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Pjesa I: Bazat e Machine Learning 
 

Kapitulli 1: Peisazhi i Machine Learning 
 

1. Si do ta definoje Machine Learning? 

2. A mund t'i numërosh katër lloje të problemeve ku shkëlqen ai? 

3. Çka është labeled training set (seti i etiketuar i trajnimit)? 

4. Cilat janë dy punët më të shpeshta të mbikqyrura? 

5. A mund t'i numëroni katër punë të zakonshme të pambikqyrura? 

6. Çfarë lloji të algoritmit Machine Learning do të përdornit për ta lejuar një robot të 

ecë në terrene të ndryshme të panjohura? 

7. Çfarë lloj algoritmi do të përdornit për t'i segmentuar klientët tuaj në shumë grupe? 

8. A do ta klasifikonit problemin e detektimit të spam-it si problem të mësimit të 

mbikqyrur apo si problem të mësimit të pambikqyrur? 

9. Çka është sistemi online i mësimit? 

10. Çka është mësimi out-of-core? 

11. Çfarë lloji i algoritmit të mësimit mbështetet në matje të ngjashmërisë për të bërë 

parashikime? 

12. Cili është dallimi ndërmjet një parametri të modelit dhe një hiperparametri të 

algoritmit të mësimit? 

13. Çka kërkojnë algoritmet e mësimit të bazuara në modele? Cila është strategjia më e 

shpeshtë që e përdorin për të pasur sukses? Si bëjnë parashikime ato? 

14. A mund t'i numëroni katër nga sfidat kryesore në Machine Learning? 

15. Nëse modeli juaj performon shkëlqyeshëm në shënimet e trajnimit por përgjithëson 

dobët në instanca të reja, çka po ndodh? A mund t'i numëroni tri zgjidhje të 

mundshme? 

16. Çka është seti testues dhe pse do të donit ta përdornit atë? 

17. Çka është qëllimi i setit validues? 

18. Çka mund të shkojë keq nëse i akordoni hiperparametrat duke e përdorur setin 

testues? 

19. Çka është ndër-validimi dhe pse do ta preferonit ndaj setit validues? 
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Kapitulli 2: Projekt fillim-e-mbarim në Machine Learning 

 
Shih Jupyter notebooks të disponueshme te 

https://github.com/ageron/handson-ml 

 

Kapitulli 3: Klasifikimi 
 

Shih Jupyter notebooks të disponueshme te 

https://github.com/ageron/handson-ml 
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Kapitulli 4: Trajnimi i modeleve lineare 
 

1. Çfarë algoritmi të trajnimit me Regresion Linear mund të përdorni nëse keni set 

trajnues me miliona veçori? 

2. Supozojmë se veçoritë në setin tuaj trajnues kanë shkallë shumë të ndryshme. Çfarë 

algoritme mund të vuajnë nga kjo dhe si? Çka mund të bëni në lidhje me këtë? 

3. A mund të ngecë Ulja e Gradientit (Gradient Descent) në një minimum lokal kur 

trajnohet një model i Regresionit Logjistik? 

4. A çojnë të gjitha algoritmet e Uljes së Gradientit në modelin e njëjtë nëse i lejoni të 

ekzekutohen mjaft gjatë? 

5. Supozojmë se e përdorni Uljen Batch të Gradientit dhe e vizatoni gabimin e validimit 

në secilën epokë. Nëse e vëreni se gabimi i validimit shkon vazhdimisht lart, çka po 

duket se po ndodh? Si mund ta rregulloni këtë? 

6. A është ide e mirë të ndalet Ulja Mini-batch e Gradientit menjëherë kur gabimi i 

validimit shkon lart? 

7. Cili algoritëm i Uljes së Gradientit do ta arrijë afërsinë e zgjidhjes optimale më së 

shpejti? Cili do të konvergjojë vërtet? Si mund t'i bëni edhe të tjerët të konvergjojnë? 

8. Supozojmë se po përdorni Regresion Polinomial. I vizatoni lakoret e mësimit dhe e 

vëreni se ka zbraztësi të madhe ndërmjet gabimit të trajnimit dhe gabimit të 

validimit. Çka po ndodh? Cilat janë tri mënyrat për ta zgjidhur këtë? 

9. Supozojmë se po e përdorni Regresionin Ridge dhe e vëreni se gabimi i trajnimit dhe 

gabimi i validimit janë pothuajse të barabartë dhe mjaft të lartë. A do të thonit se 

modeli vuan nga biasi (shtrembërimi) i lartë apo nga varianca e lartë? A duhet ta 

rritni hiperparametrin e rregullimit α apo ta zvogëloni atë? 

10. Pse do të donit ta përdonit: 

• Regresionin Ridge në vend të Regresionit Linear? 

• Lasso-n në vend të Regresionit Ridge? 

• Rrjetin Elastik në vend të Lasso-s? 

11. Supozojmë se doni t'i klasifikoni fotot si brenda/jashtë dhe ditë/natë. A duhet t'i 

implementoni dy klasifikues me Regresion Logjistik apo një klasifikues me Regresion 

Softmax? 
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Kapitulli 5: Support Vector Machines (Makinat me Vektorë Mbështetës) 
 

1. Cila është ideja themeltare prapa Support Vector Machines? 

2. Çka është vektori mbështetës? 

3. Pse është me rëndësi të shkallëzohen të dhënat hyrëse kur përdoren SVM-të? 

4. A mundet një klasifikues SVM të japë poena dalës të konfidencës kur e klasifikon një 

instancë? Po gjasë? 

5. A duhet ta përdorni formën themelore apo duale të problemit SVM për ta trajnuar 

një model në një set trajnues me miliona instanca dhe qindra veçori? 

6. Të themi se e keni trajnuar një klasifikues SVM me një kernel RBF. Me sa duket po e 

nënpërshtat setin e trajnimit: a duhet ta rritni apo ta zvogëloni γ (gamma)? Po C-në? 

7. Si duhet t'i caktoni parametrat QP (H, f, A dhe b) për ta zgjidhur problemin linear 

klasifikues SVM me margjinë të butë duke përdorur zgjidhës off-the-shelf (të 

gatshëm) QP? 

 

Kapitulli 6: Pemët e vendimeve (Decision trees) 
 

1. Sa është thellësia e përafërt e një Peme të Vendimeve të trajnuar (pa kufizime) në 

një set trajnues me 1 milion instanca? 

2. A është papastërtia Gini e një nyjeje përgjithësisht më e vogël apo më e madhe se sa 

e të prindit të vet? A është përgjithësisht më e vogël/madhe, apo gjithmonë më e 

vogël/madhe? 

3. Nëse një Pemë e Vendimeve po e tejpërshtat setin trajnues, a është ide e mirë të 

provojmë ta zvogëlojmë max_depth? 

4. Nëse një Pemë e vendimeve po e nënpërshtat setin trajnues, a është ide e mirë të 

provojmë t'i shkallëzojmë veçoritë hyrëse? 

5. Nëse duhet një orë për ta trajnuar Pemën e Vendimeve në një set trajnues që i 

përmban 1 milion instanca, afërsisht sa kohë do të duhet për ta trajnuar Pemën e 

Vendimeve në set trajnues që i përmban 10 milion instanca? 

6. Nëse seti juaj trajnues i përmban 100,000 instanca a do ta shpejtojë trajnimin 

caktimi presort=True ? 
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Kapitulli 7: Ensemble Learning (Mësimi në Ansambël) dhe Random Forests (Pyjet e 

Rastësishme) 
 

1. Nëse i keni trajnuar pesë modele të ndryshme në shënimet saktësisht të njëjta 

trajnuese, dhe të gjitha arrijnë precizitet 95%, a ka shans të mund t'i kombinoni këto 

modele për të marrë rezultate më të mira? Nëse po, si? Nëse jo, pse? 

2. Cili është dallimi ndërmjet klasifikuesve me votim të fortë dhe të butë? 

3. A është e mundur të shpejtohet trajnimi i një ansambli bagging duke e shpërndarë 

atë nëpër shumë servera? Po ansamblet pasting, ansamblet boosting,  pyjet e 

rastësishme apo ansamblet stacking? 

4. Cili është benefiti nga vlerësimi out-of-bag? 

5. Çka i bën Extra-Trees (Pemët Shtesë) më të rastësishme se sa Pyjet e Rastësishme të 

rregullta? Si mund të ndihmojë kjo rastësi shtesë? A janë Pemët Shtesë më të 

ngadalshme apo më të shpejta se sa Pyjet e rregullta të Rastit? 

6. Nëse ansambli juaj AdaBoost e nënpërshtat setin trajnues, çfarë hiperparametra 

duhet të rregulloni dhe si? 

7. Nëse ansambli juaj i Gradient Boosting e tejpërshtat setin trajnues, a duhet ta rritni 

apo ta zvogëloni shkallën e mësimit? 
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Kapitulli 8: Zvogëlimi i dimensionalitetit 
 

1. Cilat janë motivimet kryesore për zvogëlimin e dimensionalitetit të një dataseti? Cilat 

janë disavantazhet kryesore? 

2. Çka është mallkimi i dimensionalitetit? 

3. Pasi të jetë zvogëluar dimensionaliteti i datasetit, a është e mundur të kthehet 

mbrapsht operacioni? Nëse po, si? Nëse jo, pse? 

4. A mund të përdoret PCA për ta zvogëluar dimensionalitetin e një dataseti tepër 

jolinear? 

5. Supozojmë se performoni PCA në një dataset 1,000-dimensional, duke e caktuar 

normën e shpjeguar të variancës në 95%. Sa dimensione do t'i ketë dataseti 

rezultues? 

6. Në çfarë raste do ta përdorni vanilla PCA, Incremental PCA (PCA rritëse), Randomized 

PCA (PCA të rastësuar), apo Kernel PCA? 

7. Si mund ta vlerësoni performansën e një algoritmi të zvogëlimit të dimensionalitetit 

në datasetin tuaj? 

8. A ka kuptim të bëhen një pas një dy algoritme të ndryshme të zvogëlimit të 

dimensionalitetit? 
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Pjesa II: Rrjetet Neurale dhe Deep Learning 
 

Kapitulli 9: Fillimi i mbarë me TensorFlow 
 

1. Cilat janë përfitimet kryesore të krijimit të një grafi të llogaritjes në vend se të 

ekzekutohen llogaritjet direkt? Cilat janë disavantazhet kryesore? 

2. A është formulimi 

a_val = a.eval(session=sess) 

ekuivalent me 

a_val = sess.run(a) 

3. A është formulimi 

a_val, b_val = a.eval(session=sess), b.eval(session=sess) 

ekuivalent me 

a_val, b_val = sess.run([a, b]) 

? 

4. A mund t'i ekzekutoni dy grafe në të njëjtin sesion? 

5. Nëse e krijoni një graf g që e përmban një variabël w, pastaj i nisni dy thread-a dhe e 

hapni një sesion në secilin thread, të dytë duke e përdorur grafin e njëjtë g, a do ta 

ketë secili sesion kopjen e vet të variablës w apo ajo do të jetë e përbashkët? 

6. Kur inicializohet variabla? Kur shkatërrohet ajo? 

7. Cili është dallimi ndërmjet placeholder-it dhe  variablës? 

8. Çka ndodh kur e ekzekutoni grafin për ta vlerësuar një operacion që varet nga një 

placeholder por nuk e pasoni vlerën e tij? Çka ndodh nëse operacioni nuk varet nga 

placeholderi? 

9. Kur e ekzekutoni një graf, a mund ta pasoni vlerën dalëse të çfarëdo operacioni, apo 

vetëm vlerën e placeholder-ave? 

10. Si ia caktoni një variable çfarëdo vlere që doni (gjatë fazës së ekzekutimit)? 

11. Sa herë i duhet reverse-mode autodiff-it ta përshkojë grafin ashtu që t'i llogarisë 

gradientët e funksionit të kostos në lidhje me 10 variabla? Po forward-mode 

autodiff-it? Po diferencimit simbolik? 
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Kapitulli 10: Hyrje në Rrjetet Neurale Artificiale 
 

1. Vizatoje një ANN duke i përdorur neuronet origjinale artificiale (si ato në Figurën 10-

3) që e llogarit A XOR B. Udhëzim: A XOR B = (A AND NOT B) OR (NOT A AND B). 

2. Pse është përgjithësisht e preferueshme të përdoret klasifikues me Regresion 

Logjistik në vend se Perceptron klasik (dmth. një shtresë të vetme të njësive lineare 

prag të trajnuara duke e përdorur algoritmin trajnues Perceptron)? Si mund ta 

rregulloni një Perceptron që ta bëni ekuivalent me një klasifikues me Regresion 

Logjistik? 

3. Pse funksioni logjistik i aktivizimit ishte përbërës kyç në trajnimin e MLP-ve 

(perceptronave shumë-shtresorë) të parë? 

4. Numëroni tri funksione të njohura të aktivizimit. A mund t'i vizatoni ato? 

5. Supozojmë se e keni një MLP të përbërë nga një shtresë hyrëse me 10 neurone 

passthrough (kalimtare), të ndjekur nga një shtresë e fshehur me 50 neurone 

artificiale, dhe në fund një shtresë dalëse me 3 neurone artificiale. Të gjitha 

neuronet artificiale e përdorin funksionin e aktivizimit ReLU. 

• Çfarë është trajta e matricës hyrëse X? 

• Po trajta e vektorit të beshave të shtresës së fshehur Wh dhe trajta e vektorit 

të tij të bias-it bh? 

• Cila është trajta e matricës dalëse të rrjetit Y? 

• Shkruaje ekuacionin që e llogarit matricën dalëse të rrjetit Y si funksion të X, 

Wh, bh, Wo dhe bo. 

6. Sa neurone të nevojiten në shtresën dalëse nëse dëshironi ta klasifikoni emailin në 

spam apo ham? Çfarë funksioni të aktivizimit duhet të përdorni në shtresën dalëse? 

Nëse në vend të kësaj dëshironi ta trajtoni MNIST-in, sa neurone ju nevojiten në 

shtresën dalëse, duke përdorur çfarë funksioni të aktivizimit? Përgjigjuni pyetjeve të 

njëjta për ta bërë rrjetin tuaj t'i parashikojë çmimet e banimit si në Kapitullin 2. 

7. Çka është backpropagation dhe si funksionon? Cili është dallimi ndërmjet 

backpropagation dhe reverse-mode autodiff? 

8. A mund t'i numëroni të gjithë hiperparametrat që mund t'i rregulloni në një MLP? 

Nëse MLP i tejpërshtat shënimet trajnuese, si mund t'i rregulloni këta 

hiperparametra për të provuar ta zgjidhni problemin? 
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Kapitulli 11: Trajnimi i Rrjeteve të Thella Neurale 
 

1. A është në rregull të inicializohen të gjitha peshat në vlerën e njëjtë përderisa ajo 

vlerë zgjedhet rastësisht duke përdorur inicializim He? 

2. A është në rregull të inicializohen termat e bias-it me 0? 

3. Numëroni tri përparësi të funksionit të aktivizimit ELU ndaj ReLU. 

4. Në cilat raste do të donit ta përdornit secilin nga funksionet vijuese të aktivizimit: 

ELU, leaky ReLU (dhe variantat e tij), ReLU, tanh, logjistik dhe softmax? 

5. Çka mund të ndodhë nëse e caktoni hiperparametrin e momentumit tepër afër 1-shit 

(p.sh. 0.99999) kur përdorni MomentumOptimizer? 

6. Numëroni tri mënyra si mund ta prodhoni një model të rralluar. 

7. A e ngadalëson dropout-i trajnimin? A e ngadalëson inferencën (dmth. bërjen e 

parashikimeve në instancat e reja)? 

 

 

Kapitulli 12: Shpërndarja e TensorFlow nëpër pajisje dhe servera 
 

1. Nëse kur e nis programin tënd në TensorFlow të del  

CUDA_ERROR_OUT_OF_MEMORY, çka pritet se po ndodh? Çka mund të bësh për 

këtë? 

2. Cili është dallimi ndërmjet pin-imit të operacionit në pajisje dhe vendosjes së 

operacionit në pajisje? 

3. Nëse po ekzekutoni instalim GPU-enabled të TensorFlow, dhe thjesht e përdorni 

placement-in (vendosjen) default, a do të vendosen të gjitha operacionet në GPU-në 

e parë? 

4. Nëse e pin-oni një variabël në "/gpu:0", a mund të përdoret ajo nga operacionet e 

vendosura në /gpu:1 ? Apo nga operacionet e vendosura në "/cpu:0"? Apo nga 

operacionet e pin-uara në pajisjet që ndodhen në serverë të tjerë? 

5. A mund të ekzekutohen paralelisht dy operacione të vendosura në pajisjen e njëjtë? 

6. Çka është varësia e kontrollit dhe kur do të dëshironit ta përdornit? 

7. Supozojmë se e trajnoni një DNN për disa ditë në një cluster TensorFlow, dhe 

menjëherë pasi të mbarojë programi juaj trajnues e kuptoni se keni harruar ta ruani 

modelin duke përdorur Saver. A ka humbur modeli juaj i trajnuar? 
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Kapitulli 13: Rrjetet Neurale Konvolucionale 
 

1. Cilat janë përparësitë e një CNN-je ndaj një DNN-je të lidhur plotësisht për klasifikim 

të imazheve? 

2. Konsideroje një CNN të përbërë nga tri shtresa konvolucionale, secila me kernela 

3×3, me stride (hap) 2, dhe padding SAME. Shtresa më e ulët i nxjerr në dalje 100 

feature map-a (harta të veçorive), i mesmi i nxjerr 200, dhe i larti i nxjerr 400. 

Imazhet hyrëse janë imazhe RGB me 200 × 300 piksela. Sa është numri total i 

parametrave në CNN? Nëse po përdorim float-a 32-bitësh, të paktën sa RAM do të 

kërkojë ky rrjet kur e bën një parashikim për një instancë të vetme? Po kur trajnohet 

në mini-batch prej 50 imazhesh? 

3. Nëse GPU-ja juaj mbetet pa memorje gjatë trajnimit të një CNN-je, cilat janë pesë 

gjëra që mund t'i provoni për ta zgjidhur problemin? 

4. Pse do të donit ta shtonit një shtresë max pooling në vend se një shtresë 

konvolucionale me stride të njëjtë? 

5. Kur do të donit ta shtonit një local response normalization layer (shtresë e 

normalizimit e reagimit lokal)? 

6. A mund t'i përmendni inovacionet kryesore në AlexNet në krahasim me LeNet-5? Po 

inovacionet në GoogLeNet dhe ResNet? 

 

Kapitulli 14. Rrjetet Neurale Rekurente 
 

1. A mund t'i mendoni disa aplikacione për RNN sekuencë-në-sekuencë? Po RNN 

sekuencë-në-vektor? Dhe RNN vektor-në-sekuencë? 

2. Pse njerëzit përdorin RNN enkoder-dekoder në vend se RNN të thjeshta sekuencë-

në-sekuencë për përkthim automatik? 

3. Si do të mund ta kombinoje një rrjet neural konvolucional me një RNN për të 

klasifikuar video? 

4. Cilat janë përparësitë e ndërtimit të një RNN-je duke përdorur dynamic_rnn() në 

vend se static_rnn() ? 

5. Si mund t'i trajtoni sekuencat me hyrje me gjatësi të ndryshueshme? Po sekuencat 

dalëse me gjatësi të ndryshueshme? 

6. Cila është mënyra e zakonshme për ta shpërndarë trajnimin dhe ekzekutimin në 

deep RNN nëpër shumë GPU?  
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Kapitulli 15: Autoenkoderët 
 

1. Cilat janë detyrat kryesore për të cilat përdoren autoenkoderët? 

2. Supozojmë se dëshiron ta trajnosh një klasifikues dhe ke mjaft shumë shënime të 

paetiketuara trajnuese, por vetëm disa mijëra instanca të etiketuara. Si mund të 

ndihmojnë autoenkoderët? Si do të vazhdoje? 

3. Nëse një autoenkoder i rikonstrukton përsosmërisht hyrjet, a është patjetër 

autoenkoder i mirë? Si mund ta vlerësosh performansën e një autoenkoderi? 

4. Çka janë autoenkoderët e nënplotë (undercomplete) dhe të tejplotë 

(overcomplete)? Cili është rreziku kryesor i autoenkoderit tepër të nënplotë? Po 

rreziku kryesor i autoenkoderit të tejplotë? 

5. Si i lidhni peshat në autoenkoder të stack-uar (stivuar)? Ku është poenta të bëhet 

kjo? 

6. Cila është teknika e zakonshme për t'i vizualizuar veçoritë e mësuara nga shtresa më 

e ulët e një autoenkoderi të stack-uar? Po nga shtresat më të larta? 

7. Çka është modeli gjenerativ? A mund ta përmendni një lloj të autoenkoderit 

gjenerativ? 

 

Kapitulli 16: Reinforcement Learning (Mësimi me Përforcim të Bindjes) 
 

1. Si do ta definoje Reinforcement Learning? Si dallon ai nga mësimi i rregullt i 

mbikëqyrur apo i pambikëqyrur? 

2. A mund t'i mendosh tri aplikime të mundshme të RL që nuk janë përmendur në këtë 

kapitull? Për secilin nga ta, cili është ambienti? Cili është agjenti? Cilat janë veprimet 

e mundshme? Cilat janë shpërblimet? 

3. Çka është discount rate (norma e zbritjes)? A mund të ndryshojë politika optimale 

nëse e ndryshon normën e zbritjes? 

4. Si e mat performansën e agjentit të Reinforcement Learning? 

5. Çka është problemi i caktimit të meritës (credit assignment problem)? Kur ndodh ai? 

Si mund ta zbutni atë? 

6. Ku është poenta e përdorjes së memorjes replay? 

7. Çka është algoritmi RL off-policy? 

 

 



Machine Learning praktik me Scikit-Learn dhe TensorFlow 

16 / 47 

Pjesa I: Bazat e Machine Learning — Përgjigjet 
 

Kapitulli 1: Peisazhi i Machine Learning 
 

1. Machine Learning ka të bëjë me ndërtimin e sistemeve që mund të mësojnë nga 

shënimet. Mësimi domethënë përmirësimi në një detyrë, kur është dhënë njëfarë 

matje e performansës. 

2. Machine Learning është i shkëlqyeshëm për probleme komplekse për të cilat nuk 

kemi zgjidhje algoritmike, për t'i zëvendësuar listat e gjata të rregullave të akorduara 

me dorë, për të ndërtuar sisteme që përshtaten me ambiente luhatëse, dhe në fund 

për t'iu ndihmuar njerëzve për të mësuar (p.sh. gërmimi i shënimeve). 

3. Labeled training set (Seti i etiketuar i trajnimit) është set i trajnimit që e përmban 

zgjidhjen e dëshiruar (të njohur si etiketë) për çdo instancë. 

4. Dy punët më të shpeshta të mbikqyrura janë regresioni dhe klasifikimi. 

5. Punët e zakonshme të pambikqyrura janë cluster-imi (tufëzimi, grupimi), vizualizimi, 

zvogëlimi i dimensionalitetit dhe mësimi i rregullave të asocimit. 

6. Reinforcement learning (Mësimi me përforcim) ka gjasa të performojë më së miri 

nëse duam që një robot të mësojë të ecë në terrene të ndryshme të panjohura meqë 

ky është zakonisht lloji i problemit të cilin e zbërthen reinforcement learning. Do të 

ishte e mundur që problemi të shprehet edhe si problem i mësimit të mbikëqyrur 

apo gjysmë-të-mbikëqyrur, por do të ishte më e panatyrshme. 

7. Nëse nuk dini se si t'i definoni grupet, atëherë mund ta përdorni një algoritëm të 

cluster-imit (mësim i pambikëqyrur) për t'i segmentuar klientët tuaj në cluster-a të 

klientëve të ngjashëm. Mirëpo, nëse e dini se çfarë grupe do të donit të kishit, 

atëherë mund ta ushqeni një algoritëm të klasifikimit me shumë shembuj të secilit 

grup (mësimi i mbikëqyrur), dhe ai do t'i klaisikojë të gjithë klientët tuaj në këto 

grupe. 

8. Detektimi i spam-it është zakonisht problem i mbikëqyrur i mësimit: algoritmi 

ushqehet me shumë emaila bashkë me etiketën e tyre (spam apo jo spam). 

9. Sistemi online i mësimit mund të mësojë në mënyrë rritëse, për dallim nga një sistem 

i mësimit batch. Kjo e bën atë të aftë t'i përshtatet shpejt edhe shënimeve që 

ndryshojnë edhe sistemeve autonome, dhe trajnimit në sasi shumë të mëdha të 

shënimeve. 

10. Algoritmet out-of-core mund të trajtojnë sasi gjigante të shënimeve të cilat nuk i zë 

memorja kryesore e kompjuterit. Një algoritëm out-of-core i mësimit i copëton 

shënimet në mini-batch-a (mini-pako) dhe përdor teknika të mësimit online për të 

mësuar nga këta mini-batch-a. 
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11. Një sistem i mësimit i bazuar në instanca (intance-based) i mëson përmendësh 

shënimet e trajnimit; pastaj, kur i jepet një instancë e re, e përdor një matje të 

ngjashmërisë për t'i gjetur instancat më të ngjashme të mësuara dhe i përdor ato për 

të bërë parashikime. 

12. Modeli i ka një apo më shumë parametra të modelit që e përcaktojnë se çka do të 

parashikojë ai kur i jepet një instancë e re (p.sh., pjerrësia e një modeli linear). 

Algoritmi i mësimit provon t'i gjejë vlerat optimale për këta parametra ashtu që 

modeli përgjithëson mirë për instanca të reja. Hiperparametri është parametër i vetë 

algoritmit të mësimit, e jo i modelit (p.sh. sasia e rregullimit që duhet të aplikohet). 

13. Algoritmet e mësimit të bazuara në modele kërkojnë vlerë optimale për parametrat 

e modelit të tillë që modeli do të përgjithësojë mirë në instanca të reja. Zakonisht 

sistemet e tilla i trajnojmë duke e minimizuar një funksion të kostos që e mat se sa 

është i dobët sistemi në bërjen e parashikimeve në shënimet trajnuese, plus një 

penalti për kompleksitetin e modelit nëse modeli është i rregulluar. Për të bërë 

parashikime, ia pasojmë features (veçoritë) e instancës funksionit të parashikimit të 

modelit, duke i përdorur vlerat e parametrave të gjetura nga algoritmi i mësimit. 

14. Disa nga sfidat kryesore në Machine Learning janë mungesa e shënimeve, cilësia e 

dobët e shënimeve, shënimet jopërfaqësuese, veçoritë joinformative, modelet tepër 

të thjeshta që i nënpërshtasin shënimet e trajnimit, dhe modelet tepër komplekse që 

i tejpërshtasin shënimet. 

15. Nëse modeli performon shkëlqyeshëm në shënimet trajnuese por përgjithëson 

dobët në instanca të reja, modeli me gjasë është duke i tejpërshtatur shënimet 

trajnuese (apo ishim jashtëzakonisht fatlumë në shënimet trajnuese). Zgjidhjet e 

mundshme ndaj tejpërshtatjes janë marrja e më shumë shënimeve, thjeshtimi i 

modelit (zgjedhja e një algoritmi më të thjeshtë, zvogëlimi i numrit të parametrave 

apo të veçorive të përdorura ose rregullimi i modelit) apo zvogëlimi i zhurmës në 

shënimet trajnuese. 

16. Seti testues përdoret për ta vlerësuar gabimin e përgjithësimit që do ta bëjë një 

model në instanca të reja, para se të lansohet modeli në produksion. 

17. Seti validues përdoret për t'i krahasuar modelet. Ai e bën të mundur të zgjedhet 

modeli më i mirë dhe të akordohen hiperparametrat. 

18. Nëse i akordoni hiperparametrat duke e përdorur setin testues, rrezikoni ta 

tejpërshtatni setin testues, dhe gabimi i përgjithësimit që e matni do të jetë optimist 

(mund të ndodhë të lansoni model që performon më keq se që prisni). 

19. Ndër-validimi është teknikë që mundëson të krahasohen modelet (për zgjedhje të 

modelit dhe akordim të hiperparametrave) pa pasur nevojë për set të veçantë 

validues. Kjo kursen shënime të çmueshme të trajnimit. 
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Kapitulli 2: Projekt fillim-e-mbarim në Machine Learning 

 
Shih Jupyter notebooks të disponueshme te 

https://github.com/ageron/handson-ml 

 

 

Kapitulli 3: Klasifikimi 
 

Shih Jupyter notebooks të disponueshme te 

https://github.com/ageron/handson-ml 

 

  

https://github.com/ageron/handson-ml
https://github.com/ageron/handson-ml
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Kapitulli 4: Trajnimi i modeleve lineare 
 

1. Nëse keni set trajnues me miliona veçori mund ta përdorni Uljen Stohastike të 

Gradientit apo Uljen Mini-batch të Gradientit, dhe mbase Uljen Batch të Gradientit 

nëse memorja e zë setin trajnues. Por nuk mund ta përdorni Ekuacionin Normal 

sepse kompleksiteti llogaritës rritet shpejt (më shumë se kuadratikisht) me numrin e 

veçorive. 

2. Nëse veçoritë në setin tuaj trajnues kanë shkallë shumë të ndryshme, funksioni i 

kostos do ta ketë trajtën e pjatës së zgjatur, kështu që algoritmet e Uljes së 

Gradientit do të marrin shumë kohë për të konvergjuar. Për ta zgjidhur këtë duhet t'i 

shkallëzoni shënimet para se ta trajnoni modelin. Vëreni se Ekuacioni Normal do të 

funksionojë fare mirë pa shkallëzim. 

3. Ulja e Gradientit nuk mund të ngecë në një minimum lokal kur trajnohet një model i 

Regresionit Logjistik sepse funksioni i kostos është konveks. 

4. Nëse problemi i optimizimit është konveks (siç është Regresioni Linear apo 

Regresioni Logjistik) dhe duke supozuar se shkalla e mësimit nuk është tepër e lartë, 

atëherë të gjitha algoritmet e Uljes së Gradientit do t'i afrohen optimumit global dhe 

do të përfundojnë duke prodhuar modele mjaft të ngjashme. Mirëpo, nëse nuk e 

zvogëloni gradualisht shkallën e mësimit, Ulja Stohastike e Gradientit dhe Ulja Mini-

batch e Gradientit nuk do të konvergjojnë kurrë; në vend të kësaj, do të vazhdojnë të 

kërcejnë para-prapa rreth optimumit global. Kjo domethënë se edhe nëse i leni të 

ekzekutohen për kohë shumë të gjatë, këto algoritme të Uljes së Gradientit do të 

prodhojnë modele paksa të ndryshme. 

5. Nëse gabimi i validimit shkon vazhdimisht lart pas secilës epokë, atëherë një 

mundësi është se shkalla e mësimit është tepër e lartë dhe algoritmi po divergjon. 

Nëse edhe gabimi i trajnimit shkon lart, atëherë qartë ky është problemi dhe duhet 

ta zvogëloni shkallën e mësimit. Mirëpo, nëse gabimi i trajnimit nuk po shkon lart, 

atëherë modeli juaj po e tejpërshtat setin trajnues dhe duhet ta ndalni trajnimin. 

6. Për shkak të natyrës së tyre të rastësishme, as Ulja Stohastike e Gradientit as Ulja 

Mini-batch e Gradientit nuk garantohet të kenë progres në secilin iteracion të 

trajnimit. Pra nëse e ndalni menjëherë trajnimin kur gabimi i validimit shkon lart, 

mund të jeni ndalur tepër herët, para se të jetë arritur optimumi. Opsion më i mirë 

është ta ruani modelin në intervale të rregullta, dhe kur të mos jetë përmirësuar për 

kohë të gjatë (që domethënë se me gjasë nuk do ta thejë rekordin kurrë), mund të 

ktheheni te modeli më i mirë i ruajtur. 

7. Ulja Stohastike e Gradientit e ka iterimin më të shpejtë të trajnimit meqë e 

konsideron vetëm nga një instancë trajnuese, pra përgjithësisht është i pari që e 

arrin afërsinë e optimumit global (apo Ulja Minibatch e Gradientit me madhësi 

shumë të vogël të mini-batch-it). Mirëpo vetëm Ulja Batch e Gradientit do të 

konvergjojë vërtet, kur ka kohë të mjaftueshme trajnuese. Siç e përmendëm, Ulja 
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Stohastike e Gradientit dhe Ulja Mini-batch e Gradientit do të kërcejnë rreth 

optimumit, nëse nuk e zvogëloni gradualisht shkallën e mësimit. 

8. Nëse gabimi i validimit është shumë më i lartë se gabimi i trajnimit, si duket kjo 

ndodh sepse modeli juaj po e tejpërshtat setin trajnues. Një mënyrë e tentimit për ta 

rregulluar këtë është të zvogëlohet shkalla e polinomit: një model me më pak shkallë 

të lirisë është më i paprirur të tejpërshtasë. Një gjë tjetër që mund të provoni është 

ta rregulloni modelin — për shembull, duke ia shtuar funksionit të kostos një penalti 

ℓ2 (Ridge) apo një penalti ℓ1 (Lasso). Kjo do t'i zvogëlojë edhe shkallët e lirisë së 

modelit. Në fund, mund të provoni ta rritni madhësinë e setit trajnues. 

9. Nëse edhe gabimi i trajnimit edhe gabimi i validimit janë pothuajse të barabartë dhe 

mjaft të lartë, modeli si duket po e nënpërshtat setin e trajnimit, që domethënë se 

ka shtrembërim (bias) të lartë. Duhet të provoni ta zvogëloni hiperparametrin e 

rregullimit α. 

10. Të shohim: 

▪ Një model me njëfarë rregullimi zakonisht performon më mirë se një model 

pa rregullim, pra përgjithësisht duhet ta preferoni Regresionin Ridge ndaj 

Regresionit Linear të thjeshtë. 

▪ Regresioni Lasso përdor penalti ℓ1, që priret t'i shtyjë peshat teposhtë kah 

zero e saktë. Kjo çon në modele të rralluara, ku të gjitha peshat janë zero pos 

peshave më të rëndësishme. Kjo është mënyrë për të performuar 

automatikisht zgjedhje të veçorive, që është mirë nëse dyshoni se vetëm pak 

veçori kanë vërtet rëndësi.  Kur nuk jeni të sigurtë, duhet ta preferoni 

Regresionin Ridge. 

▪ Rrjeti Elastik përgjithësisht preferohet ndaj Lasso-s meqë Lasso mund të sillet 

në mënyrë të çrregullt në disa raste (kur disa veçori janë të korreluara 

fuqishëm apo kur ka më shumë veçori se sa instanca të trajnimit). Mirëpo, e 

shton një hiperparametër shtesë për ta akorduar. Nëse e doni vetëm Lasso-n 

pa sjelljen e çrregullt, mundeni thjesht ta përdorni Rrjetin Elastik me l1_ratio 

afër 1-shit. 

11. Nëse doni t'i klasifikoni fotot si brenda/jashtë dhe ditë/natë, meqë këto nuk janë 

klasë përjashtuese (dmth. të katër kombinimet janë të mundshme) duhet t'i trajnoni 

dy klasifikues me Regresion Logjistik. 
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Kapitulli 5: Support Vector Machines (Makinat me Vektorë Mbështetës) 
 

1. Ideja themeltare prapa Support Vector Machines është të përshtatet "rruga" më e 

gjerë e mundshme ndërmjet klasave. Me fjalë të tjera, qëllimi është ta kemi 

margjinën më të madhe të mundshme ndërmjet kufirit të vendimit që i ndan dy klasa 

dhe instancat e trajnimit. Kur bëhet klasifikim me margjinë të butë, SVM kërkon 

kompromis ndërmjet ndarjes së përsosur të dy klasave dhe pasjes së rrugës më të 

gjerë të mundshme (dmth. pak instanca mund të përfundojnë në rrugë). Një ide 

tjetër kyçe është të përdoren kernel-at kur trajnojmë në dataseta jolinearë. 

2. Pas trajnimit të një SVM-je, vektor mbështetës është cilado instancë që ndodhet në 

"rrugë" (shih përgjigjen paraprake), duke e përfshirë kufirin e saj. Kufiri i vendimit 

përcaktohet plotësisht nga vektorët mbështetës. Çdo instancë që nuk është vektor 

mbështetës (dmth. jashtë rrugës) nuk ka kurrfarë ndikimi; mund t'i hiqni ato, të 

shtoni instanca të tjera, apo t'i lëvizni përreth, dhe përderisa rrijnë jashtë rrugës nuk 

do të ndikojnë në kufirin e vendimit. Llogaritja e parashikimeve i përfshin vetëm 

vektorët mbështetës, jo tërë setin e trajnimit. 

3. SVM-të provojnë ta përshtasin "rrugën" më të madhe të mundshme ndërmjet 

klasave (shihni përgjigjen e parë), kështu që nëse seti i trajnimit nuk është i 

shkallëzuar, SVM do të priret t'i shpërfillë veçoritë e vogla. 

4. Një klasifikues SVM mund ta nxjerrë distancën ndërmjet instancës test dhe kufirit të 

vendimit, dhe këtë mund ta përdorni si poena të konfidencës. Mirëpo, këta poena 

nuk mund të shndërrohen direkt në vlerësim të gjasës së klasës. Nëse e caktoni 

probability=True kur e krijoni një SVM në Scikit-Learn, atëherë pas trajnimit ai do t'i 

kalibrojë gjasat duke përdorur Regresion Logjistik në poenat e SVM-së (të trajnuar 

nga një ndër-validim shtesë i pesëfishtë në shënimet trajnuese). Kjo do t'ia shtojë 

SVM-së metodat predict_proba() dhe predict_log_proba(). 

5. Kjo pyetje aplikohet vetëm për SVM-të lineare meqë ato të kernelizuarat mund ta 

përdorin vetëm formën duale. Kompleksiteti llogaritës i formës themelore të 

problemit SVM është proporcional me numrin e instancave të trajnimit m, gjersa 

kompleksiteti llogaritës i formës duale është proporcional me një numër ndërmjet 

m2 dhe m3. Pra nëse ka miliona instanca, definitivisht duhet ta përdorni formën 

themelore, sepse forma duale do të jetë tepër e ngadalshme. 

6. Nëse klasifikuesi SVM i trajnuar me kernel RBF e nënpërshtat setin trajnues, mund të 

ketë tepër rregullim. Për ta zvogëluar atë, duhet ta rritni gamma apo C (apo të dyjat). 

7. Le t'i quajmë parametrat QP për problemin me margjinë të fortë H', f', A' dhe b' (shih 

"Quadratic Programming"). Parametrat QP për problemin me margjinë të butë i kanë 

m parametra shtesë (np = n + 1 + m) dhe m kufizime shtesë (nc = 2m). Ata mund të 

definohen ashtu që: 
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• H është baraz me H', plus m shtylla të 0-ve djathtas dhe m rreshta të 0-ve 

poshtë 

 

• f është baraz me f' me m elemente shtesë, të gjithë të barabartë me vlerën e 

hiperparametrit C. 

• b është baraz me b' me m elemente shtesë, të gjithë baraz me 0. 

• A është baraz me A', me një matricë shtesë identitet m × m: Im të ngjitur 

djathtas: -Im menjëherë nën të, dhe të tjerat të mbushura me zero: 
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Kapitulli 6: Pemët e vendimeve (Decision trees) 
 

1. Thellësia e një peme binare të balancuar mirë që i përmban m gjethe është baraz me 

log2(m), e rrumbullakësuar. Një Pemë binare e Vendimeve (asi që merr vetëm 

vendime binare, siç është rasti i të gjitha pemëve në Scikit-Learn) do të përfundojë 

pak-a-shumë e balancuar mirë në fund të trajnimit, me një gjethe për instancë të 

trajnimit nëse trajnohet pa kufizime. Kështu, nëse seti trajnues i përmban një milion 

instanca, Pema e Vendimeve do të ketë thellësi prej log2(106) ≈ 20 (në fakt pak më 

shumë meqë pema përgjithësisht nuk do të jetë e balancuar përsosmërisht mirë). 

2. Papastërtia Gini e një nyjeje është përgjithësisht më e ulët se sa e prindit të vet. Kjo 

garantohet nga funksioni i kostos së algoritmit të trajnimit CART, që e ndan secilën 

nyje në asi mënyre që e minimizon shumën e peshuar të papastërtive Gini të 

fëmijëve të vet. Mirëpo, nëse një fëmijë është më i vogël se tjetri, është e mundur që 

të ketë papastërti Gini më të madhe se të prindit të vet, përderisa kjo rritje është më 

shumë se sa e kompensuara për një zvogëlim të papastërtisë së fëmijës tjetër. Për 

shembull, konsiderojeni një nyje që i përmban katër instanca të klasës A dhe 1 të 

klasës B. Papastërtia Gini e saj është 0.32 

 
Tani supozojmë se dataseti është një-dimensional dhe instancat janë të rreshtuara 

në radhën vijuese: A, B, A, A, A. Mund ta verifikoni se algoritmi do ta ndajë këtë nyje 

pas instancës së dytë, duke e prodhuar një nyje fëmijë me instancat A, B, dhe nyjën 

tjetër fëmijë me instancat A, A, A. Papastërtia Gini e nyjës së parë fëmijë është 1 – 

(1/2)2 - (1/2)2 = 0.5, që është më e lartë se sa e prindit të vet. Kjo kompenzohet nga 

fakti se nyja tjetër është e pastër, kështu që papastërtia Gini e përgjithshme e 

peshuar është 2/5 x 0.5 + 3/5 x 0 = 0.2, që është më e ulët se sa papastërtia Gini e 

prindit. 

3. Nëse një Pemë e Vendimeve po e tejpërshtat setin trajnues, mund të jetë ide e mirë 

ta zvogëlojmë max_depth, meqë kjo do ta kufizojë modelin, duke e rregulluar atë. 

4. Pemët e Vendimeve nuk mërziten se a janë shënimet trajnuese të shkallëzuara apo 

të qendërzuara; kjo është një nga gjërat e mira për to. Pra nëse Pema e Vendimeve e 

nënpërshtat setin trajnues, shkallëzimi i veçorive hyrëse do të jetë veç humbje kohe. 

5. Kompleksiteti llogaritës i trajnimit të Pemës së Vendimeve është O(n × m log(m)). Pra 

nëse e shumëzoni madhësinë e setit trajnues me 10, koha e trajnimit do të 

shumëzohet me K = (n × 10m × log(10m)) / (n × m × log(m)) = 10 × log(10m) / log(m). 

Nëse m = 106, atëherë K ≈ 11.7, kështu që mund të pritni që koha e trajnimit të jetë 

afërsisht 11.7 orë. 

6. Pararenditja e setit trajnues e shpejton trajnimin vetëm nëse dataseti është më i 

vogël se disa mijëra instanca. Nëse i përmban 100,000 instanca, caktimi i 

presort=True do ta ngadalësojë dukshëm trajnimin.  
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Kapitulli 7: Ensemble Learning (Mësimi në Ansambël) dhe Random Forests (Pyjet e 

Rastësishme) 
 

1. Nëse i keni trajnuar pesë modele të ndryshme dhe të gjitha arrijnë precizitet 95%, 

mund të provoni t'i kombinoni në ansambël votues, që shpesh do të ju japë rezultate 

edhe më të mira. Funksionon më mirë nëse modelet janë shumë të ndryshme (p.sh. 

një klasifikues SVM, një klasifikues Pemë e Vendimeve, një klasifikues Regresion 

Logjistik, e kështu me radhë). Është edhe më mirë nëse trajnohen në instanca të 

ndryshme trajnuese (këtu është tërë poenta e ansambleve bagging and pasting), por 

nëse jo prapë do të funksionojë përderisa modelet janë shumë të ndryshme. 

2. Klasifikuesi me votim të fortë vetëm i numëron votat e secilit klasifikues në ansambël 

dhe e zgjedh klasën që merr më së shumti vota. Klasifikuesi me votim të butë e 

llogarit gjasën e klasës të vlerësuar mesatarisht për secilën klasë dhe e zgjedh klasën 

me gjasën më të lartë. Kjo iu jep votave me konfidencë të lartë më shumë peshë dhe 

shpesh performon më mirë, por funksionon vetëm nëse secili klasifikues ka mundësi 

t'i vlerësojë gjasat e klasave (p.sh. për klasifikuesit SVM në Scikit-Learn duhet ta 

caktoni probability=True). 

3. Është goxha e mundshme të shpejtohet trajnimi i një ansambli bagging duke e 

shpërndarë atë nëpër shumë servera, meqë secili parashikues në ansambël është i 

pavarur nga të tjerët. E njëjta vlen për ansamblet pasting dhe Pyjet e Rastësishme, 

për të njëjtën arye. Mirëpo, secili parashikues në ansambël boosting ndërtohet në 

bazë të parashikuesit paraprak, kështu që trajnimi është domosdo sekuencial, dhe 

nuk do të fitoni asgjë duke e shpërndarë trajnimin nëpër shumë servera. Në lidhje 

me ansamblet stacking, të gjithë parashikuesit në një shtresë të dhënë janë të 

pavarur nga njëri-tjetri, kështu që mund të trajnohen paralelisht në shumë servera. 

Mirëpo, parashikuesit në një shtresë mund të trajnohen vetëm pasi të jenë trajnuar 

të gjithë parashikuesit në shtresën paraprake. 

4. Me vlerësimin out-of-bag, secili parashikues në ansambël bagging vlerësohet duke i 

përdorur instancat në të cilat nuk është trajnuar (ato janë mbajtur jashtë). Kjo 

mundëson të kemi vlerësim mjaft të pashtrembëruar të ansamblit pa nevojën e një 

seti validues shtesë. Kështu, keni më shumë instanca të disponueshme për trajnim, 

dhe ansambli juaj mund të performojë pak më mirë. 

5. Kur jeni duke e rritur një pemë në Pyll të Rastësishëm, vetëm një nënset i 

rastësishëm i veçorive merret parasysh për ndarjen e secilës nyje. Kjo është e vërtetë 

edhe për Pemët Shtesë, por ato shkojnë një hap më larg: në vend se t'i kërkojnë 

pragjet më të mira të mundshme, siç bëjnë Pemët e rregullta të Vendimeve, ato 

përdorin pragje të rastësishme për secilën veçori. Kjo rastësi shtesë vepron si formë 

e rregullimit: Pylli i Rastësishëm i tejpërshtat shënimet trajnuese Pemët Shtesë mund 

të performojnë më mirë. Për me tepër, meqë Pemët Shtesë nuk i kërkojnë pragjet 

më të mira të mundshme, janë shumë më të shpejta në trajnim se sa Pyjet e 
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Rastësishme. Mirëpo, nuk janë as më të shpejta as më të ngadalshme se Pyjet e 

Rastësishme kur bëjnë parashikime. 

6. Nëse ansambli juaj AdaBoost i nënpërshtat shënimet trajnuese, mund të provoni ta 

rritni numrin e vlerësuesve apo t'i zvogëloni hiperparametrat e rregullimit të 

vlerësuesit bazë. Mund edhe të provoni ta rritni pak shkallën e mësimit. 

7. Nëse ansambli juaj i Gradient Boosting e tejpërshtat setin trajnues, duhet të provoni 

ta zvogëloni shkallën e mësimit. Do të mund ta përdornit edhe ndaljen e hershme 

për ta gjetur numrin e duhur të parashikuesve (me gjasë keni tepër). 
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Kapitulli 8: Zvogëlimi i dimensionalitetit 
 

1. Motivimet kryesore për zvogëlimin e dimensionalitetit janë: 

▪ Për ta shpejtuar një algoritëm pasues trajnues (në disa raste madje mund ta 

heqë edhe zhurmën dhe veçoritë përsëritëse, duke e bërë algoritmin trajnues 

të performojë më mirë). 

▪ Për t'i vizualizuar shënimet dhe për të fituar shans në kuptimin e veçorive më 

të rëndësishme 

▪ Thjesht për të kursyer hapësirë (kompresim). 

Disavantazhet kryesore janë: 

▪ Humbet ca informacion, me gjasë duke e dobësuar performansën e 

algoritmeve pasuese trajnuese. 

▪ Mund të jetë intensiv në aspektin llogaritës 

▪ I shton ca kompleksitet pipeline-ave tuaj të Machine Learning 

▪ Shpesh është vështirë të interpretohen veçoritë e transformuara. 

2. Mallkimi i dimensionalitetit i referohet faktit se shumë probleme që nuk ekzistojnë 

në hapësirë me pak dimensione shfaqen në hapësirë me shumë dimensione. Në 

Machine Learning, një manifestim i shpeshtë është fakti se vektorët me shumë 

dimensione të mostruar rastësisht janë përgjithësisht shumë të rrallë, duke e rritur 

rrezikun e tejpërshtatjes dhe duke e bërë shumë të vështirë të identifikohen pattern-

at në shënime pa pasur mjaft shënime trajnuese. 

3. Pasi të jetë zvogëluar dimensionaliteti i një dataseti, është pothuajse gjithmonë e 

pamundur që operacioni të kthehet mbrapsht përsosmërisht, sepse ca informacion 

humbet gjatë zvogëlimit të dimensionalitetit. Për më tepër, gjersa disa algoritme (si 

PCA) kanë procedurë të thjeshtë transformuese të kthimit mbrapsht që mund ta 

rikonstruktojë një dataset relativisht të ngjashëm me origjinalin, algoritmet e tjera (si 

T-SNE) nuk kanë. 

4. PCA mund të përdoret për ta zvogëluar dukshëm dimensionalitetin e shumicës së 

datasetave, edhe nëse janë tepër jolinearë, sepse të paktën mund t'i heqë qafe 

dimensionet e padobishme. Mirëpo, nëse nuk ka dimensione të padobishme — për 

shembull, Swiss roll-i (rolada zvicrane) — atëherë zvogëlimi i dimensionalitetit me 

PCA do të humbë tepër shumë informacion. Ju doni ta shpështjelloni Swiss roll-in, e 

jo ta ndrydhni. 

5. Kjo është pyetje trik: varet nga dataseti. Le t'i shikojmë dy shembuj ekstremë. Së 

pari, supozojmë se dataseti përbëhet nga pika që janë pothuajse të radhitura 

përsosmërisht. Në këtë rast, PCA mund ta zvogëlojë dataset-in në vetëm një 

dimension gjersa ende e ruan 95% të variancës. Tash imagjinoni se dataseti përbëhet 
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nga pika përsosmërisht të rastësishme, të shpërndara nëpër të gjitha 1,000 

dimensionet. Në këtë rast të gjitha 1,000 dimensionet kërkohen për ta ruajtur 95% të 

variancës. Pra përgjigja është, varet nga dataseti, dhe do të mund të ishte cilido 

numër ndërmjet 1 dhe 1,000. Vizatimi i variancës së shpjeguar si funksion i numrit të 

dimensioneve është një mënyrë për ta marrë një ide të përafërt për 

dimensionalitetin e brendshëm të datasetit. 

6. PCA e rregullt është zgjedhja e parë, por ajo funksionon vetëm nëse memorja e zë 

datasetin. Incremental PCA (PCA rritëse) është e dobishme për dataseta të mëdhenj 

që nuk i zë memorja, por është më e ngadalshme se PCA e rregullt, kështu që nëse 

memorja e zë datasetin duhet ta preferoni PCA-në e rregullt. PCA inkrementale është 

e dobishme edhe për punë online, kur duhet ta aplikoni PCA-në aty-për-aty, sa herë 

që arrin një instancë e re. PCA e rastësuar është e dobishme kur doni ta zvogëloni 

dukshëm dimensionalitetin dhe memorja e zë datasetin; në këtë rast, ajo është 

shumë më e shpejtë se PCA e rregullt. Në fund, Kernel PCA është e dobishme për 

datasete jolineare. 

7. Intuitivisht, një algoritëm i zvogëlimit të dimensionalitetit performon mirë nëse 

eliminon shumë dimensione nga dataseti pa humbur tepër shumë informacion. Një 

mënyrë për ta matur këtë është të aplikohet transformimi i kundërt dhe të matet 

gabimi i rikonstruktimit. Mirëpo, jo të gjitha algoritmet e zvogëlimit të 

dimensionalitetit ofrojnë transformim kthyes. Alternativisht, nëse po përdorni 

zvogëlim të dimensionalitetit si hap paraprocesues para një algoritmi tjetër Machine 

Learning (p.sh. një klasifikues Random Forest), atëherë mund ta matni thjesht 

performansën e atij algoritmi të dytë; nëse zvogëlimi i dimensionalitetit nuk ka 

humbur shumë informacion, atëherë algoritmi do të duhej të performonte po aq 

mirë sa kur përdoret dataseti origjinal. 

8. Absolutisht mund të ketë kuptim të bëhen një pas një dy algoritme të ndryshme të 

zvogëlimit të dimensionalitetit. Një shembull i shpeshtë është përdorja e PCA për t'i 

hequr qafe shpejt një numër të madh të dimensioneve të padobishme, pastaj të 

aplikohet një algoritëm tjetër shumë më i ngadalshëm, si LLE. Kjo qasje me dy hapa 

me gjasë do të japë performansë të njëjtë si përdorja e vetëm LLE-së, por për vetëm 

një pjesëz të kohës. 
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Pjesa II: Rrjetet Neurale dhe Deep Learning — Përgjigjet  
 

Kapitulli 9: Fillimi i mbarë me TensorFlow 
 

1. Përfitimet dhe disavantazhet kryesore të krijimit të një grafi të llogaritjes në vend se 

të ekzekutohen llogaritjet direkt: 

Përfitimet kryesore: 

▪ TensorFlow mund t'i llogarisë automatikisht gradientët për ju (duke përdorur 

reverse-mode autodiff). 

▪ TensorFlow mund të kujdeset për ekzekutimin e operacioneve paralelisht në 

thread-a të ndryshëm 

▪ E lehtëson ekzekutimin e modelit të njëjtë nëpër pajisje të ndryshme 

▪ E thjeshtëson introspektimin (shikimin brenda) — për shembull, për ta parë 

modelin në TensorBoard. 

Disavantazhet kryesore: 

▪ E bën lakoren e mësimit më të rrëpirët. 

▪ E vështirëson debugg-imin hap-pas-hapi 

2. Po, formulimi 

a_val = a.eval(session.sess) 

është vërtet ekuivalent me 

a_val = sess.run(a) 

3. Jo, formulimi 

a_val, b_val = a.eval(session=sess), b.eval(session=sess) 

nuk është ekuivalent me 

a_val, b_val = sess.run([a, b]) 

Në fakt, formulimi i parë e ekzekuton grafin dy herë (një herë për ta llogaritur a-në, 

një herë për ta llogaritur b-në), ndërsa formulimi i dytë e ekzekuton grafin vetëm një 

herë. Nëse ndonjëri nga këto operacione (apo operacionet nga të cilat varen ato) 

kanë efekte anësore (p.sh., një variabël ndryshohet, një element futet në një queue 

(radhë), apo një lexues e lexon një fajl), atëherë efektet do të jenë të ndryshme. 

Nëse nuk kanë efekte anësore, të dy formulimet do ta kthejnë rezultatin e njëjtë, por 

formulimi i dytë do të jetë më i shpejtë se i pari. 
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4. Jo, nuk mund t'i ekzekutoni dy grafe në të njëjtin sesion. Do të duhej së pari t'i 

bashkoni grafet në një graf. 

5. Në TensorFlow lokal, sesionet i menaxhojnë vlerat e variablës, prandaj nëse e krijoni 

një graf g që e përmban një variabël w, pastaj i nisni dy thread-a dhe e hapni nga një 

sesion lokal në secilin thread, të dytë duke e përdorur të njëjtin graf g, atëherë secili 

sesion do ta ketë kopjen e vet të ndryshores w. Mirëpo, në TensorFlow të 

shpërndarë, vlerat e variablave vendosen në container-ë të menaxhuar nga cluster-i, 

prandaj nëse të dy sesionet lidhen në cluser-in e njëjtë dhe e përdorin container-in e 

njëjtë, atëherë ata do ta ndajnë vlerën e njëjtë të ndryshores për w. 

6. Variabla inicializohet kur e thirrni inicializuesin e saj, dhe shkatërrohet kur mbaron 

sesioni. 

7. Variablat dhe placeholder-at janë tepër të ndryshëm, por fillestarët shpesh i 

përziejnë: 

▪ Një variabël është operacion që mban vlerë. Nëse e ekzekutoni variablën, ajo 

e kthen atë vlerë. Para se të mund ta ekzekutoni, duhet ta inicializoni atë. 

Mund ta ndryshoni vlerën e variablës (për shembull, duke e përdorur një 

operacion të caktimit). Është stateful (me gjendje të plotë): variabla e mban 

vlerën e njëjtë gjatë ekzekutimeve të njëpasnjëshme të grafit. Zakonisht 

përdoret për t'i mbajtur parametrat e modelit por edhe për qëllime të tjera 

(p.sh. për ta numëruar hapin global trajnues). 

▪ Placeholder-at teknikisht nuk bëjnë shumë: thjesht mbajnë informacion për 

llojin dhe formën e tenzorit që e përfaqësojnë, por nuk kanë vlerë. Në fakt, 

nëse provoni ta vlerësoni një operacion që varet nga një placeholder, duhet 

t'ia pasoni TensorFlow-it vlerën e placeholder-it (duke e përdorur argumentin 

feed_dic) përndryshe do të merrni exception (përjashtim). Placeholder-at 

zakonisht përdoren për t'i pasuar shënime trajnuese apo testuese 

TensorFlow-it gjatë fazës së ekzekutimit. Ata janë të dobishëm edhe për 

pasimin e një vlere - një nyjeje të caktimit, për ta ndërruar vlerën e një 

variable (p.sh. peshat e modelit). 

8. Nëse e ekzekutoni një graf për ta vlerësuar një operacion që varet nga një 

placeholder por nuk ia pasoni vlerën e tij, merrni exception. Nëse operacioni nuk 

varet nga placeholder-i, atëherë nuk ngritet exception. 

9. Kur e ekzekutoni një graf, mund ta pasoni vlerën dalëse të cilitdo operacion, jo 

vetëm vlerën e placeholder-ave. Mirëpo në praktikë kjo ndodh goxha rrallë (mund të 

jetë e dobishme, për shembull, kur jeni duke e cach-uar daljen e shtresave të ngrira; 

shihni Kapitullin 11). 

10. Vlerën fillestare të një variable mund ta specifikoni kur e konstruktoni grafin, dhe ajo 

do të inicializohet më vonë kur e ekzekutoni inicializuesin e variablës gjatë fazës së 

ekzekutimit. Nëse dëshironi ta ndryshoni vlerën e asaj variable në çkado që doni 

gjatë fazës së ekzekutimit, atëherë opsioni më i thjeshtë është ta krijoni një nyje të 
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caktimit të vlerës (gjatë fazës së konstruktimit të grafit) duke e përdorur funksionin 

tf.assign(), duke i pasuar si parametra variablën dhe një placeholder. Gjatë fazës së 

ekzekutimit, mund ta ekzekutoni operacionin e caktimit të vlerës dhe ta pasoni 

vlerën e re të variablës duke e përdorur placeholder-in. 

import tensorflow as tf 
 
x = tf.Variable(tf.random_uniform(shape=(), minval=0.0, maxval=1.0)) 
x_new_val = tf.placeholder(shape=(), dtype=tf.float32) 
x_assign = tf.assign(x, x_new_val) 
 
with tf.Session(): 

x.initializer.run() # numri i rastësishëm mostrohet *tani* 
print(x.eval()) # 0.646157 (ndonjë numër i rastit) 
x_assign.eval(feed_dict={x_new_val: 5.0}) 
print(x.eval()) # 5.0 

11. Reverse-mode autodiff (e implementuar nga TensorFlow) duhet ta përshkojë grafin 

vetëm dy herë ashtu që t'i llogarisë gradientët e funksionit të kostos në lidhje me 

çfarëdo numri të variablave. Në anën tjetër, forward-mode autodiff do të duhej të 

ekzekutohet nga një herë për secilën variabël (pra 10 herë nëse i duam gradientët në 

lidhje me 10 variabla të ndryshme). Sa i përket diferencimit simbolik, ai do të 

ndërtonte graf tjetër për t'i llogaritur gradientët, kështu që nuk do ta përshkonte 

fare grafin origjinal (pos gjatë ndërtimit të grafit të gradientëve të rinj). Një sistem 

shumë i optimizuar i diferencimit simbolik do të mund ta ekzekutonte potencialisht 

grafin e gradientëve të rinj vetëm një herë për t'i llogaritur gradientët në lidhje me të 

gjitha variablat, por ai graf i ri mund të jetë tmerrësisht kompleks dhe joefikas në 

krahasim me grafin origjinal. 

 

Për ushtrimet praktike shihni Jupyter notebooks te 

https://github.com/ageron/handson-ml 

 

 

 

  

https://github.com/ageron/handson-ml
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Kapitulli 10: Hyrje në Rrjetet Neurale Artificiale 
 

1. Ja një rrjet neural i bazuar në neuronet origjinale artificiale që e llogarit A XOR B (ku 

XOR e paraqet OR-in ekskluziv), duke e përdorur faktin se A XOR B = (A AND NOT B) 

OR (NOT A AND B). Ka edhe zgjidhje të tjera — për shembull, duke e përdorur faktin 

se A XOR B = (A OR B) AND NOT (A AND B), apo faktin se A XOR B = (A OR B) AND 

(NOT A OR NOT B), e kështu me radhë. 

 

2. Perceptroni klasik do të konvergjojë vetëm nëse dataseti është i ndashëm linearisht, 

dhe nuk do të jetë i aftë t'i vlerësojë gjasat e klasave. Për dallim nga kjo, klasifikuesi 

me Regresion Logjistik do të konvergjojë në zgjidhje të mirë edhe nëse dataseti nuk 

është i ndashëm linearisht, dhe do t'i nxjerrë në dalje gjasat e klasave. Nëse e 

ndryshoni funksionin e aktivizimit të Perceptronit në funksion logjistik të aktivizimit 

(apo funksionin e aktivizimit softmax nëse ka shumë neurone), dhe nëse e trajnoni 

atë duke përdorur Ulje të Gradientit (apo ndonjë algoritëm tjetër të optimizimit që e 

minimizon funksionin e kostos, zakonisht ndër-entropi), atëherë ai bëhet ekuivalent 

me një klasifikues me Regresion Logjistik. 

3. Funksioni i aktivizimit logjistik ishte përbërës kyç në trajnimin e MLP-ve të para sepse 

derivati i tij është gjithmonë jozero, prandaj Ulja e Gradientit mund të rrokulliset 

gjithmonë teposhtë pjerrësisë. Kur funksioni i aktivizimit është funksion i hapit, Ulja 

e Gradientit nuk mund të lëvizë, meqë nuk ka pjerrësi fare. 

4. Funksioni i hapit, funksioni logjistik, tangjenti hiperbolik, rectified linear unit (njësia 

lineare e korrigjuar, shih figurën 10-8). Shihni Kapitullin 11 për shembuj të tjerë si 

ELU dhe variantat e ReLU. 

5. Duke e konsideruar MLP-në e përshkruar në pyetje: supozojmë se e keni një MLP të 

përbërë nga një shtresë hyrëse me 10 neurone kalimtare, të ndjekur nga një shtresë 

të fshehur me 50 neurone artificiale, dhe përfundimisht një shtresë dalëse me 3 

neurone artificiale. Të gjitha neuronet artificiale e përdorin funksionin e aktivizimit 

ReLU. 
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▪ Trajta e matricës hyrëse X është m × 10, ku m e paraqet madhësinë e batch-it 

trajnues. 

▪ Trajta e vektorit të peshave të shtresës së fshehur Wh është 10 × 50 dhe 

gjatësia e vektorit të vet bias bh është 50. 

▪ Trajta e vektorit të peshave të shtresës dalëse Wo është 50 × 3, dhe gjatësia e 

vektorit të vet bias bo është 3. 

▪ Trajta e matricës dalëse të rrjetit Y është m × 3. 

▪ Y = (X · Wh + bh) · Wo + bo. Vëreni se kur po ia shtoni një vektor bias një 

matrice, ai i shtohet secilit rresht në matricë, që quhet broadcasting 

(shpërndarje). 

6. Për ta klasifikuar emailin në spam apo ham, të nevojitet vetëm një neuron në 

shtresën dalëse të një rrjeti neural — për shembull, shfaqja e gjasës që emaili është 

spam. Zakonisht do ta përdorje funksionin logjistik të aktivizimit në shtresën dalëse 

kur e vlerësoni një gjasë. Nëse në vend të kësaj doni ta trajtoni MNIST-in, të duhen 

10 neurone në shtresën dalëse, dhe duhet ta zëvendësoni funksionin logjistik me 

funksionin e aktivizimit softmax, që mund të trajtojë shumë klasa, duke e nxjerrë në 

dalje një gjasë për klasë. Tani, nëse do që rrjeti yt neural t'i parashikojë çmimet e 

banimit si në Kapitullin 2, atëherë të duhet një neuron dalës, duke mos përdorur fare 

funksion të aktivizimit në shtresën dalëse. 

7. Backpropagation (propagimi, përhapja teprapa) është teknikë që përdoret për t'i 

trajnuar rrjetet neurale artificiale. Ajo së pari i llogarit gradientët e funksionit të 

kostos në lidhje me secilin parametër të modelit (të gjitha peshat dhe bias-at), dhe 

pastaj e bën një hap të Uljes së Gradientit duke i përdorur ata gradientë. Ky hap i 

backpropagation zakonisht performohet mijëra apo miliona herë, duke përdorur 

shumë batch-a trajnues, deri kur parametrat e modelit konvergjojnë në vlera që 

(shpresojmë) e minimizojnë funksionin e kostos. Për t'i llogaritur gradientët, 

backpropagation e përdor reverse-mode autodiff (edhe pse nuk quhej ashtu kur u 

shpik backpropagation, dhe është rishpikur disa herë). Reverse-mode autodiff e 

performon një kalim tepara nëpër një graf llogaritës, duke e llogaritur vlerën e 

secilës nyje për batch-in aktual trajnues, dhe pastaj e performon një kalim teprapa, 

duke i llogaritur të gjithë gradientët menjëherë (shih Shtojcën D për më shumë 

detale). Pra ku është dallimi? Epo, backpropagation i referohet tërë procesit të 

trajnimit të një rrjeti neural artificial duke përdorur shumë hapa backpropagation, ku 

secili i llogarit gradientët dhe i përdor ata për ta bërë një hap të Uljes së Gradientit. 

Në anën tjetër, reverse-mode autodiff është thjesht teknikë për t'i llogaritur 

gradientët në mënyrë efikase, dhe përdoret nga backpropagation. 

8. Ja një listë e të gjithë hiperparametrave që mund t'i rregulloni në një MLP 

themelore: numri i shtresave të fshehura, numri i neuroneve në secilën shtresë dhe 

funksioni i aktivizimit i përdorur në secilën shtresë të fshehur dhe në shtresën 

dalëse. Në përgjithësi, funksioni i aktivizimit ReLU (apo njëri nga variantat e tij; shih 
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Kapitullin 11) është zgjedhje e preferuar e mirë për shtresat e fshehura. Për shtresën 

dalëse, në përgjithësi do ta doni funksionin logjistik të aktivizimit për klasifikim 

shumë-klasor, apo asnjë funksion të aktivizimit për regres. 

Nëse MLP i tejpërshtat shënimet trajnuese, mund të provoni ta zvogëloni numrin e 

shtresave të fshehura dhe ta zvogëloni numrin e neuroneve për shtresë të fshehur. 
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Kapitulli 11: Trajnimi i Rrjeteve të Thella Neurale 
 

1. Jo, të gjitha peshat duhet të mostrohen pavarësisht; nuk duhet ta kenë të gjitha të 

njëjtën vlerë fillestare. Një qëllim i rëndësishëm i mostrimit të peshave rastësisht 

është të prishen simetritë: nëse të gjitha peshat kanë vlerë të njëjtë fillestare, edhe 

nëse ajo vlerë nuk është zero, atëherë simetria nuk është prishur (dmth. të gjitha 

neuronet në një shtresë të dhënë janë ekuivalente), dhe backpropagation do të jetë i 

paaftë ta prishë atë. Konkretisht, kjo domethënë se të gjitha neuronet në cilëndo 

shtresë të dhënë do t'i kenë gjithmonë peshat e njëjta. Është sikur ta keni vetëm një 

neuron për shtresë, dhe shumë më ngadalë. Është praktikisht e pamundur që një 

konfigurim i tillë të konvergjojë në zgjidhje të mirë. 

2. Është përsosmërisht mirë të inicializohen termat e biasit me zero. Disa njerëzve iu 

pëlqen t'i inicializojnë sikur peshat, dhe edhe kjo është në rregull; nuk bën ndonjë 

dallim të madh. 

3. Disa përparësi të funksionit ELU ndaj funksionit ReLU janë: 

▪ Mund të marrë vlera negative, kështu që dalja mesatare e neuroneve në 

cilëndo shtresë të dhënë është zakonisht më afër 0-s se kur përdoret 

funksioni i aktivizimit ReLU (që nuk nxjerr kurrë vlera negative në dalje). Kjo 

ndihmon në lehtësimin e problemit të gradientëve që zhduken. 

▪ Ai ka gjithmonë derivat jozero, që e shmang çështjen e njësive që vdesin, e 

cila mund t'i prekë njësitë ReLU. 

▪ Është i lëmueshëm kudo, ndërsa pjerrësia e ReLU-së kërcen papritur nga 0 në 

1 te z = 0. 

▪ Një ndërrim i tillë i papritur mund ta ngadalësojë Uljen e Gradientit sepse ai 

do të kërcejë rreth z = 0. 

4. Funksioni i aktivizimit ELU është zgjedhje e parë e mirë. Nëse të duhet që rrjeti 

neural të jetë sa më i shpejtë që mundet, mund ta përdorni njërën nga variantet 

leaky ReLU në vend të tij (p.sh. një leaky ReLU i thjeshtë duke e përdorur vlerën e 

paracaktuar të hiperparametrit). Thjeshtësia e funksionit të aktivizimit ReLU e bën 

për shumë njerëz opsion të preferuar, përkundër faktit se ata zakonisht 

tejperformohen nga ELU dhe leaky ReLU. Mirëpo aftësia e funksionit të aktivizimit 

ReLU për të nxjerrë në dalje saktësisht zero mund të jetë e dobishme në disa raste 

(p.sh. shih Kapitullin 15). Tangjenti hiperbolik (tanh) mund të jetë i dobishëm në 

shtresën dalëse nëse të duhet ta nxerrësh në dalje një numër ndërmjet -1 dhe 1, por 

kohët e fundit nuk përdoret shumë në shtresat e fshehura. Funksioni logjistik i 

aktivizimit është po ashtu i dobishëm në shtresën dalëse kur ju duhet ta vlerësoni një 

gjasë (p.sh. për klasifikim binar), por po ashtu përdoret rrallë në shtresa të fshehura 

(ka përjashtime — për shembull, për shtresën koduese të auto-encoder-ëve 

variacionalë; shih Kapitullin 15). Në fund, funksioni i aktivizimit softmax është i 
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dobishëm në shtresën dalëse për t'i nxjerrë gjasat për klasat që përjashtohen 

reciprokisht, por përveç kësaj përdoret rrallë (nëse përdoret) në shtresat e fshehura. 

5. Nëse e caktoni hiperparametrin e momentumit tepër afër 1-shit (p.sh. 0.99999) kur 

përdorni MomentumOptimizer, atëherë algoritmi me gjasë do të marrë shumë 

shpejtësi, me shpresë afërsisht kah minimumi global, por pastaj nuk do të gjuajë 

pikërisht përtej minimumit, për shkak të momentumit të vet. Pastaj do të 

ngadalësojë dhe do të kthehet, do të shpejtojë prapë, tejgjuajë prapë, e kështu me 

radhë. Mund të lëkundet kështu shumë herë para konvergjimit, prandaj 

përgjithësisht do të vonojë shumë më gjatë të konvergjojë se sa me një vlerë më të 

vogël të momentumit. 

6. Një mënyrë për ta prodhuar një model të rralluar (dmth. me shumicën e peshave 

baraz me zero) është të trajnohet modeli normalisht, pastaj të bëhen zero peshat e 

imta. Për më shumë rrallësi, mund të aplikoni rregullim ℓ1 gjatë trajnimit, që e shtyn 

optimizuesin kah rrallësia. Një opsion i tretë është të kombinohet rregullimi ℓ1 me 

mesatarim dual, duke e përdorur klasën  FTRLOptimizer të TensorFlow-it. 

7. Po, dropout-i e ngadalëson trajnimin, në përgjithësi afërsisht për një faktor apo dy. 

Mirëpo, nuk ka ndikim në inferencë meqë aktivizohet vetëm gjatë trajnimit. 
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Kapitulli 12: Shpërndarja e TensorFlow nëpër pajisje dhe servera 
 

1. Kur niset një proces TensorFlow, e merr tërë memorjen e disponueshme në të gjitha 

pajisjet GPU që janë të dukshme për të, kështu që nëse ju del 

CUDA_ERROR_OUT_OF_MEMORY kur e nisni programin tuaj në TensorFlow, kjo me 

gjasë domethënë se ka procese të tjera që po ekzekutohen e që tashmë e kanë 

marrë tërë memorjen në të paktën një pajisje GPU të dukshme (me gjasë të madhe 

është një proces tjetër TensorFlow). Për ta rregulluar këtë problem, një zgjidhje 

triviale është të ndalen proceset tjera dhe të provoni përsëri. Mirëpo, nëse ju duhet 

që të gjitha proceset të ekzekutohen njëkohësisht, një opsion i thjeshtë është që 

secilit proces t'i dedikohen pajisje të ndryshme, duke e caktuar variablën e ambientit 

CUDA_VISIBLE_DEVICES përkatësisht për secilën pajisje. Një opsion tjetër është që 

TensorFlow të konfigurohet për ta marrë vetëm një pjesë të memorjes GPU, në vend 

se të tërën, duke e krujuar një ConfigProto, duke e caktuar 

gpu_options.per_process_gpu_memory_fraction të saj në proporcion me memorjen 

totale që duhet ta marrë (p.sh. 0.4), dhe duke e përdorur këtë ConfigProto kur hapet 

një sesion. Opsioni i fundit është t'i tregohet TensorFlow-it të marrë memorje vetëm 

kur i duhet duke e caktuar gpu_options.allow_growth në True. Mirëpo, ky opsion i 

fundit zakonisht nuk rekomandohet sepse çfarëdo memorje që e merr TensorFlow 

nuk lirohet kurrë, dhe është më vështirë të garantohet sjellje e përsëritshme (mund 

të ketë kushte të garës varësisht se cilat procese nisin të parat, sa memorje iu duhet 

gjatë trajnimit, e kështu me radhë). 

2. Duke e pin-uar një operacion në pajisje, po i tregoni TensorFlow-it se ky është vendi 

ku do të donit të vendoset ky operacion. Mirëpo, disa kufizime mund ta pengojnë 

TensorFlow-in që ta respektojë kërkesën tuaj. Për shembull, operacioni mund të mos 

ketë fare implementim (që quhet kernel) për atë lloj të pajisjes. Në këtë rast, 

TensorFlow do ta ngrisë një exception (përjashtim) by default, por mund ta 

konfiguroni që në vend të kësaj të kalojë në CPU (kjo quhet soft placement - 

vendosje e butë). Shembull tjetër është operacioni që mund ta ndryshojë një 

variabël; ky operacion dhe variabla duhet të jenë në një vend. Pra dallimi ndërmjet 

pin-imit të operacionit dhe vendosjes së operacionit është çka kërkoni nga 

TensorFlow ("Të lutem vendose këtë operacion në GPU #1") ndërsa vendosja është 

ajo çka vërtet bën në fund TensorFlow ("Më vjen keq, po kaloj në CPU"). 

3. Nëse po ekzekutoni instalim të TensorFlow që është GPU-enabled, dhe thjesht e 

përdorni vendosjen default, atëherë nëse të gjitha operacionet kanë kernel GPU 

(dmth. implementim GPU), po, të gjitha do të vendosen në GPU-në e parë. Mirëpo, 

nëse një apo më shumë operacione nuk kanë kernel GPU, atëherë by default 

TensorFlow do ta ngrisë një exception. Nëse e konfiguroni TensorFlow të kalojë në 

CPU në vend të kësaj (soft placement), atëherë të gjitha operacionet do të vendosen 

në GPU përveç atyre pa kernel GPU dhe të gjitha operacionet që duhet të 

bashkëvendosen (kolokohen) me to (shih përgjigjen e ushtrimit paraprak). 
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4. Po, nëse e pin-oni një variabël në "/gpu:0", ajo mund të përdoret nga operacionet e 

vendosura në /gpu:1. TensorFlow do të kujdeset automatikisht t'i shtojë operacionet 

përkatëse për ta transferuar vlerën e variablës përgjatë pajisjeve. E njëjta vlen për 

pajisjet e ndodhura në servera të ndryshëm (përderisa janë pjesë e cluster-it të 

njëjtë). 

5. Po, dy operacione të vendosura në pajisjen e njëjtë mund të ekzekutohen 

paralelisht: TensorFlow kujdeset automatikisht për ekzekutimin paralel të 

operacioneve (në bërthama të ndryshme të CPU apo në thread-a të ndryshëm të 

GPU), përderisa asnjëri operacion nuk varet nga rezultati dalës i një operacioni tjetër. 

Për më tepër, mund të nisni shumë sesione në thread-a (apo procese) paralele, dhe 

t'i vlerësoni operacionet në secilin thread. Meqë sesionet janë të pavarura, 

TensorFlow do të jetë i aftë ta vlerësojë cilindo operacion nga një sesion paralelisht 

me cilindo operacion nga një sesion tjetër. 

6. Varësitë e kontrollit përdoren kur dëshironi ta shtyni vlerësimin e një operacioni X 

deri pasi të ekzekutohen disa operacione të tjera, edhe pse këto operacione nuk 

kërkohen për ta llogaritur X-in. Kjo është e dobishme veçanërisht kur X do të zinte 

shumë memorje dhe ai ju duhet vetëm më vonë në grafin llogaritës, apo nëse X 

përdor shumë I/O (për shembull, kërkon vlerë të madhe të variablës që ndodhet në 

një pajisje apo server tjetër) dhe nuk dëshironi ta ekzekutoni në të njëjtën kohë me 

operacionet tjera të uritura për I/O (hyrje/dalje), për ta shmangur shterrjen e 

bandwidth-it. 

7. Keni fat! Në TensorFlow të shpërndarë, vlerat e variablave jetojnë në container-ë 

(përmbajtës) të menaxhuar nga cluster-i, prandaj edhe nëse e mbyllni sesionin dhe 

dilni nga programi klient, parametrat e modelit janë ende shëndosh e mirë në 

cluster. Thjesht duhet ta hapni një sesion të ri në cluster dhe ta ruani modelin 

(sigurohuni të mos i thirrni inicializuesit e variablave apo të mos e riktheni një model 

paraprak, meqë kjo do ta shkatërronte modelin tuaj të ri të çmuar!). 
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Kapitulli 13: Rrjetet Neurale Konvolucionale 
 

1. Këto janë përparësitë kryesore të një CNN-je ndaj një DNN-je të lidhur plotësisht për 

klasifikim të imazheve: 

▪ Meqë shtresat e njëpasnjëshme janë të lidhura vetëm pjesërisht dhe meqë 

CNN i ripërdor shumë peshat e veta, ai ka shumë më pak parametra se DNN e 

lidhur plotësisht, që e bën shumë më të shpejtë për t'u trajnuar, e zvogëlon 

rrezikun e tejpërshtatjes, dhe kërkon shumë më pak shënime trajnuese. 

▪ Kur CNN e ka mësuar një kernel që mund ta detektojë një veçori të caktuar, ai 

mund ta detektojë atë veçori kudo në imazh. Për dallim, kur DNN e mëson 

një veçori në një lokacion, ai mund ta detektojë atë vetëm në atë lokacion. 

Meqë imazhet kanë zakonisht shumë veçori përsëritëse, CNN-të janë të afta 

të përgjithësojnë shumë më mirë se DNN-të për detyra të procesimit të 

imazheve siç është klasifikimi, duke përdorur më pak shembuj trajnues. 

▪ Në fund, DNN nuk ka dije paraprake se si janë të organizuar pikselat; nuk e di 

se pikselat e afërt janë afër. Arkitektura e CNN e përfshin këtë njohuri 

paraprake. Shtresat më të ulëta zakonisht identifikojnë veçori në zona të 

vogla të imazheve, gjersa shtresat më të larta i kombinojnë veçoritë e 

niveleve më të ulëta në veçori më të mëdha. Kjo punon mirë me shumicën e 

imazheve natyrale, duke iu dhënë CNN-ve përparësi vendimtare në krahasim 

me DNN-të. 

2. Ta llogarisim se sa parametra i ka CNN. Meqë shtresa e parë konvolucionale e tij i ka 

3 × 3 kernela, dhe hyrja i ka tri kanale (i kuq, i gjelbërt dhe i kaltër — RGB), atëherë 

secila feature map i ka 3 × 3 × 3 pesha, plus një term të bias-it. Kjo i bie 28 parametra 

për feature map. Meqë kjo shtresë e parë konvolucionale i ka 100 feature map-a, ajo 

i ka total 2,800 parametra. Shtresa e dytë konvolucionale i ka 3 × 3 kernela, dhe hyrja 

e saj është seti prej 100 feature map-ave i shtresës paraprake, prandaj secili feature 

map i ka 3 × 3 × 100 = 900 pesha, plus një term të bias-it. Meqë i ka 200 feature map-

a, kjo shtresë i ka 901 × 200 = 180,200 parametra. Në fund, shtresa e tretë dhe e 

fundit konvolucionale i ka po ashtu 3 × 3 kernel-a, dhe hyrja e saj është seti prej 200 

feature map-ave i shtresave paraprake, kështu që secili feature map i ka 3 × 3 × 200 

= 1,800 pesha, plus një term të bias-it. Meqë i ka 400 feature map-a, kjo shtresë i ka 

total 1,801 × 400 = 720,400 parametra. Në total, CNN i ka 2,800 + 180,200 + 720,400 

= 903,400 parametra. 

Tani ta llogarisim se (të paktën) sa RAM do të kërkojë ky rrjet neural kur bën 

parashikim për një instancë. Së pari le ta llogarisim madhësinë e feature map për 

secilën shtresë. Meqë po përdorim stride prej 2 dhe padding SAME, madhësia 

horizontale dhe vertikale e feature map-ave pjesëtohen me 2 në secilën shtresë 

(duke i rrumbullakësuar nëse duhet), prandaj meqë kanalet hyrëse janë 200 × 300 

piksela, feature map-at e shtresës së parë janë 100 × 150, feature map-at e shtresës 

së dytë janë 50 × 75, dhe feature map-at e shtresës së tretë janë 25 × 38. Meqë 32 
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bita janë 4 bajta dhe shtresa e parë konvolucionale i ka 100 feature map-a, kjo 

shtresë e parë i merr 4 x 100 × 150 × 100 = 6 milion bajta (rreth 2.9 MB). Në fund, 

shtresa e tretë i merr 4 × 25 × 38 × 400 = 1,520,000 bajta (rreth 1.4 MB). Mirëpo, pasi 

të jetë llogaritur një shtresë, memorja e zënë nga shtresa paraprake mund të lirohet, 

kështu që nëse gjithçka optimizohet mirë, do të kërkohen vetëm 6 + 9 = 15 milion 

bajta (rreth 14.3 MB) RAM (kur shtresa e dytë sapo është llogaritur, por memorja e 

zënë nga shtresa e parë nuk është liruar ende). Por prit, duhet ta shtosh edhe 

memorjen e zënë nga parametrat e CNN-së. E llogaritëm më herët se i ka 903,400 

parametra, secili duke i përdorur nga 4 bajtë, prandaj kjo i shton 3,613,600 bajta 

(rreth 3.4 MB). Totali i RAM-it të kërkuar është (të paktën) 18,613,600 bajta (rreth 

17.8 MB). 

Në fund, le ta llogarisim sasinë minimale të RAM-it të kërkuar kur trajnohet CNN në 

minibatch prej 50 imazheve. Gjatë trajnimit TensorFlow përdor backpropagation, që 

kërkon të mbahen të gjitha vlerat e llogaritura gjatë kalimit tepara deri kur të nisë 

kalimi teprapa. Pra duhet ta llogarisim totalin e RAM-it të kërkuar nga të gjitha 

shtresat për një instancë të vetme dhe ta shumëzojmë atë me 50! Në atë pikë le të 

fillojmë të numërojmë megabajtë në vend se me bajtë. E llogaritëm më herët se tri 

shtresa kërkojnë përkatësisht 6.7, 2.8 dhe 1.4 MB për secilën instancë. Kjo është 

gjithsej 10.0 MB për instancë. Pra për 50 instanca totali i RAM-it është 500 MB. 

Shtoja kësaj RAM-in e nevojshëm nga imazhet hyrëse, që është 50 × 4 × 200 × 300 × 

3 = 36 milion bajta (rreth 34.3 MB), plus RAM-in e kërkuar për parametrat e modelit, 

që është rreth 3.4 MB (e llogaritur më herët), plus ca RAM për gradientat (nuk do t'i 

marrim parasysh meqë mund të lirohen gradualisht gjersa backpropagation shkon 

teposhtë nëpër shtresa gjatë kalimit teprapa). Jemi te një total prej rreth 500.0 + 

34.4 + 3.4 = 537.7 MB. Dhe ky është vërtet një minimum i thjeshtë optimist. 

3. Nëse GPU-ja juaj mbetet pa memorje gjatë trajnimit të CNN, ja pesë gjëra që mund 

t'i provosh për ta zgjidhur problemin (përveç blerjes së GPU-së me më shumë RAM): 

▪ Zvogëloje madhësinë e mini-batch-it 

▪ Zvogëloje dimensionalitetin duke përdorur stride më të madh në një apo disa 

shtresa 

▪ Hiqe një apo disa shtresa 

▪ Përdor float-a 16-bitësh në vend të float-ave 32-bitësh 

▪ Shpërndaje CNN-në nëpër shumë pajisje 

4. Shtresa max pooling nuk ka fare parametra, ndërsa një shtresë konvolucionale ka 

goxha shumë (shih pyetjet paraprake). 

5. Local response normalization layer (shtresa e normalizimit e reagimit lokal) i bën 

neuronet që aktivizohen më së fuqishmi t'i pengojnë neuronet në lokacionin e njëjtë 

por në feature map-a fqinje, që inkurajon feature map-a të ndryshme të 

specializojnë dhe i largon ato, duke i detyruar të eksplorojnë rang më të gjerë të 
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veçorive. Zakonisht përdoret në shtresa më të ulëta për të pasur pool më të madh të 

veçorive të nivelit të ulët mbi të cilin mund të ndërtojnë shtresat më të larta. 

6. Inovacionet kryesore të AlexNet në krahasim me LeNet-5 janë (1) është shumë më i 

madh dhe më i thellë, dhe (2) i stack-on shtresat konvolucionale direkt mbi njëra-

tjetrën, në vend se ta stack-ojë një shtresë të pool-imit mbi secilën shtresë 

konvolucionale. Inovacioni kryesor në GoogLeNet është futja e moduleve inception 

(zanafillëse), që e bëjnë të mundur të kemi rrjet shumë më të thellë se sa 

arkitekturat paraprake CNN, me më pak parametra. Në fund, inovacioni kryesor i 

ResNet është futja e lidhjeve skip, që e bëjnë të mundur të shkohet goxha larg përtej 

100 shtresave. Sigurisht, thjeshtësia dhe konsistenca e tij është po ashtu goxha 

inovative. 
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Kapitulli 14. Rrjetet Neurale Rekurente 
 

1. Ja disa aplikacione RNN: 

▪ Për RNN sekuencë-në-sekuencë: parashikimi i motit (apo çfarëdo serie 

kohore), përkthimi makinor (duke përdorur arkitekturë enkoder-dekoder), 

titrimi i videove, të folurit në tekst, gjenerimi i muzikës (apo gjenerimi i 

ndonjë sekuence tjetër), identifikimi i akordeve të një kënge. 

▪ Për RNN sekuencë-në-vektor: klasifikimi i mostrave muzikore sipas zhanrit 

muzikor, analizimi i sentimentit në recension të librit, parashikimi se çfarë 

fjale po e mendon një pacient afazik (që e ka humbur të folurit) bazuar në 

leximet nga implantet e trurit, parashikimi i gjasës që një përdorues do të 

dojë ta shikojë një film bazuar në historinë e saj të shikimeve (ky është njëri 

nga shumë implementime të mundshme të filtrimit bashkëpunues). 

▪ Për RNN vektor-në-sekuencë: titrimi i imazheve, krijimi i listës për dëgjim të 

muzikës bazuar në embedimin e artistit aktual, gjenerimi i një melodie bazuar 

në set të parametrave, gjetja e këmbësorëve në një foto (p.sh. video-frame 

nga kamera e veturës vetë-vozitëse). 

2. Në përgjithësi, nëse e përktheni fjalinë fjalë pas fjale, rezultati do të jetë i 

tmerrshëm. Për shembull fjalia frenge "Je voue en prie" domethënë "Jeni të 

mirëseardhur", por nëse e përktheni fjalë pas fjale, del "Unë ty në lutje." Çka?! Është 

shumë më mirë së pari të lexohet fjalia e plotë dhe pastaj të përkthehet. RNN e 

thjeshtë sekuencë-në-sekuencë do të niste ta përkthente fjalinë menjëherë pas 

leximit të fjalës së parë, gjersa RNN encoder-decoder së pari do ta lexojë tërë fjalinë 

dhe pastaj do ta përkthejë. Thënë kjo, mund ta imagjinojmë një RNN të thjeshtë 

sekuencë-në-sekuencë që do të nxirrte si rezultat qetësi kurdo që është e pasigurt 

për atë se çka të thotë tutje (pikërisht si përkthyesit njerëzorë kur duhet ta 

përkthejnë një transmetim të drejtpërdrejtë). 

3. Për t'i klasifikuar videot në bazë të përmbajtjes pamore, një arkitekturë e mundshme 

do të mund të ishte të mirret (të themi) një frame për sekond, pastaj të futet secili 

frame nëpër një rrjet neural konvolucional, t'i pasohet dalja e CNN-së një RNN-je 

sekuencë-në-vektor, dhe në fund të kalohet dalja e saj nëpër një shtresë softmax, 

duke të t’i dhënë të gjitha gjasat e klasave. Për trajnim thjesht do ta përdorje cross 

entropy-në si funksion të kostos. Nëse do të doje ta përdorje edhe audion për 

klasifikim, do ta konvertoje secilin sekond të audios në një spektrograf, t'ia pasoje 

këtë spektrograf një CNN-je, dhe t'ia pasoje daljen e kësaj CNN-je RNN-së (bashkë 

me daljen përkatëse të CNN-së tjetër). 

4. Ndërtimi i një RNN-je duke përdorur dynamic_rnn() në vend të static_rnn() i ofron 

disa përparësi: 
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▪ Bazohet në operacionin while_loop() që është i aftë ta këmbejë memorjen e 

GPU-së me memorjen e CPU-së gjatë backpropagation, duke i shmangur 

gabimet e harxhimit të memorjes (out-of-memory). 

▪ Përdoret relativisht më lehtë, meqë mund ta marrë direkt një tensor të 

vetëm si hyrje dhe dalje (duke i mbuluar të gjithë hapat kohorë), në vend se 

një listë të tenzorëve (një për hap të kohës). Nuk ka nevojë për stack, unstack 

apo transpose. 

▪ Prodhon graf më të vogël, më të lehtë për ta vizualizuar në TensorBoard. 

5. Për t'i trajtuar sekuencat me hyrje me gjatësi të ndryshueshme, opsioni më i thjeshtë 

është të caktohet parametri sequence_length kur thirren funksionet static_rnn() apo 

dynamic_rnn(). Një opsion tjetër është të pad-ohen hyrjet më të vogla (p.sh., me disa 

zero) për t'i bërë me madhësi të njëjtë sa hyrja më e madhe (kjo mund të jetë më e 

shpejtë se opsioni i parë nëse sekuencat hyrëse kanë të gjitha gjatësi të ngjashme). 

Për t'i trajtuar sekuencat dalëse me gjatësi të ndryshueshme, nëse e dini 

paraprakisht gjatësinë e secilës sekuencë dalëse, mund ta përdorni parametrin 

sequence_length (për shembull ta marrim një RNN sekuencë-në-sekuencë që e 

etiketon secilin frame në një video me poena të dhunës: sekuenca dalëse do të jetë 

me gjatësi saktësisht të njëjtë me sekuencën hyrëse). Nëse nuk e dini paraprakisht 

gjatësinë e sekuencës dalëse, mund ta përdorni trikun e pad-imit: gjithmonë nxjerrni 

si dalje sekuencë të madhësisë së njëjtë, por injoroni çfarëdo dalje që vijnë pas 

tokenit end-of-sequence (duke i injoruar ato kur e llogaritni funksionin e kostos). 

6. Për ta shpërndarë trajnimin dhe ekzekutimin e një deep RNN-je nëpër shumë GPU, 

një teknikë e zakonshme është thjesht të vendoset secila shtresë në GPU tjetër (shih 

Kapitullin 12). 
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Kapitulli 15: Autoenkoderët 
 

1. Ja disa nga detyrat kryesore për të cilat përdoren autoenkoderët: 

▪ Nxjerrja e veçorive 

▪ Paratrajnimi i pambikëqyrur 

▪ Zvogëlimi i dimensionalitetit 

▪ Modelet gjenerative 

▪ Detektimi i anomalive (autoenkoderi është përgjithësisht i dobët në 

rikonstruktimin e outlier-ave - shënimeve të veçuara) 

2. Nëse dëshiron ta trajnosh një klasifikues dhe ke mjaft shumë shënime të 

paetiketuara trajnuese, por vetëm disa mijëra instanca të etiketuara, atëherë së pari 

do të mund ta trajnoje një deep autoenkoder në datasetin e plotë (të etiketuarat + 

të paetiketuarat), pastaj ta ripërdorësh gjysmën e tij të poshtme për klasifikuesin 

(dmth. t'i ripërdorësh shtresat deri te shtresa e kodimeve, duke e përfshirë edhe atë) 

dhe ta trajnosh klasifikuesin duke i përdorur shënimet e etiketuara. Nëse ke pak 

shënime të etiketuara, me siguri dëshiron t'i ngrish shtresat e përdorura kur e 

trajnon klasifikuesin. 

3. Fakti se një autoenkoder i rikonstrukton përsosmërisht hyrjet e tij nuk domethënë 

patjetër se është autoenkoder i mirë; mbase thjesht është autoenkoder i tejplotë që 

ka mësuar t'i kopjojë hyrjet e tij në shtresën e kodimeve dhe pastaj te daljet. Në fakt, 

edhe nëse shtresa e kodimeve do ta përmbante një neuron të vetëm, do të ishte e 

mundur që një autoenkoder shumë i thellë të mësojë ta mapojë secilën instancë 

trajnuese në kodim tjetër (p.sh. instanca e parë do të mund të mapohej në 0.001, e 

dyta në 0.002, e treta në 0.003 e kështu me radhë), dhe do të mund të mësonte 

"përmendësh" ta rikonstruktojë instancën e duhur trajnuese për secilin kodim. Ai do 

t'i rikonstruktonte përsosmërisht hyrjet e veta pa mësuar vërtet ndonjë pattern 

(shabllon) të dobishëm në shënime. Në praktikë një mapim i tillë ka pak gjasa të 

ndodhë, por e ilustron faktin se rikonstruktimet e përsosura nuk janë garancë se 

autoenkoderi ka mësuar ndonjë gjë të dobishme. 

Mirëpo, nëse prodhon rikonstruktime shumë të këqija, atëherë është pothuajse e 

garantuar se është autoenkoder i keq. Për ta vlerësuar performansën e një 

autoenkoderi, një opsion është të matet humbja e rikonstruktimit (p.sh. llogarite 

MSE-në, mesatarja e katrorëve të daljeve minus hyrjeve). 

Prapë, humbja e lartë e rikonstruktimit është shenjë e mirë se autoenkoderi është i 

dobët, por humbja e ulët e rikonstruktimit nuk është garancë se është i mirë. Duhet 

ta vlerësosh autoenkoderin edhe sipas asaj se për çka do të përdoret. Për shembull, 

nëse po e përdor për paratrajnim të pambikëqyrur të një klasifikuesi, atëherë duhet 

ta vlerësosh edhe performansën e klasifikuesit. 
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4. Autoenkoderi i nënplotë është ai shtresa e kodimeve të të cilit është më e vogël se sa 

shtresat hyrëse dhe dalëse. Nëse është më e madhe atëherë është autoenkoder i 

tejplotë. Rreziku kryesor i një autoenkoderi tepër të nënplotë është ai se mund të 

dështojë t'i rikonstruktojë hyrjet. Rreziku kryesor i një autoenkoderi të tejplotë është 

se mund thjesht t'i kopjojë hyrjet te daljet, pa mësuar ndonjë veçori të dobishme. 

5. Për t'i lidhur peshat e një shtrese të enkoderit dhe shtresës së ti përkatëse të 

dekoderit, thjesht i bëni peshat e dekoderit të barabarta me zhvendosjen (transpose-

in) e peshave të enkoderit. Kjo e zvogëlon përgjysmë numrin e parametrave në 

model, shpesh duke e bërë trajnimin të konvergjojë më shpejt me më pak shënime 

trajnuese, dhe duke e zvogëluar rrezikun e tejpërshtatjes së setit trajnues. 

6. Për t'i vizualizuar veçoritë e mësuara nga shtresa më e ulët e autoenkoder-it të stack-

uar, teknika e zakonshme është thjesht të vizatohen peshat e secilit neuron, duke e 

riformësuar secilin vektor të peshës në madhësinë e një imazhi hyrës (p.sh. për 

MNIST, riformësimi i vektorit të peshës së formës [784] në [28, 28]). Për t'i 

vizualizuar veçoritë e mësuara nga shtresat më të larta, një teknikë është të shfaqen 

instancat trajnuese që e akzivizojnë më së shumti secilin neuron. 

7. Modeli gjenerativ është model i aftë të gjenerojë rastësisht dalje që i ngjajnë 

instancave trajnuese. Për shembull, pasi të trajnohet me sukses në datasetin MNIST, 

modeli gjenerativ mund të përdoret për të prodhuar imazhe realiste të shifrave. 

Shpërndarja dalëse është zakonisht e ngjashme me shënimet trajnuese. Për 

shembull, meqë MNIST përmban shumë imazhe të secilës shifër, modeli gjenerativ 

do të nxjerrë afërisht numër të njëjtë të imazheve të secilës shifër. Disa modele 

gjenerative mund të parametrizohen — për shembull, për të prodhuar vetëm disa 

lloje të daljeve. 

Një shembull i autoenkoderit gjenerativ është autoenkoderi variacional. 
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Kapitulli 16: Reinforcement Learning (Mësimi përforcues) 
 

1. Reinforcement Learning është fushë në Machine Learning që synon të krijojë agjentë 

të aftë të ndërmarrin veprime në një ambient ashtu që i maksimizon shpërblimet 

gjatë kohës. Ka shumë dallime ndërmjet RL dhe mësimit të rregullt të mbikëqyrur 

dhe të pambikëqyrur. Ja disa: 

▪ Në mësim të mbikëqyrur dhe të pambikëqyrur, qëllimi është që përgjithësisht 

të gjenden paterna në shënime. Në Reinforcement Learning, qëllimi është të 

gjendet një politikë e mirë. 

▪ Për dallim nga mësimi i mbikëqyrur, agjentit nuk i jepet në mënyrë eksplicite 

përgjigjja "e saktë". Ajo duhet të mësohet përmes provës e gabimit. 

▪ Për dallim nga mësimi i pambikëqyrur, është një formë e mbikëqyrjes, 

përmes shpërblimeve. Nuk i tregojmë agjentit si ta performojë detyrën, por i 

tregojmë kur po përparon apo kur po dështon. 

▪ Agjentit të Reinforcement Learning i duhet ta gjejë balansin e duhur ndërmjet 

eksplorimit të ambientit, kërkimit të mënyrave të reja për të marrë 

shpërblime dhe shfrytëzimit të burimeve të shpërblimeve që tanimë i di. Për 

dallim, sistemet e mësimit të mbikëqyrur dhe të pambikëqyrur përgjithësisht 

nuk duhet të shqetësohen për eksplorim; thjesht ushqehen nga shënimet 

trajnuese që iu jepen. 

▪ Në mësim të mbikëqyrur dhe të pambikëqyrur, instancat trajnuese janë 

zakonisht të pavarura (në fakt, janë përgjithësisht të përziera). Në 

Reinforcement Learning, vëzhgimet e njëpasnjëshme janë përgjithësisht jo të 

pavarura. Agjenti mund të mbetet në regjionin e njëjtë të ambientit për një 

kohë para se të lëvizë tutje, kështu që vëzhgimet e njëpasnjëshme do të jenë 

shumë të ndërlidhura. Në disa raste përdoret memorja replay për të siguruar 

se algoritmi trajnues merr vëzhgime mjaft të pavarura. 

2. Ja disa aplikime të mundshme të Reinforcement Learning, të tjera nga ato të 

përmendura në Kapitullin 16: 

Personalizimi i muzikës 

Ambienti është web-radio e personalizuar e përdoruesit. Agjenti është softueri 

që vendos se çfarë kënge të lëshojë më pas për atë përdorues. Veprimet e tij të 

mundshme janë ta luajë cilëndo këngë në katalog (duhet të provojë ta zgjedhë 

një këngë të cilën do ta shijojë përdoruesi) apo ta luajë një reklamë (duhet të 

provojë ta zgjedhë një reklamë për të cilën përdoruesi do të interesohet). Merr 

shpërblim të vogël sa herë që përdoruesi e dëgjon një këngë, shpërblim më të 

madh sa herë që përdoruesi e dëgjon një reklamë, shpërblim negativ kur 

përdoruesi e kalon një këngë apo një reklamë, dhe shpërblim shumë negativ 

nëse përdoruesi largohet. 
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Marketingu 

Ambienti është departamenti i marketingut i kompanisë tënde. Agjenti është 

softueri që e definon se cilëve klientë duhet t'iu dërgohet një kampanjë me 

postë, kur janë dhënë profili i tyre dhe historja e blerjes (për secilin klient i ka 

dy veprime të mundshme: dërgoje apo mos e dërgo). Merr shpërblim negativ 

për koston e kampanjës së postës, dhe shpërblim pozitiv për të ardhurat e 

vlerësuara të prodhuara nga kjo kampanjë. 

Dërgesa e produkteve 

Le ta kontrollojë agjenti një flotë të kamionëve të dërgesave, duke vendosur 

se çka duhet të marrin ata te depot, ku duhet të shkojnë, çka duhet të 

shkarkojnë, e kështu me radhë. Do të merrnin shpërblime pozitive për çdo 

produkt të dërguar me kohë, dhe shpërblime negative për dërgesat e vona. 

3. Kur vlerësohet vlera e një veprimi, algoritmet e Reinforcement Learning zakonisht i 

mbledhin të gjitha shpërblimet te të cilat çoi ky veprim, duke iu dhënë më shumë 

peshë shpërblimeve të menjëhershme, dhe më pak peshë shpërblimeve të 

mëvonshme (duke marrë parasysh se një veprim ka më shumë ndikim në të 

ardhmen më të afërt se sa në të ardhmen e largët). Për ta modeluar këtë, zakonisht i 

aplikohet një normë e zbritjes secilit hap të kohës. Për shembull me normë të zbritjes 

0.9, një shpërblim prej 100 që është marrë dy hapa kohorë më vonë llogaritet si 

vetëm 0.92 x 100 = 81 kur po e vlerëson vlerën e veprimit. Mund ta mendosh normën 

e zbritjes si masë se sa vlerësohet e ardhmja në krahasim me të tashmen: nëse është 

shumë afër 1-shit, atëherë e ardhmja vlerësohet pothuaj po aq sa e tashmja. Nëse 

është afër 0-s, atëherë vetëm shpërblimet e menjëhershme kanë rëndësi. Natyrisht, 

kjo ndikon pamasë në politikën optimale: nëse e çmon të ardhmen, mund të jesh i 

gatshëm të durosh shumë dhembje të menjëhershme me shpresën e shpërblimeve 

eventuale, ndërsa nëse nuk e çmon të ardhmen, thjesht do ta kapësh çfarëdo 

shërblimi të menjëhershëm që mund ta gjesh, duke mos investuar kurrë në të 

ardhmen. 

4. Për ta matur performansën e agjentit të Reinforcement Learning, thjesht mund t'i 

mbledhësh shpërblimet që i merr ai. Në ambient të simuluar, mund të ekzekutosh 

shumë episoda dhe ta shikosh totalin e shërblimeve që i merr mesatarisht (dhe 

ndoshta t'i shikosh min, max, devijimin standard, e kështu me radhë). 

5. Problemi i caktimit të meritës është fakti se kur agjenti i Reinforcement Learning e 

merr një shpërblim, nuk ka mënyrë direkte ta dijë se cili nga veprimet e tij paraprake 

kontriboi në këtë shpërblim. Zakonisht ndodh kur ka vonesë të madhe ndërmjet 

veprimit dhe shpërblimeve rezultuese (p.sh. gjatë lojës Pong të Atari-t, mund të ketë 

disa dhjetëra hapa kohorë ndërmjet momentit që agjenti e godet topin dhe 

momentit që e fiton pikën). Një mënyrë për ta zbutur atë është që agjentit t'i 

ofrohen shpërblime me afate më të shkurtra, kur është e mundur. Kjo zakonisht 

kërkon njohuri paraprake për detyrën. Për shembull, nëse duam ta ndërtojmë një 



Machine Learning praktik me Scikit-Learn dhe TensorFlow 

47 / 47 

agjent që do të mësojë të luajë shah, në vend se t'i jepet shpërblim vetëm kur e fiton 

lojën, mund t'i japim shpërblim sa herë që ia merr kundërshtarit një figurë. 

6. Agjenti mund të mbetet shpesh në regjionin e njëjtë të ambientit të vet për ca kohë, 

kështu që të gjitha përvojat e tij do të jenë shumë të ngjashme për atë periudhë 

kohore. Kjo mund të fusë ca bias në algoritmin e mësimit. Ai mund ta rregullojë 

politikën e vet për këtë regjion të ambientit, por ai nuk do të performojë mirë posa 

të lëvizë jashtë këtij regjioni. Për ta zgjidhur këtë problem, mund ta përdorni 

memorjen replay; në vend se të përdoren vetëm përvojat më të fundit për mësim, 

agjenti do të mësojë në bazë të një buffer-i të përvojave të kaluara, të kohëve të 

fundit dhe jo aq të fundit (mbase kjo është pse ëndërrojmë natën: për t'i riluajtur 

përvojat e ditës dhe për të mësuar më mirë nga to?). 

7. Algoritmi RL off-policy e mëson vlerën e politikës optimale (dmth. shumën e 

shpërblimeve me zbritje-discount që mund të priten për secilën gjendje nëse agjenti 

vepron optimalisht), pavarësisht se si vepron agjenti vërtet. Q-Learning është 

shembull i mirë i algoritmit të tillë. Për dallim, algoritmi on-policy e mëson vlerën e 

politikës që agjenti e ekzekuton vërtet, duke e përfshirë edhe eksplorimin edhe 

eksploatimin. 

 


