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ABSTRAKT 

Arkitekturat aktuale të deep learning po rriten gjithnjë e më 

shumë për të mësuar nga dataset-a kompleksë. Këto 

arkitektura kërkojnë veprime gjigante të shumëzimit të 

matricave për t’i trajnuar miliona parametra. Në anën tjetër, 

është një tjetër trend në rritje për ta sjellë deep learning te 

pajisjet embedded, që harxhojnë pak energji. Veprimet me 

matrica, të asociuara edhe me trajnim edhe me testim të 

rrjeteve të thella, janë shumë të shtrenjta nga pikëpamja e 

llogaritjeve dhe e energjisë. Ne e paraqesim një teknikë të re 

të bazuar në hashing për ta zvogëluar drastikisht sasinë e 

llogaritjeve që nevojiten për t’i trajnuar dhe testuar rrjetet e 

thella. Qasja jonë i kombinon idetë e fundit nga dropout-at 

(braktisjet) dhe randomized hashing (hashing-un e 

rastësuar) për kërkim maksimal të brendshëm për t’i 

zgjedhur efektivisht node-at (nyjet) me aktivizimin më të 

lartë. Algoritmi ynë i ri për deep learning e zvogëlon në 

mënyrë domethënëse koston e përgjithshme llogaritëse të 

propagimit forward dhe back (tepara dhe tembrapa) duke 

vepruar në shumë më pak node-a (të rrallë). Si pasojë, 

algoritmi ynë i përdor vetëm 5% të shumëzimeve të 

përgjithshme, duke u mbajtur mesatarisht brenda 1%-shit të 

saktësisë së modelit origjinal. Një veti unike e back-

propagation të propozuar të bazuar në hashing është se 

përditësimet (update-at) janë gjithmonë të rralla (sparse). 

Për shkak të update-ave të rrallë të gradientit, algoritmi ynë 

përshtatet idealisht për trajnime asinkronike dhe paralele që 

çojnë në përshpejtim pothuaj linear me numrin e rritur të 

bërthamave. Shkallëzueshmërinë dhe ekologjinë, pra 

efektivitetin energjik, të algoritmit tonë të propozuar e 

demonstrojmë përmes evaluimeve rigoroze eksperimentale 

në disa datasete reale. 

 

1. HYRJE 

Deep learning po i revolucionarizon aplikacionet big-data 

(me shumë shënime), pasi që është përgjegjës për 

përmirësime me gjetje të reja në image classification 

(klasifikim të imazheve) [19] dhe speech recognition (njohje 

të të folurit) [16]. Me rritjen e shpejtë të shënimeve në kohët 

e fundit, në normë shumë më të shpejtë se sa kapacitetet tona 

llogaritëse, rrjetet neurale po rriten tutje për ta procesuar 

informacionin në mënyrë më efektive. Në 2012tën, rrjetet 

neurale më të reja konvolucionale i përmbanin të shumtën 10 

shtresa. Pas kësaj, çdo vit vijues ka sjellë arkitektura më të 

thella me saktësi më të madhe. Vitin e kaluar rrjeti i thellë 

residual i Microsoft-it [15], që e fitoi garën ILSVRC 2015 me 

normë gabimi 3.57%, i kishte 152 shtresa dhe 11.3 miliardë 

FLOP-a. Për të trajtuar rrjete kaq të mëdha neurale, 

hulumtuesit zakonisht i trajnojnë ato në kartela grafike të 

performansës së lartë apo në cluster-ë të mëdhenj 

kompjuterikë. 

Blloku themelor ndërtues i një rrjeti neural është neuroni. 

Secili neuron aktivizohet kur në hyrjen e tij shfaqet një 

feature (veçori) specifike. Fuqia (magnitude) e aktivizimit të 

një neuroni është matje e konfidencës së neuronit për 

prezencën apo mungesën e një veçorie. Në shtresën e parë të 

rrjetit të thellë, neuronet detektojnë skaje të thjeshta në një 

imazh. Secila shtresë pasuese mëson veçori më komplekse. 

Për shembull, neuronet së pari do të gjejnë pjesë të një fytyre, 

siç janë sytë, veshët apo goja, para se të bëjnë dallime 

ndërmjet fytyrave të ndryshme. Për task-a të klasifikimit, 

shtresa finale është një klasifikues klasik linear – Softmax 

apo SVM. Shumë shtresa kombinohen për ta formuar një 

funksion kompleks, jo-linear të aftë ta përfaqësojë cilindo 

funksion arbitrar [8]. Shtimi i më shumë neuroneve në një 

shtresat e një rrjeti e rrit fuqinë e tij shprehëse. Kjo fuqi e 

përmirësuar shprehëse i ka bërë rrjetet e thella të madhësive 

masive një praktikë të zakonshme në sistemet machine 

learning të shkallëve të mëdha, gjë që ka treguar rritje shumë 

impresive ndaj benchmark-ave të vjetër. 

Për shkak të madhësisë në rritje dhe kompleksitetit të 

rrjeteve, algoritmet efikase për trajnimin e rrjeteve masive të 

thella në ambient të shpërndarë dhe paralel janë aktualisht 

problemi më i kërkuar edhe në akademi edhe në industri 

komerciale. Për shembull, Google [9] e përdori një rrjet 

neural me 1-miliardë parametra, të cilit iu deshën tri ditë për 

t’u trajnuar në një cluster 1000-nodësh, me gjithsej mbi 

16,000 bërthama CPU. Secili instancim i rrjetit i përfshinte 

170 serverë. Në ambiente të shpërndara llogaritëse, 

parametrat e rrjeteve gjigante të thella kërkohet të ndahen 

nëpër shumë node-a. Mirëpo, ky setup kërkon komunikim 

dhe sinkronizim të kushtueshëm ndërmjet serverit 

parametrik dhe nyjeve procesuese për t’i transferuar update-

at e gradientit dhe të parametrave. Natyra sekuenciale dhe e 

dendur e update-ave të gradientit e pengon ndarjen efikase 

(copëtimin) e parametrave të rrjetit neural nëpër node-at 

kompjuterikë. Nuk ka mënyrë të qartë për t’iu shmangur 

sinkronizimit të kushtueshëm pa u detyruar të kemi ndonjë 

prishje ad-hoc të rrjetit. Kjo prishje ad-hoc e rrjeteve të thella 

nuk kuptohet mirë dhe ka gjasë ta lëndojë performansën. 

Sinkronizimi është njëri nga vështirësitë madhore në 
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shkallëzueshmëri. Trajnimi asinkronik është zgjidhja ideale, 

por ai është i ndjeshëm ndaj konflikteve, update-ave të 

mbivendosur të parametrave, që çon në konvergjencë të 

dobët. 

Gjersa rrjetet e thella po bëhen më të mëdha e më 

komplekse, ka edhe një shtytje për efikasitet më të madh 

energjik për ta kënaqur popullaritetin në rritje të 

aplikacioneve machine learning në telefona mobilë dhe 

pajisje me pak energji. Për shembull, është një punim i vonë 

nga [29] që synon shfrytëzimin e shënimeve të shumta të 

pajisjeve mobile. Ky punim i bën përdoruesit t’i trajnojnë 

rrjetet neurale në shënimet e tyre lokale, dhe pastaj 

periodikisht i transmetojnë modelet e tyre në një server 

qendror. Kjo qasje e ruan privatësinë e shënimeve personale 

të përdoruesit, por prapë e lejon modelin e serverit qendror të 

mësojë efektivisht. Puna e tyre varet nga trajnimi i rrjeteve 

neurale lokalisht. Back-propagation [33] është algoritmi më i 

njohur për trajnimin e rrjeteve të thella. Secili iterim i 

algoritmit back-propagation përbëhet nga shumëzime 

gjigante të matricave. Këto matrica janë shumë të mëdha, 

sidomos për rrjete masive me miliona nyje në shtresën e 

fshehur, që janë të zakonshme në praktikën industriale. 

Shumëzimet e matricave të mëdha janë të paralelizueshme 

nëpër GPU-ja, por jo efikase në energji. Përdoruesit kërkojnë 

që telefonat dhe tabletët e tyre të kenë jetë të gjatë të 

baterisë. Zvogëlimi i kostove llogaritëse të rrjeteve neurale, 

që përkthehet direkt në jetë më të gjatë të baterisë, është 

çështje kritike për industrinë mobile. 

Sfidat aktuale për deep learning e ilustrojnë një kërkesë të 

madhe për algoritmet që e zvogëlojnë sasinë e llogaritjes dhe 

përdorjen e energjisë. Për t’i zvogëluar shumëzimet 

ngadalësuese të matricave, ka pasur stuhi të punimeve rreth 

zvogëlimit të sasisë së llogaritjeve të asociuara me to. 

Shumica nga to sillen rreth  eksploatimit të matricave me 

rang të ulët apo në update-a me precizitet të ulët. Ne i 

shqyrtojmë këto teknika në detale në Seksionin 2. Mirëpo, 

update-at me këto teknika janë të vështirë për t’u 

paralelizuar duke i bërë të papërshtatshëm për aplikacione 

të shpërndara dhe të shkallës së madhe. Përkundrazi, 

propozimi ynë përfiton nga rrallësia e aktivizimeve për t’i 

zvogëluar llogaritjet. Me sa dimë ne, ky është propozimi i 

parë që e shfrytëzon rrallësinë për ta zvogëluar sasinë e 

llogaritjes të asociuar me rrjetet e thella. Më tutje tregojmë 

se qasja jonë lejon update-a asinkronikë paralelë që çon në 

shkallëzim perfekt me paralelizëm të rritur. 

Kërkimi i kohëve të fundit në machine learning është 

fokusuar në teknikat për trajtimin e problemit të famshëm të 

over-fitting (mbipërputhjes) me rrjetet e thella. Një pistë e 

shquar e punës [3, 27, 28] e përmirësoi saktësinë e rrjeteve 

neurale vetëm duke i update-uar neuronet me aktivizimet më 

të larta. Adaptive dropout (braktisja përshtatëse) [3] i 

mostronte neuronet në proporcion me një transformim afin të 

aktivizimit të neuronit. Qasja Winner-Take-All (WTA, 

Fitues-Merri-Të gjitha) [27, 28] i mbante k% neuronet më të 

larta , duke e llogaritur një prag të ashpër nga statistikat e 

mini-batch-eve. Është gjetur se një zgjedhje e tillë selektive e 

nyjeve dhe e update-ave të rrallë ofrojnë regularizim natyral 

[44]. Mirëpo, këto qasje mbështeten në teknika joefikase, 

brute-force për t’i gjetur neuronet më të mira. Kështu, këto 

teknika janë po aq të shtrenjta sa metoda standarde back-

propagation, duke çuar në mungesë të kursimeve llogaritëse. 

Ne e propozojmë një qasje të indeksimit të bazuar në 

hashing për t’i trajnuar dhe testuar rrjetet neurale, e cila 

përfiton nga teoria e pasur e algoritmeve të rastësuara nën-

lineare nga literatura e bazave të shënimeve për të kryer 

adaptive dropouts (braktisje përshtatëse) [3] në mënyrë 

efikase ndërsa kërkon shumë më pak shpenzime të llogaritjes 

e të memories. Për më tepër, algoritmet hashing janë 

embarrassingly parallel (që paralelizohen lehtë) dhe mund të 

shpërndahen lehtësisht me komunikime të vogla, gjë që është 

perfekte për rrjete të thella të shpërndara të shkallës së 

madhe. 

Ideja jonë është t’i indeksojmë neuronet (peshat e secilit 

neuron si vektor) në një tabelë hash duke e përdorur locality 

sensitive hashing (hash-imin e ndieshëm ndaj afërsisë). 

Tabelat e tilla hash të neuroneve na lejojnë t’i zgjedhim 

neuronet me aktivizimet më të larta, pa i llogaritur të gjitha 

aktivizimet, në kohë nën-lineare duke çuar në kursime 

domethënëse llogaritëse. Për më tepër, siç tregojmë, meqë 

qasja jonë rezulton rastësisht në një set aktiv të rrallë të 

neuroneve, update-at e gradientit kanë pak gjasa të 

mbishkruhen. Dihet se ulja asinkronike e gradientit 

stohastik [32] (ASGD) do të konvergjojë nëse numri i update-

ave parametrikë të njëkohshëm është i vogël. Ne e 

shfrytëzojmë mirë këtë rrallësi që është unike për propozimin 

tonë. Në disa benchmark-a të deep learning, tregojmë se 

qasja jonë i tejkalon algoritmet standarde përfshirë vanilla 

dropout [44] në nivele të larta të rrallësisë dhe përputhet me 

performansën e adaptive dropout [3] dhe winner-take-all [27, 

28] gjersa kërkon më pak llogaritje (vetëm 5%). 

 

1.1 Kontributet tona 

1. E prezentojmë një algoritëm të shkallëzueshëm dhe 

ekologjikisht të qëndrueshëm për trajnimin dhe 

testimin e rrjeteve neurale të lidhura plotësisht (fully-

connected neural networks). Ideja jonë përfitoi nga 

teknika e freskët e suksesshme e adaptive dropouts e 

kombinuar me strukturën e mençur të shënimeve 

(tabelat hash) bazuar në locality sensitive hashing 

(LSH), të gjetur së fundmi, për  maximum inner product 

search (MIPS, kërkimin e produktit të brendshëm 

maksimal) [38]. Tregojmë zvogëlime domethënëse në 

kërkesën llogaritëse për trajnimin e rrjeteve të thella, 

pa ndonjë humbje domethënëse në saktësi (brenda 1%-

shit të saktësisë së modelit origjinal mesatarisht). Në 

veçanti, metoda jonë e arrin performansën e metodave 

të tjera më të freskëta të regularizimit siç është 

Dropout, Adaptive Dropout dhe Winner-Take-All kur 

përdoren vetëm 5% e neuroneve në një rrjet neural 

standard. 

2. Propozimi ynë i zvogëlon llogaritjet e asociuara edhe me 

trajnimin edhe me testimin (inference-n, nxjerrjen) e 

rrjeteve të thella duke i zvogëluar shumëzimet e 

nevojshme për operacionin feed-forward. 

3. Ideja kryesore në algoritmin tonë është të asociohen 

tabela hash LSH [13, 18] me secilën shtresë. Këto tabela 

hash përkrahin kohë konstante O(1) për operacionet e 

insertimit dhe të fshirjes. 

4. Skema jonë natyrshëm çon në update-a të rrallë të 

gradientit. Update-at e rrallë përshtaten idealisht me 

trajnimin asinkronik të paralelizueshëm masivisht 

[32]. E demonstrojmë se kjo rrallësi çel hapësirë për 

trajnim vërtet asinkronik pa ndonjë kompromis me 

saktësinë. Si rezultat, fitojmë përshpejtim pothuaj-

linear kur e rrisim numrin e procesorëve. 
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2. PUNA E NDËRLIDHUR 

Kohëve të fundit ka pasur disa avancime që e synojnë 

përmirësimin e performansës së rrjeteve neurale. [24] e 

zvogëloi numrin e shumëzimeve me pikë lëvizëse duke i 

mapuar stohastikisht peshat e rrjetit në {-1, 0, 1} gjatë 

forward propagation (propagimit tepara) dhe duke kryer 

back-propagation (propagim teprapa) të kuantizuar që i 

zëvendëson shumëzimet me pikë lëvizëse me zhvendosje të 

thjeshta të bitave. Zvogëlimi i prezicizetit është qasje 

ortogonale, dhe mund të integrohet lehtësisht me çfarëdo 

qasje të tjera. 

[43] përdor transformime të strukturuara matricore me 

matrica me rang të ulët për ta zvogëluar numrin e 

parametrave për shtresat plotësisht të lidhura të një rrjeti 

neural. Ky kufizim i rangut të ulët çon në një hapësirë më të 

vogël memorike. Mirëpo, një përafrim i tillë nuk është i 

përshtatshëm për trajnim asinkronik dhe paralel duke e 

kufizuar shkallëzueshmërinë e tij. Në vend të kësaj përdorim 

aktivizime të rastësishme por të rralla, duke i shfrytëzuar 

avancimet e bazave të shënimeve në procesim të përafërt të 

query-ve, sepse ato mund të paralelizohen lehtë. [Shihni 

Pjesën 3 për më shumë detale] 

I shqyrtojmë shkurtimisht dropout-at (braktisjet) dhe 

variantat e tyre, që janë teknika të përhapura të promovimit 

të rrallësisë që mbështeten në aktivizimet e rralla. Edhe pse 

aktivizimet e tilla të rastësuara kanë dalë të jenë të 

favorshme për përgjithësim më të mirë të rrjeteve të thella, 

me sa dimë ne, kjo rrallësi nuk është shfrytëzuar si duhet për 

t’i bërë rrjetet e thella të lira në aspektin llogaritës dhe të 

paralelizueshme. Ne e ofrojmë së pari një evidencë të tillë. 

Dropout [44] në radhë të parë është teknikë e regularizimit 

që i adresohet çështjes së overfitting (mbi-përputhjes) së 

rastësishme duke i braktisur gjysmën e nyjeve në një shtresë 

të fshehur gjatë trajnimit të rrjetit. Nyjet mostrohen 

pavarësisht për çdo epokë të uljes stohastike të gradientit 

[44]. Dropout-in mund ta ri-interpretojmë si teknikë për 

zvogëlimin e numrit të shumëzimeve gjatë fazave të 

propagimit tepara dhe teprapa, duke i injoruar node-at 

rastësisht në rrjetin ku kalon llogaritja e feed-forward-it. 

Dihet se performansa e rrjetit përkeqësohet kur braktisen 

tepër nyje nga rrjeti. Zakonisht, kur trajnohet rrjeti braktisen 

vetëm 50% e nyjeve në rrjet. Gjatë kohës së testit, rrjeti e 

merr mesataren e rrjeteve të tëholluara për ta formuar një 

parashikim nga shënimet hyrëse, që përdor llogaritje të plota. 

Adaptive dropout (braktisja adaptive) [3] është evolucion i 

teknikës dropout që i zgjedh node-at në mënyrë adaptive 

bazuar në aktivizimet e tyre. Metodologjia i mostron disa 

node-a nga rrjeti, ku mostrimi bëhet me gjasë proporcionale 

me aktivitimet e node-it që varen nga input-i (hyrja) aktuale. 

Dropout-at adaptivë demonstrojnë performansë më të mirë se 

sa vanilla dropout [44]. Një veçori e shquar e dropout-ave 

adaptivë ishte se ishte e mundur të braktisen goxha më 

shumë nyje krahasuar me dropout-at gjersa ende mbahet 

performansë superiore. Winner-Take-All [27, 28] (Fitues-

Merri-të-Gjitha) është formë ekstreme e dropout-ave 

adaptivë që përdor statistika mini-batch për ta imponuar një 

kufizim të rrallësisë. Me këtë teknikë, vetëm k% aktivizimet 

më të mëdha, jo-zero, përdoren gjatë fazave të trajnimit 

tepara dhe teprapa. Kjo qasje kërkon llogaritje të hapit të 

propagimit tepara para përzgjedhjes së k% nyjeve me një 

prag të ashpër. Fatkeqësisht, të gjitha këto teknika kërkojnë 

llogaritje të plotë të aktivizimeve për t’i mostruar nyjet në 

mënyrë selektive. Prandaj, ato synohen vetëm për 

përgjithësim më të mirë e jo për zvogëlim të llogaritjeve. 

Qasja jonë e përdor intuitën se përzgjedhja e një grupi shumë 

të rrallë të nyjeve të fshehura me aktivizimet më të larta 

mund të riformulohet si problem dinamik i përafërt i 

procesimit të query-ve, që mund të zgjidhet në mënyrë 

efikase duke përdorur locality sensitive hashing (hashing të 

ndjeshëm në afërsi). Faktori dallues ndërmjet dropout-it 

adaptiv e winner-take-all dhe qasjes tonë është se ne 

përdorim hash-im të rastësuar me kohë nën-lineare për ta 

përcaktuar setin aktiv të nyjeve në vend se ta llogarisim 

produktin e brendshëm individualisht për secilën nyje. 

Është edhe një pistë tjetër ortogonale e punës që e përdor 

hash-imin për ta zvogëluar memorien. [6] e paraqiti një tip të 

ri të arkitekturës së deep learning të quajtur Hashed Nets 

(Rrjetet e Hashuara). Objektivi i tyre ishte të zvogëlohej 

numri i parametrave në rrjetin e dhënë neural duke e 

përdorur një funksion hash të rastësishëm universal për t’i 

lidhur peshat e nyjeve. Lidhjet e rrjetit që mapohen në vlerën 

e njëjtë hash (përplasjet hash) kufizohen t’i kenë vlerat e 

njëjta. Arkitektura e ka pamjen virtuale të një rrjeti të 

rregullt gjersa e mirëmban vetëm një nëngrup të vogël të 

peshave reale. E theksojmë se rrjetet e hash-uara janë 

komplementare ndaj qasjes sonë sepse ne fokusohemi në 

zvogëlimin e kostos llogaritëse të përfshirë në rrjetet e thella 

në vend se në madhëzinë e saj në memorje. 

 

 

3. RANGU I ULËT VS RRALLËSIA 

Supozimi i rangut të ulët (apo të strukturuar) është shumë 

i përshtatshëm për zvogëlimin e kompleksitetit të 

operacioneve të përgjithshme matricore. Mirëpo, rangu i ulët 

dhe update-at e dendur nuk e promovojnë rrallësinë dhe nuk 

janë miqësorë për llogaritje të shpërndarë. Principi i njëjtë 

vlen edhe me rrjete të thella. Këtë e ilustrojmë me një 

shembull të thjeshtë. 

Konsideroni një shtresë të rrjetit të parë (majtas) të 

treguar në Figurën 3. Intuita është se nëse matrica e peshave 

W ∈ ℝm x n për një shtresë të fshehur ka strukturë me rang të 

ulët ku rangu r ≪ min(m, n), atëherë ajo e ka një paraqitje W 

= UV  ku  U ∈ ℝmxr dhe V ∈ ℝrxn. Kjo strukturë me rang të ulët 

i përmirëson kërkesat për ruajtje dhe kohën e shumëzimit të 

matricave nga O(mn) në O(mr + rn). Siç është treguar në 

Figurën 3, ka paraqitje ekuivalente të rrjetit të njëjtë duke e 

përdorur një shtresë të fshehur të ndërmjetme që i përmban 

r nyje dhe e përdor funksionin identitet të aktivizimit. 

Matricat e peshave për shtresat e fshehura në rrjetin e dytë 

(djathtas) mapohen me zbërthimin matricor, U dhe V. [43] 

përdor transformime të strukturuara matricore me matrica 

të rangut të ulët për ta zvogëluar numrin e parametrave për 

shtresat plotësisht të lidhura të një rrjeti neural. 

Struktura e re e rrjetit dhe matricat e strukturës 

ekuivalente kërkojnë update të dendur të gradientit, i cili nuk 

është idealisht i përshtatshëm për paralelizëm të shënimeve 

[32]. Për shembull, atyre iu nevojiten update-a sekuencialë të 

uljes së gradientit. Në këtë punim, ne largohemi nga 

supozimi i rangut të ulët dhe në vend të kësaj e përdorim 

rastësinë dhe rrallësinë për t’i zvogëluar llogaritjet. Më vonë 

do të tregojmë se për shkak të rrallësisë, qasja jonë përshtatet 

mirë për Asynchronous Stochastic Gradient Descent (ASGD, 

Uljen Stohastike Asinkronike të Gradientit), që çon në 

shkallëzim afërsisht-linear. 
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Do të duhej të theksohej se metodologjia jonë është shumë 

e ndryshme nga nocionet e bërjes së rrjeteve të rralla duke iu 

vënë prag (ose duke i rralluar) peshat e nyjeve përgjithmonë 

[44, 27, 28]. Qasja jonë e përdor secilën peshë të nyjes mirëpo 

i zgjedh ato në mënyrë selektive për input-a të ndryshëm. 

Përkundrazi, rrallimi i përhershëm e ka vetëm një set statik 

të peshave që përdoren për çdo input dhe të tjerat hiqen. 

 

4. HISTORIA PARAPRAKE 

4.1 Rrjetet Artificiale Neurale 

Rrjetet neurale ndërtohen nga shtresat e neuroneve. 

Kombinimi i shumë shtresave të fshehura e krijon një 

funksion kompleks, jo-linear të aftë ta paraqesë cilindo 

funksion arbitrar [8]. Ekuacioni i propagimi tepara është 

al = f(Wl al–1 + bl ) 

ku al–1
 është dalja nga shtresa paraprake l–1, Wl është 

matricë e peshave [N x m] për shtresën l, bl është termi i bias-

it (shtrembërimit, animit) për shtresën l, dhe f është 

funksioni i aktivizimit. Funksionet më të shpeshta jo-lineare 

janë sigmoidi, tanh, ReLU. Rrjetet neurale trajnohen duke e 

përdorur uljen stohastike të gradientit (SGD): 

θt+1 = θt -  η∇J(θ) 

Gradienti për rrjetin neural ∇J(θ) llogaritet shtresë-për-

shtresë duke e përdorur algoritmin back-propagation 

(propagimi teprapa). Teknika Momentum [31] e llogarit 

update-in (përditësimin) e parametrave nga një shumë e 

peshuar të termit paraprak të momentumit dhe gradientit 

aktual: 𝜈t+1 =  γ 𝜈t + η∇J(θ). Ai e llogarit kohën e trajnimit të 

rrjeteve neurale duke e zbutur natyrën stohastike të SGD-së. 

Adaptive gradient descent (Ulja adaptive e gradientit) 

(Adagrad) [10] është variant i SGD që e adapton normën e 

mësimit për secilin parametër. Norma globale e mësimit 

normalizohet nga shuma e gradientëve të katroruar. Ajo 

favorizon norma më të mëdha të mësimit për update-a të 

rrallë apo të vegjël të parametrave. 

 

4.2. Adaptive dropout 

     (Braktisja përshtatëse) 

Adaptive dropout [3] është teknikë e braktisjes e propozuar 

së fundmi që i mostron në mënyrë selektive node-at me 

probabilitet proporcional me ndonjë funksion monoton të 

aktivizimeve të tyre. Për ta arritur këtë, autorët në [3] e 

zgjodhën një shpërndarje Bernuli. Ideja ishte se me një input 

(hyrje) të dhënë al-1 për një shtresë l, e prodhojmë një 

ndryshore Bernuli të rastit për secilën nyje në shtresë ku 

probabiliteti i Bernulit q është një funksion monoton i 

aktivizimit. Pastaj, ndryshorja binare e mostruar nga kjo 

shpërndarje përdoret për ta përcaktuar nëse aktivizimi i 

neuronit të asociuar mbahet apo caktohet zero. Ky 

selektivitet adaptiv lejon të aktivizohen më pak neurone në 

shtresën e fshehur dhe ta përmirësojë performansën e rrjetit 

neural ndaj Dropout-it standard [44]. Qasja Winner-Take-All 

[28] është rast ekstrem i Adaptive Dropout që i merr vetëm 

k% aktivizimet më të larta në një shtresë të fshehur, që po 

ashtu performon mirë. 

 

 

Figura 1: Ilustrim se pse supozimi Low-Rang (Rangu i 

vogël) për rrjetet neurale natyrshëm çon në më pak 

parametra: 

(1) Ky rrjet i përmban dy shtresa me m dhe n neurone 

përkatësisht. Lidhjet e peshuara ndërmjet shtresave 

karakterizohen nga matrica e peshave W ∈ ℝmxn të rangut të 

kufizuar r të tillë që W = UV ku U ∈ ℝmxr dhe V ∈ ℝrxn. 

(2) Një rrjet ekuivalent i përmban tri shtresa, secila me m, r 

dhe n neurone. Dy shtresat e sipërme përfaqësohen me 

matricën U ∈ ℝmxr , ndërsa dy shtresat e poshtme 

karakterizohen me matricën V ∈ ℝrxn. Shtresa e ndërmjetme 

e përdor funksionin e aktivizimit identitet I ashtu që dalja 

nga rrjeti 2 është baraz me atë të rrjetit 1. 

a = f(WT x) = f((UV)T x) = f((VT UT)x) = f(VT I(UT x)) 

ku a është outputi (dalja) e shtresës dhe f është funksion jo-

linear i aktivizimit. 

 

4.3. Locality-Sensitive Hashing (LSH) 

Locality-Sensitive Hashing (LSH, Hashingu i ndjeshëm në 

afërsi) [13, 45, 17, 12, 34] është algoritëm i njohur, me kohë 

sublineare për kërkim të përafërt afër-fqinjësor. Ideja e 

nivelit të lartë është të mapohen elementet e ngjashme në 

bucket-in (kovën) e njëjtë me probabilitet të lartë. Një 

funksion hash i LSH e mapon një vektor hyrës të shënimeve 

në një çelës nr. të plotë, h: x ∈ ℝD → [0, 1, 2, ..., N]. Një 

collision (ndeshje) ndodh kur vlerat hash për dy vektorë të 

shënimeve janë të barabartë: h(x) = h(y). Probabiliteti i 

collision-it për një funksion hash LSH është proporcional me 

distancën e ngjashmërisë ndërmjet dy vektorëve të 

shënimeve: Pr[h(x) = h(y)] ∝ sim(x, y). Esencialisht, elementet 

e ngjashme kanë më shumë gjasë të ndeshen me të njëjtën 

‘gjurmë gishti’ hash dhe anasjelltas. 

 

Kërkimi sub-linear me Algoritmin (K, L) LSH 

Për të mundur t’i përgjigjemi query-ve të fqinjve-më-të-

afërt në kohë sub-lineare, ideja është të krijohen tabela hash, 
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(shih Figurën 2). Kur është dhënë koleksioni C, në të cilin 

jemi të interesuar të bëjmë query për elementet e fqinjve-më-

të-afërt, tabelat hash prodhohen duke e përdorur familjen e 

hashingut me ndjeshmëri të afërsisë (LSH). Supozojmë se 

kemi qasje në familjen e duhur LSH: H, për ngjashmërinë e 

interesit. Në algoritmin klasik LHS të parametrizuar (K, L), 

i prodhojmë L funksione të ndryshme hash të dhëna me Bj(x) 

= [h1j(x); h2j(x), ..., hKj(x)]. Këtu hij, i ∈ {1, 2, ..., K } dhe j ∈ {1, 

2, ..., L}, janë KL evaluime të ndryshme të funksionit përkatës 

locality sensitive hash (LSH). Secili nga këto funksione hash 

formohet duke i lidhur K vlera të mostruara hash nga H. 

Algoritmi i përgjithshëm punon në dy faza (Shih [2] për 

detale): 

1. Faza e para-procesimit: I konstruktojmë L tabela 

hash nga shënimet duke i ruajtur të gjitha elementet 

x ∈ C, në lokacionin Bj(x) në tabelën-hash j (Shih 

Figurën 2 për ilustrim). Në tabelat hash i vendosim 

vetëm pointerët e vektorëve, meqë vendosja e 

vektorëve të shënimeve është shumë joefikase për 

memorje. 

2. Faza e Query-t: Për një query (kërkesë, pyetësor) të 

dhënë Q, do t’i kërkojmë fqinjtë e saj më të afërt. E 

raportojmë unionin e të gjitha pikave në bucket-at 

Bj(Q) ∀j ∈ {1, 2, ..., L}, ku unioni është mbi L tabela 

hash. Vëreni se nuk i skanojmë të gjitha elementet në 

C, por i shqyrtojmë vetëm L bucket-a të ndryshëm, nga 

një nga secila tabelë hash. 

[18] tregon se duke pasur një familje LSH për një matje të 

dhënë të ngjashmërisë dhe një zgjedhje të përshtatshme të K 

dhe L, algoritmi i mësipërm është vërtetueshëm sub-linear. 

Në praktikë, është me kohë afër-konstante sepse query 

kërkon vetëm disa shqyrtime të bucket-ave. 

 

Hashingu i produkteve të brendshme 

Së fundmi është treguar se duke lejuar funksione hash 

asimetrike, algoritmi i njëjtë mund të konvertohet në 

algoritëm me kohë sub-lineare për Maximum Inner Product 

Search (MIPS, Kërkimi i Produktit të Brendshëm Maksimal) 

[38]. Në locality sensitive hashing, vetë-ngjashmëria Pr[h(x) 

= h(x)] = 1 është më i afërti nga fqinjtë-më-të-afërt për një 

query x. Mirëpo, vetë-ngjashmëria nuk korrespondon patjetër 

me produktin e brendshëm më të lartë xTx = ‖x‖2
2. Prandaj, 

nevojitet një transformim asimetrik për ta mapuar kërkimin 

e produktit të brendshëm maksimal (MIPS) me kërkimin 

standard të fqinjit-më-të-afërt (LSH). Puna jonë i shfrytëzon 

në masë të madhe këto algoritme. Për qëllimin e këtij punimi, 

do të supozojmë se mund ta krijojmë një strukturë shumë 

efikase të shënimeve, të cilës mund t’i bëjmë query për 

produkte të brendshme të mëdha. Shihni [38] për detale. 

 

Multi-Probe LSH (me shumë shqyrtime) 

Një ankesë e zakonshme me algoritmin klasik LSH është 

se ai kërkon numër domethënës të tabelave hash. L e madhe 

e rrit kohën e hashingut dhe koston e memorjes. Një zgjidhje 

e thjeshtë ishte të shqyrtohen shumë bucket-a “aty afër” në 

çdo tabelë hash në vend se të shqyrtohet vetëm një bucket 

[26]. Kështu, për një query të dhënë Q, pos shqyrtimit të Bj(Q) 

në tabelën hash j, i gjenerojmë edhe disa adresa të reja për të 

shqyrtuar duke i turbulluar pak vlerat e Bj(Q). Kjo ide e 

thjeshtë e zvogëlon në mënyrë domethënëse numrin e 

tabelave që nevojiten me LSH, dhe mund të punojmë me 

vetëm pak tabela hash. Shih [26] për më shumë detale. 

 

5. METODOLOGJIA E PROPOZUAR 

5.1 Intuita 

Teknika Winner-Take-All [27, 28] tregon se do të duhej t’i 

konsideronim disa nyje (k% më të lartat) me aktivizime të 

mëdha për një hyrje të dhënë dhe t’i injorojmë të tjerat gjersa 

e llogarisim kalimin feed-forward (që furnizon tepara). Për 

më tepër, update-at e back-propagation (propagimit teprapa) 

do të duhej të bëheshin vetëm në ato pak pesha të zgjedhura. 

Le ta shënojmë me AS (Active Set, Bashkësia Aktive) k% 

nyjet më të larta që kanë aktivizime domethënëse. Le ta 

shënojë n numrin total të nyjeve në rrjetin neural ku AS ≪ n. 

Për një update të gradientit, Winner-Take-All-it i duhet t’i 

kryejë së pari O(n log n) punë për ta llogaritur AS-në, pasuar 

nga përditësimi i O(AS) peshave. O(n log n) duket goxha 

shpenzim i kotë. Në veçanti, me hyrjen e dhënë, gjetja e 

bashkësisë aktive AS është problem i kërkimit, që mund të 

zgjidhet efektivisht duke përdorur struktura të mençura të 

shënimeve. Për më tepër, nëse struktura e shënimeve është 

dinamike dhe efikase, atëherë edhe update-at e gradientit do 

të jenë efikase. 

Për një node i me peshë wi dhe hyrje x, aktivizimi i saj 

është funksion monoton i produktit të brendshëm wiTx. 

Kështu, për x të dhënë, zgjedhja e node-ave me aktivizime të 

mëdha (bashkësia AS) është ekuivalente me kërkimin e wi, 

nga një koleksion i vektorëve të peshave, që kanë produkte të 

brendshme të mëdha me x. Në mënyrë ekuivalente nga 

perspektiva e procesimit të query-ve, nëse e trajtojmë hyrjen 

x si query, atëherë problemi i kërkimit për zgjedhjen e k% 

nyjeve më të larta mund të bëhet në mënyrë efikase, në kohë 

sub-lineare me numrin e nyjeve, duke i përdorur avancimet e 

fundit në kërkimin maksimal e produktit të brendshëm 

maksimal [38]. Propozimi ynë është të krijohen tabela hash 

me indekse të gjeneruara nga funksione asimetrike hash të 

ndieshme ndaj afërsisë të përshtatura për produkte të 

brendshme. Me tabela të tilla hash, për një hyrje query x, 

mund ta përafrojmë në mënyrë shumë efikase bashkësinë 

aktive AS. 

Është edhe një sfidë tjetër e implementimit. Na duhet edhe 

t’i përditësojmë node-at (peshat e asociuara me to) në AS 

gjatë update-it të gradientit. Nëse mund t’i kryejmë këto 

përditësime në O(AS) në vend se në O(n), atëherë kursejmë 

llogaritje domethënëse. Kështu, na nevojitet një strukturë e 

shënimeve ku edhe përditësimet janë efikase. Me vite të 

kërkimit në struktura të shënimeve, ka shumë zgjedhje që 

mund ta bëjnë update-in efikas. Sistemin tonë e 

përshkruajmë në detale në Seksionin 5.3. 

 

5.2. Ekuivalenca me Adaptive Dropouts 

Del se përdorja e locality sensitive hashing asimetrik të 

rastësuar [38] për gjetjen e nyjeve me produkte të brendshme 

të mëdha është formalisht, në kuptim statistik, ekuivalente 
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me dropout-at adaptivë me shpërndarje të mostrimit jo-

trivial. 

Teknika Adaptive Dropout e përdor shpërndarjen Bernuli 

(Seksioni 4.2) për t’i mostruar në mënyrë adaptive nyjet me 

aktivizim të lartë. Në teori, cilado shpërndarje që cakton 

probabilitete në proporcion me aktivizimin e nyjeve është e 

mjaftueshme. Ne argumentojmë se Bernuli është zgjedhje 

sub-optimale. Është edhe një zgjidhje jo-intuitive, por shumë 

efikase. Kjo zgjedhje vjen nga teoria e Locality-Sensitive 

Hashing (LSH) [18], që kryesisht konsiderohet teknikë black 

box (kuti e zezë) për kërkim të shpejtë sub-linear. Ideja jonë 

thelbësore vjen nga observimi se, për një query të dhënë të 

kërkimit q, algoritmi LSH i parametrizuar (K, L) [2] 

qenësishëm i mostron, në kohë sub-lineare, pikat nga 

dataset-at me probabilitet proporcional me 1 – (1 – pK )L. Këtu 

p është probabiliteti i ndeshjes, funksion monoton i 

ngjashmërisë ndërmjet query-t dhe pikës së fituar. Shihni [2] 

për detale. Shprehja vlen për çfarëdo K dhe L. K e kontrollon 

rrallësinë e bucket-ave (kovave). Me një zgjedhje të 

arsyeshme të K, bucket-at mund t’i bëjmë gjithmonë 

arbitrarisht të rrallë. Madje edhe nëse bucket-at janë të 

rëndë, gjithmonë mund ta bëjmë një mostrim të thjeshtë të 

rastit, në bucket-a, dhe shtuarje vetëm të një faktori konstant 

në probabilitetin p, duke e mbajtur monotoninë të paprekur. 

TEOREMË 1. Hash-Based Sampling (Mostrimi i bazuar 

në hash) – Për një hyrje të dhënë x në cilëndo shtresë, cilido 

algoritëm i hashingut të parametrizuar (K, L) e zgjedh një nyje 

i, të asociuar me vektorin e peshës wi, me probabilitet 

proporcional me 1 – (1 – pK )L . Këtu p = Pr(h(I) = h(wi)) është 

probabiliteti i ndeshjes (collision) i funksionit të asociuar 

locality sensitive hash. Funksioni 1 – (1 – pK )L është monoton 

sipas p. 

VËRTETIM. Probabiliteti i gjetjes së nyjes i në cilëndo tabelë 

hash është pK (Të gjithë K bitat ndeshen ku secili bit shfaqet 

me probabilitet p), kështu që probabiliteti i node-it mungues 

i në L tabela hash të pavarura është (1 – pK )L . Nëse tutje 

zgjedhim t’i mostrojmë bucket-at rastësisht për një faktor 

tjetër konstant r < 1, atëherë probabiliteti i ndeshjes efektive 

bëhet p' = rp. □ 

Me përparimet e fundit në produktet e brendshme 

hashing, mund ta bëjmë p-në funksion monoton të 

produkteve të brendshme [38, 42, 41, 35]. Duke e përkthyer 

në notacion të rrjetit të thellë, me vektorin e aktivizimit të 

shtresës paraprake al-1 të dhënë si query, dhe peshat e 

shtresës Wl si hapësira e kërkimit, mund të mostrojmë me 

probabilitet proporcional me 

g(Wl) = 1 – (1 – f(Wlal-1)K)L  

që është funksion monoton i aktivizimit të nyjes. Kështu, 

mund t’i integrojmë natyrshëm dropout-at adaptivë me 

hashing. Përgjithësisht, thjesht po e zgjedhim një formë 

specifike të dropout-ave adaptivë, që çon në mostrim efikas 

në kohë sub-lineare me numrin e neuroneve (apo nyjeve). 

RRJEDHIM 1. Dropout-at Adaptivë janë Efikasë. 

Ekziston një familje efikase e shpërndarjeve mostruese për 

dropout-at adaptivë, ku kosto e mostrimit dhe e përditësimit 

është sub-lineare në numrin e nyjeve. Në veçanti, mund ta 

konstruktojmë një skemë efikase të mostrimit e tillë që për 

çfarëdo dy nyje i dhe j, në cilëndo shtresë të dhënë l, 

probabiliteti i zgjedhjes së nyjes i është më i madh se 

probabiliteti i zgjedhjes së nyjes j atëherë dhe vetëm atëherë 

kur aktivizimi aktual i nyjes i është më i lartë se sa ai i j. 

VËRTETIM. Meqë funksionet asimetrike LSH [38, 42, 41] 

kanë probabilitet të ndeshjes p që është funksion monoton i 

produktit të brendshëm, ai është edhe funksion monoton i 

aktivizimit të neuronit. Të gjitha funksionet e aktivizimit 

përfshirë sigmoidin [11], tanh [22] dhe ReLU [14] janë 

funksione monotone të produkteve të brendshme. Prandaj, 

rrjedhim vlen sepse (1 – pK )L është monoton sipas p-së. 

Mandej, monotonia shkon në të dy drejtimet meqë ekziston 

funksioni invers dhe është po ashtu monoton. □ 

 

5.3 Back-propagation (propagimi 

teprapa) i bazuar në hashing 

 

Siç u argumentua, qasja jonë është e thjeshtë. Përdorim 

funksione hash të rastësuara për të ndërtuar tabela hash nga 

nyjet në secilën shtresë të fshehur. I mostrojmë nyjet nga 

tabela hash me probabilitet proporcional me aktivitimin e 

nyjes në kohë sub-lineare. Pastaj bëjmë propagim tepara dhe 

teprapa vetëm në nyjet aktive të marra nga tabelat hash. Më 

vonë i përditësojmë tabelat hash për t’i riorganizuar vetëm 

peshat e modifikuara. 

Figura 2 e ilustron një rrjet neural shembull me dy shtresa 

të fshehura, pesë nyje hyrëse dhe dy nyje dalëse. Tabelat 

hash ndërtohen për secilën shtresë të fshehur, ku lidhjet e 

peshuara për secilën nyje hash-ohen për ta vendosur nyjen 

në bucket-in e vet përkatës. Krijimi i tabelave hash për t’i 

vendosur të gjithë parametrat fillestarë është operacion që 

Figura 2: Paraqitje vizuale (pamore) e një rrjeti neural 

duke përdorur randomized hashing (hashing të 

rastësuar). (1) Ndërtoji tabelat hash duke i hashuar 

peshat e secilës shtresë të fshehur (operacion, veprim 

që bëhet një herë). (2) Hashoje inputin (hyrjen) e 

shtresës duke e përdorur funksionin e hashit të 

rastësuar të shtresës. (3) Dërgoji query tabelës-ave 

hash të shtresës për setin aktiv AS. (4) Performoji 

(kryeji) forward dhe back-propagation (propagimin 

tepara dhe teprapa) vetëm në neuronet e setit aktiv. 

Neuronet e ngjyrosura plotësisht në shtresën e 

fshehur janë neuronet aktive. (5) Update-oji peshat e 

AS dhe tabelat hash duke i rihashuar peshat e update-

uara në lokacione të reja hash. 
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bëhet një herë që kërkon kosto lineare me numrin e 

parametrave. 

Gjatë një kalimi të propagimit tepara, input-i për shtresën 

e fshehur hash-ohet me funksionin e njëjtë hash që përdoret 

për ta ndërtuar tabelën hash të shtresës së fshehur. 

Fingerprinti (gjurma e gishtit) e input-it përdoret për t’i 

mbledhur nyjet e setin aktiv AS nga tabela hash. Tabela hash 

i përmban vetëm pointerët te nyjet në shtresën e fshehur. 

Pastaj, propagimi tepara kryhet vetëm në nyjet në setin aktiv 

AS. Nyjet tjera të shtresës së fshehur, që nuk janë pjesë e 

setit aktiv, injorohen dhe shkyçen automatikisht madje as pa 

i prekur fare. Gjatë kalimit të propagimit teprapa, seti aktiv 

ripërdoret për ta përcaktuar gradientin dhe për t’i 

përditësuar parametrat. I rehash-ojmë nyjet në secilën 

shtresë të fshehur për t’i llogaritur ndryshimet në rrjet gjatë 

trajnimit. 

 

Algoritmi 1 Deep Learning with Randomized Hashing 

// HFl – Hash Function (Funksioni Hash) i shtresës l 

// HTl – Hash Tables (Tabelat Hash) të shtresës l 

// ASl – Active Set (Seti Aktiv) i shtresës l 

// θlAS ∈ WlAS , blAS – parametrat e Setit Aktiv të Shtresës l 

Inicializoji rastësisht parametrat Wl , bl për çdo shtresë l 

HFl = constructHashFunction(k, L) 

// konstruktojeFunksioninHash(k, L) 

HTl = constructHashTable(Wl, HFl) 

// konstruktojeTabelënHash(Wl, HFl) 

while not stopping criteria do 

// gjersa nuk plotësohen kriteret ndalëse, bëji 

    for each training epoch do 

    // për secilën epokë të trajnimit bëji 

        // Forward Propagation (Propagimi Tepara) 

        for layer l = 1 . . . N do // për shtresa l = 1...N bëji 

            fingerprintl = HFl (al) 

            // gjurma_e_gishtitl = FunksioniHashl (al)       

            ASl = collectActiveSet(HTl , fingerprintl ) 

      // mbledheSetinAktiv(TabelaHashl, gjurma_e_gishtitl ) 

            for each node i in ASl do 

                ail
+1 = f(Wil ail + bil ) 

            end for 

        end for 

        // Backpropagation (propagimi teprapa) 

        for layer l = 1 . . . N do  

            ΔJ(θlAS) = computeGradient(θlAS, ASl) 

            θlAS = updateParameters(θlAS, ΔJ(θlAS)) 

        end for 

        for each Layer l -> updateHashTables(HFl, HTl, θl) 

    end for 

end while 

 

Në detale, funksioni hash për secilën shtresë të fshehur 

përbëhet nga K funksione të rastësuara hash. E përdorim 

shenjën e një projeksioni asimetrik të rastësishëm të 

transformuar (shih [42] për detale) për t’i gjeneruar K bitët 

për secilin vektor të shënimeve. K bitët ruhen bashkë në 

mënyrë efikase si integer (numër i plotë), duke e formuar një 

fingerprint (gjurmë gishti) për vektorin e shënimeve. E 

krijojmë një tabelë hash prej 2K bucket-ave, por i mbajmë 

vetëm bucket-at joboshë për ta minimizuar footprint-in 

(gjurmën) e memorjes (ngjashëm me hash-map-at në Java). 

Secili bucket i ruan pointerët te nyjet, fingerprintat e të cilëve 

përputhen me id-në e bucket-it në vend të vetë nyjes. Në 

figurën 2, e treguam vetëm një tabelë hash, të cilës me gjasë 

do t’i mungojnë nyje të vlefshme në praktikë. Në 

implementimin tonë, i gjenerojmë L tabela hash për secilën 

shtresë të fshehur, dhe secila tabelë hash e ka një grup të 

pavarur të K projeksioneve të rastësishme. Seti ynë final 

aktiv nga këto L tabela hash është unioni i bucket-ave të 

zgjedhur nga secila tabelë hash. Për secilën shtresë, i kemi L 

tabela hash. Efektivisht, i kemi dy parametra të 

rregullueshëm, K bitë dhe L tabela për ta kontrolluar 

madhësinë dhe precizitetin e fingerprintit, që domethënë se 

nyjet në një buket kanë më shumë gjasa të gjenerojnë vlera 

më të larta të aktivizimit për një input të dhënë. L tabelat e 

rrisin probabilitetin e gjetjes së nyjeve të dobishme që huqen 

për shkak të rastësisë në funksionet hash. 

 

5.4 Query dhe përditësimet efikase 

Algoritmi ynë varet në mënyrë kritike nga efikasiteti i 

procedurës për query dhe përditësim. Tabela hash është 

njëra nga strukturat më efikase të shënimeve, prandaj kjo 

nuk është sfidë e vështirë. Query-imi i një tabele të vetme 

hash është operacion me kohë konstante kur madhësia e 

bucket-it është e vogël. Madhësia e bucket-it mund të 

kontrollohet nga K dhe duke e nën-mostruar bucket-in. 

Gjithmonë është mundësia e bucket-ave të ngjeshur për 

shkak të rastësisë së keqe apo për shkak të tepër afër-

duplikateve në shënime. Këta bucket-a të ngjeshur nuk janë 

shumë informues dhe mund të injorohen apo të nën-

mostrohen pa problem. 

Kurrë nuk na duhet t’i ruajmë peshat në tabela hash. Në 

vend të kësaj, i ruajmë vetëm referencat në vektorët pesha, 

që i bën tabelat hash entitet shumë të lehtë. Mandej, e 

zvogëlojmë numrin e tabelave të ndryshme të kërkuara hash 

duke përdorur multi-probe LSH (me shumë shqyrtime). 

Përditësimi i vektorit të peshave wi, i asociuar me një nyje 

i mund të kërkojë ndryshim të lokacionit të wi, në tabelën 

hash, nëse përditësimet çojnë në një ndryshim në vlerën 

hash. Me strukturën e shënimeve tabelë hash, update-i nuk 

është çështje kur bucket-at janë të rrallë. Update-imi i një 

peshe e kërkon vetëm një insertim dhe një fshirje në bucket-

at përkatës. Ka një mori zgjedhjesh për strukturë të 

shënimeve efikase për insertim e fshirje për bucket-at. Në 

teori, madje edhe nëse bucket-at nuk janë të rrallë, mund ta 

përdorim një red-black-tree (pemë kuq-e-zi) [7] për të 

siguruar se edhe kostoja e insertimit edhe e fshirjes është 

logaritmike në madhësinë e bucket-it. Mirëpo, përdorja e 

vargjeve (arrays) të thjeshta kur bucket-at janë të rrallë është 

e preferuar sepse ato janë të lehta për paralelizim. Te vargjet 

insertimi është O(1) dhe fshirja është O(b), ku b është 

madhësia e bucket-ave. Kontrollimi i madhësisë së b mund të 

arrihet lehtë duke e nën-mostruar bucket-in. Meqë i krijojmë 

L tabela hash të pavarura, madje edhe për L mjaft të madhe, 

procesi është goxha i fuqishëm ndaj përafrimeve të arritura 

lehtë. Më tutje e zvogëlojmë madhësinë e L duke e përdorur 

multi-probing (shqyrtimin disa herë) [26]. Multi-probe me 

funksion hash binar është goxha i thjeshtë. Vetëm duhet t’i 

ndërrojmë rastësisht disa bita të hash-it K-bitësh për të 

gjeneruar më shumë adresa. 

Ka një mori zgjedhjesh të tjera që mund ta bëjnë hashing-

un dukshëm më të shpejtë, siç është cheap re-ranking [37]. 

Shih [30], ku autorët tregojnë rreth 500x zvogëlim në 

llogaritje për kërkim të imazhit duke inkorporuar zgjedhje të 

ndryshme algoritmike dhe të sistemeve. 
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5.5. Kostoja e përgjithshme 

Në secilën shtresë, gjatë secilit përditësim (update) të 

Uljes Stohastike të Gradientit (SGD), i llogarisim K × L hash-

e të inputit, i shqyrtojmë rreth 10L bucket-a dhe e marrim 

unionin e tyre. Në eksperimentet tona, e përdorim K = 6 dhe 

L = 5, dmth. vetëm 30 llogaritje hash. Ka shumë teknika për 

ta zvogëluar tutje këtë kosto të hashing-ut [1, 23, 39, 40, 36]. 

I shqyrtojmë rreth 10 bucket-a në secilën nga tabelat hash 

për t’i marrë 5% të nyjeve aktive, duke çuar në union të 50 

bucket-ave në total. Procesi na e jep setin aktiv AS të nyjeve, 

që zakonisht është dukshëm më i vogël kur krahasohet me 

numrin e nyjeve n. Gjatë SGD-së, i përditësojmë të gjitha 

peshat në AS bashkë me tabelën hash. Përgjithësisht, kostoja 

është e rendit të numrit të nyjeve në AS, që në eksperimentet 

tona tregon se mund të shkojë ulët deri në 5%. Për 1000 nyje 

në shtresë, duhet t’i përditësojmë vetëm rreth 10-50 nyje. 

Kostoja bllokuese janë llogaritjet e aktivizimeve (produktet e 

brendshme aktuale) të këtyre nyjeve në AS e cila për secilën 

nyje është rreth 1000 shumëzime me pikë lëvizëse secila. 

Përfitimet do të jenë edhe më të dukshme për rrjete më të 

mëdha. 

 

5.6. Bonus: Përditësimet e rralla mund 

të paralelizohen 

Siç u përmend, na duhet t’i përditësojmë vetëm setin e 

peshave të asociuar me nyjet në setin aktiv AS. Nëse AS 

është shumë e rrallë, atëherë ka pak gjasa që shumë 

përditësime SGD do ta mbishkruajnë setin e njëjtë të 

peshave. Intuitivisht, duke supozuar rastësi të mjaftueshme 

në vektorin e shënimeve, do ta kemi një set të vogël aktiv AS 

të zgjedhur rastësisht ndërmjet të gjitha nyjeve. Ka pak gjasa 

që shumë sete aktive të vektorëve të shënimeve të zgjedhur 

rastësisht do të kenë mbivendosje të dukshme. Mbivendosjet 

e vogla përfshijnë më pak konflikte gjatë përditësimit. Më 

pak konflikte gjatë përditësimit është terren ideal ku 

përditësimet SGD mund të paralelizohen pa ndonjë 

mbingarkesë. Në fakt, ishte edhe teorikisht edhe 

eksperimentalisht se përditësimet e rastësishme dhe të rralla 

SGD mund të paralelizohen pa komprometuar me 

konvergjencën [32]. Përditësimet paralele SGD është njëri 

nga sfidat urgjente në sistemet e deep learning me shkallë të 

madhe [5]. Vanilla SGD për rrjetet e thella është sekuenciale, 

dhe përditësimet paralele çojnë në konvergjencë të dobët për 

shkak të mbishkrimeve të dukshme. Rezultatet 

eksperimentale, në Seksionin 6.3, i përkrahin këto fenomene 

të njohura. Duke e eksploatuar këtë veti unike, tregojmë 

shkallëzim afër-linear të algoritmit tonë me numër të rritur 

të procesorëve pa e lënduar konvergjencën. 

 

6. Evaluimet 

I dizajnojmë eksperimentet për t’iu përgjigjur gjashtë 

pyetjeve vijuese të rëndësishme: 

1. Sa shumë llogaritje mund të zvogëlojmë pa ndikuar në 

saktësinë e rrjetit vanilla? 

2. Sa efektiv është adaptive sampling (mostrimi 

përshtatës) krahasuar me një mostrim të rastësishëm 

të nyjeve? 

3. Si krahasohet një hashing i përafërt me qasjet e 

shtrenjta por të sakta të dropout-ave adaptivë [3] dhe 

Winner-Takes-all [27, 28] në terma të saktësisë? Në 

veçanti, a po punon hashing-u siç synohet? 

4. Si ndikohet konvergjenca e rrjetit nga numri i rritur i 

procesorëve gjersa kryejmë përditësime paralele SGD 

duke e përdorur qasjen tonë? 

5. A është i nevojshëm përditësimi i rrallë? A ka ndonjë 

dëmtim në performansë, nëse bëjmë përditësime të 

dendura vanilla paralelisht? 

6. Sa është zvogëlimi i kohës së trajnimit në orën e murit, 

si funksion i numrit të rritur të procesorëve? 

Për evaluim, i kemi implementuar pesë qasjet vijuese për 

krahasim dhe kontrastim: 

 Standarde (NN): Rrjet neural i lidhur plotësisht 

 Dropout (VD) [44]: Rrjet neural që i shkyç nyjet e një 

shtrese të fshehur duke përdorur prag të fiksuar të 

probabilitetit 

 Adaptive Dropout (AD) [3]: Rrjet neural që i shkyç 

nyjet e një shtrese të fshehur duke e përdorur një prag 

të probabilitetit bazuar në produktin e brendshëm të 

peshave dhe inputit të nyjes. 

 Winner Take All (WTA) [27, 28]: Rrjet neural që i 

radhit aktivizimet e një shtrese të fshehur dhe i zgjedh 

k% aktivizimet më të mëdha 

 Randomized Hashing (LSH): Rrjet neural që i zgjedh 

nyjet duke përdorur hashing të rastësuar. Një prag i 

ashpër e kufizon setin e nyjeve aktive në rrallësi k% 

 

6.1 Dataset-et 

Për ta testuar implementimin e rrjetit tonë neural, i 

përdorëm katër datasete të disponueshëm publikisht – 

MNIST8M [25], NORB [21], CONVEX dhe RECTANGLES 

[20]. Statistikat e këtyre dataseteve janë përmbledhur në 

Tabelën 3. Datasetet MNIST8M, CONVEX dhe 

RECTANGLES përmbajnë imazhe 28x28, duke formuar 

vektorë të veçorive 784-dimensionalë. Tasku, detyra e 

MNIST8M është ta klasifikojë korrektësisht secilën shifër të 

shkruar me dorë në imazh. Ajo nxirret duke aplikuar 

deformime dhe translacione (zhvendosje) të rastësishme në 

datasetin MNIST. Objektivi i datasetit CONVEX është ta 

identifikojë se a ekziston një regjion i vetëm konveks në 

imazh. Qëllimi për datasetin RECTANGLES është të bëjë 

dallim ndërmjet drejtkëndëshve të lartë e të gjerë të vendosur 

mbi një imazh bardh-e-zi në sfond. Dataseti NORB [21] 

përmban imazhe të 50 lodrave, që iu përkasin 5 kategorive 

nën kushte të ndryshme të ndriçimit dhe kënde të ndryshme 

të kamerave. Secila pikë e shënimit është çift stereo i 

imazheve 96x96. E rimadhësojmë imazhin nga 96x96 në 

32x32 dhe i lidhim çiftet e imazheve bashkë për ta formuar 

një vektor të veçorive 2048-dimensional. 

 

 

Dataseti Madhësia e trajnimit Madhësia e testit 

MNIST8M 8,100,000 10,000 

NORB 24,300 24,300 

Convex 8,000 50,000 

Rectangles 12,000 50,000 

 

Figura 3: Dataseti – Trajnimi + Madhësia e Testit 
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6.2 Qëndrueshmëria ekologjike 

6.2.1 Konfigurimi eksperimental 

Të gjitha eksperimentet për qasjen tonë dhe teknikat tjera 

u bënë në një makinë 6-bërthamëshe Intel i7-3930K me 16 

GB memorje. Qasja jonë e përdor uljen stohastike të 

gradientit me Momentum dhe Adagrad [9]. Meqë qasja jonë e 

zgjedh në mënyrë unike një set aktiv të nyjeve për secilën 

shtresë të fshehur, ne u fokusuam në qasje të bazuar në CPU 

për ta thjeshësuar kombinimin e hashing-ut të rastësuar me 

rrjete neurale. Funksioni i aktivizimit ReLU është përdorur 

për të gjitha metodat. Norma e mësimit për secilën qasje 

është caktuar duke përdorur kërkim standard në grid dhe 

ishte e ranguar ndërmjet 10-2 dhe 10-4. Parametrat për 

tabelat hash të rastësuara ishin K = 6 bitë dhe L = 5 tabela 

me multi-probe LSH [26] duke e krijuar një seri të 

shqyrimeve (probes) në secilën nga tabelat hash. Ndalemi 

herët nëse gjejmë se kemi mostra të mjaft nyjeve madje para 

se t’i shterojmë të gjithë bucket-at. Meqë i evaluojmë të gjitha 

nivelet e selektimit, për ta rritur përqindjen e nyjeve të marra 

e rrisim numrin e shqyrtimeve në bucket-a. Për 

eksperimentet, e përdorim një prag të fiksuar për t’ia vënë 

kapakun numrit të nyjeve aktive të zgjedhura nga tabelat 

hash për të garantuar se sasia e llogaritjes është brenda një 

niveli të caktuar. 

 

6.2.2 Efekti i niveleve të llogaritjes 

Figurat 4, 5 e tregojnë saktësinë e secilës metodë në rrjetet 

neurale me 2 (Paneli i Sipërm) dhe 3 (Paneli i Poshtëm) 

shtresa të fshehura me përqindje të nyjeve aktive që rangojnë 

nga [0.05, 0.10, 0.25, 0.5, 0.75, 0.9]. Rrjeti standard neural 

është baseline-i ynë standard në këto eksperimente dhe është 

shenjuar (markuar) me një vijë të zezë me viza. Secila shtresë 

e fshehur i përmban 1000 nyje. Boshti-x e paraqet përqindjen 

mesatare të nyjeve aktive për epokë të përzgjedhur nga secila 

teknikë. Qasja jonë i kryen vetëm hapat e propagimit tepara 

dhe teprapa në nyjet e përzgjedhura në secilën shtresë të 

fshehur. Teknikat tjera baseline përveç Dropout (VD) e 

kryejnë hapin e propagimit tepara për secilën nyje së pari për 

t’i llogaritur të gjitha aktivizimet, para se të caktohen 

aktivizimet e nyjeve në zero bazuar në algoritmin 

korrespondues. Kështu VD dhe qasja jonë kërkojnë numër më 

të vogël të shumëzimeve krahasuar me një procedurë 

standarde të trajnimit të rrjetit neural. 

Figura 4 dhe 5 e përmbledh saktësinë e qasjeve të 

ndryshme në nivele të ndryshme të llogaritjes. Nga figurat, 

konkludojmë si në vijim. 

 Subjektet janë konsistente përgjatë tërë dataset-ave 

dhe arkitekturave me thellësi të ndryshme. 

 Metoda jonë (LSH) e jep saktësinë më të mirë të 

përgjithshme me numrin më të vogël të nyjeve aktive. 

Fakti se metoda jonë përafruese është madje pak më e 

mirë se WTA dhe dropout-at adaprivë nuk është 

befasues, meqë që moti dihet se një sasi e vogël e 

zhurmës së rastësishme çon në përgjithësim më të 

mirë. Për shembuj, shihni [44]. 

 Gjersa numri i nyjeve aktive zvogëlohet nga 90% në 

5%, LSH e përjeton rënien më të vogël në performansë 

dhe paqëndrueshmëri më të vogël të performansës. 

 VD e përjeton rënien më të madhe në performansë kur 

zvogëlohet numri i nyjeve aktive nga 50% në 5%. 

 Gjersa numri i shtresave të fshehura rritet në rrjet, 

rënia e performansës për VD bëhet më e rrëpirët. 

 WTA performoi më mirë se sa VD kur përqindja e 

nyjeve aktive ishte më pak se 50% 

 Numri i shumëzimeve është shumëfish konstant i 

përqindjes së nyjeve aktive në një shtresë të fshehur. 

Parametrat, alfa dhe beta e përcaktojnë se sa nyje 

mbahen aktive. Ne përdorëm alfa α = 1.0 dhe beta β = 

[-1.5, -1.0, 0, 1.0, 3.5] për eksperimentet tona. Modeli 

ynë divergjonte kur numri i nyjeve aktive binte nën 

25%, kështu që nuk kemi shënime për Adaptive 

Dropout në 5% dhe 10%. 

 Performansa për secilën metodë stabilizohet, gjersa 

niveli i llogaritjeve i afrohet 100%-shit. 

Ulja e kostos së llogaritjes për ekzekutimin e rrjeteve 

neurale duke ekzekutuar më pak operacione e zvogëlon 

konsumimin e energjisë dhe nxehtësinë e prodhuar nga 

procesori. Mirëpo, rrjetet e mëdha neurale ofrojnë saktësi më 

të mirë dhe zvogëlimi arbitrar i sasisë së llogaritjes e lëndon 

performansën. Eksperimentet tona tregojnë se metoda jonë 

(LSH) performon mirë në nivele të ulëta të llogaritjes, duke e 

ofruar më të mirën e të dy botëve—performansa e lartë dhe 

llogaritja e ulët procesorike. Kjo qasje është ideale për 

telefonët mobilë, që kanë thermal power design (TPD, dizajn 

termal të energjisë) prej 3-4 Watt-ësh, meqë zvogëlimi i 

ngarkesës së procesorit përkthehet direkt në jetë më të gjatë 

të baterisë. 

 

6.3 Shkallëzueshmëria 

6.3.1 Konfigurimi eksperimental 

Tani i tregojmë eksperimentet për ta demonstruar 

shkallëzueshmërinë e qasjes sonë në ambiente të llogaritjes 

me shkallë-të-madhe, të shpërndara. Specifikisht, po 

testojmë nëse qasja jonë e mban saktësinë dhe e përmirëson 

kohën e trajnimit, gjersa e rrisim numrin e procesorëve. E 

përdorim uljen stohastike asinkronike të gradientit me 

momentum dhe adagrad [9, 32]. Implementimi ynë e 

ekzekuton modelin e njëjtë, me inicializime të ngjashme, në 

shumë shembuj trajnues njëkohësisht. Gradienti aplikohet 

pa sinkronizim apo lock-a (bllokime) për ta maksimizuar 

performansën. Të gjitha eksperimentet i ekzekutojmë në një 

makinë Intel Xeon ES-2697 me 56 bërthama dhe 256 GB 

memorje. Aktivizimi ReLU është përdorur për të gjitha 

modelet, dhe norma e mësimit rangonte ndërmjet 10-2 dhe 

10-3. 

 

 

6.3.2 Rezultatet me numra të ndryshëm të 

procesorëve 

Figura 6 tregon se si performon metoda jonë me ulje 

stohastike asinkronike të gradientit (ASGD) duke i përdorur 

vetëm 5% të neuroneve të një rrjeti neural me madhësi të 

plotë. Rrjeti neural i ka tri shtresa të fshehura, dhe secila 

shtresë e fshehur i përmban 1000 neurone. Boshti-x e paraqet 

numrin e epokave të kryera, dhe boshti-y e tregon saktësinë 

e testit për epokën e dhënë. E krahasojmë se si konvergjon 

modeli ynë me shumë procesorë që punojnë njëkohësisht. 

Meqë implementimi ynë ASGD nuk përdor lock-a (bllokime), 

ai varet nga rrallësia e gradientit për të siguruar se modeli 

konvergjon dhe performon mirë [32]. Nga eksperimentet 
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tona, e shohim se metoda jonë konvergjon në një normë të 

ngjashme dhe e siguron saktësinë e njëjtë pavarësisht numrit 

të procesorëve që e ekzekutojnë ASGD-në. 

Figura 8 e ilustron se si metoda jonë shkallëzohet me 

shumë procesorë. Rrallësia inherente (e përbrendësuar) e 

qasjes sonë të hashingut të rastësuar e zvogëlon numrin e 

update-ave të njëkohshëm dhe lejon më shumë modele 

asinkronike pa ndonjë ndëshkim në performansë. E tregojmë 

rënien përkatëse në kohën e llogaritjes të orës së murit për 

epokë gjersa shtohen më shumë procesorë. Arrijmë afërsisht 

përshpejtim 31x gjersa e ekzekutojmë ASGD-në me 56 

thread-a (procese, ‘fije’ paralele). 

 

6.3.3. Krahasimi i performansës së ASGD me 

Rrjet Standard Neural 

Figura 7 e krahason performansën e qasjes sonë LSH ndaj 

një rrjeti standard neural (STD) kur ekzekutohet ASGD me 

56-bërthama. Kemi përdorur rrjet standard me një mini-

batch të madhësisë 32. Qartë e tej-performojmë rrjetin 

standard për të gjithë dataset-at tonë eksperimentalë. 

Mirëpo, meqë ka një numër të madh të procesorëve që 

aplikojnë gradientë në parametra, ata gradientë 

mbishkruhen vazhdimisht, duke e penguar ASGD-në të 

konvergjojë në një minimum optimal lokal. Qasja jonë e 

prodhon një gradient rezervë që i zvogëlon konfliktet 

ndërmjet procesorëve të ndryshëm, gjersa mban mjaft node-

a të vlefshëm për ASGD-në të përparojë kah minimumi lokal 

në mënyrë efikase. 

Nga Figurat 6, 7 dhe 8, konkludojmë si në vijim. 

1. Update-at (përmirësimet) e gradientit janë goxha të 

rralla me 5% LSH dhe ekzekutimi i update-ave të 

shumëfishtë të ASGD paralelisht nuk ndikon në 

normën e konvergjencës së qasjes sonë të bazuar në 

hashing. Madje edhe kur ekzekutohen 56 bërthama 

paralelisht, konvergjenca është e padallueshme nga 

update-i sekuencial (1 bërthamë) në të katër dataset-

at. 

2. Nëse në vend të kësaj bëjmë vanilla SGD paralelisht, 

atëherë konvergjenca afektohet. Konvergjenca në 

përgjithësi është më e ngadalshme në krahasim me 

LSH-në 5%she të rrallë. Kjo konvergjencë e 

ngadalshme ndodh për shkak të update-ave të dendur 

që çojnë në mbishkrime. Paralelizimi i update-ave të 

dendur i afekton të katër dataset-at ndryshe. Për një 

dataset konveks, konvergjenca është shumë e dobët. 

3. Siç pritet, arrijmë zvogëlim pothuaj-perfekt në kohët e 

orës së murit me rritjen e numrit të procesorëve me 

LSH-5%. Vëreni, nëse ka tepër shumë mbishkrime, 

atëherë nevojiten mbishkrimet atomike, gjë që do të 

krijojë overhead (ngarkesë) shtesë dhe do ta lëndojë 

paralelizmin. Kështu, skalabiliteti (shkallëzu-

eshmëria) pothuaj-perfekte indikon (tregon) edhe më 

pak mbishkrime të gradientit. 

4. Në dataset-in më të madh – MNIST8M, koha e 

ekzekutimit për epokë për implementimin 1-

bërthamësh është 50,254 sekonda. Implementimi 56-

bërthamësh ekzekutohet për 1,637 sekonda. Meqë 

konvergjenca nuk afektohet, kjo përbën shpejtim 31x 

në procesin trajnues me 56 procesorë. 

5. E shohim se fitimet e paralelizmit bëhen flat (të 

rrafshta) me dataset-at Convex dhe Rectangle, 

sidomos gjatë përdorimit të një numri të madh të 

procesorëve. Ky shkallëzim i dobët ndodh sepse dy 

dataset-at kanë më pak shembuj trajnues dhe kështu 

ka më pak punë paralele për një numër të madh të 

procesorëve, sidomos kur punohet me 56 bërthama. 

Nuk shohim sjellje të tilla me MNIST8M që i ka rreth 

8 milion shembuj trajnues. 

 

 

 

 

Figura 4: Saktësia e klasifikimit nën nivele të ndryshme të node-ave aktivë me rrjete në datasetet MNIST (i pari), 

NORB (i dyti), Convex (i treti) dhe Recangle (i katërti). Rrjeti neural standard (vija e zezë me viza) është saktësia 

jonë baseline. Mund ta shohim qartë se adaptive sampling (mostrimi përshtatës) me hashing (LSH) është 

dukshëm më efektiv se sa random sampling (mostrimi rastësor) (VD). 1. Panelat e sipërm: 2 shtresa të fshehura. 

1. Panelat e poshtëm: 3 shtresa të fshehura. 
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6. DISKUTIME 

 

Machine learning me hapësirë të madhe të parametrave 

po bëhet fenomen i zakonshëm. SGD mbetet algoritmi më 

premtues për optimizim për shkak të efektivitetit dhe 

thjeshtësisë së vet. SGD që update nga një pikë e vetme e 

shënimit ka pak gjasa ta ndryshojë tërë hapësirën 

parametrike në masë të konsiderueshme. Secili iterim SGD 

pritet ta ndryshojë vetëm një grup të vogël (grupin aktiv) të 

parametrave, varësisht nga mostra aktuale. Ky update i 

rrallë ndodh sepse nuk ka mjaft informacion në një data point 

(pikë të shënimit). Mirëpo, identifikimi i atij grupi të vogël të 

parametrave aktivë është problem i kërkimit, që zakonisht 

kërkon llogaritje në nivel të parametrave. Mund ta 

shfrytëzojmë literaturën e pasur në procesimin e përafërt të 

query-ve për ta gjetur këtë grup aktiv të parametrave në 

mënyrë efikase. Natyrisht, grupi aktiv i përafërt e përmban 

një sasi të vogël të zhurmës së rastit, që shpesh është e mirë 

për përgjithësim. Rrallësia dhe rastësia e avancojnë 

paralelizmin e shënimeve sepse update-at e rrallë dhe të 

rastit të SGD kanë pak gjasa ta mbishkruajnë njëri-tjetrin. 

Procesimi i përafërt i query-ve tashmë mbështetet në 

dekada të hulumtimit nga komuniteti i sistemeve dhe i 

bazave të shënimeve, që e bën algoritmin të shkallëzueshëm 

ndaj një morie sistemesh të shpërndara. Kështu, mund të 

harrojmë për sfidat e sistemeve duke e riformuluar problemin 

e procesimit të query-ve dhe duke i shfrytëzuar idetë dhe 

implementimin nga një literaturë shumë e pasur. E kemi 

demonstruar një evidencë konkrete duke treguar se si mund 

të shkallëzohen rrjetet e thella. Besojmë se një integrim i tillë 

i rrallësisë me procesim të përafërt të query-ve, që tanimë 

është efikas nëpër sisteme të ndryshme, është e ardhmja e 

machine learning në shkallë të madhe. 

 

 

 

 

Figura 5: Saktësia e klasifikimit nën nivele të ndryshme të node-ave aktivë me rrjetet në datasetet MNIST (i 

pari), NORB (i dyti), Convex (i treti) dhe Rectangles (i katërti). Rrjeti standard neural (vija e zezë me viza) është 

saktësia jonë baseline. WTA dhe AD (vija e kuqe me viza + e verdhë) e performojnë sasinë e njëjtë të llogaritjes 

si rrjeti neural standard. Këto teknika zgjedhin node-a me aktivizime të larta, pas llogaritjeve të plota, për të 

arritur saktësi më të mirë. E krahasojmë qasjen tonë LSH për të përcaktuar se a arrin algoritmi ynë i rastësuar 

performansë të krahasueshme gjersa zvogëlohet sasia totale e llogaritjes. Nuk kemi shënime për adaptive 

dropout në nivelet e llogaritjes 5% dhe 10% sepse ato modele divergjonin kur numri i node-ave aktivë binte nën 

25%. 1. Panelat e sipërm: 2 shtresa të fshehura. 1. Panelat e poshtëm: 3 shtresa të fshehura. 

 

Figura 6: Konvergjenca e qasjes sonë me hashing të rastësuar (LSH-5%) ndaj disa epokave të trajnimit duke 

përdorur gradient stohastik asinkronik me 1, 8, 56 thread-a. E përdorëm një rrjet (me tri shtresa të fshehura) në 

datasetat MNIST (i pari), NORB (i dyti), Convex (i treti) dhe Rectangles (i katërti). Vetëm 5% e llogaritjes 

standarde të rrjetit u performua në këtë eksperiment. 
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8. KONKLUZIONI DHE PUNA NË TË 

ARDHMEN 

Qasja jonë e hashing-ut të rastësuar është dizajnuar që ta 

minimizojë sasinë e llogaritjeve që nevojitet për ta trajnuar 

një rrjet neural në mënyrë efikase. Trajnimi i rrjeteve 

neurale kërkon sasi të konsiderueshme të resurseve dhe 

kohës llogaritëse, duke e kufizuar shkallëzueshmërinë e 

rrjeteve neurale dhe qëndrueshmërinë e tyre në pajisje të 

integruara, me harxhime të vogla. Rezu ltatet tona tregojnë 

se qasja jonë performon më mirë se sa metodat tjera kur 

përdoren vetëm 5% të node-ave e ekzekutuar në rrjet neural 

standard. Implikimi (rrjedhimi) është se rrjetet neurale që e 

përdorin qasjen tonë mund të ekzekutohen në pajisje mobile 

me jetë më të gjatë të baterisë gjersa ruhet performansa. Po 

ashtu tregojmë se për shkak të rrallësisë së inherente (të 

përbrendësuar) qasja jonë shkallëzohet pothuaj-linearisht 

me ulje stohastike asinkronike të gradientit që ekzekutohet 

me shumë procesorë. 

Puna jonë në të ardhmen është të optimizohet qasja jonë 

për procesorë të ndryshëm mobilë. Kemi shumë opsione për 

të zgjedhur duke i përfshirë platformat Nvidia Tegra dhe 

Qualcomm Snapdragon. Së fundi, Movidios i lansoi planet për 

një procesor të specializuar për deep learning të quajtur 

Myriad 2 VPU (visual processing unit – njësi e procesimit 

pamor) [4]. Procesori i kombinon aspektet më të mira të GPU-

ve, DSP-ve dhe CPU-ve për t’i prodhuar 150 GFLOP-a dhe 

duke përdorur rrymë rreth 1 W. Planifikojmë t’i shfrytëzojmë 

arkitekturat e ndryshme të platformave për të arritur 

efikasitet më të madh me qasjen tonë të hashingut të 

rastësuar. 
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