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Nykyiset koneoppimismallit mahdollistavat korkealaatuisten visuaalisten materiaalien generoin-

nin. Erityisesti generatiiviset kilpailevat verkostot erottuvat niiden joukosta, koska ne pystyvät 

luomaan visuaalisia materiaaleja, jotka näyttävät aidoilta. Vaikka kyseistä toiminnallisuutta voi-

daan hyödyntää monissa tehtävissä, teknologian mahdollinen käyttö haitallisiin tarkoituksiin he-

rättää huolta siitä, että lähitulevaisuudessa sen avulla voidaan manipuloida ihmisten maailman-

katsomuksia. Tämän työn tavoite on selvittää, kuinka luonnollisen näköisiä materiaaleja genera-

tiiviset kilpailevat verkostot pystyvät luomaan ja kuinka korkealla tarkkuudella niiden laatimia 

materiaaleja voidaan erottaa aidoista materiaaleista.  

Työssä tutkitaan neljää visuaalisia materiaaleja luovaa generatiivista kilpailevaa verkostoa, 

niiden toimintaa ja kehitystä viimeisen kolmen vuoden aikana. Kolme vuotta vanhan verkoston 

luomia staattisia materiaaleja voidaan tunnistaa pelkällä silmäyksellä, mutta nykyisten menetel-

mien luomia materiaaleja ei voida erottaa aidoista materiaaleista ilman syvällistä analyysia. Tämä 

koskee vain staattisia materiaaleja, koska generatiiviset kilpailevat verkostot eivät vielä pysty luo-

maan riittävän uskottavaa videomateriaalia. Verkostojen lisäksi työssä tarkastellaan neljää vää-

rennösten tunnistusmenetelmää. Työssä osoitetaan, että nykyiset tunnistusmenetelmät mahdollis-

tavat väärennösten erottamisen aidoista materiaaleista korkealla tarkkuudella.   

Avainsanat: koneoppiminen, generatiiviset kilpailevat verkostot, visuaaliset väärennökset, vää-

rennösten generointi, väärennösten tunnistus 

Tämän julkaisun alkuperäisyys on tarkastettu Turnitin OriginalityCheck –ohjelmalla.  
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1 Johdanto 

Koneoppiminen on saanut viime vuosien aikana paljon huomiota, koska sen sovellukset 

pystyvät nykyään toimimaan tietyissä tehtävissä yhtä tehokkaasti tai tehokkaammin kuin 

ihmiset ja nopeammin. Esimerkkinä tästä voi olla lääketiede, nimenomaan dermatologia, 

jossa neuroverkot jo tällä hetkellä toimivat samalla tasolla kuin asiantuntijat (Esteva ja 

muut, 2017). Yleensä niiden tekemä työ ei kuitenkaan voi sisältää itsenäistä päätöksente-

koa, ja ne vaativat suuria määriä dataa kouluttamiseen (Goodfellow ja muut, 2016). Siitä 

huolimatta viime vuosien tieteelliset teokset ja sovellukset näyttävät meille, että neuro-

verkkojen kehitys jatkuu edelleen. Tämä koskee myös neuroverkkoja, joiden tehtävä on 

visuaalisten materiaalien generointi. On olemassa koneoppimismalleja, jotka pystyvät 

luomaan uskottavia visuaalisia väärennöksiä, joita ihmisten on vaikea erottaa aidoista ma-

teriaaleista (Karras ja muut, 2018; Wang ja muut, 2019). Sen takia nykyinen skeptisyys 

teknologian mahdollisista vaikutuksista saattaa tuoda meidät maailmaan, jossa ihmiset 

eivät enää pysty tarkistamaan materiaalien aitoutta, ja tilanteen korjaaminen on myöhäistä 

tai mahdotonta. 

Goodfellow ja muut (2014) ovat julkaisseet artikkelin, jossa he kuvailivat tapaa to-

teuttaa koneoppimismalleja käyttämällä kahta neuroverkkoa. Yksi neuroverkoista on ge-

neraattori, ja toinen on luokittelija. Generaattorin tehtävä on luoda dataa, joka näyttää 

aidolta verrattuna dataan, mitä käytetään opiskelussa. Luokittelijan tehtävä on vastaavasti 

selvittää, onko data generaattorin luoma vai todellista. Tällä tavalla molemmat verkostot 

oppivat tekemään työtään paremmin (Goodfellow ja muut, 2014). Tämän luokan malleja 

kutsutaan generatiivisiksi kilpaileviksi verkostoiksi (engl. Generative Adversarial Net-

work, GAN). Generatiivisia kilpailevia verkostoja käytetään pääsääntöisesti datan gene-

roinnissa, esimerkiksi puheen synteesissä tai kuvangeneroinnissa (Karras ja muut, 2019). 

Tämän takia luokittelija yleensä jätetään pois kouluttamisen jälkeen ja sovelluksissa käy-

tetään vain generaattoria (Karras ja muut, 2020). 

Viime vuosina on todettu, että käyttämällä generatiivisia kilpailevia verkostoja voi-

daan luoda visuaalisia materiaaleja, jotka ovat hyvin todentuntuisia (Karras ja muut, 

2018; Karras ja muut, 2019). Tämän takia ne saattavat aiheuttaa sekaannuksia ja voivat 

periaatteessa vaikuttaa ihmisten maailmankatsomuksiin. Väärennösten tunnistusta varten 

on kehitetty monia keinoja, jotka hyödyntävät monipuolisia lähestymistapoja, esimer-

kiksi kuvien värikomponenttien analyysia (Li ja muut, 2020) tai ihmiskasvojen käyttäy-

tymisen analyysia (Jung ja muut, 2020). Pitkällä aikavälillä niiden tehokkuutta tunnista-

misessa on kuitenkin vaikeaa määritellä, koska neuroverkkoja kehitetään jatkuvasti. Jos 

tällä hetkellä yksi menetelmä toimii hyvin, se ei tarkoita sitä, että se tulisi toimimaan yhtä 

hyvin kahden tai edes vuoden kuluttua. Pystymmekö tällöin tunnistamaan niiden luomia 

väärennöksiä? 
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Tutkielmassa käsitellään generatiivisia kilpailevia verkostoja, joita nykyhetkellä käy-

tetään visuaalisten materiaalien generoinnissa. Muita neuroverkkojen tyyppejä ei oteta 

huomioon. Toisessa luvussa tarkastellaan kuvangenerointiin liittyviä menetelmiä, jotka 

ovat toteutettu käyttämällä GAN-verkostoja. Sen lisäksi luvussa käsitellään väärennösten 

tunnistuksen menetelmiä, niiden tyyppejä ja tehokkuutta. Keskustelussa ja yhteenvedossa 

pohditaan kuvangeneroinnin ja generoitujen kuvien tunnistuksen tulevaisuutta käyttä-

mällä saatuja tuloksia. 

Tutkimuksessa käytettiin IEEE-, ScienceDirect- ja arXiv -tietokantoja, hakulauseena 

oli (GAN OR "Generative Adversarial Network") AND (deepfake) AND (detect* OR 

uncover* OR identi*). Monia tutkimuksia löydettiin toisten teosten kautta. Esimerkiksi 

teokset, joissa kuvaillaan ProGAN-, StyleGAN- ja StyleGAN2 -verkostoja, mainitaan lä-

hes kaikissa nykyisissä tutkimuksissa, koska tällä hetkellä ne ovat parhaimpia menetelmiä 

toteuttaa GAN-verkostoja kuvangenerointiin. Sen lisäksi ProGAN:n kehittäjät ovat 

myöskin kehittäneet StyleGAN- ja StyleGAN2 -verkostoja. Väärennösten tunnistuksen 

menetelmiä löydettiin sekä mainituista tietokannoista että teosten omien menetelmien 

vertailuista muihin tunnistuksen menetelmiin. Hausta rajattiin pois vuoden 2017 tai sitä 

vanhemmat artikkelit, koska generatiiviset kilpailevat verkostot ovat nuori konsepti ja 

niiden kehitys etenee nopeasti. Poikkeuksena tästä oli vain vuoden 2014 artikkeli, jossa 

oli kuvattu niiden alkuperäinen versio. 

2 Tulos 

Tässä luvussa esitellään menetelmiä, joita käytetään väärennösten luomiseen tai niiden 

tunnistukseen. Kohdassa 2.1 tarkastellaan viimeisen kolmen vuoden aikana kehitettyjä 

generatiivisia kilpailevia verkostoja, joita hyödynnetään visuaalisten materiaalien gene-

roinnissa. Niiden lisäksi kohdassa 2.2 tarkastellaan väärennösten tunnistusmenetelmiä, 

niiden tehokkuutta ja tilanteita, joissa niistä on hyötyä. 

2.1 Generatiivisten kilpailevien verkostojen kuvangenerointi 

Generatiiviset kilpailevat verkostot voivat olla haastavia kouluttamisessa, koska gene-

raattorin ja luokittelijan kyvyt tehdä tehtävänsä voivat erota valtavasti. Sen takia suosi-

tellaan opettamaan generaattoria maksimoimaan luokittelijan virheen todennäköisyyttä, 

eikä minimoimaan oikean luokittelun todennäköisyyttä. Vaikka lopullinen tulos on sama, 

tällainen menetelmä helpottaa generaattorin kouluttamista prosessin alussa, koska vää-

rennösten luokittelu on silloin liian helppoa. (Goodfellow ja muut, 2016) Nykyisten ver-

kostojen luomat kuvat vaikuttavat niin todellisilta, että pelkällä silmäyksellä ei voida sa-

noa, onko kuva todellinen vai ei (Karras ja muut, 2020). Esimerkiksi verkkosivulla "This 

Person Does Not Exist" näytetään StyleGAN2-verkoston luomia ihmiskasvojen kuvia, 

jotka näyttävät todellisilta (TPDNE, 2021). Ihmisille olisi lähes mahdotonta erottaa ge-

neroituja kuvia todellisista kuvista käyttämättä syvällistä analyysia.  
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Generatiiviset kilpailevat verkostot eivät kuitenkaan aina ole pystyneet generoimaan 

korkealaatuisia ja uskottavia kuvia. Korkealaatuisten kuvien generointi on haastavaa. 

Luokittelija voi helposti tunnistaa generaattorin luoman kuvan opiskelun alussa. Sen takia 

verkoston koulutusprosessi on tarvinnut edistyneemmän suunnittelun. Karras ja muut 

(2018) ovat ratkaisseet tämän ongelman ProGAN-verkostossaan käyttämällä opiskelussa 

ensin heikkolaatuisia kuvia ja kasvattamalla kuvien resoluutiota kouluttamisprosessin ai-

kana, kun generaattori opiskelee riittävästi nykyistä resoluutiota. Esimerkiksi ihmiskas-

vojen tapauksessa generaattori tutkii heikkolaatuisia kuvia käyttäen ihmiskasvojen raken-

netta ja sen yleisiä piirteitä. Kun kuvien resoluutiota kasvatetaan, generaattori vähitellen 

opiskelee luomaan kuvia, joissa esiintyy heikkolaatuisimmilta kuvilta puuttuvia ihmis-

kasvojen yksityiskohtia. ProGAN voi luoda kuvia 8 x 8 pikselistä 1024 x 1024 pikseleihin 

ja kuvien tyyppi ei rajoitu vain ihmiskasvoihin, vaan verkosto pystyy generoimaan myös 

eläinten, esineiden, huonekalujen ja muiden objektien kuvia, jos niitä on saatavilla riittävä 

määrä verkoston kouluttamiseen. Muuttuvan resoluution takia ProGAN opiskelee nope-

ammin kuin muut verkostot, jotka käyttävät vain yhtä resoluutiota sekä opiskelussa että 

lopullisissa tuloksissa. (Karras ja muut, 2018) Kuvassa 1 esiintyy esimerkkejä ProGAN-

verkoston luomista ihmiskasvojen kuvista. 

 

Kuva 1. ProGAN-verkoston luomat ihmiskasvojen kuvat (Karras ja muut, 2018). 

Vaikka ProGAN pystyisi generoimaan korkealaatuisia kuvia, ne edelleen voidaan 

helposti erottaa aidoista kuvista, koska generoidut kuvat sisältävät epäluonnollisia piir-

teitä, kuten liiallinen sumeus ihmiskasvoilla, neljä tai enemmän siipeä tavallisella lento-

koneella tai pään puute hevosella. StyleGAN, joka perustuu ProGAN:n progressiiviseen 

kasvuun, ratkaisee ongelman käyttämällä "tyylejä" generaattorin opiskelussa, eli kuviin 

liittyviä piirteitä. Perinteisesti generaattori käsittelee kuvia niin, että niiden alkuperäinen 
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muoto esiintyy vain käsittelyn alussa ja muuttuu sen aikana. StyleGAN:in lähestymista-

vassa alkuperäisen kuvan piirteitä syötetään jokaisessa generoinnin vaiheessa. Tämä me-

netelmä mahdollistaa kuvien generoinnin käyttämällä kahta tai useampaa kuvaa, minkä 

perusteella generaattori luo uutta kuvaa, joka sisältää molempien kuvien piirteitä. Tämän 

avulla voidaan muuttaa ihmisen asentoa, kasvoja tai muita piirteitä, koska generointi pe-

rustuu annettujen kuvien piirteisiin. Lisäksi generaattori voi muuttaa ihmisen tai kuvan 

yksityiskohtia käyttämällä korreloimattomia Gaussin melun arvoja kuvangeneroinnin ai-

kana. (Karras ja muut, 2019) Gaussin melu on tilastollinen melu, jonka arvot ovat nor-

maalijakaumaan hajautettuja. Erilaiset Gaussin melun arvot voivat muuttaa esimerkiksi 

hiusten tyyliä, eli muuttaa niiden muotoa yksittäisen hiuksen tasolla (Karras ja muut, 

2019). Kuvassa 2 esiintyy esimerkkejä StyleGAN:in luomista ihmiskasvojen kuvista. Vi-

deossaan kehittäjät näyttävät, että kuvien yksityiskohdat voivat muuttua merkittävästi 

riippuen Gaussin melun arvoista, joita käytetään kuvien generoinnissa (Tero Karras FI, 

2019a). Sen lisäksi videossa näytetään, että verkosto pystyy generoimaan uusia kuvia 

käyttämällä useiden kuvien tyylejä eri tasoilla. Esimerkiksi uusi kuva voi periä yleisen 

muodon yhdestä kuvasta, mutta keskikokoiset ja pienet yksityiskohdat kahdesta muusta 

kuvasta. 

 

Kuva 2. StyleGAN-verkoston luomat ihmiskasvojen kuvat (Karras ja muut, 2019).  

© 2019 IEEE 

StyleGAN-verkoston luomat kuvat voivat edelleen näyttää epärealistiselta visuaalis-

ten artefaktien ja katkonaisuuden takia. Verkoston toisessa kuitenkin versiossa 

StyleGAN2 otettiin huomioon alkuperäisen menetelmän heikkoudet. StyleGAN2 perus-

tuu samaan menetelmään kuin sen vanhempi versio, mutta generaattorin arkkitehtuuri 

muutettiin parempien tulosten saavuttamiseksi. Uusi versio pystyy edelleen generoimaan 

korkealaatuisia kuvia, mutta niiden PPL-arvo (Perceptual Path Length) on matalampi 

kuin vanhan version generoiduilla kuvilla, ja se kertoo kuvien johdonmukaisuuden pa-
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rantamisesta. Alun perin PPL-arvolla arvioitiin sitä, kuinka hyvin verkosto pystyy inter-

poloimaan kahden kuvan piirteitä uuteen kuvaan. Interpoloimisella tarkoitetaan tässä ta-

pauksessa uuden kuvan luomista käyttämällä alkuperäisten kuvien piirteitä. (Karras ja 

muut, 2020) 

Karras ja muut (2020) ovat kuitenkin huomanneet, että PPL-arvo myös korreloi ku-

van johdonmukaisuuden kanssa ja että todentuntuisilla kuvilla tämä arvo on matala. Toi-

sin sanoen, uuden version luomat kuvat säilyttävät johdonmukaisuutta, joka esiintyy opis-

kelussa käytetyssä datassa. Kuvassa 3 näkyy StyleGAN2:n luoma ihmisen kuva. Lisäksi 

StyleGAN2 välttää opiskelussaan yhden alueen liiallista opiskelua, joka voi vaikuttaa lo-

pullisiin kuviin niin, että niiden yksityiskohdat eivät muutu tyylin vaihdossa (Karras ja 

muut, 2020). Tällaisen käyttäytymisen esimerkki on hampaat, jotka eivät vaihda sijainti-

aan, kun ihmiskasvoja siirretään sivuun (Tero Karras FI, 2019b). Tämä ongelma esiintyy 

progressiivisen kasvun takia, jota alettiin käyttää ProGAN-verkostossa kasvattamalla vä-

hitellen kuvien resoluutiota opiskelun eri vaiheissa (Karras ja muut, 2020). Esimerkiksi 

ongelma, joka liittyy hampaiden sijaintiin, esiintyy myös kuvassa 1, jossa näytetään 

ProGAN:n luomia kuvia. Kuvassa ylhäällä vasemmalta lukien kolmannen henkilön ham-

paat on käännetty väärään suuntaan. 

 

 
Kuva 3. StyleGAN2-verkoston luoma ihmiskasvojen kuva (Karras ja muut, 2020).  

© 2020 IEEE 

Vaikka molempia StyleGAN:n versioita käytetään staattisten materiaalien generoin-

nissa, teoreettisesti niiden avulla voidaan generoida korkealaatuisia ruutuja (engl. video 

frame). Tällä hetkellä ei kuitenkaan ole kehitetty sovellusta, joka pystyisi luomaan ruutuja 
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käyttämällä StyleGAN-verkostoa, mutta olemassa on esimerkkejä generatiivisten kilpai-

levien verkostojen käytöstä videomateriaalien generoinnissa. Chintan Trivedi (2020) on 

kehittänyt sovelluksen, jossa käytetään StyleGAN2-verkostoa ihmiskasvojen generoin-

nissa ja LipGAN-verkostoa suun liikkeen simuloinnissa. Tuloksena saadaan video, jolla 

esiintyy staattinen kuva ihmisestä, jonka suu pystyy toistamaan syötettyä lausetta. Vaikka 

Chintan ei pystynyt generoimaan videota, jossa generoitu kuva ihmisestä pystyisi liikku-

maan itsenäisesti ja luonnollisesti, niin suun liikkeet ja staattinen kuva näyttävät edelleen 

aidoilta. 

Täysimittaisten videomateriaalien luominen generatiivisten kilpailevien verkostojen 

avulla on kuitenkin mahdollista. Chen ja muut (2020) ovat kehittäneet BoGAN-verkos-

ton, jonka tehtävä on generoida ruutuja syötetyn lauseen perusteella. Verkostoon voidaan 

syöttää lauseen "ihminen leikkaa mansikkaa", ja tuloksena saada videon, jossa esiintyy 

mansikkaa leikkaava henkilö. Verkoston kehittäjät ovat tehneet kyselyn, jossa yliopisto-

opiskelijat ja internetin käyttäjät ovat arvostelleet generoitujen videoiden aitouden nol-

lasta kymmeneen. Materiaalit ovat saaneet keskiarvoksi 7,52 opiskelijoiden kyselyssä ja 

6,37 internetin käyttäjien kyselyssä. Generoitujen videomateriaalien laatu on kuitenkin 

heikko ja ruutujen korkein resoluutio oli 128 x 128 pikseliä. Saadut tulokset näyttävät, 

että vaikka materiaalien laatu on heikko, ne edelleen voivat periaatteessa saada ihmiset 

uskomaan niiden aitouteen. Sen todennäköisyys tällä hetkellä on kuitenkin matala ja ver-

koston laatimat kuvat eivät pystyisi manipuloimaan ihmisten maailmankatsomuksia, 

koska kyselyn vastaajat ovat tienneet etukäteen lauseen, jonka perusteella video oli gene-

roitu ja ovat vain arvostelleet sitä, kuinka hyvin verkoston laatimat materiaalit kuvaavat 

syötettyä lausetta. (Chen ja muut, 2020) 

ProGAN- ja StyleGAN2 -verkostojen välillä on merkittävä laadullinen ero ja otta-

malla huomioon se, että niiden välillä on vain kaksi vuotta. Tästä voidaan päätellä, että 

tulevaisuudessa korkealaatuisten videomateriaalien generointi voi tapahtua generatiivis-

ten kilpailevien verkostojen avulla. Vaikka tämä ei tapahtuisi vielä lähiaikoina, on syytä 

kehittää keinoja myös videomateriaalien analyysia varten etukäteen. 

Generoituja visuaalisia materiaaleja ei kuitenkaan käytetä vain demonstraatioihin tai 

haitallisiin tarkoituksiin. Esimerkiksi Gong ja muut (2020) ovat näyttäneet, että käyttä-

mällä StyleGAN:n generoituja kuvia voidaan parantaa konvoluutioverkon (engl. Convo-

lutional Neural Network, CNN) kykyä luokitella ihosyöpää. Konvoluutioverkot tarvitse-

vat suuria määriä dataa kouluttamiseen, ja nykyiset tietoaineistot usein eivät pysty tyy-

dyttämään tätä tarvetta (Gong ja muut, 2020). He ovat kouluttaneet StyleGAN-verkostoa 

ISIC 2019 -tietoaineistolla, joka sisältää ihovaurioiden kuvia, ja ovat hyödyntäneet sitä 

samanlaisten kuvien generoinnissa. Kun StyleGAN-verkostoa käytetään olemassa jo ole-

van tietoaineiston kasvattamisessa, konvoluutioverkot oppivat tekemään työnsä parem-
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min ja luokittelemaan ihovaurioita oikein (Gong ja muut, 2020). Paremmat tulokset luo-

kitteluverkon kouluttamisessa ovat saaneet myös Zhao ja muut (2021), jotka ovat käyttä-

neet StyleGAN:n muokattua versiota ihovaurioiden tietoaineiston kasvattamiseen. 

Generatiivisia kilpailevia verkostoja voidaan myös käyttää silmänpohjan sairauksien 

(Burlina ja muut, 2019) ja aivosyövän tunnistuksessa (Han ja muut, 2019). Burlina ja 

muut (2019) ovat käyttäneet ProGAN-verkostoa silmänpohjan kuvien generoinnissa. 

Heidän mukaansa verkoston luomien kuvien luokittelu väärennöksiksi on vaikeaa jopa 

asiantuntijoille. Verkoston luomalla tietoaineistolla sairauksia luokitteleva konvoluutio-

verkko pystyy tekemään tehtävänsä lähes samalla tarkkuudella kuin aidolla tietoaineis-

tolla, vaikka saa edelleen hieman heikommat tulokset (Burlina ja muut, 2019). Kuvien 

korkean laadun lisäksi GAN-verkostojen etuihin myös kuuluu se, että niiden luomien ma-

teriaalien käyttö ei ole rajoitettu tietosuojalailla (Burlina ja muut, 2019; Gong ja muut, 

2020). 

2.2 Väärennösten tunnistus 

Tarve väärennösten tunnistukseen näkyy jo nyt, koska jo tällä hetkellä ihmiset voivat se-

koittaa aitoja ja väärennettyjä kuvia. Wang ja muut (2019) ovat osoittaneet ihmisten us-

kovan, että ProGAN-verkoston laatimat kuvat ovat aitoja. Tutkimuksessaan he ovat näyt-

täneet sekä todellisia että generoituja kuvia ja keränneet tietoja ihmisten reaktiosta niihin. 

Reaktiot jaettiin kahteen luokkaan: yksinkertainen vastaus kuvan alkuperästä (aito vai 

generoitu) ja aivojen reaktio kuvaan. Molemmissa luokissa ProGAN sai merkittävät tu-

lokset. Yksinkertaisen vastauksen tapauksessa ProGAN:n laatimia kuvia luokiteltiin to-

dellisiksi 29,5 %:ssa tapauksista ja aitoja kuvia luokiteltiin todellisiksi 68,6 %:ssa tapauk-

sista. Aivojen reaktiossa ProGAN-verkoston laatimat kuvat ovat saaneet samanlaisia tai 

jopa parempia tuloksia kuin aidot kuvat. Tämä johtui siitä, että aidoilla kuvilla on enem-

män yksityiskohtia ja sen takia niissä esiintyy visuaalisia artefakteja, joiden takia ihmisten 

voi olla vaikeaa luokitella ne oikein. Tutkimus kuitenkin näyttää, että jopa ProGAN:n 

laatimat kuvat saavat ihmiset uskomaan niiden aitouteen. Koska StyleGAN ja 

StyleGAN2 ovat kehitetty ProGAN:in jälkeen ja niillä luodut kuvat ovat laadullisesti pa-

rempia, voidaan päätellä, että ihmisille näiden kuvien luokittelu olisi vielä haastavampaa. 

Tämä näyttää, että jo tällä hetkellä meillä on tarve tunnistusmenetelmille, koska emme 

enää pysty luokittelemaan generoituja kuvia itse riittävällä tarkkuudella. (Wang ja muut, 

2019) 

Generoitujen kuvien tunnistukseen on kehitetty monta lähestymistapaa, koska neu-

roverkot eivät pysty ottamaan huomioon kaikkia todellisten kuvien piirteitä. Esimerkiksi, 

neuroverkkojen laatimien kuvien väriavaruuksien arvot voivat erota todellisten kuvien 

arvoista samoissa väriavaruuksissa, vaikka ihmiset eivät pystyisi huomamaan tätä eroa 

(Li ja muut, 2020). On kuitenkin mahdollista ja odotettavissa, että tulevaisuudessa gene-

ratiiviset kilpailevat verkostot pystyvät oppimaan nykyisiä verkostoja tehokkaammin ja 
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oppimaan myös huomaamalla piirteitä, jotka auttavat asiantuntijoita tunnistamaan neuro-

verkkojen laatimia väärennöksiä. Tällä hetkellä väärennöksiä voidaan tunnistaa korkealla 

tarkkuudella käyttämällä pikseliarvojen analyysia (Li ja muut, 2020) tai analysoimalla 

materiaaleja rakenteellisesti (Jung ja muut, 2020).  

Neuroverkkojen väärennösten tunnistuksessa usein analysoidaan kuvien pikseliar-

voja. Vaikka tilanne voi näyttää siltä, että kyseinen analyysi ei pysty antamaan riittävää 

määrää tietoa kuvien alkuperästä niiden uskottavuuden takia, käytännössä se ei pidä paik-

kaansa. Esimerkiksi Li ja muut (2020) käyttävät tunnistusmenetelmässään kuvien väri-

komponenttien analyysia, jossa he vertailevat HSV ja YCbCr -väriavaruuksien arvoja. 

Kyseiset väriavaruudet valittiin sen takia, koska kameroilla otetuilla kuvilla on tietty ra-

kenne näissä väriavaruuksissa. Neuroverkot oppivat yleensä käyttämällä RGB-väriava-

ruutta ja eivät pysty jäljittelemään samoja arvoja muissa väriavaruuksissa. Erityisesti se 

näkyy krominanssissa, joka sisältää S, V, Cb ja Cr -värikomponentteja. (Li ja muut, 2020) 

Värikomponenttien analyysiä käyttävän menetelmän testaamisessa simuloitiin 

monta eri tapausta, joissa luokittelijan kouluttamisessa ja luokittelussa käytetty data olisi 

voinut olla samasta tai eri tietoaineistoista. Menetelmän luokittelutarkkuus riippuu tie-

dossa olevasta datasta GAN-verkostosta. Esimerkiksi luokittelutarkkuus on 99,74 %, jos 

käytetään saman tietoaineiston dataa sekä luokittelijan että generaattorin kouluttamisessa. 

Jos testaamisessa käytetään eri tietoaineistoja, mutta samantyyppisiä materiaaleja, kuin 

oli käytetty kouluttamisessa, niin luokittelutarkkuus on 98,75-100 % riippuen verkos-

tosta, jota käytettiin materiaalien generoinnissa. Tarkkuus kuitenkin laskee lähes 20 %, 

jos testi- ja koulutusaineistoissa olevissa kuvissa esiintyy eri objekteja. Tässä tapauksessa 

se on 81,11 %. Samoin tarkkuus laskee, jos luokittelijan kouluttamisessa ja testaamisessa 

käytettiin eri verkostojen materiaaleja. Tässä tapauksessa tarkkuuden lasku riippuu kui-

tenkin valtavasti kouluttamisessa käytettävästä verkostosta ja siitä, kuinka luonnollisilta 

sen laatimat materiaalit näyttävät. Luokittelutarkkuuden keskiarvo on siinä tapauksessa 

91,87 %. Se kuitenkin taas laskee merkittävästi, kun kouluttamisen aikana ei tiedetä 

GAN:n tyyppiä ja saatavilla ei ole sopivaa tietoainestoa luokittelijan kouluttamiseen. 

Vaikka heikkolaatuisten kuvien tapauksessa luokittelutarkkuus voi olla 99,69 %:n ja 

99,94 %:n välillä, korkealaatuisten kuvien luokittelussa menetelmän korkein tarkkuus on 

49,82 %. Kuvien laadulla tässä tilanteessa tarkoitetaan niiden resoluutiota. (Li ja muut, 

2020) 

Pikseliarvojen analyysi voi myöskin liittyä niiden jakaumaan kuvassa. Guarnera ja 

muut (2020) ovat kuvailleet menetelmänsä, jossa he yrittävät saada kuvan niin kutsutun 

"konvoluution jäljen" (engl. Convolution Trace, CT). GAN-verkostojen kuvangenerointi 

eroaa kameralla kuvaamisen prosessista niin, että verkostojen luomien kuvien pikseliar-

voilla on tietty jakauma RGB-väriavaruudessa, joka ei esiinny kameroilla otetuissa ku-

vissa. Tämän perusteella visuaalisia materiaaleja voidaan luokitella väärennöksiksi, jos 
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niiden pikseliarvot eivät kuulu odotettavissa olevaan jakaumaan. Menetelmän testaami-

sessa käytettiin "FaceForensics++"-tietokantaa ja visuaalisia materiaaleja, jotka generoi-

tiin käyttämällä ProGAN, StyleGAN, StyleGAN2, CycleGAN, StarGAN, ATTGAN, 

GDWCT, SPADE ja IMLE. Menetelmällä saavutettiin 99-prosenttinen tarkkuus 

StyleGAN:n molempien versioiden materiaalien luokittelussa, ja se on pystynyt erotta-

maan StyleGAN- ja StyleGAN2 -verkostojen materiaaleja toisistaan samalla tarkkuu-

della. Yleisesti menetelmän luokittelutarkkuus on 90-100 % riippuen väärennösten alku-

perästä. Luokittelutarkkuus kuitenkin voi laskea merkittävästi, jos generoituja materiaa-

leja muokattiin kuvankäsittelyohjelmaa käyttäen. Vaikka StyleGAN- ja StyleGAN2 -ver-

kostojen laatimien materiaalien tapauksessa tarkkuus voi laskea vain 7 %:lla, GDWCT:n 

materiaalien tapauksessa matalin tarkkuus on 61 %. Lasku johtuu siitä, että kuvankäsit-

telyssä muokataan pikseliarvoja ja samalla niiden jakaumaa, mikä suoraan vaikuttaa luo-

kittelumenetelmän tehokkuuteen. (Guarnera ja muut, 2020) 

Nykyisten generatiivisten kilpailevien verkostojen enemmistöä ei ole suunniteltu vi-

deomateriaalien generointiin, mutta olemassa on jo keinoja ihmiskasvojen väärentämi-

seen myös videoformaatissa (Rossler ja muut, 2019). Vaikka tässä työssä ei käsitellä 

muita lähestymistapoja, kuin GAN-verkostojen käyttöä, tosielämän tilanteessa väären-

nösten alkuperä voi olla tuntematon. Sen lisäksi yleensä kuvangenerointiin liittyvät me-

netelmät yrittävät luoda mahdollisimman uskottavia materiaaleja, joten voidaan olettaa 

niiden tulosten näyttävän samankaltaisilta. Tämän takia tunnistusmenetelmää pitää ottaa 

huomioon riippumatta sovelluksesta, jonka laatimilla materiaaleilla se on testattu. Lisäksi 

tulevaisuudessa GAN-verkostot voivat pystyä generoimaan korkealaatuisia videoita, jo-

ten on syytä varautua tähän tilanteeseen etukäteen. Ruutujen pikseliarvojen analyysi voi 

periaatteessa edelleen onnistua väärennöksen tunnistamisessa, jos esimerkiksi GAN-ver-

kostojen kouluttamisessa ei oteta huomioon kaikki väriavaruuksia. On kuitenkin muita 

keinoja, jotka voivat helpottaa videoiden luokittelua, esimerkiksi ihmiskasvojen tai sil-

mänräpäysten analyysi. Vaikka kyseisiä analyyseja ei voida käyttää, jos videossa esiintyy 

joku muu objekti kuin ihminen, neuroverkkojen laatimissa materiaaleissa tällä hetkellä 

yleensä väärennetään ihmiskasvoja. 

Teoksessaan Rossler ja muut (2019) ovat kertoneet keränneensä tietokannan nimel-

tään "FaceForensics++", jossa on noin 1.8 miljoona ruutua tuhannesta väärennetystä vi-

deosta. Tietokannan luomista varten käytettiin aineistoa, joka oli generoitu DeepFakes, 

Face2Face, FaceSwap ja NeuralTextures -sovellusten avulla. Kyseiset sovellukset käsit-

televät ja luovat väärennettyjä ihmiskasvojen kuvia ja videoita aitojen materiaalien pe-

rusteella. Sen lisäksi he ovat testanneet useampaa väärennösten tunnistusmenetelmää ke-

räämällänsä tietokannalla. XceptionNet-verkko, joka perustuu konvoluutioverkkoon, on 

saanut parhaat luokittelutarkkuudet. Tulostensa mukaan luokitteluverkon matalin tark-
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kuus saadaan, kun ruutujen laatu on heikko. Tässä tapauksessa tarkkuus on 81 %. Mene-

telmien parhaat tulokset saadaan, kun videoiden laatu on korkea tai sitä ei muuteta ollen-

kaan, silloin tarkkuus on 99,26 % muuttumattoman aineiston tapauksessa ja 95,73 % kor-

kealaatuisen aineiston tapauksessa. Pitää kuitenkin huomioida sitä, että tunnistuksessa ih-

miskasvojen rajauksella on tärkeä rooli, koska ilman sitä neuroverkon tarkkuus laskee 10-

17 % riippuen materiaalien laadusta. (Rossler ja muut, 2019) 

"FaceForensics++"-tietokannan materiaalien luokittelussa käytetty XceptionNet 

analysoi pikseliarvoja, eikä tutki ihmiskasvojen rakennetta tai käyttäytymistä (Rossler ja 

muut, 2019). Pikseliarvojen analyysi on tehokas väärennösten tunnistuksen menetelmä 

tällä hetkellä, mutta tilanne voi muuttua tulevaisuudessa. Koska ProGAN- ja StyleGAN2 

-verkostojen välillä on kaksi vuotta, tuleva kehitys voi tuoda koneoppimismallien koulut-

tamista kaikkien väriavaruuksien perusteella. Sen lisäksi tulevaisuudessa menetelmät voi-

vat pystyä replikoimaan aitojen kuvien rakennetta krominanssissa tai pikseliarvojen ja-

kaumassa. Vaikka staattisten materiaalien tapauksessa se voi tarkoittaa sitä, että väären-

nösten tunnistus voi vaikeutua merkittävästi, videoiden generoinnissa verkostot edelleen 

tarvitsevat huomioida ihmiskäyttäytymiseen liittyvät piirteet ja osata jäljitellä niitä. 

Videoiden luokittelussa ihmiskasvojen pikseliarvojen analyysin lisäksi voidaan ana-

lysoida myös niiden käyttäytymistä. Jung ja muut (2020) ovat teoksessaan kuvailleet 

DeepVision-sovelluksensa, jonka tehtävä on tunnistaa väärennöksiä videoformaatissa 

analysoimalla ihmiskasvoja, nimenomaan silmänräpäyksiä. DeepVision käyttää Fast-

HyperFace -menetelmää kasvojen tunnistamiseen, joka analysoi jokaista ruutua ja leikkaa 

niistä alueen, jolla ihmiskasvot esiintyvät. Leikkauksen jälkeen EAR-algoritmi (Eye-

Aspect-Ratio) tunnistaa silmiä ja piirtää kuusi pistettä jokaisen silmän ympärillä. Pistei-

den avulla algoritmi pystyy antamaan arvoa siitä, kuinka auki henkilön silmät ovat. 

EAR:n antamia tietoja verrataan sovelluksen tietokannassa oleviin tietoihin siitä, millä 

tavalla ihmiset voivat käyttäytyä kyseessä olevassa tilanteessa.  

DeepVision ottaa huomioon päivänajan, ihmisen iän ja sukupuolen, koska niiden ar-

vot vaikuttavat ihmisten käyttäytymiseen silmänräpäyksien suhteen. Lisäksi menetelmä 

huomioi tilanteen vaikutusta ihmisiin, koska kognitiivisessa toiminnassa ihmisen silmän-

räpäykset tapahtuvat useammin. Koska silmänräpäykset ovat satunnaisia, ohjelma yrittää 

tunnistaa poikkeuksia ihmisten käyttäytymisessä käyttämällä tilastollista analyysia. Jos 

henkilö käyttäytyy poikkeuksellisesti verrattuna tietoihin siitä, miten hänen pitäisi keski-

määrin käyttäytyä, materiaaleja luokitellaan väärennöksiksi. DeepVision pystyy tunnis-

tamaan väärennöksen seitsemässä kahdeksasta videosta, eli sen tarkkuus on 87,5 %. Ke-

hittäjät myöntävät sovelluksensa rajoitukset, kuten esimerkiksi mahdottomuus luokitella 

materiaaleja oikein, jos niillä esiintyy mielenterveysongelmista kärsivä henkilö. He ker-

tovat olevansa kuitenkin varmoja, että tulevaisuudessa ehdotettu menetelmä voi toimia 

tehokkaammin, kuin ruutujen pikseliarvojen analyysi. (Jung ja muut, 2020) 
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Taulukko 1 sisältää tunnustusmenetelmien väärennösten luokittelutarkkuudet. Jokai-

sella menetelmällä on omia vahvoja ja heikkoja puolia, kuten esimerkiksi videoiden ana-

lyysiin liittyvien menetelmien toimivuus vain ihmiskasvojen perusteella. Ne kuitenkin 

edelleen näyttävät, että väärennöksiä voidaan tunnistaa korkealla tarkkuudella analysoi-

malla piirteitä, joita neuroverkot eivät vielä pysty väärentämään. 

 

Taulukko 1. Tunnistusmenetelmien luokittelutarkkuudet. 

Menetelmä Luokittelutarkkuus Käsiteltävät 

materiaalit 

Lisätiedot 

Värikomponenttien 

analyysi  

(Li ja muut, 2020) 

98,75-100 %, jos sekä 

kouluttamisessa että 

testaamisessa käytetään 

samantyyppisiä materi-

aaleja 

Kuvat  

Konvoluution jäljen 

analyysi 

(Guarnera ja muut, 

2020) 

90-100 % muuttumatto-

man aineiston tapauk-

sessa, muuten 61-100 % 

Kuvat  

FaceForensics++/ 

XceptionNet  

(Rossler ja muut, 

2019) 

81-99 %, jos käytetään 

ihmiskasvojen rajausta, 

muuten 71-82 % 

Videot On erikoistunut 

vain ihmiskas-

vojen käsitte-

lyyn 

DeepVision  

(Jung ja muut, 2020) 

87,5 % Videot Pystyy luokit-

telemaan vain 

videoita, joissa 

esiintyy ihmis-

kasvoja 

 

3 Keskustelu 

Nykyhetkellä meillä on monta tapaa väärentää visuaalisia materiaaleja ja arkielämäs-

sämme voimme käyttää väärennösten generoinnissa käytettyjä menetelmiä jopa tavalli-

sissa sovelluksissa, joilla on toiminnallisuus muokata ihmiskasvoja käyttämällä erilaisia 

suodattimia. Vaikka niiden laatimia väärennöksiä on yleensä helppoa tunnistaa, edisty-

neet menetelmät kuitenkin voivat saada ihmiset uskomaan niiden luomien visuaalisten 

materiaalien aitouteen (Wang ja muut, 2019).  
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Edistyneiden menetelmien laatimat materiaalit ovat pääosin staattisia ja videoita ge-

neroivat verkostot eivät vielä pysty luomaan korkealaatuisia videoita (Chen ja muut, 

2020). Toisin sanoen generatiiviset kilpailevat verkostot eivät pysty luomaan riittävää 

määrää korkealaatuisia ruutuja videoiden luomiseen ja samalla säilyttää niiden uskotta-

vuutta, ainakaan tällä hetkellä. Heikkouksiin voidaan myös lisätä se, että neuroverkot ei-

vät yleensä huomioi kaikkia todellisten materiaalien piirteitä. Esimerkkinä tästä voivat 

olla väritasapaino krominanssin värikomponenteissa (Li ja muut, 2020) tai ihmiskasvojen 

silmänräpäykset, jotka tapahtuvat satunnaisesti ja riippuvat ihmisiin liittyvistä ominai-

suuksista, kuten ikä, sukupuoli tai tilanne, jossa he ovat (Jung ja muut, 2020). Verkostojen 

kehitys näyttää kuitenkin kiihtyvän, koska ProGAN:n ja StyleGAN2:n välillä on kaksi 

vuotta, mutta niiden luomien materiaalien laadullinen ero on valtava. 

Väärennettyjen materiaalien tunnistuksen menetelmät myös kehittyvät nopeasti ja 

monet niistä saavat aikaan hyviä tuloksia. Esimerkiksi DeepVision tunnistaa 87,5 % vää-

rennetyistä videoista, jossa esiintyvät ihmiskasvot (Jung ja muut, 2020).  "FaceFore-

sics++"-tietokannan testaamisessa käytetty XceptionNet (Rossler ja muut, 2019), kromi-

nanssin värikomponentteja (Li ja muut, 2020) ja konvoluution jälkiä analysoiva menetel-

mät (Guarnera ja muut, 2020) ovat saavuttaneet vielä parempia tuloksia ja pystyvät tun-

nistamaan väärennöksiä korkealla tarkkuudella. Jokaisella menetelmällä on kuitenkin 

heikkouksia. Esimerkiksi XceptionNet-verkolle ja konvoluution jälkiä analysoivalle me-

netelmälle heikkolaatuisten materiaalien oikea luokittelu on vaikeampaa kuin muille rat-

kaisuille. Näihin verrattuna värikomponentteja käsittelevä metodi ei pysty tunnistamaan 

korkealaatuisia väärennöksiä korkealla tarkkuudella. Myös ihmiskasvoja käsittelevien 

menetelmien tapauksessa isoa roolia esittää ihmiskasvojen rajaus, koska ilman sitä luo-

kittelutarkkuus laskee merkittävästi. 

Suurin ongelma väärennösten tunnistuksessa on se, että ihmiset eivät tarkista mate-

riaalien aitoutta. Jopa ProGAN, joka on vanha verkosto verrattuna StyleGAN2-verkos-

toon, pystyy saamaan ihmiset uskomaan sen laatimien materiaalien aitouteen (Wang ja 

muut, 2019). Tämän perusteella voidaan päätellä, että StyleGAN- tai StyleGAN2 -ver-

koston laatimien materiaalien luokittelu väärennöksiksi olisi ihmisille todella vaikeaa tai 

mahdotonta. Lisäksi monet ihmiset voivat olla tietämättömiä siitä, että korkealaatuisten 

väärennösten generointi on mahdollista jo nykyhetkellä. Tässä tapauksessa tunnistusme-

netelmien tehokkuudella ei ole merkitystä, koska ihmiset eivät edes käytä niitä. Tämän 

takia väärennösten tunnistusmenetelmiä käyttävien sovellusten toteuttaminen ja levittä-

minen on yhtä tärkeää kuin tunnistusmenetelmien luokittelutarkkuus. 

Vaikka GAN-verkostojen laatimilla materiaaleilla tällä hetkellä on monta heikkoa 

kohtaa ja niitä voidaan usein tunnistaa aitojen materiaalien joukossa käyttämällä kuvat-

tuja tunnistusmenetelmiä, voidaan niistä edelleen saada hyötyä. Esimerkiksi lääketie-
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teessä generatiivisia kilpailevia verkostoja voidaan käyttää tietoaineistojen kasvattami-

seen ja tällä tavalla parantaa konvoluutioverkkojen kykyä tunnistaa syöpäkasvaimia 

(Gong ja muut, 2020; Zhao ja muut, 2021). Analysoimalla generoituja kuvia voidaan sel-

vittää niiden alkuperää, vaikka visuaalisesti ne edelleen näyttävät aidoilta. Tämän omi-

naisuuden avulla lääketieteessä saadaan uusia materiaaleja opiskelijoiden harjoitteluun ja 

koneoppimismallien parantamiseen häiritsemättä oikeita ihmisiä, joiden kuvia käytetään 

tällä hetkellä. 

Koska generatiiviset kilpailevat verkostot ovat uusi käsite ja ne kehittyvät nopeasti, 

tässä työssä käsiteltyjen tunnistusmenetelmien luokittelutarkkuus voi ja todennäköisesti 

laskee ajan kuluessa verkostojen kehityksen takia. On kuitenkin odotettavissa, että myös 

tunnistusmenetelmien kehitys etenee nopeasti, minkä takia lähitulevaisuudessa niiden 

luokittelutarkkuus voi pysyä suurin piirtein samana, vaikka verkostojen arkkitehtuuri ja 

tunnistusmenetelmät vaihtuisivat. 

4 Yhteenveto 

Työn tavoitteena oli saada ymmärrys siitä, mitä menetelmiä visuaalisten materiaalien ge-

nerointiin on ja pystyvätkö ne saamaan ihmiset uskomaan generoitujen materiaalien ai-

touteen. Lisäksi tarkasteltiin sitä, kuinka tehokkaasti niiden vaikutusta voidaan vähentää 

käyttämällä väärennösten tunnistuksen menetelmiä. Kerätystä aineistosta kävi ilmi, että 

generatiivisten kilpailevien verkostojen kehitys on kiihtymässä, mutta samallakin niiden 

luomien materiaalien tunnistuksen menetelmiäkin edistyvät nopeasti.  

Generatiiviset kilpailevat verkostot pystyvät luomaan uskottavia ja luonnollisen nä-

köisiä visuaalisia materiaaleja, mutta niiden tunnistus tällä hetkellä on mahdollista kor-

kealla tarkkuudella käyttämällä generoitua aineistoa analysoivia menetelmiä. Pikseliar-

vojen tai ihmiskasvojen analyysiin liittyvät menetelmät pystyvät luokittelemaan väären-

nöksiä tehokkaasti, koska verkostojen laatimilla materiaalilla on monta ominaisuutta, 

jotka eivät esiinny aidoissa kuvissa. Näiden puutteiden korjaamiseen voi mennä paljon 

aikaa. Tunnistusmenetelmät eivät myöskään pysty tunnistamaan väärennöksiä kaikissa 

mahdollisissa tilanteissa ja tarvitsevat edelleen kehittämistä. 

Väärennökset voivat kuitenkin periaatteessa saada ihmiset uskomaan niiden aitou-

teen, jos ihmiset eivät analysoi visuaalisia materiaaleja. Tämä on mahdollisesti väären-

nösten tunnistuksen suurin haaste, koska tunnistusmenetelmien luokittelutarkkuudella ei 

ole merkitystä, jos niitä ei käytetä. Tämän takia menetelmiä käytettävien sovellusten to-

teutukseen ja levittämiseen pitää kiinnittää yhtä paljon huomiota kuin tunnistusmenetel-

mien kykyyn tunnistaa väärennöksiä.  
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