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Deklarata e origjinalitetit të punimit
Deklaroj nën përgjegjësinë time se punimi me titull “Përdorimi i rrjeteve neurale në
parashikimin e çmimit të pasurisë së paluajtshme” dhe me udhëheqës shkencor Prof. Dr.
Artur Baxhaku, është rezultat i punës sime origjinale. Punimi nuk është prezantuar
asnjëherë përpara një institucioni tjetër për vlerësim apo të jetë botuar i tëri.
Punimi nuk përmban material të shkruar nga autorë të tjerë, përveç rasteve të cituara dhe
referuara.

iii

Abstrakt
Rrjetet neurale artificiale përbëjnë një instrument teknologjik, aplikimi i të cilave ka gjetur
dhe vazhdon të gjejë hapësira të reja të përdorimit. Bazuar në karakteristikën e vetëtrajnimit, vetë-përditësimit dhe adaptimit me kontekstin në të cilin realizohet aplikimi i
tyre, rrjetet neurale artificiale mund të cilësohen si një instrument i cili jo vetëm lehtëson
ato procese të punës të cilat më parë realizoheshin nën limitin e kapacitetit njerëzor, por si
instrumente përplotësuese të cilat shkojnë përtej dhe tentojnë gjithmonë drejt
perfeksionimit të realizimit të funksionit që mbulon.
Qëllimi i këtij punimi është të aplikojë dhe krahasojë metoda të njohura për përcaktimin e
një modeli në funksion të vlerësimit të ndryshimit të çmimeve në tregun e transaksioneve
reale të pasurive të paluajtshme, bazuar në teknologjitë e rrjeteve neurale, të cilat do të
mund të përmirësojnë ndjeshëm efikasitetin e agjencive imobilare.
Metodologjia e përdorur në këtë studim do të jetë kombinimi i metodave analitike cilësore
dhe sasiore në mënyrë që të arrihet jo vetëm pasqyrimi teorik i efektivitetit të përdorimit të
rrjeteve neurale artificiale dhe kontekstit në rastin studimor, por edhe mbledhja dhe
procesimi i të dhënave të përdorura për trajnim dhe testim të modeleve të zhvilluara.
Fjalë Kyçe: Rrjetet neurale artificiale, tregu i pasurive të paluajtshme, perceptor me
shumë-shtresa, backpropagation
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Abstract
Artificial neural networks constitute a technological instrument whose application has
found and continues to find new spaces of application. Based on their characteristic of selftraining, self-updating, and adaptation to the context in which their application is realized,
artificial neural networks can be considered as an instrument which not only facilitates
those work processes which were previously realized under the limitations of human
capacity, but as complementary instruments which go beyond and always tend towards the
perfection of the realization of the function it covers.
The purpose of this paper is to apply and compare known methods for defining a model for
estimating price change in the real estate transaction market, based on neural network
technologies, which could significantly improve the efficiency of real estate agencies.
The methodology used in this study will be the combination of qualitative and quantitative
analytical methods in order to achieve not only the theoretical reflection of the
effectiveness of the use of artificial neural networks and the context in the case study, but
also the collection and processing of data used for training and testing of developed models.
Keywords: Artificial
backpropagation
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Falënderime
Finalizimi me sukses i këtij punimi është produkt i një rrugëtimi të gjatë dhe hera-herës të
mundimshëm, që ka nisur e i ka paraprirë përkushtimit tim ndaj jetës akademike.
Përmbyllja e këtij punimi është rezultat i një pune kërkimore shkencore të vazhdueshme, e
cila nuk mund të realizohej pa mbështetjen dhe ndihmën e disa personave për të cilët dua
të shpreh mirënjohjen time.
Së pari, dua të shpreh përzemërsisht falënderimet për udhëheqësin tim shkencor, Prof. Dr.
Artur Baxhakun, për mbështetjen e dhënë në të gjithë etapat e ndjekura për përfundimin e
punimit të doktoratës. Dua të shpreh mirënjohjen më të thellë për të gjithë këshillat
profesionale, orientimin dhe inkurajimin për t’a fokusuar kërkimin shkencor në këtë fushë.
Nga ana tjetër, dua të falënderoj dhe shpreh konsideratat e mia më të larta në mënyrë të
veçantë Drejtuesin e Departamentit të Informatikës, Prof. Asoc. Dr. Endrit Xhina, për
përkrahjen dhe besimin që më ka dhënë, që prej momentit të angazhimit tim akademik.
Falënderoj familjen për mbështetjen, kohën dhe ndihmën e paçmuar në finalizimin e kësaj
pune kërkimore.

vi

Tabela e përmbajtjes
Lista e figurave .................................................................................................................. ix
Lista e tabelave ................................................................................................................... x
Konteksti i disertacionit ..................................................................................................... xi
Hyrje në studim .............................................................................................................. xi
Struktura e punimit ........................................................................................................ xi
Kapitulli 1: Korniza e përgjithshme teorike........................................................................ 1
1.1

Tregu i pasurive të paluajtshme në Shqipëri ........................................................ 1

1.2

Rrjetet neurale artificiale për parashikimin e çmimit të pasurive të paluajtshme 4

1.3

Metodat e parashikimit të çmimit të pasurive të paluajtshme .............................. 9

Kapitulli 2: Metodologjia.................................................................................................. 12
2.1

Objektivat e punimit ........................................................................................... 12

2.2

Metodologjia e kërkimit ..................................................................................... 12

2.3

Mbledhja dhe përpunimi i të dhënave ................................................................ 13

Kapitulli 3: Metoda dhe algoritme të përdorura për zgjidhjen e problemeve të parashikimit
........................................................................................................................................... 16
3.1

Metoda dhe algoritme të vlerësimit dhe parashikimit të pasurive të paluajtshme
16

3.2 Aplikimi i metodës së regresionit matematikor për parashikimin e çmimit të
pasurive të paluajtshme ................................................................................................. 19
3.3 Aplikimi i rrjeteve neurale artificiale për parashikimin e çmimit të pasurive të
paluajtshme ................................................................................................................... 20
Kapitulli 4: Hulumtimi i algoritmeve të përdorura ........................................................... 22
4.1

Perceptori shumë-shtresor (Multilayer Perceptron) ........................................... 22

4.2

Algoritmi Backpropagation ................................................................................ 30

Kapitulli 5: Zhvillimi i mjetit për parashikimin e çmimit të pasurive të paluajtshme ...... 33
5.1

Teknologji të përdorura për aplikimin e rrjeteve neurale artificiale .................. 33

5.2

Mjedisi dhe teknologjitë e përdorura ................................................................. 36

5.3

Projektimi logjik i sistemit ................................................................................. 37

5.3.1
Përshkrimi i metodave ekzistuese të projektimit logjik të sistemeve të
automatizuara ............................................................................................................ 37
5.3.2

Përshkrimi i metodologjisë SADT .............................................................. 37

5.3.3

Përshkrimi i metodologjisë UML ............................................................... 38

5.3.4

Enterprise Architect për projektimin logjik ................................................ 39
vii

5.3.5

Diagrami Use Case ..................................................................................... 40

5.3.6

Diagrami i klasave ...................................................................................... 41

5.3.7

Diagrami i aktivitetit ................................................................................... 42

5.4

Realizimi në Java ............................................................................................... 43

5.5

Realizimi në Python ........................................................................................... 47

Kapitulli 6: Përfundime..................................................................................................... 49
Kapitulli 7: Shtojca ........................................................................................................... 51
7.1

Kodi i eksperimenteve të realizuara në MATLAB ............................................ 51

7.2

Përshkrimi i një shembulli të testuar me produkin e zhvilluar në JAVA ........... 54

7.3

Përshkrimi i një shembulli të testuar me produkin e zhvilluar në Python ......... 55

7.4

Kodi i produktit në JAVA .................................................................................. 57

7.5

Kodi i produktit në Python ................................................................................. 69

Referenca .......................................................................................................................... 74
Artikuj dhe konferenca ..................................................................................................... 80

viii

Lista e figurave
Figura 1. Setet e të dhënave ............................................................................................. 14
Figura 2. Klasifikimi i rrjeteve neurale artificiale ........................................................... 23
Figura 3. Rrjete neurale artificiale me dy shtresa ............................................................ 23
Figura 4. Algoritmi i eksperimentit të parë të realizuar në MATLAB ............................ 25
Figura 5. Algoritmi i eksperimentit të dytë të realizuar në MATLAB ............................ 27
Figura 6. Arkitektura e rrjetit neural ................................................................................ 28
Figura 7. Model i rrjetit neural Backpropagation ............................................................ 31
Figura 8. Diagrami Use Case ........................................................................................... 41
Figura 9. Diagrami i klasave ............................................................................................ 42
Figura 10. Diagrami i aktivitetit ...................................................................................... 43
Figura 11. Struktura e produktit të zhvilluar.................................................................... 43
Figura 12. Ndërfaqja kryesore ......................................................................................... 45
Figura 13. Skeda e trajnimit të rrjetit neural .................................................................... 45
Figura 14. Grafiku i gabimit të pranueshëm .................................................................... 46
Figura 15. Ndërfaqja kryesore ......................................................................................... 48
Figura 16. Lista e aparatamenteve ................................................................................... 54
Figura 17. Seksioni "Përllogaritja e çmimit" ................................................................... 55
Figura 18. Shembull i testuar me programin e realizuar në Python ................................ 56

ix

Lista e tabelave
Tabela 1. Paraqitja me vlerë numerike e materialeve të ndërtimit................................... 14
Tabela 2. Rekorde të të dhënave hyrëse të normalizuara ................................................. 15
Tabela 3. Klasifikimi i treguesve teknikë të tregut .......................................................... 18
Tabela 4. Gabimi mesatar kuadratik për eksperimentet në MATLAB ............................ 29

x

Konteksti i disertacionit
Hyrje në studim
Rrjetet neurale artificiale përbëjnë një instrument mjaft të fuqishëm në ditët e sotme për
zgjidhjen e detyrave të ndryshme, ndër to dhe detyrat e vlerësimit, klasifikimit apo
parashikimit të të dhënave. [1] Një nga përparësitë kryesore të rrjeteve neurale është
mundësia për të përafruar apriori funksionet jo-lineare, pa asnjë informacion paraprak në
lidhje me veçoritë e të dhënave. Një tjetër përparësi e përdorimit të rrjeteve neurale për
vlerësimin dhe parashikimin e të dhënave është aftësia për të mësuar vetëm nga shembujt.
Gjithashtu, rrjetet neurale janë në gjendje të kapin varësi të fshehura dhe jo-lineare, edhe
nëse ka një zhurmë të konsiderueshme në setin e trajnimit. Si disavantazhe të rrjeteve
neurale përmendim se ato mund të mësojnë varësinë, të vlefshme vetëm për një periudhë
të caktuar kohe dhe gabimi i parashikimit mund të mos vlerësohet me saktësi. [2]
Qëllimi i këtij punimi është të aplikojë dhe krahasojë metoda të njohura për përcaktimin e
një modeli në funksion të vlerësimit të ndryshimit të çmimeve në tregun e transaksioneve
reale të pasurive të paluajtshme, bazuar në teknologjitë e rrjeteve neurale, të cilat do të
mund të përmirësojnë ndjeshëm efikasitetin e agjencive të pasurive të paluajtshme. Në
fazën fillestare, do të analizohen metodat e njohura të vlerësimit të të dhënave, duke
përdorur rrjetet neurale artificiale. Faza e dytë konsiston në zhvillimin e një modeli dhe
algoritmi të vlerësimit të atributeve që ndikojnë në çmimin e pasurive të paluajtshme. Faza
e tretë konsiston në ndërtimin e një aplikacioni ku implementohen algoritmet e studiuara
për parashikimin e çmimit të pasurive të paluajtshme.
Metodologjia e përdorur do të jetë studimi i teknikave ekzistuese dhe krahasimi i tyre për
të vënë në dukje karakteristikat e secilës dhe të metat përkatëse. Gjithashtu, një nga detyrat
kryesore të këtij studimi është ndërtimi i një modeli dhe algoritmi të rrjeteve neurale
artificiale për parashikimin e çmimit të pasurive të paluajtshme, të cilët do të mund të
përdoreshin për zgjidhjen e detyrave me përmasa shumë të mëdha.
Ky studim synon të japë kontribut të pritshëm shkencor nëpërmjet:
-

Analizës së thelluar të teknologjisë së rrjeteve neurale për parashikimin e të dhënave;
Aplikimit dhe krahasimit të metodave ekzistuese në këtë drejtim;
Analizës së rezultateve dhe paraqitjes së konkluzioneve për punën e kryer.

Modelet e rrjeteve neurale mund të kenë vlerë të shtuar, e ndoshta të tejkalojnë modelet
klasike të përdorura për parashikimin e çmimit të pasurisë së paluajtshme. Ky disertacion
do të vlerësojë efektivitetin e këtyre modeleve në raste konkrete.
Struktura e punimit
Ky punim është i strukturuar në gjashtë kapituj, ku qëllimi dhe objektivat specifikë të secilit
prej kapitujve të mëposhtëm do të mundësojnë një identifikim dhe paraqitjen e një
orientimi të përgjithshëm të këtij studimi.
xi

Në këtë mënyrë, kapitulli i parë, i titulluar “Korniza e përgjithshme” ka si qëllim
prezantimin e përgjithshëm të hapësirës analitike të këtij studimi nëpërmjet identifikimit,
konceptualizimit dhe ndërlidhjes midis elementëve kryesorë përbërës të këtij studimi dhe,
më specifikisht, objektivave të kërkimit. Më konkretisht, kapitulli i parë paraqet fillimisht
një analizë teorike të rrjeteve neurale artificiale, historikut të zhvillimit të tyre, si edhe
rëndësinë dhe fushat e përdorimit të rrjeteve neurale artificiale. Gjithashtu, në këtë kapitull
është trajtuar tregu i pasurive të paluajtshme, roli i këtij tregu në ekonominë e një vendi, si
edhe kontekstualizimi i këtij tregu në dimensionin historik, shoqëror dhe politik të
Shqipërisë. Elementi përmbyllës i këtij kapitulli është fokusuar në metodat e aplikimit të
rrjeteve neurale artificiale në procesin e parashikimit të çmimit të pasurive të paluajtshme,
duke krijuar kështu ndërlidhjen midis dy elementëve studimorë të sipërpërmendur si pikat
orientuese ndaj të cilave sillet studimi i paraqitur më poshtë.
Kapitulli i dytë i këtij disertacioni paraqet një pasqyrim të metodologjisë së ndjekur për
këtë studim. Më specifikisht, në këtë seksion të analizës do të identifikohen pyetja
kërkimore dhe nën-pyetje të tjera të cilat do të adresohen gjatë studimit, hipotezat që do të
testohen gjatë studimit, si edhe objektivat e këtij studimi. Për më tepër, një element tjetër i
paraqitur në këtë kapitull është edhe metodologjia kërkimore që do të ndiqet, ku do të
identifikohen lloji i ndjekur i kërkimit, mënyra e mbledhjes, përpunimit dhe kategorizimit
të të dhënave.
Në kapitullin e tretë paraqiten metoda dhe algoritme të përdorura për zgjidhjen e
problemeve të parashikimit në përgjithësi dhe të parashikimit të pasurive të paluajtshme në
veçanti. Gjithashtu, në këtë kapitull trajtohet rëndësia e zbatimit të regresionit matematikor
si edhe paraqitja e mënyrës së aplikimit të këtij lloj regresioni në kontekstin analitik të këtij
studimi. Së treti, ky kapitull paraqet gjithashtu një analizë të përgjithshme të aplikimit të
rrjeteve neurale artificiale duke identifikuar karakteristikat e mjedisit rrethanor në të cilat
realizohet ky aplikim, si edhe të lehtësimeve apo mundësive që aplikimi i rrjeteve neurale
artificiale ofron për parashikimin e çmimit të pasurive të paluajtshme.
Kapitulli i katërt, i titulluar “Hulumtimi i algoritmeve të përdorura”, konsiston në
paraqitjen e një analize të detajuar dhe specifike të algoritmeve të cilat do të përdoren në
këtë studim, përkatësisht perceptorit shumë-shtresor (multilayer perceptron/ MLP), si edhe
algoritmit backpropagation. Qëllimi i këtij kapitulli është analizimi i rëndësisë dhe
vlefshmërisë së përdorimit të dy algoritmeve të sipërpërmendura.
Kapitulli në vijim, i titulluar “Zhvillimi i mjetit për parashikimin e çmimeve të pasurive të
paluajtshme”, paraqet fillimisht një qasje krahasimore të teknologjive të përdorura për
aplikimin e rrjeteve neurale artificiale, gjë e cila do të mundësojë identifikimin e mjedisit
dhe instrumenteve më të përshtatshme për qëllimin e këtij studimi. Për më tepër, në
kapitullin e pestë do të paraqitet gjithashtu një analizë e detajuar e metodologjive të
projektimit logjik të sistemit, ku përfshihen metodologjia SADT dhe UML dhe do të
ndërtohen diagramet e nevojshme, ku përfshihen diagrami Use Case, diagrami i klasave
dhe diagrami i aktivitetit.
xii

Në kapitullin e gjashtë paraqiten përfundimet teorike dhe praktike të këtij punimi në disa
linja kryesore, ku përfshihen rëndësia dhe efektiviteti i aplikimit të rrjeteve neurale
artificiale, identifikimi i algoritmeve më të përshtatshme për funksionin e parashikimit, si
edhe evidentimi i hapësirës së gabimit në parashikimin e vlerës apo çmimit të pasurive të
paluajtshme.
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Kapitulli 1: Korniza e përgjithshme teorike
1.1 Tregu i pasurive të paluajtshme në Shqipëri
Në këtë seksion të studimit do të paraqitet një analizë e tregut të pasurive të paluajtshme
duke përfshirë linjat e përgjithshme se si trajtohet ky sektor i ekonomisë së një vendi,
kontekstin historik dhe aktual në Shqipëri, si edhe mënyrën se si rrjetet neurale artificiale
gjejnë aplikim në këtë sektor.
Në një qasje ontologjike ndaj termit pasuri e paluajtshme, do të ishte e nevojshme fillimisht
të bëhet diferencimi midis termave përbërës të togfjalëshit ‘pronë e paluajtshme’, ku termi
pronë i referohet në mënyrë përgjithësuese të gjithë pasurisë në zotërim të një individi, të
cilat në vetvete Brueggeman dhe Fisher [3] i klasifikojnë në prona të bazuara në të drejta
dhe prona të bazuara në zotërim apo poseidim [3, f. 4]. Në anën tjetër, termi e paluajtshme
vjen nga nocioni ‘real’ i përdorur nga sistemi ligjor Common Law, i quajtur ndryshe sistemi
ligjor anglosaksion, ku, ndryshe nga kategoria e pronave personale, i është referuar
historikisht pronave të prekshme si tokë dhe prona të pandryshueshme [3]. Në këtë mënyrë,
mund të thuhet që termi pasuri e paluajtshme kuptohet si tërësia e pronave në zotërim apo
poseidim të një individi ku elementi karakterizues i pronës apo pronave është fakti që janë
të prekshme dhe ‘të pandryshueshme’.
Një ndër klasifikimet kryesore që nevojitet të përmendet që në këtë fazë të analizës është
klasifikimi i pasurive të paluajtshme në dy kategori kryesore, ku përfshihen pronat
rezidenciale, pra pronat për qëllim banimi, dhe pronat jorezidenciale apo komerciale. [3]
Në bazë të kategorizimit të paraqitur më sipër mbi pasuritë e paluajtshme, nevojitet të
theksohet se vlera apo pesha e faktorëve që do të vlerësohen janë në varësi direkte ndaj
qëllimit të përdorimit të pronës së paluajtshme. Në këtë mënyrë, mund të paraqesim si
shembull faktin që ndërkohë që në një qasje sipërfaqësore faktori gjeografik apo
vendndodhja e pronës së paluatjshme është e rëndësishme në të dyja rastet, vlerësimi apo
pesha e këtij faktori ndryshon në varësi direkte nga qëllimi i përllogaritjes.
Nisur nga fakti që rëndësia e tregut dhe e përcaktimit të tij mbetet një ndër çështjet kryesore
dhe kontroversiale të diskutuara në literaturë, Massey [4] argumenton në analizën e tij se
problematika kryesore e cila nevojitet të adresohet është analiza apo investigimi mbi fuqinë
e tregut të aktorëve, e shprehur nga autori si “fuqia për të rritur çmimin” [4, f. 309].
Gjithsesi, duke qenë se eksperimenti dhe analiza krahasimore nuk fokusohet në aspektin
operacional të agjentëve të ndryshëm ekonomikë, por në aspektin se si aplikimi i rrjeteve
neurale artificiale mundëson procesin e parashikimit të çmimeve, nevojitet të theksohet që
në studimin e paraqitur më poshtë rëndësia më e madhe i drejtohet analizës strukturore dhe
rolit që faktorë të ndryshëm luajnë në ndryshimin e vlerës së parashikuar. Kështu, faktorë
si: vendndodhja, sipërfaqja, organizimi i hapësirës së pasurisë, etj., përbëjnë të dhënat
hyrëse dhe rrjedhimisht ndryshorët e pavarur në këtë studim. Në anën tjetër, duke ndjekur
të njëjtën logjikë si më sipër, ndryshori i varur në këtë studim është çmimi i pasurive të
paluajtshme, i cili do të parashikohet në bazë të dy rrjeteve neurale shumë-shtresorë, ku
synohet krahasimi dhe identifikimi i rrjetit neural artificial më të aftë për procesin e
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parashikimit, dhe rrjedhimisht edhe krahasimi mbi aftësinë e secilit rrjet neural të aplikuar
për njohjen, identifikimin dhe implementimin e ndërlidhjeve më të sakta të faktorëve të
listuar si të dhëna hyrëse.
Një koncept tjetër i rëndësishëm për t’u analizuar është ajo çfarë cilësohet si ‘vlera e tregut’
dhe mënyra se si arrihet të identifikohet kjo vlerë. Bazuar në analizën e pasqyruar nga
Horsley [5], arsyeja kryesore pse problematika e vlerës së tregut mbetet një pyetje
shqetësuese dhe ende e pazgjidhur është fakti që nuk ka një listë të mbarë-pranuar të
faktorëve apo kritereve të cilat përbëjnë definimin dhe konceptualizimin e këtij nocioni.
Për më tepër, mungesa e kritereve të sipërpërmendur shkaktojnë problematikë edhe në
momentin kur ky nocion aplikohet në aspekte të ndryshme të analizave ekonomike dhe
financiare. [6] Gjithsesi, një përpjekje e adresimit të çështjes së sipërpërmendur mbi
konceptualizimin e ‘vlerës së tregut’ mund të arrihet bazuar në qasjen “poshtë-lart” të
prezantuar në literaturë nga Day [7], i cili e përkufizon tregun si “modele apo njolla të
lëvizshme të kërkesave dhe nevojave të klientëve, të cilat mund të ofrohen apo zgjidhen në
mënyra të ndryshme” dhe drejtimi kryesor i të cilit është “perceptimi i klientit mbi
alternativat konkurruese” [7, f. 288].
Në mënyrë që të paraqitet një kornizë e faktorëve karakterizues të konceptit të pasurive të
paluajtshme, elementë të cilët do të identifikohen përfshijnë: qëndrueshmërinë,
heterogjenitetin, mungesën e likuiditetit, etj. Aspektet e identifikuara më sipër si faktorët
karakterizues të pasurisë së paluajtshme luajnë një rol të rëndësishëm në tërësinë e
karakterit të tregut të pasurive të paluajtshme, dhe mënyrën se si ky treg funksionon. Ky
dimension i fundit do të shërbejë edhe si baza e aspektit racional apo logjik mbi të cilin do
të synohet edhe aplikimi i rrjetit neural artificial. E shprehur në mënyrë më të detajuar,
fakti që karakteristika themelore e pasurive të paluajtshme është qendrueshmëria e
faktorëve cilësorë të saj, nevojitet të theksohet se faktorët e sipërpërmendur do të
konsiderohen si ndryshorë të pavarur apo të dhëna hyrëse, të cila do të trajtohen dhe midis
të cilave do të identifikohen ndërlidhjet nga rrjetet neurale disa-shtresore që do të testohen.
Në këtë mënyrë, ajo çka është arritur deri në këtë moment të kësaj analize të tregut të
pasurive të paluajtshme është sintetizimi apo përshtatja e diskursit analitik, ekonomikofinanciar, të gjendur në literaturë, me studimin në fjalë, me qëllim që të arrihet përputhja e
nevojshme e mënyrës apo qasjes metodologjike që do të ndiqet në vijim. Kështu, ndërkohë
që është theksuar edhe më sipër fakti që ky studim do të analizojë tregun e pasurive të
paluajtshme duke iu referuar konkretisht faktorëve karakterizues të pronës dhe jo sjelljes
së agjentëve të përfshirë në treg, kjo qasje është përplotësuar me qasjen ‘poshtë-lart’ mbi
konceptualizimin e faktorëve përcaktues të tregut. Është e nevojshme në këtë pikë të
diskutimit të prezantohet situata e pasurive të paluajtshme në Shqipëri, duke qenë se ky do
të jetë edhe konteksti apo mjedisi në të cilin do të zhvillohet analiza.
Ndërkohë, për të arritur pasqyrimin e plotë të një analize historiko-sociale të zhvillimit të
pasurive të paluajtshme dhe ndryshimeve që ky element i jetës shoqërore dhe politika ka
pësuar, do të nevojitet fillimi i analizës që në ligjet zakonore dhe kanunore të hershme të
shoqërisë shqiptare. Hapësira kohore, e cila mbulohet nga ky studim, do të limitohet në
2

periudhën post-komuniste të shtetit Shqiptar duke specifikuar gjithmonë e më shumë
kontekstin aktual shoqëror dhe ekonomik. Në këtë mënyrë, duhet të theksohen, edhe pse të
përmendura në mënyrë sipërfaqësore, fillesat e sistemit ekonomik kapitalist pas vitit 1990
me të gjithë aspektet institucionale që garantojnë mirëfunksionimin e këtij transformimi
tërësor të tregut, ku vlen të përmendet rikthimi i njohjes së pronësisë dhe shit-blerjes, të
cilat ishin sanksionuar dhe ndaluar në mënyrë kategorike si pasojë e ‘përplasjes’ së këtyre
nocioneve me ‘idealet’ komuniste. [8] Ky ndryshim u institucionalizua në vitin 1998 në
kushtetutën e vendit dhe njihet aktualisht në sistemin ligjor, ku institucionalizimi i kësaj të
drejte është i qartë në nenin 41, artikujt 1 dhe 2 të kushtetutës të cilët shprehen:
1. “E drejta e pronës private është e garantuar”;
2. Prona fitohet me dhurim, me trashëgimi, me blerje dhe me çdo mënyrë tjetër klasike
të parashikuar në Kodin Civil”. [9]
Në këtë mënyrë, pavarësisht faktit që artikujt në vijim definojnë hapësirën operacionale të
shtetit dhe kompetencat rregullatore të tij, specifikisht të lidhura me procesin e
shpronësimit si pasojë e karakterit të shtetit social, është e nevojshme të përmendet edhe
njëherë që kultura apo praktika e pasurisë së paluajtshme në shoqërinë shqiptare u rikthye
në diskursin ekonomiko-shoqëror pas një periudhe të gjatë të komunizmit e cila do të
shkaktonte probleme të mëdha në vijimësi.
Në një analizë sipërfaqësore të studimit të historikut të tregut të pasurive të paluajtshme në
shoqërinë shqiptare, periudha midis viteve 2000 dhe 2007 shihet si rritje e zhvillimit të
tregut të pasurive të paluajtshme si pasojë e rritjes ekonomike dhe krijimit të një stabiliteti
strukturor të këtij tregu, por edhe si pasojë e dy faktorëve të tjerë që detyruan deri diku të
ketë trend rritës, ku përfshihen faktori i alternativave të limituara për investim, si edhe
politika stimuluese monetare nga ana e Bankës së Shqipërisë [10].
Faktori i fundit i përmendur më sipër do të luante rolin e variablit apo ndryshorit kushtëzues
të ecurisë së përgjithshme të tregut të pasurive të paluajtshme në Shqipëri. E shprehur
ndryshe, bazuar në ndryshimin e politikave monetare nga ana e Bankës së Shqipërisë, ajo
çka do të shihej në periudhën pas vitit 2008 është një tkurrje e ndjeshme e këtij tregu si
pasojë e ndryshimit të diskursit rregullator, por edhe si pasojë e ndikimit të madh që kriza
ekonomike dhe financiare pati në aspektin ekonomik shqiptar, duke përfshirë këtu edhe
impaktin negativ në uljen e ndjeshme të remitancave të kuptuara si “shuma e dy
komponentëve: të ardhura nga puna dhe transferta personale” [10]. Një ndër elementët të
cilët shërbyen si pikë themelore e tkurrjes së tregut të pasurive të paluajtshme është numri
i ulët i lejeve të ndërtimit që u dhanë gjatë periudhës 2008-2015, e cila është lexuar si një
periudhë e gjatë e një reduktimi të ndjeshëm të kërkesës në tregun e pasurive të
paluajtshme.
Trendi i sipërpërmendur i tkurrjes së tregut të pasurive të paluajtshme, i kuptuar ndryshe si
mungesa e balancës midis ofertës së lartë dhe kërkesës së ulët, pësoi ndryshim në vitin
pasardhës deri në fund të vitit 2020 si pasojë e politikave monetare të ndjekura nga Banka
e Shqipërisë, ku rol të madh luajnë normat e ulëta dhe të qëndrueshme të interesit, si dhe
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faktori rregullator apo legjislativ mbi lejet e ndërtimit. Një element që vlen të përmendet
në këtë pasqyrim të shkurtër të periudhës së pesë viteve të fundit është fakti që edhe pse
janë arritur vlera pozitive të rritjes së tregut të pasurive të paluajtshme, ky trend rritje është
zvogëluar në vazhdimësi dhe kjo ulje vjen si rrjedhojë e dy faktorëve të rëndësishëm.
Faktori i parë i cili ndikoi në uljen e përqindjes së trendit rritës të aktivitetit në tregun e
pasurive të paluajtshme është tërmeti i nëntorit të vitit 2019, i cili, edhe pse ishte një vit ku
u shënua një rritje e konsiderueshme e dhënies së lejeve për ndërtim, sidomos gjatë nëntëmujorit të parë të vitit, shënoi ndikim të lartë jo vetëm në aspektin numerik të paraqitjes së
tregut të pasurive të paluajtshme, por edhe në aspektin cilësor të kërkesës në tregun e
sipërpërmendur, ku është argumentuar që kërkesa ishte e lartë për ndërtesa të ulëta, prona
private apo hapësira tokësore me studim ndërtimi. Faktori i dytë i cili nevojitet të
konsiderohet është ndikimi që pandemia pati në besueshmërinë në tregun e pasurive të
paluajtshme. Kjo shihet qartë në studimin e publikuar në tetor 2020 nga Banka e Shqipërisë
mbi gjashtëmujorin e parë të vitit 2020 i titulluar “Rezultatet e vrojtimit ‘tregu i pasurive
të paluajtshme’dhe indeksi i çmimit të banesave”, ku shihet qartë rënia e besimit në treg
me një vlerë prej 54%, e cila u përmend që “shënon vlerën më të madhe negative të të
gjithë serisë që nga viti i parë i realizimit të vrojtimit” [11, f. 2].
1.2 Rrjetet neurale artificiale për parashikimin e çmimit të pasurive të paluajtshme
Rrjetet neurale janë një nga drejtimet e kërkimit në fushën e inteligjencës artificiale, lidhur
me përpjekjet për të riprodhuar sistemin nervor njerëzor, duke integruar koncepte të
biologjisë në sisteme kompjuterike [12] të afta për t’u zhvilluar, mësuar dhe adaptuar në
mënyrë didaktike dhe të pavaruar nga instruksione paraprake, bazuar në një sërë të dhënash
dhe ndërlidhjesh të evidentuara nëpërmjet algoritmeve dhe modeleve statistikore. [13]
Duke konsideruar argumentimin e mësipërm mbi faktin që rrjetet neurale janë të bazuara
në aspektin operacional të sistemit nervor njerëzor, Abiodun et al. [14] sjell në vëmendje
një këndvështrim tjetër të përbashkët mes trurit të njeriut dhe rrjeteve neurale, ku aksonat
dhe dendritet e sistemit nervor funksionojnë në mënyrë të ngjashme me të dhënat hyrëse
dhe dalëse të rrjetit neural të cilat cilësohen si “komponentët procesues që trajnojnë dhe
vlerësojnë të dhënat” [15, f. 21]. Për më tepër, në vijimësi të analogjisë midis funksionimit
të trurit njerëzor dhe rrjeteve neurale artificiale të njohura ndryshe si ANN (artificial neural
networks), një element i cili luan një rol të rëndësishëm në këtë krahasim është mënyra se
si procesi i të mësuarit në organizmat jetikë ndodh si pasojë e stimulimeve të jashtme në
rritjen e kapaciteteve të ndërlidhjeve sinaptike dhe se si ky proces është reflektuar në
teknologjinë e rrjeteve neurale artificiale, ku ndërlidhjet sinaptike në këto rrjete referohen
me termin ‘weight’ ose ‘peshë’ të cilat ndikojnë në kapacitetin e nyjeve sinaptike në të
njëjtën mënyrë. [12] Në këtë formë, nyja artificiale sinaptike e rrjeteve neurale nuk paraqet
thjesht pikën e lidhjes mes të dhënave hyrëse dhe dalëse, por kapaciteti apo pesha e kësaj
nyje reflekton impaktin e ndërlidhjes së identifikuar në varësi të funksionit të aktivizimit,
i cili do të analizohet më poshtë, në vlerësimin e rezultatit përfundimtar, si qëllimi kryesor
i aplikimit të rrjetit neural artificial.
Kërkimi mbi rrjetet neurale artificiale ka të bëjë me faktin se mënyra se si truri i njeriut
përpunon informacionin është krejtësisht e ndryshme nga metodat e përdorura nga
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kompjuterët digjitalë konvencionalë. Truri është një kompjuter jashtëzakonisht kompleks,
jo-linear, paralel. Shkencëtarët kanë provuar se truri përbëhet nga një numër i madh
elementësh strukturorë, të quajtura neurone apo qeliza nervore. Një neuron krijon lidhje
me neuronet e tjerë, numri i të cilave mund të shkojë nga 10 në 100,000 në pikat e tij të
bashkimit. Sinjalet e përhapura përmes rrjetit nervor kontrollojnë aktivitetin e trurit për një
interval të shkurtër, dhe gjithashtu shkaktojnë ndryshime afatgjata në gjendjen e vetë
neuroneve dhe lidhjeve të tyre. [16]
Truri i njeriut ka aftësinë të organizojë punën e neuroneve në mënyrë të tillë që të kryejnë
detyra specifike (të tilla si njohja e modelit, përpunimi i sinjaleve, funksionet motorike)
shumë herë më shpejt sesa mund të lejojnë kompjuterët modernë.
Zhvillimi i rrjeteve neurale artificiale nisi në fillim të shekullit XX, por vetëm në vitet 90,
kur sistemet kompjuterike u bënë mjaft të fuqishme, rrjetet neurale u përhapën më shumë.
Krijimi i rrjeteve neurale erdhi nga përpjekjet për të kuptuar parimet e trurit të njeriut dhe,
pa dyshim, kjo ndikoi në zhvillimin e tyre të mëtejshëm. Sidoqoftë, në krahasim me trurin
e njeriut, rrjetet neurale sot përfaqësojnë një model shumë të thjeshtuar, por, përkundër
kësaj, përdoren me shumë sukses në zgjidhjen e një sërë problemesh. Ndërsa një zgjidhje
e rrjetit neural mund të duket dhe të sillet si një softuer i rregullt, ato janë të ndryshme në
parim sepse shumica e implementimeve janë ‘të mësuar’ më shumë sesa ‘të programuar’:
rrjeti mëson të kryejë një detyrë më shumë sesa të programohet drejtpërdrejt.
Karakteristika më e rëndësishme e rrjetit, që dëshmon për aftësitë e tij të gjera dhe
potencialin e madh, është përpunimi paralel i informacionit nga të gjitha lidhjet, gjë që
shpejton ndjeshëm procesin e përpunimit të informacionit. Përveç kësaj, me një numër të
madh të lidhjeve ndërneurale, rrjeti merr rezistencë ndaj gabimeve që ndodhin në disa linja.
Kështu, cilësia karakterizuese e ‘machine learning’ apo ‘të mësuarit makinë’ bazohet në
aftësinë e tyre për të mundësuar procesimin e vazhdueshëm të informacionit, dhe,
rrjedhimisht, duke mundësuar aftësinë dhe kapacitetin e zgjidhjes së problematikave
komplekse dhe ekuacioneve të cilat tejkalojnë mundësitë njerëzore. [17] Në vijimësi të
linjës së diskutimit mbi ngjashmërinë funksionale të rrjeteve neurale artificiale dhe vetë
trurit të njeriut, një element tjetër i ngjashëm i cili është i nevojshëm të përmendet është
fakti që roli i luajtur nga stimujt e jashtëm mbi rritjen e kapacitetit të nyjes sinaptike tek
truri i njeriut është i ngjashëm me rolin e ‘weight’ apo peshës tek nyja sinaptike artificiale
e rrjetit neural. Të mësuarit në rastin e rrjeteve neurale ndodh si pasojë e rritjes së vlerës së
peshave të cilat karakterizojnë nyjet sinaptike. Në të njëjtën linjë, Aggarwal [12] thekson
që “ashtu si stimujt e jashtëm janë të nevojshëm për të mësuar në organizmat biologjikë,
stimuli i jashtëm në rrjetet neurale artificiale sigurohet nga të dhënat e trajnimit që
përmbajnë shembuj të çifteve input-output të funksionit që duhet mësuar” [12, f. 2].
Gjithsesi, më shumë informacion mbi procesin e të mësuarit tek rrjetet neurale artificiale
dhe ndikimin e këtij procesi në zhvillimin e mëtejshëm të rrjetit në tërësi do të gjendet në
seksionet në vijimësi të këtij studimi. Ajo çka mund të thuhet në linja të përgjithshme të
diskutimit mbi çështjen e procesit të të mësuarit dhe aplikimit të tij tek rrjetet neurale
artificiale është fakti që qëllimi i ndryshimit të peshave është identifikimi i gabimeve të
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kaluara dhe përditësimi i rrjetit në mënyrë që të arrihet minimizimi i gabimeve në procesin
e përllogaritjes duke synuar gjithmonë arritjen e parashikimeve më të sakta në të ardhmen.
Është e rëndësishme gjithashtu të theksohet fakti që rrjetet neurale gjejnë aplikim në shumë
dimensione të përdorimit apo zhvillimit të teknologjisë, duke përfshirë këtu mbledhjen e
të dhënave (data mining), klasifikimin e tyre, simulimin dhe parashikimin, si fushat në të
cilat rrjetet neurale gjejnë aplikim më të madh. [13] Në anën tjetër, është gjithashtu e
nevojshme të theksohet fakti që përdorimi i rrjeteve neurale është zgjeruar vazhdimisht
duke përfshirë në hapësirën e saj të funksionimit aspekte të ndryshme të jetës shoqërore ku
mund të listohen ekonomia, mjekësia, industria, etj. Zgjerimi i sipërpërmendur i hapësirës
operacionale në të cilat rrjetet neurale kanë gjetur aplikim vjen si pasojë e aftësisë së
rrjeteve neurale për të përllogaritur një numër të madh të dhënash mes parametrave hyrës
dhe dalës, si edhe aftësisë së tyre për të identifikuar marrëdhënie apo ndërlidhje komplekse.
[18]
Bazuar në faktin që analiza e paraqitur në këtë studim fokusohet në mënyrë specifike mbi
implementimin e rrjeteve neurale në parashikimin e të dhënave, është e rëndësishme
gjithashtu që në këtë segment të analizës të paraqitet një pasqyrë hyrëse mbi mënyrën e
operimit të rrjeteve në fjalë dhe përfitimit të marrë nga kjo praktikë. Është e nevojshme të
përmendet se shfrytëzimi i rrjeteve neurale në funksion të procesit të parashikimit cilësohet
si një ndër problemet teknike dhe shkencore bazuar në faktin që mundëson përfytyrim të
sjelljes së faktorëve të ndryshëm të përfshirë në procesin analitik. [19] Rrjedhimisht, një
faktor i cili duhet të konsiderohet në një analizë më të detajuar të vlefshmërisë së aplikimit
të rrjeteve neurale në procesin e sipërpërmendur është varësia që ky aplikim ka në mënyrën
dhe metodologjinë e ndjekur në procesin e mbledhjes së të dhënave. Duke ndjekur të
njëjtën linjë logjike, Goncalves et al. argumenton se arsyeja pse aplikimi i rrjeteve neurale
në procesin e parashikimit është i nevojshëm konsiston në faktin që shumë seri kohore janë
të karakterizuara nga ‘patterns’ ose modele/mostra komplekse të cilat nuk mund të
identifikohen nga metodat e njohura lineare. Për më tepër, një avantazh tjetër i aplikimit të
rrjeteve neurale është aftësia e tyre për të përthithur në mënyrë të vazhdueshme dije mbi
mirëfunksionimin e mëtejshëm të vetë rrjetit neural, duke përditësuar dhe përmirësuar
kështu shërbimin operacional që ofron vetë rrjeti. [18]
Një element tjetër i rëndësishëm për t’u përmendur në këtë analizë hyrëse rreth rrjeteve
neurale artificiale është fakti që njësitë bazë mbi të cilat bazohet funksionimi i rrjeteve
neurale artificiale përfshijnë metodën e katrorëve më të vegjël dhe format e regresionit
matematikor, si regresioni logjistik, regresioni linear, etj. [20] Bashkimi i elementëve
themelorë të sipërpërmendur dhe tërësia e proceseve të të mësuarit të secilës prej këtyre
elementëve është burimi i kapaciteteve të rrjeteve neurale artificiale drejt minimizimit të
gabimeve në përllogaritjet e synuara apo të parashikimeve. “Bazuar në këtë pikëpamje, një
rrjet neural mund të shihet si një grafik llogaritës i njësive elementare në të cilat fitohet
fuqi më e madhe duke i lidhur ato në mënyra të veçanta” [12, f. 2]. Rrjedhimisht, mund të
thuhet që limitimi i një rrjeti neural artificial në vetëm një element përbërës, si shembulli i
regresionit linear, sjell reduktimin e vetë rrjetit neural në modelet klasike të machine
learning ose të mësuarit makinë. Ajo çka i jep aftësi rrjetit neural artificial për të realizuar
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procese komplekse operacionale dhe gjithashtu edhe procese të komplikuara të të mësuarit,
duke sjellë në këtë mënyrë dhe zgjerimin e hapësirës funksionale, si edhe përditësimin e
kërkuar të vetë rrjetit, është ndërlidhja e kombinimit të komponentëve themelorë. Në këtë
linjë logjike merr kuptim edhe rëndësia e madhe që ka aspekti strukturor apo arkitektura e
rrjetit neural artificial gjatë procesit të krijimit të rrjetit, por edhe në diskutimet akademike
dhe literaturën ekzistuese.
Gjithsesi, pavarësisht faktit që më sipër rrjetet neurale janë trajtuar në mënyrë të
përgjithshme, vlen për t’u theksuar që rrjetet neurale ndryshojnë në bazë të arkitekturës
dhe përbërjes së tyre, ku mund të përfshihen faktorë si mënyra e ndërlidhjes së
komponentëve përbërës, numri i shtresave (layer) në rrjetin neural, algoritmet trajnuese,
etj. [18] Bazuar në këtë qasje, Krenek et al., [21] propozon ndarjen e rrjeteve neurale në,
rrjete statike, dinamike, struktura fuzzy, si edhe klasifikimin midis rrjeteve një-shtresore
dhe shumë-shtresore (single-layer and multi-layer networks). Për më tepër, një klasifikim
tjetër që mund të realizohet në këtë pikë të diskutimit është kategorizimi i bazuar në
strukturën e ndërlidhjeve, ku përfshihen: rrjetet feedforward (feedforward networks) dhe
rrjetet e përsëritura (recurrent networks). Dallimi mes dy kategorive të sipërpërmendura
është fakti që ndërkohë që rrjetet feedforward nuk përfshijnë feedback apo prapaveprim në
strukturën e tyre, rrjetet e përsëritura (recurrent networks) përfshijnë feedback në strukturë.
Gjithsesi, një analizë më e detajuar e klasifikimeve të gjendura në literaturën ekzistuese do
të paraqitet në vazhdim të këtij studimi.
Në vijimësi të këtij diskutimi mbi rëndësinë e arkitekturës së rrjeteve neurale artificiale,
vlen për t’u përmendur që arkitektura bazike kategorizohet fillimisht në dy linja të
përgjithshme, ku përfshihen strukturat një-shtresore të rrjeteve neurale dhe shumështresore të cilat quhen ndryshe si rrjete feed-forward, të analizuara më sipër. Ndërkohë që
strukturat një-shtresore të rrjeteve neurale përbëhen nga vetëm një shtresë të dhënash
hyrëse dhe një nyje dalëse, rrjetet neurale artificiale me arkitekturë shumë-shtresore
përfshijnë në përbërjen e tyre jo vetëm shtresat e të dhënave hyrëse dhe dalëse që janë të
ngjashme për dy kategoritë e arkitekturave të rrjeteve neurale, por edhe disa shtresa të
fshehta të cilat identifikojnë dhe vlerësojnë peshën e ndryshoreve të përfshira në
arkitekturën e rrjetit neural artificial.
Avantazhi kryesor, sipas Hayashi et al. [22], i modeleve shumë-shtresore është aftësia e
tyre për t’u përshtatur “me shembuj trajnimi më mirë sesa mund të bëjnë modelet me një
shtresë” [22, f. 782], duke krijuar kështu disbalancë në aftësinë e rrjeteve neurale artificiale
në përgjithësimin apo gjeneralizimin e të dhënave dalëse. Këtu vlen të theksohet se një
element i nevojshëm për rrjetet neurale artificiale shumë-shtresore është numri i lartë i
shembujve të procesuara, që do të thotë që sa më shumë raste përllogaritje të të dhënave
nga ana e rrjetit neural shumë-shtresor, aq më shumë rritet kapaciteti i vetë rrjetit në arritjen
e rezultateve të dëshiruara dhe saktësinë e rezultateve të sipërpërmendura. Në anën tjetër
të të njëjtës medalje, modelet një-shtresore të rrjeteve neurale artificiale arrijnë rezultate
më të mira në përgjithësimet relative të cilat përkufizohen nga Hayashi et al. [22] si “shkalla
e klasifikimit të testimit pjesëtuar me shkallën e klasifikimit të trajnimit” [22, f. 782]. Është
e rëndësishme të përmendet gjithashtu që faktori i cili përcakton përgjithësimin relativ
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është vlera e kundërt e numrit të peshave, pjesë e procesit të trajnimit dhe, bazuar në këtë
detaj, është lehtësisht e dallueshme arsyeja strukturore që i jep pikërisht këtë avantazh
rrjeteve neural artificiale një-shtresore.
Nisur nga analiza e mësipërme mbi kategorizimin e rrjeteve neurale në bazë të arkitekturës
përbërëse të tyre dhe avantazheve që ky aspekt strukturor i jep secilës prej kategorive të të
rrjeteve neurale artificiale, mund të thuhet se:
-

-

Në rastet kur rrjetet neurale artificiale një-shtresore përshtaten në mënyrë të
ngjashme me rrjetet shumë- apo disa-shtresore, atëherë, nisur nga avantazhi i
sipërpërmendur, pritet që rrjetet neurale artificiale një-shtresore të japin rezultate
më të mira. Ky avantazh vjen si pasojë e fenomenit të quajtur “underfitting” ose
“nën-përshtatje” i cili ndodh tek rrjetet neurale shumë-dimensionale si paaftësi e
algoritmit për të njohur trendin e të dhënave hyrëse. Dy arsyet kryesore se pse ky
fenomen ndodh përfshijnë numrin e ulët të të dhënave, si edhe si pasojë e mospërshtatjes së modelit apo strukturës së ndjekur në rrjet me të dhënat hyrëse të cilat
do të analizohen. Në anën tjetër, mungesa e strukturës përbërëse komplekse tek
rrjetet neurale krijon dy avantazhe të rëndësishme, ku përfshihet shpejtësia e
përllogaritjes së të dhënave dalëse, dhe rrjedhimisht edhe shpejtësia në procesin e
të mësuarit nga të dhënat hyrëse.
Në rastin kur modelet shumë-shtresore të rrjeteve neurale artificiale janë më të
përshtatshme për kontekstin në të cilin rrjeti do të ndërtohet, atëherë pritshmëritë
janë që rrjetet shumë-shtresore të përformojnë më mirë bazuar në aftësinë e kësaj
kategorie për vetë-trajnim dhe përditësim të aftësive të tyre përllogaritëse. Në këtë
logjikë, mund të konstatohet që faktori vendimtar për përcaktimin se sa mirë
përshtatet rrjeti neural shumë-shtresor në kontekstin në të cilin do të funksionojë
është numri i shembujve të trajnimit. [22] Gjithsesi, është e nevojshme të përmendet
që avantazhi i mësipërm nuk ndodh gjithmonë, pasi në disa raste sasia e lartë e të
dhënave hyrëse dhe, rrjedhimisht, numri i lartë i shembujve të praktikës së
parashikimit nga rrjeti neural artificial çon në fenomenin e quajtur “overfitting” ose
“mbi-përshtatje”, që sjell pamundësinë e parashikimit të vlerave të sakta si pasojë
e gjetjes së lidhjeve të gabuara midis faktorëve të përfshirë në të dhënat hyrëse,
klasifikimin apo kategorizimin e gabuar të të dhënave, dhe rrjedhimisht,
përcaktimin e peshave të gabuara në procesin e përllogaritjes së tyre. [23]

Pas identifikimit dhe analizimit të paraqitur më sipër të fenomeneve të nën-përshtatjes dhe
mbi-përshtatjes, është e rëndësishme që këto dy problematika të identifikuara të adresohen
në mënyrë që të arrihet me sukses qëllimi i aplikimit të vetë rrjetit neural artificial. Në këtë
mënyrë, ndër teknikat apo metodat e ndjekura për uljen e mundësisë së fenomenit të nënpërshtatjes përfshijnë rritjen e kompleksitetit të modelit të algoritmit, rritjen e numrit të
faktorëve, karakteristikave të evidentuara dhe përqafuara në model, uljen e zhurmës mes
të dhënave të përdorura, dhe rritjen e numrit të epokave apo kohës së trajnimit në mënyrë
që të përfitohen rezultate më të sakta. Në anën tjetër, teknikat e përdorura për minimizimin
e probalitetit të shfaqjes së fenomenit të mbi-përshtatjes përfshijnë rritjen e numrit të të
dhënave trajnuese, uljen e kompleksitetit të modelit, ndalimin apo përfundimin e
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parakohshëm të fazës së trajnimit, [24] nëpërmjet regresionit Ridge dhe regresionit Lasso,
[25] si edhe përdorimi i teknikës dropout për rrjetet neurale me qëllim adresimin e mbipërshtatjes. [26]
Bazuar në faktin që ky studim analizon aftësinë e rrjeteve neurale artificiale për t’u
vetëtrajnuar dhe rrjedhimisht për të rritur saktësinë e tyre në procesin e parashikimit të
rezultatit në bazë të të dhënave hyrëse, në këtë studim do të trajtohet në mënyrë
krahasimore aplikimi i dy modeleve shumë-shtresore i rrjeteve neurale për të identifikuar,
në përfundim, algoritmin me performancë më të lartë për zgjidhjen e problemit të
parashikimit, si dhe avantazhet dhe disavantazhet e tyre.
Pas identifikimit të rolit të rëndësishëm që të dhënat hyrëse dhe rezultatet dalëse kanë në
aspektin operacional të rrjeteve neurale artificiale, qasja analitike ndaj rrjeteve neurale nuk
mund të neglizhonte rolin dhe rëndësinë e madhe që funksionet e aktivizimit mbulojnë
gjatë të gjithë procesit. Sharma dhe Sharma [27] paraqesin në analizën e tyre një
konceptualizim të aktiviteteve funksionale si elementë “të përdorur posaçërisht në rrjetet
neurale artificiale për të shndërruar një sinjal hyrës në një informacion rezultant, i cili nga
ana tjetër përdoret si e dhënë hyrëse në shtresën që vijon” [27, f. 310]. Në këtë mënyrë,
funksionet e aktivizimit mund të shihen si hapi që ndjek përllogaritjen e vlerës totale të
peshave në algoritëm dhe përplotësimin e vlerës së mësipërme me bias në mënyrë që të
arrihet analizimi i duhur i vlerësimit nëse një neuron nevojitet të aktivizohet ose jo. Një
element tjetër që vlen të përmendet është funksioni i aktivizimit, qëllimi i përdorimit të të
cilit konsiston në rritjen e nivelit të kompleksitetit në përllogaritje, apo sofistikimin e
strukturimit të nën-shtresave për: identifikimin e output-eve në modelin e rrjetit neural
artificial, efektin në aftësinë e konvergjencës së algoritmit dhe efektin në shpejtësinë e
përllogaritjes. [28]
1.3 Metodat e parashikimit të çmimit të pasurive të paluajtshme
Një tjetër aspekt i cili do të trajtohet në hyrjen e këtij punimi fokusohet mbi metodat e
aplikimit të rrjeteve neurale artificiale në procesin e parashikimit të çmimit të pasurive të
paluajtshme. Ndërkohë që fushat në të cilat rrjetet neurale mund të aplikohen janë të
shumta, një ndër proceset më të rëndësishme në të cilat rrjetet e sipërpërmendura
kontribuojnë është procesi i parashikimit të të dhënave [29]. E shprehur në mënyrë të
thjeshtuar, procesi i parashikimit mund të shihet si “një proces sasior duke përdorur të
dhëna numerike nga e kaluara për të parashikuar të ardhmen”. [30, f. 3] Bazuar në
konceptualizimin e mësipërm të procesit të parashikimit, shihet qartë roli që rrjetet neurale
artificiale mund të luajnë në identifikimin e lidhjeve midis faktorëve përbërës të analizës
së çmimit të pasurive të paluajtshme dhe rrjedhimisht kontributin e tyre në parashikimin e
vlerave të sakta të kategorisë së sipërpërmendur të tregut. Rrjedhimisht, modeli i rrjeteve
neurale i cili do të trajtohet në këtë studim, bazuar në kapacitetin e tyre për të identifikuar
ndërlidhjet, të dukshme apo të fshehura qofshin ato, mes të gjithë të dhënave hyrëse dhe
vlerës dalëse nga përllogaritja, është ‘multi-layer perceptron’ (MLP) ose perceptori shumështresor. Duke konsideruar edhe analizën e paraqitur më sipër, nga shtresat e fshehura të
rrjetit neural artificial të këtij modeli mundësohet identifikimi i lidhjeve mes të gjitha të
9

dhënave. E shprehur në bazë të logjikës së kërkimeve shkencore, variabli i pavarur në këtë
strukturë është tërësia e të dhënave hyrëse në rrjetin neural [28], dhe, rrjedhimisht,
ndryshorja e varur është vlera dalëse, apo, në rastin e studimit të mëposhtëm, çmimi i
pasurive të paluajtshme.
Sipas Zhang et al. [31], një ndër karakteristikat që i bëjnë rrjetet neurale artificiale të
përshtatshme dhe njëkohësisht shërben si avantazh në krahasim me metodat konvencionale
të parashikimit përfshin elementë si karakteri dhe aftësia e tyre për t’u përshtatur në bazë
të të dhënave, trajnimit apo mësimit përmes shembujve, si edhe aftësia e rrjeteve neurale
artificiale për identifikimin e ndërlidhjeve funksionale mes të dhënave të cilat jo vetëm nuk
janë gjithmonë të dallueshme në momentin e parë, por mes të dhënave ndodhet ajo çka i
referohemi me ‘zhurmë’. Në këtë logjikë, mund të thuhet që “rrjetet neurale artificiale janë
të përshtatshme për problemet, zgjidhjet e të cilave kërkojnë njohuri që janë të vështira të
specifikohen, por për të cilat mund të identifikohen të dhëna ose vëzhgime të mjaftueshme”
[31, f. 35]. Karakteristika e dytë e cila i dallon rrjetet neurale artificiale nga metodat
konvencionale të parashikimit është aftësia e tyre për të përgjithësuar pavarësisht zhurmës
që mund të gjendet mes të dhënave apo ndërlidhjeve të padukshme. Karakteristikë e tretë
e rrjeteve neurale, e identifikuar nga Zhang et al. [31], është aftësia e tyre për përgjithësime
funksionale, që i referohet më specifikisht jo vetëm identifikimit të ndërlidhjes, siç u
përmend edhe më sipër, por edhe aplikimit të të njëjtës linjë logjike për rastet e tjera të
ngjashme, raste të cilat janë subjekt i të njëjtit funksion aktivizimi. Bazuar në
konceptualizimin e mësipërm të procesit të parashikimit si aftësia për të mësuar rreth
sjelljes në të ardhmen mbi të dhëna apo informacione të sjelljes në të kaluarën, mund të
thuhet se, fakti që rrjetet neurale artificiale janë jo-lineare mundëson kapacitetin dhe
aftësinë e rrjeteve për të identifikuar ato lidhje mes të dhënave të cilat në vetvete nuk janë
lineare. Gjithsesi, nisur nga fakti që marrëdhënia mes të dhënave hyrëse tek rrjeti neural
artificial nuk është lineare, mund të përmendet edhe njëherë roli i rëndësishëm që
plotësojnë dy komponentë përbërës të rrjeteve neurale artificiale, duke përfshirë këtu
funksionin e aktivizimit, si edhe procesin e trajnimit. Ndërkohë që funksioni i aktivizimit
paraqet lidhjen fillestare mes të dhënave hyrëse, është procesi i trajnimit ai që i mundëson
rrjetit neural artificial të adaptohet dhe përmirësohet në mënyrë didaktike dhe pa u ndikuar
nga faktorë të jashtëm në bazë të metodave të nevojshme të optimizimit.
Duke konsideruar se Zhang et al. [31] argumenton që procesi i parashikimit të të dhënave
ka qenë në fokus të studimeve për një kohë të gjatë, ndër elementët të cilët janë përfshirë
në diskurs me qëllim përmirësimin e aplikimit të rrjeteve neurale artificiale në arritjen e
qëllimit të këtij funksioni është diskutimi mbi sistemet dhe teknikat e ndjekura gjatë
aplikimit, ku Makridakis et al. [32] argumenton se teknikat më të mira do të ishin më të
përshtatshme për arritjen e rezultateve më të sakta të parashikuara. Bazuar në rolin e
rëndësishëm që parashikimi luan në tregun e pasurive të paluajtshme, specifikisht lidhur
me faktorë si kosto, zhvillimi i pronës, etj., [30, f. 3] bëhet më i qartë edhe kontributi i lartë
që ka aplikimi i rrjeteve neurale artificiale adekuate dhe të zhvilluara më përpikmëri në
tregun e pasurive të paluajtshme përmes aftësive të tyre për klasifikim dhe identifikim të
ndërlidhjeve mes të dhënave [31]. Gjithsesi, edhe pse fillesat e rekomandimeve të
përdorimit të rrjeteve neurale artificiale në parashikimin e vlerave apo çmimeve të pasurive
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të paluajtshme datojnë më shumë se një dekadë më herët, sërish është e rëndësishme të
përmendet që, sipas Rossini [30] këto përpjekje kanë mbetur më shumë në një analizë të
ecurisë së përgjithshme të tregut të pasurive të paluajtshme.
Fillimisht, është e rëndësishme të evidentohen tre dimensionet në të cilat mund të shtrihet
përllogaritja apo parashikimi i mundësuar nga rrjetet neurale. Ndër këto dimensione
përfshihen dimensioni hapësirë, kohë, dhe hapësirë-kohë. [33] Gjithsesi, dimensioni i tretë,
më specifikisht, ndërthurja hapësirë-kohë, është i cilësuar nga Gelfand et al. [33], bazuar
në vështirësinë për të gjetur mënyrën më të mirë për të ndërlidhur të dy faktorët
njëkohësisht, si një model kompleks dhe sfidues për të realizuar parashikimin e saktë të të
dhënave të synuara. Në anën tjetër, Pace et al. [34] argumenton se në bazë të lidhjes së dy
dimensioneve në të njëjtën analizë është e mundur që të realizohet “një kornizë e
interpretueshme për përcaktimin e varësisë nga gabimi” [34, f. 231]. Në këtë mënyrë,
përfshirja e hapësirës dhe kohës në analizat ku është realizuar aplikimi i rrjeteve neurale,
shfaq nivele më të ulëta të korrelacionit midis diapazonit të gabimeve, duke çuar
rrjedhimisht në parashikim më të saktë. [33]
Për më tepër, nisur nga fakti që analizat e bazuara në dimensionin kohë luajnë një rol të
rëndësishëm në analizat teorike, si edhe në aplikimet e gjera të rrjeteve neurale të cilat
bazohen në këtë dimension analitik, fakti që tregu i pasurive të paluajtshme ndikohet në
mënyrë direkte nga faktorë të brendshëm më tepër se sa nga faktori kohë, përbën edhe
arsyen pse dimensioni kohë nuk do të cilësohet si pjesë e studimit dhe eksperimentit të
paraqitur më poshtë. Në anën tjetër, është e rëndësishme të theksohet fakti që dimensioni
hapësirë nuk përfshin vetëm vendndodhjen si të dhënë hyrëse, por edhe faktorë të tjerë të
të matshëm, si përshembull sipërfaqja e pasurisë së paluajtshme, tipologjia e ndërtimit, etj.
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Kapitulli 2: Metodologjia
2.1

Objektivat e punimit

Arsyeja pse kjo temë kërkimore cilësohet si e rëndësishme për këtë studim është bazuar në
rolin që ka tregu i pasurive të paluajtshme në ekonominë e vendit. Në këtë mënyrë, duke
arritur të kuptohet ndërlidhja midis faktorëve karakterizues të pasurive të paluajtshme dhe
faktorëve determinues në përcaktimin e çmimit të objekteve të analizës, do të analizohet
funksionaliteti apo vlefshmëria e aplikimit të rrjeteve neurale artificiale në këtë sektor,
parashikohen çmimet për objekte specifike të kategorisë së pasurive të paluajtshme, si edhe
të analizohet trendi për një të ardhme të afërt. Ndërkohë që ky studim është i limituar në
një hapësirë të përcaktuar gjeografike, në rastin në fjalë, bashkia Tiranë, kjo nuk do të thotë
që përfundimi mbi vlefshmërinë e aplikimit të rrjeteve neurale artificiale është i ndryshëm
në hapësira të tjera gjeografike. Përkundrazi, limitimi në një hapësirë të përcaktuar
gjeografike do të mundësojë një identifikim më të qartë, të saktë e konkret të peshave dhe
ndërlidhjeve midis faktorëve analitikë të studimit.
Rrjedhimisht, mund të thuhet që, në mënyrë të përgjithshme, objekti studimor i këtij
kërkimi shkencor është fokusuar mbi efektivitetin e aplikimit të teknologjisë së rrjeteve
neurale artificiale në parashikimin e çmimit të pasurive të paluajtshme në bashkinë Tiranë.
Për të arritur qëllimin e punimit, hapësira e studimit paraqitet si në objektivat e mëposhtme:
-

Analiza e metodave të parashikimit të të dhënave nëpërmjet aplikimit të rrjeteve neurale
artificiale;
Ndërtimi i algoritmeve të rrjetit neural për vlerësimin e pasurive të paluajtshme, duke
identifikuar cili prej tyre mundëson performancë më të lartë në zgjidhjen e problemeve;
Zhvillimi i një aplikacioni që implementon algoritmet e sipërpërmendura për
parashikimin e vlerës së pasurive të paluajtshme.
Gjatë zgjidhjes së këtyre problemeve, janë studiuar metodat moderne të teorisë së rrjeteve
neurale artificiale, metoda e regresionit të shumëfishtë, dhe një sërë teknologjish të cilat do
të përshkruhen në mënyrë specifike më poshtë.
Vlen të përmendet në këtë moment të analizës që ky studim përbën një risi në literaturën
ekzistuese mbi aplikimin e rrjeteve neurale artificiale në sektorin e pasurive të paluajtshme
në Shqipëri. Për këtë arsye, ky studim mendohet t’u shërbejë institucioneve të cilat preken
apo operojnë në sektorin e tregut të pasurive të paluajtshme.
2.2

Metodologjia e kërkimit

Metodologjia kërkimore që do të ndiqet në këtë studim konsiston në dy drejtime kryesore,
duke përfshirë trajtimin teorik të mbledhur nga literatura ekzistuese, si edhe trajtimin
kuantitativ apo numerik bazuar mbi të dhënat e mbledhura gjatë kërkimit dhe të dhënat e
procesuara gjatë studimit. Elementi më i rëndësishëm i këtij studimi, i cili konsiston më
specifikisht në analizë numerike të të dhënave, bazohet në metoda kërkimore kuantitative
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si qasja studimore krahasuese e ndjekur nga regresioni matematikor multi-faktorial linear
dhe aplikimi i rrjeteve neurale artificiale, si edhe trajtimi eksperimental i cila shihet tek
krahasimi midis dy softuereve të zhvilluara në gjuhë të ndryshme programimi me të njëjtin
set të dhënash. Në anën tjetër, vlen për t’u përmendur që të dhënat e mbledhura në këtë
studim bëjnë pjesë në kategorinë e të dhënave dytësore dhe janë marrë nga burime të sigurta
dhe institucione të licensuara, si shembulli i Bankës së Shqipërisë, agjenci imobilare, etj.
Për më tepër, të dhënat dytësore të përvetësuara gjatë rishikimit të literaturës vijnë nga
autorë të njohur, si Aggarwal, Sirota, Murphy, etj.
Ndërkohë që në seksionin më poshtë do të shprehet në mënyrë të detajuar metodologjia e
ndjekur për procesin e mbledhjes së të dhënave, të dhënat bazë mbi të cilat do të ngrihet,
trajnohet dhe testohet aplikimi i rrjeteve neurale artificiale në sektorin e pasurive të
paluajtshme janë mbledhur nga faqe të agjencive imobiliare, si: Remax, Century21 dhe
Future Home, për periudhën kohore duke filluar nga nga 1 qershor 2019, deri më 31 mars
2021 për qytetin e Tiranës. Në mënyrë më specifike, të dhënat e sipërpërmendura mbi
karakteristikat determinuese të pasurive të paluajtshme si objekte të studimit do të
kategorizohen në tre grupe të dhënash, duke përfshirë kategorinë e trajnimit, vlerësimit, si
edhe kategorinë e testimit.
Ky studim do të gjejë përdorim të dy algoritmeve gjatë fazës së trajnimit të të dhënave, ku
përfshihen perceptori shumë-shtresor si edhe algoritmi backpropogation. Në vijim, do të
ndërmerret një qasje krahasimore ndaj performancës së paraqitur nga dy algoritmet e
sipërpërmendura në bazë të vlerës më të vogël të gabim mesatar kuadratik.
2.3

Mbledhja dhe përpunimi i të dhënave

Në këtë disertacion paraqitet një zgjidhje e problemit të vlerësimit të çmimit të pasurive të
paluajtshme në qytetin e Tiranës nëpërmjet realizimit të disa eksperimenteve. Janë përdorur
të dhënat për objektet e pasurive të paluajtshme (apartamente) të marra gjatë periudhës nga
1 qershor 2019, deri më 31 mars 2021. Secili prej eksperimenteve mund të ndahet në disa
faza.
Hapi i parë konsiston në formimin e një seti që do të përdoret për të trajnuar modelin. Në
këtë fazë përcaktohet se si do të paraqiten të dhënat (neuronet hyrëse dhe dalëse). Për
modelin janë përdorur të dhëna të marra nga faqe të agjencive imobiliare, si: Remax,
Century21 dhe Future Home, për periudhën e sipërpërmendur për qytetin e Tiranës.
Të dhënat e disponueshme janë ndarë në tre grupe: set trajnimi (i të mësuarit), set vlerësimi
dhe set testimi. Këto sete mund të mbivendosen dhe nuk duhet të jenë të vazhdueshme. Seti
i të mësuarit është një sekuencë që i paraqitet rrjetit neural gjatë fazës së trajnimit
(mësimit). Rrjeti përshtatet me të për të arritur rezultatet e kërkuara (me fjalë të tjera, pesha
në rrjet ndryshohet bazuar në këtë set). Diferenca në daljen e kërkuar matet duke përdorur
setin e vlerësimit dhe ky ndryshim përdoret për të vërtetuar nëse trajnimi i rrjetit mund të
përfundojë. Seti i fundit, grupi i testimit, përdoret më pas për të provuar nëse rrjeti është në
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gjendje të punojë gjithashtu me të dhënat që nuk janë përdorur në procesin e mëparshëm.
[35]
Për ta përmbledhur, seti i trajnimit përdoret për krijimin e një modeli, seti i vlerësimit
përdoret për verifikimin e modelit, dhe seti i testimit përdoret për testimin e përdorshmërisë
së modelit.

Figura 1. Setet e të dhënave

Përpunimi i të dhënave është një proces shumë i rëndësishëm, sidomos për rrjetet neurale
ku outputi ose e dhëna dalëse duhet të jetë brenda një diapazoni të caktuar vlerash. Pra,
është e pamundur të parashikosh vlera jashtë këtij intervali dhe për këtë arsye nevojitet
normalizimi i të dhënave. Të dhënat origjinale konvertohen paraprakisht në një format të
atillë, që të mund të shërbejnë si input për rrjetin neural. Për shembull, kemi të dhëna
sasiore që ndikojnë në çmimin e një apartamenti, si numri i kateve, numri i dhomave,
sipërfaqja, dhe të dhëna cilësore si zona dhe tipi/materiali i ndërtimit. Të dhënat cilësore,
nga bashkësia e të dhënave x={x1, x2, ..., xn}, n =1,i ku i - numri i elementëve të setit x (për
shembullin tonë i = 1400), duhet të kuantikohen dhe normalizohen. Për kriterin cilësor
“zona”, janë marrë në konsideratë njësitë administrative të Tiranës, ku çdo njësi
administrative është paraqitur sipas numrit përkatës, për shembull Njësia administrative 1,
ka numrin një.
Për kriterin “tipi/materiali i ndërtimit”, kuantifikimi ose paraqitja me vlerë numerike është
bërë si në tabelën 1 (Paraqitja me vlerë numerike e materialeve të ndërtimit):
Tabela 1. Paraqitja me vlerë numerike e materialeve të ndërtimit

Materiali

Numri

Tulla

1

Beton

2

Gur

3

Dru

4

Parafabrikate

5

Konstruksion metalik

6

Normalizimi i tyre është realizuar duke përdorur formulën e mëposhtme:
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𝑋𝑖,𝑛𝑜𝑟𝑚 = 𝑥

𝑥𝑖
𝑚𝑎𝑥

,

(1)

Ku 𝑥𝑚𝑎𝑥 - vlera maksimale e x dhe 𝑥𝑖,𝑛𝑜𝑟𝑚 - vlera e normalizuar e 𝑥𝑖 .
Në përfundim të këtij procesi të dhënat ndodhen brenda segmentit [0,1].
Për realizimin e eksperimenteve janë përdorur 1400 rekorde të objekteve të pasurive të
paluajtshme (apartamente) të marra gjatë periudhës nga 1 qershor 2019, deri më 31 mars
2021, për qytetin e Tiranës. Në tabelën 2 (Rekorde të të dhënave hyrëse të normalizuara)
gjenden disa prej rekordeve të normalizuara.
Tabela 2. Rekorde të të dhënave hyrëse të normalizuara
Nr.

Nr. i kateve

Nr. i dhomave

Siperfaqja

Zona

Materiali

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0.33
0.83
1
0.17
0.67
0.5
0.33
0.17
0.67
0.33

0.4
0.93
0.4
0.2
0.67
0.27
0.33
0.13
0.07
0.2

0.37
0.12
0.12
0.25
0.12
1
0.5
0.25
0.62
0.12

0.4
0.2
0.2
0.6
0.2
0.2
0.6
0.6
0.4
0.8

0.24
0.15
0.18
0.31
0.15
0.14
0.27
0.32
0.23
0.95
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Kapitulli 3: Metoda dhe algoritme të përdorura për zgjidhjen e
problemeve të parashikimit
3.1 Metoda dhe algoritme të vlerësimit dhe parashikimit të pasurive të paluajtshme
Problemi i parashikimit në çdo kohë mbetet një nga më aktualët, pasi parashikimi i një të
ardhme të pasigurt lejon zvogëlimin e risqeve dhe menaxhimim në mënyrë adekuate të
proceseve të bizneseve apo institucioneve. Një parashikim i saktë në tregun e pasurive të
paluajtshme ka një rëndësi të madhe për të gjithë aktorët e përfshirë pasi mundëson një
analizë të përgjithshme kosto-përfitim në nivel individual, një analizë të ecurisë dhe trendit
që ky sektor i ekonomisë do të ndjekë, si edhe një vlerësim të përgjithshëm të ndikimit të
këtij sektori në të ardhmen.
Studimi i parashikimit të treguesve të tregut të pasurive të paluajtshme i përket teorisë së
tregut të pasurive të paluajtshme dhe teorisë së parashikimit. Teoria e parashikimit filloi të
zhvillohej në fillim të shekullit të 20-të për shkak të nevojës për të vrojtuar zhvillimin e
ardhshëm të treguesve të çmimeve të tregjeve financiare, kryesisht të tregut të aksioneve.
Më vonë, objekti i parashikimit filloi të konsiderohej shumë më i gjerë, dhe përfshiu çdo
sistem socio-ekonomik. [36]
Nga zhvillimet në tregun e pasurive të paluajtshme lindi nevoja e sistematizimit të
informacionit, analizës dhe parashikimit të treguesve kryesorë. Duhet të theksohet se
tregjet e pasurive të paluajtshme, nga natyra e tyre, ndryshojnë dukshëm nga ato tregje që
zakonisht quhen shumë të organizuar në ekonomi, për shembull, tregu për metalet me
ngjyra ose letrat me vlerë. Meqenëse teoria e parashikimit filloi të zhvillohej në përputhje
me teorinë e tregut të letrave me vlerë, është konsideruar e arsyeshme të zbatohet përvoja
e akumuluar në zhvillimet e reja. Kështu, qasjet e pranuara përgjithësisht për parashikimin
e dinamikës së çmimeve në tregun e aksioneve janë analiza teknike dhe themelore. Disa
autorë gjithashtu nxjerrin në pah analizën psikologjike, duke theksuar rëndësinë e faktorit
psikologjik në kërkimet moderne. [37]
Analiza themelore është një qasje për të parashikuar çmimin e një aktivi bazuar në studimin
e faktorëve që ndikojnë në ndryshimin e tij. Postulati kryesor: si fillim shkaku - pastaj
pasoja. Siç dihet, çmimet variojnë nën ndikimin e ofertës dhe kërkesës, arsyet e ndryshimit
të të cilave studiohen në procesin e analizës themelore. Prandaj, luhatjet në ofertë dhe
kërkesë janë shkaku, dhe reagimi i çmimit është pasoja.
Analiza teknike është një qasje për parashikimin e çmimeve bazuar në studimin e
dinamikës së çmimeve si e tillë në të kaluarën.
Postulatet kryesore të analizës teknike janë:
-

Parimi i reflektimit. Thelbi i postulatit është se dinamika e çmimeve (diagrami i
çmimeve) tashmë përmban ndikimin e të gjithë faktorëve të jashtëm në treg.
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-

Kombinimi i këtyre faktorëve përcaktoi formimin e çmimeve në të kaluarën, dhe
për këtë arsye do të ndikojë në formimin e çmimeve në të ardhmen.
Parimi i trendit. Kjo do të thotë që tregu zhvillohet në përputhje me trendet e
caktuara, dhe jo në mënyrë kaotike.
Parimi i përsëritjes, domethënë, çelësi për të kuptuar të ardhmen qendron në
studimin e së kaluarës. Supozohet se nëse disa modele kanë funksionuar në të
kaluarën, atëherë ato do të funksionojnë edhe në të ardhmen, pasi bazohen në
psikologjinë njerëzore, e cila nuk ndryshon me kalimin e viteve. [38]

Në përgjithësi, shumica e autorëve vërejnë se analiza teknike studion dinamikën e çmimeve
dhe vëllimin e tregtimit të një aktivi individual ose të të gjithë tregut në të kaluarën në
mënyrë që t'i parashikojnë ato në të ardhmen. Në të njëjtën kohë, vërehen disa parime ose
postulate, dhe gjithashtu merren parasysh aspektet psikologjike. Besohet se dinamika e
çmimeve në të kaluarën merr parasysh ndryshimet në ofertë dhe kërkesë, të cilat u binden
disa modeleve periodike të përsëritura.
Ekzistojnë shumë metoda të analizës teknike dhe numri i tyre vazhdimisht rritet si pasojë
e zhvillimit të teknologjisë së informacionit. Në një shqyrtim të metodave kryesore të
analizës teknike dhe mundësisë së përshtatjes së tyre në tregun e pasurive të paluajtshme,
të gjitha metodat mund të ndahen në katër grupe të mëdha:
-

metodat grafike;
treguesit teknikë;
sisteme mekanike;
teoria e ciklit. [38]

Metodat grafike ofrojnë rekomandime për çmimet e ardhshme bazuar në analizën e
grafikëve të ndryshëm. Për analizimin e dinamikës së çmimeve në tregun e pasurive të
paluajtshme, nuk përdoren lloje specifike të tabelave të tregut të aksioneve, por përdoren
në të gjithë larminë e tyre grafikët e linjave, si dhe çdo mënyrë tjetër e pranuar
përgjithësisht e paraqitjes së informacionit grafik. Identifikimi i modeleve të çmimeve në
tregun e pasurive të paluajtshme mund të jetë i dobishëm. Sidoqoftë, duhet të konsiderohet
se ky treg është shumë më inert sesa bursa, kështu që ndryshimi i dinamikës së çmimeve
këtu është shumë më i ngadaltë dhe me luhatje më pak të dukshme. Kjo karakteristikë duhet
të merret parasysh gjatë identifikimit të vlerave dhe parashikimit të çmimeve mbi bazën e
tyre në tregjet e pasurive të paluajtshme. [39]
Një metodë e dobishme cilësohet metoda e analizës e bazuar në krahasimin e dinamikës së
disa treguesve në një grafik. Në tregun e pasurive të paluajtshme, kjo metodë është e
rëndësishme për shkak të ngecjes së dinamikës së çmimeve krahasuar me tregun e
aksioneve.
Treguesit teknikë janë një grup metodash të analizës teknike që përdorin metoda
matematikore dhe statistikore për të përcaktuar trendin aktual të tregut. [40]
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Të gjithë treguesit teknikë mund të klasifikohen sipas metodave të blerjes dhe
zbatueshmërisë në një situatë specifike të tregut, si në tabelën 3 (Klasifikimi i treguesve
teknikë të tregut):
Tabela 3. Klasifikimi i treguesve teknikë të tregut

Treguesit

Trendi

Karakteristikat e treguesve
Sistemet për identifikimin, konfirmimin dhe ndjekjen e
trendeve aktuale të tregut. Ato përdoren me sukses në
tregje me prirje afatgjata dhe të qëndrueshme dhe
anasjelltas, ato shpesh krijojnë sinjale të gabuara në
tregjet e paqëndrueshme.
Grupi i treguesve: lëvizja e mesatareve

Luhatje

Teknologjitë për studimin e luhatjeve periodike të
treguesit midis kufijve të sipërm dhe të poshtëm. Sa më
shumë që vlera e treguesit i afrohet njërit prej ekstremeve
të saj, aq më shumë ka gjasa që ajo të ndryshojë drejtimin
dhe të fillojë të devijojë në drejtim të kundërt. Përdoret
për studimin e tregjeve të paqëndrueshme.
Grupi i treguesve: kanalet e çmimeve, treguesit e trendit

Intensiteti i trendit

Treguesit që përcaktojnë praninë ose mungesën e një
trendi të tregut dhe forcën e tij.

Sistemet mekanike të tregtisë (strategjitë e tregtimit) janë një grup metodash të analizës
teknike të bazuar në mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave të tregut dhe të afta për të
lëshuar sinjale tregtare (për blerje ose shitje) duke përdorur algoritme të integruara. Ky
grup i metodave u ngrit në bazë të treguesve të analizës teknike në kërkimin e parametrave
optimale dhe rregullave më të mira për interpretimin e tyre. [40]
Teoria e ciklit është një teori që merret me luhatjet ciklike në zhvillimin ekonomik. Në të
njëjtën kohë, tregu i aksioneve, si dhe tregu i pasurive të paluajtshme konsiderohet si një
sistem ekonomik i nënshtruar ligjeve ciklike. [41]
Metoda e Analizës së Hierarkive është një mjet matematikor për një qasje sistematike ndaj
problemeve komplekse të vendimmarrjes. Kjo metodë nuk përshkruan ndonjë vendim
‘korrekt’ për vendimmarrësin, por e lejon atë të gjejë në mënyrë interaktive një mundësi
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që përputhet më mirë me kuptimin e tij për thelbin e problemit dhe kërkesat për zgjidhjen
e tij. [42]
Problemi qëndron se me një sasi të kufizuar të të dhënave për objekte të ngjashme,
përdorimi i metodave statistikore bëhet ose i pasaktë ose i pamundur në parim. Në këtë
rast, duhen kërkuar qasje të tjera pak a shumë të formailizuara për llogaritjen e
korrigjimeve, duke marrë parasysh ndryshimet midis subjektit të vlerësimit dhe analogëve.
Sipas Hendershott, Macgregor dhe White [43], zgjedhja e metodës për përcaktimin e
ndryshimeve korrigjuese varet, para së gjithash, nga shkalla e ndryshimeve të identifikuara
midis analogëve dhe subjektit të vlerësimit. Nëse arrijmë të gjejmë analogë të përafërt,
atëherë mund të kufizohemi në metoda më të thjeshta llogaritëse. Parimi i përgjithshëm i
këtij grupi metodash është përcaktimi i çmimit të objektit të analizës si një vlerë mesatare
e ponderuar bazuar në çmimet e analogëve. Në këtë rast, koeficientët e peshimit llogariten
duke marrë parasysh masën e afërsisë së analogut dhe objektin e vlerësimit për secilin
faktor krahasimi. Sipas Malpezzi [44] këto metoda janë më të zbatueshme në përcaktimin
e vlerës së atyre objekteve të vlerësimit, niveli i zhvillimit të tregut i të cilave nuk është
mjaft i lartë dhe nuk ka informacion të tregut për objektet e ngjashme, për shembull, kur
vlerësojmë parcelat e tokës. Në të njëjtën kohë, algoritmi për përdorimin e metodës bën të
mundur krahasimin e objektit të vlerësimit dhe të analogëve për sa i përket faktorëve
sasiorë dhe cilësorë, që përbën dhe përparësi të konsiderueshme.
3.2 Aplikimi i metodës së regresionit matematikor për parashikimin e çmimit të
pasurive të paluajtshme
Sipas shkallës së formalizimit, të gjitha metodat e parashikimit ndahen në intuitive dhe të
formalizuara. Parashikimi intuitiv përdoret kur objekti parashikues është ose shumë i
thjeshtë ose aq kompleks, saqë është pothuajse e pamundur të merret parasysh në mënyrë
analitike ndikimi i shumë faktorëve. Në këto raste, ata i drejtohen një sondazhi të
ekspertëve. Vlerësimet e ekspertëve individualë dhe kolektivë të marrë përdoren si
parashikime përfundimtare ose si të dhëna hyrëse në sistemet komplekse të parashikimit.
[45]
Në zgjedhjen e metodave të parashikimit, një tregues i rëndësishëm është saktësia e
parashikimit. Në këtë rast, është e nevojshme jo vetëm të dimë vlerën absolute të këtij
treguesi, por edhe t'ia atribuojmë atë kohëzgjatjes së ciklit të zhvillimit të objektit të
parashikuar. Për këtë, mund të përdoret një tregues pa dimension i saktësisë së parashikimit
(τ).
𝜏 = Δ𝜏/𝑡′
Ku Δ𝜏 – koha absolute dhe 𝑡′ - vlera e ciklit të zhvillimit të objektit të parashikuar.
Metodat e formalizuara të parashikimit janë efektive nëse kjo vlerë përshtatet brenda ciklit
evolucionar (𝜏 ≪ 1). Nëse ndodh një ‘kërcim’ në zhvillimin e objektit parashikues (𝜏 ≈ 1
) brenda periudhës së parashikimit, është e nevojshme të përdoren metoda intuitive, si për
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të përcaktuar fuqinë e "kërcimit", ashtu edhe për të vlerësuar kohën e zbatimit të tij. Në
këtë rast, metodat e formalizuara përdoren për të vlerësuar zonat e zhvillimit evolucionar
para dhe pas kërcimit. Nëse në periudhën e parashikimit përshtaten disa cikle të zhvillimit
të objektit të parashikar (𝜏 ≫ 1), atëherë kur integrohen sistemet e parashikimit, metodat
intuitive vlejnë më shumë. [46]
Le të shqyrtojmë një nga metodat më të rëndësishme statistikore, analizën e regresionit.
Metoda e analizës së regresionit në tregun e pasurive të paluajtshme është një metodë për
parashikimin e dinamikës së çmimeve të tregut të pasurive të paluajtshme, bazuar në
studimin e ndryshimeve në këtë dinamikë në të kaluarën duke ndërtuar regresion të
shumëfishtë. [47]
Vlerësimi më i zakonshëm i çmimit të tregut të një objekti në praktikë është mesatarja
aritmetike e çmimeve të analogëve të tij të njohur në treg. Kjo qasje justifikohet nëse
karakteristikat kryesore të analogëve përkojnë me karakteristikat e objektit të vlerësimit,
ose ndryshimi i tyre është i parëndësishëm. Përndryshe, para llogaritjes së mesatares,
rregullimet bëhen në çmimet e analogëve, dhe besueshmëria e rezultateve të rregullimit
përcaktohet kryesisht nga ekspertët vlerësues. Një alternativë ndaj kësaj qasjeje është
përdorimi i metodave të regresionit matematikor, të cilat bëjnë të mundur përcaktimin e
ndryshimit mesatar të vlerës së çmimit në varësi të ndryshimeve të faktorëve që ndikojnë
në çmim. Për problemet e vlerësimit të vlerës së tregut, konsiderohet zbatimi i regresionit
linear klasik bazuar në metodën e shumës së katrorëve më të vegjël. [48]
Le të marrim një shembull prej n çmimesh të objekteve analoge 𝑦1 , 𝑦2 , … , 𝑦𝑛 dhe eksperti
të zgjedhë 𝑘 karakterstikat e objektit të pasurive të paluajtshme që ndikojnë në vlerën e
çmimit. Le të përcaktojmë vlerat numerike të këtyre karakteristikave si 𝑥𝑖1 , 𝑥𝑖2 , … , 𝑥𝑖𝑘 , 𝑖 =
1, … , 𝑛 për analogët dhe 𝑥01 , 𝑥02 , … , 𝑥0𝑘 , për objektet e vlerësimit. Modeli linear i
regresionit përshkruhet si më poshtë:
𝑦̃𝑖 = 𝑎0 + 𝑎1 𝑥𝑖1 + a2 𝑥𝑖2 + ⋯ + 𝑎𝑘 𝑥𝑖𝑘 , i=1,…,n,
ku 𝑎 përfaqëson koeficientin e ndryshimit mesatar të 𝑦 nga ndryshimi i vlerave të x.
3.3 Aplikimi i rrjeteve neurale artificiale për parashikimin e çmimit të pasurive të
paluajtshme
Rrjetet neurale përdoren më tepër aty ku ka shumë të dhëna hyrëse në të cilat fshihen
ndërlidhjet. Zakonisht, rrjetet neurale artificiale përdoren për problemet me informacione
jo të plota ose ‘të zhurmshme’, si dhe për problemet, ku zgjidhja mund të gjendet në mënyrë
intuitive. [49]
Rrjetet neurale përdoren për të parashikuar tregjet, për të optimizuar fluksin e mallrave dhe
të parave, për të analizuar dhe përmbledhur sondazhet e opinioneve, për të parashikuar
dinamikën e vlerësimeve politike, për të optimizuar procesin e prodhimit, për të
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diagnostikuar në mënyrë gjithëpërfshirëse cilësinë e produktit dhe për shumë probleme të
tjera.
Meqenëse sistemet ekonomike, financiare dhe sociale janë shumë komplekse dhe janë
rezultat i veprimeve dhe kundërveprimeve të njerëzve të ndryshëm, është shumë e vështirë
(nëse jo e pamundur) të krijosh një model të plotë matematikor, duke marrë parasysh të
gjitha veprimet dhe kundërveprimet e mundshme. Pra, është pothuajse e pamundur të
përafrohet në detaje një model i bazuar në parametra të tillë tradicionalë si maksimizimi i
fitimit. Në sistemet e një kompleksiteti të tillë, është e natyrshme dhe më efektive të
përdoren modele që imitojnë drejtpërdrejt sjelljen e shoqërisë dhe ekonomisë. Këto janë
pikërisht ato çfarë janë në gjendje të ofrojnë rrjetet neurale artificiale. [2]
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Kapitulli 4: Hulumtimi i algoritmeve të përdorura
4.1

Perceptori shumë-shtresor (Multilayer Perceptron)

Rrjetet neurale artificiale ndryshojnë nga arkitektura: struktura e lidhjeve midis neuroneve,
numri i shtresave, funksionet e aktivizimit të neuroneve, algoritmet e të mësuarit. Rrjetet
neurale artificiale mund të klasifikohen në statike, rrjete dinamike dhe strukturat fuzzy, njështresore dhe shumë-shtresore. [21]
Në përgjithësi, sipas strukturës së lidhjeve, rrjetet neurale artificiale mund të grupohen në
dy klasa: rrjete feedforward - pa reagime në strukturë dhe rrjete të përsëritura - me
feedback. Në klasën e parë, më të famshmet dhe më të përdorurat janë rrjetet neurale me
shumë shtresa, ku neuronet artificiale janë të shpërndara në shtresa. Lidhja midis shtresave
është njëdrejtimore dhe, në rastin e përgjithshëm, dalja e secilit neuron është e lidhur me
të gjitha hyrjet e neuroneve të shtresës tjetër. Rrjete të tilla janë statike sepse ato nuk kanë
feedback ose elementë dinamikë në strukturën e tyre, por rezultati varet nga një grup i
caktuar në hyrje dhe nuk varet nga gjendjet e mëparshme të rrjetit. Rrjetet e klasës së dytë
janë dinamike sepse, për shkak të reagimeve, gjendja e rrjetit në çdo moment të kohës varet
nga gjendja e mëparshme.
Çdo rrjet neural përfshin një shtresë të parë të neuroneve të quajtur shtresa hyrëse. Kjo
shtresë nuk kryen asnjë transformim dhe llogaritje, detyra e saj është e ndryshme: të marrë
dhe shpërndajë sinjalet hyrëse në pjesën tjetër të neuroneve. Kjo shtresë është e ngjashme
për të gjitha llojet e rrjeteve neurale, dhe si kriter për klasifikimin shërben numri i shtresave,
përkatësisht si më poshtë:
-

-

Rrjeti neural me një shtresë: një strukturë e ndërveprimit të neuroneve, në të cilën
sinjalet nga shtresa hyrëse drejtohen menjëherë në shtresën dalëse, e cila, jo vetëm
që konverton sinjalin, por gjithashtu menjëherë prodhon një përgjigje. Siç është
përmendur tashmë, shtresa e parë hyrëse merr dhe shpërndan vetëm sinjale, dhe
llogaritjet e nevojshme ndodhin tashmë në shtresën e dytë. Neuronet hyrëse janë të
lidhura me shtresën kryesore duke përdorur sinapse me pesha të ndryshme për të
siguruar cilësinë e lidhjeve. [17]
Rrjeti neural shumë-shtresor: përveç shtresave të daljes dhe hyrjes, ka edhe disa
shtresa të ndërmjetme të fshehura. Numri i këtyre shtresave varet nga kompleksiteti
i rrjetit neural dhe më shumë të kujton strukturën e një rrjeti biologjik. Lloje të tilla
janë zhvilluar mjaft kohët e fundit, përpara kësaj të gjitha proceset janë aplikuar
duke përdorur rrjete neurale me një shtresë. Zgjidhjet përkatëse kanë avantazhe
përkundrejt rrjeteve me një shtresë, sepse gjatë procesit të përpunimit të të dhënave,
secila shtresë e ndërmjetme shërben si një fazë e ndërmjetme në të cilën kryhet
përpunimi dhe shpërndarja e informacionit. [17]

Në figurën 2 (Klasifikimi i rrjeteve neurale artificiale) më poshtë paraqitet një klasifikim i
rrjeteve neurale sipas kritereve të ndryshme:

22

Rrjetet Neurale Artificiale

Struktura e ndërlidhjeve

Numri i shtresave

Tipet e neuroneve

Metoda e të mësuarit

Cilësimet e sinapseve

Feedforward

Një-shtresore

Homogjene

Supervised

Analoge

Feedback

Shumë-shtresore

Hibride

Unsupervised

Binare

Reinforcement

Unsupervised

Figura 2. Klasifikimi i rrjeteve neurale artificiale

Arkitektura e rrjeteve neurale artificiale me shumë shtresa përdoret më së shumti në ditët
e sotme. Për herë të parë është propozuar në një punim në 1986 dhe diskutohet në detaje
në pothuajse të gjitha librat shkollorë për rrjetet neurale. Në mënyrë tipike, një rrjet
përbëhet nga shumë elementë (nyjet hyrëse) që formojnë një shtresë hyrëse, një ose më
shumë shtresa të fshehura të neuroneve llogaritëse dhe një shtresë dalëse të neuroneve.

Z1

Z2

a)

Z1

Z2

b)
Figura 3. Rrjete neurale artificiale me dy shtresa

Një rrjet neural shumë-shtresor mund të përdoret për modelimin e funksioneve të çdo
shkalle kompleksiteti, ku numri i shtresave dhe numri i elementeve në secilën shtresë
përcaktojnë kompleksitetin e funksionit. Përcaktimi i numrit të shtresave të ndërmjetme
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dhe numrit të elementeve në to, është një komponent mjaft i rëndësishëm për ndërtimin e
rrjetit neural. [50]
Numri i elementeve hyrës dhe dalës përcaktohet nga kushtet e problemit. Mund të lindin
dyshime se cilat vlera hyrëse duhet të përdoren dhe cilat jo, ashtu sikurse mund të lindin
dyshime se sa shtresa të ndërmjetme duhet të përdoren dhe elementet në to. Një shtresë e
ndërmjetme mund të merret si një përafrim fillestar dhe numri i elementeve në të mund të
vendoset i barabartë me gjysmën e shumës së numrit të elementeve hyrës dhe dalës.
Pas përcaktimit të numrit të shtresave dhe numrit të elementeve në secilën prej tyre, duhet
të gjenden peshat dhe pragjet e rrjetit që do të minimizonin gabimin e parashikimit të
gjeneruar nga rrjeti. [51] Për këtë janë algoritmet e të mësuarit. Duke përdorur të dhënat
historike të mbledhura, peshat dhe pragjet rregullohen automatikisht për të minimizuar këtë
gabim. Në thelb, ky proces është një përshtatje e modelit që zbatohet nga rrjeti me të dhënat
e trajnimit që gjenden në dispozicion. Gabimi për një konfigurim specifik të rrjetit
përcaktohet duke ekzekutuar të gjitha vëzhgimet e disponueshme përmes rrjetit dhe duke
krahasuar vlerat aktuale të daljes me vlerat e dëshiruara (të synuara). Të gjitha ndryshimet
përmblidhen në të ashtuquajturin funksion gabimi, vlera e të cilit njihet si gabimi i rrjetit,
i cili kryesisht përllogaritet si shuma e gabimeve në katror, që do të thotë shuma e katrorëve
të gabimeve të të gjitha vlerave dalëse. [52]
Në modelimin tradicional linear mund të përcaktojmë algoritmikisht konfigurimin e
modelit, i cili do të rezultojë me gabimin më të vogël. Ndërkohë, në modelimin jolinear,
në përpjekje të minimizimit të gabimit, asnjëhërë nuk mund të jemi të sigurtë që do të
rezultojë gabimi minimal. Nisur nga sa më sipër, është shumë i dobishëm koncepti i
sipërfaqjes së gabimeve. Secilës prej peshave dhe pragjeve të rrjetit (parametrat e lirë të
rrjetit) i përgjigjet një dimension në hapësirën shumëdimensionale dhe të gjitha këto pika
formojnë një sipërfaqje – sipërfaqjen e gabimeve. Qëllimi i të mësuarit të rrjetit neural
qëndron tek gjetja e pikës më të vogël në këtë sipërfaqje. [53]
Në rastin e një modeli linear me shumën e katrorëve si një funksion gabimi, kjo sipërfaqe
gabimi do të rezultojë një paraboloid, e ngjashme me një pjesë të sipërfaqjes së një sfere
me një minimum të vetëm. Në një situatë të tillë, është mjaft e lehtë për të lokalizuar këtë
minimum.
Vlerësimi duke përdorur rrjetin neural artificial konsiston në të mësuarit e historikut të
ndryshimit të variablit në një kohë të kufizuar të zgjedhur dhe aplikimin e informacionit të
mësuar për të ardhmen. Të dhënat nga e kaluara do të shërbejnë si inputet e rrjetit neural
artificial dhe si output marrim çmimin e pasurive të paluajtshme në të ardhmen. Për
realizimin e eksperimenteve është përdorur “të mësuarit me mësues” ose “të mësuarit me
mbikëqyrës”, i cili konsiston në përfshirjen e ndryshimit të peshave të rrjetit nëpërmjet
aplikimit të një grupi kampionësh trajnimi, i cili përfaqësohet nga inputi dhe outputi i
dëshiruar. Ky trajnim përsëritet në mënyrë të vazhdueshme, për të arritur një gjendje të
qëndrueshme të peshave sinaptike, të cilat ndryshohen për të minimizuar diferencën midis
daljes së dëshiruar dhe asaj aktuale të rrjetit.
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Për zgjidhjen e problemit të vlerësimit përdoren lloje të ndryshme rrjetesh neurale, si
multilayer perceptrons, feed-forward neural networks, radial basis functions, convolutional
neural networks, etj. Për realizimin e qëllimit të këtij punimi, një nga modelet e zgjedhura
është multilayer perceptron, duke konsideruar aftësinë e tij gjithëpërfshirëse në trajtimin e
një spektri të gjerë problemesh nga fusha të ndryshme.
Realizojmë një sërë eksperimentesh në MATLAB duke përdorur disa algoritme të të
mësuarit të rrjetit neural artificial perceptor shumë-shtresor. Në eksperimentin e parë, të
dhënat e përdorura për trajnim janë përdorur edhe për të testuar modelin. Bllok-skema e
këtij algoritmi paraqitet në figurën 4.

Figura 4. Algoritmi i eksperimentit të parë të realizuar në MATLAB
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Si fillim, përcaktohen të dhënat hyrëse dhe inicializohet matrica e ndryshimit të peshave.
Më pas formohet hyrja për trajnimin dhe testimin e rrjetit neural. Pas kësaj, krijojmë,
mësojmë dhe testojmë rrjetin me të dhëna të përdorura për trajnim. Si rezultat, vlerat e
parashikuara janë pothuajse të njëjta me vlerat reale.
Testimi i cilësisë së të mësuarit të rrjetit neural realizohet me të dhëna të papërdorura më
parë në trajnim. Nisur nga kjo, sa më i lartë të jetë numri i rasteve të testit, aq më e lartë
është cilësia e trajnimit. Nëse gabimet e rrjetit neural kanë një probabilitet afër një të
miliardtën, atëherë nevojiten një miliard raste provash për të konfirmuar këtë probabilitet.
Rezulton se testimi i rrjeteve neurale të trajnuara mirë konsiderohet një detyrë shumë e
vështirë.
Në eksperimentin e dytë, parashikimi i të dhënave u krye gjithashtu duke përdorur rrjetet
neurale artificiale. Për të ndërtuar një algoritëm parashikues, u krye trajnimi dhe testimi,
ku testimi kryhet me të dhëna që nuk përdoren në trajnim, të një rrjeti neural të tipit
feedforward perceptor shumë-shtresor.
Bllokskema e algoritmit të eksperimentit të dytë paraqitet në figurën Nr. 5.
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Figura 5. Algoritmi i eksperimentit të dytë të realizuar në MATLAB

Si rezultat i eksperimenteve të realizuara duke përdorur parametra të ndryshëm, si: numri
i epokave, numri i neuroneve në shtresat e fshehta. Eksperimentet janë realizuar duke
përdorur tipologji të ndryshme të arkitekturës së rrjetit neural. Është ndërtuar një rrjet
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neural me katër shtresa, përkatësisht: shtresa hyrëse, dy shtresa të fshehura dhe shtresa
dalëse.
Në figurën 6 (Arkitektura e rrjetit neural) shfaqet një nga arkitekturat e përdorura, numri i
neuroneve në shtresën hyrëse, numri i neuroneve tek shtresa e fshehtë dhe neuroni dalës.

Figura 6. Arkitektura e rrjetit neural

Për zhvillimin e eksperimenteve është përdorur paketa Matlab 8.5 R2015a (Matlab &
Simulink). Në eksperimentin e parë, të dhënat e përdorura për trajnim janë përdorur edhe
për të testuar modelin. Në eksperimentin e dytë, seti i trajnimit përmban 1399 rekordet e
para dhe rekordi i fundit u përdor për testim, pra, testimi u realizua me të dhëna të
papërdorura më parë për trajnim. Trajnimi dhe testimi janë përsëritur 1399 herë, ku rekordi
i patrajnuar përdoret për testim.
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Për vlerësimin e performancës së modelit është konsideruar gabimi mesatar kuadratik, i
cili përllogaritet me formulën e mëposhtme:
𝑛

1
𝑀𝑆𝐸 = ∑(𝑌𝑖 − 𝑌̂𝑖 )2
𝑛
𝑖=1

Ku 𝑛 – numri i parashikimeve, 𝑌 - vektori i vlerave të vëzhguara të variablit që
parashikohet me 𝑌̂ - vlera e parashikuar.
Rezultatet, sipas numrit të epokave dhe numrit të neuroneve në shtresën e fshehur, për
secilin prej eksperimenteve, paraqiten në tabelën 4 (Rezultatet e eksperimenteve):
Tabela 4. Gabimi mesatar kuadratik për eksperimentet në MATLAB

MSE Eksperiment 1

MSE Eksperiment 2

Numri i epokave

Numri i epokave

Arkitektura

Nr. i
neuroneve
në shtresat
e fshehura

5

100

1000

10000

5

100

1000

10000

5

0.1216 0.1169 0.1294 0.1378 0.1884 0.1362 0.1522 0.1604

10

0.1711 0.1373 0.1381 0.1385 0.2422 0.1395 0.1470 0.1430

20

0.2121 0.1381 0.1384 0.1392 0.3690 0.1445 0.1468 0.1495
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Gabimi mesatar kuadratik rezulton më i ulët në eksperimentin e parë, ku të dhënat e
përdorura për trajnim janë të njëjta me të dhënat e përdorura për testim, si dhe për rrjetin
me 5 neurone në shtresat e fshehura dhe për 100 epoka. Në këtë rast, trajnimi dhe testimi
përfundoi për 2 minuta, në një makinë me procesor Intel Core i7-8400, x64, me kujtesë
fizike 8 GB dhe me sistem operimi Windows 10 Pro.
Rezultatet eksperimentale tregojnë se 100 - 1000 epoka janë të mjaftueshme për trajnim
efektiv të rrjetit me 5-10 neurone në shtresën e fshehur. Vihet re një rritje e lehtë e gabimit
me rritjen e numrit të neuroneve dhe numrit të epokave, e cila shpjegohet me vëllimin e
pamjaftueshëm të të dhënave të trajnimit, ku modeli fillon të memorizojë të dhënat e
trajnimit në vend që të mësojë të përgjithësojë prej tyre. [54]
4.2

Algoritmi Backpropagation

Algoritmi Backpropagation është pa dyshim algoritmi më i rëndësishëm në historinë e
rrjeteve neurale - pa backpropagation do të ishte e pamundur të stërviteshin rrjete të të
mësuarit të thellë, ashtu siç ndodh në ditët e sotme. Backpropagation mund të konsiderohet
themeli i rrjeteve neurale moderne dhe i të mësuarit të thellë.
Ideja e algoritmit backpropagation koniston në rillogaritjen e vlerave të peshave të vektorit
të shtresës së fundit të neuroneve, bazuar në gabimin e llogaritur të marrë në shtresën dalëse
të rrjetit neural. Pastaj kalohet në shtresën e mëparshme dhe kështu me radhë, nga fundi në
fillim, domethënë, konsiston në azhurnimin e të gjitha peshave të shtresave, nga e fundit
në arritjen e shtresës hyrëse të rrjetit duke minimizuar gabimin e marrë nga rrjeti. Me fjalë
të tjera, gabimi llogaritet midis asaj që parashikon rrjeti dhe asaj që është në të vërtetë
(vlera 1 për faktin, dhe vlera 0 për parashikimin do të thotë që kemi një gabim!), Pra, ne
rillogarisim vlerat e të gjitha peshave, duke filluar me shtresën e fundit dhe duke shkuar
tek shtresa e parë, gjithnjë duke i kushtuar vëmendje minimizimit të gabimit. [55]
Në figurën 7 paraqitet një model bazik i një rrjeti neural me backpropagation, ku bashkësia
e vlerave hyrëse shënohet si R, të gjitha të dhënat hyrëse lidhen me peshat përkatëse w,
ndërsa e dhëna dalëse përllogaritet me formulën e mëposhtme:
𝑎 = 𝑓(𝑤 ∗ 𝑥 + 𝑏),
Ku f është funksioni i transferimit që lidh të dhënat hyrëse me daljen.
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Figura 7. Model i rrjetit neural Backpropagation

Është e qartë se një rritje e numrit të shtresave të fshehura mund të përmirësojë aftësitë e
rrjetit, por nëse numri i shtresave të fshehura kalon një vlerë të caktuar, kjo do të rrisë
kohëzgjatjen e trajnimit. Prandaj, për ndërtimin e modelit backpropagation mjafton një
shtresë e fshehur. Në praktikë, numri i neuroneve në shtresën e fshehtë përllogaritet me
formulën:
𝑖 = √𝑎 + 𝑏 + 𝑐,
ku 𝑖 – është numri i neuroneve në shtresën e fshehtë, 𝑎 – është numri i neuroneve hyrëse,
𝑏 – numri i neuroneve në shtresën dalëse dhe 𝑐 – është një konstante që ndodhet në
intervalin [1,10].
Procesi i trajnimit të rrjetit neural artificial nëpërmjet algoritmit Backpropagation konsiston
në garantimin e një vektori hyrës dhe një parametri të pritjes, ndërsa peshat dhe ndryshimet
në trajnim rregullohen në përputhje me karakteristikat përkatëse të rrjetit, dhe në fund
arrihet funksioni i dëshiruar. Funksioni standard i efikasitetit të rrjetit është varianca
mesatare në rrjetin neural përpara dhe qëllimi i procesit të të mësuarit është të zvogëlojë
gabimin mesatar. [56]
Nëpërmjet algoritmit backpropagation, rregullimi dhe përcaktimi i peshave i referohen
diferencës së pjesshme, e cila shprehet nga formula e mëposhtme:
𝑓𝐸(𝑎)
𝑗
= −𝑒𝑘𝑥 (𝑎) × 𝑓(𝑢𝑥𝑥 (𝑎) × 𝑣𝑗 (𝑎))
𝑓𝑤𝑗𝑥
Gradienti lokal përcaktohet me formulën e mëposhtme:
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𝛿𝑥𝑥 (𝑎) = −

𝑓𝐸(𝑎)
𝑖
= 𝑒𝑘𝑥 (𝑎) × 𝑓(𝑢𝑥𝑥 (𝑎))
𝑓𝑤𝑗𝑥

Vlera e iteracionit 𝑤𝑗𝑥 (𝑎) midis shtresës së fshehur j dhe shtresa dalëse x llogaritet me
formulën e mëposhtme:
𝑤𝑗𝑥 (𝑎 + 1) = 𝑤𝑗𝑥 (𝑎) + ∆𝑤𝑗𝑥 (𝑎)
Në mënyrë të ngjashme me sa më sipër, rregullimi i peshave midis shtresës së fshehur i
dhe shtresës së fshehur j bëhet gjithashtu duke lëvizur përgjatë gradientit (zbritja e
gradientit) dhe vlera rregullohet me formulën e mëposhtme:
∆𝑤𝑗𝑥 (𝑎) = −𝜂

𝜕𝐸(𝑎)
𝜕𝑤𝑖𝑗 (𝑎)

Dhe, në këtë formë, vazhdon rregullimi i peshave midis nyjeve nga dy shtresa të ndryshme
deri tek shtresa hyrëse.
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Kapitulli 5: Zhvillimi i mjetit për parashikimin e çmimit të pasurive të
paluajtshme
5.1

Teknologji të përdorura për aplikimin e rrjeteve neurale artificiale

Ekzistojnë teknologji të shumta për aplikimet e rrjetit neural artificial, të cilat kryesisht
përqendrohen në mbledhjen e të dhënave, simulimin dhe parashikimet. Këto aplikacione
përdoren në fusha të ndryshme si mjekësia, ekonomia, parashikimi i motit dhe industri të
tjera bashkëkohore, si dhe shumica e tyre janë të përshtatshme me sistemin e operimit
Windows, të përdorur gjerësisht. [14] Krahasimi i teknologjive të aplikuara për rrjetet
neurale artificiale është i bazuar në programe të pavarura dhe module aplikimi, të cilat
funksionojnë në mënyrë të pavarur ose përmes mjediseve të jashtme, me funksionalitete,
avantazhe dhe disavantazhe të ndryshme.
Në varësi të mënyrës së funksionimit, teknologjitë që përdoren për aplikimin e rrjeteve
neurale mund të klasifikohen në dy kategori:
1. Rrjetet neurale artificiale të pavarura, të cilat konsistojnë në programe që mund të
instalohen në mënyrë të drejtpërdrejtë në një sistem operimi, të pavarur nga aplikacione
të tjera. Tek kjo kategori përfshihen:
a. Aplikimet komerciale – për shembull Neurosolutions, SPSS Modeler dhe
NeuroIntellingence, të cilët shfrytëzojnë licencën komerciale për përpunimin e
aktiviteteve [21]. IBM SPSS përdoret kryesisht për analiza parashikuese dhe për
data mining. Softueri është i disponueshëm me licenca të ndryshme që përkthehen
në funksionalitete të ndryshme. Përparësitë e rëndësishme të SPSS Modeler
shoqërohen me rritjen e përqendrimit të tij në data mining dhe parashikim të të
dhënave, gjë që e bën të përshtatshëm për përpunimin e të dhënave. Disavantazhet
e dukshme të modeluesit SPSS përfshijnë kufizim në funksionalitete, kosto
relativisht të lartë dhe ngjashmëri me Excel. Pavarësisht disavantazheve, SPSS
Modeler është një mjet efikas statistikor për analiza komplekse parashikuese. Nga
ana tjetër, Neurosolutions është gjithashtu një aplikacion i licencuar komercial
ANN. Ndryshe nga SPSS Modeler, ky aplikacion mund të përfshihet në një
platformë tjetër siç është Excel. Kryesisht, Neurosolutions aplikohet për
projeksionet e rezultateve të sporteve, parashikimet e shitjeve, analiza mjekësore,
dhe klasifikimin e të dhënave. Ndërfaqje modulare janë të bazuara në algoritme të
përparuara të caktuar për rezultate shumë të sakta dhe të arritshme. Një mjet i
specializuar i njohur si ‘Express Builder’ lejon hartimin e rrjetit neural në një hap
të vetëm. [19] Udhëzimet dhe komandat udhëzuese janë në dispozicion për
përdoruesin kur përdor ndonjë model për analizimin dhe vërtetimin e të dhënave.
Sidoqoftë, disavantazhet e identifikuara të softuerit ANN shoqërohen me
kapacitetet e kufizuara të ruajtjes dhe të eksportimit të të dhënave. Një aplikim tjetër
komercial është NeuroIntelligence, i cili ndihmon kryesisht në klasifikimin e të
dhënave dhe zhvillimin e modeleve parashikuese nëpër fusha të ndryshme.
Krahasuar me modeluesin SPSS dhe Neurosolutions, ky aplikacion i rrjetit neural
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bazohet në dialogun standard që aktivizohet menjëherë me inicializimin e sistemit
të operimit Windows. [57] Për më tepër, mjedisi i aplikacionit është ekuivalent me
përpunuesin. Për të lehtësuar projektimin e rrjetit neural, aplikacioni integron një
set të të dhënave që është i aftë të vendosë atribute për rezultatet e të dhënave. Më
shumë përparësi të softuerit i atribuohen algoritmeve të automatizuar të rastësishëm
që janë lehtësisht të zbatueshëm për testimin dhe përpunimin e të dhënave. Lehtësia
e përdorimit lejon optimizimin e vazhdueshëm të arkitekturës së rrjetit neural që
vizualizon shkallën e përputhshmërisë së të gjitha grupeve të të dhënave gjatë fazës
së vlerësimit. [57] Platforma gjithashtu u mundëson zhvilluesve që të integrojnë
grupe të mëdha të të dhënave deri në disa gigabajt. Ndryshe nga dy aplikacionet e
tjera komerciale ANN, mekanizmat NeuroIntelligence nuk kanë kufizime
funksionale të identifikuara, duke e bërë atë një zgjidhje me performancë të lartë
dhe më të shpejtë për trajnimin dhe vlerësimin e rrjetit neural.
b. Aplikimet Open-Source, duke përfshirë Neuroph Studio, Weka, Neuro Designer
dhe FANN. Këto aplikacione Open-Source (me burim të hapur) shpërndahen me
licencat ose kodin burim, i cili vihet në dispozicion për përmirësim nga
programuesit. Neuroph Studio është softuer me bazë Java, i përdorur për rrjetet
neurale duke lejuar zhvillimin, trajnimin dhe ruajtjen e tyre. Mund të përdoret për
parashikimin e tregut të aksioneve, njohjen e imazhit dhe normalizimin e të
dhënave. Programi kompjuterik përbëhet nga kodet burim të bibliotekës Java dhe
një redaktues për ndërfaqjen grafike (GUI) për përdoruesit, për të zhvilluar shpejt
komponentet e rrjetit neural në Java. Softueri është licencuar duke përdorur
Appache 2.0, i cili mund të integrohet nën licencën GPL për të mbështetur
modifikime fleksibël. [19] Përveç thjeshtësisë, Neuroph Studio zbaton teknikën
‘drag dhe drop’ ose ‘tërhiq dhe lësho’, gjatë përcaktimit të funksioneve hyrëse,
shtresave dhe nyjeve. Përdoruesi mund t’a ruajë lehtësisht projektin duke përdorur
skedarë të veçantë për vlerësimin dhe trajnimin e të dhënave. Si disavantazh të
softuerit konsiderohet siguria e ulët për shkak të modifikimeve të shpeshta dhe
mungesës së standardeve të kodimit. Neuroph Studio mbetet një platformë efektive
për krijimin dhe trajnimin e rrjeteve neurale.
I ngjashëm me Neuroph Studio, Weka është një aplikacion i rrjetit neural me bazë
Java që operon nën licencimin e GPL. Funksionaliteti i tij përfshin klasifikimin e
të dhënave dhe algoritmet e të mësuarit makinë që zbatohen drejtpërdrejt në një set
të të dhënave ose në një kod tjetër Java. Mjetet kryesore të shoqëruara me softuerin
Weka përfshijnë aspektet e regresionit, grumbullimit, parapërpunimit dhe
vizualizimit. [58] Për shembull, perceptorët me shumë shtresa (MLP) dhe
funksionet e lidhura të rrjetit neural përmbajnë mundësi vizualizimi dhe parapërpunimi, të afta për të filtruar sasi masive të të dhënave për klasifikim, përpunim
dhe grupim të përmirësuar. [21] Për më tepër, aplikacioni ANN lejon redaktimin e
përparuar të të dhënave hyrëse në një format të veçantë dhe të kërkuar nga
zhvilluesit. E vetmja pengesë e identifikuar e aplikacionit të rrjetit neural Weka
është përdorimi i tij kompleks, i cili kërkon një nivel të nevojshëm të njohurive. Në
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përgjithësi, Weka shërben si një platformë e avancuar me burim të hapur për të
mësuarit makinë dhe mbledhjen e të dhënave.
Ndryshe nga dy platformat e diskutuara më sipër të rrjeteve neurale me burim të
hapur, Neuro Designer është një softuer desktop që përdoret për mbledhjen e të
dhënave. Përparësitë kryesore të aplikacionit përfshijnë veçoritë e tij për analiza të
detajuara dhe aftësitë e njohjes së modelit. Zhvilluesit integrojnë gjerësisht Neuro
Designer në identifikimin e ndërlidhjeve midis të dhënave dhe parashikimin e
trendeve bazuar në të dhënat aktuale. Sidoqoftë, aplikacioni ka funksionalitete
relativisht të kufizuara, pavarësisht përshtatshmërisë së tij me shumë gjuhë
programimi. Kryesisht, dizajni i rrjetit neural përfshin vetëm dy shtresa të fshehura
dhe disa funksione aktivizimi. [21] Përdoruesi nuk mund të eksportojë ose të hapë
programe duke përdorur grupe të dhënash të jashtme, gjë që pengon ndjeshëm
fleksibilitetin e mjedisit me burim të hapur. Në lidhje me këto pengesa, Neuro
Designer nuk rekomandohet shumë për mbledhjen e të dhënave pasi funksionet dhe
shtresat që përmban kanë kufizime.
Krahasuar me Neural Designer, FANN (Fast Artificial Neural Network) integron
shtresa të shumta për projektimin e rrjetit neural. [21] Si pasojë, FANN ndryshon
nga aplikacionet e trajtuara me burim të hapur, ku rrjeti artificial neural nuk është
plotësisht i pavarur dhe kërkon ndërfaqje shtesë përdoruesi për funksionim optimal.
Përmes funksioneve të shumta të aktivizimit, FANN përshtatet me rreth njëzet
gjuhë programimi, përfshirë Matlab, C ++, Python, C dhe Java. [58]. Disavantazhi
i identifikuar i këtij aplikacioni përfshin siguri të ulët për shkak të bibliotekës së tij
me burim të hapur. Sidoqoftë, FANN përdor të dhëna në dispozicion dhe
ndërveprime komplekse për të krijuar dhe trajnuar arkitekturën e rrjetit neural.
Përfitimet shtesë përfshijnë integrimin e tij të larmishëm në sisteme të ndryshme
operimi si Linux, iOS dhe Windows, duke e bërë atë një nga zgjedhjet më të
shpeshta për zhvilluesit. Kështu, si një aplikacion i dokumentuar mirë, FANN në
mënyrë efektive krijon rrjete neurale artificiale duke përdorur mjete të ndryshme
programimi.
2. Module aplikimi, të cilat ekzekutohen në programe apo mjedise të tjera. Krahasimi i
shtesave të ndryshme të aplikacioneve për rrjetet neurale artificiale që klasifikohen në
këtë kategori bazohet në module komerciale të krijuara për të funksionuar në mjedise
të ndryshme; dhe module me burim të hapur, të cilat përfshijnë gjuhët e njohura të
programimit, përkatësisht:
- Aplikimet komerciale - Shumica e shtesave komerciale përfshijnë mjete
statistikore që janë të integruara në programe të ndryshme. StatSoft SANN
(Statistica Automated Neural Networks) është një mjet i përparuar për
normalizimin e të dhënave, regresionin dhe probleme të tjera të serive që kërkojnë
algoritme të të mësuarit të rrjetit neural. [21] Ky aplikacion funksionon në
softuerin Statistica. Përparësitë kryesore të SANN përfshijnë një vlerësim të
detajuar në mënyrë të përshtatshme të kategorive të të dhënave gjatë të dy fazave
të përpunimit.
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-

5.2

Një shtesë tjetër e ngjashme është NNT (Neural Network Toolbox), e cila
funksionon në Matlab dhe Mathematica si një mjet i fuqishëm i të mësuarit të
thellë për zhvillimin, trajnimin dhe simulimin e rrjeteve të tilla si grumbullimi,
vlerat nominale dhe sfidat e serive kohore. Të dy SANN dhe NNT ndihmojnë
zhvilluesit fillestarë në zgjidhjen e problemeve komplekse të llogaritjes numerike
për fushat inxhinierike dhe matematikore. [17] NNT është shumë fleksibël dhe
lejon vizualizimin e përmirësuar të të dhënave, duke e bërë atë një mjet të mirë për
përpunimin e të dhënave.
NeuroXL është një tjetër shtesë e integruar me MS Excel dhe dy module
(Clusterizer dhe Predictor). [21] Softueri është mjaft i dobishëm për shkak të
lehtësisë në përdorim. Për sa më sipër, disavantazhi kryesor lidhet me nevojën për
të blerë dhe implementuar dy licenca për mjetin e rrjetit neural dhe mjedisin e
softuerit.
Aplikimet Open-Source – më të zakonshmet për krijimin e rrjetit neural artificial
janë gjuhët e programimit Python dhe Java. Python është gjuhë programimi me
burim të hapur që përdoret gjerësisht në shumë versione të sistemit të operimit të
Linux OS dhe konsiston në një teknikë të të mësuarit makinë, e orientuar drejt
objektit, e bazuar në skripte. Si e tillë, ndër disavantazhet kryesore të Python
konsiderohen: vështirësia në përdorim, burime të kufizuara të kodeve të
besueshme dhe konsum të madh të kujtesës. [14] Sidoqoftë, modulet kryesore
Python siç janë zgjidhja Feed-Forward ANN dhe PyBrain ofrojnë shpejtësi të lartë
përllogaritëse, përpunim të topologjive të rrjeteve neurale dhe kapacitet për të
eksportuar programe në formate të përdorshme dhe të përshtatshme.
Java është një gjuhë programimi e përdorur gjerësisht, e aftë të krijojë aplikacione
desktop, si dhe përpunim të të dhënave të mëdha. Krahasuar me gjuhën Python,
Java ekzekutohet shumë shpejt, por kërkon më shumë kohë për t’u zhvilluar. [14]
Në mënyrë të ngjashme, disavantazhet kryesore që lidhen me Java janë: vështirësia
në përdorim, burime të kufizuara të kodeve të besueshme dhe konsumi i madh i
kujtesës. [58] Sidoqoftë, mjetet e rrjetit neural Java, si Simbrain, ndihmojnë
zhvilluesit dhe përdoruesit fillestarë të zgjidhin sfidat e mundshme duke përdorur
algoritme të të mësuarit.
Mjedisi dhe teknologjitë e përdorura

Për realizimin e eksperimenteve dhe zhvillimin e produkteve me mjetet e duhura, janë
analizuar një sërë teknologjish si më sipër dhe janë përdorur dy makina, përkatësisht: një
me procesor Intel Core i7-8400, x64, me kujtesë fizike 8 GB dhe me sistem operimi
Windows 10 dhe tjetra me procesor Intel Core i5, me kujtesë fizike 8 GB dhe me sistem
operimi Mac OS X El Capitan, versioni 10.11.6. Pas vlerësimit të performancës në bazë të
dimensionit kohor, makinat kanë rezultuar pak a shumë njësoj efektive, me kohë
përafërsisht të njëjtë procesimi.
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Eksperimentet për vlerësimin e çmimit të pasurive të paluajtshme nëpërmjet përdorimit të
algoritmit perceptor shumë-shtresor dhe backpropagation janë realizuar duke përdorur
funksionalitetet e paketës Matlab 8.5 R2015a.
Për arritjen e qëllimit të këtij disertacioni janë zhvilluar dy produkte duke përdorur dy gjuhë
të ndryshme, përkatësisht Java, si gjuhë e orientuar drejt objekteve, e cila gjen përdorim
shumë të gjerë dhe është e aftë të krijojë aplikacione si desktop, ashtu dhe web, si dhe
Python, si një nga gjuhët e përdorura gjerësisht kohët e fundit për aplikimin e rrjeteve
neurale dhe për përpunimin e të dhënave në përgjithësi.
Për produktin e realizuar në Java është përdorur Eclipse IDE për zhvilluesit, versioni 4.20.0
dhe Mysql Workbench versioni 8.0.11 x64 si ndërfaqje grafike për punën me bazën e të
dhënave. Gjithashtu, për projektimin logjik për automatizimin e modelit është përdorur
Enterprise Architect versioni 12.0.1210.
Për produktin e realizuar në Python është përdorur Visual Studio Code versioni 1.57.0.
5.3

Projektimi logjik i sistemit

5.3.1 Përshkrimi i metodave ekzistuese të projektimit logjik të sistemeve të
automatizuara
Ndërtimi i modeleve konceptualë të sistemeve komplekse, duke pasqyruar dhjetra lloje të
ndryshme të objekteve dhe marrëdhëniet midis tyre, bëri të mundur në fund të viteve '80
shfaqjen e një numri të madh të shënimeve grafike, të cilat në një shkallë ose në një tjetër
ishin përqendruar në zgjidhjen e kategorive të veçanta të problemeve. Qasja më e përhapur
në këto vite ishte qasja për modelimin e sistemeve softuerike, e cila u quajt analiza
strukturore sistemike (Software Systemic Analysis - SSA). SSA zakonisht kuptohet si një
metodë e studimit të një sistemi, i cili fillon me përshkrimin e tij më të përgjithshëm, i
ndjekur nga detajimi i aspekteve të sjelljes dhe funksionimit të tij. Modeli i përgjithshëm i
sistemit ndërtohet në formën e një strukture të caktuar hierarkike që reflekton nivele të
ndryshme të abstraksionit me një numër të kufizuar të përbërësve në secilin prej niveleve.
Një nga parimet kryesore të SSA është që të zgjedhë në secilin nga nivelet e abstraksionit
vetëm përbërësit ose elementët më thelbësorë të sistemit. [59]
Deri më sot, më të përhapurat në mesin e metodologjive të projektimit për sistemet me
kompleksitet të mesëm dhe të lartë që zbatojnë metodat SSA janë:

- Metodologjia SADT
- Metodologjia e UML
5.3.2 Përshkrimi i metodologjisë SADT
Analiza e Strukturuar dhe Teknika e Dizenjimit (SADT) është një analizë strukturore dhe
metodologji që integron procesin e modelimit, menaxhimin e konfigurimit të projektit,
përdorimin e mjeteve gjuhësore shtesë dhe menaxhimin e projektit me gjuhën e tij grafike.
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SADT është një nga teknologjitë më të famshme dhe të përdorura gjerësisht të simulimit.
Njohja e dobisë së SADT çoi në standardizimin dhe botimin e pjesës së modelimit
funksional si një metodologji dhe standard për modelimin funksional IDEF0. [60]
Metodologjia SADT është një grup metodash, rregullash dhe procedurash të krijuara për
të ndërtuar një model funksional të një sistemi në çdo fushë. Modeli funksional SADT
pasqyron strukturën e proceseve të funksionimit të sistemit dhe nënsistemeve të tij,
domethënë veprimet që ata kryejnë dhe lidhjet midis këtyre veprimeve. Për këtë qëllim,
janë ndërtuar modele të veçanta që lejojnë të vizualizohet rradha e veprimeve të caktuara.
Blloqet fillestare të ndërtimit të çdo modeli të procesit IDEFO janë aktivitetet dhe shigjetat.
5.3.3 Përshkrimi i metodologjisë UML
Unified Modeling Language - UML, është krijuar për të përshkruar, vizualizuar dhe
dokumentuar sisteme dhe procese biznesi të orientuara drejt objekteve me një fokus në
implementimin e tyre në formën e softuerit. [61] Kur u krijua kjo gjuhë modelimi, u
konsideruan kërkesat e mëposhtme:

- lejimi i modelimit jo vetëm të softuerit, por edhe të klasave më të gjera të sistemeve
-

dhe aplikacioneve të biznesit, duke përdorur koncepte të orientuara drejt objekteve;
sigurimi në mënyrë të qartë i marrëdhënies midis koncepteve themelore për modelet e
shtresave konceptuale dhe fizike;
sigurimi i shkallëzimit të modeleve, i cila është një tipar i rëndësishëm i sistemeve
komplekse me shumë qëllime;
garantimi i kuptueshmërisë për analistët dhe programuesit, si dhe mbështetja me mjete
të posaçme të implementuara në platforma të ndryshme kompjuterike.

Gjuha UML përqendrohet në përdorimin si gjuhë modelimi për zgjidhjen e një klase të
gjerë të problemeve të analizës dhe modelimit të orientuar drejt objektit. Në të njëjtën kohë,
termi "i unifikuar" në emrin UML nuk është i rastësishëm dhe ka dy aspekte. Nga njëra
anë, ai praktikisht eliminon shumë nga ndryshimet jo-thelbësore midis gjuhëve të njohura
të modelimit dhe teknikave të skicimit. Nga ana tjetër, krijon parakushtet për unifikimin e
modeleve dhe fazave të ndryshme të zhvillimit të tyre për një klasë të gjerë sistemesh, jo
vetëm softuerësh, por edhe procese biznesi.
UML bazohet në një numër konceptesh themelore që mund të mësohen dhe zbatohen nga
shumica e programuesve dhe zhvilluesve të njohur me teknikat e analizës dhe dizajnit të
orientuar drejt objektit. Në të njëjtën kohë, konceptet themelore mund të kombinohen dhe
zgjerohen në mënyrë të tillë që modeluesit e objekteve të jenë në gjendje të zhvillojnë në
mënyrë të pavarur modele të sistemeve të mëdha dhe komplekse në një larmi fushash të
aplikimit.
Përdorimi konstruktiv i UML bazohet në një kuptim të parimeve të përgjithshme të
modelimit të sistemeve komplekse dhe veçorive të procesit të analizës dhe projektimit të
orientuar drejt objektit në veçanti. Zgjedhja e mjeteve shprehëse për ndërtimin e modeleve
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të sistemeve komplekse paracakton detyrat që mund të zgjidhen duke përdorur këto
modele. Në të njëjtën kohë, një nga parimet themelore të ndërtimit të modeleve të
sistemeve komplekse është parimi i abstraksionit, i cili përshkruan përfshirjen në model
vetëm të atyre aspekteve që projektohen dhe që lidhen drejtpërdrejt me performancën e
funksioneve të sistemit.
Një parim tjetër i ndërtimit të modeleve të sistemeve komplekse është se asnjë model i
vetëm nuk mund të përshkruajë në mënyrë adekuate aspekte të ndryshme të një sistemi
kompleks, çfarë do të thotë që një model i plotë i një sistemi kompleks lejon një numër
parametrash të ndërlidhur, ku secili prej tyre pasqyron në mënyrë adekuate disa aspekte të
sjelljes ose strukturës së sistemit. [61]
Brenda kornizës së gjuhës UML, të gjitha idetë rreth modelit të një sistemi kompleks janë
të fiksuar në formën e strukturave të veçanta grafike - diagrameve. Procesi i analizës dhe
modelimit të orientuar drejt objektit është i lidhur pazgjidhshmërisht me procesin e
ndërtimit të diagrameve. Llojet e tabelave që përdoren në UML klasifikohen në tre
kategori, përkatësisht si më poshtë: [62]
1. Diagramet e strukturës:
. Diagrami i klasave;
. Diagrami i komponenteve;
. Diagrami i ndërveprimit;
. Diagrami i paketave.
2. Diagramet e sjelljes:
. Diagrami i aktivitetit (Activity);
. Diagrami i gjendjes (State Machine);
. Diagrami Use Case.
3. Diagramet e ndërveprimit:
. Diagrami i sekuencave;
. Diagrami i komunikimit.
5.3.4 Enterprise Architect për projektimin logjik
Projektimi logjik për automatizimin e modelit u krye duke përdorur programin Enterprise
Architect 12 (EA12).
Duke përdorur Enterpruse Architect 12 mund të projektohet sistemi dhe të integrohet me
gjuhët ActionScript, C ++, C #, Delphi, Java, Python, PHP, VB.NET, Visual Basic, të
sinkronizohet kodi dhe të gjenerohen raporte të bazës së të dhënave. Dokumentacioni mund
të krijohet shpejt nga modelet në formatin standard .rtf dhe të importohet në Word për
redaktim përfundimtar. Enterprise Architect 12 mbështet të gjitha modelet / diagramët
UML 2.0. Mund të përdoret për të modeluar proceset e biznesit, faqet e internetit,
ndërfaqjet e përdoruesit, rrjetet, konfigurimet e pajisjeve, mesazhet, etj.,
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5.3.5 Diagrami Use Case
Diagrami ‘Use Case’ përshkruan qëllimin funksional të sistemit, cfarë ndodh me sistemin
gjatë funksionimit të tij dhe përfaqëson modelin konceptual të sistemit gjatë hartimit dhe
zhvillimit të tij, si dhe shërben për vendosjen e kufijve dhe kontekstit të fushës së modelimit
gjatë procesit të projektimit të sistemit.
Thelbi i këtij diagrami është si vijon: sistemi i hartuar përfaqësohet si një tërësi entitetesh
ose aktorësh që ndërveprojnë me sistemin duke përdorur të ashtuquajturat raste përdorimi.
Në këtë rast, një aktor është çdo entitet që ndërvepron me sistemin nga jashtë. Mund të jetë
një person, një pajisje teknike, një program ose ndonjë sistem tjetër që mund të shërbejë si
një burim ndikimi në sistemin e modeluar siç përcakton vetë zhvilluesi. Nga ana tjetër, rasti
i përdorimit shërben për të përshkruar shërbimet që sistemi i ofron aktorit. Me fjalë të tjera,
çdo rast përdorimi përcakton një sërë veprimesh të kryera nga sistemi në dialog me aktorin.
Në projektin që po zhvillohet, aktor do të konsiderohet një përdorues i cili punon me: librari
të rrjeteve neurale, me nënsistem trajnimi të rrjetit neural, me nënsistem të trajnuar të
testimit të rrjetit, dhe gjithashtu analizon rezultatet e vlerësimit të marrë.
Diagrami sugjeron gjithashtu mundësitë e mëposhtme për përdorimin e sistemit:
-

Krijimi, ngarkimi, ndryshimi dhe ruajtja e rrjetit neural artificial;
Shtimi, fshirja e një apartamenti;
Të mësuarit e rrjetit neural artificial.

Në figurën 8 paraqitet diagrami Use Case për sistemin e zhvilluar.
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Figura 8. Diagrami Use Case
5.3.6 Diagrami i klasave
Diagrami i klasave përdoret për modelimin e strukturës statike të modelit të sistemit
nëpërmjet paraqitjes së ndërlidhjeve midis entiteteve, të tilla si objektet dhe nënsistemet,
dhe gjithashtu përshkruan strukturën e tyre të brendshme dhe llojet e marrëdhënieve.
Diagrami i klasave përfaqëson një hap të mëtejshëm të zhvillimit të modelit konceptual të
sistemit dhe përbëhet nga një bashkësi elementësh që përfaqësojnë njohuri të cilat
interpretohen si baza të gjuhës UML, si klasa, ndërfaqe dhe ndërlidhje mes tyre dhe
komponentëve përbërës.
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Klasa në gjuhën UML shërben për të përcaktuar bashkësinë e objekteve, të cilat
karakterizohen nga e njëjta strukturë dhe e njëjta sjellje përkundrejt objekteve të një klase
tjetër. Një element i detyrueshëm i klasës është emri, i cili duhet të jetë unik. Gjithashtu,
klasat përshkruhen nëpërmjet atributeve të tjera, si edhe nëpërmjet shërbimeve.

Figura 9. Diagrami i klasave
5.3.7 Diagrami i aktivitetit
Qëllimi kryesor i diagramit të aktivitetit është të përshkruajë sekuencat e mundshme të
gjendjeve dhe kalimeve që karakterizojnë kolektivisht sjelljen e një elementi model gjatë
ciklit të tij jetësor. Një diagram aktiviteti paraqet sjelljen dinamike të entiteteve, bazuar në
specifikimin e përgjigjes së tyre ndaj perceptimit të ngjarjeve të specifike.
Një diagram aktiviteti është në thelb një lloj i veçantë i grafikut ku kulmet e tij
konsiderohen gjendje. Harqet e grafikut përdoren për të treguar kalimet nga gjendja në
gjendje.
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Figura 10. Diagrami i aktivitetit
5.4

Realizimi në Java

Produkti softuer për vlerësimin e çmimit duke përdorur një rrjet neural përfshin disa
nënsisteme (Figura 11):
-

Nënsistemi i shfaqjes së grafikut;
Nënsistemi i bazës së të dhënave;
Nënsistemi për të punuar me një rrjet neural;
Nënsistemi i shfaqjes së ndërfaqjes.

Figura 11. Struktura e produktit të zhvilluar
Nënsistemi i bazës së të dhënave - baza e të dhënave ruan informacionin në lidhje me rrjetet
neurale, përdoruesit dhe shembujt. Përfshin klasat DBTableModel.java dhe DBWork.java.
Në klasën DBWork.java, realizohet lidhja me bazën e të dhënave, përkatësisht:
public static Connection getConnection()
Në nënsistemin për të punuar me një rrjet neural, vlerësohet vlera e pasurive të paluajtshme,
e ndërtuar nga një shembull trajnimi, duke përdorur një rrjet me shumë shtresa dhe radial
basis functions (RBF). Përfshin klasat AnyNet.java, DataToVector.java, Vector.java. Tek
klasat MLPNet.java dhe RBFNet.java realizohet puna kryesore me rrjetin neural:

- Krijimi dhe trajnimi i rrjetit neural
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public static NeuralNetwork createAndLearnNet(int hidden_count,TrainingSet tset,
double learningRate, double dopError, double momentum, int maxLearningTime, int
teachCount)
public static ArrayList<Vyborka> testNeuralNetwork(NeuralNetëork nnet, TrainingSet
tset)

- Testimi i rrjetit neural
- Ruajtja e rrjetit neural
- Ngarkimi i rrjetit neural nga një skedar
Ndërfaqja e produktit softuer është projektuar duke pasur parasysh kërkesat funksionale.
Përdoret mënyra ndërvepruese e komunikimit me përdoruesin. Përdoruesi mund të vendosë
çdo parametër të rrjetit neural, t'i ruajë ato në bazën e të dhënave ose të ngarkojë nga baza
e të dhënave duke klikuar në butonat e duhur, dhe gjithashtu të shikojë rezultatet e trajnimit
të rrjetit në formën e një tabele.
public static NeuralNetwork loadNetworkFromFile(String filename)
Në skedën "Rrjeti neural", përdoruesi mund të zgjedhë llojin e rrjetit, të modifikojë dhe
ruajë parametrat e tij në bazën e të dhënave (emri, numri i neuroneve të fshehura, gabimi i
pranueshëm), si në figurën 12 (Ndërfaqja kryesore):
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Figura 12. Ndërfaqja kryesore
Atëherë, përdoruesi mund të fillojë trajnimin e rrjetit, si në figurën 13 (Skeda e trajnimit të
rrjetit neural):

Figura 13. Skeda e trajnimit të rrjetit neural
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Si rezultat i trajnimit, sistemi do të shfaqë një grafik (Figura 14), i cili mund të përdoret për
të gjykuar efektivitetin e vlerësimit të pasurive të paluajtshme të një kampioni të caktuar
nga një rrjet neural me parametrat e specifikuar gjatë trajnimit.

Figura 14. Grafiku i gabimit të pranueshëm
Hapat që duhet të ndiqen për ekzekutimin e programit janë:
-

Ekzekutohet file “Flat.proj”;
Kalohet tek skeda "Rrjeti neural";
Zgjidhet lloji i rrjetit dhe parametrat;
Në formularin për të punuar me një rrjet neural, shtypet butoni "Train", dhe pastaj
butonin "Grafiku i trajnimit".

Për ekzekutimin me sukses të programit rezultoi e domosdoshme të shkarkohej një librari,
e cila bën të mundur lidhjen me bazën e të dhënave.
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5.5 Realizimi në Python
Ndërfaqja e produktit të realizuar me gjuhën e programimit Python është e ndarë në katër
seksione, përkatësisht:

- Seksioni i ngarkimit të të dhënave, ku mund të ngarkohet seti i të dhënave në formatin
-

-

.csv;
Seksioni i konfigurimit të trajnimit të rrjetit neural, i cili përmban numrin e epokave,
numrin e shtresave të fshehura, numrin e neuroneve në shtresat e fshehura, llojin e
funksionit të aktivizimit (linear apo sigmoidal), dhe llojin e algoritmit të trajnimit
(perceptor shumë-shtresor apo backpropagation);
Seksioni i përzgjedhjes së parametrave për apartamentin i cili do të vlerësohet,
përkatësisht: kategoria (i vjetër apo i ri), tipi (1+1, 2+1, 3+1), kati ku ndodhet
apartamenti, rruga, zona dhe agjencia e cila e ka publikuar;
Seksioni i të dhënave dalëse, ku përfshihet gabimi mesatar kuadratik dhe çmimi i
parashikuar i apartamentit.

Në figurën 15 paraqitet ndërfaqja kryesore.
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Figura 15. Ndërfaqja kryesore
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Kapitulli 6: Përfundime
Rrjetet neurale janë të përshtatshme për zgjidhjen e shumë problemeve, nëpërmjet të
mësuarit nga shembujt, pa shtuar asnjë informacion tjetër i cili edhe nëse është, mund të
mos jetë i besueshëm e mund të shkaktojë më tepër konfuzion sesa parashikim të saktë.
Gjithashtu, rrjetet neurale artificiale janë përdorur gjerësisht për zgjidhjen e problemeve të
ndryshme, sidomos kur nuk zotërohet përshkrim i detajuar i informacionit që përdoret për
të mësuar modelin.
Ka një sërë rrjetesh neurale artificiale të cilat përdoren për të projektuar dhe validuar
komponentët e të mësuarit makinë në fusha të ndryshme, si klasifikimi i imazheve,
funksioni i përafrimit, parashikimi, analiza e të dhënave, kompresimi i të dhënave, etj.
Algoritmet e studiuar janë kategorizuar bazuar në paradigmën e të mësuarit, tipin e
problemit, rregullat e trajnimit dhe arkitekturën e rrjeteve neurale artificiale. Nga studimi i
algoritmeve të trajnimit të përdorur për zgjidhjen e problemit të parashikimit të çmimit të
pasurive të paluajtshme dhe mënyrës se si këto dy lloje algoritmesh gjejnë aplikim në këtë
studim, mund të thuhet që algoritmi backpropogation është cilësuar si më i përshtatshëm
për t’u aplikuar bazuar në karakteristika të brendshme të vetë algoritmit dhe në bazë të
gjetjeve të këtij studimi, ku si faktor i vlerësimit të eficencës së dy algoritmeve është
konsideruar gabimi mesatar kuadratik.
Duke ndjekur këtë logjikë, algoritmi backpropogation, në një qasje krahasuese me
perceptorin shumë-shtresor, ka avantazhe të dukshme përsa i përket qëndrueshmërisë
ndryshimeve ekstreme mes të dhënave hyrëse, e shprehur ndryshe si ndryshime të mëdha
të vlerave me anë të të cilave paraqiten atributet e subjekteve të analizës. Në anën tjetër,
pavarësisht se të dy algoritmet e sipërpërmendura janë lehtësisht të aplikueshëm, MLP
karakterizohet nga aftësia për të mësuarit e shpejtë nga shembujt. Gjithsesi, nga studimi
rezultoi se aftësia e të mësuarit shpejt e algoritmeve shumë-shtresor nuk garanton saktësi
më të lartë përsa i përket gabimit mesatar kuadratik. Kjo shihet qartë në faktin që çmimet
e parashikuara nga algoritmi backpropogation rezultojnë të jenë më pranë vlerave reale.
Ndërkohë që nevojitet të sillet edhe njëherë në vëmendje fakti që janë zhvilluar aplikacione
që implementojnë algoritmet e sipërpërmendura për parashikimin e vlerës së pasurive të
paluajtshme me përdorimin e dy gjuhëve të programimit, konkretisht Java dhe Python, ka
rezultuar që Python është më i përshtatshëm për aplikimin e algoritmeve të përmendura më
sipër për problemin e parashikimit. Një ndër avantazhet primare që Python mundëson në
krahasim me gjuhën Java konsiston në shpejtësinë e lartë të procesimit dhe lehtësi në
zhvillim. Në anën tjetër, dy disavantazhet kryesore të identifikuara nga aplikimi i gjuhës
së programimit Java përfshijnë kompleksitetin e lartë në zhvillim, si edhe kushtin për
kapacitet të lartë të memories dhe procesim.
Vlen të theksohet që ky studim, pavarësisht faktit që është fokusuar specifikisht në sektorin
e pasurive të paluajtshme, shërben si pikë nisje për studime të tjera mbi aplikime të
teknologjisë së rrjeteve neurale artificiale në fusha të ndryshme. Bazuar në faktin që gjuhët
49

e programimit të analizuara në këtë studim u fokusuan vetën në gjuhë të orientuara drejt
objekteve, siç janë Python dhe Java, është e rëndësishme gjithashtu që studime të tjera në
të ardhmen të konsiderojnë në hapësirën analitike edhe gjuhë të tjera të programimit.
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Kapitulli 7: Shtojca
7.1 Kodi i eksperimenteve të realizuara në MATLAB
Leximi i masivit m x n
%m-numri i matësve; n-sasia e matjeve;
%të dhënat e ndara në blloqe me nb (nb=1) matje (m х nb).
%MUU=fopen('sp.txt','r');
MUU=fopen('flats.txt','r');
MU1=fscanf(MUU,'%g',[5 1400]);
fclose(MUU);
[m n]=size(MU1);
nb=1; % numri i daljeve të rrjetit
kb=n/nb; %sasia e blloqeve me nb matje
%formimi i matricës dalëse
a=zeros(nb.nb);
for i=1:nb,
for j=1:nb,
if i==j a(i,j)=0.9; else a(i.j)=0.1;
end;
end;
end;

- Eksperimenti 1, ku të dhënat e përdorura për trajnim, përdoren edhe për testim.
Si fillim formohet hyrja:
tin1=MU1;
%vendosen të dhënat në diapazonin [-1...1]
[tinn1,tinmin1,tinmax1]=premnmx(tin1);
Më pas formohet dalja:
toutn1=fopen('priceflat.txt','r');
toutn11=fscanf(toutn1,'%g',[1 1400]);
fclose(toutn1);
Më pas krijohet hyrja për testimin:
tinns=tinn1;
V1.P=tinns
V1.T=toutn11;
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Krijimi dhe trajnimi i rrjetit neural:
bpn1=newff(minmax(tinn1),[20 1],{'logsig','purelin'},'trainrp');
bpn1=init(bpn1);
bpn1.trainParam.epochs=10000;
bpn1.trainParam.goal=0;
bpn1.trainParam.show=1400;
bpn1.trainParam.min_grad=1e-11;
bpn1.trainParam.max_fail=10;% parametri i ndërprerjes së trajnimit gjatë validimit
bpn1=train(bpn1,tinn1,toutn11,[],[],V1);
Testimi i rrjetit:
y1=sim(bpn1,tinns);
figure(333)
plot(1:1400,toutn11,'-*',1:1400,y1,'-+');
s=std(y1);
disp ++++++++++;
disp(s);
[A nm]=max(y1);%gjetja e vlerës maksimale
[B n0]=max(toutn1);
%pëcaktimi i matricës së gabimeve
matros1=zeros(nb,nb);
for i=1:n,
matros1(n0(i),nm(i))=matros1(n0(i),nm(i))+1;
end;
matros1=matros1/kb;
probmean1=sum(diag(matros1))/nb;

- Eksperimenti 2, ku testimi realizohet me të dhëna të papërdorura në trajnim.
Si fillim, krijohen të dhënat dalëse
toutn2=fopen('priceflat.txt','r');
toutn21=fscanf(toutn2,'%g',[1 1399]);
fclose(toutn2);
matros2=zeros(nb,nb);
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Më pas formohet hyrja:
[MU1_,tinmin2,tinmax2]=premnmx(MU1);
for k=1:kb,
k
cnt=0;
tintest(:,k)=MU1_(:,k);
touttest(:,k)=toutn21(:,k);
for i=1:n
if i~=k,
cnt=cnt+1;
tinn22(:,cnt)=MU1_(:,i);hyrja për të mësuarit
toutn22(:,cnt)=toutn21(:,i);
end;
end;
%vendosja e të dhënave hyrëse në diapazonin [-1...1]
[tinn21,tinmin2,tinmax2]=premnmx(tin22);
%vendosja e të dhënave hyrëse për testim në diapazonin [-1...1]
[toutn2,toutnmin2,toutnmax2]=premnmx(toutn22);
tinn22=tramnmx(tin22,tinmin2,tinmax2)+sigma2*randn(m,kb-1);
tinns2=tinn22;
V_.P=tinns2;
V_.T=toutn22;
Krijimi dhe trajnimi i rrjetit:
bpn2=newff(minmax(tinn22),[20 1],{'logsig','purelin'},'trainrp');
bpn2=init(bpn2);
bpn2.trainParam.epochs=10000;
bpn2.trainParam.show=1399;
bpn2.trainParam.min_grad=1e-11;
bpn2.trainParam.max_fail=10;parametri i ndërprerjes së trajnimit gjatë validimit
bpn2=train(bpn2,tinn22,toutn22,[],[],V_);
y2(k)=sim(bpn2,tintest(:,k));
end;cikl po k
y2=sim(bpn2,tinn22);
figure(444)
plot(1:1400,touttest(1:1400),'-*',1:1400,y2(1:1400),'-+');
tin22;
tin22(:,1)=MU1(:,(k-1)*nb);
s2=std(y2);
disp ++++++++++;
disp(s2);
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7.2 Përshkrimi i një shembulli të testuar me produkin e zhvilluar në JAVA
Gjatë ekzekutimit të programit shfaqet dritarja kryesore “Përcaktimi i çmimit”. Dritarja
kryesore ka tre ndarje, përkatësisht:
Rrjeti neural, ku mund të përcaktojmë parametrat e rrjetit, si numri i neuroneve në shtresën
e fshehur, gabimi i pranueshëm dhe përzgjedhja e llojit të rrjetit.
− Lista e apartamenteve si në figurën Nr 16 me të dhëna nga agjenci imobiliare për
qytetin e Tiranës;

Figura 16. Lista e aparatamenteve

− Përcaktimi i çmimit, ku mund të vendosim parametra konkretë për kriteret e marra
në konsideratë për vlerësimin e çmimit të pasurive të paluajtshme, si rajoni, kati,
numri i dhomave, sipërfaqja, tipi, ka ballkon ose jo (Figura 17), dhe sipas
parametrave që vendosen vlerësohet çmimi i apartamentit të përshkruar.
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Figura 17. Seksioni "Përllogaritja e çmimit"

7.3 Përshkrimi i një shembulli të testuar me produkin e zhvilluar në Python
Hapat që ndiqën për testimin e programit janë:

- Ekzekutimi i kodit;
- Ngarkimi i setit të të dhënave;
- Përzgjedhja e parametrave të trajnimit të rrjetit neural, ku për rastin e testuar janë

-

zgjedhur: numri i epokave 1000, numri i shtresave të fshehura 1, numri i neuroneve
tëk shtresat e fshehura 5, funksioni i aktivizimit sigmoidal dhe algoritmi i trajnimit
si fillim është zgjedhur perceptor shumë-shtresor;
Vendosja e parametrave për shembullin, kategoria i vjetër, tipi i apartamentit 1+1,
kati i tretë, rruga “Hoxha Tahsin”, zona “Hoxha Tahsin”, agjencia “Century21”;
Më pas klikojmë “Calculate” dhe përllogaritet gabimi mesatar kuadratik dhe vlera
e parashikuar e apartamentit.

Rezultati me përcaktimet dhe përllogaritjet paraqitet në figurën 18.
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Figura 18. Shembull i testuar me programin e realizuar në Python
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7.4 Kodi i produktit në JAVA
Klasa Main për ekzekutimin e programit - Main.java
public class Main {
public static MainWindow mainWin;
/**
* @param args
*/
//public static
public static void main(String[] args) {
mainWin=new MainWindow();
}
}

Lidhja me databazën
package msDB;
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import java.sql.Statement;
public class DBWork {
private static Connection dbConnection = null;
private static ResultSet rs;
private static Statement statement;
public static Connection getDBConnection() {
if(dbConnection!=null) return dbConnection; //nëse lidhja është vendosur,
atëherë
try {
Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
} catch (ClassNotFoundException e) {
System.out.println(e.getMessage());
}
try {
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dbConnection = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/flat","root",
"admin");
return dbConnection;
} catch (SQLException e) {
// TODO Auto-generated catch block
System.out.println(e.getMessage());
}
return dbConnection;
}
Kodi i programit pasi importohen libraritë
//Të dhënat hyrëse sipas atributeve
//nëse ka ballkon ose jo
public class MainWindow implements MWindow{
private JFrame jfrm;
private Dimension screenSize;
private JPanel jpnl;
private Connection dbConnection;
private Statement statement;
private JLabel lbList;
private DBTableModel dbMainTabModel;
private JTable tblMain;
private JScrollPane scrPan;
private FieldListPanel firstData;
private JPanel mainPanel;
private JTabbedPane tabPan;
private JButton butCalcPrice;
private JPanel pnlList;
private JButton butAddFlat;
}
private Timer timer;
private JPanel panNeural;
private JLabel labTp;
private JTextField tfNetName;
private JComboBox<String> cmbNetTypes;
private JLabel label2;
private JLabel label3;
private JTextField tfHidNeuro;
private JLabel label4;
private JTextField tfEps;
private JButton btLoadBase;
private JButton btLoadFile;
private MainWindow winThis;
private StatModel tmodGraph;
private JScrollPane scrPan2;
private PaintGraph graph1;
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private JButton btSaveBase;
private JButton btSaveFile;
private JButton btTeach;
private JButton btGraphic;
private AnyNet neuralNet;
private JButton btDeleteFlat;
private ResultSet flatSet;
private ListSelectionModel selModel;
private int selFlatId=0;
private MainWindow winThis;
private StatModel tmodGraph;
private JScrollPane scrPan2;
private PaintGraph graph1;
private JTable tblGraphic;
private JFrame jfrmG;
private JLabel lbPrice;
public void UpdateStatistic(String[] E)
{
try
{
panNeural.remove(scrPan2);
}
catch(Exception e)
{
}
tmodGraph=new StatModel();
tmodGraph.setMatrix(E);
//tmodGraph.se
tblGraphic=new JTable(tmodGraph);
tblGraphic.setSelectionMode(ListSelectionModel.SINGLE_SELECTION;
tblGraphic.setCellSelectionEnabled(true);
tblGraphic.getTableHeader().setReorderingAllowed(false);
tblGraphic.setAutoResizeMode(JTable.AUTO_RESIZE_OFF);
scrPan2=new JScrollPane(tblGraphic);
scrPan2.setBorder(new EmptyBorder(0,0,0,0));
scrPan2.setBounds(10, 160, 560, 70);
panNeural.add(scrPan2);
graph1.setOsX(1, E.length, E.length);
graph1.setTable(tblGraphic);
}
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public void winUpdate()
{
ReCreateDBMainTab();
}
public void ReCreateDBMainTab()
{
flatSet=flatsResultSet();
pnlList.remove(scrPan); //fshijme te vjetren
String[]
colnames={"FLOOR",
"ROOMS",
"ZONE","MATERIAL"};
CreateDBMainTable(pnlList, flatSet, colnames);
}
public ResultSet flatsResultSet()
{
try {
statement = dbConnection.createStatement();
public void winUpdate()
{
ReCreateDBMainTab();
}
public void ReCreateDBMainTab()
{
flatSet=flatsResultSet();
pnlList.remove(scrPan); //fshijme te vjetren
String[]
colnames={"FLOOR",
"ROOMS",
"ZONE","MATERIAL"};
CreateDBMainTable(pnlList, flatSet, colnames);
}
public ResultSet flatsResultSet()
{
try {
statement = dbConnection.createStatement();
public void winUpdate()
{
ReCreateDBMainTab();
}
public void ReCreateDBMainTab()
{
flatSet=flatsResultSet();
pnlList.remove(scrPan); //fshijme te vjetren
String[]
colnames={"FLOOR",
"ROOMS",
"ZONE","MATERIAL"};
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"SURFACE",

"SURFACE",

"SURFACE",

CreateDBMainTable(pnlList, flatSet, colnames);
}
public ResultSet flatsResultSet()
{
try {
statement = dbConnection.createStatement();
//=======================================
selModel = tblMain.getSelectionModel();

selModel.addListSelectionListener(new ListSelectionListener() {
@Override
public void valueChanged(ListSelectionEvent arg0) {
String result = "";
int[] selectedRows = tblMain.getSelectedRows();
for(int i = 0; i < selectedRows.length; i++) {
int selIndex = selectedRows[i];
TableModel model = tblMain.getModel();
Object value = model.getValueAt(selIndex, model.getColumnCount());
result = result + value;
if(i != selectedRows.length-1) {
result += ", ";
}
}
selFlatId=Integer.parseInt(result);
System.out.println(selFlatId);
}
});
//=========================================
scrPan=new JScrollPane(tblMain);
scrPan.setBorder(new EmptyBorder(0,0,0,0));
scrPan.setBounds(10, 5, 560, 400);
container.add(scrPan); //shtojmë rekordin e ri te krijuar
}
public MainWindow()
{
61

Krijimi i frejmit
neuralNet=null;
winThis=this;
jfrm=new JFrame("Calculate");
jfrm.getContentPane().setLayout(null);
screenSize = Toolkit.getDefaultToolkit().getScreenSize();
int sizeWidth = 580;
int sizeHeight = 515;
int locationX = (screenSize.width - sizeWidth) / 2;
int locationY = (screenSize.height - sizeHeight) / 2;
jfrm.setBounds(locationX,
locationY,
sizeWidth,
sizeHeight);//pozicioni fillestar dhe permasat e dritares
jfrm.setResizable(false);
jfrm.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
mainPanel=new JPanel();
mainPanel.setBounds(0, 0, sizeWidth, sizeHeight);
mainPanel.setLayout(null);
mainPanel.setOpaque(true);
tabPan=new JTabbedPane();
tabPan.setBounds(0, 0, sizeWidth, sizeHeight);
mainPanel.add(tabPan);
jpnl=new JPanel();
jpnl.setBounds(0, 0, sizeWidth, sizeHeight);
jpnl.setLayout(null);
jpnl.setOpaque(true);
tabPan.addTab("Evaluate price", jpnl);
//================================
lbList=new JLabel("Input data for price evaluation");
lbList.setBounds(50, 2, 400, 30);
Font font = new Font("Verdana", Font.HANGING_BASELINE, 14);
lbList.setFont(font);
jpnl.add(lbList);
//tabela
//CreateDBMainTable(rs);
//vendosja e te dhenave per apartamentet
String[]
nameList={"FLOOR",
"ROOMS",
"ZONE","MATERIAL"};
int[] sfTypes={2, 1, 1,1, 1,2,2,3};
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"SURFACE",

String[] tblNames={"districts", null, null, null,null,"flat_types","materials",null};
firstData=new FieldListPanel();
firstData.setBounds(0, 40, jpnl.getWidth(), 35*8);
firstData.setLayout(null);
firstData.setOpaque(true);
firstData.setComponents(nameList, sfTypes, tblNames);
jpnl.add(firstData);
butCalcPrice=new JButton("Evaluate price");
butCalcPrice.setBounds(0, sizeHeight-60, 200, 25);
butCalcPrice.addActionListener(new ActionListener() {
@Override
public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {
if(neuralNet!=null)
{
double[]
inp_x=new
double[firstData.fieldCount()];
for(int
xi=0;xi<inp_x.length;xi++)
inp_x[xi]=Double.parseDouble(firstData.getValue(xi));
int
price=(int)Math.round(DataToVectors.M*neuralNet.getOUT(DataToVectors.getModifVect
(inp_x)));
lbPrice.setText("Price: "+price+" р");
System.out.println("Price:
"+DataToVectors.M*neuralNet.getOUT(DataToVectors.getModifVect(inp_x)));
//System.out.println("M="+DataToVectors.M);
}
}
});
lbPrice=new JLabel();
lbPrice.setBounds(210, sizeHeight-60, 300, 25);
jpnl.add(butCalcPrice);
jpnl.add(lbPrice);
//skeda e dyte – te dhenat
pnlList=new JPanel();
pnlList.setBounds(0,
0,
mainPanel.getWidth()-5,
mainPanel.getHeight()-5);
pnlList.setLayout(null);
pnlList.setOpaque(true);
dbConnection = DBWork.getDBConnection();
flatSet=flatsResultSet();
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String[] colnames=={"FLOOR", "ROOMS", "SURFACE", "ZONE","MATERIAL"};
CreateDBMainTable(pnlList, flatSet, colnames);
int lastId=0;
try {
flatSet.last();
lastId=flatSet.getInt("id");
} catch (SQLException e) {
// TODO Auto-generated catch block
e.printStackTrace();
}
butAddFlat=new JButton("ADD");
butAddFlat.setBounds(0, pnlList.getHeight()-60, 200, 25);
int[] sfTypes2={2, 1, 1,1, 1,2,2,3,1};
butAddFlat.addActionListener(new
addButListener("Add",
jfrm.getX()+20, jfrm.getY()+20,
500,
35*11,
"flats",
colnames,
sfTypes2,
tblNames,lastId+1,winThis));
btDeleteFlat=new JButton("DELETE");
btDeleteFlat.setBounds(205, pnlList.getHeight()-60, 200, 25);
btDeleteFlat.addActionListener(new ActionListener() {
@Override
public void actionPerformed(ActionEvent e) {
try {
String delQuery="delete from flats where
id="+selFlatId;
statement.execute(delQuery);
ReCreateDBMainTab();
} catch (SQLException e1) {
// TODO Auto-generated catch block
e1.printStackTrace();
}
}
});
pnlList.add(butAddFlat);
pnlList.add(btDeleteFlat);
tabPan.addTab("LIST OF THE FLATS", pnlList);
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Skeda e rrjetit
panNeural=new JPanel();
panNeural.setBounds(0,
0,
mainPanel.getWidth()-5,
mainPanel.getHeight()-5);
panNeural.setLayout(null);
panNeural.setOpaque(true);
tabPan.addTab("Neural Network", panNeural);
labTp=new JLabel("Network type");
labTp.setBounds(121,1,70,20);
panNeural.add(labTp);
tfNetName=new JTextField("Network 1");
tfNetName.setBounds(201,37,100,20);
//panNeural.add(tfNetName);
String[] cmlNetTypes={"MLP","RBF"};
cmbNetTypes=new JComboBox<String>(cmlNetTypes);
cmbNetTypes.setBounds(201,3,100,20);
panNeural.add(cmbNetTypes);
label2=new JLabel("Name");
label2.setBounds(114,36,100,20);
//panNeural.add(label2);
label3=new JLabel("Number of neurons of the hidden layer");
label3.setBounds(3,68,180,20);
panNeural.add(label3);
tfHidNeuro=new JTextField("4");
tfHidNeuro.setBounds(202,66,100,20);
panNeural.add(tfHidNeuro);
label4=new JLabel("Acceptable error");
label4.setBounds(37,99,150,20);
panNeural.add(label4);
tfEps=new JTextField("0.07");
tfEps.setBounds(201,98,100,20);
panNeural.add(tfEps);
btLoadBase=new JButton("Upload from file");
btLoadBase.setBounds(345,2,180,20);
//panNeural.add(btLoadBase);
btLoadFile=new JButton("Upload from file");
btLoadFile.setBounds(345,35,180,20);
btLoadFile.addActionListener(new ActionListener() {
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@Override
public void actionPerformed(ActionEvent e) {
JFileChooser fileopen = new JFileChooser();
int ret = fileopen.showDialog(null, "Upload from file");
if (ret == JFileChooser.APPROVE_OPTION) {
File file = fileopen.getSelectedFile();
//FileWorker.write(file, neuralNet.saveTo());
try {
String[] txt=FileWorker.read(file);
if(txt[0].equals("MLP"))
{
neuralNet=new MLPNet();
neuralNet.loadFrom(txt);
}
if(txt[0].equals("RBF"))
{
neuralNet=new RBFNet();
neuralNet.loadFrom(txt);
}
} catch (IOException e1) {
// TODO Auto-generated catch block
e1.printStackTrace();
}
}
}
});
btSaveFile=new JButton("Save as file");
btSaveFile.setBounds(345,98,180,20);
btSaveFile.addActionListener(new ActionListener() {
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@Override
public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {
ResultSet rs=null;
try {
statement = dbConnection.createStatement();
rs
=
statement.executeQuery("SELECT
`FLOOR`,`ROOM_COUNT`,`SQUARE`,`MATERIAL_ID`,`ZONE`,`BALCONY`,`PRICE
` from flats "
+"
where
MATERIAL_ID>0 and ZONE_ID>0 LIMIT 50");
int[] modifRuler=new int[rs.getMetaData().getColumnCount()];
for(int i=0;i<modifRuler.length;i++) modifRuler[i]=1;
DataToVectors.translate(rs, modifRuler);
if(neuralNet==null)
{
if(cmbNetTypes.getSelectedIndex()==0)
neuralNet=new MLPNet(rs.getMetaData().getColumnCount()-1);
else
neuralNet=new
RBFNet(rs.getMetaData().getColumnCount()-1,
Integer.parseInt(tfHidNeuro.getText()));
}
neuralNet.teach(DataToVectors.X, DataToVectors.Y,
Double.parseDouble(tfEps.getText()));
if(neuralNet.getClass().toString().endsWith("MLPNet"))
{
UpdateStatistic(((MLPNet)neuralNet).log.
toArray(new String[((MLPNet)neuralNet).log.size()]));
}
} catch (SQLException e1) {
// TODO Auto-generated catch block
e1.printStackTrace();
}
}
});
panNeural.add(btTeach);
btGraphic=new JButton("Graph");
btGraphic.setBounds(129,134,180,20);
btGraphic.addActionListener(new ActionListener() {
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@Override
public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {
jfrmG.setVisible(true);
}
});
panNeural.add(btGraphic);
tmodGraph=new StatModel();
//tmodGraph.se
tblGraphic=new JTable(tmodGraph);
tblGraphic.setSelectionMode(ListSelectionModel.SINGLE_SELECTION);
tblGraphic.setCellSelectionEnabled(true);
tblGraphic.getTableHeader().setReorderingAllowed(false);
tblGraphic.setAutoResizeMode(JTable.AUTO_RESIZE_OFF);
scrPan2=new JScrollPane(tblGraphic);
scrPan2.setBorder(new EmptyBorder(0,0,0,0));
scrPan2.setBounds(10, 160, 560, 70);
panNeural.add(scrPan2);
//===============================
//create graphic
//krijimi i panelit per grafikun e varesise se kohes nga permasat e matrices
//Krijimi i frame per grafikun
jfrmG=new JFrame("Graph");
jfrmG.getContentPane().setLayout(null);
sizeWidth=1400;
sizeHeight=550;
locationX = (screenSize.width - sizeWidth/2) / 2;
locationY = (screenSize.height - sizeHeight) / 2;
jfrmG.setBounds(locationX, locationY, sizeWidth/2, sizeHeight);
jfrmG.setResizable(false);
jfrmG.setDefaultCloseOperation(JFrame.DISPOSE_ON_CLOSE);
graph1=new PaintGraph(tblGraphic, true);
graph1.setOsX(0, 10, 11);
graph1.setLayout(null);
graph1.setOpaque(true);
//graph1.setBorder(BorderFactory.createLineBorder(null));
graph1.setBounds(0, 0, 1400, 540);
jfrmG.getContentPane().add(graph1);
//========================================================
jfrm.getContentPane().add(mainPanel);
jfrm.setVisible(true);
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7.5 Kodi i produktit në Python
Importimi i librarive të nevojshme:
import pandas as pd
import numpy as np
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.utils import shuffle
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.neural_network import MLPClassifier
from sklearn.metrics import accuracy_score

Krijimi i modelit të rrjetit neural:
from tensorflow.keras.models import Sequential
from tensorflow.keras.layers import Dense, Activation
from tensorflow.keras.optimizers import Adam
from sklearn import metrics
class ANNTrainThread(QThread):
threadEvent_stateBar = pyqtSignal(str)
threadEvent_result = pyqtSignal(float, float)
def __init__(self):
QThread.__init__(self)
# file
self.dataset_FileName: str = None
# ANN trainning configuration
self.epoch: int = 0
self.hidden_layers: int = 0
self.number_at_hidden_layer: int = 0
# Activation function
self.ativation_func: str = 'logistic'
#‘logistic’, the logistic sigmoid function, returns f(x)=1/(1+exp(-)).
# ‘relu’, the rectified linear unit function, returns f(x) = max(0, x)

# train_algo is 'MLP' or 'BP'
self.train_algo: str = 'MLP'
# Input data for prediction
self.catego: str = 'Old'
self.type: str = '1+1'
self.floor: int = 0
self.street: str = None
self.zone: str = None
self.agency: str = None
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self.isRun = False
def load_data(self):
self.df = pd.read_csv(self.dataset_FileName, encoding = 'cp1252' )
# Convert string column to integer
def str_column_to_int(self, df, column):
class_values = []
for i in self.df.index:
class_values.append(self.df.at[i, column].strip())
unique = set(class_values)
lookup = dict()
for i, value in enumerate(unique):
lookup[value] = i
for i in self.df.index:
self.df.at[i, column] = lookup[self.df.at[i, column].strip()]
return lookup
def init_data_proccessing(self):
# remove 'No' column
self.df = self.df.drop('No', axis = 1)
# convert string columns into numbers
for i in self.df.index:
if ',' in self.df.at[i,'Price in Euro']:
self.df.at[i,'Price in Euro'] = self.df.at[i,'Price in Euro'].replace(',','')
self.type_dic = self.str_column_to_int(self.df, 'Type of apartment')
self.cat_dic = self.str_column_to_int(self.df, 'Type of building\nNew/Old')
self.street_dic = self.str_column_to_int(self.df, 'Street')
self.balcony_dic = self.str_column_to_int(self.df, 'With/Without balcony')
self.zone_dic = self.str_column_to_int(self.df, 'Zone')
self.agency_dic = self.str_column_to_int(self.df, 'Agency')
self.df = self.df.astype('float')
# splitting Train and Test
X = self.df.drop('Price in Euro',axis =1).values
y = self.df['Price in Euro'].values
X, y = shuffle(X, y, random_state=0)
self.X_train, self.X_test, self.y_train, self.y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.33, random_st
ate=101)
#standardization scaler - fit&transform on train, fit only on test
self.s_scaler = StandardScaler()
self.X_train = self.s_scaler.fit_transform(self.X_train.astype(np.float))
self.X_test = self.s_scaler.transform(self.X_test.astype(np.float))
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Krijimi i rrjetit Backpropagation:
def back_propagation(self):
mse = 0
price_pred = 0
try:
# actication function
ative_func = ''
if self.ativation_func == 'logistic':
ative_func = 'sigmoid'
else:
ative_func = 'relu'
# Create the model
model = Sequential()
for i in range(self.hidden_layers):
model.add(Dense(self.number_at_hidden_layer, activation = ative_func))
model.add(Dense(1))
model.compile(optimizer='Adam',loss='MSE')
model.fit(x=self.X_train,y=self.y_train, validation_data=(self.X_test,self.y_test), batch_size=50,
epochs=self.epoch)
# Get MSE
# Price of prediction
y_pred = model.predict(self.X_test)
mse = metrics.mean_squared_error(self.y_test, y_pred)
print('Back-propagation MSE:', mse)
print('Back-propagation VarScore:',metrics.explained_variance_score(self.y_test,y_pred))
print('The price for : ')
print('Type of apartment', self.type)
print('Surface m2', random.choice(list(self.df['Surface m2'])))
print('Floor', self.floor)
print('Type of building New/Old', self.catego)
print('Street', self.street)
print('Zone', self.zone)
print('With/Without balcony', random.choice(list(self.balcony_dic.values())))
print('Agency', self.agency)

print('The price for : ', X_data)
X_data = np.array(X_data)
price_pred = model.predict(X_data)[0][0]
print('price:', price_pred)
except Exception as e:
print(e)
return 0, 0
return mse, price_pred
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Krijimi i rrjetit perceptor shumë-shtresor (Multilayer Perceptron)
def multi_layer(self):
mse = 0
price_pred = 0
try:
# Create MLP model
hidden_layer_list = []
hidden_layer_tuple = ()
for i in range(self.hidden_layers):
hidden_layer_list.append(self.number_at_hidden_layer)
hidden_layer_tuple = tuple(hidden_layer_list)
model = MLPClassifier(activation = self.ativation_func,
solver='lbfgs',
alpha=1e-5,
hidden_layer_sizes=hidden_layer_tuple,
random_state=1,
shuffle = True)
model.fit(self.X_train, self.y_train)
# Get MSE
# Price of prediction
y_pred = model.predict(self.X_test)
mse = metrics.mean_squared_error(self.y_test, y_pred)
print('MLP model MSE:', mse)
print('MLP VarScore:',accuracy_score(self.y_test,y_pred))
print('The price for : ')
print('Type of apartment', self.type)
print('Surface m2', random.choice(list(self.df['Surface m2'])))
print('Floor', self.floor)
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print('Type of building New/Old', self.catego)
print('Street', self.street)
print('Zone', self.zone)
print('With/Without balcony', random.choice(list(self.balcony_dic.values())))
print('Agency', self.agency)
X_data = [[self.type_dic[self.type],
random.choice(list(self.df['Surface m2'])),
self.floor,
self.cat_dic[self.catego],
self.street_dic[self.street],
self.zone_dic[self.zone],
random.choice(list(self.balcony_dic.values())),
self.agency_dic[self.agency]]]
X_data = self.s_scaler.transform(X_data)
print('The price for : ', X_data)
X_data = np.array(X_data)
price_pred = model.predict(X_data)[0]
print('price:', price_pred)
except Exception as e:
print(e)
return 0, 0
return mse, price_pred
def run(self):
while self.isRun:
time.sleep(0.001)
# load dataset
self.threadEvent_stateBar.emit('Loding Dataset!')
self.load_data()
# Initial proccessing data
self.threadEvent_stateBar.emit('Dataset proccessing!')
self.init_data_proccessing()
# Training dataset
mse = 0
price_pred = 0
if self.train_algo == 'MLP':
self.threadEvent_stateBar.emit('Multilayer Perceptron training!')
time.sleep(0.001)
mse, price_pred = self.multi_layer()
elif self.train_algo == 'BP':
self.threadEvent_stateBar.emit('Back-Propagation training!')
time.sleep(0.001)
mse, price_pred = self.back_propagation()
self.threadEvent_stateBar.emit('Success!')
self.threadEvent_result.emit(mse, float(price_pred))
self.isRun = False
break
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