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Tässä työssä vertailtiin Pythonin Scikit-learn-kirjaston koneoppimisalgoritmien suoritus-

kykyä hahmontunnistusongelmassa, jossa tavoitteena oli tunnistaa kuvista käsinkirjoitet-

tuja numeroita. Harjoitus- ja testidatana käytettiin MNIST-datasettiä. Vertailu toteutettiin 

kahdessa vaiheessa, joista ensimmäisessä algoritmeja käytettiin oletussäädöin ja toisessa 

testaten niiden suorituskykyä erilaisin säädöin.  

Tuloksina saatiin, että k:n lähin naapuri -menetelmä (K-Nearest Neighbors) tuotti par-

haimman tuloksen, kun harjoitusdataa oli paljon. Harjoitusdatan määrää pienenettäessä 

ja algoritmeja säädettäessä huomattiin, että tukivektorikone ja satunnaismetsäalgoritmi 

ovat myös tehokkaita ratkaisemaan tätä ongelmaa. Työssä päädyttiin siihen lopputulok-

seen, että algoritmin valintaan vaikuttaa se, kuinka paljon harjoitusdataa on käytössä ja 

kuinka paljon aikaa mallin kouluttamiseen voidaan käyttää. Yksiselitteisesti on vaikea 

vastata, mikä algoritmeista on paras, sillä se riippuu tilanteesta ja vaatii vertailua ja tes-

tausta. 
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1. JOHDANTO 

Koneoppimisella tarkoitetaan ongelmanratkaisua, jossa tietokone opetetaan harjoitusda-

tan avulla ratkaisemaan sille ennestään tuntemattomia ongelmia. Koneoppimista käyte-

tään nykyään lukuisissa erilaisissa sovelluksissa ja sen käyttö lisääntyy kaiken aikaa. Sitä 

voidaan hyödyntää hahmontunnistuksessa esimerkiksi rekisterikilpien tunnistamiseen. 

Myös puheentunnistaminen perustuu koneoppimiseen ja monet hakukoneet hyödyntävät 

oppivia algoritmeja hakutulosten optimoimiseen. 

Tämän työn tarkoituksena on selvittää, kuinka valita sopivin luokittelukoneoppimisalgo-

ritmi hahmontunnistusongelmaan käytettäessä Pythonin Scikit-learn-kirjastoa. Työssä 

ratkaistaan esimerkkiongelmana hahmontunnistusta vaativa käsinkirjoitettujen numeroi-

den tunnistaminen, johon harjoitusdata on saatu MNIST-datasetistä.  

Luvussa 2 käsitellään koneoppimista ja sen sisäistä jaottelua menemättä tarkemmin yksi-

tyiskohtiin ja toteutuksiin. Kolmannessa luvussa kerrotaan Scikit-learn-kirjastosta ja sen 

käytöstä. Neljännessä luvussa esitellään käsinkirjoitettujen numeroiden tunnistuson-

gelma, sekä käytetty MNIST-datasetti ja suoritetaan algoritmien vertailu. Viides luku si-

sältää yhteenvedon. 
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2. KONEOPPIMINEN 

Tässä luvussa käsitellään yleisellä tasolla koneoppimista, ja sitä miten sitä voidaan ja-

otella erilaisten ongelmien ja lähestymistapojen mukaan.  Vaikka koneoppiminen on 

viime vuosina ollut näkyvästi esillä, ei se ole kovin uusi tekniikan ala. Ensimmäisiä ko-

neoppimiseksi luokiteltavia algoritmeja, kuten pienimmän neliösumman menetelmä ja 

Bayesin teoreema, esiteltiin jo 1800-luvulla. 1900-luvun puolivälin jälkeen kehitettiin en-

simmäiset oppivat tietokoneet. Tällaisia olivat esimerkiksi Donald Michien kehittämä ris-

tinollaa pelaava tietokone. Tällä hetkellä koneoppimisen kuumin aihe, neuroverkot, ke-

hitettiin jo 50−60-luvulla. 90-luvulla kehitettiin monia Scikit-learn-kirjastossakin keskei-

siä algoritmeja, kuten tukivektorikoneet ja satunnaismetsä algoritmit. Koneoppimisen ke-

hittymistä ovat vauhdittaneet 2000-luvulla erilaiset koneoppimiskilpailut ja haasteet. [1] 

Koneoppiminen voidaan jaotella ohjattuun ja ohjaamattomaan oppimiseen sen perus-

teella, miten algoritmi käyttää harjoitusdataa mallin kouluttamiseen oppimisvaiheessa 

[2]. Seuraavissa luvuissa käsitellään tarkemmin koneoppimista käyttäen näitä kahta lä-

hestymiskulmaa. 

2.1 Ohjattu oppiminen  

Ohjatun oppimisen harjoitusvaiheen mallin kouluttamisessa käytetty harjoitusdata sisäl-

tää sekä datan, että niihin liittyvät oikeat ratkaisut. Data koostuu yleensä kokoelmasta 

näytteitä ja niihin liittyvät oikeat ratkaisut voivat olla esimerkiksi tietoa siitä, mitä luok-

kaa kukin näyte edustaa. Näytteissä oleva tieto voidaan jaotella ominaisuuksiin. Niitä voi 

olla esimerkiksi kuvassa kunkin pikselin arvo. Ohjattu oppiminen voidaan jakaa kahteen 

osaan, luokitteluun ja regressioon, ratkaistavan ongelman perusteella. [2] Tämä työ kes-

kittyy algoritmin valintaan ohjatun oppimisen luokitteluongelmissa. 

Luokitteluongelmissa tarkoituksena on oppia tunnistamaan ja luokittelemaan data ennalta 

määrättyihin luokkiin. Harjoitusdata on nimetty (labeled) määrättyihin luokkiin. Algo-

ritmi oppii muodostamaan luokkarajat harjoitusdatan ominaisuuksien perusteella. Luo-

kittelu voi olla binääristä, jolloin luokkia on vain kaksi, tai niitä voi olla useampia, jolloin 

puhutaan moniluokkaisista (multiclass) ongelmista. [3] Esimerkkejä luokitteluun sovel-

tuvista algoritmeista ovat mm. looginen regressio, päätöspuut (decesion trees), tukivek-

torikoneet, satunnaismetsät (random tree forest) ja neuroverkot [2]. 

Esimerkkinä binäärisestä luokitteluongelman ratkaisusta on mallin kouluttaminen roska-

postisuodattimelle. Mallille syötetään laaja joukko sähköposteja, jotka on luokiteltu ros-

kapostiksi ja ei-roskapostiksi. Koulutusvaiheessa malli oppii valitun algoritmin perus-

teella luokittelemaan sähköpostit kahteen luokkaan ja jos kouluttaminen onnistuu, malli 

oppii luokittelemaan sähköposteja myös harjoitusdatan ulkopuolelta. 
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Regressio-ongelmissa data sisältää selittäviä muuttujia ja vastemuuttujia. Kuvassa 1 on 

esimerkiksi selittävänä muuttujana tenttiin valmistautumiseen käytetty aika ja vastemuut-

tujana saatu arvosana. Regressiossa yritetään löytää näiden muuttujien välille yhteys ja 

ennustaa tuloksia jatkuva-aikaisesti. Yksinkertaisimmillaan tämä on suoran tai korkeam-

man asteen polynomin sovittamista pistejoukkoon. [3] Regressioon soveltuvia algorit-

meja ovat esimerkiksi lineaarinen regressio, päätöspuut, Bayes- ja neuroverkot.  

 

Kuva 1: Havainnot tenttiin valmistautumiseen käytetystä ajasta ja saaduista arvosa-

nosita ja lineaarisella regressiolla saatu ennuste. 

 

Regressiota voidaan esimerkiksi hyödyntää, kun halutaan tutkia tenttiin valmistautumi-

seen käytetyn ajan vaikutusta arvosanaan. Kuvassa 1 on kuvitteellinen esimerkki tenttiar-

vosanoista ja käytetystä ajasta, joiden perusteella on Scikit-learnin LinearRegression-

mallia käyttäen muodostettu ennuste ajan ja arvosanan suhteesta. 

Sekä luokittelussa että regressiossa mahdollinen ongelma on harjoitusdatan ali- ja yliop-

piminen. Alioppimisella tarkoitetaan sitä, että malli ei kykene oppimaan datan ominais-

piirteitä riittävän hyvin. Tämän syynä voi olla esimerkiksi liian yksinkertaisen algoritmin 

valinta. Harjoitusdata saattaa sisältää liian paljon ja liian monimutkaisia ominaispiirteitä 

yksinkertaiselle algoritmille, jolloin luokittelu ei onnistu. Ylioppimisella tarkoitetaan ti-

lannetta, jossa malli oppii erittäin hyvin tunnistamaan tai luokittelemaan harjoitusdatan, 

mutta ei kykene yleistämään oppimaansa datalle, jota se ei ole nähnyt harjoitusvaiheessa. 

Se oppii harjoitusdatan liian tarkasti ja alkaa ottaa huomioon vain siitä löytyviä ominai-

suuksia ja sen mukana olevaa satunnaista häiriötä (noise). [4] Luokiteltaessa ylioppimi-

nen näkyy esimerkiksi siten, että mallille harjoitteluvaiheessa näytettyä tunnettua dataa 
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luokiteltaessa saatu luokittelutarkkuus on hyvin suuri, esimerkiksi 90 % luokitteluista on 

oikein, mutta sille tuntemattoman datan luokittelutarkkuus on huomattavasti pienempi. 

Esimerkiksi 60 % luokitteluista on oikein. 

2.2 Ohjaamaton oppiminen 

Ohjaamattomassa oppimisessa harjoitusjoukko sisältää vain datan ja koneoppimisalgorit-

min tarkoitus on löytää datasta säännönmukaisuuksia ja oppia luokittelemaan dataa itse-

näisesti ilman esimerkkiä. Tällaisiin tilanteisiin voidaan soveltaa ryhmittely algoritmeja 

(clustering). Ohjaamattomaan oppimiseen lasketaan myös datan ulottuvuuden pienentä-

minen (dimension reduction), jonka tarkoituksena on löytää keino yksinkertaistaa useita 

ominaisuuksia ja siten moniulotteista dataa. Toisin sanoen yritetään esittää tarvittavat tie-

dot datasta yksinkertaisemmin ja poistaa siitä tarpeettomia ominaisuuksia. Tämä voi olla 

tarpeellista, kun käytössä on rajallinen määrä talletustilaa tai laskentatehoa ja halutaan 

tehostaa algoritmin suoritusta. [3] 

Ryhmittely soveltuu hyvin esimerkiksi tilanteisiin, joissa on tarjolla paljon dataa, josta 

halutaan löytää jotain merkityksellistä tietoa. Esimerkki tällaisesta on markkinointi, jossa 

kohdennetaan mainontaa kiinnostuksen kohteiden perusteella kuluttajadatasta ryhmitel-

lyille kuluttajaryhmille. [3] Ryhmittelyalgoritmi on esimerkiksi k-mean-algoritmi. Sen 

idea on jakaa data k:hon määrään ryhmiä siten, että jokainen datan alkio luokitellaan sel-

laiseen ryhmään, jonka alkioiden keskiarvo on lähimpänä ryhmiteltävän alkion arvoa. 

Myös neuroverkkoja voidaan hyödyntää ohjaamattomassa oppimisessa. [2] 
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3. SCIKIT-LEARN 

Scikit-learn-kirjasto on avoimen lähdekoodin Python kirjasto, jonka idea on koota tär-

keimmät koneoppimisalgoritmit, sekä muita koneoppimisessa tarpeellisia työkaluja hel-

posti käytettävään pakettiin. Sitä voidaan käyttää yhtenäisellä rajapinnalla riippumatta 

valitusta algoritmista. Scikit-learn-kirjasto on tarkoitettu niin tutkimuksen kuin teollisuu-

den käyttöön. [4] Se sai alkunsa jo vuonna 2007 David Cournapeaun johdolla Googlen 

Summer of Code -projektina, jonka jälkeen Matthiu Brucher jatkoi työskentelyä sen 

kanssa osana väitöskirjaansa. 2010 julkaistiin ensimmäinen julkinen versio kirjastosta ja 

sen myötä kirjaston kehitys alkoi avoimena kansainvälisen kehittäjäyhteisön voimin. Sci-

kit-learn-kirjasto koostuu moduuleista, jotka sisältävät työkaluja luokitteluun, regressi-

oon, ryhmittelyyn, mallin valintaan ja datan esiprosessointiin (preprocessing) ja muok-

kaamiseen. Lisäksi siitä löytyy valmiita datasettejä, joita voidaan hyödyntää algoritmeja 

testatessa ja vertailtaessa. [5] 

 

Kuva 2: Scikit-learn-kirjaston logo [5] 

Python on yksi suosituimmista ohjelmointikielistä tutkimuskäytössä. Sen vahvuutena on 

selkeä ja helposti opittava syntaksi ja siihen löytyy runsaasti erilaisia kirjastoja. Scikit-

learn-kirjasto on rakennettu hyödyntäen kolmea olemassa olevaa kirjastoa. Näistä ensim-

mäinen, Numpy, sisältää numpy-taulukon (numpy array), jota käytetään esimerkiksi har-

joitusdatan tietorakenteena. Toinen kirjastoista on Scipy, joka sisältää matriisilaskentaan 

ja lineaariseen algebraan liittyviä algoritmeja ja kolmas on Cython, joka yhdistää C-koo-

din Pythoniin. Sen avulla osa Scikit-learn-kirjastosta on toteutettu Pythoniin upotettuna 

C-koodina. [6] 

3.1 Käyttöönotto 

Pythonia voidaan kirjoittaa millä tahansa tekstieditorilla ja ajaa komentoikkunassa Pyt-

hon-tulkin avulla. Koska Scikit-learn on Python kirjasto, se ei vaadi käytettäessä erityistä 

tekstieditoria tai kehitysympäristöä (IDE). IDE:n käyttäminen kuitenkin helpottaa koo-

daamista. Esimerkiksi myöhemmin mainittavan Anaconda-pakettienhallintaohjelman 
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mukana tuleva Spyder-kehitysympäristö soveltuu hyvin käytettäväksi yhdessä Scikit-

learnin kanssa.  

Python kirjastoja asennettaessa ja hallitessa niistä käytetään usein nimitystä paketti. Pa-

kettien hallinnan helpottamiseen on olemassa ohjelmistoja kuten Anaconda.  Pakettien-

hallintaohjelman avulla uusien pakettien asentaminen, niiden poistaminen tai päivittämi-

nen onnistuu helposti esimerkiksi komentoikkunasta. Scikit-learn-kirjaston versiovaati-

mukset Pythonille ja asennetuille paketeille ovat 

• Python (≥ 2.7 tai ≥ 3.3) 

• NumPy (≥ 1.8.2) 

• SciPy (≥ 0.13.3) [5]. 

Scikit-learn-kirjastoa voidaan käyttää sekä Python2:n että Python3:n kanssa. Suositelta-

vaa näistä kahdesta on valita Python3, sillä Python2:n ylläpito lopetetaan vuonna 2020 

[7]. 

3.2 Käyttö 

Scikit-learn-kirjaston käyttö perustuu kolmeen keskeiseen toisiaan täydentävään rajapin-

taan, joita kaikki Scikit-learn-kirjaston objektit noudattavat. Nämä rajapinnat ovat esti-

mator, predictor ja transformer. Niistä ensimmäinen, estimator, on mallien luomiseen ja 

kouluttamiseen. Toinen, predictor, on koulutetulla mallilla ennusteiden tekemistä varten. 

Kolmannen rajapinnan, transformer, avulla voidaan suorittaa datan muokkaamista ja esi-

prosessointia. [8] 

Mallien luominen tapahtuu kutsumalla mallin rakentajafunktiota, joka palauttaa mallio-

lion. Se talletetaan muuttujaan, jotta sitä voidaan käyttää. Rakentajafunktiolle voidaan 

antaa parametrejä, joilla voidaan säätää malliin valittua algoritmia. Näitä säätöparamet-

rejä kutsutaan hyperparametreiksi. Osaa niistä voidaan muuttaa mallin luomisen jälkeen. 

Hyperparametrien lisäksi mallin opettamiseen liittyy toisenlaisia parametrejä. Nämä pa-

rametrit ovat harjoitusdatasta opittuja ja myös ne riippuvat malliin valitusta algoritmista. 

[3] Estimator-rajapintaan kuuluu mallin opettaminen. Se tapahtuu fit()-metodilla, jolle 

annetaan parametreiksi kaksi numpy-taulukkoa. Niistä ensimmäinen on kaksiulotteinen 

matriisi, joka sisältää harjoitusdatan kaikki näytteet ja toinen on yksiulotteinen vektori, 

joka sisältää tiedon siitä, mihin luokkaan kukin näyte kuuluu. Nämä tiedot tulee olla sel-

laisessa muodossa, että kutakin luokkaa kuva kokonaisluku ensimmäisen luokan lukuna 

ollessa nolla ja toisen yksi ja niin edelleen. [5] Harjoitusdatamatriisin on yleensä talletettu 

muuttujaan nimeltä X_train ja näytteiden luokat muuttujan nimeltä y_train. Jatkossa tässä 

työssä viitataan harjoitusdataan ja näytteiden luokkiin näillä muuttujien nimillä. 

Harjoitusdata saattaa usein olla muodoltaan sellaista, ettei sitä voi suoraan käyttää mallin 

kouluttamiseen. Harjoitusdatan muokkaamisella saatetaan myös joskus saada parempia 
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oppimistuloksia ja nopeuttaa opettamista. Muokattu harjoitusdata saattaa esimerkiksi 

vaatia vähemmän laskentaresursseja. Siksi Scikit-learn-kirjastosta löytyy muunnostyöka-

luja datan esiprosessointiin ja muokkaamiseen. Ne noudattavat transformer-rajapintaa, 

jonka käyttö muistuttaa estimator-rajapintaa. Transformer-rajapintaa noudattaa esiproses-

soinnin ja muokkauksen lisäksi ominaisuuden valintaan ja poistoon (feature selection and 

extraction) sekä datan ulottuvuuden pienentämiseen. [8] Muunnosmalliolio luodaan kut-

sumalla halutun muunnosalgoritmin rakentajaa ja tallettamalla paluuarvo johonkin muut-

tujaan. Muunnosmalli koulutetaan fit()-metodilla, joka oppii parametrinä annettavan da-

tan perusteella muunnosmallin parametrit. Transform()-metodilla voidaan muuntaa data 

muunnosmallin algoritmin mukaiseen uuteen muotoon. Sillä voi muuntaa myös eri dataa, 

kuin mitä koulutusvaiheessa on käytetty. Toinen tapa muuntamiseen ja kouluttamiseen 

on fit_transform()-metodi, jonka avulla voi suorittaa molemmat vaiheet samalle datalle 

yhdellä rivillä koodia. [5] 

Hyvin usein harjoitusdatan luokat eli y_train on sellaisessa muodossa, ettei sitä voi suo-

raan käyttää mallin kouluttamiseen. Luokat esimerkiksi on kuvattu sanallisesti (kissa, 

koira, jänis jne.) ja ne pitäisi muuttaa estimator-rajapinnan vaatimaan kokonaisluku muo-

toon (0, 1, 2 jne.). Tällaiseen tilanteeseen voidaan käyttää LabelEncoder-muunnosmallia, 

joka löytyy preprocessing-moduulista [5]. Sen avulla voidaan sekä muuttaa luokat koko-

naisluvuiksi, että palauttaa ne takaisin sanallisen muotoon. Tämä voi olla hyödyllistä esi-

merkiksi, kun halutaan tutkia koulutetun mallin tuottamia ennusteita.  Harjoitusdataa voi-

daan esimerkiksi muokata normalisoimalla se, jolloin kaikkien näytteen jokaisen ominai-

suuden arvo jaetaan kunkin ominaisuuden maksimiarvolla. Näin saadaan muutettua arvot 

välille 0−1. Normalisoiminen on tärkeää, sillä moni oppimisalgoritmi toimii paremmin, 

kun näytteiden ominaisuudet ovat samassa mittakaavassa. [3]  

Kun mallin kouluttaminen on suoritettu, voidaan koulutettua mallia käyttää ennusteiden 

(prediction) tuottamiseen predictor-rajapinnan avulla. Mallilla on predict()-metodi, jolle 

annetaan testidata parametrinä. Testidata tulee olla samassa muodossa kuin harjoitusdata. 

Sen näytteiden tulee siis olla ominaisuuksien lukumäärältä ja muodolta yhteneväinen har-

joitusdatan näytteiden kanssa. Predict()-metodin paluuarvona saadaan vektori, joka sisäl-

tää ennustetut luokat testidatalle. [8] 

Koulutettua mallia voidaan käyttää uuden datan tunnistamiseen. On kuitenkin hyödyl-

listä, jos ennen mallin käyttöönottoa jossakin sovelluksessa sen tarkkuutta voidaan testata 

ja mitata. Tässä vaiheessa käytetään usein ristiin validointia. Ristiinvalidoinnilla tarkoi-

tetaan validointitekniikkaa, jossa mallia testataan jakamalla käytössä oleva data kahteen 

osaan, harjoitus- ja testidataan [9]. Ristiinvalidointia varten scikit-learn-kirjastossa on 

monia työkaluja. Yksinkertaisin näistä työkaluista on model_selection-moduulista löy-

tyvä train_test_split()-metodi. Sille annetaan parametrinä käytössä oleva harjoitusdata ja 

niihin liittyvät luokat, sekä haluttaessa testidatan ja harjoitusdatan osuuksien suuruudet 

liukulukuna 0.0 ja 1.0 välillä. Metodi jakaa satunnaisesti datan ja niihin liittyvät luokat 

harjoitus- ja testidataksi ja palauttaa kullekin omat numpy-taulukot. 
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Mallin suorituskykyyn voidaan vaikuttaa algoritmin valinnan lisäksi hyperparametrien 

säädöllä. Hyperparametrit ovat parametrejä, joiden avulla voidaan optimoida algoritmin 

toimintaa. Niillä voidaan säätää algoritmi mukautumaan paremmin käsiteltävään dataan. 

Esimerkkinä hyperparametrisäädöistä voidaan mainita tämän työn vertailuosuudessa käy-

tetty satunnaismetsäalgoritmille säädettävä estimaattorien eli käytettävien puiden määrää, 

logistiselle regressiolle solver-parametri, joka valitsee optimointialgoritmin tai tukivek-

torikoneelle kernel-parametri, jonka avulla voidaan keinotekoisesti laajentaa ominai-

suusavaruutta eli luoda datassa olevien ominaisuuksien avulla lisää keinotekoisia ominai-

suuksia. Sekä tukivektorikoneelle, että logistiselle regressiolle voidaan C-parametrillä 

säätää kuinka herkästi yksittäiset harjoitusdatan näytteet vaikuttavat luokkarajojen aset-

tamiseen. Suuri C:n arvo ottaa tarkemmin huomioon yksittäisen näytteet, kun taas pieni 

arvo vähentää yhden näytteen painoarvoa. Liian suurella C:n arvolla riskinä on, että malli 

ylioppii harjoitusdatan.  [5]  
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4. LUOKITTELUONGELMA 

Tässä luvussa selvitetään, mikä on paras algoritmi mallille, jonka tarkoitus on oppia tun-

nistamaan käsinkirjoitetut numerot. Harjoitusdatana käytetään MNIST-datasettiä ja työ-

kaluina selvittämisessä Scikit-learn-kirjaston työkaluja. 

4.1 Esittely 

Käsinkirjoitettujen numeroiden tunnistaminen on merkittävä ongelma koneoppimisessa 

ja hahmontunnistuksessa. Sitä käytetään usein, kun testataan ja vertaillaan erilaisia algo-

ritmeja ja teorioita. [10] Tämän vuoksi käsinkirjoitettujen numeroiden tunnistaminen on 

valittu tässä työssä tarkasteltavaksi luokitteluongelmaksi. Harjoitusdatana käytetään va-

paasti käytettävissä olevaa MNIST-datasettiä, joka sisältää 70 000 kuvaa käsinkirjoite-

tuista numeroista. MNIST:stä on muodostunut standardi datasetti erilaisten algoritmien 

suorituskyvyn testaamiseen kirjoitettujen numeroiden tunnistamisessa. [10] MNIST:in 

voi ladata helposti Scikit-learn-kirjaston datasets-moduulista löytyvällä fetch_mldata-

funktiolla. Sen avulla voidaan noutaa koneoppimisdatasettejä mldata.org nimisestä julki-

sesta tietovarastosta. [5] 

 

Kuva 3: Esimerkkikuvia MNIST-datasetistä [11] 

Datasetissä olevat kuvat ovat mustavalkoisia sekä 28 pikseliä korkeita ja leveitä. Siten 

kussakin kuvassa eli näytteessä on yhteensä 784 ulottuvuutta eli ominaisuutta, jotka voi-

vat muuttua. Kunkin pikselin arvo on binäärinen eli joko nolla tai yksi. Kussakin kuvassa 
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oleva numero väliltä 0−9 on keskitetty keskellä kuvaa. Kuvassa 3 on esimerkkikuvia da-

tasetin sisällöstä. MNIST:in ideana on tarjota kuvat mahdollisimman yksinkertaisessa ja 

käytettäväksi valmiissa muodossa, jolloin datasetin käyttäjän ei tarvitse suorittaa esipro-

sessointia kuville. [10] 

 

4.2 Mallien vertailu 

Mallien vertailu on toteutettu kahdessa osassa, joista ensimmäiseen on valittu useita eri-

tyyppisiä algoritmeja. Algoritmit on esitelty lyhyesti taulukossa 1. Molempien osien läh-

dekoodit löytyvät liitteestä A. Toisessa osassa valittiin ensimmäisen osan perusteella par-

haimmilta vaikuttavat mallit ja testattiin näiden mallien suorituskykyä säätäen erilaisia 

hyperparametrejä. Raschkan ja Mirjalilin kirjassa Python machine learning summataan 

mallin kouluttamisen päävaiheet viiteen eri askeleeseen, joiden pohjalta tässä työssä mal-

lien vertailu on suoritettu. 

1. Valitaan koulutettavat ominaisuudet ja kerätään harjoitusdata 

2. Valitaan mittarit suorituskyvylle 

3. Valitaan luokittelija- ja optimointialgoritmi mallille 

4. Arvioidaan mallin suorituskykyä 

5. Säädetään algoritmia. [3] 

Ensimmäisen vaiheen ominaisuuksien valinta ja harjoitusdatan kerääminen on jo suori-

tettu, kun harjoitusdataksi valittiin MNIST-datasetti. Suorituskyvyn mittareina voidaan 

käyttää esimerkiksi testatessa saatujen ennusteiden tarkkuutta, koulutusvaiheeseen kulu-

vaa aikaa tai siihen tarvittavaa määrää muistia [3]. Tässä vertailussa pääasiallinen suori-

tuskyvyn mittari on ennusteiden tarkkuus. Lisäksi tuloksiin on otettu mukaan myös kou-

lutusvaiheeseen kuluva aika. Ensimmäisen vaiheen malleille on valittu koneoppimisen 

kursseilta tuttuja algoritmeja, jotka edustavat scikit-learn-kirjaston monimuotoista vali-

koimaan. Algoritmeiksi on pyritty valitsemaan ainakin yksi algoritmi kustakin eri scikit-

learn-kirjaston algoritmimoduulista. Näin ollen mahdollisimman monta eri tyyppistä al-

goritmia on valittu vertailuun. 

Taulukko 1. Valittujen algoritmien lyhyet esittelyt 

Algoritmi Selitys 

K:n lähimmän naapu-

rin menetelmä (K-

Nearest Neighbors) 

K:n lähimmän naapurin algoritmi poikkeaa hieman muista al-

goritmeista, sillä se ei varsinaisesti opettele mitään harjoitus-

datasta, vaan muistaa harjoitusdatan ja käyttää sitä suoraan 

luodessaan ennusteita tuntemattomasta datasta. Algoritmi pe-

rustuu siihen, että se valitsee k-kappaletta tutkittavaa tunte-

matonta näytettä lähintä harjoitusdatan näytettä ja valitsee 
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tuntemattoman näytteen luokan sen mukaan, mitä luokkaa 

valtaosa lähinnä olevista näytteistä edustaa. [3] 

Päätöspuu Päätöspuualgoritmi oppii luokittelemaan dataa muodosta-

malla joukon kysymyksiä, jotka koskevat datan ominaisuuk-

sia. Näitä kysymyksiä käydään läpi juuresta alkaen päättyen 

lopulta puun solmuihin, jotka edustavat kutakin datan luok-

kaa. [3] 

Erittäin satunnainen 

päätöspuu 

Erittäin satunnainen päätöspuu toimii samalla tavalla kuin 

päätöspuu, mutta se ei ota huomioon kaikkia ominaisuuksia 

vaan valitsee palauttaen satunnaisesti määriteltävissä olevan 

n-määrän ominaisuuksia. Erittäin satunnainen päätöspuu ei 

ole tarkoitettu käytettäväksi itsenäisesti vaan osana muita al-

goritmeja. ks. Erittäin satunnainen metsä. [5] 

Satunnaismetsä (Ran-

dom Forest) 

Satunnaismetsäalgoritmi perustuu useisiin päätöspuihin, joi-

hin on valittu n-määrä ominaisuuksia palauttamatta. Puut ovat 

siis erilaisia ja voivat tuottaa erilaisen luokittelutuloksen. Eri 

puiden tuottamista luokittelutuloksista valitaan se tulos, joka 

esiintyy useimmiten. [3] 

Erittäin satununnainen 

metsä (Extremely ran-

domized forest) 

Erittäin satunnainen metsä on vastaavanlainen algoritmi kuin 

satunnaismetsä, mutta puina on käytetty erittäin satunnaisia 

päätöspuita. [5] 

Logistinen regressio Logistinen regressio on regressioanalyysin erityistyyppi. Se 

on tilastollinen menetelmä, jossa harjoitusdatalla koulutetulla 

mallilla voidaan laskea todennäköisyys tutkittavan näytteen 

kuulumiselle kuhunkin luokkaan. Luokittelu voidaan siten 

tehdä valitsemalla se luokka, jonka todennäköisyys on suurin. 

[3] 

Lineaarinen diskrimi-

nantti analyysi (LDA) 

Lineaarinen diskriminantti analyysi on algoritmi, jossa käsi-

teltävä datan ulottuvuuksien eli ominaisuuksien määrää vä-

hennetään siten, että pyritään säilyttämään tunnistamisessa 

tarpeellisia ominaisuuksia mahdollisimman paljon. Tälle kä-

sitellylle datalle voidaan laskea luokkarajoja käyttäen luok-

kien keskiarvoja ja kovarianssimatriiseja. [3] 

Tukivektoriko-

neluokittelija (SVC) 

Tukivektorikoneluokittelija on algoritmi, joka harjoitusdatan 

alkioiden perusteella pyrkii sovittamaan näytteiden välillä 

päätöspinnan, joka rajaa eri luokat näyteavaruudessa. Sen 
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idea on maksimoida pinnan ja luokkien näytteiden välinen 

etäisyys käyttämällä tukivektoreita, jotka kulkevat luokkien 

lähimpänä pintaa olevien näytteiden kautta. [3] 

Lineaarinen tukivekto-

rikoneluokittelija (Li-

nearSVC) 

Tukivektorikoneluokittelijalla voidaan käyttää erilaisia ker-

neleitä, jotka määräävät päätöspinnan muodon. Lineaarinen 

tukivektorikoneluokittelija käyttää lineaarista kerneliä, jol-

loin päätöspinnasta tulee lineaarinen. Esimerkiksi kaksiulot-

teisessa tapauksessa pinta on suora ja kolmiulotteisessa taso. 

[3] Muita kerneleitä on testattu vertailun toisessa vaiheessa. 

 

Suorituskyvyn testaaminen on toteutettu siten, että valittujen algoritmien mukaiset mallit 

luodaan ja talletetaan listatietorakenteeseen. Harjoitusdata on ladattu fetch_mldata-funk-

tiolla, jonka jälkeen osa siitä on erotettu train_test_split-funktiolla testidataksi, jolla tes-

tataan koulutetun mallin tarkkuutta. Harjoitusdataa on 52 500 kuvaa ja testidataa on 17 

00 kuvaa. Tämän jälkeen käydään läpi for-loopilla mallilista ja koulutetaan mallit. Kou-

lutettuja malleja testataan ennustamalla testidatalle luokat ja vertaamalla niitä todellisiin 

luokkiin. Tästä saadaan tulos, montako prosenttia ennustetuista luokista pääteltiin oikein.  

4.3 Tulokset 

Taulukossa 2 on esitetty ensimmäisen osan tulokset. Paras tarkkuus oli k:n lähimmän 

naapurin menetelmällä. Tulokset on saatu säätämättä hyperparametrejä, joten pelkästään 

ensimmäisen vaiheen perusteella ei ole mahdollista sanoa mikä algoritmeista on paras 

valinta mallille. Huomattavaa tuloksista kuitenkin on, että oletusparametreillä tukivekto-

rikone ei sovellu hyvin tutkittavaan luokitteluongelmaan. Toiseen vaiheeseen, jossa tes-

tataan algoritmeja erilaisilla hyperparametrisäädöillä, on valittu parhaiten ensimmäisessä 

vaiheessa suoriutuneita algoritmeja, sekä algoritmeja, joilla on potentiaalia parantaa tark-

kuuttaan säädön avulla. Koska ensimmäisessä vaiheessa todettiin, että osalle algorit-

meista kouluttamiseen kuluu huomattavasti pitempi aika, on toisessa vaiheessa käytössä 

pienempi osa alkuperäisestä harjoitusdatasetistä. Datasetistä on otettu käyttöön neljäsosa 

eli 17 500 kuvaa, jolloin harjoitusdataa on 13 125 kuvaa ja testidataa 4 375 kuvaa. Näin 

koulutusaikaa saadaan lyhennettyä ja on mielekkäämpää testata erilaisia säätöjä esimer-

kiksi aikaa vievälle tukivektorikoneelle. 
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Taulukko 2. Mallien suorituskyky tulokset vaiheessa 1 käyttäen oletusparametrejä 

Algoritmi Prosenttia 

ennusteista 

oikein 

Aika 

K:n lähimmän naapurin menetelmä (K-Nearest Neighbors) 

(k = 5) 

97 % 23,14 s 

Satunnaismetsä (Random Forest) 95 % 3,92 s 

Erittäin satununnainen metsä (Extremely randomized forest) 95 % 5,88 s 

Logistinen regressio 91 % 44 min 9s 

Päätöspuu 87 % 18,90 s 

Lineaarinen diskriminantti analyysi (LDA) 86 % 6,78 s 

Lineaarinen tukivektorikoneluokittelija (LinearSVC) 85 % 2 min 30s 

Erittäin satunnainen päätöspuu 82 % 0,53 s 

Tukivektorikoneluokittelija (SVC) 12 % 2h 38 min 

 

Taulukossa 3 on esitetty toisen vaiheen tulokset. Harjoitusdatan vähentäminen on heiken-

tänyt osan algoritmien tuottamien ennusteiden tarkkuutta. Tämä on huomattavissa esi-

merkiksi K:n lähimmän naapurin menetelmän tuloksesta, joka on pienentynyt 5 prosent-

tiyksikköä, vaikka käytetyt säädöt ovat olleet samat. Vertailemalla saatuja tuloksia kes-

kenään voidaan kuitenkin tehdä päätelmiä algoritmien suorituskyvystä erilaisilla sää-

döillä. Huomattavaa on myös, että harjoitusdatan pienentäminen heikentää joidenkin al-

goritmien suorituskykyä enemmän kuin toisten. Säätöjen merkityksen huomaa, kun tar-

kastellaan tukivektorikoneen tuloksia. Kun kerneliksi on valittu poly eli polynominaali-

nen kerneli, on algoritmin suorituskyky yllättäen toisen vaiheen parhaimpia, vaikka en-

simmäisessä vaiheessa tukivektorikoneen tulokset olivat muita huonompia. Tukivektori-

koneella kouluttamiseen kuluva aika on pitkä verrattuna nopeimpiin algoritmeihin, 

vaikka sopivien säätöjen valinta auttoi nopeuttamaan kouluttamisvaihetta.  
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Taulukko 3. Mallien suorituskyky tulokset vaiheessa 2 käyttäen erilaisia hyperpara-

metrejä 

Algoritmi Hyperparametrien 

säätö 

Prosenttia 

ennusteista 

oikein 

Aika 

K:n lähimmän naapurin menetelmä 

(K-Nearest Neighbors)  

k = 5 92 % 3,86 s 

Satunnaismetsä (Random Forest) n_estimator = 10 91 % 0,67 s 

 n_estimator = 100 95% 6,50 s 

 n_estimator = 1000 95% 65,75 s 

Erittäin satununnainen metsä (Extre-

mely randomized forest) 

n_estimator = 10 91 % 0,71 s 

 n_estimator = 100 95 % 6,79 s 

 n_estimator = 1000 96 % 67.81s 

Logistinen regressio solver = saga 91% 2 min 

12 s 

 solver = lbfgs 90% 11,34 s 

 solver = sag 90% 1 min 

34 s 

 solver = newton-cg 89 % 44 min 

9s 

 solver = liblinear 85% 8 min 6 

s 

Lineaarinen diskriminantti analyysi 

(LDA) 

solver = lsqr 86% 0,35 s 

 solver = svd 86 % 1,34 s 

Tukivektorikoneluokittelija (SVC) kernel = poly 96 % 24,80 s 



15 

 kernel = linear 91 % 20,50 s 

 kernel = sigmoid 12 % 4 min 

21 s 

 kernel  = rbf 11 % 4 min 

42 s 

 

Logistisella regressiolla ja säätämällä solver-parametriä saatiin pienennettyä kouluttami-

seen kuluvaa aikaa. Saadun ennusteen tarkkuutta ei kuitenkaan saatu parannettua. Sekä 

tukivektorikoneella, että logistisella regressiolla testattiin myös c-parametrin säätämistä, 

mutta tällä ei ollut merkittävää vaikutusta suorituskykyyn, joten saadut tulokset on jätetty 

pois taulukon yksinkertaistamiseksi. Lineaarisella diskriminantti analyysilla säädöt eivät 

juuri muuttaneet suorituskykyä. Satunnaismetsän sekä Erittäin satunnaisen metsän koh-

dalla huomataan, että käytettävien estimaattoreiden eli puiden lisääminen parantaa tark-

kuutta tiettyyn pisteeseen asti. Huomataan myös, että estimaattoreiden lisääminen kas-

vattaa kouluttamiseen kuluvaa aikaa lineaarisesti. 
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5. YHTEENVETO 

Työssä vertailtiin erilaisten koneoppimisalgoritmien suorituskykyä käsinkirjoitettujen 

numeroiden hahmontunnistusongelmaa ratkaistaessa. Algoritmeista käytettiin valmiita 

toteutuksia Pythonin Scikit-learn-kirjastosta ja harjoitus- sekä testidatana vapaasti käy-

tettävissä olevaa MNIST-datasettiä. Vertailu toteutettiin kahdessa vaiheessa, joista en-

simmäisessä käytettiin algoritmeja muuttamatta niiden oletushyperparametrejä ja harjoi-

tus- ja testidatana oli koko MNIST-datasetti. Toisessa vaiheessa testattiin algoritmeja 

muuttaen hieman hyperparametrisäätöjä ja harjoitus- ja testidataksi otettiin vain neljäsosa 

MNIST-datasetistä. Näin saatiin vähennettyä koulutusvaiheeseen kuluvaa aikaa ennus-

teen tarkkuuden kustannuksella. 

Saatujen tuloksien perusteella voidaan todeta, että osa algoritmeista soveltuu käsinkirjoi-

tettujen numeroiden tunnistamisongelmaan paremmin kuin toiset. Yleisesti parasta algo-

ritmia on hankala valita, sillä erot tuloksissa parhaimpien algoritmien välillä eivät ole 

suuria ja niiden käyttöön liittyy etuja ja haittoja. Lähimmän naapurin menetelmä tuotti 

täydellä datasetillä oletusparametrein parhaimman ennusteen tuntemattomalle datalle ja 

koulutusvaihe kesti suhteellisen lyhyen ajan. Huomattiin myös, että harjoitusdatan vähen-

täminen laski suorituskykyä. Lähes yhtä hyviin tuloksiin päästiin satunnaismetsäalgorit-

meilla sekä säädetyllä tukivektorikoneella. Näiden algoritmien kohdalla huomataan, että 

oikein tehdyillä säädöillä on merkitystä suorituskykyyn. Toisaalta verrattuna lähimmän 

naapurin menetelmään mallin kouluttaminen vaatii enemmän aikaa, varsinkin kun käyte-

tään suuria datasettejä.  

MNIST-datasetin kotisivuilla on listattuna testituloksia käyttäen useita algoritmeja erilai-

sin säädöin. Tässä työssä saadut tulokset ovat hyvin samansuuntaisia, kuin sivuilla esite-

tyt tulokset. Kun jätetään tarkastelusta huomioimatta neuroverkot, parhaimmat tulokset 

on saatu lähimmän naapurin menetelmällä. Toiseksi parhaimpana on tukivektorikone ja 

kolmantena satunnaismetsään perustuva algoritmi. Listatuissa testituloksissa on kohtuul-

lisen suuria eroja saman algoritmin eri säätöjen erolla, mikä on omiaan kertomaan hyper-

parametrien säätämisen tärkeydestä. [12] 

Algoritmia valittaessa tulisi ottaa huomioon, kuinka paljon aikaa ollaan valmiita uhraa-

maan mallin kouluttamiseen ja paljonko harjoitusdataa on saatavilla. Tämän työn perus-

teella voidaan todeta, että kun käytössä on paljon dataa, lähimmän naapurin menetelmä 

on hyvä valinta algoritmiksi. Jos taas harjoitusdataa on rajatusti tai jos kouluttamiseen 

käytettävää aikaa on runsaasti, on tukivektorikoneen tai satunnaismetsäalgoritmin valinta 

perusteltua. Yhteenvetona voidaan todeta, ettei ole yksiselitteisesti parasta algoritmia, 

vaan algoritmin valinta riippuu käytettävissä olevasta harjoitusdatasta ja resursseista, ja 

se vaatii vertailua ja testausta.  
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LIITE A: LÄHDEKOODIT 
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from sklearn.datasets import fetch_mldata 
from sklearn.model_selection import train_test_split 
from sklearn.discriminant_analysis import LinearDiscriminantAnalysis 
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier,  
AdaBoostClassifier, ExtraTreesClassifier 
from sklearn.linear_model import LogisticRegression 
from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier 
from sklearn.svm import LinearSVC, SVC 
from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier, ExtraTreeClassifier 
from sklearn.metrics import accuracy_score 
import time 
 
 
mnist = fetch_mldata('MNIST original') 
 
data = mnist.data 
labels = mnist.target 
 
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(data, labels) 
 
classifiers = [LinearDiscriminantAnalysis(), RandomForestClassifier(), 
               AdaBoostClassifier(), ExtraTreesClassifier(), 
               LogisticRegression(), 
               KNeighborsClassifier(), LinearSVC(), SVC(),  
               DecisionTreeClassifier(), ExtraTreeClassifier()] 
 
clfNames = ["LinearDiscriminantAnalysis", "RandomForest", "AdaBoost", 
            "ExtraTrees", "LogisticRegression", 
            "K-NearestNeighbors", "LinearSVC", "SVC", "DecisionTree", 
            "ExtraTree"] 
 
for name, clf in zip(clfNames, classifiers): 
    start_time = time.time() 
    clf.fit(X_train, y_train) 
    end_time = time.time() 
     
    y_pred = clf.predict(X_test) 
    score = accuracy_score(y_test, y_pred) 
    print("%.2f" % score + " : %.2fs " % (end_time - start_time)  
          + " :" + name)  

Ohjelma 1. Vertailun ensimmäisen vaiheen koodi. 
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from sklearn.datasets import fetch_mldata 
from sklearn.model_selection import train_test_split 
from sklearn.discriminant_analysis import LinearDiscriminantAnalysis 
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier, ExtraTreesClassi-
fier 
from sklearn.linear_model import LogisticRegression 
from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier 
from sklearn.svm import SVC 
from sklearn.metrics import accuracy_score 
import time 
 
def train_and_estimate(): 
    start_time = time.time() 
    clf.fit(X_train, y_train) 
    end_time = time.time() 
     
    y_pred = clf.predict(X_test) 
    score = accuracy_score(y_test, y_pred) 
    print("%.2f" % score + " : %.2fs " % (end_time - start_time) + " :            
" + name) 
     
 
mnist = fetch_mldata('MNIST original') 
 
data = mnist.data 
labels = mnist.target 
 
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(data, labels) 
 
classifiers = [LinearDiscriminantAnalysis(), RandomForestClassifier(), 
               ExtraTreesClassifier(), 
               LogisticRegression(), 
               KNeighborsClassifier(), SVC()] 
 
clfNames = ["LinearDiscriminantAnalysis","K-NearestNeighbors", "Random-
Forest", 
            "ExtraTrees", "LogisticRegression","SVC"] 
 
#LDA 
solverLDA = ['svd', 'lsqr'] 
 
#RandomForest, Extratrees 
ns = [10, 100, 1000, 4000] 
 
#KNN 
k = [1,3,4,5,6,7,9,10] 
 
#LogisticRegression 
solverLR = ['newton-cg', 'lbfgs', 'liblinear', 'sag', 'saga'] 
C_range = [0.0001, 0.001, 0.01, 0.1, 1.0, 10.0, 100.0, 1000.0] 
 
#SVC 
#C_range 
kernel = ["linear", 'poly', 'sigmoid'] 
 
for name, clf in zip(clfNames, classifiers): 
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    if (name == "LinearDiscriminantAnalysis"): 
        for solver in solverLDA: 
            clf.solver = solver 
            train_and_estimate() 
 
    elif (name == "K-NearestNeighbors"): 
        for n in k: 
            clf.n_neighbors = n 
            train_and_estimate() 
             
    elif (name == "SVC"): 
        for krnl in kernel: 
            clf.kernel = krnl 
            train_and_estimate() 
 
 
    elif (name == "RandomForest" or name == "ExtraTrees"): 
        for n in ns: 
            clf.n_estimators = n 
            train_and_estimate() 
 
    elif (name == "LogisticRegression"): 
        for solver in solverLR:     
            clf = LogisticRegression() 
            clf.solver = 'lbfgs' 
            for c in C_range: 
                clf.C = c 
                train_and_estimate() 

Ohjelma 2. Vertailun toisen vaiheen lähdekoodi. 


