Lag Short /
Shpenz_buxh):
Eta (Observed value)
Eta (Critical value)
p-value (one-tailed)
alpha

2.331
0.452
<
0,0001
0.05

Test interpretation:
H0: The series is
stationary.
Ha: The series is not
stationary.
As the computed p-value is lower than the significance level alpha=0,05, one should reject the null hypothesis
H0, and accept the alternative hypothesis Ha.
The risk to reject the null hypothesis H0 while it is true is lower than 0,01%.
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Dickey-Fuller test (ADF(stationary) / k: 3 /
IR_Kredi_EU):
Tau (Observed value)
Tau (Critical value)
p-value (one-tailed)
alpha

-1.961
-0.728
0.599
0.05

Test interpretation:
H0: There is a unit root for the series.
Ha: There is no unit root for the series. The series is
stationary.
As the computed p-value is greater than the significance level alpha=0,05, one cannot reject the null hypothesis
H0.
The risk to reject the null hypothesis H0 while it is true is 59,86%.

Phillips-Perron test (PP(no intercept) / Lag: Short /
IR_Kredi_EU):
Tau (Observed value)
Tau (Critical value)
p-value (one-tailed)
alpha

-1.338
-1.947
0.166
0.05
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Test interpretation:
H0: There is a unit root for the series.
Ha: There is no unit root for the series. The series is
stationary.
As the computed p-value is greater than the significance level alpha=0,05, one cannot reject the null hypothesis
H0.
The risk to reject the null hypothesis H0 while it is true is 16,56%.

KPSS test (Level / Lag Short /
IR_Kredi_EU):
Eta (Observed value)
Eta (Critical value)
p-value (one-tailed)
alpha

2.112
0.452
<
0,0001
0.05

Test interpretation:
H0: The series is
stationary.
Ha: The series is not
stationary.
As the computed p-value is lower than the significance level alpha=0,05, one should reject the null hypothesis
H0, and accept the alternative hypothesis Ha.
The risk to reject the null hypothesis H0 while it is true is lower than 0,01%.
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Dickey-Fuller test (ADF(stationary) / k: 3 /
Importet):
Tau (Observed value)
Tau (Critical value)
p-value (one-tailed)
alpha

-0.048
-0.728
0.989
0.05

Test interpretation:
H0: There is a unit root for the series.
Ha: There is no unit root for the series. The series is
stationary.
As the computed p-value is greater than the significance level alpha=0,05, one cannot reject the null hypothesis
H0.
The risk to reject the null hypothesis H0 while it is true is 98,85%.

Phillips-Perron test (PP(no intercept) / Lag: Short /
Importet):
Tau (Observed value)
Tau (Critical value)
p-value (one-tailed)
alpha

1.150
-1.947
0.934
0.05
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Test interpretation:
H0: There is a unit root for the series.
Ha: There is no unit root for the series. The series is
stationary.
As the computed p-value is greater than the significance level alpha=0,05, one cannot reject the null hypothesis
H0.
The risk to reject the null hypothesis H0 while it is true is 93,36%.

KPSS test (Level / Lag Short /
Importet):
Eta (Observed value)
Eta (Critical value)
p-value (one-tailed)
alpha

2.687
0.452
<
0,0001
0.05

Test interpretation:
H0: The series is
stationary.
Ha: The series is not
stationary.
As the computed p-value is lower than the significance level alpha=0,05, one should reject the null hypothesis
H0, and accept the alternative hypothesis Ha.
The risk to reject the null hypothesis H0 while it is true is lower than 0,01%.
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Dickey-Fuller test (ADF(stationary) / k: 3 / Norma Reale e Rritjes se GDP (%)):
Tau (Observed value)
Tau (Critical value)
p-value (one-tailed)
alpha

-5.291
-0.728
0.000
0.05

Test interpretation:
H0: There is a unit root for the series.
Ha: There is no unit root for the series. The series is
stationary.
As the computed p-value is lower than the significance level alpha=0,05, one should reject the null hypothesis
H0, and accept the alternative hypothesis Ha.
The risk to reject the null hypothesis H0 while it is true is lower than 0,03%.

Phillips-Perron test (PP(no intercept) / Lag: Short / Norma Reale e Rritjes se
GDP (%)):
Tau (Observed value)
Tau (Critical value)
p-value (one-tailed)
alpha

-8.115
-1.947
<
0,0001
0.05
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Test interpretation:
H0: There is a unit root for the series.
Ha: There is no unit root for the series. The series is
stationary.
As the computed p-value is lower than the significance level alpha=0,05, one should reject the null hypothesis
H0,
and accept the alternative hypothesis Ha.
The risk to reject the null hypothesis H0 while it is true is lower than 0,01%.
KPSS test (Level / Lag Short / Norma Reale e Rritjes
se GDP (%)):
Eta (Observed value)
Eta (Critical value)
p-value (one-tailed)
alpha

0.340
0.452
0.105
0.05

Test interpretation:
H0: The series is
stationary.
Ha: The series is not
stationary.
As the computed p-value is greater than the significance level alpha=0,05, one cannot reject the null hypothesis
H0.
The risk to reject the null hypothesis H0 while it is true is 10,53%.
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Shtojca B
Për të realizuar parashikimin me modele ekonometrike këto seri kohore të dhënash janë testuar për
stacionaritetin.
Ndërtohen dy korrelogramat :
1. ACF ( funksioni i koeficientëve të korrelacionit)
2. PACF ( funksioni i koeficientëve të pjesshëm të korrelacionit)

Burimi: Eviews 9.5

Korrelogramat në Error! Reference source not found. tregojnë që seria nuk është stacionare dhe
për më tepër ajo shfaq karakter sezonal.

Burimi: Eviews 9.5
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Korrelogramat në Error! Reference source not found. tregon që seria është stacionare e rendit të
parë. Për ta provuar këtë provohet testi i rrënjëvë unitare, “Unit Root Test”.
Null Hypothesis: NGDP has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 3 (Automatic - based on SIC, maxlag=10)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level
Burimi: Eviews 9.5

t-Statistic

Prob.*

-1.351616
-3.562669
-2.918778
-2.597285

0.5987

t-Statistic

Prob.*

-12.09980
-3.562669
-2.918778
-2.597285

0.0000

Null Hypothesis: D(NGDP) has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=3)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level
Burimi: Eviews 9.5

Meqënëse korrelograma shfaq dyshimin mbi prezencën e sezonalitetit, llogariten indekset stinore
të variablit GDP.

Scaling Factors:
1
2
3
4
Burimi: Eviews 9.5

1.017490
1.014535
0.943269
1.026993
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Shtojca C
Modeli VAR
Vector Autoregression Estimates
Date: 06/20/16 Time: 01:07
Sample (adjusted): 2003Q2 2015Q4
Included observations: 51 after
adjustments
Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]
DLOG(GDP)
DLOG(GDP(-1))

-0.589210
(0.11367)
[-5.18350]

DLOG(GDP(-2))

-0.323771
(0.13476)
[-2.40258]

C

0.024750
(0.00945)
[ 2.62013]

DIFF_IMPORTET_

1.81E-06
(8.9E-07)
[ 2.03813]

DIFF_IR_KREDI_EU_

0.005016
(0.02023)
[ 0.24793]

DIFF_SHPENZ_BUXH_

1.40E-06
(5.2E-07)
[ 2.70689]

DIFF_TBM_

0.003179
(0.00180)
[ 1.76615]

DIFF_TBN_

-2.55E-06
(0.00167)
[-0.00153]

DIFF_TBSH_

0.000421
(0.00234)
[ 0.17954]

DIFF_TNE_

-0.000961
(0.00308)
[-0.31156]
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LEJE_NDERTIMI

6.78E-08
(6.1E-07)
[ 0.11044]

TBI

-0.002740
(0.00255)
[-1.07448]

TE__TBT_

0.001079
(0.00064)
[ 1.67378]

R-squared
Adj. R-squared
Sum sq. resids
S.E. equation
F-statistic
Log likelihood
Akaike AIC
Schwarz SC
Mean dependent
S.D. dependent

D.GJYLAPI

0.763240
0.688474
0.133616
0.059298
10.20835
79.22171
-2.596930
-2.104504
0.015503
0.106241

Estimation Proc:
===============================
LS 1 2 DLOG(GDP) @ C DIFF_IMPORTET_ DIFF_IR_KREDI_EU_ DIFF_SHPENZ_BUXH_ DIFF_TBM_ DIFF_TBN_
DIFF_TBSH_ DIFF_TNE_ LEJE_NDERTIMI TBI TE__TBT_
VAR Model:
===============================
DLOG(GDP) = C(1,1)*DLOG(GDP(-1)) + C(1,2)*DLOG(GDP(-2)) + C(1,3) + C(1,4)*DIFF_IMPORTET_ +
C(1,5)*DIFF_IR_KREDI_EU_ + C(1,6)*DIFF_SHPENZ_BUXH_ + C(1,7)*DIFF_TBM_ + C(1,8)*DIFF_TBN_ +
C(1,9)*DIFF_TBSH_ + C(1,10)*DIFF_TNE_ + C(1,11)*LEJE_NDERTIMI + C(1,12)*TBI + C(1,13)*TE__TBT_
VAR Model - Substituted Coefficients:
===============================
DLOG(GDP) = - 0.589210484304*DLOG(GDP(-1)) - 0.323771181554*DLOG(GDP(-2)) + 0.0247502040845 +
1.81455851135e-06*DIFF_IMPORTET_ + 0.00501645313364*DIFF_IR_KREDI_EU_ + 1.401210712e06*DIFF_SHPENZ_BUXH_ + 0.00317893418165*DIFF_TBM_ - 2.55153925884e-06*DIFF_TBN_ +
0.000420519883436*DIFF_TBSH_ - 0.000960883029452*DIFF_TNE_ + 6.7783794701e-08*LEJE_NDERTIMI 0.00274033288293*TBI + 0.00107864319051*TE__TBT_
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DLOG(PBB) Residuals
.15
.10
.05
.00
-.05
-.10
-.15
-.20
-.25
03

04

05

06

07

08

09

10

11

132

12

13

14

15

ALGORITMAT GJENETIK NË TRAJNIMIN E RRJETAVE NEURALE

D.GJYLAPI

Shtojca D
Klasa e C# për trajnimin e rrjetit neural me EvolutionaryLearning që bazohet te algoritmat
gjenetik
namespace
{
using
using
using
using

AForge.Neuro.Learning
System;
System.Diagnostics;
AForge.Genetic;
AForge.Math.Random;

public class EvolutionaryLearning : ISupervisedLearning
{
// designed network for training which have to matach inputs and outputs
private ActivationNetwork network;
// number of weight in the network to train
private int numberOfNetworksWeights;
// genetic population
private Population population;
// size of population
private int populationSize;
// generator for newly generated neurons
private IRandomNumberGenerator chromosomeGenerator;
// mutation generators
private IRandomNumberGenerator mutationMultiplierGenerator;
private IRandomNumberGenerator mutationAdditionGenerator;
// selection method for chromosomes in population
private ISelectionMethod selectionMethod;
// crossover probability in genetic population
private double crossOverRate;
// mutation probability in genetic population
private double mutationRate;
// probability to add newly generated chromosome to population
private double randomSelectionRate;

public EvolutionaryLearning( ActivationNetwork activationNetwork, int
populationSize,
IRandomNumberGenerator chromosomeGenerator,
IRandomNumberGenerator mutationMultiplierGenerator,
IRandomNumberGenerator mutationAdditionGenerator,
ISelectionMethod selectionMethod,
double crossOverRate, double mutationRate, double randomSelectionRate )
{
// Check of assumptions during debugging only
Debug.Assert( activationNetwork != null );
Debug.Assert( populationSize > 0 );
Debug.Assert( chromosomeGenerator != null );
Debug.Assert( mutationMultiplierGenerator != null );
Debug.Assert( mutationAdditionGenerator != null );
Debug.Assert( selectionMethod != null );
Debug.Assert( crossOverRate >= 0.0 && crossOverRate <= 1.0 );
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Debug.Assert( mutationRate >= 0.0 && crossOverRate <= 1.0 );
Debug.Assert( randomSelectionRate >= 0.0 && randomSelectionRate <= 1.0 );
// networks's parameters
this.network = activationNetwork;
this.numberOfNetworksWeights = CalculateNetworkSize( activationNetwork );
this.populationSize = populationSize;
this.chromosomeGenerator = chromosomeGenerator;
this.mutationMultiplierGenerator = mutationMultiplierGenerator;
this.mutationAdditionGenerator = mutationAdditionGenerator;
this.selectionMethod = selectionMethod;
this.crossOverRate = crossOverRate;
this.mutationRate = mutationRate;
this.randomSelectionRate = randomSelectionRate;
}
public EvolutionaryLearning( ActivationNetwork activationNetwork, int populationSize
)
{
// Check of assumptions during debugging only
Debug.Assert( activationNetwork != null );
Debug.Assert( populationSize > 0 );
// networks's parameters
this.network = activationNetwork;
this.numberOfNetworksWeights = CalculateNetworkSize( activationNetwork );
// population parameters
this.populationSize = populationSize;
this.chromosomeGenerator = new UniformGenerator( new Range( -1, 1 ) );
this.mutationMultiplierGenerator = new ExponentialGenerator( 1 );
this.mutationAdditionGenerator = new UniformGenerator( new Range( -0.5f, 0.5f )
);
this.selectionMethod = new EliteSelection( );
this.crossOverRate = 0.75;
this.mutationRate = 0.25;
this.randomSelectionRate = 0.2;
}

// Create and initialize genetic population
private int CalculateNetworkSize( ActivationNetwork activationNetwork )
{
// caclculate total amount of weight in neural network
int networkSize = 0;

for ( int i = 0; i < network.Layers.Length; i++ )
{
Layer layer = network.Layers[i];

for ( int j = 0; j < layer.Neurons.Length; j++ )
{
// sum all weights and threshold
networkSize += layer.Neurons[j].Weights.Length + 1;
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}
}

return networkSize;
}

public double Run( double[] input, double[] output )
{
throw new NotImplementedException( "The method is not implemented by design." );
}

public double RunEpoch( double[][] input, double[][] output )
{
Debug.Assert( input.Length > 0 );
Debug.Assert( output.Length > 0 );
Debug.Assert( input.Length == output.Length );
Debug.Assert( network.InputsCount == input.Length );

// check if it is a first run and create population if so
if ( population == null )
{
// sample chromosome
DoubleArrayChromosome chromosomeExample = new DoubleArrayChromosome(
chromosomeGenerator, mutationMultiplierGenerator,
mutationAdditionGenerator,
numberOfNetworksWeights );

// create population ...
population = new Population( populationSize, chromosomeExample,
new EvolutionaryFitness( network, input, output ), selectionMethod );
// ... and configure it
population.CrossoverRate = crossOverRate;
population.MutationRate = mutationRate;
population.RandomSelectionPortion = randomSelectionRate;
}

// run genetic epoch
population.RunEpoch( );

// get best chromosome of the population
DoubleArrayChromosome chromosome = (DoubleArrayChromosome)
population.BestChromosome;
double[] chromosomeGenes = chromosome.Value;
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// put best chromosome's value into neural network's weights
int v = 0;

for ( int i = 0; i < network.Layers.Length; i++ )
{
Layer layer = network.Layers[i];

for ( int j = 0; j < layer.Neurons.Length; j++ )
{
ActivationNeuron neuron = layer.Neurons[j] as ActivationNeuron;

for ( int k = 0; k < neuron.Weights.Length; k++ )
{
neuron.Weights[k] = chromosomeGenes[v++];
}
neuron.Threshold = chromosomeGenes[v++];
}
}

Debug.Assert( v == numberOfNetworksWeights );

return 1.0 / chromosome.Fitness;
}
}
}
namespace AForge.Genetic
{
using System;
using System.Text;
using AForge;
using AForge.Math.Random;
public class DoubleArrayChromosome : ChromosomeBase
{
protected IRandomNumberGenerator chromosomeGenerator;

protected IRandomNumberGenerator mutationMultiplierGenerator;

protected IRandomNumberGenerator mutationAdditionGenerator;

protected static ThreadSafeRandom rand = new ThreadSafeRandom( );
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public const int MaxLength = 65536;
private int length;

protected double[] val = null;

// balancers to control type of mutation and crossover
private double mutationBalancer = 0.5;
private double crossoverBalancer = 0.5;

public int Length
{
get { return length; }
}

public double[] Value
{
get { return val; }
}

public double MutationBalancer
{
get { return mutationBalancer; }
set { mutationBalancer = Math.Max( 0.0, Math.Min( 1.0, value ) ); }
}

public double CrossoverBalancer
{
get { return crossoverBalancer; }
set { crossoverBalancer = Math.Max( 0.0, Math.Min( 1.0, value ) ); }
}

public DoubleArrayChromosome(
IRandomNumberGenerator chromosomeGenerator,
IRandomNumberGenerator mutationMultiplierGenerator,
IRandomNumberGenerator mutationAdditionGenerator,
int length )
{

// save parameters
this.chromosomeGenerator = chromosomeGenerator;
this.mutationMultiplierGenerator = mutationMultiplierGenerator;
this.mutationAdditionGenerator = mutationAdditionGenerator;
this.length = Math.Max( 2, Math.Min( MaxLength, length ) ); ;
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// allocate array
val = new double[length];

// generate random chromosome
Generate( );
}

public DoubleArrayChromosome(
IRandomNumberGenerator chromosomeGenerator,
IRandomNumberGenerator mutationMultiplierGenerator,
IRandomNumberGenerator mutationAdditionGenerator,
double[] values )
{
if ( ( values.Length < 2 ) || ( values.Length > MaxLength ) )
throw new ArgumentOutOfRangeException( "Invalid length of values
array." );

// save parameters
this.chromosomeGenerator = chromosomeGenerator;
this.mutationMultiplierGenerator = mutationMultiplierGenerator;
this.mutationAdditionGenerator = mutationAdditionGenerator;
this.length = values.Length;

// copy specified values
val = (double[]) values.Clone( );
}

public DoubleArrayChromosome( DoubleArrayChromosome source )
{
this.chromosomeGenerator = source.chromosomeGenerator;
this.mutationMultiplierGenerator = source.mutationMultiplierGenerator;
this.mutationAdditionGenerator = source.mutationAdditionGenerator;
this.length = source.length;
this.fitness = source.fitness;
this.mutationBalancer = source.mutationBalancer;
this.crossoverBalancer = source.crossoverBalancer;

// copy genes
val = (double[]) source.val.Clone( );
}

public override string ToString( )
{
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StringBuilder sb = new StringBuilder( );

// append first gene
sb.Append( val[0] );
// append all other genes
for ( int i = 1; i < length; i++ )
{
sb.Append( ' ' );
sb.Append( val[i] );
}

return sb.ToString( );
}
public override void Generate( )
{
for ( int i = 0; i < length; i++ )
{
// generate next value
val[i] = chromosomeGenerator.Next( );
}
}

public override IChromosome CreateNew( )
{
return new DoubleArrayChromosome( chromosomeGenerator,
mutationMultiplierGenerator, mutationAdditionGenerator, length );
}

public override IChromosome Clone( )
{
return new DoubleArrayChromosome( this );
}

public override void Mutate( )
{
int mutationGene = rand.Next( length );

if ( rand.NextDouble( ) < mutationBalancer )
{
val[mutationGene] *= mutationMultiplierGenerator.Next( );
}
else
{
val[mutationGene] += mutationAdditionGenerator.Next( );
}
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}

public override void Crossover( IChromosome pair )
{
DoubleArrayChromosome p = (DoubleArrayChromosome) pair;

// check for correct pair
if ( ( p != null ) && ( p.length == length ) )
{
if ( rand.NextDouble( ) < crossoverBalancer )
{
// crossover point
int crossOverPoint = rand.Next( length - 1 ) + 1;
// length of chromosome to be crossed
int crossOverLength = length - crossOverPoint;
// temporary array
double[] temp = new double[crossOverLength];

// copy part of first (this) chromosome to temp
Array.Copy( val, crossOverPoint, temp, 0, crossOverLength );
// copy part of second (pair) chromosome to the first
Array.Copy( p.val, crossOverPoint, val, crossOverPoint,
crossOverLength );
// copy temp to the second
Array.Copy( temp, 0, p.val, crossOverPoint, crossOverLength );
}
Else
{
double[] pairVal = p.val;

double factor = rand.NextDouble( );
if ( rand.Next( 2 ) == 0 )
factor = -factor;

for ( int i = 0; i < length; i++ )
{
double portion = ( val[i] - pairVal[i] ) * factor;

val[i] -= portion;
pairVal[i] += portion;
}
}
}
}
}
}
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Shtojca E
Klasa e C# për trajnimin e rrjetit neural me BackPropagation
namespace AForge.Neuro.Learning
{
using System;

public class BackPropagationLearning : ISupervisedLearning
{
private ActivationNetwork network;

private double learningRate = 0.1;
private double momentum = 0.0;

private double[][]

neuronErrors = null;

private double[][][]

weightsUpdates = null;

private double[][]

thresholdsUpdates = null;

public double LearningRate
{
get { return learningRate; }
set
{
learningRate = Math.Max( 0.0, Math.Min( 1.0, value ) );
}
}

public double Momentum
{
get { return momentum; }
set
{
momentum = Math.Max( 0.0, Math.Min( 1.0, value ) );
}
}
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public BackPropagationLearning( ActivationNetwork network )
{
this.network = network;
// create error and deltas arrays
neuronErrors = new double[network.LayersCount][];
weightsUpdates = new double[network.LayersCount][][];
thresholdsUpdates = new double[network.LayersCount][];
// initialize errors and deltas arrays for each layer
for ( int i = 0, n = network.LayersCount; i n; i++ )
{
Layer layer = network[i];
neuronErrors[i] = new double[layer.NeuronsCount];
weightsUpdates[i] = new double[layer.NeuronsCount][];
thresholdsUpdates[i] = new double[layer.NeuronsCount];
// for each neuron
for ( int j = 0; j layer.NeuronsCount; j++ )
{
weightsUpdates[i][j] = new double[layer.InputsCount];
}
}
}

public double Run( double[] input, double[] output )
{
// compute the network's output
network.Compute( input );
// calculate network error
double error = CalculateError( output );
// calculate weights updates
CalculateUpdates( input );
// update the network
UpdateNetwork( );
return error;
}

public double RunEpoch( double[][] input, double[][] output )
{
double error = 0.0;

142

D.GJYLAPI

ALGORITMAT GJENETIK NË TRAJNIMIN E RRJETAVE NEURALE

// run learning procedure for all samples
for ( int i = 0, n = input.Length; i<n; i++ )
{
error += Run( input[i], output[i] );
}
// return summary error
return error;
}

private double CalculateError( double[] desiredOutput )
{
// current and the next layers
ActivationLayer
layer, layerNext;
// current and the next errors arrays
double[] errors, errorsNext;
// error values
double error = 0, e, sum;
// neuron's output value
double output;
// layers count
int layersCount = network.LayersCount;

IActivationFunction function = network[0][0].ActivationFunction;
// calculate error values for the last layer first
layer
= network[layersCount - 1];
errors
= neuronErrors[layersCount - 1];
for ( int i = 0, n = layer.NeuronsCount; i n; i++ )
{
output = layer[i].Output;
// error of the neuron
e = desiredOutput[i] - output;
// error multiplied with activation function's derivative
errors[i] = e * function.Derivative2( output );
// squre the error and sum it
error += ( e * e );
}
// calculate error values for other layers
for ( int j = layersCount - 2; j >= 0; j-- )
{
layer
= network[j];
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layerNext
errors
errorsNext

= network[j + 1];
= neuronErrors[j];
= neuronErrors[j + 1];

// for all neurons of the layer
for ( int i = 0, n = layer.NeuronsCount; i n; i++ )
{
sum = 0.0;
// for all neurons of the next layer
for ( int k = 0, m = layerNext.NeuronsCount; k m; k++ )
{
sum += errorsNext[k] * layerNext[k][i];
}
errors[i] = sum * function.Derivative2( layer[i].Output );
}
}
// return squared error of the last layer divided by 2
return error / 2.0;
}

private void CalculateUpdates( double[] input )
{
// current neuron
ActivationNeuron
neuron;
// current and previous layers
ActivationLayer
layer, layerPrev;
// layer's weights updates
double[][] layerWeightsUpdates;
// layer's thresholds updates
double[]
layerThresholdUpdates;
// layer's error
double[]

errors;

// neuron's weights updates
double[]
neuronWeightUpdates;
// error value
double

error;

// 1 - calculate updates for the last layer fisrt
layer = network[0];
errors = neuronErrors[0];
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layerWeightsUpdates = weightsUpdates[0];
layerThresholdUpdates = thresholdsUpdates[0];
// for each neuron of the layer
for ( int i = 0, n = layer.NeuronsCount; i n; i++ )
{
neuron= layer[i];
error
= errors[i];
neuronWeightUpdates= layerWeightsUpdates[i];
// for each weight of the neuron
for ( int j = 0, m = neuron.InputsCount; j m; j++ )
{
// calculate weight update
neuronWeightUpdates[j] = learningRate * ( momentum * neuronWeightUpdates[j]
+ ( 1.0 - momentum ) * error * input[j] );
}
// calculate treshold update
layerThresholdUpdates[i] = learningRate*(momentum*layerThresholdUpdates[i]
+ ( 1.0 - momentum ) * error);
}
// 2 - for all other layers
for ( int k = 1, l = network.LayersCount; k l; k++ )
{
layerPrev
= network[k - 1];
layer= network[k];
errors= neuronErrors[k];
layerWeightsUpdates= weightsUpdates[k];
layerThresholdUpdates = thresholdsUpdates[k];
// for each neuron of the layer
for ( int i = 0, n = layer.NeuronsCount; i n; i++ )
{
neuron
= layer[i];
error
= errors[i];
neuronWeightUpdates= layerWeightsUpdates[i];
// for each synapse of the neuron
for ( int j = 0, m = neuron.InputsCount; j m; j++ )
{
// calculate weight update
neuronWeightUpdates[j]=learningRate*(momentum * neuronWeightUpdates[j] + ( 1.0 - momentum ) * error
* layerPrev[j].Output );
}
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// calculate treshold update
layerThresholdUpdates[i] = learningRate *(momentum * layerThresholdUpdates[i] +( 1.0 - momentum ) * error);
}
}
}

private void UpdateNetwork( )
{
// current neuron
ActivationNeuron
neuron;
// current layer
ActivationLayer
// layer's weights updates
double[][] layerWeightsUpdates;
// layer's thresholds updates
double[]
layerThresholdUpdates;
// neuron's weights updates
double[]
neuronWeightUpdates;

layer;

// for each layer of the network
for ( int i = 0, n = network.LayersCount; i n; i++ )
{
layer = network[i];
layerWeightsUpdates = weightsUpdates[i];
layerThresholdUpdates = thresholdsUpdates[i];
// for each neuron of the layer
for ( int j = 0, m = layer.NeuronsCount; j m; j++ )
{
neuron = layer[j];
neuronWeightUpdates = layerWeightsUpdates[j];
// for each weight of the neuron
for ( int k = 0, s = neuron.InputsCount; k s; k++ )
{
// update weight
neuron[k] += neuronWeightUpdates[k];
}
// update treshold
neuron.Threshold += layerThresholdUpdates[j];
}
}
}
}
}
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Shtojca F
Rezultatet Analitike të modelit “Neuro-Gjenetik” 4-shtresor

3-Mujori
2002T2
2002T3
2002T4
2003T1
2003T2
2003T3
2003T4
2004T1
2004T2
2004T3
2004T4
2005T1
2005T2
2005T3
2005T4
2006T1
2006T2
2006T3
2006T4
2007T1
2007T2
2007T3
2007T4
2008T1
2008T2
2008T3
2008T4
2009T1
2009T2
2009T3
2009T4
2010T1
2010T2

LOG(GDPAktuale)
11.98846
11.98676
11.99466
11.99297
11.99141
11.86037
12.12732
12.09863
12.11495
11.96436
12.2039
12.17404
12.17954
12.03236
12.27065
12.25935
12.28283
12.13485
12.32584
12.33091
12.37556
12.24129
12.39714
12.41762
12.48227
12.36331
12.53284
12.53738
12.55902
12.55611
12.55116
12.57416
12.58515

LOG(GDP Parashikuar)

Error

12.03624345
12.03624345
11.99296654
11.99142648
11.86036977
12.03624345
12.09863588
12.11494483
11.9643655
12.20391785
12.17402124
12.179541
12.03236681
12.27066667
12.25941176
12.28286623
12.13480402
12.32585624
12.37426077
12.37558864
12.24129979
12.39714563
12.37426077
12.48307383
12.36330997
12.54177309
12.53737973
12.55859208
12.55607383
12.54177309
12.57417794
12.58510056

-0.04948
-0.04158
3.46E-06
-1.6E-05
2.27E-07
0.091077
-5.9E-06
5.17E-06
-5.5E-06
-1.8E-05
1.88E-05
-1E-06
-6.8E-06
-1.7E-05
-6.2E-05
-3.6E-05
4.6E-05
-1.6E-05
-0.04335
-2.9E-05
-9.8E-06
-5.6E-06
0.043359
-0.0008
2.93E-08
-0.00893
2.67E-07
0.000428
3.62E-05
0.009387
-1.8E-05
4.94E-05
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Error2
0.002448612
0.001729183
1.1958E-11
2.71532E-10
5.1687E-14
0.008294938
3.45997E-11
2.67212E-11
3.01956E-11
3.18692E-10
3.52093E-10
9.9385E-13
4.63666E-11
2.77943E-10
3.81477E-09
1.31232E-09
2.11417E-09
2.63844E-10
0.001879289
8.20268E-10
9.57764E-11
3.17255E-11
0.001880023
6.46135E-07
8.59234E-16
7.98001E-05
7.14473E-14
1.83116E-07
1.30849E-09
8.8114E-05
3.21688E-10
2.44451E-09

TS
-1
-0.91325
0.000114
-0.00072
1.25E-05
2.999827
-0.00023
0.000227
-0.00027
-0.00098
0.001133
-6.6E-05
-0.00049
-0.00128
-0.00508
-0.00318
0.004286
-0.0016
-3.64853
-0.00254
-0.00091
-0.00055
3.705153
-0.07146
2.71E-06
-0.8328
2.59E-05
0.042896
0.003755
0.975284
-0.00193
0.005478
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2010T3
2010T4
2011T1
2011T2
2011T3
2011T4
2012T1
2012T2
2012T3
2012T4
2013T1
2013T2
2013T3
2013T4
2014T1
2014T2
2014T3
2014T4
2015T1
2015T2
2015T3
2015T4
2016T1

12.59248
12.59619
12.68592
12.63042
12.67191
12.68879
12.67906
12.67652
12.69056
12.68791
12.69242
12.7014
12.6704
12.70794
12.70328
12.70522
12.71594
12.72162
12.72784
12.73436
12.74856
12.74457
12.75654

12.59247843
12.59618732
12.68591595
12.63043334
12.67194629
12.68877819
12.7138104
12.67658888
12.69055456
12.6879802
12.69240757
12.71695315
12.67038102
12.70786756
12.70330136
12.71695315
12.71594756
12.72161901
12.72746223
12.73436122
12.7138104
12.71695315
12.72746223
MFE
MAD
TS
MSE
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1.57E-06
2.68E-06
4.05E-06
-1.3E-05
-3.6E-05
1.18E-05
-0.03475
-6.9E-05
5.44E-06
-7E-05
1.24E-05
-0.01555
1.9E-05
7.24E-05
-2.1E-05
-0.01173
-7.6E-06
9.95E-07
0.000378
-1.2E-06
0.03475
0.027617
0.029078
0.00054
0.008055
3.609951
0.000378
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2.46607E-12
7.20374E-12
1.6375E-11
1.77866E-10
1.31691E-09
1.3946E-10
0.00120759
4.74423E-09
2.96197E-11
4.92824E-09
1.54404E-10
0.0002419
3.60412E-10
5.24822E-09
4.56265E-10
0.000137667
5.72186E-11
9.892E-13
1.42709E-07
1.47896E-12
0.001207535
0.000762691
0.000845517

0.000179
0.000316
0.00049
-0.00166
-0.00465
0.001553
-4.18768
-0.00851
0.000689
-0.00911
0.00165
-2.01667
0.002517
0.009818
-0.00296
-1.60368
-0.00106
0.000142
0.0548
-0.00018
4.767311
3.602709
3.609951
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Përmbledhje
Rrjetat neurale artificiale(ANN) dhe algoritmat gjenetik (GA) janë dy teknika të frymëzuara nga sistemet
biologjike.
Rrjetat neurale, me aftësinë e tyre të njohur për të nxjerrë njohuri nga të dhënat e komplikuara apo të
papërcaktuara, mund të përdoren për nxjerrjen e modeleve dhe për të zbuluar tendencat që janë shumë
komplekse për t'u vënë re nga njerëzit apo teknika të tjera kompjuterike.
GA janë metoda globale kërkimi deduktive, të bazuara në parimet si përzgjedhja, kryqëzimi dhe mutacioni.
Ato janë teknika inteligjente të fuqishme në nxjerrjen e njohurive e veçanërisht në problemet e optimizimit.
Një temë shumë e rëndësishme studimi në kompjutacionin evolucionar, është një lloj i veçantë i sistemeve
në zhvillim, të quajtur sistemet “Neuro-Gjenetik”, të cilët përfitojnë nga sinergjia që ekziston midis këtyre
dy teknikave, për të rritur performancën e secilës prej tyre. Një ndër drejtimet e evolucionit të ANN është
evoluimi i peshave. Motivimi kryesor për përdorimin e teknikave evolucionare për të përcaktuar vlerat e
peshës në vend të teknikave tradicionale me gradient zbritës, të tilla si BackPropagation (BP), qëndron në
shmangien e bllokimit në minimumet lokale dhe kërkesës që funksioni i aktivizimit të jetë i derivueshëm.
Prandaj në aspektin praktik kemi ndërtuar modelin “Neuro-Gjenetik” për parashikimin e GDP-së së
Shqipërisë. Në modelin e zhvilluar është bërë trajnimi i peshave të rrjetit neural nëpërmjet algoritmit
gjenetik, i cili në vend që të përshtasë peshat duke u bazuar vetëm në përmirësimet lokale, evoluon peshat
duke u bazuar në fitnes-in e përgjithshëm të rrjetit.
Për parashikimin e GDP-së janë përdorur dhjetë variabla, të cilat ndahen në variabla ekonomik, financiar
dhe tregues të vrojtimeve. Modeli rezulton efikas për parashikimin e GDP-së dhe me nje performancë më të
mirë se modeli BPNN.
Fjalë kyçe : rrjet neural artificial, algoritëm gjenetik, GDP, parashikim, backpropagation, neuro-gjenetik

Abstract
Artificial neural networks (ANN) and genetic algorithms (GA) are two techniques inspired by biological
systems.
Neural networks, with their known ability to extract knowledge from complex or undefined data, can be used
to discover patterns and detect trends that are too complex to be noticed by people or other computer
techniques.
GAs are global search heuristic methods, based on principles such as selection, crossover and mutation. GAs
are a powerful technique to extract intelligent knowledge especially in optimization problems.
A very important topic in the study of evolutionary computation, are a special type of development systems,
systems called "Neuro-Genetic", which benefit from the synergy that exists between these two techniques,
to enhance the performance of each of them. One of the directions of ANN’s evolution is the optimization
of weights. The main motivation for using evolutionary techniques to determine the weight values instead of
traditional techniques with a descending gradient, such as backpropagation (BP), lies in avoiding
being trapped in a local minima and requesting the activation function to be differentiable.
Therefore, in practical terms we build the "Neuro-Genetic" model for Albania’s GDP forecasting. In the
developed model, the training of neural network weights is done through genetic algorithm, which evolves
weights based on the overall fitness of the network, rather than adapting weights based on local
improvements only.
For the GDP forecast there are used ten variables, which are divided into economic variables, financial
variables and surveys’ indicators. It results an efficient model, in the GDP forecasting and with a better
performance than the BPNN model.
Keywords: artificial neural networks, genetic algorithm, GDP, forecasting, backpropagation, neuro-genetic
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