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Abstrakti 

 

Në kohën e Internetit, numër i madh i të dhënave prodhohen çdo ditë. Për më shumë, me zhvillimin 

e aplikacioneve të Internetit të Gjërave (ang. Internet of Things) (IoT) si përmes mjeteve të rrjeteve 

të sensorëve pa tela (ang. Wireless Sensor Networks) (WSN), edhe më shumë të dhëna janë të 

disponueshme dhe që kërkojnë përpunim. Të gjitha këto të dhëna, të përshkruara zyrtarisht si të 

dhëna të papërpunuara - pa ndonjë semantikë të shtuar, mund të ruhen në ndonjë bazë të të 

dhënave. Mirëpo, të njëjtat mund edhe të definohen formalisht duke ndjekur një model semantik 

të IoT-së që mbulon të dhënat, meta të dhënat, si dhe marrëdhëniet e tyre, dhe pastaj ato ruhen në 

depozita të kornizës së përshkrimit të burimeve (ang. Resource Description Framework) (RDF). 

Në cilin do rast, përdorimi i rregullave asociative si një teknikë e gërmimit të të dhënave  (ang. 

Data Mining) (DM) mund të rezultojë në nxjerrjen e lidhjeve interesante midis të dhënave dhe / 

ose meta të dhënave. Gërmimi i rregullave asociative (ang. Association Rule Mining) (ARM) si 

kategori përshkruese e DM-së, synon të gjejë modele interesante mbi të dhënat. Në mënyrë që të 

matet cilësia e modeleve, dy metrikat më të përdorshme janë: besimi dhe mbështetja. Sidomos në 

fushat që kanë të bëjnë me të dhëna të ndjeshme, të tilla si kujdesi shëndetësor ose fushat 

financiare, modelet e nxjerra, priten të jenë të reja dhe interesante. Në mënyrë që të arrihet ajo, jo 

vetëm që vet cilësia e të dhënave duhet të jetë superiore, por edhe shtimi i atributeve të tjera shtesë, 

mund të mbështesin rezultatet. Ato atribute shtesë mund të arrihen duke përdorur teknologjitë e 

uebit semantik (ang. Semantic Web) (SW) që bëjnë të mundshme pasurimin e të dhënave të 

përdorura me marrëdhëniet semantike midis vetive. Për më tepër, zgjerimi i qasjes për të kapur 

edhe kontekstin përgjatë modelimit të fushës, shihet si mundësi për të siguruar ndihmë shtesë në 

procesin e nxjerrjes së njohurive nëpër mes të ARM-së. 

Në këtë punim doktorate, fokusi i hulumtimit është në raportin midis SW-së dhe ARM-së si 

teknikë e DM-së, për të plotësuar njëra tjetrën në krijimin / zbulimin e njohurive të reja. Ndihmë 

tek ontologjitë mund të ofrojë ARM, si në modelim ose në gjetjen e kontradiktave të modeluara 

në to. Në anën tjetër, SW mund të ndihmojë ARM-në në gjetjen e rregullave të reja, duke 

gjeneruara kështu njohuri të reja, por edhe duke shtuar njohuri të reja tek të dhënat që procesohen. 

Andaj, pasi që lidhja në mes tyre është shumë e gjerë, fokusi i hulumtimit është vendosur vetëm 

në pjesën e dytë, në pasurimin e ARM-së me SW. Edhe në këtë perspektivë, disa publikime 

ekzistojnë nga komuniteti hulumtues që tashmë kanë kontribuar në përpjekjet e komunitetit 
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hulumtues. Megjithatë, përpjekja e punës së këtij punimi të doktoratës, ka shkuar një hap më tutje, 

duke kontrolluar për vetitë e avancuara ontologjike, si ato të që janë pjesë e një gjuhe specifike të 

ontologjive në ueb (ang. Web Ontology Language) (OWL) dhe zgjerimeve të saj në versionin 

OWL2, domethënë në mundësinë e përdorimit të tyre për pasurim të mëtejmë të rregullave të 

ARM-së. Siç edhe shqyrtohen me anë të eksperimenteve dhe argumentohen përgjatë temës, 

potenciali i këtyre vetive të avancuara për kontributin në ARM është i dy anshëm: (1) duke 

kushtëzuar ontologjitë, ato mund të ndalojnë gjenerimin e rregullave që janë jo konsistente, dhe, 

(2) duke zgjeruar ontologjitë, ato mund të prodhojnë njohuri të reja nëpërmes të gjenerimit të 

rregullave të reja asociative, më herët jo ekzistuese. 

Modeli i përdorur fillimisht në këtë temë mbulon kontekstin në ontologji, pasi që fare ose shumë 

pak është gjetur në literaturë për punën e shtimit të vlerës shtesë nga konteksti gjatë procesit të 

gërmimit. Pas kësaj, duke përdorur vetitë e avancuara të gjuhëve ontologjike, modeli pasuron 

rezultatet e ARM. Modeli i propozuar vlerësohet në disa fusha: monitorimi i cilësisë së ujit, 

shëndetësi, fushën gjeografike, shpalljen e vendeve të punës dhe fushën e restoranteve. Rezultatet 

e shumta eksperimentale treguan një përmirësim të konsiderueshëm të rregullave asociative të 

nxjerra. 
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Abstract 

 

In the age of Internet, large amounts of data are produced every day. Furthermore, with the 

development of Internet of Things (IoT) applications, like by means of wireless sensor networks 

(WSN), even more data are made available and required to be processed. All of those data, 

formally described as raw data – without any specific semantic added to them, can be stored in 

a database. However, the same data might as well be formally defined by following a semantic 

IoT model that covers data, meta-data, as well as their relations, and then stored in a resource 

description framework (RDF) repository.  

In either case, using association rules as a Data Mining (DM) technique may result into 

inferring interesting relations between data and/or metadata. Association Rule Mining (ARM) 

as descriptive DM category aims to find interesting patterns on data. To measure the quality of 

the patterns, two most used metrics are confidence and support. Especially in fields dealing with 

sensitive data, such as healthcare or financial fields, the resulting patterns are expected to be 

novel and interesting. In order to achieve that, not only the quality of the data itself should be 

superior, but also certain additional attributes added, might support the results. Those additional 

attributes may be inferred by employing certain Semantic Web (SW) technologies able to enrich 

data with semantic relations between properties. Moreover, extending the approach to also 

capture context while modelling the domain is seen as a possibility to further provide assistance in 

the process of knowledge inference via ARM. 

In this thesis, the focus of the research is on the relation between SW and ARM as a DM 

technique to complement each other in creating / discovering new knowledge. ARM could assist 

ontologies in modelling or in finding possible inconsistencies modelled through them. 

Otherwise, SW could assist ARM in finding new rules, thus generating new knowledge, but as 

well on adding new knowledge to data being processed. Thus, since the relation is obviously 

very broad, the focus of the research is put only on the later, e.g. in possibly enriching ARM via 

a SW. Even in that perspective, several publications exists by the research community and have 

already contributed to the community efforts. Nevertheless, the effort of this thesis work went a 

step further to check for advanced ontological properties, like those found in a specific Web 

Ontology Language (OWL) and its extension OWL2, namely the possibility of using them to 

further enrich the ARM rules. As examined via experiments and argued throughout the thesis, 
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the potential of these advanced properties to contribute to ARM is twofold: (1) by restricting 

ontologies, they may prevent generating association rules that are inconsistent, and, (2) by 

extending ontologies, they may produce new knowledge through generation of new prior non-

existent association rules. 

The model used initially in the thesis covers context in ontologies, as actually a little or none 

works were found in the literature that the context has been used to add extensive value to the 

mining process. After that, by using advanced properties of ontology languages, the model 

enriches the ARM results. The proposed model is evaluated to several domains: water quality 

monitoring, health, geographical domain, job advertising and restaurant domain. Extensive 

experimental results demonstrated a considerable improvement of the association rules extracted. 
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1 Hyrje 
 

Ky kapitull paraqet një pasqyrë të temës së doktoratës. Fillimisht, paraqiten disa informata mbi 

lidhjen në mes të gërmimit të rregullave asociative (ang. Association Rule Mining) (ARM) dhe 

uebit semantik (ang. Semantic Web) (SW), si pjesë e sfidës dhe motivimit mbi temën. Qëllimet 

dhe hipotezat janë paraqitur në vazhdimësi, përderisa ato përcillen me pyetjet kërkimore dhe listën 

e publikimeve, me kontributet dhe planin e punimit që diskutohen në fund. 

 

1.1 Sfidat dhe motivimi 
 

Pas krijimit të rrjetit të parë kompjuterik, lindi nevoja për një bashkëveprim në largësi me 

kompjuterët. Kjo solli edhe deri te krijimi i Ueb-it fillestar ose ndryshe të njohur edhe si Ueb 1.0 

(ang. Web 1.0), i cili u karakterizua me një numër të kompjuterëve bartës (ang. host) të cilët 

lidheshin me një server dhe mund të shkarkonin informata nga ai [1]. Në njëfarë mënyre, kjo 

paraqiste një lloj komunikimi të njëanshëm, i cili është avancuar më tej me paraqitjen rrjeteve 

sociale. Në këtë etapë, kjo njihej si faza e dytë e ueb-it ose Ueb 2.0 (ang. Web 2.0). Në këtë fazë, 

përveç serverit, kompjuterët mund të shtonin informata dhe të pasuronin ueb-in në përgjithësi. 

Megjithatë, dukej se ende mungonte edhe një komponentë shtesë: semantika ose vënja në theks e 

domethënies. Çka deri atëherë kërkohej nga njeriu, nuk doli të ishte e njëjtë edhe për makinën për 

shkak të dykuptimësive ose rasteve kur një emërtim përdorej për më shumë koncepte [2]. Kjo fazë 

e re e cila po zhvillohej më tej, u njoh si Uebi 3.0 (ang. Web 3.0). Për më shumë, me integrimin e 

shumë pajisjeve në ueb, si sensorëve, makinave të ndryshme, pajisjeve elektrike, etj., kushtet për 

përparimin e ueb-it në Ueb-in 4.0 (ang. Web 4.0) ishin krijuar, gjë që në fakt përmban konceptin 

e Internetit të Gjërave (ang. Internet of Things) (IoT) [3]. 

Të arriturat në teknologjinë e sensorëve mundësuan që sensorët të jenë më të qasshëm dhe 

më të lirë, duke bërë të mundur përdorimin e tyre në platformat e ndryshme të aplikacioneve. Një 

hulumtim i zhvilluar nga autorët në [4] paraqet tregun global për sensorë në një rritje prej 10.1% 

gjatë pesë viteve të ardhshme, e që i njëjti treg në vitin 2013 kishte vlerë prej 79.5 miliard dollarësh. 

Për më shumë, sipas [5] deri në vitin 2020, një total prej rreth 100 miliard pajisjesh do të kyçen në 

internet. Pjesët harduerike dhe ato softuerike janë tashmë pjesë e paradigmës së quajtur IoT, e cila 

përbën një hap shtesë drejt revolucionit të internetit [6]. Interneti i Gjërave shihet si paradigmë e 

cila "lejon njerëzit dhe gjërat që të kyçen kurdoherë, kudo, me këdo dhe të gjithë, në mënyrë ideale 
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duke përdorur çfarëdo rruge / rrjeti dhe çfarëdo shërbimi" [3]. Kjo nënkupton se një numër i madh 

i sensorëve, si dhe pajisjeve, do të prodhojnë të dhëna të panumërta, për të cilat do të jetë e vështirë 

jo vetëm që të ruhen por edhe më vështirë që të nxirren përfundime nga ato. 

Të dhënat mund të klasifikohen si të dhëna të papërpunuara (ang. raw data) ose të dhëna 

kontekstuale. Në [7] paraqiten definicionet për të dy rastet, ku të dhënat e papërpunuar 

konsiderohen të dhënat që nuk procesohen dhe që merren drejtpërdrejtë nga burimi i të dhënave 

(psh. sensorët), përderisa të dhënat kontekstuale janë ato të dhëna që gjenerohen pasi të procesohen 

të dhënat e papërpunuara, duke kontrolluar për konsistencën dhe duke shtuar të dhënat mbi të 

dhënat (ang. metadata). Si një shembull i të dhënave të papërpunuara do të ishte temperatura në 

shkallë celsius ose edhe lokacioni i paraqitur me dy vlera të cilat pasqyrojnë gjerësinë dhe gjatësinë 

gjeografike. Në anën tjetër, nëse dy të dhënat e lartë përmendura kombinohen, do të fitonim 

lokacionin e saktë, e që do të mund të shihej në hartë pozita gjeografike në të cilën ndodhet ai 

lokacion [6]. Për më shumë, konteksti sipas Dey [8] paraqet: "çfarëdo informate e cila mund të 

përdoret për të karakterizuar situatën e një entiteti. Një entitet konsiderohet një person, vend ose 

objekt i cili konsiderohet si relevant për ndërveprimin në mes të shfrytëzuesit dhe aplikacionit, 

duke përfshirë edhe vet shfrytëzuesin dhe aplikacionin". 

Në mënyrë që të nxjerrim sa më shumë njohuri nga të dhënat, shumë përpjekje hulumtuese 

sugjerojnë që të dhënat të ruhen dhe të analizohen sipas një modeli,. Ai model do të përshkruante 

konceptet e fushës, lidhjen në mes të tyre dhe atributeve të tyre, e që njihet si ontologji [9]. Një 

trend i kohëve të fundit po ashtu është drejtuar drejt nxjerrjes së kontekstit nga ontologjitë si dhe 

modelimin e tyre në to [10]. Kjo mbështetet po ashtu edhe nga disa studime, ku shumica kanë 

përdorur modelimin e kontekstit në ontologji, për shkak të thjeshtësisë së tyre, fleksibilitetit, 

zgjerimit dhe përgjithësimit [11-17]. Ontologjitë kontekstuale janë të nevojshme për të formalizuar 

konceptualisht pjesët kontekstuale si kohën, vendin, objektet, paraqitjen e sensorëve dhe lidhjen e 

tyre [18]. Disa nga ontologjitë më të popullarizuara për modelimin e kontekstit janë CoBrA, 

SOCAM, SOUPA, CoBrA-Ont, CONON dhe CODAM [11]. 

Kur të dhënat ruhen sipas një modeli të veçantë, duhet të jemi në dijeni për llojin e të 

dhënave, lidhjen në mes tyre dhe të kuptojmë informata specifike për detyrën specifike. Metodat 

e ndryshme të gërmimit të të dhënave [18], janë metodat të cila duhet të përdoren. Si pjesë e 

procesit të nxjerrjes së njohurive, gërmimi i të dhënave përdorë algoritme të ndryshme për të 

analizuar të dhënat e një interesi të veçantë [19]. Sipas një studimi [7], algoritmet më të përdorur 
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janë: C4.5, k-Means, SVM, Apriori, EM, PageRank, AdaBoost, kNN, Naive Bayes dhe CART. 

Disa nga këto algoritme përmenden edhe në punimet e tjera të rishikuara si [15] [18] [20] [21] 

[22]. Megjithatë, sot, me paraqitjen e një numri të madh të të dhënave që rezultojnë nga paradigma 

e IoT, duhet të kontrollohet nëse teknikat e tilla janë ende të vlefshme ose a do të mund të aplikohen 

në bashkëveprim me teknikat dhe metodat e SW. 

Projekti InWaterSense1 [23] kontribuon në paradigmën e pajisjeve të IoT duke përdorur 

teknologjinë e sensorëve pa tela (ang. sensor) dhe lidhjen e tyre në internet. Projekti tashmë e ka 

të modeluar dhe të përdorshme ontologjinë e cila e zgjeron ontologjinë e rrjetit të sensorëve 

semantik (ang. Semantic Sensor Network) (SSN) [24] që të lejojë të dhënat mbi cilësinë e ujit të 

sigurohen dhe të mundësohet analiza e tyre siç përshkruhet në [23]. Një punim i publikuar në vitin 

2003 [25], që paraqet një kornizë e cila përdorë të dhëna kontekstuale të modeluara në ontologji, 

duke siguruar një dëshmi mbi konceptin tek një skenar mjekësor, ka shërbyer si një motiv shtesë 

për hulumtimin tonë. Ontologjia e tyre e cila përmban kontekst është ngushtë e lidhur me procesin 

e gërmimit të të dhënave [25], por dallon nga qasja e jonë fillestare hulumtuese në teknikën e 

përdorur të gërmimit të të dhënave: këtu është përdorur klasifikimi i të dhënave përderisa në 

hulumtimin tonë kemi përdorur rregullat asociative. 

Të dhënat hulumtuese janë marr nga projekti InWaterSense dhe më saktësisht nga sensorët 

mobil të përdorur gjatë lumit Sitnica 2 për matjen e parametrave të ndotjes së ujit. Bazuar në lidhjet 

në mes të sensorëve, është modeluar ontologjia dhe e njëjta është populluar me të dhënat nga 

sensorët. Si hap i parë, një hulumtim mbi gjendjen ekzistuese të literaturës është ndërmarrë, gjatë 

semestrit të parë të studimeve të doktoratës, në mënyrë që të gjenden mundësitë për një drejtim të 

mundshëm të ri hulumtues, çdo herë duke pasur parasysh tre konceptet themelore mbi të cilat do 

të fokusohet hulumtimi: gërmimi i rregullave asociative, ontologjitë dhe konteksti. Duke marrë 

parasysh se hulumtimi është i lidhur ngushtë me projektin InWaterSense, atëherë edhe 

eksperimentet në rastet e para të studimit ishin nga fusha e ujërave dhe koncepteve të ndërlidhura 

me to. 

Të dhënat janë marrë nga matjet e bëra në projektin InWaterSense. Pasi që është përcaktuar 

algoritmi i duhur, kanë filluar eksperimentet, të cilat janë zhvilluar në të dhëna të papërpunuar dhe 

në të dhëna të nxjerra nga ontologjia e përdorur për eksperiment. Ontologjia është modeluar në 

                                                 
1 inwatersense.uni-pr.edu 
2 River in Kosovo 
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përputhje me fushën e ujërave për rastin e studimit të përzgjedhur, në mënyrë që të krijohet një 

pasqyrim i koncepteve që ndërlidhen me matjet e pajisjes mobile të parametrave të ujit. 

Përndryshe, fokusi i ontologjisë ka qenë në mënyrë thelbësore në kontributin e modelimit të rrjetit 

të sensorëve pa tela (ang. Wireless Sensor Network) (WSN) si pjesë përbërëse e IoT, duke 

përfshirë identifikimin me anë të radio frekuencave (ang. Radio Frequency Identification) (RFID) 

dhe identifikuesin e njëtrajtshëm të burimeve (ang. Uniform Resource Identifier) (URI) të 

personave si pjesë e entiteteve aktive të IoT. Kjo pjesë e hulumtimit është zhvilluar gjatë 

semestrave tre dhe katër të studimeve të doktoratës. 

Pas kësaj pjese të eksperimentit, një arkitekturë e lehtë e IoT-së është zhvilluar, në mënyrë që 

të forcohen më tej marrëdhëniet në mes të koncepteve. Arkitektura lidhë sensorët, pajisjet tjera 

dhe njerëzit nëpërmes të një rrjeti të vetëm me anë të ontologjisë pajisje-njeri-aktivitet (ang. 

device-person-activity) (DPA). Arkitektura validohet me anë të gërmimit të të dhënave 

kontekstuale mbi WSN. Kjo pjesë e eksperimentit është ndërmarrë gjatë semestrit të katërt të 

studimeve të doktoratës. 

Si hap tjetër, janë shqyrtuar edhe mënyrat e zhvillimit të ontologjive dhe në veçanti 

përdorimi i vetive të avancuara që janë karakteristikë e gjuhës së ontologjive në ueb të versionit 2 

(ang. Ontology Web Language) (OWL2). Sidoqoftë, ne kemi provuar edhe vetitë e OWL1. Pas 

modelimit të ontologjisë, e njëjta është populluar me të dhëna dhe është shikuar mundësia e 

nxjerrjes së rregullave asociative. Rregullat e përfituara janë krahasuar me rezultatet e fituara kur 

algoritmet janë përdorur në të dhëna të papërpunuara. 

Fillimisht, plani ynë i hulumtimit përbëhej nga katër pjesë: 

- hulumtim themelor i literaturës: e cila do të rezultonte në një punim mbi gjendjen aktuale të 

fushës së studimit 

- modelimin e ontologjisë së WSN si pjesë e IoT-së duke përfshirë edhe RFID-të e sensorëve 

dhe URI-të e personave të lidhur me rrjetet sociale si entitet pjesëmarrëse në këtë IoT të re 

- eksperimentimi me rregulla asociative në ontologji duke përdorur vetitë e avancuara të OWL1 

si dhe të dhënat po ashtu, dhe 

- eksperimentimi me rregulla asociative në të dhëna të ontologjisë duke përdorur vetitë e 

avancuara të OWL2, e që është zhvilluar gjatë vitit të fundit të studimeve të doktoratës. 

Në fund duhet të theksojmë se, theksi i punimit të doktoratës është në ndërlidhjen në mes të 

ARM-së dhe SW-së duke përdorur vetitë e avancuara të OWL-së. 
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1.2 Objektivat dhe hipotezat e hulumtimit 
 

Qëllimi kryesor i hulumtimit është ndërlidhja e koncepteve të ARM-së, ontologjisë dhe kontekstit, 

në mënyrë që të pasurohet dhe përmirësohet baza e rregullave asociative të gjeneruara. Andaj, 

duke pasur këtë parasysh, qëllimi kryesor i hulumtimit mund të formulohet si më poshtë: 

 

Qëllimi: përmirësimi i rregullave të nxjerra asociative duke pasuruar të dhënat me semantikë 

 

Qëllimi merr parasysh të arriturat e mëparshme dhe mundohet të arrij lartësi të reja në rregullat e 

nxjerra. Kjo për faktin se ontologjitë sigurojnë konceptet dhe semantikën për të dhënat e 

papërpunuar përndryshe të “varfëra”. Në mënyrë që të arrihet qëllimi, duhet atë ta zbërthejmë në 

tre objektiva specifike: 

 

O1: Krahasimi i rezultateve nga përdorimi i algoritmeve të rregullave asociative në të dhëna të 

papërpunuara dhe në ato kontekstuale 

 

Fillimisht, ontologjia pasurohet me kontekst, pastaj në të veprohet me algoritme të rregullave 

asociative dhe në fund rezultatet e fituara krahasohen me rezultatet e fituara nga përdorimi i  

rregullave asociative në të dhëna të papërpunuara. Eksperimenti duhet të jetë në ndërlidhje me 

pyetjen e parë kërkimore: 

 

PK1: A munden rregullat asociative të përmirësohen duke përdorur ontologji të pasura me 

kontekst? 

 

Pyetja kërkimore 1 ndërlidhet me hipotezën e parë: 

 

H1: Përdorimi i algoritmeve të rregullave asociative në të dhënat konteksutale të ontologjisë 

është më efikas në nxjerrjen e rregullave më të fuqishme se sa përdorimi i algoritmeve të njëjtë në 

të dhëna të papërpunuara. 
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O2: Përdorimi sa më shumë që është e mundur i vetive të ontologjive për të arritur rezultatet më 

të mira 

 

Pas rishikimit fillestar të rregullave asociative të nxjerra nga ontologjitë e kontekstit, do të 

përdorim vetitë e OWL për të arritur rezultate edhe më të mira. Kjo ndërlidhet me pyetjen e dytë 

kërkimore: 

 

PK2: A ndikon përdorimi i vetive të avancuara të të dy versioneve të OWL, në nxjerrjen e 

rregullave të reja asociative? 

 

Kjo ndërlidhet me hipotezën tonë të dytë: 

 

H2: Përdorimi i përbashkët i vetive të ontologjive, veçanërisht vetive dhe kushtëzimeve të 

avancuara, sjell rezultate më të mira dhe si pasojë edhe rregulla asociative më të pasura. 

  

O3: Vlerësimi i metodave në fusha të ndryshme të veprimit 

 

Objektiva e tretë nënkupton përdorimin e modelit në fusha të ndryshme veprimi por po ashtu edhe 

të mendohet përdorimi i teknikave të ndryshme të gërmimit të të dhënave për rregullim sa më të 

mirë të rregullave asociative të nxjerra. Pyetja e fundit kërkimore është formuluar si: 

 

PK3: A mund të përmirësojmë modelin duke përdorur teknika të ndryshme të gërmimit të të 

dhënave në faza të ndryshme dhe a mund të përdorim modelin në fusha të ndryshme veprimi? 

 

Kjo ndërlidhet me hipotezën tonë të fundit: 

 

H3: Teknikat e përdorura për nxjerrjen e njohurive mund të aplikohen dhe të vlerësohen në 

fusha të ndryshme veprimi 
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1.3 Lista e publikimeve dhe ndërlidhja e tyre me temën 

 

Kjo pjesë paraqet listën e punimeve shkencore të cilat kanë rezultuar nga puna gjatë kësaj teme. 

Këto punime shkencore janë publikuar në konferenca dhe revista shkencore ndërkombëtare, të 

vlerësuara nga kolegët e fushës dhe disa prej tyre që përmbajnë rezultatet e fundit janë ende në 

revidim. 

 

P1. Eliot Bytyçi, Lule Ahmedi, and Arianit Kurti. "Association Rule Mining with Context  

      Ontologies: An Application to Mobile Sensing of Water Quality." In Research Conference on 

      Metadata and Semantics Research, pp. 67-78. Springer, Cham, 2016. 

 

P2. Eliot Bytyçi, Besmir Sejdiu, Arten Avdiu, and Lule Ahmedi. "SEMDPA: A Semantic Web  

      Crossroad Architecture for WSNs in the Internet of Things." International Journal on  

      Semantic Web and Information Systems (IJSWIS) 13, no. 3 pp. 1-21, 2017. 

 

P3. Eliot Bytyçi, Lule Ahmedi, and Francesca A. Lisi. "Enrichment of Association Rules through  

      Exploitation of Ontology Properties–Healthcare Case Study." Procedia Computer Science 113  

      pp. 360-367, 2017. 

 

P4. Eliot Bytyçi and Lule Ahmedi. "Enrichment of Association Rules through Exploitation of  

      Ontology Properties." Under review. 

 

P5. Eliot Bytyçi, Lule Ahmedi, and Francesca A. Lisi. “Association Rules Enhancement by 

Exploiting Advanced Ontology Properties – Case Study in Healthcare”. Under review. 

 

P6. Eliot Bytyçi, Lule Ahmedi, and Granit Gashi. “RDF Mapper: Easy Conversion of Relational 

Databases to RDF”. WEBIST, pp. 161-165, 2018. 

 

Një pasqyrë e publikimeve dhe lidhjes së tyre me pyetjet kërkimore është paraqitur në Figurën 1.1. 
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Figura 1.1 Pasqyrë e publikimeve dhe lidhjes së tyre me pyetjet kërkimore 

 

1.4 Kontributet 
 

Kontributet kryesore të kësaj pune hulumtuese janë paraqitur si në vijim: 

 

Kontributi 1: Një qasje efikase në modelimin e kontekstit në ontologji për gjenerimin e rregullave 

asociative 

Është justifikuar dhe provuar që konteksti në ontologji përbën një element shtesë në nxjerrjen dhe 

gjenerimin e rregullave asociative më të fuqishme. Vërtetimi i arsyetimit është zhvilluar në kuadër 

të paradigmës së IoT-së, ku përmes një eksperimenti që ndërlidh pajisjet (RFID-të e tyre) me 

njerëzit (URI-të e tyre), gjenerohen rregulla asociative më të fuqishme. Në të njëjtën paradigmë, 

por në fushë veprim tjetër, në atë të cilësisë së ujërave, janë arritur rezultate më të mira duke 

përdorur kontekstin në gjenerimin e rregullave asociative.  
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Kontributi 2: Zhvillimi i ontologjisë së lehtë gjenerike të ndjeshme ndaj kontekstit dhe të ARM-së 

në arkitekturën e IoT-së 

Arkitektura e re SEMDPA propozohet duke lejuar kështu një ndërlidhje trekëndëshe ontologjike 

në mes të pajisjes, njeriut dhe aktivitetit që i ndërlidh. Uebi semantik si pjesë qendrore e 

arkitekturës dhe me përdorimin e teknologjive të reja si teknikat e gërmimit të të dhënave në 

ontologji të ndjeshme ndaj kontekstit, qasja arrin të ndërlidh teknologjitë e ndryshme nën 

ombrellën e IoT-së.  

 

Kontributi 3: Duke përdorur vetitë e avancuara të OWL1, janë përmirësuar rregullat asociative  

Është justifikuar dhe provuar që një mënyrë e re e përdorimit të rregullave asociative së bashku 

me SW, rezulton në arritje më të mirë në termin e rregullave asociative. Edhe pse vetitë e OWL1 

nuk kanë rezultuar në rregulla të reja të gjeneruara, ato kanë ndihmuar në mos lejimin e krijimit të 

rregullave asociative jo konsistente. 

 

Kontributi 4: Duke përdorur vetitë e avancuara të OWL2, janë gjeneruar rregulla të reja asociative 

Është justifikuar dhe provuar që një mënyrë e re e përdorimit të rregullave asociative së bashku 

me SW, do të rezultojë në krijimin e rregullave të reja. Gjatë përdorimit të OWL2 kishte veti 

specifike e cila ndihmonte në krijimin e rregullave të reja. 

 

Kontributi 5: Ndikimi i vetive të OWL2 në mos lejimin e krijimit të rregullave asociative jo 

konsistente 

Shumica e vetive të OWL2 nuk kanë ndihmuar në gjenerimin e rregullave të reja asociative por 

vetëm kanë ndihmuar në mos lejimin e krijimit të rregullave jo konsistente. Kjo vlerësohet edhe 

më shumë, kur të kemi parasysh faktin që rregullat asociative nganjëherë gjenerojnë numër të 

madh të rregullave, të cilat duhet të kontrollohen nga ekspertët e domenit, andaj në këtë rast numri 

i tyre edhe zvogëlohet. 

 

Kontributi 6: Zbatimi i modelit në fusha të ndryshme të veprimit 

Gjatë hulumtimit, modelet janë përdorur në fusha të ndryshme veprimi: monitorim të cilësisë së 

ujit, shëndetësi, modelin gjeografik dhe disa modele më specifike si shpalljet në internet ose bazës 

të restoranëve. 
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Kontributet e këtij hulumtimi, të publikuara si publikime në konferenca dhe revista 

ndërkombëtare me recension dhe një ndërlidhje e tyre me kontributet e kësaj pune është paraqitur 

në Figurën 1.2. 

 

 

 

Figura 1.2 Lidhja në mes të publikimeve dhe kontributeve të hulumtimit 

 

 

1.5 Pasqyra e temës  
 

Materiali i prezantuar në këtë punim doktorate është organizuar si në vijim: kapitulli në vijim jep 

një shpjegim paraprak mbi ontologjitë dhe ARM, të cilat përdoren më vonë gjatë temës. Andaj, 

kapitulli 2 paraqet një pasqyrë të koncepteve të përmendura ashtu siç ceken në literaturë por jo si 

gjendje aktuale e fushës por si një hyrje në koncepte. 

Kapitulli 3 shfleton kontributet kryesore të punës dhe jep një pasqyrë të arkitekturës, duke i 

lënë detajet rreth formalizmave të modelimit të shpalosen në kapitullin 4 dhe 5, varësisht nga 

përmirësimet e fituara në bazë të përdorimit të kontekstit ose vetive të avancuara. 

Për më shumë, kapitulli 4, paraqet dy raste studimi kur modeli për përmirësimin e ARM përdoret 

me anë të ndihmës së ontologjive kontekstuale: monitorimi i cilësisë së ujit dhe ndërveprimi i 

njerëzve, pajisjeve dhe aktiviteteve. 

Në anën tjetër, kapitulli 5, do të thellohet në përdorimin e vetive të avancuara të ontologjive 

në ndihmën e siguruar për nxjerrjen e rezultateve më të mira të rregullave asociative. Në këtë rast, 

të dy versionet e OWL do të përdoren, versioni 1 dhe ai më i fundit, versioni 2. 

Kapitulli 6 paraqet gjendjen aktuale në fushën e studimit, përderisa kapitulli 7 thekson 

perspektivën dhe e përmbyll temën.  
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2. Pasqyrë e koncepteve 
 

Ky kapitull fillon me një hyrje mbi ontologjitë, pasuar nga ARM dhe duke përfunduar me 

ndërlidhjen në mes të dyjave. Fillimisht, sigurohet edhe një hyrje mbi logjikën deskriptive (ang. 

Description Logic), si logjika e përdorur për krijimin e formalizmave, pastaj një pasqyrë mbi SW 

dhe Ontologjitë, me fokus të veçantë në gjuhët e ontologjive në ueb, OWL1 dhe OWL2. Pjesa e 

mbetur e kapitullit, prek njërën ndër teknikat e DM të përdorur në hulumtim, ARM dhe algoritmet 

e saj. Në fund të kapitullit, paraqitet një lidhje në mes të Ontologjive dhe ARM në fusha të 

ndryshme veprimit. 

 

2.1 Hyrje në ontologji 
 

Para se të thellohemi në ontologji, na nevojitet një përshkrim i shkurtë i logjikës së krijuar për 

përshkrimin formal të koncepteve dhe roleve – logjikës deskriptive si dhe një hyrje në uebin 

semantik. 

 

2.1.1 Logjika deskriptive 

 

Logjika deskriptive (DL), një familje e gjuhëve reprezentuese të njohurive formale, përdoret për 

të paraqitur njohurinë e një fushe të veprimit të aplikacionit në një mënyrë të strukturuar dhe mirë 

të kuptuar [26]. Terminologjia e fjalorit e përdorur në logjikën deskriptive dallon prej asaj të 

përdorur në Logjikën e Rendit të Parë (ang. First Order Logic) (FOL), e që është më e përafërt me 

terminologjinë e gjuhës së ontologjive në ueb (OWL) [27]. Fjalori i saj përmban koncepte, role 

dhe individë. Individët e veçantë të një fushë veprimi janë të lidhur me anë të roleve ose lidhjeve 

binare në mes veti dhe së bashku formojnë një bashkësi të individëve ose koncepteve [28]. 

Individët poashtu njihen si koncepte atomike ose predikate unare, për dallim nga rolet atomike ose 

predikatet binare, e të cilat së bashku përbëjnë konceptet e logjikës se caktuar deskriptive [26].  

Logjika deskriptive është zhvilluar për të kontrolluar të metat e sistemeve të mëhershme dhe 

veçanërisht rrjetit semantik dhe sistemeve të bazuara në korniza [29]. Rrjetet semantike, zhvilluar 

nga Quillan [30], ishin paraqitur si metoda për të modeluar struktura dhe për të ruajtur njohurinë 

njerëzore në formë të grafit. Motivimi pas krijimit të tyre ishte: “të hulumtohen lidhjet në mes të 

fjalive, duke i krahasuar ato dhe duke rezultuar në ngjajshmëritë dhe dallimet e tyre”. Në anën 
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tjetër, sistemet e bazuara në korniza (ang. Frame Based Systems) (FBS), ishin paraqitur nga 

Minsky [31], në mënyrë që të kuptohet arsyetimi vizual dhe procesimi i gjuhëve natyrale. Një tjetër 

paraardhës i logjikës deskriptive ishte edhe Kl-One, i paraqitur në Figurën 2.1 me sisteme të tjera 

që kishin ndikim [31] në zhvillimin e logjikës deskriptive. Ajo poashtu kishte një ndikim të thellë 

dhe konsiderohej si rrënja e një familje të tërë të gjuhëve [29].  

Logjika deskriptive paraqet logjikën e cila ka lidhje të ngushta me logjiken modale dhe që 

mund të shihet si një fragment i logjikës së predikateve të rendit të parë (FOL) dhe atë si rezultat i 

paraqitjes së semantikës formale [32]. Por, ka edhe dallime me logjikën e FOL, siç është 

vendosshmëria e logjikës deskriptive si një kusht i nevojshëm për formalizëm, për dallim prej 

logjikës së lëkundur të nxjerrjes së konkluzioneve të logjikës së FOL [33]. Përveç asaj, verzioni 

themelor i DL ALC paraqet një verzion të logjikës modale propozuese K(m) [34], për shkak të së 

cilës paraqitet edhe një lidhje e ngushtë në mes të DL me Guarded Fragment, një verzion shumë i 

shprehës i FOL i cili është i vendosur (ang. decidable) [33].  

 

Figura 2.1 Lidhja / ndikimi i logjikës deskriptive me sistemet tjera 
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2.1.2 Modelimi, sintaksa dhe semantika e logjikës deskriptive  

 

Sipas [35] zhvillimet kyçe të DL përbëhen nga konceptet atomike – të përshkruara si blloqet 

ndërtuese themelore (të njohura edhe si predikate unare), pasuar nga rolet atomike ose predikatet 

binare dhe individitët ose konstantet. Pastaj, ato janë të ndjekura nga konceptet dhe rolet më 

komplekse, e që paraqesin konstrukte më komplekse të ndërtuara mbi ato atomike por duke 

kushtëzuar fuqinë shprehës të gjuhës. Në fund, janë edhe procedurat e nxjerrjes së konluzioneve, 

të cilat mund të përdoren për të nxjerrur njohuri të qarta mbi konceptet e lartëpërmendura. 

Konceptet atomike, rolet dhe individët janë të njohura si terminologjia ose fjalori dhe janë të 

përfshira në komponentin e DL të quajtur “TBox” [29]. Andaj, emërtimi i saj bëhet për shkak të 

faktit se përmban terminologji ose taksonomi, e cila paraqet njohurinë që nuk ndryshon, lidhjen 

në mes të koncepteve dhe nuk ka të bëjë asgjë me çfarëdo zbatimi [28]. Aksiomet e TBox janë të 

formës C ⊑ D ose C ≡ D [28], ku C dhe D janë koncepte.  

Në anën tjetër, ABox përmban njohurinë e zgjeruar, shpesh të quajtur edhe si njohuri specifike 

(ang. assertional knowledge) (prandaj edhe termi “ABox”) – njohuri e cila është specifike për 

individët e fushë veprimit për të cilin bëhet fjalë [28]. Problem i rëndësishëm për ABox është se 

si të gjejnë nëse bashkësia e e specifikave është konsistente, pra nëse ka model dhe nëse specifikat 

e ABox detyrojnë një individ të jetë instancë e një përshkrimi të një koncepti [29]. Aksiomat e 

ABox axioms janë të formës C(a), R(a, b), a ≈ b, or a ≠ b, ku C mund të jetë shprehje komplekse 

e koncepteve [28], përderisa a dhe b janë emra individual dhe R është rol. 

Përveç ABox dhe TBox, janë të njohura edhe aksiomat e RBox të cilat ju referohen 

veçorive të roleve dhe janë të formës R ⊑ T, R ≡ T, R ◦ S ⊑ T, ose Prerje(R, S) [28] ku R, S dhe 

T paraqesin rolet. 

Me anë të një shembulli në vijim, do të ofrojmë një shpjegim të mëtejmë të dallimeve dhe 

roleve të ABox and TBox.  

Le të supozojmë se kemi një individ, një vajzë me emrin Nea, e cila jeton në një familje 

prej 4 anëtarësh, së bashku me nënën, babain dhe vëllaun.  

Me anë të aksiomeve të ABox, mund të kapim njohuri mbi Nea-në, siç janë konceptet të 

cilave ajo iu takon, për shembull njohurinë që Nea është një vajzë po, por që ajo është edhe vajza 

e prindërve të saj. Kjo mund të pohohet si: Vajza (Nea). 
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Me TBox, mund të kapim njohuri në mes të koncepteve e jo individëve. Në këtë rast, 

koncepti mund të jetë Vajzë dhe mund të lidhet me konceptin tjetër Fëmijë, dhe në këtë mënyrë do 

të mund të shprehej fakti që të gjitha vajzat janë fëmijë me përfshirjen e koncepteve: Vajzë ⊑ 

Fëmijë.  

Përveç pohimeve individuale, në ABox mund të përshkruajmë edhe pohimet në mes të 

roleve, të cilat përshkruajnë lidhjet në mes të individëve, si për shembull Noari është vëllau i Nea-

së: vëllauI(Noar, Nea), ku individi me emrin Noar është në lidhje të përshkruar si vëllauI me 

individin me emrin Nea. 

Koncepti i ekuivalencës në TBox pohon se dy koncepte kanë të njëjtën instancë, për 

shembull: Vajzë ≡ Njeri. 

Individi Nea, për shkak të supozimit mbi mos ekzistencën e emrave unik në logjikën 

deskriptive, përshkruhet nga emra të ndryshëm të cilët mund të përshkruajnë të njëjtin individ, 

përveç nëse ajo specifikohet në mënyrë eksplicite të jetë ndryshe. Pohimi i pabarazisë individuale 

paraqit si Nea ≠ Nera, duke shpjeguar që Nea dhe Nera janë individë të ndryshëm, përderisa Nea 

≈ Era, na tregon që edhe pse të paraqitur me emra të ndryshëm, të dyja paraqesin individin e njëjtë. 

Logjika deskriptive mbështet aksiomat mbi përfshirjen dhe barazinë e roleve. Për shembull, 

përfshirja fëmijëI ⊑ paraardhësI, ku fëmijëI paraqitet si nën rol i paraardhësI [28]. Përveç asaj, 

poashtu edhe përbërja e roleve mund të përdoret për të përshkruar rolet e përbëra nga rolet e tjera 

si për shembull tezjaE. Në mënyrë intuitive, nëse Moza është motra e Bonë-s dhe Bona është prindi 

i Nea-së, atëherë Moza është tezja e Nea-së, paraqitur me anë të aksiomes përfshirëse komplekse 

të roleve motraE ◦ prindiI ⊑ tezjaE. Askush nuk mund të jetë prind dhe fëmijë i të njëjtit individ 

njëkohësishtë, andaj kur dy role prindI dhe fëmijëI janë të ndara, mund të shënohen si:  

TëNdarë(parentOf, childOf) [28]. 

 Sistemi i reprezentimit të njohurive bazuar në logjikën deskriptive mund të të kryejnë lloje të 

veçanta të arsyetimit, duke shkuar përtej ruajtjes së përkufizimeve të koncepteve dhe pohimeve 

dhe duke përmbajtur njohuri të nënkuptuara që mund të bëhen të qarta përmes nxjerrjes së 

konkluzioneve [29].  

Nga këndvështrimi logjik, një koncept ka kuptim nëse ekziston një interpretim që kënaq 

aksiomat e T (një model T) i tillë që koncepti paraqet bashkësi jo të zbrazët në atë interpretim. Një 

koncept me këtë veçori thuhet të jetë i kënaqshëm në lidhje me T dhe i pakënaqshëm përndryshe 

[28]. 
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Në mënyrë që të kontrollojmë nëse një model fushë veprimi është korrekt, ose për të 

optimizuar pyetësorët që janë të formuluar si koncepte, na duhet që të dijmë nëse një koncept është 

më i përgjithshëm se një tjetër, e që njihet si problemi i përfshirjes. Një koncept C është i përfshirë 

nga një koncept D nëse në çdo model të T, bashkësia e paraqitur si C është nënbashkësi e 

bashkësisë së paraqitur me D [29]. 

Logjika deskriptive mbështetë shprehje të tilla duke lejuar që të krijojmë konceptet komplekse 

si për shembull bashkimin Vajzë ⊓ Prind e që paraqet bashkësinë e individëve që janë edhe femra 

edhe prindër, përderisa një koncept më kompleks mund të përdoret në aksioma në të njëjtën mënyrë 

si një koncept atomik, si për shembull ekuivalenca Nëna ≡ Femër ⊓ Prind [28]. Në mënyrë të 

ngjajshme, mund të përshkruajmë edhe dallimin, që paraqet prerjen e: Babai ⊔ Nëna që përshkruan 

bashkësinë e individëve që janë ose baballarë ose nëna [28]. 

Kompleksiteti i gjykimit ka qenë njëra ndër çështjet më madhore gjatë zhvillimit të logjikës 

deskriptive, për faktin se logjika e tillë konceptohet si specifikim formal i nënsistemeve për 

përfaqësim të njohurive, e që do të përdoren në sisteme më të mëdha që bazohen në njohuri [36]. 

Meqenëse, përdorimi i njohurive nënkupton gjithashtu nxjerrjen e fakteve të nënkuptuara nga 

faktet e njohura, zbatimi i procedurave të derivimit duhet të marrë parasysh optimumin e 

algoritmeve të arsyetimit. Studimi i algoritmeve optimal fillon nga nxjerrja e kompleksitetit 

kompjuterik të problemit që algoritmi duhet të zgjidhë. Fillimisht, studimet në lidhje me 

kompleksitetin e problemeve të arsyetimit në DL ishin më të përqendruar në problemet me zgjidhje 

në kohë polinomiale kundrejt problemeve të vështira (np ose np të rënda). Ideja ishte që një sistem 

për përfaqësimin e njohurive të bazuar në një DL me probleme të zgjidhshme në kohë polinomiale, 

do të garantonte përgjigjje me kohë në pjesën tjetër të sistemit. Megjithatë, kur DL-të shumë 

shprehës u zbatuan në kohë eksponenciale [37], u pa që bazat e njohurive të madhësisë realiste 

mund të përpunoheshin në kohë të arsyeshme. Kjo e zhvendosi pjesën më të madhe të analizës 

komplekse te logjikat deskriptive problemet arsyetuese të të cilave janë të rendit të kohës 

eksponencialisht të rëndë, ose më keq. 
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2.1.3 Modelet e të dhënave të uebit semantik 

 

Rrjeti i gjerë botëror (ang. World Wide Web) (WWW) jo vetëm që ndryshoi mënyrë se si njerëzit 

komunikojnë por edhe revolucionarizojë nxjerrjen e njohurive. Kompjuterët përdoreshin në fillim 

për eksperimente llogaritëse dhe kalkulime, ndërsa tani përdoren për procesim të informatave, të 

lidhura me çfarëdo fushe veprimi. Disa nga veglat më të vlefshme për nxjerrjen e njohurive por 

edhe për procesimin e informatave janë makinat kërkuese (ang. search engine). Ato përfaqësojnë 

veglat kryesore të suksesit të uebit, edhe pse ekzistojnë probleme të ndërlidhura me to por që nuk 

do të diskutohen në këtë pjesë. 

Nëse mendohet mënyra se si kërkojmë për një informatë, duke përdorur fjalët kyçe, na kthehen 

mbrapa një numër i madh i dokumenteve, por ndoshta vetëm disa prej tyre që janë relevante ose 

me vlerë për ne. Poashtu, na kthehen mbrapa si rezultat edhe një numër i madh i dokumenteve jo 

relevante, e që nganjëherë e përbëjnë tërë listën komplete të dokumenteve të kthyera – asnjë 

përgjigjje relevante nuk na kthehet si rezultat. Një çështje tjetër është se rezultatet janë të bazuara 

në fjalë kyçe, të cilat në bazë të fjalorëve që përdoren, mund të kthejnë rezultate me kuptim të 

ngjajshëm [1].  

Disa zgjidhje janë propozuar për t’u dhënë më shumë kuptim koncepteve në ueb. Njëra nga 

zgjidhjet bazohet në inteligjencën artificiale dhe linguistikën kompjuterike. Një tjetër mënyrë është 

në bërjen e përmbajtjes më lehtë të procesueshme për makinën dhe duke përdorur teknika 

inteligjente për të përfituar nga reprezentimi [1]. Është e rëndësishme të kuptohet se uebi semantik 

nuk do të jetë një rrugë paralele e infomatave me WWW ekzistues, por gradualisht do të evoluojë 

prej uebit aktual. Uebi semantik përhapet nga World Wide Web Consortium (W3C)3 dhe si forcë 

shtytëse ka Tim Berners-Lee4, i cili e zbuloi WWW në fund të viteve të 80-ta. Ai pret që nga kjo 

iniciativë të realizohet vizioni i tij origjinal për ueb, një vizion ku kuptimi i infomatës luan rol më 

të rëndësishëm se sa që luan në uebin e sotëm [1].  

Për të funksionuar uebi semantik, kompjuterët duhet të kenë qasje në koleksione të 

strukturuara të informatave dhe bashkësi të rregullave të nxjerrura të cilat mund t’i përdorin për të 

udhëhequr nxjerrjen e njohurive në mënyrë automatike [2]. Zgjidhja e problemit qëndron                         

në përdorimin e identifikuesve universal të burimeve (ang. Universal Resource Identifiers) (URI) 

                                                 
3 www.w3.org 
4 https://www.w3.org/People/Berners-Lee/ 
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të ndryshëm për secilin koncept. Ashtu që të gjitha adresat të mund të dallohen nga njëra tjetra: 

ajo që përshkruan rrugën të dallojë nga ajo që përshkruan ueb faqen, e të dyja të dallojnë nga 

adresimi që nënkupton një fjalim. Andaj, si rrjedhim ne duhet të marrim informata rreth gjërave të 

ndërlidhura duke formuar të ashtu quajturat treshe. Treshet janë të formës së Kornizës së 

Përshkrimit të Burimeve (RDF), të krijuara nga W3C në vitin 1997 [38]. Ato paraqesin një gjuhë 

të fuqishme të reprezentimit për URI. Për më shumë, pasi që RDF përdorin URI për kodimin e 

informatave në dokument, URI siguron që konceptet të mos jenë vetëm fjalë në një dokument por 

të jenë të lidhura me një identifikim unik që çdokush mund ta gjejë në ueb [2].  

Prapë se prapë, mund të ekzistojnë raste ku ndonjë koncept përshkruhet nga identifikues të 

ndryshëm dhe kjo do të mund të shkaktonte problem për aplikacionet që të ndërlidhin ato ose edhe 

t’i përshkruajnë si një të vetme. E në këtë rast, ontologjitë janë zgjidhja. W3C si organizatë 

ndërkombëtare e WWW ofron një gamë të gjerë të teknikave për përshkrim dhe definim të formave 

të fjalorëve në një format standard. Në mes të tyre, është edhe gjuha e ontologjive në ueb (ang. 

Web Ontology Language) (OWL) [39] si gjuhë semantike për publikimin dhe shpërndarjen e 

ontologjive në WWW. 

 

2.1.4 Ontologjitë 

 

Në vitin 1993, Gruber-i e definojë nocionin e ontologjive si “specifikim eksplicit i 

konceptualizimit” [40]. Në vitin 1997, Borst definojë ontologjinë si “specifikim formal i 

konceptualizimit të përbashkët” [29]. Ky definicion për më shumë kërkonte që konceptualizimi të 

paraqes një pikëpamje të përbashkët në mes të disa palëve dhe të shprehej në një format (formal) 

të lexueshëm për makinën. Në vitin 1998, Studer dhe të tjerët [41] iu bashkuan definicioneve të 

lartëpërmendura duke theksuar se: 

 

“Ontologjia paraqet një specifikim formal eksplicit të konceptualizimeve të përbashkëta.” 

 

Sa i përket nocionit të konceptualizimit sipas Genesereth dhe Nilsson [42], ai përkufizohet si:  

 

“Një trup i njohurisë së paraqitur në mënyrë formale bazohet në konceptualizim: objektet, 

konceptet dhe entitetet tjera të cilat mendohet se ekzistojnë në një zonë interesi dhe lidhjet të cilat 

ekzistojnë në mes të tyre. Konceptualizimi paraqet një dukje të thjeshtuar dhe abstrakte të botës, 
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të cilën dëshirojmë ta paraqesim për ndonjë qëllim. Çdo bazë e njohurisë, sistem i bazuar në 

njohuri ose agjent i nivelit të njohurisë është i angazhuar në konceptualizim, në mënyrë eksplicite 

ose implicite“. 

 

Ontologjitë luajnë rol të rëndësishëm në SW dhe janë shumë të përdorshme si psh. në sistemet 

e menaxhimit të njohurive, e-shkencë dhe terminologjinë mjekësore dhe bio-informatikë por edhe 

me një rritje të rëndësisë për sistemet e shpërndara ku mund të përdoren për gjetjen, ekzekutimin 

dhe monitorimin e shërbimeve të tyre [43]. 

 

2.1.4.1 OWL1  
 

Gjuha e ontologjive në ueb, OWL, proceson përmbajtjen e informatave nga aplikacionet për dallim 

të vetëm paraqitjes së informatave për njerëzit. Ajo ndihmon në interpretimin më të mirë nga 

makina të përmbajtjes së uebit, se sa që e mbështesin XML, RDF, dhe RDF skema (RDF-S) duke 

siguruar një fjalor shtesë së bashku me semantikën formale [39]. OWL1 përbëhet prej tre nën-

gjuhëve të shtrenjta: OWL Lite, OWL DL, dhe OWL Full [39] siç edhe mund të shihen në Figurën 

2.2. Ashtu si edhe paraardhësit e OWL, DAML+OIL, OWL Lite dhe OWL DL paraqesin në thelb 

logjikë deskriptive shumë shprehëse me një sintaksë të RDF. OWL Full ofron integrim më komplet 

me RDF, por vetitë e tij formale janë më pak të kuptueshme dhe problemet kryesore të nxjerrjes 

së konkluzioneve do të ishin shumë më të kushtueshme për tu llogaritur.   
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Figura 2.2 OWL15 nën-gjuhët 

OWL Lite, me kompleksitet më të vogël formal se OWL DL, lejon vetëm vlera kardinale 0 ose 

1 dhe tregon se sa vlera të ndryshme ekzistojnë për një veti për secilin individ në klasë. OWL Lite 

është dizajnuar për zbatime të lehta dhe për t’i ofruar shfrytëzuesit një nënbashkësi funksionale që 

do t’i ndihmonte ata në fillimin e përdorimit të OWL [39].  

OWL DL mbështet shprehjen maksimale duke iu përmbajtur kompletimit kompjuterik (të 

gjitha konluzionet garantohet se do të llogariten) dhe vendosmërisë (të gjitha llogaritjet do të 

përfundojnë në kohë të fundme) [39]. Ajo përfshin të gjitha konstruktet e gjuhëve të OWL, por 

mund të përdoren vetëm nën disa kushtëzime të caktuara (për shembull, përderisa një klasë mund 

të jetë nënklasë e shumë klasëve, një klasë nuk mund të jetë instancë e një klase tjetër) [39]. 

Kufizimet në sintaksën abstrakte të OWL DL gjeneralizojnë kufizimet e OWL Lite duke lejuar 

përshkrimet ku klasët lejohen në OWL Lite dhe duke lejuar bashkësitë e vlerave të të dhënave si 

dhe llojet e të dhënave.  

OWL Full siguron shprehjen maksimale dhe lirinë sintaksore të RDF por pa dhënë garanci të 

llogaritjes. Ashtu që është pothuajse e pamundur për ndonjë softuer të nxjerrjes së konluzioneve 

të mbështesë nxjerrjen e konkluzioneve të plota për secilën veti të OWL Full [39]. OWL Full dhe 

OWL DL mbështesin bashkësinë e të njëjtit konstrukt gjuhësor të OWL, me dallimin në kufizimet 

në përdorimin e disa vetive dhe përdorimit të vetive të RDF. OWL Full lejon edhe përzierjen e 

OWL me RDF skemën dhe si RDF skema, nuk detyron një ndarje strikte të klasëve, vetive, 

                                                 
5  Figura është marrur nga [74] 
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individëve dhe vlerave të të dhënave. Arsyeja kryesore për të pasur nëngjuhën OWL DL është se 

ndërtuesit e veglave kanë zhvilluar një sistem më të fuqishëm të nxjerrjes së konluzioneve të cilat 

mbështesin kufizimet e ontologjive që kërkohen për OWL DL [43]. 

Secilën nga nëngjuhët e përmendura më lart, mund t’i shohim si zgjerim i paraardhësve të 

tyre por që nuk vlen edhe e kundërta e saj. Pra, një ontologji e punuar në OWL Lite mund të 

shikohet poashtu edhe si ontologji e OWL DL dhe ajo mund të shihet si një ontologji e OWL Full 

[43]. 

Përvojat praktike me OWL1 tregojnë se OWL1 DL është nëngjuha më shprehëse dhe prapë 

e vendosur e familjes së gjuhëve të OWL1, duke pasur si mungesë disa konstrukte që shpesh janë 

të nevojshme për modelimin e fushave komplekse [44]. Si shembull i njërit prej atyre konstrukteve 

është mungesa e paraqitjes në OWL1 DL të një personi me të paktën tre fëmijë të gjithë djem, por 

që ka mundësi të definohet një person me të paktën tre fëmijë. 

Përveç asaj, OWL1 ofron fuqi të vogël shprehëse për përshkrimin e klasëve, instancat e të 

cilave janë të lidhura me vlera konkrete si numra të plotë ose fjalë, por që është e mundur të 

shprehen kufizimet në vetitë e llojit të të dhënave të cilësuara sipas llojeve të të dhënave unare 

[44]. 

Për më shumë, OWL1 DL nuk ofron mjetet për të shprehur kufizimet kryesore në vetitë e të 

dhënave, të cilat janë si bazë e teknologjive të bazave të të dhënave, ku si shembull mund të 

veçojmë se në OWL1 DL nuk është e mundur të thuhet që një qytetar kosovar mund të identifikohet 

me anë të numrit personal në mënyrë unike [44]. Në rastin tonë, fokusin do ta kemi tek 

karakteristikat e vetive. Vetitë mund të përdoren për të paraqitur lidhjet në mes të individëve [39].  

Që të tre nëngjuhët e përmendura më lartë, pasurojnë vetitë me specifikimet në vijim: 

vetiaTranzitive, vetiaSimetrike, vetia funksionale, vetiaInverze dhe vetiaInverzeFunksionale. Në 

vijim, do të paraqesim një përshkrim të shkurtër për secilën veti të përmendur. 

 

Vetia Tranzitive (owl:TransitiveProperty) 

Vetia P përshkruhet si tranzitive nëse për çdo x, y dhe z vlenë [39]: 

 

P(x,y) and P(y,z) implies P(x,z) 
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Si shembuj të vetive tranzitive të OWL1 janë: paraardhësi, gjendetNë, eKaSHok, 

kaVellëzërEMotra, ose edhe mëIGjatëSe. Vetia tranzitive si veti, mund të ketë edhe nën vetitë e 

saj, për shembull vetia eKaShok mund të jetë nënveti e eNjeh. Vetia tranzitive është përdorur në 

hulumtimin [45] ku autorët e spjegojnë një sistem i cili merr më shumë kuptim duke e shtuar një 

shtesë të fjalorit të FOAF6 dhe duke sugjeruar që përdorimi i vetisë tranzitive ka përcaktuar në 

mënyrë implicite krijimin e rregullave të reja. 

Pasi që tek skema e RDF, rdfs:subClassOf dhe rdfs:subPropertyOf janë tranzitive, sipas 

definicionit, ato mund të përdoren edhe në rastin tonë si përfaqësuese të vetisë tranzitive [46]. Një 

tjetër shembull i vetisë që mund të përdoret, nëse bashkësia e të dhënave që kemi në dispozicion e 

mbështet atë, është edhe vetia që përshkruan mjekun e njëjtë mjekuINjëjtë, kur flasim për fushë 

veprimin mjekësor.   

 

Vetia simetrike (owl:SymmetricProperty) 

Vetia P thuhet që është veti simetrike [39], kur për çdo x dhe y qëndon fakti: 

 

P(x,y) iff P(y,x) 

 

Shembuj të kësaj klase të vetive mund të jenë: regjionetEAfërta, kushërinjëTë, 

kaVëllëzërDheMotra ose kaBashkëshort. Në rastin tonë pas bisedave me ekspertë të fushës së 

mjekësisë, për një ontologji specifike, ishim në gjendje që të nxjerrim nga baza e të dhënave se dy 

sëmundje të zakonshme të zemrës janë të ndërlidhura: Aritmia and HiperTensioni që të dyja të 

paraqitura në ontologjinë e krijuar. Ndërsa, vetia e cila e paraqet lidhjen në mes tyre është vetia 

eLidhurMe dhe paraqet një veti simetrike të rastit specifik. 

Vetia simetrike është përdorur në [47], dhe është vlerësuar si e dobishme, kur autorët e kanë 

përdorur në përcaktimin e klientëve të ngjajshëm, e që si rezultat ka siguruar njohuri të reja për 

krijimin e rregullave asociative. 

 

                                                 
6 FOAF is a machine-readable ontology describing persons, their activities and their relations to other people and 

objects 
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Vetia funksionale (owl:FunctionalProperty) 

Një tjetër lloj i vetisë e definuar nga OWL është edhe vetia funksionale [39] e cila paraqet një veti 

P me vetëm një vlerë unike y për secilën instancë x. Andaj, nuk mund të ketë dy vlera të ndryshme 

për y1 dhe y2 për çiftin (x, y1) dhe (x, y2). Formalisht, këtë veti mund ta shkruajmë si: 

 

P(x, y1) dhe P(x, y2) nënkupton se y1=y2 

 

Shembuj të vetisë funksionale janë vitiIVjeljes, burri, gjinia ose kaNënë. 

Në rastin tonë të shembullit me ontologji mjekësore, një veti e mundshme funksionale është 

kaMoshën pasi që mosha paraqet një vlerë unike për secilin x. Por, nëse të dhënat janë mbledhur 

gjatë intervalit kohor disa vjeçar, atëherë një pacient mund të ketë moshë të ndryshme në vende të 

ndryshme në bazën e të dhënave. Për këtë arsye, që të jemi plotësishtë të sigurtë, e kemi 

konsideruar si veti funksionale një veti tjetër kaGjininë. 

Autorët në [48] dhe [49] kanë përdorur – përveç vetive tjera – poashtu edhe vetinë 

funksionale, në mënyrë që të nxjerrin si konkluzion relacionin e ekuivalencës dhe të kombinojnë 

ato për të krijuar një bashkësi trajnuese më të madhe. Përveç asaj, ata kanë përdorur edhe gërmimin 

me anë të rregullave asociative për të gjetur kombinimet e shpeshta të vetive. 

 

Vetia inverze (owl:InverseProperty) 

Kjo veti përcakton inverzin e një relacioni. Si shembull i një vetie të tillë do të ishte inverzi i vetisë 

zotëron. Dikush zotëron një makinë dhe inverzi i saj është zotërohetNga dikush, andaj 

zotërohetNga do të ishte inverzi i zotëron. Në vetinë inverze, domeni dhe rangu janë të kundërtat 

e vetisë që paraqet inverzin.  

Mënyra formale për përcaktimin e vetisë sipas [39] për të gjithë x dhe y është: 

 

P1(x, y) nëse dhe vetëm nëse P2(y, x) 

 

Si shembull tjetër do të ishte producenti si një veti inverze e vetisë kaKrijues, nëse flasim për 

krijuesit e produkteve. Ndërsa, në rastin tonë specifik të ontologjisë mjekësore, inverzi i vetisë 

kaSimptomet është vetia ështëSimptomI. Për shembull, pacienti ka simptomat specifike dhe të 

gjitha simptomat së bashku kanë një pacient specifik.  
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Vetia inverze funksionale (owl: inverseFunctionalProperty) 

Për një funksion, thuhet se është inverzFunksional, duke pohuar kështu që vlera e x në P mund të 

jetë e vetmja vlerë. Më formalisht, nëse vetia P është veti inverze funksionale, atëherë për të gjithë 

x, y dhe z qëndron [39]:  

 

P(y, x) dhe P(z, x) rrjedh që y=z 

 

Zakonisht përdoret për rastet kur të dhënat vijnë nga burime të ndryshme. Si një shembull të 

vetisë funksionale inverze është vetia prodhonVerë ose nënaE. Vetia inverze funksionale në OWL 

DL nuk mund të definohet për vetitë e të dhënave, pasi që vetitë e objekteve dhe vetitë e të dhënave 

janë të ndryshme nga njëra tjetra.   

 

2.1.4.2 OWL2 

OWL bën pjesë në grumbullin e teknologjisë së W3C për SW, që përfshin edhe RDF dhe SPARQL 

[50] dhe që shtyhet nga W3C si gjuha e dizajnuar për reprezentimin e pasur dhe kompleks të 

njohurisë mbi gjërat, grupet e gjërave dhe lidhjet në mes tyre.  

 

Figura 2.3 OWL2 profilet7 

                                                 
7  Figura është marrur nga [74] 
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Korniza e përshkrimeve të burimeve (RDF) paraqet një kornizë për përfaqësimin e 

informatave në ueb [51] me qëllimin e dizajnuar për të arritur objektivat e të pasurit një model të 

të dhënave më të thjeshtë me semantikë formale dhe nxjerrje të njohurisë të vërtetueshme. RDF 

paraqet një gjuhë pohuese që ka për qëllim të përdoret për të shprehur pohimet duke përdorur 

fjalorë formal dhe preciz, veçanërishtë ato të specifikuara me përdorim të skemës së RDF, për 

qasje në WWW dhe me qëllim të ofrimit të bazës themelore për një gjuhë të avancuar pohuese me 

një qëllim të ngjajshëm [38]. Gjuha e pyetësorëve SPARQL për RDF është e dizajnuar për të 

plotësuar rastet e përdorimit dhe kërkesat e identifikuara nga grupi punues i rasteve të studimit dhe 

kërkesave për qasje në të dhëna i RDF - UCNR [52].  

OWL2 është deklarative, përdoret për të nxjerrur informata të mëtutjeshme për ndonjë 

gjendje. Mënyra se si aksiomet ontologjike ndërveprojnë mund të jetë shumë delikate dhe e 

vështirë për njerëzit që ta kuptojnë, që në fakt paraqet edhe anën e fortë e edhe të dobët të OWL2 

[53]. Dobësia mbështetet në vështirësitë për njerëzit që menjëherë të parashohin efektin aktual të 

konstrukteve të ndryshme në kombinime të ndryshme, përderisa ana e fortë rrjedh për shkak se 

veglat e OWL2 mund të gjejnë infomata të cilat njerëzit nuk do të kishin mundur t’i dallonin. 

Ekzistojnë dy mënyra alternativa për të përcaktuar domethënjen e ontologjive në OWL2, të 

njohura si semantika direkte modeluese-teorike dhe semantika e bazuar në RDF.  

Semantika direkte modeluese-teorike për OWL2, është kompatibile me logjikën 

deskriptive 𝒮ℛ𝒪ℐ𝒬 [54] Semantika e bazuar në RDF përfshinë domethënjen e siguruar nga  

semantika e RDFS me tipe të të dhënave dhe me domethënje shtesë të specifikuar për secilin 

konstrukt të OWL2, si lidhjet buleane, zinxhirët e nën vetive dhe restriksionet kardinale 

kualifikuese [54]. 

Jo formalisht, nocioni "OWL2 DL" përdoret për të ju referuar ontologjive të OWL2 të 

interpretuara duke përdorur semantikën direkte ndërsa nocioni "OWL2 Full" përdoret kur të merret 

parasysh semantika e bazuar në RDF.  

Profilet e OWL2, siç shihen në Figurën 2.3, janë përshtatur në verzionet e OWL2 të cilët kanë 

shkëmbyer disa fuqi shprehëse për efikasitetin e nxjerrjes së njohurive [39].  

 OWL2 EL është veçanërisht e dobishme në aplikimet që përdorin ontologjitë që përmbajnë 

një numër shumë të madh të vetive dhe / ose klasëve. Ky profil përfshinë fuqinë ekspresive 

të përdorur nga shumë ontologji të tilla dhe është një nëngrup i OWL2 për të cilat problemet 

http://www.w3.org/TR/2008/REC-rdf-sparql-query-20080115/#UCNR
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themelore të arsyetimit mund të kryhen në kohë polinomiale në respekt me madhësinë e 

ontologjisë (EL ++). Algoritmat e dedikuar të arsyetimit për këtë profil janë në dispozicion 

dhe është demonstruar të jenë të zbatueshme në një mënyrë shumë të shkallëzuar. Akronimi 

EL pasqyron bazën e profilit në familjen EL të logjikës së përshkrimit [EL ++], logjikave 

që ofrojnë vetëm kuantifikimin sasior [55]. 

 OWL2 QL ka për qëllim aplikacionet që përdorin vëllime shumë të mëdha të të dhënave 

dhe ku përgjigjja në pyetësorë është detyra më e rëndësishme e arsyetimit. Në OWL2 QL, 

përgjigjja konjuktive e pyetjeve mund të zbatohet duke përdorur sistemet konvencionale të 

bazës së të dhënave relacionale [33]. Duke përdorur një teknikë të arsyeshme të arsyetimit, 

të fuqishme dhe e plotë e konjukturës mund të kryhet në hapësirë logaritmike në respekt 

me madhësinë e të dhënave (pohimet). Ashtu si në OWL2 EL, algoritme kohore 

polinomiale mund të përdoren për të zbatuar konsistencën ontologjike dhe problemet e 

përfshirjes së arsyetimit të shprehjes së klasës. Akronimi i QL pasqyron faktin se përgjigjja 

në pyetësor në këtë profil mund të zbatohet duke rishkruar pyetësorët në një gjuhë 

relacionale standarde të pyetësorëve [55]. 

 OWL2 RL ka për qëllim aplikacionet që kërkojnë arsyetime të shkallëzuara pa sakrifikuar 

shumë fuqi shprehëse. Ajo është projektuar për të akomoduar aplikimet OWL2 që mund të 

ndryshojnë ekspresivitetin e plotë të gjuhës për efikasitet, si dhe aplikacionet RDF(S) të 

cilat kanë nevojë për një ekspresivitet të shtuar [33]. Sistemet e arsyetimit OWL2 RL mund 

të zbatohen duke përdorur motorët e arsyetimit të bazuar në rregull. Përputhshmëria 

ontologjike, kënaqshmëria e shprehjes së klasës, përfshirjen e shprehjes së klasës, 

kontrollimi i shembujve dhe problemet e përgjigjjes së pyetjeve konjuktive mund të 

zgjidhen në kohë që është polinom në lidhje me madhësinë e ontologjisë. Akronimi RL 

pasqyron faktin se arsyetimi në këtë profil mund të implementohet duke përdorur një gjuhë 

standarde të rregullave [55]. 

OWL2 ka një strukturë të përgjithshme shumë të ngjashme me OWL1. Pothuajse të gjitha blloqet 

ndërtuese të OWL2 ishin të pranishme në OWL1, megjithëse ndoshta nën emra të ndryshëm. Roli 

qendror i RDF / XML, roli i sintaksave të tjera dhe marrëdhëniet ndërmjet semantikës së 

drejtpërdrejtë dhe semantikës së bazuar në RDF (dmth, teorema e korrespondencës) nuk kanë 

ndryshuar. Më e rëndësishmja, pajtueshmëria me OWL1 është, për të gjitha qëllimet, e plotë: të 
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gjitha OWL1 ontologjitë mbeten të vlefshme si OWL2 ontologji, me nxjerrje të konkluzioneve të 

njëjta në të gjitha rastet praktike. OWL2 shton funksione të reja në lidhje me OWL1. Disa nga 

karakteristikat e reja e që e bëjnë më të lehtë (p.sh., bashkimi i ndarë i klasave) ndërsa të tjerët 

ofrojnë shprehje të reja, duke përfshirë: 

 çelësat; 

 zinxhirët e vetive; 

 llojet e te dhenave më të pasura, rangjet e te dhenave; 

 kufizime të kualifikuara të kardinalitetit; 

 vetitë asimetrike, refleksive dhe të palidhura; dhe 

 përmirësim i aftësive të shënimit [50]. 

Përvojat praktike me OWL1 [44] kanë treguar se OWL1 DL, gjuha më e shprehur por prapë 

se prapë përcaktuese e familjes së gjuhëve të OWL1, ka mangësi në disa konstrukte të cilat janë 

zakonisht të nevojshme për modelimin kompleks. Një familje e re e DL, e quajtur DL-Lite, është 

propozuar, e përshtatur në mënyrë specifike që të përfshijë gjuhët themelore të ontologjive, duke 

e mbajtur kompleksitetin në nivel të ulët gjatë arsyetueshmërisë. Arsyetueshmëria këtu nënkupton 

që jo vetëm të llogariten nën supozimet në mes të koncepteve dhe kontrollimit të kënaqshmërisë 

të gjithë bazës së njohurive, por edhe të përgjigjen pyetësorët kompleks (në veçanti, bashkimi i 

pyetësorëve konjuktiv) mbi nivelin e instancave (ABox) të bazës së njohurive të DL. Për më shumë 

tregohet që, për DL të familjes së DL-Lite, detyrat e zakonshme të arsyeshmërisë të DL janë 

polinome të madhësisë të TBox, dhe përgjigjja në pyetësorë është e rendit logaritmik të madhësisë 

së ABox (p.sh. te kompleksiteti i të dhënave). Logjika e përdorur në [56] lejon që të ndahet TBox 

dhe ABox gjatë vlerësimit të pyetësorit: pjesa e procesit mbi arsyeshmërinë e TBox është i pavarur 

nga ABox, dhe pjesa ku kërkohet qasje në ABox mund të kryhet nga një vegël SQL, kështu duke 

pas përparësi mbi strategjitë e optimizimit të pyetësorëve të siguruara nga sistemet aktuale të 

menaxhimit të bazave të të dhënave. 

Rezultatet e grumbulluara të përmirësimeve janë të ndërthurura në DL 𝒮ℛ𝒪ℐ𝒬 [38], e cila 

është pikërisht më shprehëse se sa 𝒮ℋ𝒪ℐ𝒩. Kjo mund të vërtetohet duke e rritur kompleksitetin 

kompjuterik të problemeve themelore të arsyeshmërisë: arsyeshmëria në 𝒮ℛ𝒪ℐ𝒬 është 

2NexpTime - komplete [57], përderisa në 𝒮ℋ𝒪ℐ𝒩 është NexpTime - komplete [44]. 
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Kushtëzimet numëruese të kualifikuara nuk janë ndonjë veçori e re as e 𝒮ℛ𝒪ℐ𝒬 ose të gjuhëve 

ontologjike të bazuara në DL, dhe kanë qenë të inkorporuara në OWL2 në mënyrë të qartë[44]. 

Në OWL1 kanë ekzistuar mundësi të kufizuara të shprehjes sa i përket vetive. Kjo adresohet 

në 𝒮ℛ𝒪ℐ𝒬 dhe OWL2 duke shtuar aksioma përfshirëse dhe komplekse të vetive, të cilat në mënyrë 

domethënëse e rrisin të shprehurit relacional të gjuhës. Në veçanti, ato sigurojnë përhapjen e vetisë 

përgjatë tjetrës [44]. 

Duke zgjeruar gjuhët e bazuara në DL si OWL2 me çelësa, megjithatë përmban probleme 

teorike dhe praktike [44]. Për këtë arsye, grupi punues ka vendosur që të përfshijë një variant më 

të restriktuar të çelësave, që mund të jenë të dobishme në praktikë si dhe lehtë të implementueshme, 

të njohura si zakonisht çelësa të lehtë [44]. 

Në verzionin e ri të OWL, OWL2, disa veti të reja janë paraqitur. Këto veti duhet t’i japin 

gjuhës më shumë fleksibilitet – më lehtë të mund të shprehen gjërat, pastaj të rrisin të shprehurit 

dhe të zgjerojnë mundësitë si dhe disa ndryshime të reja të vogla [4]. Në vijim, do të përshkruajmë 

konstruktet të cilat e rrisin të shprehurit pasi që ajo do të rriste edhe mundësitë për të gjetur rregulla 

të reja interesante. Por, paraprakisht le ti shohim të grupuara vetitë e reja:  

- Rritja e fuqisë së të shprehurit: duke prezantuar kushtëzime të kualifikuar të kardinalitetit, 

veti zinxhirore, refleksivitetit lokal, refleksiv, irefleksiv, vetive simetrike, vetive 

shkëputëse dhe çelësave. 

- Llojet e të dhënave të zgjeruara: gamë shumë më e gjerë e llojeve të të dhënave si dhe 

llojeve të të dhënave të definuara nga shfrytëzuesi 

- Modeli i meta shënimeve, dhe 

- Shtesa lehtësuese si unioni veçues dhe pohimet negative 

Të gjitha vetitë e lartëpërmendura janë produkt i disa problemeve të identifikuara me OWL 

që kanë të bëjnë me kufizimet e shprehjes, tipet e të dhënave, meta modeleve dhe shënimeve [5]. 

DL i përdorur për të përshkruar OWL2 është SROIQ i cili është më shprehës se SHOIN por edhe 

më kompleks sa i përket arsyeshmërisë 2NEXPTIME - kompleks. Por, nëse vetitë e reja nuk 

përdoren atëherë kompleksiteti është i njëjtë si te SHOIN pra NEXPTIME – kompleks [5].  

Në vijim, secilën veti që e ka ngritur fuqinë shprehëse, do ta prezentojmë dhe për secilën do 

të paraqesim nga një shembull si dhe përdorimin e tyre në ontologjitë e përdorura gjatë hulumtimit. 

 



45 

 

Vetia asimetrike e objekteve 

Vetia asimetrike e objekteve thekson se nëse një individ x është i lidhur me një individ y nëpër 

mes të shprehjes së vetisë asimetrike, atëherë y nuk mund të lidhet me x me anë të shprehjes së 

vetisë të objekteve [54]. Matematikisht: 

 

∀𝑎, 𝑏 ∈ 𝐴 

(𝑎, 𝑏) ∈ 𝑅 => (𝑏, 𝑎) ∉ 𝑅 

Si shembull: 

AsymmetricObjectProperty ( a:prindI ) thekson se nëse x është prind i y, atëherë y nuk është prind 

i x. 

ObjectPropertyAssertion ( a:prindI a:Peter a:Stewie ) ashtu që Peter është prind i Stewie. 

Një formë jo valide e ontologjisë do të ishte, nëse e përdorim shprehjen në vijim: 

ObjectPropertyAssertion ( a:prindI a:Stewie a:Peter ). 

 

Vetia veçuese 

Në OWL1 klasët mund të veçohen por jo edhe vetitë. Kjo është tejkaluar në OWL2 me përdorimin 

e vetisë veçuese të objekteve. Kjo veti lejon që dy individ të së njëjtës bashkësi të mos jenë të 

lidhur nga dy veti të ndryshme. Si shembull për këtë do të ishte: 

DisjointObjectProperties (a:kaBaba a:kaNënë) që nënkupton se atësia është e veçuar nga amësia.  

ObjectPropertyAssertion (a:kaBaba a:Stewie a:Peter) që pohon se Peter është babai i Stewie.  

ObjectPropertyAssertion (a:kaNënë a:Stewie a:Lois ) që pohon se Lois është nëna e Stewie [54]. 

Në këtë rast dhe këtë ontologji, aksioma e veçueshmërisë është plotësuar. Por, nëse do të shtonim 

edhe pohimin në vijim: ObjectPropertyAssertion (a:kaNënë a:Stewie a:Peter ) atëherë aksioma e 

veçueshmërisë do të zhvlerësohej dhe ontologjia do të bëhej jo konsistente. 

 

Çelësat 

Një veti tjetër shtesë e OWL2 janë edhe çelësat. Ata luajnë një rol të rëndësishëm në definimin e 

individëve të veçantë të një klase të caktuar me anë të vlerës së vetive të çelësave. Andaj, në OWL2 

ka mundësi që të definohet konstrukti HasKey për një klasë të caktuar. 

Një shembull do të ishte [54]: 



46 

 

HasKey (owl:Thing() (a:hasSSN)) që thekson se secili objekt është i identifikuar në mënyrë të 

veçantë me anë të numrit të sigurimit social. Për më shumë, 

DataPropertyAssertion (a:hasSSN a:Peter "123-45-6789") thekson se numri i sigurimit social të 

Peter është "123-45-6789". 

DataPropertyAssertion (a:hasSSN a:Peter_Griffin "123-45-6789") përshkruan numrin e sigurimit 

social të Peter Griffin si "123-45-6789". 

Aksioma e parë e bën a:hasSSN çelës të instancës së klasës owl:Thing, dhe kështu vetëm një 

individ mund të ketë vlerën e veçantë për a:hasSSN. Pasi që vlera e a:hasSSN është e njëjta për 

individët a:Peter dhe a:Peter_Griffin, atëherë ata dy individë janë të njëjtë – kjo do të thotë se kjo 

ontologji nxjerr edhe pohimin në vijim: SameIndividual (a:Peter a:Peter_Griffin)  

Nëse individët do të ishin të ndryshëm: DifferentIndividuals (a:Peter a:Peter_Griffin) atëherë 

ontologjia do të bëhej jo konsistente.  

 

Vetia jo refleksive e objekteve 

Vetia jo refleksive thekson se asnjë individ nuk është i lidhur me vetveten. Për shembull le të 

shqyrtojmë: 

IrreflexiveObjectProperty (a:marriedTo) nënkupton që Askush nuk mund të martohet me vetvetën.  

Nëse do të përdornim pohimin në vijim: ObjectPropertyAssertion (a:marriedTo a:Peter a:Peter) 

atëherë aksioma jo refleksive do të ishte në kontradiktë dhe ontologjia do të bëhej jo konsistente 

[54]. 

 

Përfshirja zinxhirore e vetive 

Përderisa përbërja e vetive nuk ishte e mundur në OWL1, në OWL2 ajo bëhet nëpërmes të 

përdorimit të përfshirjes zinxhirore të vetive. Në një shembull [54]: 

SubObjectPropertyOf (ObjectPropertyChain (a:hasMother a:hasSister) a:hasAunt) nënkupton se 

motra e një personi është tezja e tij/saj dhe, 

ObjectPropertyAssertion (a:hasMother a:Stewie a:Lois) nënkupton se Lois është nëna e Stewie.  

Prej këtyre mund të pohojmë se: 

ObjectPropertyAssertion (a:hasSister a:Lois a:Carol) që nënkupton se Carol është motra e Lois.  

Aksioma në këtë ontologji thekson se a:Stewie është i lidhur me a:hasAunt me a:Carol, dhe si e 

tillë ontologjia thekson phimin në vijim: ObjectPropertyAssertion (a:hasAunt a:Stewie a:Carol). 
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Vetia refleksive e objekteve 

Në OWL1 ishte e pamundur për një veti të përshkruhet si refleksive, jo refleksive ose asimetrike. 

Në OWL2 konstrukti ReflexiveObjectProperty lejon që një veti e objekteve të bëhet në mënyrë 

globale reflexive që nënkupton se qëndron për të gjithë individët. 

Le të shqyrtojmë shembullin në vijim [54]: 

ReflexiveObjectProperty (a:knows) nënkupton se Çdokush e njeh vetveten dhe 

ClassAssertion (a:Person a:Peter) pohon se Peter është një person. 

Nga pohimi i parë, a:Peter duhet të jetë i lidhur me a:knows me vetveten, dhe kjo nga ontologjia 

nxjerr pohimin në vijim: ObjectPropertyAssertion (a:knows a:Peter a:Peter) si një veti refleksive 

e objektit. 

 

Vet-kushtëzimi 

Një nga konstruktet e reja në të shprehur që u prezentua në OWL2, dhe e cila nuk mund të zbatohej 

në OWL1, është edhe vetia e vet-kushtëzimit. Vetia e vet-kushtëzimit ndryshet njihet edhe si 

“refleksiviteti lokal” është shumë e dobishme kur të merret në konsideratë se refleksiviteti global 

nuk qëndron në përgjithësi. Vet-kushtëzimi është pjesë e SROIQ, si zgjerim i SHOIN dhe që 

ndodhet nën logjikën e OWL DL.  

Në mënyrë që të paraqesim se objektet e një klase janë të lidhura me vetveten përmes të një vetie 

të objekteve, klasa duhet të definojë kushtëzimin ObjectHasSelf. Një shembull i një rasti të tillë do 

të ishte vetia likes në kontekstin që një individ Peter e pëlqen vetvetën: Peter likes Peter [54]. 

Një shembull tjetër do të ishte vetia krijo e klasës Fije. Një fije (ang. thread) në kompjuter 

definohet si një detyrë e caktuar brenda një programi. Pasi që fija mund të krijojë një fije tjetër 

atëherë ajo ka një lidhje me vetvetën.  

Edhe një veti tjetër do të ishte vetia vras dhe atë si kushtëzim në veti në mënyrë që të tregohet  se 

personi e ka vra vetvetën.  

 

<owl:Restriction> 

       <owl:onProperty rdf:resource=“vras"/> 

       <owl:hasSelf rdf:datatype="&xsd;boolean“>         true       </owl:hasSelf> 

 </owl:Restriction> 
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Ndërsa një shembull tjetër nga fusha e ontologjisë së sferës së shëndetësisë, do të ishte vetia 

diagnostikon e cila si kushtëzim mund të kishte njohurinë që Doktori është Pacient i cili e 

diagnostikon vetvetën [58].  

 

2.1.5 Lidhja në mes të logjikës deskriptive dhe ontologjive 

 

Edhe pse logjika deskriptive përdoret për një varg të aplikacioneve (konfigurimet dhe 

arsyeshmëria me skemën dhe pyetësorët e bazave të të dhënave), prapë se prapër ajo njihet më së 

miri si bazë për gjuhët e ontologjisë siç janë OIL ose DAML+OIL ose OWL [59]. DL në këtë 

kontekst siguron semantikën formale deklarative për gjuhët dhe sistemet e DL sigurojnë shërbimet 

llogaritëse për veglat në rritje të shpejtë të ontologjive dhe aplikacioneve [43]. Ekuivalencat në 

mes të OWL dhe DL, lejojnë që OWL të përdorë DL siç është definimi i semantikës së gjuhës dhe 

kuptimi i vetive formale si dhe për mbështetje në sigurimin e arsyeshmërisë [43]. 

Ekzistojnë disa nënbashkësi më pak strikte të FOL, të cilat zakonisht kanë si tipar veglat e 

arsyeshmërisë më të vendosura dhe më efikase, se sa që janë gjuhët nga familja e DL, për shembull 

OWL-DL, e që janë nënbashkësi strikte të FOL [60]. 

Gjuhët përshkruese dallojnë nga konstruktorët që sigurojnë. Në vijim do të përmendim gjuhë 

të ndryshme nga familja e 𝒜ℒ (gjuhëve të atributeve) [61]. Gjuha 𝒜ℒ është një gjuhë minimale e 

cila është e një interesi praktik. Gjuhët e tjera të kësaj familjeje janë zgjerime të 𝒜ℒ.  

Përshkrimet konceptuale në 𝒜ℒ janë formuar sipas rregullave sintaksore në vijim: 

𝐶, 𝐷 → 𝐴 |   (koncept atomik) 

               𝑇 |   (koncept 𝑢𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑧𝑎𝑙) 

               ⊥ |   (koncept i poshtëm) 

               𝐴′|   (negacioni atomik) 

      𝐶 ⊓ 𝐷 |   (𝑝𝑟𝑒𝑟𝑗𝑎) 

       ∀ 𝑅. 𝐶 |   (kushtëzimi në vlerë) 

        ∃𝑅. 𝑇      (kufizimi ekzistencial) 

ku shkronja A përdoret për konceptet atomike, shkronja R për rolet atomike, dhe shkronjat C dhe 

D përshkrimet konceptuale [29]. 

Të njëjtat mund të shprehen në OWL por përveç emrave individual ekzistojnë edhe dy 

koncepte specifike që tregojnë ose të gjithë individët ose asnjërin nga ata dhe zakonisht paraqiten 
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me simbolet ⊥ dhe ⊺ ose njihen si thing dhe nothing në OWL dhe shprehen: owl:Thing (që 

përmban bashkësinë e të gjithë individëve) dhe owl:Nothing (bashkësi e zbrazët) [55]. 

Që të paraqesim shembuj të asaj se çfarë mund të shprehet në 𝒜ℒ, supozojmë se Person dhe 

Femër janë koncepte atomike. Atëherë:  

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 ⊓ 𝐹𝑒𝑚ë𝑟, dhe 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 ⊔ 𝐹𝑒𝑚ë𝑟 

 

janë koncepte të 𝒜ℒ që përshkruajnë, në mënyrë intuitive, personat që janë femra dhe ata që nuk 

janë femra, respektivisht [29]. 

Nëse shtojmë konstrukte të reja në 𝒜ℒ do të fitonim gjuhë më të pasura në të shprehur. Unioni 

i koncepteve (shënohet me shkronjën U) shkruhet si C ∪ D, dhe interpretohet si: 

(𝐶 ⊔ 𝐷 )𝐼 =  𝐶𝐼 ∪  𝐷𝐼  

 në OWL mund të shprehet me: ObjectUnionOf(C, D). 

 Kuantifikatori i plotë ekzistencial (e paraqitur me shkronjën E) shënohet si ∃𝑅. 𝐶,dhe 

interpretohet si: 

   (∃R. C)𝐼 = { α ∈  ∆𝐼 | ∃𝑏. (𝛼, 𝑏)  ∈ 𝑅𝐼 ⋀ 𝑏 ∈ 𝐶𝐼} 

Numri i kushtëzimeve (e paraqitur me shkronjën N) shënohen si ≥ 𝑛 𝑅 (kushtëzimi së paku) 

dhe si ≤ 𝑛 𝑅 (kushtëzimi më së shumti), ku 𝑛 ka rangun mbi numrat jo negativ të plotë. Ato 

interpretohen si: 

(≥ 𝑛 𝑅)𝐼 = {𝛼 ∈ ∆𝐼 |  {𝑏 | (𝛼, 𝑏) ∈  𝑅𝐼} |  ≥ 𝑛}, 

(≤ 𝑛 𝑅)𝐼 = {𝛼 ∈  ∆𝐼 |  {𝑏 | (𝛼, 𝑏) ∈  𝑅𝐼} |  ≤ 𝑛} 

Negacioni i koncepteve arbitrate (shënohen me shkronjën C, për komplementin (ang. 

complement) shënohet si C, dhe interpretohet si: 

(¬𝐶)𝐼 =  ∆𝐼  ∖  𝐶𝐼 
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Duke e zgjeruar 𝒜ℒ me ndonjë nënbashkësi të konstrukteve të lartëpërmendura rezulton në 

një gjuhë specifike të 𝒜ℒ. Po e emërojmë secilën gjuhë të 𝒜ℒ me një string të formës: 

𝒜 |ℒ |𝒰|ℰ|𝒩|𝒞 

Për shembull, 𝒜ℒℰ𝒩 është zgjerim i 𝒜ℒ me kuantifikatorin e plotë ekzistencial dhe 

kushtëzimin e numrave. 

Një prej logjikave deskriptive më të shprehura sot njihet si 𝒮ℛ𝒪ℐ𝒬, e cila është shumë e 

ngjajshme në të shprehur me gjuhën e ontologjive në ueb OWL2 DL, por edhe me disa dallime. 

Siç e kemi përmendur më herët, shpesh thuhet që shumica e logjikave deskriptive, duke përfshirë 

edhe 𝒮ℛ𝒪ℐ𝒬, janë fregmente të logjikës së predikateve të rendit të parë (ang. first-order predicate 

logic) (FOL). Por, është interesante se nga pikëpamja sintaksore, shumica e aksiomave të DL nuk 

janë formula të FOL. Ajo që nënkuptohet më shumë nga deklaratat e përmendura më lart është se 

edhe nëse është e qartë se interpretimet e DL-ve kanë të njëjtën strukturë si interpretimet e FOL-it 

nëse konceptohen emrat individualë si kushtëzime, emrat e koncepteve si predikate unare dhe emra 

të roleve si predikate binare [33]. 

Ekziston një konventë e mirënjohur për emërtimin e DL-ve. Skema e emërtimit për DL-ët 

kryesorë mund të përmblidhet si vijon: 

(𝒜ℒ𝒞 | 𝒮) [ℋ] | 𝒮ℛ 

[𝒪][ℐ][ℱ|𝒩|𝒬] 

Kuptimi i përbërësve të emrave është si më poshtë: 

 ALC është një shkurtim i gjuhës së atributeve me plotësime. Ky DL specifik ndalon aksiomat 

e RBox, si dhe rolin universal, rolin invers, kufizimet e kardinalitetit, konceptet nominale dhe 

vetë konceptet. 

 Me S ne tregojmë ALC ku ne gjithashtu lejojmë deklaratat e tranzitivitetit. Emri kthehet në 

emrin e një logjike modale të quajtur S. ALC dhe S mund të zgjerohet nga hierarkitë e roleve 

(duke fituar ALCH ose SH) që lejojnë përfshirje të roleve të thjeshta. SR tregon se ALC është 

zgjeruar me të gjitha llojet e aksiomave të RBox, si dhe vetë-konceptet. 

 Shkronja O në emrin e DL tregon se konceptet nominale janë të mbështetura. 

 Kur një DL përmban I atëherë ajo përmban rolet inverse. 
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 Shkronja F në fund të një emri të DL mundëson mbështetje për deklaratat e funksionalitetit të 

roleve [33]. 

𝒮ℛ𝒪ℐ𝒬 nuk lejon aksiomat e RBox dhe vetëm ⊓, ⊔, ¬, ∃ dhe ∀ si konstrukte konceptuale. DL-të 

me emrin ALCHIC e zgjerojnë ALC me hierarkitë e roleve, rolet inverze dhe kufizimet e numrave 

të kualifikuar. Shkronja R më së shpeshti i referohet pranisë së përfshirjes së roleve, refleksivitetit 

lokal - vet dhe rolit universal U, si dhe karakteristikat shtesë të rolit të tranzitivitetit, simetrisë, 

asimetrisë, ndarjes së roleve, refleksivitetit dhe irefleksivitetit. Kjo skemë emërtimi, shpjegon 

emrin SROIQ. 

Në Tabelën 2.1, ne shohim aksioma të ndryshme OWL të parafrazuar në DL, të cilat mund të 

konceptohen si një rrugë e shkurtë për aksiomat e tjera të shprehura në thelbin e gjuhës OWL [33]. 

 

Tabela 2.1 Parafrazimi i DL të aksiomave të OWL8 

 

                                                 
8  Figura e marrur nga [26] 
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OWL1 DL është projektuar, nga njëra anë, si një variant simbolik i logjikës deskriptive 

SHOIN (D) [38]; nga ana tjetër, ishte shumë e rëndësishme që OWL1 të jetë në përputhje me 

gjuhët ekzistuese të SW si RDF. Dallimet semantike midis SHOIN (D) dhe RDF e bënë të vështirë 

përmbushjen e të dy kërkesave. Zgjidhja e këtij problemi të nga Grupi Punues i OWL ishte të 

sigurojë dy semantika bashkë-ekzistuese për OWL1. Kjo paraqet një model të drejtpërdrejtë-

semantikë teorikë i bazuar në semantikën e SHOIN (D), dhe është semantika normative për OWL1 

Lite dhe OWL1 DL. E dyta është një zgjerim i modelit të teorisë së RDF [62], dhe është i 

zbatueshëm për ontologjitë OWL1 të shkruara në RDF. Përvoja praktike me OWL1 ka identifikuar 

një numër problemesh në secilën prej këtyre semantikave, si dhe në martesën e vështirë ndërmjet 

dy semantikave [44]. 

Në kundërshtim me OWL DL, OWL Lite është e barabartë me DL më të thjeshta SHIF (D) 

[43]. OWL DL ishte projektuar për të mbështetur DL-të ekzistuese dhe për të siguruar një nëngrup 

të gjuhës që ka vetitë llogaritëse të dëshirueshme për sistemet e arsyetimit [43]. 

Gjuha e plotë OWL (e quajtur OWL Full për ta dalluar atë nga nënbashkësitë) lehtëson disa 

nga kufizimet në OWL DL në mënyrë që të bëjë karakteristika të disponueshme të cilat mund të 

jenë të përdorshme për shumë sisteme të bazës së të dhënave dhe sisteme të përfaqësimit të 

njohurive, por që shkelin kufizimet e arsyetuesve të logjikës deskriptive [39]. OWL Full i cili nuk 

rrjedh nga logjika deskriptive, por nga specifikimi RDF (S), veçanërisht nga semantika e RDF, e 

cila në vetvete nuk rrjedh nga logjika deskriptive, por ishte përshtatur në mënyrë specifike për 

RDF [63]. 

Logjika deskriptive SHOIN (D) është hulumtuar gjerësisht në literaturë dhe ekspresiviteti dhe 

vetitë llogaritëse janë të njohura. Specifikimi i OWL1 DL siguron një përkufizim të qartë (dhe 

mjaft kompleks) të semantikës, që nuk korrespondon drejtpërdrejt me SHOIN (D). Kjo shkaktoi 

një sërë problemesh në lidhje me prezantimin dhe kuptueshmërinë. Implementimi i mjeteve është 

barrë e panevojshme me llojin e krijimit të korrespondencës midis OWL1 DL dhe SHOIN (D) në 

mënyrë që të ripërdoren algoritme të njohura të arsyetimit [44]. 

OWL1 Full nuk zbaton kufizimet e njohura të nevojshme për vendosmërinë, të tilla si 

përdorimi i vetëm roleve të thjeshta në kufizimet e numrit [54]. 

Një ndryshim tjetër midis OWL dhe DL është që konceptet quhen klasa dhe rolet quhen veti. 

OWL gjithashtu përfshin disa karakteristika ekspresive, të tilla si mbështetja për llojin e të 

dhënave. Këto sillen si klasa dhe emra individualë, por vijnë me një interpretim të caktuar, të 
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paracaktuar. Për shembull, tipi i të dhënave për vlerat Boolean ka saktësisht dy elemente - të saktë 

dhe të pasaktë - në çdo interpretim. Kjo mund gjithashtu të futet në DL nga të ashtuquajturat fusha 

konkrete, pra fusha të interpretimit të paracaktuar [28]. 

OWL2 DL thjesht mund të shihet si një logjikë e veçantë deskriptive, domethënë SROIQ (D), 

vetëm duke u veshur me një petk më miqësor ndaj SW-së, p.sh. duke mbështetur URI-në, tipet e 

të dhënave XSD dhe duke i dhënë një sërë sintaksash të lexueshme nga makina dhe një mapim në 

sintaksën abstrakte RDF [28]. Njëjtë edhe për fragmente të ndryshme të OWL2 DL, të tilla si OWL 

DL, OWL2 EL ose OWL Lite: Të gjitha përdorin të njëjtën semantikë, OWL2 Semantikën Direkte 

(që e bën OWL2 DL një fragment të logjikës standarde të rendit të parë), por janë të kufizuara 

sintaksisht krahasuar me OWL2 DL. Pra, po, OWL DL dhe fragmentet e tij rrjedhin nga logjika 

deskriptive në një mënyrë shumë të drejtpërdrejtë, në thelb duke qenë logjika deskriptive [28]. 

 

2.2 Hyrje në gërmimin e rregullave asociative 
 

2.2.1 Gërmimi i të dhënave 

 

Pajisjet e përdorura nga njerëzit sot prodhojnë një sasi të madhe të dhënash. Disa nga këto të 

dhëna janë ruajtur për analiza të mëvonshme dhe për disa analiza nuk kryhet fare ose bëhet 

"fluturimthi" - kur merren parasysh të dhënat rrëke. Megjithatë, për të marrë një informacion të 

hollësishëm mbi të dhënat, së pari duhet t'i mbledhim / t'i zgjedhim, t'i rendisim, t'i transformojmë, 

t'i harmonizojmë, vetëm që në fund t'i analizojmë ato.  

Analiza mund të bëhet me anë të mjeteve statistikore klasike ose nga zbulimi i njohurive 

shpesh sinonim i gërmimit të të dhënave. Të dyja metodat e mësipërme kanë të njëjtin synim 

arritjen e disa rezultateve nga procesi i analizës. Por, statistikat mund të konsiderohen si pjesë e 

procesit të gërmimit të të dhënave, të cilat në të kundërtën mund të përshkruhen si procese shumë 

më komplekse sesa statistikat klasike [64]. Kjo për shkak të faktit se, gërmimi i të dhënave bazohet 

në mjetet e inteligjencës artificiale dhe teorisë së mësimit të makinës (ang. Machine Learning), 

mbi analizën statistikore, e cila ofron më shumë mundësi për teknikat e gërmimit të të dhënave. 

Nga ana tjetër, duke përdorur statistikat klasike, mund të fitohet një njohuri shumë e kufizuar [64] 

dhe ka kufizime të mundshme për sasi të mëdha dhe komplekse të të dhënave. Për më tepër, 

përderisa qasjet statistikore klasike fokusohen kryesisht në verifikimin e hipotezave të deklaruara, 
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metodat e gërmimit të të dhënave kërkojnë përmes shumë hipotezave të mundshme, kryesisht të 

panjohura [65]. 

Përkundrazi, DM, ose siç përmendëm termin zbulimi i njohurive në bazat e të dhënave 

(KDD), përcaktohet si "proces jo i parëndësishëm i identifikimit të modeleve të vlefshme, të reja 

dhe potencialisht të dobishme dhe të kuptueshme në bazat e të dhënave" [66]. DM është një fushë 

mjaft e re në shkenca kompjuterike që ndjek qëllimin e nxjerrjes së njohurive dhe analizimit të të 

dhënave komplekse për të gjetur shoqërimet ekzistuese, për të nxjerrë struktura, modele dhe 

rregulla në bazat e të dhënave të mëdha dhe komplekse [65]. Aktualisht, ekzistojnë një numër 

teknikash të përbashkëta për DM për të analizuar tekste, përmbajtje të uebit, fotografi, video dhe 

të dhëna hapësinore, të cilat në krahasim me teknikat statistikore klasike, shfaqin rezultate shumë 

të mira kur bëhet fjalë për zbulimin dhe analizimin e modeleve dhe koherencave të të dhënave të 

hulumtuara. Një tjetër fushë në të cilën DM që premton të fitojë njohuri me anë të rregullave 

asociative dhe marrëdhënies në mes tyre, është kërkimi mjedisor. Ajo shihet si një fushë hulumtimi 

ndërdisiplinore që është komplekse, e shumëfishtë dhe shumë dinamike.  

Me ndihmën e analizës asociative, mund të parashikohen dhe përcaktohen marrëdhëniet 

ndërmjet objekteve. Pastaj, me ndihmën e treguesve të veçantë, të cilët përfshijnë mbështetjen, 

besimin dhe vlerat e ngritjes, forca e shoqërimeve të identifikuara mund të vlerësohet [65]. Në 

anën tjetër, ka metoda të tjera të ndryshme në mbështetje të DM, të cilat mund të grupohen sipas 

objektivave në mendje. Në përgjithësi, disa nga teknikat e DM përfshijnë detyra që kanë të bëjnë 

me regresionin, grumbullimin, zbulimin e anomalive dhe mësimin e rregullave asociative. Të 

gjitha këto teknika përdoren në fusha dhe skenare të ndryshme, me të dhëna të ruajtura në bazat e 

të dhënave të përbashkëta por gjithashtu të dhënat e prodhuara nga uebi. Prandaj, një tjetër aplikim 

i teknikave të DM mund të konsiderohet si gërmimi i uebit, që merret me të dhënat e marra nga 

serverët në mënyrën se si përdoruesit shfletojnë faqet e internetit [64]. Lidhur me këtë, për t’u 

dhënë kuptim të dhënave të prodhuara në ueb, është shfaqur një tjetër zonë që ndërlidhet me uebin, 

SW. SW, si një gjeneratë e dytë e WWW, është pasuruar me informacione të përpunueshme nga 

makina, të cilat i mbështesin përdoruesit në detyrat e tyre [67]. 

 

 

 



55 

 

2.2.2 Teknikat e gërmimit të rregullave asociative 

 

Gërmimi i rregullave asociative është pjesë e teknikave të DM. Shpesh e njohur edhe si gërmimi i 

bashkësisë së artikujve të shpeshtë (ang. frequent item set), pasi që fillimisht u prezantua për 

analizën e blerjeve në shportën e tregut, rregullat asociative përpunojnë metoda të fuqishme jo 

vetëm për analizën e shportës së tregut, e cila synon gjetjen e rregullsive në artikujt e bashkë 

ndodhur, siç janë produktet e shitura së bashku, ilaçeve të ndryshme etj. Problemi i zbulimit të 

rregullave asociative (ARM) u prezantua për herë të parë në vitin 1993 [68]. 

 

Le të përshkruajmë formalisht ARM [69]: 

 

Le të jetë I = {i1, i2, … ik} bashkësia e elementeve k, të cilat do t’i quajmë artikuj. Në anën tjetër, 

le të jetë D = {t1, t2, … tj} baza e të dhënave të n transaksioneve, ku secili transaksion është 

nenbashkësi e I.  

 

Definicioni 1: Një bashkësi e artikujve paraqet një nënbashkësi të artikujve, që nënkupton 

bashkësinë e artikujve që paraqiten së bashku në një transaksion.  

Forma e rregullës asociative është I → j, ku I paraqet bashkësinë e artikujve dhe j paraqet një 

artikull. Kuptimi i kësaj rregulle asociative është se nëse të gjithë artikujt në I paraqiten në një 

shportë, atëherë edhe j ka shumë mundësi të paraqitet në atë shportë po ashtu. Për këtë arsye, 

rregullat asociative shpesh njihen si rregullat nëse – atëherë. Një rregull kështu paraqet një 

shprehje të formës: 

 

Nëse Kushti; atëherë Rezultati [64] 

 

Pjesa e parë e rregullës njihet si “e para” ose “kushti ndërsa pjesa e dytë njihet si “pasuesja” ose 

“rezultati”. 

Por, në mënyrë që të bëjmë rregullat më të fuqishme, duhet të paraqiten disa masa. Njëra nga to 

është mbështetja për nënbashkësinë e artikujve.  
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Definicioni 2: Mbështetja, S, e një rregulle asociative, e shënuar si sup(X=>Y), definohet si 

përqindja e transaksionit në një bazë të të dhënave D që përmban të dyja, X dhe Y së bashku.  

 

Në mënyrë më pak formale, me mbështetje marrim një indikacion se sa e shpeshtë është paraqitja 

në bazë të të dhënave. Kështu që, nëse kemi një rregull asociative X => Y, atëherë mbështetja e 

rregullës asociative paraqet përqindjen e rreshtave që përmbajnë X Union Y [69]: 

 

Sup(X=>Y) = X U Y 

 

Përveç mbështetjes, në masë tjetër është edhe besueshmëria.  

 

Definicioni 3: Përqindja e transaksioneve në bazën e të dhënave që përmbajnë X Union Y mbi një 

numër të transaksioneve që përmbajnë vetëm X, njihet si besueshmëri e rregullave asociative.  

 

Thënë në një mënyrë tjetër, besueshmëria tregon një indikacion se sa herë rregulla është gjetur si 

e vërtetë ose sa shpesh artikujt në Y paraqiten në transaksionin që përmban X. Matematikisht, 

besueshmëria mund të paraqitet si: 

 

Conf(X=>Y) = (X U Y) / X 

 

Rregullat raportohen si rregulla asociative nëse besueshmëria e tyre arrin ose e tejkalon limitn e 

poshtëm (besueshmërinë minimale, që specifikohet nga shfrytëzuesi). 

 

Një tjetër masë interesante është edhe lift ose faktori i interesit të një rregulle.  

 

Definicioni 4: Lift që shënohet me lift(R), llogaritë raportin në mes të gjasës së rregullës dhe gjasës 

së përbashkët të X dhe Y duke supozuar se ato janë të pavarura, pra: 

 

Lift(A => B) = (A U B) / A B 
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Nëse lift është i barabartë me 1, atëherë A dhe B janë të pavarura. Sa më e lartë vlera e lift, aq më 

e mundshme është se ekzistenca e X dhe Y së bashku në një transaksion nuk paraqet një ndodhi të 

rastësishme, por për shkak të ndonjë lidhjes në mes tyre. 

 

Një masë tjetër është edhe bindja. 

 

Definicioni 5:  Bindja mund të përshkruhet me atë se sa herë kushti paraqitet pa ndonjë rezultat, si 

një transaksion në një bazë të të dhënave.  

 

Conv(A => B) = (1 – Sup(B)) / (1- Conf(X=>Y)) 

 

Detyra themelore e gërmimit të të dhënave asociative është gjetja e të gjitha rregullave 

asociative me mbështetje dhe besim më të madh sesa mbështetja minimale e përcaktuar nga 

përdoruesit dhe vlerat minimale të pragut të besimit [46]. 

Gërmimi i rregullave asociative përbëhet nga dy faza: llogaritja e artikujve të shpeshtë - 

mbështetja minimale, dhe krijimi i rregullave nga bashkësitë e artikujve të shpeshtë - besimi 

minimal. 

 

 

2.2.3 Algoritmet e gërmimit të rregullave asociative 

 

Gërmimi i rregullave asociative bazohet në analizën e shportës së tregut, e cila analizon 

grumbullin e transaksioneve [70]. Në grumbull, ekzistojnë grupe të artikujve, të cilat mund të 

shprehen me X dhe Y. Prandaj, rregulla asociative e shprehur si X => Y, tregon se në bazën e të 

dhënave të transaksionit, një numër i transaksioneve përmbajnë X me një probabilitet të caktuar 

që ato do të përmbajnë edhe Y. 

Në [71], autorët kanë paraqitur dhjetë algoritmet më të përdorura në gërmimin e të dhënave. 

Midis tyre është edhe algoritmi Apriori [72], i cili përdoret për gjetjen e nënbashkësive të shpeshta 

(grupeve të artikujve) nga një grup i transaksioneve dhe pastaj nxjerrin rregullat asociative. Kur 

nuk ka ndonjë nënbashkësi të tillë, algoritmi ndalon. Duhet të theksohet se mund të kufizohet pragu 

mbështetës i algoritmit në mënyrë që të gjenerojë vetëm transaksione që kanë një numër të caktuar 



58 

 

të paraqitjeve. Përveç kësaj, edhe besimi mund të kufizohet nga përdoruesi për të gjetur ato 

transaksione që përmbajnë të dyja elementet e rregullave. Rregullat më të mira janë ato me 

mbështetje dhe besim më të lartë. 

Disa prej elementeve kyçe të Apriorit janë:  

- Bashkësia e artikujve të shpeshtë, që përshkruan të gjitha bashkësitë që përmbajnë 

artikullin me mbështetjen minimale 

- Nënbashkësia e secilës bashkësi të shpeshtë është e shpeshtë 

 

Hapat e algoritmit Apriori, siç paraqitet më poshtë, mund të përshkruhen si: 

  

- Kërkimi në bazën e të dhënave për gjetjen e mbështetjes për secilën nënbashkësi të 

artikujve 1 dhe pastaj krahasimi i mbështetjes me mbështetjen minimale të dhënë 

- Gjenerimi i bashkësisë së kandidatëve për bashkësinë e k artikujve dhe largimi i bashkësisë 

së k artikujve jo të shpeshtë nga kjo bashkësi. 

- Kërkimi në bazën me transaksione për të marrur mbështetjen për bashkësinë e kandidatëve 

me k artikuj dhe krahasimi me mbështetjen minimale të dhënë  

- Nëse nuk ka kandidatë, për secilin prej artikujve të shpeshtë vendose 1, gjenero të gjithë 

nënbashkësitë jo të zbrazëta 1 

- Për secilën nënbashkësi jo të zbrazët të 1, gjenero rregullën nëse besueshmëria e rregullës 

është më e vogël se besueshmëria e dhënë 

- Nëse bashkësia e e kandidatëve nuk është e zbrazët, vazhdo të gjenerosh kandidatë.  

 

Pseudokodi i algoritmit9 paraqitet më poshtë: 

 

Ck: Bashkësia e artikujve kandidatë të madhësisë k 

Fk: Bashkësia e artikujve të shpeshtë me madhësi k 

F1 = {artikujt e shpeshtë }; 

për (i=1; Fi!=Φ;i++) bëje 

Ck+1=kandidatët e gjeneruar nga Fk; 

për secilin transaksion t në bazë të të dhënave bëje 

                                                 
9 E marrur nga http://dwgeek.com/mining-frequent-itemsets-apriori-algorithm.html/ 
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Rrite numrin e të gjithë kandidatëve Ck+1 

Ato që gjenden në t 

Fk+1 = kandidatët në Ck+1 me mbështetje minimale 

Fundi 

Kthe Fk 

  

Një prej arsyeve që Apriori është ende në përdorim sot, është për shkak të zbatimit të lehtë dhe 

mundësisë së përdorimit të vetive të bashkësive të mëdha. 

Një përmirësim nga Apriori është e ashtuquajtura FP-Growth (frequent pattern growth), 

metoda e cila ka sukses në eliminimin e gjenerimit të kandidatëve [73] që përdorej në Apriori. 

Pseudokodi për të paraqitet më poshtë: 

 

F(I) = 0; 

për secilin i element të I që është në D, në mënyrë rritëse bëje 

   F(I) = F[I] U {I U {i}};  

   Di = 0; 

   H = 0; 

   për secilin j element të I në D ashtu që j < I bëje 

    zgjedh j për të cilën mbështetja (I U (i, j)) > = minsup 

    H = H U {j}; 

   Fundi 

 

Ne kemi kryer teste me dy algoritme Apriori dhe FP-Growth mbi të dhënat tona, por kemi marrë 

gjithmonë rezultate të njëjta. Prandaj, vetëm rezultatet e arritura kur kemi aplikuar Apriori 

algoritmin, do të paraqiten në hulumtim. 
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2.3 Algoritmi i gërmimit të rregullave asociative i përdorur me ontologji në lidhje 

me domenet e ndryshme 
 

Para kryerjes së një studimi të literaturës mbi lidhjen midis ontologjive dhe algoritmeve të 

rregullave asociative, ne kemi kryer një kërkim mbi algoritmet më të përdorura të ARM-së dhe 

ndarjen e tyre. Në [75], autorët e përshkruajnë idenë prapa ARM-së dhe pas ndarjes në grupe, 

përmenden algoritmet më të përdorura. Sistematizimi i algoritmeve kryhet nga aftësia e tyre për të 

thelluar hapësirën e kërkimit ose gjerësinë e hapësirës së tyre të kërkimit dhe strategjinë e tyre për 

të përcaktuar vlerat mbështetëse për artikujt. Prandaj, në kërkimin e parë të gjerësisë (BFS), ne 

kemi katër algoritme të përmendura: Apriori - një nga më të përdorurat, Apriori TID - një zgjerim 

i Apriorit, DIC - një variant tjetër i Apriorit dhe algoritmi i ndarjes si përfaqësues i vetëm i BFS 

dhe kryqëzimit. Nga ana tjetër, në kërkim të thellë të parë (DFS), FP-Growth dhe algoritmi Eclat 

janë vendosur [75]. 

Duke marrur si motiv [75], kemi kryer një studim të literaturës që përfshin ontologjitë dhe dy 

përfaqësues të ideve algoritmike më të zakonshme: Apriori - për BFS dhe FP-Growth për DFS. 

Një kërkim i kryer në Google Scholar, duke përfshirë fjalë kyçe: ontologji, Apriori, FP-Growth, 

rregullat asociative dhe SW, rezultoi në punime që kanë të përbashkët fjalë kyçe të përmendura 

më lartë. Pas kësaj, kemi kaluar nëpër punime për të gjetur ato që merren me specifikat tona. Pas 

një përzgjedhje tjetër të bazuar në abstraktin e tyre, arritëm në një numër punimesh, të gatshme 

për t'u shqyrtuar. 

Ne kemi punimet në fushën e përdorimit dhe kemi fituar disa kategori. Disa kategori tjera, për 

shkak të ngjashmërive, përfshihen në një term më të përgjithshëm, për t'i përshkruar ato. Kategoritë 

të cilat i kemi fituar janë: 

 

- Organizimi i të dhënave: që përfshin punimet që lidhen me të dhënat, sinonimet e tyre, 

organizimin e tyre, gjuhësinë dhe të dhënat e lidhura të hapura. 

- Edukimi: që përfshin punimet që kanë të bëjnë me arsimin dhe të mësuarit në internet. 

- Hulumtimi mjedisor: përfshinë punimet që lidhen me mjedisin si cilësia e ujit, gjeo-

lokacionet, menaxhimi i katastrofave etj. 

- Kërkime mjekësore: përfshirë punimet që lidhen me mjekësinë. 

- Sisteme: një ndarje më e përgjithshme, e cila përfshin punimet që lidhen me sistemet e 

ndryshme të ndërtuara ose të projektuara, sistemet sportive, sistemet e rekomanduara, etj. 
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2.3.1 Organizimi i të dhënave 

 

Një karakteristikë interesante e kësaj kategorie të punimeve është se asnjëri prej tyre nuk 

përdorte arsyetim mbi ontologjitë ose të paktën nuk e ka përmendur atë gjatë përshkrimit të tyre. 

Shumica e dokumenteve përdorën algoritmin FP-Growth [76-78] ose kanë krijuar versionin e tyre 

bazuar në FP-Growth [78]. Një tjetër punim [79], ka përdorur versionin e tyre të Apriorit si pjesë 

e fuzzy ARM-së. Në dy punimet [77, 78], ontologjia e DBpedia u përdor për eksperimentet. 

Në [76], bashkë-ndodhja e fjalëve kyçe të shpeshta është zëvendësuar me paraqitjen e nën 

grafëve, e cila është inkorporuar me algoritmin e FP-Growth. Prandaj, duke modifikuar FP-

Growth, ata ishin në gjendje të gjenin nën-grafet e shpeshta, por prapë se prapë brenda hapësirës 

së shtrenjtë kompjuterike. Në [77], duke paraqitur disa konfigurime të gërmimeve tregohet se 

ARM mund të përfitojë nga përdorshmëria e të dhënave RDF. 

Megjithatë, ende ekzistojnë konfigurime të tjera të mundshme që do të përpunohen në të 

ardhmen, si dhe korrelacionet negative dhe rregullat asociative. Në [78], autorët paraqesin një mjet 

për profilizimin e të dhënave në mënyrë që të bëjnë dallimin ndërmjet të dhënave, të cilat ata 

argumentojnë e bën edhe më të vështirë kur merren me të dhënat e RDF. Në mjet, ata kanë 

inkorporuar një motor për rregullat asociative për zbulimin e rregullave asociative pozitive dhe 

negative. Në [79], bazuar në ontologjinë dhe atributet e ngjashme, ata nxjerrin një numër rregullash 

asociative të reduktuara por të rëndësishme. Si edhe punimet tjera në këtë kategori, ata kanë bazuar 

ARM-në e tyre në Apriorit, dhe e kanë modifikuar atë sipas nevojave të tyre.  

 

2.3.2 Edukimi 

 

Në këtë kategori të punimeve, kryesisht përdoret algoritmi Apriori, me raste të modifikimit të 

Apriorit. Vetëm në një rast arsyetimi bëhet përmes ontologjive në mënyrë që të zgjerohet pyetësori 

fillestar [80]. Për më shumë në [80], autorët kanë zhvilluar gërmimin e SW-së për një fushë 

arsimore, duke krijuar një kornizë të internetit në ueb që përdorë gërmimin SW, RDF, Ontologjinë 

dhe teknologjinë XML dhe duke rezultuar në gjetjen e të dhënave semantike të përshtatshme në 

lidhje me studentët, fakultetet dhe kurset për klientët. Autorë të tjerë [81] përdorën teknika të të 

dhënave për gërmimin e të dhënave për të ndihmuar studentët të ishin më të suksesshëm përmes 

agjentit të zhvilluar semantik, gjë që rezultoi në përfundimin e disa rregullave për udhëzimin e 

nxënësit për arritjen e rezultateve të dëshiruara. Disa mangësi dhe zgjidhjet e tyre të mundshme 
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janë paraqitur në [82], ku autorët përmendin si një nga problemet e mundshme gjeneratat e një 

numri të madh të rregullave ose rregullat e kuptueshme dobët. Si një masë e sugjeruar, autorët 

propozojnë ontologji të bazuar në SCORM për ARM në sistemet e menaxhimit të të mësuarit. Në 

[83], autorët propozojnë një kornizë ontologjike për mësimin e personalizuar, në lidhje me teknikat 

e gërmimit. Si një pjesë e mundshme e ardhshme ata sugjerojnë të shtohen rekomandime të reja 

për ontologjinë nga rregullat asociative. 

Në pjesën e edukimit të përfshirjës të SW me teknikat e gërmimit, një gjë që mund të dallohet në 

pothuajse të gjitha punimet është kërkesa e autorëve për të personalizuar mësimin duke 

rekomanduar skenarët më të mirë të mundshëm të përdoruesit. Një tjetër gjë është numri i 

rregullave të paraqitura, të cilat kanë tendencë të jenë të mëdha dhe autorët kërkojnë mënyra të 

mundshme për zvogëlimin e tyre, me ndihmën e SW. 

 

2.3.3 Hulumtimi mbi mjedisin 

 

Një tjetër fushë me një lidhje midis SW dhe ARM, është edhe mjedisi. Nën hulumtimin mjedisor 

ne kemi përfshirë punimet që kanë të bëjnë me bujqësinë, kushtet atmosferike, fatkeqësitë natyrore 

dhe cilësinë e ujit. Në [84] autorët ofrojnë rekomandime bazuar në gërmimin e të dhënat dhe 

shënimeve semantike për fermerët që shërbejnë në rritjen e farërave organike. Sipas autorëve, një 

nga mangësitë e modelit është se varet nga shqyrtimi i përdoruesve për zgjedhjen e një farë 

specifike. Kjo ndihmon sistemin të mësojë më shumë rreth përzgjedhjes së farave dhe mund ta 

rekomandojë më mirë për përdoruesit e tjerë, përndryshe do të ofrojë sugjerime të bazuara në 

përdorimin e një fare. Algoritmi i përdorur për gërmim është Apriori, i njëjtë me të gjitha punimet 

e tjera në kategorinë e hulumtimit mjedisor [84-87]. Në një tjetër punim që ka të bëjë me mjedisin 

[86], autorët përdorin algoritmin e nxjerrjes së gramatikës, bazuar në algoritmin Apriori, për të 

ndërtuar ontologjinë dhe terminologjinë e fatkeqësive natyrore. Korpusi bazohet në tekstet e 

gazetave, duke rezultuar në disa modele kyçe të nxjerra, duke përfshirë një numër foljesh. Një 

tjetër kombinim i ontologjisë dhe ARM, mund të vërehet në punimin [87], ku autorët kanë 

përfshirë një element tjetër për të pasuruar ARM në kontekstin ontologjik. Në fund, pas nxjerrjes 

së një numri rregullash nga ARM në të dhëna në krahasim me ARM-në mbi ontologjinë, autorët 

konkludojnë se me ndihmën e ontologjisë, numri i rregullave është më i madh dhe më i arsyeshëm 

- më shumë njohuri mbi të dhënat. Në [85] autorët kanë paraqitur një kornizë për përpunimin dhe 

gërmimin e të dhënave gjeografike duke përdorur ontologjitë si njohuri paraprake, e cila i referohet 
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kufizimeve gjeografike semantike. Më tej duke përdorur algoritmet e ARM-së, ato ulin numrin e 

rregullave dhe për këtë arsye e bëjnë më të lehtë për përdoruesit të analizojë më pak rregulla.  

 

2.3.4 Hulumtimi mjekësor 

 

Në kategorinë e hulumtimit mjekësor, të gjitha punimet e paraqitura përdorin ontologji mjekësore 

siç janë Ontologjia e Sëmundjeve, ontologjia e Gjeneve ose ontologjia ERP, dhe si një algoritëm 

të ARM-së, algoritmin Apriori. Autorët e [88] përdorin algoritmin ARM mbi transaksionet nga 

njohuritë e nivelit të skemës, të koduara në ontologjinë. Me ndihmën e kontekstit, ata ishin në 

gjendje të bënin dallimin mes grupeve të ndryshme të transaksionit dhe gjithashtu reduktimin e 

hapësirës së kërkimit për vetitë. Autorët e tjerë [89] duke përdorur shënimet ontologjike të GENE 

i kanë analizuar ato me anë të ARM, më saktësisht me algoritmin Apriori. Ideja prapa ishte gjetja 

e dukurive të përbashkëta të shënimeve për përmirësimin e cilësisë së tyre. Gërmimi i të dhënave 

të ontologjisë, pasi që ontologjia është zhvilluar për një masë të veçantë mjekësore, është gjithashtu 

pjesë e hulumtimit në [90]. Pas aplikimit të procesit në disa baza të të dhënave të ERP ontologjisë, 

rezultatet sugjeruan një korrespondencë të mirë midis koncepteve dhe rregullave të gërmuara nga 

njëra anë dhe modeleve dhe rregullave të cilat janë formuluar në mënyrë të pavarur nga ekspertët 

e fushës, nga ana tjetër, me rezultatet e gërmimit të të dhënave duke sugjeruar mënyra se cilat 

rregulla të përcaktuara nga ekspertët mund të zgjidhen për të përmirësuar përfaqësimin ontologjik 

dhe rezultatet e klasifikimit. 

Në të gjitha dokumentet e paraqitura në fushën e kërkimit mjekësor, shohim disa arsyetime të bëra 

përmes ontologjive dhe gjithashtu tendencën për të përsosur rregullat e nxjerra nga procesi i ARM-

së. Më tej, si hapa të ardhshme, të gjitha dokumentet synojnë të përmirësojnë rezultatet e 

eksperimentimit dhe të shtrihen në fusha të ngjashme. 

 

2.3.5 Fushat sistemore 

 

Në grupin e fundit të punimeve, ne kemi vendosur së bashku disa sisteme që kanë të bëjnë me 

njerëzit, vendet dhe rekomandimet që i përfshijnë ato. Autorët e njëjtë në [77] dhe [78] përdorin 

algoritmin FP-Growth dhe DBpedia  për të kryer një analizë të sinonimeve [77] dhe për të shtuar 

fakte të reja në ontologji [78]. Për analizën e sinonimeve, vlerësimi i tyre tregoi se algoritmi 

performon shumë mirë në të dhënat që përmbajnë vetëm subjekte të një fushe, por prodhon më 
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shumë njohuri false pozitive në të dhënat RDF ku subjektet përfaqësojnë entitete të shumë llojeve 

të ndryshme. Sipas autorëve, kjo mund të tejkalohet duke ofruar një ndërfaqe opsionale të zgjerimit 

të predikateve në SPARQL ose në mënyrë alternative për të hequr ose ndryshuar në mënyrë gjysmë 

automatike faktet me predikate të përdorura gabimisht. Për shtimin e fakteve të reja, autorët 

treguan se matrica e rregullave asociative mund të përdoret për të sugjeruar dy predikatet, si dhe 

vlerat e objektit për një përdorues që vendos deklaratat e reja për një entitet. Qasja e tyre nuk varet 

nga burimet e jashtme por është një qasje e drejtuar nga përdoruesit dhe një qasje e bazuar në të 

dhëna për gjenerimin e fakteve të reja. Në [91] autorët kanë përdorur teknika ARM për gërmimin 

e të dhënave ontologjike të shfrytëzuesve. Para së gjithash, ata kanë përdorur një tjetër teknikë për 

gërmimin e të dhënave, grupimin, për krijimin e dy grupeve dhe më pas në ato grupe ata kanë 

përdorur Apriori për gjetjen e modeleve të shpeshta që mund të përdoren për promovim dhe 

marketing të mundshëm. Autorët e [92] me qëllim të pasurimit të ontologjisë në mënyrë 

automatike, përdorën algoritme të ARM-së për të ndërtuar marrëdhënie konceptuale ontologjike. 

Si të dhëna hyrëse ata përdorën punimet e publikuara në sektorin e ndërtimit dhe kanë gjeneruar 

bashkësi të shpeshta të artikujve që janë mapuar në ontologji, por paraprakisht duke reduktuar 

numrin e rregullave. 

Në një tjetër punim [93], autorët kanë paraqitur një sistem rekomandues, on line dhe off line. Të 

dy versionet përdorin modelin e nivelit të lartë dhe rekomandimet e modelit të nivelit të ulët bazuar 

në atë nëse përdoruesi është i ri ose i vjetër ose nëse produktet janë të vjetra ose të reja. Pra, nëse 

kemi një përdorues të ri të regjistruar, atëherë do të kontrollojë automatikisht modelin e nivelit të 

lartë, i cili bazohet në të dhëna ontologjike, për sigurimin e shënimeve, të cilat përpunohen përmes 

algoritmeve të gërmimit të të dhënave. Nga ana tjetër, nëse përdoruesi është shfrytëzues i vjetër, 

atëherë nëse ka njohuri të reja, do të përfundojë nëpërmjet modelit të nivelit të lartë, përndryshe 

do të bazohet vetëm në të dhënat historike. Në [94] autorët propozojnë algoritmin Apriori për 

gërmimin e rregullave asociative nga dokumentet RDF. Ato ilustrojnë potencialin e qasjes duke 

marrë parasysh një shembull, i cili ishte në gjendje të nxjerrë arsyeshmërishtë të vogël të rregullave 

asociative që kapin lidhjet themelore. 

Si shqetësim i përgjithshëm i të gjitha punimeve të paraqitura në ndarjen e sistemeve është 

shkurtimi i numrit të madh të rregullave që rrjedhin nga ontologjitë. Për më tepër, edhe pse ata 

përdorën gërmimin e rregullave asociative për nxjerrjen e rregullave, ato gjithashtu i përdorën ato 

për shkurtimin e numrit të madh të këtyre rregullave. Një hap tjetër i ardhshëm, i cili mund të 
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konsiderohet si një theksim për të gjitha punimet në këtë seksion, është mundësia për të përdorur 

qasjen në fusha të ndryshme. 

Në kapitullin tjetër, ne do të paraqesim një pasqyrë të tezës dhe hulumtimit në përgjithësi, me 

arkitekturën dhe detajet e zbatimit. 
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3. Gërmimi i rregullave asociative mbi ontologjitë e kontekstit  
 

Ky kapitull paraqet një pasqyrë të temës, përderisa fokusohet në arkitekturën hulumtuese dhe 

pastaj në disa detaje implementuese, të përcjellura me rolin e ontologjive në ARM. 

 

3.1 Hyrje 
 

Fillimisht, si rezultat i hulumtimit të gjendjes aktuale të kryer si pjesë e projektit 

InWaterSense, të dhënat e mbledhura nga projekti iu nënshtruan analizave me ARM, me qëllim 

gjetjen e marrëdhënieve interesante mes parametrave. Për më tepër, pasi që projekti ka ofruar 

tashmë një ontologji të modeluar që përshkruan konceptet, parametrat dhe pajisjet fizike, duke 

mbuluar fushën e monitorimit të cilësisë së ujit përmes WSN-ve, ontologjia e fushës është përfshirë 

gjithashtu në pjesën e analizës. Prandaj, para se të fillonte kërkimi aktual, u krye një studim fillestar 

i literaturës mbi prerjen e tre koncepteve që do të përdoreshin në hulumtim: ARM, ontologjitë si 

dhe konteksti si një përbërës i tretë që ndihmon në përshkrimin e koncepteve më të mira të 

ontologjisë. 

Ontologjitë përshkruhen me OWL që ka dy verzione, OWL1 dhe OWL2, verzioni i fundit 

OWL2 i pasuruar me veti për të përshkruar më tej konceptet më të avancuara dhe marrëdhëniet e 

tyre. Kështu, si një arsyetim përfundimtar, duke eksperimentuar në krijimin dhe gjenerimin e 

rregullave të reja asociative me ndihmën e ontologjive, gjegjësisht verzionet e tyre të dy gjuhëve 

të njëpasnjëshme - OWL1 dhe OWL2. 

Në fazën fillestare të hulumtimit, eksperimentet zhvillohen në të dhënat e projektit 

InWaterSense, gjegjësisht në fushën e cilësisë së ujit. Eksperimentet fillestare tashmë ishin 

premtuese, siç do të diskutohet më në detaje në kapitullin 4. Në eksperimentet e mëvonshme, 

ontologjitë më të sofistikuara me vetitë e OWL dhe në fusha të tjera me të dhëna reale, gjithashtu 

janë modeluar dhe ekzaminuar, siç përshkruhet në kapitullin 5. 

Rastet studimore dhe arkitektura konceptuale e hulumtimit parashikohen në seksionin tjetër, 

pasuar nga detajet e zbatimit. 

 

 

 



67 

 

3.2 Arkitektura konceptuale e hulumtimit 
 

Koncepti i hulumtimit është parashikuar në arkitekturën e paraqitur në Figurën 3.1, përderisa 

detajet implementuese e pasojnë atë.  

 

 

 

Figura 3.1 Arkitektura konceptuale e ndërlidhur me ontologji 

 

Shpjegimi më themelor i arkitekturës është si në vijim: 

- Ekzistojnë dy varianta: njëra e cila përshkruan eksperimentin 1, e që merret vetëm me të 

dhëna të papërpunuara dhe tjetra që përshkruan eksperimentin 2, e që merret me të dhëna 

të ontologjive. 

- Si pjesë e eksperimentit 1, fillimisht të dhënat e papërpunuara janë mbledhur, nëpërmes 

sensorëve ose pyetësorëve për mbledhje të informatava. Ato të dhëna të papërpunuara janë 

para procesuar dhe janë përgatitur për analiza të mëtejme. 

- Si pjesë e eksperimentit 2, një ontologji e cila përshkruan të dhënat dhe konceptet është 

modeluar. Ontologjia pastaj është populluar me të dhëna të papërpunuara. Përveç asaj, në 

ontologji janë përdorur veti të ndryshme të OWL, me tendencë që të arrihet më e mira e 

mundshme nga të dhënat. Kjo njëherit edhe paraqet qëllimin kryesor – të mundohemi të 

gjejmë veti të cilat rezultojnë në gjenerimin e rregullave sa më të mira asociative. 

- Pas kësaj, duke përdorur arsyetuesit ne synojmë të përfshijmë të dhënat me vetitë e 

modeluara në ontologjinë. Pastaj, të dhënat nga ontologjia, që përfshijnë të dhëna të 
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papërpunuara, skemën ontologjike dhe të dhënat e nxjerra (nga arsyetimi ontologjik), i 

grumbullojmë në mënyrë që të përdorim algoritme të ARM për analizë, si pjesë e 

eksperimentit 2. 

- Apriori është një nga algoritmet më të përdorura të gërmimit të të dhënave në lidhje me 

ARM dhe të gjitha algoritmet e tjera janë lloje derivative të Apriorit. Kështu që, Apriori 

është përdorur për analiza të ARM. 

- Në fund, rregullat e reja të fituara, u vlerësuan me ndihmën e ekspertëve të fushës ose 

madje duke i krahasuar ato me rregullat e krijuara të të dhënave të papërpunuara. 

- Siç shihet në arkitekturën konceptuale, disa prej rregullave të rezultateve janë pjesë e 

rregullave të të dhënave të papërpunuara ose eksperimentit 1. Këto rregulla të njëjta janë 

gjithashtu pjesë e rregullave të krijuara nga ontologjia, eksperimenti 2, por duke 

përjashtuar disa nga rregullat, për shkak të mospërputhjes së tyre dhe gjenerimin e 

rregullave të reja nga përdorimi i vetive të avancuara.  

 

3.3 Detajet e implementimit 
 

Të dhënat e gjetura për hulumtim fillimisht janë konvertuar në bazën e të dhënave MySQL në 

mënyrë që sa më lehtë të popullohet ontologjia, pasiqë mjeti i përdorur D2RQ, për mapimin e 

bazave të të dhënave në ontologji, përdorte MySQL si një bazë të dhënash. Pastaj, ontologjia ishte 

e populluar me grupin e të dhënave. I gjithë procesi është paraqitur në Figurën 3.2. Duhet të 

theksohet, që gjatë hulumtimit, u zhvillua edhe puna në krijimin e një vegle të veçantë, të quajtur 

RDF Mapper, për t'u përdorur për të populluar ontologjinë. Vegla përmendet shkurt në kapitullin 

7 të temës.  

 

 

Figura 3.2 Detajet implementuese të ndonjë skenari  
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Ontologjia u krijua me Protégé10 dhe atë në verzione të ndryshme të saj varësisht nga faza e 

hulumtimit. Në fazën e fundit të hulumtimit, ne kemi përdorur Protégé 5.0 pasi kemi përdorur 

vetitë e OWL2. Për çdo veti të OWL1 dhe OWL2, ne e kemi modeluar atë në ontologjinë dhe kemi 

nxjerrë skemën, të dhënat dhe konkluzionet e krijuara nga arsyetimi. Të dhënat e nxjerra ishin në 

formatin JSON, i cili më pas duhej të përkthehej në format CSV ose ARFF në mënyrë që të 

përdorej algoritmi Apriori. Procesi i përkthimit është bërë përmes skripteve të ndryshme ose edhe 

me ndihmën e një vegle në internet - varësisht nga madhësia e të dhënave të nxjerra. 

Algoritmi u gjet i gatshëm në formën e softuerit WEKA ose softuerit SMPF, të dyja të 

përdorshme pa pagesë. Paracaktimet e algoritmit përfshinin mbështetjen minimale dhe 

konfidencën dhe për të gjetur vlerat më të përshtatshme, algoritmi u testua disa herë me vlera të 

ndryshme. 

Në fund, rregullat e fituara u ruajtën në formatin .xls të Excel-it në mënyrë që t'i manipulonin 

më lehtë për prezantim.  

 

 

3.4 Roli i ontologjive në gërmimin e rregullave asociative  
 

Çështja kryesore në fazën e parë të hulumtimit tonë ishte nëse ontologjitë ndihmojnë ARM-në. 

Nga studimi i literaturës, i paraqitur në kapitullin 6, kemi gjetur se pjesa më e madhe e hulumtimit 

të gjendjes ekzistuese është e orientuar drejt ndihmës së ARM-së me konceptet ontologjike. 

Sidoqoftë, jo të gjitha vetitë e ontologjive janë shpjeguar. Kështu, në studimin tonë eksplorohen 

vetitë e avancuara të ontologjive që ndihmojnë në pasurimin e ARM-së, siç paraqiten në kapitullin 

4 dhe kapitullin 5. Meqenëse ekzistojnë dy verzione të OWL, është eksperimentuar me të dyja 

veçoritë e verzioneve individualisht, por gjithashtu me kontekstin e modeluar në ontologji. Kjo 

dukej më e mundshme pasi që duke lidhur më shumë veti dhe duke i përdorur ato së bashku, 

procesi do të bëhej shumë më i shtrenjtë dhe ndoshta jo edhe i mundshëm për eksperimentim. 

Në kapitullin e ardhshëm, secili prej rasteve studimore paraqitet, sipas zbatimit të tyre në kohë dhe 

duke shtuar në kompleksitet.  

 

 

 

                                                 
10 https://protege.stanford.edu/ 
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4. Përmirësimi i rregullave asociative përmes kontekstit të modeluar 

në ontologji 
 

Në këtë kapitull, do të paraqiten marrëdhëniet midis kontekstit dhe ontologjive, modelimit të tyre 

dhe rregullave asociative të gjeneruara. Fillimisht do të prezantohen marrëdhëniet në fushën e 

cilësisë së ujit, ndërsa në pjesën e dytë të kapitullit do të prezantohen marrëdhëniet midis 

ontologjive kontekstuale me koncepte të personit, pajisjeve dhe aktiviteteve. 

 

4.1 Konteksti dhe ontologjitë - studimi i rastit të monitorimit të cilësisë së ujit  
 

Në epokën e IoT, WSN luajnë një rol të madh, për shkak të përballueshmërisë së tyre. Problemi, 

megjithatë, del në mbledhjen, shkëmbimin dhe analizën e të dhënave të prodhuara. Këto të dhëna, 

të referuara fillimisht si të papërpunuara, grumbullohen direkt nga burimi dhe ruhen në baza të të 

dhënave, për trajtim të mëtejshëm. Megjithatë, kjo dërgon në probleme me të cilat ballafaqohemi 

zakonisht, si psh me të dhënat e papërpunuara në lidhje me cilësinë e të dhënave, heterogjenitetin 

dhe hapësirën e nevojshme për ruajtjen e tyre.Megjithatë, këto probleme janë zbutur duke përdorur 

skenarë të ndryshëm, për të minimizuar efektin e sfidave të fituara. Por, disa sfida të reja kanë dalë 

përpara disa viteve të fundit. Një prej tyre është edhe integrimi semantik i të dhënave. Kuptimi i 

një koncepti dhe përshkrimi i tyre është baza e studimit semantik. Kjo sfidë mund të zgjidhet duke 

përdorur ontologjitë për përshkrimin e koncepteve dhe marrëdhënieve të tyre [40]. Për më tepër, 

marrëdhëniet e reja mund të nxirren nga përfaqësimi ontologjik i koncepteve fillestare, duke 

përmirësuar jo vetëm cilësinë e të dhënave, por duke kontrolluar gjithashtu mospërputhjet e 

mundshme që ndodhin gjatë integrimit të të dhënave.Së fundmi, të dhënat duhet të analizohen në 

mënyrë që të zbulohen informacione të dobishme, gjë që është edhe arsyeja përse këto të dhëna 

fillimisht janë mbledhur dhe përpunuar. Analiza mund të jetë përshkruese, duke përdorur të dhëna 

për të përmbledhur komponentët e rëndësishëm dhe parashikues, duke përdorur të dhëna për të 

parashikuar marrëdhënie të mëtejshme dhe për të zbuluar njohuri të reja. Zbulimi i njohurive në 

bazat e të dhënave (KDD) është fusha që ka të bëjë me zhvillimin e teknikave dhe metodave për 

të kuptuar të dhënat [95]. Një nga fazat e procesit është nxjerrja e të dhënave, e cila përveç detyrave 

të ndryshme përfshin edhe gërmimin e rregullave asociative. Gërmimi i rregullave asociative 

përfaqëson një metodë të fuqishme për zbulimin e marrëdhënieve ndërmjet të dhënave [68]. Duke 
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e përdorur atë së bashku me ontologjinë, ne konsiderojmë se mund të nxirren marrëdhënie të 

mëtejshme interesante. 

Marrëdhëniet e nxjerra, mund të ndryshojnë nga një situatë në tjetrën. Për më tepër, për t'i kuptuar 

ato plotësisht, duhet të njihen rrethanat që krijojnë atë situatë. Kjo përfaqëson kontekstin mbi të 

cilin formohen rregullat. Në [25], autorët kanë treguar se kontektsi mund të sigurojë saktësinë dhe 

efikasitetin në rezultatet e nxjerrjes së të dhënave të përdorura në aplikimet mjekësore.  

Në rastin tonë, ne tentojmë të përdorim ARM-të me ontologjitë e kontekstit në monitorimin e 

cilësisë së ujërave sipërfaqësore. Monitorimi kryhet përmes pajisjeve mobile të ndjeshme, të cilat 

matin disa parametra dhe i përcjellin ato në një bazë. Ky komponent është pjesë e një sistemi më 

të madh, i cili përfshin edhe stacione statike të monitorimit, për monitorimin e cilësisë së ujit. Një 

aplikim i tillë mund të zgjatet më tej për përdorim në fusha të tjera.   

  

 

4.1.1 Sfondi dhe hipotezat 

 

Interneti i gjërave mbështetet në sensorë për të monitoruar mjedisin. Sensorët prodhojnë të dhëna 

që duhet të përpunohen dhe analizohen më tej në mënyrë që të konkludojnë në njohuri të reja. 

Njohuritë e reja duhet të na ndihmojnë në diferencimin në mes të një procesi të zakonshëm ose të 

pazakontë që ndodh në mjedis. Kjo mund të përdoret për t'iu përgjigjur mjedisit me aktuatorë të 

mundshëm. 

 

4.1.1.1 Përcaktimi i problemit - studimi i rastit të cilësisë së ujit 

 

Le të shqyrtojmë një shembull ku sensorët përdoren për të matur vlerat e parametrave të cilësisë 

së ujit në një lumë. Matjet kryhen për disa parametra të tillë si pH, temperatura e ujit, oksigjeni i 

tretur dhe përçueshmëria. Në [96], dihet se gjatë natës vlerat e oksigjenit të tretur do të bien 

ndjeshëm, kryesisht për shkak të procesit të fotosintezës që ndodh vetëm gjatë ditës. Një tjetër 

parametër që lidhet me atë është temperatura, e cila gjatë natës është më e ulët për shkak të privimit 

të diellit. Në lidhje me të dy parametrat, një turbullirë e ngritur mund të rrisë temperaturën e ujit 

dhe të ulë oksigjenin e tretur (DO), duke imituar procesin e fotosintezës si një proces i rregullt që 

mund të ndodhë gjatë natës. Për më tepër, siç paraqitet në [97], një ndryshim i drejtpërdrejtë 

ekziston si një korrelacion midis pH dhe temperaturës. Prandaj, hipotetikisht, nëse oksigjeni i tretur 
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bie ndjeshëm dhe temperatura është më e ulët, duke rezultuar në pH më të ulët, mund ta vëzhgojmë 

këtë si një proces të rregullt nëse ndodh gjatë natës. Por, nëse ndodh po i njëjti proces gjatë ditës, 

mund ta trajtojmë atë si diçka jashtë të zakonshmes, si një ndotje e vazhdueshme. Prandaj, varet 

nëse është ditë ose natë, në mënyrë që të bëjmë dallimin thelbësor të procesit. 

 

4.1.1.2 Projekti InWaterSense 

 

Projekti InWaterSense [23], që kontribuon me një rrjet sensor pa tela të vendosur në lumin Sitnica, 

ka një komponentë statike të përbërë nga disa sensorë, me qëllim matjen e parametrave të cilësisë 

së ujit. Përveç pjesës statike, sistemi i shpërndarë përbëhet edhe nga një komponent i lëvizshëm, 

me qëllim të zbulimit të vendeve të tjera të mundshme të ujit të ndotur për vendosjen e sistemit 

statik në të ardhmen. Komponenti i lëvizshëm mat 4 parametra: pH, temperaturën, oksigjenin e 

tretur dhe përçueshmërinë. Duke përdorur një platformë me valë me kod të hapur, me sensorë të 

bashkangjitur në të, të dhënat e matjes, këtu e pas të quajtura si të dhëna të papërpunuara, 

dërgoheshin në kohë reale në një server të veçantë të largët për ruajtje në një bazë të dhënash, me 

kohën e dërgimit të të dhënave të bashkangjitur. 

Pas disa matjeve, të dhënat u analizuan manualisht, ku u vunë re disa anomali, të cilat mbështesnin 

nevojën për të dhëna të simuluara. Për shembull, në disa raste, temperatura ishte matur nën 0 gradë 

celcius ose në disa raste vlera e pH ishin -1. Pas matjeve të konsiderueshme, u konkludua se këto 

të dhëna më të ulëta mund të kenë qenë rezultat i disa kushteve: 

- sensorët kanë filluar matjet para se të hyjnë në ujë: kjo për faktin se të gjitha matjet jane bëre 

nga ura (sensorët ulen në ujë) për shkak të qasjes së pamundur në vendet specifike nga lumi 

i afërt. 

- sensorët nuk ishin të kalibruar: një kalibrim periodik i sensorëve është i domosdoshëm, ose 

- dëmtimi i sensorëve: të paktën në një rast sensori ishte dëmtuar për arsye të ujërave të 

shpejta. 

Një faktor tjetër mbizotërues që përcaktoi përdorimin e të dhënave të simuluara ishte sasia e të 

dhënave të ruajtura, më pak se 1000 regjistrime. Prandaj, me një gjenerator të krijuar si pjesë e 

portalit të internetit të projektit [98], të dhënat u simuluan në sasi të mëdha. Përveç kësaj, 

gjeneratori është përdorur me kujdes në mënyrë që të kontrollojë vlerat e të dhënave, në mënyrë 

që të mbështesin pretendimet e ekspertëve të ujit për korrelacionin e tyre. Për më tepër, duke 

mbështetur hipotezën tonë fillestare, që për shkak të fotosintezës gjatë natës vlera e DO do të jetë 
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më e ulët, ne kemi krijuar një pengesë në gjenerimin e DO për të qenë më e ulët ose e barabartë 

me DO gjatë orëve të ditës. Nëse ka një rënie të shpejtë të DO gjatë ditës, atëherë arsyeja duhet të 

kontrollohet me turbullira ose ndotje direkte, sipas ekspertëve. Duke përdorur gjeneratorin e të 

dhënave, u gjeneruan më shumë se 100.000 të dhëna, të përbërë nga vlera kohore dhe vlera te 

sensorëve. 

Pas gjenerimit të të dhënave dhe para fillimit të procesimit të vlerësimit të të dhënave, u përfundua 

procesi i përpunimit të të dhënave. Hapi i parë i para-përpunimit, ndarja e afatit kohor në disa 

pjesë, duke përfshirë: vitin, muajin, datën, orën dhe minutën për qëllimet e gjetjes së intervalit 

ditor ose të natës. Për qëllime eksperimentale, dita u përshkrua nga ora 6 në mëngjes deri ne oren 

18 në mbrëmje dhe të kundërtën, nata u përshkrua nga ora 18 në mbrëmje deri në oren 6 në 

mëngjes. Pas kësaj, të dhënat u diskretizuan ose u ndanë në disa pjesë, secila duke ruajtur të dhënat 

me karakteristika të ngjashme. Një numër i tre pjesëve u percaktua që të mbante parametrat: një 

pjesë që mban parametra me vlera më të ulëta, ato me vlera të mesme dhe së fundmi ato me vlera 

më të larta. Procesi automatik i ndarjes së pjesëve u krye me ndihmën e një vegle mbështetëse - 

WEKA [99]. Pas kësaj, ne kemi hequr disa të dhëna që janë parë të panevojshme si viti, dita, 

minutat, pasi ato ishin pothuajse të njëjtat të përsëritura dhe prandaj nuk ishin të rëndësishme për 

procesin. Në fund, një grup përfundimtar i të dhënave është marrur për përpunimin dhe analizimin 

e mëtejshëm. 

Para-përpunim i ngjashëm i te dhenave është kryer edhe mbi ontologjinë, ku përveç kësaj, në fillim 

të procesit është kryer edhe një pastrim dhe përpunim i të dhënave. Kjo nënkupton heqjen e disa 

prej marrëdhënieve midis koncepteve ontologjike dhe përshkrimeve të koncepteve, për shkak të 

qëllimit të eksperimentit thjesht mbi të dhënat. Në mënyrë afirmative, procesi i popullimit te 

ontologjisë u krye paraprakisht, një proces që do të përshkruhet në seksionin e ardhshëm. 

Grupi përfundimtar i fituar, të dyja të dhënat dhe të dhënat ontologjike, ishte gati për 

eksperimentimin me gërmim të të dhënave. Teknikat e gërmimit të të dhënave që janë përdorur 

gjerësisht për të gjetur modelet e germimit te të dhënave janë Apriori dhe FP-Growth. Gërmimi i 

rregullave asociative mund të kthejnë si rezultat marrëdhënie interesante mes vlerave, në rastin 

tonë vlerat e marra përmes matjes së cilësisë së ujit të kryera nga sensorë, duke identifikuar kështu 

rregulla të reja që përshkruajnë korrelacion midis të dhënave dhe kanë një përqindje të caktuar të 

besimit [70]. Apriori është përdorur në bazat e të dhënave që përmbajnë transaksione, në mënyrë 

që të gjejmë korrelacione midis artikujve në një transaksion të tillë. Vlerat e fituara nga matjet e 
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cilësisë së ujit përmes sensorëve, mund të shihen si transaksione të tilla. Një transaksion përbëhet 

nga vlerat e kohës dhe vlerat e parametrave. Kështu, duke përdorur ARM-në, mund të eksplorohen 

korrelacione midis vlerave. Kjo do të rezultojë në gjenerimin e rregullave të reja ndërmjet vlerave 

të fituara nga sensorët. Rregullat e tilla do të paraqisnin një dështim të mundshëm në sistem ose 

një situatë të mundshme të rrezikshme, sa i përket monitorimit të cilësisë së ujit dhe ndotjes. Përveç 

kësaj, duke mbështetur supozimin tonë fillestar, mund të thuhet se duke përdorur ontologji, ne 

mund të nxjerrim edhe më shumë rregulla, të cilat do të rezultonin në zbulimin e njohurive të reja. 

Inputi nga ontologjitë do të ishte në kontekstin e ofruar dhe për këtë arsye do të përmirësonte bazën 

e njohurive. 

Prandaj, në këtë rast studimi qëllimi është që duke përdorur të dhëna të simuluara, që 

imitojnë rritjen ose zvogëlimin e vlerave specifike të sensorëve gjatë natës, në lidhje me gërmimin 

e rregullave asociative dhe ontologjisë, që të mund të nxjerrin rregulla të reja. Për të arritur këtë, 

ontologjia duhet të krijohet dhe të popullohet me të dhënat e gjeneruara, para se të sigurojë 

kontekstin e nevojshëm për nxjerrjen e njohurive të reja. 

  

 

4.1.2 Ontologjia kontekstuale 

 

Për të përcaktuar formalisht entitetet e sistemit të sensorëve të monitorimit të cilësisë së ujit, 

paraqitet një ontologji e lehtë. Ontologjia është e populluar me të dhënat e gjeneruara të sensorëve. 

Siç dihet nga literatura [40], ontologjia përshkruan agjentët e përgjithshëm të përfshirë në sistem 

dhe marrëdhëniet e tyre. Përveç tyre, domethënë, përbërësi i ndjeshmërisë mobile dhe të dhënat e 

cilësisë së ujit që gjeneron përmes matjeve, konteksti mbulohet edhe nga ontologjia jonë e sapo 

futur. Kjo e motivuar në domenin tonë të shembujve nga faktet e njohura, p.sh., që për shkak të 

fotosintezës gjatë natës, disa parametra të cilësisë së ujit të vëzhguar marrin vlera të ndryshme kur 

krahasohen me vlerat e tyre gjatë ditës. Kështu, konteksti ditë / natë mundëson modelimin e këtyre 

sjelljeve të kontekstit të fushave specifike dhe implikimet e tyre, siç do të bëhen të qarta në 

shembujt në vijim. Figura 4.1 përshkruan emrin e ontologjisë së propozuar mobile të ndjeshme 

ndaj kontekstit e të quajtur LMINWS11.  

                                                 
11 http://inwatersense.uni-pr.edu/ontologies/LMINWS.owl 
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Përderisa autorët [97] kanë modeluar ontologjinë (InWaterSense) e cila përmban një rrjet 

sensor arbitrar pa tela për monitorimin e cilësisë së ujit, kjo ontologji e lehtë synon të mbulojë 

modelimin e një sensori më të pasur në kontekst, por të thjeshtë, portativ dhe të lëvizshëm të një 

rrjeti pa tela sensorësh. Klasat e ontologjisë tonë të lehtë përshkruhen në ngjyrë gri, në figurën 4.1, 

ndërsa ato në të bardhë përfaqësojnë importe nga ontologji të tjera. Ontologjia e kohës, klasa e 

datës DateTimeDescription është zgjeruar me shtimin e dy nënklasave të reja në mënyrë që të 

përfaqësojnë kontekstin e ditës dhe të natës. Nënklasa e DayDescription shpreh kohën ndërmjet 

orës 6 të mëngjesit dhe orës 18:00. Pjesa tjetër e kohës, nga ora 18 deri në orën 6 të mëngjesit, 

është modeluar si NightDescription. Një tjetër klasë kryesore shtesë në ontologjinë tonë është 

pajisja mobile, që përfaqëson vetëm pjesën lëvizëse të sistemit të WSN për monitorimin e cilësisë 

së ujit, dhe e specializon si të tillë InWaterSense ontologjinë e prezantuar në [97]. Një koncept i 

rëndësishëm i prezantuar, i cili synon të shërbejë për punën e ardhshme, është klasa e Aktivitetit 

me dy nënklasat e saj CalibrationActivity dhe MeassuringActivity. Kjo ndihmon në zbatimin e 

kontekstit kur lidhet me përdoruesin që kryen aktivitetin: një Inxhinier ose një Teknik. Të dy 

konceptet e mëvonshme futen në ontologji si dhe i përkasin personit të klasës së ontologjisë 

FOAF12, me qëllim që të përcaktohet se nga kush është saktësisht aktiviteti i dhënë dhe nëse të 

dhënat mund të jenë të besueshme apo jo. Një tjetër koncept i përdorur është Vendi, me dy nënklasë 

të tjerë të futur InDoor dhe OutDoor. 

 

Figura 4.1 Ontologjia e lehtë mobile (LMINWS) 

                                                 
12 http://xmlns.com/foaf/spec/ 
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4.1.2.1 Popullimi i ontologjisë 

 

Kur njëherë sensorët të gjenerojnë të dhënat, ontologjia e modeluar popullohet menjëherë. Pasiqë, 

vegla e përdorur [100] për popullimin e ontologjisë përmes mapimit, ku kërkohet formati i veçantë 

i paraqitjes së të dhënave, andaj para se ta popullonim atë, ne kemi konvertuar të dhënat në 

formatin e kërkuar të veçantë. Pastaj një dokument i mapimit, i paraqitur pjesërisht në Figurën 4.2, 

u krijua në mënyrë që të konvertojë të dhënat e bazës së të dhënave në një format RDF / XML. Më 

pas të dhënat u shtuan në ontologjinë ekzistuese si një bazë e të dhënave. 

Gjatë procesit të konvertimit u hasën disa çështje specifike, të cilat kishin nevojë për ndërhyrje 

manuale, veçanërisht kur merreshin me prefikset e ontologjive. 

  

 

 

Figura 4.2 Mapimi i pjesërishëm i të dhënave 

 

4.1.2.2. Nxjerrja e kontekstit 

 

Pasi që ontologjia është e populluar me të dhëna, atëherë me anë të një arsyetuesi ontologjik, të 

dhënat e reja të varura nga konteksti mund të nxirren nga të dhënat ekzistuese të ontologjisë. Le të 
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shqyrtojmë përsëri shembullin e kontekstit ditor të ditës / natës, në klasën DateTimeDescription 

në ontologji (shih figurën 4.1), ku prezantohen dy nënklasë: DayDescription dhe NightDescription. 

Fillimisht, të dhënat e datës dhe të kohës janë caktuar për rastet e DateTimeDescription. Pas 

aplikimit të kufizimit të orës, këto raste nxirren si shembuj të nënklasës DayDescription ose të 

nënklasës NightDescription. 

Kushtëzimi në DayDescription, nënklasë e DateTimeDescription, duke përdorur vetinë e të 

dhënave në vetinë orë, paraqitet si më poshtë: 

 

hour some xsd:int[>= "6"^^xsd:int , <= "17"^^xsd:int] 

 

Ajo nxjerrë vetëm instancat e DateTimeDescription të cilat i përkasin përshkrimit të ditës, që 

nënkupton vetëm matjet të cilat kanë ndodhur gjatë orëve të ditës. 

Një kushtëzim i ngjajshëm përcaktohet edhe për NightDescription, duke vendosur thjeshtë vlerën 

mohuese mbi instancat e DayDescription si në vijim: 

 

not (hour only xsd:int[>= "6"^^xsd:int , <= "17"^^xsd:int]) 

 

Në fund, u përcaktuan treshet e ontologjisë së lehtë, duke përshkruar konceptet ontologjike dhe 

marrëdhëniet e tyre. Një pjesë prej këtyre tresheve mund të shihet në Figurën 4.3, ku koncepte të 

tilla si p.sh. MobileComponent mund të shihet duke qëndruar në lidhje me NightDescription dhe 

vlerave përkatëse të sensorëve të matjes së cilësisë së ujit.  

 

Tabela 4.1 Pjesë e tresheve të gjeneruara nga ontologjia 
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4.1.3 Gërmimi i rregullave asociative me anë të ontologjisë së kontekstit 

 

Në rrjetin tonë të shpërndarjes pa tela për monitorimin e cilësisë së ujit, sensorët e saj statikë dhe 

ata mobil gjenerojnë të dhëna, të cilat pastaj dërgohen në një server të largët, siç paraqitet në 

Figurën 4.3. Këto transaksione përfshijnë vlerat e matjeve të sensorëve në parametrat e cilësisë së 

ujit dhe afatin kohor kur ka ndodhur matja. Në Seksionin paraprak u shpjegua pjesa kontekstuale 

e arkitekturës ontologjike, e paraprirë nga përshkrimi i problemit në Seksionin 3. Nga ontologjia, 

të dhënat u transformuan në formatin JSON. Kjo për shkak se formati i kërkuar për veglën e 

përdorur - WEKA [99] ishte CSV ose Arff. Pas asaj, në të dhëna të procesuara janë përdorur 

algoritme të cilat kanë rezultuat në nxjerrjen e njohurive të reja. 

 

 

Figura 4.3 Arkitektura e sistemit 

 

Përgatitja e të dhënave. Të dhënat e matjes së sensorëve janë përpunuar paraprakisht për procesin 

e gërmimit duke përdorur disa metoda të mbikëqyrura, të tilla si normalizimi dhe diskretizimi i të 

dhënave. Përveç kësaj, meqenëse na duhet të dimë kohën e matur të të dhënave, atë e kemi ndarë 

në pjesë më të vogla. Një nga ato pjesë më të vogla është ora kur ka ndodhur matja, e cila në të 

vërtetë siguron kontekstin nëse matja ka ndodhur gjatë ditës apo natës. Kjo mund të ndihmojë për 

të kuptuar se cilat rregulla të krijuara nga shoqërimi janë të zakonshme. Për më tepër, për të gjetur 

rregulla të rëndësishme, të dhënat fillimisht janë diskretizuar - një filtër që lejon shpërndarjen e të 

dhënave në pjesë të ndara. Siç është përmendur më parë, ne kemi shpërndarë të dhënat tona në 3 
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pjesë proporcionale në varësi të vlerave, me ndihmën e veglës WEKA. Për shembull, temperatura 

është ndarë në temperaturën e ultë, të mesme dhe atë të lartë. 

Shembulli i ekzekutuar. Arkitektura e paraqitur në Figurën 4.3, përshkruan shembullin 

ekzekutues të sistemit në monitorimin e cilësisë së ujit. Ai shpjegon procesin dhe zgjidhjen sipas 

qasjes sonë të një problemi të caktuar të një fushë veprimi. 

Rezultatet e përdorimit të algoritmit Apriori mbi të dhënat e sensorëve të pasuruara me ontologjinë 

e kontekstit të LMINWS janë paraqitur në Tabelën 4.2. 

 

Tabela 4.2 Rezultatet e gërmimit të rregullave asociative mbi të dhënat e sensorëve me 

ontologjinë e kontekstit LMINWS 

Duke vërejtur Tabelën 4.2, mund të shihet se ekziston një lidhje në mes të temperaturës dhe 

kontekstit ditë ose natë. Rregulla asociative te e cila gjatë natës, temperatura është më e ulët, ka 

një mbështetje më të madhe dhe një besueshmëri më të madhe. Për më shumë, ekzistojnë rregulla 

të ngjajshme, përveç tjerash të lidhura me oksigjenin e tretur, e i cili ka vlera më të vogla gjatë 

natës poashtu. 

Ne konsiderojmë se qasja jonë e ndihmës për lidhjen e gërmimit të rregullave asociative me 

ontologjitë e kontekstit është më e suksesshme në sigurimin e njohurive të nxjerrura sesa qasjet 

ekzistuese në literaturë që shpallin përdorimin e gërmimit të rregullave asociative mbi thjeshtë të 

dhënat e papërpunuara [77] [101]. Që të mbështesim këtë konkludim, kemi bërë eksperimente jo 
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vetëm në të dhënat e papërpunuara, dmth pa ontologjinë e kontekstit dhe i kemi krahasuar rezultatet 

me shembullin paraprak.   

Andaj, algoritmi Apriori i përdorur mbi të dhënat e papërpunuara është aplikuar që të gjenden të 

gjitha rregullat e mundshme. Rregullat janë paraqitur në Tabelën 4.3. 

 

Tabela 4.3 Apriori mbi të dhënat e papërpunuara 

Në shikim të parë, vërejmë se ekzistojnë një sërë rregullash të nxjerra nga Apriori për të njëjtin 

shembull të ekzekutuar në të dy rastet, me dhe pa ontologjinë kontekstuale. Siç është kërkuar, 

vetëm rregullat që kanë mbështetjen më shumë se 30% janë dhënë në grupin e rezultateve. Ky 

ishte kushti i njëjtë që ne kemi vënë për të dy rastet eksperimentale. Ne vërejmë se në të dyja rastet, 

rregullat e fituara që lidhen me parametrat siç janë përçueshmëria dhe pH, kanë besueshmëri të 

lartë. Por, në eksperiment me ontologjinë e kontekstit të LMINWS, ne kemi nxjerrë rregulla të reja 

që nuk rrjedhin kur e ekzekutojmë eksperimentin e njëjtë, por pa ontologji kontekstuale p.sh. 

rregullat që përfshijnë kontekstin. Prandaj, konteksti i modeluar përmes ontologjisë dhe që merret 

parasysh gjatë gërmimit, dukshëm e paraqet dallimin. Prandaj, siç pritet në fillim të ekzekutimit të 

shembullit, ne kemi marrë rezultate që lidhen me parametra të caktuar me kontekstin, domethënë, 

kontekstin e ditës apo të natës. Kjo mund të ndihmojë ekspertët në përfundimin se disa marrëdhënie 

të përcaktuara janë të sigurta ose ndodhin si rezultat i procesit natyror, siç është fotosinteza. Kjo 

përveç, rregullave tjera të fituara në numër më të vogël, të cilat zbatohen mbi të dhënat e 

papërpunuara, të cilat përshkruajnë më tepër ndihmën në nxjerrjen e marrëdhënieve ndërmjet 

parametrave dhe që nuk kanë të bëjnë me kontekstin. 
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Për të përmbledhur rezultatet e paraqitura nga ky studim i rastit, duhet të theksojmë edhe njëherë 

se ne kemi përdorur një qasje të përdorimit të ARM-ve mbi komponentën mobile të të dhënave të 

WSN, me ontologji të vetëdijshme për kontekstin. Duke përdorur teknikat e ARM, provohet se 

rezultatet e arritura janë më të pasura, krahasuar me rezultatet e arritura kur teknikat ARM përdoren 

mbi të dhënat e papërpunuara dhe pa ontologji kontekstuale. Një numër në rritje i rregullave janë 

marrë, në rastin e ARM-së me ontologjinë e kontekstit, domethënë me ontologjinë kontekstuale 

LMINWS të domenit tonë të shembullit. Kjo u vërtetua nga eksperimenti i njëjtë i kryer, por mbi 

të dhënat e papërpunuara. Duhet të theksohet se ne nuk kemi qenë në gjendje të gjejmë një qasje 

specifike të ngjashme me qasjen tonë në gjetjen e rregullave që lidhen me kontekstin me anë të një 

ontologjie të vetëdijshme për kontekstin. Për më tepër, sipas njohurive tona më të mira nuk ka 

ndonjë studim të tillë në fushën e monitorimit të cilësisë së ujit dhe me sensorë pa tela dhe mobil. 

Duke përdorur të njëjtën qasje, ne synojmë të zgjerojmë eksperimentet në pajisjet, personat dhe 

aktivitetet e ndërlidhura, siç paraqitet në seksionin tjetër. 

  

 

4.2 Ontologjitë e kontekstit – rasti i studimit të pajisjeve, personit dhe aktiviteteve 
 

Paradigma e internetit të gjërave (IoT) është prezente rreth dy dekadave por kuptimi i saj ka kaluar 

nëpër ndryshime të konsiderueshme. Fillimisht, termi është menduar si një mënyrë për të lidhur 

zinxhirin e furnizimit me anë të identifikimit me radio frekuenca (RFID) [102]. Në ditët e sotme, 

vizioni i IoT është lidhja në internet jo vetëm me anë të kompjuterëve, tabletave apo telefonave të 

mencur, por edhe me anë të objekteve dhe pajisjeve të tjera fizike që na rrethojnë, të tilla si sensorë, 

aktivizues, etj. - të cilët përmes identifikuesve unikë janë në gjendje të ndërveprojnë me njëri-

tjetrin për të arritur qëllimet e përbashkëta në jetën e përditshme, si në monitorimin e mjedisit, e-

shëndetësinë, automatizimin e shtëpive, ose në automatizimin dhe prodhimin industrial, vetëm për 

të përmendur disa [103] [104]. 

Kjo do të krijonte një trekëndësh pajisje - person - aktivitet me marrëdhënie të ndërthurura mes 

njerëzve dhe pajisjeve. Duhet të hulumtohet më tej në mënyrë që të nxjerrim në pah njohuri të 

rëndësishme siç janë aktivitetet e njerëzve por edhe të pajisjeve të tyre. Të gjitha këto kanë nevojë 

për interpretimin e kuptimit, e cila mund të merret nga semantika. Prandaj, është e nevojshme 

përdorimi i ontologjive për të përshkruar konceptualizimin e ndonjë fushe të caktuar. Disa studiues 
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argumentojnë se rrjetet e sensorëve janë komponentët më thelbësorë të IoT, ku shumica e 

sensorëve të vendosur sot janë pa tela [6]. Sipas një raporti të fundit të BBC, tregu global për 

sensorë pritet që të rritet shpejtë dhe pothuajse të dyfishohet deri në 2021, me pajisjet e sensorëve 

pa tela13, të cilat pritet të trefishojnë tregun e tyre deri në 2021. Ericssoni14 në anën tjetër, parasheh 

që sensorët dhe pajisjet e IoT pritet të kalojnë telefonat mobil si kategoria më e madhe e pajisjeve 

të kyçura në vitin 2018. Prandaj, teknologjitë e reja në zhvillim si WSNs (rrjetet e sensorëve pa 

tela) janë një domosdoshmëri në këtë konceptualizim të fushë veprimit. Kjo mund të përfshijë 

krijimin e konstrukteve dhe kufizimeve të reja ontologjike në krye të ontologjive ekzistuese.Së 

fundi, duke pasur parasysh interesin në rritje për të siguruar të dhëna të lidhura nga sensorët 

nëpërmjet Web ose standardet SWE ose qasja e të dhënave të lidhura, ka natyrisht gjithashtu nevojë 

për shqyrtim të mëtejmë të dhënat e tilla në mënyrë që të kontrollojmë për njohuri potencialisht të 

reja. Teknikat e nxjerrjes së të dhënave mund të ndihmojnë në eksplorimin e grupeve të të dhënave 

masive, veçanërisht nëse shfrytëzohen nga ontologjitë që imponojnë modelime të caktuara në të 

dhënat dhe shënimet e tyre semantike. 

Puna e paraqitur këtu përsëri është pjesë e një projekti të rëndësishëm InWaterSense [23] dhe 

si një ombrellë e projektit, u prezantua një portal monitorimi mjedisor. Portali mbështet modelimin 

dhe menaxhimin e të dyja, të dhënave vëzhguese të transmetimit të cilësisë së ujit që vijnë nga 

sensorët me valë - të dhëna dinamike, si dhe të të dhënave që përshkruajnë vet WSN-në, pajisjet e 

saj dhe të dhënat përkatëse të alokimit të faqes - të dhënat statike [98]. 

Duke ndjekur trendet dhe arsyetimet e diskutuara më lart, si dhe përvojën e fituar gjatë punës me 

sistemin e jetës reale të WSN-së në kuadër të projektit InWaterSense, është krijuar një arkitekturë 

e re e IoT-it e quajtur SEMDPA e cila është paraqitur në këtë punim. Ajo mbështet lidhjen e 

sensorëve dhe pajisjeve të tjera, si dhe njerëzit në hyrje, nëpërmjet një rrjeti të vetëm, përmes një 

ontologjie të pajisjes-personit-aktivitetit të referuar si DPA. Në dalje, shërbimet e shumta 

mbështeten lehtësisht, këtu ilustrohen përmes tre shërbimeve tipike, gërmimit të të dhënave 

kontekstuale mbi WSN, mundësimit semantik të WSN në internet dhe të dhënave të lidhura të 

WSN. Kontributi kryesor pas arkitekturës së propozuar SEMDPA me ontologjinë në mes duke 

vepruar si një udhëkryq i uebit semantik [105] mund të përmbledhet si: 

                                                 
13 http://www.bccresearch.com/market-research/instrumentation-and-sensors/wireless-sensors-technologies-report-

ias019c.html 
14https://www.ericsson.com/res/docs/2016/ericsson-mobility-report-2016.pdf 
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 Lehtësia e ofrimit të shërbimit nëpërmjet një skeme të vetme në përputhje me standardet 

ekzistuese të SWE e cila bazohet në të dhënat e sensorit, por gjithashtu tek njerëzit 

pjesëmarrës si aktorë me aktivitete të caktuara që lidhen me sensorë në të dhëna. 

 Pasuria e ofrimit të shërbimit për shkak të semantikës të mbyllur me anë të ontologjisë. 

 Mbështetja për shërbime të shumëfishta të ndryshme në prodhim, nga dhënia e të dhënave 

në shërbimet e uebit deri te të dhënat e lidhura dhe shërbime edhe më shumë përmes një 

rrjeti të përbashkët. 

Pjesa tjetër e këtij nënkapitulli organizohet si në vijim. Në ndarjen e ardhshme, paraqitet 

arkitektura e propozuar e IoT, SEMDPA. Pas asaj, paraqitet ontologjia DPA e cila përshkruan 

konceptet e prezentuara në arkitekturë dmth. pajisjet, personat si dhe aktivitetet që i ndërlidhin ato 

të paraqitura në detaje. Pastaj, platforma për IoT me tre shërbimet e saj të pasura me semantikë 

paraqitet.   

 

4.2.1 Arkitektura e propozuar semantike pajisje-person-aktivitet (SEMDPA) 

 

Arkitektura semantike Pajisje-Person-Aktivitet e quajtur SEMDPA është paraqitur në Figurën 4.4. 

Në thelbin e arkitekturës qëndron ontologjia, e cila përshkruan konceptet themelore të përfshira: 

pajisjet, personat dhe aktivitetet e tyre. Ontologjia mund të ushqehet nga një WSN i vendosur, si 

për shembull në një lumë. Çdo person dhe pajisje e përfshirë, ka një identifikues të veçantë të 

burimeve të Unifikuar (URI) ose etiketë RFID, e cila mund të lidhet me informacione të tjera 

relevante rreth personit ose pajisjes. 

Në një skenar të përsosur, matjet nga sensorët, pas grumbullimit, duhet të vërtetohen dhe të 

prezantohen tek publiku. Vlefshmëria duhet të kryhet nga agjencia përkatëse përgjegjëse për 

monitorimin e mjedisit. Sigurisht, në rastet kur ka të dhëna jo të vërtetuara, sistemi nuk duhet të 

transmetojë ato tek publiku. Semantic Web Enablement (SWE) luan një rol të rëndësishëm në mos 

lejimin e kësaj të ndodhë. Ajo lidh përmes ontologjisë të dhënat e sensorëve, dhe më pas, përmes 

ueb shërbimeve të SOS, përshkruan mënyrën se si të dhënat e sensorëve janë paraqitur në ueb. Për 

më tepër, arkitektura jonë shtrihet në gërmimin e të dhënave të sensorëve, nëpërmjet shtimit të 

ontologjive të kontekstit për domenin e dhënë, në këtë rast fushën e ujit dhe ndjeshmërinë e tij të 

cilësisë. Përveç kësaj, të dhënat e lidhura më tej japin një vlerë shtesë në sistem duke i bërë të 
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dhënat e sensorit të shënuara me semantikë në dispozicion të të gjitha palëve të interesuara, 

pavarësisht nga përputhshmëria e standardeve të tyre. 

Edhe pse arkitektura paraqitet për domenin e ujit, ajo është e përgjithshme dhe e adaptueshme në 

çdo fushë tjetër si e-shëndetësia, automatizimi i shtëpive, apo automatizimi dhe prodhimi industrial 

vetëm për të përmendur disa, me pajisje dhe njerëz që bashkëveprojnë në mbledhjen dhe 

përpunimin e të dhënave për hir të e shërbimeve të dobishme të pasura në semantikë në prodhim. 

Marrja e sistemeve të kujdesit shëndetësor si një shembull i një fushe tjetër me sensorë që marrin 

të dhëna të dobishme për pacientët, terapi, farmaceutikë dhe mjekë, duke përfshirë edhe njerëzit 

që bashkëveprojnë me sistemin, arkitektura e propozuar mund të ofrojë shërbime në mbështetje të 

prodhimit, si shëndeti aktual i pacientit, ekspertiza më e madhe e mjekëve, disa medikamente në 

dyshim për shëndetin më të keq të pacientëve, dhe të ngjashme. 

Prandaj, prezantimi i ontologjisë DPA synon të shërbejë si një udhëkryq Semantik në mes të 

arkitekturës që mbështet modelimin dhe shënimin semantik dhe ndërlidhjen e të dhënave hyrëse 

të tri palëve DPA (pajisje-person-aktivitet) dhe nga ana tjetër ofron mundësi të dallueshme të pasur 

në-semantikë, për shërbimet në dalje. Megjithëse arkitektura e ilustruar merr WSN në vend të 

pajisjeve, është e përgjithshme dhe e adaptueshme për çdo pajisje arbitrare në hyrje në kontekstin 

e infrastrukturës IoT. 
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Figura 4.4 Arkitektura SEMDPA me komponentën e DM 

 

4.2.2 Ontologjia Pajisje-Person-Aktivitet (DPA) 

 

Konceptet që i përkasin arkitekturës SEMDPA janë specifikuar zyrtarisht përmes ontologjisë 

DPA, të paraqitur në Figurën 4.5, e cila përshkruan marrëdhëniet ndërmjet Pajisjes, Personit dhe 

Aktivitetit, si dhe kohën dhe vendin e ndodhjes së një ndërlidhje të tillë. Ontologjia paraqet një 

zgjerim të ontologjisë së projektit InWaterSense - ontologjia INWS (si dhe ontologjisë SSN) për 

ta përgjithësuar atë për të mbështetur pajisje të tjera përgjatë sensorëve që përbëjnë IoT-në, pastaj 

edhe njerëzit e përfshirë dhe aktivitetet e tyre në lidhje me ato pajisje. Prandaj, pak koncepte të 

reja shtohen ose ato të tjerat që përdoren nga ontologjitë ekzistuese, të përshkruara në vijim. Instant 

është klasa kryesore që përshkruan shfaqjen e kohës, e cila ripërdoret nga ontologjia Time15. Ajo 

ka një veti specifike të të dhënave, hasTimestamp, që përshkruan kohën dhe datën e saktë të 

                                                 
15 http://www.w3.org/2006/time# 
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ndodhjes. Një tjetër koncept, Vendi, gjithashtu ripërdoret nga DBpedia16 dhe e cila përmes vetisë 

së objekteve closeTo përshkruan afërsinë e një vendi me një tjetër. Përveç kësaj, vetitë e të dhënave 

hasLatitude dhe hasLongitude, përshkruajnë koordinatat e vendndodhjes specifike. 

 

Figura 4.5 Ontologjia DPA – hierarkitë e nënklasëve të saj 

 

4.2.3 Modelimi i pajisjeve në dhe rreth WSN 

 

Në ontologjinë DPA, një nga pjesët kryesore të saj merret me përshkrimin e pajisjeve të WSN. Siç 

shihet në Figurën 4.6, klasa kryesore PhysicalObject paraqet rrënjën. PhysicalObject është 

ripërdorur nga ontologjia SSN17. Nënklasa e vetme e saj është: 

 Platform – e cila poashtu është ripërdorur nga ontologjia SSN, poashtu përdorur edhe në 

ontologjinë INWS18, e cila paraqet entitetin kryesor, në të cilën komponentët tjerë mund të 

shtohen. Nënklasët e saj janë: 

o SensingNode – e ripërdorur nga ontologjia INWS, e cila paraqet të gjithë sensorët e 

shtuar në sistem. 

o CentralMonitoringNode dhe GatewayNode – poashtu e ripërdorur nga INWS. Sensorët 

matin parametrat specifik dhe dërgojnë të dhëna mbrapa përmes nyjes kyçëse deri te 

nyja kryesore monitoruese si pikë përfundimtare (një server i largët) për hulumtim të 

mëtejmë. 

o PersonDevice – që paraqet një konstrukt të ri në ontologjinë tonë, e që përshkruan 

pajisjet e përdorura nga personat e përfshirë në WSN. Ajo përmban tre nënklasa të 

drejtpërdrejta: MonitoringComputer që përfaqëson pajisjet e personit që vlerëson të 

dhënat, përderisa PersonalUserDevice paraqet pajisjet personale të personit si telefonat 

                                                 
16 http://dbpedia.org/ontology/# 
17 http://purl.oclc.org/NET/ssnx/ssn 
18 http://inwatersense.uni-pr.edu/ontologies/inws-core.owl 
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e mençur (klasa SmartPhone) ose ndonjë pajisje tjetër portative dhe që mund të 

vishet(klasa WearableDevice). VideoSurveillance në anën tjetër paraqet kamerat që 

janë pjesë e WSN ose ndonjë video të raportuar nga publiku, që janë të gatshëm të 

kontribojnë në monitorimin e cilësisë së ujit në përgjithësi. 

Vetitë e klasës PhysicalObject janë: isCalibrated e cila përshkruan nëse sensorët janë të kalibruar, 

hasCamera që përshkruan nëse telefoni i mençur ka kamerë, si dhe hasDeviceID dhe 

hasDeviceStatus që identifikojnë dhe përshkruajnë respektivisht statusin e pajisjes. ID e pajisjes 

përfaqëson në fakt një RFID të pajisjes në rastin më të mirë nën supozimin se ka RFDI etiketa në 

dispozicion dhe nëse është e menaxhueshme të shtohen për secilën pajisje të veçantë që i takon 

sistemit.

 

Figura 4.6 Modelimi i pajisjeve – hierarkia e nënklasëve 

 

4.2.4 Modelimi i Personit në dhe rreth WSN 

 

Një tjetër pjesë e rëndësishme e ontologjisë është modelimi i personit, i paraqitur në Figurën 4.7 

WSN-ja përfshin një numër të palëve në funksionalitetin e saj. Para së gjithash, ka Teknikë të 

përfshirë drejtpërsëdrejti me matjen e parametrave të kërkuara. Tekniku është pjesë e strukturës së 

brendshme të personit të përfshirë dhe prandaj përshkruhet nga vetia e objekteve internalPerson. 

Një person tjetër pjesë e vetisë internalPerson është Inxhinier, që merret me të gjitha 

keqfunksionimet e sistemit dhe më e rëndësishmja kalibrimin e sensorëve. 

Njerëz të tjerë të përfshirë, ActiveCizitizen, PolicyMaker dhe Scientist, janë të gjithë pjesë e 

njerëzve të jashtëm të përfshirë në aktivitete rreth sistemit dhe për këtë arsye përshkruhen nga vetia 

externalPerson. ActiveCizitizen përfaqëson të gjithë njerëzit që dëshirojnë të kontribuojnë 
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vullnetarisht në monitorimin e cilësisë së ujit duke dërguar video ose fotografi të ndotjes së 

mundshme rreth lumit. PolicyMaker përfaqëson njerëz të tjerë institucionalë që merren me 

monitorimin e cilësisë së ujit, të cilët validojnë të dhënat e matura nga sensorët, ndërsa Scientists 

përfshijnë studiuesit që janë të gatshëm të përdorin të dhëna për hulumtimet e tyre. 

Të gjithë njerëzit e paraqitur në ontologji kanë një ID unike, të përshkruar si veti e të dhënave 

hasPersonID, e cila i dallon ato nga njëra-tjetra. Kjo veti është përdorur edhe si pjesë e konkluzionit 

të kontekstit, të cilat na lejojnë të kuptojmë nëse të dhënat mund të lëshohen për publik apo jo. 

Nëse të dhënat janë të vërtetuara, atëherë ID-ja e personit do të ndryshojë në ID-në e PolicyMaker, 

e që lë të kuptohet se të dhënat janë të vlefshme dhe mund të përdoren nga palët e tjera. 

Përveç kësaj, ekziston edhe një veti tjetër që përfshin personin, hasActivity vetia, e cila përshkruan 

situatën që përfshin personin në të. 

 

 

Figura 4.7 Modelimi i personit – hierarkia e nënklasave 

 

 

4.2.5 Modelimi i Aktiviteteve në dhe rreth WSN 

 

Një pjesë tjetër e ontologjisë përshkruan konceptet që lidhen me aktivitetet e aktorëve të përfshirë 

në sistem. Siç shihet në Figurën 4.8, klasa më e lartë në pjesën e aktiviteteve është Situation, e cila 

është ripërdorur nga ontologjia DUL19 SSN. Nënklasët e saj janë: 

- Calibration – e cila kryhet për sistemin dhe që modelon procesin e kalibrimit. 

- Evaluation – modelon validimin e të dhënave. 

- Maintenance – modelon procesin e mirëmbajtjes së sistemit. 

- Monitoring – modelon monitorimin e performancës së sistemit. 

                                                 
19 http://www.loa-cnr.it/ontologies/DUL.owl# 
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- Observation –e ripërdorur nga ontologjia SSN, me vetitë e saj isMeasured dhe 

meassurementID. 

- Reporting – modelon raportimin nga qytetarët aktiv, me vetinë isReported. 

 

Figura 4.8 Modelimi i aktiviteteve – hierarkia e nënklasëve 

 

4.2.6 Gërmimi i të dhënave kontekstuale mbi WSN të mbështetura nga ontologjia 

 

Platforma WSN si çdo pajisje tjetër përbërëse e IoT-së, e modeluar përmes ontologjisë DPA, 

ndërthurë disa shërbime, duke e bërë kështu platformën thelbësore për IoT. Para së gjithash, duke 

përdorur ontologjinë ajo mundëson nxjerrjen e të dhënave kontekstuale, të cilat janë gërmuar dhe 

sigurojnë një mprehtësi më të vlefshme, sesa duke përdorur vetëm të dhënat e papërpunuara. 

Pastaj, nga një perspektivë tjetër, ajo lejon mundësinë e semantikimit të WSN dhe për më shumë 

lidh më tej të dhënat e WSN përmes URI. Një pjesë e platformës është gërmimi  kontekstual mbi 

WSN. 

Të dhënat e prodhuara nga sensorët llogariten si të dhëna të papërpunuara. Këto matje direkte të 

sensorit ruhen në një bazë të dhënash për analiza të mëtejshme. Para analizës, të dhënat duhet të 

përgatiten dhe të para-përpunohen për procesin. Kjo përfshin përdorimin e filtrave, heqjen ose 

zëvendësimin e të dhënave që mungojnë dhe diskretizimin ose ndarjen e të dhënave në disa pjesë. 

Pas kësaj, me përdorimin e algoritmeve të kohës së fundit, dikush do të jetë në gjendje të nxjerrë 

rregulla të vlefshme asociative. 

Rregullat asociative përshkruajnë lidhjen midis disa komponentëve. Ato komponente mund të jenë 

të dhëna të papërpunuara ose madje metadata - të dhëna të pasuruara semantike. Edhe pse rregullat 

asociative përdoren shumë për të nxjerrë këto marrëdhënie mes të dhënave të papërpunuara, vetëm 

në vitet e fundit marrëdhëniet në mes meta të dhënave kanë filluar që të tërhiqen. Kjo u ngrit në 

një zonë kërkimore interesante për vlerësimin e meta të dhënave që kanë semantikë, nëpërmjet 

rregullave asociative. Prandaj, në rastin tonë, procesi i rregullave asociative mbi të dhënat e 

papërpunuara krahasohet me procesin e rregullave asociative në metadata. 
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I njëjti proces i aplikuar në të dhënat e papërpunuara do të kryhet në mënyrë identike në të 

dhënat e nxjerra nga ontologjitë. Sipas disa autorëve [77] [87], të dhënat e pasuruara semantike do 

të sigurojnë të kuptuarit e mëtejshëm të të dhënave të papërpunuara. Ky pasurim bëhet përmes 

përdorimit të ontologjive të përdorura për të përshkruar konceptet që përfshijnë pajisjen, personin 

dhe aktivitetin, si dhe marrëdhëniet e tyre në proces. Të gjithë ato janë modeluar në ontologji. 

Duke plotësuar ontologjinë me të dhëna dhe pastaj duke përdorur një arsyetues, do të merret një 

numër i mëtejshëm i lidhjeve. Në Figurën 4.9, paraqitet një pjesë e procesit që rezulton në rregullat 

e fituara mbi të dhënat semantike. Ngjajshëm si te rasti i të dhënave të papërpunuara, të dhënat 

janë të para-përpunuara dhe të përgatitura për procesin e nxjerrjes së të dhënave dhe në fund 

sigurohen rregullat rezultuese. 

 

  

Figura 4.9 Rregullat asociative në të dhëna semantike 

Një skenar i mundshëm nga kjo qasje do të ishte të dihen se cilat informata duhet të lëshohen për 

t'u kuptuara nga publiku i gjerë. Le të supozojmë se një teknik, i cili bën vetëm matjet, bën matjen 

me një pajisje të lëvizshme të pajisur me sensorë në një pjesë të lumit. Matjet do të dërgohen në 

bazën e të dhënave, së bashku me ID-në e  teknikut, afatin kohor të matjes dhe koordinatat e vendit. 

Tani, sipas aktivitetit të ndodhur, mund të konkludohet se bëhet një matje, e cila është e qartë. Por, 

nga ana tjetër, kur ID e personit ndryshon në një vlerë tjetër, për shembull nga tekniku në inxhinier 

ose dikush tjetër, në varësi të kësaj, mund të konkludohet nëse ka ndodhur validimi i të dhënave 

ose ka ndodhur kalibrimi ose edhe nëse një raportim nga dikush jashtë (një qytetar aktiv) është 

kryer. 
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Për të arritur këtë, ontologjia ruhet në formatin e duhur për gërmimin e mëtejshëm me rregullat 

asociative. Paraprakisht, si në rastin e të dhënave të papërpunuara, meta të dhënat do të 

përpunohen, ku do të përdoren disa metoda të mbikëqyrura, të tilla si normalizimi ose diskretizimi. 

Pastaj, algoritmi Apriori [70] do të përdoret për të pasuruar të dhënat nga sensorët. Rezultatet e 

fituara pastaj krahason me rezultatet e fituara nga përdorimi i algoritmit të njëjtë Apriori në të 

dhëna të papërpunuara. 

Disa nga rregullat asociative të të dhënave të papërpunuara, me besimin më të lartë, janë 

paraqitur në Tabelën 4.4. Ekzistojnë vetëm disa relacione të forta. Një prej tyre, përshkruan një 

lidhje të fortë midis një personi me një ID të veçantë dhe një pajisje me një ID të veçantë. Por, nuk 

ka rregulla të tjera, jo në mes të vetë parametrave ose parametrave, pajisjeve dhe njerëzve, të cilat 

tregojnë një lidhje. Natyrisht, në pjesën e të dhënave të papërpunuara, nuk ka përshkrim të 

aktivitetit që ka ndodhur. Aktiviteti rrjedh si kontekst në ontologji, si një lidhje mes personit dhe 

pajisjes. Për shembull, aktiviteti i matjes arsyetohet nga ID-ja e personit dhe ID-ja e pajisjes. Pra, 

nëse ID-ja i takon një tekniku dhe ID e pajisjes, pajisjes së përdorur për matje, atëherë do të ishte 

e mundur të konkludohej se cila veprimtari është kryer. Kjo do të ishte shumë e dobishme, pasi në 

rastin e të dhënave të validuara, do të mundësonte mbajtjen në burim të të dhënave të pa vlefshme 

dhe të tillat nuk do t'i liroheshin publikut.  

 

Pattern #SUP: #CONF: 

DeviceID=D1 ==> PersonID=P1 4991 1 

PersonID=P1 ==> DeviceID=D1 4991 1 

Temperature='\'(5.666667-10.333333]\" DeviceID=D1 ==> 

PersonID=P1 

1798 1 

Temperature='\'(5.666667-10.333333]\" PersonID=P1 ==> 

DeviceID=D1 

1798 1 

 

Tabela 4.4. Rregullat asociative në të dhëna të papërpunuara 

Nga ana tjetër, kur zbatohen rregullat asociative në ontologjinë e kontekstit, nxjerren një numër i 

madh i rregullave. Për argumentim, ne kemi paraqitur në Tabelën 4.5 vetëm disa prej tyre, të cilat 

në fakt mbështesin kërkesën tonë fillestare - një lidhje të fortë treshe në mes të pajisjes-personit-
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aktivitetit të koncepteve. Duhet të theksohet se numri i rregullave që rrjedhin nga konteksti i 

ontologjisë DPA është dukshëm më i lartë, dmth. më shumë se 10 herë më shumë se numri i 

rregullave që rrjedhin nga aplikimi i algoritmit të njëjtë, por në të dhënat e papërpunuara. Më 

interesanti midis rregullave që rrjedhin është ajo që krijon një lidhje jo vetëm mes personit dhe 

pajisjes, por edhe aktivitetit. Prandaj, personi mund të lidhet me identifikimin specifik në situatën 

ose aktivitetin e kryer nga ai, nëpërmjet një pajisje të veçantë. Ky rregull i veçantë, vlerëson 

ndihmën e semantikës nga përdorimi i kontekstit në nxjerrjen e rregullave të reja, duke forcuar 

edhe më shumë pretendimin e bërë më herët [87]. 

 

Pattern #SUP: #CONF: 

#hasDeviceID/0/@value=D1 #hasPersonID/0/@value=P1 ==> 

@type/11=#Situation @type/12=#Observation 

4986 1 

#hasPersonID/0/@value=P1 ==> @type/11=#Situation 

@type/12=#Observation #hasDeviceID/0/@value=D1 

4986 1 

 

Tabela 4.5. Rregullat asociative në të dhëna kontekstuale ontologjike 

 

Arkitektura jonë e propozuar SEMDPA mundëson lidhjen ontologjike trekëndore ndërmjet 

pajisjes, personit dhe aktivitetit të kryer nga të dyja. Me ndihmën e semantikës së uebit si qendër 

e arkitekturës dhe përdorimit të teknologjive të reja në zhvillim, siç janë teknikat e gërmimit të të 

dhënave të ndërgjegjshëm për kontekstin, standardet e aftësimit të sensorëve të pasuruar me 

semantikë dhe metodat e lidhura me të dhënat, qasja jonë arrin lidhjen e mëparshme nën ombrellën 

e IoT. Edhe pse arkitektura e sugjeruar ilustrohet për të punuar në fushën e të dhënave WSN në 

hyrje, është arkitekturë e përgjithshme që të kapë semantikën e sensorit të hyrjes ose madje edhe 

të dhënat e pajisjeve të tjera nga fusha të tjera, por ende që në mënyrë të ngjashme të përfitojnë 

për shkak të shërbimeve të ofruara në dalje. Kjo tregon kontributin më të madh të kësaj pjese të 

temës, me një arkitekturë gjenerike dhe ontologjinë DPA të treshes në përputhje me vizionin IoT 

në mes si një udhëkryq drejt një numri të shërbimeve të dobishme në prodhim. Arkitektura 

SEMDPA është për më tepër e dalluar për lehtësimin e ofrimit të shërbimit nëpërmjet një Web të 

vetëm dhe për pasurinë e ofrimit të shërbimit për shkak të semantikës të mbyllur me anë të 
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ontologjisë në mes të arkitekturës. Kjo arrihet duke përdorur teknikat e nxjerrjes së të dhënave, për 

të gjetur lidhje të fshehtë ndërmjet të dhënave, paraprakisht të veshura nga semantika e kontekstit 

të dhënë.  

Në kapitullin tjetër, ne do të përmirësojmë rezultatet nëpërmjet përdorimit të pronave OWL1 dhe 

OWL2, me anë të zhvillimit të mëtejmë të rastit të studimit. 
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5. Përmirësimi i rregullave asociative përmes përdorimit të vetive të 

avancuara të gjuhës së ontologjive në ueb 
 

Ky kapitull paraqet marrëdhëniet midis ARM dhe vetive të avancuara të OWL. Në pjesën e parë 

të kapitullit do të paraqesim marrëdhënien midis vetive të avancuara të OWL1 dhe pastaj në pjesën 

e dytë të kapitullit, do të hetojmë lidhjen ndërmjet vetive të avancuara të OWL2 dhe ARM. 

 

5.1 Pasurimi i rregullave asociative përmes vetive të OWL1 
 

Gërmimi i të dhënave shihet si pjesë e një procesi më të madh që përfshin përpunimin paraprak 

të të dhënave, analizimin dhe përmbledhjen e njohurive të gërmuara për të pasur njohuri mbi 

procesin e të dhënave [106]. Detyrat e DM janë të ndara në dy kategori: parashikuese dhe 

përshkruese. Kategoria parashikuese, siç sugjeron edhe emri, synon të parashikojë domethënie të 

ardhshme të funksionit. Kategoria e përshkruar në anën tjetër, synon të gjejë modele interesante që 

përshkruajnë të dhënat. Përfaqësuesi më i mirë i kategorisë përshkruese është ARM [68]. Një nga 

algoritmet më të përdorura të ARM-së është Apriori [72]. Në Apriori procesi i gërmimit përbëhet 

nga dy hapa: gjenerimi i kandidatëve dhe hapi i vlerësimit të kandidatëve. Hapi i gjenerimit të 

kandidatëve përfshin zgjerimin e nënbashkësive të shpeshta që plotësojnë kushtet e mbështetjes 

minimale, një artikull në një kohë, testuar kundër të dhënave. Hapi i vlerësimit të kandidatëve, nga 

ana tjetër, është përgjegjës për filtrimin e modeleve të kandidatëve me mbështetje të 

pamjaftueshme [109]. Apriori përdoret për gjetjen e rregullave në lloje të ndryshme të bazave të të 

dhënave që përmbajnë transaksione, të tilla si artikujt e blerë së bashku, shënimet mjekësore të një 

pacienti etj. Domenet e ndryshme të aplikimit që kanë të bëjnë me të dhënat, të cilat dëshirojnë të 

gjejnë marrëdhënie midis këtyre të dhënave, përdorin Apriori dhe derivatet e saj. 

Një nga ato fusha, që përfshin përdorimin e të dhënave masive, është kujdesi shëndetësor. Pjesa 

më e rëndësishme e të dhënave të kujdesit shëndetësor ka të bëjë me historinë mjekësore të 

pacientëve dhe me shënimet e trajtimit të tyre. Duke analizuar të dhënat, industria e kujdesit 

shëndetësor mund të zbulojë potencial dhe dobi të jashtëzakonshme [107]. Rezultatet e analizës 

mund të përdoren për diagnostikimin e sëmundjes së pacientit, për profilizimin e pacientit ose për 

gjenerimin e historisë. Të gjithë ato mbështesin stafin mjekësor në vendimmarrjen e tyre të 

përditshme. Sidoqoftë, edhe pse teknologjia është provuar dhe testuar dhe është vërtetuar si e 
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drejtë, ende ekzistojnë shqetësime në lidhje me vet të dhënat. Një nga pyetjet që lindin është: se a 

janë bazat e të dhënave të përdorura të unifikuara për të gjitha llojet e burimeve të ndryshme? 

Kolias dhe të tjerët [108] besojnë se duke përdorur teknologjitë e SW, shqetësimi i lartpërmendur 

mund të tejkalohet. Për më tepër, komuniteti do të jetë në gjendje të rifitojë njohuritë e fshehura që 

mbeten të pashfrytëzuara në grumbuj të mëdhenjë dhe të ndryshëm të të dhënave mjekësore. Si 

përkrahje edhe më e madhe për këtë është fakti se teknologjitë SW ofrojnë mjete për të integruar 

dhe përpunuar më saktë dhe në mënyrë efektive të dhënat. Një nga komponentët bazë të SW është 

koleksionimi i informacioneve, i quajtur ontologji [105]. 

Përveç kësaj, ontologjitë mund të përdoren për të nxjerrë në dritë marrëdhëniet e reja duke 

përdorur vetitë e avancuara të koncepteve të përshkruara. Në bazë të këtij fakti, mund të krijohet 

një hipotezë që mbështet pohimin se përdorimi i vetive të avancuara do të shpiente në rregulla të 

reja më të forta dhe më të sigurta. Hipoteza mund të verifikohet me eksperimente që përfshijnë 

aplikimin e algoritmeve ARM në disa lloje të të dhënave. Së pari, ARM do të aplikohet në të dhënat 

e pacientit dhe së dyti në të dhënat e pacientëve të populluara me të dhëna nga ontologjitë, por 

duke lënë mënjanë vetitë e avancuara. Në fund, eksperimentet do të kryheshin në të dhëna të 

populluara me të dhëna nga ontologjitë dhe të pasuruara me vetitë e avancuara. 

 

5.1.2 Propozim i ontologjisë të përshkrimit të gjendjes shëndetësore të zemrës 

 

Përshkrimi i koncepteve bëhet përmes ontologjive dhe inxhinieria e tyre duhet të bëhet në krye të 

ontologjive të ripërdorshme dhe ndoshta duke siguruar një formë të specializuar të ontologjisë së 

ripërdorur. Ontologjia specifike e përdorur [110] u gjet se ishte më e përshtatshme për këtë fazë të 

punës, pasi ne mund të krijonim lehtësisht veti të ndryshme dhe veçanërisht veti të lidhura 

zinxhirore të objekteve. Për hulumtime të mëtejshme, mund të merret parasysh një ontologji më e 

gjerë siç është Ontologjia e Dështimit të Zemrës (HFO), por për këtë rast specifik, ontologjia 

plotëson kriteret për vlerësimin e hipotezës. 
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Figura 5.1 Ontologjia mbi gjendjen shëdetësore të zemrës 

Vet të dhënat ishin problemi më i madh. Jo vetëm për shkak të çështjeve të privatësisë, por 

edhe për shkak të cilësisë dhe sasisë. Grupet e të dhënave të gjetura kishin vetëm disa qindra të 

dhëna të pacientëve dhe nuk kishin shpjegime për cilësinë e të dhënave. Prandaj, ne kemi simuluar 

të dhëna për rastin e studimit. Ne kemi krijuar të dhënat për 4000 pacientë në mënyrë të rastësishme 

duke siguruar faktorët e moshës, gjinisë dhe gjendjes së zemrës si shtypja e gjakut, pulsi dhe 

simptomat tjera që lidhen me sëmundjet e zemrës. 

Ontologjia përfundimtare është paraqitur në figurën 5.1 duke treguar taksonominë me klasat 

dhe nënklasat e saj, duke përshkruar njerëzit e përfshirë në proces - klasa People dhe nënklasët e 

tyre Patient dhe Doctor si dhe vetë sëmundja. Klasa Disease modelon disa nga ndërlikimet më të 

zakonshme që lidhen me zemrën, të cilat janë zgjedhur për faktin e lidhjes së tyre me të dhënat e 

pacientit. Për shembull, aritmia lidhet me ritmin e zemrës dhe mund të ndahet në dy kategori: klasa 

që përshkruan se ritmi i zemrës është shumë i ngadaltë, dmth. Bradycardia dhe ajo që përshkruan 

se ritmi i zemrës është shumë i shpejtë, gjegjësisht Tachycardia. Klasa e hipertensionit, e njohur 

si presion i lartë i gjakut, nga ana tjetër, lidhet me shtypjen e gjakut dhe është i ndarë në tri faza: 

Pre-hypertension, HypertensionStage1 dhe HypertensionStage2. Në të gjitha rastet, kufizimet që 

përshkruajnë gjendjen vendosen në klasë dhe nënklasë, në mënyrë që të kenë konkluzione kur të 

kryhet arsyetimi. Në fund, disa veti të tilla si isSickOf, treatedBy etj. që përshkruajnë marrëdhëniet 

midis të dhënave janë modeluar në ontologji, por fillimisht asnjë nga vetitë specifike të OWL2. 
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Ontologjia siç është paraqitur është përdorur për pjesën e dytë të eksperimentit: të dhënat 

ontologjike pa veti specifike / të veçanta të objektit. 

Për pjesën e tretë të eksperimentit, ne kemi shtuar disa veti të tjera të objekteve në ontologjinë, 

të cilat janë karakteristike për OWL2 [53]. Për të provuar pretendimet, një vetie të objekteve iu 

kushtua një vëmendje e veçantë: vetive zinxhirore. Në rastin tonë, vetia zinxhirore mund të jetë e 

përbërë nga dy veti të tjera: isSickOf dhe treatedBy. Vetia e objektit isSickOf jep një pasqyrë të 

sëmundjes së pacientit. Vetia tjetër e objektit të trajtuar modifikon lidhjen ndërmjet Doctorit dhe 

Diasease. Me përbërjen e dy vetive, mund t'i sugjeroni Pacientit Doktorin që ai ose ajo mund të 

vizitojë. 

 

5.1.3 Mjedisi i ARM dhe rezultatet e eksperimentit 

 

Të dhënat e pacientit kanë të bëjnë me karakteristikat jetësore të pacientit, siç janë: mosha, gjinia, 

presioni i gjakut, pulsi, sëmundjet që mund të kenë dhe simptoma të tjera. Çdo pacient mund të 

shihet si një transaksion, në të cilin çdo element përshkrues mund të shihet si një artikull i veçantë. 

Çdo artikull i veçantë ka një lidhje specifike me një artikull tjetër, i përshkruar si një rregull 

asociativ që mund të jetë në formën: mosha -> diabetik, ku mosha dhe diabeti janë artikujt. Ky  

rregull si shembull sugjeron që njerëzit me moshë specifike mund të vuajnë nga diabeti dhe që 

mund të rrjedhë nga një bashkësi e artikujve: {age, diabetes}, me një besueshmëri të lartë. Grupi i 

të dhënave është gjeneruar me ndihmën e një vegle në internet20, pasi ne nuk ishim në gjendje të 

gjejmë një bazë të të dhënave me më shumë se 100 të dhëna të pacientëve. 

Por, së pari për të kryer detyrën e ARM-së, vlerat e matura që përshkruajnë vetitë e pacientëve 

duhet të grupohen në disa ndarje. Në rastin tonë të studimit, ne kemi ndarë të dhënat në tre ndarje, 

të rregulluara manualisht nga vegla WEKA21. Kjo jo vetëm që ndihmon në largimin e të dhënave 

të zhurmshme, por gjithashtu sugjeron marrëdhënie më të forta mes atributeve. Prandaj, atributi 

mosha është ndarë sipas të dhënave në tre kategori, të cilat mund të kodohen si të moshës së re, të 

moshës së mesme ose të vjetër, duke rezultuar në rregulla më të forta. 

Pas ndarjes së atributeve, kemi specifikuar pragjet minimale të mbështetjes dhe konfidencës. 

Mbështetja minimale u vendos në 10% dhe konfidenca minimale në 30%. Pastaj, kemi vendosur 

                                                 
20 https://mockaroo.com/ 
21 www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/ 
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të dhënat (të dhënat e papërpunuara, të dhënat e nxjerra nga ontologjia) në algoritmin Apriori, gjë 

që rezultoi në madhësi të ndryshme të artikujve të gjetur. Në disa raste, është bërë kërkimi manual 

i artikujve për të gjetur rregulla më interesante. Se sa janë rregullat interesante mund të përshkruhet 

si një koncept që përmban disa kritere, të tilla si risia dhe faktori surprizë [111]. Duhet të theksohet 

se rezultatet e fituara bazohen në të dhënat e gjeneruara dhe prandaj nuk duhet të përdoren për të 

përshkruar rregullat e mundshme të jetës reale. 

 

5.1.4 Rezultatet nga të dhënat e papërpunuara 

Rezultatet e paraqitura në Tabelën 5.1 tregojnë vetëm disa nga më shumë se 100 rregullat e fituara, 

kur Apriori është aplikuar në të dhënat e papërpunuara. Një nga rregullat më të para që gjenden, 

është ai që përshkruan lidhjen midis një pulsi "të lartë" dhe pacientëve femra. Ajo ka një mbështetje 

prej rreth 13%, rregulla është gjetur në 514 transaksione nga 4000 prej tyre në total. Konfidenca 

është më e lartë se pragu i ofruar prej nesh dhe është 55%. Meqenëse as mbështetja dhe as 

konfidenca nuk janë me vlerë shumë të lartë, ajo nuk mund të konsiderohet një rregull i mirë. 

Rregullat e tjera të paraqitura, secila prej tyre kishte besim më të ulët dhe prandaj kishim zgjedhur 

vetëm 10 prej tyre për të paraqitur. 

 

Rregulla  Rregullat më të mira: Konfidenca 

1 pulse='(106-inf)' 942 ==> gender=Female 514 conf:(0.55) 

2 systolic='(164-inf)' 785 ==> diabetic=TRUE 418 conf:(0.53) 

3 isSickOf=Disease_3 834 ==> diabetic=FALSE 440 conf:(0.53) 

4 smoker=FALSE diabetic=TRUE 1028 ==> gender=Female 542 conf:(0.53) 

5 systolic='(-inf-116]' 770 ==> smoker=FALSE 405 conf:(0.53) 

6 age='(49-66]' 793 ==> diabetic=TRUE 417 conf:(0.53) 

7 systolic='(148-164]' 976 ==> smoker=FALSE 513 conf:(0.53) 

8 systolic='(116-132]' 984 ==> smoker=TRUE 516 conf:(0.52) 

9 pulse='(78-92]' 1103 ==> gender=Male 578 conf:(0.52) 

10 distolic='(108-inf)' 1079 ==> gender=Female 565 conf:(0.52) 

Tabela 5.1. Rregullat e fituara nga të dhënat e papërpunuara 
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5.1.5 Rezultatet nga të dhëna ontologjike 

 

Pjesa e dytë e eksperimentit, me të njëjtat parametra, u ekzekutua në të dhënat ontologjike. 

Pra, para së gjithash, ontologjia e krijuar sipas standardit OWL1 [39] ishte e populluar me të dhënat 

që përshkruanin atributet e pacientit. Pas arsyetimit mbi ontologjinë, u morën në pah marrëdhënie 

të reja midis të dhënave, gjë që rezultoi në rregulla më të mira të fituara. Këto atribute të nxjerra 

dhe të dhënat u transferuan në një format të përshtatshëm për analiza të mëtejshme me algoritmin 

Apriori. 

Siç shihet në Tabelën 5.2, ku kemi nxjerrë disa nga më shumë se 1000 rregulla të fituara, të 

gjithë tregojnë një mbështetje të lartë (rregullat e para më shumë se 50%) dhe konfidencë edhe më 

të lartë prej 100%. Për të pasur të njëjtat eksperimente për të gjitha pjesët e tij, ne kemi lejuar që 

mbështetja dhe konfidenca të jenë sa më të ulëta siç janë përshkruar në fillim të këtij seksioni. 

Përndryshe, në këtë rast të veçantë ne mund të kemi ngritur mbështetjen dhe konfidencen 

minimale. Sa i përket rregullave të fituara nga procesi, ne kemi zgjedhur vetëm disa prej tyre 

manualisht nga pakoja e rezultateve, për të paraqitur në Tabelën 5.2. Rregulla pothuajse identike 

mund të gjenden edhe në pjesën e tretë të eksperimentit.  

      

 

Rregulla  Rregullat më të mira: Konfidenca 

1 gender/0/@value=Female 2039 ==> @=#Patient 2039 conf:(1) 

2 diabetic/0/@value=TRUE 2000 ==> @=#Patient 2000 conf:(1) 

3 diabetic/0/@value=FALSE 2000 ==> @=#Patient 2000 conf:(1) 

4 gender/0/@value=Male 1961 ==> @=#Patient 1961 conf:(1) 

5 hasSymptoms/0/@id=#Dizziness 1175 ==> @=#Patient 1175 conf:(1) 

6 pulse/0/@value='(78-92]' 1103 ==> @=#Patient 1103 conf:(1) 

7 distolic/0/@value='(108-inf)' 1079 ==> @=#Patient 1079 conf:(1) 

8 
smoker/0/@value=FALSE #gender/0/@value=Female 1053 ==> 

@=#Patient 1053 
conf:(1) 

9 
diabetic/0/@value=TRUE #gender/0/@value=Female 1042 ==> 

@=#Patient 1042 
conf:(1) 



100 

 

10 distolic/0/@value='(-inf-72]' 1031 ==> @=#Patient 1031 conf:(1) 

Tabela 5.2. Rregullat e fituara nga të dhënat e plotësuara me OWL1 

 

5.1.6 Rezultatet nga të dhënat ontologjike të plotësuara me veti të objekteve 

 

Në pjesën e tretë të eksperimentit, ontologjia u rikrijua në OWL2. Një nga shtesat kryesore 

ishte përdorimi i vetisë inverseOf (inverzi) dhe vetisë zinxhirore. E fundit ka shtuar një numër të 

madh të atributeve, edhe pse ato nuk kishin ndonjë ndikim në rregullat e krijuara. Për të verifikuar 

ndikimin e inverseOf, ne kemi kryer një eksperiment tjetër pa vetinë inverseOf dhe pretendimi 

jonë u vërtetua: nuk kishte asnjë ndikim në rregullat e krijuara dhe për më tepër, eksperimenti 

përfundoi shumë më shpejt. Edhe pse vetë pretendimi duhet të hetohet më tutje, ne besojmë se kjo 

ka rezultuar në rastin tonë si të tillë, meqë atributet e nxjerra nga vetia e kundërt (inverseOf) ishin 

të njëjta dhe nuk sollën asgjë të re për të dhënat, gjë që nuk rezultoi në krijimin e rregullave të tjera 

të rëndësishme. 

Nga ana tjetër, vetia zinxhirore shtoi atribute shtesë për të dhënat duke e çuar numrin e 

përgjithshëm të atributeve në 19. Disa nga rregullat më të mira të fituara janë paraqitur në Tabelën 

5.3. Mbështetja ishte e fortë si dhe konfidenca që mund të shihet nga rregullat e para të paraqitura 

në Tabelën 5.3, ku mbështetja ishte 1138 dhe konfidenca 100%. Shumica e rregullave të fituara 

ishin të ngjashme me ato të gjetura në Tabelën 5.2, me përjashtim të disave shtesë, të marrura si 

rezultat i drejtpërdrejtë i përdorimit të vetisë zinxhirore. Një nga rregullat e marra sugjeron që një 

pacient mund të vizitojë një mjek të caktuar, në lidhje me sëmundjen e tij, të paraqitur në Tabelën 

5.3 në rreshtin 10. 

Ky përdorim i vetive të paracaktuara të objekteve të OWL2 jo vetëm që ka bërë të mundur 

gjenerimin e fakteve të reja dhe duke i bërë kështu atributet më të plota, por edhe vetitë mund të 

përdoren për të identifikuar gabimet e mundshme nëse rregulla nuk është ashtu siç pritet. Për më 

tepër, ndihmon në të kuptuarit më të mirë të të dhënave duke përshkruar konsistencën e tyre. 
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Rregulla  Rregullat më të mira: Konfidenca 

1 Disease @=#People 1138 ==> @=#Patient 1138 conf:(1) 

2 People 1473 ==> @=#Patient 1473 conf:(1) 

3 Patient 1473 ==> @=#People 1473 conf:(1) 

4 Disease 1421 ==> @=#Bradycardia 1421 conf:(1) 

5 Bradycardia 1421 ==> @=#Disease 1421 conf:(1) 

6 Woman 1383 ==> #gender/0/@value=Female 1383 conf:(1) 

7 People 1307 ==> @=#Patient 1307 conf:(1) 

8 Patient 1307 ==> @=#People 1307 conf:(1) 

9 Tachycardia 1159 ==> @=#Disease 1159 conf:(1) 

10 
mayVisit/0/@id=#Doctor3 834 ==> #isSickOf/0/@id=#Disease 3 

834 
conf:(1) 

 

Tabela 5.3. Rregullat e fituara nga të dhënat e pasuruara me OWL2  

 

Disa nga këto rregulla të reja të fituara mund të shihen si "jetike". Kjo rritje në atributet u 

mbështet edhe nga autorë të tjerë, të cilët pretendojnë se sa më i madh numri i atributeve, aq më i 

madh zgjerimi kombinatorik që shkaktohet duke fituar grupe të shpeshta të artikujve [112]. Kështu, 

në rastin tonë, duke përdorur vetëm një veti kufizuese të ofruar nga OWL2, numri i atributeve u 

rrit, duke rezultuar në një numër të shtuar të rregullave. 

Në seksionin e ardhshëm, do të tentojmë të kalojmë nëpër të gjitha vetitë e paracaktuara të 

objekteve të OWL2 dhe të gjejmë se cilat janë më të përshtatshme dhe interesante për krijimin e 

rregullave të reja. Për më tepër, synojmë të hulumtojmë korrelacionin midis përdorimit të vetive 

të objektit dhe varësive të kushtëzuara funksionale.  
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5.2 Përdorimi i vetive të avancuara të OWL2 në nxjerrjen e rregullave më të 

besueshme 
 

Le të shqyrtojmë një skenar në të cilin dikush do të tentonte të përdorte teknika të ARM-së në 

të dhëna të papërpunuara të një fushe të caktuar p.sh. restorante që gjenden në një zonë të caktuar. 

Pas fazës fillestare të para-përpunimit, aplikimi i algoritmeve të gërmimit të rregullave asociative, 

do të rezultonte në sigurimin e një lidhjeje të caktuar midis restoranteve. Një lidhje e mundshme 

mund të jetë rruga ku gjenden disa restorante ose llojet e këtyre restoranteve të veçanta. Por, çka 

nëse do të mund të nxirrnin lidhshmëri më të madhe duke përdorur teknologjitë e ueb-it semantik? 

A do të pasurohen rregullat e rezultuara më tej apo do të mbeten të njëjta? OWL posedon veti që 

mund të shfrytëzohen në mënyrë që të fitojmë edhe më shumë njohuri mbi marrëdhëniet midis 

restoranteve, p.sh. cili rajon ka numrin më të madh të restoranteve me vlerësimin më të mirë apo 

edhe nëse vlerësimi i lartë ndikon në vendndodhjen ose anasjelltas. 

Për të dhënë një përgjigje për pyetjen, duhet të ndërmarrim disa eksperimente. Fillimisht, në 

të dhënat e papërpunuara, teknikat e gërmimit të rregullave asociative do të hulumtojnë lidhjen në 

mes të dhënave dhe do të kthejnë ato marrëdhënie që kalojnë pragun e definuar nga shrytëzuesi. 

Në të dhënat e ontologjisë, vetitë e avancuara do të përdoren një nga një dhe pastaj në mënyrë të 

ngjashme me të dhënat e papërpunuara, teknikat e gërmimit të rregullave asociative do të përdoren 

për kthimin e marrëdhënieve midis të dhënave, me semantikë të shtuar. Eksperimenti mbi të dhënat 

ontologjike është ndërmarrë në tri ontologjitë e fushave të ndryshme, me qëllim që të arrihet një 

përfundim i caktuar rreth vetive të avancuara në lidhje me rezultatet më të mira të gjeneruara. 

Në versionin më të fundit të OWL, OWL2, u shtuan disa veti të avancuara siç janë: vetia e 

vetë kufizimit, vetia refleksive e objekteve, vetia irefleksive e objekteve, vetia asimetrike e 

objekteve, vetitë e ndarjes, përfshirja e vetive zinxhirore dhe çelësat. Disa veti të tjera të tilla si 

kardinaliteti i vetisë së objektit dhe kardinaliteti i vetisë së të dhënave, ishin gjithashtu pjesë e 

versionit të parë të OWL, OWL1, por nuk do të përfshihen në eksperimentet tona. Arsyeja për këtë 

është se edhe në OWL1, kardinaliteti mund të ishte përdorur por po aq i pakualifikuar, ndërsa në 

OWL2 mund të përdoren kufizimet e kualifikuara të kardinalitetit, ku përdoret një shprehje shtesë 

e klasës kualifikuese. Në këtë rast, kufizimi i kardinalitetit vlen vetëm për individët që janë të 

lidhur me shprehjen e vetisë së objektit dhe janë shembuj të shprehjes së klasës kualifikuese [1]. 

 



103 

 

5.2.1 Të dhënat dhe ontologjitë 

 

5.2.1.1 Të dhënat 

 

Përderisa kërkonim për ontologjitë e fushave në dispozicion për t'u përdorur në eksperimente, 

gjetëm tre ontologji të populluara të fushave të ndryshme secila [8]. Nga ontologjitë u nxjerren 

instancat për të formuar grupin e të dhënave për secilin nga rastet. Në fund, u krijuan tre grupime 

të të dhënave të krijuara: grupi i të dhënave të Gjeografisë, grupi i të dhënave të Punës dhe grupi i 

të dhënave të Restoranteve. 

Grupi i të dhënave të Gjeografisë përshkruan shtetet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ku 

çdo shtet që paraqitet si një transaksion përmban informacione të tilla si: emri, shkurtesa, 

kryeqyteti, popullsia, sipërfaqja, qytetet, shtetet fqinje ose shtetet kufitare, malet, lumenjtë, liqenet, 

pikat më të larta dhe më të ulëta. Në fund, pas pjesës së para-përpunimit të të dhënave, grupi i të 

dhënave përmbanë të gjitha shtetet të paraqitura me 66 atribute secili. 

Grupi i dytë i të dhënave i marrë nga instancat e ontologjive, është grupi i të dhënave të 

vendeve të punës të shpallura për teknologji informative, që ka më shumë se 4000 punë të listuara 

dhe secila përfaqësohet me nga 19 atribute. Disa nga atributet janë: numri identifikues i punës, 

burimi, dega, titulli, cila kompani e ka listuar punën, për të cilin rekrutues, çfarë është përvoja e 

kërkuar dhe çfarë e dëshiruar, çfarë është arsimi i kërkuar dhe çfarë është fusha e aplikimit, qyteti, 

vendi, gjuha që kërkohet - gjuhë programimi, platforma, vitet e kërkuara të përvojës dhe fusha e 

ekspertizës. 

Grupi i tretë i të dhënave të përdorura është grupi i të dhënave të restoranteve, që përfaqëson 

restorantet në Kaliforninë e Veriut. Ai ka më shumë se 9500 instanca dhe vetëm 9 atribute për të 

përshkruar ato instanca: numri identifikues i restorantit, emri, lloji i ushqimit, qyteti, qarku, rajoni, 

adresa, numri dhe vlerësimi. 

5.2.1.2 Ontologjitë 

 

Ontologjitë e fushave të ndryshme nga [8], janë interesante për eksperimentin sepse të gjitha janë 

të ndryshme edhe nga pikëpamja e modelimit: e para përshkruhet me më shumë klasa dhe më pak 

veti, e dyta me më pak klasa dhe më shumë veti dhe e fundit, me numër më të lartë të instancave. 

Pjesa tjetër interesante është se të gjitha ontologjitë e përdorura përshkruajnë një përgjithësim të 
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caktuar ose koncepte të përgjithshme të njohurive të tilla si marrëdhëniet shtetërore ose 

marrëdhëniet e punës ose konceptet e restoranteve që lidhen me vlerësimin ose llojet e ushqimit. 

Kjo ka ndihmuar në përcaktimin se cilat nga rregullat janë interesante apo edhe më interesante dhe 

cilat rregulla janë jokonsistente. 

 

Figura 5.2 Ontologjia gjeografike pa veti 

 

Ontologjia e parë, ontologjia Gjeografike përshkruan konceptet që përfaqësojnë shtetin si qytetet 

si klasë, me nënklasën e tyre kryeqytetet, pastaj elementet shtetërore si lumenjtë, liqenjtë, malet, 

pikat e larta dhe pikat më të ulta. Për më shumë, ato koncepte lidhen me anë të vetive: kufi, 

kalonNëpër, kalonNë, qyteti, etj. Klasët e ontologjisë paraqiten në Figurën 5.2, ku vetitë nuk janë 

paraqitur për shkak të numrit të madh të tyre. 

Një ontologji tjetër e përdorur, më shumë në fushëveprimin e autorit, është ontologjia e 

përshkrimit të shpalljes për vende pune, paraqitur në Figurën 5.3, e cila përshkruan shpalljet e 

vendeve të punës për teknologji informative. Ontologjia përshkruan koncepte si pjesa aplikative e 

punës, zona e punës, qyteti, kompania, lloji i punës, gjuha dhe platforma. Vetitë kryesore janë: 

përdorëPlatformë, përdorëGjuhë, përdorëAplikacion, ështëNëQytet, ështëNëZonë, 

kërkuarNgaKompania, kërkuarNgaRekruteri.  
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Figura 5.3 Ontologjia e punës pa veti 

 

Ontologjia e tretë e përdorur, paraqitur në Figurën 5.4, është në fushëveprimin e njohurisë së 

përgjithshme dhe paraqet Restorantet në Kaliforninë Veriore si dhe konceptet e tyre si: Qyteti, 

Shteti, Regjioni dhe Restoranti. Vetitë të cilat i përshkruajnë ato janë: qytetiNëRegjion, 

shtetiKaQytetin, shtetiNëRegjion, kaRestorant, etj. 

 

Figura 5.4 Ontologjia e restoranteve pa veti 

 

5.2.2 Vetitë e Gjuhëve të Ontologjive në Ueb  

 

Si një zgjerim i internetit, SW, përdor teknologji të ndryshme në mënyrë që të mundësojë 

makineritë të kuptojnë dokumente dhe të dhëna semantike. Këto teknologji, përveç XML dhe 

RDF, përfshijnë edhe ontologjitë [2]. Ontologjia si një dokument, formalisht përcakton 

marrëdhëniet midis termave. Taksonomia e saj përfshin klasat e objekteve dhe marrëdhëniet midis 

tyre. Gjuha që do të përshkruajë objektet dhe marrëdhëniet quhet OWL si një përpjekje shkencore 

për të krijuar një gjuhë të standardizuar të SW [46]. Pasi që, OWL1, versioni i parë pësoi nga 

problemet që lidhen me kufizimet e të shprehurit [44], llojin e të dhënave, modelimin e meta të 

dhënave dhe shënimeve, u lëshua në përdorim versioni i dytë i OWL. Baza logjike për gjeneratën 
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e dytë të gjuhës së ontologjive në ueb quhet SROIQ [9]. SROIQ zgjeron logjikën e përdorur në 

OWL1, SHOIN, me rolet refleksive, antisimetrike dhe irefleksive, rolet e ndara, rolet universale 

dhe konstruktet si  ∃R.Self, e cila lejon për shembull, përkufizimin e koncepteve të tilla si një 

"narcist" [50]. Meqenëse, SROIQ është më kompleks në arsyetim, me kompleksitet 2NEXPTIME, 

ekziston mundësia që të reduktohet kompleksiteti i tij në të njëjtën mënyrë si SHOIN, kompleksi 

NEXPTIME, nëse nuk përdoren të gjitha vetitë. 

Në vijim, secila veti që ka rritur fuqinë ekspresive është paraqitur dhe është dhënë një 

shembull për ta, duke ndjekur përdorimin e tyre në ontologjitë e fushave të eksperimentuara. 

 

Vetia asimetrike e objekteve 

 

Në ontologjinë gjeografike, isA është paraqitur si një veti asimetrike, që nënkupton se çdo 

kryeqytet është (isA) qytet, por jo çdo qytet është (isA) kryeqytet.  

Në ontologjinë e shpalljeve të vendeve të punës, vetia e objekteve asimetrike është paraprirë 

(precedes), duke treguar se klasë Job që kërkon përvojë më shumë se 5 vjet, paraprinë (precedes) 

punën me përvojën e dëshiruar me më shumë se 5 vjet përvojë, por jo anasjelltas. 

Në rast të ontologjisë së restoranteve, vetia është hasRestaurant, duke vërtetuar se një qytet mund 

të ketë një restorant, por jo edhe anasjelltas. 

 

 

 

Vetia veçuese 

 

Përderisa klasat e OWL1 mund të jenë veçuese, të njëjtën nuk mund ta themi edhe për vetitë, por 

që në OWL2 kjo tejkalohet nga përdorimi i DisjointObjectProperty. Kjo veti lejon që dy individë 

të mos jenë të lidhur nga dy vetitë e ndryshme të bashkësisë.  

Në ontologjinë gjeografike, rastet e vetive të veçuara të objektit janë isHighestPointOf dhe 

isLowestPointOf.  

Në ontologjinë e shpalljeve të vendeve të punës, vetitë e veçuara të objektit formulohen si 

usesApplication dhe usesPlatform vetitë.  

Ndërsa, në ontologjinë e restoranteve, rastet e vetive të veçuara mund të paraqiten nga vetitë 

countryIsInRegion dhe cityIsInRegion.  
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Çelësat 

Një tjetër veti shtesë e OWL2 janë çelësat, të cilat luajnë një rëndësi vitale në përcaktimin e 

individëve unik të një klase të caktuar.  

Në rastin e ontologjisë gjeografike, çelësi për State është vetia e quajtur abbreviation (shkurtesë), 

ndërsa në rastin e ontologjisë së shpalljeve të vendeve të punës, çelësi është id i punës që 

korrespondon me etiketën e punës dhe që është unike. Ndërsa në ontologjinë e restoranteve, vetia 

mund të paraqitej nga etiketa unike e restorantit. 

 

Vetia irefleksive e objekteve 

Vetia irefleksive e OWL2, kufizon që çdo individ të lidhet me vetvetën. Në rastin e ontologjisë 

gjeografike, një veti irefleksive e objektit është greaterThan, për të treguar se një HiPoint mund të 

jetë më i madh se LoPoint por HiPoint nuk mund të jetë më i madh se vetja. Në rastin e ontologjisë 

së shpalljes së vendeve të punës, vetia irefleksive është moreExperience për të treguar një punë e 

cila kërkon më shumë përvojë sesa punët e tjera, por jo në rast të kufizimit të vetvetes. Në 

ontologjinë e restoranteve, vetia irefleksive superiorThan, tregon se BestRestaurants janë më lartë 

(me vlerësim më shumë se 4), sesa OtherRestorants (me vlerësim më të ulët se 4). Por, ajo nuk 

mund të tregojë se BestRestaurants janë superiorThan BestRestaurants. 

 

Vetia e përfshirjes zinxhirore 

Përderisa kompozimi i vetive nuk ishte e mundur në OWL1, në OWL2 ajo bëhet përmes përdorimit 

të vetive të përfshirjes zingjirore. Në ontologjinë gjeografike, vetia e përfshirjes zinxhirore që 

përdoret është roadConnectedToOtherRoards, e cila lidh vetitë passesThrough dhe hasRoad. Duke 

përdorur vetinë, krijohet një kompozim midis rrugëve të caktuara, me rrugët e tjera, të cilat kalojnë 

nëpër të njëjtin shtet. Në ontologjinë e shpalljes së vendeve të punës, është krijuar një veti 3DJob, 

me qëllim që të lidhë dy veti inArea dhe 3dRelated duke siguruar njohuri të reja të Jobs të 

publikuara për 3dArea. Në ontologjinë e restoranteve, një është futur një veti e re 

restaurantIsInRegion që është një përbërje e dy vetive: regionHasCity dhe hasRestaurant, me 

domen Region dhe rang Restaurant dhe duke siguruar njohuri të reja të të gjitha restoranteve në 

zona të caktuara. 
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Vetia refleksive e objekteve 

Në OWL1 ishte e pamundur që një veti të përshkruhej si refleksive, irefleksive ose asimetrike. 

Konstrukti i OWL2 ReflexiveObjectProperty lejon që një veti e objektit të bëhet refleksive në 

mënyrë globale dhe kështu të qëndrojë për të gjithë individët. 

Në rastin e ontologjisë gjeografike, mund të themi se çdo shtet në ontologji i përket SHBA-ve, të 

cilat mund të shquhen si Thing. Prandaj, mund të shtohet një veti refleksive isRelatedTo, me 

domenin: State dhe rangun: State. Andaj si përfundim, çdo shtet është i ndërlidhur me njëri-tjetrin, 

pasi të gjithë janë pjesë e një tërësie, SHBA. Në rastin e ontologjisë së shpalljes së vendeve të 

punës, çdo ITJob mund të konsiderohet si diçka që lidhet me IT-në dhe për këtë arsye një veti e 

avancuar mund të inkorporohet, duke lidhur ITJob me vetveten. Domeni dhe rangu i vetisë është 

klasa ITJob. Në rastin e ontologjisë së restoranteve, një veti e re e objekteve e krijuar është 

isSpecializedInFish, që ka domain dhe rang SeaFoodRestaurant dhe shërben ushqim deti.  

 

Vetia vet-kushtëzuese 

Megjithatë, një tjetër konstrukt i ri ekspresiv që u prezantua në OWL2, i cili nuk mund të zbatohej 

në OWL1, është vetia vet-kushtëzuese. Vetia vet-kushtëzuese që njihet edhe si "refleksiviteti 

lokal" është shumë e dobishme sidomos duke pasur parasysh që refleksiviteti global nuk qëndron 

në përgjithësi. Në rastin e ontologjisë gjeografike, vetia e avancuar e objektit është 

MountainAswell, që përfaqëson një refleksivitet lokal ose vet-kushtëzim. Vetia është e lidhur me 

klasën MountainPeak, nënklasë e HiPoint, e cila përfaqëson të gjitha malet që kanë lartësi mbi 

4315. Pra, MountainPeak, lidhet me vetvete, përmes vetisë isMountainAsWell, e cila thekson se 

një HiPoint mbi 4315 është një MountainAsWell. Kjo nuk vlen për të gjitha HiPoints, pasi në disa 

shtete pika më e lartë nuk përfaqëson domosdoshmërisht një mal. Në rastin e ontologjisë tjetër, 

ontologjisë së shpalljeve të vendeve të punës është krijuar një veti 3dRelated, e cila lidhet me 

klasën 3dArea, nënklasën e Area, me vetveten, duke theksuar se çdo 3dArea lidhet me 3dRelated 

punën. Në rastin e ontologjisë së restoranteve, vetia e avancuar e objekteve believesIn u prezantua 

në mënyrë që të lidhen restorantet me vete. Vetia në të vërtetë mbështet pohimin se 

BestRestaurants, ata me vlerësim më shumë se 4, besojnë në vetvete dhe për këtë arsye arrijnë këtë 

epërsi. 
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5.2.3 Gërmimi i rregullave asociative mbi vetitë 

 

Në këtë pjesë paraqiten rezultatet e rregullave asociative të fituara duke eksperimentuar me çdo 

veti të avancuar në ontologjitë. Rezultatet pastaj krahasohen me rregullat asociative të fituara nga 

gërmimi i të dhënave të papërpunuara të cilat edhe janë përdorur për të populluar ontologjitë e 

fushave. 

Prandaj, për çdo ontologji të përdorur, janë kryer hapat e mëposhtëm eksperimentues: 

1. Fillimisht është zhvilluar arsyetimi mbi ontologjinë, me vetitë specifike të 

përdorura, 

2. Rezultatet e fituara eksportohen në një dokument të formatit JSON, 

3. Dokumenti i formatit JSON shndërrohet në format të përshtatshëm për analizë, në 

këtë rast në formatin e dokumentit të veçantë të WEKA-së .arff, 

4. Të dhënat janë pastruar dhe para-përpunuar, 

5. Algoritmi Apriori [72] është përdorur nga i cili është gjeneruar tabela me rregulla 

asociative. 

Paralelisht, me të dhënat specifike të papërpunuara, të nxjerra nga ontologjia (pa meta-të dhëna), 

kryhen hapat 4 dhe 5 me qëllim që të krahasohen të dyja rezultatet në hapin e ardhshëm: 

6. Krahasimi i rezultateteve të rregullave asociative nga ontologjitë me ato të fituara 

nga të dhënat e papërpunuara. 

Në tabelën 5.4, paraqiten ontologjitë dhe vetitë e tyre të avancuara të përdorura. Vetitë janë të 

listuara në kolonën e parë dhe në pjesën tjetër të kolonave paraqiten homologët e tyre specifik në 

ontologjinë. Qëllimi është që të përdorim çdo veti të avancuar së paku në tre ontologji të ndryshme, 

në mënyrë që të kemi të dhëna më bindëse për të krahasuar.  

Vetitë / Ontologjitë Ontologjia gjeografike 
Ontologjia e shpalljeve të vendeve 

të punës Ontologjia e restauranteve 

vet-kushtëzimi isMountainAsWell 3drelated believesIn 

vetia refleksive  isRelatedTo isItRelated isSpecializedInFish 

vetia irefleksive  greaterThan moreExperience superiorThan 

vetia asimetrike isPartOf precedes isInCity 

vetia veçuese isHighestPointOf vs isLowestPointOf usesApplication and usesPlatform  countryIsInRegion vs cityIsInRegion 

vetia zinxhirore roadThroughStates is3dJob restaurantIsInRegion 

çelësat abbreviation id id (generated from label) 

 

Tabela 5.4. Vetitë e avancuara të ontologjive të përdorura 
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5.2.4 Rezultatet nga ontologjitë 

 

Në këtë pjesë, janë paraqitur rezultatet nga çdo ontologji, me nga një veti specifike të përdorura. 

Në fund, këto rezultate janë krahasuar me rezultatet e fituara korrensponduese nga grupet e të 

dhënave të papërpunuara. Ndarja në nën-pjesë është bërë për të diskutuar mbi ontologjinë 

specifike, vetitë e tyre dhe në fund, një nën-përfundim do të sigurohet për secilën ontologji. 

 

5.2.4.1 Ontologjia gjeografike – të dhënat e nxjerrura kundër të dhënave të papërpunuara 

 

Ontologjia e parë e përdorur është ontologjia gjeografike. Për çdo veti të përdorur, janë kryer një 

sërë operacionesh për të përfunduar eksperimentin. Fillimisht, në ontologji është shtua një veti e 

avancuar. Pastaj, duke përdorur arsyetuesin e ontologjisë Pellet22, është fituar një bazë e të dhënave 

me raste, marrëdhëniet e tyre, inferencat e tjera dhe skemën e ontologjisë. Natyrisht, numri i 

atributeve është rritur në krahasim me grupin e të dhënave të papërpunuara, për shkak të 

konkluzioneve të reja, skemës ontologjike dhe marrëdhënieve midis instancave. 

Në rast të ontologjisë gjeografike, numri i atributeve ishte rreth 200. Në këto të dhëna u kryen 

para-përpunimi, i cili përfshinte: 

- pastrimi i të dhënave: largimi i lidhjeve të pa nevojshme të marra nga prefikset ontologjike 

- largimi i vetive: sidomos ato që kanë pasur vetëm një rast të lidhur me to për faktin se në 

qoftë se rastet që kontribuojnë në rregull janë të vogla, atëherë ato nuk nënkuptojnë krijimin 

e një rregulle të re që përfshin ato veti, të tilla si shembull i isCity15 ose hasMountain20 

- largimi i llojeve të instancave: të gjeneruara automatikisht nga ontologjia. 

Duhet të theksohet se, e njëjta procedurë e para-përpunimit është përdorur edhe në grupin e të 

dhënave të papërpunuara, që rezultojë kryesisht në zvogëlimin e numrit të atributeve në 66. Në të 

dyja rastet, duke qenë se numri i rasteve ishte mjaft i ulët, duhej të konsideronim uljen e pragut të 

mbështetjes, meqë konsiderohej më interesante vetëm gjetja e rregullave të lidhura me veti të 

caktuara dhe jo vetëm besimin më të lartë që kishte rregulla. Gjithashtu, duhet të theksohet se heqja 

                                                 
22 https://github.com/stardog-union/pellet 
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e atyre instancave / atributeve nuk kishte efekt në rezultatet e fituara, kështu që heqja rezultoi pa 

humbje të përgjithshme.  

 

Rezultatet e të dhënave të papërpunuara 

Rezultatet e grupit të të dhënave të papërpunuara paraqitën një numër të drejtë rregullash, që lidhin 

atribute midis tyre. Një fragment është paraqitur në Tabelën 5.5, me 10 rregullat më të mira të 

gjetura, me të njëjtën mbështetje të pragut të përdorur (5%) si në bazën e të dhënave të ontologjisë. 

Pjesa interesante është numri i ulët i mbështetjes, pasi numri i rasteve është mjaft i ulët në grupin 

e të dhënave të papërpunuara, për shkak të faktit se çdo gjë paraqitet si një transaksion, ndërsa në 

ontologjinë e argumentuar në seksionin e mëparshëm, rritja e numrit të atributeve ka rezultuar nga 

inferencat, marrëdhëniet në mes të instancave dhe skema ontologjike. 

Në tabelën 5.5, rregulla e parë, përfaqëson një lidhje midis HighestElevation në States me Area të 

State. Pra, nëse HighestElevation është deri në 2134 metra atëherë Area e State  është deri në 

197733 metra katrorë. Kjo rregullë specifike është e përfaqësuar në 36 raste me 100 për qind 

besueshmëri. 

 

 

Tabela 5.5. Top 10 rregullat nga të dhënat e papërpunuara gjeografike 
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Rezultatet nga modelimi i vetive të avancuara të objekteve 

Në ontologjinë gjeografike, që përshkruan të dhënat gjeografike të Shteteve të Bashkuara, 7 vetitë 

e OWL2 modelohen, përshkruhen dhe eksperimentohen në mënyrë të pavarur. Në të gjitha rastet, 

metrikat e zgjedhura janë të njëjta dhe atë me mbështetje 1%, 3% dhe 5%, për shkak të numrit të 

ulët të atributeve. Për më tepër, qëllimi i hulumtimit ishte gjetja e rregullave të marra nga përdorimi 

i vetive, pra rregullave të reja. Për të krahasuar rezultatet me të dhënat e papërpunuara, ne kemi 

zgjedhur mbështetjen prej 5% në të dy rastet: të dhënat e papërpunuara dhe të dhënat ontologjike. 

Vetia Asimetrike e përdorur është PartOf, e cila përshkruan një lidhje midis States dhe të gjitha 

klasave të tjera: City, HiPoint, Lake, LoPoint, Mountain, River dhe Road, duke treguar kështu që 

çdo element tjetër është pjesë e Shteteve, por jo edhe anasjelltas. Kjo do të thotë se States nuk 

mund të jenë pjesë e elementëve të tjerë si për shembull City. Kjo veti u prezantua në të dhënat e 

nxjerrura vetëm si një lidhje midis klasave dhe jo si lidhje e individëve të caktuar, dhe për këtë 

arsye nuk u kthye asnjë rregull i vlefshëm në lidhje me këtë veti të veçantë. Kjo mund të 

argumentohet për shkak të faktit se asgjë e re nuk iu shtua individëve, pasi ajo shërbeu vetëm si 

një kufizim dhe prandaj nuk ishte e pranishme në përshkrimin e individëve. 

Por, duhet të theksohet se, për shkak të Supozimit të Botës së Hapur (ang. Open World 

Assumption) (OWA) [113], kufizimi asimetrik do të lejonte futjen e individëve të rinjë të States 

që mund të përdorin vetinë isPartOf dhe të mos shfaqeshin si jo konsistente në ontologji. Kjo për 

shkak të faktit se në OWA gjithçka lejohet, ne duhet të rregullojmë ose të vendosim rregulla strikte 

për të ofruar një siguri për një fakt. Prandaj, në rastin e vetisë asimetrike, ne kemi bërë që klasët të 

jenë veçuese ndërmjet tyre dhe kështu kur u përpoq të futet një relacion që përshkruan se individi 

i States është pjesë e një klase tjetër, për shembull City, ontologjia do të kthejë një jokonsistencë. 

Ne argumentojmë se ne kemi "Mbyllur" botën, pasi nuk po lejojmë dykuptimësi kur shtojmë 

individë të rinjë, por kur kjo bëhet, asgjë nuk pasqyrohet në dokumentin përfundimtar të të dhënave 

të fituara. 

Diçka tjetër që provuam ishte të largojmë kufizimet nga ontologjia dhe ta bëjmë atë jokonsistente. 

Në këtë rast ne lehtësisht shtuam disa individë të klasës State dhe i bëmë pjesë të një City. 

Ontologjia nuk e gjeti jo konsistencën dhe prodhoi disa inferenca lidhur me një qytet të veçantë në 

klasën specifike. Pastaj, ne kemi provuar ARM-në në ontologjinë dhe kur është ulur mbështetja 

mund të gjejmë disa marrëdhënie që përndryshe nuk do të ishin pjesë e rregullave nëse kufizimi 

do të ishte i vlefshëm. 
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Në këtë rast mund të themi se ARM po përfiton nga kufizimet asimetrike në këtë ontologji të 

veçantë, në mënyrë që të mos krijohen rregulla që do të ishin "jokonsistente". 

Edhe një herë, për të theksuar se për shkak të faktit se grupi i të dhënave gjeografike nuk ishte aq 

i madh, pragu minimal u ul (5%) në mënyrë që të gjeneronim më shumë rregulla dhe kështu të 

kontrollonim ndonjë rregull të rëndësishëm që përshkruante pronën asimetrike. Një fragment nga 

rezultatet e vetisë asimetrike është paraqitur në Tabelën 5.6, ku ishte interesante të shihet se 

megjithatë ka rregulla të reja të fituara, por jo si një rezultat i drejtpërdrejtë i vetisë asimetrike, por 

më tepër për shkak të hierarkisë së ontologjisë. 

 

 

Tabela 5.6. Rezultatet më të mira nga vetia Asimetrike 

 

Edhe në shikim të parë, ne shohim rregulla të reja të krijuara kur Apriori përdoret në të dhëna të 

nxjerrura ontologjike siç është rregulla e parë, që përshkruan Capitals që lidhen me CityPopulation 

dhe atë kur popullsia është nën 2361237 banorë, me 100 për qind besim dhe të përfaqësuar në të 

gjitha 51 rastet. Duke pasur parasysh se ka qytete me më shumë banorë, mund të konkludojmë se 

jo të gjitha qytetet me numrin më të madh të banorëve janë edhe kryeqytetet. 

Vetia e ardhshme e përdorur ishte një veti veçuese, e cila i bën të veçohen njëra me tjetrën dy vetitë 

: isHighestPointOf dhe isLowestPointOf. Edhe kjo veti nuk u manifestua në dokumentin e të 

dhënave të nxjerra pasi që asnjë nga individët nuk e përmbante vetinë në mënyrë eksplicite, por 

më tepër u paraqit si një lidhje dhe shërbeu si pengesë për të bërë vetitë veçuese. Numri i rregullave 

të fituara është i njëjtë me atë kur është përdorur vetia asimetrike. 

Një tjetër veti e përdorur është vetia e çelësave, e manifestuar përmes vetisë së shkurtesës së të 

dhënave të klasës State e cila siguron për klasën të jetë unike. Megjithatë, në grupin e të dhënave 
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të nxjerrura, ajo tregoi se nuk është një nga asetet e vlefshme, pasi që nuk ka ndikim tek individët 

ose nuk i shton ndonjë informatë të re atyre. Numri i rregullave ishte i njëjtë si në dy vetitë e 

mëparshme të përdorura. 

Vetia irefleksive e përdorur, peakGreaterThan paraqet individët e klasës HiPoint që nuk mund të 

jenë më të mëdha se vetë, por mund të jenë më të mëdha se individët e një klase tjetër, për shembull 

LoPoint. Kjo është një tjetër veti që nuk ka treguar ndonjë përmirësim në rezultatet përfundimtare 

të nxjerra nga ontologjia. Për më tepër, rezultatet ishin të njëjta si në vetitë e mëparshme. 

Vetia tjetër, roadThroughStates, lidh rrugët që kalojnë nëpër të njëjtat States. Në fakt, kjo veti e 

përfshirjes zinxhirore, kontribuoi në ngritjen e numrit të atributeve për dokumentin e të dhënave 

ontologjike (30 atribute të reja për marrëdhëniet e rrugës nëpër shtete) dhe në fund rezultoi në 

krijimin e rregullave të reja asociative siç është rregulla 34: 

 

34. #roadThroughStates/0/@id=#road10 17 ==> @type/1=#Road 17    sup: 17  conf:1 

 

ose rregulla me numër 50, me një mbështetje më të vogël:  

 

50. #roadThroughStates/1/@id=#road20 10 ==> @type/1=#Road 10    sup:10  conf:1 

 

Duhet të theksohet se, me qëllim të gjetjes së këtyre rregullave, pragu i mbështetjes u zvogëlua 

edhe më shumë, pasi që kishte një tregues (numri i shtuar i atributeve) që vetia mund të prodhonte 

rregulla të reja. Vetia e ardhshme është isRelatedTo që përshkruan vetinë refleksive dhe kështu 

lidh çdo individ të State me vetveten përmes Thing, përfaqësuar nga SHBA në domenin specifik. 

Vetia lidhet vetëm me pjesëtarët e klasës së Shtetit dhe kështu kontribon në zgjerimin e 

përgjithshëm të të dhënave me një atribut të ri. Edhe pse pragu minimal ishte ulur, ende rezultatet 

ishin të njëjta si në grupet e mëparshme të të dhënave dhe kjo për shkak të faktit se atributet lidhnin 

secilën instancë vetëm me vetvetën. 

Vetia e fundit e përdorur për ontologjinë gjeografike, është vetia HasSelfObject, e cila në 

kundërshtim me ReflexiveObjectProperty, lidh një klasë në nivel lokal ose anëtarët e tyre janë të 

lidhur me veten e tyre lokalisht por jo përmes Thing. Gjithashtu, në këtë rast grupi i të dhënave 

nuk u pasurua dhe në këtë mënyrë nuk u krijuan rregulla të reja asociative. Skema e të dhënave të 

deduktuara e paraqiti vetinë vetëm si një kushtëzim. 
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Si një nën-konkluzion për pjesën e ontologjisë gjeografike, vetëm vetia zinxhirore ka pasuruar 

bazën e të dhënave të deduktuara dhe në këtë mënyrë rezultoi në krijimin e rregullave të reja 

asociative. Kjo, e bën të kuptueshme që një veti e objekteve që mund të shtoj një atribut semantik, 

mund të ndihmoj në krijimin e rregullave të reja. 

 

5.2.4.2 Ontologjia e shpalljes së vendeve të punës – të dhënat e nxjerra kundër të dhënave të 

papërpunuara 

Ontologjia tjetër për eksperimentim ishte ontologjia e shpalljes së vendeve të punës. Grupi i të 

dhënave ka më shumë se 4000 instanca të përfaqësuara me nga 19 atribute, ndërsa skema e të 

dhënave deduktive ontologjike ka të njëjtën sasi të instancave me më shumë se 47 atribute 

(varësisht nga vetia specifike e përdorur). Në të dhënat të deduktuara ontologjike, numri i 

atributeve fillimisht ishte më i madh, por ne i kemi pastruar të dhënat në mënyrë që të kemi 

rezultate më të mira dhe në këtë mënyrë kemi hequr disa nga atributet (si në ontologjinë  

gjeografike), të cilat nuk reflektonin në rregullat e fituara. I njëjti proces është kryer edhe në pjesën 

e të dhënave të papërpunuara të eksperimentit. Meqenëse numri i instancave ishte më i madh, 

pragu minimal në eksperimentet e kryera me bashkësinë e të dhënave ontologjike të shpalljeve të 

vendeve të punës u rrit në 10%, 30% dhe 50%. Në mënyrë që të krahasojmë rezultatet me rezultatet 

nga të dhënat e papërpunuara, ne kemi zgjedhur pragun prej 50%, duke kapur kështu pothuajse të 

gjitha marrëdhëniet dhe duke lënë anash disa që ne konsideronim të jenë triviale. 

 

Rezultatet e të dhënave të papërpunuara 

Në rastin e të të dhënave të papërpunuara, numri i 4031 instancave me gjithsej 19 atribute mbeti 

pas fazës së para-përpunimit, ku disa nga instancat janë larguar për shkak të mungesës së shumicës 

së atributeve si id, burimi etj. Pas atij hapi, të dhënat u diskretizuan njëjtë si në eksperimentin e 

mëparshëm në tre ndarje dhe pastaj u përgatitën për analizë duke i kthyer të dhënat numerike në 

formatin nominal për algoritmin Apriori. Në fund, me pragun prej 50% kemi arritur më shumë se 

1000 rregulla. Rregullat kryesore janë paraqitur në Tabelën 5.7. 
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Tabela 5.7. Top 10 rregullat e të dhënave të shpalljes së vendeve të punës të nxjerra nga 

algoritmi Apriori në të dhëna të papërpunuara 

 

Rezultatet nga vetitë e modeluara të objekteve 

Në rastin e ontologjisë së shpalljes së vendeve të punës, shtatë veti të avancuara u modeluan dhe 

u kryen eksperimentet me të gjithë individualisht. Në të gjitha rastet, metrikat e zgjedhura ishin të 

njëjta dhe atë me mbështetjen prej 10%, 30% dhe 50%. Për krahasim me grupin e të dhënave të 

papërpunuara, kemi zgjedhur metrikën mbështetëse prej 50%. 

Në rastin e vetisë asimetrike të objekteve, nga 46 atributet me mbështetje metrike më shumë se 

10% më shumë se 1000 rregulla u gjeneruan andaj edhe për t’u ngushtuar ato, mbështetja u rrit në 

30%. Në këtë rast, 150 rregulla u gjetën dhe në rast të metrikës më shumë se 50%, u gjetën 96 

rregulla. Në asnjë rast, nuk u gjetën rregulla që përfshijnë në mënyrë eksplicite vetinë asimetrike. 

Ashtu si në rastin e ontologjisë gjeografike, edhe këtu mund të argumentohet se vetia asimetrike 

shërben si një kufizim dhe se nuk ishte e pranishme edhe në grupin e të dhënave të nxjerra nga 

ontologjia. Disa nga rregullat kryesore janë paraqitur në Tabelën 5.8. 
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Tabela 5.8. Rregullat më të mira të gjeneruara nga Apriori kur përdoret në të dhëna ontologjike 

me vetinë Asimetrike 

 

Kur përdoret vetia veçuese, me rast të mbështetjes 50%, u krijuan 180 rregulla, të cilat janë më të 

larta sesa rregullat e krijuara duke ofruar të njejtën metrikë si kur ishte përdorur vetia asimetrike. 

Argumenti për numrin më të lartë është për shkak të faktit se në eksperimentin e parë, kur përdoret 

vetia asimetrike, janë modeluar dy nënklasë të ITJob, duke kufizuar disa nga marrëdhëniet e 

drejtpërdrejta që përfshijnë klasën Job dhe ITJob. Megjithëse, kur përdoret vetia veçuese dhe pastaj 

janë deduktuar të dhënat, prapë nuk ka pasur ndonjë efekt mbi vetë individët, prandaj nuk rezultoi 

me ndonjë rregull të veçantë që përfshin vetinë e vecuar. 

Vetia tjetër e përdorur ishte vetia irefleksive e cila gjithashtu krijoi të njëjtin numër rregullash 180 

për pragun minimal të mbështetjes prej 50%. Sikurse në rastet e mëparshme, asnjë rregull i veçantë 

nuk u gjet që përfshin vetinë irefleksive në mënyrë eksplicite. 

Për vetinë e çelësave, ne kemi qenë në gjendje të krijojmë një identifikues unik që identifikoi listën 

e vendeve të punës, por ende nuk ka treguar ndonjë ndikim pozitiv në rezultatin e arritur nga 

përdorimi i vetisë. Konkluzioni i njëjtë mund të përmendet edhe në pjesën tjetër të rasteve, kur 

pronat e përdorura ishin vetia e përfshirjës zinxhirore, vetia refleksive apo edhe vetë-kushtëzuese, 

ku numri i rregullave të nxjerrura nga metrikat e njëjtë të përdorura nuk ndryshoi, 180 rregulla. 

Asnjë nga rregullat nuk lidhej posaçërisht me vetinë e përdorur. Duhet të theksohet se, për vetinë 

zinxhirore, vetia e përdorur nga ne nuk rezultoi në krijimin e rregullave të reja dhe një nga 

mundësitë mund të ishte që nuk është përdorur vetia e përshtatshme, ose që ontologjia e përdorur 

nuk e mbështetë një veti të përshtatshme. 

Si një nën-konkluzion për pjesën e ontologjisë së shpalljeve të vendeve të punës, asnjë nga vetitë 

nuk e ka pasuruar dokumentin e deduktuar dhe kështu nuk ka rezultuar në rregulla të reja. 

 

5.2.4.3 Ontologjia e restoranteve - të dhënat e nxjerra kundër të dhënave të papërpunuara 

Ontologjia e fundit me të cilën eksperimentuam ishte ontologjia e restoranteve. Grupi i të dhënave 

të papërpunuara ka më shumë se 9500 instanca dhe të gjitha instancat janë të përfaqësuara me nga 

9 atribute. Nga ana tjetër, grupi i të dhënave të nxjerra nga ontologjia kishte më shumë se 9700 

instanca (duke përfshirë marrëdhëniet, skemën dhe rastet) që përfaqësohen nga më shumë se 1390 

atribute. Një numër i tillë i madh i atributeve mund t'i akreditohet marrëdhënies midis qyteteve 
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dhe restoranteve. Duhet të theksohet se më shumë se 1300 atribute janë të lidhura drejtpërdrejtë 

me atë lidhje. Edhe pse gjatë fazës së para-përpunimit, si në ontologjitë e tjera të eksperimentuara, 

ne kemi hequr disa nga atributet që nuk mund të ndikojnë në rezultate të tilla si lloji i vlerës (p.sh. 

numër i plotë ose String). 

  

Rezultatet e të dhënave të papërpunuara 

Fillimisht në të dhënat e papërpunuara, algoritmi Apriori u vendos dhe atë me pragun prej 30%, 

numri i rregullave të krijuara ishte vetëm 8. Kështu, kur kufiri u ul në 10%, u krijuan 84 rregulla 

dhe kur u ul më tej në 5% u krijuan 566 rregulla. Pragu prej 10% u zgjodh për krahasimin e 

rezultateve me rezultatet e fituara nga të dhënat ontologjike. Disa nga rregullat kryesore të fituara 

nga të dhënat e papërpunuara janë paraqitur në Tabelën 5.9. 

 

 

Tabela 5.9. Rezultatet nga Apriori në të dhëna të papërpunuara me minimumin                             

e mbështetjes prej 10% 

 

Rezultatet nga modelimi i vetive të objekteve 

Si në të dhëna të papërpunuara, ashtu edhe në ontologjinë e restoraneve, shtatë veti të avancuara 

të objekteve janë modeluar dhe eksperimentet janë ndërmarrur me to në mënyrë individuale. Në 

të gjitha rastet, metrikat e zgjedhura ishin të njëjta me ato te të dhënave të papërpunuara dhe atë 

me mbështetjen prej 5%, 10% dhe 30%. Kryesisht, për shkak të numrit të madh të atributeve, pragu 

për krahasim u zgjodh në 10%. 

Në rastin e vetisë asimetrike me pragun prej 10%, algoritmi Apriori gjeneroi 34 rregulla, ku 10 

rregullat më të mira të paraqitura janë në Tabelën 5.10. 
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Për vetinë asimetrike të përdorur dhe gjithashtu për vetitë e ardhshme të përdorura: vetinë e veçuar, 

çelësat, vetinë irefleksive të objekteve, vetinë refleksive të objekteve dhe vetë-kushtëzimin, 

algoritmi Apriori nuk ka kthyer ndonjë rregull përkatës asociativ në lidhje me përdorimin e 

rregullave direkte. 

 

 

Tabela 5.10. Rregullat e gjeneruara nga Apriori për vetinë asimetrike 

 

Nga ana tjetër, vetia zinxhirore e objekteve ka plotësuar grupin e të dhënave ontologjike me një 

numër të madh të atributeve (më shumë se 10000) dhe duke ofruar mundësinë për krijimin e 

rregullave të reja asociative. Por, në fund ndoshta për shkak të të dhënave të dallueshme të dhëna 

nga atributet, ajo nuk kishte asnjë ndikim në rregullat asociative të krijuara për shkak të dallimit 

në mes të atributeve. Kjo krijoi më shumë se 9000 marrëdhënie midis një restoranti të caktuar dhe 

një rajoni, por meqenëse shumica e tyre ishin të dallueshme ndërmjet tyre (vetëm pak kishin më 

shumë se 2 raste që kishin lidhje me to), ajo nuk tregoi rezultate në rregullat e fituara. Për hir të 

argumentimit, në qoftë se ne do të ulim shumë pragun, atëherë edhe vetia zinxhirore do të shfaqej 

në rezultatet. Kjo ndodh për shkak të faktit se atributet e reja janë prodhuar nga deduktimi 

ontologjik si pjesë e vetisë zinxhirore. Kështu, në një rast të veçantë, edhe pse vetia nuk ka 

prodhuar rregulla të reja, në një rast tjetër, ku do të ishin pjesë e shumë rasteve, ajo do të mund të 

prodhonte. 

Si nën-përfundim për pjesën e ontologjisë së restoranteve, mund të raportojmë se vetëm vetia 

zinxhirore pasuroi dokumentin  me atribute të reja edhe pse kjo nuk rezultoi me krijimin e 

rregullave të reja asociative, siç është shpjeguar më lart. 
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Vetitë e objekteve kanë kapacitet për kontribut të dyfishtë në lidhje me krijimin e rregullave 

asociative: 

- ato mund të ndihmojnë në mënyrë indirekte në parandalimin e krijimit të rregullave 

jokonsistente, ose, 

- ato mund të kontribuojnë drejtpërsëdrejti për një grup të dhënash më të pasur duke 

gjeneruar atribute të reja dhe duke rezultuar kështu në krijimin e rregullave të reja. 

Kështu, secila prej vetive të përdorura kishte ndikim direkt ose indirekt në procesin e krijimit të 

rregullave asociative, siç përmblidhet në Tabelën 5.11. Duhet të theksohet se ky ndikim shprehet 

në bazën e të dhënave ontologjike krahasuar me rastin e rregullave asociative të krijuara mbi grupin 

e të dhënave të papërpunuara (që përmban vetëm individë). Në Tabelën 5.11, me 1 yll, paraqiten 

rregullat që kanë pasur ndikim në kufizimin e rregullave jokonsistente, ndërsa me 2 yje janë 

paraqitur ato që kanë pasur ndikim në krijimin e rregullave të reja. 

 

Vetia e përdorur / 

Ontologjia 
Asimetrike Veçuar Çelësat Irefleksive 

Vetitë 

zinxhirore Refleksive 

Vetia 

kushtëzuese 

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

Gjeografike Po - Po - Po - Po - - Po Po - Po - 

Shpalljes së punës Po - Po - Po - Po - - - Po - Po - 

Restorantëve Po - Po - Po - Po - - Po Po - Po - 

               

Tabela 5.11. Kontributi i vetive 

 

Vlefshmëria e rregullave të nxjerra rishtazi natyrisht pritet gjithmonë të bëhet nga një ekspert 

domeni. Në rastin tonë specifik, ne argumentojmë se meqë ontologjitë e përdorura kanë të bëjnë 

me njohuritë e përgjithshme (faktet rreth SHBA-së në ontologjinë gjeografike ose reklamimin e 

vendeve të punës ose edhe restorantet), ne mund të marrim rolin e ekspertit të fushave të dhëna. 

Edhe pse, pyetja kryesore për t'u përgjigjur nuk është nëse rregullat e krijuara janë interesante, por 

çështja e parë dhe më e rëndësishmja është nëse ekzistojnë rregulla të reja të krijuara! Nëse ky i 

fundit është rasti, por rregullat e krijuara do të thyejnë qëndrueshmërinë e ontologjisë, atëherë një 

validim i duhur i këtyre rregullave është i domosdoshëm për të shmangur faktet e konstatuara të 

jenë në kundërshtim. Në këtë temë, argumenti kryesor është se vetitë e avancuara ontologjike, 

megjithëse shumica e tyre nuk duket se mbështesin krijimin e rregullave të reja, ende janë relevante 

dhe kanë luajtur rolin e mbrojtjes kundër krijimit të rregullave jokonsistente. Prandaj, jo vetëm në 
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disa raste rregulla të reja rezultojnë për shkak të përdorimit të pronave të avancuara të OWL2 por 

po ashtu pothuajse të gjitha ato pengojnë krijimin e rregullave jokonsistente. Duhet të theksohet 

se i gjithë procesi është i shtrenjtë - në kohë dhe burime, edhe pse kjo nuk ishte shqetësimi ynë. 

Çështja ishte për të provuar nëse mund të marrim rregulla të reja, pa marrë parasysh çmimin. 
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6. Gjendja aktuale e literaturës  
 

Në këtë kapitull do të prezantohet një përmbledhje e gjendjes aktuale në lidhje me fushën e 

hulumtimit, ontologjitë dhe lidhjen me përdorimin e ARM-së. Fillimisht, një hyrje e përgjithshme 

do të ofrohet mbi konceptet e terminologjisë dhe më pastaj do të ofrohen më shumë njohuri në 

lidhje me raportin e tyre. 

 

6.1 Hyrje 
 

Në rastin e lidhjes ndërmjet kontekstit, ontologjisë dhe rregullave asociative, duhet të mendojmë 

për dy qasje të mundshme: 

- Kur konteksti ndihmon në pasurimin e ontologjisë, dhe 

- Kur ontologjia ndihmon në krijimin e rregullave më interesante. 

Lidhur me këtë ne kemi ndarë edhe përshkrimin e punimeve të mbledhura si rezultat i studimit të 

literaturës. Në ditët e sotme lindin pyetje lidhur me lidhjen në mes të ARM dhe SW. E para ka të 

bëjë me faktin se cila është mbështetja e njëra tjetrës ose cili është qëllimi kryesor dhe cila është 

ajo që ndihmon në arritjen e atij qëllimi. Pas përgjigjjes së pyetjes, mund të fitojmë si rezultat një 

pemë klasifikuese e cila shpie në dy drejtime: ARM si një objektiv parësor dhe SW si një objektiv 

parësor. 

Nëse ARM është qëllimi, atëherë lindin edhe disa pyetje të tjera: 

- Në cilën pjesë të procesit, SW e pasuron ARM-në? 

- A përfshihet skema e ontologjisë apo vetëm të dhënat? 

Këto janë disa nga pyetjet e përgjithshme që ne dëshirojmë të përgjigjemi duke kryer këtë rishikim 

sistematik të literaturës në lidhje ndërmjet ARM dhe SW. Ne fokusojmë hulumtimin tonë mbi 

teknikat e përdorura pas vitit 2004, pasi që kjo është pika e kthesës për SW. Dokumentet e 

zgjedhura të rishikimit i klasifikojmë bazuar në teknikën e përdorur, kohën e botimin, versionin e 

gjuhës së ontologjisë në ueb dhe faktorëve të tjetër interesantë. Në fund, do të diskutojmë drejtimet 

dhe sfidat e ardhshme. Qëllimet e këtij rishikimi të literaturës janë: 

- Për të studiuar sistematikisht teknikat e gërmimit të të dhënave të përdorura në SW 

- Klasifikimi i studimeve në varësi të teknikave të përdorura, kohës së botimit, versionit të 

gjuhës së ontologjive në ueb dhe faktorëve të tjerë 
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- Për të diskutuar sfidat ekzistuese dhe drejtimet e hulumtimit në të ardhmen 

 

Literatura e zgjedhur për shqyrtim, u mbledh nga disa librari online në ueb. 

Hulumtimi ynë bazohet në udhëzimet nga Kitchenham [114] i cili përfshin tre faza: 

- Planifikimi: sapo të fillohet me një rishikim sistematik të literaturës, ekziston nevoja 

për të konfirmuar nevojën për vetë rishikimin. Pas kësaj, ne duhet të vendosim pyetje 

kërkimore. Në fund, ne duhet të përcaktojmë protokollin për kryerjen e rishikimit të 

literaturës. 

- Zhvillimi: e cila fillon pas planifikimit dhe përfshin identifikimin e hulumtimit, 

përzgjedhjen e studimeve, vlerësimin e cilësisë së studimit, nxjerrjen e të dhënave dhe 

monitorimin e progresit dhe sintezën e të dhënave. 

- Raportimi i rishikimit: në një formë të raportit teknik, seksionit të temës ose në një 

revistë ose konferencë. 

Në rastin tonë të veçantë, duke ndjekur udhëzimet e mësipërme, fillimisht kemi vërejtur 

nevojën për të ndërmarrë shqyrtimin e literaturës në mënyrë që të njihemi me gjendjen e ekzistuese 

të literaturës në lidhjet e ARM-së si një nga teknikat e gërmimit të të dhënave dhe SW. Në 

përputhje me këtë, ne kemi krijuar edhe pyetjet kërkimore (PK): 

PK1: Si përdoret ARM në ndërlidhje me të dhënat e SW? 

PK2: Cila zgjidhje e SW përdoret më shumë në vitet e fundit në lidhje me ARM? 

PK3: A janë përdorur ndonjë prej vetive të avancuara të gjuhëve të SW për të pasuruar 

të dhënat semantike ose rregullat asociative? 

Pas krijimit të pyetjeve kërkimore, ne kemi krijuar një protokol për zbatimin e rishikimit të 

literaturës. Në rastin tonë të veçantë, ne kemi identifikuar disa librari kryesore të tilla si 

IEEExplore, ACM Digital Library, Science Direct dhe Springer Link për zhvillimin e kërkimit, 

ndërsa Google Scholar u la në fund si një pikë kontrolli përfundimtar për çdo punim të munguar. 

Fjalët kyçe për punimet që do të kërkojmë janë: SW dhe ARM - si një nga teknikat e gërmimit të 

të dhënave, së bashku me vetitë, me qëllim identifikimin e vetive të OWL, por gjithashtu duke 

kontrolluar edhe sinonimet e tyre. Për ARM, pyetësori do të përfshijë sinonime të tilla si mësimi i 

rregullave asociative, ARM, gërmimi i modelit dhe shportën e tregut ndërsa për SW, termat si 

ontologjia, OWL, RDF, RIF dhe SW do të përfshihen. Prandaj, pyetësori përfundimtar i përdorur 

për kërkim ka vlerën: 
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(("ontology") OR ("OWL") OR ("semantic web") OR ("RDF") OR ("RIF")) 

AND 

(("association mining") OR ("association rule mining") OR ("market basket") OR ("pattern 

mining")) 

AND 

("property" OR "properties") 

Sinonimet e përdorura janë ato më të shpeshtat për SW dhe ARM.  

Në asnjë nga libraritë, ne nuk kemi zgjedhur ndonjë konferencë ose revistë të veçantë për të 

pasur një mendje të hapur lidhur me punimet e pranishme. Por, duhet të theksohet se në fazën 

përfundimtare të përzgjedhjes, kur kemi kontrolluar Google Scholar, i kemi larguar punimet të 

cilat ishin të dyshimta, por gjithashtu kemi shtuar edhe disa punime të tjera që ndërlidhen me këtë 

hulumtim. 

Fillimisht, para fillimit të pyetësorit, u vendos një rregull bazë lidhur me moshën e publikimit. 

Edhe pse SW si një term fillimisht u krijua nga Lee [105] në vitin 2001, nuk ishte deri në 2004 që 

versioni i parë i specifikimeve RDF dhe i OWL u botua. Gërmimi i rregullave asociative në anën 

tjetër ishte një term i shpikur shumë më herët, por pasiqë interesi ynë ishte lidhja e të dyjave, ne 

kemi zgjedhur vitin 2004 si viti fillestar për të kërkuar punimet. 

Pyetësori u përdor në të njëjtën kohë në të gjitha libraritë e lartpërmendura. Në ACM pyetësori 

ktheu 338 punime si rezultat, në IEEExplore 588, në ScienceDirect 529 dhe në SpringerLink 740 

punime. Nga ana tjetër, Google Scholar përfshin indeksimin e pothuajse çdo punimi në internet, 

rezultati i pyetësorit ishte shumë më i lartë, gjithsej 8190 rezultate. Edhe pse, kur kontrolluam 

rezultatet deri në fund, ato rezultuan vetëm në 1000, që na vë ende në dyshim nëse kjo është 

politika e Google ose që paraqet numrin e vërtetë të rezultateve. Por, duhet theksuar se kemi 

kontrolluar rreth 300 rezultatet e para të kthyera nga Google Scholar dhe i kemi krahasuar me 

rezultatet nga libraritë tjera online. Kjo rezultoi në shtimin e 42 rezultateve manualisht në numrin 

total të punimeve të kthyera nga të gjitha libraritë e përmendura online. Figura 6.1 përshkruan 

procesin e fazës së parë që sapo kemi shpjeguar.   
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Figura 6.1 Përshkrimi i fazës së parë të procesit të selektimit 

 

Pas pyetësorit fillestar në libraritë online, ka filluar faza e dytë e përzgjedhjes, paraqitur në figurën 

6.2. Nga gjithsej 2175 punime, ne krijuam një bazë të të dhënave dhe i ndamë sipas pyetësorit 

fillestar në titull dhe fjalë kyçe. Pas kësaj, ne kemi kontrolluar manualisht çdo abstrakt për të 

rezultuar në numrin e 66 punimeve me vlerë të shqyrtimit. Këto 66 punime u lexuan dhe u kuptuan 

dhe prej tyre vetëm 35 u përfshinë në këtë rishikim. 

 

 

Figura 6.2 Përshkrimi i fazës së dytë të procesit të selektimit 

 

Prej 66 punimeve të përzgjedhura nga klasifikimi në bazë të abstraktit, para se t'i kemi lexuar 

ato, kemi krijuar listën e nevojshme të asaj që duhet të kontrollojmë në çdo punim. Disa nga 

punimet u mblodhën direkt nga libraritë dhe disa i kemi vendosur manualisht. Për shembull, baza 

e të dhënave e eksportuar e SpringlerLink nuk përmbante asnjë informacion mbi fjalë kyçe, të cilat 

duhej të shtonim me dorë. Të dhënat automatike të eksportuara ishin: autorët, titulli, viti, lloji i 

punimit (punim - për revista, punim konference - përfshirë edhe punëtori dhe kapitull libri) dhe 

abstraktin në disa raste. 

Karakteristika të tjera i kemi nxjerrë pas leximit të punimit. Ato përfshijnë objektivin kryesor 

të punimit, përshkrimin e tij, mënyrat për të trajtuar atë dhe zgjidhjet e mundshme. Më tej, ne 

mbledhëm informacionin me cilën fazë të gërmimit të të dhënave ishte angazhuar autori (para 

përpunimit, përpunimit ose pas përpunimit), a përdorën gërmimin për të pasuruar ontologjinë, a 
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përdorën gërmimin në skemë apo të dhëna, versionin e OWL të përdorur (nëse është i qasshëm), 

cilëndo veti të avancuara të përdorura, konkluzionet dhe hapat e ardhshëm. 

Rishikimi kishte disa pyetje kërkimore, por fokusi kryesor ishte gjetja e publikimeve që kanë 

përdorur ndonjë nga teknikat e gërmimit të të dhënave me gjuhët SW, ose publikimet që kanë 

përdorur versione të gjuhës specifike ontologjike të ueb-it dhe së fundi vetitë e avancuara të gjuhës 

veçanërisht në vitet e fundit pasi që OWL 2 është një standard i pranishëm që nga viti 2009. 

Natyrisht, ekziston gjithmonë mundësia që ne mund të kemi harruar për një punim specifik për të 

përfshirë në studimin tonë, edhe pse në fazën e fundit ne jemi kthyer edhe një herë për të 

kontrolluar disa punime dhe citimet e tyre, që ndërlidhen me hulumtimin tonë. 

 

6.1.1 Gërmimi i rregullave asociative në shërbim të ontologjisë 

 

Në vazhdim do të paraqesim punën relevante në lidhje me zgjidhjet e mundshme që ofrohen në 

shërbim të pasurimit të ontologjisë me anë të përdorimit të rregullave asociative. 

 

6.1.1.2 Pasurimi i ontologjisë me kontekst 

 

Autorët e [25] kanë prezantuar një kornizë të përfaqësimit të kontekstit në ontologji, së pari të 

kapur gjatë procesit të gërmimit të të dhënave dhe pastaj përshtatjen e saj në përputhje me 

rrethanat. Ata kanë përdorur një pemë klasifikimi për të parashikuar me saktësi rrezikun e infarktit 

të pacientit. Në fund, korniza e tyre tregoi se përdorimi i faktorit të kontekstit kishte rritur 

efektivitetin në nxjerrjen e të dhënave. 

Bytyçi dhe të tjerët [87] përdorin një qasje tjetër duke pasuruar rregullat asociative me ontologjitë 

kontekstuale. Për të vlerësuar qasjen e tyre, ato krahasojnë rezultatet e marra nga vendosja e ARM 

në të dhënat e papërpunuara dhe në të dhënat kontekstuale të nxjerra nga ontologjia. Rezultatet e 

prirura drejt të dhënave kontekstuale të ARM-së, paraqesin rregulla të reja që nuk janë përcaktuar 

ndryshe në ndonjë qasje tjetër. 

Në një tjetër punim të ndërlidhur [11], autorët kanë përdorur njohuri kontekstuale në mënyrë që të 

zbulojnë gabimet e fshehura të modelimit në ontologji koherente dhe të qëndrueshme.  
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6.1.1.3 Ndihma e ontologjive në gjenerimin e rregullave asociative më të mira 

 

Autorët [10] kanë përdorur disa veti të OWL2 në mënyrë që të nxjerrin lidhjet që mungojnë 

midis entiteteve dhe rrjedhimisht të krijojnë aksioma të reja nga përdorimi i vetive. Qëllimi ishte 

që në mënyrë efikase të pasurohej baza e njohurive RDF nga përdorimi i rregullave asociative për 

të gërmuar RDF. Skema OWL2 RL është pasuruar me njohuri të reja. 

Për më tepër, autorët e [12] kanë përdorur dy qasje në mënyrë që të gjejnë aksiomat e vecuara 

të klasës: GoldMiner mund të shihet si një qasje nga poshtë-lart ose zgjerim pasi që mbështetet 

vetëm në instancat e grupit të të dhënave dhe përdor ARM për të zbuluar modelet e nivelit të 

instancës të një baze të njohurive dhe në anën tjetër LeDA, e cila përshkruhet më së miri si një 

qasje nga lart-poshtë ose qasje me shtytje, sepse vendimet e saj bazohen thjeshtë në përshkrimet 

logjike dhe leksikore të klasave, jo në instancat e tyre. 

Autorët në [115] kanë adresuar sfidën e gërmimit të njohurisë së koduar në ontologjitë e fushës. 

Ata kanë demonstruar dobinë e qasjes së tyre duke nxjerrë të dhëna biologjike, duke treguar 

përmirësime dhe përparësi të mëdha. 

Në [101], autorët kanë gërmuar me rregullat asociative mbi bazat e  të dhënave RDF dhe OWL. 

Transaksionet e duhura janë nxjerrë nga ontologjia përmes njohurive të skemës për gërmim të 

mëtejshëm përmes algoritmeve të rregullave asociative. Eksperimentet e tyre fillestare kanë 

provuar dobinë dhe efikasitetin e qasjes. 

Koncepti i "konfigurimeve të gërmimit" është prezantuar nga autorët në [77], duke lejuar 

gërmimin e të dhënave RDF në nivele të ndryshme. Midis konfigurimeve është ai që përshkruan 

marrëdhënien midis subjekteve dhe objekteve në treshet e RDF përmes analizës së shportës. 

Autorët në të njëjtën kohë apelojnë për hulumtime të mëtejshme në fushën e ARM-së mbi RDF 

duke kombinuar konfigurimin dhe rastet e ndryshme të përdorimit. 

Në [116], paraqitet veprimi i ndërsjellë i SW dhe gërmimit të të dhënave në kontekstin e IoT me 

fokus në sensorë si pajisje të ndërlidhura. Sensorët prodhojnë sasi të madhe të të dhënave, të cilat 

duhet të lidhen së pari dhe pastaj të përshkruhen në mënyrë të standardizuar duke ri-shfrytëzuar 

infrastrukturën ekzistuese dhe në fund të analizohen të dhënat. Me këtë, autorët konkludojnë se 

mund të ndërtohen aplikacione praktike për shfrytëzimin e të dhënave, pasi ekzistojnë ontologjitë 

e sensorëve të botës reale, mekanizmat e pyetësorëve si dhe disponueshmëria e të dhënave të 

lidhura të sensorëve. 
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Abedjan dhe Naumann [77] sugjerojnë që ARM përfiton nga integrimi dhe përdorshmëria e të 

dhënave semantike. Një nga konfigurimet e gërmimit të përmendura është gërmimi i predikateve. 

Ajo do të rezultonte në fitimin e varësive midis elementeve të skemës ose vetive të subjekteve. Në 

lidhje me rastin tonë, duke prezantuar veti të mëtejshme të objektit, fitojmë marrëdhënie të reja 

midis elementeve, të cilat siç do të tregohet, rezultojnë në rregulla më të mira. 

Nebot dhe Berlanga [101] përdorin njohuritë e nivelit të skemës të koduara në ontologji për të 

nxjerrë transaksione të përshtatshme, të cilat pastaj futen në algoritme tradicionale të ARM-së. 

Eksperimentet u kryen në të dhënat semantike të aplikimit biomjekësor dhe treguan dobishmërinë 

dhe efikasitet në qasje. Megjithatë, qasja kërkoi afrimin e ekspertëve të fushës për të përcaktuar 

objektivat dhe kontekstet e procesit të gërmimit, në mënyrë që të krijohen transaksionet e sakta. 

J'ozefowska dhe të tjerët [109] paraqesin një metodë hibride të kombinimit të ontologjive SW të 

shprehura në logjikën deskriptive si dhe rregullat veçuese në Datalog. Rregullat asociative të 

nivelit ontologjik janë nxjerrë dhe janë paraqitur si pyetësorë në Datalog. Logjika e përdorur e 

SHIF [39] është logjika e DLs e OWL Lite e cila më pas me rregullat e sigurta të DL-së përfaqëson 

rregulla të gjuhës së rregullave semantike të uebit (SWRL), por kufizohet vetëm tek individët e 

njohur. Për më tepër, qasja injoron gërmimin e rregullave mbi predikatet. 

Lisi [117] ka kryer kërkime mbi gërmimin e SW të pranishëm në fushat e programimit logjik 

induktiv dhe përgjithësimit që përdorin logjikën deskriptive të një baze të njohurive. Ajo 

përqendrohet në gërmimin e përgjigjjeve të pyetësorëve në drejtim të një baze të njohurive. Bazuar 

në konceptin e përgjithshëm të referimit, marrëdhëniet shtesë logjike janë konsideruar për 

rafinimin e shënimeve në një bashkësi përgjigjesh. 

Galarraga dhe të tjerët [118] paraqesin AMIE, një sistem i gërmimit të rregullave që nxjerr rregulla 

logjike (në veçanti klauzolat e Horn) bazuar në mbështetjen e tyre në grafikun e njohurive. Për 

dallim nga qasjet e tjera, AMIE mund të merret me supozimin e botës së hapur të grafikëve të 

njohurive. Për më tepër, është treguar se është shumë më i shpejtë në grafikët e njohurive. Autorët 

pohojnë se në një numër eksperimentesh, AMIE tregoi se ishte qasja më efikase dhe efektive për 

të gjeneruar fakte të reja. 

Autorët në [6] propozuan përdorimin e ARM-së në mënyrë që të eksplorojnë sasi të madhe të të 

dhënave që paraqiten në formatin RDF. Për këtë, ata kanë propozuar disa "konfigurime gërmimi" 

për të gërmuar të dhënat në disa mënyra të tilla si: sugjerimet e predikateve, pasurimi i të dhënave, 

përmirësimi ontologjik dhe relaksimi i pyetësorëve. 
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Autorët e [124] propozojnë një qasje për të zëvendësuar shpjegimin e ekspertëve të fushës ndaj 

rregullave të zbuluara dhe për t'i zëvendësuar ata me përdorimin e ontologjive. Qasja konsiston 

në krahasimin e ngjashmërive duke përdorur njohuritë e kapura në ontologjitë e ndryshme. 

Meqenëse autorët kanë të bëjnë me probleme gjuhësore, rritja e emrave të shumëfishtë kërkon 

vendosjen e algoritmeve më të sofistikuara për t'u marrë me sfidat e fituara. 

Një tjetër punim interesant [125] që lidhet me gërmimin e teksteve të bazuara në të mësuarit të 

thellë me informacione të bazuara në ontologji, përdor një ontologji për gërmimin e ndjenjave. 

OntoSenticNet nxjerr shoqërimet e emocionale të ndjenjave si trishtimi ose hidhërimi për frazat 

dhe fjalët. 

Qasjet e diskutuara të lidhura karakterizohen nga kombinimi i ontologjive dhe gërmimit të të 

dhënave, por asnjëra prej tyre nuk ka përdorur rregullat asociative, dhe nuk ka gjeneruar 

kontekstin dhe ontologjinë për të avancuar më tej me gërmimin e të dhënave të SW. Kjo na ka 

shërbyer si një motivim për punë të mëtejshme që ka të bëjë me këto tri koncepte: ARM, 

ontologjitë dhe kontekstin. 

Në rastin tonë, krahasuar me qasjet e mësipërme, logjika e përdorur është SROIQ, pra logjika e 

përshkrimit që qëndron në themel të OWL2 [53], e cila është shumë më ekspresive; nuk përdoren 

rregulla të tjera të sigurta DL ose programe Datalog. Megjithëse, në klauzolat e Horn janë 

përdorur për të kapërcyer dobësinë e OWL1 [39] në shprehjen e marrëdhënieve më komplekse. 

Kjo është e ngjashme me qasjen tonë të përdorimit të vetive zinxhirore të OWL2. Në të dy rastet, 

gjenerohen fakte të reja. 
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7. Përfundimi dhe puna e së ardhmes 
 

Ky kapitull paraqet përfundimin dhe punën e cila parashihet të vazhdon në të ardhmen. 

 

7.1 Përfundimi 
 

Një përmbledhje e të gjeturave të temës paraqitet më poshtë: 

 

 Ontologjitë e ndjeshme ndaj kontekstit në ARM. Qasja e përdorimit të ARM me 

ontologjitë e ndjeshme ndaj kontekstit është eksploruar dhe është zhvilluar [87]. Si rast 

studimi për të provuar konceptin, qasja është testuar mbi të dhëna të cilësisë së ujrave të 

mbledhura përmes të një rrjeti mobil të sensorëve pa tela. Përderisa është modeluar 

ontologjia e kësaj fushe, përveç paraqitjes së koncepteve dhe lidhjeve specifike për pajisjet 

sensorike të matjes së cilësisë së ujrave, janë specifikuar edhe konceptet dhe kushtëzimet 

të cilat bëjnë kapjen e kontekstit. Ontologjia e ndjeshme ndaj kontekstit së pari është 

populluar me të dhënat e matjeve sensorike, dhe pastaj teknikat e ARM-së janë përdorur, 

të cilat kanë rezultuar në rregulla më të pasuruara krahasuar me rregullat që janë fituar kur 

teknikat e ARM-së janë përdorur në të dhëna të papërpunuara, domethënë të dhëna që nuk 

kanë qenë të plotësuara nga ontologjia kontekstuale. Në terma konkret, një numër më i 

madh i rregullave janë fituar në rastin kur ARM është përdorur së bashku me ontologjinë 

kontekstuale. Në fushën e shembullit tonë, ajo paraqet ontologjinë LMINWS, që përbën 

një ontologji të lehtë kontekstuale [87] dhe që përfshin kontekstin relevant për sensorët 

mobil në fushën e monitorimit të cilësisë së ujrave. Numri i rregullave e tejkalon numrin e 

rregullave të fituara nga eksperimenti i njëjtë i kryer në të dhëna të papërpunuara. Sipas 

njohurive tona, nuk ka ndonjë qasje të njëjtë në literaturë për gjetjen e rregullave të 

ndërlidhura me kontekst nëpërmes së ontologjisë së ndjeshme ndaj kontekstit. Një qasje e 

ngjajshme që mund të përmendet eshtë [25], ku autorët kanë përdorur kontekstin në 

ontologji duke përdorur trungjet klasifikuese në vend të gjenerimit të rregullave asociative.  

 Ontologjia gjenerike e ndjeshme ndaj kontekstit dhe ARM në një arkitekturë të IoT. 

Edhe pse IoT u prezantua fillimisht për të lidhur informacionin e pajisjeve RFID në 
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internet, ajo ka evoluar përgjatë viteve. Tani, IoT shihet si një infrastrukturë që lidh në 

mënyrë inteligjente me internetin gjërat e gjalla dhe jo të gjalla, duke krijuar sasi të mëdha 

të të dhënave të dobishme nëpërmjet komunikimit të tyre me jetën tonë të përditshme. Në 

përputhje me këtë qëllim, është propozuar një arkitekturë e re SEMDPA [119] e cila 

mundëson lidhjen ontologjike trekëndore midis një pajisjeje, një personi, si dhe një 

aktiviteti të kryer nga të dyja. Me ndihmën e uebit semantik si qendër e arkitekturës dhe 

përdorimit të teknologjive të reja në zhvillim, siç janë teknikat e gërmimit të të dhënave të 

ndjeshme për kontekstin, përveç teknologjive të tjera të mundshme shtesë siç janë 

standardet e mundësimit të sensorëve të pasuruar me semantikë dhe metodave të lidhjes të 

të dhënave, qasja arrin ndërlidhjen e teknologjive të ndryshme nën ombrellën e IoT-së. 

Megjithëse arkitektura e sugjeruar ilustrohet për të punuar në fushën e të dhënave të WSN 

në hyrje, ajo është e përgjithshme në kapjen e semantikës së sensorit të hyrjes ose madje 

edhe të dhënave të pajisjeve të tjera nga fushat e tjera, por ende në mënyrë të ngjashme 

fitojnë për shkak të shërbimeve të ofruara në dalje. Kjo tregon kontributin më të lartë të 

kësaj pjese të tezës, me një arkitekturë gjenerike dhe ontologjinë DPA të trekëndëshit në 

përputhje me vizionin e IoT-së në mes si një udhëkryq drejt një numri të madh shërbimesh 

të dobishme në dalje. Arkitektura SEMDPA është për më tepër e dalluar për lehtësinë në 

ofrimin e shërbimeve nëpërmjet një ueb-i të vetëm dhe për pasurinë e ofrimit të shërbimit 

për shkak të semantikës të mbyllur me anë të ontologjisë në mes të arkitekturës. Në një farë 

mase, ofrohet edhe pasuria e shërbimeve duke përdorur teknika për gërmimin e të dhënave, 

siç është ARM, për të gjetur lidhje të fshehtë ndërmjet të dhënave, të veshura më parë nga 

semantika e kontekstit të dhënë [119]. Për të forcuar më tej qasjen, autorët e [115], 

konkludojnë se mund të ndërtohen aplikacione praktike për shfrytëzimin e të dhënave, pasi 

ekzistojnë ontologjitë e sensorëve të botës reale, mekanizmat e pyetësorëve si dhe 

disponueshmërinë e të dhënave të lidhura me sensorë. Në punën tonë, ne kemi ofruar një 

ontologji të përgjithësuar për IoT, ku ARM është një nga mënyrat e përdorimit të 

ontologjisë, duke qenë si një entitet i tillë në popullatën e IoT [119]. 

 Ekspresiviteti i ontologjive mbi vetitë/marrëdhëniet për ARM. Një qasje për të gjetur 

rregulla të reja asociative, duke shfrytëzuar vetitë e ontologjive, është hulumtuar dhe 

zhvilluar. Fillimisht si rast studimi, duke përdorur vetitë e OWL1, u identifikuan rregullat 

asociative duke përdorur të dhënat e pacientëve të sëmurë nga zemra  [120]. Më shumë 
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rregulla mund të gjenden duke përdorur kritere të ndryshme kërkimi ose duke ulur më tej 

mbështetjen ose duke përdorur një bazë të dhënash më të madhe. Megjithatë, edhe nga 

grupi i të dhënave që përdoren në eksperimentet tona, janë marrë rregulla të reja duke 

përdorur një ontologji për të përfaqësuar të dhënat e pacientit dhe marrëdhëniet e tyre. Për 

më tepër, sipas hipotezës, duke shfrytëzuar veçanërisht vetitë e objekteve të disponueshme 

në OWL2, atributet janë përmirësuar dhe në këtë mënyrë rezultatet ofrojnë rregulla të reja. 

Ky pretendim u demonstrua duke përdorur veti zinxhirore. Krahasuar me rezultatet e marra 

në mjedisin e njëjtë përcaktues, por mbi të dhënat e papërpunuara dhe mbi të dhënat 

ontologjike - pa përdorimin e vetive, përmirësimi ishte i qartë: si në numrin e rregullave 

ashtu edhe në atë se sa interesante ishin rregullat. Disa nga këto rregulla të reja të fituara 

mund të shihen si "jetike". Kjo rritje në atribute u mbështet gjithashtu nga autorët e tjerë, 

të cilët pretendojnë se sa më i madh numri i atributeve, aq më i madh është shpërthimi 

kombinatorik i shkaktuar për të marrë grupe të shpeshta të artikujve [17]. Kështu, në rastin 

tonë, duke përdorur vetëm një kufizim të vetive të ofruar nga OWL2, numri i atributeve u 

rrit, duke rezultuar në një numër të shtuar të rregullave. Kjo ka shtyrë më tej kërkimin për 

të kontrolluar edhe vetitë tjera të avancuara. Prandaj, u zhvilluan eksperimente në tri fusha 

të ndryshme. Megjithatë, pyetja kryesore për t'u përgjigjur nuk është nëse rregullat e 

krijuara janë interesante, por çështja e parë dhe më e rëndësishmja është nëse ekzistojnë 

rregulla të reja në përgjithësi! Nëse ato me të vërtetë ekzistojnë, por rregullat e krijuara do 

të thyejnë konsistencën e ontologjisë, atëherë një validim i duhur i këtyre rregullave është 

i domosdoshëm për të shmangur që faktet e konstatuara të jenë në kundërshtim. Në këtë 

punë [122], argumenti kryesor është se vetitë e avancuara ontologjike, megjithëse shumica 

e tyre nuk duket se mbështesin krijimin e rregullave të reja, janë ende relevante dhe kanë 

luajtur rolin e mbrojtjes kundër gjenerimit të rregullave jokonsistente. Prandaj, jo vetëm në 

disa raste rregulla të reja rezultojnë për shkak të përdorimit të vetive të avancuara të OWL2, 

por gjithashtu pothuajse të gjitha ato pengojnë krijimin e rregullave jokonsistente. Si një 

punë e ndërlidhur, mund të përmendet kontributi në të cilin autorët [77] propozojnë 

përdorimin e gërmimit të rregullave asociative për të eksploruar sasi të mëdha të të dhënave 

që paraqiten në formatin RDF. Për më tepër, autorët e [121] kanë përdorur disa veti të 

OWL2 në mënyrë që të nxjerrin lidhjet e munguara midis entiteteve dhe kështu të gjithë 

procesin që rezulton në derivimin e aksiomave të reja nga përdorimi i vetive. Asnjë nga 
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dokumentet e sipërpërmendura të hulumtimit nuk i eksplorojnë të gjitha vetitë e OWL-së 

dhe nuk japin pamje të qartë për çdo veti që çka secila prej tyre përfaqëson si rezultat, si 

në hulumtimin tonë [122]. 

 Përdorshmëria në praktikë. Për të vlerësuar konceptet e prezantuara si pjesë e qasjes 

sonë të përgjithshme, janë eksploruar disa fusha të ndryshme. Fillimisht për shkak të 

projektit në lidhje me monitorimin e cilësisë së ujit, InWaterSense, ajo fushë u përzgjodh 

për eksperimente [87]. Pas kësaj, për të provuar dhe zgjeruar më tej qasjen tonë, domeni i 

IoT është konsideruar për eksperimentet [119]. Kur modeli është përmirësuar me vetitë e 

avancuara, fusha është ndryshuar në shëndetësi [120] dhe në fusha më specifike që lidhen 

me gjeografinë, listën e vendeve të punës dhe bazën e të dhënave të restoranteve [122]. 

Domeni i shëndetit ishte një nga rastet për të provuar se përdorimi i ontologjive dhe ARM 

mund të jetë gjithashtu "shpëtim i jetës" me krijimin e rregullave të reja. Domenet e tjera 

të veçanta të zgjedhura, gjegjësisht gjeografia, renditja e vendeve të punës dhe restorantet, 

dukej se ishin më të përshtatshmet për shkak të përgjithësimit të tyre dhe kështu nuk kishte 

nevojë për ekspertë të fushës për t'i validuar ato. Duhet të theksohet se për shkak të faktit 

të modelimit të disa ontologjive dhe të popullimit me të dhëna, është zhvilluar një vegël e 

quajtur RDF Mapper për të lehtësuar procesin [123].  

 

7.2 Puna e së ardhmes 
 

Në të ardhmen, fokusi i punës mund të shtrihet në: 

 

 Duke përdorur të njëjtën qasje, mund të hulumtohet bashkërisht lidhja e teknikave të 

ndryshme të gërmimit të të dhënave, për fazën e para-përpunimit dhe pas përpunimit dhe 

kështu të rezultojë në krijimin e rregullave edhe më të mira. 

 Duke u bazuar në arkitekturën e lehtë të paraqitur në SEMDPA, secili komponent do të 

plotësohet më tej për të pasqyruar veçoritë e domenit dhe pajisjeve të caktuara në hyrje, si 

dhe shërbimet e fituara në dalje në kontekstin e IoT-së. 

 Tentimi me veti tjera që nuk janë përdorur në OWL2 dhe në përdorimin e algoritmeve të 

rregullave asociative negative së bashku me vetitë. 
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 Hulumtimi i korrelacionit midis përdorimit të vetive të objektit dhe varësive të kushtëzuara 

funksionale. 
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