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H Y R J E

Ky punim paraqet aplikimin e metodave bashkëkohore dhe të avancuara mbi 
parashikimin e përqendrimeve të poleneve alergjizuese në Shqipëri. Përhapja e 
alergjive të shkaktuara nga polenet në pjesën më të madhe të vendeve evropiane është 
një çështje e rëndësishme e kërkimit shkencor dhe ka tërhequr vëmendjen e
studiuesve në dekadat e fundit. Studimet e fundit kanë treguar se aktualisht 15-25% e 
popullsisë vuan nga sëmundjet alergjike (Jianan et al, 2007;  Dykewicz et al, 2010). 
Për ndonjë tip poleni dhe vend të veçantë kjo përqindje është edhe më lartë (Burbach 
et al., 2009). Në popullatën e fëmijëve kjo përqindje është më e lartë në krahasim me 
popullatën e të rriturve (Burge, 2002; Beggs, 2004). Ajo çfarë përbën thelbin e mjaft 
studimeve shkencore të ditëve të sotme që lidhen me polenet alergjizuese është 
identifikimi i faktorëve të ndryshëm klimatikë dhe të tjerë në përcaktimin e 
përqendrimeve të poleneve në ajër (Alba et al., 1998; Rodríguez-Rajo et al., 2006; 
Smith et al., 2006; Kasprzyk, 2009). Realizimi i këtyre studimeve bazohet në baza të 
dhënash të cilat përmbajnë informacion jo vetëm mbi faktorët klimatikë si 
temperatura (maksimale, minimale), reshjet, lagështira dhe era por dhe mbi tregues të 
ndryshëm si pozicioni gjeografik, vendndodhja etj. Temperatura, lagështira relative, 
reshjet, shpejtësia dhe drejtimi i erës janë provuar se janë faktorët më të rëndësishëm 
të motit që ndikojnë në sasinë e polenit (Bringfelt et al., 1982; Antepara et al., 1995; 
Norris-Hill, 1995).

Për më tepër se dy dekada, mbi polenet alergjizuese janë publikuar mjaft 
studime sidomos në Evropë, por dhe në vende të tjera të botës. Ata kanë patur synim 
pikërisht të zbulojnë faktorët që ndikojnë në përcaktimin e përqendrimeve të poleneve 
në ajër, si dhe, nëpërmjet studimit të të dhënave historike dhe efekteve të faktorëve të 
ndryshëm klimatik, të zhvillojnë modele për parashikimin e përqendrimeve dhe të 
disa karakteristikave kryesore të sezonit të këtyre poleneve. 

Këto modele janë bazuar në aplikimin e metodave bashkëkohore statistike si 
ato të regresit (linear, të shumëfishtë apo stepwise), serive kohore (modelet ARIMA) 
dhe metodave të avancuara si ato të rrjetave nervore apo logjikës së vakët. Por, së 
fundi disa punime për të analizuar dhe modeluar mirë marrëdhënie specifike që 
ekzistojnë ndërmjet faktorëve të ndryshëm kanë përdorur modelet më të sofistikuara 
të bazuar në inteligjencën artificiale, siç janë modele e rrjetave nervore ose ato 
nervore të vakëta, Këto janë nga rrjetat nervore, të cilat kanë avantazhin për të 
“nxënë” nga të dhënat e mëparshme, domethënë të fitojnë njohuritë e reja jo të 
pranishme në procesin e stërvitjes. Rrjetat nervore artificiale janë bërë një mjet shumë 
i dobishëm në analizimin e situatave analitikisht jo të “parashikueshme”, dhe janë 
shumë efektive për të modeluar një shumëllojshmëri problemesh, nga ato financiare 
në biologjike. Përdorimi i këtyre teknikave të reja të analizës së të dhënave ka bërë të 
mundur të merren përqendrimet ditore të disa poleneve (Sanchez-Mesa et al., 2002; 
Grinn-Gofron et al., 2008; Grinn-Gofron et al., 2009; Rodríguez-Rajo et al., 2010; 
Puc, 2012) me qëllim të parashikimit të polenit në atmosferë dhe të sigurimit të 
informacionit të saktë për pacientët e ndjeshëm nga këto polene për ti ndihmuar ata të 
optimizojnë proceset e trajtimit të tyre.

Disa autorë të tjerë për të parashikuar efektshmërinë e sezonit të polenit me 
qëllim për të marrë rezultate kuptimplota sa më shpejt që të jetë e mundur kanë ecur 
në zhvillimin e modeleve të tjera matematike analitike, gjithnjë e më komplekse si
modelet e regresit të shumëfishtë (multivariate) për olive (Oteros, 2013) ose modelet e 
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integruara të bazuara në analizën e regresit polinomial dhe të shumëfishtë i punuar 
nga Sabariego et al. për polenin cypress (Sabariego et al., 2012).

Edhe në Shqipëri gjatë dekadës së fundit janë kryer disa studime të tilla, por 
mungon informacioni mbi karakteristikat e sezoneve të poleneve. Pa njohjen e 
mjaftueshme të sezonit të polenit është e pamundur të krijohen modele parashikuese 
të tyre.

Pjesa më e madhe e poleneve alergjike në vendet mesdhetare janë ato që i 
përkasin familjeve Poaceae (Grass), Olea (Olive), Urticaceae (Nettle) (Frenguelli et 
al., 1989; D’Amato dhe Lobefalo, 1989).

Njohja e polenit dhe shpërndarja e tij në atmosferë është me rëndësi të madhe 
në mjekësi për menaxhimin, trajtimin dhe diagnozën e sëmundjeve të frymëmarrjes 
me origjinë alergjike si (Marshall, 2004). Sot është pranuar universalisht se njohja 
paraprake e sasisë së polenit në ajër si dhe i të dhënave të tjera klinike mund të 
kontribuojnë në përmirësimin e diagnostikimit dhe optimizimin e trajtimeve, duke 
lejuar marrjen e masave parandaluese të përshtatshme dhe efektive (Hasnain, 1993). 
Shpërndarja e polenit është me interes të madh edhe për studimet agronomike të
prodhimeve bimore, për të siguruar menaxhimin e optimizuar dhe efektiv të 
kulturave. Kjo njohje është me vlerë të madhe edhe për institucionet bujqësore 
publike për planifikimin e subvencioneve qeveritare. Prandaj, për shkak të efekteve të 
saj mjekësore, mjedisore, agronomike dhe biologjike etj. parashikimi i hershëm i 
përqendrimeve të poleneve në ajër është një nga çështjet më të studiuara.
Modelet parashikuese të krijuara historikisht janë përpjekur të parashikojnë 

- Përqendrimin e polenit për ditën pasardhëse ose disa ditë më pas (parashikimet 
afatshkurtra)

- Karakteristikat themelore të sezonit kryesor të polenit, si data e fillimit ose 
ashpërsia (parashikimet afatgjata).

Punimi është në kuadrin e programit të tezës së doktoraturës. Në këtë studim jemi 
përqendruar në polenet nga familjet Grass, Olive dhe Urticaceae për shkak të 
rëndësisë së tyre nga pikëpamja alergologjike. Studimi është bazuar në të dhënat e 
sasisë së polenit dhe të parametrave meteorologjikë të disa viteve. Sasia mesatare 
ditore e polenit në ajër është monitoruar duke filluar që nga viti 1995. 

Në këtë studimi do të ndërtojmë disa modele rrjetash nervore dhe statistikore 
për parashikimin e karakteristikave kryesore të sezonit të polenit dhe të sasisë ditore 
mesatare për tre tipet kryesore.

Monitorimi dhe analiza e sezoneve të polenit do të sigurojnë një bazë të re të 
dhënash. Modelet parashikuese do të jenë të dobishme për mjekët në trajtimin e 
pacientëve dhe për publikun në planifikimin e aktiviteteve të tyre që të sigurojnë 
menaxhimin më të mirë të sëmundjeve dhe për institucionet bujqësore që planifikojnë 
subvencionet.

Ky studim përmban krijimin dhe kontrollin e modeleve të rrjetave nervore 
artificiale dhe ato statistikore (të korrelacionit, regresit të thjeshtë linear dhe regresit të
shumëfishtë) për parashikimet afatshkurtra për tipet e poleneve Grass, Olive dhe 
Urticaceae. Saktësia e këtyre modeleve do të kontrollohet me të dhënat për vitet 2003 
dhe 2004. 

Qëllimet dhe objektivat

Qëllimi kryesor i këtij studimi ishte që duke përdorur të dhënat historike klimatike
dhe të polenit të ndërtohen rrjetat nervore (dhe ekuacionet e regresit) si funksion i 
faktorëve të ndryshëm klimatikë për parashikimin e sasisë së polenit në ajër.
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Në këtë studim si ndryshore e varur do të përdoret sasia e polenit në ajër. Më 
pas, do të hetohen statistikisht efektet e shumë ndryshoreve të tjera, siç janë 
temperatura maksimale/minimale/mesatare, reshjet dhe ndryshore të tjera ndaj sasisë
së polenit në ajër. Efektet e faktorëve që do të rezultojnë të jenë statistikisht të 
rëndësishme do të përdoren për ndërtimin e rrjetave nervore e tipit MLP dhe të
ekuacioneve të regresit për parashikimin e karakteristikave afatgjata dhe afatshkurtra. 

Duke u bazuar në qëllimin kryesor të këtij studimi, objektivat që synohen të
realizohen do të jenë si vijon:

1. Hetimi i karakteristikave kryesore (dita e fillimit dhe përfundimit, ashpërsia, 
kohëzgjatja e sezonit) të sezonit të polenit për tipet kryesore të poleneve 
alergjizuese.

2. Këqyrja e marrëdhënieve ndërmjet sasisë së polenit dhe faktorëve 
meteorologjikë.

3. Caktimi i marrëdhënies ndërmjet këtyre karakteristikave dhe ndryshoreve 
kryesore klimatike. 

4. Ndërtimi i modeleve parashikuese ditore afatshkurtra për çdo tip poleni.

5. Ndërtimi i modeleve parashikuese për karakteristikat kryesore të sezoneve për 
çdo tip poleni.

Në këtë mënyrëe studimi do të:

1. ndihmojë në drejtim të forcimit të përdorimit të metodave te reja të rrjetave 
nervore si një instrument i dobishëm për zgjidhjen e problemeve komplekse 
dhe që janë të vështira për tu zgjidhur me metodat tradicionale.

2. japë informacion të dobishëm për të ndihmuar në diagnozat e sëmundjeve 
alergjike dhe për të përmirësuar menaxhimin e tyre.

3. krijojë një bazë të dhënash për sasinë e polenit që mund të përdoret në bujqësi, 
mjekësi dhe në disiplinat e tjera të lidhura me to.

Organizimi i tezës

Ky punim doktorature është ndarë në tre pjese kryesore. Në pjesën e parë, e cila 
përbehet nga krerët 1 deri 3 jepen bazat teorike të rrjetave nervore. Më konkretisht, në
kreun 1 tregohet se çfarë është një rrjetë nervore, modeli i nervit, tipet e funksioneve 
aktivizuese, arkitektura e rrjetës, rrjetat e drejtpërdrejta dhe ciklike, si kryhet paraqitja 
e njohurisë dhe përfitimet nga rrjetat nervore. Kreun 2 merret me problemin e 
nxënies, çfarë është nxënia, nxënien me korrigjim gabimi, të mbikëqyrur, të pa 
mbikëqyrur, të përforcuar dhe detyrat e nxënies. Kreu 3 i kushtohet perceptronit me 
shumë shtresa duke u ndalur në algoritmin bazë të stërvitjes atë me prapapërhapje, në
faktorët që ndikojnë në efektshmërinë e modeleve të rrjetave si dhe në disa 
përmirësime të tij që konsistojnë në rritjen dhe sigurimin e konvergjencës së
algoritmit të prapapërhapjes.

Pjesa e dytë, që përbën thelbin e punimit, nis me kreun 4 dhe përfundon me 
kreun 7. Në kreun 4 kemi kryer analizën e të dhënave, duke treguar mënyrën e 
grumbullimit të tyre, kemi ndërtuar kalendaret e poleneve dhe kemi përcaktuar 
sezonet e tyre. Puna për ndërtimin e modeleve parashikuese për karakteristikat 
kryesore të sezonit të poleneve është paraqitur në kreun 5, në të cilin tregohet ndërtimi 
i modeleve të regresit të thjeshtë linear për parashikimin e karakteristikave si ditës së
fillimit, ditës së përfundimit, ashpërsisë, kohëzgjatjes, ditës e fillimit të sasisë pik, 
ditës së përfundimit të periudhës së pikut për polenet Olea, Grass  dhe Urticaceae. Në
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kreun 6 kemi kryer analizën statistikore dhe kemi ndërtuar modelet e regresit të 
shumëfishtë për parashikimin e përqendrimeve ditore të poleneve për periudha të
ndryshme: para pik, pik dhe pas pik. Kreu 7, i cili është bërthama e kësaj pjese dhe e 
të gjithë punimit, i kushtohet aplikimit të modeleve të rrjetave nervore për 
parashikimin e përqendrimeve ditore të poleneve. Në të kemi trajtuar përcaktimin e
numrit të shtresave të fshehta, përcaktimin e numrit të nervave në shtresën e fshehtë, 
si e kemi ndalur stërvitjen, përgatitjen e bashkësisë së të dhënave dhe normalizimin e 
të dhënave hyrëse dhe dalëse, shpejtësinë e nxënies dhe parameterizimin e rrjetës 
nervore. Aty jepen rezultate shumë inkurajuese të modeleve parashikuese të ndërtuara 
për periudhat para pikut, pas pik dhe për gjithë sezonin e për polenet Olea, grass dhe 
Urticaceae.

Pjesa e tretë dhe e fundit përmban kreun 8, ku jepen rezultatet kryesore dhe 
kryhet diskutimi për secilin nga qëllimet dhe objektivat e tezës, dhe kreun 9 ku jepen 
përfundimet për punën e kryer.
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KREU 1

HYRJE NË RRJETAT NERVORE

1.1 ÇFARË ËSHTË NJË RRJETË NERVORE

Puna mbi rrjetat nervore artificiale, që zakonisht quhen “rrjeta nervore”, është nxitur 
qysh në zanafillën e saj nga vlerësimi se mendja njerëzore kryen llogaritje në një 
mënyrë krejtësisht të ndryshme nga kompjuterat shifrorë tradicionalë. Truri është një
kompjuter (sistem i përpunimit të informacionit) mjaft kompleks, jolinear, paralel dhe 
që e përpunon informacion në mënyrë të shpërndarë. Ai ka aftësinë për të organizuar 
përbërësit e tij strukturorë, të cilët quhen nerva, në mënyrë të tillë që të kryejnë 
llogaritje të caktuara (p.sh. njohjen e formave, perceptimin dhe kontrollin motorik) 
shumë herë më shpejt sesa kompjuteri më i shpejtë që ekziston sot. Si e kryen këtë 
truri i njeriut? Truri, që në lindje, ka një strukturë dhe aftësi të madhe për të ndërtuar 
rregullat e veta me anë të asaj që ne e quajmë “përvojë”. Përvoja, në të vërtetë, 
grumbullohet me kohë, zhvillimet më dramatike në trurin e njeriut ndodhin gjatë dy 
viteve të para pas lindjes; por zhvillimi vazhdon edhe pas këtij stadi.

Një sistem nervor “i zhvilluar” është sinonim me trurit plastik: Plasticiteti
lejon sistemin nervor të zhvilluar të përshtatet ndaj mjedisit të tij rrethues. Ashtu 
sikurse plasticiteti duket se është thelbësor për funksionimin e nervave si njësi të 
përpunimit të informacionit në trurin e njeriut, po ashtu ndodh edhe në rrjetat nervore 
të përbëra nga nervat artificialë. Në trajtën e saj më të përgjithshme, rrjeta nervore
është një makinë që është ndërtuar për të modeluar mënyrën në të cilën truri kryen një 
detyrë të veçantë ose një funksion që na intereson. Rrjeta nervore zakonisht vihet në 
jetë duke përdorur elementë elektronikë ose simulohet nga software në një kompjuter
(Haykin, 2009). Interesi ynë është kufizuar në një klasë të rëndësishme rrjetash 
nervore që kryejnë njehsime me vlerë me anë të procesit të nxënies. Për të arritur 
efikasitet të mirë, rrjetat nervore përdorin lidhjet masive ndërmjet qelizave njehsuese 
të thjeshta, të cilat quhen “nerva” ose “njësi përpunuese”. Prandaj mund të japim 
përkufizimin e mëposhtëm të një rrjete nervore të parë si një makinë përshtatjeje
(Aleksander dhe Morton, 1990):

Rrjeta nervore është një procesor paralel, masivisht i shpërndarë, i përbërë nga njësi 
përpunuese të thjeshta, që ka një prirje natyrore për ruajtjen e njohurisë 
eksperimentale dhe që e bën atë të disponueshme për përdorim. Ajo i ngjan trurit në 
dy drejtime:

1. Rrjeta i fiton njohuritë nga mjedisi i saj rrethues nëpërmjet procesit të nxënies.

2. Fortësitë e lidhjeve ndërnervore, të cilat quhen peshat sinaptike, përdoren për 
të ruajtur njohuritë e fituara.

Procedura e përdorur për të kryer procesin e nxënies quhet algoritëm i nxënies.
Funksioni i algoritmit të nxënies është të modifikojë peshat sinaptike (domethënë
parametrat e lira) të rrjetës në mënyrë të përshtatshme për të arritur objektivin e 
dëshiruar.

Ndryshimi i peshave sinaptike nëpërmjet stërvitjes ofron metodën tradicionale 
për ndërtimin e rrjetave nervore. Por, ka mundësi që një rrjetë nervore të ndryshojë 
edhe topologjinë e vet, gjë që nxitet nga fakti që nervat në trurin e njeriut mund të 
vdesin dhe mund të lindin lidhje të reja sinaptike. 
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1.2 MODELI I NERVIT

1.2.1 Modeli i nervit biologjik 
Nervi është njësia qelizore themelore e sistemit nervor. Ai ka shumë karakteristika të 
përbashkëta me qelizat e tjera të trupit por ka aftësinë unike për të marrë vazhdimisht 
informacion, për ta perceptuar atë dhe për të marrë vendime të duhura. Në Figurën 
1.1 paraqitet një nerv biologjik i zakonshëm i trurit të njeriut. Nervat në trurin tonë 
janë të lidhura paralelisht me shumë nerva të tjera duke formuar një kompjuter masiv 
paralel. Në përgjithësi, sistemi nervor i njeriut është një rrjetë nervore shumë 
komplekse. Truri është elementi qendror i sistemit nervor të njeriut, i përbërë nga 
afërsisht 1011 nerva biologjikë, që janë të lidhur njëri me tjetrin me anën të nën-
rrjetave dhe 60 triliardë sinapse ose lidhje (Shepherd dhe Koch, 1990). Rezultati neto 
është se truri është një strukturë jashtëzakonisht efikase.

Figura 1.1 Nervi biologjik

Çdo nerv biologjik përbëhet kryesisht nga tri elemente kryesore: trupi i 
qelizës, dendritet dhe aksoni. Dendritet zgjaten nga trupi i qelizës për te nervat e tjera 
ku ata marrin sinjale në pikën lidhëse, e cila quhet sinaps. Aksoni mund të 
konsiderohet si një gyp i gjatë, i cili ndahet në degë duke përfunduar në sinapse. 
Sinapset janë njësi elementare strukturore dhe funksionale që ndërmjetësojnë 
ndërveprimet ndërmjet nervave. Aksoni i një nervi formon lidhje sinaptike me shumë 
nerva të tjerë. Numri i lidhjeve sinaptike, që varet nga tipi i nervit, mund të luhatet 
nga disa qindra deri në më shumë se 104. lidhje sinaptike (qeliza piramidale). Trupi i 
qelizës së një nervi shumon sinjalet hyrëse nga dendritet si dhe sinjalet nga sinapses e 
shumta mbi sipërfaqen e tij. Një nerv i veçantë do të dërgojë një impuls te aksoni i tij 
në qoftë se qeliza nervore ka marrë sinjale hyrëse të mjaftueshme për të nxitur nervin 
mbi nivelin e tij prag. Pra, kur ngacmimi i akumuluar në trupin e qelizës tejkalon një 
vlerë prag të caktuar, qeliza aktivizohet dhe krijohet e përhapet potenciali i veprimit
nëpër akson drejt pikave të takimeve sinaptike me qelizat e tjera nervore. Në qoftë se 
hyrjet nuk arrijnë pragun e kërkuar, sinjali hyrës do të “shuhet” shpejt dhe nuk do të 
prodhojë asnjë veprim. 

Një nerv mund të marrë ngacmim nga disa qindra deri në rreth pesëmbëdhjetë 
mijë hyrje nga aksonet e nervave të tjera. Në dukje kjo formon një sistem masiv 
paralel në krahasim me arkitekturën e kompjuterit dixhital. Transmetimi i 
informacionit në të gjitha sinapset ka në të vërtetë natyrë kimike, por ai ka efekte 
elektrike anësore të cilat mund të maten. Aktivitetet elektrike në nerva shfaqen në 
formën e impulseve me një frekuencë në rangun e 1 KHz.
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1.2.2 Modeli i nervit artificial 
Nervi artificial, ose shkurt nervi, është njësia e përpunimit të informacionit që është 
bazale për veprim e rrjetës nervore. Nervi artificial u projektuar për të imituar 
karakteristikat e rendit të parë të nervit biologjik. McCulloch dhe Pitts (McCulloch
dhe Pitts, 1943) sugjeruan nervin e parë sintetik në fillim të viteve 1940. Diagrama e 
Figurës 1.2 tregon modelin e nervit artificial, që përbën bazën për ndërtimin e rrjetave 
nervore (artificiale). Ja tre elementet bazë të modelit të nervit:

1. Një bashkësi e sinapseve ose lidhjeve, ku çdonjëra prej tyre përfaqëson daljen e një 
nervi tjetër dhe karakterizohet nga pesha ose fortësia e saj. Më konkretisht, një 
sinjal xj në hyrje të sinapit j të lidhur me nervin k shumëzohet me peshën sinaptike 
wkj. Është e rëndësishme mënyra në të cilën shkruhen indekset e peshave sinaptike 
wkj. Indeksi i parë tregon nervin për të cilin bëhet fjalë dhe indeksi i dytë tregon 
skajin hyrës të sinapit të cilit i referohet pesha. Ndryshe nga sinapsi në trurin e 
njeriut, peshat sinaptike të një nervi artificial mund të ndodhen në një zonë që 
përmban si vlera pozitive ashtu dhe vlera negative.

2. Një shumues ose mbledhës për shumimin e sinjaleve hyrëse, të peshuara nga 
sinapset përkatëse të nervit; këto veprime përcaktojnë një kombinim linear.

3. Një funksion aktivizues për kufizimin e amplitudës së daljes së nervit. Funksioni
aktivizues quhet edhe funksion kufizues sepse ai kufizon (shtrëngon) intervalin e 
amplitudës të lejueshme të sinjalit dalës në një bashkësi vlerash të kufizuara.

Figura 1.2 Modeli jo linear i nervit

Zakonisht, intervali i amplitudës së normalizuar të daljes së një nervi shkruhet si 
segmenti njësi [0, 1] ose segmenti alternativ [ -1, 1].

Modeli i nervit i Figurës 1.2 përmban edhe një anim që zbatohet nga jashtë, i cili 
shënohet me bk. Animi bk ka efekt të rrisë ose të zvogëlojë hyrjen e funksionit 
aktivizues, në varësi të vlerës pozitive ose negative të tij. 

Matematikisht nervin k mund ta përshkruajmë me anën e çiftit të ekuacioneve

uk = 
1

m

kj j
j

w x
=

å (1.1)

dhe
yk =  j(uk + bk) (1.2)

ku x1, x2, ..., xm janë sinjalet hyrëse; wk1, wk2, ..., wkm janë peshat sinaptike të nervit k,
uk është dalja si kombinim linear i sinjaleve hyrëse, bk është animi, j( ) është 
funksioni aktivizues dhe yk është sinjali dalës i nervit. Përdorimi i animit bk ka efektin 
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e zbatimit të një transformimi afin ndaj daljes uk të kombinuesit linear në modelin e 
Figurës 1.2, siç tregohet nga

vk = uk + bk (1.3)
Në veçanti, në varësi të shenjës pozivitive ose negative të bk, marrëdhënia ndërmjet 
fushës lokale të induktuar ose potencialit aktivizues vk të nervit k dhe daljes si 
kombinim linear uk modifikohet në mënyrën e ilustruar në Figurën 1.3. Si rezultat i 
këtij transformimi afin, vihet re se grafiku i vk në lidhje me atë të uk nuk kalon më nga 
origjina.

Figura 1.3 Shndërrimi afin i krijuar nga prania e animit; vihet re se vk = bk për uk = 0.

Animi bk është një parametër i jashtëm i nervit artificial k. Duke marrë parasysh 
praninë e tij në ekuacionin (1.2), ekuacionet (1.1) dhe (1.3) mund ti shprehim si

vk = 
0

m

kj j
j

w x
=

å (1.4)

dhe
yk =  j(vk) (1.5)

Në ekuacionin (1.4) kemi shtuar një sinaps të ri. Hyrja e tij është
x0 = +1 (1.6)

Figura 1.4 Një model tjetër jo linear i nervit

dhe pesha e tij është
wk0 = bk (1.7)
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Si rrjedhim modelin e nervit k mund ta shprehim si në Figurën 1.4. Në këtë figurë, 
efekti i animit shpjegohet duke bërë dy gjëra: 

(1) duke shtuar një sinjal të ri hyrës të fiksuar në +1 dhe 

(2) duke shtuar një peshë të re sinaptike të barabartë me animin bk. 

Megjithëse modelet e figurave 1.3 dhe 1.4 janë të ndryshme në paraqitje, ato janë 
matematikisht të njëjta.

1.3 TIPET E FUNKSIONIT AKTIVIZUES

Funksioni aktivizues j(u) përcakton daljen e nervit k. Ka disa tipe funksionesh 
aktivizuese. Më poshtë po paraqesim disa tipe kryesore prej tyre:

1. Funksioni prag. Për tipin e funksionit aktivizues, të paraqitur në Figurën 1.5a, kemi

 j(u) = 
1 në qoftë se 0

0 në qoftë se 0

u

u

³ì
í <î

(1.8)

Në literaturë, kjo trajtë e funksionit prag zakonisht quhet funksion hard limit; 
matematikisht ai është funksioni shenjë, binar ose karakteristik. Dalja e nervit k që 
përdor një funksion të tillë prag shprehet si

 yk = 
1 në qoftë se 0

0 në qoftë se 0
k

k

u

u

³ì
í <î

(1.9)

ku uk është fusha lokale e induktuar e nervit k, domethënë

uk = 
1

m

kj j
j

w x
=

å + bk. (1.10)

Një nerv i tillë në literature quhet modeli McCulloch-Pitts, pasi ata në 1943 
propozuan modelin e parë të rrjetës nervore (McCulloch dhe Pitts, 1943). Në këtë 
model, dalja e nervit merr vlerën 1 nëse fusha lokale e induktuar e këtij nervi është 
jonegative dhe 0 në rast të kundërt. Ky formulim përshkruan vetinë gjithshka ose 
asgjë të modelit McCulloch-Pitts. Rëndësia e këtij modeli në atë kohë ishte aftësia 
e tij për të njehsuar çdo funksion aritmetik apo logjik.

2. Funksioni linear. Siç dihet, funksioni linear plotëson konceptin e mbivendosjes. 
Ekuacioni matematik për funksionin linear është 

y = f(u) = a×u (1.11) 

ku α është koeficienti këndor (pjerrësia) e funksionit linear ( 1.11). Ai grafikisht 
është paraqitur në Figurën 1.5b. Në qoftë se pjerrësia α është 1, atëherë funksioni 
aktivizues linear quhet funksion identik. Rezultati y i funksionit identik është i 
barabartë me hyrjen e funksionit aktivizues u. Megjithëse ky funksion mund të 
duket si një rast trivial, prapëseprapë ai është shumë i dobishëm në disa raste si 
etapë e fundit e një rrjete nervore me shumë shtresa. 

3. Funksioni pjesë-pjesë linear. Funksioni pjesë-pjesë linear, të cilin e kemi paraqitur 
në Figurën 1.5c, e ka trajtën matematike më të thjeshtë si (1.12), ku faktori 
përforcues brenda zonës lineare të veprimit e kemi marrë një. Kjo trajtë e 
funksionit aktivizues mund të shihet si përafrim për amplifikuesin jolinear. Si trajta 
të veçanta të funksionit pjesë-pjesë linear mund të shikojmë dy situata: Kombinuesi 
linear shfaqet nëse zona lineare e veprimit ruhet pa shkuar në ngopje dhe funksioni 
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pjesë-pjesë linear reduktohet në funksion prag nëse faktori përforcues i zonës 
lineare bëhet pambarimisht i madh.

 j(u) = 

1
0 në qoftë se 

2
1 1

në qoftë se 
2 2

1
1 në qoftë se 

2

u

u u

u

ì £ -ï
ï
ï - < < +í
ï
ï ³ +ïî

(1.12)

(a) Funksioni prag (karakteristik). (b) Funksioni Aktivizues Linear

  (c) Funksioni pjesë-pjesë linear. (d) Funksioni në trajtë S-je për parametra të 
ndryshëm pjerrësie

Figura 1.5 Funksionet aktivizuese për nervin e thjeshtë

4. Funksioni në trajtë S-je (sigmoid). Funksioni në trajtë S-je, grafiku i të cilit është 
forma S, është bërë prej kohësh trajta më e zakonshme e funksionit aktivizues që
përdoret në ndërtimin e rrjetave nervore artificiale. Ai përcaktohet si funksion 
rigorozisht rritës që shfaq një balancë elegante ndërmjet sjelljes lineare dhe 
jolineare (një vlerësim i plotë i funksioneve në trajtë S-je dhe çështjeve që lidhen 
jepet te Mennon et al., 1996). Një shembull i funksionit në trajtë S-je është 
funksioni logjistik, i përcaktuar nga

 j(u) = 
1

1 exp( )a u+ - ×
(1.13)

ku a është koeficienti këndor i funksionit në trajtë S-je. Duke ndryshuar parametrin 
a, marrim funksione me koeficient këndor të ndryshëm, siç ilustrohet në Figurën 
1.5d. Në të vërtetë, koeficienti këndor në origjinë është a/4. Në infinit, kur 
parametri i koeficientit këndor i afrohet infinitiv, funksioni në trajtë S-je bëhet 
thjesht një funksion prag. Funksioni në trajtë S-je është një funksion i 
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vazhdueshëm që merr vlera në një zonë e vazhdueshme nga intervali ]0, 1[, ndërsa 
funksioni prag nuk është i vazhdueshëm dhe merr vlerat 0 ose 1. Gjithashtu vihet 
re se funksioni në trajtë S-je është i derivueshëm, ndërsa funksioni prag jo. 
(Derivueshmëria është një cilësi e rëndësishme e teorisë së rrjetave nervore.)

5. Funksioni tangjent hiperbolik. Ky funksion aktivizues, ka trajtën matematike të 
mëposhtme: 

f(u) = 
u u

u u

e e

e e

a -a

a -a

-
+

(1.14)

Është interesante të shënojmë se derivatet e ekuacioneve (1.13) dhe (1.14) mund të 
shprehen në varësi të vetë funksionit. Kjo është e rëndësishme për rregullat e 
zhvillimit të nxënies për të stërvitur rrjetat. 

Funksionet aktivizuese të përcaktuara në ekuacionet (1.8), (1.12) dhe (1.13) luhaten 
nga 0 në +1. Nganjëherë nevojitet ta kemi zonën e funksionit aktivizues nga  -1 në 
+1, rast në të cilin funksioni aktivizues merret simetrik në lidhje me origjinën; 
domethënë funksioni aktivizues është funksion tek. Më konkretisht, funksioni prag i 
ekuacionit (1.8) tani përcaktohet si

 j(u) = 

1 në qoftë se 0

0 në qoftë se 0

1 në qoftë se 0

u

u

u

- <ì
ï =í
ï+ >î

(1.15)

të cilin, zakonisht e quajmë funksioni shenjë, ose bipolar. Për trajtën korresponduese 
të një funksioni në trajtë S-je mund të përdorim funksionin tangjent hiperbolik, të 
përcaktuar nga

 j(u) = tanh(u) (1.16)

Fakti që funksioni aktivizues në trajtë S-je lejohet të marrë vlerave negative do të 
sjellë përfitime analitike për të.

Disa funksione të tjerë aktivizimi jo-lineare që përdoren nga studiuesit janë 
funksioni i Gauss-it, log-sigmoid etj. dhe përgjigjet e nervit për funksione të 
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(a) Funksioni prag bipolar. (c) Funksioni prag Gaussian.
y = exp(−(x1 + x2)

2);

(b) Funksioni prag log-sigmoid. (d) Funksioni prag tanh.
y = 1/(1 + exp(-3.0(x1 + x2))); y = tanh(-3(x1 + x2))

(e) Funksioni prag linear.
y = 0.5(x1 + x2)

Figura 1.6 Efektet e disa funksioneve aktivizuese mbi modelin e nervit të thjeshtë 

Në përgjithësi, mund të identifikohen tre klasa të arkitekturave të rrjetave nervore, të 
cilat në thelb janë të ndryshme nga njera tjetra:

a) Rrjeta e drejtpërdrejtë me një shtresë;

b) Rrjeta e drejtpërdrejtë me shumë shtresa;

c) Rrjetat rekurente ose ciklike.
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Në rrjetat nervore me shtresa nervat janë të organizuara në trajtën e shtresave. Në 
rrjetat e drejtpërdrejta kemi një shtresë hyrëse të nyjeve burim që projektohen në 
shtresën pasardhëse të nervave, por jo anasjellas. Me fjalë të tjera, kjo rrjetë është 
rigorozisht e tipit të drejtpërdrejtë ose jociklike. Këto rrjeta dallohen nga njera tjetra 
nga prania ose jo e shtresave të fshehura të futur në projektin e saj strukturor. Ato 
ndahen kryesisht në dy tipe: a) rrjetë e drejtpërdrejtë me një shtresë dhe b) rrjetë e 
drejtpërdrejtë me shumë shtresa.

1.4.1 Rrjeta e drejtpërdrejtë me një shtresë
Kjo është trajta më e thjeshtë e rrjetës nervore me shtresa, rigorozisht e tipit të 
drejtpërdrejtë ose jociklike. Në Figurën 1.7 ilustrohet rrjeta nervore për rastin e tre
nyjeve në shtresën hyrëse dhe tre nyjeve në shtresën e daljes. Një rrjetë e tillë quhet 
rrjetë me një shtresë, duke nënkuptuar me këtë term shtresën dalëse të nyjeve 
njehsuese (nervave). Nuk do ta marrim parasysh shtresën hyrëse të nyjeve të burimit 
sepse aty nuk kryhet asnjë llogaritje. Kjo rrjetë nervore zakonisht quhet perceptroni
me një shtresë ose thjesht perceptron.

Figura 1.7  Rrjeta e drejtpërdrejtë me një shtresë nervash

1.4.2 Rrjetat e drejtpërdrejta me shumë shtresa
Klasa e dytë e rrjetave nervore të drejtpërdrejta dallohet nga prania e një ose më 
shumë shtresave të fshehura (dmth njësive llogaritëse) të futura në projektin e saj 
strukturor. Më konkretisht, një shtresë nervash quhet e “fshehur” në qoftë se ajo është 
e pa arritshme si nga hyrjet dhe nga daljet (Haykin, 2009). Nyjet njehsuese të shtresës
së fshehur quhen nerva të fshehura ose njësi të fshehura. Funksioni i nervave të 
fshehura është të ndërhyjë ndërmjet hyrjes së jashtme dhe daljes së rrjetës në një 
mënyrë të dobishme. Duke shtuar një ose më shumë shtresa të fshehura, rrjeta është 
në gjendje të nxjerrë statistika të rendeve më të larta. Në një kuptim mjaft të gjerë, 
rrjeta fiton një perspektivë globale pavarësisht nga lidhshmëria e saj lokale për shkak 
të grupit shtesë të lidhjeve sinaptike dhe përmasës shtesë të lidhjeve nervore 
(Churchland dhe Sejnowski, 1992). Aftësi e nervave të fshehura për të nxjerrë 
statistika të rendeve më të larta është mjaft me vlerë kur madhësia e shtresës hyrëse 
është e madhe. Kjo rrjetë nervore zakonisht quhet perceptron me shumë shtresa 
(MLP) dhe paraqet një përgjithësim të perceptronit me një shtresë.

Nyjet burim në shtresën hyrëse të rrjetës sigurojnë elementet përkatës të 
modelit aktivizues (vektorit hyrës), të cilët përbëjnë sinjalet hyrëse të zbatuara ndaj 
nervave (nyjeve njehsuese) në shtresën e dytë (domethënë shtresën e parë të fshehur). 
Sinjalet dalëse të shtresës së dytë përdoren si hyrje për shtresën e tretë dhe kështu 
vazhdohet për pjesën tjetër të rrjetës. Zakonisht nervat në çdo shtresë të rrjetës kanë si 
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hyrje të tyre sinjalet dalëse vetëm të shtresës paraardhëse. Grupi i sinjaleve dalëse të 
nervave në shtresën të fundit (dalëse) të rrjetës përcakton përgjigjen e përgjithshme të 
rrjetës për formën aktivizuese të marrë nga nyjet burim në shtresën hyrëse (të parë). 
Grafi arkitekturor në Figurën 1.8 ilustron formatin e rrjetës nervore të drejtpërdrejtë 
me shumë shtresa për rastin me një shtresë të fshehtë. Për shkurtim rrjetën e Figurës 
1.8 e shënojmë si rrjeta 4-5-1 sepse ajo ka 4 nyje burim, 5 nerva të fshehur dhe 1 nerv 
dalës. Në përgjithësi, rrjetën e drejtpërdrejtë me m nyje burim, n nerva në shtresën e 
parë të fshehur, p nerva në shtresën e dytë të fshehur dhe q nerva në shtresën dalëse e 
shënojmë si rrjeta m-n-p-q.

Rrjeta nervore në Figurën 1.8 quhet plotësisht e lidhur në kuptimin se secila 
nyje në çdo shtresë të rrjetës lidhet me çdo nyje tjetër në shtresën fqinje pasardhëse. 
Por, në qoftë se në rrjetë mungojnë disa nga lidhjet komunikuese (lidhjet sinaptike), 
themi se rrjeta është pjesërisht e lidhur.

Figura 1.8 Rrjeta e drejtpërdrejtë e lidhur plotësisht me një shtresë të fshehur

Figura 1.9 Rrjeta rekurente pa cikle vetjake dhe pa nerva të fshehura
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1.4.3 Rrjetat ciklike
Rrjeta nervore rekurente ose ciklike dallohet nga rrjeta nervore e drejtpërdrejtë sepse 
ajo ka të paktën një lak ciklik. Për shembull, një rrjetë rekurente mund të përbëhet nga 
vetëm një shtresë nervash ku çdo nerv e kthen sinjalin e tij dalës mbrapsh në hyrjet e 
tij te të gjithë nervat e tjerë, siç ilustrohet në grafin arkitekturor të Figurës 1.9. Në 
strukturën e vizatuar në këtë figurë nuk ka asnjë lak me vetveten. Laqet me vetveten 
kanë të bëjnë me situata ku dalja e një nervi kthehet pas në vetë hyrjen e tij. Rrjeta 
rekurente e ilustruar në Figurën 1.9 nuk ka madje asnjë nerv të fshehtë. Në Figurën 
1.10 ilustrohet një klasë tjetër rrjetash rekurente me nerva të fshehta. Lidhje ciklike të 
treguara në Figurën 1.13 burojnë nga nervat e fshehura si dhe nga nervat dalëse.

Prania e laqeve ciklike, në strukturën rekurente të Figurës 1.9 ose të Figurës 
1.10 ka një ndikim të thellë në aftësinë nxënëse të rrjetës dhe në efektshmërinë e saj. 
Për më tepër, laqet ciklike përfshijnë përdorimin e degëve të veçanta të përbëra nga 
elementet e vonesës njësi (të shënuara me z-1), që rezulton në një sjellje dinamike 
jolineare, duke supozuar se rrjeta nervore përmban njësi jolineare.

Figura 1.10 Rrjeta rekurente me nerva të fshehura

1.5  PARAQITJA E NJOHURISË

Në Paragrafin 1.1 përdorëm termin “njohuri” në përcaktimin e rrjetës nervore pa një 
përshkrim të qartë se çfarë kuptojmë me të. Tani për të japim këtë përkufizim të
përgjithshëm (Fischler dhe Firschein, 1987):

Me njohuri do të kuptojmë informacionin e ruajtur ose modelet e përdorura nga 
një person ose makinë për të interpretuar, parashikuar dhe për tu përgjigjur 
përafërsisht ndaj botës së jashtme.

Karakteristikat parësore të paraqitjes së njohurisë janë të dyfishta: 1) çfarë 
informacioni është bërë realisht i qartë dhe 2) si kodohet fizikisht informacioni për 
përdorim të mëvonshëm. Pra, nga vetë natyra e saj, paraqitja e njohurive është synimi 
i drejtpërdrejtë. Në zbatimet e botës reale të makinave “inteligjente” mund të thuhet se 
një zgjidhje e mirë varet nga një paraqitje e mirë e njohurive (Woods, 1986). Kështu 
ndodh dhe me rrjetat nervore që paraqesin një klasë të veçantë të makinave
inteligjente. Por, zakonisht format e mundshme të paraqitjes nga hyrjet te parametrat e 
brendshëm të rrjetës janë mjaft të ndryshme, që tentojnë ta bëjnë krijimin e një 
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1.10 ilustrohet një klasë tjetër rrjetash rekurente me nerva të fshehta. Lidhje ciklike të 
treguara në Figurën 1.13 burojnë nga nervat e fshehura si dhe nga nervat dalëse.

Prania e laqeve ciklike, në strukturën rekurente të Figurës 1.9 ose të Figurës 
1.10 ka një ndikim të thellë në aftësinë nxënëse të rrjetës dhe në efektshmërinë e saj. 
Për më tepër, laqet ciklike përfshijnë përdorimin e degëve të veçanta të përbëra nga 
elementet e vonesës njësi (të shënuara me z-1), që rezulton në një sjellje dinamike 
jolineare, duke supozuar se rrjeta nervore përmban njësi jolineare.

Figura 1.10 Rrjeta rekurente me nerva të fshehura

1.5  PARAQITJA E NJOHURISË

Në Paragrafin 1.1 përdorëm termin “njohuri” në përcaktimin e rrjetës nervore pa një 
përshkrim të qartë se çfarë kuptojmë me të. Tani për të japim këtë përkufizim të
përgjithshëm (Fischler dhe Firschein, 1987):

Me njohuri do të kuptojmë informacionin e ruajtur ose modelet e përdorura nga 
një person ose makinë për të interpretuar, parashikuar dhe për tu përgjigjur 
përafërsisht ndaj botës së jashtme.

Karakteristikat parësore të paraqitjes së njohurisë janë të dyfishta: 1) çfarë 
informacioni është bërë realisht i qartë dhe 2) si kodohet fizikisht informacioni për 
përdorim të mëvonshëm. Pra, nga vetë natyra e saj, paraqitja e njohurive është synimi 
i drejtpërdrejtë. Në zbatimet e botës reale të makinave “inteligjente” mund të thuhet se 
një zgjidhje e mirë varet nga një paraqitje e mirë e njohurive (Woods, 1986). Kështu 
ndodh dhe me rrjetat nervore që paraqesin një klasë të veçantë të makinave
inteligjente. Por, zakonisht format e mundshme të paraqitjes nga hyrjet te parametrat e 
brendshëm të rrjetës janë mjaft të ndryshme, që tentojnë ta bëjnë krijimin e një 
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zgjidhjeje të kënaqshme në kuptimin e rrjetave nervore një sfidë të vërtetë të 
projektimit.

Një detyrë kryesore për rrjetën nervore është të nxejë një model të botës së 
jashtme (mjedisit) në të cilin ajo është futur dhe ta ruajë në mënyrë mjaft të 
qëndrueshme modelin me botën reale për të arritur qëllimet e përcaktuara të zbatimit 
që na intereson. Njohuritë e mjedisit përbëhen nga dy lloj informacioni:

1. Njohja e gjendjeve të mjedisit, që paraqitet nga faktet se çfarë njihet dhe çfarë 
ka qenë njohur; kjo formë njohurish quhet informacion paraprak. 

2. Vëzhgimet (matjet) e mjedisit, që sigurohen nga ndijuesit (sensorët) të krijuar 
për këqyrjen e mjedisit në të cilin supozohet se do të veprojë rrjeta nervore.
Normalisht këto vëzhgime janë në thelb të zhurmshme, duke iu nënshtruar 
gabimeve për shkak të zhurmës së ndijuesve (sensorëve) dhe për shkak se 
sistemi nuk është i përsosur. Në çdo rast, vëzhgimet e mara në këtë mënyrë 
ofrojnë fondin e informacionit nga i cili zgjidhen vëzhgimet që përdoren për 
stërvitjen e rrjetës nervore.

Vëzhgimet mund të jetë të etiketuar ose të pa etiketuar. Vëzhgim i etiketuar është ai 
për të cilin njihet vlera e ndryshores së qëllimit, ndërsa vëzhgim i pa etiketuar është ai 
për të cilin nuk njihet vlera e ndryshores së qëllimit. Në çdo rast, një grup 
vëzhgimesh, të etiketuar ose jo, paraqesin njohuritë mbi mjedisin e interesit që rrjeta 
nervore të mund të mësojë nëpërmjet stërvitjes. 

Bashkësia e çifteve hyrje-dalje, ku çdo çift përbëhet nga sinjali hyrës dhe 
përgjigja e dëshiruar korresponduese, quhet bashkësia e të dhënave të stërvitjes ose 
vëzhgimeve të stërvitjes. Për shembull në problemin e njohjes shifrore të shkrimit me 
dorë sinjali hyrës përbëhet nga një vektor me aq elementë sa kemi zgjedhur si 
përcaktues të cilësive. Përgjigja e dëshiruar përcaktohet nga “identiteti” i vlerave të 
veçanta të vektorit që i paraqitet rrjetës si sinjal hyrës. Zakonisht, kampioni i stërvitjes 
përbëhet nga një shumëllojshmëri e madhe shembujsh që janë përfaqësuese të 
situatave të botës reale. Duke pasur në dispozicion një grup kampionesh, për krijimin
e rrjetës nervore procedohet si më poshtë:

· Së pari, për rrjetën nervore zgjidhet një arkitekturë e përshtatshme, me një 
shtresë hyrëse të përbërë nga nyjet burim në numër të njëjtë me komponentet e 
vektorit hyrës dhe një shtresë dalëse të përbërë nga aq nerva sa tipe të 
ndryshme përgjigjesh presim. Pastaj përdoret një nënbashkësi vëzhgimesh për 
të stërvitur rrjetën me anën e një algoritmi të përshtatshëm. Kjo fazë quhet 
nxënie.

· Së dyti, efektshmëria e njohjes të rrjetës së stërvitur kontrollohet (testohet) me 
të dhëna që nuk janë përdorur më parë. Më konkretisht, në rrjetë paraqitet një 
vektor hyrës por kësaj here nuk thuhet identiteti të cilit i përket ky rast i 
veçantë. Rrjeta njehson daljen përkatëse për këtë vektor hyrës me anë të 
peshave të fiksuara që kanë rezultuar pas fazës së stërvitjes. Pastaj 
efektshmëria e rrjetës vlerësohet duke krahasuar vlerën e njehsuar nga rrjeta 
me identitetin e vërtetë të vektorit në fjalë. Kjo fazë e dytë e veprimit quhet
vërtetimi i rrjetës.

· Së treti, pas kalimit me sukses të fazës vërtetimit, rrjeta mund të përdoret më 
tej për çdo vektor hyrës, që përbën fazën e përgjithësimit të rrjetës, term i cili 
është huajtur nga psikologjia.
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Këtu qëndron ndryshimi themelor ndërmjet hartimit të rrjetës nervore dhe 
klasifikuesit të formave. Në këtë të fundit, veprohet zakonisht duke formuluar së pari 
një model matematik të sjelljeve mjedisore, duke vlerësuar modelin me të dhëna reale 
dhe pastaj duke ndërtuar konstruktin në bazë të modelit. Në të kundërt me këtë, 
ndërtimi i rrjetës nervore bazohet drejtpërdrejtë në të dhënat e jetës reale, ku 
bashkësia e të dhënave lejohet të flasë vetë. Kështu, rrjeta nervore jo vetëm që siguron 
modelin implicit të mjedisit në të cilin ajo është futur, por kryen edhe funksionin e 
përpunimit të informacionit të qëllimit.

Vëzhgimet e përdorura në stërvitjen e rrjetës nervore mund të përbëhen edhe 
nga vëzhgime pozitive edhe nga ato negative. Për shembull, në problemin e zbulimit 
të hidrolokatorit pasiv, vëzhgimet pozitive i takojnë të dhënave hyrëse të stërvitjes që 
përmbajnë qëllimin e interesit (domethënë jeta nënujore). Tani, në një mjedis 
hidrolokator pasiv prania e mundshme e jetesës nënujore në të dhënat e kontrollit
dihet se shkakton alarme false të rastit. Për ta lehtësuar këtë problem, në të dhënat e 
stërvitjes përfshihen vëzhgimet negative (domethënë jehona nga jeta detare) për ta 
mësuar rrjetën që të mos ngatërrojë jetën detare me qëllimin e saj.

Në një rrjetë nervore me arkitekturë të përcaktuar, paraqitja e njohurive të 
mjedisit rrethues përcaktohet nga vlerat që marrin parametrat e lira të rrjetës 
(domethënë peshat sinaptike dhe animet). Trajta e paraqitjes së kësaj njohurie përbën 
pikërisht konstruktin e rrjetës nervore dhe rrjedhimisht përbën çelësin për 
efektshmërinë e saj.

Çështja e paraqitjes së njohurive brenda një rrjete artificiale është mjaft e
ndërlikuar. Megjithatë, për paraqitjen e njohurisë ka katër rregulla që janë të një 
natyre të përgjithshme (Anderson, 1988).

Rregulla 1. Hyrje të ngjashme nga klasa të ngjashme zakonisht duhet të japin 
paraqitje të ngjashme brenda rrjetës dhe rrjedhimisht duhet të 
klasifikohen se i përkasin së njëjtës klasë.

Për përcaktimin e “ngjashmërive” ndërmjet hyrjeve ka një numër të madh madhësish. 
Një madhësi që përdoret zakonisht për ngjashmërinë bazohet në konceptin e largesës 
euklidiane. Më konkretisht, le të shënojmë me xi një vektor me m × 1 përmasa,

xi = [xi1, xi2, ..., xim]T

të gjithë elementet e të cilit janë realë, T përdoret për matricën e transponuar. Vektori 
xi përcakton një pikë në hapësirën me m përmasa që e quajmë hapësira euklidiane dhe 
që e shënojmë me m . Largesa euklidiane ndërmjet çiftit të vektorëve xi dhe xj

përcaktohet nga 

d(xi, xj) = || xi - xj || = ( )
1/ 2

2

1

m

ik jk
k

x x
=

é ù
-ê ú

ë û
å (1.23)

ku xik dhe xjk janë elementet e k-ta përkatësisht të vektorëve hyrës xi dhe xj. 
Ngjashmëria ndërmjet hyrjeve të paraqitura nga vektorët xi dhe xj përcaktohet si e
anasjella e largesës euklidiane d(xi, xj). Sa më afër të jenë elementet e veçantë të 
vektorëve hyrës xi dhe xj me njeri tjetrin, aq më e vogël do të jetë largesa euklidiane  
dhe si rrjedhim aq më e madhe është ngjashmëria e vektorëve xi dhe xj. Rregulla 1 
pohon se në qoftë se vektorët xi dhe xj janë të ngjashëm, ato duhet ti përkasin të 
njëjtës klasë (kategori).

Një madhësi tjetër e ngjashmërisë bazohet në idenë e prodhimit numerik ose 
prodhimit skalar që është huajtur edhe ai nga algjebra e matricave. Për një çift 
vektorësh të dhënë xi dhe xj me të njëjtën përmasë, prodhimi numerik xT

i xj shprehet
në trajtë 
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áxi, xjñ = xT
i xj = 

1

m

ik jk
k

x x
=

å (1.24)

Prodhimi numerik áxi, xjñ i pjesëtuar nga ||xi|| ||xj|| jep kosinusin e këndit ndërmjet 
vektorëve xi dhe xj.

Dy madhësitë e ngjashmërisë të përcaktuara këtu janë vërtet të lidhura ngushtë 
me njera tjetrën, siç ilustrohet në Figurën 1.11. Largësia euklidiane ||xi - xj|| ndërmjet 
vektorëve xi dhe xj është e lidhur me “projeksionin e vektorit xi mbi vektorin xj. 
Figura 1.11 tregon qartë se sa më e vogël të jetë largësia euklidane ||xi - xj|| dhe 
rrjedhimisht sa më të ngjashëm të jenë vektorët xi dhe xj, aq më i madh do të jetë 
prodhimi numerik xT

ixj. 

Figura 1.11 Ilustrimi i marrëdhënieve ndërmjet prodhimit numerik dhe largesës 
euklidiane si madhësi të ngjashmërisë ndërmjet vektorëve.

Për ta vendosur këtë relacion në një bazë formale, së pari normalizojmë vektorët xi

dhe xj që të kenë gjatësinë një, domethënë 

|| xi || = || xj || = 1.

Pastaj duke përdorur ekuacionin (1.23) shkruajmë:

d 2(xi, xj) = (xi - xj)
T(xi - xj) = 2 - 2 xT

i xj (1.25)
Ekuacioni (1.25) tregon se vlera më e vogël e largesës euklidiane d(xi, xj) i përgjigjet 
vlerës më të madhe të prodhimit numerik áxi, xjñ dhe, si rrjedhim, ngjashmërisë 
ndërmjet vektorëve xi dhe xj.

Largesa euklidiane dhe prodhimi numerik i përshkruar këtu janë përcaktuar në 
mënyrë deterministe. Çfarë ndodh nëse vektorët xi dhe xj janë stokastikë, janë marrë 
nga dy popullata ose bashkësi të ndryshme të dhënash? Më konkretisht, supozojmë se 
largesa ndërmjet këtyre dy popullatave qëndron vetëm në vektorët mesatarë të tyre. Le 
të shënojmë me mi dhe mj vlerat mesatare përkatëse të vektorëve xi dhe xj. Domethënë 

mi = E[xi] (1.26)

ku E është operatori i pritjes statistikore në bashkësinë e vektorëve të të dhënave xi. 
Vektori mesatar mj përcaktohet në mënyrë të ngjashme. Për matjen e largesës ndërmjet 
këtyre dy popullatave mund të përdorim largesën Mahalanobis që është futur nga P. 
C. Mahalanobis në 1936. Vlera kuadratike e kësaj largese nga xi te xj, të cilën e 
shënojmë dij, përcaktohet si (Duda dhe Hart, 1973):

2
ijd = (xi - mi)

T C-1(xj - mj) (1.27)

ku C-1 është e anasjella e matricës së kovariancës C. Supozohet se matrica e 
kovariancës është e njëjtë për të dy popullatat, siç tregohet nga

( )( )

( )( )

T
i i i i

T
j j j j

E

E

é ù= - -ë û
é ù= - -ë û

C x x

x x

m m

m m
(1.28)
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Për rastin e veçantë kur xj = xi, mj = mi dhe C = I, ku I është matrica njësi, largesa 
Mahalanobis reduktohet në largesën euklidiane ndërmjet vektorit të zgjedhjes xi dhe 
vektorit mesatar m.

Pavarësisht nëse vektorët e të dhënave xi dhe xj janë determinist apo stokastik, 
Rregulla 1 i adresohet çështjes se si janë të lidhura këto dy vektorët me njëri-tjetrin.
Korrelacioni luan një rol kryesor jo vetëm në trurin e njeriut, por edhe në përpunimin 
e sinjalit të llojeve të ndryshme (Chen et al., 2007).

Rregulla 2. Elementet që kategorizohen si klasa të veçanta duhet të japin paraqitje 
plotësisht të ndryshme në rrjetë.

Sipas Rregullës 1, modelet e mara nga një klasë e veçantë kanë një masë 
algjebrike (p.sh., largesën euklidiane) që është e vogël. Nga anën tjetër, modelet e 
mara nga klasa të ndryshme kanë një masë të madhe algjebrike. Rregulla e dytë është 
plotësisht e kundërta e Rregullës 1.

Rregulla 3. Në qoftë se një karakteristikë e veçantë është e rëndësishme, atëherë në 
rrjetë duhet të përfshihet një numër të madh nervash në paraqitjen e 
kësaj çështjeje.

Për shembull, le të shqyrtojmë zbatimin e një radari të përfshirë në zbulimin e objektit 
(për shembull aeroplani) në praninë e çrregullimeve (domethënë, pasqyrimet radar 
nga objektet e padëshirueshme si ndërtesa, pemë dhe formacionet e motit). 
Efektshmëria zbuluese e një sistemi të tillë matet nga dy probabilitete:

· Probabiliteti i zbulimit, i përcaktuar si probabiliteti që sistemi merr vendimin 
se objekti është i pranishëm kur ai është.

· Probabiliteti i alarmit të gabuar, i përcaktuar si probabiliteti që sistemi merr 
vendimin që objekti është i pranishëm kur ai nuk është.

Sipas kriterit Neyman-Pearson, probabiliteti i zbulimit maksimizohet, me kusht që 
probabiliteti i alarmit të gabuar të mos ia kalojë një vlere të paracaktuar (Van Trees et 
al., 2013). Në një zbatim të tillë, prania reale e një objekti në sinjalin e marrë paraqet 
një cilësi të rëndësishme të hyrjes. Në të vërtetë, rregulla 3 pohon se duhet të ketë një 
numër të madh nervash që përfshihen në marrjen e vendimit që një objekt është i 
pranishëm kur ai realisht është. Për të njëjtën arsye, duhet të ketë një numër të madh 
nervash të përfshira në marrjen e vendimit që hyrja përbëhet nga çrregullime vetëm 
kur ajo realisht është e tillë. Në të dyja rastet, numri i madh i nervave supozon një 
shkallë të madhe saktësie në marrjen e vendimit dhe tolerance në lidhje me nervat me 
defekt.

Rregulla 4. Informacioni paraprak dhe invariancat duhet të integrohet në krijimin e 
një rrjete nervore sa herë që janë të disponueshme, duke thjeshtuar në 
këtë mënyrë krijimin e rrjetës duke mos pasur nevojë për nxënien e saj.

Rregulla 4 është mjaft e rëndësishme për shkak të respektimit të duhur të 
rezultateve të saj në rrjetën nervor me një strukturë të specializuar. Kjo është mjaft e 
dëshirueshme për disa arsye (Russo, 1991):

1. Rrjetat pamore dhe dëgjimore biologjike dihet se janë mjaft të specializuara.

2. Një rrjetë nervore me strukturë të specializuar zakonisht ka një numër më të 
vogël parametrash të lirë të disponueshme për tu përshtatur sesa një rrjetë
plotësisht e lidhur. Rrjedhimisht, rrjeta e specializuar kërkon një bashkësi më 
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të vogël të dhënash për tu stërvitur, mëson më shpejt dhe shpesh përgjithëson 
më mirë.

3. Shpejtësia e transmetimit të informacionit nëpër një rrjetë të specializuar rritet.

4. Kostoja e ndërtimit të një rrjete të specializuar zvogëlohet për shkak të 
madhësisë së saj më të vogël krahasuar me simotrën e saj plotësisht të lidhur.

Megjithatë, vihet re se inkorporimi i njohurive paraprake në ndërtimin e një rrjete
nervore e kufizon aplikimin e rrjetës në probleme të veçantë që janë të adresuara nga 
njohuritë që na interesojnë.

Çështja e paraqitjes së njohurive në një rrjetë nervore është e lidhur 
drejtpërdrejtë me atë të arkitekturës së rrjetës të përshkruar në Paragrafin 1.4. 
Fatkeqësisht, nuk ka një teori të zhvilluar mirë për optimizmin e arkitekturës së rrjetës 
nervore për të bashkëvepruar me mjedisin që i intereson, ose për vlerësimin e mënyrës 
në të cilën ndryshimet në arkitekturën e rrjetës ndikojnë në paraqitjen e njohurive 
brenda rrjetës. Në të vërtet, përgjigjet e kënaqshme ndaj këtyre çështjeve gjenden 
zakonisht nëpërmjet një studimi eksperimental shterues, ku modeluesi i rrjetës nervore 
bëhet pjesë thelbësore e ciklit të nxënies strukturore.

Nuk ka rëndësi se si është kryer modelimi, rrjeta i fiton njohuritë mbi fushën e
problemit që interesohet në mënyrë relativisht të thjeshtë dhe të drejtpërdrejt 
nëpërmjet stërvitjes. Njohuria e fituar kështu paraqitet në një formë të shpërndarë 
kompaktësisht si pesha ndërmjet lidhjeve sinaptike të rrjetës. Ndërsa kjo formë e 
paraqitjes së njohurive i mundëson rrjetës nervore të përshtatet dhe të përgjithësojë, 
fatkeqësisht rrjeta nervore vuan nga paaftësia e qenësishme për të shpjeguar në një 
mënyrë të plotë procesin njehsues sipas të cilit rrjeta merr vendimin ose raporton 
daljen e saj. Ky mund të jetë një kufizim serioz, veçanërisht në ato zbatime ku 
sigurimi është meraku parësor, si për shembull në një kontroll trafiku ajror ose 
diagnoze mjekësore. Në zbatimet e këtij lloji, jo vetëm që është shumë e 
dëshirueshme por edhe absolutisht thelbësore që të pajisemi me disa forma të 
mundësisë shpjeguese. 

1.6 PËRFITIMET E RRJETAVE NERVORE

Sistemi i të menduarit të njeriut është paralel që do të thotë se ai vepron njëherësh me 
shumë nga nervat tanë të lidhur bashkë. Ndryshe nga logjika matematike tradicionale 
e prerë, karakteristikat kryesore të procesit të të menduarit të njeriut janë pasaktësia, 
vagëzimi (mos qartësia), por edhe përshtatja. Ai mëson nga shembujt, përvoja dhe i 
nënshtrohet përshtatjes së fortë të ndryshimeve të mjedisit të jashtëm. Rrjetat nervore 
janë ndërtuar në mënyrë që të imitojnë shumicën e këtyre karakteristikave. Si rezultat, 
rrjeta nervor është mjaft e fuqishme për të zgjidhur një sërë problemesh që janë 
provuar se janë të vështira të zgjidhen me metodat kompjuterike tradicionale. Ata 
kanë demonstruar efektshmëri shumë inkurajuese në mjaft probleme ku janë zbatuar.

Është e qartë që një rrjetë nervore e demonstron fuqinë e vet njehsuese së pari 
nëpërmjet strukturës së saj paralele, të shpërndarë në masë dhe së dyti, aftësisë së saj 
për të nxënë dhe si rrjedhim për të përgjithësuar. Përgjithësim quhet prodhimi i 
daljeve të pranueshme të rrjetës nervore për hyrjet që nuk janë hasur gjatë stërvitjes 
(nxënies). Këto dy aftësi të përpunimit të informacionit bëjnë të mundur që rrjetat
nervore të gjejnë zgjidhje përafruese të mira për një gamë të madhe problemesh 
komplekse, që janë realisht të vështira. Por, në praktikë rrjetat nervore mund të mos 
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ofrojë zgjidhje duke vepruar më vete. Kështu që, ato duhet të integrohen në një sistem 
të qëndrueshëm inxhinierik. Në mënyrë të veçantë, një problem kompleks që na
intereson zbërthehet në një numër detyrash relativisht të thjeshta, dhe rrjetave nervore 
u caktohen një nënbashkësi e detyrave që përmbushin aftësitë e tyre e natyrshme.

Rrjetat nervore artificiale kanë disa veti dhe karakteristika të rëndësishme:

Jolineariteti. Një nerv artificial është zakonisht (por jo gjithmonë) jolinear. Një rrjetë 
nervore e ndërtuar nga lidhja e nervave jolinearë është vetë jolineare. Për më tepër, 
jolineariteti është i një lloji të veçantë në kuptimin që ai është i shpërndarë kudo në 
rrjetë. Jolineariteti është një veti mjaft e rëndësishme, veçanërisht në qoftë se 
mekanizmi themelor fizik përgjegjës i funksionit që na intereson është me natyrë 
jolineare.

Nxënia. Rrjeta nervore mund të modifikojë sjelljen e saj në përgjigje të mjedisit. Kur 
është dhënë një bashkësi hyrjesh me ose pa daljen e dëshiruar, ajo mund të vetë 
përshtatet për të prodhuar përgjigje të qendrueshme (konsistente).

Pasqyrimin hyrje-dalje. Një mënyrë e përhapur e nxënies, që quhet nxënia me mësues 
ose nxënia e mbikëqyrur, përfshin modifikimin e peshave sinaptike të një rrjete 
nervore duke zbatuar një bashkësi kampionesh të stërvitjes ose shembuj të detyrës të 
klasifikuar. Çdo shembull përbëhet nga një sinjal hyrës unik dhe një përgjigje e 
dëshiruar korresponduese. Rrjetës i paraqitet një kampion i zgjedhur rastësisht nga 
bashkësia e stërvitjes dhe peshat sinaptike (parametrat e lirë) të rrjetës modifikohen 
për të minimizuar gabimin ndërmjet përgjigjes së dëshiruar dhe përgjigjes së rrjetës të 
prodhuar nga sinjali hyrës në përputhje me një kriter statistikor të përshtatshëm. 
Stërvitja e rrjetës përsëritet për shumë kampione nga bashkësia e stërvitjes deri sa 
rrjeta të arrijë një gjendje të qëndrueshme, pas së cilës nuk ka më asnjë ndryshim të 
rëndësishëm në peshat sinaptike. Kampionet e stërvitjes të zbatuara më parë mund të 
rizbatohen gjatë sesionit të stërvitjes por në radhitje të ndryshme. Kështu rrjeta nxë 
nga shembujt duke ndërtuar një pasqyrim hyrje – dalje për problemin në fjalë. Një 
qasje e tillë na sjell në mendje studimin e vendimmarrjes statistikore joparametrike
(termi “joparametrik” është përdorur për të treguar faktin se nuk është bërë asnjë 
supozim i mëparshëm mbi një model statistikor për të dhënat e hyrjes).

Përshtatshëria. Rrjetat nervore kanë një aftësi të inkorporuara për të përshtatur
peshat e tyre sinaptike ndaj ndryshimeve në mjedisin rrethues. Në veçanti, një rrjetë 
nervore e stërvitur për të vepruar në një mjedis specifik mund të ristërvitet me lehtësi 
për tu marrë me ndryshime të vogla në kushtet e mjedisit ku vepron. Për më tepër, kur 
ajo vepron në një mjedis jostacionar (domethënë, në mjedisin ku statistikat ndryshojnë 
me kalimin e kohës), mund të ndërtohet një rrjetë nervore për të ndryshuar peshat e 
saj sinaptike në kohë reale. Arkitektura natyrore e një rrjete nervore për klasifikimin e 
formave, përpunimin e sinjalit dhe aplikimet e kontrollit, së bashku me aftësinë 
përshtatëse të rrjetës, e bëjnë atë një mjet të dobishëm në klasifikimin adaptiv të 
formave, përpunimin adaptiv të sinjalit dhe kontrollin adaptiv. Si rregull i 
përgjithshëm, mund të thuhet se sa më shumë të përshtatshëm ta bëjmë një sistem, 
duke siguruar që gjatë gjithë kohës sistemi të mbetet i qëndrueshëm, aq më shumë 
gjasa ka që efektshmëria e tij të jetë më e fortë kur sistemit ti kërkohet të veprojë në 
një mjedis jostacionar. Por, duhet të theksojmë se përshtatshmëria jo gjithmonë na çon 
te fortësia; ajo mund të bëjë të kundërtën. Për shembull, një sistem i përshtatur me 
konstante afat shkurtra mund të ndryshojë shpejt dhe si rrjedhim tenton ti përgjigjet 
çrregullimeve false, duke shkaktuar një rënie të shpejtë të efektshmërisë së sistemit. 
Për të realizuar përfitimet e plota të përshtatshmërisë, konstantet kryesore kohore të 
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sistemit duhet të jenë aq të gjata sa sistemi të shpërfillë çrregullimet false si dhe aq të 
shkurtra që sistemi ti përgjigjet ndryshimeve domethënëse në mjedis. Ky problem 
quhet mëdyshja qëndrueshmëri – plasticitet (Grossberg, 1988a).

Përgjithësimi. Kur rrjeta është stërvitur, përgjigjja e saj mund të jetë në një farë mase
e pandjeshme ndaj luhatjeve të vogla, e cila mund të jetë shkaktuar nga korrupsioni i 
zhurmës ose shtrembërimet e lehta në mjedisin e botës reale, në hyrjet e saj. 

Përgjigja dëshmuese. Në kontekstin e klasifikimit të formës, mund të krijohet një 
rrjetë nervore për të siguruar informacion jo vetëm mbi formën e veçantë që zgjidhet, 
por edhe mbi besueshmërinë për vendimin e marrë. Ky informacion i fundit mund të 
përdoret për të refuzuar format e paqarta, kur ndodhin, dhe në këtë mënyrë 
përmirësohet efektshmëria e klasifikimit të rrjetës.

Informacion kontekstual. Njohuria paraqitet nga vetë struktura dhe gjendja aktive e 
rrjetës nervore. Çdo nerv në rrjetë është potencialisht i ndikueshëm nga aktiviteti i 
përgjithshëm i të gjithë nervave të tjerë në rrjetë. Rrjedhimisht, informacioni kontekst 
trajtohet natyrisht nga rrjeta nervore (Rogers dhe McLelland, 2004). 

Toleranca ndaj gabimit. Një rrjetë nervore, në trajtën e pajisjes fizike, ka potencialin 
të jetë në thelb tolerante ndaj gabimit, ose e aftë për njehsime të fuqishme, në 
kuptimin që efektshmëria e saj degradon gradualisht në kushte veprimi të 
pafavorshme. Për shembull, në qoftë se dëmtohet një nerv ose lidhjet e tij, kujtesa e 
një forme të ruajtur dëmtohet në cilësi. Por, për shkak të natyrës së shpërndarë të 
informacionit të ruajtur në rrjetë, dëmtimi do të shtrihet përpara se përgjigjja e 
përgjithshme e rrjetës të degradojë seriozisht. Pra, në parim, rrjeta nervore shfaq një 
rënie graduale të efektshmërisë në vend të dështimit katastrofik. Ka disa fakte 
empirike për njehsimin e fuqishëm, por zakonisht ai është i pakontrolluar. Për tu 
siguruar se rrjeta nervore është vërtetë tolerante ndaj gabimit, mund të jetë e 
nevojshme të bëhen matje korrigjuese në hartimin e algoritmit që përdoret për 
stërvitjen e rrjetës (Kerlirzin dhe Vallet, 1993).

Njëtrajtshmëria e Analizës dhe Projektimit. Në parim, rrjetat nervore njihen 
përgjithësisht si procesorë të informacionit. E themi këtë në kuptimin që i njëjti 
shënim përdoret në të gjitha fushat që përfshijnë zbatimin e rrjetave nervore. Kjo 
cilësi manifestohet në mënyra të ndryshme:

· Nervat, në një trajtë ose në një tjetër, paraqesin elementin përbërës të përbashkët
për të gjitha rrjetat nervore.

· Kjo gjë e përbashkët bën të mundur të përdoren të njëjtat teori dhe algoritme të 
nxënies në zbatime të ndryshme të rrjetave nervore.

· Rrjetat modulare mund të ndërtohen me anë të një integrimi perfekt të moduleve.

Analogjia neurobiologjike. Krijimi i rrjetës nervore është nxitur nga analogjia me 
trurin e njeriut, i cili është një provë e gjallë që përpunimi paralel tolerant ndaj 
gabimit është jo vetëm fizikisht i mundshëm por edhe i shpejtë e i fuqishëm. 
Neurobiologët i shohin rrjetat nervore (artificiale) si një mjet kërkimi për 
interpretimin e dukurive neurobiologjike. Nga ana tjetër, matematikanët dhe 
inxhinierët e shohin neurobilogjinë për idetë e reja për të zgjidhur problemet më 
komplekse se ato që bazohen në teknikat e projektimit tradicional të pajisjeve me tel. 
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KREU 2
PROCESI I NXËNIES

2.1 ÇFARË ËSHTË NXËNIA

Nga përkufizimi i rrjetës nervore del qartë se karakteristika e rëndësisë parësore për 
një rrjetë nervore është aftësia e rrjetës për të nxënë nga mjedisi i saj dhe për të 
përmirësuar efektshmërinë e saj nëpërmjet nxënies. Përmirësimi i efektshmërisë 
ndodh me kalimin e kohës në përputhje me disa madhësi të paracaktuara. Një rrjetë 
nervore nxë nga mjedisi i saj me anë të një procesi bashkëveprues të përshtatjeve të 
zbatuara ndaj peshave të saj sinaptike dhe niveleve anuese. Teorikisht, rrjeta bëhet më 
e mirë informuar mbi mjedisin e saj pas çdo iteracioni të procesit të nxënies.

Ka shumë aktivitete që shoqërohen me konceptin e “nxënies” për të shpjeguar 
përkufizimin e saj në një mënyrë të saktë. Për më tepër, procesi i nxënies është çështje 
e këndvështrimit, që e bën atë edhe më të vështirë për të dhënë një përkufizim me 
terma të saktë. Për shembull nxënia e parë nga psikologu është plotësisht e ndryshme 
nga nxënia në kuptimin shkollor. Por, meqë interesi ynë lidhet me për rrjetat nervore, 
për nxënien do të përdorim përkufizimin e Mendel dhe McClaren (1970):

Nxënia është një proces sipas së cilit parametrat e lira të një rrjete 
nervore përshtaten me anë të një procesi simulimesh nga mjedisi në të 
cilën është futur rrjeta. Tipi i nxënies përcaktohet nga mënyra sipas së 
cilës ndodhin ndryshimet e parametrave.

Ky përkufizim i procesit të nxënies sjell këto përfundime:

1. Rrjeta nervore ngacmohet nga mjedisi.

2. Si rezultat i këtij ngacmimi rrjeta nervore pëson ndryshime në parametrat e saj 
të lira.

3. Për shkak të ndryshimeve që ndodhin në strukturën e saj të brendshme rrjeta 
nervore përgjigjet në një mënyrë të re ndaj mjedisit.

Mënyra në të cilën nervat e rrjetës nervore janë strukturuar është e lidhur ngushtë me 
algoritmin e nxënies që përdoret për stërvitjen e rrjetës. Algoritëm i nxënies quhet një 
grup i caktuar rregullash të mirë përcaktuara për zgjidhjen e problemit të nxënies.
Ashtu siç mund të pritet, për rrjetat nervore nuk ka vetëm një algoritëm nxënie. Më 
saktë, kemi “një komplet mjetesh” të përfaqësuar nga një mori e shumtë algoritmesh 
të nxënies, secili prej tyre ofron përparësitë e veta. Parimisht, algoritmet e nxënies 
ndryshojnë nga njeri tjetri nga mënyrë se si i formulojnë ndryshimet e peshave
sinaptike. Një faktor tjetër që duhet marrë parasysh është mënyra në të cilën rrjeta 
nervore lidhet me mjedisin e saj. Në këtë kontekst të fundit flasim për një model 
nxënie që i referohet një modeli të mjedisit në të cilin vepron rrjeta nervore. Kemi 
katër rregulla kryesore të nxënies: nxënia me korrigjim gabimi, nxënia e bazuar në 
kujtesë, nxënia hebbiane, nxënia konkurruese dhe nxënia Boltzmann.

Për nga mënyra e nxënies rrjetat nervore, në përgjithësi, mund të ndahen në tre 
klasa kryesore, krejtësisht të ndryshme: 

a) rrjetat e mbikëqyrura, 

b) rrjetat e pambikëqyrura ,

c) rrjetat e vet-organizuara. 
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2.2 NXËNIA ME KORRIGJIM GABIMI

Për të ilustruar rregullin e parë të nxënies, le të shqyrtojmë rastin e thjeshtë të një 
nervi k të përbërë vetëm nga nyja njehsuese në shtresën e jashtme të një rrjete nervore 
të drejtpërdrejtë, siç skicohet në Figurën 2.1a. Nervi k vihet në lëvizje nga një vektor 
sinjali x(n) i krijuar nga një ose më shumë shtresa nervash të fshehtë, të cilët nga ana 
e tyre vihen në lëvizje nga një vektor hyrës (nxitje) i zbatuar në nyjet burim 
(domethënë shtresën hyrëse) të rrjetës nervore. Argumenti n tregon kohën diskrete, 
ose më saktë hapin e kohës të një procesi iterativ që përfshihet në përshtatjen e 
peshave sinaptike të nervit k. Sinjalin dalës të nervit k e shënojmë me yk(n). Ky sinjal 
dalës, që paraqet daljen e vetme të rrjetës nervore, krahasohet me një përgjigje të 
dëshiruar ose qëllimin e daljes, të shënuar me dk(n). Si pasojë krijohet një vlerë 
gabimi, që shënohet me ek(n). Kështu, me përkufizim kemi:

ek(n) = dk(n) - yk(n) (2.1)

Gabimi ek(n) vë në veprim një mekanizëm kontrolli, qëllimi i të cilit është të zbatojë 
një varg përshtatjesh korrigjuese në peshat sinaptike të nervit k. Përshtatjet korrigjuese
synojnë të bëjnë që sinjali dalës yk(n) të vij, hap pas hapi, më afër me përgjigjen e 
dëshiruar dk(n). Ky objektiv arrihet duke minimizuar një funksion kostoje ose indeksin 
e efektishmërisë, E (n), të përcaktuar në varësi të gabimit, ek(n) si vijon:

E (n) = 21
( )

2 ke n (2.2)

Domethënë E (n) është vlera e çastit e gabimit. Përshtatjet hap pas hapi të peshave 
sinaptike të nervit k vazhdojnë derisa sistemi arrin një gjendje të qëndrueshme. Në 
këtë kuptim procesi i nxënies përfundon.

a) Bllok-skema e një rrjete nervore, që vë në dukje vetëm nervin në shtresën 
dalëse

b) Grafi i fluksit të sinjalit të nervit dalës

Figura 2.1 Ilustrimi i nxënies me korrigjim gabimi
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Procesi i nxënies i përshkruar këtu quhet nxënia me korrigjim gabimi. Në veçanti, 
minimizimi i funksionit kosto E (n) çon në një rregull nxënie të njohur përgjithësisht 
si rregulli delta ose rregulli Widrow-Hoff, i quajtur kështu për nder të krijuesve të tij 
(Widrow dhe Hoff, 1960). Le të shënojmë me wkj(n) vlerën e peshës sinaptike wkj të 
nervit k të nxitur nga elementi xj(n) i vektorit x(n) në hapin n të kohës. Sipas rregullit 
delta, përshtatja Dwkj(n) e zbatuar ndaj peshës sinaptike wkj në hapin e kohës n
përcaktohet nga ekuacioni:

Dwkj(n) = h ek(n) xj(n) (2.3)

ku h është një madhësi pozitive që përcakton shpejtësinë e nxënies kur ecim me një 
hap në procesin e nxënies. Prandaj është e natyrshme që h ta quajmë parametër të 
shpejtësisë së nxënies. Me fjalë të tjera, rregulli delta mund të formulohet si:

Përshtatja e bërë në një peshë sinaptike të një nervi është në përpjesëtim të 
drejtë me prodhimin e gabimit dhe vlerës hyrës të sinapsit në fjalë. 

Rregulli delta, siç u pozua, supozon se gabimi matet në mënyrë të drejtpërdrejtë. Që 
të mund të llogaritet kjo madhësi duket qartë se na nevojitet të pajisemi me përgjigjen 
e dëshiruar nga ndonjë burim i jashtëm, që e kapin drejtpërdrejtë nervin k. Me fjalë të 
tjera, nervi k është i shikueshëm nga bota e jashtme, siç tregohet në Figurën 2.1a. Nga 
kjo figurë vëmë re edhe se nxënia me ndreqje gabimi ka me të vërtetë natyrë lokale. 
Prandaj themi thjesht se përshtatjet sinaptike të bëra nga rregulli delta janë lokalizuar 
rreth nervit k.

Pas llogaritjes së përshtatjes sinaptike Dwkj(n), vlera e përditësuar e peshës 
sinaptike wkj përcaktohet nga:

wkj(n + 1) = wkj(n) + Dwkj(n) (2.4)

Në të vërtetë, wkj(n) dhe wkj(n + 1) mund të shikohen përkatësisht si vlera e vjetër dhe 
e re e peshës sinaptike wk. Në terma llogaritjesh mund të shkruajmë edhe

wkj(n) = z-1[wkj(n + 1)] (2.5)

ku z-1 është operatori i vonesës njësi. Domethënë z-1 paraqet një element memorie.
Figura 2.1b tregon grafin e fluksit të sinjalit të procesit të nxënies me korrigjim 
gabimi në aktivitet rreth nervit k. Sinjali hyrës xj dhe fusha lokale e induktuar vk e 
nervit k quhen përkatësisht sinjale parasinaptike dhe passinaptike të sinapsit j të 
nervit k. Nga Figura 2.1b shohim se nxënia me korrigjim gabimi është një shembull i 
një sistemi reagues me laqe të mbyllur. Dihet se qëndrueshmëria e një sistemi të tillë 
përcaktohet nga ato parametra që formojnë ciklet reaguese të sistemit. Në rastin tonë 
kemi vetëm një cikël reagues dhe një nga këto parametra që na intereson në mënyrë të 
veçantë është parametri i shpejtësisë së nxënies h. Rrjedhimisht është e rëndësishme 
që h të zgjidhet me kujdes për të siguruar qëndrueshmë-rinë ose për të arritur 
konvergjencën e procesit iterativ të nxënies. Zgjedhja e h ka një ndikim të thellë edhe 
në saktësinë dhe aspektet e tjera të procesit të nxënies. Shkurt, parametri i shpejtësisë 
së nxënies h në praktikë luan një rol kyç në përcaktimin e efektshmërisë së nxënies 
me korrigjim gabimi.

2.3 NXËNIA E MBIKËQYRUR

Tani marrim në shqyrtim mënyrën e nxënies së mbikëqyrur, që quhet edhe nxënia me 
mësues. Figura 2.2 tregon një bllok-skemë që ilustron këtë formë nxënie. Në mënyrë
konceptuale, mësuesin mund ta mendojmë se ka njohuritë e mjedisit, me ato njohuri 
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që janë paraqitur nga një bashkësi vëzhgimesh hyrje-dalje. Por, për rrjetën nervore 
mjedisi është i panjohur. Tani supozojmë se mësuesi dhe rrjeta nervore janë të 
ekspozuar që të dyja ndaj vektorit të stërvitjes (domethënë vëzhgimit) të marrë nga 
mjedisi. Për shkak të njohurisë së inkorporuar, mësuesi është në gjendje ti japë rrjetës 
përgjigjen e dëshiruar për këtë vektor të stërvitjes. Vërtet, përgjigja e dëshiruar 
paraqet veprimin optimal që duhet të kryhet nga rrjeta nervore. Parametrat e rrjetës 
përshtaten nën ndikimin e kombinuar të vektorit të stërvitjes dhe gabimit. Gabimi
përcaktohet si diferencë ndërmjet përgjigjes së dëshiruar dhe përgjigjes së vërtetë të 
rrjetës. Kjo përshtatje kryhet në mënyrë iterative hap pas hapi për ta bërë rrjetën 
nervore që të rivalizojë mësuesin; rivalizimi supozohet të optimizohet në njëfarë 
kuptimi statistikor. Në këtë mënyrë njohuritë e mjedisit të disponueshme nga mësuesi 
i transmetohen rrjetës nervore nëpërmjet stërvitjes sa më të plotë që të jetë e mundur. 
Kur përmbushet ky kusht atëherë mund ta përjashtojmë mësuesin dhe ta lëmë rrjetën 
nervore të merret vetë me mjedisin.

Figura 2.2 Bllok-skema e nxënies me mësues

Trajta e nxënies së mbikëqyrur, që sapo përshkruam, është nxënia me korrigjim 
gabimi e diskutuar më parë në Paragrafin 2.2. Ajo është një sistem me lidhje ciklike të 
mbyllur, por mjedisi i panjohur nuk ndodhet në cikël. Si masë të efektshmërisë për 
sistemin mund të mendojmë gabimin mesatar kuadratik ose shumën e katrorëve të 
gabimeve në vëzhgimet e stërvitjes, të përcaktuar si funksion i parametrave të lirë të 
sistemit. Ky funksion mund të vizualizohet si sipërfaqe me shumë përmasa e 
efektshmërisë së gabimit ose thjesht si sipërfaqe gabimi, me koordinata parametrat e 
lirë. Sipërfaqja e vërtetë e gabimit është e mesatarizuar mbi të gjitha vëzhgimet hyrje-
dalje të mundshme. Çdo veprim i dhënë i sistemit nën mbikëqyrjen e mësuesit 
paraqitet me një pikë në sipërfaqen e gabimit. Që sistemi të përmirësojë 
efektshmërinë në kohë dhe si rrjedhim të stërvitet nga mësuesi, pika vepruese duhet të 
zhvendoset poshtë në mënyrë të vazhdueshme drejt pikës minimum të sipërfaqes së 
gabimit; pika minimum mund të jetë pikë minimumi lokal ose minimumi global. 
Sistemi i nxënies së mbikëqyrur është në gjendje ta bëjë këtë me informacionin e
dobishëm që ai ka në lidhje me gradientin e sipërfaqes së gabimit që i korrespondon 
sjelljes aktuale të sistemit. Gradienti i sipërfaqes së gabimit në çdo moment është një 
vektor që shenjon në drejtim të zbritjes më të shpejtë. Në të vërtetë, në rastin e nxënies 
së mbikëqyrur nga vëzhgimet, sistemi mund të përdorë vlerësimin e çastit të vektorit 
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gradient, ku indekset e vëzhgimeve supozohet se janë ato të kohës. Përdorimi i këtyre 
rezultateve të vlerësimit në lëvizjen e pikës vepruese në sipërfaqen e gabimit është 
zakonisht në formën e "ecjes së rastit". Por, nëse jepet një algoritëm i hartuar për të 
minimizuar funksionin e kostos, një bashkësi e përshtatshme vëzhgimesh hyrje-dalje
dhe kohë e mjaftueshme për të kryer stërvitjen, atëherë sistemi me nxënie të
mbikëqyrur zakonisht është në gjendje të kryejë detyra të tilla si klasifikim formash 
dhe përafrim funksioni. Prandaj, kjo është arsyeja përse në studimin tonë do të 
kufizohemi në nxënien e mbikëqyrur.

2.4 NXËNIA E PA MBIKËQYRUR

Në nxënien e mbikëqyrur, procesi i nxënies ndodh nën tutelën e mësuesit, ndërsa në 
modelin e njohur si nxënia e pambikëqyrur ose nxënia pa mësues, siç kuptohet edhe 
nga emri, nuk ka mësues që të vëzhgojë procesin e nxënies. Kjo do të thotë se nuk ka 
vëzhgime të markuar të funksionit që do të nxejë rrjeta. 

Në nxënien e pa mbikëqyrur ose të vet-organizuar nuk ka asnjë mësues ose 
kritikë të jashtme për të vëzhguar procesin e nxënies. Kjo skematikisht tregohet në 
Figurën 2.3. Më saktë, janë përgatitur kushtet për vlerësimin e cilësisë së paraqitjes, 
vlerësim i cili nuk varet nga detyra, që rrjeta kërkon të nxejë dhe parametrat e lirë të 
rrjetës optimizohen sipas këtij vlerësimi. Pasi rrjeta është përshtatur me rregullsitë 
statistikore të të dhënave hyrëse, ajo zhvillon aftësinë për të formuar paraqitje të 
brendshme për cilësi të koduara të hyrjes dhe në këtë mënyrë për të krijuar 
automatikisht klasa të reja (Becker, 1991).

Figura 2.3 Bllok-skema e nxënies së pambikëqyrur

Për të kryer nxënien e pambikëqyrur duhet të përdorim një rregull nxënie konkurrues. 
Për shembull mund të përdorim një rrjetë nervore me dy shtresa – një shtresë hyrjeje 
dhe një shtresë konkuruese. Shtresa hyrëse merr të dhënat e disponueshme. Shtresa 
konkuruese përbëhet nga nerva që konkurojnë me njeri tjetrin (në përputhje me një 
rregull nxënie) për “shanset” për tu përgjigjur cilësive/tipareve që përmbahen në të 
dhënat hyrëse. Në trajtën e vet më të thjeshtë rrjeta vepron në përputhje me strategjinë 
“fituesi merr gjithshka”. Në një strategji të tillë nervi me hyrjen totale më të madhe 
“fiton” konkurrimin dhe ndizet; pastaj të gjithë nervat e tjerë shuhen.

2.5 NXËNIA E PËRFORCUAR

Në nxënien e përforcuar (RL), nxënia e pasqyrimit hyrje-dalje kryhet nëpërmjet 
bashkëveprimit të vazhdueshëm me mjedisin. Një agjent në RL mëson nga pasojat e 
veprimit të tij, dhe jo nga bisedimi eksplicit dhe ai zgjedh veprimet e tij mbi bazën e 
përvojave të tij të kaluara si dhe nga zgjedhjet e reja, e cila në thelb është nxënia 
provë dhe gabim. Sinjali i përforcuar që merr RL është një shpërblim numerik, i cili 
kodon suksesin e rezultatit të veprimit dhe agjenti përpiqet të mësojë të zgjedhë
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veprimet që maksimizojnë shpërblimin e akumuluar në kohë (ose të minimizojë një 
indeks skalar të efektshmërisë). 

Figura 2.4 tregon bllok-skemën të një trajtë të një sistemi nxënieje të 
përforcuar të ngritur rreth një kritike që kthen sinjalin parësor të përforcuar të marrë 
nga mjedisi në një sinjal të përforcuar cilësisht më të lartë të quajtur sinjali i 
përforcuar heuristik, të cilët që të dy janë hyrje skalare (Barto et al., 1983). Sistemi 
është ndërtuar për të nxënë nën përforcimin e vonuar, i cili nënkupton se sistemi 
vëren një varg të përkohshëm nxitjesh (domethënë vektorësh gjendje) të marra 
gjithashtu nga mjedisi, që eventualisht rezultojnë në përftimin e sinjalit të përforcuar 
heuristik. Qëllimi i nxënies është të minimizojnë një funksion të kostos, të përcaktuar 
si pritje të kostos grumbulluese të veprimeve të kryera në një varg hapash në vend të 
thjesht kostos të drejtpërdrejtë. Mund të rezultojnë që veprime të caktuara të kryera 
më parë në këtë varg hapash kohor të jenë në të vërtetë përcaktuesit më të mirë të 
sjelljes së përgjithshme të sistemit. Funksioni i makinës së nxënies, që formon 
përbërësen e dytë të sistemit, është të zbulojë këto veprime dhe ti kthejë ato mbrapsh 
në mjedis.

Figura 2.4 Bllok-diagrama e nxënies së përforcuar

Nxënia e përforcuar me vonesë është e vështirë të kryhet për dy arsye bazë:

· Nuk ka asnjë mësues që të sigurojë një përgjigje të dëshiruar në çdo hap të 
procesit të nxënies.

· Vonesa e shkaktuar në përftimin e sinjalit parësor të përforcuar sjell që makina 
e nxënies duhet të zgjidhë një problem të vlerëdhënies së përkohshme të 
kreditit. Me këtë kuptojmë që makina e nxënies duhet të jetë në gjendje të japë 
besim (kredi) dhe fajësim individualisht çdo veprimi në vargun e hapave 
kohore që çojnë në daljen përfundimtare, ndërkohë që përforcimi parësor 
vetëm sa mund të vlerësojë daljen.

Pavarësisht nga këto vështirësi, nxënia e përforcuar me vonesë është shumë tërheqëse. 
Ajo siguron bazat që sistemi të bashkëveprojë me mjedisin e vet, duke zhvilluar në 
këtë mënyrë aftësinë e nxënies për të kryer një detyrë të porositur vetëm mbi bazën e 
përfundimeve të përvojës së saj që rezulton nga bashkëveprimi.

2.6 DETYRAT E NXËNIES

Në këtë paragraf do të përshkruajmë disa detyra bazale të nxënies. Zgjedhja e një 
algoritmi nxënieje të veçantë ndikohet nga detyra e nxënies që duhet të kryejë rrjeta 
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nervore. Në këtë kontekst kemi përcaktuar gjashtë detyra të nxënies që zbatohet në 
përdorimin e rrjetave nervore në njërën apo tjetrën trajtë. 

1. Shoqërimi i formave
Kujtesa shoqëruese është kujtesë e shpërndarë e ngjashme me trurin që nxë nga 
shoqërimi. Shoqërimi konsiderohet si një cilësi e spikatur e kujtesës njerëzore që nga 
Aristoteli dhe të gjitha modelet e njohjes e përdorin shoqërimin në njërën apo tjetrën 
trajtë si veprim bazë (Anderson, 1995).

Shoqërimi ka njërën nga dy trajtat: vetëshoqërim ose heteroshoqërim. Në 
vetëshoqërim, rrjeta nervore kërkon të ruaj një bashkësi formash (vektorësh) duke i 
paraqitur ato vazhdimisht në rrjetë. Më pas rrjetës i paraqitet një përshkrim i pjesshëm 
ose një version i shtrembëruar (i zhurmuar) i një forme origjinale të ruajtur në të dhe 
detyra është të rigjej (kujtojë) këtë formë të veçantë. Heteroshqërimi ndryshon nga 
vetëshoqërimi në atë se një bashkësi e çfarëdoshme (arbitrare) formash hyrëse çiftohet
me një bashkësi tjetër të çfarëdoshme (arbitrare) formash dalëse. Vetëshoqërimi 
ngërthen përdorimin e nxënies së pambikëqyrur, ndërsa tipi i nxënies në 
heteroshoqërim është i mbikëqyrur. 

Le të shënojmë me xk një formë kyçe (vektor) të zbatuar në një kujtesë
shoqëruese dhe me yk modelin e momerizuar (vektorin). Shoqërimi i vektorit i kryer 
nga rrjeta përshkruhet nga 

xk ® yk,  k = 1, 2, ..., q (2.6)

ku q është numri i vektoreve të ruajtur në rrjetë. Forma kyçe xk vepron si një nxitje që 
jo vetëm përcakton pozicionin e ruajtjes të formës së memorizuar yk, por edhe mban 
çelësin për rigjetjen e tij.

Në kujtesën vetëshoqëruese, kemi që yk = xk, kështu që hapësira e të dhënave 
hyrëse dhe dalëse të rrjetës kanë të njëjtat përmasa. Në kujtesën heteroshoqëruese, 
kemi që yk ¹ xk; prandaj, përmasat e hapësirës dalëse në këtë rast të dytë mund të jenë 
ose jo të barabarta me përmasën e hapësirës hyrëse.

Në veprimin e një kujtese shoqëruese janë përfshirë dy faza:

· Faza e ruajtjes, e cila i referohet stërvitjes së rrjetës në përputhje me 
ekuacionin (2.6).

· Faza e rikujtimit, e cila përfshin rigjetjen e një vektori të memorizuar si 
përgjigje të paraqitjes së një versioni të zhurmuar ose të shtrembëruar të një 
forme kyçe në rrjet.

Le të paraqesim me x nxitjen (hyrjen), një version të zhurmuar ose të shformuar të një 
forme kyçe xj. Kjo nxitje jep një përgjigje (dalje) y, siç tregohet në Figurën 2.5. Për 
një kujtim të përkryer duhet të gjejmë që y = yj, ku yj është vektori i memorizuar që i 
shoqërohet formës kyçe xj. Kur y ≠ yj për x = xj, thuhet se kujtesa shoqërues ka bërë 
gabim në rikujtim.

Figura 2.5 Relacioni hyrje-dalje i shoqëruesit shabllonor

Numri q i vektorëve të ruajtur në kujtesën shoqëruese jep një madhësi direkte 
të kapacitetit ruajtës të rrjetës. Në projektimin e kujtesës shoqëruese sfida është që 
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kapaciteti ruajtës q (i shprehur si përqindje e numrit të përgjithshëm N të nervave të 
përdorur për ndërtimin e rrjetës) të bëhet sa më i madh që të jetë e mundur dhe 
këmbëngulet përsëri që një pjesë e madhe e vektorëve të memorizuar të kujtohen 
saktë.

2. Njohja e formave
Njerëzit janë të mirë për njohjen e formave. Ne marrim të dhëna nga bota që na 
rrethon nëpërmjet ndjenjave dhe jemi ne gjendje të njohim burimin e të dhënave. Ne 
shpesh jemi në gjendje ta bëjmë këtë pothuajse menjëherë dhe praktikisht pa mundim. 
Për shembull, mund të njohim fytyrën e njohur të një personi edhe pse ky person është 
plakur që nga takimi ynë i fundit, të identifikojmë një person të njohur nga zëri i tij 
ose asaj në telefon pavarësisht nga lidhja e dobët dhe të dallojmë një vezë të zier nëse 
është e mirë apo e keqe duke i mbajtur erë. Njerëzit e kryejnë njohjen e formave me 
anë të procesit të nxënies; po kështu ndodh edhe me rrjetat nervore.

Njohja e formave formalisht përkufizohet si procesi me anë të të cilit një 
sinjal/formë e marrë shoqërohet me një nga klasat (kategoritë) e paracaktuara. Rrjeta 
nervore e kryen njohjen e formave duke kaluar së pari një seancë stërvitjeje, gjatë së 
cilës rrjetës i paraqitet në mënyrë të përsëritur një grup formash hyrëse së bashku me 
kategorinë së cilës i përket çdo formë e veçantë. Më pas, në rrjetë paraqitet një formë 
e re e pa shfaqur më parë, por që i përket të njëjtës popullsi formash të përdorura në 
stërvitjen e rrjetës. Rrjeta është në gjendje të përcaktojë klasën e kësaj forme të 
veçantë për shkak të informacion që ka nxjerrë nga të dhënat e stërvitjes. Njohja e 
formave që kryhet nga rrjeta është me natyrë statistikore, me format që paraqiten me 
pika në një hapësirë vendimi me shumë përmasa. Hapësira e vendimit ndahet në zona, 
ku secila prej tyre është e shoqëruar me një klasë. Kufijtë e vendimit përcaktohen nga 
procesi i stërvitjes. Ndërtimi i këtyre kufijve bëhet statistikisht nga ndryshueshmëria e 
pandërprerë që ekziston brenda dhe ndërmjet klasave.

3. Përafrimi i funksionit
Detyra e tretë e nxënies është ajo e përafrimit të funksionit. Le të shqyrtojmë një 
pasqyrim hyrje-dalje jolinear të përshkruar nga marrëdhënia funksionale

d = f(x) (2.7)

ku vektori x është hyrja, ndërsa d është dalja. Funksioni me vlera vektoriale f(×) 
supozohet i panjohur. Për të plotësuar mungesën e njohjes së funksionit f(×) na është 
dhënë bashkësia vëzhgimeve (zgjedhjeve):

J = {(xi, di)} N
i 1= (2.8)

Kërkesa është të ndërtohet një rrjetë nervore që përafron funksionin e panjohur f(×) me 
një funksion të tillë F(×) që përshkruan pasqyrimin hyrje-dalje të kryer vërtet nga 
rrjeta, që të jetë mjaft afër f(×) në kuptimin euklidian për të gjitha hyrjet x, siç tregohet 
nga 

|| F(x) - f(x)|| < e      për të gjitha x (2.9)

ku e është një numër i vogël pozitiv. Është treguar se kur madhësia N e bashkësisë së 
stërvitjes është mjaft e madhe dhe rrjeta është e pajisur me një numër të përshtatshëm 
parametrash të lira, atëherë gabimi i përafrimit e mund të bëhet mjaft i vogël për 
detyrën. 

Problemi i përafrimit i përshkruar këtu është një kandidat i përsosur për 
nxënien e mbikëqyrur ku xi luan rolin e vektorit hyrës ndërsa di shërbejnë në rolin e 
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përgjigjes së dëshiruar. Këtë problem mund ta kthejmë mbrapsh dhe ta shohim 
nxënien e mbikëqyrur si një problem përafrimi.

4. Kontrolli
Kontrolli i një impianti është një detyrë tjetër që mund të kryhet duke përdorur rrjetat 
nervore; ku me “impiant” do të kuptojmë një proces ose pjesë vendimtare të një 
sistemi që mbahet në kushte të kontrollueshme. Lidhja e nxënies me kontrollin nuk 
duhet të na çudisë sepse, para së gjithash, truri i njeriut është një kompjuter 
(domethënë përpunues informacioni), daljet e të cilit si një sistem i tërë janë veprimet. 
Në kontekstin e kontrollit, truri është prova e gjallë që është e mundur të ndërtohet një 
kontrollues i përgjithshëm që ka të gjitha përparësitë e mjeteve të shpërndara në 
paralel, mund të kontrollojë aktuatorë (fibra muskulore) në paralel, mund të reagojë
jolinearisht dhe me zhurmë dhe mund të optimizojë në planin afat gjatë (Werbos, 
1992).

Le të këqyrim sistemin e kontrollit me prapaveprim të treguar në Figurën 2.9. 
Sistemi përfshin përdorimin e njësisë prapavepruese mbi një impiant që do të 
kontrollohet; domethënë daljet e impiantit kthehen prapa direkt në hyrje. Kështu, dalja 
e impiantit y zbritet nga sinjali reference d i ofruar nga një burim i jashtëm. Gabimit e
i krijuar në këtë mënyrë zbatohet ndaj një kontrolluesi të rrjetës me qëllim përshtatjen 
e parametrave të lira të saj. Qëllimi kryesor i kontrolluesit është ti ofrojë hyrje të 
përshtatshme impiantit që dalja e tij y të ndjekë sinjalin e përmendur d. Me fjalë të 
tjera, kontrolluesi ka për të kthyer në të anasjellë sjelljen hyrje-dalje të impiantit. 

Figura 2.6 Bllok-skema e sistemit të kontrollit të anasjellë

Në Figurën 2.9 vërejmë se sinjali i gabimit e do të përhapet në kontrolluesin nervorë
përpara se të arrijë në impiant. Si rrjedhim, për të kryer përshtatjen e parametrave të 
lira të impiantit në përputhje me një algoritëm nxënie që korrigjon gabimin na duhet 
të njohim matricën e Jakobit:

J = 
ïþ

ï
ý
ü

ïî

ï
í
ì

¶
¶

j

k

u

y
(2.11)

ku yk është element i daljes y dhe uj është element i hyrjes u. Fatkeqësisht, derivatet e 
pjesshme ¶yk/¶uj për k dhe j të ndryshme varen nga pika e veprimit të impiantit dhe si 
rrjedhim janë të panjohura. 

5. Filtrimi
Termi filtër përdoret shpesh për një pajisje ose algoritëm që përdoret për të nxjerrë 
informacion rreth një madhësie të paracaktuar që na intereson nga një bashkësi të 
dhënash me zhurmë. Zhurma mund të vijë nga burime të shumta. Filtrin mund ta 
përdorim për të kryer tre nga detyrat bazë të përpunimit të informacionit:
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1. Filtrimi. Kjo detyrë ka të bëjë me nxjerrjen e informacionit mbi madhësinë që 
na intereson në kohë diskrete n duke përdorur të dhënat e matura deri në kohën 
n (duke përfshirë atë). Formulimi i këtij problemi është kështu. Shqyrtojmë një 
grup sinjalesh burim të panjohur {si(n)} m

ii= që janë reciprokisht të pavarur nga 

njeri tjetri. Këto sinjale janë linearisht të përziera nga një sensor i panjohur për 
të krijuar vektorin e vëzhgimit m × 1 (shiko Figurën 2.10)

x(n) = A u(n) (2.12)
ku

u = [u1(n), u2(n), …, um(n)]T (2.13)

x = [x1(n), x2(n), …, xm(n)]T (2.14)

dhe A është një matricë miksuese (e përzier) e padegjeneruar e panjohur me m
× m përmasa. Në qoftë se jepet vektori i vëzhguar x(n), kërkesa është të 
rigjenden sinjalet fillestare u1(n), u2(n), …, um(n) në një mënyrë të 
pambikëqyrur. 

Figura 2.7 Bllok-skema e ndarjes së burimit të verbët

2. Sheshimi. Kjo detyrë e dytë ndryshon nga filtrimi sepse informacioni mbi 
madhësinë që na intereson nuk na duhet të jetë i gatshëm në kohën n dhe të 
dhënat e matura më pas sesa koha n mund të përdoren për të siguruar këtë 
informacion. Kjo do të thotë se në sheshim ka një vonesë në nxjerrjen e 
rezultatit. Meqë, në procesin e sheshimit jemi në gjendje të përdorim të dhënat 
e marra jo vetëm deri në kohën n por edhe pas kësaj kohe, presim që në 
aspektin statistikor sheshimi të jetë më i saktë se filtrimi.

3. Parashikimi. Këtu qëllimi është të nxirret informacioni se cila do të jetë vlera 
e madhësisë që na intereson në një kohë n + n0 në të ardhmen, për një n0 > 0, 
duke përdorur të dhënat e matura deri në kohën n (përfshirë edhe atë).

Figura 2.8 Bllok-skema e parashikimit jolinear

Në problemin e parashikimit, kërkesa është të parashikohet vlera e tashme x(n) e një 
procesi, duke pasur të dhënë vlerat e shkuara të procesit që janë të ndara njëtrajtësisht 
në kohë siç tregohet nga x(n – T), x(n – 2T), …, x(n – mT), ku T është perioda e 
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zgjedhjes ndërsa m është rendi i parashikimit. Parashikimi mund të zgjidhet duke 
përdorur nxënien me ndreqje gabimi në një mënyrë të pambikëqyrur meqenëse 
shembujt e stërvitjes janë marrë direkt nga vetë procesi, siç tregohet në Figurën 2.11, 
ku x(n) i shërben qëllimit të përgjigjes së dëshiruar. Le të jetë )(ˆ nx parashikimi një-
hapësh i krijuar nga rrjeta nervore në kohën n. Gabimi e(n) përcaktohet si diferenca
ndërmjet x(n) dhe )(ˆ nx , që përdoret për të përshtatur parametrat e lira të rrjetës 
nervore. Mbi këtë bazë, parashikimi mund të shihet si një trajtë e ndërtimit të modelit
në kuptimin që sa më i vogël të bëhet gabimi i parashikimit në një kuptim statistikor, 
aq më mirë shërben rrjeta si model i procesit fizik themelor përgjegjës për përftimin e 
të dhënave. Kur ky proces është jolinear, përdorimi i rrjetës nervore siguron një 
metodë të fuqishme për zgjidhjen e problemit të parashikimit për shkak të njësive 
përpunuese jolineare që mund të inkorporohen në konstruktin e saj. Megjithatë, 
përjashtimi i vetëm i mundshëm i përdorimit të njësive përpunuese jolineare është 
njësia dalëse e rrjetës: 

6. Tufëformimi

Tufëformimi është një formë hapësinore e filtrimit dhe përdoret për të bërë dallimin 
ndërmjet vetive hapësinore të një sinjali të qëllimit dhe zhurmës mjedisore. Pajisja që 
përdoret për të kryer tufëformimin quhet tufëformues.

Detyra e tufëformimit është e krahasueshme me përdorimin e një rrjete 
nervore, për të cilën kemi sugjerime nga disa studime (Bregman, 1990; Suga, 1990a; 
Simmons dhe Sailant, 1992). Tufëformimi përdoret zakonisht në sistemet radar dhe 
lokatore ku detyra kryesore është të zbulohet dhe të ndiqet një objekt interesi në 
praninë e kombinuar të zhurmave të marrësit dhe sinjaleve ndërhyrëse 
(interferimeve). Kjo detyrë është e komplikuar nga dy faktorë.

· Sinjali objektiv nis nga një drejtim i panjohur.
· Nuk ka asnjë informacion a prior të disponueshëm mbi sinjalet ndërhyrëse.

Rregullimet e parametrave të lira të rrjetës nervore kryhen nga një algoritëm nxënie 
me ndreqje gabimi që vepron mbi gabimin e(n), të përcaktuar si diferencë ndërmjet 
daljes së kombinuesit linear d(n) dhe daljes së vërtetë y(n) të rrjetës nervore. Pra 
veprohet nën mbikëqyrjen e kombinuesit linear që merr rolin e “mësuesit”. Si me 
nxënien e zakonshme të mbikëqyrur, vihet re se kombinuesi linear është jashtë ciklit 
me prapaveprim që vepron në rrjetën nervore. Një tufëformues që përdor për nxënie 
një rrjetë nervore quhet tufëformues nervor ose nervo-tufëformues. Kjo klasë e 
makinave të nxënies quhet neurokompjutera të vëmendshëm (Hecht-Nielsen, 1990).

Larmia e gjashtë detyrave të nxënies të shqyrtuara këtu është dëshmi e universalitetit
të rrjetave nervore si sisteme të përpunimit të informacionit. Në një kuptim themelor, 
këto detyra nxënieje janë të gjitha probleme të nxënies së pasqyrimit nga zgjedhje 
(ndoshta me zhurmë) të pasqyrimit. Pa imponimin e njohurive të mëparshme, secila 
nga detyrat është e paraqitur keq në kuptimin e mos unicitetit të pasqyrimeve zgjidhje 
të mundshme. 



30

KREU 3

PERCEPTRONI ME SHUMË SHTRESA

3.1  H Y R J E

Perceptroni me shumë shtresa (MLP) është zbatuar me sukses për të zgjidhur shumë 
probleme të vështira dhe të shumëllojta duke e stërvitur atë në mënyrën e mbikëqyrur 
me një algoritëm mjaft të njohur të quajtur algoritmi i prapapërhapjes së gabimit. Ky 
algoritëm bazohet në rregullin e nxënies me korrigjim gabimi. Si i tillë, ai mund të 
shihet si përgjithësim i algoritmit të mesatares kuadratike më të vogël (LMS).

Në parim, nxënia me prapapërhapjen e gabimit përbëhet nga dy kalime nëpër
shtresat e ndryshme të rrjetës: kalimi i përparmë dhe kalimi pasëm. Në kalimin e 
përparmë, në nyjet ndijore të rrjetës zbatohet një vektor hyrës (model) dhe ndikimi i 
tij përhapet në rrjetë shtresë pas shtrese. Në fund, krijohet një bashkësi daljesh si 
përgjigje reale e rrjetës. Gjatë kalimit të përparmë peshat sinaptike të rrjetës janë të 
fiksuara. Nga ana tjetër, gjatë kalimit të pasëm që të gjitha peshat sinaptike përshtaten
(ndryshohen) në përputhje me rregullën e nxënies me korrigjim gabimi. Konkretisht, 
përftojmë gabimin duke zbritur nga përgjigja e dëshiruar (vlera e qëllimit) përgjigjen
reale e rrjetës. Pastaj ky gabim përhapet mbrapsh në rrjetë në drejtim të kundërt të 
lidhjeve sinaptike. Nga ky fakt algoritmi ka marrë emrin “prapapërhapje e gabimit”. 
Peshat sinaptike përshtaten për të bërë të mundur që përgjigja reale e rrjetës ti afrohet
përgjigjes së dëshiruar në një kuptim statistikor. Algoritmi i prapapërhapjes së gabimit 
në literaturë njihet edhe me emrin algoritmi i prapapërhapjes ose thjesht prapapërhapja. 
Këtu do ta quajmë algoritmi i prapapërhapjes. Procesi i nxënies i realizuar me këtë 
algoritëm quhet nxënia me prapapërhapje. 

Një rrjetë nervore MLP ka tre karakteristika dalluese:

1. Modeli i çdo nervi në rrjetë përmban një funksion aktivizues jolinear. Është e 
rëndësishme të theksojmë se funksioni aktivizues jolinear është i lëmuar 
(domethënë i derivueshëm kudo), ndryshe nga funksioni aktivizues. Trajta më e 
zakonshme është funksioni në trajtë S-je. Prania e jolinearitetit është e 
rëndësishme sepse përndryshe marrëdhënia hyrje-dalje e rrjetës mund të 
reduktohet në atë të perceptronit me një shtresë. Për më tepër, përdorimi i 
funksionit logjistik është i nxitur biologjikisht, sepse ai përpiqet të marrë parasysh 
etapën kundërshtuese të nervave realë.

2. Rrjeta përmban një ose më shumë shtresa nervash që janë të fshehura si nga nyjet 
e hyrjes dhe ato të daljes. Këto nerva të fshehura i mundësojnë rrjetës së nxë 
detyra komplekse duke veçuar vazhdimisht tiparet më kuptimplota nga format
(vektorët) hyrës. 

3. Rrjeta shfaq një shkallë të lartë lidhshmërie, të përcaktuar nga sinapset e rrjetës. 
Një ndryshim në lidhjet e rrjetës kërkon një ndryshim në përhapjen e lidhjeve 
sinaptike ose peshave të tyre.

Të gjitha këto karakteristika së bashku me aftësinë për të nxënë nga përvoja nëpërmjet 
stërvitjes përbëjnë burimin e fuqisë llogaritëse të perceptoni me shumë shtresa. Por, 
po këto karakteristika janë gjithashtu përgjegjëse për të metat në njohjen e sjelljes së 
rrjetës. Së pari, prania e formës së shpërndarë të jo linearitetit dhe lidhjet e shumta të 
rrjetës e bëjnë analizën teorike të perceptronit me shumë shtresa të vështirë për tu 
kuptuar. Së dyti, përdorimi i shtresave të fshehura e bën procesin e nxënies më të 
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vështirë për tu paraqitur. Në një kuptim implicit, procesi i nxënies duhet të vendosë 
cilën cilësi (tipar) të formës hyrës duhet të paraqitet nga nervat e fshehura. 
Rrjedhimisht procesi i nxënies bëhet më i vështirë sepse kërkimi ka për t’u kryer në 
një hapësirë më të madhe funksionesh të mundshme dhe zgjedha do të duhet të bëhet
ndërmjet paraqitjeve alternative të formës hyrëse (Hinton, 1989).

Përdorimi i termit “prapapërhapje” arriti të përpunohej pas vitit 1985, kur 
përdorimi i tij u bë popullor me anë të publikimit të librit bazë të titulluar Parallel 
Distributed Processing (Rumelhart dhe McClelland, 1986). 

Zhvillimi i algoritmit të prapapërhapjes paraqet një pikë referimi në rrjetat 
nervore sepse ai dha një metodë njehsuese efikase për stërvitjen e perceptronit me 
shumë shtresa. Megjithatë nuk mund të pohojmë se algoritmi i prapapërhapjes siguron 
një zgjidhje optimale për të gjitha problemet e zgjidhshme, ai mbetet pesimist për
nxënien në makinat me shumë shtresa siç mund të jetë nxjerrë përfundimi nga libri i 
Minsky dhe Papert (1969).

3.2 DISA NJOHURI PARAPRAKE

Figura 3.1 tregon grafin arkitekturor të një MLP me dy shtresa të fshehta dhe një 
shtresë dalëse. Për të përcaktuar etapën për një përshkrim të perceptonit me shumë 
shtresa në trajtën e tij të përgjithshme, rrjeta e paraqitur këtu është plotësisht e lidhur. 
Kjo nënkupton se nervat në çdo shtresë të rrjetës janë të lidhur me të gjitha 
nyjet/nervat në shtresën e mëparshme. Fluksi i sinjalit nëpër rrjetë përparon në 
drejtimin nga e majta në të djathtë dhe nga shtresa në shtresë.

Figura 3.2 paraqet një pjesë të perceptronit me shumë shtresa. Në këtë rrjetë 
identifikohen dy lloje sinjalesh (Parker, 1987): 

1. Sinjalet e funksionit. Një sinjal funksion është një sinjal hyrës (ngacmim) që 
vjen në skajet hyrëse të rrjetës, përhapet përpara (nerv pas nervi) në rrjetë dhe 
shfaqet në skajin dalës të rrjetës si një sinjal dalës. Një sinjal të tillë e quajmë 
“sinjal i funksionit” për dy arsye. Së pari, konsiderohet se ai kryen një 
funksion të dobishëm në daljen e rrjetës. Së dyti, te çdo nerv të rrjetës nëpër të 
cilin kalon sinjali funksion, sinjali llogaritet si funksion i hyrjeve dhe peshave 
shoqëruese të zbatuara ndaj këtij nervi. Sinjali funksion quhet edhe sinjal 
hyrës.

2. Sinjalet e gabimit. Një sinjal gabimi fillon te një nerv dalës i rrjetës dhe 
përhapet mbrapsh (shtresë pas shtrese) në rrjetë. Atë e quajmë “sinjal gabimi” 
sepse llogaritja e tij nga çdo nerv i rrjetës përfshin në njërën apo tjetrën trajtë 
një funksion që varet nga gabimi.

3. Nervat dalëse (nyjet njehsuese) formojnë shtresën dalëse të rrjetës. Nervat e 
tjerë (nyjet njehsuese) formojnë shtresat e fshehura të rrjetës. Kështu njësitë e 
fshehura nuk janë pjesë e hyrjes dhe daljes së rrjetës, prandaj dhe u quajtën të 
“fshehura”. Shtresa e parë e fshehur furnizohet nga shtresa hyrëse e përbërë 
nga njësitë ndijore (nyjet burim); daljet që rezultojnë nga shtresa e parë e 
fshehtë si rregull zbatohen ndaj shtresën pasardhëse të fshehtë; e kështu më tej 
për pjesën tjetër të rrjetës.
Çdo nerv i fshehtë ose dalës i një perceptroni me shumë shtresa është i 

paracaktuar të kryejë dy llogaritje:
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1. Llogaritjen e sinjalit funksion që shfaqet në daljen e një nervi, i cili është i 
shprehur si funksion jolinear i vazhdueshëm i sinjalit hyrës dhe i peshave 
sinaptike të shoqëruara me këtë nerv.

2. Llogaritjen e një vlerësimi i vektorit gradient (domethënë gradientëve të 
sipërfaqes së gabimit në lidhje me peshat e lidhura me hyrjet e një nervi), që 
nevojitet për tu kthyer prapa në rrjetë.

Po japim më poshtë nxjerrjen e algoritmit me prapapërhapje. Së pari, për të 
lehtësuar ngarkesën matematike që përfshihet në nxjerrjen e tij, do të paraqesim një 
përmbledhje të shënimeve që do të përdoren.

Figura 3.1 Grafi arkitekturor i një MLP me dy shtresa të fshehta

Figura 3.2 Ilustrimi i drejtimeve të dy flukseve kryesore të sinjaleve në një MLP: 
përhapja përpara e sinjale funksion dhe prapapërhapja e sinjaleve të gabimit.

Shënime
· Treguesit i, j dhe k përdoren për nerva të ndryshme në rrjetë; me sinjale që 

përhapen në rrjetë nga e majta në të djathtë, nervi j ndodhet në shtresën në të 
djathtë të nervit i, ndërsa nervi k ndodhet në shtresën në të djathtë të nervit j, 
ku j është një njësi e fshehtë.

· Në iteracionin (hapin e kohës) n, në rrjetë paraqitet forma e stërvitjes 
(vëzhgimi) i n-të.

· Simboli E(n) përdoret për shumën e çastit të katrorëve të gabimit ose energjisë 
së gabimit në iteracionin n. Mesatarja e E(n) për të gjitha vlerat e n-së 
(domethënë të tërë bashkësinë e stërvitjes) jep energjinë mesatare të gabimit 
Emes.

· Simboli ej(n) përdoret për sinjalin e gabimit në dalje të nervit j për iteracionin 
n.

· Simboli dj(n) përdoret për përgjigjen e dëshiruar për nervin j dhe përdoret për 
të llogaritur ej(n).
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· Simboli yj(n) përdoret për sinjalin funksion që shfaqet në dalje të nervit j për 
iteracionin n.

· Simboli wji(n) përdoret për peshën sinaptike që lidh daljen e nervit i me hyrjen 
e nervit j në iteracionin n. 

· Simboli Dwji(n) përdoret për të  treguar korrigjimin i zbatuar ndaj peshës
sinaptike në iteracionin n.

· Fusha lokale e induktuar (domethënë shuma e peshuar e të gjitha hyrjeve 
sinaptike plus zhvendosjen) e nervit j në iteracionin n shënohet me vj(n); ajo 
përbën sinjalin e zbatuar te funksioni aktivizues i lidhur me nervin j.

· Funksioni aktivizues që përshkruan marrëdhënien hyrje-dalje të jolinearitetit i 
shoqëruar me nervin j shënohet me jj(×). 

· Animi i zbatuar ndaj nervit j shënohet me bj; ndikimi i tij paraqitet nga një 
sinaps me peshë wj0 = bj të lidhur me një hyrje fikse +1.

· Elementi i i-të i vektorit (formës) hyrës shënohet me xi(n).
· Elementi i k-të i vektorit (formës) tërësor dalës shënohet me ok(n).
· Parametri i shpejtësisë së nxënies është shënuar me h.
· Simboli ml tregon përmasën (domethënë numrin e nyjeve) në shtresën l të 

perceptronit me shumë shtresa; l = 0, 1, ..., L, ku L është “thellësia” e rrjetës. 
Pra m0 është përmasa e shtresës hyrëse, m1 është përmasa e shtresës së parë të 
fshehur, dhe mL është përmasa e shtresës dalëse. Përdoret edhe simboli mL = 
M.

3.3 ALGORITMI ME PRAPAPËRHAPJE

Për të përshkruar këtë algoritëm, shqyrtojmë Figurën 3.3 e cila paraqet nervin j duke u 
furnizuar nga një bashkësi sinjalesh funksion të krijuara nga një shtresë e nervave në 
të majtë të tij. Gabimi në dalje të nervit j në iteracionin n (domethënë paraqitja e rastit 
të n-të stërvitës) përcaktohet nga

ej(n) = dj(n) - yj(n),  (3.1)
kur nervi j është një nyje dalëse.

Përcaktojmë vlerën e çastit të gabimit për nervin j si )(
2

1 2 nej . Në të njëjtën 

mënyrë, vlera e çastit E(n) e totalit të gabimit gjendet duke shumuar gabimet e çastit 

)(
2

1 2 nej për të gjithë nervat në shtresën dalëse. Prandaj mund të shkruajmë

E (n) = å
ÎCj

j ne )(
2

1 2 (3.2)

ku bashkësia C përfshin të gjithë nervat në shtresën dalëse të rrjetës. 
Le të jetë N numri total të vëzhgimeve (shembujve) që përmbahen në 

bashkësinë e stërvitjes. Energjia mesatare e katrorëve të gabimit përcaktohet duke 
shumuar E(n) për të gjitha n dhe duke e normalizuar pastaj në lidhje me përmasën N:

E mes = å
=

N

n

n
N 1

)(
1

E (3.3)

Energjia e gabimit të çastit E (n) dhe si rrjedhim energjia mesatare e gabimit Emes, 
është funksion i të gjithë parametrave të lira (domethënë peshave sinaptike dhe 
niveleve të animit) të rrjetës. Për një bashkësi stërvitjeje të dhënë, Emes paraqet 
funksionin kosto si një masë e efektshmërisë së nxënies. Objektivi i procesit të nxënies 
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është të përshtatë parametrat e lira të rrjetës për të minimizuar E mes. Për ta minimizua 
atë do të përdorim një metodë të thjeshtë të stërvitjes në të cilën peshat përshtaten 
model pas modeli deri në një epokë, domethënë deri sa të jetë marrë një paraqitje e 
plotë e tërë bashkësisë së stërvitjes. Përshtatjet e peshave bëhen në përputhje me 
gabimet përkatëse të llogaritura për çdo vektor hyrës që i paraqitet rrjetës. Mesatarja 
aritmetike e këtyre ndryshimeve të peshave individuale në bashkësinë e stërvitjes 
është pasojë e një vlerësimi të vërtetë që mund të rezultojë nga ndryshimi i peshave të 
bazuara në minimizimin e funksionit kosto E mes në tërë bashkësinë e stërvitjes. 
Cilësisë së vlerësimit do ti kthehemi më pas në këtë paragraf.

Figura 3.3 Grafi i fluksit të sinjalit që nënvizon detajet e nervit dalës j

Nervi j, siç tregohet në Figurën 3.3, po furnizohet nga një bashkësi sinjalesh të 
krijuara nga një shtresë nervash në të majtë të tij. Si rrjedhim fusha lokale e induktuar 
vj(n), e krijuar në hyrjen e funksionit aktivizues të shoqëruar me nervin j, është 

vj(n) = å
=

m

i
iji nynw

1

)()( (3.4)

ku m është numri i përgjithshëm i hyrjeve (duke përjashtuar zhvendosjen) të zbatuar 
në nervin j. Pesha sinaptike wj0 (që i korrespondon hyrjes fikse y0 = +1) është e 
barabartë me animin bj të zbatuar në nervin j. Prandaj sinjali funksion yj(n) që shfaqet 
në dalje të nervit j në iteracionin n është 

yj(n) = jj(vj(n)) (3.5)

Algoritmi me prapapërhapje zbaton korrigjimin Dwji(n) ndaj peshës sinaptike wji(n), 
që është në përpjesëtim të drejtë me derivatin ¶E(n)/¶wji(n). Sipas rregullit zinxhir të 
njehsimit të derivatit të funksionit të përbërë, këtë gradient mund ta shprehim si:
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¶
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¶

¶

¶

¶
¶

=
¶
¶ EE

(3.6)

Derivati i pjesshëm ¶E (n)/¶wji(n) paraqet një faktor ndjeshmërie, që përcakton 
drejtimin e kërkimit në hapësirën e peshave për peshën sinaptike wji(n).

Duke derivuar të dy anët e ekuacionit (3.2) në lidhje me ej(n) gjejmë
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)(

)(

ne

n

j¶
¶E

= ej(n) (3.7)

Duke derivuar ekuacionin (3.1) në lidhje me yj(n) gjejmë

)(

)(

ny

ne

j

j

¶

¶
= -1 (3.8)

Pastaj, duke derivuar ekuacionin (3.5) në lidhje me vj(n) gjejmë

))((
)(

)(
nv

nv

ny
jj

j

j j¢=
¶

¶
(3.9)

ku përdorimi i shenjës së primit (në anën e djathtë) tregon derivatin në lidhje me 
argumentin vj(n). Së fundi, duke derivuar ekuacionin (3.4) në lidhje me wji(n) marrim

)(

)(

nw

nv

ji

j

¶

¶
= yi(n) (3.10)

Duke zëvendësuar ekuacionet (3.7) deri (3.10) te ekuacioni (3.6) nxjerrim

)(

)(

nw

n

ji¶
¶E

= -ej(n) ))(( nv jjj¢ yj(n) (3.11)

Nga rregulli delta korrigjimi Dwji(n) i zbatuar ndaj wji(n) përcaktohet si:

Dwji(n) = -h
)(

)(

nw

n

ji¶
¶E

(3.12)

ku h është konstante pozitive e cila quhet parametri i shpejtësisë së nxënies i 
algoritmit me prapapërhapje. Përdorimi i shenjës minus në ekuacionin (3.12) shpjegon 
zbritjen e gradientit në hapësirën e peshave (domethënë kërkimin e një drejtimi për 
ndryshimin e peshave që zvogëlon vlerën e E (n)). Prandaj, duke zëvendësuar 
ekuacionin (3.11) te (3.12) marrim

Dwji(n) = hdj(n) yj(n) (3.13)

këtu dj(n) quhet gradienti lokal dhe është përcaktuar nga

dj(n) = 
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(3.14)

= ej(n) ))(( nv jjj¢

Gradienti lokal drejtohet te ndryshimet e kërkuara në peshat sinaptike. Sipas 
ekuacionit (3.14), gradienti lokal dj(n) për nervin e daljes j është i barabartë me 
prodhimin e sinjalit të gabimit korrespondues ej(n) për këtë nerv me derivatin jj¢

(vj(n)) të funksionit aktivizues shoqërues.
Nga ekuacionet (3.13) dhe (3.14) vëmë re se një faktor kyç i përfshirë në 

njehsimin e përshtatjes së peshave Dwji(n) është gabimi ej(n) në dalje të nervit j. Në 
këtë kontekst mund të identifikojmë dy raste të veçanta, që varen nga vendndodhja e 
nervit j në rrjetë:

    1) nervi j është një nyje dalëse;

    2) nervi j është nyje e fshehtë.

Rasti i parë është i thjeshtë për tu trajtuar sepse çdo nyje dalëse e rrjetës është e 
pajisur me përgjigjen e dëshiruar të vetë atij, duke e bërë atë një çështje e thjeshtë për 
të njehsuar sinjalin e gabimit shoqërues. Në rastin e dytë, edhe pse nyjet e fshehta nuk 
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janë drejtpërdrejtë të kapshme, ato kanë pjesë në përgjegjshmërinë e gabimit të bërë 
në daljen e rrjetës. Mirëpo, çështja është të dimë sesi të ndëshkojmë ose shpërblejmë 
nervat e fshehtë për ndarjen e përgjegjshmërisë së tyre. Ky problem është problemi i 
dhënies së besimit (kreditit). Ai është zgjidhur në një mënyrë të hijshme nga 
prapapërhapja e sinjaleve të gabimit në rrjetë.

Rasti 1. Nervi j është nyje e daljes
Kur nervi j është vendosur në shtresën dalëse të rrjetës, ai është i pajisur me përgjigjen 
e dëshiruar për vetë atë. Mund të përdorim ekuacionin (3.1) për të njehsuar gabimin
ej(n) të shoqëruar me këtë nerv dhe pastaj duke përdorur ekuacionin (3.14) e kemi të 
thjeshtë njehsimin e gradientit lokal dj(n).

Rasti 2. Nervi j është nyje e fshehtë
Kur nervi j është vendosur në një shtresë të fshehur të rrjetës, për këtë nerv nuk ka 
asnjë përgjigje të veçantë të dëshiruar. Prandaj, gabimi për një nerv të fshehtë do të 
duhet ta përcaktojmë në mënyrë rekursive në varësi të sinjaleve të gabimit të të gjithë 
nervave me të cilët ky nerv i fshehur është i lidhur drejtpërdrejtë. Ky është rasti ku 
përpunimi i algoritmit me prapapërhapje arrin ndërlikime. Le të shqyrtojmë situatën e 
paraqitur në Figurën 3.4, e cila tregon nervin j si një nyje e fshehtë e rrjetës. Sipas 
ekuacionit (3.14) mund të ripërcaktoj-më gradientin lokal dj(n) për nyjen e fshehtë j si

dj(n) = -
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ny
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¶E

))(( nv jjj¢ , (3.15)

(nervi j është i fshehtë)

ku në rreshtin e dytë kemi përdorur ekuacionin (3.9). Për të njehsuar derivatet e 
pjesshme ¶E (n)/¶yj(n) mund të vazhdojmë si vijon. Nga Figura 3.4 shohim se

E (n) = å
ÎCk

k ne )(
2

1 2 ,  nervi k është një nyje e daljes (3.16)

i cili është ekuacioni (3.2) me indeksin k të përdorur në vend të indeksit j, për të mos 
ngatërruar në përdorimin e indeksit j që ka të bëjë me nervat e fshehur në rastin 2. 
Duke derivuar ekuacionin (3.16) në lidhje me yj(n) gjejmë
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Duke përdorur rregullin zinxhir për derivatin e pjesshëm ¶ek(n)/¶yj(n) ekuacionin 
(3.17) e rishkruajmë në trajtë të njëvlershme
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Pra, nga Figura 3.4 vëmë se re
ek(n) = dk(n) - yk(n) 

=  dk(n) - jk(vk(n)), (3.19)
  (nervi j është i fshehtë)

Kështu që

)(

)(

nv

ne

k
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¶
¶

= - ))(( nv jjj¢ (3.20)

Nga Figura 3.4 vëmë re edhe se fusha lokale e induktuar për nervin k është 
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vk(n) = å
=

m

j
jkj nynw
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)()( (3.21)

ku m është numri i përgjithshëm i hyrjeve (duke përjashtuar zhvendosjen) të zbatuar 
ndaj nervit k. Si dhe më parë, pesha sinaptike wk0(n) është e barabartë me animin bk(n) 
të zbatuar ndaj nervit k, ndërsa hyrja korresponduese është e fiksuar në vlerën +1. 
Duke derivuar ekuacionin (3.21) në lidhje me yj(n) marrim
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)(

ny

nv

j

k

¶
¶

= wkj(n) (3.22)

Figura 3.4 Grafi i fluksit të sinjalit duke nxjerrë në pah hollësitë e nervit dalës k të 
lidhur me nervin e fshehtë j

Duke përdorur ekuacionet (3.20) dhe (3.22) te (3.18) marrim derivatin e pjesshëm të 
dëshiruar:
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(3.23)

ku në rreshtin e dytë kemi përdorur përkufizimin e gradientit lokal dk(n) të dhënë në 
ekuacionin (3.14), ku indeksi j është zëvendësuar nga indeksi k.

Së fundi, duke përdorur ekuacionin (3.23) te (3.15) marrim formulën e prapa-
përhapjes për gradientin lokal dj(n) si

dj(n) = ))(( nv jjj¢ åd
k

kjk nwn )()( , nervi j është i fshehtë (3.24)

Figura 3.5 tregon paraqitjen grafike të fluksit të sinjalit të ekuacionit (3.24), duke 
supozuar se shtresa dalëse përbëhet nga mL nerva.

Faktori ))(( nv jjj¢ , që përfshihet në njehsimin e gradientit lokal dj(n) në 

ekuacionin (3.24), varet vetëm nga funksioni aktivizues i shoqëruar me nervin e 
fshehtë j. Faktori tjetër që përfshihet në këtë njehsim, domethënë shuma sipas k, varet 
nga dy bashkësi termash. Bashkësia e parë e termave, dk(n), kërkon njohjen e 
sinjaleve të gabimit ek(n), për të gjitha nervat që ndodhen në shtresën menjëherë në të 
djathtë të nervit të fshehtë j dhe që janë të lidhur drejtpërdrejtë me nervin j (shiko 
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Figurën 3.4). Bashkësia e dytë e termave, wkj(n), përbëhet nga peshat sinaptike të 
shoqëruara me këto lidhje.

Figura 3.5 Grafi i fluksit të sinjalit të një pjese të sistemit të bashkëlidhur që ka të 
bëjë me prapapërhapjen e gabimit

Duke përmbledhur marrëdhëniet që kemi nxjerrë nga algoritmi me 
prapapërhapje konkludojmë, së pari, se korrigjimi Dwji(n) i zbatuar ndaj peshave 
sinaptike që lidhin nervin i me nervin j përcaktohet nga rregulli delta si:
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(3.25)

Së dyti, gradienti lokal dj(n) varet nga fakti se nervi j është një nyje dalëse ose një 
nyje e fshehur:

1. Në qoftë se nervi j është nyje dalëse, dj(n) është e barabartë me prodhimin e 
derivatit ))(( nv jjj¢ me gabimin ej(n), të cilët që të dy shoqërohen me nervin j

(ekuacioni (3.14)).
2. Në qoftë se nervi j është një nyje e fshehtë, dj(n) është e barabartë me 

prodhimin e derivatit shoqërues ))(( nv jjj¢ me shumën e peshuar të d-ve të 

njehsuar për nervat në shtresën vijuese të fshehtë ose shtresën dalëse që janë të 
lidhura me nervin j (ekuacioni (3.24)).

Dy kalimet e njehsimit

Zbatimi i algoritmeve të prapapërhapjes përbëhet nga njehsimet me dy hapa ose dy 
kalime të ndryshme. Kalimi i parë quhet kalimi i përparmë dhe kalimi i dytë është 
kalimi i pasmë.

Në kalimin e përparmë peshat sinaptike mbeten të pandryshuara në të gjithë 
rrjetën dhe llogariten sinjalet funksion të rrjetës nerv pas nervi. Sinjali funksion i 
shfaqur në dalje të nervit j llogaritet si

yj(n) = j(vj(n)) (3.26)

ku vj(n) është fusha lokale e induktuar e nervit j, e përcaktuar nga 

vj(n) = å
=

m

i
iji nynw

0

)()( (3.27)

ku m është numri i përgjithshëm i hyrjeve (duke përjashtuar zhvendosjen) të zbatuar 
ndaj nervit j dhe wji(n) është pesha sinaptike që lidh nervin i me nervin j, ndërsa yi(n) 
është sinjali hyrës i nervit j ose, në mënyrë të njëvlershme, sinjali funksion që shfaqet 
në dalje të nervit i. 
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Në qoftë se nervi j është në shtresën e parë të fshehtë të rrjetës, m = m0 dhe 
indeksi i ka lidhje me skajin hyrës të i-të të rrjetës, për të cilin shkruajmë

yi(n) = xi(n) (3.28)

ku xi(n) është elementi i i-të i vektorit (modelit) hyrës. 

Nga ana tjetër, në qoftë se nervi j është në shtresën dalëse të rrjetës, m = mL

dhe indeksi j ka të bëjë me skajin dalës të j-të të rrjetës, për të cilin shkruajmë
yj(n) = oj(n) (3.29)

ku oj(n) është elementi i j-të i vektorit (modelit) dalës. Kjo dalje krahasohet me 
përgjigjen e dëshiruar dj(n), duke dhënë sinjalin e gabimit ej(n) për nervin dalës të j-të. 
Pra faza e përparme e llogaritjeve fillon te shtresa e parë e fshehtë duke i paraqitur 
asaj një vektor hyrës dhe përfundon te shtresa e daljes duke llogaritur sinjalin e 
gabimit për çdo nerv të kësaj shtrese. 

Nga ana tjetër, në kalimin e pasmë gabimet nisin te shtresa e daljes duke 
kaluar në rrjetë majtas, shtresë pas shtrese dhe duke llogaritur rekursivisht gradientin 
lokal d për çdo nerv, sipas ekuacionit (3.14) ose (3.24), në varësi të faktit nëse nervi 
është në shtresën dalëse ose shtresën(at) e fshehta. Ky proces rekursiv bën të mundur 
që peshat sinaptike të rrjetës të ndryshojnë në përputhje me rregullin delta të 
ekuacionit (3.25). Për një nerv të vendosur në shtresën dalëse, d është thjesht e 
barabartë me sinjalin e gabimit të këtij nervi të shumëzuar me derivatin e parë të 
funksionit jolinear. Prandaj, për të llogaritur ndryshimet e peshave të të gjitha lidhjeve 
që furnizohen nga shtresa dalëse përdorim ekuacionin (3.25). Pastaj, me d e 
llogaritura për nervat e shtresës dalëse, përdorim ekuacionin (3.24) për të llogaritur d
për të gjithë nervat në shtresën e parafundit dhe rrjedhimisht ndryshimet e peshave të 
të gjitha lidhjeve që furnizohen nga ajo. Llogaritjet rekursive vazhdojnë shtresë pas 
shtrese, duke përhapur ndryshimet në të gjithë peshat sinaptike në rrjetë nga shtresa 
dalëse në shtresën hyrëse.

Vëmë re se për paraqitjen e çdo zgjedhjeje stërvitëse, vektori i hyrjes është i 
fiksuar  gjatë gjithë procesit vajtje ardhje, që qarkon kalimin e përparmë të pasur nga 
kalimi mbrapsh.

Funksioni Aktivizues

Llogaritja e d për çdo nerv të perceptronit me shumë shtresa kërkon njohjen e 
derivateve të funksionit aktivizues j(×) të shoqëruar me këtë nerv. Që të ekzistojë ky 
derivat, kërkojmë që funksioni j(×) të jetë së pari i vazhdueshëm. Derivueshmëria
është e vetmja kërkesë që duhet të plotësojë funksioni aktivizues. Një shembull i 
funksionit aktivizues jolinear vazhdimisht i derivueshëm që përdoret zakonisht te 
MLP është funksioni në trajtë S-je, dy trajta të të cilit jepen më poshtë:

1. Funksioni logjistik. Kjo trajtë e funksioni në trajtë S-je është trajta më e 
përgjithshme e përcaktuar nga 

jj(vj(n)) = 
))(exp(1

1

nva j-+
,   a > 0 dhe -¥ < vj(n) < +¥ (3.30)

ku vj(n) është fusha lokale e induktuar e nervit j. Sipas këtij funksioni jolinear, 
amplituda e daljes shtrihet brenda zonës 0 £ yj £ 1. Duke derivuar ekuacionin (3.30) 
në lidhje me vj(n) gjejmë

))(( nv jjj¢ = [ ]2))(exp(1

))(exp(

nva

nvaa

j

j

-+

-
(3.31)
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Kur yj(n) = jj(vj(n)) mund të eliminojmë termin eksponencial exp(-a vj(n)) nga 
ekuacioni (3.31) dhe kështu e shprehim derivatin ))(( nv jjj¢ si

))(( nv jjj¢ = ayj(n)[1 - yj(n)] (3.32)

për një nerv j të vendosur në shtresën dalëse, yj(n) = oj(n). Prandaj, gradientin lokal 
për nervin j mund ta shprehim si

dj(n) = ej(n) ))(( nv jjj¢

= a[dj(n) - oj(n)] oj(n)[1 - oj(n)] (3.33)
(nervi j është nyje dalëse)

ku oj(n) është sinjali funksion në dalje të nervit j, ndërsa dj(n) është përgjigja e 
dëshiruar për të. Nga ana tjetër, për një nerv të fshehtë të çfarëdoshëm j, gradientin 
lokal mund ta shprehim si

dj(n) = ))(( nv jjj¢ åd
k

kjk nwn )()(

= ayj(n)[1 - yj(n)] åd
k

kjk nwn )()( (3.34)

(nervi j është i fshehur)
Nga ekuacioni (3.32) vëmë re se derivati ))(( nv jjj¢ arrin vlerën e tij maksimale për

yj(n) = 0.5 dhe vlerën e vet minimale (zero) për yj(n) = 0 ose yj(n) = 1. Meqë vlera e 
ndryshimit në një peshë sinaptike të rrjetës është në përpjestim të drejtë me derivatin 

))(( nv jjj¢ , për funksionin aktivizues në trajtë S-je del se për pjesën më të madhe të 

këtyre nervave të rrjetës peshat sinaptike ndryshojnë kur sinjalet funksion janë në 
mesin e zonës së tyre. Sipas Rumelhard-it (1986a) është kjo cilësi e algoritmit me 
prapapërhapje që kontribuon në qëndrueshmërinë e tij si algoritëm nxënie.

2. Funksioni tangjent hiperbolik. Një trajtë tjetër e përdorur zakonisht për 
funksionin aktivizues jolinear në trajtë S-je është funksioni tangjent hiperbolik, i cili 
në trajtën e tij më të përgjithshme përcaktohet nga

jj(vj(n)) = a tanh(bvj(n)),     a, b > 0 (3.35)
ku a dhe b janë konstante. Në të vërtetë, funksioni tangjent hiperbolik është tamam 
funksioni logjistik i rishkallëzuar dhe i zhvendosur. Derivati i tij në lidhje me vj(n) 
është 

))(( nv jjj¢ = ab sech2(bvj(n))

= ab(1 - tanh2(bvj(n))) (3.36)

= 
a

b
[a - yj(n)][a + yj(n)]

Për një nerv j të vendosur në shtresën dalëse gradienti lokal është:
dj(n) = ej(n) ))(( nv jjj¢

= 
a

b
[dj(n) - oj(n)][a - oj(n)][a + oj(n)] (3.37)

Për një nerv j në shtresën e fshehtë kemi:
dj(n) = ))(( nv jjj¢ åd

k
kjk nwn )()(

= 
a

b [a - oj(n)][a + oj(n)] åd
k

kjk nwn )()( (3.38)

Duke përdorur ekuacionet (3.33) dhe (3.34) për funksionin logjistik dhe ekuacionet 
(3.37) dhe (3.38) për funksionin tangjent hiperbolik mund të llogarisim gradientin 
lokal dj pa kërkuar njohjen eksplicite të funksionit aktivizues. 
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3.4 FAKTORËT QË NDIKOJNË NË EFEKTSHMËRINË E MODELEVE TË 
RRJETAVE NERVORE ARTIFICIALE 

Rrjetat nervore artificiale përdoren gjerësisht në fusha të ndryshme si modelim 
sistemesh, parashikim, kontroll, përpunim imazhi e identifikim, dhe shumë të tjera. 
Zhvillimi i modelit RNA me shumë shtresa për një aplikim të veçantë përfshin shumë 
çështje që ndikojnë në efektshmërinë e tij. Efektshmëria e RNA varet kryesisht nga 
faktorët e mëposhtëm:

1. Kompleksiteti i rrjetës;

2. Kompleksiteti i problemit;

3. Kompleksiteti i nxënies.

3.4.1 Kompleksiteti i rrjetës
Kompleksiteti i rrjetës varet gjerësisht nga:

a. Kompleksiteti i nervit

b. Numri i nervave në çdo shtresë

c. Numri i shtresave

d. Numri dhe tipi i peshave të lidhjeve.

3.4.1.1 Kompleksiteti i nervit 
Kompleksiteti i nervit mund të shikohet kryesisht në dy nivele; së pari në nivelin e 
funksionit agregat dhe së dyti në nivelin e funksionit të aktivizimit. Ka dy tipe 
funksionesh agregate që përdoren për modelimin e nervit si funksioni shumë ose 
prodhim, por disa studiues përdorin kombinimin e të dy funksioneve agregat shumë 
dhe prodhim si operator kompensues. Funksionet prag të përdorura në nerv mund të 
jenë diskret si ai binar i përdorur nga McCulloch dhe Pitts (1943) në modelin e nervit 
të tyre ose funksione të vazhdueshme si funksioni linear ose jolinear të tillë si ai në 
trajtë S-je, i Gauss-it, etj.

Aktivizimi për një nerv mund të mendohet si sasia me të cilën nervi ndikohet 
nga hyrjet që ai merr. Mund të skicojmë shkallën e dridhjeve të nervit në varësi të 
ngacmimit të tij dhe çështja është se sa do të ngacmohen ose do të shtypen nervat e 
ndryshëm, nga ngacmues të ndryshëm dhe nga shkallë të ndryshme. Në të vërtetë 
përcaktimi i kësaj gjendjeje të aktivizimit për çdo njësi të modelit, dhe caktimi i një 
vlere për të, është një proces i ndërlikuar sepse saktësia e modelit varet nga 
kundërveprimi i njësive të veçanta.

Disa modele përdorin një grup vlerash diskrete, domethënë një bashkësi të 
fundme vlerash të mundshme. Ato shpesh merren 0, 1 ose −1. Nga ana tjetër, modeli 
mund të marrë çdo vlerë ndërmjet dy kufijve. Kjo quhet bashkësi e vlerave të 
vazhdueshme, sepse për çdo dy numra gjithmonë mund të gjendet një tjetër që 
ndodhet ndërmjet tyre. Në disa raste, modeli mund të mos ketë kufij të sipërm ose të 
poshtëm për vlerat e vazhdueshme, por kjo shkakton probleme, pasi vlerat mund të 
rriten shumë shpejt në madhësi të pa menaxhueshme. 

3.4.1.2 Numri i shtresave
Kur krijohet modeli RNA, dy shtresa janë fikse, domethënë shtresa e hyrjeve dhe 
shtresa e daljeve. Në përgjithësi, në shtresën e hyrjeve, hyrjet shpërndahen te nervat e 
tjerë në shtresën pasardhëse dhe në këtë shtresë nuk kryhet asnjë lloj përpunimi. Në 
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shtresën e daljeve, ndryshe nga shtresa e hyrjeve, kryhet përpunim. Prandaj, në një 
rrjetë të tillë ka vetëm një shtresë përpunuese (për këtë arsye kjo rrjetë quhet me një 
shtresë) dhe ky tip RNA mund të përdoret për problemet linearisht të ndashme. Pjesa 
më e madhe e problemeve nga jeta reale janë me natyrë jo linearisht të ndashme dhe 
prandaj nuk mund të përdoret ky tip rrjete me një shtresë. Në literaturë përmendet se 
rrjeta me dy shtresa është një përafrues universal dhe mund të trajtojë shumicën e 
problemeve. Atëherë edhe për problemet komplekse, është e vështirë të stërvitet RNA 
me strukturën e rrjetës me dy shtresa. Prandaj, në pjesën më të madhe të kohës 
zhvilluesi i RNA përdor metodën provë dhe gabim për të zgjedhur numrin e shtresave 
në strukturën e RNAs.

Ka dy mënyra për tu marrë me këtë problem. E para, mund të niset me rrjetën 
me dy shtresa dhe pastaj gjatë stërvitjes numri i shtresave dhe nervave mund të rritet 
deri sa të arrihet efektshmëria e pranueshme. Metoda e dytë për të trajtuar këtë situatë 
është, ajo që mund të fillohet me numrin e madh të shtresave dhe pastaj të nisë largimi 
i shtresave dhe nervave, derisa madhësia e RNA të jetë optimale.

3.4.1.3 Numri i nervave në çdo shtresë
Numri i nervave në shtresën e hyrjeve dhe shtresën e daljeve është i njëjtë me numrin 
e ndryshoreve hyrëse dhe dalëse, por problemi qëndron te numri i nervave në shtresat 
e fshehura. Është thënë (përmendur) se numri i nervave në shtresën e fshehtë është 
mesatarja e numrit të nervave në shtresat hyrëse dhe dalëse. Por ky nuk është rregull i 
fortë dhe i shpejtë.

3.4.1.4 Tipi dhe numri i peshave të lidhjes 
Në përgjithësi çdo nerv në RNA është i lidhur me nervat e shtresës së mëparshme dhe 
çdo lidhje ka njëfarë peshe, e cila në një mënyrë ose në një tjetër bën ndryshimin e 
sinjalit hyrës. Peshat në rrjetën nervore mund të kenë natyrë deterministe ose të vagët. 
Normalisht, peshat e RNA janë deterministe dhe mund të përcaktohen nga një rregull 
nxënie. Është e mirë e provuar dhe logjike edhe se nuk është e nevojshme që çdo nerv 
të lidhet me nervat e tjetër në shtresën e pasardhëse. Mund të heqim disa prej lidhjeve 
për të reduktuar kompleksitetin e RNA dhe në fund të fundit kohën e stërvitjes së saj.

Për të zgjedhur madhësinë optimale e rrjetës, ka dy teknika në përgjithësi 
adapted; ose ajo mund të fillojë me numër të madh nervash në çdo shtresë të rrjetës 
dhe gjatë stërvitjes largohen lidhjet derisa efektshmëria e saj nuk është më optimale 
ose mund të fillojë me madhësi minimale të rrjetës dhe pastaj të futen nerva dhe 
shtresa për të arritur madhësinë optimale të rrjetës siç u përmend më përpara.

3.4.2 Kompleksiteti i problemit
Efektshmëria e modeleve RNA nuk varet vetëm nga madhësia e rrjetës nervore që 
është zgjedhur për problemin që trajtohet, por ajo varet edhe nga kompleksiteti i 
problemit. Kompleksiteti i problemit varet nga the tipi i pasqyrimi funksional, 
saktësia dhe mjaftueshmëria e të dhënave të stërvitjes të marra dhe mënyra efektive e 
paraqitjes së tyre në RNA gjatë stërvitjes. Gjatë periudhës së stërvitjes së RNA, duhet 
të përcaktohen peshat e rrjetës nervore. Në qoftë se peshat e panjohura të rrjetës 
nervore janë më shumë se të dhënat e stërvitjes, atëherë ato nuk mund të përcaktohen. 
Prandaj, të dhënat e stërvitjes gjithmonë duhet të jenë më të shumta në numër sesa 
peshat e panjohura, përndryshe rrjeta nuk do të stërvitet në mënyrë perfekte (që do të 
thotë se gabimi kurrë nuk do të arrijë në minimumin global).

Efektshmëria e stërvitjes varet edhe nga mënyra efektive e paraqitjes së të 
dhënave, të cilën do ta shqyrtojmë në pikat e mëposhtme. 



43

3.4.2.1 Diapazoni i normalizimit të dhënave të stërvitjes
Normalizimi ka një rol kryesor në stërvitjen dhe kontrollin e rrjetave nervore. Është e 
domosdoshme të normalizohen hyrjet dhe daljet në të njëjtin rend madhësie. 
Normalizimi është një çështje shumë kritike në RNA. Në qoftë se ndryshoret hyrëse 
dhe dalëse nuk janë të të njëjtit rend madhësie, disa ndryshore mund të rezultojnë të 
kenë më shumë rëndësi se ç’ndodh në të vërtetë. Algoritmi i stërvitjes do të 
kompensojë diferencat në rendin e madhësisë duke rregulluar peshat e rrjetës, që nuk 
është shumë efektive në shumë nga algoritmet e stërvitjes, si për shembull algoritmi i 
prapapërhapjes. Për shembull, në qoftë se një ndryshore hyrëse ka një vlerë të rendit 
të mijësheve dhe ndryshorja tjetër hyrëse ka një vlerë të rendit të dhjetave, pesha e 
caktuar për ndryshoren e dytë të regjistruar në një nyje të shtresës së fshehtë 1 duhet 
të jetë shumë më e madhe se ajo për ndryshoren e parë. Përveç kësaj, funksionet e 
zakonshme të aktivizimit, si funksioni në trajtë S-je ose funksioni tangjent hiperbolik, 
nuk mund të bëjnë dallimin ndërmjet dy vlerave të xi kur të dyja janë shumë të mëdha, 
sepse të dyja japin vlera prag dalëse identike 1.0.

Sa herë që bëjmë normalizimin e të dhënave të stërvitjes dhe kontrollit, duhet 
të përcaktojmë vlerën minimale dhe maksimale të të dhënave që na jepen. Problemi 
është se këto vlera maksimale dhe minimale kufizojnë fushën e veprimit të rrjetës 
(Welstead, 1994). Një rrjetë që është stërvitur për të parashikuar një ndryshim 
maksimal në dalje të themi 1% ndoshta nuk mund të parashikojnë një ndryshim prej 
2%, edhe në qoftë se të dhënat hyrëse e garantojnë atë. Kjo krijon probleme në 
përpjekjen për të modeluar ndryshime të paqëndrueshme në të dhënat. Mjeti për këtë 
situatë është duke zgjeruar disi vlerat maksimale dhe minimale. Para së gjithash 
përcaktohen vlerat faktike maks-min dhe pastaj vlerat e reja maksimale llogariten 
duke shtuar 10% në vlerën e mëparshme maksimale dhe vlera e re minimale llogaritet 
duke zbritur 10% të vlerës së mëparshme minimale. Rrjeta tani mund të trajtojë vlerat 
që përfshihen brenda këtyre kufijve të zgjeruar dhe më në fund të stërvitë modelin i 
rrjetës nervore për këto të dhëna të normalizuara. Vihet re se të dhënat e normalizuara 
janë diçka në interes vetëm të rrjetës. Përdoruesi dëshiron ta marrë rezultatin e RNA 
në zonën e të dhënave reale. Për këtë arsye, është e nevojshme të kthejmë rezultatet e 
rrjetës nervore në zonën reale me anë të normalizimit të daljeve të RNA.

Një diapazon shumë i madh në lidhje me vlerën e të dhënave reale ka efektin e 
kompresimit të të dhënave në mënyrë që gjatë stërvitjes të gjitha të duken të njëjta për 
rrjetën. Në qoftë se diapazoni është shumë i vogël, atëherë modeli i rrjetës nervore 
nuk mund të parashikojë vlerën jashtë këtij diapazoni dhe ai do të na japë rezultate 
absurde. Prandaj, përzgjedhjet e diapazonit të përshtatshëm (domethënë vlerës maks–
min) ka rëndësi të madhe, sepse ai do të ndikojë në rezultatet e modelit të rrjetës 
nervore gjatë kontrollit. 

Rrjeta nervore është stërvitur për zona të ndryshme normalizimi dhe ka gjetur 
rezultate shumë inkurajuese. Autorët kanë parë se në qoftë se të dhënat hyrëse të 
modelit të rrjetës nervore janë normalizuar në rangun −0.9 deri +0.9 dhe të dhënat e 
daljes në rangun nga 0.1 në 0.9 atëherë modeli merr numrin më të vogël të etapave të 
stërvitjes kur funksionet prag në shtresën e fshehtë janë tangjenti në trajtë S-je dhe në 
shtresën e daljeve është linear i thjeshtë. 

Në përgjithësi është gjetur se rrjeta nervore me dy shtresa me funksionet prag 
tan sigmoid në shtresën e fshehtë dhe funksioni prag linear të thjeshtë në shtresën e 
daljes mund të stërvitin çdo grup të të dhënave jo lineare dhe efektshmëria do të 
përmirësohet në qoftë se rangu i normalizimit merret ndërmjet −0.9 në +0.9 për hyrjet 
dhe 0.1 në 0.9 për daljen.
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Figura 3.6 Pasqyrime funksionale të ndryshme ndërmjet hapësirës hyrëse dhe dalëse 

3.4.2.2 Tipi i pasqyrimi funksional
Ka katër mundësi në përgatitjen e formave të stërvitjes (vektorët hyrës dhe dalës) për 
modelet RNA siç tregohet në Figura 3.6.

Nuk ka asnjë mënyrë për të ditur a priori se cila nga këto qasje të shumta është 
më e mira. Algoritmet që përdoren për stërvitje bazohen në zbritjen më të shpejtë dhe 
modifikimet e saj. Algoritmi i modifikuar njihet zakonisht si algoritmi Levenberg–
Marquardt. Këto algoritme janë të disponueshme në MATLAB ToolBox për rrjetat 
nervore, në software-in Alyuda Neural Network me të cilin do të kryejmë përpunimin 
e të dhënave tona, si dhe në softet e tjera. 

3.4.2.3 Radha e paraqitjes së të dhënave të stërvitjes 
Në procesin natyror të nxënies së qenies njerëzore, në përgjithësi gjërat e thjeshta dhe 
të lehta mësohen shpejt. Prandaj e fillojmë nxënien me gjërat e thjeshta, që na 
motivojnë dhe na inkurajojnë të mësojmë më shumë. Pasi i kemi mësuar gjërat e 
thjeshta atëherë mund të harxhojmë më shumë kohë për të nxënë gjërat e vështira. 
Kështu që, është shumë e rëndësishme se si ta nisim nxënien tonë ose cila është radha 
e paraqitjes së të dhënave për stërvitje. Efektshmëria e stërvitjes së RNA varet shumë 
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edhe nga mënyra e paraqitjes së dhënave në RNA. Në qoftë se i grupëzojmë (classter) 
të dhënat dhe pastaj ia paraqesim ato RNA, atëherë ajo do të nxëjë më shpejt dhe më 
me efikasivitet.

3.4.2.4 Përsëritja e të dhënave në bashkësinë e stërvitjes 
Disa forma të vështira që nuk mbahen mend nga RNA duhet që ti përsërisim. Por sa 
herë duhet ta përsërisim këtë formë? Kjo është një pyetje shumë e rëndësishme, për 
shembull kur u mësohen gërmat nxënësve në klasën fillore; më së shpeshti nxënësit 
kryejmë gabime gjatë shkrimit të “b” dhe “d”. Atëherë mësuesi u jep atyre si detyra 
shtëpie të përsërisin këto shkronja 10 herë, 20 herë ose edhe më shumë herë në varësi 
të aftësive të nxënësve. E njëjta gjë ndodh edhe me nxënien e RNA. 

3.4.2.5 Zhurma e lejuar në të dhënave
Aftësia përgjithësuese e modeleve RNA varet nga zhurma që përmbajnë të dhënat e 
stërvitjes, por në të njëjtën kohë saktësia ulet. Prandaj, kemi një “mëdyshje” ndërmjet
aftësisë përgjithësuese të rrjetave nervore dhe saktësisë së kërkuar në rezultate.

Zakonisht kur matjet janë kryer nga pajisje të ndryshme matëse, nuk janë të 
sakta për shkak të arsyeve të ndryshme. Prandaj, zhurma do të mbeten këtu në 
madhësitë e matura. Sipas zhurmës ose në hyrje ose/dhe dalje të skedarit të stërvitjes 
janë të mundshme pasqyrime të ndryshme formash. Kështu rrjeta nervore mund të
stërvitet për njërin nga pasqyrimet e mëposhtme:

(1) Modelet hyrëse me zhurmë dhe dalje të sakta (pasqyrimi Xzhurmë – Y).

(2) Modelet hyrëse me zhurmë dhe dalje me zhurmë (pasqyrimi Xzhurmë –
Yzhurmë).

(3) Modelet hyrëse të sakta dhe dalje me zhurmë (pasqyrimi X – Yzhurmë).

(4) Modelet hyrëse të sakta dhe dalje të sakta (pasqyrimi X–Y).

3.4.3 Kompleksiteti i nxënies 
Efektshmëria e nxënies së mbikëqyrur varet nga :

a. Algoritmet e stërvitjes

b. Inicializimi i peshave

c. Zgjedhja e funksionit të gabimit

d. Mënyra e llogaritjes së gabimit

e. Initializimi i parametrave të stërvitjes

3.4.3.1 Algoritmet e stërvitjes së RNA

Për stërvitjen e rrjetave nervore artificiale ekzitojnë shumë algoritme si Feed Forward 
Back Propagation (FFBP), Cascade Forward Back-Propagation (CFBP) dhe Radial 
Basis Function (RBF), prandaj një çështje shumë e rëndësishme është se cili prej tyre 
do të japë rezultatin më të shpejtë dhe më të mirë.

3.4.3.1.1 Shpejtësia e nxënies dhe momenti

Algoritmi i prapapërhapjes jep një “përafrim” të trajektores në hapësirën gabim-peshë 
të llogaritur nga metoda e zbritjes më të shpejtë. Sipas metodës së zbritjes më të 
shpejtë, peshat rregullohen në një mënyrë iterative gjatë sipërfaqes së gabimit me 
qëllimin e çuarjes së saj progresivisht drejt zgjidhjes optimale. Rregullimet e 
njëpasnjëshme të peshave janë në drejtimin e zbritjes më të shpejtë të sipërfaqes së 
gabimit.
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Shpejtësia e nxënies η cakton shkallën e gradientit të sipërfaqes së gabimit që 
do të përdoret për rregullimin e peshës. Sa më të vogël ta marrim parametrin e 
shpejtësisë së nxënies h, aq më të vogla do të jenë ndryshimet në peshat sinaptike të 
rrjetës nga një iteracion në tjetrin dhe aq më e lëmuar do të jetë trajektorja në 
hapësirën e peshave. Por, ky përmirësim kryhet me koston e shpejtësisë më të 
ngadaltë të nxënies. Nga ana tjetër, në qoftë se parametrin e shpejtësisë së nxënies h, 
e marrim shumë të madh me qëllim që të rrisim shpejtësinë e nxënies, ndryshimet e 
mëdha që rezultojnë në peshat sinaptike mund ta bëjnë trajektoren në hapësirën 
gabim-peshë oshiluese dhe rrjetën të jetë e paqëndrueshme. Është më mirë që 
shpejtësinë e nxënies ta marrim të ndryshueshme, domethënë ta nisim me një η të 
madhe dhe ta zvogëlojmë progresivisht kur i vijmë më afër minimumit. Kjo është 
vënia në jetë e prapapërhapjes me shpejtësi nxënie të ndryshueshme.

Një metodë e thjeshtë e rritjes së shpejtësisë së nxënies, që shmang rrezikun e 
paqëndrueshmërisë, është ndryshimi i rregullit delta të ekuacionit (3.13) duke 
përfshirë termin e momentit, siç tregohet nga (Rumelhart et al., 1986a):

Dwji(n) = hdj(n)yj(n) + aDwji(n - 1) (3.39)

ku a është zakonisht një numër pozitiv i quajtur parametër i momentit. Ai kontrollon 
ciklin e reagimit që vepron rreth Dwji(n), siç ilustrohet në Figurën 3.7, ku z-1 është 
operatori i vonesës njësi. Ekuacioni (3.39) quhet rregulli delta i përgjithësuar. Siç 
shihet lehtë, ai përmban rregullin delta të ekuacionit (3.13) si rast të veçantë kur 
marrim a = 0.

Me qëllim që të shihet efekti i vargut të paraqitjeve të vektorit në peshat 
sinaptike për shkak të parametrit të momentit a, rishkruajmë ekuacionin (3.39) si seri 
kohore me indeks t. Indeksi t nis nga koha fillestare 0 deri te koha e tashme n. 
Ekuacioni (3.39) mund të shihet si ekuacion me diferenca i rendit të parë në 
korrigjimin e peshës Dwji(n). Duke e zgjidhur këtë ekuacion në lidhje me Dwji(n) kemi

Dwji(n) = h
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e cila paraqet një seri kohore me gjatësi n + 1. Nga ekuacionet (3.11) dhe (3.14) vëmë 
re se prodhimi dj(n)yi(n) është i barabartë me -¶E (n)/¶wji(n). Prandaj ekuacionin 
(3.40) mund ta rishkruajmë në trajtën e njëvlershme
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Figura 3.7 Grafi i fluksit të sinjalit që ilustron efektin e konstantes së momentit

Duke u mbështetur në këtë relacion mund të bëjmë këto vërejtje të holla (Watrous, 
1987; Jacobs, 1988):

1. Përshtatja aktuale Dwji(n) paraqet shumën e një serie kohore të peshuar 
eksponencialisht. Që seria kohore të konvergjojë, duhet që konstantja e 
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momentit të jetë e kufizuar në zonën 0 £ |a| < 1. Kur a është zero algoritmi i 
prapapërhapjes vepron pa moment. Gjithashtu konstantja e momentit a mund të 
jetë si pozitive ashtu dhe negative, por në praktikë nuk është e dëshirueshme që 
a të marrë vlera negative.

2. Kur derivati i pjesshëm ¶E (n)/¶wji(n) ka të njëjtën shenjë algjebrike në 
iteracionet e njëpasnjëshme, shuma e peshuar eksponencialisht Dwji(n) rritet në 
madhësi prandaj pesha wji(n) përshtatet me një vlerë të madhe. Futja e momentit 
në algoritmin e prapapërhapjes priret të përshpejtojë zbritjen në drejtimet 
teposhtë të qëndrueshme.

3. Kur derivati i pjesshëm ¶E (n)/¶wji(n) ka shenja të kundërta nga iteracioni në 
iteracion, shuma e peshuar eksponencialisht Dwji(n) zvogëlohet në madhësi, 
prandaj pesha wji(n) përshtatet me një vlerë të vogël. Futja e momentit në 
algoritmin e prapapërhapjes ka ndikim stabilizues në drejtimet që luhaten në 
shenjë. 

Përfshirja e momentit në algoritmin e prapapërhapjes pasqyron një ndryshim 
të vogël në përditësimin e peshave, ndonjëherë mund të ketë disa efekte të dobishme 
në sjelljen nxënëse të algoritmit. Termi i momentit gjithashtu ndihmon në 
parandalimin që procesi i nxënies të ngecë në minimumin lokal të vogël në sipërfaqen 
e gabimit. Termi i momentit mund të bëhet i ndryshueshëm (adaptiv) po ashtu si 
koeficienti i shpejtësisë së nxënies dhe zbatimi i prapapërhapjes me η dhe/ose α 
adaptive ka rezultuar më efikas sesa zbatimit i atij standard.

Në nxjerrjen e algoritmit të prapapërhapjes, u supozua se parametri i 
shpejtësisë së nxënies h është konstant. Por, në të vërtetë, ai duhej të shënohej me hji; 
domethënë parametri i shpejtësisë së nxënies duhej të varej nga lidhjet. Vërtet, shumë 
gjera interesante mund të bëhen duke e marrë parametrin e shpejtësisë së nxënies të 
ndryshëm për pjesë të ndryshme të rrjetës. 

Është e rëndësishme edhe që në zbatimet e algoritmit të prapapërhapjes të 
zgjedhim që të gjitha peshat e rrjetës të jenë të ndryshueshme ose të mund të 
detyrojmë që një numër peshash të rrjetës të mbeten fikse gjatë procesit të përshtatjes. 
Në rastin e fundit, sinjalet e gabimit prapapërhapen në rrjetë në mënyrë e zakonshme; 
megjithëse peshat sinaptike të fiksuara mbeten të pandryshuara. Kjo mund të bëhet 
thjeshtë duke e marrë parametrin e shpejtësisë së nxënies hji për peshën sinaptike wji

të barabartë me zero.

3.4.3.1.2 Mënyra e njëpasnjëshme dhe grup e stërvitjes 
Në një zbatim praktik të algoritmit të prapapërhapjes, nxënia rezulton nga shumë 
paraqitje të bashkësisë të shembujve të stërvitjes në perceptronin me shumë shtresa. 
Siç është përmendur më përpara, një paraqitje e plotë e tërë bashkësisë së stërvitjes 
gjatë procesit të nxënies quhet epokë. Procesi i nxënies vazhdon epokë pas epoke 
derisa peshat sinaptike dhe nivelet e animit të rrjetës të stabilizohen dhe gabimi 
mesatar kuadratik i tërë bashkësisë së stërvitjes të konvergjojë në një vlerë minimale. 
Është një praktikë e mirë që radha e paraqitjes së shembujve të stërvitjes të jetë e 
rastit nga njera epokë në tjetrën. Kjo mënyrë e rastit përpiqet ta bëjë kërkimin në 
hapësirën e peshave stokastik në ciklet e nxënies, duke shmangur kështu mundësinë e 
cikleve limit në evolucionin e vektorëve të peshave sinaptike. 

Pra, për një bashkësi stërvitjeje të dhënë nxënia me prapapërhapje mund të 
vazhdojë në njërën nga dy mënyrat kryesore:
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1. Mënyra e njëpasnjëshme. Mënyra e njëpasnjëshme e nxënies me prapapërhapje 
quhet edhe mënyra on-line ose stokastike. Sipas kësaj mënyre veprimi përditësimi 
i peshave kryhet pas paraqitjes së çdo shembulli stërvitës; kjo është pikërisht 
mënyra e veprimit për të cilën zbatohet nxjerrja e algoritmit të prapapërhapjes të 
paraqitur. Më konkretisht, le të shqyrtojmë një epokë që përbëhet nga N shembuj 
(vektorë) stërvitjeje të vendosura në radhën (x(1), d(1)), ..., (x(N), d(N)). Në rrjetë 
paraqitet çifti i parë i shembujve (x(1), d(1)) dhe kryhet vargu i llogaritjeve të 
përparme dhe të pasme të përshkruara më parë, që përfundon me një përshtatje të 
caktuar të peshave sinaptike dhe nivele të animeve të rrjetës. Pastaj paraqitet çifti i 
dytë i shembujve (x(2), d(2)) në epokë dhe përsëriten llogaritje e përparme dhe 
pasme, që përfundojnë në përshtatje të mëtejshme të peshave sinaptike dhe 
niveleve të animeve. Ky proces vazhdon derisa të jetë marrë çifti i fundit (x(N), 
d(N)) në epokë.

2. Mënyra grup. Në mënyrën grup të nxënies me prapapërhapje, përditësimi i 
peshave kryhet pas paraqitjes së të gjithë shembujve (vektorëve) të stërvitjes që 
përbëjnë një epokë. Për një epokë të veçantë, funksionin kosto e përcaktojmë si 
gabimi mesatar kuadratik të ekuacioneve (3.2) dhe (3.3), të ridhënë këtu në trajtën 
e përbërë
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(3.42)

ku sinjali i gabimit ej(n) i takon nervit dalës j për shembullin e stërvitjes n dhe që 
është përcaktuar nga ekuacioni (3.1). Gabimi ej(n) është i barabartë me diferencën 
ndërmjet dj(n) dhe yj(n), që paraqesin përkatësisht elementin e j-të të vektorit të 
përgjigjes së dëshiruar d(n) dhe vlerën korresponduese të daljes së rrjetës. Në 
ekuacionin (3.42) shuma e brendshme në lidhje me j kryhet për të gjithë nervat në 
shtresën e daljes të rrjetës, ndërsa shuma e jashtme në lidhje me n kryhet për të 
tërë bashkësinë e stërvitjes në epokën në fjalë. Për një parametër të shpejtësisë së 
nxënies h, përshtatja e zbatuar ndaj peshës sinaptike wji, që lidh nervin i me nervin 
j, përcaktohet nga rregulli delta
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Për të llogaritur derivatin e pjesshëm ¶ej(n)/¶wji veprojmë në të njëjtën mënyrë si 
më parë. Sipas ekuacionit (3.43), në mënyrë grup përshtatja e peshës Dwji bëhet 
vetëm pasi në rrjetë të jetë paraqitur e tërë bashkësia e stërvitjes. 

Nga këndvështrimi operacional, mënyra e njëpasnjëshme është më e parapëlqyer sesa 
mënyra grup sepse ajo kërkon më pak kujtesë lokale për çdo lidhje sinaptike. Për më 
tepër, duke qenë se shembujt paraqiten në rrjetë në mënyrë të rastit, përdorimi i 
përditësimit të peshave shabllon pas shablloni e bën kërkimin në hapësirën e peshave 
me natyrë stokastike. Kjo nga ana e saj, e bën më pak të mundshme që algoritmi i 
prapapërhapjes të bie në grackën e një minimumi lokal. 

Në të njëjtën kohë, natyra stokastike e mënyrës së njëpasnjëshme e bën atë të 
vështirë për të vendosur kushte teorike për konvergjencën e algoritmit. Në të kundërt, 
përdorimi i mënyrës grup të stërvitjes siguron një vlerësim të saktë të vektorit 
gradient; në këtë mënyrë garantohet konvergjenca në një minimum lokal në kushte të 
thjeshta. Gjithashtu, kompozimi i mënyrës grup e bën atë më të lehtë për tu 
paralelizuar sesa mënyra e njëpasnjëshme.
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Kur të dhënat e stërvitjes janë të tepërta (domethënë bashkësia e të dhënave 
përmban disa kopje të sakta të të njëjtit shabllon) gjejmë se ndryshe nga mënyra grup, 
mënyra e njëpasnjëshme është në gjendje të ketë përparësinë e kësaj teprie sepse 
shembujt paraqiten njeri pas tjetrit. Ndodh veçanërisht kështu kur bashkësia e të 
dhënave është e madhe dhe me tepri të shumta.

Përmbledhtas, pavarësisht faktit se mënyra e njëpasnjëshme e nxënies me 
prapapërhapje ka disa të meta, ajo është mjaft e përhapur (veçanërisht për zgjidhjen e 
problemeve të klasifikimit të formave) për dy arsye të rëndësishme praktike:

· Algoritmi është i thjeshtë për tu vënë në jetë.

· Ai siguron zgjidhje efektive për problemet e mëdha dhe të vështira.

3.4.3.1.3 Kriteret e ndalimit
Në përgjithësi, nuk mund të tregohet se algoritmi i prapapërhapjes konvergjon dhe si 
rrjedhim nuk ka asnjë kriter të mirë përcaktuar për ndalimin e veprimit të tij. Më 
saktë, ka disa kritere të arsyeshme, secili me të mirat e tij praktike, që mund të 
përdoren për ti dhënë fund përshtatjeve të peshave. Për të formuluar një kriter të tillë, 
është logjike të mendojmë në drejtim të vetitë së unicitetit të një minimumi lokal ose 
global të sipërfaqes së gabimit 4. Le të shënojmë me w* një vektor peshë minimal, 
qoftë ai lokal ose global. Kusht i mjaftueshëm që w* të jetë minimum është që vektori 
gradient g(w) (domethënë derivati i pjesshëm i rendit të parë) të sipërfaqes së gabimit 
në lidhje me vektorin peshë w të bëhet zero në w = w*. 

Kritere të ndryshme konvergjente mund të formulohen si më poshtë:

· Algoritmi i prapapërhapjes thuhet se konvergjon kur norma euklidiane e vektorit 
gradient arrin një prag gradient mjaft të vogël. Kjo do të thotë g(w) → 0 në w = 
w∗. E meta e këtij kriteri të konvergjencës është se, për kontrollet e suksesshme, 
koha e nxënies mund të jetë e gjatë. Ai kërkon edhe llogaritjen e vektorit 
gradientit g(w) të sipërfaqes së gabimit në vektorin peshë w.

· Një tjetër veti unike e një minimum që mund të përdoret është fakti që funksioni 
kostos ose masa e gabimit Emes(w) është stacionare në pikën w = w∗. Algoritmi i 
prapapërhapjes thuhet se konvergjon kur raporti absolut i ndryshimit të gabimit 
mesatar për epokë është mjaft i vogël. Zakonisht konsiderohet mjaft i vogël kur 
ndodhet në intervalin 0.01 deri në 1% për epokë. Fatkeqësisht, ky kriter mund të 
rezultojë në një përfundim të parakohshëm të procesit të nxënies.

· Kramer dhe Sangiovanni-Vincentelli (1989) sugjeruan një kriter hibrid të 
konvergjencës të përbërë nga i pari dhe i dyti, që shprehet si vijon: Algoritmi i 
prapapërhapjes ndërpritet në të vektor peshë wfinal kur ||g(wfinal)|| ≤ ε, ku ε është 
mjaft i vogël, ose Emes(wfinal) ≤ τ, ku τ është gjithashtu mjaft e vogël.

· Një tjetër kriter i dobishëm për konvergjencë është si më poshtë:

Pas çdo iteracioni nxënieje rrjeta kontrollohet për efektshmërinë e saj 
përgjithësuese. Nxënia ndalon kur efektshmëria përgjithësuese është e 
mjaftueshme ose kur është e qartë se efektshmëria përgjithësuese ka arritur 
kulmin.

Për konvergjencën e algoritmit të prapapërhapjes ka edhe një kriter tjetër të 
dobishëm dhe teorikisht të mbështetur. Pas çdo përsëritje nxënieje, rrjeta kontrollohet 
për efektshmërinë e përgjithësimit të saj. Procesi i nxënies ndalon kur efektshmëria 
përgjithësuese është e përshtatshme ose kur duket se efektshmëria e përgjithësimit ka 
arritur kulmin. 
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3.4.3.2 Inicializimi i rrjetës
Hapi i parë në zbatimin e algoritmit të prapapërhapjes është, natyrisht, inicializimi i 
rrjetës. Një zgjedhje e mirë e vlerave fillestare të parametrave të lira (domethënë 
peshat sinaptike të ndryshueshme dhe nivelet prag) të rrjetës mund të jetë një ndihmë 
e madhe për ecurinë e suksesshme të rrjetës. Në rastet kur disponojmë ndonjë 
informacion paraprak, është më mirë ta përdorim informacionin për të marrë me mend 
vlerat fillestare të parametrave të lira. Por si ta inicojmë rrjetën kur nuk disponojmë 
informacion paraprak? Është e rëndësishme të vemë në dukje edhe se në rastin kur të 
gjitha peshat nisin me vlera të njëjta dhe zgjidhja kërkon të zhvillohen pesha jo të 
barabarta, sistemi nuk mund të nxejë asgjë. Kjo ndodh për shkak se gabimi përhapet 
mbrapsh nëpërmjet peshave në përpjesëtim me vlerat e peshave. Kjo do të thotë se të 
gjitha njësitë e fshehura të lidhura direkt me njësitë dalëse do të marrin sinjale të 
njëjta gabimi dhe, meqë ndryshimet në peshë varen nga vlerat e gabimeve, peshat nga 
këto njësi në njësitë dalëse duhet të jetë gjithmonë të njëjta. Ky problem njihet si 
problemi i prishjes së simetrisë. Simetritë e brendshme të këtij lloji i japin edhe 
funksionit kosto periodicitetet të peisazhit (sipërfaqes), minimume të shumëfishta, 
lugina (pothuajse) të sheshta dhe pllaja (pothuajse) të sheshta ose minimume të 
përkohshme. Këto të fundit janë më të mundimshmet, për shkak se sistemi mund të 
ngecë në një pllajë të tillë gjatë stërvitjes dhe të harxhojë kohë të jashtëzakonshme për 
të gjetur rrugën e tij teposhtë sipërfaqes së funksionit kosto. Në qoftë se nuk bëhen 
ndryshime në bashkësinë e stërvitjes ose në algoritmin e të stërvitjes, rrjeta mund ti 
shpëtojë me mjaft vështirësi këtij tip "minimumi", por përmirësimi i efektshmërisë në 
këto minimume të përkohshme bie në një nivel shumë të ulët, por jozero për shkak të 
gradient shumë të ulët të funksionit të kostos. Në MSE (gabim kuadratik mesatar) 
kundrejt lakores së kohës së stërvitjes, një minimum i përkohshëm mund quhet si faza 
në të cilën MSE është pothuajse konstante për një kohë të gjatë pas nxënies fillestare. 
Pas një kohe në përgjithësi të gjatë stërvitjeje, pjesa afërsisht e sheshtë në peisazhin e 
energjisë ndërpritet, duke rezultuar në një rënie të madhe dhe të papritur në lakoren e 
MSE. Problemi i peshave jo të barabarta mund tejkalohet duke e nisur sistemin me 
pesha të rastit. Por, me vazhdimin e nxënies, mund të zhvillohen simetritë e 
brendshme dhe rrjeta mund të hasë përsëri në minimumin e përkohshëm.

Praktika e zakonshme është tu jepet të gjitha parametrave të lira të rrjetës 
numra të rastit që janë të shpërndarë në mënyrë uniforme brenda një zone të vogël 
vlerash. Kjo ndodh për shkak se në qoftë se peshat janë shumë të mëdha, funksionet 
në trajtë S-je do të ngopen që në fillim të stërvitjes dhe sistemi do të ndodhet në një 
lloj pike shalë në afërsi të pikës fillestare (Haykin, 1999). Kjo dukuri quhet ngopja e 
parakohshme (Lee et al., 1991). Ngopja e parakohshme shmanget duke zgjedhur 
peshat fillestare dhe nivelet prag të rrjetës të shpërndara në mënyrë uniforme brenda 
një zone të vogël vlerash. Kjo, sepse kur peshat janë të vogla, njësitë veprojnë në 
rajonet e tyre lineare dhe si pasojë është e pamundur që funksioni i aktivizimit të 
ngopet. Thuhet edhe se ngopja e parakohshme ka më pak gjasa të ndodhë kur numri i 
nervave të fshehura mbahet i ulët, dhe në përputhje me kërkesat e rrjetës, por 
qëndrueshmëria e kësaj thënie shumë herë është në pikëpyetje.

Zbritja e gradient po ashtu mund të ngecë në minimumin lokal të funksionit 
kosto. Këto janë lugina të izoluara të sipërfaqes së funksionit kosto, në të cilat sistemi 
mund të gjendet i "mbërthyer" para se të arrijë minimumin global. Kjo, sepse në këto 
lugina, çdo ndryshim në vlerat e peshave sjell rritjen e funksionit kosto dhe kështu 
rrjeta nuk është në gjendje t’i shmanget. Minimet lokale janë krejtësisht të ndryshme 
nga minimet e përkohshme pasi ata bëjnë që përmirësimi i efektshmërisë së 
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klasifikimit të bjerë në zero dhe kështu procesi i nxënies përfundon edhe pse ky 
minimum aktual (lokal) mund të jetë pozicionuar shumë lart mbi minimumin global. 
Minimumi lokal mund të shmanget duke përfshirë një term shtesë, që quhet moment, 
në përditësimet e peshave ose me shtimin e "zhurmës" duke përdorur stërvitjen online, 
i cili është një algoritëm nxënieje me natyrë stokastike. Termi moment mund të 
përshpejtojë ndjeshëm edhe kohën e stërvitjes që është harxhuar në minimumin e 
përkohshëm pasi bën që peshat të ndryshojnë me një ritëm më të shpejtë. Qasjet e 
tjera përfshijnë modifikimin e funksionit kostos ose shfrytëzimin e teknikave të tilla si 
kalitja (annealing) e simuluar.

Në qoftë se peshat fillestare janë të mira, atëherë rrjeta nervore do të harxhojë 
më pak kohë për të nxënë, në të kundërt ajo kërkon më shumë kohë dhe/ose ngec në 
minimumin lokal. Ka dy mënyra për inicializimin e peshave, nga të cilat fillon nxënia 
e RNA-së:

1. Zgjedhja e rastit.

2. Përdorimi i algoritmit evolucionar.

3.4.3.3 Përzgjedhja e funksioneve të gabimit
Normalisht në nxënien e mbikëqyrur të rrjetave nervore me shumë shtresa, përdoret 
gabimi i shumës kuadratike. Ka shumë funksione të tjera të gabimit që mund të 
përdoret për stërvitjen e RNA siç jepet në Tabelën 3.1.

Këto funksione gabimi, derivatet e tyre dhe funksionet delta janë skicuar 
kundrejt gabimit siç tregohet në Figurën 3.9. Sipërfaqet tredimensionale për disa 
funksione gabimi janë paraqitur në Figurën 3.8.

Tabela 3.1 Funksione të ndryshme gabimi për nxënien e RNA
1 Gabimi shuma kuadratike ½Sei

2

2 Gabimi logaritmik S [(1 + ypk)ln{(1 + ypk)/(1 + Opk)] +
S [(1 - ypk)ln{(1 - ypk)/(1 - Opk)]

3 Gabimi mesatar bikuadratik S ei
4/p

4 Gabimi i katrorit hiperbolik S ln{(1 - ei
2)/( (1 + ei

2)}
5 Gabimi Hubber S ei

2/2 nëse |ei| < c
S c(ei - c/2) nëse |ei| ³ c

6 Gabimi Cauchy S c2[ln{1 - (ei/c)2}]/2
7 Gabimi Geman–McClure S ei

2/{2(1 + ei
2)}

8 Gabimi Welsch S c2[1 - ei - (ei/c)2]/2
9 Gabimi i pastër S c2[ei/c - ln(1 - ei/c)]
10 Gabimi mesatare median S 2[(1 + ei/2)1/2 - 1]               ???
11 Gabimi Log-cos-hiperbolik 

(Tasos Falas 1999)
S ln[cosh(ei

2)]

12 Gabimi Andrew S cos(pei)/p2 nëse ei £ 1
S ei          nëse ei > 1

13 Gabimi Entropi  −ln(1 − ei)
14 Gabimi Hamlet  ei − ln(1 − ei)
15 Gabimi Fahlman  S [(1 + ei)ln(1 + ei) + (1 − ei)ln(1 − ei)]
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Figura 3.8 Sipërfaqet e gabimit për funksione të ndryshme të gabimit

3.4.3.4 Mënyra e përllogaritjes së gabimit
Gabimi mund të llogaritet në mënyrën rast pas rasti ose në mënyrën grup. Në regjimin 
rast pas rasti të llogaritjes së gabimit gabimi llogaritet pas paraqitjes së çdo forme, 
domethënë një element i bashkësisë së stërvitjes përdoret për të modifikuar peshave. 
Në regjimin grup paraqiten të gjitha format dhe llogariten gabimet për çdo formë dhe 
pastaj për të modifikuar peshat përdoret shuma e gabimeve kuadratike.

3.5 STËRVITJA MË E SHPEJTË NË NXËNIEN ME PRAPAPËRHAPJE

Prapapërhapja e thjeshtë është tmerrësisht e ngadaltë dhe nevojitet që të kemi stërvitje 
më të shpejtë. Ka një sërë gjërash që mund të bëhet për të përshpejtuar stërvitjen.

· Bishtnimi i termit derivat.

· Shkallëzimi i të dhënave.

· Lidhjet direkte hyrje–dalje.

· Ndryshimi i mprehtësisë së funksionit aktivizues.

· Përdorimi i një funksioni aktivizues tjetër.

· Përdorimi i algoritmeve më të mirë.

1. Bishtnimi i termit derivat
Përmirësimi i parë i madh për prapapërhapjen është mjaft i thjeshtë: bishtnimi i 
termit derivat në shtresën dalëse. Në qoftë se përdorim funksionin në trajtë S-je 

1
( )

1 exp( )
f net

net
=

+ -l
(3.44)
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atëherë derivati është 
f ¢(rrjet) = f(net) (1 − f(net)) . (3.45)

Figura 3.9 Funksionet e gabimit, derivatet e tyre dhe funksionet delta për vlera të 
ndryshme të gabimit 
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Derivati është më i madh për rrjet = 0.5 dhe këtu do të marrim ndryshimet më të 
mëdha të peshave. Fatkeqësisht, në vlerat afër 0 ose 1, termi derivat bëhet afërsisht 
0 dhe ndryshimi i peshave bëhet shumë i vogël. Në të vërtetë, në qoftë se përgjigja 
e rrjetës është 1 dhe qëllimi është 0, rrjeta nuk i përgjigjet mjaft prej ndryshimeve 
shumë të vogla të peshave. Asaj mund ti duhet një kohë shumë të gjatë për procesin 
e stërvitjes që ta korrigjojë këtë. Zgjidhja e Falhlman (Fahlman, 1988) ishte ti 
shtonte 0.1 termit të derivatit duke e bërë atë:

fre¢(net) = 0.1+ f ¢(net). (3.45a)

Zgjidhja që japin Chen dhe Mass ishte të hiqnin fare termin derivat, në të vërtetë, 
derivati ishte 1. Kjo metodë kthen mbrapsh kuota shumë më të mëdha gabimi në 
shtresën më të ulët, aq të sa duhet të përdoret një η më e vogël. Në eksperimentet e 
tyre mbi problemin kodek 10-5-10, ata gjetën se rezultatet më të mira erdhën kur η 
ishte 0.1 herë niveli më i lartë η; prandaj ata e quajtën këtë metodë metoda “me 
madhësi hapi diferencial”. Duhet të eksperimentohet me të dy vlerat e nivelit të 
sipërm dhe të poshtëm të η për të marrë rezultatet më të mira në varësi të 
problemit. Përveç kësaj, η e përdorur për shtresën e sipërme duhet të jetë më e 
vogël se η e përdoret pa këtë metodë.

2. Lidhjet direkte hyrje–dalje: 
Shtimi i lidhjeve direkte hyrje–dalje nga shtresa e hyrjeve në shtresën e daljeve 
shpesh mund të shpejtojë stërvitjen. Supozohet të punojë më mirë kur funksioni që 
do të përafrohet është pothuajse linear dhe ka nevojë vetëm për një sasi të vogël 
rregullimesh nga njësitë e e fsheha të shtresës jo lineare. Kjo metodë mund të 
zvogëlojë numrin e nevojshëm të njësive të shtresa të fshehura të nevojshme. Ajo 
nuk është rekomandohet kur ka një numër të madh të njësive të dalëse, sepse, 
atëherë ka parametra më të lirë në rrjetë dhe ndoshta dëmtojnë përgjithësimin.

3. Ndryshimi i mprehtësisë së funksionit aktivizues: 
Izni dhe Pentland treguan se koha e stërvitjes mund të zvogëlohet duke rritur 
mprehtësi ose duke marrë λ në funksioni standard në trajtë siç jepet në (3.44). Në të 
vërtetë, ata treguan se koha e stërvitjes ecën si 1/λ për stërvitjen pa moment dhe si 
1/√λ për rrjetat me moment. Kjo nuk është një skemë perfekte e përshpejtimit pasi 
kur λ është shumë e madhe, ka rrezik që të ngecim në një minimum lo kale. 
Ndonjëherë vlera më e mirë për λ është më pak se 1.

3.6 ALGORITMET MË TË MIRA

Gjithmonë dëshirojmë stërvitje më të shpejtë dhe prapapërhapja ka shumë variante që 
shpejtojnë jashtëzakonisht shumë kohën e stërvitjes, por nganjëherë besueshmëria e 
këtyre varianteve është në pikëpyetje. Metodat të përditësimit online shumë të 
ngadalta do të japin ndonjëherë rezultatet më të mira, kur bëhet fjalë për këto 
algoritme përshpejtimi. me të dhëna hidrolokatore është vënë re se: rezultatet më të 
mira vijnë kur një model përditëson menjëherë. Duke thënë këtë, në shumicën e 
rasteve, algoritmet e përshpejtuara veprojnë shumë më shpejt se sa ose stërvitja online 
ose grup (batch) që duhet të përdorej e para dhe pastaj nëse do të nevojiten rezultate 
më të mira, mund të provohen metodat më të ngadalshme online.

Në paragrafin 3.4.3.1.1, kemi diskutuar tashmë efektin e të pasurit të 
koeficientit të nxënies ndryshueshëm dhe momentit. Kur stërvitja avancon, rritet η 
dhe α në mënyrë të përshtatshme në qoftë se vazhdojmë duke shkuar drejt greminës, 
në aspektin e gabimit. Kur ndryshimi i peshës bëhet shumë i madh, përfundojmë në 
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anën tjetër të luginës dhe për këtë arsye, duhet të zvogëlojmë në një farë mënyre 
shpejtësinë e nxënies dhe momentin. Këto janë në thelb algoritme të rendit të parë, ku 
në përditësimin e peshës përdorim vetëm informacione të rendit të parë të gradientit të 
gabimit. Pastaj ka një grup algoritmesh të njohur si metoda të gradientit të konjuguar, 
të cilat përdorin informacion të rendit të dytë edhe për stërvitje më të shpejtë.

Disa algoritme të tilla që do të diskutojmë më poshtë janë:

• Algoritmi i përhapjes elastike (The Resilient propagation algorithm).

• Algoritmi Delta-Bar-Delta.

• Algoritmi i përhapjes së shpejtë (Quick-propagation Algorithm).

• Metodat e Gradientit të konjuguar.

3.6.1 Algoritmi i përhapjes elastike (Rprop)
Algoritmi i përhapjes elastike është një algoritëm i rendit të parë që kryen nxënien e 
mbikëqyrur grup (batch) në perceptronin me shumë shtresa. Parimi kryesor i Rprop 
është të eliminojë ndikimin e dëmshëm të madhësisë së derivatit të pjesshëm të 
gabimit mbi madhësinë e hapit. Si rrjedhim, merret parasysh vetëm shenja e derivati 
për të treguar drejtimin e përditësimit të peshës. Madhësia e ndryshimit të peshës 
përcaktohet ekskluzivisht nga një peshë specifike, e ashtuquajtur “vlera e 
përditësimit” Δij

(t):
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ku ∂E(t)/∂wij tregon informacionin e shumuar të gradientit mbi modelet e bashkësisë 
së modeleve ("Nxënia grup") . Duhet të vëmë në pah se, duke zëvendësuar Δ ij(t) me 
një vlerë konstante Δ të përditësimit, ( 3.46) jep të ashtuquajturin Algoritëm 
"Manhattan". Hapi i dytë i nxënies Rprop është përcaktimi i vlerave të reja të 
përditësimit Δij(T). Kjo bazohet në një proces përshtatjeje që varet nga shenja. 
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ku 0 < η− < 1 < η+.
Me fjalë të tjera, rregulli i përshtatjes funksionon kështu: Sa herë që derivati i 

pjesshëm i peshës korresponduese wij ndryshon shenjën e vet ai na tregon se 
përditësimi i fundit ishte shumë i madh dhe algoritmi ka kaluar përtej minimumin 
lokal, vlera e përditësimit Δ ij(t) zvogëlohet me faktorin η-. Në qoftë se derivati ruan 
shenjë, vlera e përditësimit rritet paksa në mënyrë që të përshpejtohet konvergjenca në 
zonat e sheshta. Përveç kësaj, në rastin e ndryshimit të shenjës, nuk duhet të ketë 
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ndryshim në hapin pasardhës të nxënies. Në praktikë, kjo mund të arrihet duke 
caktuar ∂E(t)/∂wij = 0.

Në mënyrë që të zvogëlohet numri i parametrave lirisht të ndryshueshëm, e 
cila shpesh çon në një kërkim të lodhshëm në hapësirën e parametrave, koeficientit të 
rritjes dhe zvogëlimit i caktohen vlera fikse. Zgjedhja e koeficientit të zvogëlimit η-

udhëhiqet nga këto konsiderata. Nëse ndodh një kapërcim i minimumit, vlera e 
përditësimit të mëparshëm ka qenë shumë e madhe, por, nga informacioni i gradientit 
nuk mund të nxjerrim se sa informacion kemi humbur nga minimumi. Na duhet të 
llogarisin vlerën e saktë. Do të ishte ide e mirë të përgjysmonim vlerën e përditësimit 
(vlerësuesi i përgjasisë maksimale), prandaj zgjedhim η- = 0.5. Nga ana tjetër, faktori 
i rritjes η+, duhet të jetë aq i madh sa të lejojë rritjen e shpejtë të vlerave të 
përditësimit në zonat e sheshta të funksionit të gabimit, por, nga ana tjetër, procesi i 
nxënies mund të turbullohet në mënyrë të konsiderueshme në qoftë se një faktor 
rritjeje shumë i madh çon në ndryshime të vazhdueshme të drejtimit të hapit të peshës. 
Në disa eksperimente, zgjedhja e η+ = 1.2 jep rezultate shumë të mira, pavarësisht nga 
problemet që janë vërejtur. Variacione të vogla të kësaj vlere as e përmirësojnë dhe as 
e përkeqësojnë kohën e konvergjencës.

3.6.2 Algoritmi Delta-Bar-Delta
Algoritmi Delta-Bar-Delta është një metodë që zbaton katër heuristika në lidhje me 
zbritjen e gradientit. Ai u zhvilluar nga Jacobs (1988). Metoda përbëhet nga një 
rregull i përditësimit të peshave dhe një rregull i përditësimit të nxënies. Rregulli i 
përditësimit të peshave zbatohet për secilën nga peshat wij(n) në iteracionin n
nëpërmjet relacionit

wij(n+1) = wij(n) – hij(n + 1)
( )

( )ij

n

w n

¶
¶

E
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ku η(n) është shpejtësia e nxënies për peshën wij(n) në iteracionin e përditësimit n.
Rregulli i përditësimit të shpejtësisë së nxënies për një peshë të dhënë wij(n) 
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(3.50)

është derivati i pjesshëm i gabimit në lidhje me wij(n) në iteracionin n dhe 

( )ij nd = (1 - q)dij(n) + q ( 1)ij nd - (3.51)

ku k dhe φ janë konstante që përdoren përkatësisht për rritjen ose zvogëlimin e 
shpejtësisë së nxënies dhe 0 < θ < 1 është një “sheshues”eksponential me bazë 
konstante për iteracionin e n-të.

Heuristikat janë këto:

1. Çdo parametër (peshë) ka koeficientin e vet të nxënies.

2. Çdo koeficient nxënie lejohet të ndryshojë me kalimin e kohës për tu përshtatur 
ndaj ndryshimeve në sipërfaqen e gabimit.

3. Kur derivati i gabimit për një peshë ka të njëjtën shenjë për disa hapa rresht të 
përditësimit, koeficienti i nxënies për atë peshë duhet të rritet. Kjo për shkak se 
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sipërfaqja e gabimit ka një lakueshmëri (kurbaturë) të vogël në këto pika dhe do 
të vazhdojë të përkulet me të njëjtin ritëm për një farë distance. Prandaj, 
madhësia e hapit duhet të rritet për të përshpejtuar lëvizjen drejt tatëpjetës.

4. Kur shenja e derivatit të një peshe alternohet për disa hapa rresht, koeficienti i 
nxënies për këtë parametër duhet të zvogëlohet. Kjo sepse sipërfaqja e gabim ka 
një lakueshmëri të lartë në këtë pikë dhe koeficienti këndor mund të ndryshojë 
shpejt shenjë. Prandaj, për të parandaluar luhatjet, vlera e madhësisë së hapit 
duhet të rregullohet duke u zvogëluar.

Ky algoritëm ka disa të meta. Përdorimi i momentit së bashku me algoritmin mund të 
rrisë efikasitetin; por, ai mund të bëjë që kërkimi të ndryshojë edhe “egërsisht”, 
veçanërisht edhe në rastet kur k nuk është shumë e madhe. Arsyeja është se momenti 
“zmadhon” rritjen e koeficientit të nxënies dhe çon shpejt në hapa nxënie 
jashtëzakonisht të mëdha. Një zgjidhje e mundshme është që faktori k të mbahet 
shumë i vogël, por kjo mund të çojë në rritje të ngadaltë të η dhe shpejtësi të ulët. 

Një problem tjetër lidhur me këtë është se, edhe me një k të vogël, koeficienti i  
nxënies nganjëherë mund të rritet aq shumë sa që zvogëlimi i vogël eksponencial nuk 
është i mjaftueshëm për të parandaluar kërcimet “e egërta”. Rritja f e përkeqëson 
problemin në vend që ta zgjidhë atë, sepse ajo shkakton zvogëlimin drastik të 
koeficientit të nxënies në momente të papërshtatshme, duke e lënë kërkimin të 
bllokuar në pikat me gabim të lartë. Kështu algoritmi është shumë i ndjeshëm ndaj 
ndryshimeve të vogla në vlerat e parametrave të tij – sidomos k.

3.6.3 Algoritmi i përhapjes së shpejtë (quickprop)
Përhapja e shpejtë standarde (quickprop) llogarit ndryshimin e peshave duke u bazuar 
në derivatin e parë të gabimit në lidhje me peshën. Nëse zotërohet informacion edhe 
mbi derivatin e dytë, atëherë mund të gjenden madhësia më mirë e hapit dhe drejtimi i 
kërkimit optimal. Rrjetat me prapapërhapje janë të ngadalshme edhe në stërvitje. 
Përhapja e shpejtë është një variant i prapapërhapjes standarde për të përshpejtuar 
stërvitjen.

Modifikimi i përhapjes së shpejtë (quickprop) është një përpjekje për të 
vlerësuar dhe për të përdorur informacionin e derivatit të dytë (Fahlman, 1988). Ky 
algoritëm kërkon ruajtjen e vektorit të gradient të mëparshëm, si dhe ndryshimin e 
peshave të mëparshme. Llogaritja e ndryshimit të peshave përdor vetëm 
informacionet e lidhura me peshat që po përditësohen.

Dwij(n) = 
( )

( 1)
( 1) ( )

ij
ij

ij ij

w n
w n

w n w n

Ñ
´ D -

Ñ - - Ñ
, (3.52)

ku ∇wij(n) është komponenti i gradientit i lidhur me vektorin peshë wij në hapin n, 
∇wij(n − 1) është komponenti i gradient i lidhur me vektorin peshë wij në hapin e 
mëparshëm dhe Δwij(n − 1) është ndryshimi i peshës në hapin n − 1.

Për të kufizuar koeficientin e rritjes së madhësisë së hapit përdoret një faktor i 
rritjes maksimale μ si

Në qoftë se Δwij(n) > μΔwij(n − 1), atëherë Δwij(n) = μΔwij(n − 1).
Fahlman propozoi për μ një vlerë empirike prej 1.75.

Kjo metodë ka disa komplikime. Së pari është llogaritja e madhësisë së hapit 
që kërkon vlerën e mëparshme, e cila nuk disponohet në çastin e fillimit. Kjo 
kapërcehet duke përdorur metodën standarde të prapapërhapjes për rregullimin e 
peshave. Ndryshimi i peshës që vjen nga gradienti jepet nga

wij(n + 1) = wij(n) − η∇wij (3.53)
η merr një vlerë të vogël të përshtatshme.
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Problemi i dytë është se vlerat e peshave janë të pakufizuara. Ata bëhen aq të 
mëdha saqë mund të shkaktojnë derdhje nga sipër (overflow). Shkallëzimi i 
përshtatshëm i koeficientit këndor me nga një faktor më të vogël se 1 ul shpejtësinë e 
rritjes së peshave.

3.6.3 Metodat e gradientit të konjuguar
Algoritmet e gradientit të konjuguar janë bërë shumë të popullarizuara për stërvitjen e 
rrjetave me prapapërhapje. Ashtu si të gjitha metodat e rendit të dytë, algoritmi i 
gradientit të konjuguar është zbatuar në mënyrën grup. Algoritmi i gradientit të 
konjuguar mund të kërkojë minimumin e një funksioni me shumë ndryshore më shpejt 
se procedura tradicionale e zbritjes së gradientit për rrjetat me prapapërhapje. Çdo hap 
i gradientit të konjuguar është, së paku, po aq i mirë sa metoda zbritjes më të shpejtë
nga e njëjta pikë.

Formula është e thjeshtë dhe përdorimi i kujtesës është në të njëjtin rend me 
numrin e peshave. Më e rëndësishmja është se teknika e gradientit të konjuguar 
parandalon detyrat e lodhshme të përcaktimit të parametrave të nxënies optimale. Për 
më tepër, teknika e gradientit të konjuguar ka një konvergjencë shumë të besueshme 
në krahasim me metodat gradient të rendit të parë.

Algoritmi bazë i prapapërhapjes rregullon peshat në drejtimin e zbritjes më të 
shpejtë, domethënë e kundërta e gradientit. Ky është drejtimi në të cilin funksioni i 
efikasivitetit zbret më shpejt. Rezulton se edhe pse funksioni zvogëlohet më shpejtë 
përgjatë drejtimit të kundërt të gradientit, kjo jo detyrimisht sjell konvergjencë më të 
shpejtë. Në algoritmet e gradientit të konjuguar, kërkimi kryhet sipas drejtimeve të 
konjuguara, të cilat përgjithësisht prodhojnë konvergjencë më të shpejtë (Drejtimet e 
konjuguara do të thotë në drejtime ortogonale), sesa drejtimet e zbritjes më të shpejtë.

Në shumicën e algoritme të stërvitjes që kemi diskutuar deri në këtë pikë, 
është përdorur një koeficient nxënie për të përcaktuar madhësinë e përditësimit peshës 
(madhësia e hapit). Në metodat e gradientit të konjuguar, madhësia e hapit ndryshohet 
në çdo iteracion. Kërkimi do të minimizojë funksion të efekshmërisë sipas kësaj vije.

Përpjekja themelore në të gjitha metodat e përmirësuara të rendit të dytë është 
se drejtimi i kërkimit aktual d(n) është një kompromis ndërmjet gradientit të saktë 
∇E(n) dhe drejtimit  të kërkimit të mëparshëm d(n − 1), domethënë

d(n) = −∇E(n) + βd(n − 1) me d(0) = −∇E(0).

Drejtimi i kërkimit zgjidhet (duke caktuar afërsisht β) në mënyrë që të deformojë sa 
më pak të jetë e mundur minimumin e arritur nga hapi i mëparshëm. Në metodat e 
gradientit të konjuguar, kërkim aktual është zgjedhur që të jetë i konjuguar me 
drejtimin e kërkimit të mëparshëm. Analitikisht, kërkojmë

d (n − 1)tH(n − 1) d (n) = 0 (3.54)

ku matrica e Hessit H(n − 1) supozohet se është e përcaktuar pozitivisht (H është 

matrica e  Hessit me komponente Hij = 
2

i jw w

¶
¶ ¶

E
)

β luan rolin e një momenti përshtatës dhe zgjidhet sipas rregullit Polack–
Ribiere 

b = b(n) = 2
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Kështu drejtimi i kërkimit në metodat e gradientit të konjuguar në iteracion n jepet 
nga
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d (n) = -ÑE(n) + b d (n − 1)

= -ÑE(n) + 2

[ ( ) ( 1)] ( )

( 1)

tE n E n E n

E n

Ñ - Ñ - Ñ

Ñ -
d (n − 1) (3.56)

Tani duke përdorur d(n – 1) = (1/ρ) Δw(n – 1) dhe duke zëvendësuar shprehjen e 
mësipërme për d(n) në Δw(n) arrijmë te rregulli i përditësimit të peshave:

Δ ( )w n = -rÑE(n) + b(n)Δ ( 1)w n - . (3.57)

Kur E është kuadratike, metodat e konjuguara teorikisht konvergjojnë për iteracionin
N ose më parë. Në përgjithësi, E nuk është kuadratike, dhe për këtë arsye, kjo metodë 
do të jetë më e ngadaltë se ç’parashikon teoria. Megjithatë, është e arsyeshme të 
supozojmë se E është përafërsisht kuadratike pranë një minimum lokal. Prandaj, 
zbritja e gradientit të konjuguar pritet të përshpejtojë konvergjencën e prapapërhapjes 
ndërsa kërkimi hyn në një fqinjësi të vogël të një minimumi lokal. 
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KREU 4

ANALIZA E TË DHËNAVE 

4.1 MBLEDHJA E TË DHËNAVE

Mbledhja e të dhënave të poleneve është krye nga Njësisë Kërkimore Kombëtare të 
aerobiologjisë dhe polenit pranë QSUT, ndërsa të dhënat reshjeve dhe temperaturës u 
morën në Institutin Meteorologjik. 

Të dhënat ditore të motit për temperaturën (maksimale, minimale) dhe 
reshjeve për periudhën e studimeve u morën nga Instituti Meteorologjik në Tiranë, i 
cili ndodhej 5 km larg nga vendndodhja e kapjes së polenit. Dihet se është e 
nevojshme që të kemi të dhëna të tjera meteorologjike si lagështia dhe shpejtësia e 
erës, por përdorimi i këtyre të dhënave është i lidhur me disponimin e tyre në Tiranë 
për periudhën e studimit. Më pas u bë e mundur të merreshin të dhëna të erës nga 
Aeroporti i Tiranës, i cili është 40 km larg nga vendndodhja e kapjes së polenit. Të 
dhënat e erës u përdorën si ndryshore e mundshme për modelet e parashikimit.
Lagështia është e autokorreluar me temperaturën dhe reshjet dhe nuk ishte
parashikuar rregullisht në Tiranë prandaj nuk ishte e mund të përdorej për 
parashikimin e polenit. Klima e ngrohtë, e butë e Tiranës me verë të nxehtë nxjerr në 
pah rëndësinë e parametrave të temperaturës (Tmes, Tmax, Tmin) dhe shfaq pesha të 
parëndësishme për lagështirën, ndërsa pozicioni qendror i qytetit bën të papërfillshme
rolin i erës. Gjithashtu duhet të theksojmë se në parashikimin e motit në Tiranë era më 
shpesh jepet si drejtim se sa si shpejtësi.

4.2 KALENDARI I POLENIT NË SHQIPËRI

Regjistrimi i përqendrimit të polenit filloi në vitin 1995. Për fat të keq, për shkak të 
problemeve teknike në drejtim të pajisjes kapëse, ka pasur disa vite ku mungojnë një 
pjesë e konsiderueshme e të dhënave (në vitet 1997, 1999, 2000 dhe 2001), gjatë të
cilave Shqipëria përjetoi një situatë të vështirë ekonomike dhe kur ka pasur një 
mungesë të energjisë elektrike, që ndikoi te motori i pajisjes.

Gjatë periudhës së studimit u vëzhguan 15 tipe polenesh, nga të cilat tetë tipe 
u përcaktuan mbi bazën ose të pranisë së bollshme të tyre në ajër dhe/ose të rëndësisë 
së tyre alergjike (Tabela 4.1) dhe shtatë tipet e tjera u përcaktuan nga dhjetë tipe 
alergjikisht më pak të rëndësishme, ose aerobiologjikisht më të rralla (Spieksma, 
1991a).

Deri në mesin e viteve nëntëdhjetë aerobiologjia ka qenë një shkencë pak e 
zhvilluar si Shqipëri ashtu edhe në vende të tjera evropiane. Si rezultat i këtij hendeku 
njohurish alergologët kanë përdorur rregullisht kalendarin e polenit të krijuara vite më 
parë në vendet e Evropës Qendrore, duke bërë atë që mund të quhet “klasike”, si dhe 
duke ekstrapoluar rezultatet në përpjekje për të kuptuar etiologjinë e polenizimit
(Rizzi-Longo et al. 2007). Kështu që si parakusht për ndërtimin e modeleve të 
parashikimit të polenit ishte e nevojshme të përcaktoheshin tipet kryesore të polenit në 
ajër dhe të njiheshin sezonet e këtyre poleneve. Për këtë arsye në këtë punim u përfshi 
edhe ndërtimi i kalendarit të polenit.

4.2.1 Vlerësimi dhe paraqitja e të dhënave për kalendarin e polenit
Për të shmangur dukuritë e parëndësishme dhe paraqiten e sezonit të polenit të zgjatur 
në mënyrë “artificiale”, duke i bërë kështu vlerat e përqendrimeve reale të polenit në 
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ajër më përfaqësuese në zonën ku kanë lulëzuar shumë bimë dhe lëshojnë sasi të ulëta 
të polenit për periudha të gjata “jashtë sezonit kryesor të polenit”, kalendari i polenit u 
ndërtua sipas modelit Spieksma (Spieksma, 1991a). Ky model transformon 
përqendrimet mesatare 10-ditore të polenit në një seri klasash sipas Stix dhe Ferreti 
(Stix dhe Ferreti, 1974). Në këtë mënyrë, kalendari i polenit u ndërtua me përqendri-
met mesatare ditore të polenit të periudhave dhjetë-ditore të mesatarizuara gjatë viteve 
të studimit dhe duke i vendosur radhazi në një seri klasash eksponenciale në formë 
piktogrami (Figura 4.1) (Rizzi-Longo et al. 2007). Në këtë piktogram tipet e ndrysh-
me ndjekin rendin në të cilin shfaqet vlerat maksimale dhe u përfshinë vetëm ato tipe 
që shfaqën një vlerë mesatare 10-ditore minimale jo më të vogël se 1 kokërr polen/m3

ajër (Recio et al., 1998, Rodríguez et al., 1998) Sipas kësaj teknike, ecuria e përgjith-
shme e pranisë në ajër dhe koha e vlerave të pikut bëhet mjaft e qartë dhe në aspektin 
afatgjatë krahasohet lehtë me stacionet e tjera aerobiologjike. Në këtë mënyrë maksi-
mumet janë zvogëluar, por, në shkëmbim të kësaj, të dhënat paraqiten si lakore të 
lëmuara dhe eliminohet efekti i variacioneve afatshkurtra të motit ose kushteve
klimatike. Kështu kalendarët na lejojnë krahasimin e viteve individuale për variacionin
edhe në kohën e fillimit dhe kohëzgjatjen e sezoneve të polen si dhe bollëkun e polenit.

Tabela 4.1. 15 tipet e zgjedhura në rendin e lulëzimit, sipas ndodhjes më të shpeshtë 
të gjinisë dhe specieve

1. Ulmus Në pjesën më të madhe U.campestris
2. Alnus Në pjesën më të madhe, A.glutinosa, A.incana
3. Corylus Në pjesën më të madhe C.avellana
4. Corylaceae Duke përfshirë Carpinaceae
5. Ericaceae Duke përfshirë Erica arborea, Arbutus unedo
6. Fraxinus Duke përfshirë F.ornus, F.excelsior, F.angustifolia
7. Cupressaceae Duke përfshirë Cupressus, Chamaecyparis, Juniperus, 

Taxaceae
8. Olea Duke përfshirë O.europea, O.oleaster
9. Pinaceae Duke përfshirë Pinus, Picea, Abies, Cedrus,
10. Quercus Në pjesën më të madhe Q.robur, Q.ilex, Q.rubra, Q.cerris
11. Graminaeae Kryesisht wild grasses
12. Rumex Në pjesën më të madhe R.acetosa, R.crispus
13. Plantago Në pjesën më të madhe P.lanceolata, P.major, P.coronopus
14. Urticaceae Në pjesën më të madhe U.dioica, Parietaria officinalis, 

P.diffusa
15. Chenopodiaceae Duke përfshirë Amaranthus

4.2.2 Olea
Pema e ullirit (Olea europaea L.) i përket familjes Oleaceae dhe është një nga më 
karakteristiket e florës së Mesdheut. Në Shqipëri Olea përbëhet nga speciet: O. 
oleaster dhe O. europaea. Poleni olive njihet si një nga polenet alergjizues më të 
rëndësishëm në zonën e Mesdheut, ku pollinosis olive është një formë e përhapur e 
sëmundjeve alergjike të frymëmarrjes (Dominguez-Vilches et al., 1993, D’Amato dhe 
Liccardi, 1994).

Sezoni i pllenim të Olea-s zgjat nga Maji deri në Qershor duke arritur 
përqendrime shumë të larta (shiko Figurën 4.2 a – d). Ai ka një periudhë të shkurtër, 
por me përqendrime të larta duke arritur në ditët e pikut në një përqendrim maksimal 
prej 250 kokrra polen/m3. Ndryshimi në ditët e pikut për vitet e studimit ishte me 14 



62

ditë me ditën më të hershme në vitin 2002 (dita 139) dhe në atë më të vonët në vitin 
1995 (në ditën e 153).

Vihet re se sasia totale e polenit Olea ka dy vite me vlera të larta, përkatësisht 
në vitin 1995 dhe në vitin 1998 (Tabela 4.2) dhe dy vite me vlera të ulëta përkatësisht 
në vitin 1996 dhe në vitin 1995. 

Siç tregohet në Figurat 4.2 (a – d) sezoni i polenit Olea ka dy kulme të 
ndryshme me pikun e parë afër fundit të muajit Maj dhe kulmin e dytë afërsisht dhjetë 
ditë pas atij të parë. Forma e shpërndarjes së polenit Olea në vitin 1995 ishte paksa e 
ndryshme në krahasim me tre vjet të tjera.

Figura 4.1 Kalendari i poleneve
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Tabela 4.2. Dita e pikut, sasia totale e polenit dhe përqindja për vitet 1995, 1996, 1998, dhe 2002 për 15 tipet sipas periudhës së tyre të lulëzuar.

1995 1996 1998 2002
Tipet që u përfshinë 
në kalendar

Dita e 
pikut

Sasia
totale

% Dita e 
pikut

Sasia
totale

% Dita e 
pikut

Sasia
totale

% Dita e 
pikut

Sasia
totale

%

Ulmus 44 56 0.6 35 133 0.9 13 60 0.4 23 69 0.9
Alnus 57 82 0.8 98 292 2.0 52 250 1.6 59 38 0.5
Corylus 42 109 1.1 98 206 1.4 52 302 1.9 50 82 1.1
Corylaceae 120 438 4.5 57 262 1.8 115 338 2.2 92 60 0.8
Ericaceae 87 69 0.7 94 439 3.1 69 221 1.4 81 148 2.0
Fraxinus 152 84 0.9 128 48 0.3 83 252 1.6 104 38 0.5
Cupressaceae 59 2559 26.5 74 5610 39.1 57 8379 53.4 61 2185 28.9
Olea 153 2088 21.6 149 1059 7.4 143 1717 10.9 139 732 9.7
Pinaceae 88 792 8.2 90 1310 9.1 65 1366 8.3 78 1184 15.6
Quercus 128 96 1.0 129 235 1.6 118 91 0.6 129 136 1.8
Gramineae 141 1118 11.6 147 2452 17.1 142 1574 10.0 138 1551 20.5
Rumex 136 111 1.1 163 281 2.0 142 94 0.6 174 120 1.6
Plantago 157 260 2.7 163 250 1.7 167 207 1.3 226 408 5.4
Urticaceae 201 1754 18.1 154 1638 11.4 147 741 4.7 174 792 10.5
Chenopodiaceae 224 57 0.6 231 116 0.8 248 161 1.0 266 25 0.3

.
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a) 

b) 

c) 

d) 
Figura 4.2 Variacionet e polenit Olea për vitet e ndryshme: a) për vitin 1995; b) për vitin 
1996; c) për vitin 1998; d) për vitin 2002
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4.2.3 Graminaeae
Poleni nga familja grass (Poaceae) konsiderohet se është një nga alergjentët ajror më të 
rëndësishëm në Evropë, kjo për shkak të natyrës së tij të kudondodhur dhe aftësisë alergjike 
të kokrrave të polenit nga speciet e saj. Poaceae është një familje shumë e adaptueshme dhe 
jashtëzakonisht të madhe që është shpërndarë gjerësisht. Në Shqipëri kjo familje është 
përhapur në pothuajse të gjitha rajonet e vendit me rreth 50 gjini dhe 126 specie.

Alergjia nga poleni grass është alergjia më e zakonshme në Evropë. Njëzet për qind e 
pacientëve alergjike në Danimarkë vuajnë nga alergjia e shkaktuar prej polenit grass. Në 
Holandë dhe Francë, 80% e pacientëve alergjikë vuajnë nga alergjitë nga poleni grass. 
Gjithashtu në Itali më shumë se 60% e pacientëve alergjikë (pollinosis) janë të ndjeshëm ndaj 
polenit grass (D’Amato et al., 1991, a).

Në Figurat A.1 a – d (Shtojca A) paraqiten grafikisht variacionet ditore të polenit 
Grass për vitet e studimit dhe duket qartë se majat e shumta janë shkaktuar nga lulëzimi i
poleneve të tipeve të ndryshme te familjes grass nga fillimi deri në fund të sezonit.

Ka dallime në sasinë vjetore totale të polenit grass me atë më të ulët në vitin 1995 me 
1118 kokrra polen grass dhe atë më të lartë në vitin 1998 me 2452 kokrra.

Ndryshimi në kohën e ditës së pikut ishte me 8 ditë në vitet e studimit me atë më të 
hershme në vitin 2002 dhe atë më të vonët në vitin 1996. Përqendrimi i polenit grass gjatë 
ditëve të pikut të lartë ishte mesatarisht me 100 kokrra polen/m3.

Poleni Grass ishte i pranishëm në ajër nga muaji Marsi deri në Shtator dhe kishte dy 
muaj në mes me përqendrime shumë të larta të polenit, përkatësisht në muajt Maj dhe 
Qershor. Gjatë gjithë viteve të studimit muaji Maji ishte muaji kur u regjistruan përqendrimet 
më të larta të tij. Sasia e grumbulluar e polenit në këtë muaj luhatej ndërmjet 10 dhe 20.5% të 
totalit vjetor të vitit 2002 që ishte më i larti. 

4.2.4 Urticaceae
Në Shqipëri, familja Urticaceae përbëhet nga dy gjini, Urtica (katër specie) dhe Parietaria (dy 
specie). Meqë analiza mikroskopike e kokrrave të poleneve Urtica dhe Parietaria nuk lejon 
dallimin e tyre, pavarësisht nga ndryshimet në madhësi, dhe duke pasur parasysh faktin se 
sezonet e poleneve Parietaria dhe Urtica dioica (kërpudha) mbivendosen ose përkojnë, 
pëlqehet që të kuotojmë sasinë e polenit Urticaceae në ajër pa u përpjekur për të bërë dallime 
ndërmjet gjinive ose specieve. Ndër speciet e familjes Urticaceae-s dihet mirë që poleni
Parietaria është më alergjiku dhe se speciet e tjera të kësaj familje shkaktojnë shumë rrallë 
paraqitjen e simptomave klinike, pasi duhet të kenë mungesë të alergjenitetit [Bousquet et al., 
1986].

Poleni Urticaceae ishte një nga polenet më të rëndësishme gjatë viteve të studimit me 
një përqindje që luhatej nga 4.7% në vitin 1998 si më të ulëti deri në 18.1% në vitin 1995 si 
më i larti. Periudha e lëshimit të polenit Urticaceae është e gjatë duke filluar nga muaji Prill 
dhe zgjat deri në Nëntor. Muajt më e pasur me polen ishin ata që nga muaji Maj deri në 
Shtator. Sasitë totale të polenit arriti nivele të larta në dy vite, përkatësisht në vitin 1995 me 
1754 kokrra dhe në vitin 1996 me 1638 kokrra me një diferencë të niveleve të ulëta në dy vite 
të tjera me 741 kokrra polen/m3 në 1998 dhe me 792 kokrra polen/m3 në vitin 2002. 

Edhe ditët e pikut ndryshojnë ndërmjet viteve të studimit duke pasur atë më të 
hershmin në vitin 1998 në ditën e 147 dhe atë më të vonin në vitin 1995 në ditën 201. Dita 
me vlerën pik nuk ka arritur sasi të larta me një vlerë pik mesatare prej 42 kokrra polen/m3. 
Poleni Urticaceae vazhdon të qëndrojë në ajër për një kohë të gjatë, por me vlera jo shumë të 
larta. Në këtë familje ka dy periudha pllenim, e para në fillim të pranverës dhe tjetra në 
vjeshtë (shiko Figurat A.2 a – d, Shtojta A).
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4.3 RISHIKIMI I LITERATURËS

Rishikimi i literaturës merr parasysh publikimet në fushat e lidhura me temat kryesore të këtij 
kërkimi. Një vëmendje e veçantë i është kushtuar çështjes së parashikimit dhe metodologjisë 
shoqëruese që kërkohet për përcaktimin e sezoneve të polenit. 

4.3.1 Parashikimi i fillimit të sezonit të polenit
Studimi i kokrrizave dhe sporeve (palinomorfet) të polenit në atmosferë është një mjet i 
dobishëm për të parashikuar fillimin e sezonit të polenit të bimëve që prodhojnë polene 
alergjike dhe të bimëve me rëndësi për bujqësinë (Spieksma & Nikkels, 1998; Frenguelli et 
al., 1992). Një nga aspektet më të rëndësishme të studimeve aerobiologjike është gjetja e 
modeleve parashikuese që ndihmojnë në përcaktimin e fillimit të sezonit të polenit. 
Parashikimi i fillimit të sezonit të polenit ka një rëndësi të veçantë sepse ky informacion është 
shumë i dobishëm për përdorimin e saktë të ilaçeve që marrin personat alergjikë dhe për 
planifikimin e veprimtarisë së pacientit. 

Për parashikimin e fillimit të sezonit të poleneve janë publikuar disa studime të 
bazuara në metoda të ndryshme.

4.3.2 Përcaktimi i fillimit, përfundimit dhe kohëzgjatjes së sezonit të polenit
Nuk ka ndonjë marrëveshje të përgjithshme mbi nivelet prag të polenit që nevojitet për të 
dhënë shenjat e sezonit të polenizimit dhe, si rrjedhim, përcaktimet e sezoneve të poleneve të 
ndryshme ndryshojnë shumë. Pjesërisht për këtë arsye, grupe të ngjashme pacientësh shfaqin 
diversitet të konsiderueshëm në fillimin dhe zgjatjen e mjekimit sezonal (Driessen et al.1985, 
1987).

Sipas Frankland dhe Davies (Davies dhe Smith, 1973), një sasi prej 50 grimca/m3 të
polenit Grass të ajrit në Londrën qendrore, Britania e Madhe, është e mjaftueshme për të 
shkaktuar simptomat në 100% të pacienteve të ndjeshëm. Kjo vlerë pritet të jetë një prag për 
zona urbane të ngjashme. Por, asnjë punim shkencor nuk është kryer për pragun e polenit që 
nevojitet për të shkaktuar simptomat në 100% të të sëmurëve në një popullatë rurale që nuk 
janë ekspozuar në ajër me ndotjeje në nivele të larta. 

Mullenders et al. (1974) pohojnë se “periudha kryesore fillon ditën kur përqendrimi 
mesatar i 5 ditëve në vazhdim arrin të paktën 1% e shumës totale të përvitshme në tre ditë të 
njëpasnjëshme dhe mbaron kur përqendrimi është më i vogël se 0.9% të shumës totale të 
përvitshme për më shumë se 10 ditë. Ato përdorën konceptin e fazës nisëse, optimale dhe 
fundore në kalendarët e poleneve për një sezon të caktuar. Kjo metodë u përdor edhe nga 
Spieksma et al. (1989b) në studimin e tyre të poleneve Alnus, Poaceae dhe Artemisia 
ndërmjet Italisë Qendrore dhe Hollandës. E njëjta metodë u përdor edhe nga Frenguelli et al. 
(1991) për datat e fillimit të periudhës së polenizimit të poleneve Alnus dhe Populus ndërmjet 
Italisë Qendrore dhe Hollandës.

Edhe Lejoly-Gabriel (1978) e përcaktuan fillimin e sezonit të polenit si kohën kur 
shuma e përqendrimeve ditore të polenit arrin 5% të totalit të përvitshëm, në qoftë se kjo ditë 
e veçantë kontribuon vetë të paktën 1%. Sezoni mbaron ditën e fundit kur përqindja ditore 
është më e madhe ose e barabarte me 1%, dhe shuma e përqindjes së polenit për këtë ditë dhe 
ditët e mëparshme është më e madhe ose e barabartë me 3%.

Nilsson dhe Persson (1981) përcaktuan sezonin kryesor të polenit si periudhën
ndërmjet ditëve kur mesataret ditore të akumuluara arrijnë 5% e shumës totale të përvitshme, 
deri në ditën kur ajo arrin 95%. Ky punim u adoptuar nga Larsson (1993), i cili studioi
incidencën e poleneve Betula, Pinus, Poaceae dhe Juniperus në Suedi.
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Andersen (1991) parashikoi fillimin e sezonit për polenet Alnus, Betula dhe Ulmus. Si 
parametër fenologjie në model u përdorën të dhënat e polenit të 14 viteve. Fillimi i sezonit të
polenit u përcaktuar përqindja fikse prej 2.5% e sasisë totale.

Stark et al., (1997) ditën e fillimit të sezonit të polenit rawget e morën si dita e parë
prej 3 ose 5 ditëve të njëpasnjëshme me polene të regjistruara për të 4 vitet e studimit. Kjo
metodë e dha ditën e fillimit jo më të vonët se 1 ditë nga ajo e metodës 1% për vitet 1992 dhe
1994, por që ishte 8 ditë më herret për vitet 1991 dhe 1993.

Në studimin e tij Levetin (1998) përdori si fillim të sezonit kryesor të polenit për 
Ulmus, Betula, Quercus, Cupressaceae, kohën kur poleni total akumulativ arriti 5% të totalit 
të sezonit. Edhe Emberlin (Emberlin et al., 1997) përdori metodën 2.5% dhe të shumës75 pë 
të studiuar prirjen e ditës së fillimit të sezonit të polenit Birch në 3 qytete të Britanisë së
madhe. 

Diaz de la Guardia et al., (1999) përdorën si sezon kryesor të polenit 95% të shumës 
së përvitshme të polenit Olea, duke përdorur vlerat akumulative ashtu sikurse Pathirane
(1975). Fillimi i sezonit ishte dita e parë e periudhës së pesë ditëve të njëpasnjëshme në të 
cilat u regjistruan grimca polenesh. Nga lakorja e variacionit vjetor u larguan 2.5% nga fillimi 
dhe fundi për të shmangur bishtat e gjatë. 

Galan et al. (2001, b) përdorën në studimin e tyre “Metodën 1” për polenin Olea ku 
fillimi i sezonit të polenit Olea u përcaktua si koha në të cilën mesatarja ditore prej 1 grimcë 
poleni/m3 u regjistrua në 5 ditë të njëpasnjëshme. E njëjta metodë u përdor për përcaktimin e 
fillimit të sezonit të disa poleneve nga Garcia-Mozo et al. (1999, 2000, 2002).

Të gjitha këto metoda që përmendëm nuk janë të dobishme për parashikimin e fillimit
të sezonit të polenit Grass për pacientët alergjikë, sepse ato mund të përdoren vetëm në 
prapavështrim (retrospektivë) pas mbarimit të sezonit të polenit.

Sezoni i polenizimit fillon kur ajri përmban një sasi të mjaftueshme poleni alergjizues 
për të shkaktuar simptomat e polenizimit (Driessen et al., 1989). Ndonëse marrëdhënia 
ndërmjet sezonit të polenizimit dhe sezonit të polenit grass nuk njihet saktësisht (Spieksma et 
al., 1980; Spieksma et al., 1985) mund të konsiderohet se një parashikim i fillimit të sezonit 
të polenit Grass mund të përdoret për të parashikuar fillimin e periudhës së simptomave 
potenciale të polenizimit.

Kriteri për ditën e fillimit të simptomave të alergjisë u krijua nga të dhënat e sistemit 
paralajmërues ditor për alergjitë i cili bazohej në marrëdhënien ndërmjet zhvillimit të 
lulëzimit të grass-it të egër (fenologjia), situatës reale të motit dhe në simptomat e polenizimit 
të bazuar nga një raport i një grupi pacientësh (Spieksma dhe Nikkels, 1998).

Janë zhvilluar metoda të ndryshme, veçanërisht për përcaktimin e fillimit të sezonit
(Larsson dhe Nilsson, 1991). Këto metoda përfshijnë metodën e shumës 100 dhe shumës 75 
që janë ato kur shuma e akumuluar për përqendrimet mesatare ditore arrin përkatësisht 100
dhe 75.

Driessen dhe Spieksma (1990) u interesuan vetën për fillimin e sezonit të polenit 
grass dhe jo për kohëzgjatjen e tij dhe, si pasojë, ato e përcaktuan fillimin e sezonit si dita kur 
kufiri i totalit akumulativ i polenit arriti në 50, 75, 100 dhe 125 grimca/m3. Këto katër vlera
përcaktuan përkatësisht metodat 50, 75, 100 dhe 125.

Por, fillimi i lulëzimit të grass-eve varet vetëm nga kushtet e motit që paraprijnë 
lulëzimin e tyre. Ka shumë vështirësi në lidhje me përcaktimin e ditës së fillimit. Për 
shembull, bazueshmëria e përdorimit të shumës 75 në vend të shumës 50 ose të shumës 100 
akoma nuk është përcaktuar saktë nga shumë kërkues në fushën e aerobiologisë.

Ka pasur shumë tentativa alternative në drejtim të përcaktimit statistikor të ditës së 
fillimit të sezonit të polenit grass dhe një përpjekje tjetër është metoda e 98% që përdor një 
përcaktim statistikor të bazuar në kapjen totale për sezonin. Sezonet e polenit janë përcaktuar 
(Emberlin, 1993, a) si periudha në të cilën arrihet të kapet 98% e sasisë totale. Sezoni u 



68

përcaktua se fillon pas arritjes së nivelit 1% dhe, në ngjashmëri, përfundon në nivelin 99%. 
Teknika e përcaktimit të sezonit shmang shtrembërimet që mund të ndodhin në mënyrë 
rastësore gjatë lulëzimit të lokalizuara në fillim të sezonit dhe rindalesat në fund (Emberlin et 
al., 1993, b). Metoda 98% ka të metën se është e lidhur me kapjen totale të polenit prandaj 
mund të mbart marrëdhënie të pakta me kushtet e njëkohshme të motit, por ajo na ndihmon të 
lehtësojmë krahasimin ndërmjet site-ve (Emberlin et al., 1994). Prandaj kjo metodë mund të 
përdoret vetëm në retrospektivë dhe nuk është një tregues i dobishëm për parashikimin e 
sezonit të polenit.

Metoda e shumës 75% duket se është një përcaktim më i mirë se metoda 98% për të 
sëmurët nga alergjia dhe astma sepse ajo është një vlerë absolute por është e qartë se ajo 
ndikohet nga sasia e madhe i grass-eve lokale (Emberlin et al, 1994; Jones, 1995).

Të dhënat e polenit mund të përdoren si një indikator fenologjik i lulëzimit dhe janë 
kryer shumë studime fenologjike që përdorin të dhënat e polenit për të përcaktuar kërkesat e
ftohjes dhe ngrohjes për lulëzimin në specie të ndryshme dhe zona gjeografike të ndryshme 
(Garcia-Mozo et al., 2002; Jato et al., 2000; Fornaciari et al., 2000; Galan et al., 2001, a).

Laaidi et al., (2003) për të parashikuar fillimin dhe kohëzgjatjen e sezonit të polenit 
Ambrosia përdorën metodën grafike. Fillimi dhe përfundimi i sezonit u përcaktuan 
përkatësisht si përkulja e parë dhe e dytë e grafikut që i korresponte 2% dhe 95% të shumës 
vjetore.

Për të përcaktuar më mirë ditën e fillimit të sezonit nevojiten orvajtje të ndryshme, 
ndoshta duke përdorur lakoret për sasinë akumulative kur gradienti i lakores arrin një 
marrëdhënie të caktuar. Kjo do të mundësonte dhënien e vlerave absolute por do të 
ndihmonte edhe të bënin krahasime ndërmjet vendndodhjeve. Duhet të theksojmë edhe se 
përcaktimi i ditës së fillimit mund të jetë i ndryshëm për tipe të ndryshme.

Si rezultat i këtyre vëzhgimeve nga literatura nxjerrim përfundimin se për përcaktimin 
e karakteristikave kryesore (ditës së fillimit, të përfundimit dhe kohëzgjatjen e sezonit të 
polenit) ka disa metoda të cilat mund të zbatohen për polenet e tipeve të ndryshme. Këto 
rekomandime janë përmbledhur më sipër në Tabelën 4.3.

4.3.3 Ashpërsia i sezonit të polenit
Në 1973, Davies and Smith ishin ndër personat e parë që parashikuan përqendrimet e polenit 
grass në Britani. Duke u nisur nga studimet rajonale krahasuese të mëparshme të tyre (Davies 
et al., 1963; Davies, 1969), ata u përpoqën të parashikojnë fillimin dhe ashpërsinë e sezonit të 
polenit grass. Ky punim ishte ndër punimet e para që merrte parasysh kontrollet mbi rritjen e 
polenit grass-it dhe lulëzimin e tij dhe ai arriti në përfundimin se edhe ashpërsia mund të jetë 
e parashikueshme mbi bazën e sasisë akumulative të polenit gjatë sezonit. Ai tregoi gjithashtu 
se temperatura në Prill dhe Maj është faktori vendimtar që çon në rritjen e potencialit të 
polenit për këto sezone.

Disa autorë kanë argumentuar se kushtet meteorologjike mund të ndikojnë në 
kohëzgjatjen e sezonit të polenit, si dhe rëndësinë e saj sasiore. Për shembull, Andersen
(1980) duke punuar në Danimarkë, studioi ndikimin e klimës në sezonin e polenit, por ai u 
përqendrua kryesisht me ndikimin e saj mbi ashpërsinë, veçanërisht në rastet e poleneve 
(mështekë) Birch, Alder, Oak, Beech, Grasses dhe Nettle. Ai arriti në përfundimin se Birch
dhe Alder sillen në të njëjtën mënyrë pasi ato të dyja tentojnë të lulëzojnë me bollëk çdo dy 
vjet dhe ai tregoi se intensiteti i lulëzimit të poleneve Birch dhe Alder në Danimarkë varen 
nga reshjet e muajit Prill të vitit paraardhës, ndërsa intensiteti i lulëzimit të Oak (lisi) dhe 
Birch (mështekës) mund të varen nga temperatura mesatare e vitit të mëparshëm. Ai arriti në 
përfundimin se gjatësia dhe ashpërsia e sezoneve të polenit janë të lidhura më shumë me 
prodhueshmërinë e polenit në vitet të veçanta (Davies dhe Smith, 1973).
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Një analizë regresi ndërmjet sasive të polenit, lagështisë mesatare të Nëntorit dhe 
Dhjetorit dhe temperaturës mesatare të tokës në centimetrin e pesëdhjetë për të njëjtët muaj u 
krye nga Lejoly-Gabriel, 1978.

Laaidi (2001) në studimin e tij tregoi se sasitë e polenit varen jo vetëm nga kushtet 
meteorologjike përpara lëshimit të polenit, por mund të varen edhe nga ato ekzistuese gjatë 
lëshimit të polenit (poleni lahet nga reshjet, duke ndaluar lëshimin e kokrrave të polenit kur 
ndodh acar, etj.).

Larsson (1993) në Stokholm bëri një përpjekje për të parashikuar fillimin, pikun dhe 
fundin e sezonit të polenit me metodën e aktivitetit të akumuluar duke përdorur një përpunim 
të metodës së shumës së temperaturës. Qëllimi i studimit ishte të llogariste aktivitetin që 
korrespondon me efikasitetin e proceseve në bimë që janë të rëndësishme për zhvillimin dhe 
derdhjen e kokrrizave të polenit. Formula e aktivitetit u llogarit duke përdorur temperaturat 
mesatare ditore dhe për të kontrolluar modelin u përdorën tetë tipe polenesh. U gjet se kjo 
metodë ishte e përshtatshme për ato pemë që nuk lulëzojnë herët në pranvere si Betula, 
Ulmus dhe Pinus por nuk ishte e përshtatshme për Corylus, Poaceae dhe Artemisia.

Për të parashikuar fazat e fillimit, zgjatjen dhe ashpërsia e sezonit të polenit grass në
London, Emberlin et al. (1993, a) zhvilluan disa modele statistikore të bazuar në regresin e 
shumëfishtë, duke përdorur të dhënat meteorologjike dhe të polenit për një periudhë prej 20-
vitesh. Modeli i regresit i përdorur mund të parashikonte ashpërsinë e sezonit të grass-it në
fund të Majit ose kur ishte arritur shuma 75 duke përdorur parashikimet mujore të
temperaturës dhe reshjeve në Qershor. Ai gjeti se parashikimet mund të breheshin për fundin 
e Prillit kur ndryshoret temperatura dhe reshjet u zëvendësuan me parashikimet afatgjata të 
motit për Majin. Kohëzgjatja e sezonit të polenit grass shfaqi një korrelacion pozitiv me 
ashpërsinë, sepse të dyja varen nga ndryshore të përbashkëta. 

Edhe Emberlin et al. (1993, b) investiguan fillimin dhe zgjatjen e sezonit të polenit 
Betula si dhe modelet vjetore në bollëkun e polenit në Londër. Sipas regresit të shumëfishtë 
ata ishin në gjendje të parashikonin 80% të datave të fillimit në një periudhë prej 7 ditësh. 
Ndryshoret e përfshira në analizë ishin temperatura mesatare në Dhjetor dhe Janar, 
temperaturat ditore të akumuluara të Marsit dhe temperatura mesatare dhe reshjet në Shkurt. 
Kur u përfshinë të gjitha ndryshoret e rëndësishme të temperaturës dhe reshjeve në modelet e 
regresit të shumëfishtë u arrit një shpjegim prej 30.8% për të parashikuar gjatësinë e sezonit 
të polenit Betula dhe një shpjegim prej 41.5% kur u parashikua ashpërsia i sezonit.

Modele statistikore empirike u zhvilluan nga Emberlin et al. (1999) për të parashikuar 
ashpërsinë e sezonit të polenit grass në Mbretërinë e Bashkuar. Sezonet e polenit grass u
analizuan për tre pika të ndryshme për të fituar një pasqyrë rajonale të ndryshim e rasteve të
alergjisë. Analiza e sezoneve të polenit grass në tre pikat e përcaktuara tregoi se pragu i sasisë 
së akumuluar 75 mund të përdoret si një tregues i kohës kur fillon sezoni kryesor i polenit 
grass. Shpjegimi maksimal në modelet parashikuese u sigurua kur u përdoren shuma 10-
ditore e temperaturave ditore të akumuluara mbi 5.5°C dhe reshjet. Në të tre studimet modelet
treguan këtë rëndësi të ndryshoreve që ndikojnë në kapjen totale. Në të tre pikat parashikime 
më të mira mund të bëhen në ato vite kur sjellja e motit është afër kushteve mesatare. Ai 
sugjeroi se shpjegimi me përqindje të lartë ka dalë nga fakti se moti në kohën e lulëzimit të 
specieve të veçanta grass nuk është i rëndësishëm si për datat e fillimit. Në këtë studim
modelet mund të shërbejnë si një bazë e dobishme për parashikimin e ashpërsisë në një stad 
relativisht të hershëm në vit.

Një analizë regresi statistikor u përdor nga Jones në 1995, për të parashikuar fillimin 
dhe ashpërsinë e sezonit të poleneve grass dhe të mështeknës në një rrjet pikash në Britaninë 
e Madhe. Rezultatet e këtij studimi treguan se faktorë të ngjashëm ndikojnë në datën e fillimit 
dhe ashpërsinë e sezonit të polenit grass (temperatura në fund të dimrit dhe fillimin e 
pranverës, dhe temperatura e reshjet gjatë pranverës). U përdorën tre modele statistikore, 
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duke dhënë mundësinë e parashikimit të sezonit të polenit grass brenda katër ditëve të datave 
të vërteta të fillimit me një saktësi prej 100%, 77% dhe 61% përkatësisht për Londrën, 
Kardifin dhe Derbin. Nga ky studim tregoi se modelet statistikore të përdorura për të 
parashikuar kapjen total sezonale arritën shpjegim më të lartë sesa modelet e fillimit të
sezonit ndoshta pasi variacionet në kohët e lulëzimit ndërmjet specieve grass nuk është aq i 
rëndësishëm sa kur parashikohet ashpërsia.

Galan et al. (1995) nëpërmjet një analize krahasuese të variacioneve ditore në sasinë e 
poleneve Grass në Cordoba, Spanjë dhe Londër, Britani e Madhe studiuan karakteristikat e 
pesë sezoneve të polenit grass nga dy zona me klimë të ndryshme.U shqyrtua edhe rëndësia 
relative e ndryshoreve që kontrollojnë variacionet ditore. Nga ky punim u gjet se gjatësia e 
sezoneve ndryshon ndjeshëm ndërmjet dy vendeve dhe nga viti në vit.

Rënie të dukshme kanë ndodhur në ashpërsinë e sezoneve të polenit grass në Londër, 
veçanërisht ndërmjet viteve 1960 dhe fillimit të viteve 1970 por edhe gjatë periudhës deri në
1995 (Emberlin et al., 1993, b). Zvogëlimi i sasisë së përgjithshme vjetore të polenit grass në
Londër duket se lidhet me ndryshimet në përdorimin e tokës. Ndryshimet në përdorimin e 
tokës në lidhje me prodhimin e polenit dhe alergjinë nga poleni grass në Mbretërinë e 
Bashkuar, u shqyrtuan nga Hopkins dhe Davies (1994). Nga autorët këshillohet se ndryshimet 
në përdorimin e tokës kanë çuar në një rënie progresive në prodhimin e polenit gjatë 30 - 40 
vitesh, nga një pik në pjesën më të hershme të shekullit XX.

4.3.4 Modelet e parashikimit ditor
Variacionet ditore në sasinë e poleneve të ndryshme janë gjetur se kanë lidhje kryesisht me 
temperaturën, reshjet, lagështinë dhe erën. Kjo është paraqitur nga shumë studiues 
(Spieksma, 1980; Moseholm et al., 1987; Goldberg et al., 1988; Agashe dhe Alfadi, 1989; 
Emberlin et al., 1994; Sanchez-Mesa et al., 2003; Dabrowska-Zapart, 2008; Aboulaich et al., 
2013), por shumica e studimeve janë marrë vetëm me një rajon ose në rajone me klimë të 
ngjashme. Megjithëse marrëdhëniet e gjetura në një zonë nuk mund të zbatohen gjithmonë në 
një zonë tjetër me argumentimin e vetëm se parametrat meteorologjikë janë të ndërvarur dhe 
janë në varësi të vendndodhjeve të veçantë (Moseholm et al., 1987). Rëndësia relative e 
këtyre faktorëve është e ndryshme në rajone të ndryshme. Për të ndërtuar modele të 
parashimit ditor më të saktë është e rëndësishme të kuptohet dhe të hetohet marrëdhënia 
ndërmjet ndryshoreve të varura dhe të pavarura në një fushë studimi të veçantë. 

Recio et al. (1997) përdorën regresin e thjeshtë dhe të shumëfishtë linearë për të 
parashikuar sasinë ditore të polenit Olive në ajër gjatë periudhës para-pikut në Malaga, zona e 
Mesdheut perëndimor. Duhet theksuar se shumë pak studime paraqesin modele parashikuese 
edhe pse poleni Olive është një nga alergjentët ajrorë më të zakonshëm në zonën e Mesdheut. 
Sipas autorëve periudha e para-pikut u përcaktua si periudha që fillon nga nisja e sezonit 
kryesor të polenit deri në ditën kur regjistrohet sasia maksimale. Duke pasur parasysh se 
sjellja para dhe pas pikut dukej e ndryshme, nuk u mor në shqyrtim e gjithë periudha e 
lëshimit të polenit. Studimi mori në shqyrtim vetëm dy parametra meteorologjike, 
temperaturën e akumuluar dhe reshjeve nga koha e manifestimit të gonxhëzimit të luleve. 
Nga analiza statistikore doli që diferencat ditore në polenin Olive në ajër gjatë periudhës së 
para-pikut varen më shumë nga temperatura e akumualuar nga kërkesat e ftohjes për fillimin 
e lulëzimit, se sa nga reshjet e akumuluara. Modeli bazohej në të dhënat e 4 viteve dhe arriti 
saktësinë 50%. Në rastin e një viti meteorologjikisht të pazakontë, mund të zbatohet i njëjti 
ekuacion regresi, edhe pse shkalla e pritshmërisë do të jetë disi më e ulët.

Bonofiglio et al., (2008) kreu një studim duke përdorur metodën “volumetrike” të
marrjes së mostrave të polenit të ullirit (Olea europaea) në një zonë të madhe të Italisë së 
jugut dhe analizën e parametrave meteorologjike të temperaturës dhe reshjeve. Analiza 
Meteorologjik tregoi se cikli biologjik i Olea-s ndikohej shumë nga temperatura. Studimi 
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tregoi edhe se reshjet ishin një faktor i rëndësishëm në rënien e përqendrimit të polenit në 
atmosferë.

Sicard et al., (2012) realizuan një studim për të zhvilluar modele parashikuese për të 
llogaritur karakteristikat kryesore të sezonit Olea polen gjatë 20 viteve të fundit nga një gamë 
të gjerë të variablave meteorologjike me anë të metodave statistikore (PCA, korrelacionit dhe 
regresit të shumëfishtë). Ata treguan lidhjen e qartë ndërmjet karakteristikave kryesore të 
sezonit polen Olea dhe temperaturës së regjistruar gjatë muajve të para të periudhës së 
lulëzimit. Faktorë të tjerë të mjedisit, si rrezatimi global dhe reshjet, mund të kishin ndikimit 
të madh në përcaktimin e ditës së fillimit dhe të përfundimit të polenizimit. Sasia e polenit 
varet jo vetëm nga kushtet meteorologjike para lëshimit të polenit, por ndoshta edhe nga ato 
që mbizotëronin gjatë kohës së lëshimit. Së fundi, ato demonstruan një prirje rritëse të sasisë 
së përgjithshme të polenit Olea (e përkonte me një rritje të temperaturës së ajrit gjatë 20 
viteve të fundit) dhe një stabilitet të kohëzgjatjes mesatare të sezonit të polenit Olea. 

Edhe Spieksma (1980) krijoi një model për parashikimin ditor të alergjisë nga poleni 
grass për Hollandën i bazuar në një analizë regresi të ngjashme me atë të Bringfelt, duke 
përdorur më pak ndryshore meterorologjike. Spieksma et al. (1985) duke u mbështetur në 
vëzhgimet e 5 viteve, gjeti një rritje të temperaturës në javën e fundit të Majit ose në javën e 
parë të Qershorit në modelin e fillimit të sezonit në Hollandë dhe megjithëse një parashikim 
afatgjatë për fillimin e sezonit është i vështirë të realizohet, një parashikim afatshkurtër i 
mbështetur në motin, përqendrimin e polenit dhe regjistrimet e komplikimeve të pacientëve 
arriti një saktësi mbi 80%. 

Bringfelt (1980) përdori analizën e korrelacionit dhe të regresit ndaj numrit të 
poleneve në Stokholm, Suedi. Bringfelt et al. (1982) e zhvilloi këtë punim me modelet 
parashikuese për sezonin e polenit Betula dhe Poaceae sipas analizës së regresit të 
shumëfishtë. 

Të dhënat e përqendrimit të polenit dhe të dhënat meteorologjike për pesë vite (1987-
1991) në Londrën Veriore u përdorën nga Norris-Hill (1995) për të zhvilluar modelet për 
parashimin ditor të sasisë së poleneve Poaceae. Ky studim ishte original në përpjekjen për të 
parashikuar përqendrimet ditore të polenit duke u mbështetur në një vlerësim të ashpërsisë 
potenciale të sezonit në vend të përdorimit të regjistrimit retrospektive të bollëkut të polenit 
siç kanë treguar autorët e tjerë. Këto modele u zhvilluan duke përdorur teknika të ndryshme 
duke përfshirë përdorimin e lakoreve polinomiale të shkallës së tretë për të parashikuar 
përqendrimin potencial të polenit dhe përdorimin e ndryshoreve meteorologjike akumuluese. 
Pastaj ato u testuan për saktësinë në vitin 1991. Kur ndryshoret e motit si temperatura 
mesatare e akumuluar, reshjet ditore, lagështira relative dhe temperatura maksimale u futën 
në model, saktësia ishte 71% për sezonin e vitit 1991. Duhet të përmendim se këto modele 
janë ndërtuar posaçërisht për mënyrën e tyre të lehtë për tu përdorur në praktikë dhe ato 
mbështeten në ndryshoret meteorologjike që mund të parashikohen në avancë siç këshillon 
autorja në studimin e saj. 

Galan et al. (1995) kryen një analizë krahasuese të variacioneve ditore për sasinë e 
poleneve grass në Spanjë (Kordoba) dhe Britaninë e Madhe (Londër). Të dhënat e polenit 
grass në dy site u analizuan në lidhje me faktorët meteorologjikë. Duke përdorur analizën e 
regresit u tregua se për Londrën, temperatura maksimale dhe mesatare ishin faktorët më të 
rëndësishëm që ndikonin në variacionin ditor për polenin grass. Për Cordoba kjo marrëdhënie 
ishte e vërtetë vetëm për pjesën e sezonit nga fillimi deri te sasia pik. Pas kësaj periudhe 
marrëdhënia ndërmjet ndryshoreve meteorologjike ishte negative. Studimi tregoi edhe se orët 
e ndriçimit diellor dhe lagështira janë të rëndësishme. Përdorimi i analizës së regresit tregoi 
se rritja e lagështisë ka një efekt negativ në lëshimin e polenit, i cili është më i theksuar në 
Kordoba. Rezultatet e studimit theksuan nevojën për të punuar më shumë në analizat 
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individuale në vendet me klima të ndryshme si dhe aplikimin e metodave të ndryshme 
statistikore.

Sanchez-Mesa et al., (2003) paraqitën rezultatet e një studimi për marrëdhënit 
ndërmjet sasisë ditore të polenit grass dhe ndryshoreve ndryshoreve meteorologjike në dy 
zona me regjime të ndryshme bio-gjeografike dhe klimatike, Spanja jugore dhe Britania e 
Madhe. Objektivat kryesore të këtij hulumtimi ishte gjetja e rëndësisë relative të parametrave 
të ndryshme meteorologjike në pika të ndryshme dhe përcaktimi nëse ishte e mundur të 
parashikohej sasia e polenit grass në dy rajone duke përdorur metoda të ngjashme. Qëllimi i 
këtij studimi ishte të zhvillohej një kuptim më i mirë i faktorëve që ndikonin në përqendrimet 
e polenit grass në atmosferë në mënyrë që të mund të krijoheshin modele parashikuese më të 
sakta në të ardhmen. Magnituda e sezonit të polenit grass në të dy vendet kontrollohej 
kryesisht nga dy faktorë: reshjet dhe temperatura. Reshjet në dimër dhe pranverë dhe 
temperaturat e pranverës kontrollonin të dyja shpejtësitë e rritjes dhe prandaj ata ndikonin në 
datat e fillimit dhe ashpërsinë e sezoneve të polenit grass.

Stach et al. (2008a) ndërtuan disa modele parashikuese afatshkurtra dhe afat-gjata, që 
përdornin analizën e regresit të shumtafishtë dhe lineare për të parashikuar karakteristika të 
caktuar të sezonit të polenit grass (Poaceae) në Poznan, si ditë e fillimit, të pikut dhe ditën e 
përfundimit të sezonit polen.

Kasprzyk dhe Walanus (2010) studiuan marrëdhëniet ndërmjet sezonit të polenit
Poaceae dhe kushteve meteorologjike, duke përdorur probabilitetin bi-modal dhe koeficientin 
e korrelacionit rrëshqitës të peshuar Gaussian. Temperatura maksimale, temperatura mesatare 
dhe orët me diell ishin të korreluara pozitivisht me përqendrimet e polenit, ndërsa lagështia 
relative e ajrit dhe reshjet në ditën e mëparshme kishin efekt negativ. Temperaturat e dhjetë-
ditëshit të dytë dhe të tretë të muajit Prill ishin ndryshoret më të mirë të pavarur për 
parashikimin e ditës së fillimit dhe të pikut të sezonit kryesor të polenit.

Qëllimi i studimit të Aboulaich et al., (2013) ishte karakterizimi i sezonit të polenit
Poaceae në atmosferën e Tetouan (Marok) gjatë viteve 2008-2010, analizimi i efektit të disa 
parametrave meteorologjike mbi praninë në ajër të polenit Poaceae dhe caktimi i ndryshoreve 
parashikuese për përqëndrimin ditor të polenit. Temperatura e ajrit ishte parametri më i 
rëndësishëm meteorologjik dhe i lidhur pozitivisht në rritjen e përqendrimit ditor të polenit.
Rritja e lagështisë relative dhe reshjeve zakonisht lidheshin me rënien e përqendrimit të 
polenit në ajër. Vlerësimi i modelit me të dhëna e vitit 2011 tregoi se përqendrimi i polenit 
Poaceae mund të parashikohet mjaft mirë (64,2-78,6%) nga temperatura maksimale, 
përqendrimi mesatar i saj në të njëjtën ditë nga vitet e tjera dhe përqendrimi i saj i regjistruara 
një ditë më parë.

Dabrowska-Zapad, (2008) për të vlerësuar ndikimin e faktorëve meteorologjike mbi 
fillimin e sezonit, shumën vjetore të përqendrimit të polenit të grurit, kohëzgjatjen e sezonit 
dhe përqendrimet ditore mori në shqyrtim vlerat mesatare mujore dhe ditore të 7 faktorëve
meteorologjikë (temperaturën mesatare, minimale, maksimale dhe pranë-tokë, reshjet, 
lagështia relative dhe ekspozimi ndaj rrezeve të diellit). Ajo arriti në përfundimin se 
temperaturat, lagëshira dhe numri i ditëve me temperature mbi zero janë faktorët që ndikojnë 
në fillimin e sezonit; temperatura mesatare dhe reshjet ndikojnë në ashpërsinë e sezonit.

Fornaciari et al. (1992) kreu një studim për të parashikuar variacionet ditore të sasisë 
së poleneve Urticaceae në atmosferën e Peruxhias lindore, Itali. Në këtë studim u përfshinë 
parametrat meteorologjikë si temperatura, lagështira relative, reshjet dhe shpejtësia e erës. Ai 
tregoi se si ndikohet përqendrimi i polenit nga të gjithë parametrat klimatikë vetëm gjatë 
ditëve pa reshje. Një model i pazakontë u vërejt gjatë ditëve me reshje dhe korrelacioni më i 
mire ishte me parametrat meteo-klimatik gjatë ditëve pa reshje. Interpretimi i ndikimit të 
reshjeve të ishte shumë e vështirë për shkak të karakteristikave të tij të veçanta në verë.
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Trigo et al. (1996) kryen një studim për të hetuar lidhjen ndërmjet parametrave 
meteorologjike dhe variacioneve vjetore, të përditshme dhe ditore të polenit Urticaceae në 
ajër në Malaga, Spanjë për një periudhë prej tre vjetësh. Ata në studimin e tyre analizuan tre 
faktorë meteorologjikë, temperaturën maksimale të ajrit, orët me dritë diellore dhe lagështinë 
relative. Rezultoi se lidhja më e mirë ishte me dritën diellor dhe temperaturën maksimale.

Analiza korrelacion shfaqi vlera koeficienti negative për lagështisë relative dhe ky 
korrelacion negativ është i lidhur ndoshta me faktin se në zonën e studimit lagështia relative 
ishte shumë e lartë. Korrelacion negativ u vu re edhe me reshje.

Galan et al. (2000) zhvilluan një model të parashikimet ditore për polenin Urticaceae 
(Nettle) në Spanjë. Analiza statistikore u krye për të identifikuar ndikimin e faktorëve 
meteorologjike në sasinë ditoretë polenit Urticaceae për periudhën 1996-1997. Ndër faktorët 
meteorologjikë që u studiuan ishin temperatura mesatare, maksimale dhe minimale, orët me 
dritë diellore, lagështia, temperatura mesatare e një ditë më parë, si dhe shuma e temperaturës 
mesatare të 2 ditëve të mëparshme.

Rezultoi se temperatura jepte korrelacionin më të mirë me sasinë e poleneve në 
pranverë dhe temperatura e lagështira jepnin korrelacionin më të mirë në vjeshtë. Ndikimi i 
lagështisë në sasinë e poleneve rezultonte të ishte negativ kur kishte reshje të fuqishme dhe 
rezultonte pozitivë kur reshjet e dobëta ishin të shpërndara gjatë disa ditëve. Por reshjet, nuk 
dhënë rezultate të rëndësishme me analizat statistikore ndoshta sepse ishin të lidhura me 
faktin e efektit të kundërt të intensitetit të reshjeve në sasinë e polenit: përqendrime të ulëta të 
polenit ishin regjistruar në ditët me reshje të forta dhe përqendrime të rritura ishin regjistruar 
në ditët me reshje të dobëta. U sugjerua se përqendrimi i polenit një ditë më parë është një 
ndryshore e rëndësishme në parashikimin e përqendrimit të polenit Urticaceae kur reshjet nuk 
janë shumë të larta. Gjithsesi, ky ishte një studim paraprak i bazuar në të dhënat e 2 vjeteve; 
rezultatet e arritura janë vetëm një tregues i përafërt se cilat nga ndryshoret janë të dobishme 
për të parashikuar sasinë e polenit Urticaceae. Në të ardhmen nevojitet mbledhja e të dhënave 
shtesë për të rritur efikasitetin e këtij modeli dhe që të nxirren konkluzione të sakta.

Galan et al. (2000) studiuan faktorët meteorologjikë që ndikonin në sasinë ditore të 
poleneve Urticaceae në Spanjën jug-perëndimore. Gjatë sezoneve pa reshjeu vu re një 
korrelacion ndërmjet përqendrimit të polenit dhe parametrave meteorologjikë. Temperature 
rezultoi se ishte parametri më i rëndësishëm meteorologjik që ndikonte në sasinë e poleneve 
në pranverë. Temperatura është shkaku kryesor për rritjen e përqendrimit të polenit në 
atmosferë. Në vjeshtë, lagështia ishte parametri tjetër që ndikonte në sasinë e poleneve. 
Reshtjet nuk rezultuat të ishin të rëndësishme.

4.4 PËRCAKTIMI I SEZONEVE TË POLENEVE

Në rishikimin e literaturës u diskutuan qasjet kryesore të përcaktimit të ditës së fillimit, të 
pikut dhe të përfundimit të sezonit të polenit (për tre tipet në studim) së bashku me arsyet pse 
ishte e nevojshme të bëheshin këto. Ky informacion u aplikuar ndaj karakteristika të veçanta 
të të dhënave të marra për studim dhe u adoptua metodologjia përkatëse që i përshtatej
sezoneve të polenit. 

4.4.1 Analiza e sezonit të polenit Olea 
Dita e fillimit të sezonit të polenit Olea u vendos të llogaritej duke përdorur metodën “Pragu 
1”. Ajo u përcaktuar si dita në të cilën u regjistrua mesatarisht 1 kokërr polen/m3 në ditë me 
kusht që 1 ose më shumë kokrra polen/m3 të ishin regjistruar në 5 ditët në vijim (Galán et al. 
2001 a, Csépe et al. 2014). Fundi i sezonit u përcaktuar si dita e fundit me pesë ditë rresht ku
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përqendrimi i polenit kishte arritur jo më shumë se 1 kokërr polen/m3 (Galán et al. 2001 a, 
Csépe et al. 2014). 

a)

b) 

c) 

d) 
Figura 4.3 Grafiku i sasisë së normalizuar dhe në përqindje për polenin Olea për vitet e 
ndryshme: a) për vitin 1995; b) për vitin 1996; c) për vitin 1998; d) për vitin 2002
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Për polenin Olea u vendos që sezoni të ndahej në dy periudha, para dhe pas pikut. 
Periudha e para-pikut u përcaktua si periudha që nis nga dita kur gjenden tre ditë rresht me 1
kokërr polen/m3 deri në fillim të periudhës së pikut. Periudha pas-pik u përcaktua si periudha 
nga fundi i periudhës së para-pikut deri në ditën kur është regjistruar 1 kokërr polen/m3. 
(Figura 4.3 a - d).

Me metodën “Pragu 1” dita e fillimit të sezonit të polenit Olea ndodhte në javën e 
tretë ose të katërt të muajit Maj, siç tregohet nga Tabela 4.3, përveç në vitin 2002, kur sezoni 
i polenit Olea filloi më herët në 9 Maj. Fillimi më i hershëm i sezonit të polenit Olea në vitin 
2002 ndodhi edhe me polenin Grass me të dy metodat, por nuk ndodhi me polenin 
Urticaceae. Dita e përfundimit të sezonit të polenit Olea ishte mesatarisht dita 170 (11 
Qershori). 

Tabela 4.4 përmban statistikat e sezonit të polenit Olea, duke përfshirë kohëzgjatjen e 
sezonit dhe kohëzgjatjen e periudhës së para-pik, pikut dhe pas-pikut, si dhe sasinë e 
përgjithshme të polenit Olea në sezon. Kohëzgjatja e sezonit të polenit Olea ishte relativisht e 
shkurtër me një mesatare prej 31 ditë. Edhe kohëzgjatja e periudhës së para-pikut ishte e 
shkurtër me atë më të gjatë në vitin 2002 (11 ditë) dhe më të shkurtrën në vitin 1996 (4 ditë). 
Duke krahasuar tre periudhat e sezonit kryesor kohëzgjatja e periudhës së pas-pikut në 
sezonin e polenit Olea ishte më e gjatë (mesatarisht 17 ditë). Sasia (ashpërsia) mesatare e 
polenit Olea për vitet e studimit ishte 1332 kokrra polen. Viti 1995 ishte viti me sasinë totale 
më të lartë të përqendrimit të polenit Olea me 2088 kokrra polen dhe viti 1998 ishte viti me 
përqendrimin më të ulët të polenit Olea me 717 kokrra polen. 

Tabela 4.3 Dita e fillimit dhe e përfundimit të sezonit të polenit Olea duke përfshirë ditën e 
fillimit dhe të përfundimit të periudhës së pikut të polenit të shpërndarë 
Viti Fillimi i sezonit 

(Metoda Pragu 1)

Fillimi i periudhës 
pik
Pathirane (1975)

Fundi i periudhës 
pik
Metoda 80% 

Fundi i sezonit 

(Metoda Pragu 1)
Data Dita Data Dita Data Dita Data Dita

1995 24/5 144 04/6 155 10/6 161 04/7 185
1996 25/5 145 29/5 149 07/6 158 25/6 176
1998 14/5 134 23/5 143 27/5 147 07/6 158
2002 09/5 129 19/5 139 23/5 143 07/6 158
Mesat 18/5 138 26/5 146 01/6 152 18/6 169

Tabela 4.4 Statistikat e sezonit të polenit Olea: Kohëzgjatja e sezonit dhe kohëzgjatja e 
periudhës para-pik, pik dhe pas-pik, sasia e polenit Olea në sezon (Metoda “Pragu 1”)
Viti Kohëzgjatja e 

sezonit 
(Ditë)

Kohëzgjatja e 
periudhës 
para-pik (Ditë)

Kohëzgjatja e 
periudhës pik 
(Ditë)

Kohëzgjatja e 
periudhës pas-
pik (Ditë) 

Sasia e
polenit në
sezon

1995 41 11 6 24 2088
1996 31 4 9 18 1059
1998 24 9 4 11 717
2002 29 10 4 15 1464
Mesat 31 9 6 17 1332

Duke parë se kohëzgjatja e periudhës së pikut ishte mjaft e shkurtër (mesatarisht 6 
ditë) u vendos që sezoni i polenit Olea të ndahej në dy periudha, para-pik dhe pas-pik. 
Periudha e para-pikut u konsiderua periudha nga dita e fillimit të sezonit të polenit me 
metodën “Pragu 1”  deri në ditën kur arrihet sasia maksimale ditore të polenit në ajër dhe 
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periudha pas-pik u konsiderua nga kjo ditë e sasisë maksimale të polenit deri në ditën e 
përfundimit të sezonit me metodën “Pragu 1”.

Për të zbuluar marrëdhëniet ndërmjet ditës së fillimit të sezonit të polenit Olea dhe 
ndryshoreve meteorologjike u llogaritën koeficientët e korrelacionit Pearson-it (Tabela 4.5).
Treguesit më të rëndësishëm të këtyre koeficienteve paraqiten në Tabelën 4.5. Ato treguan se 
ndryshorja temperatura maksimale në ditët 51-70 ka koeficientin më të lartë të korrelacionit 
(0.999*) me ditën e fillimit të sezonit të polenit Olea. Kjo ndryshore u fut në regresin linear 
për të parashikuar ditën e fillimit të sezonit të polenit Olea. Ajo tregoi edhe se temperatura 
maksimale e grumbulluar në muajt që paraprijnë polenizimin e Oleas mund të luajnë një rol 
të rëndësishëm për nisjen e sezonit të polenit Olea. Vlera e madhe (negative) e koeficientit të 
korrelacionit ndërmjet temperaturës maksimale të akumuluar dhe ditës së fillimit të polenit 

Tabela 4.5 Korrelacionet e rëndësishme ndërmjet disa karakteristikave të sezonit të polenit 
Olea (Metoda “Pragu 1”) dhe ndryshoreve meteorologjike

Koeficienti i 
korrelacionit 

Fillimi Mesatarja e reshjeve për ditët 41-80 prej 1 Jan
Mesatarja e reshjeve për ditët 51-70 prej 1 Jan 
Mesatarja e reshjeve për ditët 51-90 prej 1 Jan 
Ditët me shi nga 51-100 prej 1 Jan
Ditët me shi nga 61-80 prej 1 Jan
Ditët me shi nga 61-90 prej 1 Jan
Ditët me shi nga 81-90 prej 1 Jan 
Temperatura maksimale mesatare në ditët 51-70 
Temperatura maksimale mesatare në ditët 10-50 prej 1 Jan 
Temperatura maksimale e akumuluar për ditët 51-100 prej 1 Jan 
Temperatura maksimale e akumuluara për ditët 81-100 prej 1 Jan 
Temperatura maksimale në ditët 91-110 prej 1 Jan 

0.951 
0.980 
0.978 
0.969 
0.971 
0.973 
0.964 
0.999

-0.992 
-0.960 
-0.960 
-0.985

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*
* 
* 

Fundi Mesatarja e reshjeve për ditët 41-70 prej 1 Jan 
Mesatarja e reshjeve për ditët 51-70 prej 1 Jan 
Reshjet e akumuluara për ditët 51-100 prej 1 Jan 
Ditët me shi nga 61-80 prej 1 Jan 
Ditët me shi 61-90 prej 1 Jan
Reshjet e akumuluara për ditët 61-90 prej 1 Jan 
Reshjet e akumuluara për ditët 81-90 prej 1 Jan 
Reshjet e akumuluara për ditët 81-100 prej 1 Jan 
Reshjet për ditët 81-90 prej 1 Jan
Reshjet e akumuluara për ditët 91-100 prej 1 Jan 
Reshjet për ditët 131-140 prej 1 Jan 
Temperatura maksimale mesatare për ditët 10-30 prej 1 Jan 
Temperatura maksimale për ditët 81-120 prej 1 Jan 
Temperatura maksimale për ditët 91-120 prej 1 Jan 
Temperatura minimale për ditët 91-130 prej 1 Jan

0.989 
0.973 
0.963 
0.965 
0.985 
0.954 
0.954 
0.963 
0.957 
0.963 
0.989 

-0.987 
-0.951 
-0.998 
-0.987 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*
* 
*
* 
* 
** 
* 

Ashpërsia Temperatura maksimale e akumuluar nga 31-40 prej 1 Jan
Temperatura minimale për ditët 131-150 prej 1 Jan 
Temperatura minimum mesatare për ditët 51-90 

-0.952 
0.990 
0.997

* 
** 
** 

Kohë-
zgjatja 

Ditët me temperaturë maksimale nga 10-30 prej 1 Jan 
Ditët me shi nga 21-30 prej 1 Jan 
Temperatura minimale për ditët 51-90 prej 1 Jan 

-0.953 
0.953
0.977 

* 
*
* 

* Korrelacioni është i rëndësishëm në nivelin 0.05 (i dy-anshëm). 
** Korrelacioni është i rëndësishëm në nivelin 0.01 (i dy-anshëm). 
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Olea tregon se në qoftë se temperaturat maksimale të grumbulluara do të ishin më të larta në 
muajt përpara periudhës së lulëzimit të Oleas dita e fillimit të sezonit të këtij polenit do të 
ishte më e hershme. Edhe temperatura maksimale mesatare për ditët 10-50 prej 1 Janarit 
shfaqi një korrelacion negativ të rëndësishëm me fillimin e sezonit të polenit Olea. Kjo shfaqi 
një lidhje me temperaturën maksimale mesatare gjatë zhvillimit të sythave të prodhuar gjatë 
vitit paraardhës. Nga pikëpamja fiziologjike është e arsyeshme të supozohet se faza e 
periudhës së lulëzimit është e lidhur me nivelet e temperaturës së lartë. Roli vendimtar i 
temperaturës për fillimin e sezonit të polenit Olea është përshkruar nga shumë autorë (Galan, 
et al., 2001, a; Fornaciari et al., 1998; Alba dhe Guardia, 1998). Fillimi i sezonit të polenit
Olea ka një korrelacion pozitiv të fortë me reshjet dhe kjo nënkupton se kur mungojnë reshjet
në muajt përpara periudhës së lulëzimit të polenit Olea, sezoni i tij do të jetë më i vonët,
prandaj ato i përgjigjen niveleve të ulëta të reshjeve duke çuar përpara thekët.

Ndryshorja më e mirë që arriti koeficientin më të lartë të korrelacionit (-0.998**) me
ditën e përfundimit të sezonit të polenit Olea ishte temperatura maksimale në ditët 91-120.
Kjo ndryshore u përfshi në regresin linear për të parashikuar ditën e përfundimit të sezonit të
polenit Olea.

Edhe reshjet në ditët 41-100 prej 1 Janarit shfaqën një korrelacion pozitiv të 
rëndësishëm me ditën e përfundimit të sezonit të polenit Olea. Kjo mund të interpretohet se sa
më shumë reshje të bien gjatë ditëve 41-100, aq më i vonë do të jetë sezoni i polenit Olea. Të 
njëjta rezultate u arritët edhe me reshjet e grumbulluara nga e njëjta periudhë e përmendur. U 
gjet edhe një vlerë e korrelacionit negativ ndërmjet temperatura maksimale për ditët 81-150 
prej 1 Janarit dhe fundit të sezonit të polenit Olea. Duhet përmendur se u gjet e njëjta 
marrëdhënie ndërmjet temperaturës dhe reshjeve edhe për fillimin e sezonit të polenit Olea.

Temperaturat minimale në ditët 51-90 prej 1 Janarit kanë korrelacion pozitiv të 
rëndësishëm me ashpërsinë e sezonit të polenit Olea (0.997*). Kjo mund të interpretohet si 
një model me anë të të cilit sa më e lartë të jetë temperatura minimale në ditët 51-90, aq më 
shumë polen Olea do të prodhohet në total. 

Për të zbuluar lidhjen ndërmjet ndryshoreve meteorologjike dhe kohëzgjatjes së 
sezonit të polenit Olea u gjetën përsëri koeficientët e korrelacionit. Ato treguan se 
temperatura minimale, temperatura maksimale dhe reshjet në tre muajt e parë përpara
periudhës së lulëzimit të Olea-s luajnë një rol të rëndësishëm në kohëzgjatjen e sezonit të
polenit Olea. Por, koeficienti më i rëndësishëm i korrelacionit (0.997*) u arrit me ndryshoren 
temperatura minimale në ditët 51-90. Edhe reshjet dhe temperatura minimale në ditët 10-30 
prej 1 Janarit kanë një korrelacion pozitive të rëndësishëm me kohëzgjatjen e sezonit të
polenit Olea ndërkohë që temperatura maksimale në ditët 10-30 prej 1 Janarit ka një 
marrëdhënie të madhe negative. 

4.4.2 Analiza e sezonit të polenit Grass
Për përcaktimin e ditës së fillimit/përfundimit të sezonit të polenit grass përdoren shumë 
metoda. Së pari, për përcaktimin e sezonit kryesor të polenit përdorëm tre metoda: metoda 
“Pragu 30”, metoda 2.5% dhe metoda e 5%. 

Me metodën “Pragu 30”, dita e fillimit dhe e përfundimit të sezonit të polenit Grass 
përcaktohen si dita e parë dhe e fundit kur sasia e polenit është më e madhe se ose e barabartë 
me 30 kokrra polen/m3 (Sanchez Mesa, et al., 2003).

Sezoni kryesor i polenit (MPS) për tipet e poleneve më të bollshme llogaritet siç 
përshkruhet nga Andersen (1991) dhe siç është përdorur nga shumë studime të tjera, psh.
Piotrowska-Weryszko (2013). Kjo korrespondon me 95% të sasisë totale vjetore, duke filluar 
nga dita e parë në të cilën sasia e akumuluar ditore arrin 2.5% të indeksit vjetor të polenit dhe 
duke përfunduar në ditën në të cilën regjistrohet 97.5% e indeksit vjetor të polenit (metoda 
5%).
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Davies dhe Smith (1973) vunë re se kur përqendrimi mesatar ditor i kokrrave të 
polenit grass në ajrin e Londës Qendrore ishte më i madh 50 kokrra polen/m3 gjithë pacientët 
e zonës të cilët ishin klinikisht të ndjeshëm ndaj polenit Grass shfaqnin simptomat e
pollinozës.

Duke shikuar grafikët e sjelljes së lakores së variacionit sezonal të polenit që
ndryshonte sipas tri periudhave: para-pikut, të pikut dhe pas-pikut u vendos që sezoni i 
polenit Grass dhe Urticaceae të ndahej sipas këtyre tri periudhave. Periudha e para-pikut u 
përcaktua si periudha që nis nga dita e fillimit të sezonit të polenit deri në ditën kur fillon
periudha kur është regjistruar piku. Periudha e pikut u përcaktua si periudha që nis nga dita e 
fillimit të periudhës së pikut deri kur arrihet 80% e vlerave akumulative. Periudha e pas-pikut
u përcaktuar si periudha që nis nga dita kur është arritur 80% e vlerave akumulative deri në 
ditën kur përfundon sezoni i polenit (me metodën e përshtatshme të zgjedhur). 

Me metodën “Pragu 30” nuk ishte e mundur të bëhej ndarja e sezonit të polenit Grass 
në tre periudha, pasi në shumicën e viteve përfundimi i sezonit të polenit Grass me metodën 
“Pragu 30” përkonte pothuajse në të njëjtën ditë kur arrihej 80% e vlerave akumulative. Kjo 
ishte e qartë për vitet 1995, 1998 dhe 2002. Pra, nuk ishte e mundur që të përpilohej një 
tabelë me metodën “Pragu 30” për të shqyrtuar kohëzgjatjen e sezonit të polenit grass dhe për 
çdo periudhë të sezonit të polenit. Prandaj u vendos të përdoreshin dy metoda të tjera (2.5% 
dhe 5%), për shkak të përqendrime relativisht të ulëta të polenit në ajër. Më pas, për 
ndërtimin e modeleve të parashikimit të përditshme, u përdor vetëm metoda 5%. Me këto 
metoda, dita e fillimit të sezonit u përcaktua përkatësisht si dita kur sasia akumulative ditore 
arrin 2.5% dhe 5% të totalit të sezonit dhe ditët e përfundimit të sezonit u përcaktuan 
përkatësisht si dita kur sasia akumulative ditore arrin në nivelin 97.5% dhe 95% të sasisë 
totale (Pathirane, 1975; Trigo et al., 1996; Nilsson and Persson, 1981). Nga lakorja vjetore u 
eliminuan përkatësisht 2.5% dhe 5% të vlerave të fillimit dhe fundit për të shmangur bishtin e 
gjatë. 

Sezoni i polenit Grass dhe Urticaceae (Nettle) u nda në tre në periudha (para-pik, pik 
dhe pas-pik të shpërndarjes së polenit) për të hetuar dallimet e përkohshme për të gjitha 
sezonet e polenit. Në fillim ishte vendosur të pranohej metoda e propozuar nga Pathirane 
(1975), ku përqindjet akumulative të sasisë ditore të polenit paraqiten grafikisht dhe periudha 
kryesore e shpërndarjes së polenit shtrihet ndërmjet infleksioneve të lakores sigmoidale 
(Figura A.3 a – d, Shtojca A). Kjo metodë ka rezultuar e përshtatshme për të parashikuar 
fillimin e periudhës së pikut të shpërndarjes së polenit por mjaft subjektive kur përdoret për të 
parashikuar përfundimin e kësaj periudhe. Për këtë arsye, u vendos të përdorej metoda 80% si 
një shifër arbitrare që paraqet përfundimin e periudhës së pikut brenda lakores sigmoidale. 
Duhet të theksohet se Galan et al. (1995) kanë shpjeguar se kjo metodë është efektive në 
vendet ku sezonit polen Grass është përcaktuar qartazi si për shembull Cordoba, e cila ka 
klimë të ngjashme me Tiranën si dy qytete me klimë mesdhetare. Me qëllim që të 
parashikohej në mënyrë numerike përfundimi i periudhës së pikut të shpërndarjes së polenit u 
vendos që kjo periudhë duhet të përfundojë kur të ishte çliruar 80% e sasisë së polenit për atë 
sezon. 

Statistikat për tre periudhat e përcaktuara me mënyrat e ndryshme të polenit janë 
paraqitur në Tabelat 4.6 – 4.8 dhe tabelën e Shtojcës B1. Tabela 4.6 a – c paraqet sezonin e 
polenit Grass me tre metoda të ndryshme. Me metodën “Pragu 30” sezoni i polenit Grass 
fillon në mes të muajit Maj dhe përfundon në mes të muajit Qershor.

Sezoni i polenit Grass i përcaktuar nga dy metodat e tjera (metoda 2.5 % dhe 5 %, 
përkatësisht Figurat A.3 dhe A.4, Shtojca A) ishte më i gjatë. Me metodën 2.5 % sezoni i 
polenit Grass filloi në javën e fundit të muajit Prill, përveç vitin 2002, ku me të dy metodat 
sezonit i polenit Grass ka filluar më herët se vitet e tjera, ashtu siç ndodhi edhe me polenin 
Olea. Edhe dita e sasisë pik dhe përfundimi i sezonit ishte më i hershëm në vitin 2002 dhe kjo 
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ishte më e qartë me metodën 2.5%. Me të dy metodat përfundimi i sezonit të polenit Grass 
ishte i ndryshëm. Me metodën 2.5 % përfundimi i sezonit të polenit Grass ndodhi në fund të 
muajit Korrik (mesatarisht 20/07) dhe me metodën tjetër (5%) ndodhi pak më herët 
(mesatarisht 18/07). 

Tabela 4.6 (a-c). Dita e fillimit dhe e përfundimit të sezonit të polenit Grass me metoda të 
ndryshme, duke përfshirë fillimin dhe përfundimin e periudhës së pikut të polenit

a) Metoda Pragu 30
Viti Fillimi i sezonit 

(Metoda Pragu 30)

Fillimi i periudhës 
pik
Pathirane (1975)

Fundi i periudhës 
pik
Metoda 80%

Fundi i sezonit 

Metoda Pragu 30 
Data Dita Data Dita Data Dita Data Dita

1995 16/5 136 17/5 137 7/6 158 12/6 163
1996 18/5 139 18/5 139 11/6 162 18/6 169
1998 14/5 134 14/5 135 31/5 151 16/6 167
2002 16/5 136 14/5 135 26/6 177 26/6 177
Mesat 16/5 136 15/5 144 11/6 162 18/6 169

b) Metoda 2.5%
Viti Fillimi i sezonit 

(Metoda 2.5%)

Fillimi i periudhës 
pik
Pathirane (1975)

Fundi i periudhës 
pik
Metoda 80%

Fundi i sezonit 

(Metoda 97.5%)
Data Dita Data Dita Data Dita Data Dita

1995 21/4 111 17/5 138 23/6 174 27/7 208
1996 29/4 119 19/5 140 20/6 171 02/8 215
1998 25/4 115 21/5 142 16/6 167 28/7 209
2002 10/4 100 14/5 135 26/6 177 24/7 205
Mesat 21/4 111 18/5 138 21/6 172 28/7 209

c) Metoda 5%
Viti Fillimi i sezonit 

(Metoda 5%)

Fillimi i periudhës
pik
Pathirane (1975)

Fundi i periudhës 
pik
Metoda 80% 

Fundi i sezonit 

(Metoda 95%)
Data Dita Data Dita Data Dita Data Dita

1995 02/5 122 27/5 147 30/6 181 20/7 201
1996 09/5 129 19/5 139 15/6 166 14/7 196
1998 01/5 121 15/5 135 15/6 166 24/7 205
2002 22/4 112 15/5 135 24/6 175 15/7 196
Mesat 01/5 121 18/5 139 21/6 172 19/7 200

Tabela 4.7 Statistikat e sezonit të polenit Grass: kohëzgjatja e sezonit dhe kohëzgjatja e 
periudha para-pik, pik dhe pas-pikut, sasia e polenit Grass në sezon (Metoda 2.5%)
Viti Kohëzgjatj

a e sezonit 
(Ditë)

Kohëzgjatja e 
periudhës 
para-pik (Ditë) 

Kohëzgjatja e 
periudhës pik 
(Ditë)

Kohëzgjatja e 
periudhës 
pas-pik (Ditë)

Sasia e përgjith-
shme e polenit në 
sezon 

1995 97 27 36 34 1262
1996 96 21 31 44 2404
1998 94 27 25 42 1574
2002 105 35 42 28 1520
Mesat 98 28 33 37 1690
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Duhet të vëmë në dukje se dita mesatare e sasisë pik për të dy metodat e përmendura 
ndodhte në të njëjtën ditë (22/05). Edhe përfundimi i periudhës së pikut për të dy metodat 
ndodhte në të njëjtën ditë, ditën 177 (19/06). 

Tabelat 4.7 dhe 4.8 tregojnë kohëzgjatjen në ditë të sezonit të polenit Grass, si dhe 
sasinë e përgjithshme të polenit Grass në çdo sezon dhe kohëzgjatjen e periudhave para-pik, 
pik dhe pas-pik të lëshimit të polenit. 

Duke krahasuar këto tabela mund të shihet se sezoni i polenit Grass me metodën 2.5% 
ishte më e gjatë (98 ditë) se sa me metodën 5% (79 ditë). Kjo ndodh edhe për kohëzgjatjen e 
periudhës së para-pikut të polenit Grass (mesatarisht 28 ditë me metodën 2.5% dhe 18 ditë 
me metodën 5%) dhe kohëzgjatjen e periudhës së pas-pikut të polenit Grass (mesatarisht 33 
ditë me metodën 2.5% dhe 27 ditë me metodën 5%), por jo për kohëzgjatjen e periudhës së 
pikut, e cila ishte e njëjtë me të dy metodat (mesatarisht 33 ditë). Tabelat tregojnë edhe se 
sasia e përgjithshme e polenit Grass gjatë sezonit për çdo vit shfaqi përqendrime më të larta 
në vitin 1996 me 2404 kokrra poleni dhe atë më të ulët në vitin 1995 me 1262 kokrra poleni.

Tabela 4.8 Statistikat e sezonit të polenit Grass: kohëzgjatja e sezonit dhe kohëzgjatja e 
periudha para-pik, pik dhe pas-pikut, sasia e polenit Grass në sezon ( Metoda 5%)
Viti Kohëzgjatj

a e sezonit 
(Ditë)

Kohëzgjatja e 
periudhës 
para-pik (Ditë) 

Kohëzgjatja e 
periudhës pik 
(Ditë)

Kohëzgjatja e 
periudhës 
pas-pik (Ditë)

Sasia e përgjith-
shme e polenit në 
sezon 

1995 79 25 34 20 1262
1996 67 10 27 30 2404
1998 84 14 31 39 1574
2002 84 23 40 21 1520
Mesat 79 18 33 27 1690

Në tabelën e Shtojcës B1 paraqiten korrelacionet ndërmjet karakteristikave të sezonit 
të polenit Grass me metodën 5% dhe ndryshoreve meteorologjike. Nga ajo shohim se janë 
arritur rezultate të rëndësishme të korrelacioneve ndërmjet temperaturës maksimale dhe 
minimale në ditët 41-90 (dy muaj përpara sezonit të polenit) dhe fillimit të sezonit të polenit 
Grass. Të gjitha korrelacionet janë negative. Kjo do të thotë se në qoftë se temperatura është 
më e lartë, sezoni i polenit tenton të nisë më herët dhe e kundërta, në qoftë se temperatura 
është më e ulët, sezoni i polenit tenton të nisë më vonë. Koeficientin më të lartë të
korrelacionit, që u gjet dhe që u përdor më pas për regresin linear për të parashikuar ditën e 
fillimit të sezonit të polenit Grass, e kishte ndryshorja temperatura maksimale në ditët 61–70 
nga 1 Janari. Koeficienti i korrelacionit për këtë ndryshore ishte -0.999** (korrelacioni është 
me rëndësi të dyanshme në nivelin 0.01). Nga korrelacionet vihet re edhe se temperatura 
minimale në periudhën në ditët 1–40 ka një korrelacion pozitiv me fillimin e sezonit të
polenit. Në këtë rast kur temperatura minimale është më e lartë, dita e fillimit është më e
vonët. E kundërta ndodh në qoftë se temperatura minimale është më e ulët. Korrelacionet 
sinjifikante ndërmjet ndryshoreve të temperaturës (temperaturës maksimale dhe temperaturës
minimale) nga dita 40 në ditën 90 prej 1 Janarit dhe ditës së fillimit të polenit Grass tregojnë
se temperatura në këtë periudhë është e rëndësishme për fillimin e sezonit të polenit. Në 
përgjithësi, pranohet se temperatura ndikon mbi shumë aspekte të zhvillimit të bimëve dhe ky 
ndikim ka një rëndësi të madhe edhe në përcaktimin e kohës së lulëzimit. Disa punime të 
mëparshme (Frenguelli et al., 1991; Emberlin et al., 1994) kanë treguar se temperaturat më të
larta e përshpejtojnë procesin e pjekjes së luleve dhe rrjedhimit, dita e fillimit të sezonit të
polenit do të jetë më e hershme. 

Duket se në rastin e ditës së përfundimit të sezonit të polenit Grass ndryshorja 
meteorologjike më e rëndësishme është ajo e reshjeve. Ndryshorja që korrelonte më mirë me 
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ditën e përfundimit të sezonit të polenit Grass ishte ndryshorja reshjet në ditët 11–20 me 
koeficientin më të lartë të korrelacionit me vlerë 0.991* (korrelacioni është i rëndësishëm në
nivelin e dyanshëm 0.05). Gjithashtu nga korrelacionet e vëzhguara duket se reshjet në ditët 
10–40 prej 1 Janari dhe reshjet në ditët nga 91–120 janë të rëndësishme në ndikimin e ditës së 
përfundimit të sezonit të polenit Grass. Korrelacioni pozitiv ndërmjet reshjeve dhe ditës së 
përfundimit tregon se më të bollshme të jenë reshje në dimër (ditët 10–40) aq më i vonët do të 
jetë përfundimi i i sezonit të polenit dhe e kundërta, sa më pak reshje të bien në dimër aq më 
shpejt do të mbarojë sezoni i polenit Grass. Edhe ndryshoret e temperaturës (minimale dhe 
maksimale) kanë një korrelacion negativ me ditën e përfundimit të sezonit të polenit Grass. 
  Ndërmjet kohëzgjatjes së sezonit të polenit dhe ndryshoreve meteorologjike u gjetën
korrelacione pozitive. Temperatura (maksimale dhe minimale) duket se përbën faktorin
kryesor në përcaktimin e kohëzgjatjes së sezonit të polenit Grass veçanërisht temperaturat 
ndërmjet ditëve 30–70 (Shkurt-Prill). Kjo do të thotë se sa më të larta të jenë temperaturat 
(minimale dhe maksimale) aq më i zgjatur do të jetë sezoni i polenit. Koeficientin më të lartë
të korrelacionit, i cili u përdor për të parashikuar kohëzgjatjen e sezonit të polenit Grass, e 
kishte ndryshorja e temperaturës maksimale në ditët 41–50 me vlerën prej 0.996** 
(korrelacioni është me rëndësi të dyanshme në nivelin 0.01). 

Korrelacionet e Pearson-it ndërmjet ashpërsisë së polenit Grass dhe ndryshoreve
meteorologjike tregojnë se vetëm një ndryshore është e rëndësishme. Ajo është reshjet në 
ditët 121-160 (mesi i sezonit të polenit Grass) prej 1 Janari, e cila ka një korrelacioni negativ 
të rëndësishëm (-0.990*) me ashpërsinë e sezonit të polenit Grass. Kjo do të thotë se sa më 
shumë reshje të bien gjatë ditëve të periudhës nga 121-160 aq më vogël do të jetë sasia e 
poleneve që do të regjistrohet në tërësi në pajisje. 

4.4.3 Analiza e sezonit të polenit Urticaceae
Edhe për polenin Urticaceae u vendos që të përdoren më shumë metoda. Së pari, për 
përcaktimin e sezonit kryesor të polenit u përdorën tre metoda: metoda “Prag 30”, metoda 
2.5% dhe metoda e 5%. 

Me metodën “Pragu 30”, dita e fillimit dhe e përfundimit të sezonit të polenit Grass 
përcaktohen si dita e parë dhe e fundit kur sasia e polenit është më e madhe se ose e barabartë 
me 30 kokrra polen/m3 (Sanchez-Mesa, et al., 2003).

Për të hetuar dallimet kohore për të gjitha sezonet e polenit Urticaceae u shikuan 
grafikët e sjelljes së lakores së variacionit sezonal të polenit, nga të cilët u vu re se sezoni 
ndryshonte sipas tri periudhave: para-pikut, të pikut dhe pas-pikut. Prandaj u vendos që 
sezoni i polenit Urticaceae, ashtu si dhe sezoni i polenit Grass, të ndahej në këto tri periudha: 
para-pikut, të pikut dhe pas-pikut. Periudha e para-pikut u përcaktua si periudha që nis nga 
dita e fillimit të sezonit të polenit deri në ditën kur fillon periudha kur është regjistruar piku. 

Periudha e pikut u përcaktua si periudha që nis nga dita e fillimit të periudhës së pikut 
deri kur arrihet 80% e vlerave akumulative. Periudha e pas-pikut u përcaktuar si periudha që 
nis nga dita kur është arritur 80% e vlerave akumulative deri në ditën kur përfundon sezoni i 
polenit (me metodën e përshtatshme të zgjedhur) (Figura A.5 a – d, Shtojca A).

Me metodën “Pragu 30”, ashtu si në rastin e polenit Grass, nuk ishte e mundur të 
bëhej ndarja e sezonit të polenit Urticaceae në tri periudha, pasi në shumicën e viteve 
përfundimi i sezonit të polenit Urticaceae me metodën “Pragu 30” ndodhte përpara se të 
arrihej 80% e vlerave akumulative, e cila si një shifër arbitrare që paraqet fundin e periudhës 
së pikut brenda lakores sigmoidale. Për këtë arsye si dhe për shkak të përqendrime të ulëta të 
polenit të familjes Urticaceae vendosëm të përjashtonim metodën “Pragu 30” dhe zgjodhëm 
të përdornim metodat 2.5% dhe 5% për përcaktimin e ditës së fillimit/përfundimit të sezonit 
të polenit Urticaceae. Më pas, për ndërtimin e modeleve të parashikimit të përditshme, 
përdorëm vetëm metodën 5%. Dita e fillimit të sezonit u përcaktuan përkatësisht si 2.5% dhe 
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5% të totalit akumulativ sezonal dhe dita e përfundimit të sezonit u përcaktuan përkatësisht 
në nivelin 97.5% dhe 95% (Pathirane, 1975; Trigo et al., 1996; Nilsson and Persson, 1981). 
Nga lakorja vjetore janë eliminuar përkatësisht 2.5% dhe 5% të vlerave të fillimit dhe fundit 
për të shmangur bishtin e gjatë. 

Në fillim u vendos të pranohej metoda e propozuar nga Pathirane (Pathirane 1975), ku 
përqindjet akumulative e polenit ditor janë paraqitur grafikisht dhe periudha kryesore e 
shpërndarjes së polen shtrihet ndërmjet infleksioneve të lakores sigmoidale (Figura A.6 a – d, 
Shtojca A). Kjo metodë ka rezultuar e përshtatshme për të parashikuar fillimin e periudhës së 
pikut të shpërndarjes së polenit por mjaft subjektive kur përdoret për të parashikuar fundin e 
kësaj periudhe. Për këtë arsye, u vendos të përdorej metoda 80% si një shifër arbitrare që 
paraqet fundin e periudhës së pikut brenda lakores sigmoidale. 

Tabela 4.9 a, b tregon sezonin e polenit Urticaceae të përcaktuar nga dy metodat 
(metoda 2.5% dhe 5%). Me metodën 2.5%, sezoni i polenit Urticaceae fillon më herët 
(mesatarisht në 18/05), se sa me metodën 5% (mesatarisht në 25/05). Duhet të theksojmë se 
sezoni i polenit Urticaceae nis zakonisht pas javës së dytë të muajit Maj. Përjashtim ishin 
fillimet e periudhës së pikut të polenit Urticaceae që me metodën 5%, ndodhi në ditën e 152 
(01/06) ishte më i hershëm se fillimi i sezonit me metodën 2.5%, që ndodhi në ditën e 161 
(mesatarisht në 10/06). 

Tabela 4.9 (a-b). Ditët e fillimit dhe përfundimit të sezonit të polenit Urticaceae me metoda 
të ndryshme, duke përfshirë fillimin dhe përfundimin e periudhës së pikut të polenit të
shpërndarë

a) Metoda 2.5%
Viti Fillimi i sezonit 

(Metoda 2.5%)
Fillimi i periudhës 
pik Pathirane (1975)

Fundi i periudhës 
pik (Metoda 80%)

Fundi i sezonit 
(Metoda 97.5%)

Data Dita Data Dita Date Data Data Dita
1995 13/5 133 09/6 160 23/8 235 16/10 290
1996 23/5 143 18/6 169 31/8 243 09/10 283
1998 14/5 134 05/6 156 19/9 262 01/11 305
2002 21/5 141 08/6 159 26/9 269 03/11 307
Mesat 18/5 138 08/6 161 09/9 252 22/11 296

b) Metoda 5%
Viti Fillimi i sezonit 

(Metoda 5%)
Fillimi i
periudhës pik
Pathirane (1975)

Fundi i periudhës 
pik
Metoda 80% 

Fundi i sezonit 
(Metoda 95%)

Data Dita Data Dita Data Dita Data Dita
1995 28/5 148 31/5 151 26/8 238 28/09 271
1996 24/5 144 07/6 158 30/8 242 01/10 274
1998 21/5 141 25/5 145 14/9 257 24/10 297
2002 26/5 146 03/6 154 29/9 269 28/10 301
Mesat 25/5 145 01/6 152 09/9 252 13/10 286

Tabelat 4.10 dhe 4.11 tregojnë kohëzgjatjen e sezonit të polenit Urticaceae në ditë, 
kohëzgjatjen e periudhës para-pik, pik dhe pas pikut të lëshimit të polenit Urticaceae si dhe 
sasinë e përgjithshme të polenit në çdo sezon. 

Kohëzgjatja mesatare e sezonit të polenit Urticaceae ishte më e gjatë me metodën 
2.5% (mesatarisht 159 ditë) se sa me metodën 5% (mesatarisht 141 ditë). Ka dallime të 
mëdha në kohëzgjatjen e periudhës së para-pikut me atë më të gjatë me metodën 2.5% 
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(mesatarisht 23 ditë) dhe më të shkurtër e me metodën 5% (mesatarisht 7 ditë). Kohëzgjatjet 
mesatare të periudhës së pikut kishin gjithashtu dallime të mëdha (mesatarisht 91 ditë për 
metodën 2.5% dhe 100 ditë për metodën 5%). Edhe diferenca në kohëzgjatjet e periudhës 
pas-pikut ishte 10 ditë me atë më të gjatë me metodën 2.5% (mesatarisht 44 ditë) dhe atë më 
të shkurtër me metodën 5% (mesatarisht 34 ditë). 

Sasia mesatare vjetore e polenit Urticaceae është 1210 kokrra polen për katër vitet me 
përqendrimet më të larta të polenit të regjistruara në vitin 1995 (1657 kokrra polen) dhe më të 
ulëta në vitin 1998 (740 kokrra polen).

Tabela 4.10 Statistikat e sezonit të polenit Urticaceae: Kohëzgjatja e sezonit dhe kohëzgjatja
e periudhës para-pik, pik dhe pas-pik, sasia e përgjithshme e polenit në sezon (Metoda 2.5%)
Viti Kohëzgjatj

a e sezonit 
(Ditë)

Kohëzgjatja e 
periudhës 
para-pik (Ditë)

Kohëzgjatja e 
periudhës pik 
(Ditë)

Kohëzgjatja e 
periudhës 
pas-pik (Ditë) 

Sasia e përgjith-
shme e polenit në
sezon

1995 157 27 75 55 1657
1996 140 26 74 40 1637
1998 171 22 106 43 740
2002 166 18 110 38 804
Mesat 159 23 91 44 1210

Tabela 4.11 Statistikat e sezonit të polenit Urticaceae: Kohëzgjatja e sezonit dhe kohëzgjatja
e periudhës para-pik, pik dhe pas-pik, sasia e përgjithshme e polenit në sezon (Metoda 5 %)
Viti Kohëzgjatja 

e sezonit 
(Ditë)

Kohëzgjatja e 
periudhës 
para-pik (Ditë)

Kohëzgjatja e 
periudhës pik 
(Ditë)

Kohëzgjatja e 
periudhës 
pas-pik (Ditë) 

Sasia e përgjith-
shme e polenit
në sezon

1995 123 3 87 33 1657
1996 130 14 84 32 1637
1998 156 4 112 40 740
2002 155 8 115 32 804
Mesat 141 7 100 34 1210

Në tabelën e Shtojcës B2 paraqiten korrelacionet ndërmjet ditës së fillimit dhe të 
përfundimit të sezonit të polenit Urticaceae, me metodën 5%, dhe ndryshoreve 
meteorologjike. Nga korrelacionet ndërmjet ndryshoreve meteorologjike dhe ditës së fillimit 
të sezonit të polenit Urticaceae shohim se ndryshorja më e mirë për të parashikuar ditën e 
fillimit të sezonit të polenit Urticaceae ishte mesatarja e temperaturave maksimale në ditët 1-
30 prej 1 Janarit. Koeficienti i korrelacionit për këtë ndryshore ishte 0.997** (me rëndësi të 
dyanshme në nivelin 0.01), e cila u përdor më vonë në regresin linear për të parashikuar ditën 
e fillimit të sezonit të polenit Urticaceae. 

Edhe reshjet në ditët 1-40 prej 1 Janarit kanë një korrelacion të rëndësishëm negativ 
me fillimin e sezonit të polenit Urticaceae. Korrelacion i njëjtë i rëndësishëm u gjet edhe me 
reshjet e akumuluara në ditët 1-40 prej 1 Janarit. Kjo mund të interpretohet si një efekt në të 
cilin sa më shumë reshje të bien gjatë muajit Janar dhe dhjetë ditëve të para të muajit Shkurt 
aq më i hershëm do të jetë fillimi i sezonit të polenit Urticaceae. Faktorët që ndikojnë në 
sezonin e polenit Urticaceae janë përshkuar nga shumë autorë (D’Amato et al., 1992, 
Gioulekas et al., 1991; Fornaciari et al., 1992). Dihet se thekët (pjalmoret) e Parietaria-s 
hapen gjatë motit të favorshëm, veçanërisht kur është mot i ngrohtë dhe i thatë. Ato tentojnë
të hapen gjatë orëve të ditës, nga mëngjesi i hershëm (agimi) deri mbas dite vonë. Por në 
rastin e familjes Urticaceae, çlirimi i polenit përmban një mekanizëm eksploziv. Thekët e 
Urticaceae normalisht janë të kërrusur, por në kushte të përshtatshme të temperaturës dhe 
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lagështisë, ato ngrihen në pozicionin vertikal dhe lëshojnë grimcat e tyre të polenit. Çlirimi, 
transportimi dhe shpërndarja e polenit në ajër, janë të lidhura ngushtë me dukuritë 
atmosferike. Ka disa studime mbi ndikimin e parametrave meteorologjikë në përqendrimin e 
polenit të familjes Urticaceae por pak mbi karakteristikat e sezonit të polenit Urticaceae.
(Corden et al., 1991; Fornaciari et al., 1992; de la Guardia et al., 1998; Rizzi-Longo et al.,
2004; Nicoleta L., 2008; Ribeiro et al. 2008).

Ndryshorja që arriti koeficientin më të lartë të korrelacionit me ditën e përfundimit të 
sezonit të polenit Urticaceae ishte reshjet mesatare për ditët 91-120 prej 1 Janarit me vlerë 
-0.998**, me rëndësi të dyanshme në nivelin 0.01. Kjo ndryshore u përdor në regresin linear 
për të parashikuar ditën e përfundimit të sezonit të polenit Urticaceae. Vlera të mëdha të 
korrelacioneve negative u gjetën edhe ndërmjet reshjeve në ditët 41-80 prej 1 Janarit dhe 
ditës së përfundimit të sezonit të polenit Urticaceae. Në këtë rast sa më shumë reshje të bien 
gjatë kësaj periudhe aq më e hershme do të jetë dita e përfundimit të sezonit të polenit 
Urticaceae. Edhe temperatura maksimale e akumuluar për ditët 91-110, 91-100, 81-100 prej 1 
Janarit ka një korrelacion të të rëndësishëm pozitiv me ditën e përfundimit të sezonit të
polenit Urticaceae. U gjet se edhe temperatura minimale mesatare në ditët 11-50 prej 1 
Janarit ka korrelacion të rëndësishëm negative me ditën e përfundimit të sezonit të polenit 
Urticaceae.

Ndryshorja temperatura maksimale në ditët 91-110 prej 1 Janarit arriti koeficientin më
të lartë të korrelacionit (0.997*, me rëndësi të dyanshme në nivelin 0.05) me ashpërsinë e 
polenit Urticaceae. Kjo ndryshore u fut në regresin linear për të parashikuar ashpërsinë e 
polenit Urticaceae. Korrelacion i rëndësishëm pozitiv u gjet edhe ndërmjet reshjeve në ditët 
41-70 prej 1 Janarit dhe ashpërsisë së sezonit të polenit Urticaceae. Në këtë rast sa më të 
shumta të jenë reshjet gjatë periudhës ndërmjet meseve të muajve Shkurt dhe Mars aq më e 
madhe do të jetë sasia totale e polenit. Temperatura maksimale në ditët 81-100 ka një 
korrelacioni të rëndësishëm negativ me ashpërsinë e sezonit të polenit Urticaceae, që na 
tregon se sa më e lartë të jetë temperatura maksimale gjatë kësaj periudhe aq më e pakët është 
ashpërsia e sezonit të polenit Urticaceae dhe anasjellas. 

Ndryshorja reshjet total për ditët 61-90 nga 1 Janari ka koeficientin më të lartë të
korrelacionit (-0.998*) me kohëzgjatjen e sezonit të polenit Urticaceae. Koeficienti është 
negativ që do të thotë se sa më shumë reshje të bien gjatë ditëve 61-90 aq më i shkurtër është 
të jetë sezoni i polenit Urticaceae. Kjo ndryshore u përfshi në regresin linear për të 
parashikuar kohëzgjatjen e sezonit të polenit Urticaceae. Edhe reshjet në ditët 71-90 kanë një
korrelacion të rëndësishëm negative me kohëzgjatjen e sezonit të polenit Urticaceae. Në këtë 
rast sa më shumë reshje të bien gjatë ditëve 41-90 aq më e shkurtër do të jetë kohëzgjatja e 
sezonit të polenit Urticaceae. Temperatura maksimale akumulative në ditët 31-60 (Shkurt deri 
Mars) ka gjithashtu një korrelacion të rëndësishëm pozitiv me kohëzgjatjen e sezonit të
polenit Urticaceae. Në qoftë se temperaturat maksimale të akumuluara nga muaji Shkurti deri 
në muajin Mars janë më të larta, atëherë kohëzgjatja e sezonit të polenit Urticaceae do të jetë 
më e shkurtër. 
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KREU 5

MODELET PARASHIKUESE PËR KARAKTERISTIKAT KRYESORE TË 
SEZONIT TË POLENIT 

Disa nga karakteristikat kryesore të sezonit të polenit janë: dita e fillimit të sezonit, 
dita e përfundimit të sezonit, ashpërsia e sezonit, kohëzgjatja e sezonit, dita e fillimit 
të periudhës së pikut, dita e fillimit të sasisë pik, dita e përfundimit të periudhës së 
pikut. Për parashikimin e këtyre karakteristikave, që cilat luajnë një rol të rëndësishëm 
në trajtimin e pacienteve që vuajnë nga alergjitë, u përdor metoda e regresit linear për 
të tri tipet e poleneve në studim. 

5.1 MODELET PARASHIKUESE PËR KARAKTERISTIKAT KRYESORE 
TË SEZONIT TË POLENIT OLEA

Për të përcaktuar se cilat ishin parametrat e motit që jepnin shpjegimet më të mira të
karakteristikave kryesore të sezonit të polenit Olea në analizën e korrelacionit në 
kapitullin 4 u morën në shqyrtim një gamë e gjerë ndryshoresh meteorologjike, për
përfshirjen e mundshme në të regresin linear. Zgjedhja e këtyre ndryshoreve u bë pas 
konsultimit me studime të tjera të bëra nga autorë të ndryshëm (Alba et. al., 2000;
Galán et. al., 2001a; Bonofiglio et al., 2008; Oteros et al., 2013). Parametrat e 
përdorur në parashikimin e ditës së fillimit të sezonit të polenit Olea ishin
temperaturat mesatare/maksimale/minimale ditore dhe të akumuluara si mesatarja 
dhjetë ditëshe, njëzet ditëshe, tridhjetë ditëshe, dyzet ditëshe, pesëdhjetë ditëshe; 
reshjet ditore të përgjithshme si reshjet mesatare dhe të akumuluara dhjetë ditëshe, 
njëzet ditëshe, tridhjetë ditëshe, dyzet ditëshe, pesëdhjetë ditëshe etj. Në model u 
përfshinë ndryshoret që dhanë korrelacionin më të lartë. Meqë madhësia e mostrës 
është shumë e vogël për ndërtimin e modeleve për karakteristikat kryesore të sezonit
të polenit Olea u zgjodh të përdorej regresi i thjeshtë linear. Për përcaktimin e ditës së 
fillimit dhe të përfundimit të sezonit të polenit Olea u vendos të përdorej metoda 1
(Garcia-Mozo et al., 1999). Gjatësia e sezonit të polenit Olea u konsiderua e barabartë 
me numrin e ditëve ndërmjet ditës së të fillimit dhe përfundimit të sezonit të polenit 
Olea, ndërsa ashpërsia karakterizohet nga sasia totale vjetore e polenit Olea. Dita e 
fillimit të sasisë pik është dita kur regjistrohet sasia më e lartë e polenit dhe dita e 
përfundimit të sasisë pik u konsiderua dita kur arrihet sasia ekuivalent me 80% e
vlerave të akumuluara. Dita e fillimit të periudhës së pikut u përcaktua duke përdorur 
metodën Pathirane (Pathirane, 1975), në të cilën përqindjet akumulative të sasive 
ditore të polenit u vizatuan grafikisht dhe periudha kryesore e lëshimit të polenit 
ndodhet ndërmjet infleksioneve të lakores.

5.1.1 Dita e fillimit të sezonit të polenit Olea 
Sezoni i polenit Olea për vitet e studimit ka nisur zakonisht në mes të muajit Maj.
Sezoni i polenit Olea në Tiranë karakterizohet nga një periudhë e shkurtër, jo më 
shumë se 45 ditë, por me praninë e lartë të poleneve në ajër. Amplituda e ditëve të 
fillimit të sezonit gjatë viteve të studimeve ishte 16 ditë. Dita më e hershme e fillimit
u regjistrua në vitin 2002 (dita 129) dhe dita më e vonët u regjistrua në vitin 1996 
(dita 145). Pranvera e vitit 1996 u karakterizua nga një mesatare më e ulët e
temperaturës maksimale në Shkurt dhe Mars përkatësisht 12 ° C dhe 13 ° C, në 
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krahasim me vitet e tjera të studimit ç’ka shpjegon fillimin më të vonët të sezonit të 
polenit Olea të vërejtur në këtë vit. Duket se temperatura maksimale ka një ndikim të 
dukshëm mbi karakteristikat kryesore të sezonit polen në mënyrë domethënëse për 
polenin Olea. Në vitin 2002, temperatura mesatare në Shkurt dhe Mars ishte më e 
lartë krahasuar me vitet e tjera, që shpjegon fillimin më të hershëm të sezonit të 
polenit Olea në këtë vit (përkatësisht 16ο C dhe 18ο C në Shkurt dhe Mars).

Për të përcaktuar se cilat ndryshore të mjedisit kishin ndikimin më të madh në
sasinë e polenit Olea fillimisht u ndërtua një model duke përdorur korrelacion
Pearson. Më pas ky model u përdor për të parashikuar ditën e fillimit të sezonit të 
polenit Olea duke përdorur modelin e regresit të thjeshtë linear. Duhet thënë se
ndryshorja akumulative 20 ditëshe që dha nivelin më të lartë të shpjegimit në këtë rast
ishte temperatura maksimale në ditët 51-70 nga 1 Janari. Këto rezultate treguan në 
mënyrë të qartë marrëdhënien ndërmjet ditës së fillimit të sezonit të polenit Olea dhe
temperaturës maksimale të regjistruar gjatë muajve para periudhës së lulëzimit, gjë që 
përputhet me studimet e kryera nga autorë të ndryshëm (si Alba et al., 1998, 
Frenguelli et al., 1989; Fornaciari et al., 1998). Temperaturave maksimale mesatare 
(Tmax) për ditët 51-70 duke filluar nga 1 Janar (19/02 - 11/03) ishte ndërmjet 13 
ndryshoreve të zgjedhura që dhanë shpjegimin më të mirë të ditës së fillimit të
sezonit. Koeficienti i korrelacionit ishte -0.999** dhe me rëndësi në nivelin 0.01 (i
dyanshëm) (Shtojca C1). Korrelacionet negative të përftuara tregojnë se sa më e lartë
të jetë temperatura mesatare aq më i hershëm është fillimi i sezonit të polenit. Prandaj
për të parashikuar ditën e fillimit të sezonit të polenit Olea në regresin e thjeshtë linear
u përdor ndryshorja Tmax për ditët 51-70.

Ekuacioni i regresit të thjeshtë linear është 

Dita e fillimit të polenit Olea = 166.376 - (1.960 ´ Tmax në ditët 51-70)

Modeli arriti të shpjegojë 99.7% të variancës së ditës së fillimit të sezonit të polenit
Olea, duke pasur R2 e rregulluar = 0.996 (Shtojca C1).

Ky model arriti ta parashikojë ditën e fillimit të sezonit të polenit Olea me
saktësi 99% dhe 85.8% përkatësisht për vitin 2003 dhe 2004 (Tabela 5.1). Gjithashtu
modeli parashikues mund të aplikohet me lehtësi pasi ndryshorja e kërkuar (Tmax mes
për ditët 51-70) mund të llogaritet me lehtësi para ditës së fillimit të sezonit të polenit 
Olea. Rezultati i arritur nga modeli është në pajtim të plotë me të njëjtat rezultate të 
autorëve të ndryshëm që temperatura afër fillimit të sezonit të polenit duket se është 
një ndryshore e rëndësishme në ndërtimin e modeleve për ditën e fillimit të sezonit të 
polenit Olea (Davies and Smith, 1973; Frenguelli et al., 1988; Frenguelli et al., 1989; 
Spieksma et al., 1989a].

Tabela 5.1 Saktësia e modelit që parashikon ditën e fillimit të sezonit të polenit Olea
(numri i ditëve nga 1 Janari)

Viti Dita e parashikuar e 
fillimit të sezonit

Dita reale e fillimit të 
sezonit

2003 135 134
2004 141 121

5.1.2 Dita e përfundimit të sezonit të polenit Olea
Për të parashikuar ditën e përfundimit të sezonit të polenit Olea u përdorën të njëjtat
ndryshore kryesore meteorologjike si më sipër. Metoda e përdorur u përshkrua më 
përpara në këtë kapitull. Përfundimi më i hershëm i sezonit të polenit Olea me 
metodën 1 ishte viti 2002 (dita 158) dhe përfundimi më i vonët i sezonit të polenit
Olea ishte viti 1995 (dita 185). Siç mund të pritej nga dita e fillimit të sezonit të 
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polenit, fillimi më i hershëm duhet të pasohet nga një përfundim më i hershëm dhe po 
kështu duhet të ndodhë edhe për fillimin më të vonët. Kjo është shpjeguar vetëm për
ditën e përfundimit më të hershëm të sezonit të polenit Olea (viti 2002), por jo për atë
më të vonët. Në vitin 1995, mesatarja e temperaturës maksimale në Prill ishte më e 
ulët (21.7ο C) në krahasim me vitet e tjera duke shpjeguar fillimin më të vonët të 
sezonit të polenit Olea për këtë vit. Amplituda më e madhe në ditën e përfundimit të 
sezonit të polenit Olea ndërmjet viteve 1995-2002 ishte 27 ditë. Duke përdorur
korrelacion Pearson, temperatura maksimale mesatare gjatë muajit Prill dha
shpjegimin më të mirë duke arritur një koeficient korrelacioni prej -0.998* (me 
rëndësi në nivelin 0.01, i 2-anshëm). Një korrelacion negativ jep shpjegimin se sa më
e lartë të jetë mesatarja e temperaturave maksimale në ditët 91-120 aq më herët ndodh 
nisja dhe përfundimi i sezonit të polenit Olea. Prandaj për të parashikuar ditën e 
përfundimit të sezonit të polenit Olea në regresin e thjeshtë linear u përdor ndryshorja 
mesatarja e temperaturave maksimale Tmax në ditët 91-120. Modeli arriti R2 = 0.997 *
dhe R2 e rregulluar = 0.995 (Shtojca C2).

Ekuacioni i regresit të thjeshtë linear është 
Dita e përfundimit të sezonit të polenit Olea =

= 366.201 - (10.823 ´ Tmax mesat në ditët 91-120)
Ky model arriti që ditën e përfundimit të sezonit të polenit Olea ta parashikojë me
saktësi 97.5% në vitin 2003, ndërsa për vitin 2004 saktësia ishte vetëm 78.2% (Tabela
5.2). Diferenca ndërmjet ditës së përfundimit të parashikuar të sezonit të polenit Olea
dhe ditës reale të përfundimit të tij ishte në rangun e 4 ditëve ndryshim në vitin 2003 
dhe 39 ditëve për vitin 2004.

Tabela 5.2 Saktësia e modelit që parashikon datën e përfundimit të sezonit të polenit 
Olea (numri i ditëve nga 1 Janari)

Viti Përfundimi e para-
shikuar i sezonit

Përfundimi real i
sezonit

2003 160 156
2004 140 179

5.1.3 Ashpërsia e sezonit të polenit Olea 
Për të parashikuar ashpërsinë e sezonit të polenit Olea u përdorën të njëjtat
kombinime kryesore të parametrave meteorologjike si për fillimin dhe përfundimin e
sezonit të polenit Olea. Duke përdorur kuadrin e analizës së korrelacionit ndryshorja
Tmin (temperatura minimale) dha shpjegimin më të mirë duke arritur një koeficient 
korrelacioni prej 0.997 me rëndësinë e 2-anshme në nivelin 0.05. Nga rezultatet
përftuara, del se Tmin në ditët 51-90 (19/02 – 31/03) ndikon më shumë në ashpërsinë e
sezonit të polenit Olea. Për të marrë modelin që parashikon ashpërsinë e sezonit të 
polenit Olea në regresin e thjeshtë linear u përfshi ndryshorja Tmin në ditët 51-90. 
Regresi i thjeshtë linear që u përdor për të parashikuar ashpërsinë e sezonit të polenit 
Olea arriti të shpjegojë 99.3% të variancës, duke pasur R2 e rregulluar = 0.990.

Tabela 5.3 Saktësia e modelit që parashikon ashpërsinë e sezonit të polenit Olea

Viti Ashpërsia e parashikuar Ashpërsia reale
2003 1093 1294
2004 2062 1249

Ekuacioni i regresit të thjeshtë linear është 
Ashpërsia e sezonit = 389.569 + (220.125 ´ Tmin mes në ditët 51-90)
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Ky model arriti që ashpërsinë e sezonit të polenit Olea ta parashikojë me saktësi
84.5% në vitin 2003 dhe me saktësinë prej vetëm 35% në vitin 2004 (Tabela 5.3).

5.1.4 Kohëzgjatja e sezonit të polenit Olea
Siç u veprua për të parashikuar ditën e fillimit, ditën e përfundimit dhe ashpërsinë e
sezonit të polenit Olea edhe për kohëzgjatjen e sezonit të polenit Olea u përdorën të 
njëjtat ndryshore kryesore meteorologjike. Të gjithë këto parametra meteorologjike u 
përdorën në analizën e korrelacionit dhe ndryshoret me koeficientin më të lartë të
korrelacionit u përdorën në regresin e thjeshtë linear. Për të përcaktuar ndryshoret më 
të përshtatshme që mund të përdoreshin u shqyrtuan periudha të ndryshme kohore
akumuluese (për shembull dhjetë, njëzet, tridhjetë, dyzet dhe pesëdhjetë ditëshe). U 
konstatua se temperatura minimale në ditët 51-90 (19/02 – 31/03) jepte shpjegimet më 
të mira me kohëzgjatjen e sezonit të polenit Olea. Ajo ishte e njëjta ndryshore që u 
përdor për të parashikuar ashpërsinë e sezonit të polenit Olea. Temperatura minimale
gjatë dhjetë ditëve të fundit të Shkurtit dhe gjatë Marsit shfaqi një korrelacion pozitiv 
me kohëzgjatjen e sezonit të polenit Olea. Sa më e lartë të jetë temperatura mesatare 
minimale në këtë periudhë, aq më e gjatë do të jetë kohëzgjatja e polenit Olea. 
Koeficienti i korrelacionit i përftuar ishte 0.977 me rëndësinë e 2-anshme të 
korrelacionit në nivelin 0.05. Duke përdorur regresin e thjeshtë linear ndryshorja
“mesatarja Tmin në ditët 51-90” arriti R² e rregulluar më të lartë = 0.933, duke 
shpjeguar 93.3% të variancës së kohëzgjatjes së sezonit.

Ekuacioni i regresit të thjeshtë linear është
Kohëzgjatja e sezonit të polenit Olea = 

= 21.237+ (3.554 ´ Tmin mesat në ditët 51-90)
Ky modeli arriti të parashikojë kohëzgjatjen e sezonit të polenit Olea me saktësi 55% 
në vitin 2003 dhe me saktësi 83% në vitin 2004 (Tabela 5.4). Ndryshimi ndërmjet
kohëzgjatjes së parashikuar dhe asaj reale të sezonit të polenit Olea ishte 10 ditë në të 
dy vitet, 2003 dhe 2004.

Tabela 5.4 Saktësia e modelit që parashikon kohëzgjatjen e sezonit të polenit Olea
(numri i ditëve nga 1 Janari)

Viti Kohëzgjatja e parashikuar Kohëzgjatja reale
2003 32 22
2004 48 58

5.1.5 Dita e fillimit të sasisë pik për sezonin e polenit Olea
Për të parashikuar ditën e sasisë pik për sezonin e polenit Olea u përdor i njëjtë
kombinim i ndryshoreve meteorologjike si për karakteristikat e tjera të kryesore të 
sezonit të polenit Olea.

Sasia pik e regjistruar në vitet 1995, 1996, 1998, 2003 ishte përkatësisht në
ditën 153, 149, 143 dhe 139. Pra, siç tregojnë të dhënat në studimin tonë vihet re ka
një tendencë që sasia pik të fillojë më herët dhe ndoshta kjo është e lidhur me
ndryshimet në kushtet e motit ndërmjet viteve. Të gjitha këto parametra u përdorën në 
analizën e korrelacionit dhe ndryshoret me koeficientin më të lartë të korrelacionit u 
përdorën në regresin e thjeshtë linear. Rezultoi se reshjet mesatare në 20 ditët e para të
Marsit kanë ndikuar në ditën e fillimit të sasisë pik. Analiza e korrelacionit shfaqi një 
korrelacion pozitiv me këtë ndryshore duke shpjeguar se sa më shumë reshje të bien 
në këtë periudhë (ditët 61-80) aq më vonë do të vëzhgohet fillimi i sasisë pik për Olea.
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Koeficienti i korrelacionit ishte 0.997 me rëndësinë e 2-anshme në nivelin 
0.01, duke arritur R² e rregulluar prej 0.991. Regresi linear arriti të shpjegojë 99.4% të 
variancës.

Ekuacioni i regresit të thjeshtë linear është
Fillimi i periudhës pik për polenin Olea = 

= 137.654 + (1.686 ´ reshje mesat në ditët 61-80)
Ky modeli arriti të ri parashikojë fillimin e sasisë pik të sezonit të polenit Olea të me
saktësi 98.6% në vitin 2003 dhe me saktësinë 96.6% në vitin 2004 (Tabela 5.5). 
Ndryshimi ndërmjet datës së parashikuar dhe datës reale të fillimit të periudhës pik
për polenin Olea ishte 2 ditë në vitin 2003 dhe 5 ditë në vitin 2004.

Tabela 5.5 Saktësia e modelit që parashikon ditën e fillimit të sasisë pik për polenin 
Olea (numri i ditëve nga 1 janari)

Viti Dita e fillimit e parashikuar Dita e fillimit real
2003 139 141
2004 146 151

5.2 MODELET PARASHIKUESE PËR KARAKTERISTIKAT KRYESORE 
TË SEZONIT TË POLENIT GRASS 

Për të përcaktuar se cilat ishin parametrat e motit që jepnin shpjegimet më të mira të
karakteristikave kryesore të sezonit të polenit grass në analizën e korrelacionit në 
kapitullin 4 u morën në shqyrtim një gamë e gjerë ndryshoresh meteorologjike, për
përfshirjen e mundshme në të regresin linear. Zgjedhja e këtyre ndryshoreve u bë pas 
konsultimit me studimet e tjera të bërë nga autorë të ndryshëm në këtë drejtim 
(Fernández-González et al., 1999, Sanchez-Mesa et al., 2002, Borycka. K., Kasprzyk 
I., 2014; Puc. M., 2011).

Për këtej polen ndoqëm të njëjtën metodologji si dhe në rastin e polenit Olea, 
në lidhje me ndryshoret e pavarura. Duke përdorur analizën e korrelacionit u mat 
fortësinë dhe drejtimi i marrëdhënies lineare ndërmjet dy ndryshoreve. Pas kësaj, u 
përdor regresi i thjeshtë linear për të hetuar marrëdhënien ndërmjet ndryshoreve të 
mjedisit dhe datës së fillimit, ashpërsisë dhe datës së mbarimit të sezonit të polenit për 
vitet e studimit. Ndryshoret që dhanë korrelacionin më të lartë u përfshinë në modelin 
e regresit. Për ditën e fillimit dhe të përfundimit të sezonit të polenit Grass u përdor 
metoda 5% dhe për ditën e përfundimi metoda 95% (Pathirane, 1975; Trigo et al., 
1996). Për të shmangur bishtat e zgjatura u largua 5% nga fillimi dhe fundi i lakores 
vjetore. Megjithëse për përcaktimin e ditës së fillimit u përdorën kritere të ndryshme, 
metoda 5% u zgjodh për shkak të përqendrimeve relativisht të ulëta të poleneve grass 
në atmosferë. Kohëzgjatja e sezonit të polenit Grass u konsiderua sa numri i ditëve 
ndërmjet ditës së fillimit dhe ditës së mbarimit të sezonit të polenit Grass ndërsa 
ashpërsia e sezonit karakterizohet nga numri total vjetor i polenit Grass.

Dita e fillimit të periudhës së pikut u përcaktua sipas Pathirane, (Pathirane, 
1975). Dita e përfundimit të periudhës së pikut u përcaktua kur u regjistrua 80% e 
lëshimit të polenit Grass (Smith and Emberlin, 2005). Dita e vlerës pik u konsiderua 
dita kur në ajër u regjistrua përqendrimi maksimal i polenit Grass.

5.2.1 Dita e fillimit të sezonit të polenit Grass
Sezoni i polenit Grass në Tiranë për vitet e studimit zakonisht nisi në fillim të muajit 
Maj. Amplituda e diferencës së fillimeve të sezonit të polenit Grass me metodën 5% 
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ishte 20 ditë. Dita më e hershme e fillimit u regjistrua në 2002 (dita 113). Duke
shikuar karakteristikat e motit për këtë vit, u vu re se mesataret e temperaturave 
maksimale për muajt Shkurt, Mars dhe Prill ishin përkatësisht 16.1° C, 18.3° C dhe 
19.3° C që ishin më e larta në krahasim me të njëjtat mesatare të muajve të viteve të 
tjera. Viti 2002 ishte edhe viti kur në këto muaj u regjistruan reshje në sasi shumë të 
pakta. 

Dita më e vonët e fillimit të sezonit të polenit Grass u regjistrua në 1996 në 
ditën 133 nga 1 Janari i vitit. Siç është përmendur më parë, pranvera e vitit 1996 u 
karakterizua nga një temperaturë maksimale mesatare më e ulët në muajt Shkurt dhe 
Mars përkatësisht me 12° C dhe 13° C në krahasim me vitet e tjera të studimit, e cila 
shpjegon nisjen më me vonesë të sezonit të polenit Grass që u vërejt në këtë vit dhe 
kjo përkon edhe me ditën më të vonët të fillimit për sezonin e polenit Olea. Rezulton 
se temperatura maksimale ka një ndikim të dukshëm mbi karakteristikat kryesore të
sezonit të polenit në mënyrë domethënëse për të dy polenet Olea dhe Grass.

Së pari u krijua një model duke përdorur analizën e korrelacionit Pearson për 
të përcaktuar se cilat ndryshore të mjedisit kishin ndikimin më të rëndësishëm në 
sasinë e polenit Grass (Tabela 4.7). Pastaj me këtë model u bënë përpjekje për të 
parashikuar ditën e fillimit të sezonit të polenit grass duke përdorur modelin e regresi 
të thjeshtë linear. Duhet të themi se ndryshoret 10 ditore dhanë nivelin më të lartë të 
shpjegimit. Temperaturave maksimale mesatare (Tmax) në ditët 61-70 nga 1 Janari (2-
12 Mars) ishte ndërmjet 13 ndryshoreve të zgjedhura, e cila dha shpjegimin më të 
mirë për ditën e fillimit të sezonit të polenit Grass. Koeficienti i korrelacionit ishte -
0.99**, që do të thotë se sa më e lartë të jetë Tmax mesatare aq më herët fillon sezoni i 
polenit. Prandaj për të parashikuar fillimit e sezonit të polenit Grass në regresin e 
thjeshtë linear u fut ndryshorja Tmax mes në ditët 61-70.

Modeli i regresit linear arriti të shpjegojë 98.4% të variancës, duke pasur R2 e 
rregulluar = 0.976. Ekuacioni i regresit të thjeshtë linear është

Dita e fillimit të polenit Grass = 152.632 - (1.956 ´ mes Tmax në ditët 61-70)
Modeli arriti mundëson të parashikojë ditën e fillimit të sezonit të polenit Grass me 
saktësi 98% në 2003 dhe me saktësi 84% në 2004 kur u përdor metoda 5%.

Ky model parashikues mund të aplikohet me lehtësi në Tiranë pasi ndryshorja 
meteorologjike e kërkuar (mesatarja Tmax në ditët 61-70 nga 1 Janari) mund të 
përftohet me lehtësi përpara fillimit të sezonit të polenit Grass. Rezultati i arritur nga 
modeli për të parashikuar fillimin e sezonit të polenit Grass përputhet me të njëjtat 
punime të autorëve të ndryshëm që kanë arritur në përfundimin se temperatura afër 
fillimit të sezonit të polenit është përcaktuese në ndërtimin e modeleve për fillimin e 
sezonit të polenit Grass (Frenguelli et al., 1989, Piotrowska K., 2006).

Tabela 5.6 Saktësia e modelit që parashikon datën e fillimit të sezonit të polenit Grass
(nr i ditëve nga 1 Janari)

Viti Fillimi i parashikuar Fillimi real
2003 121 124
2004 131 113

5.2.2 Dita e përfundimit të sezonit të polenit Grass 
Për të parashikuar ditën e përfundimit të sezonit të polenit Grass u përdorën të njëjtat 
ndryshore kryesore meteorologjike si më sipër (Tabela 4.6). Dita e përfundimit u 
zgjodhën sipas metodës 95%. Metoda e përdorur u përshkruar më përpara në këtë 
kapitull.
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Përfundimi më i hershëm i sezonit të polenit Grass me metodën 95% ishte në 
vitin 1996 dhe përfundimi më i vonët i sezonit të polenit Grass ishte në vitin 1998. Siç 
do të përshkruhet më poshtë, rezultoi që koeficienti i korrelacionit Pearson që shfaqi
një korrelacion pozitiv (R = 0.990*) ishte ndryshorja e reshjeve mesatare në ditët 11-
20, që do të thotë se sa më shumë reshjeve të ketë aq më i gjatë do të jetë sezoni i 
polenit Grass dhe anasjellas. Kjo ndryshore u përdor në modelin e regresit linear. Ky 
model arriti të shpjegojë 98* % të variancës, duke pasur R2 e rregulluar = 0.970 
(Shtojca I2). Ekuacioni i regresit të thjeshtë linear është:

Dita e përfundimit të sezonit të polenit Grass =
= 195.972+ (0.779 ´ mesat reshje në ditët 11-20)

Modeli arriti të parashikojë ditën e përfundimit të sezonit të polenit Grass me saktësi 
87% për vitin 2003 dhe 89% për vitin 2004, kur përdoret metoda 95%. Dallimi 
ndërmjet ditës së parashikuar dhe ditës reale për përfundimin e sezonit te polenit 
Grass ishte me diferencë prej 22 ditësh.

Tabela 5.7 Saktësia e modelit që parashikon datën e përfundimit të sezonit të polenit 
Grass (nr i ditëve nga 1 Janari)

Viti Përfundimi i parashikuar Përfundimi real
2003 197 174
2004 198 223

5.2.3 Ashpërsia e sezonit të polenit Grass 
Për të parashikuar ashpërsinë e sezonit të polenit Grass u përdorën të njëjtat
kombinime të parametrave meteorologjike si për fillimin dhe përfundimin e sezonit të 
polenit Grass. Duke përdorur analizën e korrelacionit vetëm një parametër 
meteorologjik ishte i rëndësishëm (reshjet mesatare në ditët 121-160). Koeficienti i 
korrelacionit të Pearson-it ishte R = 0.964*, që do të thotë se më shumë reshje të bien 
në ditët 120-160 aq më e madhe do të jetë sasia e polenit Grass në atmosferë. Duket se 
reshjet mesatarja në muajin Maj do ndikojnë në ashpërsinë e sezonit të polenit Grass
që përkon me studimet e tjera).

Në këtë mënyrë ndryshorja reshjet mesatare në ditët 121-160 u fut në 
ekuacionin e regresit linear për të parashikuar ashpërsinë e sezonit të polenit Grass. 
Ky ekuacion, i cili arriti të shpjegojë 82% të variancës, duke pasur R2 e rregulluar = 
0.970) është

Ashpërsia e sezonit të polenit Grass = 
= 3529.228-(464.073 ´ mesat reshje në ditët 121-160)

Ky modeli e parashikoi ashpërsinë e sezonit të polenit Grass me saktësi 78% për vitin 
2003 dhe me saktësi 65% për vitin 2004 (Tabela 5.8).

Tabela 5.8 Saktësia e modelit që parashikon ashpërsinë e sezonit të polenit Grass
(nr i ditëve nga 1 Janari)

Viti Ashpërsia e parashikuar Ashpërsia reale
2003 3065 2511
2004 2009 1487

5.2.4 Kohëzgjatja e sezonit të polenit Grass
Për të parashikuar kohëzgjatjen e sezonit të polenit Grass u përdorën të njëjtat 
ndryshore kryesore meteorologjike si për fillimin, përfundimin dhe ashpërsinë e 
sezonit të polenit Grass.
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Të gjitha këto parametra meteorologjike u përdorën në analizën e korrelacionit 
dhe ndryshorja me koeficientin më të lartë të korrelacionit u përdor në regresin e 
thjeshtë linear (Tabela 4.7). Rezultoi se temperatura maksimale në dhjetë ditët e para 
të Shkurtit ndikonte më shumë në kohëzgjatjen e sezonit të polenit Grass. Sa më e 
lartë të jetë temperatura mesatare në këtë periudhë aq më i gjatë do të jetë sezoni i 
polenit Grass. Duke përdorur të dhënat e viteve të studimevetë studimit duhet të vëmë 
në dukje se sezoni më i shkurtër i polenit Grass ishte në vitin 1996 (63 ditë) dhe më i 
gjati ishte në vitin 2002 (84). Viti 1996, ishte viti kur fillimi i sezonit të polenit Grass 
ishte më i vonuar në krahasim me vitin 2002, kur fillimi i sezonit të polenit Grass 
ishte më i hershmi ndër vitet e studimit tonë.

Duke përdorur regresin e thjeshtë linear ndryshorja mesatarja Tmax në ditët 41-
50 arriti R2 e rregulluar më të lartë = 0.996 dhe arrit të shpjegojë 77% të variancës.
Ekuacioni i regresit të thjeshtë linear është

Kohëzgjatja e sezonit të polenit Grass = 

= 18.832+ (3.806 ´ mesat Tmax në ditët 41-50)

Ky model arriti të parashikojë kohëzgjatjen e sezonit të polenit Grass me saktësi 77% 
për vitin 2003 dhe me saktësi 48% për vitin 2004.

Tabela 5.9 Saktësia e modelit që parashikon kohëzgjatjen e sezonit të polenit Grass
(nr i ditëve nga 1 Janari)

Viti Kohëzgjatja e parashi-
kuar

Kohëzgjatja reale

2003 56 73
2004 53 110

5.2.5 Dita e fillimi të periudhës së pikut për sezonin e polenit Grass
Për të parashikuar ditën e fillimit të periudhës së pikut për sezonin e polenit Grass u 
përdor i njëjti kombinim i ndryshoreve meteorologjike si për karakteristikat e tjera të 
sezonit kryesor të polenit Grass (Tabela 4.7).

Duke krahasuar ditën e fillimit të periudhës së pikut për polenin Grass-in u vu 
re se në vitin 2002 dhe 1998 periudha e pikut ishte më e hershme (dita e 135 në të dy 
vitet) në krahasim me vitin 1995 dhe 1996 (përkatësisht dita 137 dhe dita 139). 

Të gjitha kombinimet e parametrave u përdorën në analizën e korrelacionit 
dhe ndryshorja me koeficientin më të lartë të korrelacionit u përfshi në regresin e 
thjeshtë linear. Vihet re se ndryshorja temperatura minimale në ditët 1-50 ka ndikim 
në fillimin e periudhës së pikut. Analiza e korrelacionit shfaqi një korrelacion pozitiv 
të madh me këtë ndryshore. Duke përdorur regresin e thjeshtë linear ndryshorja Tmin

në ditët 1-50 arriti R2 e rregulluar prej 0.967 dhe arriti të shpjegojë 97.8 % të 
variancës.

Tabela 5.10 Saktësia e modelit që parashikon ditën e fillimit të periudhës së pikut për 
polenin Grass (nr i ditëve nga 1 Janari)

Viti Dita e parashikuar Dita reale
2003 131 132
2004 138 135

Ekuacioni i regresit të thjeshtë linear është 
Dita e fillimi të periudhës së pikut për polenin Grass 

= 16.268 + (5.122 ´ mesat Tmin në ditët 1-50)
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Ky model arriti të parashikojë ditën e fillimit të periudhës së pikut me saktësi 97 % 
për vitin 2003 dhe me saktësi 99 % për vitin 2004.

5.2.6 Dita e fillimit të sasisë pik për sezonin e polenit Grass
Për të parashikuar ditën e fillimit të sasisë pik për sezonin e polenit Grass u përdor i 
njëjti kombinim i ndryshoreve meteorologjike si për karakteristikat e tjera kryesore të 
sezonit të polenit Grass (Tabela 4.8).

Duke krahasuar ditën e fillimit të sasisë pik për polenin Grass në vitet e 
studimit u vu re se në vitin 2002 vlera pik u regjistrua më herët (në ditën 138) më 
krahasim me vitin 1995 (në ditën 149), me vitin 1996 (në ditën 147) dhe me vitin 
1998 (në ditën 142). Siç është shpjegua më parë, viti 2002 ishte një vit shumë i 
ndryshëm me temperaturë mesatare mujore më të ulëta në krahasim me vitet e tjera. 
Në vitin 2002 edhe periudha ndërmjet ditëve 61-80  u karakterizua nga mungesa e 
reshjeve (mesatarja e reshjeve ishte 0.70) në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit 
1995 (mesatarja e reshjeve ishte 8.80), të vitit 1996 (mesatarja e reshjeve ishte 7.10), 
të vitit 1998 (mesatarja e reshjeve ishte 3.20).

Të gjithë këto parametra meteorologjike u përdorën në analizën e korrelacionit 
dhe ndryshorja me koeficientin e korrelacionit më të lartë u përdor në regresin e 
thjeshtë linear. Rezultoi se reshjet mesatare në periudhën e 20 ditëve të para të Marsit
ndikonin më shumë. Analiza e korrelacionit dha një korrelacion pozitiv me këtë 
ndryshore duke shpjeguar se nëse në këtë periudhë (ditët 61-80) bien më shumë 
reshje, atëherë do të vërehet një fillim më i vonët i sasisë pik për polenin Grass.

Ndryshorja reshjet mesatare në ditët 61-80 arriti R2 e rregulluar 0.995 dhe 
arriti të shpjegojë 99.7 % të variancës. Ekuacioni i regresit të thjeshtë linear është

Dita e fillimi të sasisë pik për polenin Grass = 
= 137.326 + (1 348 ´ mesat reshje në ditët 61-80)

Ky model i regresit të thjeshtë linear, që u përdor për të parashikuar ditën e sasisë pik 
për polenin Grass, arriti të parashikojë atë me saktësinë 98.5 % në vitin 2003 dhe 
saktësinë 97.8% në vitin 2004.

Tabela 5.11 Saktësia e modelit që parashikon ditën e fillimit të sasisë pik për polenin 
Grass (nr i ditëve nga 1 Janari)

Viti Dita e parashikuar Dita reale
2003 137 139
2004 138 141

5.2.7 Dita e përfundimit të periudhës së pikut për polenin Grass  (metoda 80%)
Për të parashikuar ditën e përfundimit të periudhës së pikut për sezonin e polenit 
Grass (metoda 80%) u përdor i njëjti kombinim i ndryshoreve meteorologjike si për 
karakteristikat e tjera kryesore të sezonit të polenit Grass (Tabela 4.8). Mënyra për të 
llogaritur këtë metodë u përshkrua në kapitullin 4. Të gjitha këto parametra 
meteorologjikë u përdorën në analizën e korrelacionit dhe ndryshorja me koeficientin 
më të lartë të korrelacionit u përdor në regresin e thjeshtë linear. Rezultoi se 
temperatura minimale mesatare (Tmin mes) në periudhën e 20 ditëve të para të Janarit 
ka ndikim më të madh. Analiza e korrelacionit shfaqi një korrelacion negativ me këtë 
ndryshore duke shpjeguar se sa më e lartë të jetë Tmin mes në këtë periudhë aq më e 
hershme do të jetë dita e përfundimit të periudhës së pikut. Duhet të vëmë në dukje se 
viti 2002 kishte një Tmin mes në ditët 1-20 prej -0.04° C, shumë të ndryshme nga vitet 
e tjera ku në 1995 kjo ndryshore ishte 3.5° C, në 1996 ishte 2.74° C dhe në 1998 ajo 
ishte 5.83° C. Fillimi i periudhës së pikut në 2002 u regjistrua më herët në krahasim 
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me vitet e tjera dhe dita e përfundimit të periudhës së pikut me metodën 80% ishte më 
e vonët në krahasim me të njëjtat vite.

Ndryshorja Tmin mesatare në ditët 1-20 arriti R2 e rregulluar prej 0.767 dhe 
arriti të shpjegojë 84.5 % të variacionit. Ekuacioni i regresit të thjeshtë linear është

Dita e përfundimit të pikut për polenin Grass = 
= 173.830 - (1.189 ´ mesat Tmin në ditët 1-20)

Ky modeli arriti të parashikojë ditën e përfundimit të periudhës së pikut të sezonit të 
polenit Grass me saktësi 89.2 % për vitin 2003 dhe me saktësi 61 % për vitin 2004.

Tabela 5.12 Saktësia e modelit që parashikon ditën e fundit të periudhës pik për 
polenin Grass (nr i ditëve nga 1 Janari)

Viti Dita e parashikuar Dita reale
2003 133 149
2004 112 183

5.3 MODELET PARASHIKUESE PËR KARAKTERISTIKAT KRYESORE 
TË SEZONIT TË POLENIT URTICACEAE 

Për të përcaktimin e parametrave që jepnin shpjegimet më të mira për karakteristikave 
kryesore të sezonit të polenit Urticaceae në analizën e korrelacionit në kapitullin 4 u 
morën në shqyrtim një gamë e gjerë ndryshoresh meteorologjike. Zgjedhja e këtyre 
ndryshoreve u bë pas konsultimit me studimet e tjera të bërë nga autorë të ndryshëm 
në këtë drejtim (Díaz de la Guardia et al., 1998; Vega et al., 2003; Galán et al., 2000; 
Trigo et al., 1996; Rizzi-Longo et al., 2004; Rodrìguez et al., 2003). Parametrat e 
përdorur për parashikimin e fillimit të sezonit të polenit Urticaceae ishin temperaturat 
mesatare/maksimale/minimale ditore dhe të akumuluara si vlera dhjetë ditëshe, njëzet
ditëshe, tridhjetë ditëshe, dyzet ditëshe; reshjet ditore të përgjithshme si reshjet
mesatare dhe të akumuluara dhjetë ditëshe, njëzet ditëshe, tridhjetë ditëshe, dyzet 
ditëshe, etj. (Tabela 4.11 – 4.14). Ndryshoret që dhanë korrelacion më të lartë u 
përfshinë në model, në të njëjtën mënyrë siç u veprua për polenet Grass dhe Olea.

Për fillimin e sezonit polen Urticaceae është përdorur metoda 5%. Përfundimi 
i sezonit të polenit Urticaceae u përcaktua kur u arritën 95% e vlerave akumulative. 
Për përcaktimin e ditës së fillimit dhe të përfundimit të periudhës së pikut dhe të
kohëzgjatjes së sezonit të polenit Urticaceae u përdor e njëjta metodologji si për
polenin Grass, ndërsa ashpërsia është karakterizuar nga sasia totale vjetore e polenit
Urticaceae.

5.3.1 Dita e fillimit të sezonit të polenit Urticaceae
Sezoni i polenit Urticaceae karakterizohet nga një periudhë shumë të gjatë pjalmimi
gjatë së cilës poleni është i pranishëm në ajër nga muaji Prilli deri në muajit Nëntor. 
Sasia ditore e polenit nuk arrin vlera të larta, por poleni qëndron për një periudhë të 
gjatë për shkak të kontributit të shumë specieve. 

Amplituda në diferencat ndërmjet ditëve të fillimit të sezonit të polenit
Urticaceae në vite të ndryshme është shtatë ditë, me fillimin më të hershëm të 
regjistruar në vitin 1998 në 21/05 dhe atë më i vonët të regjistruar në vitin 1995 në
28/05. Duke përdorur korrelacionin Pearson u ndërtua një model për të përcaktuar se 
cilat ndryshore mjedisore kanë ndikimin më të rëndësishëm në ditën e fillimit të
sezonit të polenit Urticaceae (Tabela 4.11). Më pas ky model u përdor në një 
përpjekje për të parashikuar fillimin e sezonit të polenit duke përdorur regresin e 
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thjeshtë linearë. Arsyeja për zgjedhjen e regresit linear është shpjeguar në kapitullin 4. 
Duhet thënë se ndryshoret agregate 30 ditëshe dhanë nivelin më të lartë të shpjegimit, 
në këtë rast temperatura maksimale mesatare (Tmax mes) në ditët 1-30 (nga 1 Janari).

Këto rezultate tregojnë në mënyrë të qartë marrëdhënien ndërmjet ditës së 
fillimit të sezonit dhe Tmax mes gjatë Janarit. Tmax mes në ditët 1-30, ishte ndërmjet 10
ndryshoreve të zgjedhura të cilat dhanë shpjegimin më të mirë të fillimit të sezonit të 
polenit Urticaceae me ndryshoret meteorologjike. Koeficienti i korrelacionit ishte -
0.997 ** me rëndësi të 2-anshme në nivelin 0.01 (Shtojca K1). Korrelacioni negative
tregon se Tmax mes më të larta do të çojnë në një fillim më të hershëm të sezonit. 
Pastaj kjo ndryshore u fut në regresin e thjeshtë linear. Modeli arriti të shpjegojë 98% 
të variancës dhe e kishte R2 e rregulluar 0.971. Ekuacioni i tij është 

Dita e fillimit = 163.750 - (2.5 ´ Tmax mesat në ditët 1-30)

Kur ky model u testua për të parashikuar ditën e fillimit të sezonit të polenit
Urticaceae, ai arriti saktësinë 94 % në vitin 2003 dhe saktësinë 60% në vitin 2004
(Tabela 5.13).

Tabela 5.13 Saktësia e modelit që parashikon datën e fillimit të sezonit të polenit 
Urticaceae (numri i ditëve nga 1 Janari)

Viti Fillimi i parashikuar Fillimi real
2003 144 136
2004 137 98

Temperatura mesatare në Janar për vitin 2003 ishte 10ο C krahasuar me një 
mesatare prej 8ο C të temperaturës mesatare gjatë viteve të studimit. Në vitin 2004
Tmax mes për Janarin ishte 7.35о C. Tmax mes në Janar në vitin 2004 ishte 3.5о C më e 
lartë se në vitin 2003, e cila rezultoi në një fillim më të hershëm të sezonit të polenit
Urticaceae në vitin 2004 se sa në vitin 2003.

Modeli parashikues mund të aplikohet me lehtësi në Tiranë pasi ndryshorja
meteorologjike e kërkuara (temperatura mesatare në ditët 1-30 nga 1 Janari) do të 
mund të disponohet para fillimit të sezonit të polenit Urticaceae.

Rezultatet e arritura pajtohen me punimin e Arobba et al., 1992, në të cilën
autorët ishin në gjendje të parashikonin fillimin e sezonit kryesor të polenit Parietaria
bazuar në të dhëna meteorologjike (temperaturës dhe reshjeve) për muajin Janar.

5.3.2 Dita e përfundimit të sezonit të polenit Urticaceae
Për të parashikuar ditën e përfundimit të sezonit të polenit Urticaceae u përdorën të 
njëjtat ndryshoreve themelore meteorologjike si më sipër (Tabela 4.11). Metoda e 
përdorur është përshkruar më herët në këtë kapitull.

Përfundimi më i hershëm i sezonit të polenit Urticaceae me metodën 5% ishte
në vitin 1995 (dita 271) dhe përfundimi më i vonët ishte në vitin 2002 (dita 301). Siç
mund të pritej një fillim më i hershëm duhet të pasohet nga një përfundim më i 
hershëm dhe anasjellas. Ky model ishte i vërtetë vetëm për sezonin e fundit të polenit
Urticaceae (vitin 2002), por jo për ato më të hershmit. Në vitin 2002, u regjistrua një 
sasi prej 32.4 mm reshjeve gjatë muajit Mars, ndërsa në vitin 1995 u regjistrua një 
sasia reshjesh e përgjithshme prej 246 mm. Diferenca në ditët e përfundimit të sezonit
të polenit ndër vitet e studimit ishte 30 ditë. Duke përdorur korrelacion Pearson, sasia 
e përgjithshme e reshjeve në muajin Mars dha shpjegimin më të mirë për përfundimin
e sezonit të polen Urticaceae duke arritur një koeficient korrelacion prej 0.998 *
(korrelacion u gjet se ishte i rëndësishëm në nivelin 0.01, i 2-anshëm). Një vlerë
negative e korrelacionit na ndihmon të shpjegojmë arsyen përse mungesa e reshjeve
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në Mars ka ndikuar në ditën e përfundimit të sezonit të polenit Urticaceae. Ndryshorja
"Reshjet në ditët 91-120" ishte më e mira për tu përdorur në modelin e regresit linear
për parashikimin e ditës së përfundimit të sezonit të polenit Urticaceae. Modeli arrit të 
shpjegojë 99.8% (R2 = 0.998*) të variancës të ditës së përfundimit, duke pasur R2 e
rregulluar  0.997. Ekuacioni i regresit të thjeshtë linear është:

Dita e përfundimit të sezonit të polenit Urticaceae = 
= 305.828 - (0.144 ´ sasia e reshjeve në ditët 91-120)

Kur ky model u testua, ai arriti të parashikojë ditën e përfundimit të me saktësi 99% 
në vitin 2003 me vetëm pesë ditë diferencë dhe një saktësi prej 78% në vitin 2004 me
një diferencë prej 56 ditëve (Tabela 5.16). Në vitin 2003, sasia totale e reshjeve gjatë
muajit Mars ishte vetëm 6.3 mm më të ulët në krahasim me vitet e tjera, ndërsa në 
vitin 2004 ajo ishte e barabartë e 168.1 mm.

Tabela 5.14 Saktësia e modelit qe parashikon datën e përfundimit të sezonit të polenit
Urticaceae (numri i ditëve nga 1 janari)

Viti Përfundimi i parashikuar Përfundimi real
2003 304 309
2004 304 248

5.3.3 Ashpërsia e sezonit të polenit Urticaceae
Për të parashikuar ashpërsinë e sezonit të polenit Urticaceae u përdor i njëjtë
kombinim kryesor i parametrave meteorologjike si për ditën e fillimit dhe të 
përfundimit të sezonit të polenit Urticaceae. Ashpërsia e sezonit të polenit Urticaceae
ndryshon ndërmjet viteve, në viti 1995 poleni Urticaceae e kishte shumën totale më të 
lartë me 1657 polene dhe në vitin 1998 ishte me një shumë totale prej 740 polenesh. 
Duke përdorur analizën e korrelacionit Pearson, ndryshorja "Tmax mes" (temperatura
maksimale mesatare) në ditët 91-110, dha shpjegim më të mirë duke arritur
koeficientin e korrelacionit prej 0.987 me rëndësinë e korrelacionit të nivelit 0.05 (të 
2-anshëm). Nga rezultatet e gjetura, duket se Tmax mes në ditë 90-110 (1-20/04) 
ndikon në ashpërsinë e sezonit të polenit Urticaceae. Prandaj kjo ndryshore u përdor 
në regresin e thjeshtë linear, i cili arriti të shpjegojë 97.4%, të variancës, duke pasur 
R2 e rregulluar = 0.962. Ky ekuacion regresi është

Ashpërsia e sezonit të polenit Urticaceae 
= 8116.483 - (365.933 ´ Tmax mesat në ditët 91-110)

Kur ky model u testua, ai arriti të parashikojë ashpërsia e sezonit të polenit Urticaceae
me saktësi 96% për vitin 2003 dhe me saktësi 41% për vitin 2004 (Tabela 5.15).

Tabela 5.15 Saktësia e modelit qe parashikon ashpërsinë e sezonit të polenit
Urticaceae

Viti Ashpërsia e parashikuar Ashpërsia reale 
2003 1181 1136
2004 980 2402

5.3.4 Kohëzgjatja e sezonit të polenit Urticaceae
Kohëzgjatja e sezonit të polenit Urticaceae varionte nga viti në vit. Amplituda e tyre
ishte 29 ditë. Sezoni më i gjatë u regjistrua në vitin 1998 me 156 ditë, ndërsa sezoni 
më i shkurtër në vitin 1995 me vetëm 127 ditë. Sasia totale e reshjeve gjatë muajit 
Marsit në vitin 1995 ishte 246.7 mm, sasi reshjesh më e lartë krahasuar me vitet e
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tjera për të njëjtën periudhë. Në vitet 1998 dhe 2002, mungesa e reshjeve në muajin 
Mars, ishte e lidhur me një sezon më të gjatë të polenit Urticaceae.

U përdorën të njëjtat ndryshore si për fillimin, përfundimin dhe ashpërsinë e
sezonit të polenit Urticaceae. Të gjitha këto parametra iu nënshtruan analizës së
korrelacionit dhe ndryshoret me koeficientin më të lartë të korrelacionit u përdorën në
regresin e thjeshtë linear. U gjet se sasia totale e reshjeve në ditët 61-90 (1-30/03) dha
shpjegimin më të mirë për kohëzgjatjen e sezonit, ndryshore e cila u përdor për të 
parashikuar ditën e përfundimit të sezonit të polenit Urticaceae. Sasia totale e reshjeve
në muajin Mars kishte një korrelacion negativ me kohëzgjatjen e sezonit të polenit
Urticaceae, që na tregon se mungesa e reshjeve gjatë kësaj periudhe ushtron një
ndikim që rezulton në një sezon më të gjatë të polenit Urticaceae. Koeficienti i 
korrelacionit i përftuar duke përdorur korrelacionin Pearson ishte -0.989 me rëndësi
të 2-anshme në nivelin 0.05. Ekuacioni i regresit të thjeshtë linear është

Kohëzgjatja e sezonit të polenit Urticaceae
= 162.132- (0.144 × reshjeve në ditët 61-90)

Kjo ndryshore arriti një nivel shpjegimi prej 97.7% (R2 = 0.997) të variancës së 
kohëzgjatjes së sezonit të polenit Urticaceae duke pasur R2 e rregulluar prej 0.966. 

Kur modeli u testua, ai arriti të parashikojë kohëzgjatjen e sezonit të polenit
Urticaceae me saktësi 81% në vitin 2003 me ndryshim prej 26 ditësh dhe 91% në vitin 
2004 me ndryshim prej 13 ditësh (Tabela 5.16).

Tabela 5.16 Saktësia e modelit që parashikon kohëzgjatjen e sezonit të polenit
Urticaceae

Viti Kohëzgjatja e parashikuar Kohëzgjatja reale
2003 161 135
2004 138 151

5.3.5 Dita e fillimit të periudhës së pikut për sezonin e polenit Urticaceae
Dita e fillimit të periudhës së pikut për polenin Urticaceae u përcaktuat sipas
Pathirane, (1975) (shiko Kreun 4). Sipas Pathirane,  periudha e pikut për polenin 
Urticaceae varion nga 06 Marsi në vitin 2002 deri në 06 Qershor në vitin 1996. 
Lakorja e polenit Urticaceae është mjaft e ndryshueshme me praninë e saj në ajër për
8-9 muaj, por pa arritur vlera të larta. Në analizën e korrelacionit u përfshinë shumë 
ndryshore. Nga kjo analizë u vendos të përdorej ndryshorja "reshjet mesatare në ditët
11-20". Koeficienti i korrelacionit i kësaj ndryshoreje ishte -0.9528** me rëndësi të 
dyanshme me nivelin 0.05. Koeficienti i korrelacionit tregoi se ekziston një lidhje
negative ndërmjet ditës së fillimit të periudhës së pikut për polenin Urticaceae dhe
sasisë së reshjeve në periudhën 11-20. Kjo do të thotë se sa më shumë reshje të 
regjistrohen në dhjetë ditëshin e dytë të muajit Janar, aq më herët pritet të vëzhgohet 
fillimi i periudhës së pikut për polenin Urticaceae.

Ekuacioni i regresit të thjeshtë linear është:

Dita e fillimit të periudhës pik 

= 156.840 - (0.997 ´ reshjet mesat në ditët 11-20)

Ky ekuacion regresi linear arriti të shpjegojë 90.7% të variancës së ditës së fillimit të 
periudhës së pikut dhe e kishte R2 e rregulluar = 0.86 (Shtojca K5).

Kur ky model u testua, ai arriti të parashikojë ditën e fillimit të periudhës së
pikut të polenit Urticaceae me saktësi 98.7% në vitin 2003 dhe 85% në vitin 2004 
(Tabela 5.17).
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Vitet 2003 dhe 2004 ishin shumë të ndryshme në lidhje me sasinë e reshjeve të 
regjistruara përkatësisht në Janar. Sasia e reshjeve të regjistruara në Janar të vitit 2003
ishte 124 mm, ndërsa në vitin 2004 ishte 216 mm. Sasia e reshjeve të regjistruara në 
periudhën 11-20 ditët nga 1 Janari në vitin 2003 ishte 12.8 mm, ndërsa për vitin 2004 
ajo ishte pesë herë më e madhe, 61.2 mm. Përsëri, viti 2004 ishte shumë i ndryshëm
në aspektin e parametrave meteorologjike që gjithashtu u reflektuar në modelin e 
polenit dhe lakoren për tipet e përdorura në këtë studim.

Tabela 5.17 Saktësia e modelit që parashikon fillimin e periudhës së pikut të sezonit
të polenit Urticaceae (numri i ditëve nga 1 Janari)

Viti
Fillimi i parashikuar i 
periudhës së pikut (dita)

Fillimi real i periudhës 
së pikut (dita)

2003 155 157
2004 154 134

5.3.6 Dita e përfundimit të periudhës pik për polenin Urticaceae
Dita e përfundimit të periudhës së pikut u përcaktua duke ndjekur metodën e
Pathirane të ndryshuar në bazë të punimit të Smith et al., 2005. Kjo ditë u zgjodh 
duke përdorur një shifër arbitrare (80%) të sasisë së Urticaceae. Ndër kombinimet e 
ndryshme të parametrave që u përdorën në analizën e korrelacionit, ndryshorja
"reshjet mesatare në ditët 61-80” dha koeficientin korrelacionit më të mirë (-0.998 **
me rëndësi të dy anshme në nivelin 0.01). Koeficienti i korrelacionit tregon një lidhje
negative ndërmjet ndryshores “reshjet mesatare në ditët 61-80” dhe ditës së 
përfundimit të periudhës së pikut, duke treguar se sa më shumë reshje të regjistrohen 
në 20 ditët e para të muajit Mars, aq më herët do të regjistrohet dita e përfundimi të
periudhës së pikut. Ekuacioni i regresit të thjeshtë linear është:

Dita e përfundimit të periudhës pik për polenin Urticaceae
= 270.583 – (3.855 ´ mesat e reshjeve në ditët 61-80)

Ajo arriti të shpjegoje 99% të variancës në ditën e përfundimit të periudhës së pikut
për polenin Urticaceae dhe e kishte R2 e rregulluar = 0.985. Kur modeli u testua ai 
arriti saktësinë 98.7% për vitin 2003 dhe saktësinë 85% për vitin 2004 (Tabela 5.18).

Sasia totale e reshjeve në muajin Mars, për vitin 2003 ishte 6 mm, ndërsa për 
vitin 2004 ishte 168.1 mm. Kjo diferencë shpjegon se pse modeli parashikues ka 
funksionuar më mirë në 2003 se sa në vitin 2004. Si rezultat i sasisë së lartë të
reshjeve në muajin Mars të vitit 2004 (e cila përkoi me periudhën 61-80), dita e 
përfundimit të periudhës së pikut për Urticaceae në vitin 2004 ishte më e hershme.

Tabela 5.18 Saktësia e modelit që parashikon përfundimin e periudhës së pikut të 
sezonit të polenit Urticaceae (numri i ditëve nga 1 Janari)

Viti Përfundimi i parashikuar të
periudhës së pikut

Përfundimi real i 
periudhës së pikut

2003 155 157
2004 154 134
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KREU 6

MODELE STATISTIKORE PËR PARASHIKIMIN E SASISË DITORE TË 
POLENEVE

Ndërtimi i modeleve statistikore të regresit të shumëfishtë është një hap tjetër i 
rëndësishëm për njohjen e mënyrës së sjelljes së poleneve dhe për parashikimin e 
përqendrimeve ditore të tyre në ajër. Modelimi dhe parashikimi i sasisë së polenit i 
bazuar në ekuacionet e regresit është i thjeshtë dhe drejtpërdrejtë dhe mund të kryhet 
me çdo paketë statistikore që përmban procedurat e regresit të shumëfishtë.

Këto modele do të ndërtohen për periudhat e ndryshme e sezonit të çdo poleni: 
para-pikut, të pikut dhe pas pikut. Metodologjia për mënyrën në të cilën u bë ndarja 
në periudha për secilin polen është përshkruar në kreun 4. Për çdo periudhë do të 
kryhen regrese të shumëfishta për të ndërtuar modelet statistikore për parashikimin e 
përqendrimeve ditore të polenit të tipit përkatës.

Në analizën e regresit të shumëfishtë vlerat e ndryshores së varur vlerësohen 
nga ato të dy ose më shumë ndryshoreve të pavarura. Analiza e regresit të shumëfishtë
bën një numër supozimesh mbi të dhënat (si normaliteti, lineariteti dhe
homoskedasticiteti) dhe nuk lejohet në qoftë se ato cenohen (Kinnear dhe Gray 1999; 
Pallant, 2013). Shumë nga problemet që lidhen me këta faktorë mund vijnë nga 
shndërrimi i të dhënave përpara analizës. Për shndërrimin e të dhënave janë përdorur 
funksione të ndryshme nga shumë studiues, kryesisht kur parashikonin variacionet 
ditore në sasinë e polenit. Disa prej këtyre shndërrimeve janë rrënja katrore (Smith 
dhe Emberlin, 2005), lognormal (Alcazar et al., 2004 ) dhe log10 (Stach et al., 2008). 
Toro et al. (1998) shqyrtuan përdorimin e metodave të ndryshme të shndërrimit të të
dhënave. Autorët shndërruan sasinë ditore mesatare të polenit grass (xt) të shprehur si 
numri i kokrrave të polenit/m3 në shkallë të ndryshme përpara se të përpiqeshin të
ndërtonin modelet e regresit: log(xt + 1), √ xt dhe ln((xt *1,000, x) + 1). Metoda e 
fundit është shndërrimi i propozuar nga Moseholm et al. (1987). Toro et al. (1998) 
gjetën se ekuacioni i regresit i përftuar nga të dhënat e shndërruara nga rrënja katrore 
zakonisht rezulton në një parashikues më të mirë sepse gabime substantiale mund të
futen në shndërrimin e anasjellë të të dhënave në shkallën e zakonshme (kokrra 
polen/m3), megjithëse vlera R2 e tij është më e vogël se e ekuacioneve që përftohen 
nga shndërrimet e tjera. Për më tepër, ato sugjeruan se shndërrimi i propozuar nga 
Moseholm et al. (1987) nuk duhet të përdoret për të ndërtuar modelet parashikuese 
afat shkurtra sepse kufiri i gabimit rritet më tepër duke përfshirë një faktor shtesë Σ x 
(totali i sasisë së polenit për gjithë sezonin), që po parashikohet përpara se ai të mund
të shndërrohet (Toro et al. 1998) . Përveç shndërrimit të të dhënave, bashkësia e të
dhënave duhet të pastrohet përpara se të analizohet për të larguar (eliminuar) ose
shndërruar vlerat anormale univariate dhe multivariate ndaj të cilave modelet e
regresit janë të ndjeshme, pasi ato mund të shtrembërojnë statistikat (DeLurgio, 1998; 
Tabachnick dhe Fidell, 2012).

Zakonisht në modelimin e vëzhgimeve përdoren disa metoda të analizës së 
regresit të shumëfishtë. Në studimet agrobiologjike shpesh është përdorur regresi i
shumëfishtë step-wise (Galán et al., 1995; Goldberg et al., 1988; Bringfelt et al.,
1982; Moseholm et al. 1987). Një metodë alternative që përdoret në studimet 
agrobiologjike është regresi i shumëfishtë standard (Makra et al., 2004; Smith dhe
Emberlin, 2005; Stach et al., 2008), ku të gjitha ndryshoret e pavarura futen në 
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ekuacion njëherësh dhe çdo ndryshore e pavarura vlerësohet për fuqinë e saj 
parashikuese në lidhje me atë të ndryshoreve të pavarura (Kinnear and Gray 1999;
Pallant, 2013). Për modelimin e përqendrimeve ditore të polenit të tipeve të ndryshme 
disa autorë të tjerë kanë përdorur analizën e regresit të shumëfishtë (Angosto et al., 
2005; Ribeiro et al., 2008; Stach et al., 2008; Rodríguez-Rajo et al., 2009;
Myszkowska, 2013).

Të gjitha të dhënat u kontrolluan për të parë nëse ishin të shpërndara 
normalisht. Grafiku i shpërndarjes normale paraqet një lakore simetrike, në formë 
kambane, e cila ka frekuencën më të madhe në pikat e mesit dhe me frekuenca që 
zvogëlohen duke u larguar drejt skajeve (Naqo, 2005; Field, 2013). 

Rezultatet e arritura duhet të trajtohen me kujdes për shkak të numrit 
relativisht të vogël të të dhënave (4 vite). Nga analiza statistikore do të zbulohen 
vlerat anormale dhe nëse analiza statistikore që do të kryhet do të jetë e ndjeshme ndaj 
vlerave anormale. Një vlerë anormale është një vlerë ekstreme, që ndryshon 
thellësisht nga tendenca e të dhënave. Vlerat anormale e zhvendosin mesataren dhe e 
rrisin shmangien standarde, pra deformojnë statistikat (Naqo, 2005; Field, 2013). 
Shumë vlerat anormale u gjetën veçanërisht për reshjet dhe një përpjekje u bërë për të 
nxjerrë rrënjën katrore të të dhënave në mënyrë që “të pastroheshin” të dhënat përpara 
futjes së tyre në regresin e shumëfishtë. Pastaj u vendos të largoheshin vlerat 
anormale për ti parashikuar ato kur të ndërtoheshin modelet.

Të dhënat e polenit u normalizuan (me rrënjën katrore) pasi ato nuk ishin të 
shpërndara normalisht (Jones, 1995). Shndërrimi “rrënja katrore” përdoren zakonisht 
kur të dhënat që do të transformohen janë marrë nga numërimi. Edhe pse ekziston 
shpërndaja e Poisson, kur ajo shndërrohet, dispersionet bëhen në përgjithësi të 
pavarura nga mesataret. Një nga përparësitë e këtij lloj shndërrimi është se pas 
zbatimit dispersionet nuk ndryshojnë në mënyrë të ndjeshme, prandaj këto vlera të 
transformuara mund të ngrihen përsëri në katror (Toro et al., 1998, Schüler et al., 
2014). Të dhënat e shndërruara nga rrënja katrore zvogëlojnë gabimin relativ (ose 
koeficientin e variacionin) pa ndryshuar në mënyrë të konsiderueshme rëndësinë e 
variancës relative (Galán et al., 1995). Në këtë studim ishte më e përshtatshme që të 
dhënat të normalizoheshin dhe jo të standardizoheshin pasi standardizimi i të dhënave 
kërkon të njihet sasia totale e polenit që do të parashikohet për ta konvertuar atë në 
modelin e parashikimit që do të komplikonte procesin e ndërtimit të modeleve për 
polenet.

Pastaj do të bëhet konvertimi i të gjithë modeleve të parashikimit të marrë nga 
ekuacioni në shkallën normale të punës (kokërr polen/m3). Vlerat e parashikuara do të 
ngrihen në katror dhe do të testohen me sasinë ditore reale të polenit përkatës, për të 
përcaktuar nëse prirjet e parashikuar të polenit do të jenë të forta. 

6.1 MODELET PËR PARASHIKIMIN E PËRQENDRIMIT DITOR TË 
POLENIT OLEA 

Modeli për parashikimin e përqendrimit ditor të polenit Olea u ndërtua për dy 
periudha të ndryshme të sezonit: para-pik dhe pas-pik. Periudha e para-pikut dhe 
periudha e pas-pikut u përcaktuan me metodën 1 (Shih më hollësisht Kreun 4.4). 
Fillimisht u bënë disa përpjekje për ta ndarë sezonin e polenit Olea në tre periudha 
përkatësisht para-pikut, pik dhe pas pikut, por meqë në këtë kërkim madhësia e 
mostrës ishte e vogël dhe meqë sezoni i polenit Olea është shumë i shkurtër nuk ishte
e mundur të përdornim periudhën e pikut si një periudhë të veçantë nga periudha e 
pas-pikut. Prandaj ndërtuam këto dy modele të regresit:
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1. Modeli i regresit të shumëfishtë për të parashikuar variacionet ditore të sasisë 
së polenit Olea gjatë periudhës para-pik.

2. Modeli i regresit të shumëfishtë për të parashikuar variacionet ditore të sasisë 
së polenit Olea gjatë periudhës pas-pik.

Ndryshoret e mjedisit që u përdorën në parashikimin ditor të polenit Olea ishin 
temperatura maksimale, temperatura minimale, reshjet, mesatarja lëvizëse pesë 
ditëshe, katër ditëshe, tri ditëshe dhe dy ditëshe e sasisë së polenit. Ato iu nënshtruan 
analizës së korrelacionit në mënyrë që të gjendeshin ndryshoret me koeficientin më të 
lartë të korrelacionit, të cilat do të përfshiheshin në regresin e shumëfishtë. 

Nga viti i dytë i studimit u bë e mundur të merrnim të dhënat e drejtimit të erës 
dhe vlerat e erës nga stacioni meteorologjik i Aeroportit të Tiranës, i cili ndodhet 40 
km larg nga vendi i matjes së polenit. Vendosëm të shqyrtonim të dhënat e erës për të 
përcaktuar nëse ato lidheshin në ndonjë mënyrë me të dhënat e polenit. Analiza e 
dispersionit krahason ndryshueshmërinë e vlerave (dispersionin) ndërmjet grupeve të 
ndryshme (që besohet të jetë për shkak të ndryshores së pavarur) me 
ndryshueshmërisë brenda secilit prej grupeve (që besohet të jetë për shkak të rastit) 
(Field, 2013; Naqo, 2005). Të dhënat e drejtimit të erës u ndanë në klasa, pra në grupe 
të ndryshme në mënyrë që të kishim madhësi të njëjtë ndërmjet grupe dhe mbi to u 
zbatuar testi Kruskal-Wallis, për të parë nëse këto ndryshoret kishin ndonjë kontribut 
në variacionet ditore të sasisë së polenit Olea. Testi Kruskal-Wallis është një test jo 
parametrik dhe lejon krahasimin e vlerave të disa ndryshoreve të vazhdueshme për tre 
ose më shumë grupe (Field, 2013; Naqo, 2005). Ndryshoret e erës nuk kishin asnjë 
marrëdhënie të rëndësishme me sasinë ditore të polenit Olea, prandaj ato u larguan
(Shtojca M1-M4), kjo për shkak të largësisë së madhe ndërmjet pikave të matjes së 
poleni dhe të matjes së parametrave meteorologjikë. 

Për të ndërtuar modelet për polenin Olea u llogaritën regreset e shumëfishta 
ndërmjet sasisë ditore të polenit Olea dhe të dhënave meteorologjike për të gjetur 
ndryshoret me koeficientin më të lartë të korrelacionit për secilën periudhë.

U krye një konvertimin i të gjitha modeleve parashikuese që u morën nga 
ekuacioni në shkallën normale të punës (kokrra polen/m3).

Vlerat e parashikuara u ngritën në katrorë dhe u testuan me sasitë ditore reale 
të polenit Olea nga sezoni i viteve 2003 dhe 2004. Si pragje u morën vlerat prag për 
polenin Olea që u përdorën në Itali (Tabela 6.1 Spring project).

Tabela 6.1 Tabela e vlerave prag për polenin Olea

Sasitë e polenit Olea (kokrra 
polen/m3) 

Pragu i përdorur Vlera numerike

1-4 i ulët 1
5-24 mesatar 2
25-200 i lartë 3
≥ 200 shumë i lartë 4

Sasia e parashikuar e polenit Olea, e cila u mor nga analiza e korrelacionit, u krahasua 
me të dhënat reale (të vëzhguara) për të kontrolluar nëse modelet ishin aq të forta sa 
për të parashikuar strukturën e polenit Olea. Analiza e korrelacionit tregoi se modeli i 
parashikimit ditor për polenin Olea në periudhën e para pikut ishte mjaft i fortë për të 
shpjeguar strukturën e sasive të përditshme të polenit Olea.

Duhet thënë se sezoni i polenit Olea në vitin 2003 ishte i shkurtër me 
kohëzgjatje prej vetëm 22 ditë. Ky vit u përdorur për testim dhe duhet të konsiderohet
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me kujdes. Temperatura mesatare për muajin Shkurt të vitit 2003 ishte më e ulëta në 
krahasim me vitet e tjera të studimit. Vlera për këtë muaj ishte regjistruar në 10o C. Po 
ashtu mesatarja e temperaturës për muajt Maj dhe Qershor ishte më e lartë në grupin e 
të dhënave, përkatësisht 28o C dhe 32o C. Kjo mund të shpjegojë kohëzgjatjen e 
shkurtër të sezonit të polenit Olea në vitin 2003, që mesa duket ishte një vit i 
pazakontë kur bëhet fjalë për strukturën e sezonit të polenit. Muaji Mars i vitit 2003 u 
karakterizua nga mungesa e reshjeve. Ato ishin vetëm 6 mm dhe ky muaj ishte me 
reshje më të pakta në krahasim me të njëjtin muaj të viteve të tjera. Gjithashtu muajt 
Prill dhe Maj të vitit 2003 kishin sasitë më të ulëta të reshjeve në krahasim me të 
njëjtët muaj të viteve të tjera.

6.1.1 Modeli i regresit të shumëfishtë për periudhën e para pikut të polenit Olea 
Për të ndërtuar modelin parashikues për periudhën e para-pikut të polenit Olea u krye 
korrelacioni Pearson (Shtojca D2). Nga ai rezultoi se ndryshoret meteorologjike më të 
rëndësishme ishin mesatarja lëvizëse 5-ditëshe e sasisë së normalizuar të polen 
(0.557**) dhe temperatura maksimale (0.428**) me rëndësinë e 2-anshme të 
korrelacionit në nivelin 0.01. Këto dy ndryshore u përdorën për të parashikuar sasinë 
ditore të polenit Olea gjatë periudhës para pikut. Para ndërtimit të modelit u krye një 
kontroll i sistemit për supozimet (multikolinearitetin, normalitetin, linearitetin, 
homoskedascitetin, vlerat anormale, pavarësinë e mbetjeve).

Korrelacionet ndërmjet ndryshoreve të modelit jepet në tabelën Correlations 
(Shtojca D1). Varësia ndërmjet ndryshores së varur (sasia e normalizuar e polenit 
Olea) dhe ndryshoreve të pavarura (temperatura maksimale dhe mesatares lëvizëse 
pesë-ditë të sasisë së normalizuar të polenit) ishte mjaft e qartë. U kontrolluar nëse 
korrelacioni ndërmjet dy ndryshoreve të pavarura ishte i lartë. Në këtë rast 
korrelacioni ndërmjet sasisë së normalizuar të polenit Olea dhe temperaturës 
maksimale ishte 0.428 dhe korrelacioni ndërmjet sasisë së normalizuar të polenit Olea 
dhe mesatares lëvizëse pesë ditë të sasisë së polenit të normalizuar ishte 0.389. Në 
këtë rast të dy ndryshoret kanë një korrelacion bivariate më pak se 0.7 (Tabachnick et 
al., 2012). “Diagnostikimi i kolinearitetit” u krye me ndihmën e programit SPSS. Ajo 
paraqitet në tabelën Coefficients (Shtojca D1).

Për mundësinë e multikolinearitetit u kontrollua shtylla "Tolerance", pasi 
multikoli-neariteti presupozohet kur aty përmbahet një vlerë shumë e ulët. Në këtë 
rast vlera ishte 0.796, prandaj kjo vlerë nuk duket se ka cenuar supozimin (Shtojca 
D1).

Siç këshillohet nga statisticienët (Field, 2009; Pallant, 2013), një mënyrë për të 
kontrolluar supozimet e tjera është të vëzhgohet grafiku me pika i mbetjeve dhe 
grafiku i testit të normalitetit të mbetjeve të standardizuara, që mund të ekzekutohen 
me anë të analizës në SPSS. Në grafikun e testit të normalitetit shihet se nuk ka 
devijime të mëdha nga normaliteti, pasi pikat duket se shtrihen në drejtëzën diagonale 
nga poshtë majtas në të djathtë lartë. Në grafikun me pika, shumica e rezultateve janë 
të përqendruara në qendër. Vlerat anormale mund të kontrollohet me anë të vëzhgimit 
të distancave Mahalanobis, të cilat fitohen nëpërmjet regresit të shumëfishtë. Për të 
identifikuar cilat raste janë vlera anormale u sugjerua përcaktimi i Hi-katrorit kritik, 
duke përdorur numrin e ndryshoreve të pavarura si shkallë lirie. Nga përdorimi i 
rekomandimeve (Field 2009, Pallant, 2013) u gjet se vlera kritike për modelin me dy 
ndryshore të pavarura ishte 13.82. Të gjitha rastet anormale distanca Mahalanobis e të 
cilave janë mbi vlerën kritike jepen në Shtojcën H3.
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Vlerësimi i modelit
Çështja më e rëndësishme në këtë hap është vlera e R2. Kjo vlerë na ndihmon të 
kuptojmë se ç’pjesë e variancës së ndryshores së varur (sasisë së normalizuar të 
polenit Olea) shpjegohet nga modeli. R2 i marrë nga modeli është 0.349, që do të thotë 
se modeli shpjegon rreth 35% të variancës për sasinë ditore të polenit Olea gjatë 
periudhës së pikut.

Pallant, (Pallant, 2013) sugjeron se kur përdoret një grup i vogël të dhënash 
vlera R2 e rregulluar ofron një vlerësim më të mirë të popullsisë së vërtetë pasi R2

katrori ka tendencë të mbivlerësojë vlerën e vërtetë të popullatës. Vlera R2 e rregulluar 
e modelit ishte 0.32. Vlera Beta në tabelën Coefficients (Shtojca D1) është më e 
madhe për mesataren lëvizëse pesë-ditore të sasisë së polenit të normalizuar se sa 
temperatura maksimale duke na treguar se ndryshorja e parë jep kontributin më të 
madh për parashikimin e ndryshores së varur.

Për periudhën e pikut u vëzhgua edhe madhësia e mostrës. Tabachnick et al., 
(2012) sugjerojnë se kërkesat e madhësisë se mostrës kur kryhet një regres i 
shumëfishtë është N ≥ 50 + 8m (ku m është numri i ndryshoreve të pavarura). Ky 
model kishte 48 raste duke mos përmbushur kërkesat e autorëve.

Ekuacioni i regresit është:

Sasia ditore e polenit Olea = 5.519- (0.079 × ml 5-ditë + 0.366 × Tmax)

Sasitë ditore të parashikuara dhe ajo e vëzhguar (reale) e polenit Olea u shndërruan në 
vlera numerike. Saktësia e marrë në përqindje ishte 42% në vitin 2003 dhe 57% në 
vitin 2004. Pastaj sasia e parashikuar dhe aktuale e polenit Olea iu nënshtruan analizës 
së korrelacionit për të parë nëse modeli i ndërtuar arrinte të parashikonte strukturën e 
sasisë ditore të polenit Olea gjatë periudhës para-pikut. Modeli i ndërtuar ishte në 
gjendje të parashikonte strukturën e sasisë ditore të polenit Olea gjatë periudhës para-
pikut.

Nga krahasimi i sasive të vëzhguara dhe atyre të parashikuara të polenit Olea u 
ndërtuan figurat e mëposhtme (Figura 6.1, Figura 6.2).

Figura 6.1 Sasia reale dhe e parashikuar e polenit Olea për periudhën e para-pikut për 
vitin 2003
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Figura 6.2 Sasia reale dhe e parashikuar e polenit Olea për periudhën e para-pikut për 
vitin 2004

6.1.2 Modeli i regresit të shumëfishtë për periudhën pas pikut të polenit Olea 
Për të ndërtuar modelin parashikues për sasinë ditore të polenit Olea gjatë periudhës
së pas pikut u krye korrelacioni Pearson (Shtojca D5). Nga ai rezultoi se ndryshoret 
meteorologjike më të rëndësishme ishin mesatarja lëvizëse 4-ditëshe e sasisë së 
polenit të normalizuar (0.729 **) dhe temperatura maksimale (-0.281**) me rëndësinë 
e 2-anshme të korrelacionit në nivelin 0.01. Këto dy ndryshore u përdorën për të 
parashikuar sasinë ditore të polenit Olea gjatë periudhës së pas pikut. Para ndërtimit të 
modelit u krye një kontroll i sistemit për supozimet, njëlloj si te paragrafi 6.1.1 
(Shtojca D4-D6). Nga ky kontroll rezultoi se këto ndryshore i plotësonin të gjitha 
supozimet.

Vlerësimi i modelit
R2 ka një vlerë prej 0.533, prandaj modeli për sasinë ditore të polenit Olea gjatë 
periudhës pas-pikut arriti të shpjegojë përafërsisht 53.3% të variancës. R2 i rregulluar 
ka një vlerë prej 0.523. Në tabelën Coefficients (Shtojca D4) vlera Beta është më të 
madhe për mesataren lëvizëse katër-ditë të sasisë së polenit të normalizuar se sa për 
temperaturën maksimale, duke na treguar se mesatarja lëvizëse katër-ditë ka ndikimin 
më të madh mbi parashikimin e sasisë sëpolenit Olea sesa temperatura maksimale.

Madhësia e mostrës nuk i përmbushi kërkesat e Tabachnick et al., 2012.
Ekuacioni i regresit është:

Sasia ditore e polenit Olea = 3.580 + (0.060 × ml 4-ditë – 0.059 × Tmax)

Sasitë ditore të parashikuara dhe reale të polenit Olea u kthyen në vlera numerike. 
Modeli arriti të parashikojë me saktësi 57% në vitin 2003 dhe 82% në vitin 2004. 
Pastaj sasitë e parashikuara dhe reale të polenit Olea iu nënshtruan analizës së 
korrelacionit për të parë nëse modeli i ndërtuar ishte në gjendje të parashikonte 
strukturën e sasisë ditore të polenit Olea gjatë periudhës pas-pikut. Modeli i ndërtuar 
ishte në gjendje të parashikonte strukturën e sasive ditore të polenit Olea gjatë 
periudhës pas-pikut.

Nga krahasimi i sasive reale dhe të parashikuara të polenit Olea u ndërtuan
figurat e mëposhtme (Figura 6.3 dhe Figura 6.4).
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Figura 6.3 Sasia reale dhe e parashikuar e polenit Olea për periudhën e pas-pikut për 
vitin 2003

Figura 6.4 Sasia reale dhe e parashikuar e polenit Olea për periudhën e pas-pikut për 
vitin 2004

6.2 MODELET PËR PARASHIKIMIN E PËRQENDRIMIT DITOR TË 
POLENIT GRASS

Për të parashikuar sasitë mesatare ditore të polenit janë përdorur një gamë e gjerë
ndryshoresh të pavarura të ndryshme dhe që përfshijnë temperaturën ditore minimale 
(Toro et al. 1998; Aboulaïch et al. 2008), maksimale (Iglesias et al. 2007; Rodriguez-
Rajo et al. 2004, 2005; Mendez et al. 2005; Toro et al. 1998; Guardia and Belmonte 
2004; Jato et al. 2007a, b; Sugita et al. 2010) dhe mesatare (Toro et al. 1998; 
Rodriguez Rajo et al. 2004; Goldberg et al., 1988), reshjet (Stark et al. 1997; 
Rodriguez Rajo et al., 2004; Toro et al. 1998), lagështinë relative (Stach et al. 2008; 
Smith dhe Emberlin, 2005; Toro et al. 1998), orët me diell (Stach et al. 2008; Toro et 
al. 1998), shpejtësinë e erës (Bringfelt et al. 1982) si dhe drejtimin dhe zgjatjen 
(Damialis et al. 2005), dhe sasinë e polenit të regjistruar në ditët e mëparshme (Stach 
et al. 2008; Smith dhe Emberlin, 2005; Iglesias et al. 2007; Sánchez-Mesa et al. 2002; 
Rodriguez Rajo et al. 2004, 2005; Mendez et al. 2005). Ndarja e sezoneve të polenit 
grass përpara se të analizohet është bërë një metodologji e pranueshme kur bëhen 
përpjekje për të parashikuar sasitë ditore të polenit, sepse relacioni ndërmjet sasisë së 
polenit dhe të dhenave mjedisore priret të ndryshojë gjatë periudhave të para-pikut
dhe pas-pikut (Sánchez-Mesa et al. 2003; Galán et al. 1995; Toro et al. 1998). 
Shembujt përfshijnë ndarjen e sezonit të polenit grass në dy periudha të quajtura 
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periudha e para-pikut që nis nga dita e fillimit të sezonit kryesor të polenit deri në 
ditën e pikut dhe periudhën e pas-pikut që nis nga kjo ditë deri në ditën e përfundimit 
të sezonit kryesor të polenit (Toro et al. 1998), ose duke e ndarë sezonin e polenit 
grass në tre periudha (para-pik, pik dhe pas-pik të lëshimit të polenit) pasi sasia e 
polenit rreth ditës së pikut sillet si një popullatë, ndërsa sasia e polenit nga periudhat e 
para-pikut dhe pas-pikut mund të trajtohet veçmas (Smith dhe Emberlin, 2005).

Kur zgjidhen ndryshoret e pavarura për tu futur në analizën e regresit, është e 
rëndësishme të shmanget multikolineariteti, që ekziston kur ndryshoret e pavarura 
janë mjaft të korreluara. Për shembull, ndryshoret mjaft të korreluara (si temperatura 
maksimale, minimale dhe mesatare e ajrit) nuk duhet të përfshihen njëherësh në të 
njëjtin regres të shumëfishtë. Është e rëndësishme edhe që të mos përpiqemi të 
vlerësojmë saktësinë e parashikimit me të njëjtat të dhëna të përdorura për të ndërtuar 
modelin (Stark et al. 1997). 

Modeli për parashikimin e përqendrimit ditor të polenit Grass u ndërtua për tri 
periudha të ndryshme e sezonit të polenit Grass: para-pikut, të pikut dhe pas pikut. 
Metodologjia për mënyrën në të cilën u bë ndarja në tre periudha u përshkrua në 
kapitullin 4.

Për polenin Grass u ndërtuan tre modele të regresit si vijon:

1. Modeli i regresit të shumëfishtë për të parashikuar variacionin ditor të polenit 
Grass gjatë periudhës para-pik

2. Modeli i regresit të shumëfishtë për të parashikuar variacionin ditor të polenit 
Grass gjatë periudhës së pikut 

3. Modeli i regresit të shumëfishtë për të parashikuar variacionin ditor të polenit 
Grass gjatë periudhës pas-pik

Ndryshoret e mjedisit që u përdorën në parashikimin ditor të polenit grass ishin të 
njëjtat ndryshore që u përdorën në parashikimet ditore të polenit Olea: temperatura 
maksimale, temperatura minimale, reshjet, mesatarja lëvizëse pesë ditëshe, katër 
ditëshe, tri ditëshe dhe dy ditëshe e sasisë së polenit. Ato iu nënshtruan analizës së 
korrelacionit në mënyrë që të gjendeshin ndryshoret me koeficientin më të lartë të 
korrelacionit për tu përfshirë në regresin e shumëfishtë. 

Rezultatet e arritura duhet të trajtohen me kujdes për shkak të grupit të vogël 
të të dhënave. Nga analiza u zbuluan vlerat anormale dhe ky studim është e ndjeshme 
ndaj vlerave anormale. U gjetën shumë vlerat anormale veçanërisht për reshjet dhe 
bëmë përpjekje për të nxjerrë rrënjën katrore të të dhënave në mënyrë që të dhënat “të 
pastroheshin” përpara futjes së tyre në regresin e shumëfishtë. Pastaj vendosëm të 
largimin vlerat anormale për ti parashikuar ato kur të ndërtonim modelet.

Për të përcaktuar nëse sezoni i polenit Grass duhet të trajtohej si një popullatë 
e veçantë ose jo u përdor edhe testi Kruskal-Wallis. Rezultatet e këtij testi treguan se 
ekzistonte një dallim i madh ndërmjet kategorive të mesatareve të sasisë së polenit 
Grass gjatë periudhave të para-pikut, pikut dhe pas-pikut. Ky rezultat na lejoi që këto 
tri periudha ti trajtonim si popullata të veçanta për ndërtimin e modeleve parashikuese. 
Për të provuar fortësinë dhe drejtimin e marrëdhënies ndërmjet ndryshores së varur 
dhe ndryshoreve të pavarura para futjes së tyre në modelin e regresit të shumëfishtë u 
krye analiza e korrelacioni.

Si dhe për polenin Olea rezultatet e arritura nga testi Kruskal-Wallis ishin 
negative, me përjashtim të drejtimit të erës dhe shpejtësinë e erës në periudhën e pikut 
(Shtojca N1-N4). Analiza e variancës tregoi se ka një ndryshim të dukshëm ndërmjet 
parametrave të erës dhe sasisë ditore të polenit Grass gjatë periudhës së pikut. Analiza 
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e korrelacionit ndërmjet sezonit të polenit Grass dhe parametrave të erës tregoi se 
koeficienti i korrelacionit nuk ishte statistikisht i rëndësishëm, prandaj kjo ndryshore 
u largua dhe nuk u përdor në regresin e shumëfishtë.

Në kuadrin e analizës së korrelacionit u shqyrtua marrëdhënia ndërmjet sasisë 
ditore të poleni Grass dhe sasisë së polenit gjatë ditëve të mëparshme. Në korrelacion 
u përdorën mesataret lëvizëse të pesë ditëve, katër ditëve, tre ditëve dhe dy ditëve të 
sasisë së normalizuar të polenit Grass për tu krahasuar me sasinë ditore të normalizuar 
të polenit Grass. Rezultoi një korrelacion i fortë pozitiv i cili do të thotë se sasia e 
polenit e pranishme gjatë ditëve të mëparshme ka gjasa që të vazhdojë. Kjo metodë 
është përdorur nga shumë autorë dhe ka rezultuar e suksesshme (Emberlin, 1997; 
Smith dhe Emberlin, 2005).

Për të ndërtuar modelet për sasinë ditore të polenit Grass u kryen regrese të 
shumëfishta për çdo periudhë. 

Hapi tjetër ishte konvertimi i të gjithë modeleve të parashikimit të përftuara 
nga ekuacioni në shkallën normale të punës (kokrra polen/m3). Vlerat e parashikuara 
u ngritën në katror dhe u testuan me sasinë ditore reale të polenit Grass nga sezoni i 
vitit 2003. Për përcaktimin e pragjeve u konsultuam me pragjet e disa vendeve me 
klimë të ngjashme me Shqipëri dhe për polenin Grass vendosëm të përdornim si prag 
vlerat që u përdorën në Itali dhe Suedi (Kiotseridis et al., 2013) pasi ajo përputhej me 
formën dhe ashpërsinë e polenit Grass në Shqipëri (Tabela 6.2).

Sasia e parashikuar e polenit Grass u krahasuan me të dhënat e vëzhguara 
(reale) për të kontrolluar nëse modelet ishin aq të forta sa për të parashikuar prirjet e 
polenit Grass.

Tabela 6.2 Tabela e vlerave prag për polenin Grass

Sasitë e polenit Grass (kokrra 
polen/m3) 

Pragu i përdorur Vlera numerike

1-9 e ulët 1
10-29 mesatare 2
30-100 e lartë 3
≥ 101 shumë e lartë 4

6.2.1 Modeli i regresit të shumëfishtë për periudhën para-pik të sezonit të polenit 
Grass 
Zgjedhja e ndryshoreve më të rëndësishme për tu përdorur në parashikimin e sasisë 
ditor të polenit Grass u bë duke kryer korrelacionin e Pearsonit (Shtojca F2). Që këtej 
rezultoi se ndryshoret meteorologjike më të rëndësishme ishin mesatarja lëvizëse 2-
ditëshe (0.705**) dhe temperatura maksimale (0.261*). Këto dy ndryshore u përdorën 
për të ndërtuar një model për sezonin e polenit Grass gjatë periudhës para-pikut. Në
fillim u krye një kontroll mbi supozimet. Nga ky kontroll rezultoi se këto ndryshore i 
plotësonin të gjitha supozimet (Shtojca F1-J3), duke pasur vetëm një vlerë anormale 
(me numër ID 35) me një vlerë prej 14.1.

Vlerësimi i modelit
Çështja më e rëndësishme është vlera e R2 që ishte 0.502 dhe që na të thotë se modeli 
shpjegon 50% të ndryshimit ditor në polenin Grass gjatë periudhës para-pikut. Vlera 
R2 e rregulluar e modelit ishte 0.490.

Vlera Beta në tabelën Coefficients (Shtojca F1) ishte më e madhe për 
ndryshoren mesatarja lëvizëse e pesë ditëve sesa për temperaturën minimiale, që na 
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tregon se ndryshorja e parë ka një kontribut më të rëndësishëm për parashikimin e 
ndryshores së varur.

Për periudhën para-pikut madhësia e mostrës ishte 90 gjë që përmbush 
kërkesat e autorëve (Tabachnick et al., 2012).

Ekuacioni i regresit është:

Sasia ditore për polenin Grass = 0.379 + (0.095 × Ml dy-ditë) + (0.078 × Tmax)

Figura 6.5 Sasia reale dhe e parashikuar e polenit Grass në periudhën para-pik në 
vitin 2003

Figura 6.6 Sasia reale dhe e parashikuar e polenit Grass në periudhën para-pik në 
vitin 2004

Sasitë ditore të polenit Grass e parashikuara dhe reale u shndërruan në vlera numerike, 
siç u shpjegua më sipër në këtë kapitull. Saktësia në përqindje e fituar ishte 90 % në 
vitin 2003 dhe 68% në vitin 2004. Pastaj kryem analizën e korrelacionit mbi sasinë e 
parashikuar dhe aktuale të polenit Grass . Modeli i ndërtuar arriti të parashikonte 
strukturën e sasisë ditore të polenit Grass gjatë periudhës para-pik. Krahasimi i sasive 
të vëzhguara dhe të parashikuara të polenit Grass për vitin 2003 dhe 2004 jepet në 
figurat e mësipërme (Figura 6.5 dhe Figura 6.6).
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6.2.2 Modeli i regresit të shumëfishtë për periudhën e pikut të sezonit të polenit 
grass 
Për të përcaktuar ndryshoret më të rëndësishme për tu përdorur në parashikimin e 
sasisë ditor të polenit Grass në periudhën e pikut u ndërtua tabela e koeficienteve 
Pearson për këto ndryshore (Shtojca F5). Nga ajo rezulton se ndryshoret më të 
rëndësishme, që u përdorën për të parashikuar sasinë ditore të polenit Grass në 
periudhën e pikut, ishin mesatarja lëvizëse 5-ditëshe (0.629**) dhe temperatura 
minimale (-0.225*). Siç u përshkrua edhe më lart, duhet të bëheshin disa kontrolle
mbi supozimet të cilat rezultuan se përmbusheshin nga këto ndryshore. Modeli ka 
vetëm një rast anormal (ai me numër ID 45) dhe me vlerë 14.3 (Shtojca F6).

Vlerësimi i modelit
Vlera R2 ishte 0.403, prandaj modeli arrin të shpjegojë deri 40% të variancës për 
sasinë ditore të polenit Grass gjatë periudhës së pikut dhe R2 i rregulluar ka vlerën 
0.391. Mesatarja lëvizëse e pesë-ditëve ka kontributin më të madh se ndryshorja 
temperatura minimale pasi në tabelën Coefficients (Shtojca F4) vlera e Beta është më 
e madhe për se sa për ndryshoren tjetër.

Madhësia e mostrës për periudhën e pikut ishte me 103 raste duke përmbush 
kërkesën nga Tabachnick et al., 2012.

Në këtë rast ekuacioni i regresit është:

Sasia ditor për polenin Grass = 0.859+ (0.068 × ml 5-ditë) – (0.091 ×Tmin)

Sasitë ditore të polenit Grass të parashikuara dhe reale u konvertuan në vlera 
numerike. Saktësia në përqindje e fituar ishte 90% në vitin 2003 dhe 68% në vitin 
2004. Të gjitha vlerat numerike në sasinë e vëzhguar të polenit ishte e njëjtë me sasinë 
reale të polenit përveç një dite. Pastaj sasia ditore e parashikuar dhe reale e polenit 
Grass iu nënshtruan analizës së korrelacionit nga e cila rezultoi se modeli i ndërtuar 
ishte në gjendje të parashikonte strukturën e sasisë ditore të polenit Grass gjatë 
periudhës para-pikut.

Krahasimi i sasisë reale dhe të parashikuar të polenit Grass për vitin 2003 dhe 
2004 jepet nga figurat e mëposhtme (Figura 6.7 dhe Figura 6.8).

Figura 6.7 Sasia reale dhe e parashikuar e polenit Grass në periudhën pik në vitin 
2003
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Figura 6.8 Sasia reale dhe e parashikuar e polenit Grass në periudhën pik në vitin 
2004

6.2.3 Modeli i regresit të shumëfishtë për periudhën e pas-pikut të sezonit të 
polenit grass 
Nga rezultatet e korrelacionit Pearson (Shtojca F8) rezulton se ndryshoret 
meteorologjike më të rëndësishme, që do të përdoren për të parashikuar sasitë ditore 
të polenit grass për periudhën e pas-pikut, janë mesatarja lëvizëse dy ditëshe (0.427**) 
dhe temperatura minimale (-0.233*). 

U përdor e njëjta procedurë kontrolli si ajo e përmendur në 6.2.1 dhe 6.2.2.
nga e cila rezultoi se ndryshoret i përmbushnin supozimet. Modeli kishte vetëm një 
rast anormal me ID 29 dhe vlerë 13.84 (Shtojca F9).

Vlerësimi i modelit
Modeli arriti të shpjegojë 21% të variancës për sasinë ditore të polenit Grass gjatë 
periudhës së pikut duke pasur R2 me vlerën prej 0.210 dhe R2 e rregulluar me vlerë 
prej 0.197. Nga dy ndryshoret e përdorura në ekuacionin e regresit kontributin më të 
rëndësishëm për parashikimin e ndryshores së varur e ka mesatarja lëvizëse e dy 
ditëve sesa temperatura minimale (siç shihet nga vlerat e Beta-s në tabelë Coefficients, 
Shtojca F7).

Madhësia e mostrës për periudhën e pas-pikut përmbush kërkesën nga 
Tabachnick et al., 2012 me 118 raste.

Ekuacioni i regresit është:

Sasia ditore për polenin Grass = 3.064 + (0.067 × ml 2-ditë) - (0.053 × Tmin)

Sasitë ditore të polenit Grass të parashikuara dhe reale u konvertuan në vlera 
numerike. Saktësia në përqindje e fituar ishte 65% në vitin 2003 dhe 87% në vitin 
2004. Pastaj sasitë ditore të parashikuara dhe reale të polenit Grass iu nënshtruan 
analizës së korrelacionit nga e cila rezultoi se për të kontrolluar nëse modeli i ndërtuar 
ishte në gjendje të parashikonte strukturën e sasisë ditore të polenit Grass gjatë 
periudhës së pas-pikut. 

Analiza e korrelacionit tregoi se poleni Grass i parashikuar gjatë periudhës pas 
pikut nuk parashikoi ndonjë prirje në polenin Grass. Krahasimi i sasisë reale dhe të 
parashikuar të polenit Grass në vitin 2003 dhe 2004 jepet nga figurat e mëposhtme 
(Figura 6.9 dhe Figura 6.10).
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Figura 6.9 Sasia reale dhe e parashikuar e polenit Grass në periudhën pas-pik në vitin 
2003

Figura 6.10 Sasia reale dhe e parashikuar e polenit Grass në periudhën pas-pik në 
vitin 2004

6.3 MODELET PËR PARASHIKIMIN E PËRQENDRIMIT DITOR TË 
POLENIT URTICACEAE

Modeli për parashikimin e përqendrimit ditor të polenit Urticaceae u ndërtua për tri 
periudha të ndryshme të sezonit të polenit Urticaceae, para-pikut, pikut dhe pas-pikut. 
Periudha e para pikut është konsideruar periudha nga fillimi i sezonit të polenit 
Urticaceae me metodën 5% deri në ditën e parë të fillimit të periudhës së pikut. 
Periudha e pikut është konsideruar si periudha nga fillimi i periudhës së pikut 
vëzhguar nga Pathirane (1975), metoda deri 80% të vlerave të akumuluara të 
regjistruara dhe periudha pas-pikut është konsideruar periudha nga arritja e 80% të 
vlerave të akumuluara deri në fund, kur regjistrohen 95% e vlerave të akumuluara.

Për polenin Urticaceae u ndërtuan tre modele të regresit si vijon:

1. Modeli i regresit të shumëfishtë për të parashikuar variacionet ditore të sasive 
të polenit Urticaceae gjatë periudhës para-pik

2. Modeli i regresit të shumëfishtë për të parashikuar variacionet ditore të sasive 
të polenit Urticaceae gjatë periudhës së pikut 
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3. Modeli i regresit të shumëfishtë për të parashikuar variacionet ditore të sasive 
të polenit Urticaceae gjatë periudhës pas-pikut 

Për parashikimin e përqendrimeve ditore të polenit Urticaceae u përdorën ndryshoret 
temperatura maksimale, temperatura minimale, reshjet, mesataret lëvizëse pesë ditë, 
katër ditë, tre ditë dhe mesatarja lëvizëse dy ditë, të njëjtat që u përdorën në 
parashikimet ditore të poleneve Grass dhe Olea. Të gjitha këto ndryshore iu 
nënshtruan analizës së korrelacionit për të zgjedhur ndryshoret me koeficientin më të 
lartë të korrelacionit për ti përfshirë në regresin e shumëfishtë. 

Për të përcaktuar nëse sezoni i polenit Urticaceae duhet të trajtohej si një 
popullatë e veçantë ose jo, ashtu si në rastin e polenit Grass, u përdor testi Kruskal-
Wallis. Rezultatet e testit jo parametrik Kruskal-Wallis treguan se ekzistonte një 
dallim i madh ndërmjet kategorive të mesatareve të sasisë së polenit Urticaceae gjatë 
tri periudhave të para-pikut, pikut dhe pas-pikut. Ky rezultat na lejoi që këto tri 
periudha ti trajtonim si popullata të veçanta për ndërtonim e modeleve parashikuese. 
Për të provuar fortësinë dhe drejtimin e marrëdhënies ndërmjet ndryshores së varur 
dhe ndryshoreve të pavarura para futjes së tyre në modelin e regresit të shumëfishtë u 
krye analiza e korrelacioni.

Siç është shpjeguar më sipër në këtë kapitull, u bënë disa përpjekje të tjera për 
të përdorur të dhënat e drejtimit të erës dhe erës në model (Shtojcat O1-O4). 
Ndryshoret e erës nuk kishin asnjë marrëdhënie të rëndësishme me përqendrimet 
ditore të polenit Urticaceae kështu që ato u larguan nga grupi i të dhënave. 

Duke përdorur marrëdhëniet ndërmjet përqendrimeve ditore të polenit 
Urticaceae dhe të dhënave meteorologjike, me koeficientin më të lartë të korrelacionit 
për secilën periudhë, u ndërtuan ekuacionet e regresit të shumëfishtë për të 
parashikuar përqendrimet ditore të polenit Urticaceae. E njëjta metodë e konvertimit 
si për polenet Grass dhe Olea u përdor për të marrë shkallën normale të shprehur në 
kokrra polen/m3. Vlerat e parashikuara u ngritën në katror dhe u testuar me 
përqendrimet ditore reale të polenit Urticaceae nga sezoni i viteve 2003 dhe 2004.

Pavarësisht rëndësisë alergjike të këtij lloji polen, pak studime i janë kushtuar 
gjetjes së pragjeve kritike për simptomave alergjike në pacientët. D’Amato et al. 
(1991 b) vlerëson pragu 30 kokrra polen/m3. Negrini et al. (1992) gjetën simptoma të 
lehta për përqendrimet mbi 10-15 kokrra/m3 dhe simptoma të rënda kur përqendrimi i 
polenit tejkaloi 80 kokrra/ m3. Pas konsultimit edhe me Belmonte et al., (1999) pragjet
për polenin Urticaceae u përcaktuan si në Tabelën 6.3.

Tabela 6.3 Tabela e vlerave prag për polenin Urticaceae
Sasia e polenit Urticaceae 
(kokrra polen/m3)

Nivelet e pragut Vlerat numerike 

2-19 i ulët 1
20-69 mesatar 2
70-300 i lartë 3
≥ 300 shumë i lartë 4

Sasitë e parashikuara të polenit Urticaceae të fituara nga analiza e 
korrelacionit u krahasuan me të dhënat e vërtetë (të vëzhguara) për të përcaktuar nëse 
modelet ishin aq të forta sa të parashikonin strukturën e përqendrimeve të polenit 
Urticaceae. Analiza korrelacion tregoi se modeli i parashikimit ditor për Urticaceae në 
periudhën e para pik ishte mjaft i fortë për të shpjeguar strukturën e sasive ditore të 
polenit Urticaceae.
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6.3.1 Modeli i regresit të shumëfishtë ditor për periudhën e para pikut e sezonit 
të polenit Urticaceae 
Ndryshoret e zgjedhura iu nënshtruan analizës së korrelacionit. Nga tabela e 
koeficienteve të korrelacionit Pearson (Shtojca L2) arritëm të përcaktonim dy 
ndryshoret meteorologjike kryesore për periudhën e para-pikut të polenit Urticaceae. 
Ato ishin mesatarja lëvizëse tre ditë (0.654**) dhe temperatura maksimale (0.376*) 
me një rëndësi të 2-dyanshme në nivelin 0.01. Këto dy ndryshore u përdorën për të 
ndërtuar modelin e regresit për sezonin e polenit Urticaceae gjatë periudhës para-
pikut.

Si dhe në rastet e mësipërme u krye një kontroll i sistemit për supozimet. Ky 
kontroll tregoi se ndryshoret i plotësonin të gjitha kushtet e vendosura ( ka vetëm një 
rast anormal mbi këtë vlerë kritike vlera e cila ishte 29.1 nga numri ID 56, Shtojca 
L3).

Figura 6.11 Sasia reale dhe e parashikuar e polenit Urticaceae për periudhën e para-
pikut për vitin 2003

Vlerësimi i modelit
Modeli i regresit arriti të shpjegojë rreth 45% të variacionit për sasinë ditore të polenit 
Urticaceae gjatë periudhës së para pikut (duke pasur R2 me vlerë prej 0.446 dhe  R2 e 
rregulluar me një vlerë prej 0.438). Vlera e Beta-s në tabelën Coefficients (Shtojca 
L1) është më e mëdhe për mesataren lëvizëse tre-ditëshe sesa për temperaturën 
maksimale, duke na treguar se ndryshorja e parë ka një kontribut më të rëndësishëm 
për parashikimin e ndryshores së varur se ndryshorja e dytë.

Madhësia e mostrës për periudhën e pikut përmbush kërkesat nga Tabachnick 
et al., 2001. Ekuacioni i regresit në këtë rast është :

Sasia ditore i polenit Urticaceae = 0.303+ (0.115 × ml 3-ditë) + (0.056 × Tmax)

Sasitë ditore të parashikuara dhe reale të polenit Urticaceae u konvertuan në vlera 
numerike. Saktësia në përqindje që u mor ishte 90% në vitin 2003 dhe 89% në vitin 
2004. Pastaj sasia e parashikuar dhe reale e polenit Urticaceae iu nënshtruan analizës 
së korrelacionit nga e cila doli se modeli i ndërtuar ishte në gjendje të parashikonte 
strukturën e përqendrimeve ditore të polenit Urticaceae gjatë periudhës para-pik. 

Nga krahasimi i sasive të vëzhguara dhe atyre të parashikuara të polenit 
Urticaceae u ndërtuan figurat e mëposhtme  (Figura 6.11 dhe Figura 6.12).
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Figura 6.12 Sasia reale dhe e parashikuar e polenit Urticaceae për periudhën e para-
pikut për vitin 2004

6.3.2 Modeli i regresit të shumëfishtë ditor për periudhën e pikut të sezonit të 
polenit Urticaceae 
Ndryshoret meteorologjike iu nënshtruan analizës duke përdorur korrelacion Pearson 
(Shtojca L5). Nga kjo analizë u përcaktuan dy ndryshoret meteorologjike që do të
përdoreshin në modelin e regresit për të parashikuar sasitë ditore të polenit Urticaceae 
gjatë periudhës së pikut. Këto ndryshore ishin mesatarja lëvizëse dy-ditëshe (0.655**) 
dhe temperatura minimale (-0.288*) me rëndësinë e korrelacionit në nivelin 0.01 (e 
2-anshme).

Nga kontroll i sistemit për supozimet rezultoi se ndryshoret i përmbushnin 
supozimet e vendosura (kishte tre vlera anormale mbi vlerën kritike me ID 36, 2 dhe 3 
dhe me vlerat përkatësisht 20.65, 15.20 dhe 14.34, Shtojca L6).

Vlerësimi i modelit
Vlera e R2 është 0.459 duke bërë të mundur që modeli të shpjegojë afërsisht 46 % të 
variacionit për sasinë ditore të polenit Urticaceae gjatë periudhës së pikut. Gjetëm se
R2 i rregulluar kishte një vlerë prej 0.456. Vlera Beta në tabelën Coefficients (Shtojca 
L4) është më e madhe për mesataren lëvizëse dy-ditëshe se sa për temperaturën 
minimale duke treguar se ndryshorja mesatarja lëvizëse dy-ditëshe ka kontributin më 
të madh në model sesa ndryshorja e temperaturës minimale.

Madhësia e mostrës për periudhën e pikut ka përmbushur kërkesat nga 
Tabachnick et al., 2012. Ekuacioni i regresit për këtë periudhë është:

Sasia ditore e polenit Urticaceae = 2.965 + (0.126 × ml 2-ditë) – (0.105 × Tmin)

Sasitë ditore të parashikuara dhe reale të polenit Urticaceae u konvertuan në vlera 
numerike. Saktësia në përqindje e fituar ishte 90% në vitin 2003 dhe 79 % në vitin 
2004. Pastaj sasitë e parashikuara dhe reale të polenit Urticaceae iu nënshtruan 
analizës së korrelacionit nga e cila rezultoi se modeli i regresi ishte në gjendje të 
parashikonte strukturën e përqendrimeve ditore të polenit Urticaceae gjatë periudhës 
së pikut. 

Nga krahasimi i sasive të vëzhguara dhe atyre të parashikuara të polenit 
Urticaceae u ndërtuan figurat e mëposhtme (Figura 6.13, 6.14).
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Figura 6.13 Sasia reale dhe e parashikuar e polenit Urticacea për periudhën e pikut 
për vitin 2003

Figura 6.14 Sasia reale dhe e parashikuar e polenit Urticacea për periudhën e pikut 
për vitin 2004

6.3.3 Modeli i regresit të shumëfishtë për periudhën e pas pikut të sezonit të 
polenit Urticaceae 

Ndryshoret meteorologjike që u zgjodhën për parashikimin e përqendrimeve ditore të 
polenit Urticaceae për periudhën pas pik iu nënshtruan analizës duke përdorur 
korrelacion Pearson (Shtojca L8). Nga kjo analizë u përcaktuan dy ndryshoret 
meteorologjike me koeficientin e korrelacionit më të lartë që do të përdoreshin në 
modelin e regresit të shumëfishtë.  Këto ndryshore ishin mesatarja lëvizëse tre-ditëshe 
me  koeficientin e korrelacionit 0.558 ** dhe temperatura minimale me koeficientin e 
korrelacionit prej 0.298 ** (me rëndësinë e dy-anshme në nivelin 0.01) (Shtojca L8) .

Si dhe në rastet e mëparshme, nga kontrolli i sistemit për supozimet rezultoi se 
ato përmbusheshin.

Vlerësimi i modelit 
Modeli arriti të shpjegojë afërsisht 33% të variancës për përqendrimet ditore të polenit 
Urticaceae për periudhën pas-pikut duke pasur R2 me vlerë prej 0.328 dhe R2 e 
rregulluar me vlerë prej 0.32. Nga tabela Coefficients (Shtojca L7) nxjerrim se 
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kontributin më të madh në model e jep ndryshorja mesataren lëvizëse tre-ditëshe se sa 
ndryshorja temperatura minimale pasi vlera Beta për të është më e madhe.

Madhësia e mostrës për periudhën pas pikut përmbushur kërkesat nga 
Tabachnick et al., 2012. Ekuacioni i regresit për këtë rast është:

Sasia ditore e polenit Urticaceae = 0.407+ (0.117 × ml 3-ditë) - ( 0.058 × Tmin)

Sasitë ditore të parashikuara dhe reale të polenit Urticaceae u konvertuan në vlera 
numerike. Saktësia në përqindje e fituar ishte 65% në vitin 2003 dhe 67% në vitin 
2004. Pastaj sasitë e parashikuara dhe reale të polenit Urticaceae iu nënshtruan 
analizës së korrelacionit për të kontrolluar nëse modeli i ndërtuar ishte në gjendje të 
parashikonte strukturën e sasisë ditore të polenit Urticaceae gjatë periudhës së pas 
pikut. Analiza e korrelacionit tregon se sasia e parashikuar e polenit Urticaceae gjatë 
periudhës së pas pikut nuk parashikonte ndonjë prirje në polenin Urticaceae.

Nga krahasimi i sasive të vëzhguara dhe atyre të parashikuara të polenit 
Urticaceae u ndërtuan figurat e mëposhtme (Figura 6.15, Figura 6.16).

Figura 6.15 Sasia reale dhe e parashikuar e polenit Urticacea për periudhën e pas-
pikut për vitin 2003

Figura 6.16 Sasia reale dhe e parashikuar e polenit Urticaceae për periudhën e pas-
pikut për vitin 2004
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KREU 7

MODELET E RRJETAVE NERVORE PËR PARASHIKIMIN E SASISË 
DITORE TË POLENEVE

Ky studim është i lidhur me qëllimin për të krijuar modele të rrjetave nervore
artificiale për parashikimin e sasive ditore të polenit Grass, Olea dhe Urticaceae në
zonën e Tiranës. Ai analizon dhe krahason edhe saktësinë e këtyre modeleve me ato 
që merren nga modelet e regresit për të njëjtat tipe polenesh. Ai na ndihmon të
përmirësojmë saktësinë e modeleve për tipet e zgjedhura të poleneve. 

7.1 TERMINOLOGJIA E PERDORUR NË RRJETAT NERVORE

Për të kuptuar më mirë ndërtimin, funksionimin dhe rezultatet që do të nxirren në këtë 
kre duhet kuptuar mirë dhe duhet të familjarizohemi me terminologjinë e përdorur në 
rrjetat nervore artificiale. Ato kanë terminologjinë e tyre, e cila është pak e ndryshme 
nga ajo që përdoret në modelet e tjera statistikore. Terminologjia që përdoret më 
shpesh në modelet e rrjetave nervore është:

o ndryshoret quhen tipare, karakteristika

o ndryshoret e pavarura quhen hyrje 

o vlerat e parashikuara quhen dalje

o ndryshoret e varura quhen vlera të dëshiruara ose vlera të stërvitura 

o mbetjet quhen gabime

o vlerësimi quhet stërvitje, nxënie, përshtatje ose vetë-organizim

o kriteri i vlerësimit quhet funksioni i gabimit ose i kostos

o vëzhgimet quhen shabllone, modele, forma ose çifte të stërvitjes 

o vlerësimet e parametrave quhen peshat sinaptike

o ndërveprimet quhen nervat e rendit të lartë 

o transformime quhen lidhjet funksionale

o regresi quhet stërvitja e mbikëqyrur 

o ekstrapolim quhet përgjithësimi

Termat statistikorë «zgjedhje» dhe «popullim» nuk i kanë termat e tyre të njëvlershëm 
në rrjetat nervore, por të dhënat shpesh janë grupuar në një bashkësi stërvitjeje dhe në
një bashkësi kontrolli për ndër-vlerësimin.

7.2 RRJETA NERVORE DHE LITERATURA

Siç u tregua më herët, rrjeta nervor përbën një model matematikor që kryen një imitim 
kompjuterik të sjelljes së trurit të njeriut duke përsëritur modele e trurit në miniaturë 
për të formuar rezultatet e ngjarjeve të perceptuar. Domethënë për të qenë në gjendje 
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për të analizuar dhe riprodhuar mekanizmat e nxënies. Efektshmëria e modeleve të 
rrjetës nervore mund t’i atribuohet karakteristikave të tyre strukturore dhe 
funksionale, siç janë aftësia e modelimit jolinear dhe funksioni i përafrimit universal 
(Arca et al., 2004). Këto karakteristika sugjerojnë se përdorimi i modeleve të rrjetës 
nervore si një mjet për të parashikuar sasinë e polenit, ashtu si edhe modelet e tjera 
statistikore, kërkojnë kalibrimin lokal për të nxjerrë rezultate të besueshme (Arca et 
al., 2004). Kështu që rrjetat nervore artificiale janë një mjet mjaft efikas për zgjidhjen 
e shumë problemeve “të vështira” për metodat tradicionale, të cilat janë zhvilluar 
shumë këto 2 – 3 dekadat e fundit. Ato kanë përjetuar një interesim në rritje në 
kërkimin dhe praktikën parashikuese dhe kanë gjetur një përdorim të madh në 
pothuajse të gjitha fushat e shkencës, veçanërisht në klasifikimin e modeleve dhe 
modelet jo-lineare të parashikimit, duke çuar në publikimet e më shumë se 5000 
artikujve akademikë sipas indeksit ISI. Për shembull te Dara, 2011 është studiuar 
përdorimi i tyre për të parashikuar reshjet-shkarkimet. Pas trajtimit me kujdes të 
zgjedhjes së ndryshoreve të hyrjes dhe modeleve të të dhënave hyrëse e dalëse me të 
cilat do të stërviteshin dhe kontrolloheshin rrjetat nervore, është treguar se si mund të
ndërtohen rrjetat nervore për të shmangur përmbytjet që vijnë si rezultat i reshjeve të
shumta dhe shkarkimeve të mundshme. Po kështu te Dara, 2010a është studiuar 
aplikimi i rrjetave nervore dhe logjikës së vakët në sistemet operacionale të 
parashikimit hidrologjik. Aty janë treguar sesi disa lloj rrjetat nervore (rrjetat Jordan, 
Elman, nxënia rekurente në kohë reale (RTRL), ose rrjeta nervore me vonesë kohe, të 
stërvitura ne algoritmin e prapapërhapjes) në kombinim me logjikën e vagët, me një 
sërë rregullash vagëzimi dhe çvagëzimi. janë një mjet shumë efikas për parashikimin 
e përmbytjeve që vijnë nga rënia e reshjeve në një zonë ujëmbledhëse. 

Vitet e fundit për të parashikuar përqendrimet e polenit janë përdorur shumë 
modele. Këtu futen modelet analitike (Moseholm et al., 1987), të cilat bazohen në 
ekuacione të ndryshme që përshkruajnë dukurinë e lëshimit dhe përhapjes së polenit 
në ajër nëpërmjet kombinimit të parametrave të ndryshëm që kanë të bëjnë me 
vëzhgimet e bimës dhe kushtet e motit. Përvoja e përgjithshme ka treguar se mungesa 
e vlerave të parametrave e bën këtë metodë të vështirë. Një qasje tjetër e përhapur 
është ajo e modeleve statistikore të regresit linear dhe të shumëfishtë (Galán et al., 
1995; Goldberg et al., 1988; Bringfelt et al., 1982; Moseholm et al. 1987; Makra et 
al., 2004; Smith dhe Emberlin, 2005; Stach et al., 2008; Angosto et al., 2005; Ribeiro 
et al., 2008; Stach et al., 2008; Rodríguez-Rajo et al., 2009; Dara dhe Hoxha, 2013a;
Dara, 2013; Myszkowska, 2013), të cilat janë të lidhura më së shumti me 
marrëdhënien e ngushtë të të dhënave të polenit dhe të dhënave meteorologjike 
(Emberlin et al., 1998, Laaidi et al., 2003, Galan et al., 2001 a). Disa autorë 
(Moseholm et al., 1987) kanë përdorur, si alternativë, analizën e serive kohore, e cila 
nuk supozon njohjen e marrëdhënieve strukturore ndërmjet ndryshoreve që përfshihen 
në proces por lidhet kryesisht me analizën e vëzhgimeve të kaluara të një ndryshore
për të krijuar një model për të kuptuar më mirë prirjen e ardhshme. 

Aplikimi i metodave klasike statistikore për këtë problem ka rezultuar jo 
plotësisht i kënaqshëm (Dara, 2013b, Dara, Hoxha, 2013a; Diaz de la Guardia et al., 
2003; Galan, et al., 2001a). 

Vitet e fundit janë bërë përpjekje për të përdorur metodat e rrjetave nervore
për parashikimin e përqendrimit të polenit të disa lloje polenesh alergjike në ajër. 
Studimet më të hershme mbi modelet RNA të përdorura në aerobiologji treguan 
sigurinë e kësaj metode, që mbështetet në një seri të të dhënave meteorologjike të 
grumbulluara më parë për një sezon poleni të dhënë, për të bërë parashikime më të 
mira. Kështu, Arizmendi et al., 1993 zhvilluan një model parashikues operacional të 
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mbështetur në teknikat u rrjetave nervore. Rrjeta u stërvit duke përdorur vlerat aktuale 
dhe të kaluara të serisë kohore të polenit. Ajo dha parashikime të shkëlqyera duke 
përdorur vetëm serinë kohore të përqendrimeve të polenit. Rrjeta e stërvitur ishte në 
gjendje të parashikonte me saktësi vlerën vijuese 2-orëshe në qoftë se si hyrje të 
rrjetës ishin përdorur 6 vlera të matura deri në atë moment. 

Sanchez-Mesa et al., në 2002, ishin në gjendje të parashikonin përqendrimet 
ditore të polenit Poaceae në ajër nga të dhënat meteorologjike dhe sasia e polenit të 
disa ditëve më parë si ndryshore të pavarura në pjesë jugore të Iberian Peninsula, 
Spanjë. Në këtë studim u përdorën modelet e regresit linear dhe metodat e rrjetave
nervore, të cilat përfshinin një grup të dhënash nga 20 vite, 1982-2001. Vitet u 
klasifikuan në grupe. U vu re se ndryshoret akumuluese dhe vlerat e polenit nga ditët 
e mëparshme ishin faktorët më të rëndësishëm në modele. Në përgjithësi rezultoi se 
ekuacionet që nxori rrjeta nervore ishin më të mira se ekuacionet e regresit linear për
parashikimin e përqendrimeve ditore të polenit grass në ajër. Klasifikimi i viteve i 
lejoi ata të njihnin ashpërsinë e sezonit të polenit me gabim relativ minimal, përpara 
fillimit të sezonit. Ata këshilluan se metoda e re e bazuar në rrjetat nervore është një 
hap drejt procesit të automatizimit të parashikimit të polenit. 

Arca et al., 2002, përdorën teknikat ARIMA dhe RNA për të kryer 
parashikimet afatgjata dhe afat-shkurtra të polenit Graminacee dhe Oleaceae. Modelet 
RNA u realizuan duke përdorur një topologji të rrjetës së drejtëpërdrejtë me tre 
shtresa dhe algoritmin optimizues të nxënies me prapapërhapje. Modelet RNA u 
ndërtuan për të marrë një parashikim afat-shkurtër (1 deri 7 ditë) të poleneve ajrore, 
pas shfaqjes së parë të polenit në ajër. Efektshmeria më e mirë gjatë fazave të 
stërvitjes dhe kontrollit u vu re për rrjetën nervore MLP me tre shtresa 7-10-1, e cila 
dha vlerat e sasisë ditore të polenit për 7 ditët e njëpasnjëshme. Analiza statistikore e 
rezultateve të marra nga modelet RNA për të dhënat e polenit Graminacee (1999-
2001) tregoi se rezultatet më të mira sigurohen në katër ditët e para; koeficienti i 
korrelacionit r2 zvogëlohet nga dita katërt në të shtatë. Studimi nxorri në pah aftësinë 
e RNA si një mjet për parashikimin afat-shkurtër të disa karakteristikave të sezonit të 
polenit.

Duke studiuar aplikimin e rrjetave nervore në parashikimin e serive kohore, 
Ranzi et al. (2003) treguan se marrëdhënia ndërmjet përqendrimeve të polenit në ajër 
dhe parametrave meteorologjikë nuk varet nga vendndodhja në zona të ndryshme. 
Këta autorë përdorën një model rrjetash nervore për të hetuar ndikimin e kushteve 
meteorologjike në kohën e fillimit të sezonit të polenit grass në Emilia-Romagna, Itali
për një bashkësi të dhënash prej 20 vjetësh. Ndryshoret e hyrjes ishin temperatura
ditore (maksimale dhe minimale) dhe reshjet si dhe kombinimet e këtyre ndryshoreve 
dhe pragjeve të tyre. Pragjet u zgjodhën me teknika statistikore. Metoda e rrjetave 
nervore ishte në gjendje të parashikonte edhe vitet anormale (e çrregullta). Modeli
ishte në gjendje të parashikonte përqendrimet e polenit grass si dhe të kuptonte se 
përqendrimet e polenit dhe situatat meteorologjike janë të pavarura nga vendndodhja. 
Efektshmëria e këtij modeli empirik ishte e kënaqshme, në veçanti në lidhje me 
parashikimin e ditës së fillimit të sezonit të polenit. Studimi tregoi se marrëdhënia 
ndërmjet përqendrimeve të polenit dhe situatave meteorologjike janë të pavarura nga 
vendndodhja. Nga autorët u sugjerua se modele të tilla kuptojnë dallimet ndërmjet 
zonave me anë të informacionit fenologjik dhe meteorologjik. Modeli i rrjetës nervore 
shfaqi fuqinë e tij të brendshme në parashikimin për vitet e panjohura. Ndryshimet 
ndërmjet zonave mund të interpretoheshin nga modeli me anë të ndryshimeve të 
matricës se peshave dhe në vlerat e pragjeve meteorologjike. Kjo do të thotë se 
modelet e tilla mund të kuptojnë ndryshimet në zona të ndryshme. Autorët sugjeruan 
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edhe se duke përfshirë një numër sa më të madh të mundshëm parametrash me ndikim 
potencial në përqendrimin e polenit në ajër mund të prodhohen parashikime të 
besueshme. Parashikimet e përftuara nga metoda e RNA i referohen të gjithë serisë 
kohore, duke përfshirë periudhën përpara shfaqjes së polenit në ajër,jo vetëm në fillim 
tëe sezonit, ose shfaqjen e vlerave prag. 

Arca et al., 2004, përdorën një rrjetë nervor për parashikimin afatshkurtër të 
sasisë së polenit ajrore për Graminaeae 1-7 ditë përpara. Rrjetat nervore artificiale u 
realizuan duke përdorur një topologji të drejtëpërdrejt me tre shtresa dhe algoritmin 
optimizues të nxënies me prapapërhapje. U përdor teknika me një vonesë, e cila lejon 
të përdoren vetëm vlerat e kaluara të ndryshoreve hyrëse për të kryer parashikimin për 
Graminaeae. U ndërtuan disa RNA për të testuar efektin e gjeometrisë së rrjetave të 
ndryshme (numri i lag-eve të kohës për çdo ndryshore hyrëse, numri i elementeve të 
përpunimit në shtresën e fshehtë, etj.) dhe kombinime të ndryshme të parametrave 
hyrëse (përqendrimi i polenit, ndryshoret meteorologjike) në efektshmerrinë e tyre. 
Ndryshoret meteorologjike që u përdorën ishin temperatura e ajrit, shpejtësia e erës, 
intensiteti i reshjeve. Përfshirja e ndryshores së lagështisë relative të ajrit në bankën e 
të dhënave nuk e përmirësoi saktësinë e modelit. U konstatua se koeficient 
korrelacioni ndërmjet sasive të përditshme të vëzhguara dhe të parashikuara të polenit 
grass ishte 0,81-0,99 ** për një deri në shtatë ditë përpara. Rezultatet e përftuara 
treguan një përputhje të mirë ndërmjet përqendrimeve ditore të të matura dhe të 
vlerësuara nga RNA për polenin Graminacee. 

Castellano-Méndez et al. (2005) propozuan përdorimin e rrjetave nervore si 
një metodë e mirë për të parashikuar probabilitetin e vlerave prag të përqendrimeve të 
polenit, i cili është një informacion i dobishëm për popullatën që vuan nga alergjia. 
Modeli i zhvilluar duke përdorur teknikën e rrjetave nervore MLP u krijua për të 
parashikuar nivelin e rrezikut të polenit Betula në ajër. Për më tepër, ky model nuk 
kërkonte që ndryshoret të kishin ndonjë shpërndarje teorike. Punimi i Castellano-
Méndez et al. (2005) ishte një nga të paktit që përdor RNA për gjininë Betula. 

Sanchez-Mesa et al., 2005 përdorën analizën diskriminante dhe rrjetat nervore 
për të parashikuar ashpërsinë e sezonit të polenit Poaceae në një rajon me klimë tipile 
mesdhetare duke përdorur parametrat e motit përpara fillimit të sezonit të polenit. Ata 
përdorën një bazë të dhënash historike të 21 viteve të polenit dhe të të dhënave 
meteorologjike. Vitet u grupuan në 3 klasa. Ata nisën më një rrjetë MLP 8:2:3 dhe 
pastaj gjetën rrjetë MLP 3:1:3 si më të mirë. Analiza diskriminante lineare dhe rrjeta 
nervore dhanë rezultate të njëjta në fazën e stërvitjes. Por, në fazën e kontrollit 
modelet e rrjetës nervore kishin efektshmëri më të mirë se analiza diskriminante 
lineare. Prandaj ata arritën në përfundimin se modelet e rrjetës mund të kenë 
zbatueshmëri të madhe në fushën e parandalimit, pasi potenciali alergjenik i një viti 
mund të përcaktohej me një shkallë të lartë sigurie, duke u bazuar në serinë e vlerave 
meteorologjike të grumbulluara përpara fillimit të sezonit të polenit. 

Aznarte et al., 2007 aplikuan pesë modele të rrjetave nervore dhe rrjetave 
nervore të vakëta (neuro-fuzzy) (MLP, GRNN, HyFIS, NEFPROX and ANFIS) për të 
modeluar dhe parashikuar seritë e poleneve ajrore në qytetin e Granadës, Spanjë. Këto 
modele, sjellja e të cilave ishte kryesisht jolineare, shfaqën përmirësime sinjifikative 
ndaj qasjeve tradicionale ARMA dhe lineare Holt–Winter. Rezultatet eksperimentale 
treguan një përparësi të modeleve të rrjetave nervore dhe rrjetave nervore të vakëta 
ANFIS dhe NEFPROX ndaj metodave statistikore klasike, megjithëse kishte përsëri 
vend për përmirësime. 

Grinn-Gofroń et al., 2008 kryen një studim për të parashikuar përqendrimet e 
sporeve Cladosporium dhe duke përdorur rrjetat nervore artificiale. Modeli përfshiu 
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klasifikimin (praninë ose mungesën e sporeve) dhe regresin për sezonet e sporeve me 
përqendrimet e sporeve Cladosporium të transformuara me log(x+1). Në këtë studim 
u përdor rrjeta nervore e perceptonit me shumë shtresa, e cila matematikisht kryen një 
përafrim stokastik të funksioneve multivariate (Osowski, 1996). Rrjeta e ndërtuar 
ishte MLP 27-18-18:1, e stërvitur me 100 epoka me algoritmin e prapapërhapjes dhe 
46 epoka me algoritmin e gradientit të konjuguar. U arrit një efektshmëri e mirë–
95.25% të rasteve ‘‘0’’ dhe 78.47% të rasteve ‘‘1’’ të cilat u parashikuan saktësisht. 
Ky studim tregoi se metoda e rrjetave nervore jep mundësi të mira për parashikimin e 
përqendrimeve të polenit Cladosporium.

Në punimin e tyre, Grinn-Gofroń dhe Strzelczak 2009 përdorën tre metoda të 
ndryshme: koeficientin e korrelacionit Spearman, rrjetat nervore artificiale dhe pemët 
e regresit multivariate (MRT) për të analizuar efektin e ndryshoreve të caktuara—
temperaturës së ajrit, reshjeve, presionit të ajrit, lagështisë relative, drejtimit të erës, 
shpejtësisë së erës, mjegullës, dhe reve—në nivelet atmosferike të përqendrimeve 
sipas orëve të sporeve Alternaria dhe Cladosporium në Szczecin, Poloni. Të dhënat e 
sporeve u analizuan për të përcaktuar ditën e fillimit, përfundimit dhe kohëzgjatjen e 
sezonit duke përdorur metodën 90%. Për shkak të jo linearitet, jo normalitetit dhe 
pranisë së ndryshoreve kategorike (mjegullës, reshjeve dhe reve), në analizën e të 
dhënave u përdorën metodat e mëposhtme: korrelacioni i rankut Spearman, modelet 
RNA dhe MRT. Parametrat meteorologjikë u përdorën si ndryshore hyrëse ndërsa 
përqendrimi i sporeve Alternaria dhe Cladosporium ishin ndryshoret dalëse. U 
ndërtuan rrjeta nervore të njëpasnjëshme dhe u stërvitën duke përdorur algoritmin e 
prapapërhapjes (Fausett 1994; Haykin 1999) dhe algoritmet e gradientit të konjuguar. 
(Bishop 1995). Kriteri që u zgjodh për përcaktimin e rrjetës nervore më të mirë ishte: 
vlera e raportit SD (raporti ndërmjet error standard deviation dhe standard deviation të 
të dhënave eksperimentale) dhe korrelacioni (koeficienti i korrelacionit të Pearsonit 
ndërmjet të dhënave eksperimentale dhe të llogaritura). 

Modeli i regresit më të mirë të marrëdhënieve ndërmjet përqendrimit të 
sporeve Cladosporium, “kohës së ditës” dhe ndryshoreve meteorologjike u përftua 
nga rrjeta nervore MLP 10-10-1, e stërvitur me 100 epoka me algoritmin me prapa-
përhapje dhe 20 epoka me algoritmin e gradientit të konjuguar. Modeli kishte 
efektshmëri të mire (raportin SD ndërmjet 0.247 dhe 0.499, korrelacionin ndërmjet
0.879 dhe 0.970). Krahasimi i drejtpërdrejtë i vlerave të vëzhguara dhe atyre të 
llogaritura zbuloi saktësinë mjaft të mirë të parashikimit.

Rezultatet treguan një varësi të mundshme në përqendrimet e të dy tipeve ne 
atmosfere, faktorëve klimatik në vazhdim dhe kohës së ditës. Nga modelet teoretike të 
përftuara nga RNA dhe analiza MRT e këtyre faktorëve, të gjitha mund të 
konsiderohen si ndryshore parashikuese. Ky studim tregoi se metodat matematike të 
avancuara dhe methodat statistikore si MRT dhe RNA janë të dobishme në 
parashikimin e përmbajtjes sipas orëve të sporeve fungal në ajër. Efektshmeria e mirë 
e modeleve të përftuara tregon se ato mund të përdoren me sukses në zbatimet 
praktike. 

Kasprzyk, et al., 2011 kryen një studim për të parashikuar përqendrimin e 
sporeve Ganoderma në Rzeszów dhe Szczecin (Poloni) duke përdorur të dhënat për 
vitet 2004, 2005 dhe 2006 me anë të modeleve të RNA dhe MRT. Modeli i regresit të 
RNA dha efektshmëri të kënaqshme për Rzeszów. Rrjeta më e mirë ishte MLP 8-5-1 
me 8 nerva në hyrje, 5 nerva të fshehur dhe 1 nerv dalës, e stërvitur me 100 epoka me 
algoritmin me prapa-përhapje dhe 8 epoka me algoritmin e gradientit të konjuguar, 
duke arritur korrelacionin në nivelin 0.50–0.63. Krahasimi direkt o vlerave të 
vëzhguara dhe të llogaritur konfirmoi parashikueshmërinë mjaft të mirë të modelit të 
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përftuar. Ato treguan se dukuritë atmosferike janë ndryshoret më të rëndësishme ne 
model.

Poleni Birch (mështeknës) është një nga shkaktarët kryesorë të alergjive gjatë 
pranverës dhe verës së hershme në Evropën veriore dhe qendrore. Puc (2012)
ndërmori një studim me qëllim që të krijonte një model parashikues që mund të 
parashikonte me saktësi përqendrimet mesatare ditore të kokrrizave të polenit Betula 
sp. (Birch) në atmosferën e Szczecin, Poloni. Për të arritur këtë, ai përdori një 
teknikën e analizës së të dhënave me rrjetat nervore artificiale. Të dhënat e polenit 
Betula u transformuan me anën e funksionit log(x + 1) për të zvogëluar efektin e 
ndryshimeve të shpejta që vinte nga ndryshoret meteorologjike. U gjetën korrelacione
pozitive të rëndësishme për temperaturën maksimale, temperaturën mesatare, 
temperaturën minimale dhe reshjet. RNA rezultoi në perceptronin me shumë shtresa 
366 8: 2928-7-1:1, parashikimi i serive kohore u bë me saktësi shumë të madhe. 
Krahasimi i drejtpërdrejtë i vlerave të vëzhguara dhe atyre të llogaritura konfirmoi 
efektshmërinë e mirë të modelit RNA dhe aftësinë e tij për të rikrijuar pjesën më të
madhe të variacionit. 

Këto pak përpjekje në përdorimin e rrjetave nervore për parashikimin e polenit 
tregojnë se ka një potencial të madh për zhvillimin e modeleve të sakta në këtë 
mënyrë, por duhet bërë më shumë në këtë drejtim. Në veçanti qasja ka nevojë të
shqyrtojë përdorimin e ndryshoreve të tjera dhe duhet të aplikohet për një sërë tipesh. 
Metodologjia e rrjetës nervore mund të zhvillohet dhe të rritet edhe duke shqyrtuar 
arkitekturën më të përshtatshme dhe kompleksitetin e modeleve.

Përdorimi i rrjetave nervore në zgjidhjen e problemeve të ndryshme që
ndeshen në vendin tonë është në fillimet e veta dhe në fazën e tij akoma 
eksperimentale. Ka vetëm disa raste të përdorimit të tij (Dara, F., Hoxha. F., 2010; 
Dara, F., 2010; Dara, et al., 2010; Dara, F., 2011; Dara, F., Hoxha. F., 2012a; Dara, 
F., Hoxha. F., 2012b; Dara, F., 2013b; Dara, F., Hoxha. F., 2013; Dara, F., Brati, F., 
2014; Dara, F., 2014) dhe nevojitet të bëhet më shumë punë në drejtim të kësaj
metodë në të ardhmen. 

Modelet e propozuara në këtë dizertacion janë vazhdim i përdorimit të 
metodave RNA në këtë drejtim dhe përparësitë e tij janë se ai jep një prognozë për të 
gjithë sezonin e tre tipeve të poleneve të zgjedhura. 

7.3 MATERIALI DHE METODA

Të dhënat meteorologjike dhe të polenit që u përdorën për rrjetat nervore (RN) ishin 
të njëjta me ato që u përdorën për modelin e regresit (temperatura maksimale, 
temperatura minimale dhe reshjet). Bashkësia e të dhënave për stërvitje përmbante të 
dhënat e viteve 1995, 1996, 1998, 2002, 2003 për polenet Grass, Olea dhe Urticaceae. 
Si të dhëna për kontrollin e rrjetës nervore rezultuese u përdorën ato të vitit 2004.

Ndryshoret hyrëse për tipet e përmendura ishin parametrat meteorologjike të
tilla si temperatura maksimale, temperatura minimale dhe reshjet. Të dhënat e polenit
u normalizuan sipas metodës së përshkruar në Kreun 4. 

Topologjia e modelit të rrjetës nervore e përdorur në kërkim për parashikimin 
e sasisë së poleneve Grass, Olea dhe Urticaceae është një rrjetë nervore e drejtpërdrejt
MLP me tre shtresa që konsiston në shtresën hyrëse, në shtresën e fshehtë dhe në 
shtresën dalëse. Shtresa hyrëse është e përbërë nga tre nyje (një për çdo ndryshore të 
pavarur), shtresa e fshehtë është e përbërë nga 99-117 nerva për të gjitha tipet e 
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poleneve të përmendura dhe shtresa dalëse është e përbërë nga një nerv (të dhënat e 
parashikuara të polenit).

7.3.1 Përcaktimi i numrit të shtresave të fshehta
Për të gjitha tipet e rrjetave nervore u zgjodh vetëm një shtresa e fshehtë. Hornik et 
al., (1989) këshillojnë që çdo funksion i kufizuar, mjaft i rregullt mund të përafrohet 
me çfarëdo shkallë saktësie në një zonë të fundme të hapësirës së ndryshoreve, nga 
një rrjetë nervore me një shtresë nervash të fshehtë, që kanë të njëjtin funksion
aktivizimi, dhe një nerv dalës linear. Numri i nyjeve hyrëse dhe dalëse i përgjigjet 
përkatësisht numrit të hyrjeve në rrjetë dhe të daljeve të dëshiruara të rrjetës. Zgjedhja 
e numrit të shtresave të fshehta dhe nyjeve në shtresën e fshehtë varet nga aplikimi i 
rrjetës. Zgjedhja e numrit të shtresave të fshehta është një pjesë vendimtare e hartimit 
të rrjetës dhe nuk është aq e thjeshtë (drejtpërdrejt) sa e shtresës hyrëse dhe dalëse. 
Nuk ka asnjë qasje matematike që të japë numrin optimal të shtresave të fshehta, 
sepse një zgjedhje e tillë në përgjithësi dështon në aplikime. Por, numri i shtresave të
fshehta mund të zgjidhet duke u bazuar në stërvitjen e rrjetës me anë të përdorimit të
konfigurimeve të ndryshme, dhe zgjedhjen e konfigurimit me numrin më të vogël të
shtresave dhe nyjeve, e cila jep përsëri gabimin mesatar kuadratik (RMSE) më të 
vogël më shpejtë dhe me efikasitet. Në përgjithësi, shtimi i një shtresë të fshehtë të
dytë përmirëson aftësinë parashikuese të rrjetës për shkak të vetisë së ndashmërisë
jolineare të rrjetës. Shtimi i shtresës së dytë të fshehtë zakonisht bën që aftësitë 
parashikuese të rrjetës të jenë të ngjashme me ato të rrjetave me një-shtresë të fshehtë, 
por kërkon kohë më të madhe në stërvitje për shkak të strukturës më komplekse që ka 
rrjeta. Ndonëse përdorimi i një shtrese të fshehtë është i mjaftueshëm për zgjidhjen e 
shumë problemeve të përafrimit të funksioneve, disa probleme mund të zgjidhen më
lehtë me konfigurimin me dy shtresa të fshehta. 

Topologjia përkatëse për çdo tip është shpjeguar veçantas në paragrafin 
Rezultatet.

7.3.2 Përcaktimi i numrit të nervave në shtresën e fshehtë 
Përcaktimi i numrit të nervave në shtresën e fshehtë u bë automatikisht duke u bazuar 
në rregullin që numri i peshave duhet të jetë më i vegël se 1/10 e numrit të
kampioneve të stërvitjes (Weigend et al., 1991). Një rregull tjetër i quajtur rregulli 
Baum-Haussler (Baum dhe Haussler, 1998) mund të përdoret për të përcaktuar 
numrin e nervave të shtresës së fshehtë.

7.3.3 Si ndalet stërvitja
Stërvitja e rrjetës nervore kërkon kohë që të ndalojë kështu që në shumë raste ajo 
ndalet pas një numri etapash siç tregohet në tabelat 7.1-7.9. 

Kriteri i ndalimit është një aspekt themelor i stërvitjes. Idetë e thjeshta të 
caktimit të numrit të iteracioneve ose e lënies së stërvitjes së sistemit deri në një vlerë 
gabimi të paracaktua nuk janë të këshillueshme. Arsyeja është se rrjeta nervore duhet 
të funksionojë mirë në të dhënat e bashkësisë së kontrollit; dmth sistemi ka nevojë të 
funksionojë mirë në të dhënat që ai nuk i ka ndeshur më parë (përgjithësimi i mirë) 
(Bishop, 1995). Gabimi në bashkësinë e stërvitjes tenton të zvogëlohet me kalimin e 
iteracioneve kur rrjeta nervore ka shkallët e mjaftueshme të lirisë për të paraqitur 
pasqyrimin hyrje/dalje. Megjithatë, sistemi mund të mbajë mend format e stërvitjes 
(mbipërshtatja) në vend të gjetjes së rregullit kryesor të pasqyrimit. Kjo quhet 
mbistërvitje. Për të shmangur mbistërvitjen efektshmëria në bashkësinë e vlerësimit 
(kontrollit), domethënë bashkësisë së të dhënave hyrëse që sistemi nuk i ka ndeshur 
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kurrë më parë, duhet të kontrollohet rregullisht gjatë stërvitjes (për shembull, një herë 
çdo 50 kalime në bashkësinë e stërvitjes). Stërvitja duhet të ndalet kur efektshmëria në
bashkësinë e vlerësimit (kontrollit) të fillojë të rritet, pavarësisht faktit se efektshmëria
në bashkësinë e stërvitjes vazhdon të zvogëlohet. Kjo metodë quhet ndër-vlerësim ose 
vlerësim i ndërthurur. Bashkësia e vlerësimit (kontrollit) duhet të jetë të paktën 10% e 
bashkësisë së stërvitjes dhe e ndryshme nga ajo. 

Numri i iteracioneve ishte i ndryshëm për polenet Olea, Grass dhe Urticaceae 
(Tabelat 7.1-7.9). Këto vlera u arritën kur u mor parasysh sezoni i plotë i polenit për 
tipet e përmendura.

7.3.4 Përgatitja e bashkësisë së të dhënave 
Përgatitja e duhur e bashkësisë së të dhënave është hapi më i rëndësishëm në punën 
me rrjetat nervore. Në qoftë se kemi një rrjetë nervore me të dhëna të mirë-përgatitura 
atëherë do të arrijmë rezultate impresionuese. Të dhënat e pa përgatitura zakonisht 
çojnë në mos sukses të aplikimit të rrjetës nervore. 

Së pari, nevojitet një sasi e saktë të dhënash. Në qoftë se të dhënat historike 
kanë një numër të vogël rastesh, atëherë rrjeta nervore nuk do të ketë informacionin e 
mjaftueshëm mbi problemin që të stërvitet me saktësi. Këshillohet që bashkësia e të 
dhënave të ketë të paktën disa qindra regjistrime. Një bashkësi me shumë të dhëna 
mund të rrisë kohën e stërvitjes të rrjetës nervore si dhe të prishë efektshmërinë e saj. 
Numri i saktë i të dhënave varet shumë nga problemi dhe kompleksiteti i tij.

Së dyti, të dhënat nuk duhet të jenë vetë-kundërshtuese. Nga të dhënat duhet të 
largohen ato që janë vetë-kundërshtuese ose të shtohen më shumë hyrje për ti bërë të 
dhënat konsistente. Shtimi i më shumë hyrjeve e bën rrjetën të aftë të kryejë dallimin 
ndërmjet regjistrimeve vetë-kundërshtuese ose në të kundërt duhet që të largohen 
regjistrimet që janë vetë-kundërshtuese. Për shembull, në qoftë se duhet të 
parashikohet një falimentim për një numër kompanish dhe ndërmjet këtyre kompanive 
kemi dy me madhësinë, faktorin e kapacitetit, normën e detyrimit fiskal, kreditë, etj. 
pothuajse të njëjta, por në njërin rast është arritur në përfundimin e falimentimit 
ndërsa në rastin tjetër jo në falimentim, rrjeta nervore nuk do të jetë në gjendje të gjejë 
ndryshimin. Duhen shtuar më shumë faktorë, që të mund të bëhet dallimi i këtyre 
kompanive, ose nga bashkësia e të dhënave duhet të largohen të dy rastet për të 
përmirësuar efektshmërinë e rrjetës.

Së treti, hyrjet duhet të kenë ndikimin maksimal mbi qëllimin. Duhet të 
shtohen të GJITHA parametrat që para-përcaktojnë qëllimin në mënyrë të 
konsiderueshme dhe të largohen të gjitha GJITHA parametrat që nuk kanë (ose 
pothuajse nuk kanë) ndikim mbi qëllimin. Sa më mirë që të bëhet kjo detyre aq më të 
mira do të jenë rezultatet. 

Së katërti, të dhënat nuk duhet të kenë vlera që mungojnë ose vlera anormale 
(outliers). Në qoftë se ndodh kështu ato duhet të largohen ose të zëvendësohen me 
vlera të përafërta. Sa më shumë vlera që mungojnë ose vlera anormale të kenë në të 
dhënat e stërvitjes aq më të këqija do të jenë rezultatet. Në bashkësinë tonë të 
stërvitjes janë përjashtuar që në fillim vitet me vlera që mungonin, ndërsa vlerat 
anormale, të cilat u zbuluan me anë të analizës në Kreun 6, u larguan.

Së pesti, të dhënat duhet të paraqesin mirë mjedisin e problemit. Bashkësia e 
të dhënave duhet të përmbajë sa më shumë variante që të jetë e mundur nga rastet e 
mëparshme. Sa më shumë variante të ndryshme që të ketë aq më e besueshme do të 
jetë rrjeta në punën e saj me të dhënat e reja. Bashkësia e të dhënave duhet të 
përmbajë të paktën disa raste për çdo kategori dhe kategoritë e ndryshme duhet të jenë 
të mirë-paraqitura në kombinacione të ndryshme. Për shembull, në qoftë së 
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parashikohet falimentimi dhe të dhënat përmbajnë shumë regjistrime për kompanitë 
që nuk kishin falimentuar dhe vetëm disa falimentime atëherë rrjeta nervore nuk do të 
parashikojë mirë falimentimin e kompanive. Për shumë probleme këshillohet të 
mbahet raporti të paktën 10 me 1 ndërmjet kategorive të ndryshme.

7.3.5 Normalizimi i bashkësive të të dhënave hyrëse dhe dalëse 
Rrjetat nervore kërkojnë që të dhënat hyrëse dhe dalëse të jenë të normalizuara që të
kenë të njëjtin rend madhësie. Normalizimi është shumë vendimtar për disa aplikime. 
Në qoftë se ndryshoret hyrëse dhe dalëse nuk janë të të njëjtit rend madhësie, disa 
ndryshoret mund të rezultojnë me më shumë rëndësi se ç’ndodh në realitet. Algoritmi 
i stërvitjes duhet të kompensojë diferencat në rendin e madhësisë duke përshtatur 
peshat e rrjetës, e cila në shumë nga algoritmet e stërvitjes, si për shembull nga 
algoritmi i prapapërhapjes, nuk është aspak efektive. Të gjitha të dhënat për polenet
Olea, Grass dhe Urticaceae dhe të dhënat meteorologjike u normalizuan.

7.3.6 Shpejtësia e nxënies
Shpejtësia e nxënies është shpejtësia me të cilën RNA nxë, e cila varen nga disa
faktorë kontrolli. Është e qartë se një shpejtësi nxënie më e ulët nënkupton më shumë 
kohë të shpenzuar në kryerjen e nxënies the offline për të krijuar një sistem të
përshtatur siç duhet. Por, me shpejtësi nxënie më të madhe rrjeta mund të mos jetë në 
gjendje të bëjë diferencime të holla sesa me një sistem që nxë më ngadalë. Sot 
studiuesit po punojnë për të gjetur më të mirën (Castellano-Mendez, 2005).

Shumica e funksioneve të nxënies kanë disa kushte për shpejtësinë e nxënies, 
ose parametrin e nxënies. Zakonisht ky term është pozitiv dhe ndërmjet zeros dhe 
njëshit. Në qoftë se shpejtësia e nxënies është më e madhe se një, algoritmi i nxënies e 
kapërcen me lehtësi korrigjimin e peshave dhe rrjeta do të lëkundet. Në qoftë se 
shpejtësia e nxënies e marrim të vogël nuk e korrigjojmë shpejt gabimin aktual, duke 
arritur në një konvergjencë minimale më të mirë dhe të sigurtë por duke përdorur një 
numër më të madh iteracionesh, domethënë një kohë më të madhe të stërvitjes. 
Prandaj është më mirë që shpejtësinë e nxënies ta marrim të ndryshueshme dhe qee 
peergjitheesisht tee zvogeelohet nga epoka nee epokee dhe tee turbullohet kur e 
“ndjen” se ka ngecur nee njeem minimum lokal.

Për polenit Olea, Grass dhe Urticaceae shpejtësia e nxënies ishte një vlerë 
pozitive dhe u zgjodh automatikisht nga programi Alyuda NeuroIntelligence nga 0.75
deri në 0.01.

7.3.6 Parameterizimi i rrjetës nervore
Parameterizimi i rrjetës nervore ishte i vështirë dhe pas përdorimit e provave të
versioneve të ndryshme nga programi Alyuda NeuroIntelligence ai u zgjodh ndërmjet 
99-119 nervave pasi dha vlerat më të mira të parashikimit (Tabelat 7.1-7.9). 
Parameterizimi i rrjetës nervore është i vështirë të llogaritet pasi ai mund të çojë në
një rrjetë elastike. Në këtë rast nuk mund të thuhet nëse ai është i përcaktuar ose është 
i zgjedhur në zonën e hapësirës së kontrollit. Ato janë të ndryshme nga ajo e 
stërvitjes. Në të dy rastet rezultati nuk është shumë i kënaqshëm. Për këtë qëllim u
vëzhguan rrjeta të ndryshme dhe nga kjo rezultoi se parashikimi ishte më i vështirë 
kur rrjeta nervore ishte më komplekse. Në rastin kur shpejtësia e nxënies ishte e vogël 
vlerat e parashikimit ishin më të mira.
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7.4 REZULTATET PARASHIKUESE TË RRJETAVE NERVORE PËR 
POLENIN OLEA 

Për stërvitjen e rrjetës nervore për parashikimin e polenit Olea u përdorën të dhënat e 
viteve1995, 1996, 1998, 2002, 2003 dhe për të kontrolluar rrjetën e stërvitur u 
përdorën të dhënat e vitit 2004. 

Modeli i rrjetës nervore MLP u përdor për parashikimin e sasisë ditore të 
poleneve Olea për periudhat e para-pikut, pas-pikut dhe gjithë sezonin. Fillimisht 
sezoni i polenit Olea u nda në periudhat e para-pikut dhe pas-pikut në të njëjtën 
mënyrë siç u përdor për ndërtimin e parashikimeve ditore të polenit Olea me metodat
e regresit. Rezultatet e parashikuara të normalizuara (me rrënjën katrore) u kthyen në 
vlera normale (u ngritën në katror) pasi do të përdoreshin për modelet e parashikimit
ditor.

7.4.1 Modeli parashikues për Olea me rrjeta nervore për periudhën para-pikut
Modeli i rrjetës nervore MLP për polenin Olea gjatë periudhës para-pikut u bazua në
ndryshore të tilla si temperatura maksimale, reshjet dhe sasia e polenit një ditë më 
parë. Ndryshorja temperatura minimale u përjashtua nga bashkësia e të dhënave pasi
ajo kishte koeficientin e korrelacionit më të ulët se dy ndryshoret e tjera. 

Gabimi i rrjetës 0,000714
Përmirësimi i gabimit 1.14*10^(-7)
Iteracioni 3257
Shpejtësia e nxënies 110,0336
Arkitektura 3-107-1
Algoritmi i stërvitjes Quick propagation
Arsyeja e ndalimit të
stërvitjes 

Arritja e gabimit të 
dëshiruar

Koeficienti i korrelacionit 0.96
R-katrori 0.92

Tabela 7.1 Daljet e RN për periudhën para pik për Olea

Figura 7.1 Parashikimi i sasisë ditore të polenit Olea gjatë periudhës para pikut me 
Rrjetën nervore për vitin 2004 
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Parameterizimi i rrjetës nervore për polenin Olea gjatë periudhës para-pikut u 
zgjodh automatikisht nga programi Alyuda NeuroIntelligence pas analizimit kërkues 
të arkitekturës më të përshtatshme duke përdorur 1000 iteracione për shtresën e 
fshehur. Nga kjo rezultoi rrjeta me 107 nerva të fshehur. Pra, arkitektura e modelit
MLP ishte 3-107-1 (siç tregohet në Tabelën 7.1), ndërsa shtresa hyrëse është me tre 
nyje për temperaturën maksimale, reshjet dhe sasinë ditore të polenit Olea dhe shtresa 
dalëse ishte me një nerv që paraqet sasinë e parashikuar të polenit Olea. Rrjeta 
nervore u stërvit të dhënat e viteve 1995, 1996, 1998, 2002, 2003 dhjetë herë me 
radhë për të shmangur efektet e zgjedhjes automatike të rastit të bashkësisë së 
stërvitjes dhe bashkësisë së vlerësimit (kontrollit). Ajo arriti gabimin e dëshiruar të 
stërvitjes mesatarisht në iteracionin e 3257. Koeficienti i korrelacionit ishte 0.96 
ndërsa R-katrori ishte 0.92. Vlera e shpejtësisë së nxënies ishte 0.05. Pas stërvitjes 
rrjeta u kontrollua për të dhënat e vitit 2004. Të dhënat reale dhe ato të parashikuara 
nga rrjeta nervora tregohen në Figurën 7.1 (shiko edhe Dara dhe Hoxha, 2013).

7.4.2 Modeli parashikues për Olea me rrjeta nervore për periudhën pas-pikut
Metoda e rrjetës nervore për Olea gjatë periudhës pas pikut u bazua në të njëjtat 
ndryshore si në modelin për periudhën para-pikut. Parametrizimi i rrjetës nervore për 
polenin Olea gjatë periudhës pas-pikut u zgjodh automatikisht nga programi Alyuda

Gabimi i rrjetës 0,003496
Përmirësimi i gabimit 0,00031
Iteracion 612
Shpejtësia e nxënies 81,89192
Arkitektura 3-119-1
Algoritmi i stërvitjes Quick propagantion
Arsyeja e ndalimit të 
stërvitjes 

Arritja e gabimit të 
dëshiruar

Koeficienti i korrelacionit 0.82
R-katrori 0.67

Tabela 7.2 Daljet e RN për periudhën pas pik për Olea 

Figura 7.2 Parashikimi i sasisë ditore të polenit Olea gjatë periudhës së pas pikut me 
Rrjetën nervore për vitin 2004 
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NeuroIntelligence pas analizimit kërkues të arkitekturës më të përshtatshme duke 
përdorur 1000 iteracione për shtresën e fshehur. Nga kjo rezultoi rrjeta me 119 nerva 
të fshehur. Parametrizimi i RN ishte ai me 3-119-1 (Tabela 7.2). Rrjeta nervore u 
stërvit me të dhënat e normalizuar dhjetë herë me radhë për të shmangur efektet e 
zgjedhjes automatike të rastit të bashkësisë së stërvitjes dhe bashkësisë së vlerësimit 
(kontrollit). Rrjeta nervore arriti gabimin e dëshiruar të stërvitjes në iteracionin e 612. 
Koeficienti i korrelacionit ishte 0.82 ndërsa R-katrori ishte 0.67. Modeli i kontrolluar 
në vitin 2004 për Olea gjatë periudhës pas pikut është treguar në Figurën 7.2 (Dara 
dhe Hoxha, 2013).

7.4.3 Modeli parashikues i rrjetave nervore për gjithë sezonin e polenit Olea 
Metoda e rrjetës nervore për Olea gjatë tërë sezonit të polenit u bazua në të njëjtat 
ndryshore si në modelin për periudhën para dhe pas pik. Parametrizimi për gjithë 
sezonin u zgjodh automatikisht nga programi Alyuda NeuroIntelligence pas analizimit 
kërkues të arkitekturës më të përshtatshme duke përdorur 1000 iteracione për shtresën 
e fshehur. Nga kjo rezultoi rrjeta me 103 nerva të fshehur. Pra parametrizimi i RN 
ishte 3-117-1 (Tabela 7.3). Rrjeta nervore u stërvit me të dhënat e normalizuar dhjetë 
herë me radhë për të shmangur efektet e zgjedhjes automatike të rastit të bashkësisë së 
stërvitjes dhe bashkësisë së vlerësimit (kontrollit). Ajo arriti gabimin e dëshiruar të 
stërvitjes në iteracionin e epokës 11836. Koeficienti i korrelacionit ishte 0.79 ndërsa 
R-katrori ishte i barabartë me 0.50. Modeli i kontrolluar në vitin 2004 për Olea për 
gjithë sezonin është treguar në Figurën 7.3 (shiko edhe Dara dhe Hoxha, 2013).

Gabimi i rrjetës 0,002571
Përmirësimi i gabimit 5.11*10^(-8)
Iteracion 11836
Shpejtësia e nxënies 42,85325
Arkitektura 3-117-1
Algoritmi i stërvitjes Quick propagantion
Arsyeja e ndalimit të 
stërvitjes 

Arritja e gabimit të 
dëshiruar

Koeficienti i korrelacionit 0.79
R-katrori 0.50

Tabela 7.3 Daljet e RN për gjithë sezonin e polenit Olea 

Figura 7.3 Parashikimi i sasisë ditore të polenit Olea gjatë gjithë sezonit me Rrjetën 
nervore për vitin 2004
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7.5 REZULTATET PARASHIKUESE TË RRJETAVE NERVORE PËR 
POLENIN GRASS 

Sezoni i polenit Grass u nda në periudhën para pikut dhe pas pikut me periudhën para-
pikut që nis nga fillimi i sezonit të polenit me metodën 5% deri sa u arritën vlerat 
maksimale ditore. Ndërsa periudha pas pikut u përcaktua pas arritjes së vlerave 
maksimale ditore deri në fund të sezonit të polenit me metodën 95%. Edhe për tërë
sezonin e polenit rrjeta nervore që u përdor ishte një model shumë i shtrënguar, i cili e 
bazoi funksionimin e tij në parimin e nxënies së lakores së trajtës ekzistuese.

7.5.1 Modeli parashikues për Grass me rrjeta nervore në periudhën para pikut
Modeli RN për Grass gjatë periudhës para pikut u bazua në ndryshore të tilla si 
temperatura maksimale dhe reshjet. Ndryshorja temperatura minimale u përjashtua 
nga bashkësia e të dhënave pasi u pa se ishte më pak e dobishme sesa dy ndryshoret e 
tjera. Parametrizimi i rrjetës nervore për polenin Grass në periudhën e para-pikut u 
zgjodh automatikisht nga programi Alyuda NeuroIntelligence pas analizimit kërkues 
të arkitekturës më të përshtatshme duke përdorur 1000 iteracione për shtresën e 
fshehur. Nga kjo rezultoi rrjeta me 108 nerva të fshehtë. Pra arkitektura e modelit
ishte 3-108-1 (siç tregohet në Tabelën 7.4), ndërsa shtresa hyrëse është me tre nyje:
temperatura maksimale, reshjet dhe sasia ditore e polenit Grass dhe shtresë dalëse 
ishte me 1 nyje që paraqiste sasinë e parashikuar të polenit Grass. Rrjeta nervore u 
stërvit me të dhënat e normalizuar dhjetë herë me radhë për të shmangur efektet e 
zgjedhjes automatike të rastit të bashkësisë së stërvitjes dhe bashkësisë së vlerësimit 
(kontrollit). Ajo arriti gabimin e dëshiruar të stërvitjes në iteracionin e etapës 4195. 
Koeficienti i korrelacionit ishte 0.97 ndërsa R2 ishte 0.62. Vlera e shpejtësisë së
nxënies ishte 0.05 (kompleksiteti i rrjetës). Modeli i kontrolluar në vitin 2004 me RN 
është treguar në Figurën 7.4 (shiko edhe Dara dhe Hoxha, 2010).

Gabimi i rrjetës 0,0026 
Përmirësimi i gabimit 2.53*10^(-7) 
Iteracion 7489 
Shpejtësia e nxënies 42,6971 
Arkitektura 3-109-1 
Algoritmi i stërvitjes Quick propagantion 
Arsyeja e ndalimit të 
stërvitjes 

Arritja e gabimit të 
dëshiruar

Koeficienti i korrelacionit 0.79 
R-katrori 0.62 
Gabimi MSE 0.825 

Tabela 7.4 Daljet e RN për Grass gjatë periudhës para pikut

7.5.2 Modeli parashikues për Grass me rrjeta nervore në periudhës pas pikut
Modeli rrjeta nervore për Grass gjatë periudhës pas pikut u bazua në të njëjtat 
ndryshore si në modelin për periudhën para pikut. Parametrizimi i rrjetës nervore për 
polenin Grass në periudhën e pas-pikut u zgjodh automatikisht nga programi Alyuda 
NeuroIntelligence pas analizimit kërkues të arkitekturës më të përshtatshme duke 
përdorur 1000 iteracione për shtresën e fshehur. Nga kjo rezultoi rrjeta me 109 nerva 
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Figura 7.4 Parashikimi i sasisë ditore të polenit Grass gjatë periudhës para pikut me 
Rrjetën nervore për vitin 2004

të fshehtë. Pra arkitektura e rrjetës ishte 3-109-1 (Tabela 7.5). Rrjeta nervore u stërvit 
me të dhënat e normalizuar dhjetë herë me radhë për të shmangur efektet e zgjedhjes 
automatike të rastit të bashkësisë së stërvitjes dhe bashkësisë së vlerësimit (kontrollit). 
Ajo arriti gabimin e dëshiruar të stërvitjes në iteracionin e epokës 7489 (Dara dhe 
Hoxha, 2010). Koeficienti i korrelacionit ishte 0.79 ndërsa R-katrori ishte 0.62. 
Modeli i kontrolluar në vitin 2004 për polenin Grass gjatë periudhës pas pikut është 
treguar në Figurën 7.5.

Gabimi i rrjetës 0,0029 
Përmirësimi i gabimit 1.09*10^(-7) 
Iteracion 4195 
Shpejtësia e nxënies 63,3865 
Arkitektura 3-108-1 
Algoritmi i stërvitjes Quick propagation 
Arsyeja e ndalimit të 
stërvitjes 

Arritja e gabimit të 
dëshiruar

Koeficienti i korrelacionit 0.97 
R-katrori 0.62 
Gabimi MSE 0.86 

Tabela 7.5 Daljet e RN për polenin Grass gjatë periudhës pas pikut

7.5.3 Modeli parashikues për Grass me rrjeta nervore për gjithë sezonin 
Metoda e rrjetave nervore për polenin Grass gjatë gjithë sezonit të polenit u bazua në
të njëjtat ndryshore si në modelin për periudhën para pikut dhe pas pikut. 
Parametrizimi i rrjetës nervore për polenin Grass për gjithë sezonin u zgjodh 
automatikisht nga programi Alyuda NeuroIntelligence pas analizimit kërkues të 
arkitekturës më të përshtatshme duke përdorur 1000 iteracione për shtresën e fshehur. 
Nga kjo rezultoi rrjeta me  109 nerva të fshehtë. Pra arkitektura e rrjetës u zgjodh ai 
me 3-109-1 (Tabela 7.6). Rrjeta nervore u stërvit me të dhënat e normalizuar dhjetë 
herë me radhë për të shmangur efektet e zgjedhjes automatike të rastit të bashkësisë së 
stërvitjes dhe bashkësisë së vlerësimit (kontrollit). Ajo arriti gabimin e dëshiruar të 
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Figura 7.5 Parashikimi i sasisë ditore të polenit Grass gjatë periudhës pas pikut me 
Rrjetën nervore për vitin 2004

stërvitjes në iteracionin e epokës 7489. Koeficienti i korrelacionit ishte 0.96 ndërsa R-
katrori ishte 0.66. Modeli i kontrolluar në vitin 2004 për polenin Grass për sezonin e 
plotë është treguar në Figurën 7.6 (shiko edhe Dara dhe Hoxha, 2010).

Gabimi i rrjetës 0,0026
Përmirësimi i gabimit 2.53*10^(-7)
Iteracion 7489
Shpejtësia e nxënies 42,6971
Arkitektura 3-109-1
Algoritmi i stërvitjes Quick propagantion
Arsyeja e ndalimit të 
stërvitjes 

Arritja e gabimit të 
dëshiruar

Koeficienti i korrelacionit 0.96
R-katrori 0.66
Gabimi MSE 0.843

Tabela 7.6 Daljet e RN për polenin Grass për gjithë sezonin e polenit 

Figura 7.6 Parashikimi i sasisë ditore të polenit Grass gjatë gjithë sezonit të polenit 
me Rrjetën nervore për vitin 2004
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7.6 REZULTATET PARASHIKUESE TË RRJETAVE NERVORE PËR 
POLENIN URTICACEAE 

Përpjekja për të parashikuar sasinë ditore të polenit Urticaceae me përdorimin e rrjetës
nervore u bazua në të njëjtën procedurë si për polenin Olea dhe Grass. Bashkësia e të
dhënave të përdorura ishin vitet 1995, 1996, 1998, 2002 dhe 2003. Viti 2004 u përdor 
për kontrollin e rrjetës së stërvitur. Rezultatet e normalizuara të parashikuara u 
konvertuan në ato normale pasi do të përdoren për modelet e parashikimit ditor. U 
zhvilluan tre modele për periudhën para pikut dhe pas pikut si dhe për gjithë sezonin e 
polenit Urticaceae. Ndarja e sezonin e polenit Urticaceae në periudhën para pikut dhe 
pas pikut ishte e njëjë me atë të polenit Grass. Ndryshoret që janë më të varura nga 
sasia ditore e polenit Urticaceae ishin të njëjta me ato që u përdorën për familjen
Grass përkatësisht temperatura maksimale, reshjet dhe poleni ditor.

7.6.1 Modeli parashikues për Urticaceae për periudhën e para pikut
Modeli i RN për polenin Urticaceae gjatë periudhës para pikut u bazua në ndryshore
të tilla si temperatura maksimale dhe reshjet. Ndryshorja temperatura minimale u 
përjashtua nga bashkësia e të dhënave pasi u pa se ishte më pak e dobishme sesa dy 
ndryshoret e tjera. Parametrizimi i rrjetës nervore për polenin Urticaceae në periudhën 
e para-pikut u zgjodh automatikisht nga programi Alyuda NeuroIntelligence pas 
analizimit kërkues të arkitekturës më të përshtatshme duke përdorur 1000 iteracione 
për shtresën e fshehur. Nga kjo rezultoi rrjeta me 103 nerva të fshehtë. Arkitektura e 
modelit u zgjodh ajo me 3-103-1 (siç është treguar në Tabelën 7.7), ndërsa shtresa 
hyrëse është me tre nyje temperatura maksimale, reshjet dhe sasia ditore e polenit 
Urticaceae dhe shtresa dalëse ishte me 1 nyje që paraqiste sasinë e parashikuar të 
polenit Urticaceae. Rrjeta nervore u stërvit me të dhënat e normalizuar dhjetë herë me 
radhë për të shmangur efektet e zgjedhjes automatike të rastit të bashkësisë së 
stërvitjes dhe bashkësisë së vlerësimit (kontrollit). Ajo arriti gabimin e dëshiruar të 
stërvitjes në iteracionin e epokës 1221. Koeficienti i korrelacionit ishte 0.98 ndërsa R-
katrori ishte 0.82. Vlera e shpejtësisë së nxënies ishte 0.05 (Dara dhe Hoxha, 2012). 
Modeli i kontrolluar në vitin 2004 për polenin Urticaceae me RN është treguar në 
Figurën 7.7.

Gabimi i rrjetës 0,014139 
Përmirësimi i gabimit 9.47*10^(-7) 
Iteracion 1221
Shpejtësia e nxënies 40,16442 
Arkitektura 3-103-1 
Algoritmi i stërvitjes Quick propagation 
Arsyeja e ndalimit të 
stërvitjes 

Arritja e gabimit të 
dëshiruar

Koeficienti i korrelacionit 0.98 
R-katrori 0.82 

Tabela 7.7 Daljet e RN për polenin Urticaceae gjatë periudhës para pikut 
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Figura 7.7 Parashikimi i sasisë ditore të polenit Urticaceae gjatë periudhës para pikut 
me Rrjetën nervore për vitin 2004

7.6.2 Modeli parashikues me rrjeta nervore për periudhën e pas pikut 
Metoda e RN për polenin Urticaceae gjatë periudhës pas pikut u bazua në ndryshore si 
në modelin për periudhën para pikut. Parametrizimi i rrjetës nervore për Urticaceae në 
periudhën e pas-pikut u zgjodh automatikisht pas analizimit kërkues nga programi 

Gabimi i rrjetës 0,013139
Përmirësimi i gabimit 8.08*10^(-7)
Iteracion 2655
Shpejtësia e nxënies 12,02458
Arkitektura 3-99-1
Algoritmi i stërvitjes Quick propagantion
Arsyeja e ndalimit të 
stërvitjes 

Arritja e gabimit të 
dëshiruar

Koeficienti i korrelacionit 0.95
R-katrori 0.76

Tabela 7.8 Daljet e RN për Urticaceae gjatë periudhës pas pikut të polenit 

Figura 7.8 Parashikimi i sasisë ditore të polenit Urticaceae gjatë periudhës pas pikut 
me Rrjetën nervore për vitin 2004
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Alyuda NeuroIntelligence të arkitekturës më të përshtatshme duke përdorur 1000 
iteracione për shtresën e fshehur. Nga kjo rezultoi parameterizimi i RN me 3-99-1 
(Tabela 7.8). Rrjeta nervore u stërvit me të dhënat e normalizuar dhjetë herë me radhë 
për të shmangur efektet e zgjedhjes automatike të rastit të bashkësisë së stërvitjes dhe 
bashkësisë së vlerësimit (kontrollit). Ajo arriti gabimin e dëshiruar të stërvitjes në 
iteracionin e epokës 2655. Koeficienti i korrelacionit ishte 0.95 ndërsa R-katrori ishte 
0.76. Modeli i kontrolluar në vitin 2004 për polenin Urticaceae gjatë periudhës pas 
pikut është treguar në Figurën 7.8 (Dara dhe Hoxha, 2012).

7.6.3 Modeli parashikues me rrjeta nervore për gjithë sezonin e polenit 
Metoda e rrjetave nervore për polenin Urticaceae për gjithë sezonin e polenit u bazua 
në ndryshore si në modelin për periudhën para pikut dhe periudhën e pas pikut. 
Parametrizimi i rrjetës nervore për polenin Urticaceae gjatë gjithë sezonit u zgjodh 
automatikisht nga programi Alyuda NeuroIntelligence pas analizimit kërkues të 
arkitekturës më të përshtatshme duke përdorur 1000 iteracione për shtresën e fshehur. 
Nga kjo rezultoi rrjeta me parameterizimin 3-103-1 (Tabela 7.9). Rrjeta nervore u 
stërvit me të dhënat e normalizuar dhjetë herë me radhë për të shmangur efektet e 
zgjedhjes automatike të rastit të bashkësisë së stërvitjes dhe bashkësisë së vlerësimit 
(kontrollit). Ajo arriti gabimin e dëshiruar të stërvitjes në iteracionin e epokës 429. 
Koeficienti i korrelacionit ishte 0.97 ndërsa R-katrori ishte 0.85. Modeli i kontrolluar 
në vitin 2004 për polenin Urticaceae për gjithë sezonin e polenit është treguar në 
Figurën 7.9.

Gabimi i rrjetës 0,014657
Përmirësimi i gabimit 0,00002
Iteracion 429
Shpejtësia e nxënies 39,72224
Arkitektura 3-103-1
Algoritmi i stërvitjes Quick propagantion
Arsyeja e ndalimit të 
stërvitjes 

Arritja e gabimit të 
dëshiruar

Koeficienti i korrelacionit 0.97
R-katrori 0.85

Tabela 7.9 Daljet e RN për Urticaceae për gjithë sezonin e polenit 

Figura 7.9 Parashikimi i sasisë ditore të polenit Urticaceae gjatë gjithë sezonit të
polenit me Rrjetën nervore për vitin 2004
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KREU 8

REZULTATE DHE DISKUTIME

8.1 VLERËSIMI I MODELEVE PARASHIKUESE PËR KARAKTERISTIKAT 
KRYESORE 

8.1.1 Vlerësimi i modeleve parashikuese për karakteristikat kryesore të sezonit të 
polenit Olea
Modelet parashikuese për karakteristikat kryesore të sezonit të polenit Olea u bazuan 
në më shumë se një metodë. Ndryshorja mesatarja e temperaturës maksimale në ditët
51-70 (mesi i Shkurtit deri në mesin e Marsit), arriti të parashikonte ditën e fillimit të 
sezonit të polenit Olea me një saktësi prej 99.2% në vitin 2003 dhe 85.8% në vitin 
2004. Diferenca ndërmjet ditës së parashikuar dhe ditës reale të fillimit të sezonit të 
polenit Olea ishte 1 ditë kur modeli u testua në vitin 2003 dhe 20 ditë kur modeli u 
testua në vitin 2004. Kjo ndryshore nxjerr të njëjtat përfundime të gjetura nga studiues 
të tjerë që ndryshorja e cila ndikon në ditën e fillimit të sezonit të polen Olea është
temperatura mesatare në Shkurt dhe Mars (Frenguelli et al., 1989; Alba et al., 1998;
Moriondo et al., 2001) edhe pse poleni Olea ka një fillim më të vonët të lulëzimit në 
krahasim me specie të tjera të pemëve të buta.

Duhet përmendur se Tmax për muajin Janar në vitin 2004 ishte 4 о C më e ulët 
se një vit më parë dhe 2.8о C më e lartë se në muajin Shkurt. Viti 2004 nuk ishte vit
shumë i zakonshëm në krahasim me të tjerët, si për Tmax dhe për Tmin të regjistruara në
periudhën Prill-Qershor me 2 – 6о C më të lartë se në të njëjtën periudhë të vitit të 
kaluar. Gjithashtu i njëjti rezultat u mor me ndryshoren temperatura e akumuluar nga
1 Mars.

Modelet e përdorura për të parashikuar ditën e përfundimit të sezonit të polenit
Olea u bazuan në ndryshoren mesatarja e temperaturës maksimale Tmax për ditët 91-
120, që do të thotë gjatë muajit Prill. Kur modeli u testua në vitin 2003 saktësia e 
arritur ishte 97.5% me një diferencë prej katër ditësh nga dita e parashikuar për 
përfundimin e sezonit të polenit Olea. Në vitin 2004, saktësia e marrë për
parashikimin e përfundimit të sezonit të polenit Olea ishte 78.2% me një diferencë
prej 39 ditësh. Ky modeli nuk funksionoi mirë në vitin 2004.

Modeli për të parashikuar ashpërsinë e sezonit të polenit Olea u bazua në
ndryshoren temperatura minimale në ditët 51-90, temperatura minimale gjatë Marsit. 
Kur modeli u testua në vitin 2003, ai arriti saktësinë prej 84.4% në vitin 2003 me një
diferencë prej 201 kokrra polen/m3 në vitin 2003 dhe saktësinë prej 60% në vitin 2004
me një diferencë prej 813 kokrra polen/m3 në vitin 2004. Në përcaktimin e ashpërsisë 
së sezonit të polenit Olea temperatura luan përsëri një rol vendimtar. Si në modelin
për përfundimin e sezonit të polenit Olea, ai funksionoi më mirë për vitin 2003 në 
krahasim me vitin 2004. 

Modeli për të parashikuar kohëzgjatjen e sezonit të polenit Olea u bazua në
ndryshoren temperatura minimale në ditët 51-90, i cila ishte e njëjta ndryshore që u 
përdor për të parashikuar ashpërsinë e sezonit të polenit Olea. Modeli funksionoi
mjaft mirë për të dy vitet e testuara me një saktësi prej 68.7% në vitin 2003 dhe me 
saktësinë prej 82.7% në vitin 2004. Kishte një diferencë prej 10 ditësh ndërmjet vlerës 
së parashikuar dhe të vëzhguar për të dy vitet 2003 dhe 2004. Temperatura minimale
gjatë mesit të muajit Shkurt deri në fundin e Marsit ka ndikuar në kohëzgjatjen e
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sezonit të polenit Olea. Temperatura minimale për muajin Shkurt në vitin 2004 ishte
3.5о C më e ulët se e njëjta ndryshore në vitin 2003, ndërsa në muajin Mars ishte 2.8о

C më e ulët se në vitin 2003. Kjo shpjegon diferencën e kohëzgjatjes së sezonit të 
polenit Olea ndërmjet viteve 2003 dhe 2004.

Amplitudat e ndryshme të sasisë së polenit Olea gjatë viteve të studimit
tregojnë edhe për strukturën jo shumë të veçantë si ajo që në sezonin e zgjatur të 
polenit Olea, numri i ditëve me përqendrimet e më pak se 80 kokrra polen/m3 rritet
dhe anasjellas, kur sezoni i polenit Olea është i shkurtër, numri i ditëve me
përqendrime me më shumë se 80 kokrra polen/m3 rritet ndjeshëm, duke paraqitur një
sezon të shkurtër por intensiv të polenit Olea. 

Modeli për ditën e fillimit të sasisë së pikut u ndërtua mbi ndryshoren
mesatarja e reshjeve në ditët 61-80. Modeli për fillimin e sasisë së pikut ka 
funksionuar gjithashtu shumë mirë në vitin 2003 dhe 2004 me një diferencë 
përkatësisht prej 2 dhe 5 ditësh. Saktësia e arritur ishte shumë e mirë me 98% në vitin
2003 dhe 96.6% në vitin 2004.

Në përfundim mund të themi se modelet e ndërtuara për karakteristikat 
kryesore të sezonit të polenit Olea ishin më të qëndrueshme kur u testuan në vitin
2003 se sa në vitin 2004. Në këtë ndryshim mund të kenë ndikuar kushtet e veçanta
meteorologjike të vitin 2004.

8.1.2 Vlerësimi i modeleve parashikuese afatgjata për polenin Grass 
Modelet parashikuese për karakteristikat kryesore të sezonit të polenit Grass u 
ndërtuan duke përdorur sasinë ditore të polenit Grass dhe ndryshoret meteorologjike. 
Në analizën e korrelacionit u përfshinë shumë ndryshore meteorologjike për të parë se 
cila prej tyre kishte koeficientin e korrelacionit më të mirë.

Për parashikimin e ditës së fillimit të sezonit të polenit Grass ndryshorja që 
dha shpjegimin më të mirë ishte mesatarja e temperaturës maksimale në ditët 61-70 
(dhjetë ditët e para të Marsit). 

Modeli u ndërtua duke përdorur katër vitet e të dhënave dhe u kontrollua për 
vitet 2003 dhe 2004. Për përcaktimin e ditës së fillimit të sezonit të polenit Grass u 
përdor metoda 5% dhe për përcaktimin e ditës së përfundimit u përdor metoda 95%. 
Shpjegimet për këtë metodë janë dhënë në kreun 4.

Modeli arriti të parashikonte ditën e fillimit të sezonit të polenit Grass me 
saktësi 98% në vitin 2003 dhe me saktësi 86% në vitin 2004. Në vitin 2003 diferenca 
ndërmjet ditës së parashikuar dhe asaj reale të fillimit të sezonit të polenit Grass ishte 
3 ditë ndërsa në vitin 2004 diferenca ishte 18 ditë.

Për të parashikuar ditën e përfundimit të sezonit të polenit Grass në analizën e 
korrelacionit u përdor një gamë e gjerë ndryshoresh meteorologjike dhe u gjet se 
ndryshorja mesatarja e reshjeve në ditët 11-20 jepte shpjegimin më të mirë. 

Saktësia e modelit, kur ai u testua në vitet 2003 dhe 2004, ishte 88.8% për të 
dy vitet. Diferenca ndërmjet ditës së parashikuar dhe asaj reale për përfundimin e 
sezonit të polenit Grass ishte 22 ditë për vitin 2003 dhe 25 ditë për vitin 2004.

Për të parashikuar ashpërsinë e sezonit të polenit Grass u përdorën të njëjtat 
ndryshore meteorologjike si për ditën e fillimit dhe të përfundimit të sezonit të polenit 
Grass. Analiza e korrelacionit tregoi se për të parashikuar ashpërsinë e sezonit të 
polenit Grass ndryshorja mesatarja e reshjeve në ditët 121-160 ishte ndryshorja më e 
rëndësishme. Kjo do të thotë se mesatarja e reshjeve gjatë muajit Maj dhe dhjetë 
ditëve të para të muajit Qershor ndikonte më shumë në sasinë e përgjithshme të 
polenit Grass.
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Saktësia e modelit, kur ai u testua për vitin 2003 dhe 2004, ishte më e mirë në 
vitin 2004 se në 2003. Diferenca e sasisë totale të polenit Grass për vitin 2003 ishte 
554  dhe për vitin 2004 ajo ishte 517.

Gjatë analizës së korrelacionit, ndryshorja më e mirë për të shpjeguar 
kohëzgjatjen e sezonit të polenit Grass rezultoi se ishte temperatura maksimale në 
ditët 41-50. Kjo do të thotë se temperatura maksimale në dhjetë ditët e para të Shkurtit 
ndikon në kohëzgjatjen e sezonit të polenit Grass.

Saktësia e modelit, kur ai u testua në vitet 2003 dhe 2004, arriti në 76.7 % për 
vitin 2003 me një diferencë prej 17 ditësh ndërmjet kohëzgjatjes së parashikuar dhe 
reale të sezonit të polenit Grass dhe 48% për vitin 2004 një diferencë prej 57 ditësh në 
vitin 2004.

Shpjegimet e përcaktimit të fillimit dhe përfundimit të periudhës së pikut janë 
dhënë në kreun 4.

Me anë të analizës së korrelacionit u tregua se ndryshorja mesatarja e reshjeve 
në ditët 61-80 ishte ndryshorja më e mirë për të parashikuar ditën e fillimit të sasisë 
pik të polenit Grass dhe saktësia e arritur ishte 98.5% për vitin 2003 dhe 97.8% për 
vitin 2004. Ndryshimi ndërmjet ditës së parashikuar dhe asaj reale të fillimit të 
periudhës së pikut për polenin Grass ishte 2 ditë në vitin 2003 dhe 3 ditë në vitin 
2004.

Ndryshorja që dha shpjegimet më të mira për përfundimin e periudhës së pikut 
për polenin Grass ishte temperatura minimale në ditët 1-20, njëzet ditët e para të 
Janarit. Modeli arriti të shpjegojë 84.5 % të variacionit dhe u testua për vitin 2003 
duke arritur një saktësi prej 89.2% dhe për vitin 2004, duke arritur saktësinë 61%. 
Diferenca ndërmjet ditëve të parashikuara dhe atyre reale të përfundimit të periudhës 
së pikut të polenit Grass ishte 16 ditë për vitin 2003 dhe 71 ditë për vitin 2004.

Në përgjithësi këto modele arritën një nivel të kënaqshëm shpjegimi të tilla që 
ata do të kenë një përdorim praktik në parashikimin e polenit. Saktësia e arritur nga
parashikimet tregon se modelet mund të përdoren në vitet e ardhshme në situata reale 
të parashikimit.

8.1.3 Vlerësimi i modeleve të parashikimit afatgjatë për Urticaceae
Fillimi i sezonit të polenit Urticaceae u parashikua duke përdorur temperaturën
mesatare në ditët 1-30 ose temperaturën mesatare gjatë muajit Janar. Temperatura 
mesatare u llogarit si mesatarja ndërmjet temperaturës maksimale dhe minimale në 
periudhën ndërmjet 1-30. Modeli ka funksionuar më mirë në vitin 2003 se sa në vitin 
2004 me saktësinë përkatës  94% dhe 72%. Në paragrafin 8.1 është shpjeguar përse
modeli ka një variancë të tillë. Viti 2004 ka qenë një vit i jashtëzakonshëm me
parametrat e motit që kanë arritur vlerat rekord. Modeli parashikues zbatohet me 
lehtësi pasi ai merr në konsideratë parametrat e motit përpara sezonit të polenit
Urticaceae. Përfundimi i sezonit të polenit Urticaceae ishte në gjendje të parashikohej
duke përdorur ndryshoren sasia e reshjeve në ditët 90-120. Duket se sasia totale e
reshjeve gjatë muajit Prill do të ndikojë në përfundimin e sezonit të polenit
Urticaceae. 

Modeli parashikues arriti një saktësi prej 99% në vitin 2003 dhe saktësinë 81% 
në vitin 2004. Ndryshimi ndërmjet datues së përfundimit të parashikuar dhe reale të
sezonit të polenit Urticaceae ishte më e madhe në vitin 2004 (56 ditë) se në vitin 2003
(pesë ditë). Përsëri modeli parashikues nuk funksionojë mirë në vitin 2004. Ashpërsia 
e sezonit të polenit Urticaceae ishte në gjendje për të parashikuar ndryshoren
temperatura maksimale në ditë 91-110. Duket se temperatura maksimale gjatë tre
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javëve të para të muajit Prill do të ndikojë në ashpërsinë e sezonit të polenit
Urticaceae.

Modeli për parashikimin e kohëzgjatjes së sezonit të polenit Urticaceae ka 
funksionuar mjaft mirë me të dy vitet e testimit ka bërë të mundur një saktësi prej
84% në vitin 2003 dhe 89% në vitin 2004. Diferenca ndërmjet kohëzgjatjes së 
parashikuar dhe reale të sezonit të polenit Urticaceae ishte 26 ditë për vitin 2003 dhe 
13 ditë për vitin 2004. Dita e fillimit të periudhës së pikut për Urticaceae ishte në 
gjendje të parashikohej me anë të ndryshores mesatarja e reshjeve në ditët 11-20. 
Mesatare totale e reshjeve gjatë dhjetë ditëve të para të Janarit do të ndikojë në
fillimin e periudhës së pikut për Urticaceae. Modeli ka funksionuar mirë për vitin 
2003 duke bërë të mundur që të arrihej një saktësi prej 98%, por një rezultat jo shumë
të kënaqshëm në vitin 2004 me një saktësi prej 87%. Dita e fillimit të periudhës së
pikut për Urticaceae në vitin 2004 u arrit në ditën 134 në krahasim me ditën 157 për
vitin 2003. Parametrat specifike meteorologjike gjatë vitit 2004 mund të kenë
kontribuar në këtë ndryshim.

Dita e përfundimit të periudhës së pikut për Urticaceae ishte në gjendje të
parashikohej duke përdorur ndryshoren mesatarja e reshjeve në ditët 61-80. Duket se
mesatarja e reshjeve në dy javët e para të muajit Mars ndikon në datën e përfundimit
të periudhës së pikut për Urticaceae. Kur modeli i ndërtuar u testua në vitin 2003 ai 
arriti një saktësi prej 98.7% dhe 85% në vitin 2004. Përsëri modeli nuk funksionoi
mirë në tërësi për vitin 2004. 

Metoda e regresit linear e përdorur për modelet afatgjata për Urticaceae u
bazuan vetëm në katër vitet e të dhënave. Kjo duhet të merret në konsideratë pasi një 
grup më i gjatë e të dhënave do të jetë në gjendje të prodhojë modele më të fuqishme
të parashikimit.

8.2 VLERËSIMI I MODELEVE STATISTIKORE PËR PARASHIKIMIN E 
SASISË DITORE TË POLENEVE

8.2.1 Vlerësimi i modeleve për parashikimin e përqendrimit ditor të polenit Olea
Modelet për parashikimin e përqendrimit ditor të polenit Olea u ndërtuan për dy 
periudha të ndryshme të sezonit: para-pik dhe pas-pik. Ndryshoret iu nënshtruan 
analizës së korrelacionit. Pas kontrollit të supozimeve u gjetën ekuacionet e regresit të 
shumëfishtë linear për secilën periudhë. 

Ekuacioni i regresit për periudhën e para-pikut kishte R2 0.349, që do të thotë 
se modeli shpjegonte rreth 35% të variancës për sasinë ditore të polenit Olea gjatë 
periudhës së pikut. Saktësia e marrë në përqindje ishte 42% në vitin 2003 dhe 57% në 
vitin 2004. Modeli i ndërtuar ishte në gjendje të parashikonte strukturën e sasisë ditore 
të polenit Olea gjatë periudhës para-pikut.

Ekuacioni i regresit për periudhën e pas-pikut e kishte R2 0.533, prandaj ai 
arriti të shpjegojë përafërsisht 53.3% të variancës. R2 i rregulluar ishte 0.523. Modeli 
arriti të parashikojë me saktësi 57% në vitin 2003 dhe 82% në vitin 2004. Modeli i 
ndërtuar ishte në gjendje të parashikonte strukturën e sasive ditore të polenit Olea 
gjatë periudhës pas-pikut.

8.2.2 Vlerësimi i modeleve për parashikimin e përqendrimit ditor të polenit 
Grass
Modelet për parashikimin e përqendrimit ditor të polenit Grass u ndërtuan për dy 
periudha të ndryshme të sezonit: para-pik, pik dhe pas-pik. Pas kontrollit të 
supozimeve u gjetën ekuacionet e regresit të shumëfishtë linear për secilën periudhë. 
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Ekuacioni i regresit për periudhën e para-pikut e kishte R2 = 0.502, që tregon 
se modeli shpjegon 50% të ndryshimit ditor në polenin Grass gjatë periudhës para-
pikut. Vlera R2 e rregulluar ishte 0.490. Saktësia në përqindje e modelit ishte 90 % në 
vitin 2003 dhe 68% në vitin 2004. Modeli i ndërtuar arriti të parashikonte strukturën e 
sasisë ditore të polenit Grass gjatë periudhës para-pik.

Ekuacioni i regresit për periudhën e pikut e kishte R2 = 0.403, që tregon se 
modeli shpjegon 40% të ndryshimit ditor në polenin Grass gjatë periudhës së pikut. 
Vlera R2 e rregulluar ishte 0.391. Saktësia në përqindje e fituar ishte 90% në vitin 
2003 dhe 68% në vitin 2004. Modeli i ndërtuar ishte në gjendje të parashikonte 
strukturën e sasisë ditore të polenit Grass gjatë periudhës para-pikut.

Ekuacioni i regresit për periudhën e pas-pikut e kishte R2 = 0.21, që tregon se 
modeli shpjegon 21% të ndryshimit ditor në polenin Grass gjatë periudhës para-pikut. 
Vlera R2 e rregulluar ishte 0.21. Saktësia në përqindje e modelit ishte 65% në vitin 
2003 dhe 87% në vitin 2004. Modeli i ndërtuar arriti të parashikonte strukturën e 
sasisë ditore të polenit Grass gjatë periudhës pas-pik.

8.2.3 Modelet për parashikimin e përqendrimit ditor të polenit Urticaceae
Modeli për parashikimin e përqendrimit ditor të polenit Urticaceae u ndërtua për tri 
periudha të ndryshme të sezonit të polenit Urticaceae, para-pikut, pikut dhe pas-pikut.
Ndryshoret e zhkedhura iu nënshtruan analizës së korrelacionit. Para ndërtimin e 
modelit u krye një kontroll i sistemit për supozimet dhe u gjetën ekuacionet e regresit 
të shumëfishtë për secilën periudhë. 

Ekuacioni i regresit për periudhën e para-pikut e kishte R2 = 0.45, që tregon se 
modeli shpjegon 45% të ndryshimit ditor në polenin Urticaceae gjatë periudhës para-
pikut. Vlera R2 e rregulluar ishte 0.438. Saktësia në përqindje e modelit ishte 90% në 
vitin 2003 dhe 89% në vitin 2004. Modeli i ndërtuar arriti të parashikonte strukturën e 
sasisë ditore të polenit Urticaceae gjatë periudhës para-pik.

Ekuacioni i regresit për periudhën e pikut e kishte R2 = 0.459, që tregon se 
modeli shpjegon rreth 46% të ndryshimit ditor në polenin Urticaceae gjatë periudhës 
së pikut. Vlera R2 e rregulluar e modelit ishte 0.456. Saktësia në përqindje e fituar 
ishte 90% në vitin 2003 dhe 79 % në vitin 2004. Modeli i ndërtuar ishte në gjendje të 
parashikonte strukturën e sasisë ditore të polenit Urticaceae gjatë periudhës para-
pikut.

Ekuacioni i regresit për periudhën e pas-pikut e kishte R2 ish=te 0.328 që 
tregon se modeli shpjegon rreth 33% të ndryshimit ditor në polenin Urticaceae gjatë 
periudhës pas-pikut. Vlera R2 e rregulluar e modelit ishte 0.32. Saktësia në përqindje e 
modelit ishte 65% në vitin 2003 dhe 67% në vitin 2004. Modeli i ndërtuar arriti të 
parashikonte strukturën e sasisë ditore të polenit Urticaceae gjatë periudhës pas-pik.

8.3 VLERËSIMI I METODËS SË RRJETAVE NERVORE

Modelet e përdorura për të parashikuar sasinë ditore të poleneve Olea, Grass dhe 
Urticaceae me RN arritjen rezultate të kënaqshme. Parametrat e treguara në Tabelat 
7.1-7.9, u përdorën për të vlerësuar saktësinë e parashikimit të RN si koeficienti i 
korrelacionit (r) dhe rrënja e mesatares kuadratike (RMSE).

8.3.1 Modelet për parashikimin e përqendrimit ditor të polenit Olea
Si përfundim parametrizimi optimal i perceptronit me dy shtresa për polenin Olea 
mund të përmblidhet kështu  (Tabela 8.1):
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1. U përdor një rrjetë me 107-119 nerva me tre nerva në shtresën hyrëse dhe një
në shtresën dalëse 

2. Vlera e kompleksitetit të rrjetës (shpejtësia e nxënies) ishte 0.05 

3. U përdor një grup ndryshoresh me Tmax, reshjet dhe polenin të normalizuar 

4. Koeficienti i korrelacionit dhe R2 ishin më të larta në modelin e periudhës para
pikut. 

5. Iteracioni u arrit më herët në periudhën pas pikut me 612 epoka ndërsa për 
periudhën para pikut dhe për gjithë sezonin e polenit u arrit përkatësisht me 
3257 dhe 11836 epoka. 

Sezoni i polenit Olea Korrelacion R-katrori
Para pikut 0.96 0.92
Pas pikut 0.82 0.67
I gjithë sezoni 0.79 0.50

Tabela 8.1 Koeficienti i korrelacionit dhe rrënja e mesatares kuadratike për polenin 
Olea me modelin RNA

8.3.2 Modelet për parashikimin e përqendrimit ditor të polenit Grass

Si përfundim parametrizimi optimal i perceptronit për polenin Grass mund të 
përmblidhet kështu  (Tabela 8.2):

1. U përdor një rrjetë me 108-109 nerva me tre nerva në shtresën hyrëse dhe një
në shtresën dalëse 

2. Vlera e kompleksitetit të rrjetës (shpejtësia e nxënies) ishte 0.05 

3. U përdor një grup ndryshoresh me Tmax, reshjet dhe polenin të normalizuar 

4. Koeficienti i korrelacionit dhe R-katrori ishin më të larta në modelin e 
periudhës pas pikut. 

5. Rrjeta nervore arriti gabimin e dëshiruar të stërvitjes në iteracionet më të 
hershme në periudhën para-pikut në epokën 4195 ndërsa për periudhën pas 
pikut dhe për gjithë sezonin e polenit e arriti në epokën 7489. 

Sezoni i polenit Grass Korrelacioni R-katrori
Para pikut 0.79 0.62
Pas pikut 0.97 0.62
I gjithë sezoni 0.96 0.66

Tabela 8.2 Koeficienti i korrelacionit dhe rrënja e mesatares kuadratike për polenin 
Grass me modelin RNA

8.3.3 Modelet për parashikimin e përqendrimit ditor të polenit Urticaceae
Si përfundim parametrizimi optimal i perceptronit për polenin Urticaceae mund të 
përmblidhet kështu  (Tabela 8.3):

1. U përdor një rrjetë me 99-103 nerva me tre nerva në shtresën hyrëse dhe një
në shtresën dalëse 

2. Vlera e kompleksitetit të rrjetës (shpejtësia e nxënies) ishte 0.05 

3. U përdor një grup ndryshoresh me Tmax, reshjet dhe polenin të normalizuar 
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4. Koeficienti i korrelacionit dhe R2 ishin më të larta në modelin e periudhës pas
pikut. 

5. Iteracioni u arrit më herët për gjithë sezonin e polenit me 429 epoka ndërsa për 
periudhën para pikut dhe pas pikut u arrit përkatësisht me 1221 dhe 2655
epoka. 

Sezoni i polenit Urticaceae Korrelacioni R-katrori
Para pikut 0.98 0.82
Pas pikut 0.95 0.76
I gjithë sezoni 0.97 0.85

Tabela 8.3 Koeficienti i korrelacionit dhe rrënja e mesatares kuadratike për polenin 
Urticaceae me modelin RNA

8.4 DISKUTIME

8.4.1 Hyrje
Diskutimi trajton secilin qëllimet dhe objektivat e tezës dhe si janë përmbushur këto si 
më vete edhe në raport me njëri-tjetrin. Konkluzionet e përgjithshme të tezës janë 
paraqitur në kreun nëntë, së bashku me një vlerësim të kërkimit dhe konsideratat për 
punën e mëtutjeshme.

Tipet kryesor alergjike që u zgjedhën për studim ishin Olea, Grass dhe 
Urticaceae. 

8.4.2 Hetimi i karakteristikave të sezonit të polenit (kohëzgjatja, ashpërsia, 
gjatësia e sezonit) për tipet kryesore alergjike 
Së pari, bashkësia e të dhënave u normalizuar për të lejuar krahasimin e drejtpërdrejtë 
ndërmjet sezoneve (Moseholm et al., 1987). 

Të dhënat meteorologjike ditore që u përdorën në këtë studim ishin 
temperatura (maksimale, minimale) dhe reshjet. Më vonë, nga vitin e dytë të studimit
u bë e mundur të merreshin të dhënat e erës (drejtimi dhe shpejtësia e erës) nga 
Aeroporti i Tiranës i cili gjendet 40 km larg nga vendi ku ishte vendosur pajisja 
kapëse e poleneve. Të dhënat e erës nuk treguan ndonjë marrëdhënie të rëndësishme 
me të dhënat e polen kështu që ky parametër meteorologjik u largua nga parametrat e 
meteorologjikë të të dhënave të përdorura.

Zakonisht sezoni i poleneve Grass dhe Urticaceae fillon me një periudhë të 
shkurtër me sasi të ulëta përpara se të fillojë sezoni kryesorë. Kjo normalisht krijon 
një zhvendosje në analizën statistikore prandaj duhet përjashtuar duke përcaktuar
ditën e fillimit me anë të një kriter (Mullenders et al., 1974, Nilsson et al., 1981, 
Galan et al., 2000). Metodat si kjo kanë të metën se ajo mund të përdoret vetëm pasi
të ketë përfunduar sezoni, por ajo ka përparësinë se lejon krahasimin ndërmjet
sezoneve. Pa dyshim, përdorimi i pragjeve për të përcaktuar fillimin e sezonit të 
polenit ka më shumë vlerë praktike dhe të ardhmen do të ndihmojë për ta shqyrtuar 
këtë çështje më thellë.

Për të shqyrtuar karakteristikat e sezoneve të poleneve Olea, Grass dhe 
Urticaceae janë përdorur shumë metoda. Edhe pse për përcaktimin e ditës së fillimit
dhe të përfundimit të sezonit të poleneve janë në përdorim kritere të ndryshme, disa 
prej tyre janë të dobishme vetëm kur ka përqendrime të larta të poleneve në ajër. Pas 
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studimeve të kujdesshme të secilit prej tyre u vendos të përdoret metoda e 5% për 
polenin Grass dhe Urticaceae e cila përcakton ditën e fillimit të sezonit të polenit kur 
arrihet të kapen 2,5% e sasisë akumulative të sezonit dhe dita e përfundimit të sezonit 
të polenit kur arrihet të kapen 95% e sasisë akumulative të sezonit.

Për të futur modelet e pragut për ditën e fillimit të sezonit të polenit, të tilla si 
pragu 30 për polenin grass, janë kryer shumë studime (Davies et al., 1973). Florido et 
al., 1999 raportoi se një prag prej 400 kokrra/m3 është i mjaftueshëm për të provokuar 
simptoma alergjike në personat klinikisht të ndjeshëm ndaj poleneve Olive në Spanjë. 
Në punimin tonë ishte e përshtatshme të përdorej pragu 30 për sasinë e polenit Grass. 

Një qasje e re për përcaktimin e pragut të tipeve të poleneve më alergjike si 
Olea, Grass dhe Urticaceae është dhënë nga Jaeger në Konferencën 8 Ndërkombëtare 
mbi aerobiologji në Neuchatel që u mbajt më 21-15 Gusht, 2006. Qasja bazohej në 
llogaritjet që çojnë në një vlerë pragu të përafërt për secilin lloj poleni dhe pike 
kampionimi. Duket se duhet të kryhet më shumë punë për përkufizimin e pragjeve të
veçanta për tipet alergjike dhe duhet të hulumtohen dhe të hetohen mënyra më të 
avancuara.

Një rezultat i rëndësishëm i punës kërkimore ishte krijimi i kalendarit të
polenit për tipet kryesore alergjike në Shqipëri. Kalendari i polenit i krijuar në këtë 
studim paraqet një kalendar shumë përfaqësues të bazuar në të dhënat e 5 vjeteve, që 
është rezultat i monitorimit dhe numërimit të përditshëm të poleneve. 

8.4.3 Relacionet ndërmjet të dhënave të polenit dhe parametrave meteorologjikë
Mjaft studimeve kanë treguar se marrëdhënia ndërmjet të dhënave të polenit dhe 
parametrave meteorologjikë janë të ndryshme në periudhat para-pik, pik dhe pas-pik.

Periudha kryesor e sezonit të polenit Grass dhe Urticaceae u nda në tri faza 
(para-pik, pik dhe pas pik). Në të vërtetë, sezoni i polenit Olea është shumë i shkurtër 
në krahasim me ato të poleneve Grass dhe Urticaceae prandaj për polenin Olea u 
vendos që të ndahej në dy periudha, periudhën para-pik dhe pas-pik.

Periudha e pikut u vendos të përcaktoj nga metoda e Pathirane, 1975, duke 
përdorur lakoren grafike nga e cila largohen zgjatimet me frekuencë të ulët e sasisë së
polenit në fillim dhe në fund të sezonit polen. Përqindjet akumuluese të përqendrimit 
të polenit u përcaktuan grafikisht duke na lejuar përcaktimin e sezonit të polenit të 
shtrihej ndërmjet infleksioneve të lakores sigmoidale. Fundi i pikut u konsiderua dita 
kur arrihej të kapej 80% e sasisë totale të polenit të regjistruar. Të gjitha të dhënat për 
ndarjen e sezoneve të poleneve janë dhënë në kreun 4.

Për të përmbushur objektivin për caktimin e një marrëdhënie ndërmjet
karakteristikave kryesore të sezoneve të polenit dhe faktorë kryesorë klimatikë në 
analizën empirike (korrelacion dhe analiza e regresionit) u përdorën shumë ndryshore 
meteorologjike. Kjo u bërë me qëllim për të hetuar që nga parametrat e motit japin më 
shpjegimin e tiparet e sezonit polen. U shqyrtua një numër i ndryshoresh për 
përfshirjen e mundshme në analizën e regresit linear. Ndryshoret meteorologjike u 
grupuan për çdo muaj dhe dhjetë, njëzet deri pesëmbëdhjetë ditë në mënyrë që të 
gjendej se cilët jepnin nivelin më të mirë të shpjegimeve. Në modelet e ndërtuara u 
përfshinë ndryshoret me korrelacion më të larta.

8.4.4 Modelet e parashikimeve afatgjata 
U bënë disa përpjekje për të ndërtuar modele parashikimi afatgjatë për karakterisitikat 
kryesore (si dita e fillimit, pikut dhe përfundimit të sezonit) të poleneve Olea, Grass 
dhe Urticaceae. Puna paraprake mbi marrëdhëniet ndërmjet sezonit të polenit dhe 
faktorëve klimatikë tregoi se temperatura maksimale në ditët që paraprinin procesin e 
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polenizimit ndikonte mbi polenet Olea, Grass dhe Urticaceae. Kjo përforcon rezultatet 
e gjetura nga shumë studiues se rritja e temperaturës në pranverë ndikon në nisjen më
herët të fillimit të sezonit të polenit grass (Emberlin et al., 1993 a, 1999). Edhe 
temperatura është pranuar gjerësisht si faktor që ndikon në proceset më të 
rëndësishme të pemës së ullirit (Orlandi et al., 2005).

Shumë autorë (Galan et al, 2001 a.; Fornaciari et al., 1998, Alba dhe Diaz de 
la Guardia, 1998) kanë raportuar marrëdhënie të rëndësishme ndërmjet ditës së fillimit 
të sezonit të polenit Olea dhe temperaturës së regjistruar gjatë muajve para periudhës 
së lulëzuar.

Në të gjitha studimet e përmendura, ndryshorja temperatura mesatare në 
Shkurt dhe Mars ka qenë ndryshorja më e mirë për të parashikuar ditën e fillimit të
sezonit të polenit Olea. Në veçanti, në Kordoba, temperatura maksimale e dy javëve të 
para të muajit Mars ishte parashikues më i mirë i ditës së fillimit të sezonit polen. Kjo 
shfaqi një marrëdhënie të ngushtë me temperaturën gjatë nxjerrjes së sytheve të një
viti më parë. Në këtë studim, temperatura maksimale mesatare në ditët 51-70 (Shkurt-
mesi i Marsit) ishte ndryshorja më e mirë për të parashikuar diten e fillimit të sezonit 
të polenit Olea.

Është e rëndësishme të theksojmë se vendndodhja e pajisjes kapëse të polenit 
është larg nga plantacionet e Ullirit, kështu që sasia e polenit Olea duhet të varet edhe 
nga transportit si dhe fenologjia e lules dhe kushtet meteorologjike.

Një alternativë për modelin e parashikimit të ditës së fillimit të sezonit të
polenit Olea mund të jenë edhe metodat fenologjike të cilat kanë dëshmuar se mund të
parashikojnë me saktësinë e mirë fillimin e sezonit (Galan et al., 2004).

Dita e pëfundimit të sezonit për polenin Olea duket se varej më shumë nga 
kushtet meteorologjike të muajtit Prill dhe për polenin Grass varej nga reshjet në ditët 
10-20 (Janari) dhe ndërsa poleni Urticaceae ishte i varur nga sasia e reshjeve në 
muajin prill (ditë 91-120).

Ashpërsia e sezonit të polenit grass ishte më shumë e varur nga mesatarja e 
reshjeve në fund të sezonit (ditë 121-160) ndërsa për polenet Olea dhe Urticaceae ajo 
ishte më shumë e varur nga temperatura të ndryshueshme në muajt që vazhdojë stinët 
polen përkatësisht Tmin në ditët 51-90 (Shkurt-Mars) dhe Tmax mesatar në ditët 91-110 
(Prill). Roli i reshjeve në kohën dhe ashpërsinë e procesit të polenizimit tregohet 
qartë. Reshjet e mjaftueshme për plotësimin e kërkesave të ujit gjatë muajit para 
lëshimit të poleneve e lejon bimën për të përfunduar zhvillimin e saj dhe rrjedhimisht 
ndikon në prodhimin e poleneve dhe lëshimin më të hershëm të poleneve (Laaidi et 
al., 2001, Frenguelli et al., 1992). Recio et al., 1996 konfirmuan rolin e reshjeve gjatë 
periudhës vegjetative të Olea në prodhimin polen. Në modelet e parashikimit për 
polenin Olea duhet të përfshihen më shumë ndryshore bio-metereologjike si njësitë e 
ftohjes dhe avullim-transpirimit. Sasitë e polenit të prodhuara çdo vit ndryshojnë në 
varësi të kushteve klimatike edhe në rastet e shumë pemëve, mbi ritmet e riprodhimit 
natyror (Emberlin, 1997). Edhe ndryshimet në praktikat bujqësore mund të 
kontribuojnë në sasinë vjetore të polen dhe ashpërsinë. Në ashpërsinë e sezonit të
polenit mund të jetë e përfshirë edhe dukuria e transportimit në largësi të madhe të 
polenit siç ka ndodhur për shembull për polenin Birch (Hjelmroos, 1991).

Kohëzgjatja e sezonit të polenit grass ndikohej nga Tmax në javën e parë të 
muajit Shkurt ndërsa gjatësia e sezonit të polenit Olea dukej se ndikohej nga Tmin

mesatar i muajit Mars. Periudhat e nxehta në fillimin e lulëzimit favorizojnë lëshimin 
e polenit nga thekët dhe mund të çojnë në një sezon më të shkurtër; në të kundërt me 
të janë periudhat me reshje ose jo me mot të mirë ku lëshimi i poleneve në ajër është i
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ngadaltë dhe për këtë arsye sezoni i polenit zgjat më shumë (Corden et al., 2002; Clot, 
2002; Dopazo et al., 2001).

Modeli për parashikimin e ditës së fillimit të sasisë pik për polenet Grass dhe 
Olea përdori reshtjet mesatare në dy javët e para të muajit Mars. Modeli për të 
parashikuar ditën e pikut për polenin Urticaceae ishte e vështirë për të ndërtuar për 
shkak të cilësive karakteristike që kishte lakorja e këtij poleni. 

8.4.5 Modelet e parashikimeve afatshkurtra
Një objektiv tjetër i studimit ishte ndërtimi i modeleve parashikuese afatshkurtra për 
tipet e zgjedhura të poleneve. Për këtë u përdor analiza e regresit. Regresi i
shumëfishtë është jo vetëm një teknikë, por një familje teknikash që mund të përdoren 
për të hetuar lidhjen ndërmjet ndryshoreve të varura dhe të pavarura (Naqo M., 2008; 
Field, 2009; Pallant, 2013). Përdorimi i analizës së korrelacionit në studim na ndihmoi 
drejt të kuptonim më mirë faktorët që ndikonin në përqendrimin e poleneve në studim.

Pothuajse të gjitha mjetet parashikuese vlerësohen në disa faza të zhvillimit të
tyre. Së pari, koeficientët e korrelacionit ndërmjet të dhënave dhe ndryshoreve 
mjedisore përdoren për të gjetur faktorët më të rëndësishme që shpjegojnë
përqendrimet e grimcave në ajër, pastaj kryhet një analizë e detajuar regresi dhe që 
rezulton në ekuacione të cilat lejojnë përcaktimin e një modeli parashikues sasior dhe 
të gabimeve që lidhen me të.

Për polenet Grass dhe Urticaceae u ndërtuan nga tre modele të ndryshme 
regresi ndërsa për polenin Olea vetëm dy. 

Për polenin Grass duket se temperatura maksimale dhe përqendrimet polen të
dy ditëve të mëparshme janë variablat më të dobishme për të përdorur bë ndërtimin e 
një modeli parashikues për periudhën e para-pik. Ndërsa për periudhën pik dhe pas 
pik temperatura minimum ishte një parashikues i mirë. Duket se përdorimi i 
përqendrimet të polenit në ditët e mëparshme (1-5 ditë) ndihmon që modelin të jetë 
më i fuqishëm. Përdorimi i parametrave të tilla për të ndërtuar modele të parashikimit 
afatshkurtër është përdorur edhe nga studiues të tjerë. 

Analiza e korrelacionit ka treguar se përqendrimi i poleneve është shumë i
varur nga moti që mund të ndryshojë me kalimin e sezoneve. Stinët e verës në Tiranë 
janë shumë të nxehta dhe temperatura maksimale mund të kalojë 36o C, gjë që i bën 
korrelacionet ndërmjet sasisë së polenit dhe parametrave meteorologjike më të dobëta 
dhe mund të shkaktojë edhe marrëdhënie të anasjella. 

Gjatë periudhës para-pik u arritën koeficientët të lartë korrelacionit ndërmjet
sasisë së polenit Olea dhe përqendrimeve të pesë ditëve të mëparshme. Por 
shpërndarja e polenit të Oleas në ajër varet jo vetëm nga faktorët e brendshme por 
edhe në ato jokarakteristik të tilla si faktorët meteorologjikë. Korrelacionet e marra 
për periudhën para-pik të polenit Olea sugjeruan se temperatura e rrit sasinë e polenit 
Olea pasi ajo promovon emetimin e polenit. Në të kundërt, lagështia dhe reshjeve 
zakonisht janë të lidhura negativisht me sasinë e polenit në ajër duke provokuar 
agregim dhe depozitim të polenit.

Në modelet e ndërtuara, temperatura maksimale, temperatura minimum dhe 
përqendrimi i polen i ditëve të mëparshme ishin ndryshoret më të mirë për të 
parashikuar sasinë e përditshme të polenit Urticaceae. Më shumë punë duhet të bëhet 
në të ardhmen për të hetuar ndikimin e temperaturave që zgjasin një ditë mbi 
përqendrimet ditore të polenit Urticaceae.

Përdorimi i analizës së korrelacionit dhe të regresit ndihmoi për të siguruar një 
kuptim më të mirë të faktorëve që ndikojnë në shpërndarjen, transportin dhe 
prodhimin dhe lëshimin e polenit gjatë sezonit. Dihet se përqendrimet ditore të polenit
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për shumicën e tipeve alergjike janë të lidhura me këta faktorë. Mungesa e 
parametrave të tjera meteorologjike, si lagështia, era dhe turbulencave në raportet 
rutine të motit përjashton përdorimin e tyre në modelet praktike. Në mënyrë të 
ngjashme, mungesa e informacionit rreth faktorëve të vendosjes së polenit dhe 
depozitimit nënkupton se këto faktorë nuk mund të përfshihen në përdorim praktik. 
Duhet të bëhet nje punë e mëtejshe në këtë lloj informacini përpara se të mund të 
zhvillohen modele të sofistikuara multivariate.

Në këtë studim qëllimi kryesor ishte pëdorimi i rrjetave nervore artificiale për 
të zhvilluar parashikime afatshkurtra për polenet Olea, Grass dhe Urticaceae. 
Ndërtimi i tyre u bazua në tre ndryshore (temparatyre, reshje dhe sasia e mëparshme e 
polenit) dhe një strukturë me një shtresë të fshehte, që kishte një numër variabël 
nervash. Rezultatet e arritura treguan një efektshmëri shumë të mirë të modelit RNA 
kur shikohen koeficientët e korrelacionit dhe R-katrori. Modelet e rrjetave nervore që
u ndërtuan ishin në gjendje të parashikonin sasitë e poleneve Olea, Grass dhe 
Urticaceae ose të ndara në dy periudha të tilla si periudha e para-pikut dhe e pas-pikut 
ose si një sezon të tërë. Përdorimi i modelit parashikues të rrjetave nervore për gjithë 
sezonin e polenit ka avantazhin e operimin të sistemit me lehtëse pa nevojën e 
matematikanëve. Saktësia e këtyre modeleve është shumë e mire së ajo e regresit, 
duke na bindur edhe një herë për efektshmërinë e përdorimit të rrjetave nervore.

Por, futja e më shumë ndryshoreve meteorologjike si lagështia dhe shpejtësia e 
erës në kombinim me të dhënat e poleneve duhet të hulumtohen në mënyrë që të 
lejojë përmirësimin e saktësisë së parashikimit. Efektshmëria e mirë e rrjetave nervore 
është e lidhur me karakteristikat e saj strukturore dhe funksionale të tilla si aftësinë 
jolineare dhe e funksionit përafrues universal (Arca et al., 2004). Këto karakteristikat 
mund të përdoren që modelet e rrjetave nervore të përdoren si një mjet për të 
parashikuar përqëndrimin e polenit dhe për të ardhur në ndihmë terapive të
parandalimit të alergjive. Ashtu si dhe modelet statistikore, edhe modelet e rrjetave 
nervore kërkojnë kalibrim lokal për të dhënë rezultate më të besueshme.

Modelet e parashikimit (afatshkurtër dhe afatgjatë) do të jenë për përdorim për
publikun, mjekët, agronomët etj. Ata mund të vihen në dispozicion edhe të mediave
nëpërmjet gazetave, parashikimit e motit etj.

Modelet e përdorura për karakteristikat e sezonit të poleneve si dita e fillimit, 
pikut dhe e përfundimit mund të përdoren në mënyrë retrospektive, ose në kohën kur 
ka filluar sezoni i polenit. Gjithësesi, modelet e zhvilluara ndihmojnë në të kuptuarin
e faktorëve që ndikojnë në kohën e sezonit të polen dhe bollëkun e tyre. 

Në të ardhmen një bashkësi të dhënave e përbëra nga regjistrimet e më shumë 
viteve do të ndihmonte për të realizuar disa modele të tjera rrjetash nervore që 
parashikojnë karakteristikat e sezonit të polenit në mënyrën prospektive. Parashikimi 
ditor i polenit mund të raportohet në publik me shkallën 1-10 duke treguar indeksin e 
rrezikut, njëlloj siç bëhet në vendet e tjera evropiane. Parashikimi ditor do të nis çdo 
vit sapo të fillojë sezoni i polenit. Të dhënat ditore meteorologjike do të merren nga 
Instituti i Gjeo-Shkencës në Tiranë dhe ato do të përdoren për modelet parashikuese të
rrjetave nervore.

Aftësitë e fituara nga përdorimi i metodologjisë së duhur për ndërtimin e
modeleve të rrjetave nervore do të lejojnë përditësimin e modeleve të parashikimit për 
polenet e zgjedhura dhe shtrirjen e punës edhe në drejtime të tjera aplikative në të
ardhmen.

Rezultatet e këtij punimi doktoral do të hedhin bazë për zhvillimin e ardhshëm 
të shumë modeleve parashikuese të mbështetura në rrjetat nervore. 
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KREU 9

PËRFUNDIME 

9.1 HYRJE

Ky kapitull paraqet përfundimet kryesore të punës kërkimore në lidhje me qëllimet 
dhe objektivat e studimit. Për qartësi ato janë paraqitur në trajtë pikash. Përfundimet 
pasohen nga një vlerësim i punës dhe një diskutim i kërkimit të mundshëm në të 
ardhmen.

9.2 PËRFUNDIMET KRYESORE

Së pari u krijua kalendari i poleneve duke u bazuar në pesë vitet e të dhënave. Tipet e 
poleneve alergjike më të të rëndësishme u studiuan në lidhje me praninë dhe bollëkun 
e tyre gjatë 12 muajve të vitit. U gjetën marrëdhënie të rëndësishme ndërmjet disa 
karakteristikave të sezonit të polenit Olea, Poaceae dhe Urticaceae dhe temperaturës 
maksimale, temperaturës minimale dhe reshjeve gjatë katër viteve të studimit.

9.2.1 Sezoni i polenit Olea

Ndryshorja e reshjeve dhe Tmax e Tmin ndërmjet ditëve 1-70 duke filluar nga 1 Janari 
ishin ndryshoret më të mira për të shpjeguar ditën e fillimit të sezonit të polenit Olea.
Ndryshorja Tmax mesatare në ditët 51-70 u zgjodh si ndryshorja më e mirë për modelin 
e regresit linear.

Ndryshorja Tmax mesatare në ditët 91-120 u zgjodh si ndryshorja më e mirë për të 
shpjeguar ditën e përfundimit të sezonit të polenit Olea.

Ndryshorja Tmin mesatare në ditët 51-90 ishte parametri më i mirë për të shpjeguar 
ashpërsinë e sezonit të polenit Olea.

Ndryshoret e tjera që shfaqën marrëdhënie pozitive me ashpërsinë e sezonit të polenit 
Olea ishin kombinimet e Tmin në ditët 31-90 nga 1 Janari.

Ndryshorja Tmin mesatare në ditët 51-90 nga 1 Janar ishte ndryshorja që dha 
shpjegimin më të mirë për gjatësinë e sezonit të polenit Olea.

Ndryshoret e tjera që shfaqën marrëdhënie të rëndësishme me kohëzgjatjen e sezonit 
të polenit Olea ishin ditët me reshje në periudhën 21-30 dhe Tmin në ditët 10-30.

Ndryshorja mesatarja e reshjeve në ditët 61-80 u përdorur për të parashikuar ditën e 
fillimit të sasisë pikut për polenin Olea.

9.2.2 Sezoni i polenit grass 

Ndryshoret më të rëndësishme për sezonin kryesor të polenit grass ishin: Tmax dhe Tmin

në ditët ndërmjet 1-90 duke filluar nga 1 Janari. Ndryshoret e temperaturës kishin 
marrëdhënie negative kur u përdor korrelacioni e Pearsonit. Ndryshorja që shpjegonte 
më e mirë ditën e fillimit të sezonit të polenit të Poaceae ishte Tmax në ditët 61-70 nga 
1 Janari.
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Ndryshoret e reshjeve me kombinime të ndryshme nga periudha 1-120 ditë nga 1 
Janari patën marrëdhëniet të rëndësishme për ditën e përfundimit të sezonit të polenit 
grass. Për të parashikuar ditën e përfundimit të sezonit të polenit Grass në regresin
linear u zgjodh të përdorej ndryshorja reshjet në ditët 11-20.

Ashpërsia e sezonit të polenit grass ishte e lidhur me ndryshoren reshjet  në ditët 121-
160 me një marrëdhënie negative. Nuk u gjetën ndryshore të tjera që të ndikonin 
dukshëm në shpjegimin e ashpërsisë së sezonit të polenit grass. Ndryshorja 
meteorologjike që shfaqi korrelacion domethënës pozitiv me kohëzgjatjen e sezonit 
polenit grass ishte ndryshorja Tmax mesatare në ditët 41-50 nga 1 Janari.

Dita e fillimit të periudhës së pikut për polenin grass ishte e lidhur me ndryshoren 
reshjet mesatare në ditët 1-50 ndërsa dita e përfundimit të periudhës pik ishte e lidhur 
me ndryshoren temperatura minimale mesatare në ditët 1-20.

Dita e fillimit të sasisë pik për polenin grass ishte e lidhur me ndryshoren reshjet 
mesatare në ditët 61-80.

9.2.3 Sezoni i polenit Urticaceae 

Ndryshorja reshjet dhe Tmax me kombinime të ndryshme në ditët 1-70 nga 1 Janari 
ishin ndryshoret që treguan marrëdhënie të rëndësishme me ditën e fillimit të sezonit 
të polenit Urticaceae. Pas shqyrtimit të kujdesshëm ndryshorja Tmax mesatare në ditët 
1-30 u zgjodh si ndryshorja më e përshtatshme për të hyrë në modelin e regresit 
linear.

Ndryshorja reshjet dhe Tmin mesatar në ditët 51-90 nga 1 Janari ishin ndryshoret më të 
mira që treguan marrëdhënie të rëndësishme me ashpërsinë e sezonit të polenit
Urticaceae. Ndryshorja Tmax mesatar në ditët 91-110 nga 1 Janari u zgjodh si 
ndryshorja më e mirë për të përdorur në modelin e regresit linear.

Ndryshorja reshjet dhe Tmin mesatar me kombinime të ndryshme në ditë 40-100 nga 1 
Janari ishin ndryshoret që ishin në gjendje të jepnin shpjegimin më të mirë të gjatësisë 
së sezonit të polenit Urticaceae. Ndryshorja sasia e reshjeve në ditët 61-90 nga 1 
Janari dha shpjegim të qartë për modelin e regresit linear.

Ndryshorja reshjet dhe Tmax në ditët 40-120 me kombinime të ndryshme treguar një
marrëdhënie të rëndësishme me ditën e përfundimit të sezonit të polenit Urticaceae.
Ndryshorja sasia e reshjeve në ditët 91-120 ishte ndryshorja më e mirë për të 
shpjeguar ditën e përfundimit të sezonit të polenit Urticaceae, e cila u fut në modelin e 
regresit linear.

U bënë disa përpjekjet të tjera për të përdorur të dhënat e drejtimit dhe të shpejtësisë 
së erës në modelet e parashikimit. Nga analizat e kryera me anë të testeve Kruskal-
Wallis u arrit në përfundimin se këto ndryshore nuk kishin ndikim ndaj varacioneve 
në përqendrimet ditore të poleneve që u studiuan.

9.2.4 Modelet e parashikimit afatgjatë për polenin Olea 

Në analizën e korrelacionit që u krye për të vlerësua sezonin e polenit Olea u morën
në konsideratë ndryshore të ndryshme meteorologjike. Ndryshoret që dhanë
korrelacionin më të lartë u futën në model. Për shkak të madhësisë së vogël të mostrës 
për të ndërtuar parashikimet afatgjata për sezonin e polenit Olea u përdor regresi 
linear në vend të regresit të shumëfishtë.
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Si ditë për fillimin e sezonit të polenit Olea u konsideruar dita kur në ajër u regjistruan
mesatarisht 1 kokërr polen/m3 e ndjekur nga ditë të tjera në vijim me 1 ose më shumë 
kokrra polen/m3. Si ditë për përfundimin e sezonit të polenit Olea u konsiderua dita 
kur në ajër u regjistruan mesatarisht 1 kokërr polen/m3 e ndjekur nga të paktën tre ditë 
në të cilat nuk u regjistrua asnjë kokërr polen. Përcaktimi i ditës së fillimit të sasisë 
pik u bë duke përdorur metodën Pathirane (1975). Modeli i regresit të thjeshtë linear 
që parashikoi ditën e fillimit të sezonit të polenit Olea përdori si parashikues 
temperaturën maksimale mesatare në ditët 51-70. Ai arritur saktësinë 99.2% kur u 
testuar në vitin 2003 dhe 85.8% kur u testuar në vitin 2004. U bënë edhe disa 
përpjekje të tjera për të parashikuar ditën e fillimit të sezonit të polenit Olea duke 
përdorur metodat fenologjike. U morrën në shqyrtim variabla të ndryshëm të tilla si 
temperatura e akumuluar nga 1 Janari, GDD e akumuluar dhe shuma termike. 
Ndryshorja GDD dha saktësinë më të mirë kur modeli u testua në vitin 2003 me 97% 
dhe saktësinë 86% në vitin 2004. Ndryshorja që u përdor në regres të thjeshtë linear 
për të parashikuar ditën e përfundimit të sezonit të polenit Olea ishte temperatura 
maksimale mesatare në ditët 91-120 nga 1 Janari. Saktësia e modelit ishte 97,5% në 
2003 dhe 39% në 2004.

Modeli i regresit të thjeshtë linear është përdorur për parashikimin për nga shkalla e 
sezonit polen Olea duke përdorur minimumin e temperaturës do të thotë në ditët 51-
90.Modeli parashikoi aktivizuara ashpërsia e sezonit polen Olea për t'u parashikuar 
me një saktësi prej 84,4% në 2003 dhe 60% në 2004.

Parashikuesi më i mirë që u përdor në regresin e thjeshtë linear për të parashikuar 
gjatësinë e sezonit të polenit Olea ishte ndryshorja temperatura minimume mesatare
në ditët 51-90 nga 1 Janari. Saktësia e modelit ishte 68,7% në vitin 2003 dhe 82,7% 
në vitin 2004. Ndryshorja që u përdorur për të parashikuar ditën e fillimit të sasisë pik 
për polenin Olea ishte reshjet mesatare në ditët 61-80. Modeli parashikoi mundësuar 
parashikimin e ditës së fillimit të numërimit të pikut me saktësi 98% në 2003 dhe 
96,6% në vitin 2004.

9.2.5 Modelet e parashikimit afatgjatë për polenin Grass 

Modelet e parashikimit afatgjatë u ndërtuan për të parashikuar ditën e fillimit, ditën e 
përfundimit, gjatësinë, ditën e sasisë pikut,ditën e përfundimit të periudhës së pikut 
dhe ashpërsinë e sezonit të polenit grass. Dita e fillimit të sezonit të polenit grass u 
mor dita kur u arrit 5% i sasisë totale të polenit grass. Dita e përfundimit të sezonit të
polenit grass u konsideruar dita kur u arrit 95% e sasisë totalite të të polenit grass.
Përcaktimi i ditës së fillimit të sasisë pik ishte i njëjtë si për polen Olea, ndërsa si ditë 
e përfundimit të periudhës së pikut u mor dita kur u arrit 80% e sasisë totalite të 
polenit.

Modelet e përdorura për parashikimin e sezonit kryesor të polenit grass ishin të 
suksesshme. Ndryshorja më e mirë për të parashikuar ditën e fillimit të sezonit të
polenit grass ishte temperatura maksimale në ditët 61-70 ishte. Kur modeli u testuar 
me të dhënat e vitit 2003, dita reale e fillimit të sezonit të polenit grass u parashikua 
me 3 ditë diferencë dhe për në vitin 2004 me 13 ditë diferencë. Prandaj mund të 
nxjerrim përfundimin që saktësia e këtij modeli ishte e barabartë me 98% për vitin 
2003 dhe 86% për vitin 2004.

Parashikues më i mirë që do të përdoret në modelet e të parashikojnë fundin e sezonit 
polen bari ishte i reshjeve në ditët 11-20. Modeli parashikoi aktivizuara datën fundi i 
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sezonit polen bari që do të parashikohet me saktësi 88,8% në të dy vitet 2003 dhe 
2004 kur metoda e 95% është përdorur.

Parashikues më i mirë për ashpërsinë e sezonit të polenit grass ishte ndryshorja reshjet 
në ditët 121-160 nga 1 Janari. Saktësia që arriti modeli ishte 81% në vitin 2003 dhe 
74% në vitin 2004.

Temperatura maksimale në ditët 41-50 ishte parashikues më i mirë për kohëzgjatjen e 
sezonit të polenit grass. Saktësia që arriti modeli ishte 77% në vitin 2003 dhe 48% në 
vitin 2004.

Parametri më i mirë për të parashikuar ditën e fillimit të sasisë pik për polen grass 
ishte ndryshorja reshjet mesatare në ditët 61-80.Saktësia që arriti modeli ishte 98,5% 
në vitin 2003 dhe 97,8% në vitin 2004.

Parashikuesi më i mirë për ditën e përfundimit të periudhës së pikut për polenin grass 
ishte temperatura minimume në ditët 1-20. Kur modeli u testua me të dhënat për vitin 
2003 ai arriti saktësinë 89,2% dhe për vitin 2004 arriti saktësinë 61%.

Ndryshorja temperatura minimale mesatare në ditë 1-50 ishte ndryshorja më e mirë 
për të parashikuar ditën e fillimit të periudhës së pikut për polenin grass. Saktësia që
arriti modeli ishte në vitin 2003 ishte 97% dhe në vitin 2004 ishte 99%.

9.2.6 Modelet e parashikimit afatgjatë për polenin Urticaceae 

Në analizën e korrelacionit që u përdor për të hetuar karakteristikat e sezonit polen 
Urticaceae u morën në shqyrtim shumë e ndryshore meteorologjike. Ndryshoret 
meteorologjike me korrelacionin më të lartë u përfshinë në analizën e korrelacionit. 
Për të ndërtuar modelet e parashikimi afatgjatë për polenin Urticaceae u përdorën 
regrese të ndryshme lineare. Si rezultat u hetuan dhe u studiuan karakteristikat 
kryesore të sezonit të polenit Urticaceae. Dita e fillimit të sezonit të polenit Urticaceae 
u përcaktuar dita kur u arrit 5% e vlerave ditore të akumuluara. Dita e përfundimit të
sezonit të polenit Urticaceae u përcaktuar dita kur u arrit 95% e vlerave kumulative.
Dita e fillimit dhe e për fundimit të periudhës së pikut u përcaktuar në të njëjtën 
mënyrë siç u veprua për polenet Grass dhe Olea.

Temperatura maksimale mesatare në ditët 1-30 ishte parashikues më i mirë për tu 
përfshirë në regresin e thjeshtë linear për të parashikuar ditën e fillimit të sezonit të
polenit Urticaceae. Saktësia e këtij modeli ishte 94% kur ai u testuar me të dhënat për 
vitin 2003 dhe 72% për vitin 2004.

Ndërtimi i modelit të regresit të thjeshtë linear për të parashikuar ditën e përfundimit 
të sezonit të polenit Urticaceae u bë i mundur nga ndryshrja sasia e reshjeve në ditët 
91-120. Saktësia e këtij modeli ishte 99% kur ai u testuar me të dhënat për vitin 2003 
dhe 81% për vitin 2004.

Ashpërsia e sezonit të polenit Urticaceae u shqyrtua duke përdorur një model të 
regresit linear. Modeli përdori si parashikues temperaturën maksimale mesatare në 
ditët 91-110. Modeli parashikues arriti të parashikonte ashpërsinë e sezonit të polenit
Urticaceae me saktësinë 96% për të dhënat e vitit 2003 dhe 41% për të dhënat e vitit 
2004.

Për të parashikuar kohëzgjatjet e sezonit të polenit Urticaceae u realizua një regres i 
thjeshtë linear. Ndryshorja reshjet totale në ditët 61-90 ishte në gjendje të 
parashikonte kohëzgjatjen e Urticaceae sezonit polen me saktësinë 84% për të dhënat 
e vitit 2003 dhe 93% për të dhënat e vitit 2004.
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Ndryshorja që u përdor për të parashikuar ditën e fillimit të sasisë së pikut për polenin 
Urticaceae ishte ndryshorja reshjet mesatare në ditët 11-20. Modeli parashikoi ditën e
fillimit të sasisë së pikut me saktësi 98% për të dhënat e vitit 2003 dhe 87% për të
dhënat e vitit 2004.

Ndryshorja reshjet mesatare në ditët 61-80 ishte parashikuesi më i mirë meteorologjik 
për ditën e përfundimit të periudhës së pikut të polenit Urticaceae duke përdorur një 
regres të thjeshtë linear. Saktësia e këtij modeli ishte 94,4% për të dhënat e vitit 2003 
dhe 34% për të dhënat e vitit 2004.

9.3 MODELET E RRJETAVE NERVORE ARTIFICIALE

Rrjet nervore artificiale (RNA) u përdorën për të parashikuar përqendrimet ditore të 
poleneve Grass, Olea dhe Urticaceae. Modelet e ndërtuara ishin në gjendje të 
parashikonin përqendrimet e përditshme të poleneve Olea, Grass dhe Urticaceaeme 
një saktësi mjaft të kënaqshme. Në modelet e rrjetave nervore u përdor si i gjithë
sezoni i poleneve, ashtu edhe si periudha të veçanta: para dhe pas pikut. Modeli që e 
konsideroi sezonin e polenit si një të tërë ka përparësinë e operimit më të lehtë.

9.3.1 Modeli i rrjetave nervore për polenin Olea 

Ky model përbëhej nga një rrjetë nervore MLP me 3 nerva hyrës, me 107-119 nerva 
në shtresën e fshehur dhe me një nerv në shtresën e daljes. Si ndryshore të hyrjes u 
përdorën Tmax, reshjeve dhe sasia e normalizuar e polenit të ditës së mëparshme.
Modeli i RNA për polenin Olea kishte koeficient më të lartë të korrelacionit gjatë 
periudhës para dhe pas pikut me vlerë përkatësisht 96% dhe 82%, ndërsa për tërë 
sezonin e polenit ishte 79%. R-katrori ishte më i lartë në modelin që përdorte tërë 
sezonin e polenit.

9.3.2 Modeli i rrjetave nervore për polenin grass 

Ky model përbëhej nga një rrjetë nervore MLP me 3 nerva hyrës, me 108-109 nerva 
në shtresën e fshehur dhe me një nerv në shtresën e daljes. Si ndryshore të hyrjes u 
përdorën Tmax, reshjeve dhe sasia e normalizuar e polenit të ditës së mëparshme. 
Modeli i RNA për polenin grass dha koeficient më të lartë të korrelacionit gjatë 
periudhës së pas pikut si dhe për gjithë sezonin e polenit. Koeficienti i korrelacionit 
për periudhën e para pikut ishte 79%, ndërsa për periudhën e pas-pikut ishte 97%.
Koeficienti i korrelacionit për tërë sezonin e polenit grass ishte 96%. R-katrori më i
lartë ishte në modelin për periudhën e pas-pikut.

9.3.3 Modeli i rrjetave nervore për polenin Urticaceae 

Ky model përbëhej nga një rrjetë nervore MLP me 3 nerva hyrës, me 99-103 nerva në 
shtresën e fshehur dhe me një nerv në shtresën e daljes. Si ndryshore të hyrjes u 
përdorën Tmax, reshjeve dhe sasia e normalizuar e polenit të ditës së mëparshme. 
Modeli i RNA për polenin Urticaceae dha koeficientin më të lartë të korrelacionit 
gjatë periudhës para dhe pas pikut me koeficientin e korrelacionit përkatësisht 98% 
dhe 95%, ndërsa për tërë sezonin e polenit ai ishte 97%. R-katrori ishte më i lartë në 
modelin e tërë sezonit të polenit.
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9.4 RËNDËSIA E PËRFUNDIMEVE

Rezultatet kryesore të rëndësishme të studimit janë të lidhura me ndërtimin e 
modeleve të rrjetave nervore për të parashikuar përqendrimin e poleneve Olea, Grass 
dhe Urticaceae si dhe variacionet e tyre të përditshme. Këto modele u zhvilluan në 
mënyrë specifike për rajonin e Tiranës por ekspertiza e fituar në ndërtimin e tyre 
mund të aplikohet edhe në zonat e tjera të Shqipërisë.

Rezultatet ilustrojnë faktin se modelet RNA për parashikim duhet të zhvillohen për 
vende të veçanta për shkak të dallimeve në kushtet lokale. Metodologjia e 
përgjithshme mund të përdoret edhe në vendet e tjera por në këto vende duhet të 
hetohen marrëdhëniet e veçanta ndërmjet ndryshoreve. Studimi ynë nuk ka krijuar 
vetëm modelet për tu përdorur në mënyrë të veçantë në Shqipërinë qendrore, por ai në 
përgjithësi ka kontribuar edhe në korpusin e njohurive tona mbi dukurinë. Kjo është e 
vërtetë veçanërisht në rasti e zhvillimit të metodologjisë për rrjetat nervore. Prandaj
teza ka rëndësi të madhe jo vetëm për vendin tonë.

9.4.1 Vlerësimi i punës

Të gjitha synimet dhe objektivat e punës kërkimore, siç u diskutua më parë, u
plotësuan. Siç është përmendur gjatë kësaj pune kërkimore, ky studim nga të parët e
zhvillua në fushën e aplikimit të rrjetave nervore për qëllime parashikimi. Zhvillimi i 
mëtejshëm dhe aplikimi i tij do të kontribuoj shumë në forcimin në të ardhmen të
përdorimit të metodave shkencore në këtë vend.

Metodologjia e përdorur dhe përdorimi i modeleve të parashikimit janë zgjedhur pas 
një shqyrtimi të kujdesshëm të punimeve të ngjashme në vende të tjera. Problemi 
kryesor i lidhur me punën kërkimore ishte madhësia relativisht e vogël e mostrës.
Vendimi për të testuar modelet e parashikimit në dy vitet e bërë vlerësimi i modeleve 
më realist. Metodologjia e mësuar në këtë studim do të ndihmojë në të ardhmen për të 
përshtatur modelet aktuale në zona të tjera të Shqipërisë.

Ndihmesa e Njësisë Kërkimore Kombëtare të aerobiologjisë dhe polenit kishte një rol 
vendimtar në mundësinë e shfrytëzimit të dhënave, megjithëse nuk ishte i lehtë. Edhe 
procesi i marrjes së të dhënave meteorologjike nga Instituti Meteorologjik ishte i 
vështirë por që u kapërcyer në fund.

Të dhënat e erës u morën nga stacioni Meteorologjik i Aeroportit që është larg nga 
vendi marrjes së mostrave. Të dhënat e erës duket se nuk kishin ndonjë kontribut për 
të shpjeguar variacionin në të dhënat e polenit dhe ndoshta kjo është e lidhur me 
largësinë e konsiderueshme të këtij stacioni nga vendndodhja e pajisjes së kapjes së
polenit në Tiranë. Në qoftë se do të kishim mundësi që këtë studim ta vazhdonim në
të ardhmen, atëherë modelet parashikuese do të mund të përmirësoheshin për shkak të
një bashkësia më të madhe të të dhënave. Bashkësia e vogël e të dhënave që u
përdorur në këtë studim nuk mund ti bëjë ballë ndryshimeve të vogla veçanërisht për 
vitet anormale, pasi në një bashkësi të vogël të dhënash mund të kemi një zhvendosje. 

Përkufizimi i sezonit të polenit u zgjodh me kujdes duke shqyrtuar punime të 
ngjashme. Në këtë punim paraqitëm përkufizimin e sezonit të poleneve Olea, Grass 
dhe Urticaceae vetëm me metodën retrospektive. Për shkak të mungesës së 
identifikimit të pragjeve që shkaktojnë alergji në popullsinë tonë metodat 
retrospektive nuk mund të përdoren në studim. Por, kërkohet më shumë bashkëpunim 
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me alergologët dhe mjekët që merren me pacientët alergjike për të përcaktuar pragjet 
e poleneve Olea, Grass dhe Urticaceaeqë shkaktojnë alergji.

Pragjet e përdorur për të kontrolluar saktësinë e modeleve parashikuese për polenet
Olea, Grass dhe Urticaceaeu bazua në punime të ngjashme në Itali, Spanjë dhe Suedi. 
Përsëri një bashkësi më e madhe e të dhënave për polenet do të lejojë studiuesit të 
hetojnë dhe të zgjedhin pragjet karakteristike për Shqipërinë veçanërisht për qytetin e 
Tiranës. Metodologjia e përdorur në këtë studim është bazuar në studime të ngjashme 
në vende të tjera me klimë të ngjashme si Spanja dhe Italia. Për shembull, pragjet që u
përdorën në “Spring project” parashikuan polenet në vende të ndryshme të BE-së. 
Por për shkak të dallimeve të kulturave, terrenit dhe të tjera ka mundësi që pragjet të
jenë të ndryshme. Në të ardhmen nevojitet më shumë punë për të shqyrtuar aspekte të 
ndryshme të metodologjisë, e cila mund të jetë e përshtatshme për rajonin tonë dhe të 
dhënave tona.

Përkufizimi i ditës së sasisë pik të poleneve, veçanërisht i ditës së fillimit dhe të 
përfundimit të tij u realizuar përmes një shqyrtimi dhe konsultimi me punime të
ngjashme. Përcaktimi i ditës së fillimit të periudhës së pikut u bazua kryesisht në 
punimin e Pathirane (1975) dhe duhet të bëhen përpjekje të tjera për përmirësimin e 
saj për të ndarë sezonin e polenit në nivelet i ulët, mesatar dhe i lartë.

Ndarja e sezonit polen në lidhje me atë që ndodh nga viti në vit mund të jetë 
gjithashtu e dobishme dhe duhet të shqyrtohet me shumë kujdes pasi ndarja e sezonit 
të polenit ka lidhje me simptomat, prandaj mund të jetë e dobishme që të kemi një 
ndarje të bazuar në pasojat alergjike. Përmirësimi i mëtejshëm i modeleve 
parashikuese të mund të bëhet në qoftë se do të përfshihet harta e vegjetacioni për 
polenet kryesore alergjike dhe drejtimi i erës.

Një informacion më i plotë për hartën e vegjetacionit duke përdorur drejtimin ose 
trajektoret e erës mund të çojë në përftimin e modeleve parashikuese më të fuqishme.

Përdorimi i rrjetave nervor artificiale në kërkimin na mundësoi ndërtimin e modeleve 
më të sakta për parashikimin e variacioneve ditore të tre poleneve. Ajo na ndihmoi 
edhe për të përdorur këtë teknikë për analizën e kryer duke përdorur SPSS. Teknika e 
rrjetave nervore është mjaft e shpejtë dhe kapërceu një sërë problemesh të cilat mund 
të ndeshen me lehtësi nga programe të tjera, duke treguar kështu përparësinë e kësaj 
metode. Teknika e rrjetave nervore mund të aplikohet me lehtësi me mbështetjen dhe 
asistencën e matematikanëve. Ajo çon në bashkëpunim më të ngushtë ndërmjet 
biologëve e alergologëve nga njëra anë dhe matematikanëve nga ana tjetër.

I gjithë informacioni i krijuar, pra modelet e parashikimit dhe shqyrtimi i të plotë i 
karakteristikave të sezonit të poleneve kryesore alergjike të marra  në studim, do të 
kontribuojë së pari në krijimin e një shtrati, modeli për mënyrën e ndërtimit dhe 
përdorimit të rrjetave nervore në zgjidhjen e problemeve të parashikimit. Së dyti ajo 
do të kontribojë direkt në diagnozën më të mirë të njerëzve alergjikë dhe në
përmirësimin e menaxhimit të trajtimit të tyre. Së treti, ato janë interes edhe për 
studimet agronomike të prodhimeve bimore, për të siguruar menaxhimin e optimizuar 
dhe efektiv të kulturave dhe do të jetë shumë e dobishme edhe për institucionet 
publike që merren me planifikimin e subvencioneve qeveritare në bujqësi.

Fuqia e studimit bazohet në përvetësim e metodologjisë së duhur që mund të përdoret 
në të ardhmen në punime të ngjashme, mundësinë e përdorimit të modeleve 
parashikuese për informimin e publikut dhe aftësinë për të bashkëpunuar me 
aerobiologët për botimet e ardhshme etj. Aftësitë e përfituara do të lehtësojë 
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bashkëpunimin me alergologët dhe subjektet e tjera të interesuar. Përdorimi i rrjetave 
nervor në Shqipëri është në hapat e para dhe ky studim është një përpjekje origjinale 
për të demonstruar fuqinë dhe mundësitë që ofrojnë rrjetat nervore për problemet 
mjaft të ndërlikuara dhe akoma jo të qarta, duke hapur kështu një rrugë të sigurtë dhe 
me perspektivë për aplikimin e rrjetave nervore në të ardhmen. Rezultatet e këtij 
punimi do të hedhin një bazë të mirë për zhvillimin në të ardhmen të shumë modeleve 
parashikuese të mbështetura në rrjetat nervore. Përdorimi on-line në web site, me anë 
të SMS si dhe me mënyra të tjera të ngjashme i modeleve parashikuese të
përqendrime të poleneve të mbështetura në rrjetat nervore, do të krijonte një lehtësi të 
madhe për ta përhapur informacionin për publikun e gjerë, për mjekët, agronomët dhe 
specialistët e tjerë që lidhen me to. 
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Shtojca A

a) 

b) 

c) 

d) 
Figura A.1 Variacionet e polenit Grass për vitet e ndryshme: a) për vitin 1995; b) për 
vitin 1996; c) për vitin 1998; d) për vitin 2002
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a) 

b) 

c) 

d) 
Figura A.2 Variacionet e polenit Urticaceae për vitet e ndryshme: a) për vitin 1995; 
b) për vitin 1996; c) për vitin 1998; d) për vitin 2002
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a) 

b) 

c) 

d) 
Figura A.3 Grafiku i sasisë së normalizuar dhe në përqindje për polenin Grass me 
metodën 2.5%: a) për vitin 1995; b) për vitin 1996; c) për vitin 1998; d) për vitin 2002
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a) 

b) 

c) 

d) 
Figura A.4 Grafiku i sasisë së normalizuar dhe në përqindje për polenin Grass me 
metodën 5%: a) për vitin 1995; b) për vitin 1996; c) për vitin 1998; d) për vitin 2002
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a) 

b) 

c) 

d) 
Figura A.5 Grafiku i sasisë së normalizuar dhe në përqindje për polenin Urticaceae 
me metodën 5%: a) për vitin 1995; b) për vitin 1996; c) për vitin 1998; d) për vitin 
2002
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a) 

b) 

c) 

d) 
Figura A.6 Grafiku i sasisë së normalizuar dhe në përqindje për polenin Urticaceae 
me metodën 5%: a) për vitin 1995; b) për vitin 1996; c) për vitin 1998; d) për vitin 
2002



160

Shtojca B

Shtojca B1 Korrelacionet e rëndësishme ndërmjet disa karakteristikave të sezonit të 
polenit Grass (Metoda 5%) dhe ndryshoreve meteorologjike 

Koeficienti i 
korrelacionit 

Fillimi Temperatura minimale për ditët 1-40 nga 1 Jan.
Temperatura minimale mesatare për ditët 41-70 nga 1 Jan. 
Temperatura minimale për ditët 51-70 nga 1 Jan. 
Temperatura maksimale për ditët 61-70 nga 1 Jan. 
Temperatura maksimale mesatare për ditët 31-50 nga 1 Jan. 
Temperatura maksimale për ditët 41-80 nga 1 Jan. 
Temperatura maksimale mesatare për ditët 51-90 nga 1 Jan. 
Temperatura maksimale për ditët 61-90 nga 1 Jan. 
Temperatura maksimale për ditët 61-80 nga 1 Jan. 

0.977 
-0.961 
-0.972 
-0.999 
-0.965 
-0.951 
-0.993 
-0.964 
-0.988 

* 
* 
* 
** 
* 
* 
* 
* 
* 

Fundi Mesatarja e reshjeve për ditët 10-40 nga 1 Jan. 
Reshjet në ditët 11-20 nga 1 Jan.
Reshjet në ditët 31-40 nga 1 Jan.
Reshjet në ditët 91-120 nga 1 Jan. 
Temperatura minimale për ditët 41-50 nga 1 Jan. 
Temperatura maksimale për ditët 131-150 nga 1 Jan. 

0.958 
0.991 
0.955 
0.976 
-0.965
-0.958 

* 
* 
* 
* 
* 
* 

Ashpërsia 
Reshjet për ditët 121-160 nga 1 Jan. 
Temperatura maksimale për ditët 71-80 nga 1 Jan.

-0.990 
0.935

* 

Kohë-
zgjatja 

Temperatura minimale në ditët 51-70 nga 1 Jan.
Temperatura minimale në ditët 61-70 nga 1 Jan. 
Temperatura minimale në ditët 101-120 nga 1 Jan.
Temperatura maksimale në ditët 31-50 nga 1 Jan.
Temperatura maksimale në ditët 41-50 nga 1 Jan.
Temperatura maksimale në ditët 51-150 nga 1 Jan. 
Temperatura maksimale në ditët 41-80 nga 1 Jan. 
Temperatura maksimale mesatare në ditët 41-70 nga 1 Jan.
Temperatura maksimale mesatare në ditët 51-70 nga 1 Jan.
Temperatura maksimale në ditët 61-70 nga 1 Jan.
Temperatura maksimale në ditët 141-160 nga 1 Jan. 

0.966 
0.970 
0.953 
0.996 
0.996 
0.952 
0.988 
0.957 
0.967 
0.969 
-0.990 

* 
* 
* 
* 
** 
* 
* 
* 
* 
* 
** 

* Korrelacioni është i rëndësishëm në nivelin 0.05 (i dy-anshëm). 
** Korrelacioni është i rëndësishëm në nivelin 0.01 (i dy-anshëm). 
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Shtojca B2 Korrelacionet e rëndësishme ndërmjet fillimit dhe përfundimit të sezonit 
të polenit Urticaceae (Metoda 5%) dhe ndryshoreve meteorologjike 

Koeficienti i 
korrelacionit 

Fillimi Reshjet për ditët 1-20 prej 1 Jan
Reshjet për ditët 1-40 prej 1 Jan
Reshjet mesatare për ditët 10-30 prej 1 Jan
Reshjet mesatare për ditët 10-40 prej 1 Jan
Reshjet e akumuluara për ditët 11-20 prej 1 Jan
Reshjet e akumuluara për ditët 31-40 prej 1 Jan
Reshjet e akumuluara për ditët 21-40 prej 1 Jan
Reshjet e akumuluara për ditët 1-40 prej 1 Jan
Temperatura maksimale mesatare për ditët 1-30 prej 1 Jan

-0.955 
-0.956 
-0.978 
-0.982 
-0.953 
-0.955 
-0.955 
-0.955
0.997 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
** 

Fundi Reshjet mesatare për ditët 41-50 prej 1 Jan
Reshjet mesatare për ditët 81-90 prej 1 Jan
Reshjet mesatare për ditët 81-100 prej 1 Jan
Reshjet mesatare për ditët 41-80 prej 1 Jan
Reshjet mesatare për ditët 91-120 prej 1 Jan 
Reshjet mesatare për ditët 51-90 prej 1 Jan
Temperatura minimale për ditët 1-50 prej 1 Jan
Temperatura mesatare minimale për ditët 11-50 prej 1 Jan
Temperatura maksimale mesatare për ditët 91-110 prej 1 Jan
Temperatura maksimale e akumuluar për ditët 91-100 prej 1 Jan
Temperatura maksimale e akumuluar për ditët 101-110 prej 1 Jan
Temperatura maksimale e akumuluar për ditët 111-120 prej 1 Jan
Temperatura minimale e akumuluar për ditët 81-100 prej 1 Jan
Temperatura maksimale e akumuluar për ditët 101-120 prej 1 Jan
Temperatura maksimale e akumuluar për ditët 91-120 prej 1 Jan
Temperatura maksimale e akumuluar për ditët 81-120 prej 1 Jan
Temperatura maksimale e akumuluar për ditët 51-100 prej 1 Jan

0.959 
-0.969 
-0.967 
-0.999 
-0.998 
-0.996 
-0.980 
-0.995 
0.982 
0.979 
0.969 
0.955 
0.976 
0.955 
0.951 
0.955 
0.976 

* 
* 
* 
* 
** 
** 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*

Ashpërsia Reshjet mesatare në ditët 51-100 prej 1 Jan
Reshjet mesatare në ditët 51-70 prej 1 Jan
Reshjet mesatare në ditët 81-90 prej 1 Jan
Reshjet mesatare në ditët 61-90 prej 1 Jan
Reshjet mesatare në ditët 41-70 prej 1 Jan
Reshjet mesatare në ditët 51-70 prej 1 Jan
Temperatura maksimale në ditët 141-150 prej 1 Jan
Temperatura maksimale në ditët 81-100 prej 1 Jan
Temperatura maksimale në ditët 91-120 prej 1 Jan
Temperatura maksimale në ditët 91-110 prej 1 Jan
Temperatura maksimale mesatare në ditët 131-170 prej 1 Jan
Temperatura maksimale e akum. në ditët 41-50 prej 1 Jan

0.964 
0.953 
0.996 
0.980 
0.981 
0.953 
0.950 
-0.974 
-0.969 
0.997 
0.996 
0.961 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

Kohë 
zgjatja 

Reshjet në ditët 41-50 prej 1 Jan
Reshjet në ditët 81-100 prej 1 Jan
Reshjet mesatare në ditët 71-90 prej 1 Jan
Reshjet në ditët 61-90 prej 1 Jan
Temp. minimale në ditët 1-50 prej 1 Jan
Temp. minimale në ditët 11-50 prej 1 Jan
Temp. maksimale e akumuluar në ditët 51-60 prej 1 Jan
Temp. maksimale e akumuluar në ditët 41-60 prej 1 Jan
Temp. maksimale e akumuluar në ditët 31-60 prej 1 Jan

-0.992 
-0.966 
-0.998
-0.998 

-0.979 
-0.966 
0.980 
0.986 
0.986 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*
* 

* Korrelacioni është i rëndësishëm në nivelin 0.05 (i dy-anshëm). 
** Korrelacioni është i rëndësishëm në nivelin 0.01 (i dy-anshëm). 
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SHTOJCA C

Shtojca C1. Modeli i thjeshtë linear që parashikon ditën e fillimit të sezonit të polenit 
OLEA

Coefficientsa

Model

Unstandartized 
Coefficients

Standartized 
Coefficients

t Sig.

Collinearity 
Statistics

B Std. 
Error

Beta Tolerance VIF

1     (Constant)
Tmax mesat 51-70

166.376
-1.960

1.109
.070 -.999

150.060
-27.889

.000

.001 1.000 1.000
a. Dependent Variable: Dita e fillimit të sezonit të polenit Olea

Shtojca C2. Model i thjeshtë linear që parashikon përfundimin e sezonit të polenit 
OLEA

Coefficientsa

Model

Unstandartized 
Coefficients

Standartized 
Coefficients

t Sig.

Collinearity 
Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF

1     (Constant)
Tmax mesat 91-120

366.201
-10.823

8.004
.440 -.998

45.753
-24.617

.000

.002 1.000 1.000
a. Dependent Variable: Dita e përfundimit të sezonit të polenit Olea

Shtojca C3. Model i thjeshtë linear që parashikon ashpërsinë e sezonit të polenit OLEA
Coefficientsa

Model

Unstandartized 
Coefficients

Standartized 
Coefficients

t Sig.

Collinearity 
Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF

1     (Constant)
Tmin mesat 51-90

389.569
220.125

54.886
12.827 .997

7.098
17.161

.019

.003 1.000 1.000
a. Dependent Variable: Ashpërsia e sezonit të polenit Olea

Shtojca C4. Model i thjeshtë linear që parashikon kohëzgjatjen e sezonit të polenit 
OLEA

Coefficientsa

Model

Unstandartized 
Coefficients

Standartized 
Coefficients

t Sig.

Collinearity 
Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF

1     (Constant)
Tmin mesat 51-90

21.237
3.554

2.329
.544 .977

9.117
6.529

.012

.023 1.000 1.000
a. Dependent Variable: Kohëzgjatja e sezonit të polenit Olea

Shtojca C5. Model i thjeshtë linear që parashikon ditën e sasisë pik të sezonit të polenit 
OLEA

Coefficientsa

Model

Unstandartized 
Coefficients

Standartized 
Coefficients

t Sig.

Collinearity 
Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF

1     (Constant)
reshjet mesat 61-80

137.654
1.686

.539

.091 .997
255.594
18.426

.000

.003 1.000 1.000
a. Dependent Variable: Dita e pikut të sezonit të polenit Olea
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Shtojca D

Shtojca D1. Modeli i regresit të shumëfishtë për periudhën e para-pikut të polenit Olea

Coefficientsa

Model

Unstandardized 
Coefficients

Standardized 
Coefficients

t Sig.

Collinearity
Statistics

B Std. Error Betta Tolerance VIF
1     (Constant)

ML5D
Tmax 

-5.519
.079
.366

4.966
.023
.222

.456

.222

-1.11
3.385
1.650

.272

.001

.106
.796
.796

1.256
1.256

a  Dependent variable: Sasia e polenit Olea në periudhën e para-pikut

Shtojca D2. Analiza e korrelacionit ndërmjet sasisë së normalizuar të polenit Olea dhe 
ndryshoreve meteorologjike gjatë periudhës para-pik

Correlations
Sasia ditore e
normalizuar

mesatarja lëvizëse 5-ditëshe 
e polenit Olea e sasisë së 
normalizuar 

Pearson Correlation
Sig.(2-tailed)
N

.557**
.000

48
mesatarja lëvizëse 4-ditëshe 
e polenit Olea e sasisë së 
normalizuar

Pearson Correlation
Sig.(2-tailed)
N

.383**
.007

48
mesatarja lëvizëse 3-ditëshe 
e polenit Olea e sasisë së 
normalizuar

Pearson Correlation
Sig.(2-tailed)
N

.243

.096
48

mesatarja lëvizëse 2-ditëshe 
e polenit Olea e sasisë së 
normalizuar

Pearson Correlation
Sig.(2-tailed)
N

.300*
.038

48
Temperatura maksimale Pearson Correlation

Sig.(2-tailed)
N

.428**
.002

48
Temperatura minimale Pearson Correlation

Sig.(2-tailed)
N

.295*
.042

48
Reshjet para-pikut Pearson Correlation

Sig.(2-tailed)
N

-.150
.310

48
   ** Korrelacioni është i rëndësishëm në nivelin 0.01 (i dyanshëm)
   *  Korrelacioni është i rëndësishëm në nivelin 0.05 (i dyanshëm)

Shtojca D3. Modeli i regresit të shumëfishtë, Distancat Mahalanobis për polenin Olea 

Vlerat Ekstreme
Rasti numër Vlera

Distanca 
Mahalanobis

Më e madhe 1 21 26.80300
2 9 22.80391
3 23 21.76041
4 48 21.20482
5 2 19.15804

Distanca 
Mahalanobis

Më e vogël 1 41 .48888
2 36 .87589
3 35 .93256
4 31 1.02838
5 4 1.33749
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Shtojca D4. Modeli i regresit të shumëfishtë për periudhën e pas-pikut të polenit Olea 

Coefficientsa

Model

Unstandardized 
Coefficients

Standardized 
Coefficients

t Sig.

Collinearity
Statistics

B Std. Error Betta Tolerance VIF
1     (Constant)

ML4D
Tmin 

3.580
.060

-.059

2.561
.006
.092

.713
-.047

1.398
9.664
-.643

.165

.000

.522
.867
.867

1.153
1.153

a  Dependent variable: sasia e polenit Olea e normalizuar në periudhën e pas-pikut

Shtojca D5. Analiza e korrelacionit ndërmjet sasisë së normalizuar të polenit Olea dhe 
ndryshoreve meteorologjike gjatë periudhës së pas-pikut

Correlations
Sasia ditore e 
normalizuar e 
polenit Olea 

mesatarja lëvizëse 5-ditëshe 
e polenit Olea e sasisë së 
normalizuar 

Pearson Correlation
Sig.(2-tailed)
N

.723**
.000

99
mesatarja lëvizëse 4-ditëshe 
e polenit Olea e sasisë së 
normalizuar

Pearson Correlation
Sig.(2-tailed)
N

.729**
.000

99
mesatarja lëvizëse 3-ditëshe 
e polenit Olea e sasisë së 
normalizuar

Pearson Correlation
Sig.(2-tailed)
N

.719**
.000

99
mesatarja lëvizëse 2-ditëshe 
e polenit Olea e sasisë së 
normalizuar

Pearson Correlation
Sig.(2-tailed)
N

.722**
.000

99
Temperatura maksimale Pearson Correlation

Sig.(2-tailed)
N

-.281**
.005

99
Temperatura minimale Pearson Correlation

Sig.(2-tailed)
N

-.125
.216

99
Reshjet Pearson Correlation

Sig.(2-tailed)
N

-.038
.709

99
   ** Korrelacioni është i rëndësishëm në nivelin 0.01 (i dyanshëm)

Shtojca D6. Modeli i regresit të shumëfishtë, Distancat Mahalanobis për polenin Olea 
për periudhën e pas-pikut

Vlerat Ekstreme
Rasti numër Vlera

Distanca 
Mahalanobis

Më e madhe 1 5 10.32257
2 91 8.72255
3 6 8.41720
4 90 8.07499
5 7 8.02640

Më e vogël 1 86 .01736
2 14 .03601
3 80 .05235
4 71 .10173
5 39 .12691
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SHTOJCA F

Shtojca F1. Modeli i regresit të shumëfishtë për periudhën e para-pikut të polenit Grass 

Coefficientsa

Model

Unstandardized 
Coefficients

Standardized 
Coefficients

t Sig.

Collinearity
Statistics

B Std. Error Betta Tolerance VIF
1    (Constant)

ML2D
Tmax 

.379

.095

.078

1.936
.011
.087

.685

.071

.196
8.702
.897

.845

.000

.372
.923
.923

1.083
1.083

a  Dependent variable: sasia e polenit Grass para-pikut e normalizuar me metodën 5%

Shtojca F2. Analiza e korrelacionit ndërmjet sasisë së normalizuar të polenit Grass dhe 
ndryshoreve meteorologjike gjatë periudhës para-pik

Correlations
Sasia ditore e 
normalizuar 

mesatarja lëvizëse 5-ditëshe e 
polenit grass e sasisë së 
normalizuar 

Pearson Correlation
Sig.(2-tailed)
N

.695**
.000

90
mesatarja lëvizëse 4-ditëshe e 
polenit grass e sasisë së 
normalizuar

Pearson Correlation
Sig.(2-tailed)
N

.700**
.000

90
mesatarja lëvizëse 3-ditëshe e 
polenit grass e sasisë së 
normalizuar

Pearson Correlation
Sig.(2-tailed)
N

.681**
.000

90
mesatarja lëvizëse 2-ditëshe e 
polenit grass e sasisë së 
normalizuar

Pearson Correlation
Sig.(2-tailed)
N

.705**
.000

90
Temperatura maksimale Pearson Correlation

Sig.(2-tailed)
N

.261*
.013

90
Temperatura minimale Pearson Correlation

Sig.(2-tailed)
N

.183

.085
90

Reshjet para-pikut Pearson Correlation
Sig.(2-tailed)
N

-.079
.460

90
   ** Korrelacioni është i rëndësishëm në nivelin 0.01 (i dyanshëm)
   *  Korrelacioni është i rëndësishëm në nivelin 0.05 (i dyanshëm)

Shtojca F3. Modeli i regresit të shumëfishtë, Distancat Mahalanobis për polenin Grass, 
Vlerat Ekstreme

Rasti numër Vlera
Distanca 
Mahalanobis

Më e madhe 1 35 14.14808
2 40 10.58283
3 63 9.86901
4 39 8.89486
5 41 8.89169

Më e vogël 1 77 .01330
2 84 .02865
3 87 .07410
4 21 .12685
5 33 .16135
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Shtojca F4. Modeli i regresit të shumëfishtë për periudhën e pikut të polenit Grass 
Coefficientsa

Model

Unstandardized 
Coefficients

Standardized 
Coefficients

t Sig.

Collinearity
Statistics

B Std. Error Betta Tolerance VIF
1     (Constant)

ML5D
Tmin 

.859

.068

.091

1.595
.009
.083

.675

.097

.539
7.675
1.103

.591

.000

.273
.772
.772

1.295
1.295

a  Dependent variable: sasia e polenit Grass e normalizuar (periudha e pikut)

Shtojca F5. Analiza e korrelacionit ndërmjet sasisë së normalizuar të polenit Grass dhe 
ndryshoreve meteorologjike gjatë periudhës së pikut

Correlations
Sasia ditore e 
normalizuar e 
polenit Grass

mesatarja lëvizëse 5-ditëshe 
e polenit grass e sasisë së 
normalizuar 

Pearson Correlation
Sig.(2-tailed)
N

.629**
.000
103

mesatarja lëvizëse 4-ditëshe 
e polenit grass e sasisë së 
normalizuar

Pearson Correlation
Sig.(2-tailed)
N

.591**
.000
103

mesatarja lëvizëse 3-ditëshe 
e polenit grass e sasisë së 
normalizuar

Pearson Correlation
Sig.(2-tailed)
N

.542**
.000
103

mesatarja lëvizëse 2-ditëshe 
e polenit grass e sasisë së 
normalizuar

Pearson Correlation
Sig.(2-tailed)
N

.545**
.000
103

Temperatura maksimale Pearson Correlation
Sig.(2-tailed)
N

-.009
.931
103

Temperatura minimale Pearson Correlation
Sig.(2-tailed)
N

-.225*
.022
103

Reshjet Pearson Correlation
Sig.(2-tailed)
N

-.157
.114
103

   ** Korrelacioni është i rëndësishëm në nivelin 0.01 (i dyanshëm)
   *  Korrelacioni është i rëndësishëm në nivelin 0.05 (i dyanshëm)

Shtojca F6. Modeli i regresit të shumëfishtë, Distancat Mahalanobis për polenin Grass 
Vlerat Ekstreme

Rasti numër Vlera
Distanca 
Mahalanobis

Më e madhe 1 45 14.31863
2 46 12.74349
3 76 7.72686
4 75 5.93418
5 50 5.63369

Më e vogël 1 82 .00180
2 6 .00844
3 12 .02419
4 38 .02609
5 39 .02697
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Shtojca F7. Modeli i regresit të shumëfishtë për periudhën e pas-pikut të polenit Grass 
Coefficientsa

Model

Unstandardized 
Coefficients

Standardized 
Coefficients

t Sig.B Std. Error Betta
1     (Constant)

ML2D
Tmin 

3.064
.067

-.053

.645

.014

.032
.405
-.144

4.753
4.768
-1.690

.000

.000

.094
a  Dependent variable: sasia e polenit Grass e normalizuar (periudha e pas-pikut)

Shtojca F8. Analiza e korrelacionit ndërmjet sasisë së normalizuar të polenit Grass dhe 
ndryshoreve meteorologjike gjatë periudhës së pas-pikut

Correlations
Sasia ditore e 
normalizuar e 
polenit Grass

mesatarja lëvizëse 5-ditëshe 
e polenit grass e sasisë së 
normalizuar 

Pearson Correlation
Sig.(2-tailed)
N

.427**
.000
118

mesatarja lëvizëse 4-ditëshe 
e polenit grass e sasisë së 
normalizuar

Pearson Correlation
Sig.(2-tailed)
N

.391**
.000
118

mesatarja lëvizëse 3-ditëshe 
e polenit grass e sasisë së 
normalizuar

Pearson Correlation
Sig.(2-tailed)
N

.391**
.000
118

mesatarja lëvizëse 2-ditëshe 
e polenit grass e sasisë së 
normalizuar

Pearson Correlation
Sig.(2-tailed)
N

.437**
.000
118

Temperatura maksimale Pearson Correlation
Sig.(2-tailed)
N

-.141
.129
118

Temperatura minimale Pearson Correlation
Sig.(2-tailed)
N

-.233*
.011
118

Reshjet Pearson Correlation
Sig.(2-tailed)
N

-.111
.233
118

   ** Korrelacioni është i rëndësishëm në nivelin 0.01 (i dyanshëm)
   *  Korrelacioni është i rëndësishëm në nivelin 0.05 (i dyanshëm)

Shtojca F9. Modeli i regresit të shumëfishtë, Distancat Mahalanobis për polenin Grass 
Vlerat Ekstreme

Rasti numër Vlera
Distanca 
Mahalanobis

Më e madhe 1 29 13,84382
2 30 10,88610
3 100 8,73143
4 63 8,43066
5 31 8,09118

Më e vogël 1 74 ,00024
2 5 ,18760
3 52 ,20335
4 51 ,23559
5 3 ,24794
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SHTOJCA G

Shtojca G1. Modeli i thjeshtë linear që parashikon ditën e fillimit të sezonit të 
polenit Urticaceae

Coefficientsa

Model

Unstandartized 
Coefficients

Standartized 
Coefficients

t Sig.

Collinearity 
Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF

1     (Constant)
Temp mesat e 
Janarit (1-30)

163.750

-2.500

2.008

.250 -.990

81.557

-10.000

.000

.010 1.000 1.000
a. Dependent Variable: Dita e fillimit të sezonit të polenit Urticaceae

Shtojca G2. Model i thjeshtë linear që parashikon përfundimin e sezonit të
polenit Urticaceae

Coefficientsa

Model

Unstandartized 
Coefficients

Standartized 
Coefficients

t Sig.

Collinearity 
Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF

1     (Constant)
reshjet totale ne Mars

305.828
-.144

.737

.004 -.999
414.704
-32.699

.000

.001 1.000 1.000
a. Dependent Variable: Dita e përfundimit të sezonit të polenit Urticaceae

Shtojca G3. Model i thjeshtë linear që parashikon ashpërsinë e sezonit të polenit 
Urticaceae

Coefficientsa

Model

Unstandartized 
Coefficients

Standartized 
Coefficients

t Sig.

Collinearity 
Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF

1     (Constant)
Tmax 91-110

8116.483
-365.933

793.408
41.953 -.987

10.230
-8.723

.008

.013 1.000 1.000
a. Dependent Variable: Ashpërsia e sezonit të polenit Urticaceae

Shtojca G4. Model i thjeshtë linear që parashikon kohëzgjatjen e sezonit të
polenit Urticaceae

Coefficientsa

Model

Unstandartized 
Coefficients

Standartized 
Coefficients

t Sig.

Collinearity 
Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF

1     (Constant)
reshjet totale ne Mars

162.132
-.144

2.615
.016 -.989

62.000
-9.246

.000

.011 1.000 1.000
a. Dependent Variable: Kohëzgjatja e sezonit të polenit Urticaceae me metodën 5%
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Shtojca G5. Model i thjeshtë linear që parashikon ditën e fillimit të periudhës pik 
të polenit Urticaceae

Coefficientsa

Model

Unstandartized 
Coefficients

Standartized 
Coefficients

t Sig.

Collinearity 
Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF

1     (Constant)
reshjet në ditët 11-20

156.840
-.997

1.502
.226 -.952

104.412
-4.407

.000

.048 1.000 1.000
a. Dependent Variable: Dita e fillimit të periudhës pik të polenit Urticaceae

Shtojca G6. Modeli i thjeshtë linear që parashikon ditën e përfundimit të 
periudhës pik të polenit Urticaceae

Coefficientsa

Model

Unstandardized 
Coefficients

Standardized 
Coefficients

t Sig.

Colinearity
Statistics

B Std. Error Betta Tolerance VIF
1    (Constant)

Reshjet 61-80
270.583
-3.855

1.610
.273 -.995

168.106
-14.097

.000

.005 1.000 1.000
a  Dependent variable: Dita e përfundimit të periudhës pik të polenit Urticaceae
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SHTOJCA L

Shtojca L1. Modeli i regresit të shumëfishtë për periudhën e para-pikut të polenit 
Urticaceae

Coefficientsa

Model

Unstandardized 
Coefficients

Standardized 
Coefficients

t Sig.

Collinearity
Statistics

B Std. Error Betta Tolerance VIF
1     (Constant)

ML3D
Tmax 

.303

.115

.056

.652

.013

.026
.598
.148

.464
8.750
2.164

.643

.000

.032
.854
.854

1.171
1.171

a  Dependent variable: Sasia e polenit Urticaceae në periudhën e para-pikut

Shtojca L2. Analiza e korrelacionit ndërmjet sasisë së normalizuar të polenit Urticaceae
dhe ndryshoreve meteorologjike gjatë periudhës para-pik

Correlations
Sasia ditore e 
normalizuar e 

mesatarja lëvizëse 5-ditëshe 
e polenit Urticaceae

Pearson Correlation
Sig.(2-tailed)
N

.629**
.000
142

mesatarja lëvizëse 4-ditëshe 
e polenit Urticaceae

Pearson Correlation
Sig.(2-tailed)
N

.650**
.000
142

mesatarja lëvizëse 3-ditëshe 
e polenit Urticaceae

Pearson Correlation
Sig.(2-tailed)
N

.654**
.000
142

mesatarja lëvizëse 2-ditëshe 
e polenit Urticaceae

Pearson Correlation
Sig.(2-tailed)
N

.646*
.000
142

Temperatura maksimale Pearson Correlation
Sig.(2-tailed)
N

.376**
.000
142

Temperatura minimale Pearson Correlation
Sig.(2-tailed)
N

.188*
.025
142

Reshjet para-pikut Pearson Correlation
Sig.(2-tailed)
N

-.177*
.035
142

   ** Korrelacioni është i rëndësishëm në nivelin 0.01 (i dyanshëm)
   *  Korrelacioni është i rëndësishëm në nivelin 0.05 (i dyanshëm)

Shtojca L3. Modeli i regresit të shumëfishtë, Distancat Mahalanobis për polenin
Urticaceae

Vlerat Ekstreme
Rasti numër Vlera

Distanca 
Mahalanobis

Më e madhe 1 56 29.11082
2 86 12.27281
3 85 11.98781
4 84 8.76329
5 87 8.55770

Më e vogël 1 34 .01045
2 123 .03062
3 25 .03062
4 81 .04649
5 24 .06812
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Shtojca L4. Modeli i regresit të shumëfishtë për periudhën e pikut të polenit Urticaceae

Coefficientsa

Model

Unstandardized 
Coefficients

Standardized 
Coefficients

t Sig.

Collinearity
Statistics

B Std. Error Betta Tolerance VIF
1     (Constant)

ML2D
Tmin 

2.965
.126

-.105

.471

.008

.024
.623
-.178

6.293
15.065
-4.292

.000

.000

.000
.969
.969

1.032
1.032

a  Dependent variable: sasia e polenit Urticaceae e normalizuar në periudhën e pikut

Shtojca L5. Analiza e korrelacionit ndërmjet sasisë së normalizuar të polenit Urticaceae
dhe ndryshoreve meteorologjike gjatë periudhës së pikut

Correlations
Sasia ditore e 
normalizuar 

mesatarja lëvizëse 5-ditëshe 
e polenit Urticaceae

Pearson Correlation
Sig.(2-tailed)
N

.625**
.000
329

mesatarja lëvizëse 4-ditëshe 
e polenit Urticaceae

Pearson Correlation
Sig.(2-tailed)
N

.642**
.000
329

mesatarja lëvizëse 3-ditëshe 
e polenit Urticaceae

Pearson Correlation
Sig.(2-tailed)
N

.648**
.000
329

mesatarja lëvizëse 2-ditëshe 
e polenit Urticaceae

Pearson Correlation
Sig.(2-tailed)
N

.655**
.000
329

Temperatura maksimale Pearson Correlation
Sig.(2-tailed)
N

-.219**
.000
329

Temperatura minimale Pearson Correlation
Sig.(2-tailed)
N

-.288**
.000
329

Reshjet Pearson Correlation
Sig.(2-tailed)
N

-.098
.094
329

   ** Korrelacioni është i rëndësishëm në nivelin 0.01 (i dyanshëm)

Shtojca L6. Modeli i regresit të shumëfishtë, Distancat Mahalanobis për polenin 
Urticaceae për periudhën e pikut

Vlerat Ekstreme
Rasti numër Vlera

Distanca 
Mahalanobis

Më e madhe 1 36 20.65359
2 2 15.20184
3 3 14.33953
4 35 13.71303
5 1 12.22938

Më e vogël 1 151 .00957
2 133 .02094
3 327 .02334
4 132 .02334
5 305 .03713



174

Shtojca L7. Modeli i regresit të shumëfishtë për periudhën e pas-pikut të polenit 
Urticaceae  

Coefficientsa

Model

Unstandardized 
Coefficients

Standardized 
Coefficients

t Sig.

Collinearity
Statistics

B Std. Error Betta Tolerance VIF
1     (Constant)

ML3D
Tmin 

.404

.117

.058

.377

.015

.028
.515
.136

1.078
7.814
2.061

.282

.000

.041
.901
.901

1.110
1.110

a  Dependent variable: sasia e polenit Urticaceae e normalizuar në periudhën e pas-pikut

Shtojca L8. Analiza e korrelacionit ndërmjet sasisë së normalizuar të polenit Urticaceae  
dhe ndryshoreve meteorologjike gjatë periudhës së pas-pikut

Correlations
Sasia ditore e 
normalizuar 

mesatarja lëvizëse 5-ditëshe 
e polenit Urticaceae  

Pearson Correlation
Sig.(2-tailed)
N

.501**
.000
175

mesatarja lëvizëse 4-ditëshe 
e polenit Urticaceae  

Pearson Correlation
Sig.(2-tailed)
N

.524**
.000
175

mesatarja lëvizëse 3-ditëshe 
e polenit 

Pearson Correlation
Sig.(2-tailed)
N

.558**
.000
175

mesatarja lëvizëse 2-ditëshe 
e polenit Urticaceae  

Pearson Correlation
Sig.(2-tailed)
N

.544**
.000
175

Temperatura maksimale Pearson Correlation
Sig.(2-tailed)
N

-.282**
.000
175

Temperatura minimale Pearson Correlation
Sig.(2-tailed)
N

-.298**
.216
175

Reshjet Pearson Correlation
Sig.(2-tailed)
N

-.153*
.044
175

   ** Korrelacioni është i rëndësishëm në nivelin 0.01 (i dyanshëm)
   *   Korrelacioni është i rëndësishëm në nivelin 0.05 (i dyanshëm)

Shtojca L9. Modeli i regresit të shumëfishtë, Distancat Mahalanobis për polenin 
Urticaceae  për periudhën e pas-pikut

Vlerat Ekstreme
Rasti numër Vlera

Distanca 
Mahalanobis

Më e madhe 1 61 13.27871
2 1 13.01838
3 60 12.86626
4 2 10.34683
5 4 10.13800

Më e vogël 1 124 .00042
2 92 .04478
3 110 .04596
4 104 .08341
5 166 .12369
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SHTOJCA M

Shtojca M1. Rezultatet e ANOVA-s të të dhënave të normalizuara të polenit Olea
dhe shpejtësisë së erës 

Descriptives
Olea e normalizuar

N Mean Std. 
Dev

Std. Err
95% CI for Mean

Minimum MaximumLower 
Bound

Upper 
Bound

1.00
2.00
3.00
4.00
Total

33
45
47
9

134

3.6667
4.6889
4.5532
5.8889
4.4701

2.65361
4.08335
3.65233
5.23078
3.71279

0.46193
0.60871
0.53275
1.74359
0.32074

2.7257
3.4621
3.4803
1.8682
3.8357

4.6076
5.1957
5.6256
9.9096
5.1046

1.00
.00
.00

1.00
.00

11.00
16.00
17.00
13.00
17.00

Test of Homogeneity of Variances
Olea e normalizuar
Levene 
Statistics df1 df2 Sig. F
4.649 3 130 .004 1.013

Shtojca M2. Rezultatet e ANOVA-s të të dhënave të normalizuara të polenit Olea
dhe drejtimit të erës

Descriptives
Olea e normalizuar

N Mean Std. 
Dev

Std. Err
95% CI for Mean

Minimum MaximumLower 
Bound

Upper 
Bound

1.00
2.00
3.00
4.00
Total

33
35
34
32

134

3.6667
5.2286
5.0588
3.8438
4.4701

2.65361
4.34596
4.01468
3.44645
3.71279

.46193

.73460

.68851

.60925

.32074

2.7257
3.7357
3.6580
2.6012
3.8357

4.6076
6.7215
6.4596
5.0863
5.1046

1.00
.00
.00
.00
.00

11.00
16.00
17.00
13.00
17.00

Test of Homogeneity
Olea e normalizuar
Levene 
Statistics df1 df2 Sig. F
3.210 3 130 .025 1.612
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Shtojca M3. Rezultatet e testit Kruskal-Wallis të të dhënave të normalizuara të 
polenit Olea dhe shpejtësisë së erës 

Ranks
Shpejtësia e erës N Mean Rank

Olea e normalizuar 1.00
2.00
3.00
4.00
Total

33
45
47
9

134

62.14
67.89
69.97
72.33

Test Statisticsa,b

Olea e
normalizuar

Chi-Square
df
Asymp. Sig.

.980
3

.806
a Kruskal-Wallis test
b Grouping variable: 

shpejtësia e erës për katër 
grupet për polenin Olea

Shtojca M4. Rezultatet e testit Kruskal-Wallis të të dhënave të normalizuara të 
polenit Olea dhe drejtimit të erës 

Ranks
Shpejtësia e erës N Mean Rank

Olea e normalizuar 0-90
91 - 180
181 - 270
271 +
Total

20
11
37
66

134

64.20
60.27
71.70
67.35

Test Statisticsa,b

Olea e
normalizuar

Chi-Square
df
Asymp. Sig.

.977
3

.807
a Kruskal-Wallis test
b Grouping variable: drejtimi

i erës për katër grupet për 
polenin Olea
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SHTOJCA N

Shtojca N1. Rezultatet e ANOVA-s të të dhënave të normalizuara të polenit 
Grass dhe drejtimit të erës 

Descriptives
Grass-i i normalizuar

N Mean Std. 
Dev

Std. Err
95% CI for Mean

Minimum MaximumLower 
Bound

Upper 
Bound

1.00
2.00
3.00
4.00
Total

56
18
66

168
308

3.8750
3.1111
3.7727
3.8155
3.7760

2.35150
1.45072
2.76125
2.48743
2.47301

0.31423
0.34194
0.33989
0.19191
0.14091

3.2453
2.3897
3.0939
3.4366
3.4987

4.5047
3.8325
4.4515
4.1944
4.0533

1.00
1.00

.00

.00

.00

11.00
6.00

14.00
10.00
14.00

Test of Homogeneity
Grass-i i normalizuar
Levene 
Statistics df1 df2 Sig. F
2.098 3 304 .100 .476

Shtojca N2. Rezultatet e ANOVA-s të të dhënave të normalizuara të polenit 
Grass dhe shpejtësisë së erës 

Descriptives
Grass-i i normalizuar

N Mean Std. 
Dev

Std. Err
95% CI for Mean

Minimum MaximumLower 
Bound

Upper 
Bound

1.00
2.00
3.00
4.00
Total

80
82

105
41

308

3.5125
3.9024
4.1905
2.9756
3.7760

2.21613
2.58490
2.73192
1.73908
2.47301

.24777

.28545

.26661

.27160

.14091

3.0193
3.3345
3.6618
2.4267
3.4987

4.0057
4.4704
4.7192
3.5245
4.0533

.00

.00

.00

.00

.00

11.00
14.00
10.00
8.00

14.00

Test of Homogeneity
Grass-i i normalizuar
Levene 
Statistics df1 df2 Sig. F
3.965 3 304 .009 2.389

Shtojca N3. Rezultatet e testit Kruskal-Wallis të të dhënave të normalizuara të 
polenit Grass dhe shpejtësisë së erës 

Ranks
Shpejtësia e erës N Mean Rank

Grass-i i normalizuar 1.00
2.00
3.00
4.00
Total

138
65
45
60

308

146.23
149.67
146.39
184.83
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Test Statisticsa,b

Normalised
Grass

Chi-Square
df
Asymp. Sig.

8.949
3

.030
a Kruskal-Wallis test
b Grouping variable: 

shpejtësia e erës për katër 
grupet për polenin Grass

Shtojca N4. Rezultatet e testit Kruskal-Wallis të të dhënave të normalizuara të 
polenit Grass dhe drejtimit të erës 

Ranks
Shpejtësia e erës N Mean Rank

Grass-i i normalizuar 0-210
211 - 300
301 - 340
341 +
Total

80
82

105
41

308

146.09
159.60
166.33
129.13

Test Statisticsa,b

Normalised
Grass

Chi-Square
df
Asymp. Sig.

6.492
3

.090
a Kruskal-Wallis test
b Grouping variable: drejtimi

i erës për katër grupet për 
polenin Grass
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SHTOJCA O

Shtojca O1. Rezultatet e ANOVA-s të të dhënave të normalizuara të polenit 
Urticaceae dhe drejtimit të erës 

Descriptives
Urticaceae e normalizuar

N Mean Std. Dev Std. 
Err

95% CI for Mean
Minimum MaximumLower 

Bound
Upper 
Bound

0-220
221-320
321-340
341+
Total

159
203
99

101
562

2.4088
2.1872
1.6869
2.4653
2.2117

1.77255
1.69870
1.55607
1.72374
1.71696

.14057

.11923

.15639

.17152

.07243

2.1312
1.9521
1.3765
2.1251
2.0695

2.6864
2.4223
1.9972
2.8056
2.3540

.00

.00

.00

.00

.00

8.00
6.00
7.00
6.00
8.00

Test of Homogeneity
Urticaceae e normalizuar
Levene 
Statistics df1 df2 Sig. F
.749 3 558 .523 .470

Shtojca O2. Rezultatet e ANOVA-s të të dhënave të normalizuara të polenit 
Urticaceae dhe shpejtësisë së erës 

Descriptives
Urticaceae e normalizuar

N Mean Std. 
Dev

Std. Err
95% CI for Mean

Minimum MaximumLower 
Bound

Upper 
Bound

0-4
5-6
7-10
10+
Total

195
105
251
11

562

2.7846
1.8000
1.9602
1.7273
2.2117

1.61653
1.55909
1.75682
1.48936
1.71696

.11576

.15215

.11089

.44906

.07243

2.5563
1.4983
1.7418

.7267
2.0695

3.0129
2.1017
2.1786
2.7278
2.3540

.00

.00

.00

.00

.00

7.00
6.00
8.00
4.00
8.00

Test of Homogeneity
Urticaceae e normalizuar
Levene 
Statistics df1 df2 Sig. F
.140 3 558 .936 12.004

Shtojca O3. Rezultatet e testit Kruskal-Wallis të të dhënave të normalizuara të 
polenit Urticaceae dhe shpejtësisë së erës 

Ranks
Shpejtësia e erës N Mean Rank

Urticaceae e
normalizuar

0-4
5-6
7-10
10+
Total

195
105
251

11
562

339.27
244.24
254.04
239.68
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Test Statisticsa,b

Urticaceae e 
normalizuar

Chi-Square
df
Asymp. Sig.

39.657
3

.000
a Kruskal-Wallis test
b Grouping variable: shpejtësia e 

erës për katër grupet për polenin 
Urticaceae

Shtojca O4. Rezultatet e testit Kruskal-Wallis të të dhënave të normalizuara të 
polenit Urticaceae dhe drejtimit të erës 

Ranks
Shpejtësia e erës N Mean Rank

Urticaceae e
normalizuar

0-220
221-320
321-340
341+
Total

159
203
99

101
562

298.05
279.90
233.47
305.75

Test Statisticsa,b

Urticaceae e 
normalizuar

Chi-Square
df
Asymp. Sig.

13.093
3

.004
a Kruskal-Wallis test
b Grouping variable: drejtimi i

erës për katër grupet për polenin 
Urticaceae
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PËRMBLEDHJE

Puna kërkimore e kësaj teze lidhet me aplikimin e rrjetave nervore artificiale (RNA) 
për parashikimin e sasisë së tre poleneve më alegjike.

RNA janë struktura llogaritëse që përpiqen të imitojnë proceset biologjike të 
trurit dhe sistemit nervor të njeriut. Meqë ato mund të kapin marrëdhëniet jo-lineare 
ndërmjet ndryshoreve, kjo metodë është më superiore se metodat e regresit dhe të 
serive kohore. Atyre i është kushtuar shumë pak vëmendje në Shqipëri. Ky punim 
paraqet një përparim të madh në këtë aspekt pasi është ndërmarrja e parë e këtij.

Qëllimi i studimit është ndërtimi i RNA për parashikimin e sasisë së tre 
poleneve. Realizimi i këtij qëllimi kryhet nëpërmjet hetimit të karakteristikave 
kryesore të poleneve, këqyrjes dhe përcaktimit së marrëdhënieve të tyre me faktorët 
meteorologjikë dhe analizës së regresit. 

U përdorën të dhënat e poleneve dhe meteorologjike të Tiranës për periudhën 
1995-2004. Sezonet u ndanë në dy/tre periudha: para-pikut, piku dhe pas-pikut. Në 
analizën statistikore u përdorën shumë ndryshore. Për parashikimet afatgjata u përdor 
regresi linear, ndërsa për parashikimet afatshkurtra fillimisht u përdor regresi i 
shumëfishtë. Modelet e ndërtuara parashikuan me saktësi nga 50% deri 85% për tre 
polenet. 

Modelet RNA dhanë rezultate shumë më efikase. Ato parashikuan 
përqendrimet si për tërë sezonin ashtu dhe për periudhat e tjera me saktësi 96% për 
Olean (periudha para-pikut) dhe 82% (periudha pas-pikut), ndërsa për Urticaceae me 
saktësi 98% (periudha para-pikut) dhe 95% (periudha pas-pikut dhe tërë sezonin).

ABSTRACT

research of this thesis is related to the application of artificial neural networks (ANN) 
to forecast the concentration of three most alegic pollen.

ANNs are computational structures that try to mimic the biological processes 
of the brain and the human nervous system. Since they can capture non-linear 
relationships between variables, this method is superior to the methods of regression 
and time series. They have been given very little attention in Albania. This paper 
represents a major progress in this aspect, as it is the first attempt.

The purpose of the study is the construction of ANN to forecast the amount of 
three pollens. Achieving this goal is performed through investigation of main features 
of pollen, examination and determination of their relationships with meteorological 
factors and regression analysis. The pollen and meteorological data for the 1995-2004 
period are used. Seasons were divided into two / three periods: pre-peak, peak and 
post-peak. In statistical analysis was used many variables. For long-term forecasts 
was used linear regression, whereas for short-term forecasts was used multiple 
regression. Constructed models predicted accurately from 50% to 85% for three 
pollens.

The ANN models gave more efficient results. They predicted concentrations 
for the whole season and for other periods with 96% accuracy for Olean (pre-peak) 
and 82% (post-peak periods), while accurately for Urticaceae was 98% (pre-peak) and 
95 % (post-peak periods and all season).


