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Abstrakt
Prej vitesh tashmë, shtete të zhvilluara dhe gjuhë të mëdha, kanë nisur një
proces të gjatë të përfshirjes në studimet informatike edhe të disiplinës së Përpunimit
të Gjuhëve Natyrore. Kjo disiplinë, në ndryshim me shumë disiplina të tjera, edhe pse
përfshin parime të përgjithshme që vlejnë për të gjitha gjuhët, nuk arrin të
standartizojë zbatimin praktik të këtyre parimeve për të gjitha gjuhët e botës. Kjo
pjesërisht për specifikat që kanë gjuhë të ndryshme të botës që gjuhë të tjera nuk i
kanë (përfshihen këtu specifika morfologjike, sintaksore, gramatike apo semantike),
për dinamikat që gjuhët natyrore kanë (si gjuhë që evolojnë vazhdimisht: zgjerohen,
përmirësohen, zhvillohen), por edhe për specifikat që gjuhët kanë (sidomos gjuhët e
folura) sic mund të jenë: dialektet, specifikat socio-linguistike, specifikat etnokulturore apo deri edhe specifikat fizike të personit që artikulon fjalën.
Ky disertacion përpiqet të adresojë dhe zgjidhë një pjesë të këtyre problemeve
duke u fokusuar mbi gjithçka në Përpunimin e Gjuhës së Folur Shqipe.Duke qenë se
gjuha shqipe, ndryshe nga një pjesë e gjuhëve të mëdha e ka të limituar numrin e
punimeve në këtë fushë, një numër i madh vështirësish i stepin studiuesit të
ndërmarrin hapa në ndryshimin e kësaj situate.
Ky disertacion do të paraqesë, ndërtimin e një numri mjetesh të tilla, si
ndërtimi në një mënyrë origjinale i FST-ve në gjuhën shqipe, dhe do të kulmojë me
ndërtimin e një rrjete neurale të tipit SOM për trajnimin dhe më pas njohjen e
rrokjeve, fjalëve apo togjeve të fjalëve në gjuhën shqipe. Për të ilustruar efektivitetin e
këtij mjeti, do të paraqitet një eksperiment për njohjen e numrave të rendeve të
ndryshme në kthimin e shqipes së folur në tekst të shkruar. Metodat e përdorura në
këtë punim, japin rezultate të krahasueshme me përvojat më të mira të shkencës sot në
përpunimin e gjuhëve natyrore.
Fjalë Kyçe: përpunim i gjuhëve natyrore, njohje e ligjëratës, rrjet neural
SOM, FST, gjuha shqipe, trajnim, MFCC, HMM, analizues leksikor

Abstract
It has been years now, since the most developed countries in the world and the
the most spoken languages, included the Natural Languge Programming discipline in
the computer science research process. This discipline, in difference with many
others, even though includes general principles serving all languages of the world, has
a difficulty to standardize their practical usage for all the natural languages. This
happens partially because of the specifics that different languages have (including
morphological, syntactical, grammatical and semantical ones), partially because of the
dynamics (such as the constant language evolution), but also language characteristics
(mostly of spoken languages) such may be: dialects, socio-linguistic and etno-cultural
characteristics, or even physical specifics of the personal vocal system.
This theses tries to address and resolve a part of such problematics by focusing
on the Natural Language Processing of the Standard Albanian Spoken Language.
Keeping in mind that the Albanian language has a limited number of works in this
field, there are many difficulties reseachers have to surpass in order to proceed with
advanced studies in NLP.
This theses will show the development of different tools, such as the
construction of an original way to produce FSTs for the Albanian language, and will
culminate in the development of a SOM neural network for training and recognizing
syllables, words and groups of words in Albanian languages. For illustrating the
effectiveness of this tool it will be presented an experiment for the recognition of
numbers of different sizes. The methods used in this work have comperable results
with the best experiences of today‟s scientific research in natural language processing.
Keywords: natural language processing, speech recognition, SOM neural
network, FST, Albanian language, training, MFCC, HMM, lexical analyser
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1. Kapitulli 1: Hyrje në studim
1.1.

Hyrje në studim

Përpunimi i Gjuhës Natyrore përfshin metoda, teknika dhe mjete për përpunimin e
gjuhëve natyrore. Gjuhët natyrore përfshijnë dy grupime bazë: gjuhë të folura dhe gjuhë
të shkruara. Të dyja këto grupime ndërthuren me njëra-tjetrën. Por ka edhe disa
diferencime. Diferencat lidhen me karakteristikat krahinore, etnokulturore dhe vetijake që
ka përdorimi i gjuhës së folur. Shpesh herë në fjalorin e folur të gjuhëve përdoren
barbarizma, pjesëza parazitare të ligjëratës, fjalë të shprehura ndryshe si rrjedhojë e
dialektit të përdorur, fjalë të pagjendura në standardin letrar por të përdorura në krahina të
caktuara, shprehje profesionale etj. Nuk duhet të harrojmë dhe karakteristikat krahinore të
shprehjes së shkronjave në zona të ndryshme (psh: â - a hundore, gj dhe xh apo ç dhe q në
dialektin geg, shtimi i shkronjës ë mes dy bashkëtingëlloreve fundore në dialektin tosk si:
filëm në vend të film etj.) apo karakteristikat individuale që lidhen me karakteristika të
formave të aparatit të foljes (persona që e flasin r-në si grykore, persona që flasin
shkronja fishkëlluese si rrjedhojë e deformimit të kurorës dentare etj.).
Përveç kësaj gjuhët natyrore nuk mund të paraqiten përmes makinave me gjendje
të fundme siç ndodh me gjuhët e programimit. Gjuhët natyrore kombinohen në mënyra të
ndryshme duke paraqitur një pafundësi kombinimesh të formave sintaksore të ndryshme.
Nga njëra anë pasuria e fjalorit që në gjuhët natyrore kap disa mijëra deri në disa dhjetëra
mijëra fjalë, tejkalon disa herë numrin e shprehjeve apo fjalëve kyçe të një gjuhe
programimi dhe nga ana tjetër numri tepër i madh i kombinimeve pozicionale të tyre për
të shprehur të njëjtën semantikë, apo ripozicionimi i të njëjtës fjalë në kontekste të
ndryshme për të dhënë kuptime të ndryshme mjafton për të shprehur vështirësinë e
madhe që ka ndërmarrja e njehsimit informatik të një gjuhe natyrore. Pikërisht për
karakteristika të këtij lloji edhe gjuhët natyrore kanë filluar të procesohen relativisht vonë
dhe janë përfshirë në disiplinën informatike të Inteligjencës Artificiale.
Së fundmi por jo më pak e rëndësishme është specifika që secila nga gjuhët
natyrore ka. Ashtu si gjuhët e programimit, edhe numri i gjuhëve natyrore është
jashtëzakonisht shumë i madh. “Është vlerësuar se numri i gjuhëve të folura përreth botës
shkon deri në 7000. 90% e këtyre gjuhëve përdoren nga më pak se 100'000 njerëz. ”[1]
Sipas këtyre të dhënave mund të themi se gjuhët të cilët në të vërtetë kanë mundësi
fillimisht të zhvillojnë përpunimin e tyre informatik mund të jenë të rendit të 600
gjuhëve. Ky numër kaq i madh gjuhësh tregon se pavarësisht nga karakteristikat e
përbashkëta të metodave dhe teknikave që ato mund të përdorin, një volum i madh pune
mbetet që të zhvillohet individualisht për secilën nga këto gjuhë natyrore. Kjo detyrë
tepër intensive që lidhet me secilën prej gjuhëve natyrore ka qenë edhe një ndër pengesat
më të mëdha në zhvillimet e përpunimit të shumë gjuhëve natyrore përfshirë edhe gjuhën
shqipe.
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1.1.1. Gjuha shqipe
Gjuha shqipe është një nga gjuhët më të vjetra që përdoren ende ditët e sotme.
Shqipja i përket grupit të gjuhëve indo-europiane së bashku me pjesën më të madhe të
gjuhëve të folura në Europë si dhe një pjesë të gjuhëve të rajonit që përfshin treva nga
Kurdistani në Hindustan. Në grupin e gjuhës shqipe, sipas studimeve linguistike[2] duhet
të kenë qenë përfshirë edhe gjuhë të tjera më të lashta tashmë të zhdukura si:
Frigjanishtja, Ilirishtja, Trakishtja dhe Dakishtja. Shpesh herë këtij grupi i referohet në
literaturë si grupi Ballkanik i gjuhëve indoeuropiane duke i ndarë ato qartësisht nga grupi
Helenik i gjuhëve apo ai i gjuhëve Sllave. Duke qenë se gjuhët e tjera të këtij grupi janë
gjuhë tashmë të vdekura, gjuha shqipe duhet e vetme të ecë në rrugën e zhvillimit të saj,
pjesë e së cilës është edhe përpunimi i gjuhës natyrore me metoda informatike.
Gjuha shqipe karakterizohet nga një fjalor i pasur me një numër të madh fjalësh
dhe trajtash të këtyre fjalëve. Gjuha shqipe ka rreth 41'000 fjalë[3]. Duke pasur parasysh
edhe trajtat e shumta që vijnë si rrjedhojë e lakimit të emrave dhe përemrave, zgjedhimit
të foljeve, numrit shumës të emrave, shquarja dhe mosshquarja e tyre etj. numri i trajtave
të ndryshme të paraqitjes së fjalëve të gjuhës shqipe në tekste është shumë më e madhe
sesa shprehëm më parë.
Mënyra e zgjidhjes së problemit që lind nga paraqitja e mësipërme bëhet duke
marrë në konsideratë ekzistencën e një fjalori dixhital për gjuhën shqipe si dhe zbatimi
mbi të të disa rregullave të cilat bëjnë të mundur gjetjen e lemës së fjalës apo fjalën në
fjalor duke u nisur nga një fjalë e shtjellur që ndodhet në tekst (pra që gjenden në një
rasë, trajtë, numër apo vetë të caktuar).
Pavarësisht ekzistencës apo jo të një fjalori të tillë të gjuhës shqipe, aksesi ndaj saj
i publikut të gjerë është i pamundur. Ekzistenca e fjalorëve të tillë në përpunimin e
gjuhëve të folura është një domosdoshmëri. Për gjuhët e tjera të mëdha ekzistenca e një
fjalori të tillë është një tautologji. Madje gjuhët kanë shtrirë më tej numrin e fjalorëve të
dixhitalizuar në fjalorë sinonimesh, fjalor frazeologjik, fjalor etimologjik etj. Të gjithë
këta fjalorë shërbejnë si mjete bazë për përpunimin e gjuhës së folur. I vetmi fjalor që u
arrit të gjendej në këtë rast, është një dokument në Word i marrë nga skanimi dhe më pas
njohja përmes një procesi OCR e tekstit që ndodhej në dokumentin e skanuar, të Fjalorit
të gjuhës së sotme shqipe. Për rrjedhojë puna filloi me ndërtimin e një fjalori dixhital i
cili të përmbante fjalët dhe shpjegimet e tyre në gjuhën shqipe. Duke qenë se dokumenti
kishte kaluar përmes një procesi OCR, pati probleme të mëdha me pastrimin e tekstit të
njohur. Shpesh herë procesi i njohjes së tekstit nga imazhi, kur teksti ka karaktere
speciale sjell papastërti në tekstin e njohur.
Një tjetër mjet shumë i rëndësishëm në përpunimin e gjuhës natyrore është pasja e
një përmbledhjeje rregullash gramatikore të cilat të mund të zbatohen për njohjen e
korrespondencës së fjalëve të shtjelluara me fjalët në fjalor. Informatizimi i këtij grupi
rregullash bëhet përmes FST-ve (Finite State Transducers – Shndërrues me Gjendje të
Fundme). Në vijim të punimit do të bëhet paraqitje e një FST-je për gjuhën shqipe e cila
duhet të paraqesë pikërisht këtë rast.
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Përsa i përket shqipes së folur, paraqitja e gjuhës shfaqet përmes standardit të saj
dhe dialekteve. Dy dialektet kryesore të gjuhës shqipe, dialekti tosk dhe ai geg, nuk janë
të përfshira në këtë studim. Ky studim merr vetëm parasysh gjuhën shqipe standarde,
pikërisht atë standard të dalë nga Kongresi i Drejtëshkrimit të Gjuhës Shqipe.

1.1.2. Emrat në gjuhën shqipe
“Emër quhet ajo pjesë e ligjëratës që emërton qëniet e gjalla dhe sendet dhe ka
kategori gramatikore si gjinia, numri, rasa, dhe shquarsia.” [35]
Ky është definimi standard i emrit pra ajo çka emri ndryshon është
përputhshmëria sintaksore me pjesët e ndryshme të fjalisë në gjini, numër, rasë apo
shquarsi.
Gjuha shqipe ka tre rasa: mashkullore, femërore dhe asnjëanëse, ku e fundit është
thuajse e papërdorshme. Gjinia është një nga elementët që shfaqet në të dy numrat, si
rrjedhojë është një nga elementët kyç që duhet të identifikohen në një gjuhë. Por gjinia
nuk e vështirëson identifikimin e emrit duke qenë se mbetet e njëjtë në të gjitha numrat,
rasat apo trajtat.
Numri është një element që përgjithësisht i prek të gjithë emrat e përgjithshëm.
Numri shumës mund të merret duke ndryshuar mbaresën ose duke ndryshuar vetë temën
e emrit. (psh. zog – zogj, plak – pleq, natë – net). Ekzistojnë emra të cilat janë vetëm në
një numër (psh në shumës: flokët, pantallonat etj.).
Përgjithësisht lakimi i emrave në gjuhën shqipe ka një sjellje të rregullt bazuar në
4 klasat e lakimit të gjuhës shqipe.
Edhe shquarsia e emrave sjell në vetëvete një vështirësi në identifikimin e temës
së një emri. Në vijim do t‟i referohemi temës së një emri edhe si lema e emrit si dhe
procesit të identifikimit të temës si lematizim.

1.1.3. Numërorët në gjuhën shqipe
Numërorët në gjuhën shqipe ndahen në dy grupe të mëdha: numërorë themelorë
dhe numërorë rreshtorë.
Numërorët rreshtorë tregojnë pozicionimin në një rradhë të caktuar dhe paraqiten
duke ndryshuar format në përshtatje me gjininë, numrin apo rasën e emrit që ato
numërojnë. Këta numërorë janë të nyjëtuar dhe mund të shtjellohen në përshtatje me
objektin e numërimit.
Përkundrazi, numërorët themelorë janë numrat bazë që formojnë sistemin e
numërimit. Këta numra kombinohen me njëri tjetrin në një sistem me bazë dhjetë për të
formuar paraqitjen e të gjitha numrave. Në vijim po paraqesim listën e numërorëve
themelorë bazë por duhet të kemi parasysh se formimi i numërorëve, edhe pse në logjikë
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mund të nisë nga këta numra, në shkrim mund të shfaqet i ndryshëm nga një lidhje
mekanike e tyre. Shpesh herë numërorët mund të paraqiten si fjalë të përngjitura
(pesëqind, dymijë etj.) apo të kombinuara me pjesëzën e (dyzetë e tre).

Figura 1. Fjalor me numërorët bazë në gjuhën shqipe renditur sipas gjatësisë së fjalës

1.1.4. Pjesë të tjera të ligjëratës së gjuhës shqipe
Ligjërata e gjuhës shqipe përmban edhe shumë pjesë të tjera të cilat nuk po
analizohen në vijim. Këto pjesë të ligjëratës, ndryshe nga pjesët e mësipërme, nuk do të
përmendesh shpesh në këtë disertacion, prandaj edhe nuk u pa e nevojshme përfshirja e
tyre këtu.
Pjesët e mbetura të ligjëratës mund të ndahen në dy grupime të mëdha:
i)

Pjesë të shtjellueshme, pra ato pjesë të cilat mund të lakohen,
zgjedhohen e transformohen. Në këtë grup përfshihen emrat (të
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analizuar me detaje më sipër), foljet, mbiemrat, numërorët rreshtorë,
përemrat etj.
ii)

Pjesë të pashtjellueshme, ku mund të futen: numërorët themelorë (të
detajuar më sipër), ndajfoljet, parafjalët, lidhëzat etj.

Studimi i veçantë i të gjitha këtyre grupeve ka një interes të veçantë për
përpunimin e gjuhës natyrore, por rastet që paraqesin edhe më tepër vështirësi janë
sigurisht pjesët e shtjellueshme.

1.1.5. Përpunimi i Gjuhëve Natyrore – përkufizimi
Sipas Manualit të Përpunimit Të Gjuhës Natyrore (Dale R., Moisl H. & Somers
H. - 2000)[36] kjo disiplinë është e ndërthurur me disa disiplina të tjera. Gjithësesi ashtu si
ajo përkufizohet në këtë manual është si një disiplinë “të lidhur me dizenjimin dhe
implementimin e komponenteve efektive të input-it dhe output-it të gjuhëve natyrore për
sistemet kompjuterike”.
Kjo do të thotë se Përpunimi i Gjuhëve Natyrore, referuar në literaturë me
inicialet NLP (për Natural Language Processing), përfshin çdo aspekt të manipulimit të
gjuhëve natyrore të shkruara apo të shprehura (ligjëruara) duke përfshirë këtu nivele të
ndryshme të gjuhës si ato: fonetike, morfologjike, leksikore, sintaksore, semantike, të
diskurit apo pragmatike. Këto janë edhe fushat gjuhësore që Universiteti i Siracuzës
(New York), përcakton si objektiva kompjuterike që mbetet të zgjidhen nga disiplina e
NLP-së.
Po ky Universitet jep edhe një përkufizim tjetër për përpunimin e gjuhës natyrore:
“Përpunimi i Gjuhës Natyrore është një gamë e motivuar teorikisht e teknikave
kompjuterike për analizimin dhe përfaqësimin e teksteve të krijuara natyralisht në një ose
më shumë nivele të analizaës linguistike me qëllimin për të arritur përpunim gjuhësor të
ngjashëm me atë njerëzor për një gamë detyrash apo aplikimesh.”[37]
Sipas IBM Research[38] disa nga fushat e aplikimi të Përpunimit të Gjuhëve
Natyrore janë: Përpunimi i Ligjëratës, Përkthimi nga Makina, Përgjigjja e Pyetjeve,
Sisteme Dialogu Interaktivë, Gërmimi i Tekstit dhe Nxjerrja e Informacionit, Kuptimi
dhe Gjenerimi i Gjuhës Natyrore, Nxjerrja e Informacionit, Përmbledhja Automatike e
Tekstit etj.
Në vijim do të paraqesim teorikisht dhe praktikisht disa analiza dhe aplikime mbi
përpunimin e gjuhëve natyrore në gjuhën shqipe. Problemet e zgjidhura këtu janë vërtet
disa nga hapat bazë që duhen kryer në përpunimet e të gjitha gjuhëve natyrore.
Duke qenë se Gjuhët Natyrore janë të ndryshme nga njëra – tjetra, zgjidhja e
problemeve është specifike për secilën gjuhë, ndonëse parimet bazë mund të jenë të njëjta
për disa grupe gjuhësh. Megjithatë, gjatë trajtimit të këtij disertacioni, jam përpjekur të
paraqes disa teknika të reja, të papërdorura apo paregjistruara më parë, të cilat tentojnë të
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thjeshtojnë përpunimin dhe të japin një zgjidhje më të mirë të problemit (në përputhje me
specifikat e gjuhës shqipe).
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2. Kapitulli 2: Përmbledhje teorike
2.1.

Njohja e Gjuhës së Folur shqipe

2.1.1. Metoda Përmes Modelit të Fshehtë të Markovit
Metoda e Njohjes së Gjuhës së Folur përmes Modelit të Fshehtë të Markovit
(HMM) është mënyra më e përdorur deri më sot në Njohjen e Gjuhës së Folur. Origjina e
kësaj metode lidhet me njohjen e forcës së tërmeteve apo shpërthimeve duke u nisur nga
jehona e valëve që ato lënë pas[6]. Gjithsesi përdorimi më i gjerë i saj sot është në
klasifikimin e valëve zanore të prodhuara gjatë procesit të të folurit. Ky proces i njohur si
Njohje e Ligjëratës ose Njohje e Gjuhës së Folur është sot për sot një nga detyrat më të
vështira të informatikës. Dëshira dhe nevoja për shkrimin simultan të tekstit të folur
lidhet me një proces psikologjik të vetë njeriut e cila është gjurmëzimi përmes shkrimit i
ekzistencës së tij.
Në vijim po përfshihet një paraqitje e Modelit të Fshehtë të Markovit[4], [5].

2.1.2. Procesi i njohjes së gjuhës së folur
Procesi i njohjes së gjuhë së folur është një prej proceseve më të vështira për t‟u
kalkuluar nga ana informatike. Ndryshe nga aparati i dëgjimit të njeriut i cili i njeh mjaft
mirë tingujt nëse ata janë shqiptuar qartë dhe nuk ka zhurma në mjedisin përreth, procesi
i informatizuar i njohjes së fjalëve të folura vazhdon të mbetet një problem i pazgjidhur
plotësisht. Edhe gjigandët informatikë industrial apo shkencorë vijojnë të provojnë
teknika të reja në përmirësim të njohjes së gjuhë së folur. E megjithatë, edhe pse burimet
dhe fondet nuk u mungojnë këtyre projekteve, rezultatet më të mira janë ende kryesisht të
lidhura me identifikimin e fjalëve specifike. Për identifikimin e tog-fjalëshave apo fjalive
rezultatet ende janë tepër të dobta. Shpesh herë mendohet se ende nuk është gjetur
metoda optimale për të kryer saktë identifikimin e sinjalit zanor. Megjithatë, modeli
akustik i zakonshëm i përdorur në njohësit e zërit është Modeli i Fshehtë i Markovit.
“Modele të tjera janë të mundura, si ato të bazuara në rrjete artificiale neural apo në
ndarjen dinamike të kohës.”[7] Nga ana tjetër duhet pasur parasysh se modeli akustik
është vetëm hallka informatike e trajtimit të zgjidhjes së problemit të njohjes së gjuhës së
folur.
Në fakt procesori akustik rrethohet nga njëra anë nga prodhuesi i sinjalit zanor
dhe nga ana tjetër nga dekoduesi linguistik. Detyra konkrete e procesorit akustik është që
duke përdorur përshkrimin e modelit akustik të krahasojë një përfaqësi të sinjalit hyrës
me një përfaqësi të gjendjeve të regjistruara më parë për të gjetur qasjen e saktë. Në
mënyrë që të merret një përfaqësi e saktë e sinjalit hyrës, metoda më e përdorshme do të
qe ajo e paraqitjes së cepstrum-it të sinjalit. Pikërisht edhe gjetja e këtij cepstrumi quhet
MFCC. Kjo metodë e përdorur fillimisht në aplikime sizmike duket sikur është metoda
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më e saktë për përpunimin e sinjalit zanor. Pikërisht rezultati i kësaj metode do të
analizohet në vijim (rezultati do të qe në rastin e përgjithshëm, një vektor me 39
elementë për secilën nga zgjedhjet e njëpasnjëshme që i bëhen sinjalit – kampionimi i
sinjalit – dhe do të qe paraqitja vektoriale e një subfoni).

Figura 2. Procesi i njohjes së zërit

2.1.3. Modeli i Fshehtë i Markovit dhe përdorimi i tij në modelet
akustike
Forma më e thjeshtë e modeleve të Markovit janë modelet e zinxhirëve të
Markovit, të cilat mund të përdoren për përshkrimin statistikor të simboleve dhe
sekuencave të gjendjeve. “[…] Në të ashtuquajturat modele të fshehta të Markovit
(HMM) koncepti i një sekuence gjendjesh, i cili modelohet statistikisht, zgjerohet me
daljet specifike të gjendjes së modelit.”[8] Nga ky përkufizim i modelit të Markovit
nënkuptohet fakti se ky lidhet ngushtë me një sekuencë gjendjesh rrjedhojë të ngjarjeve të
rastit (mbi të cilat kemi ngritur të dhëna statistikore). Nga ana tjetër duhet pasur parasysh
se informacioni qe vjen nga procesuesi i sinjalit zanor është një varg i panjohur që më
parë duke pasur parasysh se ai varet në mënyrë të drejtpërdrejtë prej folësit. Sigurisht që
folësi kryen jo një proces të thjeshtë rasti por shkronjë pas shkronje ai artikulon një fjalë
që gjendet në fjalor ose një variacion mbi fjalën e fjalorit; si dhe fjalë pas fjale krijon një
rrjedhë logjike të lidhur me semantikën e shprehjes. Fjala vjen nën rrjedhën e disa
nënzërave (subfoneve). Secili nga këto kampionime nënzërash duhet të tregojë se cilën
prej fonemave bazë të gjuhës, e më pas cilën shkronjë – siç ndodh në rastin e gjuhës
shqipe që çdo shkronjë përfaqësohet nga një fonemë duhet përzgjedhur. Procesi është
relativisht i vështirë dhe jo kaq i drejtpërdrejtë dhe gjetja e një modeli të saktë lidhet me
disa algoritme që duhet të veprojnë në grup për të dhënë një rezultat real.
“Ajo që në fund duhet të rezultojë në dalje të këtij Modeli të Fshehtë Markovi do
të qe duke mbështetur rregullat e Bajesit, të kishim si rezultat se sekuenca më e mirë e
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fjalëve është ajo që maksimizon produktin e dy faktorëve, një model gjuhësor të
mëparshëm me një ngjarje rasti akustike.”[9]
Shprehja matematikore e asaj që shprehëm më lart do të qe (ku L është gjithë
fjalori me fjalët dhe O është bashkësia e vrojtimeve të rastit):
W = argmax P(O|W) P(W)
WϵL
Ky më saktësisht është modeli i kanalit me zhurmë. Le të fillojmë dalëngadalë të
shqyrtojmë elementët që marrin pjesë në këtë ekuacion.
Q = q1, q2, … , qn – janë N gjendje të ndryshme (Këto N gjendje të ndryshme jo
domosdoshmërisht përfaqësojnë një shkronjë. Ato përfaqësojnë një subfon ose më saktë e
thënë një pjesëz e sinjalit të përftuar nga një shkronjë. Kjo lidhet me mënyrën e shprehjes
së çdo shkronje si dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë me ndarjen e njëjtë që i bëhet
zinxhirëve të sinjalit që vijnë për fjalët – në frame – ndarje kjo që nuk mund të shmanget
pasi sistemi endë nuk e di a ka shkronja apo thjesht tinguj – klithma – në sinjal.)
A = a11, a12, … , a1n
a21, a22, … , a2n
…
an1, an2, … , ann – janë të gjitha probabilitetet e kalimeve nga një gjendje i në një
gjendje j të tilla që shuma e daljeve nga gjendja i drejt të gjitha gjendjeve j do të qe 1 (pra
probabiliteti të qe 100%).
O = o1, o2, … , oT – T vrojtime të nxjerra nga një fjalor F. Këto do të qenë më saktë
shkronjat e fjalorit fonetik ose fonemat.
B = bi(ot) – janë ato që quhen mundësitë e vrojtimit apo probabilitetet e emetimit të cilat
janë probabilitetet e emetimit të një vrojtimi ot nëse jemi në gjendjen i. Tregon sa është
mundësia që në një frame të caktuar (në frame-in e i-të) të kemi kapur shkronjën oj.
qo, qF – janë statuset fillestare dhe finale të cilat kanë edhe këto një varg brinjësh që
lidhin këto gjendje me secilën prej n gjendjeve (përkatësisht: a01, a02, ... ,a0n dhe aF1, aF2,
... , aFn).
Ishte e nevojshme të ndalonim pak më gjatë në këtë pjesë pasi pikërisht këtyre
akronimeve do tu referohemi vazhdimisht në vijim të këtij punimi. Paragrafët në vijim do
të fillojnë të formësojnë dalë ngadalë si do të bëhej zgjedhja e aij – ve si dhe si do të
zgjidhej shkronjë pas shkronje fjala e saktë deri në fund.
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2.1.4. Algoritmet për trajnimin e Modelit të Fshehtë të Markovit
Vetë Modeli i Fshehtë i Markovit (HMM) nga sa përmendëm më sipër përmban
një numër të madh parametrash të panjohura dhe të papaërcaktuara. Këto parametra
korrelohen me njëri tjetrin dhe krijojnë varësi ku gjetja e disa parametrave do të kërkonte
gjetjen e disa parametrave të tjerë ku vetë këta të fundit do të kërkonin gjetjen e
parametrave të mëparshëm e kështu me rradhë. Në fund të fundit duket sikur jemi në një
cikël të mbyllur ku ndërvarësia e bën të pamundur llogaritjen e elementeve. Zgjidhja në
këtë rast do të ishte pak më e veçantë dhe do të lidhej më një model trajnimi të
elementeve ku një pjesë e të cilave marrin disa vlera fillestare apriori (sigurisht që kanë
një sens logjik të qartë) dhe më pas duke zbatuar disa algoritma të programimit dinamik
nis dhe bëhet trajnimi i elementëve ku në çdo hap të iteracionit i afrohemi gjithnjë e më
shumë vlerave të kërkuara për zgjidhje. Klasikisht tre janë këto algoritme dhe quhen:
Algoritmi Forward, Algoritmi Viterbi dhe Algoritmi Forward – Backward ose i njohur
ndryshe me emrin Algoritmi Baum – Welsh. Këto tre Algoritme do të zgjidhnin këto tre
probleme bazë (Jurafsky D., Martin J. (2009))[9]:


Problemi 1 (Probabiliteti i ngjarjes): Jepet një HMM λ = (A, B) dhe një sekuencë
vëzhgimesh O, gjeni probabilitetin e ngjarjes P(O|λ).



Problemi 2 (Dekodimi): Pasi jepet një sekuencë O dhe një HMM λ = (A, B), gjeni
sekuencën më të mirë të fshehur Q.



Problemi 3 (Mësimi): Pasi jepet një sekuencë O dhe një bashkësi gjendjesh në
HMM, të mësohen parametrat A dhe B.

Me pak fjalë këto tre probleme do të shtriheshin si: (i) do të na jepte probabilitetin
e të qenit në gjendjen j nëse kemi vëzhguar t vlera të mëparshme, (ii) cila do të qe gjendja
pasardhëse i+1 nëse është kaluar në t gjendjet më të mundshme (shtegu me probabilitet
maksimal) dhe nëse kemi vëzhguar t vlera të mëparshme, (iii) cilat do të qenë
probabilitetet e kalimit gjendje-i në gjendje-j dhe cilat do të qenë probabilitetet e
vëzhgimit të secilës nga shkronjat në t vëzhgimet e mëparshme.

2.1.5. Algoritmi Forward
Algoritmi Forward është algoritmi tipik i cili merret me gjetjen e probabilitetit të
ngjarjes nëse paraprakisht janë dhënë dy të dhëna fillestare: një sekuencë vëzhgimesh si
dhe probabiliteti i kalimit nga një gjendje në një gjendje tjetër. Në momentin që ne
marrim një fjalë në shqyrtim, të themi fjalën “fjalë”, kjo do të qe njësoj sikur të merrnim
një sinjal të vazhduar si rrjedhojë e efektit të një vale zanore. Pra “fjalë” nuk do të qe gjë
tjetër veçse një shfaqje e ngjashme me këtë në figurë:
Gjëja e parë që do t‟i bëhej këtij sinjali do të qe ndarja e tij në nënsegmente të
vogla të barabarta mes tyre të cilat eventualisht në rast se do të transformoheshin përmes
metodave të cepstrumit do të jepnin një vector me 39 vlera secili. Secili nga këta
segmente është i fshehtë për ne sepse ne nuk dimë se ç‟fjalë është thënë paraprakisht. Në
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mënyrë që ne të trajnojmë sistemin parathemi që ky sinjal i përket fjalës “fjalë”. Secili
prej këtyre segmenteve i përket një nënzëri (subfon) pra një pjesë e njërës prej shkronjavë
që i përket fjalës “fjalë” ose një element i midisshëm midis shkronjave. Le të themi që ne
kemi probabilitetin e kalimit nga një subfon në tjetrin (pra nga një gjendje në tjetrën) në
rastin e fjalës së dhënë. Nga ana tjetër kemi një pritshmëri të caktuar që një shkronjë që
gjendet në fillim të fjalës të ketë më shumë mundësi të jetë në nënzërat e parë sesa në ata
të fundit. Pra nënzërat e parë ka më tepër mundësi që të vrojtohen në vrojtimet e para. Si
rrjedhojë ne mund të masim probabilitetin që të vrojtojmë disa ngjarjeve të caktuara nëse
kemi probabilitetet e kalimit mes gjendjeve të njëpasnjëshme si dhe probabilitetet e
vrojtimit të një shkronje të caktuar në një moment të caktuar. Fillimisht probabiliteti që të
kalojmë nga një gjendje në tjetrën (të themi nga shkronja f në atë j) është e njëjtë me
kalimin nga një shkronjë në vetë atë shkronjë (nga shkronja f në f). Më pas këto vlera
mund të trajnohen përmes algoritmit Baum-Welch. Nga ana tjetër mundësia e kalimit të
një vlere tek një vlerë e mëparshme është thuajse 0 (pra në se jemi në shkronjën j nuk do
të kishte kuptim të gjenim në nënzërin e mëpasshëm shkronjën f). Po i njëjti arsyetim do
të vlente edhe për dy shkronja më pas e kështu me rradhë (pra nga shkronja f do të qe
thuajse e pamundur të kalohej në shkronjën a). Si rrjedhojë mund të thuhet që variant më
adapt i HMM-ve të jetë ai Bakis. Në figurën në vijim mund të shihet ky model HMM-je.

Figura 3. Bakis HMM e patrajnuar e fjalës "fjalë"

Në këtë shembull u mor si e mirëqenë që kemi matricën B të probabiliteteve që
një vrojtim i caktuar t‟i përkasë një gjendjeje të caktuar. Po ashtu morëm të mirëqenë
edhe probabilitetin e kalimit mes gjendjeve. Ai që do të trajnonte këto probabilitete do të
qe përdorimi mbi to i algoritmit Baum-Welch i cili çuditërisht ka pikërisht përdorimin e
këtij algoritmi (algoritmit Forward) në trup të tij. Me zgjidhjen e këtij problemi do të
merremi ca më vonë.
Në rastin e këtij algoritmi hapi i përgjithshëm do të qe:
αt(i) = ΣNj=1aijbj(ot-1) αt-1(j), 1 ≤ i ≤ N, 1 ≤ t < T

2.1.6. Algoritmet Viterbi
Algoritmi është mjaft i ngjashëm me algoritmin Forward në disa aspekte. Nga ana
algoritmike, veprimet e kryera janë tepër të ngjashme. Por ndërsa algoritmi Forward
tenton të gjej shumatoren e probabiliteteve në secilën nga vëzhgimet për të gjetur së
fundmi probabilitetin e vëzhgimit të vargut të dhënë nga parametrat e paracaktuara që
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pqrshkruajnë HMM-në, algoritmi Viterbi, i quajtur edhe algoritmi i Dekodimit do të
gjente shtegun që maksimizon mundësinë e vëzhgimit mes vlerave të HMM-së shprehur
këto përmes matricave A dhe B të vlerave të vëzhguara. Pra në rastin e dytë nuk kemi
shumatore por gjetje maksimumesh. Përveç gjetjes së kësaj vlere maksimale gjatë
ekzekutimit të algoritmit Viterbi ky shteg edhe shënjohet. Meqë përmendëm këtu vlerat e
A-së dhe të B-së duhet pasur parasysh se në këtë algoritëm këto vlera furnizohen përmes
zbatimit të kombinuar të algoritmave Forward, Backward dhe Baum-Welch. Për
algoritmin Backward ende nuk është folur por ky si algoritëm nuk ka ndonjë ndryshim të
madh me Forward-in përveçse ecën në të kundërtën e këtij të fundit.

2.1.7. Algoritmi Backward
Mjaft i ngjashëm me algoritmin Forward algoritmi Backward tenton që të gjejë
probabilitetin e ngjarjes së vrojtimeve duke u nisur nga fundi i gjendjeve. Pra:
Probabiliteti Backward β është probabiliteti i vrojtimit të vëzhgimeve prej kohës t+1 deri
në fund, pasi jepet që ne jemi në gjendjen i në kohën t (si dhe pasi jepet automati λ)
(Jurafsky D., Martin J. (2009))[9]:
βt(i) = P(ot+1, ot+2, ..., oF|qt=i, λ)
Formula më sipër e paraqet këtë algoritëm. Nëse do të viheshin pranë e pranë këto
dy algoritme (Forward dhe Backward) do të vihej re se i vetmi ndryshim mes tyre do të
qe ndryshimi i indekseve. Formula e hapit të përgjithshëm të këtij algoritmi është:
βt(i) = ΣNj=1aijbj(ot+1) βt+1(j), 1 ≤ i ≤ N, 1 ≤ t < T
I vetmi interes që do të na lidhte me këtë algoritëm do të qe përdorimi i
mëpasshëmi tij nga algoritmi Baum-Welch i përdorur për gjetjen e vlerave aij dhe bi(ot).

2.1.8. Algoritmi Baum-Welch për trajnimin e sistemit
Secili nga sistemet që mund të ndërtohen në një gjuhë të caktuar mund të jetë i
ndryshëm kundrejt të njëjtit sistem të vendosur në kontekstin e një gjuhe tjetër. Nëse do
të merrnim tog tingullin ey sh e n në anglisht (ation) në të shkruar, ky tog fjalësh është
thuajse i pamundur që të gjendet në fjalë të gjuhës shqipe (kjo mbaresë për fjalët e
ardhura nga gjuha latine në anglisht është i njëjtë me mbaresën im të gjuhës shqipe).
Megjithatë parimet bazë jo vetëm që mbeten të njëjta, por madje mënyra e implementimit
të tyre është tejet e limituar. Si rrjedhojë ajo që do t‟i dallonte mes tyre dy sisteme do të
qe pikërisht trajnimi i veçantë që do të merrej në secilën prej gjuhëve. Nëse do të
merrnim si objektiv implementimin e një sistemi për gjuhën shqipe atëherë do të kishim
avantazhet dhe disavantazhet në ndërtimin e një sistemi specifik. Nëse në rastin e gjuhës
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shqipe “parimi themelor i drejtshkrimit Të gjuhës shqipe është parimi fonetik: në
përgjithësi fjalët dhe pjesët e tyre të kuptimshme shkruhen ashtu siç shqiptohen në
ligjërimin letrar”[10] dhe ky do të qe një avantazh sepse nuk do të kishim problemet e
mëdha të kërkimit të fjalëve në fjalor ose që të gjenim shkrimin e saktë të fjalës, nga ana
tjetër fjalët janë vështirë të kontrollueshme në fjalor sepse gjuha shqipe ka gramatikë
mjaft të vështirë e cila e bën të pamundur identifikimin e një fjale në fjalor pa pasur
mekanizma transformimi gramatikor (siç janë FST-të). Gjithashtu një problem në
përdorimin e aplikimeve të shpeshta do të lidhej me faktin e ekzistencës së fonemave
thuajse unike të gjuhës shqipe (si gj dhe q) të cilat duke mos qenë pjesë e korpusit të
gjuhëve gjermanike apo atyre latine nuk janë pjesë e alfabetit standard fonetik ARPAbet.
Algoritmi në vijim, është Algoritmi Baum-Welch, një rast i veçant i algoritmit
Pritshmëri – Maksimizim. Ky është algoritmi më i përdorshëm për trajnimin e modeleve
e megjithatë nuk është i vetmi. Rrjetat neurale bëjnë të mundur një modelim alternativ të
të njëjtit sistem megjithatë rrjetat neurale janë përdorur shumë rrallë në krahasim me
modelin e propozuar në këtë artikull.
Algoritmi Baum-Welch përbëhet nga dy pjesë, pritshmëria dhe maksimizimi të
cilat janë paraqitur edhe në figurat në vijim. Megjithatë duke pasur parasysh që algoritmi
Baum-Welch bën trajnimin e modelit duke gjeneruar të dhëna gjithmonë e më të sakta të
matricave A dhe B të përmendura më parë (siç u përmend edhe në problemin e 3-të të
parashtruar më sipër), vetëkuptohet që vlerat e matricave A dhe B duhet të inciliazohen
me disa vlera fillestare të cilat do të mund të jepnin një ndihmesë në rezultatet sa më të
sakta të këtyre matricave. Në figurat në vijim paraqitet një model i implementimit të
algoritmit Baum-Welch. Figura e parë paraqet pjesën e pritshmërisë dhe figura tjetër
paraqet pjesën e maksimizimit. Në këtë implementim, pjesa e pritshmërisë lidhet me
ekzekutimin e kodit një numër herësh të paracaktuar nga përdoruesi. Shpesh herë
vendoset një vlerë gabimi ε e cila është diferenca maksimale e lejueshme midis vlerave të
njëpasnjëshme të elementeve të matricave i cili përcakton edhe numrin e herëve që ky
kod do të ekzekutohet. Matricat A dhe B janë konvergjojnë në vlerat përfundimtare dhe
nuk ka rrezik që distance ε të rritet.
Nga ana tjetër në dy figurat e fundit paraqitet modeli i inicilializimit të matricave
A dhe B. Në rastin e matricës A inicializimi është tepër i thjeshtë. Duke u nisur nga
modeli Bakis i paraqitur më sipër, që është edhe rasti më efektiv sipas të cilit një shkronjë
në një varg të paracaktuar karakteresh (duke qenë se modeli përdoret për trajnim – pra
njihet nga njëra anë vargu hyrës i vëzhgimeve dhe nga ana tjetër është caktuar fjala apo
grupi i fjalëve që po lexohen) ka vetëm dy mundësi me probabilitet të njëjtë vëzhgimi për
të vijuar në vëzhgimin e ardhshëm që është ose rivrojtimi i të njëjtit karakter ose i
karakterit pasardhës të fjalës (pra secila me probabilitet 50%). Nga ana tjetër bëhet
inicializimi i matricës B duke u nisur nga Modeli i Përzier Gaussian (GMM).
Modeli i përzier Gausian paraqitet përmes kësaj formule:
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bj(ot) = ΠDd=1 exp(-(otd-μjd)2/2σjd2)/√(2πσjd2)
Me μ është shënuar mesatarja dhe me σ dispersioni i elementeve të vrojtuara, pra
të ardhura nga përpunimi i mëparshëm MFCC. Të dyja këto veprime kryhen mbi grupin
prej 12 - 39 elementesh të ardhura nga faza e procesorit të sinjalit dhe paraqesin tiparet e
ekstraktit të sinjalit zanor të një frame-i të caktuar.

2.2.

Metoda e Njohjes përmes Rrjetave Neurale

Inteligjenca Artificiale, në një prej disiplinave të saj, pikërisht atë të Rrjetave
Neurale, përshkruan një mënyrë të veçantë të paraqitjes së të mësuarit të makinës duke
imituar procesin natyror të saj ashtu si ajo kryhet nga njeriu. Meqenëse procesi i të
mësuarit tek njeriu është një proces biologjik dinamik i lidhur në mënyrë të drejtpërdrejtë
me kalimin e informacionit përmes disa qelizave neurale të quajtura neurone, pikërisht
kështu do të quhen dhe funksionojnë edhe në Inteligjencën Artificiale njësitë minimale të
ruajtjes dhe përcimit të informacionit. Këto “neurone”, që nga ana informatike paraqiten
përgjithësisht si modele matricore, ku neuronet në hyrje dhe në dalje nuk janë gjë tjetër
veçse kulmet në dimensione të matricave dhe vetë matricat ruajnë pesha që tregojnë
koeficientët e përcimit të informacionit mes dy neuroneve. Ky proces nga ana biologjike
është transmetimi i informacionit në hapësirën sinaptike mes dy qelizave. Hapësira
sinaptike është një hapësirë që ndodhet mes dy neuroneve dhe i ndan fizikisht këto dy
njësi duke e bërë të pamundur përçimin e informacionit kur nuk ka ngacmim. Në
momentin e ndodhjes së ngacmimit, prodhohen disa lëndë nga neuroni dhënës të cilët
quhen neuro-transmetues që kalojnë hapësirën sinaptike dhe ngacmojnë neuronin marrës
nga ana tjetër e kësaj hapësire. I gjithë ky proces simulohet nga ana informatike duke
përcaktuar në qelizat e matricave koeficientë të cilët paraqesin peshën me të cilën do të
shumëzohej informacioni për të kaluar nga neuroni A drejt neuronit B.
Në vijim po japim një qasje krahasimore mes paraqitjeve të ndryshme të rrjeteve
neurale, modeleve të ndryshme të ndërtimit të tyre, me qëllim zgjedhjen e modelit më të
mirë për ndërtimin e një makine për njohjen e gjuhës së folur. Ky trajtim krahasimor u
paraqit edhe në artikullin (Qirici O., Qirici R. (2013)).[13]

2.2.1. Multilayer Perceptron (Perceptroni me shumë shtresa)
Modeli i parë dhe më i vjetër i ndërtuar në rrjetat neurale është ai që quhet
Multilayer Perceptron. Ky model rrjete është një graf aciklik i fundëm me tre shtresa të
përcaktuara përkatësisht si: Shtresa Hyrëse (Input), Shtresa Dalëse (Output) dhe Shtresa e
Fshehur. Shtresa e Fshehur është një shtresë teorike sepse në të vërtetë numri i shtresave
të fshehura nën këtë shtresë mund të jetë më tepër sesa një. Madje ekziston edhe një
model i perceptronit me shumë shtesa ku të mungojë tërësisht shtresa e mesit. Principi
bazë i këtij modeli rrjetash neurale është që dalja e shtesës së i-të të shërbejë si hyrje për
shtesën e (i+1)-të. Për këtë arsye edhe modeli përdoret për detyra të shumta të lidhura me
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disiplina të ndryshme të inteligjencës artificiale mes të cilave edhe Njohja e Ligjëratës.
Figura më poshtë paraqet një model grafik konceptual të Perceptronit me shumë shtresa.
Në vijim Perceptronit me shume shtresa po i referohemi me akronimin MLP.

OUTPUT LAYER

INPUT LAYER

HIDDEN LAYER
Figura 4. Modeli Konceptual i Perecptronit me shumë shtresa

Pjesa më e madhe e MLP-ve ka si strukturë lidhëse atë ku secili nga neuronet e
një shtese lidhen në mënyrë të plotë me të gjithë neuronet e shtresave pasardhëse.
Vështirësia e llogaritjes së këtij rrjeti shtohet prej numrit të madh të lidhjeve. Çdo lidhje
mes dy neuroneve merr një peshë mes numrave 0 dhe 1. Këto pesha përfaqësojnë
mundësinë në sistem të rrjedhjes së informacionit nga neuroni i përparëm tek ai i
mëpasshëm (pra mes dy neuroneve në shtresa të njëpasnjëshme ose mes dy neuroneve në
nënshtresa fqinje). Shuma e koeficientëve të nisura nga një shtresë duhet të jetë 1 sepse
informacioni mund të kalojë në vetëm një prej nyjeve të nivelit tjetër në mënyrë që
sistemi të jetë i plotë.
Algoritmi back-propagation është algoritmi më i përdorur në rrjetat neurale për
trajnimin. Procesi i trajnimit është çelësi kyç në zgjidhjen e çdo problemi të lidhur me
mësimin e makinës. Një makinë e mësuar me algoritmin e duhur do të performojë më
lartë në identifikimin e informacionit të saktë. Veç arkitekturës së rrjetave neurale,
algoritmi i të mësuarit është një prej pikave që rishikohen më shpesh për përmirësime të
mundshme në rrjetet neurale. Duke shmangur një shpjegim më të detajuar të këtij
algoritmi, meqenëse ky u përmend edhe në paragrafin e mëparshëm, do të thoshim se
rregullon peshën që bashkon dy neurone të shtresave të njëpasnjëshme duke modifikuar
pesha në drejtim të kundërt të rrjedhjes së informacionit. Duke shmangur në këtë moment
interpretimin matematikor dhe duke marrë parasysh faktin se ky algoritëm është tepër
intuitiv në vijim po tregojmë në vija të përgjithshme mënyrën sesi algoritmi funksionon.
Kur kemi një informacion hyrës në Neuronet Input, duke zgjedhur në mënyrë
rastësore peshat që lidhin këto neurone me ato Output mund të gjenerojmë një rezultat
final përgjithësisht të gabuar. Algoritmi krahason rezultatin e prodhuar nga ky rrjet dhe
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duke pasur që në fillim rezultatin e pritur të neuroneve dalëse mund të kalkulojë gabimin
e prodhuar gjatë këtij transformimi. Më pas ky gabim do të përhapet pas drejt neuroneve
hyrës duke mos lejuar më pasjen e një gabimi të tillë për informacion hyrës të këtij lloji. I
njëjti proces mund të kryhet për të gjitha grupet e motiveve (pattern) të përdorshëm si
informacione hyrëse.
Në këtë mënyrë procesi i të mësuarit është i lidhur ngushtë me shembujt që do t‟i
ofroheshin sistemit dhe mënyrës së ndryshme të mbledhjes së këtyre shembujve. Shpesh
herë sistemi ka vështirësi në fazën e trajnimit sepse jo gjithnjë është e lehtë dhënia e një
rezultati të saktë dalës për një hyrje të caktuar. Duke marrë si shembull rastin e Njohjes
së Ligjëratës ky proces është mjaft i vështirë sepse syri i njeriut nuk arrin dot të dallojë
shkronjën e paraqitur përmes fluktuacioneve të një vale zanore. Një tjetër problem është
edhe numri i nënshtresave që ndodhen në shtresën e fshehur. Metodat e përdorura për
zgjedhjen e numrit të nënshtresave në shtresën e fshehur janë totalisht empirike. Ato
mbështeten në rezultate eksperimentale shpesh herë në kontradiktë më njëra-tjetrën. Një
zgjedhje e gabuar e numrit të tyre do të qe fatale për sistemin pasi do ta rriste në mënyrë
drastike kompleksitetin e trajnimit të sistemit si dhe kohën që do t‟i duhej këtij procesi
për të përfunduar.Një tjetër problem që lidhet me zgjedhjen totalisht empirike në rrjetat
neurale është i ashtuquajturi raport i të mësuarit (learning rate). Ky koeficient
shumëzohet me vlerën e ndryshimit për të dhënë shpejtësi të ndryshme të ndryshimit të
vlerave në secilin prej iteracioneve të trajnimit. Një zgjedhje e gabuar e këtij raporti, që
është një numër mes 0 dhe 1, do të rezultonte në gjetjen e një minimumi lokal ose në
zgjatjen e kohës (pra numrit të iteracioneve) që duhen për një konvergjencë optimale të
sistemit. Gjithsesi ky raport përdoret edhe nga sisteme të tjera dhe mbetet po empirik. Për
vlerat e përdorura prej nesh do të flasim më pas gjatë procesit të trajnimit të rrjetit tonë
neural.
Siç u shpjegua edhe më sipër, Algoritmi Backpropagation është një algoritëm
trajnimi me supervizim. Edhe pse tepër i përdorur në Njohjen e Ligjëratës, kërkuesit kanë
kohë që provojnë të përmirësojnë apo ndërrojnë këtë algoritëm. Modeli më i suksesshëm
i MLP është ai mix me Modelin e Fshehtë të Markovit (HMM) [16] i cili mund të arrijë një
raport suksesi rreth 70%. Edhe pse kjo përqindje mund të konsiderohet e mirë, për shkak
të përdorimit të Algoritmit Backpropagation koha që i duhet sistemit për t‟u trajnuar
është tepër e madhe për t‟u konsideruar normale në rastin e Njohjes së Ligjëratës.

2.2.2. Rrjeti Neural i Përsëritur - Recurrent Neural Networks
(RNN)
Një rrjet i përsëritur është një rrjet neural me lidhje prapavepruese.[14] Sipas Mike
Shusterit [19] ka disa lloje të ndryshme Rrjetash Neurale të Përsëritura të cilat ndryshojnë
specifikisht në të dhënat hyrëse si: RNN i Thjeshtë, RNN Njëdrejtimor (URNN) i cili
është i përbërë nga dy nëngrupe: Forward RNN me Vonesë dhe Backward RNN me
Vonesë, si edhe RNN Dydrejtimor (BRNN). Siç mund të vihet re të gjithë këto grupe që
në emër paraqesin të ndryshme nga njëra – tjetra algoritmin e trajnimit të përdorur si dhe
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faktin nëse të dhënat hyrëse përmbajnë shembuj nga shembujt e postuara gjatë studimit të
sinjalit. RNN-të janë një zgjidhje alternative mbështetur mbi trajnimin e supervizuar në
problemet e Njohjes së Motivit (Pattern Recognition). Gjithashtu në Njohjen e Ligjëratës
dhe të zërit ka rezultate më të mira dhe rritje në përqindjen e njohjes krahasuar me MLPin.[23] Ideja kryesore pas RNN-ve është që të mos përdorë vetëm kornizën aktuale por
edhe kornizat e përpunuara më parë (dhe ndonjëherë dhe kornizat që pritet të vijnë më
pas) pë të gjetur qasjen e një kornize me një shkronjë të caktuar.
Një nga aktivitetet kryesore të kryera nga sistemi mbi një rrjetë neurale drejt
njohjes të një motivi specifik është metoda e trajnimit dhe aplikueshmëria e këtij trajnimi.
Siç e shprehëm edhe më sipër, trajnimi i RNN-së është i supervizuar. Kjo mënyrë
trajnimi e ngjashme me atë të përdorur në një MLP përfshin:


mbledhjen e kampionëve të të dhënave nga burime të ndryshme – persona
dhe materiale të ndryshme



identifikimi mes të dhënave (duke qenë se po flitet specifikisht për
Njohjen e Ligjëratës – valët nga regjistrimi i ligjëratës) se cila kornizë i
qaset cilës prej shkronjave



të nisë trajnimi i rrjetit sipas algoritmit të parapërcaktuar nga arkitektura
specifike që përdor modeli RNN i përzgjedhur sipas rastit

OUTPUT LAYER

INPUT LAYER

HIDDEN LAYER
Figura 5. Skema konceptuale e Rrjetit Neural të Përsëritshëm (RNN)

Aktiviteti i mbledhjes së të dhënave është një proces i përbashkët në çdo problem
të mësuari siç e përmendëm edhe më parë gjatë përshkrimit të MLP-së. Përkatësisht
aktiviteti i lidhur me identifikimin e kornizave për bashkësinë e trajnimit është
përgjithësisht një punë sprovuese. Nëse merret në konsideratë se një kornizë merret në
intervale kohore të disa milisekondave, dhe materiali trajnues është në intervalin e disa
orëve, por le të marrim një shembull thjeshtëzues ku materiali zgjat disa minuta, mund të
kalkulohet qartë se duhet të korrespondohen me njëra – tjetrën mijëra dhe dhjetëra mijëra
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korniza me shkronjën përkatëse të cilave ato u përkasin. Ky proces mund të bëhet
manualisht por duke marrë parasysh numrin e madh të gabimeve që mund të kryhen gjatë
përqasjes duke pasur parasysh atë që thamë edhe më sipër, që syri i njeriut nuk arrin të
dallojë qartë ndryshimet në kreshtat e valëve të ndryshme, sidomos atyre zanore, të
përbëra nga disa qindra kreshta në vetëm një frame, Shuster M. [19] sugjeron se mund të
përdoret “një tjetër Njohës i Ligjëratës”. Kjo zgjidhje na con në një spirale ciklike. Pra,
për të pasur një Njohës më të mirë Ligjërate duhet paraprakisht të kemi një Njohës të
mirë Ligjërate, përndryshme duhet të mbështetemi në përqasjen e saktë të sinjalit dhe
transkriptit të tij në mënyra manuale.

2.2.3. Hartat Vetë-Organizuese (Self-Organizing Maps – SOMs)

.
.
.
.
.
.

Hartat Vetë-Organizuese, apo SOM-të, janë një kategori rrjetesh neurale që
përdoren shumë në procesin e njohjes së motivit. Ky algoritëm ka një veçanti në
krahasim me dy rrjetet neurale të përmendur më sipër. Proçesi i tij i të mësuarit bëhet pa
supervizim.

INPUT LAYER

.
.
.
.
.

OUTPUT LAYER

Figura 6. Skema konceptuale e Hartave Vetë-Organizuese

SOM-të funksionojnë në mënyrë tjetër nga rrjetet neuralë feedforward. Ndërsa
përgjithësisht një rrjet neural përfshin një shtresë të fshehur në skicën e arkitekturës së tij,
SOM-të nuk e kanë këtë shtresë e cila i bën ato më të lehta sesa rrjetet e tjera. [17]
Një SOM gjithashtu ndryshon në hyrje dhe dalje nga rrjetet e tjera neurale. Përsa i
përket hyrjes, SOM-të ushqehen me pjesë informacioni të ardhura prej një procesi të
mbledhjes së të dhënave, i cili në rastin e Njohjes së Ligjëratës do të qe prodhimi i
Aparatit Vokal Njerëzor. Duke qenë se sinjali i prodhuar është i vazhduar, fillimisht ai
duhet të kuantizohet. Më pas rezultati i kuantizuar do të procesohet duke përftuar disa
koefiçientë karakteristikë ku më të njohurit prej të cilëve quhen MFCC dhe LFCC. Në
rastin e Njohjes së Ligjëratës, në varësi të metodës që përdoret për të procesuar mesazhin,
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siç u përmend edhe më parë, hyrja mund të ketë një numër të ndryshëm neuronesh në
mbështetje të informacionit në hyrje. Gjatë prodhimit të koefiçientëve MFCC, numri i
koefiçientëve të prodhuar për çdo njësi kohore është përgjithësisht 12, 13 ose 39. Në
varësi të këtij numri edhe numri i neuroneve në shtresën hyrëse do të jetë 12, 13 apo 39
përkatësisht. Në rastin e këtij dizertacioni, për të ulur kompleksitetin e informacionit
hyrës, numri i neuroneve në hyrje do të jetë 12.
Në shtresën dalëse sistemi duhet të ketë aq neurone sa është edhe numri i
mundshëm i rezulateve të ndryshme që mund të marren nga kombinimet e
informacioneve në neuronet hyrëse. Duke qenë se gjuha shqipe ka 36 shkronja dhe po aq
fonema atëherë po 36 duhet të jetë edhe numri i neuroneve në dalje që do të përdoreshin
nga rrjeti neural SOM për zgjidhjen e plotë të problemit të Njohjes së Ligjëratës. Në rast
se do t‟u referoheshim Jurafsky D. dhe Martin J. [D5] “Konfigurimi më i zakonshëm
është të përdoren 3 gjendje HMM: një hyrëse, një e mesme dhe një dalëse. Secili prej
tingujve si rrjedhojë përbëhet nga 3 gjendje emetuese të HMM-së dhe jo nga një i
vetëm.”
Do të qe më e thjeshtë të përdorej e njëjta qasje për zgjedhjen e numrit të
neuroneve në shtresën dalëse të një rrjeti SOM. Kjo do të bënte më të lehtë orientimin e
pjesëve të ndryshme të një foneme të kampionuar me nën-fonema në nyjen e duhur dhe të
mos drejtonte një nënfonemë drejt një nyeje të gabuar në dalje. Në fund të sistemit,
neuronet që ndajnë të njëjtën fonemë mund të ribashkohen në njehsimin e një shkronje të
vetme. Ky model mund të thjeshtësohej duke përcaktuar në mënyrë unike zanoret pasi ato
kanë një sinjal harmonik. Karakteristika e zanoreve gjithashtu mund të merret me nje
kampionim në një interval kohor shumë më të shkurtër se bashkëtingëlloret [15]. Por edhe
kjo qasje paraqet vështirësitë e veta. Së pari, a vërtetohet eksperimentalisht se një sistem
me gjendje për nën-fonema është më efikas se një sistem që njehson një nyje dalëse me
një fonemë. Për këtë do të flasim më vonë. Dhe së dyti rritja e numrit të neuroneve në
shtresën dalëse mund të rrisë së tepërmi vështirësinë në trajnimin e sistemit duke qenë se
numri i nyjeve në dalje ndikon në mënyrë të drejtpërdrejtë në kardinalitetin e shtrimit të
problemit.
Duke qenë se numri i nyjeve në dalje është i madh duhet një bashkësi shumë e
madhe shkronjash (prej mijëra apo dhjetëra mijë) që të trajnojnë në mënyrë të plotë
sistemin. Sphinx – 4 sugjeron që të trajnohet nga zëri i një personi të vetëm për të paktën
1 orë për të bërë të mundur njohjen e komandave dhe kontrolleve zanore dhe 5 orë
material i regjistruar nga 200 folës në rast se duam të kemi Njohje të plotë të Ligjëratës
nga një folës anonim [24].
SOM-të e mbështetura në të dhënat që përdoren për trajnim do të aktivizojnë në
dalje një neuron i cili ka përqasjen më të mirë me motivet e identifikuara nga të dhënat
hyrëse.
Siç u përmend edhe më parë, algoritmi i përdorur për të trajnuar rrjetet SOM është
i pasupervizuar, çka do të thotë që gjatë procesit të trajnimit nuk ka nevojë për mbështetje
njerëzore. Procesi i të mësuarit është i lidhur me një raport të të mësuarit i cili është
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specifik për rrjetet neurale, përfshi edhe SOM-të, dhe që varion në intervalin 0 < k < 1.
Kjo vlerë zgjidhet në mënyrë empirike dhe kryesisht ndodhet mes numrave 0.4 < k < 0.5.
[17]
Më pas kjo vlerë përdoret në procesin e korrektimit të peshave (e cila mund të shtohet
ose hiqet) dhe vlera të caktuara të saj mund të përmirësojnë procesin e njohjes së një
motivi.
SOM ka shumë kohë që po përdoret më sukses në njohjen e shkrimit të dorës [21],
[22]
. Në koncept edhe Njohja e Ligjëratës nuk duhet të ketë tepër ndryshim. Mjafton që në
vend të motiveve të lidhura me diferencat lokale të intensitetit dritor, të vihen ato të
përftuara si rrjedhojë e përpunimit të sinjalit zanor hyrës në koefiçientë si MFCC. Por nga
ana tjetër duhet pasur parasysh edhe fakti se ndërsa rasti i njohjes së shkrimit lidhet me
një paraqitje 2 dimensionale dhe shkalla e papërcaktueshmërisë së një sinjali në këtë
hapësirë është relativisht e vogël, është shumë e vështirë të imagjinohet e njëjta qasje në
një hapësirë 12 dimensionale siç është minimumi i funksionit kur zgjedhim 12
koefiçientë për të në një dritare MFCC. Gjithashtu duhet patur parasysh këtu edhe delta e
madhe e gabimit që vjen nga procesi i prodhimit të MFCC-ve prej kampjonimit të vlerave
të sinjalit zanor.
Siç ka përmendur Kohonen në veprën e tij të mirënjohur [20]: “Përgjithësisht
mbahet sikur SOM formohet mes një procesi të pasupervizuar, dmth. ashtu siç mbahet
tradicionalisht si i pasupervizuar klasifikimi i modelimit klasik të klasterizimit.” Derisa
procesi i mësimit të rrjetit është i pasupervizuar nuk është e nevojshme që kampionet të
jenë të përqasura që në fillim. Pasi sistemi përfundon fazën e trajnimit, mund të
analizohet rezultati dhe të përcaktohen cilat janë klasifikimet e sakta për secilin nga
neuronet e shtresës dalëse (cila nga fonemat lidhet me cilin nga neuronet).
Procesi i trajnimit të pasupervizuar është tepër interesant në rastin e marrë në
shqyrtim sepse shmang punën shtesë që duhet të bëhet për etiketimin e secilës prej
dritareve zanore me një fonemë. Kjo shmang një proces tepër të vështirë dhe të gjatë dhe
rrit ndërtueshmërinë e sistemit edhe për gjuhë si shqipja me një numër jo shumë të madh
folësish. Për më tepër nuk është e nevojshme të ketë një tjetër soft të Njohjes së
Ligjëratës që do të suportonte me procesin e etiketimit.

2.2.4. Trajnimi i Rrjetës SOM
Në vijim po paraqesim parimet bazë të funksionimit të Rrjetave SOM duke
përshkruar modelin matematikor që qëndron në thelb të tij. Ky model matematikor jep
edhe një ide të plotë të mënyrës sesi Hartat SOM vetë-organizohen dhe përse ky proces
nuk ka nevojë për një paraqitje në dalje të rezultatit të dëshirueshëm.
Algoritmi i përdorur për trajnimin e këtij sistemi është mjaft i thjeshtë dhe me pak
hapa. Përkatësisht hapat mund të përmblidhen në: 1) Inicializimi, 2) Kampionimi, 3)
Zgjedhja e neuronit fitues, 4) Përditësimi i ndryshimeve (Δ) dhe 5) Përsëritja e hapave
nga 2 deri në 4 derisa Δ = 0.
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Këto janë edhe hapat bazë që ndjek çdo algoritëm trajnimi. Por ndryshe nga çdo
model tjetër trajnimi, SOM ka një veçanti. Neuronet në rastin e SOM konkurojnë me
njëra-tjetrën për të gjetur një fitues, që është pikërisht neuroni me distancë minimale
euklidiane me nyjet në hyrje.

Figura 7. Skemë funksionale e rrjetës Neurale[58]

Në vijim po shpjegojmë hapat për kryerjen e këtyre veprimeve duke përshkruar
proceset që marrin pjesë në trajnimin e këtij sistemi. Për të kryer këtë, po supozojmë se
kemi një rrjet neural pa shtresë të fshehur, me N nyje në hyrje dhe M nyje në dalje dhe ku
rrjeti është i lidhur në mënyrë të plotë, pra çdo nyje në hyrje lidhet me të gjitha nyjet në
dalje. Shpesh herë këtyre rrjeteve në literaturë ju referohen edhe si Rrjete Kohonen.
Le t‟i numërojmë me i є [1, N] neuronet në hyrje dhe me j є [1, M] neuronet në
dalje. Me wij shënojmë peshat që lidhin neuronin në hyrje Ni me atë në dalje Nj.
1. Inicializimi
Fillimisht inicializohen me vlera të rastësishme peshat wij që lidhin neuronet i
dhe j. Në vijim këto pesha do të përmirësohen vazhdimisht për të arritur në
rezultatet e dëshirueshme.
2. Procesi kompetitiv
Procesi kompetitiv është procesi i konkurimit të neuroneve dalëse për të marrë
rezulatet hyrës. Mënyra si konkurojnë mes njëra tjetrës neuronet dalëse është
duke llogaritur distancën Euklidiane mes nyjeve hyrëse dhe peshave w ij që
tregojnë lidhjen mes gjithë nyjeve hyrëse dhe një nyje dalëse.
dj(x) = ΣDi=1(xi-wji)2
Mes gjithë rezultateve të marra, ai që do të zgjidhej është pikërisht rezultati
me distancë euklidiane më të vogël.
3. Procesi kooperativ
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SOM ka një veçanti në procesin e trajnimit. Përveç neuronit fitues i cili do të
ketë mundësinë të përmirësojë peshat e tij. Peshat nuk do t‟i ndryshojë vetëm
neuroni qëndror, por edhe të gjithë neuronet që janë pranë tij sipas një afërsie
topologjike me neuronin qëndror. Sa më pranë të jetë një neuron me atë që
është fituesi, aq më i madh është ndryshimi. Ky funksion është simetrik dhe
jep një shtrihet gradualisht mbi nyjet.
Tj,I(x) = exp(-S2j,I(x)/2σ2)
σ(t) = σ0 exp(-t/τσ)
4. Procesi adaptiv
Procesi adaptiv është një proces tepër i rëndësishëm i cili tregon masën e
ndryshimit të peshave mes neuroneve të ndryshëm. Edhe ky funksion si ai i
mëparshëm lidhet me një faktor i cili ndryshon me kalimin e kohës. Ky
funksion jep ndryshime bazuar në një transformim kohor i cili ndryshon me
kalimin e kohës. Për më tepër vlera e kalkuluar e Deltas të këtij funksioni do
t‟u aplikohet vlerave të peshave. Në rast se kjo vlerë bëhet 0, algoritmi duhet
të pushojë me iteracionet e tij.
Δwji = η(t) . Tj,I(x)(t) . (xi-wji)
η(t) = η0 exp(-t/τη)
Ky algoritëm është mjaft efektiv dhe ngjan së tepërmi me mënyrën si funksionon
truri i njeriut dhe mbi të gjitha me parimin e ndarjes së informacionit në tru në pjesë të
ndryshme për të ndihmuar me procesin e njohjes dhe të mësuarit.

2.2.5. Krahasimi i modeleve të rrjeteve neurale në aspekt të
Njohjes së Ligjëratës
Nga analiza e mësipërme e rrjeteve neurale del edhe mundësia për t‟i përdorur
këto rrjete në detyra të ndryshme në varësi të mundësive që japin problemet e ndryshme.
Më sipër u analizuan 3 arkitektura të ndryshme të këtyre rrjeteve. Pikërisht këto
arkitektura janë më të përdorshmet në rrjetat neurale. Ajo që më tepër bie në sy nga tre
rrjetat neurale është pikërisht SOM e cila paraqet edhe karakteristika më pranë asaj që
duhet në rastin e Njohjes së Ligjëratës.
Siç u tha edhe më parë SOM paraqet disa avantazhe përsa i përket thjeshtësisë në
ndërtimin dhe konceptimin e saj, apo shpejtësisë së trajnimit dhe njohjes së motivit. SOM
nuk ka përgjithësisht shtresë të fshehur, si rrjedhojë nuk është e nevojshme të studiohet
numri i neuroneve apo numri i nënshtresave që do të duheshin për ngritjen e këtij sistemi.
Kjo do të çonte në uljen e ndjeshme të lidhjeve pra edhe të peshave që do të duhet të
llogariteshin apo ruheshin në rastin e këtyre rrjeteve. Përveç kësaj, rrjetet SOM
performojnë më mirë se MLP duke pasur parasysh se Algoritmi Forward, që përdoret për
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përshtatjen e peshave për një problem të caktuar, performon më mirë kur numri i
shtresave dhe lidhjeve është më i vogël.
Gjithashtu SOM është një rrjet që përdor teknika të trajnimit të pasupervizuar çka
mund të përkthehet në angazhim më të vogël gjatë trajnimit të sistemit, kohë që pjesërisht
do të kthehet gjatë qasjes së rezultatit të marrë me sinjalin në hyrje, dhe trajnim më të
shpejtë si rrjedhojë e numrit më të vogël të neuroneve.
Gjithësesi edhe ky model ka problematikën e vetë si në vijim. Njëri prej tyre është
se edhe pse koha e trajnimit përmirësohet, ende ky proces do të ketë nevojë për një kohë
fizike të konsiderueshme për trajnimin dhe më pas kategorizimin e rezultatit në dalje
sipas hyrjeve të ndryshme të përdorura.
Por ndoshta disavantazhi më i madh i SOM-së është se shpesh herë gjatë
thjeshtëzimit të madh të një sistemi, mbeten shumë pak mekanizma që mund të përdoren
për të ndryshuar sjelljen e tij. I vetmja mekanizëm që përdoret për parametrizimin e një
sistemi SOM është duke vendosur saktë numrin e neuroneve në hyrje dhe në dalje. Në
rast se sistemi nuk performon siç duhet duhet të shpresohet se ndyshimi i kombinimeve të
numrit të nyjeve hyrëse dhe dalëse do të çojë në një rezultat të qendryueshëm. Siç u
përmend edhe më parë, nuk ka një recetë fikse që parashikon sa duhet të jetë numri i
neuroneve në hyrje dhe në dalje që sistemi të jetë optimal. Ka vetëm metoda empirike që
varen nga shembujt specifikë.

2.3.

Koefiçientët MFCC dhe nxjerrja e tyre

Në vijim do të japim një përshkrim të koefiçientëve MFCC i paraqitur edhe në një
artikull përmbledhës shkencor [25].
Duke qenë se koefiçientët MFC do të jenë informacioni hyrës në trajnimin dhe
njohjen e gjuhës së folur, do të përshkruhet në vijim shkurtimisht mënyra e ekstraktimit
të këtyre koefiçientëve.
Prodhimi i MFCC-ve është një proçes i vazhdueshëm që do të shoqërojë procesin
e Njohjes së Ligjëratës dhe do të paraprijë këtë proces duke furnizuar neuronet hyrëse me
një vektor koefiçientësh. Arsyeja e zgjedhjes së modelit MFCC lidhet me ekzistencën e
një numri të limituar teknikash që të mund të ekstraktojnë një vektor karakteristik i cili të
përfaqësojë një dritare të sinjalit zanor : i) MFCC – Koefiçientët Mel-Frequency Cepstral,
ii) PLP – Parashikimi Perceptual Linear, iii) LPC – Koefiçientët Linearë të Parashikimit,
iv) LFCC – Koefiçientët Linearë të Frekuencës Cepstrale etj. Por përsëri me të
përdorshmet mbeten:
“... përtej përdorimit të zakonshëm të spektrave MFCC dhe PLP, nuk ka një tjetër
që të dominojë në komunitetin e kërkimit të identifikimit të përdoruesit.” [26]
Pra nuk ka vend për diskutim të mëtejshëm në lidhje me përdorimin e MFCC
duke qenë se përdorimi i këtyr koefiçientëve është më i përhapuri në komunitetin
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kërkimor – shkencor. Në vijim do të përshkruajmë përpunimin matematikor për nxjerrjen
e këtyre koefiçientëve.

2.3.1. Ekstaktimi i MFCC – parime bazë
Funksionaliteti MFCC është një funksion i cili transformon informacionin në
skedarët apo në buffer-in ku shkruhet leximi i mikrofonit në një vektor vlerash të cilat
mund të furnizojnë neuronet hyrëse të rrjetit neural.
Procesi i ruajtjes së të dhënave në file audio do të fillojë me kampjonimin e
sinjalit i cili është i vazhduar. Të dhënat e ardhura në hyrje (nga mikrofoni) do të
përzgjidhen periodikisht dhe këto vlera do të përfaqësojnë sinjalin në file. Duke pasur
parasysh që sinjalet zanore janë të vazhdueshme, vlerat përpara se të futen në skedarë
duhet të kuantizohen në mënyrë që të përfaqësohen me një vlerë të përafërt që mund të
ruhet me kufizimet që lejon njehsimi informatik. Po e njëjta logjikë vlen edhe nëse të
dhënat nuk ruhen në file por konsumohen në mënyrë të drejtpërdrejtë nga një proces
konsumator.
Përgjithësisht frekuenca e kampionimit të informacionit në file është 44‟100 Hz.
Nga ana tjetër njihet se:
“Pjesa më e madhe e informacionit në ligjëratën njerëzore lëviz në frekuenca nën
10‟000 Hz, kështu që një raport kampionimi prej 20‟000 Hz do të ishte e nevojshme për
saktësi të plotë.” [27]
Pra për Njohjen e Ligjëratës mund të përdoret kampionimi prej 44'100 Hz i cili
është edhe standardi për lexuesit e sotëm të zërit.
Sipas Jurafsky D., dhe Martin J., ekstarktimi i MFCC kalon përmes shtatë etapave
të njohura si: i) Paratheksimi (Preemphasis), ii) Nxjerrja e dritareve (Windowing), iii)
DFT, iv) Mel Filter Bank dhe Log, v) Cepstrum-i, vi) Deltat dhe vii) Energjia.
Autorë të tjerë (si Li T. F. dhe Chang S. C.) e ndajnë Paratheksimin nga procesi i
nxjerrjes së MFCC-ve si një fazë parapregaritore dhe jo si pjesë e ekstraktimit të MFCCve.
Në vijim po vazhdojmë me zbërthimin e këtyre fazave.

2.3.2. Paratheksimi dhe nxjerrja e dritareve
Ideja e paratheksimit është e lidhur me mbledhjen e informacionit në frekuenca
me energji të lartë. Kjo energji është shumë e rëndësishme për identifikimin më të mirë të
fonemave. Paratheksimi mund të specifikohet nga një filtër i rendit të lartë të frekuencës
së lartë dhe mund të paraqitet me formulën:
y[i] = x[i] – α*x[i-1] ku 0.9 ≤ α ≤ 1.0 dhe i ϵ [0, n-1]

[3.1]
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Në rast se do të përdorej në kodim, duke marrë në konsideratë të gjithë
informacionin që disponohet mund të përfshihej në një vektor si smpl[1000000]. Në këtë
rast problemi i paratheksimit do të zgjidhej me një kod të ngjashëm me:
const int a = 0.95;
// mesi i segmentit
for (int i = 1; i < smpl.length; i++)
preemphasis[i] = smpl[i] – a*smpl[i-1];
Në vijim mund të vijohet me procesin e nxjerrjes së dritareve. Procesi i nxjerrjes
së dritareve është kryesisht i lidhur me ndarjen e gjithë bashkësisë të të dhënave të
përzgjedhura në korniza specifike. Madje këto korniza mund të mbivendosen (shmangia e
kornizave është periudha kohore midis dy kornizave të njëpasnjëshme. Duke qenë se
procesi i nxjerrjes së dritareve duhet të përfshijë një numër kornizash gjatë Njohjes së
Ligjëratës, do të qe më mirë që informacioni të ruhet në matrica përpara se të përdoret.
Le të supozojmë se ekzistojnë L kolona në këtë matricë (sigurisht që në këtë rast po
përdoret një vlerë e paracaktuar duke qenë se sistemi nuk e di që më parë gjatësine e
tekstit). Le të jetë një kampion me gjatësi β dhe korniza λ ( 0 ≤ λ < L ) do të kishte si
rezultat :
xλ[i] = x[i + β*λ], i ϵ [0, n-1]

[3.2]

pra nga ana programative, herën e parë duhen marrë β kampionët e parë dhe më pas të
vijohet me shiftim në secilën nga etapat e mëvonshme. Në mënyrë që të zhvillohet një
proces nxjerrjeje të dritares, duhet përdorur edhe një karakteristikë e njohur si forma e
dritares. Ekzistojnë dy forma shumë të përdorshme në dritares që quhen i) forma
drejtkëndore, ii) forma hamming. Në vijim po paraqitet përshkrimi matematik i këtyre
formave:
Drejtkëndor → w[i] = {1 if 0 ≤ i < L, 0 përndryshe}
Hamming

[3.3]

→ w[i] = {0.54 – 0.46 cos (2πi/L) if 0 ≤ i < L, 0 përndryshe} [3.4]

Në vijim përdoret formula:
y[i] = w[i]*s[i] ku s[i] është vlera e sinjalit në kohën i por që u ndryshua gjatë fazës së
paratheksimit:
const double PI = 3.14159;
int L=16;
int Windowing[L] [B] = {0}; // L korniza dhe B kampionime për kornizë
char shape = ‟r‟;
// „r‟ – drejtkëndësh, „h‟ – hamming
lambda = 0;
while (lambda<L){
for (int i = 0; i<B; i++){
if (shape == ‟r‟)
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Windowing[lambda][i] = preemphasis[i + B*lambda];
else
Windowing[lambda][i] = preemphasis[i + B*lambda]*( 0.54 – 0.46 cos
(2*PI*(i+ B*lambda) /L));
}
lambda++;
}

2.3.3. Transformimi Diskretë Furier dhe Cepstrumi
“Mjeti për ekstraktimin e informacionit spektral për bandat me frequenca diskrete
për një kohë diskrete (të kampjonuar) të sinjalit është transformimi diskret Furier ose
DFT” [27]
Procesi DFT do të furnizohet me rezultatet e ardhura nga hapi i mëparshëm (nga
nxjerrja e dritareve) dhe për secilën nga këto dritare do të jepet një numër kompleks i cli
përfaqëson magnitudën dhe fazën e secilit sinjal.
Në mënyrë që të mund të llogaritet DFT për një grup frekuencash, mund të
përdoret formula (për çdo frekuencë n ku n=1, 2, ... , 24):
X[k] = Σi=0N-1 x[i]*e-j2πki/N

[4.1]

Por duke qenë se kjo llogaritje konsumon tepër kohë për t‟u kryer, dhe nga ana
tjetër nxjerrja e koefiçientëve MFCC duhet bërë në minimumin e kohës meqenëse kjo
është thjeshtë një fazë parapregatitore ndërsa vet proçesi i njohjes së fonemës në Njohjen
e Ligjëratës është më kompleks, në rastet kur numri i kampionëve është një vlerë fuqi e
2-shit, mund të përdoret për llogaritje me një performancë tepër të lartë i ashtuquajturi
Transformim i Shpejtë Furier me akronim FFT.
Le të vijojmë me llogaritjen e Cepstrumit. Qëllimisht po anashkalohet për
momentin pika numër (iv) në listën e mësipërme me përshkrimin Mel Filter Bank dhe
Loget për tu kthyer shumë shpejt në këtë pikë.
“Për sinjale kohore diskrete… cepstrumi i një sinjali është inversi i transformimit
Furier në kohë diskrete (IDTFT) i logaritmit të magnitudës të transformimit Furie në
kohë diskrete (DTFT) të sinjalit.” [28]
Dhe për të llogaritur IDTFT (apo siç quhet shkurtimisht shpesh herë IDFT) mund
të përdoret formula në vijim (j përfaqëson pjesën imagjinare të numrit kompleks):
c[n] = Σi=0N-1log( | Σi=0N-1 x[i]*e-j2πni/N | ) e j2πni/N

[4.2]

Në të dyja këto formula, mund të përcaktohet formula e Euler-it:
ejθ = cos θ + j sin θ

[4.3]

e cila do ta transformonte formulën në:
e j2πni/N = cos (2πni/N) + j sin (2πni/N) dhe e j2πni/N = cos (-2πni/N) + j sin (-2πni/N) [4.4]
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Deri në këtë pikë të gjitha literaturat konvergjojnë në të njëjtën pikë përsa i përket
formulave, por formulat e DFT dhe IDFT gjetur më sipër (të marra nga interpretimet e
librit të Jurafsky‟it [27]) janë të ndryshme nga ato të gjendura në librin e Rabiner[28]. Siç
nënvizon Rabiner formula e saktë për llogaritjen e MFCC është:
mfcc[n] = (1/N)* Σi=1Nlog(1/(Σk=LnUn|Vn[k]|2) * Σk=LnUn| Vn[k]*Xm[k]|2 ) cos(2πni/N+
πni/N)
[4.5]
ku Ln, Un janë respektivisht frequencat e poshtme (më e poshtmja) dhe të sipërme (më e
sipërmja) për një frekuencë respektive n. Përsa i përket Vn[k] kjo mund të llogaritet me
formulën:
Vn[k] = 1127 ln (1 + k/700) [4.6]
Llogaritja e mësipërme është hapi i kapërcyer më parë dhe që quhet Mel Filter
Bank dhe Log.
“Një mel është një njësi e kreshtës së sinjalit e përcaktuar në mënyrë të tillë që
çiftet e sinjaleve të cilët janë përherë ekuidistantë në kreshta të ndahen nga një numër i
njëjtë mel-esh.” [29]
Siç u përmend edhe më sipër, ka disa mënyra për të përcaktuar vlerat e MFCC,
secila prej të cilave ka vështirësitë e veta në llogaritje.
Në librin e Jurafsky‟it numri i koefiçientëve mel është përgjithësisht 12 por
implementimet e ndryshme mund të kenë një numër të ndryshëm koefiçientësh.

2.3.4. Deltat dhe Energjia
Nga ekstraktimet e mëparshme u gjetën 12 koefiçientë. Shpesh herë puna e gjetjes
së koefiçientëve ndërpritet këtu. Edhe në studimin tonë modeli MFCC do të përdoret me
12 koefiçientë. Por shpesh herë puna vijon më tej duke shtuar edhe një koefiçient të 13të. Ky koefiçient do të jetë përfaqësues i energjisë në vektorin e koefiçientëve. Për të
kalkuluar këtë koefiçient, gjithnjë sipas Jurafsky D. dhe Martin H. [33] mund të përdoret
formula në vijim:
E = Σi=t1t2 x2[i]

[5.1]

Në përfundim mund të bëhet edhe një llogaritje e fundit për të përcaktuar ato qe
do të quheshin delta dhe delta të dyfishta por që edhe do të përfaqësonin në mënyrë më
specifike shpejtësinë dhe nxitimin e kalimit midis dy kornizave të njëpasnjëshme në të
njëjtën dritare. Për të llogaritur këtë vlerë mund të përdoren 13 koefiçientët Cepstralë një
herë duke bërë diferencën mes tyre dhe më pas duke bërë diferencën e diferencave. (Kur
themi 13 koefiçientët Cepstralë nënkuptojmë që kjo diferencë llogaritet edhe për
energjinë.)
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Për çdo i në segmentin [0, 12], mund të llogaritet ndryshimi përkatës si në
formulat në vijim:
Δ(i) = (mfcc[i+1] - mfcc[i-1]) / 2

[5.2]

Dhe diferenca e diferencave me formulën:
Δ Δ (i) = (Δ (i+1) - Δ (i-1)) / 2

[5.3]

Kornizat janë të lidhura me njëra tjetrën pra korniza e fundit e dritares së
mëparshme do të jetë korniza me index i-1 në dritaren pasardhëse. Korniza e parë në këtë
llogaritje mund të konsiderohet me vlerë 0.

29

3. Kapitulli 3: Metoda e Kërkimit
3.1.

FST dhe Procesi i Lematizimit në Gjuhën Shqipe

3.1.1. FST-të
Gjatë procesimit të Gjuhës së Folur, cilido qoftë problemi që duam të zgjidhim,
njëra nga të dhënat fillestare që duhet të jepen në fillim është ekzistenca e një fjalori. Siç
përmendëm edhe më parë, njëra nga problemet kryesore që lidhet me fjalorë siç është ai i
gjuhës shqipe, është ekzistenca e një numri shumë të madh emrash, përemrash dhe
foljesh, nëse marrim parasysh edhe format e tyre të shtjelluara. Këtu po paraqesim një
trajtim të shprehur edhe më parë në konferencë nga Qirici O. (2012)[32]. Sigurisht që
numri i formave të shtjelluara në raste të tilla është jashtëzakonisht tepër i madh, çka do
të thotë që jo të gjitha fjalët mund të gjenden në fjalor. Pikërisht në rastin e gjuhëve si
gjuha shqipe, përdoret një teknikë e cila provon të prodhojë fjalët e gjuhës duke u bazuar
në një sistem të bazuar në rregulla siç është edhe një FST.
“FST (Finite State Transducer) është një lloj i automatit të fundëm i cili përqas dy grupe
simbolesh.” [33]
Ndërtimi i FST për të gjitha grupet e morfemave të një gjuhe dhe të formave të
ndryshme që ato marrin është një prej problemeve parësore që duhen zgjidhur përpara
ndërtimi të çdo mekanizmi procesimit të gjuhës natyrore. Morfema mund të konsiderohet
si: “njësia më e vogël në një gjuhë të cilës mund t‟i përcaktohet një kuptim, ose ndryshe
si njësia minimale e analizës gramatikore.” [34] Zgjidhja e këtij problemi vendos rregull
brenda elementëve të veçantë të një gjuhe natyrore. Pasja e një numri të madh veçantish
në trajtimin e çdo elementi, rrit kompleksitetin e problemit që kërkojnë zgjidhje në këtë
fushë. Dy janë grupet më të rëndësishme dhe në rastin e gjuhës shqipe kanë vështirësinë
më të madhe në përfaqësimin e tyre në morfema: emrat dhe foljet. Këto dy grupe
përfaqësojnë edhe numrin më të madh të të formave të ndryshme që mund të marrë një
morfemë dhe do të zinin në rast përfshirjeje në fjalor një numër jashtëzakonist të madh.
Në vijim do të adresojmë procesin e trajtimit të emrave si ilustrim i ndërtimit të FST-ve
në gjuhën shqipe. Duhet marrë parasysh se trajtimi i foljeve nuk ndryshon nga trajtimi i
emrave përveç terminologjisë së veçantë që foljet mund të kenë. Parimi bazë i ndërtimit
të FST-ve në të dyja rastet, i propozuar për gjuhën shqipe mbetet i njëjtë.
Emrat shfaqin në formën e prapashtesave numrin, tipin, lakimin e tyre dhe trajtën
në të cilën ato po trajtohen (e shquar apo e pashquar). Gjithashtu mund të shfaqen forma
tepër të ndryshme në rastin kur emrat ndryshojnë edhe temën e tyre. Në rastin e algortmit
që do të propozohet në vijim të gjitha emrat që ndryshojnë temë do të paraqiten në
mënyrë specifike në rregulla të ndara apo njëra nga trajtat përfaqësuese të tyre të
përfshihet në fjalor (rasa emërore e trajtës së pashquar). Ekziston një formë në të cilën
emri paraqitet i nyjëtuar e cila është një trajtë e shkurtër (i, e, të apo së) që paraprin në
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mënyrë të drejtpërdrejtë emrin. Kjo formë e nyjëtuar nuk e vështirëson zgjidhjen e
problemit pasi për të gjitha emrat e nyjëtuar në këtë mënyrë, paraqitet një formë
korresponduese e panyjëtuar e cila është idem me atë të nyjëtuar por pa nyje.
Në rastin e foljeve ndryshimet mbeten të ngjashme por foljet paraqesin disa
karakteristika të tjera nga emrat. Foljet nuk kanë rasë por në vend të saj kanë vetë. Foljet
ashtu si emrat kanë numër i cili është njëjës ose shumës. Foljet kanë zgjedhim i cili jep
përkatësinë e ndryshimit të trajtave të ndryshme në grupe të përbashkëta dhe kjo
përkatësi ndryshon zgjedhimin e grupeve në kohët e ndryshme të foljeve. Foljet kanë
mënyrë, e cila mund të jetë dëftore, lidhore, dëshirore etj. dhe së fundmi edhe trajtë që
mund të jetë veprore ose joveprore. Pavarësisht grupimeve të ndryshme të foljeve nga
emrat edhe në rastin e foljeve kemi ndryshime të formave mbi transformimet e
prapashtesave për të marrë një trajtë të re.
Le të vijojmë me propozimin e algoritmit të ndërtuar prej meje për të paraqitur
pikërisht trajtimin e emrave në procesin e gjetjes se lemës së tyre.
Më parë duhet pasur parasysh ekzistenca e një fjalori të gjatë i cili të përmbajë
specifikisht të gjithë emrat në trajtën e tyre përfaqësuese (rasa emërore e numrit njëjës së
trajtës së pashquar). Identifikimi i emrit do të arrihet duke ndarë temën e tij nga mbaresa.
Ndryshe nga metoda bazë që kryesisht përdor një identifikim karakter për karakter këtu
do të përdoret një metodë që unë po e quaj “përça dhe sundo” e cila do të bëjë të mundur
identifikimin mes karaktereve por edhe vargjeve të karaktereve dhe do të zvogëlojë
kompleksitetin e algoritmit prej O(n) në O(log n).

3.1.2. Zhvillimi i FST-ve Standard
Identifikimi i emrit në formën e gjindshme në fjalor (morfemë) në rast se ai
gjendet në një trajtë të caktuar të shtjellur është një problem bazë për përpunimin e
gjuhëve natyrore. Në vijim po paraqisim ndërtimin e një FST-je e cila do t‟i jepte
zgjidhjen këtij problemi.
Në një rast të përgjithshëm algoritmi do të kontrollonte karakter më karakter
(duke nisur nga e majta në të djathtë duke qenë se mbaresa ndodhet në fund të emrit) çdo
pjesë të emrit në sistem dhe do të zgjidhej prej saj një nënbashkësi më e vogël emrash
nga bashkësia e të gjithë emrave që mund të gjenden në fjalorin bazë. Në momentin që
gjen një karakter i cili nuk gjendet në fjalor, algoritmi kontrollon nëse shkronja e fundit
ku edhe ndodhi ndërprerja, gjendet në një nga rregullat e konvertimit. Në rast se ende
fjala nuk është gjetur, do të kontrollohet nga sistemi shkronja e mëparshme. Algoritmi do
të vijojë me këtë rregull karakter pas karakteri derisa të gjejë një qasje të saktë me një
prej fjalëve në fjalor. Në rast se asnjë rregull nuk e bën të mundur gjetjen e një fjale në
fjalor, atëherë do të ndërpritet algoritmi dhe sistemi do të kthejë përgjigje se “fjala është
shkruar gabim ose fjala nuk gjendet në fjalor”. Gjithsesi nuk është e nevojshme të
kërkohet kaq thellë. Përgjithësisht mbaresa e emrave të gjuhës shqipe nuk ndryshon më
thellë sesa karakteri i tretë nëse nuk ka ndërrim të plotë të temës. Gjithsesi në diskutimet
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e mëparshme u përmend fakti se nëse kemi ndërrim të plotë të temës, kjo fjalë duhet të
gjendet në fjalor. Në mënyrë që të shmangen rastet e përfshirjes së fjalëve në njëra tjetrën
(psh. [të] parëve – parësive) në fjalët që po shqyrtohen duhet të identifikojmë që tema së
bashku me ndryshimet shoqërohet nga një terminator. Në fakt, në gjuhën shqipe tema e
fjalëve ndryshon në kontakt me prapashtesën. Kjo ndodh kryesisht në emrat më të vjetër
të gjuhës shqipe ose barbarizma (emra të ardhura nga gjuhë të huaja).

3.1.3. Zhvillimi i FST-ve duke përdorur metodën “përça dhe
sundo”
Në paragrafin e mëparshëm u dha një ide e përgjithshme sesi mund të ndërtohet
një FST standard në mënyrë që të mund të identifikohet një emër edhe në rastin kur kemi
ndryshime morfologjike të tyre. Kuptohet që gjithçka nga ato që thamë më sipër mund të
përdoret edhe për foljet përveç faktit që mbaresat e emrave kanë në përgjithësi gjatësi më
të shkurtër sesa mbaresat e foljeve. Në vijim do të japim një ide e cila do të ndryshonte
funksionimin standard të një FST-je në mënyrë që të mund të përshpejtonte procesin e
njohjes së lemës. Ideja e parë mbi këtë ndryshim lidhet me përpjekjen e zvogëlimit të
numrit të akseseve në fjalor duke qenë se ky është një proces i cili ecën paralel me
logjikën e kërkimit algoritmik në brendësi të vetë fjalës. Duke qenë se me një FST
standarde kërkimi duhet bërë shkronjë më shkronjë, në rastin më të keq duhen bërë N
kërkesa në fjalor deri në identifikimin e një fjale të vetme të mundshme. Në mënyrë që të
reduktohet numri i kërkesave dhe të kihet një pamje sa më e qartë e fjalëve të mundura në
një kohë sa më të shkurtër, duhet ndryshuar gjatësia e karaktereve që kërkohen gjatë
iteracioneve.
Në këtë pikë duhen renditur disa parakushte. Në mënyrë që të vijojmë me
përshkrimin e algoritmit, duhet më parë të zotërohet një fjalor e cila të përmbajë të gjitha
emrat në rasën emërore, të numrit njëjës të trajtës së pashquar dhe më pas një strukturë e
cila të rendisë në dy kolona formën prej dhe drejt që për ne do të konsiderohet si skedari i
konvertimit. Në vijim paraqitet një pamje e këtij file-i në rastin e emrave të gjuhës shqipe.
Skedari në vijim paraqet konvertimin e temës së emrave. Ky konvertim ashtu si
edhe trajtat e ndryshme të paraqitura në skedarët e tjerë të figurave më sipër, janë nxjerrë
nga unë duke studiuar në veçanti rregullat e gjuhës shqipe. Libri të cilit i referohem për
këtë ekstrakt është libri i Agalli F., viti 2002[35].
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Figura 8. File i konvertimit të temës së emrave

Një tjetër supozim që duhet bërë është se duke qenë që emrat e lidhur me frymorë
të veçantë në gjuhën shqipe ndryshojnë shpesh herë tërësisht formën e tyre, këto emra ose
duhet të përjashtohen nga algoritmi, ose të përfshihen në fjalor apo skedarin e konvertimit
(raste të tilla janë: ka në njëjës – qe në shumës etj.)
Së fundmi nuk duhet lënë pa nënvizuar përpara vijimit me algoritmin se
ndryshimet në temat e emrave ndryshojnë në kontakt të ngushtë me mbaresat dhe jo në
distancë. Ky fenomen lidhet me përmirësimin gjatë viteve të shprehshmërisë së këtyre
formave të shtjellura në funksion të rrjedhshmërisë së gjuhës gjatë standardizimit të
formave gjuhësore.
Tashmë mund të vijohet me paraqitjen e algortimit.
Fillimisht merret fjala dhe mbi të aplikohet metoda “përça dhe sundo”. Do të
krijohen kështu dy pjesë të barabarta për nga gjatësia që mund të quhen: pjesa e majtë
dhe pjesa e djathtë. Kontrollohet me çelës pjesën e majtë në fjalor (LIKE
„PJESA_MAJTË%‟). Rezulati i marrë do të ketë 3 variante të mundshme:


Kthehet një rresht i vetëm (1 rresht) – dhe ky rekord tregon se tema e fjalës që po
kërkohej u gjet duke qenë se ekziston në fjalor vetëm një fjalë që e ka pjesën e saj
fillestare të njëjtë me pjesën në kusht që ne vendosëm dhe që u përftua nga pjesa e
majtë e fjalës së përgjysmuar.



Mund të ketë më tepër se një rezultat (>1 rreshta) – që do të thotë se pjesa e djathtë e
marrë në ndarjen e parë, duhet ndarë përsëri dhe pjesa e saj e majtë duhet të
bashkohet me pjesën e majtë të përftuar nga hapi i mëparshëm në mënyrë që të
krijojmë një çelës të ri kërkimi dhe të riprovohet kundrejt këtij çelësi kërkimi në
bazën e të dhënave.
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Mund të ndodhë të mos kthehet asnjë rresht (=0 rreshta) – e cila na lejon të
supozojmë, duke qenë se nuk marrim parasysh faktin se fjala mund të jetë shkruar
me gabime, ose se tema e fjalës ka ndryshuar, ose është shtuar një prapashtesë dhe
siç duket në kërkimin që ne bëjmë në bazën e të dhënave, fjala çelës përfshin një
pjesë të kësaj mbarese. Mund të ndodhë gjithashtu që njëkohësisht edhe emri të
ndërrojë temë, edhe të kemi në kriter pjesë të mbaresës.

Le të marrim në analizë këtë rast të fundit duke qenë se dy rastet e tjera janë
shumë të qarta. Përderisa nuk është arritur ende në shkronjën e parë të pjesës së majtë të
fjalës dhe nga ana tjetër nuk është gjetur ende përkatësia e fjalës në skedarin e
konvertimit e cila të ketë të njëjtat shkronja me shkronjat e fundit të pjesës së majtë të
mund të shiftojmë në të majtë me një njësi.
Ajo që do të ndodhte në rastin e gjetjes së pjesës fundore të çelsit të kërkimit në
skedarin e konvertimit do të qe zëvendësimi i pjesës së gjetur me krahun tjetër, pra me
pjesën origjinale të këtij transformimi. Më pas mund të kërkohet me pjesën e majtë të
sapo ndryshuar në bazën e të dhënave.


Në rast se gjendet një fjalë e vetme atëherë është gjetur fjala në fjalor.



Në rast se nuk gjejmë asnjë fjalë mund të provojmë të njëjtin transformim por me një
rresht tjetër nga skedari i konvertimeve duke pasur parasysh që një formë finale
mund të merret nga disa forma fillestare të ndryshme dhe anasjelltas. Në rast se nuk
gjejmë një konvertim të tillë apo një konvertim tjetër vazhdojmë me një tjetër shift
në të majtë.
Në rast se gjenden më tepër sesa një fjalë ne marrim vetëm fjalën me gjatësi të njëjtë
me filtrin e kërkimit. Përse do të duhej të bëhej kështu? Në të vërtetë algoritmi ne e
përmendëm edhe më parë se mënyra se ku ndryshon tema është gjatë kontaktit të saj
me mbaresën. Pra në rast se gjetëm një pjesë fillestare të mundshme, kjo do të qe
pjesa fundore e fjalës së kërkuar ndërsa pjesa e parë do të qasej me pjesën e parë të
filtrit. Ka edhe një mënyrë tjetër për ta shpjeguar të njëjtën gjë. Në rast se do të
gjenim një fjalë më të madhe, kjo fjalë do të qe gjetur në disa hapa më parë të
zbatimit të algoritmit “përça e sundo” pra do të gjendej fjala përkatëse që më parë,
pa vajtur në hapin aktual.



Pra u shpjegua më sipër çdo degëzim i mundshëm i algoritmit. Le të sqarojmë në
vijim përmes shembujve atë që u tha më sipër.

3.1.4. Shembuj të algoritmit
Le të nisim me një shembull më të thjeshtë. Të shqyrtojmë fjalën referatet e cila
është rasa kallëzore e shumësit, e trajtës së shquar. Siç e kemi përmendur edhe më parë,
fjala në fjalor është në rasën emërore të njëjësit të trajtës së pashquar. Pra në rastin që po
marrim në shqyrtim kemi një formë të shtjellur të fjalës referat.
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Si hap i parë i algoritmit aplikohet metoda “përça e sundo” e cila e ndan fjalën në
dy pjesë: refe – ratet. Pjesa e majtë e fjalës (pjesa e errësuar) do të përdoret si çelës për të
kërkuar në fjalor për fjalë të mundshme që fillojnë me këto katër shkronja. Kërkimi do të
kthente disa rreshta mes të cilave edhe rreshtat: refene, referat, referent etj. Sipas
algoritmit nëse gjejmë më tepër sesa një rresht duhet riaplikuar edhe një herë metoda
“përça e sundo” duke i shtuar çelësit edhe gjysmën e pjesës së djathtë. Në momentin e
ndarjes fjala do të përbëhej nga tre pjesë: refe – ra – tet. Dy pjesët nga e majta dhe që
janë shënuar me errësim të prodhuara përkatësisht nga ndarja e parë dhe e dytë prëj
aplikimit të metodës “përça dhe sundo” do të bashkohen dhe do të përdoren si çelës
kërkimi në bazën e të dhënave.Në fakt rezulatati i marrë si rrjedhojë e aplikimit të këtij
çelësi (pra fjalës refera) do të na japë si rezultat një rresht të vetëm dhe kjo fjalë është
fjala referat. Kjo është pra edhe fjala që duhet të gjenim në fjalor. Algortimi performoi
mjaft mirë ku në rast se do të kërkonim shkronjë për shkronjë do të duheshin rreth 6
kërkime në bazën e të dhënave, ndërsa tashmë problemi u zgjidh me vetëm dy kërkime
pra 3-herë më shpejt.
Tashmë do të provojmë algortimin ndaj një shembulli më kompleks. Le të
provojmë të zbatojmë algoritmin ndaj një fjale e cila ndryshon si temën ashtu edhe
mbaresë (ose më saktë një kombinim mbaresash). Do të analizojmë fjalën brigjeve e cila
është rasa dhanore e shumësit të trajtës së shquar. Fjalët të cilat ndryshojnë temën janë
ndër fjalët më të përdorura të një gjuhe pasi këto fjalë janë ndër më të vjetrat dhe si
rrjedhojë mund të ruajnë forma arkaike të vetë gjuhës.
“Përgjithësisht, sa më shpesh të formohet një fjalë, aq më e mundshme është të ketë një
trajtë idiosinkratike; kjo ndodh prej një fakti rreth ndryshimit të gjuhës: fjalët tepër të
shpeshta tentojnë të ruajnë formën e tyre edhe nëse fjalët e tjera rreth tyre ndryshojnë në
mënyrë të tillë që të bëhen më të rregullta.” [39]
Le të zbatojmë tani algoritmin mbi këtë fjalë. Fillimisht do të ndajmë fjalën në dy
pjesë sipas metodës “përça e sundo”. Rezulati do të jetë në dy pjesë: bri – gjeve (duke
qenë se gj është një shkronjë e përbërë, në mënyrë që të zbatojmë saktë algoritmin do ta
konsiderojmë këtë si një shkronjë të vetme). Tashmë do të bëhet zgjedhja e fjalëve në
bazën e të dhënave që fillojnë me shkronjat bri e cila është pjesa e majtë e përftuar nga
ndarja e mëparshme. Ky kërkim kthen më tepër sesa një rresht (dmth. bri, bribuallë, bricë
etj.).
Në vijim duhet aplikuar “përça dhe sundo” në segmentin e djathtë. Atëherë do të
kishim këtë konfigurim: bri – gje – ve. Tashmë duhet bashkuar pjesa e majtë me atë të
përftuar në iteracionin e mëparshëm dhe ta përdorim këtë si kyç kërkimi për bazën e të
dhënave. Pas ekzekutimit të kërkimit zbulojmë se në fjalor nuk ka emra që fillojnë me
fjalën brigje. Sipas vijimit të algoritmit duhet kërkuar në skedarin e konvertimit për
ndonjë hyrje që mban në kolonën e ndërrimit një rresht me shkronjën e fundit të pjesës së
majtë të fjalës (në këtë rast shkronja e). Por në skedar nuk ka rreshta që tregojnë ndërrime
me shkronjën e. Në këtë rast do të lëvizim në të majtë me një shkronjë dhe do të
shqyrtojmë tashmë pjesën brigj nëse më këtë pjesë nis ndonjë fjalë në bazën e të dhënave.
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Por edhe në këtë rast nuk ka një rresht në bazën e të dhënave që të kënaqë kushtet e
kërkimit. Si rrjedhojë do të kërkojmë në skedarin e konvertimit për ndonjë rresht që në
kolonën e ndërrimit merr në fund shkronjën gj. Ky skedar ka katër rregulla të tilla që do
të qenë përkatësisht: jeg~igj, ig~igj, eg~egj, eg~igj. Konvertimi i tretë i gjetur mund të
skartohet menjëherë duke pasur parasysh se pjesa fundore e pjesëzës tonë është igj dhe jo
egj. Do të provojmë një për një të tre ndryshimet e mbetura në list nëse gjatë
zëvendësimit të pjesës fundore mund të merret një fjalë në fjalor. Pra fillojmë duke bërë
ndryshimin e parë dhe duke kërkuar me pjesëzën brjeg. Nga përgjigja e marrë del se në
gjuhën shqipe nuk ka emër që fillon me brjeg. Në vijim zbatojmë ndërrimin e dytë dhe
kërkojmë në bazën e të dhënave me pjesëzën brig. Megjithëse marrim dy rreshta në
kthim, asnjë prej këtyre rreshtave nuk ka gjatësi të njëjtë me fjalën brig (brigade,
brigadier) pra brig nuk është një fjalë në fjalor. Tashmë mbetet të provojmë modifikimin
e fundit. Pra, do të kërkojmë në bazën e të dhënave për fjalën breg. Në fakt gjejmë fjalën
breg në bazën e të dhënave edhe pse gjejmë edhe shumë fjalë të tjera më të gjata pasi
kthimi i bazës do të qe: breg, bregabunas, bregalumas, etj. Pra u gjend fjala që pritej të
gjendej.
Në këtë rast algoritmi qe pakëz më i ngadalshëm por edhe në rast se do të kishim
ngritur një FST tradicionale nuk do të kishim një kohë më të mirë ekzekutimi. Gjithsesi
fjala u shkurtua përgjysëm që pas ndarjes së parë.
Pra të dy shembujt e mësipërm treguan saktësi në funksionimin e algoritmit dhe
treguan se nuk ka degëzime të patrajtuara prej këtij algoritmi.

3.1.5. Përfundim i ndërtimit të FST-së
Si përfundim mund të shprehim se ndërtimi i FST-së është një hap i madh përpara
drejt zgjidhjes së problematikave të përpunimit të gjuhës natyrore (NLP). Ky algoritëm
është një domosdoshmëri në të gjitha ato gjuhë të cilat gjatë shtjellimit të formave të
ndryshme të pjesëve të ligjëratës prodhojnë një fjalor mjaft të madh i cili nuk mund të
paraqitet i plotë në një fjalor fizik. Si rrjedhojë FST lejon konsultimin e fjalorit duke
përdorur këtë mekanizëm të shpejtë, të thjeshtë në ndërtim apo testim i cili tejkalon
metodën tradicionale të ndërtimit të FST-ve si një automat. Ndërtimi i kodit duke u nisur
nga algortmi i mësipërm u ndërtua me sukses dhe jep rezulatet tepër të sakta. Sigurisht që
skedarët e konfigurimit duhet të pasurohen me format e parregullta në mënyrë që FST të
ketë sukses total.
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3.2.

Njohja e Ligjëratës

3.2.1. Ligjërata
Procesi njohjes së Ligjëratës është një ndër proceset më të rëndësishme të ditëve
tona. Grupe të shumta kërkimore kudo në botë sot studiojnë problemin e Njohjes në
mënyrë të Drejtpërdrejtë të Ligjëratës, një nevojë kyçe e sistemeve moderne informatike
e njojtur ndryshe edhe si procesi i konvertimit të ligjëratës në tekst të shkruar.
Gjuhë të ndryshme, siç u shpreh edhe me sipër, kanë karakteristika të ndryshme të
cilat afektojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë procesin e përpunimit të gjuhëve natyrore
(NLP). Si rrjedhojë kërkime specifike bëhen për gjuhë të ndryshme në këtë fushë për të
përfshirë apo veçuar karakteristikat e gjuhëve të ndryshme. Në zgjidhjen e këtij problemi
një kontribut të veçantë kanë dhënë studiuesit anglisht folës të cilët e kanë avancuar së
tepërmi rezultatin e njohjes së gjuhës së folur jo vetëm në gjuhën angleze por edhe në
parimet bazë që duhen zbatuar nga studiues të ndryshëm të cilët duan të kërkojnë në këtë
fushë. Një shtytje edhe më të fortë i kanë dhënë kësaj fushe kompanitë private të cilat e
shohin zgjidhjen e këtij problemi si një objekt përfitimi shumash të mëdha. Mes këtyre
kompanive mund të përfshijmë liderët në tregun informatikë si Google, Apple, Microsoft,
Oracle apo kompania Nuance me produktin tashmë të mirënjohur në treg të quajtur
Dragon NaturalSpeaking. Gjithsesi suporti nga këto kompani është i kufizuar në gjuhë.
Specifikisht Dragon NaturalSpeaking sipas burimeve të saj në internet[40] suporton
një produkt në gjuhët: Anglisht, Frëngjisht, Gjermanisht, Italisht, Spanjisht, Holandisht
dhe Japonisht.
Sipas faqes së Apple[41] për produktin e saj Siri për Njohjen e Ligjëratës, gjuhët që
Siri suporton janë: Anglisht (disa dialekte), Spanjisht (disa dialekte), Frëngjisht,
Gjermanisht, Japonisht, Mandarin (Kinezisht), Kantoneze, Italisht, Koreanisht.
Google ofron edhe ai një listë me gjuhë të suportuara për produktin e tij Google
Now, 52 të tilla[42] (deri në qershor 2014), këtu nuk përfshihet gjuha shqipe, por kjo listë
suportohet vetëm për kërkim zanor (kryesisht suport për fjalët e menuve).
Mund të vihet re që në fillim numri i ulët i gjuhëve që suportohen në përgjithësi.
Madje produktet më serioze në këtë fushë, ato që ofrohen me pagesë për shërbime
profesionale si Dragon, suportojnë një numër mjaft të kufizuar gjuhësh ku suporti i tyre
mund të justifikohet vetëm nga një numër i madh blerjesh (gjuhë të cilat kanë një numër
tepër të madh përdoruesish dhe folësit e të cilave kanë një standard të lartë jetese). Nga
ana tjetër, algoritmet e sakta të përdorura për njohjen e gjuhës së folur të këtyre
platformave janë të panjohura. Sekreti industrial jo vetëm nuk i lejon ato që të ndajnë me
njëra-tjetrën informacionin por kjo bëhet pengesë dhe për zhvillime më të vrullshme në
këtë fushë.
Gjithsesi si referencë mund të merret një produkt i mirë dhe open source i cili
jepet pa pagesë dhe përdoret specifikisht nga rishtarët e kërkimeve në njohjen e gjuhës së
folur. Projekti quhet CMU Sphinx (versioni aktual Sphinx-4) dhe është një projekt i
Carnegie Mellon University. Sipas site-it të Sphinx-4 [43] modelet e gjuhëve të gatshme të
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ndërtuara deri më tani për Sphinx-4 janë: Anglisht (disa dialekte), Spanjisht (disa
dialekte), Frëngjisht, Rusisht, Gjermanisht, Holandisht dhe Kinezisht (dialekti Mandarin).

3.2.2. Sphinx-4 dhe CMU Sphinx
Projekti CMU Sphinx është një prej projekteve më të vjetra Open Source e cila
tenton të sjellë problemin e njohjes së gjuhës së folur (Njohjen e Ligjëratës) pranë
zhvilluesit dhe kërkuesit. Sipas informacionit të publikuar nga grupi i punë së Sphinx4[44], thuhet se Sphinx-4: “është dizenjuar së bashku nga CMU Mellon University,
laboratorët e Sun Microsystems, Mitsubishi Electric Research Lab, dhe Hewlett –
Packard Cambridge Research Lab” dhe vazhdon më pas duke shpjeguar se arsyeja e të
shkruarit në Java është që ta bëjë “tepër të lëvizshme”.
Sphinx-4 sipas po të njëjtit burim[45], shpjegon se është ndërtuar duke pasur
parasysh modelin e trajnimit përmes Modelit të Fshehtë të Markovit dhe kjo bëhet e
mundur falë përdorimit të klasave të cilat modelojnë një sistem trajnues të ngjashëm me
atë të shprehur në kapitullin e mësipërm për paraqitjen e HMM-ve.
Mënyra sesi funksionon Sphinx-4 është që duke marrë si të mirëqenë paraqitjen e
modelit të trajnimit dhe më pas të njohjes së ligjëratës, zhvilluesit mbetet të ndërtojnë
vetëm modelet linguistike dhe më pas të merren më trajnimin e gjuhës së tyre specifike.
Sipas kësaj qasjeje do të duhej që në rast se do të ndërtohej një model për gjuhën
shqipe, fillimisht do të duhej të transkriptoheshin të gjitha rregullat sintaksore të gjuhës
dhe si të merreshin këto në një format të përshtatshëm për Sphinx-4 të nisej puna me
trajnimin e modelit.
Në rast se gjuha shqipe do të kishte një trajtë fonetike të ngjashme me ndonjë nga
gjuhët që përmendëm më parë, mund të përdorej i gatshëm të paktën modeli fonetik.
Problematika qëndron në faktin që në rastin e gjuhës shqipe kemi ekzistencën e disa
shkronjave unike si shkronjat q, gj, rr etj. të cilat nuk gjenden në asnjë gjuhë nga ato të
mësipërmet. Për më tepër që numri i shkronjave të përmbajtura nga gjuha shqipe është i
madh dhe do të duhej që të kombinoheshin modele të ndryshme për të dhënë një vlerë sa
më të saktë të gjuhës.
Një tjetër problematikë që do të lidhej sërisht me mospërshtatshmërinë e gjuhës
shqipe me ndonjë model aktual është specifika që ka në të shqiptuar gjuha shqipe (psh.
Shkronja r dhe t është tepër e ndryshme në shqiptimi shqip nga ai në gjuhën angleze.) Në
zgjidhje të mëparshme është tentuar të përdoret modeli i gatshëm i gjuhës angleze për
Sphinx-4 që të përshtatet për gjuhën shqipe duke shtuar në fjalorin standard të Sphinx-4
edhe fjalë të mirëfillta të gjuhës shqipe por të skriptuara sipas alfabetit fonetik të gjuhës
angleze (psh. Fillim të shkruhet Feelim). Përpos numrit tepër të kufizuar të fjalëve që
mund të shprehen në këtë mënyrë ende dhe ekziston mungesa e shkronjave të gjuhës
shqipe që gjuha angleze nuk i ka si shkronjat: c, dh, gj, j, nj, q, rr, x, y.
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Në rastin e trajnimit të sistemit për gjuhën shqipe ekziston përsëri një problem.
Sipas burimeve të Sphinx-4[46] nevojitet si më poshtë përsa i përket trajnimit:
i.

1 orë, vetëm për njohje komandash nga një përdorues

ii.

5 orë regjistrim nga 200 regjistrues, për njohje komandash nga përdorues
të ndryshëm

iii.

10 orë registrim, nga një përdorues për të njohur fjalorin e një përdoruesi

iv.

50 orë regjistrim nga 200 regjistrues për të njohur fjalorin nga përdorues të
ndryshëm

Gjithësesi për saktësinë e njohjes së fjalëve edhe ky soft lë për të dëshiruar dhe
këtu flasim jo për një gjuhë e cila trajnohet rishtazi, por për gjuhën angleze e cila është
gjuha e parë e përdorur për trajnimin e Sphinx–4 madje që në fillim të projektit CMU
Sphinx.
Për të parë saktësinë e funksionimit të kësaj platforme po mbështetemi mbi
artikullin e Lamere P. et al.[47] Ky artikull krahason Sphinx-4 me versionin paraardhës,
Sphinx-3.

Figura 9. Tabela e krahasimit Sphinx-3 dhe Sphinx-4 për Raportin e Gabimeve në Fjalë (WER)

Nga kjo figurë mund të marrim disa përfundime tepër të rëndësishme mes të
cilave do të mund të rendisnim:
i.

Ndryshimet në WER midis Sphinx-3 dhe Sphinx-4 jo gjithnjë vijnë në
përmirësim (duke qenë se WER jep raportin midis fjalëve të gabuara dhe
atyre të testuara zvogëlimi i WER do të jepte përmirësim të rezultatit).

ii.

Raporti i gabimeve është relativisht i madh duke pasur parasysh se me
fjalor të vogël (pra fjalë të kufizuara të rendit të qindshes) marrim midis
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10% - 21% gabim për fjalë teke bazuar në llogaritje shkronjash dhe
trigramash
iii.

Përdorimi i FST rrit së tepërmi saktësinë e modelit

iv.

Një shembull i mirë që tregon suksesin e modelit të ndërtuar është edhe
testimi i sistemit me numra (shifra)

3.3.

Sistemi i propozuar me Rrjetë Neurale

3.3.1. Sisteme ekzistuese për Njohjen e Ligjëratës me rrjeta
Neurale
Edhe rrjetat neurale janë përdorur kohët e fundit si sisteme për njohjen e rrjeteve
neurale. Rrjetet neurale më të përdorura janë ato të thjeshta siç është rasti i Perceptronit
me Shumë Shtresa. Ky lloj rrjetesh neurale përpiqet të zgjidhë problema në mënyrë të
ngjashme me Modelin e Fshehtë të Markovit (HMM). Në vijim po paraqesim disa
sisteme apo propozime për ndërtimin e një modeli të qendrushëm për Njohjen e
Ligjëratës bazuar në rrjetat neurale.
Sipas Dahl G. et al. (2012)[48] përshkruhet një model i ndërtimit të rrjetave neurale
e cila mund të përdoret për të zgjidhur problemin e Njohjes së Ligjëratës. Modeli i
propozuar prej tyre është i ashtuquajturi Deep Neural Network (DMM). Ky lloj rrjeti
neural i paratrajnuar me një sistem HMM jep një lloj sistemi hibrid i cili rrit cilësinë e
përpunimit të HMM-së duke e pastrajnuar në një DMM. Po sipas studiuesve të mësipërm
përmirësimi i saktësisë nga përdorimi i këtij rrjeti neural do të qe 5.8% dhe 9.8%. Po i
njëjti propozim për përdorimin e DMM vjen edhe nga një grup tjetër autorësh, Hinton G.
et al. (2012). Në artikullin e tyre [49] ata propozojnë një model akustik për Njohjen e
Ligjëratës bazuar në DMM.
Ndërtuesi më i suksesshëm i një modeli të tillë mund të konsiderohet kompania
Google dhe produktet e saj të lidhura me Njohjen e Ligjëratës[50]. Google e futi për herë
të parë një sistem i cili përdor rrjetë neurale DNN në vitin 2011 dhe vijon edhe sot e kësaj
dite ta përdorë atë.
Gjithsesi as që mund të krahasohet një trajnim modest i propozuar nga Sphinx-4
në krahasim me propozimin e Google-it. Sipas një artikulli të publikuar nga Google [51]
koha që është përdorur për trajnimin e rrjetit neural mbetet të jetë tepër më e madhe se
disa orë. Artikulli i Google paraqet në rastet e trajnimit për disa gjuhë latine disa dhejtra
orë trajnim. Në vijim po paraqesim një tabelë të marrë nga ky artikull e cila e tregon këtë.
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Figura 10. Tabelë e Google me orët e trajnimit dhe WER për disa gjuhë latine

Pra siç edhe mund të shihet numri i orëve të trajnimit lëviz nga minimalisht 80 orë
në maksimalisht 1490 orë për dialektin Meksikan të gjuhës spanjolle. Problemi gjithmonë
mbetet në faktin se përcaktimi i ligjëratës duhet të ndiqet edhe me transkriptin e tekstit
në mënyrë që të bëhët një qasje një me një midis sinjalit zanor dhe karakterit përkatës
shkronjor.
Mbetet shumë e vështirë për të mos thënë e pamundur ngritja e një pune të tillë
manuale. Gjithësesi mund të ndiqet një rrugë e ndërmjetme për përdorimin e një teksti të
lexuar i cili të jetë edhe i transkriptuar.

3.3.2. Propozim për përdorimin e e-Book-eve (Librave
Elektronikë)
Një shembull tepër i mirë do të qe përdorimi në gjuhën e folur i librave
elektronikë të cilët shpesh herë të prodhuar në cilësi të mirë audio mund të përdoren për
të trajnuar një sistem të tillë. Një sistem i Njohjes së Ligjëratës do të donte një tekst të
lexuar për disa orë nga të paktën një lexues. Sigurisht që një tekst i tillë mund të gjendet
në format audio dhe format të printuar dhe mund të rirregjistrohet leximi i tekstit nga zëra
të ndryshëm. Kjo do të rriste shkallën e lirisë në njohjen e zërave të personave të
ndryshëm.
Tepër i rëndësishëm në regjistrimin e materialit do të qe edhe intonacioni i zërit.
Në mënyrë që të mos ketë probleme në njohjen e zërave të zakonshëm, tonaliteti i leximit
pritet të mos jetë deklamativ apo proklamativ. Intonacioni duhet të mbetet normal dhe
shpejtësia e leximit mesatare. Lexuesi duhet t‟i shqiptojë mirë fjalët dhe të mos shkurtojë
pjesëzat në ligjëratë (psh. të mos heqë ë-të fundore apo të lexojë korrektësisht shkronjën i
dhe të mos e shqiptojë atë si j etj.).
Tepër i rëndësishëm në informacionin trajnues është edhe mjedisi në të cilin bëhet
trajnimi. Për këtë sugjerohet një mjedis pa zhurma, mundësisht një studio regjistrimi.
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Fatkeqësisht, aksesi në këto studio mbetet i kufizuar për komunitetin kërkimor –
shkencor. Sygjerohet që gjatë momentit të trajnimit të ruhet një pozicion i rehatshëm,
meqë lexuesi do të lexojë për një kohë të gjatë. Mikrofona të posatshëm mund të
përdoren gjatë leximit të cilët zvogëlojnë sasinë e zhurmave që hyjnë në sistem.
Duke qenë se numri i librave audio në gjuhën shqipe është jo vetëm tepër i
limituar por thuajse 0, libri i cili u përdor gjatë këtij punimi për mbledhjen e statistikave
është Bibla. Një variant i biblës i cili u zgjodh për temën e kësaj doktorate mund të
gjendet online.[52] Bibla është marrë shpesh herë si tekst referues në Përpunimin e
Gjuhëve Natyrore pasi botohet kryesisht në versione standard dhe ka një përkthim fjalë
për fjalë në gjuhë të ndryshme. Gjithashtu mund të gjenden variante të ndryshme audio
për të njëjtin tekst ç‟ka do ta lehtësonte së tepërmi punën. Sigurisht që bibla ka edhe ajo
probleme të shumta si tekst i përzgjedhur pasi mund të përmbajë dialektalizma,
barbarizma, n-grame jo tipike për gjuhën shqipe që vjen kryesisht nga emrat hebraik që
përdoren apo edhe fjalë arkaike.

3.3.3. Përdorimi i SOM për Njohjen e Ligjëratës
Modeli i propozuar nga unë, siç u tha edhe në kapitullin e mësipërm është
përdorimi i SOM në njohjen e Ligjëratës. Studime të kësaj kategorie janë relativisht të
pakta gjë që e bën edhe punimin të veçantë në metodat e përdorura për Njohjen e
Ligjëratës.
Artikuj mbi SOM në Njohjen e Ligjëratës janë kryesisht artikuj shkencorë dhe
deri më tani nuk është vënë re ndonjë aplikim industrial i tyre. Artikujt kryesisht bëjnë
propozime modelesh dhe e trajtojnë SOM si një hapësirë të paeksploruar më parë dhe me
një potencial të lartë aplikativ në rastin e Njohjes së Ligjëratës [53] [54] [55].
Përsa i përket përdorimit të SOM në njohjen e gjuhës shqipe ky punim është i pari
në këtë fushë. Duke pasur parasysh vështirësitë që hasen në gjuhën shqipe përsa i përket
volumit dhe sidomos volumit që duhet procesuar për një punim dizertacioni nga një
person i vetëm, duket sikur përdorimi i SOM- së e thjeshton mjaft prolemin. Gjithësesi
niveli i vështirësisë në pjesën e post-trajnimit mbetet tepër i lartë.
Në një analizë që ju bë një fragmenti prej 50 faqesh u identifikuan 1433 rrokje të
ndryshme të cilat po i paraqesim në figurën në vijim.

42

Figura 11. Rrokjet e identifikuara me denduri më të madhe sesa 100.

Siç duket edhe nga tabela më sipër puna nuk thjeshtësohet fare. Numri i rrokjeve
specifike është tepër i lartë për të mënjanuar një pjesë të rrokjeve në kurriz të një numri
tjetër rrokjesh.
Shpesh herë, për të shmangur problematikat që vijnë nga volumet e mëdha të të
dhënave dhe për të qëndruar të fokusuar në model dhe zbatimin e modelit, jo në
përpunimin e volumit të madh të të dhënave, merret si shëmbull për Njohjen e Ligjëratës,
njohja e numrave të folur. Sigurisht që njohja e numrave të folur e kufizon së tepërmi
spektrin e problemit dhe na përafron më tepër me rezultatet e krahasueshme dhe të
pëlqyeshme.

3.3.4. Njohja e numrave si shembull i adresimit të Njohjes së
Ligjëratës
Në rastin e njohjes së numrave të folur problemi kufizohet disi dhe konturohet
qartë, por në thelb zgjidhja e problemit nuk ndryshon nga zgjidhja e çdo problematike që
përfshin në tërësi Njohjen e Ligjëratës.
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Fillimisht le të vendosim në shifra problemin e Njohjes së Numrave. Numrat në
rastin e gjuhës shqipe janë të përshkruar në 24 shkronja dhe 35 rrokje. Pra siç duket qartë,
ndonëse nuk ka një zvogëlim të madh të hapësirës shkronjore në rastin e numrave,
hapësira e rrokjeve jo vetëm është zvogëluar ndjeshëm, por është kthyer nga një hapësirë
e pafundme, ose e fundme por vështirësisht e kontrollueshme; në një hapësirë e cila
mund të kontrollohet totalisht. I kufizuar në këtë mënyrë problemi mund të shtrohet në
parim dhe ti jepet një zgjidhje praktike pa pasur të bëjmë me një volum procesimi të
stërmadh e cila automatikisht do ta shmangte vështirësinë teknike në një vështirësi
kohore apo resursesh për zgjidhjen e problemit.
Në vijim do të përpiqemi t‟i japim zgjidhje njohjes së numrave në gjuhën shqipe
apo konvertimit të numrit të lexuar në një numër të shkruar. Zgjidhja që do të hasej në
këtë rast, e ngritur në trajtën e një projekti mbarëkombtar do ta përfshinte edhe gjuhën
shqipe në listën e gjuhëve të procesueshme nga ana zanore apo të konvertueshme nga zë
në tekst.

3.4.

Njohja e Ligjëratës në gjuhën shqipe duke përdorur SOM

3.4.1. Procesimi i zërit dhe nxjerrja e koeficientëve MFCC
Nxjerrja e koeficientëve MFCC, siç u përmend edhe më parë është një nga
elementët më të rëndësishëm të Njohjes së Ligjëratës. Koeficientët MFCC lëvizin si
numër nga 12 në 39 sipas përshkrimit të mësipërm.
Në rastin e simulimit të ndërtuar për këtë punim u përdorën 12 koeficientë MFCC
të marra për një kornizë. Ky numër keoficientësh është parametrik dhe mund të ndryshojë
sipas rastit. Sigurisht, që një ndryshim i numrit të koeficientëve do të duhej të ndryshonte
në vijim të gjitha hapat apo parametrat e përdorura gjatë ndërtimit të zgjidhjes me rrjetë
neurale.
Në mënyrë që të marrim një zgjidhje me 12 koeficientë MFCC, duhet që sinjali
zanor hyrës të ndahet në segmente të njëjta prej një numri fiks kampionimesh. Ky numër
kampionimesh për tu bërë pjesë e llogaritjeve për Inversin e Transformimeve Furier në
Kohë Diskrete (IDTFT) duhet të jetë një nga fuqitë e 2-shit.
Sipas llogaritjeve të bëra dhe eksperimenteve specifike për këtë punim mund të
themi se korniza optimale e cila përmban informacion të mjaftueshëm për identifikimin e
një shkronje do të qe 1024 kampionime për kornizë. Nga ana tjetër çdo kampionim më i
vogël, pra 512 kampionime për kornizë do të jepte një informacion të pamjaftueshëm për
identifikimin e një shkronje. Çdo kampionim më i madh do të rrezikonte të përfshinte më
tepër sesa një karakter në kornizë, gjë që do të vështirësonte në zgjidhjen e problemit.
Sipas kampionimeve të bëra për këtë punim, vlera më e vogël unike për
bashkëtingëlloret duket sikur i përket shkronjave dh dhe d, të dyja pak më të mëdha se
1024 kampionime për të identifikuar në mënyrë empirike shkronjën.
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Figura 12. Sinjali zanor i shkronjës dh

Në rastin e zanoreve mund të merren edhe njësi më të vogla. Në përgjithësi
zanoret kanë një ritëm monoton i cili periodikisht përsëritet në një dritare të caktuar. Në
vijim po japim grafikisht sinjalin për zanoren.

Figura 13. Sinjali i shkronjës a

Me të kuqe në të dy imazhet më sipër janë shënuar disa nënnjësi të cilat grafikisht
duket sikur përsëriten brenda sinjalit të shkronjës. Kjo mund të krijonte përshtypjen se
pikërisht ato pjesëza janë karakteristikat e shkronjave më sipër. Fatkeqësisht kjo nuk
është e vërtetë. Nëse përzgjidhen vetëm pjesët me të kuqe, nga ana zanore nuk kuptohet
se shkronja është pikërisht ajo e supozuara. Prandaj edhe mund të themi se njësitë më të
vogla janë pikërisht ato që janë minimalisht 1024 kampionime për kornizë.
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Trajtimin e nxjerrjes së koefiçientëve MFCC po e kalojmë duke e quajtur të
ezauruar algoritmin nga kapitulli i dytë. Në të vërtetë aplikimi praktik i ekstraktimit të
koefiçientëve nuk ka ndryshim nga ai teorik.
Ndoshta në këtë moment mund të përshkruajmë formatin dixhital të kampionimit
dhe ruajtjes së sinjalit analog zanor në file.

3.4.2. Skedarët WAV për ruajtjen e sinjaleve zanorë
Formati më i thjeshtë i ruajtjes së të dhënave është i ashtuquajturi skedari WAV.
Në këtë skedar ruhen si vlera reale amplitudat e sinjalit gjatë momentit të kampionimit
(përzgjedhjes). Përzgjedhja e sinjalit bëhet në mënyrë periodike nga një pajisje hyrëse (si
mikrofoni) apo edhe nga një regjistrim i brendshëm kompjuterik i cili e kalon një material
që luhet në një moment të caktuar në kompjuter si një sekuencë kampionimesh të
gatshme për t‟u dëgjuar.
Frekuenca e kampionimeve është një parametër tepër i rëndësishëm për
përpunimin e mëvonshëm të skedarit. Kjo sekuencë në rastin e regjistruesve modernë, në
mënyrë standarde, ka frekuencë përzgjedhjeje 44100 kampionime/sek. Gjithësesi formate
të njohura por më rrallë të përdorshme janë edhe 8000, 11025, 16000 apo 22050
kampionime/sek.
Mjaft i rëndësishëm gjatë procesit të regjitrimit të zërit është edhe mënyra sesi ai
do të paraqitet. Duke qenë se amplituda e sinjali përfaqëson një numër rastësor brenda një
intervali numrash realë, atëherë duhet të paraqesim formatin me të cilin ky numër real, i
cili mund të ketë një thellësi të caktuar (numër të caktuar bitesh për t‟u shprehur), do të
shprehej në file. Edhe ky parametër është tepër i rëndësishëm të dihet paraprakisht,
përndryshe mund të pritet sinjali dhe të merret një vlerë më e vogël sesa ajo e duhura.
Thellësitë më të përdorshme për shprehjen e një kampioni të sinjalit janë 8 bit dhe 16 bit.
Në rastin e zgjidhjes të dhënë, kjo vlerë është parametrike por me preferencë 16 bit.
Trajtimi i vlerave pra, do të bëhet duke përdorur numra realë me precizion të dyfishtë
(double).
Një tjetër parametër i rëndësishëm për sistemin është edhe fakti i dëgjimit në 1
kanal apo në 2 kanale. Rëndësia e këtij parametri lidhet me përzgjedhjen e buffer-ave
pasi në një dëgjim me dy kanale buffer-i duhet të ketë një madhësi dy herë më të madhe.
Dy parametrat e fundit të sinjalit mbeten shënjueshmëria dhe lloji fundor. Në
rastin e këtij shembulli, numrat do të merren të pashënjuar dhe duke qenë se Sistemi i
Shfrytëzimit ku janë bërë testimet është Windows, atëherë edhe lloji fundor i regjistrimit
të sinjalit do të jetë Little Endian.
Paraqitja e informacionit në skedar bëhet duke e ruajtur informacionin kampion
për kampion deri në fund të gjithë regjistrimit. Pikërisht informacioni i këtij skedari duhet
të interpretohet nga lexuesi më pas.
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Arsyeja e zgjedhjes së këtij skedari në rastin e simulimit lidhet me thjeshtësinë që
e karakterizon këtë tip skedari. Këtu informacioni ruhet në mënyrë të drejtpërdrejt, pa
ndonjë lloj kompresimi apo modifikimi. Ky format skedari nuk është me pagesa pra
prodhimi apo procesimi i tij mund të bëhet pa ndonjë liçensë të veçantë.
Në rastin e këtij projeti është ndërtuar një Shkrues skedari WAV i cili e ndërton
skedarin në varësi të parametrave që i jepet sistemit së jashtmi si dhe një Lexues skedari
WAV. Rëndësia e lexuesit të skedarit në mënyrë parametrike është tepër e madhe për
sistemin. Lexuesi copëzon informacioni e gjendur në file-in WAV dhe e kalon më pas në
copa prej 1024 kampionësh për të prodhuar koefiçientët MFCC. Vlen të përmendet në
këtë moment se në rastin kur korniza e fundit ka më pak se 1024 kampionë të mbetur,
lexuesi e mbush (padding) kornizën me vlera 0 për të dhënë rezultat vektorin me gjatësi
sa fuqia e 2-shit e cila bën të mundur përdorimin e IDFTF për një procesim më të shpejtë
të sinjalit.

3.4.3. Ndërtimi i rrjetës neurale SOM
Nga sa u përmend edhe më sipër (kapitulli 2), Rrjeta Neurale SOM ka një
arkitekturë mjaft të thjeshtë në krahasim me rrjetat e tjera neurale. Në rastin e një rrjete
neurale SOM mungon shtresa e fshehur si rrjedhojë përdoruesit i mbetet të përcaktojë
vetëm numrin e neuroneve në shtresën hyrëse dhe atë dalëse. Për t‟i dhënë një kuptim
rrjetës neurale, siç u përmend edhe në kapitullin e 2-të mund të imagjinohet problem i
gjetjes së daljes së saktë në rrjetën neurale si një proces klasterizimi. Kjo do të thotë se
gjatë procesit të trajnimit, si pozicionohen pikat në një hapësirë N-Dimensionale (ku N
është numri i neuroneve hyrëse në sistem), bëhet një përafrim i këtyre pikave në klastera,
në grupe të mëdha pikash të tilla që pikat brenda një klasteri janë më pranë njëra tjetrës se
me çdo pikë tjetër të gjendur në një klaster të ndryshëm.
“Klasterizimi: Ndarja e objekteve në rajone homogjene.”[56]
Duke pasur parasysh se koeficientët MFCC si elementë hyrës në sistemin që po
ndërtohet janë 12, mund të konsiderohet se secila prej këtyre 12 vlerave përcakton në
mënyrë të pavarur një nga 12 parametrat përcaktuese të frekuencave karakteristike të
sinjalit, pra i cakton një numër real secilit prej këtyre 12 komponentëve, atëherë hapësira
në të cilën do të shpërndaheshin pikat gjatë trajnimit do të qe 12 dimensionale. Kjo e rrit
së tepërmi hapësirën e pozicionimit të pikave dhe e bën tepër më të vështirë problemin
sesa rastet më të shpeshta të përdorimit të klasterizimit që janë në rastin e Njohjes së
Shkrimit të Dorës.
Gjithësesi problemi i vërtetë qëndron në identifikimin jo të neuroneve në hyrje në
rastin e ndërtimit të SOM por të neuroneve në dalje.
Duke u nisur nga analizat e paraqitura për modelin HMM, shpesh herë për një
karakter të vetëm përcaktohen tre gjendje të ndryshme. Një është gjendja hyrëse në
fonemë (f1), e dyta është faza tranzitore ku korniza ka kapur momentin gjatë së cilës po
zhvillohet ligjërimi i fonemës (f2) dhe së fundmi faza e tretë apo ajo e daljes nga fonema
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ku pregatitet aparati i të folur për shprehjen e karakterit pasardhës (f3). Si rrjedhojë e
kësaj analize do të duhej të ndërtohej një shtresë në dalje për rrjetin SOM i cili të
përfshinte për secilën nga 36 shkronjat e alfabetit shqip nga 3 gjendje, të cilat së fundmi
do të konvergjonin në një fonemë të vetme. Në modelin e ndërtuar u testuan shembuj me
i) 3 * 36 neurone në dalje, me ii) 2 * 36 neurone në dalje dhe iii) 36 neurone në dalje. U
përfshinë përkatësisht edhe 2 neurone që të mblidhnin momentet e heshtjes mes ndarjeve
të neuroneve. Nga rezulatet eksperimantale u vu re se:
i.

në modelin me 3 * 36 shkronja + 2 hapësira = 110 neurone në dalje
rezultati divergjonte.

ii.

në modelin me 2 * 36 shkronja + 2 hapësira = 74 neurone në dalje modeli
gjithashtu divergjonte

iii.

në modelin me 1 * 36 shkronja + 1 hapësirë në dalje, pra 37 neurone
modeli konvergjon në një koeficient gabimi 0.38

Figura 14. Modeli divergjent me 110 neurone dalëse

Duke qenë se për arsye pragmatizmi u ndërtua një model vetëm për njohjen e
numrave dhe numrat përmbajnë vetëm 24 shkronja, atëherë për ndërtimin e modelit për
numrat u përdor po e njëjta rrugë si për shkronjat, pra ajo e zgjedhjes së 24 nyjeve në
dalje (në fakt numrat në gjuhën shqipe përmbajnë 23 shkronja + 1 dalje për pauzën
atëherë 24 dalje). Si përfundim modeli konvergjoi, siç duket edhe nga imazhi më poshtë,
në vlerën e 0.2775 të gabimit dhe kjo që në iteracionin e 4-t të trajnimit. Më pas kjo vlerë
mbetet konstante.

Figura 15. Modeli me 24 neurone dalëse për njohjen e numrave (konvergjent)
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Si rrjedhojë e analizave të mësipërme u vendos që sistemi të jetë i ndërtuar duke
përdorur nga njëra anë një shtresë hyrje të përbërë nga 12 neurone dhe një shtresë dalëse
të përbërë nga 24 neurone në rastin e numrave apo 37 neurone në rastin e të gjithë
shkronjave të gjuhë shqipe.
Kjo paraqitje e rrjetës neurale SOM u ndërtua mbi një librari e cila suporton
ndërtimet e rrjetave neurale dhe përshatet për gjuhë të ndryshme programimi për t‟u
përfshirë si një librari e gatshme. Kjo librari e përdorur për këtë studim quhet ENCOG
dhe këtu është përdorur varianti Java i versionit 3.2.0 të ENCOG-ut.

3.4.4. Përdorimi i ENCOG në simulimin e rrjetës neurale
Siç u përmend pak më lart për simulimin e rrjetës neurale u përdor varianti 3.2.0
si librari në Java për simulimin dhe ngritjen e rrjetit neural.
Rrjetat neurale paraqesin një arkitekturë të thjeshtë ndërtimore, të ngjashme me
strukturën neurale të njeriut ( të paktën kështu pretendohet se sillen) por të cilat shpesh
herë duan një kapacitet të lartë llogaritës dhe algoritme të shpejtë. Jo rrallë herë,
performanca e rrjetit neural varet në mënyrë të drejtpërdrejtë nga koha e kryerjes së
llogaritjeve. Duke qenë se llogaritjet që kryhen për përcaktimin e peshave të lidhjeve mes
neuroneve të një rrjeti janë njehsime matricore, një algoritëm jo performues i shumëzimit,
mbledhjes, renditjes apo transpozimit të matricave etj. mund të afektonte në mënyrë të
drejtpërdrejtë kohën e përgjigjes dhe vlefshmërinë e të dhënës. Shpesh herë kjo është një
nga arsyet bazë të përdorimit të ENCOG në simulimet e rrjetave pasi libraria jep një
suport të mirë matematikor në kryerjen e njehsimeve.
Nga ana tjetër është tepër i rëndësishëm që kërkuesi të merret me kërkimin e një
modeli të saktë dhe jo të ndërtojë edhe një herë elemente të cilat janë të mirëqena. Një
nga arsyet e përdorimit të ENCOG është që të mos “shpikim rrotën”.
Tepër i rëndësishëm në këtë librari është suporti ndaj gjuhës së programimit Java.
Duke qenë se kjo gjuhë nga njëra anë është mjaft portabël dhe nga ana tjetër është mjaft
fleksibël, u zgjodh si gjuhë për ndërtimin e simulimeve. Pikërisht fakti që ENCOG ka një
version për Java e bëri të vlefshëm si platformë për simulimin e rrjetit neural.
Nga ENCOG janë përdorur në këtë punim funksionet për caktimin e nyjeve në
hyrje dhe në dalje për rrjetin neural, ato për parametrizimin e trajnimin e rrjetit, ruajtjen e
gjendjes së rrjetit pas trajnimit dhe leximit të rezulatit në dalje në rastin kur vendoset në
hyrje një vlerë e caktuar e 12-shes së vektorëve.
ENCOG bëri të mundur që në kohë relativisht të shkurtër të trajnonte sistemin
duke qenë mjaft fleksibël dhe me përdorueshmëri të lartë, i thjeshtë për t‟u mësuar dhe
për t‟u parametrizuar, stabël në ekzekutim dhe i besueshëm në rezultatin final.
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Gjithësesi përdorimi i kësaj librarie nuk vinte pa vështirësi ku më e madhja ndër
to ishte mungesa e JavaDocs të cilat të mund të jepnin sugjerime për përdorueshmërinë e
funksioneve të ndryshme të kësaj librarie.
Së fundmi u realizua ndërtimi i një rrjeti të plotë neural, i trajnueshëm, i
ripërdorshëm dhe mjaft efektiv në ekzekutim.

3.4.5. Trajnimi i rrjetit neural
Procesi i trajnimit të rrjetës neurale është një nga proceset kyç. Në fakt vetë ky
proces në rastin e trajnimeve të pasupervizuara dhe në veçanti në rastin e SOM-së ndahen
në dy pjesë: i) trajnimi i peshave të rrjetit neural dhe ii) identifikimi i vlerave përkatëse
për vlerat e paracaktuara në hyrje. Pra thënë më saktë; fillimisht trajnohet sistemi me
mënyrën standarde dhe më pas provohen vlerat për të gjetur një motiv brenda rezultateve
në hyrje pra duke krahasuar rezultatet e trajnimit me ato në dalje.
Vetë procesi i trajnimit kryehet në iteracione të cilat varen nga trajnimi në trajnim.
Numri i këtyre iteracioneve mund të jetë i ndryshëm në sisteme të ndryshme apo në të
njëjtin sistem për parametra të ndryshëm. Hap pas hapi llogaritet nga sistemi një
parametër gabimi i cili duhet të vejë duke u zvogëluar vazhdimisht që sistemi të quhet i
pranueshëm (pra sistemi duhet të konvergjojë dhe ta kryejë këtë pa oshilime rreth
rrezultatit të ekuilibrit).
Siç u tha edhe më sipër sistemi konvergjoi për 12 neurone në hyrje dhe 24 apo 37
neurone në dalje përkatësisht në rastin e njohjes së numrave dhe të shkronjave. Rezulati i
gabimit mbetet tepër i vogël pra lëviz në rastin e numrave në 0.2775 dhe në rastin e
shkronjave në 0.3870.
Në rastin e numrave u arrit gjendja e ekuilibrit pas 4 iteracionesh ndërsa në
përgjithësi në rastin e shkronjave u arrit pas 5 iteracionesh.
Tepër e rëndësishme në arritjen e një rezultati të saktë në një kohë të arsyeshme
është përcaktimi i një variabli të quajtur Raporti i të Mësuarit (ang. Learining Rate). Ky
raport është një numër r, i tillë që 0 < r < 1. Ky raport tregon shpejtësinë me të cilën do të
ndryshohen vlerat dhe ndërrimi i tij rrit ose ul shpejtësinë e korrektimit të vlerave nga një
iteracion në tjetrin. U provuan në rastin e këtij shembulli 3 vlera të ndryshme për këtë
parametër. Vlerat ishin përkatësisht 0.3, 0.5 dhe 0.7. Rezultatin më të mirë e dha vlera 0.5
e cila u ruajt për trajnimin final. Gjithësesi, siç sygjeron edhe literatura përkatëse, ky
numër është një numër empirik dhe është e pamundur që paraprakisht të dihet vlera e
saktë e këtij numri pa pasur testime paraprake. Nga ana tjetër është i njohur fakti që sa më
i vogël është ky numër (pra sa më pranë zeros të jetë) aq më ngadalë do të ndërrojnë
parametrat dhe sa më i madh të jetë ky numri (pra sa më pranë njëshit) aq më shpejt
ndërrojnë peshat mes iteracioneve. U zgjodh një vlerë e ndërmjetme pasi në simulimin
tonë vlera 0.3 e vonote konvergjencën me 2 – 3 iteracioni ndërsa vlera 0.7 në rastin e
rrjetit me të gjitha shkronjat e oshilonte vlerën rreth vlerës së konvergjencës.
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Procesi i trajnimit u krye duke përdorur në dy raste, tekste që lexonin me rradhë
fillimisht shkronjat një nga një dhe pastaj numrat me gjatësi 5 – 10 minuta. Burimi i
leximit qe një person i vetëm (vetë unë) dhe ambienti i leximit nuk qe plotësisht i pastër
nga zhurmat (mikrofoni qe i thjeshtë dhe mjedisi i regjistrimit nuk qe një mjedis i veçantë
me izolim akustik nga jashtë për brenda). Në tekstin e shkruar përsëriteshin fillimisht
shkronjat teke dhe pastaj me rradhë kombinimet dyshe bashkëtingëllore – zanore në
rastin e bashkëtingëlloreve. Pra aty ku ka zanore lexohet vetëm ajo (psh. a) kur ka
bashkëtingëllore vetë kjo dhe kombinimi i saj me të gjitah zanoret (psh. b, ba, be, bë, bi,
bo, bu dhe by). Kjo jep mundësi që brenda tekstit të përsëriten disa herë zanoret dhe disa
herë bashkëtingëlloret qofshin këto të mbytura, qofshin të shoqëruara me një zanore.
Menjëherë pas procesit të trajnimit nis i ashtuquajturi proces i identifikimit apo
përqasjes së vlerave të nxjerra nga rrjeti neural për hyrje të ndryshme. Ky proces është
një proces manual, tepër i gjatë, tepër i lodhshëm, tepër i vështirë dhe iterativ. Çështja
është mundësia e gjetjes së një motivi rezultatesh për qasjet test në hyrje. Mënyra si
rrjetat neurale funksionojnë, siç e kemi përmendur edhe më parë është duke “shkrepur”
një neuron dalës të ndryshëm për kombinime të ndryshme hyrjeje. Pra merren rezultatet
në dalje për çdo kornizë hyrëse ( një kornizë hyrëse me 1024 kampionime dhe duke pasur
parasysh që modelin zanor ka 44100 kampionime për sekondë del se ka 43 korniza
hyrëse në sekond, dhe për 5 minuta regjistrim do të kishte 12900 rezulatet dalëse që
duhen qasur me sinjalin hyrës) dhe si vihen krah më krah me rezulatet e nxjerra nga
shtresa dalëse fillon puna e identifikimit të zonave me sinjal. Sigurisht që pjesa më e
madhe e zonave janë pa sinjal dhe mund të mënjanohen edhe vetëm duke i hedhur një sy
sinjalit dhe duke e fokusuar shikimin vetëm me zonat me sinjal. Aty ku ka sinjal merret
edhe vlera përfaqësuese për shkronjën e cila është edhe vlera e cila do të prodhohet sa
herë të jetë në hyrje ky sinjal. Këto vlera dokumentohen krahas një shkronje të caktuar që
është transkripti i zërit. Ky model është specifik për një parametrizim të caktuar të
sistemit dhe një trajnim të caktuar. Si rrjedhojë një ndryshim në parametra apo një
ritrajnim i sistemit duhet të ndiqej nga një ripërcaktim i këtyre parametrave.
Në fakt, ajo që u vu re që në fillim, pjesërisht prej zhurmave të shumta parazitare
që vinin në sistem gjatë regjistrimit për trajnim dhe më pas për identifikim, dhe pjesërisht
prej gjatësive të ndryshme të sinjaleve, është se mund të identifikoheshin disa sjellje të
ndryshme të fonemave të ndryshme.
i.

Zanoret, ky fenomen madje ndodhte në përmasa të mëdha, duke paraqitur
valë monotone tepër të ngjashme me njëra-tjetrën të paidentifikueshme as
nga ana vizive japin rezulatet shpesh herë jo vetëm të përafërta por edhe të
njëjta (Zanoret a, e dhe ë ngjajnë jashtëzakonisht shumë. Sidomos zanoret
a dhe ë në disa raste të veçanta shqiptimi japin resultat të njëjtë.).

ii.

Ekzistojnë disa bashkëtingëllore të cilat japin vlera të njëjta në rezulatete
dalëse (gj dhe sh aktivizojnë në rrjetin e ndërtuar neuronin 0).

iii.

Ekzistojnë bashkëtingëllore të cilat në pozicione të ndryshme në fjalë apo
në varësi të shkronjave që i ndjekin mund të japin rezultatet të ndryshme
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(psh. shkronja t e cila duket sikur afektohet nga shkronjat fqinje dhe
aktivizon në rrjetin e ndërtuar neuronet 3 dhe 5 nëse është në fillim të
fjalës, 7 apo 8 nëse është në mes të fjalës dhe paraprihet nga një
bashkëtingëllore dhe 3 apo 8 nëse paraprihet nga një zanore).
iv.

Ekzistojën bashkëtingëllore të cilat janë të gjata dhe shprehja e tyre
përbëhet nga disa numra.

v.

Bashkëtingëllore të thjeshta gjithnjë lehtësisht të identifikueshme.

Në mënyrë që të shmangen problemet e rezultateve të njëjta të marra nga shkronja
të ndryshme u rrit sasia e informacionit të studiuar në mënyrë që të zvogëlohet
papërcaktueshmëria në sistem. Thënë ndryshe u propozua modeli sipas të cilit të mos
bëhet thjeshtë njohja e shkronjave të caktuara por të bëhet njohja e rrokjeve. Numri i
rrokjeve në rastin e modelit numerik është më i vogël sesa në rastin e modelit të
përgjithshëm të gjuhës (duke qenë se modeli numerik ka një numër të vogël rrokjesh – 24
rrokje – numër i cili rastësisht përputhet edhe me numrin e shkronjave por në Njohjen e
Ligjëratës në përgjithësi e tejkalon me disa dhjetëra fish numrin e shkronjave).
Në vijim po paraqesim tabelën e rrokjeve të cilat aktivizohen gjatë procesit të
njohjes së numrave. Këtu mund të vihen re edhe problematikat e paraqitura më lart. Gjatë
leximit të figurës duhet të kuptohet se në të majtë janë paraqitur rrokjet dhe më pas të
ndara me vijë ( - ) aktivizimet e neuroneve që duhet të vihen re për të identifikuar një
rrokje të caktuar. Numri i ndarjeve mund të jetë më i madh se numri i shkronjave në
rrokje. Kjo pak a shumë shpreh faktin e sipërpërmendur se disa shkronja mund të kenë
një gjatësi shumë më të madhe sesa standardi minimal prej 1024 kampionimesh pra jo
vetëm që mund të shfaqen në disa dritare por mbi të gjitha mund të marrin edhe vlera të
ndryshme në dritare të ndryshme.
Gjithashtu do të vihen re në figurë edhe disa vija vertikale ( | ) të cilat paraqesin
alternativa të ndryshme që mund të marrë një shkronjë.
Identifikimi i vlerave të tabelës është bërë jo vetëm duke marrë si bazë materialin
trajnues por duke bërë mbi të gjitha një analizë krahasuese me disa dhjetra raste testimesh
të bëra në këtë rast.
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Figura 16. Rrokjet dhe neuronet e aktivizuara për secilën prej tyre në simulimin shembull

Me identifikimin e këtyre vlerave përfundon në fakt edhe faza e trajnimit dhe e
identifikimit të problemit. Në vijim sistemi mund të kalojë në fazën e njohjes si më
poshtë vijon.

3.4.6. Njohja e Ligjëratës
Njohja e ligjëratës është jo vetëm një fazë kyçe e gjithë problemit por për më
tepër është vetë thelbi i ndërtimit të sistemit. Pjesërisht puna e kryer në këtë fazë u
përshkrua edhe në fazën e dytë të trajnimit, që ishte faza e identifikimit. Në të vërtetë
procesi i njohjes është tepër më kompleks se problemi i identifikimit. Nëse problemi i
identifikimit ishte një proces i gjatë, empirik dhe krahasues, ku ndërhyrja e njeriut
ndihmonte në marrjen e vendimeve, në këtë fazë gjithçka pritet të jetë automatike. Pra
njeriu është vetëm vrojtues i jashtëm i procesit dhe nuk mund të ndikojë vetë procesin.
Përpara se të kalojmë tek zgjidhja konkrete e problemit duhet të vemë në dukje dy
momente që lidhen me njohjen e rezultatit dalës nga rrjeti dhe që mund të përshkruhen si:
i.

Shtrirja në kohë e rezultatit të një rrokjeje

ii.

Mundësia e identifikimit të motiveve gabim në zona ku nuk ka rrokje
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Të dy këtyre problemeve u është dhënë zgjidhje në këtë punim, një zgjidhje unike
dhe origjinale. Përsa i përket pikës së dytë zgjidhjen do ta japim në paragrafin tjetër që
lidhet me ndërtimin e një Dekoduesi Linguistik apo të një Linguisti. Në vijim po
shqyrtojmë problemin e shtrirjes në kohë të rezulatit.
Me shtrirje në kohë të rezultatit do të kuptojmë kohën që i duhet përdoruesit për të
shprehur një rrokje (apo edhe një shkronjë në rast se nuk bëhet identifikim me rrokje).
Kjo kohë mund të jetë e ndryshme për shkronja të ndryshme dhe kryesisht rritet si
rrjedhojë e zgjatjes apo theksimit të zanoreve. Procesi i shprehjes së zanoreve lidhet me
akumulimin e energjisë së mjaftueshme në aparatin e të folurit për ta çliruar më pas në
njësitë që përmbajnë më tepër informacion që janë bashkëtingëlloret (kjo të paktën përsa
u përket gjuhëve indoeuropiane të cilat në fjalët e tyre kanë raport zanore –
bashkëtingëllore, 1 – 1.4). Gjithësesi edhe vetë bashkëtingëlloret mund të zgjaten duke
marrë kohë shtesë. Duke qenë se zgjatja e shkronjave mund të jetë e gjatësive nga më të
ndryshmet, ne do të marrim një hapësirë të caktuar kohore ku do të përgjojmë për
përgjigje. Nëse rrokja nuk shprehet brenda asaj kohe, rrokja nuk do të mund të
identifikohet nga sistemi. Ky kufizim është mjaft i drejtë duke pasur parasysh faktin se
zgjatjet e tepërta të kohës së shprehjes së një karakteri, si rrjedhojë e shterimit të energjisë
së akumuluar në aparatin e të folurit, do të shfaqnin fluktuacione të ndryshme në sinjal,
pra edhe aktivizimin e neuroneve të tjera në rrokje, të cilat gjithësesi nuk mund të
parashikohen nga modeli prandaj edhe nuk mund të parashtrohen e as të identifikohen më
pas.
Modeli i propozuar në këtë punim do të lidhej me ndërtimin e një diapazoni
parametrik, në rastin e simulimit tonë është 3, i cili pret për identifikimin e shkronjës
pasardhëse. Nëse brenda këtij diapazoni nuk e identifikon këtë shkronjë, atëherë rrokja
nuk është e duhura dhe kontrolli kalon në një rrokje tjetër. Algoritmi për kryerjen e kësaj
detyre është si më poshtë vijon:
1. Për çdo i, nr. i vektorit me rezultatet e daljes së rrjetës neurale.
2. Kontrollojmë në pjesën e mbetur në listë_rrokjesh nëse ekziston hyrje i-... apo
x|i-...
3. Nëse gjejmë një të tillë dhe kjo ishte shkronja e fundit atëherë rrokja në
shqyrtim është ajo e shprehur.
4. Përndryshe vijojmë me kontrolle për j = i+1 deri në j = i+ (gjatësia_rrokjes –
1) * 3 për rezultatin pas shkronjës i-... ose x|i-... (gjatësia e rrokjes është
gjatësia e rrokjes kandidate në listën e rrokjeve)
5. Në rast se u gjet j e tillë që ...-j-... ose ...-x|j-... atë herë vazhdojmë në pikën 3.
6. Përndryshe shkojmë në hapin 2.
7. Nëse listë_rrokjesh ështe bosh dhe rrokja nuk u gjet ath. i = i+1 dhe
vazhdojmë në hapin 2.
8. Nëse rrokja u gjet ath. i = j+1 dhe vazhdojmë në hapin 2.
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Ky algoritëm garanton gjetjen e rrokjes pavarësisht nga vonesa kohore që një
shkronjë apo disa shkronja mund të japin, nëse kjo vonesë mbetet e logjikshme brenda
një kornize kohore. Siç u tha edhe më sipër , duke qenë se njohja bëhet me rrokje dhe jo
me shkronja, algoritmi e shpërndan kohën që mund të humbet në shkronja të caktuara në
të gjithë rrokjen për të marrë një rezultat sa më të mirë. Pra algoritmi i jep mesatarisht 3
njësi kohë secilës shkronjë dhe jo saktësisht 3 njësi për shkronjë.
Si rrjedhojë e zbatimit të këtij algoritmi do të gjenerohen nga sistemi rrokje të
njëpasnjëshme të cilat duhet të lidhen në numra. Ajo që e pengon një bashkim të
drejtpërdrejtë të këtyre fjalëve drejt një fjalie zgjidhjeje të plotë të problemit në këtë fazë
është ekzistenca e motiveve të ngjashme me rrokjet e shprehura, sidomos në hapësirën
ndërshkronjore. Ky problem vjen dhe përforcohet në rast se një numër i madh rrokjesh
definohen nga një sekuencë e shkurtër gjendjesh në listën e rrokjeve të paraqitur edhe në
figurë. Kjo do të sillte gabimisht identifikimin e një rrokjeje në mes të fjalës (ose edhe të
një numri të plotë në rastin e numrave me një rrokje.) Situata mund të vijë dhe të
komplikohej në rast se ekziston një shkronjë fillestare identifikimi i së cilës i ndjekur me
disa gjendje të tjera të sjellë supoziminm e gjetjes së një rrokjeje që në fakt është e
gabuara.
Në ndihmë të zgjidhjes së këtij problemi është gjetur një algoritëm i cili zgjidh
shpesh herë këtë problem. Nga ana tjetër duhet pranuar se në rreth 10 – 20 % të rasteve
ky algoritëm nuk na ndihmon mjaftueshëm (në këtë përqindje futen numra të cilat janë
më tepër se 2 shifrorë; algoritmi për numrat 1 – 2 shifrorë sillet shumë më mirë se kaq).

3.4.7. Analizuesi Linguistik
Analizuesi Linguistik është faza e fundit në zinxhirin e gjatë të proceseve të
Njohjes së Ligjëratës. Ky element merr një rëndësi të veçantë pasi deri në këtë moment
janë identifikuar rrokjet por shpesh herë shkronjat e gabuara në një rrokje (shta në vend
të shtë, të në vend të te etj.), rrokje të gabuara në një numër apo përreth ketij numri etj.
mund ta bëjnë totalisht të gabuar apo të palexueshëm numrin.
Në këtë moment hyn në lojë një algoritëm i ri i ndërtuar specifikisht për këtë
punim. Ky algoritëm specifikisht përdoret për identifikimin e numrave por një zgjerim i
tij mund të përdoret edhe më tej për identifikimin e fjalëve të zakonshme.
Në këtë proces nuk po merret në konsideratë ardhja e numërorëve rendorë (si i
parë, i dytë apo i pari, i dyti etj.). Në rast se këto numra do të merreshin parasysh në
algoritëm duhet të përfshihej edhe mekanizmi i FST – së i përmendur në fillim të
kapitullit. Duhet pasur parasysh që numrat themelorë nuk shtjellohen ndryshe nga ata
rendorë prandaj edhe nuk ka nevojë për përfshirjen e FST-së.
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Me fjalor të përmendur në vijim duhet pasur parasysh fjalori i përmendur në fillim
të kapitullit të parë. Ky fjalor ka të renditur të gjithë numërorët bazë nga më i shkurtri tek
më i gjati.
Algoritmi i përdorur nga Linguisti përdor një algoritëm të quajtur Algoritmi i
Distancës ose Distanca e Levenshtajnit. Fillimisht po shpjegojmë këtë algoritëm si pjesë
integrale e algoritmit që do të paraqitet më poshtë.
Distanca e Levenshtainit bazohet në këto parime të thjeshta: i) dy fjalë mund të
barazohen duke kryer tre operacione bazë: shtim, heqje apo zëvendësim të shkronjave, ii)
në rast se bëhet shtim apo heqje shkronjash distanca zgjatet me 1 iii) në rast se kemi
zëvendësim shkronje distanca zgjatet me një vlerë fikse e cila në rastin tonë është 1.
Distanca e Levenshtainit mund të aplikohet si algoritëm iterativ ose rekursiv por ndonëse
algoritmi rekursiv është më i thjeshtë në konceptim, performanca e tij lë për të dëshiruar.
Në rastin e testeve të bëra, performanca binte në rastin e implementimit të Distancës si
funksion rekursiv me rreth 10 herë.
Gjithësesi në vijim po paraqesim një pseudokod të Distancës si algoritëm rekursiv
duke qenë se ky konceptualisht është më i thjeshtë për t‟u kuptuar.
Distanca_ Levenshtainit (s1, d1, s2, d2)
Merr s1 dhe d1=dist(s1) dhe s2 dhe d2=dist(s2)
Nqs. d1 = 0 kthe d1
Nqs. d2 = 0 kthe d2
Nqs. Karakteri(s1, d1-1) = Karakteri(s2, d2-1)
Kosto = 0
Prnd. Kosto = 1
Kthe min( Distanca_Levenshtainit (s1, d1, s2, d2 – 1) + 1,
Distanca_Levenshtainit (s1, d1 – 1, s2, d2) + 1,
Distanca_Levenshtainit (s1, d1 – 1, s2, d2 – 1) + Kosto)
Përdorimi i distancës së Levenshatinit do t‟i japë një dorë algoritmit të Linguistit
në vijim.
Algoritmi Linguist
Në hyrje: Vektor me rrokjet, Fjalori
para = “”, paraDist = 100, fjala = “”,
nr = gjatesia(fjalor)
gjatesia = gjatesia(rrokjet)
Për i = 0 në gjatësia – 1
fjala = para + rrokjet[i]
riDist = 100
riFjalë = “”
c = “”
Për j = 0 në nr – 1
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c = fjalor[j]
dist = Distanca_Levenshtainit (fjala, dist(fjala), c, dist(c))
Nqs. (riDist > dist) ath.
riDist = dist
riFjale = fjalor[j]
Fund Nqs.
Fund Për
Fund Për
Nqs. (paraDist >= riDist) ath.
para = fjala
paraDist = riDist
Prnd. Nqs. (riDist= 0) ath.
fjalët = fjalët + riFjalë + “”
para = “”
paraDist = 100
i=i–1
Prnd. Nqs. (paraDist = 0) ath.
fjalët = fjalët + para + “”
para = “”
paraDist = 100
i=i–1
Prnd.
fjalët = fjalët + riFjalë + “”
para = “”
paraDist = 100
i=i–1
Fund Nqs.
Nqs. para <> “” Dhe paraDist < 2 ath.
fjalët = fjalët + riFjalë + “”
Fund Nqs.
Vektori Veçanta = ndaj(fjalët, “ “)
fjalët = “”
Për i = gjatësia() - 1 në 0
Nqs. Veçanta[i] = “milionë” dhe i <> Gajtësia(teVecanta) - 1 ath.
fjalët = Veçanta[i] + “ “ + fjalët
Prnd. Nqs. Veçanta[i] = “mijë” dhe i <> Gajtësia(teVecanta) - 1 ath.
fjalët = Veçanta[i] + “ e “ + fjalët
Prnd. Nqs. Veçanta[i] = “qind” dhe i <> Gajtësia(teVecanta) - 1 ath.
fjalët = Veçanta[i] + “ e “ + fjalët
Prnd. Nqs. Veçanta[i] = “dhjetë” dhe i <> Gajtësia(teVecanta) - 1 ath.
fjalët = Veçanta[i] + “ e “ + fjalët
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Prnd
fjalët = Veçanta[i] + “ “ + fjalët
Fund Nqs.
Fund Për
Algoritmi shkurtimisht mund të shpjegohet me fjalët në vijim. Fillimisht bëjmë
kontrolle të fjalëve duke u nisur nga fillimi i vektorit me rrokje. Kontrollojmë nëpër fjalor
për të gjetur fjalën me distancë minimale të Levenshtainit për gjatësinë e rrokjes. Në rast
se distanca e Levenshtainit është më e gjatë se distanca e mëparshme apo janë të
barabarta, do të thotë se po i largohemi zgjidhjes ose kemi gjetur zgjidhjen e saktë, çka do
të thotë se duhet ta marrim fjalën ashtu siç është në fjalor dhe ta konsiderojmë si fjalën e
duhur duke rinisur me rrokjen pasardhëse nga fillimi procesin. Përndryshe, pra nëse
distanca e re është më e shkurtër se ajo e mëparshmja atëherë shtojmë rrokjen tek rrokja e
mëparshme dhe rihyjmë në algoritëm.
Në fund të algoritmit rikalojmë fjalët e identifikuara dhe shtojmë pjesëzën e aty
ku duhet. Arsyeja pse pjesëza e duhet shtuar është sepse nuk është futur në fjalor. Duke
qenë se ne identifikojmë rrokje, përfshirja e shkronjës e do të identifikonte shpesh
shkronjën nëpër fjalë, edhe aty ku shkronja nuk është, pas identifikimit të një rrokjeje si
tek rrokja te, sidomos nëse shkronja e është e gjatë apo gjatë hapësirave mes fjalëve në
rast se prodhohen zhurma me sinjal të ngjashëm.

3.4.8. Përpunimi në Kohë Reale i Sinjalit Zanor
Në mënyrë që procesi i Njohjes së Ligjëratës të mund të përfshihet në prodhim
industrial apo të përdoret gjerësisht nga përdoruesi, përveç përgjigjes së saktë që
algoritmi duhet të japë, edhe vetë njohja duhet të përfundojë në një kohë të pranueshme
për përdoruesin. I gjithë procesimi që i bëhet sinjalit që nga momenti i grumbullimit të
sinjalit zanor deri në prodhimin e fjalëve gjatë analizës, jo vetëm që është një proces me
shumë faza, por edhe një proces i cili zgjat në kohë për të përfunduar njohjen e fjalëve
njëra pas tjetrës.
Në mënyrë që të mund të përshpejtohet procesi i njohjes, i gjithë procesi duhet të
paralizohet. Në mënyrë që procesi të paralelizohet, duhet të ngrihet një numër fijesh
(thread) të caktuara të cilat të mund të përpunojnë paralelisht pjesë të caktuara të sinjalit
zanor.
Një proces i cili mund të paralelizohet lehtë do të ishte ai i konvertimit të sinjalit
zanor në vektor MFCC. Duke qenë se kornizat janë të barabarta në gjatësi, prej 1024
kampionimesh, mund të ndahen grupet e kornizave në mënyrë të tillë që kornizat të
procesohen me rradhë sipas fijeve.
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Figura 17. Paralelizimi i përpunimit të sinjalit zanor në 3 - fije

Një proces tjetër i cili mund të paralelizohet do të ishte edhe ai i njohjes së
vektorit me 12 koeficientët MFCC në rrjetën neurale SOM. Ky proces mund të ndiqte
procesin e fijes së përdorur në përpunimin e koeficientëve.
Përsa i përket Analistit, ai mund të ekzekutohet vetëm pasi të mblidhet
informacioni nga fijet në procesin prind. Ky proces gjithësesi, jo vetëm që nuk e vonon
njohjen e fjalëve, por edhe koha e përfutuar nga paralelizmi deri në këtë momënt është
plotësisht e mjaftueshme që ta bëjë njohjen e gjuhës së folur një proces të rrjedhshëm.
Për më tepër në lidhje me këtë proces mund t‟i referohemi artikullit për
procesimin me disa konsumatorë të një prodhuesi të vetëm sipas artikullit (Qirici O.,
Arkaxhiu E. (2011)) [57].
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4. Kapitulli 4: Rezultatet
4.1.

Rezultatet e kërkimit

4.1.1. Rezultatet studimore
Shumë të rëndësishme në këtë studim qenë rezulatet e arritura gjatë një studimi të
hollësishëm të një literature të gjerë të lidhur me disa disiplina njëkohësisht siç mund të
përfshihen këtu: i) Përpunimi i Gjuhëve Natyrore, ii) Përpunimi i Ligjëratës, iii)
Përpunimi i Sinjalit Analog, iv) Rrjetat Neurale dhe v) Mësimi i Makinës. Të gjitha këto
disiplina ose nëndisiplina, që përfshihen, priten apo ndërvarin zhvillimin e njëra-tjetrës,
paraqesin një domosdoshmëri studimore për disiplinën e Përpunimit të Gjuhëve Natyrore.
Për më tepër, në rastin e këtij studimi specifik u desh të shfletohej përkatësisht
informacion i lidhur me Leksikun dhe Gramatikën e Gjuhës Shqipe.
I gjithë ky informacion i mbledhur ndërtoi ngadalë një kuadër të qartë për
dispilinën në shqyrtim dhe hodhi bazën teoriko – praktike për punën kërkimore –
shkencore të mbuluar në vijim. Rezulatet e punës studimore filluan të vijëzonin qartë
rrugën nëpër të cilën duhet të ecte ky disertacion dhe të paraqisnin mjetet e duhura për të
shtruar nga ana kompjuterike problemin.
Fillimisht u studiua mbi bazat gjuhësorë të gjuhës shqipe të cilat çuan më pas në
ndërtimin e dy mjeteve tepër të rëndësishëm në çdo punim të lidhur me Përpunimin e
Gjuhëve Natyrore. Ky studim rezulatoi në domosdoshmërinë e paraqitjes si objekte
fillestare të punës të: i) Fjalorit Dixhital të Gjuhës Shqipe dhe ii) Ndërtimin e një
gramatike e cila në përputhje me parimet gramatikore të gjuhës shqipe të zhvillonte
përpunimin e fjalorit bazë dhe disa rregullave në mënyrë që të gjenerohet një leksik i
plotë i gjuhës shqipe.
Në vijim u studiua mënyra sesi mund të prezantohet më mirë nga ana praktike një
studim i lidhur me përpunimin e gjuhë natyrore. Pa dyshim kurioziteti maksimal i folësve
gjatë ndërtimit të kësaj teme lidhet me Njohjen e Ligjëratës çka bëri edhe fokusimin
kryesor në këtë fushë.
Fillimisht u studiuan për këtë punë mënyrat e ndryshme sesi sinjali dixhital zanor
mund të standardizohej në një mjet të procesueshëm më pas për Njohjen e Ligjëratës. E
gjithë kjo ndërmarrje rezultoi në pranimin e modelit me koeficientë MFCC. Ky rezultat u
arrit duke bërë krahasimin e literaturave të ndryshme të kohëve të fundit. Një analizë e
detajuar e koeficientëve të ndryshëm të ekstraktuar nga sinjali zanor, paraqiti një
dominim të koeficientëve MFCC si rezultat final i përpunimit të sinjalit zanor dixhital, i
cili paraqet bandat e ndryshme të frekuencave dominante në sinjal e që mund të përdoret
si input për procesin e Mësimit të Makinës apo të Njohjes së Ligjëratës.
Në vijim u studiuan mënyra të ndryshme të paraqitjes së modelit të Trajnimit të
Makinës, proces ky i përbashkët edhe me identifikimin e motiveve (pattern-ave) në një
fazë të mëvonshme. Për këtë arsye u përdorën dy modele bazë: i) Modeli i Fshehtë i

60
Markovit HMM dhe ii) Njohja përmes përdorimit të rrjetave neurale SOM. Të dy këto
sisteme kanë avantazhet dhe disavantazhet e tyre të paraqitura edhe më parë. Gjithësesi,
duke pasur parasysh disa faktorë u përzgjodh për ndërtimin e modelit praktik pikërisht ai
me Rrjeta Neurale SOM. Pati disa tipare që ndikuan në përzgjedhjen e këtij modeli siç
janë: i) SOM përdor teknika të trajnimit të pambikqyrur, ii) ka një strukturë të thjeshtë në
ndërtim dhe përdorim, iii) është tepër i shpejt në krahasim me HMM në trajnim, iv) është
një model i rrjetave neurale të cilat tentojnë të zëvendësojnë metodat klasike të përdorura
për mësimin e makinës, v) ka shumë pak referenca të përdorimit të saj në Njohjen e
Ligjëratës dhe të gjitha këto referenca paraqesin mundësinë teorike të përdorimit të SOM
pa ndonjë mbështetje praktike.
Si përfundim u vendos ndërtimi i një Njohësi të Gjuhës Shqipe duke përdorur
model të rrjeteve neurale SOM. Duke pasur parasysh volumin e madh të kohës që duhet
për përpunimin e një modeli të tillë dhe resurseve njerëzore të kufizuara, vetëm një
person, u mendua të zvogëlohej fusha e njohjes në njohjen e numrave dhe jo në njohjen e
të gjitha fjalëve të gjuhës. Sigurisht që modeli shtron saktë edhe mundësinë për njohjen e
të gjitha fjalëve të gjuhës shqipe, pra paraqitja e simulimit nuk kufizohet nga mundësia e
modelit, por nga mundësia e kohës dhe e resurseve të përdorura për këtë studim specifik.

4.1.2. Rezultatet eksperimentale dhe zhvillimi
U ndërtuan gjatë zhvillimit të kësaj teme një sërë algoritmesh dhe simulimesh për
të ilustruar këto algoritme. Si përfundim i gjithë punës u ndërtua një sistem i cili bën të
mundur: i) leximin e një sinjali zanor në kohë reale apo me pararegjistrim, ii)
transformon sinjalin hyrës në koeficientë MFCC, iii) trajnon sistemin në njohjen e
ligjëratës, iv) pasi analizohet dalja nga sistemi dhe krijohet një skedar, v) nis njohja e
fjalëve, rrokje pas rrokje, vi) një analizues leksikor specifik për njohjen e numrave, vii)
një mikrofjalor dixhital të gjuhës shqipe, viii) një FST për njohjen e fjalëve të gjuhës
shqipe.
Nëse i analizojmë njërën pas tjetrit, rezultatet konkrete mund të përmblidhen në:
i)

U ndërtua një sistem me pararegjistrim, plotësisht i parametrizueshëm në
varësi të sinjalit në hyrje i cili afekton në fazat e mëposhtme procesin e
trajnimit apo njohjes dhe që bën të mundur prodhimin e një skedari .WAV
i cili përmban regjistrimin zanor. Më pas ky skedar mund të procesohet në
etapat e mëvonshme. U ndërtua nga ana tjetër edhe një proces në kohë
reale i njohjes së sinjalit i cili shkruan informacionin e skedar-it .WAV, jo
në një skedar, por në një buffer i cili lexohet dhe përdoret nga Njohësi i
Ligjëratës.
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Figura 18. Regjistruesi i sinjalit zanor në format .WAV

ii)

Sinjali hyrës transformohet në koefiçientë MFCC. Ky rezultat u arrit pas
një hulumtimi i cili tregoi se MFCC janë koeficientët më të mundshëm për
t‟u përdorur në procesin e Njohjes së Ligjëratës. U përdor në këtë rast një
model MFCC me 12 koeficientë. Gjithësesi numri i koeficientëve MFCC
mund të arrijë në 39 koefiçientë nëse përfshijmë edhe deltat dhe katrorët e
deltave.

Figura 19. Kalimi i sinjalit për prodhim koeficientësh SOM (modeli me para-regjistrim)

iii)

Trajnon sistemin e Njohjes së Ligjëratës duke përdorur rrjete neurale të
tipit SOM. Këto rrjeta neurale u ndërtuan duke përdorur libraritë ENCOG
dhe duke vendosur 12 nyje në hyrje. Rezultati optimal për njohjen e gjithë
fjalëve (e cila çonte në konvergjencë të sistemit me marxh gabimi 0.38) qe
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ai me 37 nyje në dalje dhe në rastin e numrave (konvergjencë me marxh
gabimi 0.24) qe ai me 24 nyje në dalje. Ky rezultat qe plotësisht
eksperimental. Rezulat i trajnimit është një rrjetë koeficientësh të trajnuar
si në figurë. U përdor për këtë rast, një raport mësimi prej 0.5, edhe ky një
rezultat eksperimental mes 3 raporteve të përzgjedhura (0.3, 0.5 dhe 0.7).

Figura 20. Rrjeta neurale me pesha të trajnuara

iv)

Në vijim krijohet një skedar si ai në figurën e Kapitullit të mësipërm ku
qasen shkronjat me daljen e aktivizuar nga rrjeta neurale. Ky proces është
një proces kqyrjeje të rezultateve të ndryshme në dalje dhe përmirësimi të
vazhdueshëm të nyjeve dalëse deri në gjetjen e nyjeve optimale në dalje.
Nga rezultatet e kqyruara në dalje u vunë re fenomene të shumta, të cilat
tregonin se njohja me rrokje është më e mirë. Kjo vjen pjesërisht prej
faktit që dhoma e regjistrimit nuk ishte e izoluar nga zhurmat parazitare
dhe mikrofoni ishte i zakonshëm. Nga ana tjetër, mënyra e ndërtimit të
skedar-it dhe e proceseve në vazhdim, nuk e përjashton faktin e
parametrizimit të këtij skedari duke vendosur edhe shkronja specifike apo
kombinime shkronjash dhe rrokjesh.

v)

Së fundmi bëhet njohja e fjalëve duke u bazuar në rrjetin neural, skedarin
.WAV ose buffer-in në hyrje me sinjalin zanor dhe strukturën e qasjes
shkronjë – rrokje – nyje dalëse. Rezulatet në dalje zbulojnë
shkronjat/rrokjet në dalje.

vi)

Rezulatet në dalje janë të pamjaftueshme për të njohur numrat/fjalët. Kjo
ndodh sepse shpesh herë në dalje, si rrjedhojë e ngjashmërisë në shkronja,
e gabimeve të ndryshme të prodhuara gjatë regjistrimit apo vetë sistemit,
mund të prodhohen në dalje rrokje të gabuara apo rrokje parazitare. Si
rrjedhojë u ndërtua një algoritëm i cili duke u bazuar në Distancën e
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Levenshatjnit, bën të mundur zëvendësimin apo heqjen e rrokjeve derisa
fjala të mund të përfshihet në fjalor.
vii)

Fjalori duhet të përmbajë fjalë të cilat i përkasin gjuhës shqipe në një nga
format standarde. Duke qenë se nuk ekzistonte një fjalor dixhital, u
gjenerua një i tillë duke u nisur nga një skedar i skanuar i “Fjalorit të
gjuhës së sotme shqipe”. Duke u nisur nga ky fjalor u ekstraktua një pjesë
e tij specifike për njohjen e numrave e cila u përdor për Njohjen e
Numrave të Ligjëruar në Gjuhën Shqipe.

viii)

U ndërtua një model FST dhe u zhvillua një program i cili si merr në hyrje
një fjalë çfarëdo të gjuhës shqipe kthen cila është fjala në fjalor që i përket
kësaj fjale. Ndonëse kjo pjesë nuk u integrua në sistemin e ndërtuar për
Njohjen e Ligjëratës, kjo edhe për faktin se numërorët themelorë nuk
shtjellohen, integrimi i kësaj copëze është i mundur të kryhet.

Të gjitha simulimet programore u kryen në gjuhën Java (J2SE). Gjuha Java ofron
shpejtësi, zhdërvjelltësi dhe suport të shumanshëm. Ndërtimi i kodit në Java e bën të
mundshëm krahasimin e këtij kodi me simulime të ngjashme të kryera nga palë të tjera.
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5. Kapitulli 5: Diskutime, Konkluzione dhe Rekomandime
5.1.

Konkluzione

Si përfundim i këtij disertacioni, tepër e rëndësishme është të përmendet
kontributi konkret i dhënë në fushën informatike. Duke qenë se përpunimi i gjuhës
natyrore në gjuhën shqipe është në hapat e tij të para, edhe kontributet përfshijnë një
pjesë të rëndësishme të bazamentit teoriko – praktik për arritjen e një përpunimi më të
plotë të gjuhëve shqipe standarde të shkruar apo të folur. Një pjesë e kontributeve
konkrete të këtij punimi është edhe dixhitalizimi i përgjithshëm i fjalorit të gjuhës shqipe
i cili, ndonëse nuk është një fjalor plotësisht i detajuar, mund të mbulojë një pjesë të mirë
të fjalëve që gjuha shqipe përfshin.
Mendoj se duke qenë se çdo problem i përpunimit të gjuhës natyrore fillon me
shqyrtimin e një fjalori dixhital, është detyrë e institucioneve shkencore të gjuhës shqipe
ta përpilojnë një fjalor të tillë dhe ta bëjnë të aksesueshëm për publikun pa pagesë. Një
punë e tillë është bërë tashmë për të gjitha gjuhët e rëndësishme të botës dhe është një
domosdoshmëri për gjuhën shqipe. Një fjalor i tillë i çertifikuar e lehtëson punën e
kërkuesve dhe nuk lë rast për ekuivoke. Për më tepër, produkte të mbështetura mbi një
fjalor të pastruar mund të përdoren edhe si produkte komerciale.
Një tjetër kontribut me rëndësi të veçantë mund të konsiderohet edhe ndërtimi i
një FST-je për njohjen e formave të shtjellura të gjuhës shqipe. Sigurisht, që kjo FST
mund të përpunohet në vazhdim dhe të pasurohet më tej modeli i përjashtimeve duke
shtuar fjalët që zhvillohen në mënyrë të parregullt (shumësi i emrave të parregullt apo i
frymorëve, pjesorja apo e kryera e thjeshtë e foljeve, foljet ndihmëse etj.). Kjo detyrë
është manuale dhe kërkon një disiplinë të madhe në ndërtimin e skedarit të përjashtimeve.
Këto përjashtime mund të përdoren për detyra të ndryshme dhe mund të përfshihen edhe
në fjalor si forma të veçanta për të mbajtur më të vogël skedarin e rregullave të veçanta.
Modeli i përdorur për ndërtimin e FST-së është krejtësisht unik dhe i
papërmendur më parë në literaturë. Pra nuk është thjesht një aplikim i një modeli të
gatshëm FST-je i aplikuar për gjuhën shqipe, por është një model i ndërtuar rreth një
gjuhe, që në këtë rast është shqipja standarde, dhe që më tej mund të përdoret edhe për
gjuhë të tjera të cilat kanë një masë të konsiderueshme formash të shtjellura dhe rastesh të
veçanta. Si shembull gjuhësh që mund të përdorin këtë algoritëm, mund të konsiderohen
gjuhë të ndryshme nga gjuha angleze, e cila e ka të mundur përfshirjen e të gjitha trajtave
të veçanta të fjalëve në fjalor dhe mund të përdorë një algoritëm jashtëzakonisht të
thjeshtë për identifikimin e fjalëve. Gjuhë pra që mund të përdorin këtë algortiëm janë
gjuhë si ato me prejardhje latine – në rastin e foljeve, gjuhë sllave – në rastin e foljeve
dhe emrave, gjuhës greke po ashtu – në rastin e foljeve dhe emrave etj.
Sigurisht që kontributi kryesor në këtë doktoratë është në ndërtimin e një modeli
dhe aplikimin e tij praktik në njohjen e gjuhës së folur shqipe. Kjo detyrë, shpesh herë
thelbësore në literaturat që lidhen me përpunim e gjuhëve natyrore, është një ndër detyrat
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më të vështira jo vetëm nga ana teorike, por edhe në realizimi praktik të saj. Nga njëra
anë u realizua njohja e numrave në gjuhën shqipe (përfshi edhe numra të mëdhenj) dhe
për këtë u ndërtua edhe një analizues leksikor për numrat në gjuhën shqipe. Nga ana tjetër
tepër interesant nga ana shkencore është ndërtimi i tij duke përdorur rrjeta neurale të tipit
SOM, të cilat jo vetëm përfshihen nga grupin e metodave të avancuara në teorinë e
mësimit të makinës, por dhe që janë studiuar kryesisht nga na teorike (të paktën nuk u
gjetën aplikime të mirëfillta praktike për njohjen e gjuhës së folur) për trajnimin e
sistemeve të Njohjes së Ligjëratës.
Gjithashtu edhe brenda këtij sistemi, u propozua një model i cili ndihmon në
forcimin e sistemit, duke e bazuar njohjen e sinjalit zanor në shkronja/rrokje dhe jo
thjesht në shkronja. Ky sistem, duke rritur sasinë e informacionit, zvogëlon
papërcaktueshmërinë e sistemit, pra edhe e bën sistemin më të fortë. Nga ana tjetër u
zbulua se ky sistem është mjaft i vështirë për t‟u ndërtuar në mungesë të resurseve
njerëzore. Duke qenë se analiza e rezultateve të rrjetave neurale në dalje për shkronjat
është një punë sprovuese dhe në përmirësim të vazhdueshëm, dhe duke pasur parasysh që
numri i shkronjave është vetëm 36 kurse ai i rrokjeve është disa qindra, le të mendohet
pak koha që duhet për identifikimin e të gjitha kombinimeve të daljeve nga rrjetat neurale
për këto qindra rrokje. Sistemi i ndërtuar gjatë periudhës së trajnimit dhe ndërtimit të
përkatësive rrokje – dalje mori rreth një muaj, le të llogaritet ca koha që duhet për të
analizuar dhe rregjistruar këto qindra rrokje (për numrat u morën në shqyrtim 24 rrokje).
Sisteme të plota të njohjes së gjuhës së folur janë detyrime shkencore të
instituteve shkencore dhe qendrave apo grupeve kërkimore. Punim i kësaj doktorate është
mirë të mos lihet në harresë por të vijojë të zgjerohet, pasurohet dhe përmirësohet.
Kërkuesit në të ardhmen mund ta nisin që këtu problemin e Njohjes së Ligjëratës dhe, ose
të japin zgjidhje alternative që të krahasohet apo tejkalojë këtë sistem, ose ta
përmirësojnë këtë sistem drejt një rezultati më të mirë. Një sistem i tillë i plotë do të
kishte përfitime shkencore por edhe komerciale nëse do të përfshihej si modul në sisteme
më të mëdha. Edhe një sistem që njeh vetëm numrat mund të përdoret në produkte
komerciale (psh. një IVR që merr edhe komanda zanore, një llogaritës zanor etj). Mund
të mendohet më tej përfitimi njerëzor apo ekonomik i një sistemi që njeh të gjitha fjalët e
gjuhës shqipe. Sigurisht, që sisteme kaq të komplikuara janë ende larg. Madje edhe
gjuhët më të mëdha në botë janë shumë larg problemit të njohjes së më shumë se një
fjalëve të shprehura rresht. Kërkimet që bëhen sot kudo në botë janë orientura drejt kësaj
fushe. Këtë e dëshmojnë edhe kompanitë të cilat po rendin për të marrë ekskluzivitetin e
një metode origjinale për ta patentuar më pas. Edhe në këtë prizëm institucionet
universitare duhet të ndihen më të motivuara në garë duke e lënë një zbulim të tillë në
duart e qytetarëve të cilat ta kenë të tyren këtë njohuri të madhe të njerëzimit.
Krahas zhvillimeve të ndërtuara për procesin e Përpunimit të Ligjëratës, një tjetër
punim mjaft i rëndësishëm është procesimi i Sintezës së Ligjëratës, pra rindërtimi zanor i
një teksti të shkruar apo ajo që rëndomë quhet teskst – ligjëratë. Ky proces, në dukje
mjaft më i thjeshtë sesa Njohja e Ligjëratës, në fakt përfshin në vetvete vështirësi të
mëdha teknike për të arritur rrjedhshmëri dhe përsosmëri në prodhimin e zërit. Madje
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shpesh herë, literatura i referohet si një problem i cili mund të zgjidhet pas Njohjes së
ligjëratës pasi Njohësi i ligjëratës mund të bëjë automatikisht, atë pjesë që ndryshe duhet
bërë manualisht që është, ndarja e sinjalit zanor në pjesë të cilat regjistrohen dhe më pas
përdoren për krijimin e zërit.
Në përfundim të gjithë disertacionit mund të konkludojmë se avancimi dhe
zgjidhja e problemave të Përpunimit të Gjuhëve Natyrore është një hap i madh drejt
automatizimit të punëve njerëzore. Duke qenë se njeriu shkëmben me mjedisin që e
rrethon rreth 25% të informacionit mes të folurit dhe të dëgjuarit, mjet bazë i së cilës
është gjuha natyrore, informatizimi i këtij procesi e afron më tepër njeriun me makinën
dhe e bën këtë të fundit më familjare e të ngrohtë për përdoruesin e saj.
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