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Tämän työn aiheena on tutkia, voiko koneoppimista hyödyntää elintarviketeollisuuden 
konenäkösovelluksessa. Tarkoituksena on selvittää, voiko koneoppimista hyödyntää teollisissa 
sovelluksissa, ja jos pystyy, niin mikä koneoppimistekniikka soveltuu siihen parhaiten. Tämän 
lisäksi työssä selvitetään, kuinka hyvin eri ohjelmointikirjastot tukevat näitä soveltuvia tekniikoita. 

Työ toteutettiin kirjallisuuskatsauksena. Työssä kartoitettiin koneoppimisen 
käyttökohteita, datan merkitystä koneoppimisessa ja erilaisia koneoppimistekniikoita. Näistä 
valittiin sovellukseen parhaiten sopivat tekniikat, ja näiden toimintaperiaatetta tutkittiin tarkemmin. 
Työssä selvitettiin lähteissä esille tulleiden ohjelmointikirjastojen kykyä tukea näitä tekniikoita 
niiden dokumentaation avulla. 
 Koneoppimista pystytään jo selkeästi hyödyntämään elintarviketeollisuuden 
sovelluksissa. Viime vuosikymmenten kehitys tiedon määrässä, isojen tietomäärien käsittelyssä 
ja tietokoneiden laskentatehossa on mahdollistanut uusia koneoppimistekniikoita ja niiden 
soveltamista käytännössä. Soveltuvista tekniikoista konvoluutioneuroverkko on paras tekniikka 
kuvamuotoisten syötteiden suhteen ja sitä muokkaamalla saadaan luotua mahdollinen 
koneoppimismalli sovelluksen hyödynnettäväksi. Ohjelmointikirjastojen kyvyissä tukea soveltuvia 
tekniikoita ei juurikaan ole eroja, mistä voidaan päätellä koneoppimisen hyödyntämisen olevan 
yleistymässä. 
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1. JOHDANTO 

Koneoppimisen viimeaikainen kehitys on herättänyt paljon mielenkiintoa sitä kohtaan ja 

mahdollistanut uusia käyttökohteita. Tässä työssä koneoppimisesta käytetään Kimin 

(2017) määritelmää: koneoppiminen on induktiivinen lähestymistapa luoda malli 

koulutusdatasta. Tässä tutkimuksessa datalla tarkoitetaan koneoppimismallin syötteiden 

kokonaisuutta. Koneoppimisella on paljon potentiaalia luoda uusia ratkaisuja moniin 

nykyisiin ongelmiin ja tehtäviin. Kuitenkaan koneoppiminen ei ole mikään uusi asia, vaan 

se on ollut olemassa ainakin jo 1970-luvulta. Tämän jälkeen tietokoneiden laskentateho 

ja tallennetun tiedon määrä ovat moninkertaistuneet.  Tämä kehitys on luonut 

edellytykset ratkaista aina hankalampia ongelmia ja koneoppimista on pystytty 

soveltamaan aina laajemmalle alueelle. (Louridas & Ebert 2016). 

Nykyään koneoppiminen on paljon pidemmällä, ja monissa tehtävissä on kyetty 

saavuttamaan lähes ihmisen taso tai jopa ihmisen kyvyt ylittävä taso. Kuitenkaan 

ihmisen tasoista älykkyyttä ei kannata odottaa. Tekoälyltä, jonka osa koneoppiminen on, 

on odotettu paljon enemmän kuin on ollut realistisesti mahdollista. Kuitenkin pidemmällä 

aikavälillä alalta voidaan odottaa paljon. (Chollet 2018) 

Tässä työssä selvitetään, voiko koneoppimista hyödyntää käytännössä 

elintarviketeollisuuden konenäkösovelluksessa. Konenäöllä tarkoitetaan tässä 

kuvasyötteeseen perustuvaa havainnointijärjestelmää, johon kuuluu valaistus, kamera, 

tietokone ja ohjausjärjestelmä. Tavoitteena on myös löytää sovellukseen sopiva 

koneoppimistekniikka. Kyseisessä sovelluksessa kamera kuvaa liukuhihnalla kulkevia 

elintarviketuotteita, ja näistä kuvista on pystyttävä tunnistamaan laadultaan hyvät ja 

hylättävät tuotteet. Jokainen tuote on pystyttävä kuvaamaan ja luokittelemaan, sekä 

jokaisen tuotteen sijainti kuvassa on saatava tietoon. 

Kyseistä konenäkö- ja koneoppimissovellusta varten on tutkittava seuraavia 

asioita: onko koneoppiminen edennyt riittävän pitkälle kehityksessään, mikä on paras 

koneoppimistekniikka konenäköä varten, ja mitä ohjelmointikirjastoja on nykyään 

saatavilla, ja mitä ne tarjoavat. On varmistettava, onko koneoppimistekniikka jo 

käytännöllinen teollisuuden tarkoituksia varten, vai onko sen kehitystä vielä odotettava. 

On olemassa erilaisia ohjelmointikirjastoja, mutta näistä on selvitettävä mitä 

koneoppimistekniikoita nämä tukevat ja mitä etuja näillä on toistensa suhteen. 

Kiinnostusta on etenkin LabView-ohjelmiston suhteen. 
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Työssä käydään aluksi läpi koneoppimiseen liittyvää teoriaa ja sen eri tekniikoita. 

Tekniikoista parhaiten tutkimusongelmaan sopivat tullaan käymään läpi tarkemmin. 

Työssä selvitetään, mitä ohjelmointikirjastoja koneoppimisessa voidaan hyödyntää. Kun 

ohjelmointikirjastot ovat valittu, käydään läpi, miten ne tukevat koneoppimista. Lopussa 

pohditaan koneoppimisen hyödyntämisestä konenäkösovelluksessa työssä läpi käydyn 

tiedon perusteella ja esitetään yhteenveto koko työstä. 
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2. KONEOPPIMISEN TEORIA 

Tässä luvussa käsitellään koneoppimisen teoriaa ja tarvittavaa taustatietoa. 

Koneoppiminen on tehokas työkalu, mutta on myös ymmärrettävä missä tapauksissa se 

antaa merkittävän hyödyn. Koneoppimisessa käsiteltävä data on merkittävä tekijä, ja 

ajallisesti datan kerääminen sekä käsitteleminen voi viedä suuren osan ajasta 

koneoppimismallia luodessa. Lopussa esitellään muutama Chollet:n (2018) mainitsema 

koneoppimistekniikka ja niiden toimintaperiaatteet. 

2.1 Koneoppimisen käyttöalue 

Koneoppiminen tarkoittaa eri asiaa kuin tekoäly, vaikka niitä saatetaankin käyttää 

mediassa keskenään vaihtelevasti. Tässä työssä käytetään tekoälyn määritelmänä 

Chollet:n (2018) määritelmää: tekoäly on pyrkimys automatisoida älyllisiä tehtäviä, joita 

ihmiset normaalisti suorittavat. Vertaamalla tätä määritelmää tekoälylle tässä työssä 

käytettävän koneoppimisen määritelmän kanssa, voidaan huomata näiden kahden välillä 

selkeä ero. Kimin (2017) mukaan koneoppiminen on osa tekoälyä, joka itsessään voi 

viitata mihin tahansa teknologiaan, joka sisältää älykkään puolen. Koneoppiminen eroaa 

myös perinteisestä ohjelmoinnista. Ongelmien ratkaiseminen perinteisellä ohjelmoinnilla 

vaatii tarkkojen sääntöjen antamista koneelle, kun taas koneoppimismallin ulostuloa 

voidaan ajatella näinä sääntöinä (Chollet 2018). 

Koneoppimisella pystytään automatisoimaan tehtäviä, joista pystyy 

muodostamaan toimintamallin käyttämällä koulutusdataa hyväksi. Kuitenkaan ihmistä 

itsessään ei pystytä korvaamaan. Suurin osa koneoppimissovelluksista kohdistetaan 

yhteen tiettyyn tehtävään, kun taas ihmiset oppivat selkeästi erilaisia taitoja ja erilaista 

tietoa vuosien kokemuksista (Jordan & Mitchell 2015). Tästä huolimatta koneoppimisella 

on useita eri käyttötarkoituksia. (Louridas & Ebert 2016) esittelee näistä muun muassa 

kuva-analyysin, data-analytiikan ja kappaleiden tunnistuksen videolta. 

Koneoppimisella on paljon käyttökohteita, mutta koneoppimissovellusta edeltävät 

toimet ovat tarkemmin määriteltyjä ja tyypillisesti sovelluksesta riippumatta 

samankaltaisia. Koneoppimissovellus vaatii ongelman määrittelyn. Tällöin määritellään 

muun muassa syötettävän datan ja koneoppimismallin ulostulojen tyypit. Seuraavaksi on 

mallin luomiseen ja arvioimiseen vaadittava data. Dataa kerättäessä on selvitettävä, 

onko dataa jo valmiina saatavilla, vai joutuuko sitä luomaan itse, onko datan laadussa 

ongelmia ja kuinka paljon sitä tarvitaan. Data on tämän jälkeen esikäsiteltävä, jolloin 

varmistetaan sen laatu. Dataa voidaan myös muokata tarvittaessa. Datan ollessa valmis 
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voidaan aloittaa mallin kouluttaminen. Tarkka metodi mallin luomiseksi riippuu 

ongelmasta ja käytettävissä olevasta datasta. Lopuksi on aina arvioitava mallin 

suorituskyky. (Bhatia & Bostjan 2018) 

Alana tekoäly ja koneoppiminen sen mukana vielä kehittyvät. Myös 

käyttökohteiden määrä tulee lisääntymään. Chollet (2018) kertoo tutkimuksen edenneen 

valtavasti viiden vuoden aikana. Lisäksi Chollet:n (2018) mukaan lyhytaikaiset odotukset 

saattavat olla epärealistisia, mutta pitkällä aikavälillä tekoäly, ja koneoppiminen sen 

mukana, muuttavat maailmaa. 

 

2.2 Data 

Koneoppiminen on mallintamistekniikka, johon liittyy dataa. Se pyrkii luomaan mallin sille 

annetun datan perusteella. Data itsessään voi olla ääntä, kuvia, dokumentteja tms. 

Koneoppimisen lopputulos on sen tuottama malli. (Kim 2017) Nykyään mallien 

tuottamista ei pystytä tekemään pelkästään ihmisten toimesta, sillä datan määrä on 

valtava. Vain hyvin harvat ihmiset pystyvät tällaisen datan käsittelemiseen. Lisäksi 

manuaalinen analysointi on kallista. Näin ollen on kasvava kysyntä tietokonemalleille, 

jotka pystyvät analysoimaan dataa ja saamaan selville oleellista tietoa. (Alpaydin 2014, 

s.15)  

Kuitenkaan mikä tahansa malli ei ole välttämättä haluttu lopputulos. 

Koneoppimisen tavoitteena on luoda malli, joka pystytään yleistämään. Luodun mallin 

on pädettävä sille syötettävään dataan, jota sille ei ole syötetty koskaan aikaisemmin. 

(Chollet 2018) Jotta koneoppimisen avulla voidaan luoda hyvä malli, on ymmärrettävä 

sille syötettävän datan merkitys. 

Koneoppimismallit perustuvat niille syötettyyn dataan. Kaikki tavat luoda 

syötettävää dataa mallille sisältävät ihmisen arviointia jollain tavalla. Virheellinen data 

tuottaa virheellisiä tuloksia. (Geiger et al. 2019) Jotta voidaan luoda laadukas malli, on 

sille syötettävä laadukasta dataa. Datan esikäsittely tarkoittaa datan muokkaamista, 

ennen kuin se syötetään mallille. Data on esikäsiteltävä siten, että sen laatu on paras 

mahdollinen ja se on mahdollista syöttää mallille, jotta paras malli voidaan luoda. 

Esimerkiksi epätarkkaa, epätäydellistä ja epäoleellista dataa voidaan poistaa. (Bhatia & 

Bostjan 2018) 

Koneoppimismallien yksi keskeinen ongelma on mallin ylisovittaminen ja se tulee 

tapahtumaan jokaisessa koneoppimisongelmassa. Mallin ylisovittaminen tarkoittaa 

mallin yleistämistä koulutusdatan ominaisuuksien perusteella, jotka ovat 

harhaanjohtavia tai epäoleellisia uuden datan kohdalla. (Chollet 2018) Ylisovittaminen 
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vaikuttaa erittäin paljon mallin suorituskykyyn. Ylisovittamista pystytään kuitenkin 

vähentämään tietyillä keinoilla. Yksi tapa on vakiinnuttaminen. Sillä tarkoitetaan mallin 

rakenteen yksinkertaistamista niin paljon kuin on mahdollista ylisovittamisen 

välttämiseksi hieman mallin suorituskyvyn kustannuksella. (Kim 2017). 

Vakiinnuttamiseen löytyy kuitenkin erilaisia keinoja (Chollet 2018). Toinen tapa on 

validointi. Jos koulutusdataa käytetään mallin arviointiin, niin parhaiten pärjäävä malli 

olisi monimutkainen eikä hyvin yleistävä. Tällainen malli toimisi hyvin koulutusdatan 

kanssa, mutta yksinkertaisempi ja hyvin yleistävä malli toimisi paremmin uuden datan 

kanssa. Tämän takia syötettävä data jaetaan kahteen joukkoon: koulutusdataan ja 

validointi- tai testausdataan. Malli koulutetaan koulutusdatalla ja validoidaan 

validointidatalla. Kun data on jaettu, on pidettävä huolta, että validointidatan ja 

koulutusdatan ainoa ero olisi niiden määrä. Muuten validointidata voi tuottaa 

vääränlaisen arvion mallin suorituskyvystä. (Zhou 2012) 

Koneoppimismallin luomisessa datan määrällä on myös merkitystä. Jos malli ei 

ole tarpeeksi hyvä, on pyrittävä luomaan parempi malli, tai kerätä lisää dataa. Tutkijat 

yleensä pyrkivät luomaan parempia malleja, mutta käytännössä onnistuminen 

saavutetaan usein keräämällä vain lisää dataa. Huono algoritmi, jolla on paljon dataa, 

voi voittaa hyvän algoritmin, jolla on vähän dataa. (Domingos 2012) 

2.3 Koneoppimisen tekniikat 

Koneoppimistekniikoita on useita erilaisia. Eri tekniikat sopivat paremmin joihinkin 

tarkoituksiin kuin toisiin, ja siksi on tärkeää ymmärtää miten ne toimivat. Tässä 

tutkimuksessa on tärkeää löytää paras koneoppimistekniikka kuvien kappaleiden 

tunnistamiseen ja luokittelemiseen. 

            Päätöspuu (engl. Decision Tree, DT) on helposti ymmärrettävä ja visualisoitava 

tekniikka. Päätöspuu koostuu haarautumiskohdista, jossa data jaetaan osajoukkoihin 

niiden ominaisuuksien perusteella. Kuva 1 näyttää yksinkertaisen päätöspuun 

rakenteen, jossa pyöristetyt suorakulmiot ovat haarakohtia ja soikiot ovat osajoukkoja. 

Päätöspuuta luotaessa jokainen datan ominaisuus käydään läpi ja haarakohdaksi 

valitaan se ominaisuus, jonka perusteella jako vähentää eniten datan entropiaa. 

Haarakohdan jälkeen ominaisuudet käydään uudelleen läpi ja uusi ominaisuus valitaan 

haarakohdaksi.  Tätä jatketaan, kunnes dataa ei saada jaettua enää tarkemmin. Tässä 

kohtaa puu on valmis ja sen haarautuminen pysähtyy. Päätöspuun luominen on 

iteratiivinen prosessi, jossa pyritään luomaan paras mahdollinen versio siitä (Zhou 

2012). Tekniikkana päätöspuu soveltuu erityisen hyvin taulukoituun dataan. 
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Satunnaismetsää (engl. Random Forest) käytettäessä luodaan useita 

päätöspuita. Tosin nämä päätöspuut eivät kuitenkaan välttämättä ole yhtä isoja kuin 

yksittäinen päätöspuu. Ideana on muodostaa useasta heikosta päätöksentekijästä yksi 

erittäin vahva. Lopullinen päätös tehdään äänestämällä. Jokainen päätöspuu äänestää 

lopputuloksesta ja eniten ääniä saanut päätös valitaan (Zhou 2012). Tekniikkana se on 

erittäin tehokas, mutta toimii parhaiten, kun datan käsittely ei vaadi havaintokykyä 

(Chollet 2018).  

Tukivektorikone (engl. Support Vector Machine, SVM) on tekniikka, jossa 

datapisteet pyritään jakamaan kahteen eri ryhmään. Tämä jako pyritään tekemään 

luomalla hypertaso datapisteiden välille, joka jakaa nämä pisteet kahteen ryhmään siten, 

että hypertasoa lähinnä olevien pisteiden etäisyys hypertasosta on mahdollisimman 

suuri. Tämä ei aina onnistu vetämällä vain viiva datapisteiden välillä, vaan välillä 

hypertaso onnistutaan luomaan ainoastaan korkeampiulotteisessa tilassa. Tällöin tietyn 

tyyppisten matemaattisten operaatioiden avulla dataa käsitellään, niin kuin se olisi 

korkeammassa ulottuvuudessa, jolloin datapisteiden välille onnistutaan luomaan 

hypertaso. Moniin ongelmiin tukivektorikone on varsin tehokas tekniikka. (Guenther & 

Matthias 2016) 

Neuroverkko on tekniikka, jossa luodaan tasoja, jotka sisältävät neuroneja. Eri 

tasojen neuronit ovat kytkettyinä toisiinsa painokertoimilla. Syötteiden ja kertoimien 

lisäksi neuronin ulostuloon vaikuttaa vakiotermi. Jokainen syöte kerrotaan omalla 

painokertoimellaan, minkä jälkeen kaikki syötteet summataan vakiotermin kanssa ja 

lopputulos syötetään aktivointifunktioon. Kuvassa 2 näkyy tyypillisen neuronin rakenne. 

(Bhatia & Bostjan 2018) Aktivointifunktio on epälineaarinen funktio, johon syötetään 

neuronin syötteet, ja jonka ulostulo on neuronin ulostulo. Ilman aktivointifunktiota 

neuroverkko olisi vain lineaarinen malli. (Chollet 2018) Aikaisemman tason neuronien 

aktivointifunktioiden ulostulot ovat seuraavan tason syöte. Viimeisen tason neuronit 

antavat koko verkon ulostulon. (Bhatia & Bostjan 2018) Kuva 3 esittää yksinkertaisen 

neuroverkon rakenteen. Neuroverkon kouluttamisen tekniikka on nimeltään vastavirta-

algoritmi (engl. Backpropagation). Siinä lasketaan verkon kustannusfunktion gradientti 

verkon painojen suhteen. Kustannusfunktio on neuroverkon virheen mitta (Kim 2017). 

Tekniikkana se ei ole mitään muuta kuin differentiaalilaskennan ketjusäännön käytännön 

sovellus. (LeCun et al. 2015) Neuroverkoilla oli ongelmia 1990- ja 2000-luvulla, sillä iso 

neuroverkko vaatii paljon laskennallista tehoa ja ison määrän dataa. Nykyään Internetin 

avulla pystytään hankkimaan tarpeeksi dataa ja tietokonepelimarkkinoiden tarpeille on 

kehitetty tehokkaita grafiikkasuorittimia, joten 2010-luvun jälkeen tekniikkaa on jalostettu 

ja siihen perustuva konvoluutioneuroverkko on noussut suosioon etenkin konenäköön 

liittyvissä tehtävissä. (Chollet 2018) 



7 
 

   
 

 

Kuva 1. Esimerkki päätöspuusta. Zhou 2012, s. 5, kuva 1.3. 

 

 

 

Kuva 2. Esimerkki neuronin rakenteesta. Syötettä merkitään x:llä, painokerrointa w:llä, 

vakiotermiä w0:lla ja ulostulo on out(t). Kuvassa syötteet kerrottaan painokertoimilla ja 

summataan vakiotermin kanssa, jonka jälkeen ne syötetään binääriseen 

aktivointifunktioon, jonka ulostulo on neuronin ulostulo. Bhatia & Bostjan, 2018. 
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Kuva 3. Yksinkertaisen neuroverkon rakenne, jossa pallot kuvaavat yksittäisiä 

neuroneita. Verkossa on kolme syötettä (x) ja kaksi ulostuloa (y). Zhou 2012, s. 8, kuva 

1.5. 
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3. ONGELMAAN SOVELTUVAT TEKNIIKAT 

Tässä luvussa selvitetään konenäkösovellukseen sopivia koneoppimistekniikoita. 

Tekniikan tulisi olla käytännönläheinen ja vastaanottaa kuvia syötteinä. Kun sopivat 

tekniikat ovat löytyneet, ne esitellään toimintaperiaatteidensa kanssa tarkemmin. 

3.1 Oikean tekniikan valinta 

Kun ongelmaan haetaan ratkaisua koneoppimisesta, on selvitettävä mikä tekniikka on 

paras kyseiseen tilanteeseen. Eri tekniikoilla on eri vahvuuksia ja heikkouksia, jotka on 

otettava huomioon. Merkittävimpiä tekijöitä tekniikan valinnassa on saatavilla oleva data 

ja nimenomaan kyseisen datan tyyppi. Datan tyyppi voi olla muun muassa taulukko, 

kuvaaja tai kuva. Näihin eri datatyyppeihin on siis käytettävä niille parhaiten soveltuvaa 

tekniikkaa. 

Feature Engineering (FE) tarkoittaa oman tietämyksen käyttöä datasta ja 

käytettävästä koneoppimistekniikasta prosessin parantamiseksi muuttamalla käsin 

dataa ennen kuin se syötetään mallille. Ongelman ymmärtäminen korkealla tasolla 

helpottaa FE:n soveltamista ongelmaan. Joissakin ongelmissa FE voidaan viedä niin 

pitkälle, että koneoppimista ei tarvita. (Chollet 2018) On siis myös mahdollista käyttää 

mitä tahansa tekniikkaa ongelman ratkaisemiseen, jos ongelman ymmärtää korkealla 

tasolla ja hallitsee FE:n käytön. Kuitenkin Domingos (2012) toteaa, että koneoppimisen 

yksi isoista tavoitteista on FE:n automatisointi. 

 Kyseessä olevan koneoppimissovelluksen datan tyyppi on kuva ja kuvista 

halutaan tunnistaa ja luokitella kappaleita. Monelle koneoppimistekniikalle kuva 

syötteenä ilman FE:tä on ongelma, kun otetaan huomioon kyseessä oleva ongelma ja 

ulostulo. Tämä käytännössä sulkee pois tukivektorikone- ja päätöspuutekniikat johtuen 

niiden vaatimasta FE:n määrästä. Sen sijaan neuroverkkojen etu on se, että ne eivät 

vaadi käyttäjältä FE:tä, sillä koulutusvaiheessa neuroverkkomalli koulutetaan itse 

havaitsemaan datan tärkeät ominaispiirteet (LeCun et al. 2015). 

Näistä kuvista halutaan tunnistaa hyvät ja huonot kappaleet. Kyseessä on siis 

kappaleiden luokittelutehtävä. Kuvissa näiden kappaleiden paikat eivät ole kuitenkaan 

vakioita, eli ongelma on myös tunnistustehtävä. Myös kappaleiden orientaatio tulee 

vaihtelemaan. Kappaleiden ominaispiirteiden sijainnin ja orientaatioiden vaihtelu tulee 

olemaan ongelma useille koneoppimistekniikoille. Normaali täysin kytketty 

neuroverkkokaan ei välttämättä ole paras ratkaisu tähän tehtävään, sillä paikkojen 
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vaihtelu aiheuttaa myös sille ongelmia. Sen sijaan konvoluutioneuroverkolle ei 

ominaispiirteiden sijaintien ja orientaatioiden vaihtelu tuota ongelmia. (Chollet 2018)  

Konvoluutioneuroverkot (engl. Convolutiona Neural Network, CNN) ovat 

kuvantunnistukseen erikoistuneita neuroverkkoja (Kim 2017). Ne toimivat hyvin ja niitä 

on käytetty jo pitkään yksinkertaisessa kuvantunnistuksessa, nimittäin vuoden 2012 

jälkeen konenäköongelmiin on oletusarvoisesti käytetty konvoluutioneuroverkkoja 

(Chollet 2018). Itsessään konvoluutioneuroverkkoja on käytetty vain kuvan 

luokittelemiseen. Tämä tarkoittaa, että verkon ulostulo on ainoastaan kuvassa 

todennäköisimmin esiintyvä kappale. Kappaleiden luokittelu- ja tunnistustehtäviin 

orientoitunut verkko tunnistaisi kaikki sille koulutetut kappaleet ja antaisi kappaleiden 

rajat kuvissa. Tällainen ratkaisu toimisi hyvinkin elintarviketeollisuuden ongelmaan, jossa 

elintarvikkeita kulkee liukuhihnalla. Ratkaisuja onkin kehitetty monien eri kappaleiden 

tunnistamiseen kuvassa, ja yksi niistä on Regions with CNN Features (R-CNN). R-CNN 

antaa tulokseksi syötteestä kuvan kappaleiden rajauslaatikot ja lisäksi niiden nimikkeet 

(Girshick et al. 2014). 

R-CNN vaikuttaa lupaavalta koneoppimistekniikalta kyseessä olevaan 

ongelmaan. Se pystyy kertomaan useiden eri kappaleiden sijainnin ja lisäksi 

tunnistamaan, mitä nämä kyseiset kappaleet ovat. Kuitenkaan R-CNN ei ole 

ainutlaatuinen ratkaisu tähän ongelmaan, vaan sitäkin on jalostettu. Seuraava 

kehitysaskel R-CNN:stä on Fast R-CNN, jonka jälkeen on kehitetty myös Faster R-CNN 

(Girshick 2015, Ren et al. 2015). Uusin näistä kaikista on kuitenkin Mask R-CNN (He et 

al. 2017). Nämä kaikki ovat mahdollisia ratkaisuja tähän ongelmaan, joten näitä 

tekniikoita tullaan tutkimaan ja käsittelemään tarkemmin tässä työssä.  

Tekniikka nimeltään You Only Look Once (YOLO) pystyy myös ilmaisemaan 

kappaleen sijainnin ja tunnistamaan sen. Vaikka YOLO käyttääkin hyväkseen myös 

konvoluutioneuroverkkoa, on se kuitenkin toiminnaltaan ja rakenteeltaan erilainen, joten 

käsittelen sen täysin erillisenä tekniikkana. Se on myös mahdollisesti 

konenäkötehtävään soveltuva tekniikka. (Redmon et al. 2016) 

Neuroverkkoihin pohjautuva tekniikka Auto-Encoder eroaa YOLO:n ja R-CNN:n 

toimintaperiaatteista, mutta sen avulla pystytään tunnistamaan poikkeavaa dataa. 

Tekniikkana sitä voidaan käyttää myös kaksiulotteiseen dataan, jolloin sen toiminta on 

pitkälti samankaltainen kuin CNN:n. Tällöin sen nimi on Convolutional Auto-Encoder 

(CAE). Käsittelen sitä myös tarkemmin tarkemmin. 
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3.2 Konvoluutioneuroverkko 

Koneoppimisessa on monenlaisia eri tekniikoita ja tekniikat toimivat erittäin erilaisilla 

tavoilla. Tässä työssä syvempään tarkasteluun valituilla tekniikoilla on kuitenkin 

yhteisenä tekijänä konvoluutioneuroverkko. Se on jopa niiden nimissä, esimerkiksi R-

CNN. YOLO sisältää myös CNN:n, vaikka sitä ei suoraan nimessä mainitakaan. CNN on 

näistä jokaisen tekniikan tärkeä osa, joten on tärkeää myös tietää, miten se toimii, ennen 

kuin voi ymmärtää miten nämä jalostetut tekniikat toimivat. Tässä osiossa kuvataan 

CNN:n toiminta sillä oletuksella, että syöte on kuva. CNN:ää voidaan kuitenkin käyttää 

muunkin datan kuten äänen kanssa (LeCun et al. 2015). 

 Konvoluutioverkon konvoluutiotasoja käytetään nimenomaan ominaispiirteiden 

tunnistamiseen. Kuvassa esiintyvä kappale tai kappaleet tunnistetaan niiden 

ominaispiirteiden avulla. Konvoluutiotasoa voi ajatella isona määränä suodattimia, jotka 

ilmoittavat kuinka hyvin jokin tietty kohta kuvasta vastasi kyseistä suodatinta. Suodatin 

itsessään on matriisi. Vastaavuus ilmoitetaan lukuarvona, ja sen suuruus ja paikka 

kuvassa tallennetaan muistiin.  Kuva 4 havainnollistaa tätä operaatiota. Seuraavaksi 

suodatinta liikutetaan alussa määritelty etäisyys ja suodattimen vastaavuus uuteen 

kohtaan tallennetaan. Kun suodatin on käynyt koko kuvan läpi, otetaan uusi suodatin ja 

prosessi alkaa uudelleen. (Kim 2017) 

Kun suodatin on käynyt koko kuvan läpi, tuloksena on Feature Map (FM) (Bhatia 

& Bostjan 2018). FM on kaksiulotteinen kartta suodattimen vastaavuuksista eri kohdissa 

kuvaa (Chollet 2018). Konvoluutiotasoon voidaan käyttää aktivointifunktiota, joka tuo 

malliin epälineaarisuutta. Jos aktivointifunktiota ei käytetä, käyttämämme malli on 

lineaarinen ja pysyy lineaarisena, eikä sen optimointi toimi enää yhtä hyvin (LeCun et al. 

1989). 

 Konvoluutioverkossa käytetään Pooling:ia, joka on tekniikka ulottuvuuksien 

pienentämiseen. Pooling:ista käytetään tyypillisesti kahta versiota, jotka ovat Max 

Pooling ja Average Pooling. Pooling yhdistää FM:n vierekkäin olevat arvot yhdeksi. Max 

Pooling:issa jäljelle jääväksi arvoksi valitaan suurin arvo, kun taas Average Pooling 

laskee vierekkäisten arvon keskiarvon. Kuva 5 esittää Max Pooling:in 

toimintaperiaatteen. Ulottuvuuksien pienentämisen lisäksi tämä tekniikka auttaa 

välttämään ylisovittamista. Ulottuvuuksien pienentäminen puolestaan vähentää 

tietokoneen laskennallista taakkaa. (Kim 2017) Chollet (2018) toteaa Max Pooling:in 

olevan parempi kuin Average Pooling, ja että Pooling yleensä yhdistää 2x2-kokoisella 

alueella olevat arvot. Pooling:issa tietenkin menetetään informaatiota, mikä on sen 

tarkoituskin, mutta liian suuren alueen käyttö johtaa liialliseen informaation häviämiseen. 
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Konvoluutioverkon viimeinen vaihe on kuvan luokittelu ennalta määrättyihin 

kategorioihin. Luokitteluun käytetään konvoluutiotason sijasta täysin kytkettyä 

neuroverkkoa. Täysin kytketty tarkoittaa jokaisen edellisen tason neuronin kytkemistä 

jokaiseen seuraavan tason neuroniin. Viimeinen FM on muutettava yksiulotteiseksi, 

jonka jälkeen se voidaan syöttää täysin kytkettyyn neuroverkkoon, joka luokittelee kuvan 

syötteensä perusteella. (Chollet 2018) Kuva 6 esittää tyypillisen konvoluutioneuroverkon 

rakenteen. Konvoluutioneuroverkon koulutus ei eroa neuroverkon kouluttamisesta. 

Mallin koulutus tapahtuu vastavirta-algoritmia käyttämällä. (Kim 2017) 

  Hyperparametri tarkoittaa malliin liittyvää parametria, joka annetaan mallille, ja 

jota se ei pysty muokkaamaan (Chollet 2018). CNN:n hyperparametrit ovat 

konvoluutiotasojen ja Pooling-tasojen määrät ja sijainnit rakenteessa, suodattimien 

määrä ja koko, kustannusfunktio, täysin kytkettyjen neuronien määrä ja aktivointifunktio. 

Nämä ovat asioita, joita CNN ei itse pysty optimoimaan. Ne ovat kuitenkin tärkeä 

määrittää, sillä ne vaikuttavat suoraan CNN:n suorituskykyyn. Oikeanlainen rakenne 

löytyykin usein vain kokeilemalla, mutta hyviä suuntaviivoja on jo olemassa. On myös 

mahdollista kopioida tunnetusti toimivien verkkojen rakennetta, esimerkiksi joko VGG16- 

tai ZF-verkon rakennetta. Kun verkon rakenne on määritetty ja sen sisäiset muuttujat on 

alustettu, verkko pystyy optimoimaan itsensä vastavirta-algoritmia hyväksi käyttäen. 

 

Kuva 4. Kuvassa näkyy konvoluutio-operaatio. 2x2-kokoinen suodatin käy jokaisen 

samankokoisen alueen läpi syötteessä ja kirjaa tuloksen ylös säilyttäen sen sijainnin ja 

muodostaen Feature Map:in. Mukaillen lähdettä Kim 2017, kuva 6-10.  
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Kuva 5. Max Pooling -operaatio. Mukaillen lähdettä Kim 2017, kuva 6-16. 

 

 

Kuva 6. Tyypillisen konvoluutioneuroverkon rakenne. Kuva syötetään verkkoon, jossa 

on vaihtelevasti konvoluutio- ja Pooling-tasoja. Viimeisen tason jälkeen on tavallinen 

neuroverkko, joka luokittelee kuvan. Kim 2017, kuva 6-3. 

 

3.3 Regions with CNN Feature ja sen johdannaistekniikat 

Kun Regions with CNN Features (R-CNN) kehitettiin, sillä saatiin selkeästi parempi tulos 

VOC 2012 -datasetillä kuin aikaisemmalla parhaalla tekniikalla. Aikaisemmin parhaiten 

pärjänneet tekniikat hyödynsivät useita eri tekniikkoja, kun taas R-CNN oli yksinkertainen 

ja skaalattava. R-CNN koostuu kolmesta moduulista, joista ensimmäinen luo luokasta 

riippumattomia alue-ehdotuksia, toinen on konvoluutioneuroverkko ja kolmas moduuli 

joukko tukivektorikoneita, joista jokainen on ominainen yhdelle luokalle (Girshick et al. 

2014). 

Ensimmäiseen moduuliin syötetään kuva, joka sisältää tunnistettavia kappaleita. 

Kuvalle luodaan useita alue-ehdotuksia (suorakulmiota), joita sitten Selective Search-

algoritmi (SS-algoritmi) alkaa yhdistellä. Näitä alueita yhdistellään isommiksi niiden 

ominaisuuksien mukaan, esimerkiksi värin perusteella. Kun yhdisteleminen loppuu, 



14 
 

   
 

jäljelle jäävät noin 2000 aluetta viedään seuraavaan moduuliin. Jokainen ehdotettu alue 

muunnetaan ensiksi sopivaan muotoon, sillä R-CNN:n sisällä olevan 

konvoluutioneuroverkon syötteiden ulottuvuudet eivät voi vaihdella. Alueen 

muokkauksen jälkeen konvoluutioneuroverkko aloittaa ominaispiirteiden tunnistuksen. 

Nämä ominaispiirteet viedään eteenpäin kolmannelle moduulille tunnistettavaksi. Näiden 

ominaispiirteiden perusteella kolmas moduuli antaa tunnistettavalle alueelle luokan, 

johon kappale kuuluu. Jos aluetta ei voida luokitella mihinkään luokkaan, kappaleen 

sisältävää suorakulmiota ei muodosteta alueelle. Kuva 7 havainnollistaa R-CNN:n 

toiminnan ja rakenteen. 

Fast R-CNN on paranneltu R-CNN:ään pohjautuva tekniikka. R-CNN on toimiva 

ratkaisu, mutta yksi isoimmista ongelmista siinä oli kappaleen tunnistamiseen mennyt 

aika. Yhden kuvan tunnistamisessa ei itsessään mene kauaa, mutta 2000 alueen 

luokittelemisessa kuluu pidempi aika, ja verkon kouluttamisessakin menee erittäin pitkä 

aika tämän takia. Toinen ongelma oli SS-algoritmi. SS-algoritmia ei pystynyt 

kouluttamaan, joten se ei missään vaiheessa nopeutunut tai parantunut. Fast R-CNN 

vastaa nimenomaan näihin ongelmiin (Girshick 2015). 

Vaikkakin Fast R-CNN käyttää myös ulkoista alue-ehdotusalgoritmia, se ei 

kuitenkaan syötä kaikkia alue-ehdotuksia konvoluutioneuroverkon läpi. Fast R-CNN 

syöttää kuvan suoraan konvoluutioneuroverkkoon. Tämän tuloksena syntynyttä FM:ää 

käytetään alue-ehdotuksien kanssa kappaleiden tunnistamiseen ja luokittelemiseen. 

Fast R-CNN:ssä on konvoluutioneuroverkon jälkeen taso nimeltään Region of Interest 

Pooling (ROI Pooling). Tässä tasossa alue-ehdotuksen kohdalla oleva osa FM:stä 

muokataan sopivan muotoiseksi, jotta se voidaan syöttää ensimmäiseen täysin 

kytkettyyn neuroverkkotasoon. Viimeinen täysin kytketty neuroverkkotaso syötetään 

kahteen rinnakkaiseen täysin kytkettyyn neuroverkkoon, joista toinen on vastuussa 

luokittelemisesta ja toinen on kappaleen alueesta. Näillä muutoksilla Fast R-CNN on 

tarkempi ja paljon nopeampi kuin R-CNN. Fast R-CNN:n rakenne näytetään kuvassa 8. 

Faster R-CNN on seuraava kehitysaskel Fast R-CNN:stä. Fast R-CNN:ssä on 

vielä ongelmana alue-ehdotusalgoritmi, sillä se oli etukäteen määritelty algoritmi, joka ei 

pystynyt hyötymään kouluttamisesta. Faster R-CNN käyttää alue-ehdotuksiin Region 

Proposal Network:ia (RPN) joka hyödyntää muun muassa konvoluutioneuroverkkoa 

alue-ehdotuksien tekemiseen. Tämä nopeuttaa kappaleiden tunnistamista edelleen. 

(Ren et al. 2015) 

Faster R-CNN selkeä etu on RPN. RPN ottaa syötteeksi alkuperäisen kuvan ja 

käyttää CNN:ää saadakseen FM:n omaan käyttöönsä. Jokaiseen kohtaan FM:ssä 

hyödynnetään ankkureita. Ankkurit ovat suorakaiteita, joilla on eri koot ja eri mittasuhteet. 

Jokaisen ankkurin sisällä oleva FM:n osa välitetään seuraavaan osaan CNN:ää. Tässä 
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osassa RPN:ää jokaiselle ankkurille määritetään todennäköisyys, jonka avulla 

määritetään, kuuluuko se todennäköisemmin kuvan etu- vai taka-alaan. Tämän 

tarkoituksena on määrittää, onko ankkurin kohdalla jokin kappale vai ei. Kappaleen 

esiintymisen todennäköisyyden lisäksi ankkurille määritetään myös uudet rajat, sillä 

alkuperäinen ehdotus ei välttämättä ollut paras mahdollinen. (Ren et al. 2015) 

RPN luo useita eri alue-ehdotuksia, ja jokaiselle kohdalle luodaan useita 

erikokoisia ehdotuksia. Tällöin on välttämätöntä, että osa ehdotuksista ylittää kuvan rajat 

ja osa ehdotuksista on limittäin. Tämän takia ehdotuksien määrää pitää karsia. Varsinkin 

kaikki kuvan yli menevät ehdotukset hylätään. Sen jälkeen hylätään liikaa päällekkäin 

olevat ehdotukset niin, että suurimman todennäköisyyden omaava alue-ehdotus jää 

jäljelle päällekkäin olevista. Näistä jäljelle jääneistä valitaan sitten tietty määrä 

parhaimpia, jotka syötetään eteenpäin RPN:n alue-ehdotuksina. Alue-ehdotuksen 

sisältämä FM:n osa syötetään ROI Pooling-tasoon, josta se viedään eteenpäin täysin 

kytkettyyn neuroverkkoon samalla tavalla kuin Fast R-CNN:ssä. (Ren et al. 2015) 

Viimeisin kehitysaskel R-CNN:ien kanssa on Mask R-CNN. Mask R-CNN pyrkii 

kappaleen tunnistamisen ja paikantamisen lisäksi näyttämään tarkalleen mikä osa 

kuvasta kuuluu millekin kappaleelle pikselien tarkkuudella. Tämä saadaan aikaan 

tuomalla konvoluutioverkko Fast R-CNN:n päähän, jonka tarkoituksena on eristää nämä 

pikselit. Tämän lisäksi muutos Fast R-CNN:ään on ROI Pooling:in korvaaminen ROI 

Align:lla (He et al. 2017). 

ROI Pooling toimii pitkälti samalla periaatteella kuin Max Pooling, mutta 

ongelmana on Region of Interest:in (ROI) vaihteleva muoto. ROI halutaan aina muuttaa 

tiettyihin mittasuhteisiin huolimatta alkutilanteesta, mikä aiheuttaa välillä ongelmia, sillä 

suhdeluku tässä muutoksessa voi olla desimaaliluku, mikä ei toimi Pooling-operaatiossa. 

Luku siis pyöristetään, ja samalla dataa katoaa tai vääristyy. Tämä ongelma on Mask R-

CNN:ssä ratkaistu ROI Align:lla, jossa suhdelukua ei pyöristetä ja tarvittava informaatio 

lasketaan bilineaarisella interpolaatiolla. Täten kaikki informaatio säilytetään ja 

tunnistuksen tarkkuus paranee. (He et al. 2017) 

 

Kuva 7. R-CNN:n toiminta ja rakenne. Girshick et al. 2014. 
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Kuva 8. Fast R-CNN:n rakenne. Girshick 2015. 

 

Luokan ja kappaleen alueen lisäksi Mask R-CNN myös erottaa kappaleen pikselit 

muista pikseleistä. Se tekee tämän asettamalla täysin konvoluutioisen tason luokittelu- 

ja kappaleen alueverkon rinnalle. Tämä verkko luo jokaiselle luokalle binäärimaskin, 

jossa pikselit on jaettu sen mukaan, kuuluvatko ne kappaleelle vai eivät. Maskit luodaan 

jokaiselle luokalle, ja luokitteluverkon perusteella oikeaa maskia käytetään, jolloin se 

voidaan alueverkon avulla laittaa oikealle paikalleen. (He et al. 2017) 

3.4 You Only Look Once 

YOLO:n (You Only Look Once) tavoite on sama kuin R-CNN-tekniikoiden lukuun 

ottamatta Mask R-CNN:ää. Kuvan kappaleet on tunnistettava ja niille on määriteltävä 

rajat. YOLO kuitenkin lähestyy ongelmaa eri tavalla ja se näkyy myös sen rakenteessa. 

 YOLO:n voidaan ajatella jakavan syötetyn kuvan tietyn kokoiseen tasaisiin 

ruudukoihin. Näiden ruudukoiden tarkoituksena on määrittää mille kappaleelle kuvan 

ruutu kuuluu, eli luokittelu, ja luoda ruudun kappaleelle rajat, eli lokalisaatio. Jokainen 

ruutu ilmaisee kappaleen rajat, sekä todennäköisyyden sille, että ruutu sisältää 

kappaleen, mutta myös todennäköisyydet jokaiselle mahdolliselle luokalle. Rajat 

ilmaistaan suorakulmion keskipisteen koordinaatteina, sen leveytenä ja pituutena. 

Ruudun todennäköisyys kappaleen sisältämiselle on tärkeä, sillä näin vältytään turhilta 

rajoilta kappaleille, joita ei ole kuvassa. Jokaiselle luokalle on oma todennäköisyytensä, 

joista valitaan todennäköisin. 

 Redmonin et al. (2016) käyttämän YOLO:n rakenne itsessään on erittäin 

yksinkertainen verrattuna R-CNN-tekniikoihin. YOLO on vain CNN, jonka ulostulo on 

7x7x30-tensori. Ruutuja on yhteensä 49, ja jokaisen ruudun kohdalla annetaan 

todennäköisyys jokaiselle luokalle ja kahden kappaleen rajat. Luokkia oli 20 ja molemmat 

ehdotukset kappaleen rajoille vaativat viisi eri parametria. Tämä tekee YOLO:sta myös 
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erittäin kevyen laskennallisesti. R-CNN-tekniikoihin verrattuna se on nopeampi. 

YOLO:lla on kuitenkin omia rajoitteita. Se oppii kappaleiden rajat datasta, joten se ei 

välttämättä pysty tunnistamaa yhtä hyvin kappaleita uusissa asennoissa. YOLO:n 

julkaissut ryhmä valitsi jokaisen ruudukon luomaan kaksi rajaa kappaleelle, joten 

ongelmana oli myös pienet kappaleet, jotka olivat lähekkäin. (Redmon et al. 2016) 

 

Kuva 9. YOLO:n toiminta. Redmon et al. 2016. 

3.5 Convolutional Auto-Encoder 

Auto-Encoder on neuroverkkoon pohjautuva tekniikka, jolla voidaan vähentää datan 

ulottuvuutta. Auto-Encoder voidaan näin pakottaa oppimaan tärkeimmät datan piirteet. 

Auto-Encoder:ia kouluttaessa tavoiteulostulo on sama kuin syöte, joten paras Auto-

Encoder ei välttämättä ole kaikista tarkin. Tarkinta parempi on mahdollisesti se, joka 

pystyy tunnistamaan poikkeavat havainnot. Auto-Encoder sisältää encoder-osan ja 

decoder-osan. Encoder-osa koodaa syötteen neuroneihin ja decoder-osa purkaa 

koodauksen takaisin syötteeksi. (Wiley 2016) 
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Kuva 10. Auto-Encoder:in rakenne. Muyuan et al. 2017. 

 

Convolutional Auto-Encoder (CAE) on Auto-Encoder, jonka pohjana on 

konvoluutioneuroverkko, joten se soveltuu hyvin kaksiulotteisen datan käsittelyyn ja 

edelleen kaksiulotteisen poikkeavan datan tunnistamiseen. CAE toimii samalla 

periaatteella kuin Auto-Encoder, joten sen ulostulo on sille syötetty kuva. CAE:n etuna 

on kuitenkin sen vaatima data. CAE toimii hyvin silloin, kun poikkeavan datan saaminen 

on hankalaa. Kun CAE koulutetaan datalla, jossa ei ole poikkeamia, se koulutetaan 

luomaan ainoastaan kuvia, joissa ei ole poikkeamia. Kun sille syötetään poikkeamakuva, 

se luo kuvasta version, jossa poikkeamaa ei ole. Tällöin alkuperäistä ja CAE:n luomaa 

kuvaa voidaan vertailla. Jos syöte ja ulostulo poikkeavat merkittävästi, voidaan syötteen 

todeta olevan poikkeama. (Muyuan et al. 2017) 

Neuroverkon muuttaminen Auto-Encoderiksi vaatii ainoastaan uusien neuronien 

lisäyksiä verkkoon decoder-osan luomiseksi, ja jotta verkon ulostulon ulottuvuudet 

täsmäävät syötteen kanssa. Kuitenkin konvoluutioneuroverkko sisältää 

konvoluutiotasoja sekä Pooling-operaatioita, ja niiden käänteistoiminnot on löydyttävä 

CAE:n decoder-osasta. 

 

Kuva 11. CAE:n rakenne. Muyuan et al. 2017. 
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4. OHJELMOINTIKIRJASTOT KONEOPPIMISTA 
VARTEN 

Tähän mennessä tässä työssä on selvitetty konenäkösovellukseen sopivia tekniikoita ja 

niihin liittyvää teoriaa. Selvitettyä tietoa on kuitenkin pystyttävä hyödyntämään 

käytännön sovelluksessa. Tässä osiossa selvitetään eri ohjelmointikielten ja -kirjastojen 

mahdollisuuksia toteuttaa kyseinen sovellus. 

Ennen selvitystä on määriteltävä kriteerit, joiden avulla voidaan määrittää 

ohjelmointikielen tai –kirjaston soveltuvuus kyseessä olevalle sovellukselle. 

Ensimmäinen kriteeri on neuroverkot. Sovellukseen soveltuvat tekniikat kaikki 

hyödyntävät konvoluutioneuroverkkoja, jotka puolestaan ovat pitkälle muokattuja 

neuroverkkoja ja jopa sisältävät niitä. Toinen kriteeri on konvoluutiotasot. Ne ovat 

konvoluutioneuroverkon perusta ja välttämättömiä sen toiminnalle. Kolmas kriteeri on 

Pooling-operaatiot. Ne ovat erittäin hyödyllinen työkalu konvoluutioneuroverkossa. 

Ensimmäisten kolmen kriteerin avulla pystytään määrittämään, onko 

konvoluutioneuroverkon luominen mahdollista. Jos konvoluutioneuroverkko on 

mahdollinen, niin YOLO:n tai R-CNN:n ja sen varianttien rakenteen omaavan 

konvoluutioneuroverkon luominen on myös mahdollista. Neljäntenä kriteerinä voidaan 

pitää CAE:ta, sillä se sopii käytännön prosessien poikkeamien tunnistamiseen. 

Maksullisuus ei ole kriteeri, mutta se tutkitaan samalla. 

Tutkittavat kielet ovat Python, MatLab ja Java. Lisäksi tutkitaan LabView-

ohjelmistoa. Pythonille valitut kirjastot ovat Keras ja TensorFlow, MatLabille Deep 

Learning Toolbox, ja Javalle Deeplearning4J. Ohjelmointikirjastojen dokumentaatioita 

tutkimalla voidaan jokaisesta löytää toiminnallisuuksia, jotka toteuttavat kaikki edellä 

mainituista kriteereistä. Python ja Java ovat ilmaisia. (Keras Documentation; TensorFlow 

Python API Documentation; DeepLearning4J Dcumentation; Deep Learning Toolbox 

Documentation) Sen sijaan MatLab ja LabView ovat maksullisia (LabVIEW Analytics and 

Machine Learning Toolkit, Deep Learning Toolbox Pricing and Licensing). Kuitenkin 

niiden hinta on oletettavasti suhteellisen pieni elintarviketeollisuuden yritykselle, jolloin 

niiden maksullisuus voidaan sivuuttaa. Ratkaiseviksi kriteereiksi sopivan 

ohjelmointikielen ja -kirjaston valitsemiseen jäävät käytettävyys ja yhteensopivuus 

laitteiston kanssa, sillä jokainen ohjelmointikirjasto kykenee toteuttamaan 

konenäkösovelluksen, joka hyödyntää edellisessä osioita mainittuja tekniikoita. 

Valitettavasti LabView:n oman koneoppimiskirjaston dokumentaatioon ei valitettavasti 

päästy käsiksi, joten sitä ei pystytty vertailemaan. Kuitenkin LabView:n tekijöiden, 
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National Instruments, sivuilla todetaan, että TensorFlow:lla ja Keras:lla tehtyjä malleja 

pystyy käyttämään LabView:lla (Deploying Deep Learning Model to NI Hardware). 
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5. POHDINTA 

Tämän työn yksi tavoite oli selvittää, voidaanko koneoppimista hyödyntää käytännössä 

elintarviketeollisuuden konenäkösovelluksessa. Koneoppimisella pystytään 

saavuttamaan eri tehtävissä lähes ihmisen taso, tai jopa ihmisen kykyjen ylittävä taso. 

Yksi näistä tehtävistä on kuvien luokittelu, joten koneoppimisen voidaan todeta olevan 

tarpeeksi kehittynyt ja nopea erilaisiin konenäkösovelluksiin. 

Ennen kuin voidaan miettiä itse sovellusta, on mietittävä saatavilla olevaa dataa. 

Datan tyyppi on kuva ja siinä on liukuhihnalla kulkevia tuotteita. Datan laadulla tiedetään 

olevan suuri merkitys sen pohjalta luotavaan malliin, joten laadun halutaan tietenkin 

olevan mahdollisimman hyvä. Ideaalisesti kuva olisi hyvin valaistu, tarkka ja selkeä, ja 

tuotteet erottuisivat selkeästi taustastaan. Luomamme mallin pitäisi pystyä antamaan 

jokaisen tuotteen sijainti ja laatu, joten datan esikäsittelyssä jokaiselle tuotteelle tulisi 

määritellä juuri nämä. Kuitenkin CAE:ta käytettäessä laatua ei tarvitse määritellä, mutta 

silloin syötteen on muodostuttava ainoastaan laadullisesti hyväksyttävien tuotteiden 

kuvista. 

Erilaisia koneoppimistekniikoita on useita, mutta kuvien luokittelussa 

konvoluutioneuroverkko soveltuu parhaiten käytännön tarkoituksiin. Niitä käytettäessä 

erillistä FE:tä ei vaadita, mikä vähentää mallin luomiseen vaadittua työmäärää 

huomattavasti. Niitä pystyy myös helposti hyödyntämään samankaltaisissa tehtävissä 

kouluttamalla vanhan mallin uudelleen uudella datalla. Konvoluutioneuroverkon tulisi olla 

siis sovelluksen keskeinen osa. 

Kyseisen sovelluksen on kuitenkin pystyttävä tunnistamaan useita kappaleita 

kuvasta ja luokittelemaan jokaisen oikein. Sovellus ei voi luokitella kuvaa 

kokonaisuutena. Monien konvoluutioneuroverkkojen lopussa on täysin kytketty 

neuroverkko, joka antaa vain todennäköisyydet yksittäisille luokille. Tämä ei kuitenkaan 

riitä, joten yksi vaihtoehto on käyttää erillistä tunnistusalgoritmia R-CNN:n tapaan. 

Kuitenkin tämä tekee verkosta erittäin hitaan, joten se ei sovi tähän sovellukseen. 

YOLO:ssa sen sijaan on yhdistetty tunnistus ja luokittelu, mikä tekee verkosta paljon 

nopeamman ja siten soveltuvamman konenäkösovellukseen. 

Saatavilla oleva data aiheuttaa haasteen sovellukselle, sillä käytännön 

prosesseissa tehdyt tuotteet ovat pääasiallisesti hyviä. Tällaisessa tilanteessa, jossa 

pyritään erottamaan ainoastaan poikkeavat havainnot, olisi soveliasta käyttää Auto-

Encoder:ia, sillä se sopii erittäin hyvin poikkeavien havaintojen tunnistamiseen. CAE ei 

kuitenkaan tunnista yksittäisiä kappaleita kuvasta, joten yksinään se ei kelpaa, vaikka se 
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vastaakin saatavilla olevan datan ongelmaan. Se voisi kuitenkin toimia erillisen nopean 

tunnistusalgoritmin tai tunnistamista varten muokatun YOLO:n kanssa. R-CNN:n 

erillinen tunnistusalgoritmi oli liian hidas teollisiin tarkoituksiin, mutta erilainen ulkoinen 

tunnistusalgoritmi voisi silti olla mahdollisesti nopeampi kuin tunnistamista varten 

muokattu YOLO.  

Ennen sovelluksen tekemistä ja mallin kouluttamista data olisi hankittava ja 

esikäsiteltävä. Myös valaistusta, kameraa ja muita dataan vaikuttavia tekijöitä voitaisiin 

säätää, jos se koettaisiin tarpeelliseksi paremman mallin kannalta. Lopullinen sovellus 

voisi siis käyttää hyväkseen muokattua YOLO:n rakennetta, joka ainoastaan tunnistaa 

tuotteet sille syötetystä kuvasta. Tuotteen sisältävä kuvan osa voitaisiin sen jälkeen 

syöttää CAE:lle, joka puolestaan pystyisi tunnistamaan poikkeushavainnot. Näin 

sovellus saisi tiedon poikkeushavainnoista ja niiden sijainnista. 

Ennen mallin luomista sen tekijän on kuitenkin päätettävä sen tarkemmasta 

rakenteesta. Mallin suorituskykyyn tulevat vaikuttamaan eri tasojen määrät ja 

järjestykset. Mallin rakennetta päätettäessä on mahdollista käyttää hyväksi eri 

kilpailuissa ja tutkimuksissa käytettyjä malleja. Kuitenkin nämä mallit ovat osoittautuneet 

hyviksi erilaisella datalla, joten paras mahdollinen mallin rakenne löytyy mahdollisesti 

ainoastaan itse kokeilemalla. Mahdollisuuksien rajoissa olisi hyvä kokeilla useampia 

erilaisia rakenteita parhaan tuloksen saavuttamiseksi. 

Valinta ohjelmointikielten ja -kirjastojen välillä on tehtävä käytettävyyden ja 

laitteiston yhteensopivuuden perusteella, sillä eri ohjelmointikielet ja –kirjastot tukevat 

yleisesti kaikkia tutkittuja koneoppimistekniikoita. Tutkituista vaihtoehdoista 

TensorFlow:lla tai Keras:lla tehtyjen mallien käyttö LabView-ohjelmistolla vaikuttaa 

sopivalta ratkaisulta teollisuuden tarkoituksiin. TensorFlow ja Keras tarjoavat kaiken 

tarvittavan koneoppimismallin luomiseen. LabView sopii teollisiin automaatiotarkoituksiin 

ja se pystyy hyödyntämään TensorFlow:n ja Keras:lla tehtyjä malleja. LabView on 

maksullinen, mutta sen hinta ei pitäisi olla yrityksille este. Tarkempaa vertailua ei 

kuitenkaan voida tehdä ilman tietoa sovellusympäristöstä ja laitteistosta. 

Koneoppimisen käyttö lisääntyy koko ajan ja saatavilla olevat resurssit kasvavat 

sen myötä. Tämä näkyy esimerkiksi valittujen ohjelmointikirjastojen kyvyssä toteuttaa 

vaaditut kriteerit. Kun useat eri ohjelmointikielet ja -kirjastot pystyvät toteuttamaan ja 

tukemaan koneoppimissovelluksia, niiden sopivuus eri tapauksiin tapahtuu niiden 

ominaisuuksien perusteella, kuten käytettävyyden ja yhteensopivuuden laitteiston 

kanssa. 

Konvoluutioneuroverkkojen ollessa erittäin suosittu tekniikka 

konenäkösovelluksiin olisi niitä hyvä tutkia lisää. Niiden hyperparametrien muutoksien 

vaikutus mallin tarkkuuteen olisi hyödyllistä tietoa niille, jotka pyrkivät hyödyntämään 
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konvoluutioneuroverkkoja. Monet edistykset koneoppimisessa kuitenkin pohjautuvat 

kokeiluihin, joten lisätutkimusta voisi olla hankala toteuttaa puhtaasti teoreettisesti. 

Moniin ongelmiin ei ole myöskään käytännöllistä etsiä yhtä parasta rakennetta mallille, 

mutta lisätieto rakenteen vaikutuksista voisi parantaa mallien tarkkuutta ja nopeuttaa 

hyvän rakenteen löytämistä. 

Koneoppiminen on nopeasti kehittyvä ala ja parannuksia tekniikoihin sekä uusia 

tekniikoita on varmasti tulossa seuraavien vuosien aikana. Uudet tekniikat voivat 

ratkaista uudenlaisia ongelmia tai ne voivat tarjota parempia malleja vanhoihin 

ongelmiin. Parannukset tuovat selkeästi nopeutta ja tarkkuutta malleihin. Näistä syistä 

paras malli nykyisiin ongelmiin voi olla erilainen eri vuosina, mikä vaatii 

koneoppimismalleja ja -tekniikoita hyödyntäviltä tahoilta kiinnostusta alan 

kehitysaskeleita kohtaan. 
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6. YHTEENVETO 

Tämän työn tavoitteena oli tutkia, voisiko koneoppimista hyödyntää 

elintarviketeollisuuden konenäkösovelluksessa. Sovelluksen tulisi kyetä tunnistamaan 

erilliset tuotteet kuvasta sekä luokitella ne laadun mukaan. Tutkimustapa oli 

kirjallisuuskatsaus. Tutkimuksessa käytiin läpi koneoppimisen käyttöaluetta, datan 

merkitystä koneoppimisessa ja erilaisia koneoppimistekniikoita, joista tutkittiin tarkemmin 

sovellukseen soveltuvia tekniikoita. 

Koneoppiminen on tekoälyn osa, jossa luodaan malli saatavilla olevasta datasta. 

Mallia puolestaan voidaan hyödyntää toimintojen ohjauksessa erinäisissä sovelluksissa. 

Mahdollisia käyttötarkoituksia koneoppimisella on kuitenkin paljon. Koneoppimisella 

pystytään saavuttamaan tietyissä tehtävissä lähes ihmisen taso, tai jopa ylittämään se. 

Ennen mallin luomista, on kerättävä data, jonka pohjalta luodaan malli. Data on 

myös esikäsiteltävä, jolloin dataa muokataan mallia varten. Datan laadulla on suuri 

merkitys mallin suorituskykyyn, joten sitä kerättäessä ja esikäsiteltäessä on pyrittävä 

parhaaseen laatuun. Myös suuremmalla määrällä dataa on myönteinen vaikutus mallin 

suorituskykyyn. Malli on koulutuksen jälkeen arvioitava erillisellä datalla, jotta mallin 

todellinen tarkkuus saadaan selville. Mallien yksi suurimmista ongelmista on 

ylisovittaminen, mutta sitä voidaan vähentää vakiinnuttamisella tai validoinnilla. 

Koneoppimistekniikoita on useita, ja vaikka jokaista olisi mahdollista hyödyntää 

sovellukseen, läheskään kaikkien eri tekniikoiden hyödyntäminen ei olisi käytännöllistä. 

Suurin syy tähän on FE:n välttäminen. Kuvien luokittelussa konvoluutioneuroverkot ovat 

erittäin hyviä ja ne hoitavat FE:n automaattisesti, joten ne soveltuvat erittäin hyvin 

konenäkösovellukseen. Itsessään ne vain luokittelevat kuvan kokonaisuuden 

perusteella, mutta yksittäisen tuotteiden tunnistamiseen voidaan käyttää nopeaa ulkoista 

tunnistusalgoritmia tai kappaleiden tunnistaminen voidaan sisällyttää kokonaan 

konvoluutioneuroverkkoon. 

Teollisuudessa tuotteet ovat pääsääntöisesti hyviä, joten tarvittavan määrän 

poikkeavia tuotteita tekeminen koulutusdataa varten ei välttämättä ole mahdollista. Sen 

sijaan CAE:ta käyttämällä koulutusdataa varten ei tarvittaisi poikkeamia. Näin sovellus 

voisi tunnistaa tuotteet ja syöttää rajatun kuvan tuotteesta CAE:lle, jonka avulla 

määritettäisiin, onko tuote poikkeava. 

Tässä työssä tutkittiin eri ohjelmistoja, ohjelmointikieliä ja -kirjastoja. Näistä 

LabView vaikuttaa parhaalta vaihtoehdolta mahdollisen konenäkösovelluksen 

toteuttamiseen. Kuitenkin LabView:lla tehtävään sovellukseen luotava koneoppimismalli 
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olisi parasta tehdä joko Keras:illa tai TensorFlow:lla johtuen niiden yhteensopivuudesta 

LabViewn kanssa. Monet eri ohjelmointikielet ja -kirjastot kuitenkin tukevat 

koneoppimista, ja toisenlaiseen sovellukseen jokin toinen ohjelmointikieli kirjastoineen 

voi olla parempi vaihtoehto. 

Koneoppimista voidaan jo selkeästi hyödyntää teollisuuden sovelluksissa. 

Mahdollisia ratkaisumalleja on olemassa jo paljon erilaisiin ongelmiin. Koneoppimista 

hyödyntäessä on ymmärrettävä kyseessä oleva ongelma, eri tekniikoiden toimintatavat 

sekä datan tärkeys mallia luotaessa. Koneoppimista varten olevia resursseja on nykyään 

todella paljon ilmaiseksi saatavilla, joten tietokoneen ja internetyhteyden omaavalla on 

mahdollisuus hyödyntää ja tutkia koneoppimista. 

Tutkimuksessa onnistuttiin selvittämään, onko koneoppimista mahdollista 

hyödyntää elintarviketeollisuuden sovelluksessa sekä mahdollisia 

koneoppimistekniikoita sovellusta varten. Koneoppimista pystyy jo nyt hyödyntämään 

teollisissa sovelluksissa. Kuitenkin sovellukseen soveltuvia erilaisia tekniikoita voi olla 

muitakin ja tulevaisuudessa niitä on varmasti tulossa lisää. Kuitenkaan kaikkia 

mahdollisia tekniikoita ei ole käytännöllistä hyödyntää tässä sovelluksessa. Esitellyt 

tekniikat ovat valittu mahdollisiksi ratkaisuksi sovellukseen juuri niiden käytäntöön 

soveltuvuuden perusteella. 

Yleisesti ottaen koneoppiminen on nopeasti kehittyvä ala, jota voidaan hyödyntää 

moniin eri käyttötarkoitukseen. Alan kehittyessä mahdolliset tekniikat lisääntyvät ja 

paranevat niin nopeudessa kuin tarkkuudessakin. Koneoppimista hyödyntävät 

sovellukset tulevat vain lisääntymään ja niiden todellinen potentiaali tullaan 

ymmärtämään vasta paljon myöhemmin. 
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