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Hyrje

Figura 1.2. Ilustrimi i një modeli deep learning. Është vështirë për një kompjuter ta kuptojë
domethënien e shënimeve hyrëse të papërpunuara sensoriale, siç është ky imazh i paraqitur si
koleksion i vlerave pikselore. Mapimi funksional nga një bashkësi e pikselave te një identitet i
objektit është shumë i komplikuar. Mësimi apo vlerësimi i këtij mapimi duket i pakalueshëm
nëse përballemi me të drejtpërdrejt. Deep learning e zbërthen këtë vështirësi duke e ndarë
mapimin e komplikuar të dëshiruar në seri të mapimeve të ndërfutura të thjeshta, secila e
përshkruar me një shtresë të ndryshme të modelit. Hyrja paraqitet si shtresa e dukshme, e
quajtur ashtu sepse i përmban variablat që jemi të aftë t’i vëzhgojmë. Pastaj një seri e shtresave
të fshehura nxjerr veçori gjithnjë e më abstrakte nga imazhi. Këto shtresa quhen “të fshehura”
sepse vlerat e tyre nuk janë të dhëna në shënime; në vend të kësaj modeli duhet ta përcaktojë se
cilat koncepte janë të dobishme për t’i shpjeguar relacionet (lidhjet) në shënimet e vëzhguara.
Imazhet këtu janë vizualizime të llojit të veçorisë së përfaqësuar nga secila njësi e fshehur. Me
pikselat e dhëna, shtresa e parë mund t’i identifikojë lehtë tehet (skajet, brinjët), duke e
krahasuar shkëlqimin (brightness-in) e pikselave fqinje. Kur është dhënë përshkrimi i teheve i
shtresës së parë të fshehur, shtresa e dytë e fshehur mund të kërkojë lehtë kënde dhe kontura të
gjera, që njihen si koleksione të teheve. Kur është dhënë përshkrimi i shtresës së dytë të fshehur
për imazhin në terma të këndeve dhe konturave, shtresa e tretë e fshehur mund të zbulojë pjesë
të tëra të objekteve specifike, duke gjetur koleksione specifike të konturave dhe këndeve.
Përfundimisht, ky përshkrim i imazhit në terma të pjesëve të objektit që i përmban ai mund të
përdoret për t’i njohur objektet që janë prezente në imazh. Imazhet të reprodukuara me leje nga
Zeiler and Fergus (2014).
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Figura 1.4. Një Diagram i Venit që tregon se si deep learning (mësimi i thellë) është një lloj i
representation learning (mësimi i paraqitjes), që në anën tjetër është një lloj i machine learning
(mësimit të makinës), që përdoret për shumë por jo për të gjitha qasjet në AI (Inteligjencë
Artificiale). Secila pjesë e Diagramit të Venit e përfshin një shembull të një teknologjie AI.
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Pjesa I: Bazat e Matematikës së Aplikuar dhe të Machine Learning
2. Algjebra lineare

Figura 2.3 Një shembull i efektit të vektorëve vetjakë dhe të vlerave vetjake. Këtu, e kemi një
matricë A me dy vektorë vetjakë ortonormalë, v(1) me vlerën vetjake λ1 dhe v(2) me vlerën vetjake
λ2.
(Majtas) E vizatojmë bashkësinë e të gjithë vektorëve njësi u ∈ ℝ2 si rreth njësi.
(Djathtas) E vizatojmë bashkësinë e të gjitha pikave Au. Duke e vëzhguar mënyrën se si e
shtrembëron A-ja rrethin njësi mund të shohim se ajo e shkallëzon hapësirën në drejtimin v(i) për
λi.
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2.12 Shembull: Analiza e Komponentave Kryesore
(Principal Components Analysis)

Një algoritëm i thjeshtë i machine learning (mësimit të makinës), analiza e
komponentave kryesore (principal components analysis apo PCA) mund të nxirret
duke i përdorur vetëm njohuritë e algjebrës lineare themelore.
Supozojmë se e kemi një koleksion të m pikave {x(1),... , x(m)} në ℝn. Supozojmë se në ato
pika duam ta aplikojmë kompresimin humbës (lossy compression). Kompresimi humbës
domethënë të ruhen pikat në një mënyrë që kërkon më pak memorie mirëpo mund të
humbet ca precizitet. Do të donim të humbnim sa më pak precizitet që është e mundur.
Një mënyrë se si mund t’i kodojmë këto pika është ta paraqesim një version me
dimension më të vogël të tyre. Për secilën pikë x(i) ∈ ℝn do ta gjejmë një vektor kodues
përkatës c(i) ∈ ℝl. Nëse l është më e vogël se n, do të duhet më pak memorie t’i ruajmë
pikat kod se sa shënimet fillestare. Do të duam ta gjejmë ndonjë funksion kodues që e
prodhon kodin për një hyrje, f(x) = c, dhe një funksion dekodues që e prodhon hyrjen e
rikonstruktuar kur është dhënë kodi i saj, x ≈ g(f (x)).
PCA (analiza e komponentave kryesore) definohet nga zgjedhja jonë për funksionin
kodues. Specifikisht, për ta bërë dekoduesin shumë të thjeshtë, për ta mapuar kodin
prapa në ℝn zgjedhim ta përdorim shumëzimin e matricave. Le të jetë g(c) = Dc, ku
D ∈ ℝn × l është matrica që e definon kodimin.
Llogaritja e kodit optimal për këtë dekodues do të mund të ishte problem i vështirë.
Për ta mbajtur të lehtë problemin e kodimit, PCA i kufizon shtyllat e D-së të jenë
ortogonale ndaj njëra-tjetrës. (Vëreni se teknikisht D ende nuk është “matricë ortogonale”
pos kur l = n.)
Me problemin siç është përshkruar deri tash, janë të mundura shumë zgjidhje, sepse
mund ta rrisim shkallën e D:,i –së nëse i zvogëlojmë proporcionalisht ci -të për të gjitha
pikat. Për t’ia dhënë problemit një zgjidhje unike, e shtojmë kufizimin që të gjitha shtyllat
e D-së të kenë normë njësi.
Për ta kthyer këtë ide themelore në një algoritëm që mund ta implementojmë, gjëja e
parë që duhet ta bëjmë është ta gjejmë se si ta gjenerojmë pikën optimale koduese c* për
secilën pikë hyrëse x. Një mënyrë për ta bërë këtë është të minimizohet distanca ndërmjet
pikës hyrëse x dhe rekonstruksionit të saj, g(c*). Këtë distancë mund ta matim duke e
përdorur një normë. Në algoritmin e komponentave kryesore, e përdorim normën L2:

Mund të kalojmë në katrorin e normës L2 në vend të vetë normës L2, sepse të dyjat
minimizohen nga vlera e njëjtë e c-së. Të dyjat minimizohen nga vlera e njëjtë e c-së sepse
norma L2 është jo-negative dhe veprimi i katrorizimit është monotono-rritës për
argumente jo-negative.
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Funksioni që po minimizohet thjeshtohet në

(sipas definicionit të normës L2, ekuacioni 2.30)

(sipas vetisë distributive)

(sepse skalari g(c)ᵀx është i barabartë me transponimin e vet).
Tash mund ta ndryshojmë përsëri funksionin që po minimizohet, ta lëmë jashtë termin
e parë, meqë ky term nuk varet nga c:

Për të bërë progres të mëtejmë, duhet ta zëvendësojmë g(c) me definicionin e vet:

(sipas ortogonalitetit dhe kufizimeve të normës njësi në D)

Këtë problem të optimizimit mund ta zgjidhim duke e përdorur analizën vektoriale
(shihni pjesën 4.3 në libër nëse nuk dini si ta bëni këtë):
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Kjo e bën efikas algoritmin: mund ta kodojmë x-in optimalisht thjesht duke e përdorur
një veprim matricë-vektor. Për ta koduar një vektor, e aplikojmë funksionin kodues

Duke e përdorur një shumëzim të mëtejmë të matricës, mund ta definojmë edhe
operacionin e rikonstruktimit për PCA:

Tutje, na duhet ta zgjedhim matricën koduese D. Për ta bërë këtë, i rikthehemi idesë
së minimizimit të distancës L2 ndërmjet vlerave hyrëse dhe rikonstruktimeve. Meqë do
ta përdorim matricën e njëjtë D për t’i koduar të gjitha pikat, më nuk mund t’i shikojmë
pikat të izoluara. Në vend të kësaj, na duhet ta minimizojmë normën Frobenius të
matricës së gabimeve të llogaritur përgjatë të gjitha dimensioneve dhe të gjitha pikave:

nën kushtin
Për ta nxjerrë algoritmin për gjetjen e D*, do të nisemi duke e shqyrtuar rastin kur
l = 1. Në këtë rast, D është thjesht një vektor i vetëm, d. Duke e zëvendësuar ekuacionin
2.67 në ekuacionin 2.68 dhe duke e thjeshtuar D në d, problemi reduktohet në
nën kushtin

Formulimi i mësipërm është mënyra më e drejtpërdrejtë e kryerjes së zëvendësimit,
mirëpo nuk është mënyra stilistikisht më e kënaqshme për ta shkruar ekuacionin. Ajo e
vendos vlerën skalare dᵀx(i) në të djathtë të vektorit d. Është më konvencionale, më e
zakonshme që koeficientët skalarë të shkruhen në të majtë të vektorit në të cilin veprojnë.
Prandaj zakonisht e shkruajmë një formulë të tillë si
nën kushtin

apo, duke e shfrytëzuar faktin se një skalar është transponimi i vetes, si
nën kushtin

Lexuesi do të duhej të synojë të familjarizohet me rirregullime të tilla kozmetike.
Në këtë pikë, mund të jetë e dobishme që problemi të rishkruhet në terma të një
dizajn-matrice të vetme të shembujve, në vend se si shumë përgjatë vektorëve-shembuj
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të veçantë. Kjo do të na lejojë të përdorim notacion më kompakt. Le të jetë
X ∈ ℝm×n matrica e definuar duke i palosur të gjithë vektorët që i përshkruajnë pikat, e
tillë që Xi,: =x(i)ᵀ. Tash mund ta rishkruajmë problemin si
nën kushtin

Duke e shpërfillur kufizimin përkohësisht, pjesën e normës Frobenius mund ta
thjeshtojmë si vijon:

(sipas ekuacionit 2.49)

(sepse termat që nuk e përfshijnë d-në nuk ndikojnë te arg min)

(sepse mund ta ndërrojmë renditjen e matricave brenda një
gjurme (trace), ekuacioni 2.52)

(duke e përdorur përsëri vetinë e njëjtë)
Në këtë pikë, e ri-paraqesim kufizimin:
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nën
kushtin

nën
kushtin
(për shkak të kufizimit dmth. kushtit)
nën kushtin

nën kushtin

nën kushtin

Ky problem i optimizimit mund të zgjidhet duke e përdorur zbërthimin me vlera
vetjake. Specifikisht, d-ja optimale jepet nga vektori vetjak XᵀX që i përket vlerës më të
madhe vetjake.
Kjo nxjerrje e formulës është specifike për rastin kur l = 1 dhe e rigjen vetëm
komponentën e parë kryesore. Në rast më të përgjithshëm, kur duam ta rikthejmë një
bazë të komponentave kryesore, matrica D jepet nga l vektorë vetjakë që korrespondojnë
me vlerat më të mëdha vetjake. Kjo mund të tregohet duke e përdorur vërtetimin me
induksion. E rekomandojmë shkrimin e këtij vërtetimi si ushtrim.
Algjebra lineare është njëra nga disciplinat themeltare matematike që nevojitet për
ta kuptuar deep learning (mësimin e thellë). Një fushë tjetër e matematikës që ndodhet
kudo në machine learning (mësimin e makinës) është teoria e gjasës.
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4. Njehsimi numerik

Figura 4.1. Ilustrim se si—mënyra që algoritmi i uljes së gradientit i përdor derivatet e një
funksioni—mund të përdoret për ta ndjekur funksionin teposhtë deri në një minimum.

Figura 4.3. Algoritmet e optimizimit mund të dështojnë që ta gjejnë një minimum global kur janë
prezente shumë minimume lokale apo plato (rrafshnalta, pllaja). Në kontekstin e deep learning,
përgjithësisht pranojmë zgjidhje të tilla edhe pse nuk janë vërtet minimale, përderisa i përgjigjen
vlerave të konsiderueshme të vogla të funksionit të kostos.
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4.5 Shembull: Katrorët më të vegjël linearë
Supozojmë se duam ta gjejmë vlerën e x-it që e minimizon funksionin

Ka algoritme të specializuara të algjebrës që mund ta zgjidhin këtë problem në mënyrë
efikase. Mirëpo, mund të eksplorojmë edhe si ta zgjidhim atë duke e përdorur optimizimin
e bazuar në gradient si shembull i thjeshtë se si punojnë këto teknika.
Së pari, na duhet ta nxjerrim gradientin:

Pastaj mund ta ndjekim këtë gradient teposhtë, duke bërë hapa të vegjël. Shiheni
algoritmin 4.1. për detale.
Algoritmi 4.1 Një algoritëm për ta minimizuar
në lidhje me x
duke e përdorur uljen (zbritjen) e gradientit, duke u nisur nga një vlerë arbitrare e x
Caktoje madhësinë e hapit (ϵ) dhe tolerancën (𝛿) si numra të vegjël, pozitivë.

(Pra, derisa

cakto

)

Këtë problem mund ta zgjidhim me metodën e Njutonit. Në këtë rast, meqë funksioni
i vërtetë është kuadratik, përafrimi kuadratik që përdoret nga Metoda e Njutonit është i
saktë, dhe algoritmi konvergjon në minimumin global me një hap të vetëm.
Tash supozojmë se duam ta minimizojmë funksionin e njëjtë, mirëpo nën kushtin e
kufizimit xᵀx ≤ 1. Për ta bërë këtë, e paraqesim Lagranzhianin

Tash mund ta zgjidhim problemin
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Zgjidhja me normën-më-të-vogël për problemin e katrorëve më të vegjël të
pakushtëzuar mund të gjendet duke e përdorur pseudoinversin Moore-Penrose:
x = A+b. Nëse kjo pikë është e mundshme atëherë ajo është zgjidhja e problemit të
kushtëzuar. Përndryshe, duhet ta gjejmë një zgjidhje ku kushti është aktiv. Duke e
diferencuar Lagranzhianin sipas x, e marrim ekuacionin

Kjo na tregon se zgjidhja do ta marrë formën

Madhësia e λ duhet të zgjedhet ashtu që rezultati ta plotësojë kushtin. Këtë vlerë
mund ta gjejmë duke kryer ngritje të gradientit në λ. Për ta bërë këtë, shohim

Kur norma e x e tejkalon 1, ky derivat është pozitiv, prandaj për ta ndjekur derivatin
përpjetë dhe për ta rritur Lagranzhianin në lidhje me λ, e rrisim λ. Meqë koeficienti në
penaltinë (gjobën) e xᵀx është rritur, zgjidhja e ekuacionit sipas x tash do të japë zgjidhje
me normë më të vogël. Procesi i zgjidhjes së ekuacionit linear dhe rregullimit të λ vazhdon
deri kur x të ketë normë korrekte dhe derivati sipas λ është 0.
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5. Bazat e Machine Learning
5.1.4 Shembull: Regresioni Linear
Definicioni ynë i një algoritmi të machine learning (mësimi i makinës)—si algoritëm
që përmes përvojës është i aftë ta përmirësojë performansën e një programi kompjuterik
në një task (detyrë)—është disi abstrakt. Për ta bërë këtë më konkrete, e prezentojmë një
shembull të një algoritmi të thjeshtë të machine learning: regresionin linear. Këtij
shembulli do t’i kthehemi në mënyrë të përsëritur gjersa paraqesim koncepte të tjera të
machine learning që ndihmojnë të kuptohet sjellja e tij.
Siç nënkupton emri, regresioni linear e zgjidh një problem të regresionit. Me fjalë të
tjera, qëllimi është të ndërtohet një sistem që mund ta marrë një vektor x ∈ ℝn si hyrje
dhe ta parashikojë vlerën e një skalari y ∈ ℝ si dalje të tij. Le të jetë ŷ vlera që modeli ynë
parashikon se duhet ta marrë y. E definojmë rezultatin dalës të jetë

ku w ∈ ℝn është vektor i parametrave.
Parametrat janë vlerat që e kontrollojnë sjelljen e sistemit. Në këtë rast, wi është
koeficienti të cilin e shumëzojmë me veçorinë (feature) xi para se ta gjejmë shumën e
kontributeve nga të gjitha veçoritë. w-në mund ta mendojmë si bashkësi e peshave që e
përcaktojnë se si e afekton (ndikon) parashikimin secila veçori. Nëse një veçori xi e pranon
një peshë pozitive wi, atëherë rritja e vlerës së asaj veçorie e rrit vlerën e parashikimit
tonë ŷ. Nëse një veçori pranon peshë negative, atëherë rritja e vlerës së asaj veçorie e
zvogëlon vlerën e parashikimit tonë. Nëse pesha e një veçorie është e madhe në rëndesë
(pavarësisht parashenjës), atëherë ajo ka efekt të madh në parashikim. Nëse pesha e një
veçorie është zero, ajo nuk ka efekt në parashikim.
Kështu e kemi një definicion të task-ut tonë T: të parashikohet y nga x duke nxjerrë
si rezultat dalës ŷ = wᵀx. Tani na duhet një definicion i matjes sonë të performansës, P.
Supozojmë se e kemi një matricë të dizajnit prej m hyrjeve shembuj të cilat nuk do t’i
përdorim për trajnim, por vetëm për vlerësim se sa mirë performon modeli. Po ashtu e
kemi një vektor të caqeve të regresionit (targets) që e ofron vlerën korrekte të y për secilin
nga ata shembuj. Meqë ky dataset (grup, bashkësi, set i shënimeve) do të përdoret vetëm
për vlerësim, atë e quajmë seti testues. Matricës së dizajnit të hyrjeve i referohemi si
X(test) dhe vektorit të caqeve (target-ave) të regresionit si y(test).
Një mënyrë e matjes së performansës së modelit është të llogaritet gabimi
‘mesatarja e katrorëve’ (mean squared error) i modelit në setin testues. Nëse ŷ(test) i jep
parashikimet e modelit në setin testues, atëherë gabimi ‘mesatarja e katrorëve’ jepet me

Intuitivisht, mund të shihet se kjo matje e gabimit zvogëlohet në 0 kur ŷ(test) = y(test).
Mund ta shohim edhe se
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Pra gabimi rritet kurdo që rritet Distanca Euklidiane ndërmjet parashikimeve e caqeve.
Për ta bërë një algoritëm të machine learning, na duhet ta dizajnojmë një algoritëm që do
t’i përmirësojë peshat w në një mënyrë që e redukton MSEtest-in kur algoritmit i lejohet
të fitojë eksperiencë duke e vëzhguar një set trajnues (X(train), y(train)). Një mënyrë intuitive
për ta bërë këtë (të cilën do ta arsyetojmë më vonë, në pjesën 5.5.1 në libër) është vetëm
ta minimiziojmë gabimin ‘mesatarja e katrorëve’ në setin trajnues, MSEtrain.
Për ta minimizuar MSEtrain, thjesht mund ta zgjidhim se ku është gradienti i tij 0:

Sistemi i ekuacioneve zgjidhja e të cilit jepet me ekuacionin 5.12 njihet si ekuacionet
normale. Evaluimi (vlerësimi) i ekuacionit 5.12 e strukturon një algoritëm të thjeshtë
të mësimit (learning). Për një shembull të algoritmit të mësimit të regresionit linear
në aksion, shihni figurën 5.1.
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Figura 5.1: Një problem i regresionit linear, me një set trajnues që përbëhet nga dhjetë pika të
shënimeve, ku secila e përmban nga një veçori (feature). Meqë është vetëm një veçori, vektori i
peshave w e përmban vetëm një parametër të vetëm për të mësuar, w1.
(Majtas) Vëzhgoni se regresioni linear mëson ta caktojë w1 ashtu që drejtëza y = w1x vjen sa më
afër që është e mundur kalimit përmes të gjitha pikave trajnuese.
(Djathtas) Pika e vizatuar e tregon vlerën e w1 të gjetur nga ekuacionet normale, e cila mund të
shohim se e minimizon gabimin ‘mesatarja e katrorëve’ në setin e trajnimit.

Vlen të theksohet se termi regresion linear shpesh përdoret për t’iu referuar një
modeli pak më të sofistikuar me një parametër shtesë—një termi të pikëprerjes b. Në këtë
model

kështu që mapimi nga parametrat te parashikimet është prapë funksion linear mirëpo
mapimi nga veçoritë te parashikimet tash është funksion afin. Ky zgjerim në funksione
afine domethënë se vizatimi i parashikimeve të modelit prapë duket si drejtëz, mirëpo
nuk duhet të kalojë nëpër origjinë. Në vend të shtimit të parametrit të bias-it (ndikimit)
b, personi mund të vazhdojë ta përdorë modelin që ka vetëm pesha por ta zmadhojë x-in
me një shënim shtesë që gjithmonë caktohet 1. Pesha që i përgjigjet 1-shit shtesë e luan
rolin e parametrit bias. Kur i referohemi funksioneve afine nëpër këtë libër shpesh do ta
përdorim termin “linear”.
Termi prerës b shpesh quhet parametri bias i transformimit afin. Kjo terminologji
nxirret nga pikëpamja se rezultati dalës i transformimit, në mungesë të ndonjë hyrjeje,
anohet (bias-ohet) kah të qenurit b. Ky term është ndryshe nga ideja e bias-it statistik, në
të cilin estimimi (vlerësimi) i pritur i algoritmit të estimimit statistik për një sasi nuk
është baraz me sasinë e vërtetë.
Regresioni linear është natyrisht një algoritëm jashtëzakonisht i thjeshtë dhe i
kufizuar i mësimit, mirëpo e ofron një shembull se si mund të punojë një algoritëm i
mësimit.
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5.2. Kapaciteti, mbipërputhja dhe nënpërputhja

Figura 5.2: I përputhim tri modele me këtë shembull të setit të trajnimit. Shënimet trajnuese janë
gjeneruar në mënyrë sintetike, duke i mostruar rastësisht x vlera dhe duke e zgjedhur y-in në
mënyrë deterministike duke e vlerësuar një funksion kuadratik.
(Majtas) Një përputhje me funksion linear të shënimeve vuan nga nënpërputhja—nuk mund ta
kapë lakoren që është prezente në shënime.
(Qendër) Një përputhje me funksion kuadratik ndaj shënimeve përgjithësohet mirë te pikat e
papara. Ajo nuk vuan nga një sasi e konsiderueshme e mbipërputhjes apo e nënpërputhjes.
(Djathtas) Një përputhje me polinom të shkallës 9 ndaj shënimeve vuan nga mbipërputhja. Këtu
e përdorëm pseudo-inversin Moore-Penrose për t’i zgjidhur ekuacionet e nënpërcaktuara normale.
Zgjidhja kalon saktësisht nëpër të gjitha pikat trajnuese, mirëpo nuk kemi qenë mjaft fatlumë që
ajo ta nxjerrë strukturën korrekte. Tani ka një luginë të thellë ndërmjet dy pikave trajnuese që
nuk shfaqet në funksionin e vërtetë prapa shënimeve. Ajo po ashtu rritet ashpërsisht në anën e
majtë të shënimeve, ndërsa funksioni i vërtetë zvogëlohet në këtë zonë.

Figura 5.3: Relacioni tipik ndërmjet kapacitetit dhe gabimit. Gabimi i trajnimit dhe i testit sillen
ndryshe. Në skajin e majtë të grafit, edhe gabimi i trajnimit edhe gabimi i përgjithësimit janë të
lartë. Ky është regjimi i nënpërputhjes (underfitting regime). Gjersa e rrisim kapacitetin,
gabimi i trajnimit zvogëlohet, mirëpo hendeku ndërmjet gabimit të trajnimit dhe të përgjithësimit
rritet. Përfundimisht, madhësia e këtij hendeku e mbipeshon zvogëlimin në gabimin e trajnimit,
dhe hyjmë në regjimin e mbipërputhjes (overfitting regime), ku kapaciteti është tepër i madh,
mbi kapacitetin optimal (optimal capacity).
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Pjesa II: Rrjetet e thella praktike moderne
6. Rrjetet e thella feedforward
Rrjetet e thella feedforward, që shpesh quhen edhe rrjete neurale feedforward,
apo perceptronë shumështresorë (multilayer perceptrons, MLP), janë modelet
kuintesenciale të deep learning (mësimit të thellë). Qëllimi i një rrjeti feedforward është
ta përafrojë ndonjë funksion f*. Për shembull, për një klasifikues, funksioni y = f*(x) e
mapon një hyrje x te një kategori y. Një rrjet feedforward e definon një mapim y = f(x; θ)
dhe e mëson vlerën e parametrave θ që rezultojnë në përafrimin më të mirë të funksionit.
Këto modele quhen feedforward (që furnizojnë përpara) sepse informacioni rrjedh
nëpër funksionin që po vlerësohet nga x, nëpër llogaritjet e ndërmjetme që përdoren për
ta definuar f-në, dhe përfundimisht te dalja y. Nuk ekzistojnë lidhje feedback në të cilat
daljet e modelit furnizohen prapa te vetja. Kur rrjetet neurale feedforward zgjerohen për
të përfshirë lidhje feedback, ato quhen rrjete rekurente neurale (të paraqitura në
kapitullin 10 në libër).
Rrjetet feedforward janë të një rëndësie të jashtëzakonshme për ata që e përdorin
machine learning (mësimin e makinës) në praktikë. Ato e formojnë bazën e shumë
aplikacioneve të rëndësishme komerciale. Për shembull, rrjetet konvolucionale
(përdredhëse, spirale) që përdoren për njohjen e objektit nga fotot janë një lloj i
specializuar i rrjetit feedforward. Rrjetet feedforward janë gur kapërcyes konceptual në
rrugën kah rrjetet rekurente, të cilat i fuqizojnë shumë aplikacione të gjuhëve natyrale.
Rrjetet neurale feedforward quhen rrjete sepse ato zakonisht paraqiten duke
kompozuar funksione të ndryshme. Modeli është i asociuar me një graf të drejtuar aciklik
që e përshkruan se si kompozohen funksionet. Për shembull, mund t’i kemi tri funksione
f(1), f(2) dhe f(3) të lidhura zinxhir, për ta formuar f(x) = f(3)(f(2)(f(1)(x))). Këto struktura zinxhir
janë strukturat që përdoren më së shpeshti në rrjete neurale. Në këtë rast, f(1) quhet
shtresa e parë (first layer) e rrjetit, f(2) quhet shtresa e dytë, e kështu me radhë.
Gjatësia e përgjithshme e zinxhirit e jep thellësinë e modelit. Nga kjo terminologji del
emri “mësimi i thellë” (deep learning). Shtresa e fundit e një rrjeti feedforward quhet
shtresa dalëse (output layer). Gjatë trajnimit të rrjetit neural, e drejtojmë f(x)-in për t’u
përputhur me f*(x)-in. Shënimet trajnuese na furnizojnë me shembuj me zhurmë, të
përafërt të f*(x)-it të vlerësuar në pika të ndryshme të trajnimit. Secili shembull x
shoqërohet me një etiketë y ≈ f*(x). Shembujt trajnues e specifikojnë drejtpërdrejt se çka
duhet të bëjë shtresa dalëse në secilën pikë x; ajo duhet ta prodhojë një vlerë që është afër
y-it. Sjellja e shtresave të tjera nuk është e specifikuar drejtpërdrejt nga shënimet
trajnuese. Algoritmi që mëson duhet të vendosë se si t’i përdorë ato shtresa për ta
prodhuar daljen e dëshiruar, por shënimet trajnuese nuk thonë se çka duhet të bëjë secila
shtresë individuale. Në vend të kësaj, algoritmi që mëson duhet të vendosë se si t’i përdorë
këto shtresa për ta implementuar më së miri një përafrim të f*-it. Meqë shënimet
trajnuese nuk e tregojnë daljen e dëshiruar për asnjë nga këto shtresa, këto shtresa quhen
shtresa të fshehura (hidden layers).
Në fund, këto shtresa quhen neurale (nervore) sepse pak-a-shumë janë frymëzuar nga
neuroshkenca. Secila shtresë e fshehur e rrjetit është zakonisht me vlera vektoriale.
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Dimensionaliteti i këtyre shtresave të fshehura e përcakton gjerësinë e modelit. Secili
element i vektorit mund të interpretohet sikur e luan një rol të ngjashëm me një neuron.
Në vend se ta mendojmë shtresën sikur e paraqet një funksion të vetëm vektor-në-vektor,
ne mund ta mendojmë shtresën edhe si të përbërë nga shumë njësi që veprojnë
paralelisht, ku secila e paraqet një funksion vektor-në-skalar. Secila njësi i ngjan një
neuroni në kuptimin që e pranon hyrjen nga shumë njësi të tjera dhe e llogarit vlerën e
vet të aktivizimit. Ideja e përdorjes së shumë shtresave të paraqitjes me vlera vektoriale
është nxjerrë nga neuroshkenca. Zgjedhja e funksioneve f(i)(x) që përdoret për t’i llogaritur
këto paraqitje është po ashtu pak-a-shumë e udhëzuar nga vëzhgimet neuroshkencore për
funksionet që i kryejnë neuronet biologjike. Mirëpo, hulumtimi modern i rrjeteve neurale
udhëzohet nga shumë disciplina matematike dhe inxhinierike, dhe qëllimi i rrjeteve
neurale nuk është ta modelojnë trurin përsosmërisht. Më së miri është që rrjetet
feedforward të mendohen si makina të përafrimeve të funksioneve që janë të dizajnuara
për të arritur përgjithësim statistik, që herë pas here nxjerrin ide intuitive nga ajo që e
dimë për trurin, e jo si modele të funksionit të trurit.
Një mënyrë për t’i kuptuar rrjetet feedforward është të fillojmë me modele lineare dhe
ta shohim se si t’i kapërcejmë kufizimet e tyre. Modelet lineare, siç është regresioni
logjistik dhe regresioni linear, janë tërheqëse sepse mund të përputhen në mënyrë efikase
dhe të besueshme, ose në formë të mbyllur ose me optimizim konveks. Modelet lineare e
kanë po ashtu defektin e dukshëm që kapaciteti i modelit është i kufizuar në funksione
lineare, prandaj modeli nuk mund ta kuptojë ndërveprimin ndërmjet çfarëdo dy
ndryshoreve hyrëse.
Për t’i zgjeruar modelet lineare për paraqitjen e funksioneve lineare të x-it, mund ta
aplikojmë modelin linear jo ndaj vetë x-it por ndaj një hyrjeje të transformuar ϕ(x) ku ϕ
është transformim jolinear. Në mënyrë ekuivalente, mund ta aplikojmë trikun e kernelit (kernel trick. Kernel = bërthamë apo thelb) të përshkruar në pjesën 5.7.2 (në libër), për
ta nxjerrë një algoritëm jolinear të mësimit që bazohet në aplikimin implicit të mapimit
ϕ. ϕ-në mund ta mendojmë si ofruese të një grupi të veçorive që e përshkruajnë x-in, apo
si ofruese të një paraqitjeje të re të x-it.
Pyetja është pra se si ta zgjedhim mapimin ϕ.
1. Një opsion është ta përdorim një ϕ shumë gjenerike (të përgjithshme), siç është ϕja me pafund-dimensione që përdoret në mënyrë implicite nga makinat kernel të
bazuara në kernel-in RBF. Nëse ϕ(x) është e një dimensioni mjaft të lartë,
gjithmonë mund të kemi mjaft kapacitet për ta përputhur bashkësinë e trajnimit,
mirëpo shpesh përgjithësimi ndaj bashkësisë testuese mbetet i dobët. Mapimet me
veçori shumë gjenerike zakonisht bazohen vetëm në principin e lëmueshmërisë
lokale dhe nuk kodojnë mjaft informacion paraprak për të zgjidhur probleme të
avancuara.
2. Një opsion tjetër është që ϕ-ja të inxhinierohet manualisht. Deri në mbërritjen e
deep learning, kjo ishte qasja dominuese. Kjo qasje kërkon dekada të përpjekjeve
njerëzore për secilën punë të veçantë, me njerëz praktikues që specializojnë në
domene të ndryshme siç është speech recognition (njohja e të folurit) apo computer
vision (shikimi kompjuterik), dhe me pak transfer ndërmjet domeneve.
3. Strategjia e deep learning është të mësohet ϕ-ja. Në këtë qasje, e kemi një model
y = f(x; θ, w) = ϕ(x; θ)ᵀ w. Tash i kemi parametrat θ që i përdorim për ta mësuar
ϕ-në nga një klasë e gjerë e funksioneve, dhe parametrat w që bëjnë mapim nga
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ϕ(x) në daljen e dëshiruar. Ky është një shembull i rrjetit deepforward, ku ϕ e
definon një shtresë të fshehur. Kjo qasje është e vetmja nga të trijat që heq dorë
nga konveksiteti i problemit të trajnimit, por përfitimet i tejkalojnë dëmet. Në këtë
qasje, paraqitjen e parametrizojmë si ϕ(x; θ) dhe e përdorim algoritmin optimizues
për ta gjetur θ që i korrespondon një paraqitjeje të mirë. Nëse duam, kjo qasje
mund ta përfshijë edhe përfitimin e qasjes së parë duke qenë shumë e
përgjithshme—këtë e bëjmë duke e përdorur një familje shumë të gjerë ϕ(x; θ). Kjo
qasje mund ta përfshijë edhe përfitimin e qasjes së dytë. Praktikuesit njerëzorë
mund ta kodojnë njohurinë e tyre për të ndihmuar në përgjithësim duke dizajnuar
familje ϕ(x; θ) për të cilat ata presin se do të performojnë mirë. Përparësia është
se dizajnerit njerëzor i duhet vetëm ta gjejë familjen e duhur të përgjithshme të
funksioneve në vend se ta gjejë saktësisht funksionin e duhur.
Ky princip i përgjithshëm i përmirësimit të modeleve përmes veçorive të të mësuarit
zgjerohet përtej rrjeteve feedforward të përshkruara në këtë kapitull. Ai është temë që
përsëritet në deep learning që aplikohet në të gjitha llojet e modeleve të përshkruara
nëpër këtë libër. Rrjetet feedforward janë aplikimi i këtij principi në mësimin e mapimeve
deterministike (përcaktuese) nga x në y të cilave iu mungojnë lidhje feedback. Modelet e
tjera të paraqitura më vonë do t’i aplikojnë këto principe në mësimin e mapimeve
stohastike, mësimin e funksioneve me feedback, dhe mësimin e shpërndarjeve të gjasës
përgjatë një vektori të vetëm.
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6.1. Shembull: Mësimi i XOR (disjunksionit ekskluziv)
Për ta bërë më konkrete idenë e rrjetit feedforward, fillojmë me një shembull të një
rrjeti feedforward plotësisht funksional për një detyrë shumë të thjeshtë: mësimin e
funksionit XOR.
Funksioni XOR (“exclusive or”, “ose ekskluzive”) është një veprim në dy vlera binare,
x1 dhe x2. Kur saktësisht njëra nga këto vlera binare është baraz me 1, funksioni XOR
kthen 1. Përndryshe, ai kthen 0. Funksioni XOR e ofron funksionin target (cak)
y = f*(x) të cilin duam ta mësojmë. Modeli ynë e ofron një funksion y = f(x; θ) dhe algoritmi
ynë i mësimit do t’i adaptojë parametrat θ për ta bërë f-në sa më të ngjashëm që mundet
me f*-in.
Në këtë shembull të thjeshtë, nuk do të merremi me përgjithësimin statistik. Duam
që rrjeti ynë të performojë në mënyrë korrekte në katër pikat X = { [0, 0]ᵀ , [0, 1]ᵀ ,
[1, 0]ᵀ dhe [1, 1]ᵀ }. Do ta trajnojmë rrjetin në të katër pikat. Sfida e vetme është të
përputhet (përshtatet, to fit) bashkësia e trajnimit.
Këtë problem mund ta trajtojmë si problem të regresionit dhe ta përdorim një funksion
të humbjes së gabimit ‘mesatarja e katrorëve’ (mean squared error loss function). Këtë
funksion të humbjes e zgjedhim për ta thjeshtuar sa më shumë matematikën për këtë
shembull. Në aplikime praktike, MSE zakonisht nuk është funksioni i duhur i kostos për
modelim të shënimeve binare. Qasje më të duhura janë përshkruar në 6.2.2.2. në libër.
I vlerësuar në tërë bashkësinë tonë të trajnimit, funksioni i humbjes MSE është

Tash duhet ta zgjedhim formën e modelit tonë, f(x; θ). Supozojmë se e zgjedhim një
model linear, ku θ përbëhet nga w dhe b. Modeli ynë është i definuar të jetë

Mund ta minimizojmë J(θ) në formë të mbyllur sipas w dhe b duke i përdorur
ekuacionet normale.
Pas zgjidhjes së ekuacioneve normale, fitojmë w = 0 dhe b = ½. Modeli linear thjesht
nxjerr 0.5 kudo. Pse ndodh kjo? Figura 6.1 tregon se si një model linear nuk është i aftë
ta paraqesë funksionin XOR. Një mënyrë për ta zgjidhur këtë problem është ta përdorim
një model që e mëson një hapësirë të ndryshme të veçorive në të cilën një model linear
është i aftë ta paraqesë zgjidhjen.
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Hapësira origjinale x

Hapësira e mësuar h

Figura 6.1: Zgjidhja e problemit XOR duke e mësuar një paraqitje. Numrat bold të shtypur në
vizatim e tregojnë vlerën që duhet ta japë si dalje funksioni i mësuar në secilën pikë.
(Majtas) Një model linear i aplikuar drejtpërdrejt në hyrjen origjinale nuk mund ta implementojë
funksionin XOR. Kur x1 = 0, dalja e modelit duhet të rritet gjersa rritet x2. Kur x1 = 1, dalja e
modelit duhet të zvogëlohet gjersa rritet x2. Një model linear duhet t’ia aplikojë x2-shit një
koeficient fiks w2. Prandaj modeli linear nuk mund ta përdorë vlerën e x1 për ta ndryshuar
koeficientin në x2 dhe nuk mund ta zgjidhë këtë problem.
(Djathtas) Në hapësirën e transformuar të paraqitur nga veçoritë e nxjerra nga një rrjet neural,
tash një model linear mund ta zgjidhë problemin. Në zgjidhjen tonë si shembull, dy pikat që duhet
ta kenë daljen 1 janë palosur në një pikë të vetme në hapësirën e veçorive. Me fjalë të tjera, veçoritë
jolineare e kanë mapuar edhe x = [1, 0]ᵀ edhe x = [0, 1]ᵀ në një pikë të vetme në hapësirën e
veçorive, h = [1, 0]ᵀ. Modeli linear tash mund ta përshkruajë funksionin si rritës në h1 dhe zbritës
në h2. Në këtë shembull, motivimi për ta mësuar hapësirën e veçorive është vetëm për ta bërë
kacapitetin e modelit më të madh ashtu që të mund të përputhet me bashkësinë e trajnimit. Në
aplikacione më realiste, paraqitjet e mësuara mund t’i ndihmojnë modelit edhe në përgjithësim.

Specifikisht, do ta paraqesim një rrjet shumë të thjeshtë feedforward me një shtresë
të fshehur që i përmban dy njësi të fshehura. Shihni figurën 6.2 për një ilustrim të këtij
modeli. Ky rrjet feedforward e ka një vektor të njësive të fshehura h që llogariten nga një
funksion f(1)(x; W, c). Vlerat e këtyre njësive të fshehura pastaj përdoren si hyrje për një
shtresë të dytë. Shtresa e dytë është shtresa dalëse e rrjetit. Shtresa dalëse është ende
vetëm model linear regresiv, mirëpo ai tash i aplikohet h-së në vend se x-it. Rrjeti tash i
përmban dy funksione të lidhura bashkë në zinxhir: h = f(1)(x; W, c) dhe y = f(2)(h; w, b),
ku modeli i plotë është f(x; W, c, w, b) = f(2)(f(1)(x)).
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Figura 6.2: Shembull i një rrjeti feedforward, i vizatuar në dy stile të ndryshme. Specifikisht, ky
është rrjeti feedforward që e përdorim për ta zgjidhur shembullin XOR. Ai e ka një shtresë të vetme
të fshehur që i përmban dy njësi.
(Majtas) Në këtë stil, e vizatojmë secilën njësi si nyje në graf. Ky stil është shumë eksplicit dhe
njëkuptimësh por për rrjete më të mëdha se ky shembull mund të marrë hapësirë të tepërt.
(Djathtas) Në këtë stil, e vizatojmë nga një nyje në graf për secilin vektor të plotë që i paraqet
aktivizimet e një shtrese. Ky stil është shumë më kompakt. Nganjëherë brinjët në këtë graf i
shënojmë me emrin e parametrave që e përshkruajnë relacionin ndërmjet dy shtresave. Këtu,
tregojmë se një matricë W e përshkruan mapimin nga x në h, dhe një vektor w e përshkruan
mapimin nga h në y. Zakonisht, kur i vendosim etiketat në këtë lloj vizatimi, i heqim parametrat
ndërprerës (intercept parameters) të asociuar me secilën shtresë.

Çfarë funksioni duhet të llogarisë f(1)-shi? Modelet lineare na kanë shërbyer mirë deri
tash, dhe mund të jetë joshëse që edhe f(1)-shin ta bëjmë linear. Fatkeqësisht, po të ishte
f(1)-shi linear, atëherë rrjeti feedforward si i tërë do të mbetej funksion linear i hyrjes së
tij. Duke i injoruar termet ndërhyrëse për momentin, supozojmë se f(1)(x) = Wᵀx dhe
f(2)(h) = hᵀw. Atëherë f(x) = wᵀWᵀx. Këtë funksion do të mund ta paraqitnim si f(x) = xᵀw’
ku w’ = Ww.
Qartë, duhet ta përdorim një funksion jolinear për t’i përshkruar veçoritë. Shumica e
rrjeteve neurale e bëjnë këtë duke e përdorur një transformim afin të kontrolluar nga
parametra të mësuar, të pasuar nga një funksion fiks, jolinear që quhet funksion
aktivizues. E përdorim atë strategji këtu, duke definuar h = g(Wᵀx + c), ku W i jep peshat
e një transformimi linear dhe c bias-et (shtrembërimet, animet). Më parë, për ta
përshkruar një model të regresionit linear, e përdornim një vektor të peshave dhe një
parametër skalar të bias-it për ta përshkruar një transformim afin nga një vektor hyrës
në një skalar dalës. Tash, e përshkruajmë një transformim afin nga një vektor x në një
vektor h, kështu që nevojitet një vektor i tërë i parametrave të bias-it. Funksioni i
aktivizimit g zakonisht zgjedhet të jetë funksion që aplikohet element-për-element, ku
hi = g(xᵀW:,i + ci). Në rrjetet moderne neurale, rekomandimi i zakonshëm është të përdoret
rectified linear unit (njësia lineare e korrigjuar) apo ReLU (Jarrett et al., 2009; Nair
and Hinton, 2010; Glorot et al., 2011a) i definuar nga funksioni aktivizues
g(z) = max{0, z} i përshkruar në figurën 6.3.
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Figura 6.3: Funksioni i korrigjuar linear i aktivizimit. Ky funksion i aktivizimit është funksioni i
zakonshëm i aktivizimit që rekomandohet për përdorim me shumicën e rrjeteve neurale
feedforward. Aplikimi i këtij funksioni në daljen e një transformimi linear jep transformim jolinear.
Mirëpo, funksioni mbetet shumë afër linearit, në sensin se është linear në nivel të pjesëve me dy
pjesë lineare. Meqë njësitë e korrigjuara lineare janë afërsisht lineare, ato i ruajnë shumë nga
vetitë që i bëjnë modelet lineare të optimizohen lehtë me metoda që bazohen në gradient. Ato po
ashtu i ruajnë shumë nga vetitë që i bëjnë modelet lineare të përgjithësohen mirë. Një princip i
përhapur nëpër shkencën kompjuterike është se mund të ndërtojmë sisteme të komplikuara nga
komponenta minimale. Ashtu siç memories së Makinës së Turingut i nevojitet vetëm të mund të
regjistrojë gjendje 0 ose 1, ne mund ta ndërtojmë një përafrues univeral të funksionit nga funksione
lineare të korrigjuara.

Tash mund ta specifikojmë rrjetin tonë të plotë si

Tash mund ta specifikojmë një zgjidhje për problemin XOR. Le të jetë

dhe b = 0.
Tash mund të ecim nëpër rrugën nëpër të cilën modeli e proceson një grup të hyrjeve.
Le të jetë X matrica e dizajnit që i përmban të katër pikat në hapësirën hyrëse binare, me
nga një shembull për rresht:
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Hapi i parë në rrjetin neural është të shumëzohet matrica hyrëse me matricën e
peshave të shtresës së parë:

Pastaj, e shtojmë vektorin bias c, për të marrë

Në këtë hapësirë, të gjithë shembujt qëndrojnë përgjatë një drejtëze me pjerrësi 1.
Ndërsa lëvizim përgjatë kësaj drejtëze, dalja duhet të nisë te 0, pastaj të ngritet në 1,
pastaj të bie prapa në 0. Një model linear nuk mund ta implementojnë një funksion të
tillë. Për ta përfunduar llogaritjen e vlerës së h-së për secilin shembull, e aplikojmë
transformimin e korrigjuar linear:

Ky transformim e ka ndryshuar relacionin ndërmjet shembujve. Ata më nuk
qëndrojnë në një drejtëz të vetme. Siç është treguar në figurën 6.1, ata tash qëndrojnë në
një hapësirë ku një model linear mund ta zgjidhë problemin.
Përfundojmë duke shumëzuar me vektorin e peshave w:

Rrjeti neural e ka nxjerrë përgjigjen korrekte për secilin shembull në grup.
Në këtë shembull, thjesht e specifikuam zgjidhjen, pastaj treguam se ajo dha zero
gabim. Në një situatë reale, mund të ketë biliona parametra të modelit dhe biliona
shembuj të trajnimit, kështu që një person nuk mund ta qëllojë zgjidhjen siç bëmë këtu.
Në vend të kësaj, një algoritëm i optimizimit i bazuar në gradient mund t’i gjejë
parametrat që prodhojnë gabim shumë të vogël. Zgjidhja që e përshkruam për problemin
XOR është te një minimum global i funksionit të humbjes, kështu që ulja e gradientit do
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të mund të konvergjonte në këtë pikë. Ka edhe zgjidhje të tjera ekuivalente për problemin
XOR të cilat do të mund t’i gjente ulja e gradientit. Pika e konvergjencës e uljes së
gradientit varet nga vlerat fillestare të parametrave. Në praktikë, ulja e gradientit
zakonisht nuk do të gjente zgjidhje të pastra, që kuptohen lehtë, me vlera të plota siç ishte
kjo që e prezentuam këtu.
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