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Abstract: Automatic classification based on sound event can be used to track chan-
ges in a animal population or to detect specific species in monitoring area. Ot-
her uses include reducing needless wireless transmissions in sensing or monito-
ring networks. An automatic classifier makes a decision to attach a class label by
using function, that maps input features to a class label. Development of accurate
classifying function may be difficult, therefore in this thesis we aim to use machine
learning, focusing on neural networks, to reach this goal. Neural networks are used
in machine learning to map from input to output by flowing data through layered
network of computational units.

In this thesis we take a look at elements of classification process, such as data
set handling, noise rejection and segmentation and feature extraction from audio
signal. In following chapters, we describe elements of neural networks, common
activation and loss functions, training process and associated challenges, as well as
regularization and optimization methods used in current networks. Main research
question is to implement classifier using neural networks and test impact of various
parameters on classification accuracy.

Empirical section describes used data set, test cases, environment and imple-
mentations. Five tests were conducted with focus to determine parameters for a
lightweight neural network, while retaining acceptable classification accuracy. Found
model was tested against nearest neighbor classifier, which had access to whole trai-
ning data set during classification, using 10-fold cross-validation. We found that
neural network classifier performed better than nearest neighbor based system with
regards to classification accuracy and F-measure score. Additionally results enforce
previous results where group normalization yields higher accuracy while conver-
ging faster compared to dropout normalization. Our results agree with others on
effectiveness of group normalization.
Keywords: feature extraction, neural networks, audio classification
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Sanasto

ANN Keinotekoiset neuroverkot (engl. artificial neural
networks)

BN Eränormalisointi (engl. Batch Normalization) neuro-
verkkojen normalisointimenetelmä

DCT Diskreetti kosinimuunnos (engl. discrete cosine trans-
form)

DFT Diskreetti Fourier-muunnos (engl. discrete fourier
transform)

FC Täysin yhdistetty neuroverkko (engl. fully connected)
FFT Nopea Fourier-muunnos (engl. Fast Fourier Transform)
GN Ryhmänormalisointi (engl. Group Normalization)
ICS Edeltävän kerroksen arvojen muutoksen vaikutus se-

ruaavan kerroksen syötteiden jakaumaan (engl. inter-
nal covariate shift)

LPC Lineaarisen analyysin kertoimet (engl. linear prediction
coefficients)

LTSM Pitkän ja lyhyen jakson muistin (engl. long short-term
memory) omaava neuroverkko arkkitehtuuri

MFCC Mel-taajuus kepstraali kertoimet (engl. Mel-Frequency
Cepstral Coefficients)

Minibatch Aineiston ositettu pienerä
Neuroni Neuroverkkojen perusyksikkö (engl. neuron)
NLL Negatiivinen logaritminen uskottavuus (engl. negative

log likelyhood) on yleinen virhefunktio
NLLR Negatiivisten log-uskottavuuksien suhteisiin (engl.

negative log likelihood ratio) perustuva virhefunktio
Ositus Aineiston jakaminen osiin säilyttäen luokkien väliset

lukumäärien suhteet (engl. stratification)
PCA Pääkomponenttianalyysi (engl. principal component

analysis)
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Precision Täsmällisyys
Recall Saanti
RNN Takaisinkytkentä neuroverkko (engl. recurrent neural

networks)
SAC Harvaan approksimaatioon (engl. Sparse Approxima-

tion based Classification) perustuva luokittelumenetel-
mä

SGD Stokastinen gradientin lasku (engl. stochastic gradient
descend) optimointimenetelmä

SNN Itsenormalisoituvat neuroverkot (engl. self-
normalizing neural networks)
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Matemaattiset merkinnät

Xn, Y Aineisto, tai joukko, missä Xn tarkoittaa syötteiden
joukkoa ja Y niitä vastaavien luokkaleimojen joukkoa.

xi, yi Joukkoissa X, Y esiintyvä yksittäinen instanssi ja sitä
vastaava leima.

()L Yläindeksi L tarkoittaa neuroverkkojen yhteydessä
verkon viimeistä kerrosta.

()l Yläindeksi l tarkoittaa neuroverkkojen yhteydessä
verkon jotain kerrosta.

wl
kj Neuronin yhteyspaino. Yläindeksi kertoo verkon ker-

roksen ja alaindeksi kj merkintä tarkoittaa kerroksen
l, k:nen neuronin ja kerroksen l−1 j:nneksen neuronin
välisen yhteyden painokerroin.

bl
k kerroksen l, neuronin k bias-muuttuja.

zl
k on neuronin summafunktion tulos zl

k = wTx + b. Toi-
mii syötteenä aktivointifunktiolle.

al
k Neuronin k aktivointiarvo. Arvo saadaan neuronin

aktivointifunktiolta nettosyötteelle a = f (z)
ŷi Neuroverkon ulostulo.
g(θ) Merkintä kokonaiselle neuroverkolle, kutsutaan myös

malliksi, jonka säädettäviä parametreja merkitään
θ:lla.

∆wl
k Verkon kerroksen l neuronin k painokertoimien säätö-

termi.
∆bl

k Verkon kerroksen l neuronin k bias-muuttujan säätö-
termi.

α Opetusnopeuden säätökerroin. Käytetään skaalaa-
maan säätötermien vaikutusta.

η Momentti opetusnopeuden säätämiseen.
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1 Johdanto

Eläimien tunnistaminen laskennallisesti pelkän ääninäytteen perusteella on kiinnos-
tanut monia. Automaattisten järjestelmien avulla suoritettu luokittelu mahdollis-
taisi laajempien aineistojen käsittelyn nopeammin kuin asiantuntijoiden käsityöllä.
Järjestelmillä voidaan seurata lajien esiintymistä havainnointialueella ja tutkia sen
kehityksen trendejä pitkilläkin aikaväleillä. Luokittelua voidaan käyttää myös tun-
nistukseen. Eräitä tärkeitä sovellusalueita voisivat olla harvinaisten tai uhanalaisten
lajien tunnistaminen alueella, jolle on suunnitteilla rakennustoimintaa. Käytännös-
sä automaattisia luokittelujärjestelmiä on hyödynnetty lintujen liikkumisen havain-
nointiin alueilla, joissa ne ovat vaaraksi, kuten lentokentän läheisyydessä [29].

Ensisijainen tutkimuskysymys on toteuttaa yksinkertainen järjestelmä hyödyn-
täen koneoppimista, jolle syötetyn äänisignaalin perusteella lajille määrätään luok-
ka. Luokalla voidaan tarkoittaa jonkin eläimen tai lajin esiintymistä äänitteessä.
Järjestelmän toteutus perustuisi osittain uudehkoihin koneoppimisen menetelmiin.
Koska koneoppimiseen perustuvia luokittelumenetelmiä on olemassa ja niitä on so-
vellettu laajasti äänien luokitteluun, niin edellinen tutkimuskysymys on tavallaan
jo saanut vastauksen. Näin ollen voidaan tuoda tämän työn oma näkökulma, jos-
sa toisena tutkimuskysymyksenä on selvittää, miten yksinkertaisella menetelmällä
luokittelu voitaisiin suorittaa. Menetelmän yksinkertaisuudella viitataan sen vaati-
miin laskennallisiin resursseihin.

Työssä on tarkoitus käyttää kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä. Työn aikana
tuotettua järjestelmää ja sen tarkkuutta arvioidaan edeltäviä järjestelmiä vastaan.
Tämä saavutetaan hyödyntämällä standardisoitua aineistoa luokittelijan opetusvai-
heessa, joten järjestelmän tarkkuutta voidaan verrata muihin kirjallisuuden tulok-
siin kyseisien aineistojen kohdalla. Tämän järjestelmän tarkkuuden pohjalta pyri-
tään vastaamaan ensisijaiseen tutkimuskysymykseen. Toissijainen tutkimuskysy-
mys käsitellään valitsemalla muutamat menetelmän parametrit ja kokeellisesti tut-
kimalla, miten niiden muutokset vaikuttavat luokittelijan tarkkuuteen. Näiden tu-
loksien pohjalta voidaan arvioida, voitaisiinko menetelmää soveltaa vähemmän las-
kennallisia resursseja omaavissa laitteissa. Arviointi ei ole työn päämäärä, joten kä-
sittely toteutetaan missä mahdollista.
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Työssä tullaan syventymään muutamaan luokittelumenetelmään ja niiden käyt-
töön rajattujen luokkien kanssa. Tunnistettavat luokat rajataan sammakkolajeihin,
ettei työn määrä pääse kasvamaan liian laajaksi. Luokittelijan kanssa käytettävä ai-
neisto valitaan vapaasti saatavista lähteistä kahdesta syystä: tuloksien vertailukel-
poisuus muuhun tutkimukseen ja tarvittavan laajan aineiston kerääminen on vaa-
tivaa. Koska useat koneoppimisen menetelmät ja niiden tarkkuus riippuu niiden
harjoitusvaiheessa käytettävästä aineistosta sekä sen laajuudesta [3], on perustel-
tua käyttää laajaa aineistoa, jota on todistetusti hyödynnetty samankaltaisten ongel-
mien kanssa. Muuten tutkimuksen aikana voidaan joutua käyttämään turhan paljon
aikaa aineiston keräämiseen, jos se on edes resurssien kannalta mahdollista.

Työn tuloksena on toteutettu luokittelija, jonka tarkkuus ylitti testeissä verrokki-
na toimineen optimaalisessa tilassa toimivan lähimmän naapurin menetelmään pe-
rustuvan luokittelijan tarkkuuden. Toteutettu neuroverkkoluokittelija pystyttiin pi-
tämään pienenä, sisältäen 80 neuronia yhdellä piilotetulla kerroksella, tarkoituksena
välttää ylisovitus. Sen lisäksi toteutettiin useita testejä, joissa testattiin verkon ark-
kitehtuurin, opetuksen hyperparametrien ja normalisointimenetelmien vaikutusta
luokittelijan toimintaan. Jokaisessa testissä pyrittiin luokittelemaan sammakkolaje-
ja. Työn teoriaosassa käytiin läpi luokittelijajärjestelmien toiminta ja äänisignaalien
luokittelu, sekä piirteiden irrotus Mel-taajuus kepstraali kertoimiksi. Työssä toteu-
tettiin ja testattiin vähemmän tunnetun virhefunktion toimintaa käytetyllä aineistol-
la. Perinteinen ristientropia toimi tuloksien mukaan paremmin. Työn tuloksien pe-
rusteella verrattain yksinkertainen neuroverkkoluokittelija kykenee luokittelemaan
sammakkolajit paremmin kuin lähimmän naapurin menetelmä, jolla on kaikki har-
joitusaineiston instanssit käytettävissä. Mallin kerroksien ja neuronien määrän poh-
jalta näyttää, että malli voitaisiin viedä havainnointiverkon noodeihin.

Pääluvussa 2 esitellään koneoppiminen yleisellä tasolla, käsitellään verrokkime-
netelmän teoria, luodaan katsaus luokittelujärjestelmien toimintaan ja aineistoon.
Lopuksi luvussa käsitellään jatkuvan analogisen äänisignaalin käsittely digitaalisis-
sa luokittelujärjestelmissä ja luokkaa kuvaavien piirteiden irrotusta, jossa syvenny-
tään yhteen yleisesti käytettyyn menetelmään. Pääluvussa 3 käsitellään neuroverk-
kojen teoriaa ja niiden komponentteja, kuten neuronit, aktivointifunktiot sekä vir-
hefunktiot. Sen lisäksi käydään läpi neuroverkon opettaminen ja käsitellään siihen
liittyviä haasteita ja ratkaisuja. Pääluvussa 4 esitellään empiirisen osion ympäristö
ja testeissä käytetty aineisto. Pääluvussa 5 esitellään suoritettavat testit, tulokset ja
niiden käsittely. Luku 6 on omistettu työn yhteenvedolle. Liitteissä on listattu to-

2



teutus niille funktioille ja menetelmille, joiden teoriaa ei ole käyty tarkasti läpi työn
teoriaosuudessa tai joiden toteutus tehtiin alusta asti.
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2 Luokittelijajärjestelmät

Tässä luvussa pyritään kokoamaan tarvittava teoriakehys koneoppimisen hyödyn-
tämiseen äänisignaalien tunnistuksen parissa. Luvussa esitellään luokittelujärjestel-
män tärkeiden osa-alueiden teoriaa ja taustaa. Luvussa 2.1 määritellään yleinen luo-
kittelijafunktio ja luokittelussa tarvittavat elementit. Luvussa 2.2 esitellään lähim-
män naapurin luokittelija, jotka käytetään empiirisessä osiossa verrokkina. Luvussa
2.3 esitellään aineiston ja tuloksien käsittelyä luokittelijajärjestelmissä, sekä luokitte-
lijan hyvyyden arvioinnin yhteydessä käytettävä ristiinvalidointi. Lopuksi käsitel-
lään valittu piirteiden irrotusmenetelmä luvussa 2.4, yhdessä piirrevektorin muo-
dostuksen kanssa.

2.1 Luokittelijoista

Miten kone, tai tässä tapauksessa ohjelma voi oppia ja kuinka oppiminen voidaan
määritellä tässä kontekstissa? Von Luxburg ja muut [50] esittelivät koneoppimisen
menetelmäksi, jossa käytettävä algoritmi päätyy löytämään sopivan approksimaa-
tion luokittelevasta funktiosta annettujen näytepisteiden kautta.

Määritelmä 2.1.1 Olkoon Xn syötteiden joukko ja Y ulostulojen tai luokkien joukko. Funk-
tiota f ∗ kutsutaan luokittelijaksi, jos se kuvaa syötteen ~xi ∈ Xn johonkin luokkaan yj ∈ Y
eli f ∗(~xi)→ yj.

Määritelmässä 2.1.1 kuvailtua luokittelijaa voidaan havainnollistaa kuvalla 2.1, jossa
luokittelijalla kuvataan aineiston piirteiden joukon Xn alkiot, niitä vastaaviin luok-
kien joukkoon Y alkioihin.

Yleisesti luokkaleimana käytetään jotain lukua [1, ss. 21–22]. Esimerkiksi binää-
riluokittelussa halutaan luokitella, onko näytteen eläin sammakko vai ei, joten kaik-
kien luokkien avaruus Y sisältää luokat {y0, y1}, missä indeksi on käytettävä leima
0 tai 1. Leiman käyttö on järkevintä, jos luokkaa ei voida suoraan kuvata nume-
rolla. Jos luokka on merkkijono, niin luokittelun vaiheissa sitä käsitellään käyttäen
numeerista luokkaleimaa. Luokkaleimaa käytetään helpottamaan luokittelijan ope-
tusta ja numeropohjaisia luokkaleimoja on helpompi käsitellä mallin operaatioissa.
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~x1

~x2

~x3

y1

y1

Xn Y

Kuva 2.1: Luokitteleva funktio suorittaa kuvauksen aineiston piirteet sisältävän jou-
kon Xn alkioista, niitä vastaaviin luokkaleimat sisältävän joukon Y alkioihin.

Tässä työssä on tarkoituksena suorittaa ääninäytteiden luokittelu, joten kaikista
koneoppimisen menetelmistä ja sovelluksista kiinnostavia ovat ohjatut luokittelu-
menetelmät ja niistä keskitytään neuroverkkoihin. Muita menetelmiä on runsaasti
olemassa, sekä ohjatuille että ohjaamattomille menetelmille. Ohjaamattomissa me-
netelmissä ei hyödynnetä olemassa olevaa tietoa [1, ss. 11–12] tai asiantuntemusta,
kuten aikaisemmin luokiteltuja näytteitä, vaan muunnos tehdään pelkästään anne-
tun tiedon pohjalta.

2.2 Lähimmän naapurin luokittelumenetelmä

Yleisesti käytetyssä lähimmän naapurin luokittelumenetelmässä [5, 43] tuntemat-
toman instanssin luokka määrätään läheisten tunnettujen tai aikaisemmin luokitel-
tujen tapausten perusteella. Menetelmässä ei vaadita tietoa aineiston jakaumasta,
vaan luokittelupäätös tehdään puhtaasti olemassa olevan aineiston pohjalta. Me-
netelmässä oletetaan, että saman luokan ilmentymät ovat toistensa kaltaisia ja uu-
den instanssin luokitteluun voidaan käyttää tarvittaessa enemmistöäänestystä, jo-
hon menetelmän nimi viittaa. Esitellään menetelmä seuraavien määritelmien avul-
la.

Määritelmä 2.2.1 Olkoon ~x = (x1, . . . , xn) ja ~x′ = (x′1, . . . , x′n) joukon Xn vektoreita.
Vektorien pisteiden välinen etäisyys määritellään kaavalla

d(~x, ~x′) =

√
n

∑
i=1

(~xi − ~x′i)
2.

Muita etäisyyden määritelmiä on olemassa, mutta niitä ei käsitellä tämän työn yhtey-
dessä.

5



Määritelmä 2.2.2 Vektorin ~x lähin naapuri joukosta Xn on vektori ~x′, jolle pätee

argmin(~x′) = {~x′|~x′ ∈ Xn ∧ ∀~z ∈ Xn\{~x} : d(~x, ~x′) ≤ d(~x,~z)}

Määritelmä 2.2.3 Vektorin ~x toiseksi lähin naapuri on vektori ~x′, joka on toiseksi lähimpä-
nä vektoria ~x. Kolmanneksi lähin (jatketaan k:hon asti) määritellään vastaavasti.

Määritelmä 2.2.4 Vektorin ~x k lähintä naapuria muodostavat joukon vektoreita ~xi, joille
pätee, että i = {1, 2, . . . , k} ja ~xi on vektorin ~x i:nnes lähin naapuri.

Kuva 2.2: Esimerkki lähimmän naapurin toiminnasta eri k:n arvoille [5]. Luokat on
esitetty väritetyillä muodoilla ja punaisella tähdellä merkitään tuntematon luokitel-
tava instanssi.

Lähimmän naapurin menetelmän suoritus on esitelty algoritmissa 1. Kuvalla 2.2
havainnollistetaan menetelmän toimintaa vaihtelevilla k:n arvoilla. Tuntematonta
syötettä kuvataan tähdellä. Sille voidaan määrätä luokka sen lähimpien naapurien
luokkien perusteella. Luokittelussa huomioidaan tuntemattomasta instanssista k lä-
hintä tunnettua instanssia. Ne valitaan käyttämällä jotain funktiota, kuten määritel-
män 2.2.1 mukaista etäisyyttä. Sen jälkeen luokittelu tehdään algoritmin 1 mukai-
sesti.

Lähimpien naapurien menetelmän heikkous on sen vaatiman muistin määrä,
kun tunnettujen tapauksien määrä kasvaa. Koska menetelmässä lasketaan luokitel-
tavan instanssin etäisyys tunnettuihin tapauksiin, niin nämä tunnetut tapaukset on
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Algoritmi 1 Lähimmän naapurin algoritmi, jolle annetaan parametreina huomioi-
tavien naapurien määrä k, aineiston tunnettujen piirrevektorien ~x joukko Xn ja ai-
neiston luokkien joukko Y. Olkoon funktion syöte ~x′ /∈ X, tuntematon luokiteltava
piirrevektori, jolle määrätään luokka y′.

Hae joukkoon S vektorin ~x′ k lähintä naapuria joukosta Xn;
Hae joukon S vektoreita vastaavat luokkaleimat joukkoon Y′ ⊂ Y;
Määrää vektorille ~x′ luokka y′, jota esiintyy joukossa Y′ eniten;
return y′

tallennettava luokittelun suorittavaan laitteeseen. Tallennettavien instanssien mää-
rää voidaan vähentää laskemalla luokkien instansseista niiden ominaisuuksia par-
haiten kuvaava instanssi tai ottamalla niistä keskiarvo. Toinen tapa on typistää al-
kuperäinen aineisto pienemmäksi osajoukoksi [19]. Typistetty joukko sisältää yleen-
sä päätösrajojen läheisyydessä olevat instanssit. Typistämällä joukkoa vähennetään
tallennettujen instanssien määrää, joka vähentää menetelmän muisti- ja laskentaka-
pasiteetin vaatimuksia. Menetelmä on kuitenkin laajasti käytetty sen laskennallisen
yksinkertaisuuden vuoksi ja koska reaalimaailman data nähtävästi ryhmittyy me-
netelmän oletuksien mukaisesti. Esimerkiksi tämän työn ohessa käytetyn aineiston
kohdalla 1NN menetelmän tarkkuus oli huomattavan korkea ja resurssien puolesta
vaadittu muistikapasiteetti oli hyväksyttävä.

2.3 Aineiston ja tuloksien käsittely luokittelujärjestelmissä

Tässä luvussa käsitellään menetelmiä, joilla voidaan testata ja validoida arvioitavien
mallien hyvyyttä sekä arvioida niiden luokittelutarkkuutta. Oikein toteutettu vali-
dointi on koneoppimisessa erityisen tärkeää, sillä malleilla voi olla taipumusta yli-
sovittua ja mallin kehittäjä saattaa tulla väärään johtopäätökseen sen tarkkuudesta.
Osa aineiston valmistelua on sen jakaminen mallin sovittamiseen käytettävään har-
joitusaineistoon ja sen tarkkuuden testaamisessa käytettävään testiaineistoon. Tark-
kuuden vuoksi testiaineiston on koostuttava instansseista, jotka eivät sisälly harjoi-
tusaineistoon. Kuten Alpaydin [1, ss. 547–548] huomauttaa, että sovitusvaiheen vir-
hettä ei kannata käyttää mallin tarkkuuden arviointiin, tai kahden mallin väliseen
vertailuun.

Malleissa, joissa on sisäistä satunnaisuutta, joka neuroverkkojen yhteydessä voi
olla peräisin instanssien otantajärjestyksestä ja/tai neuronien parametrien satunnai-
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sesta alustuksesta. Koska gradientin lasku johtaa mallin sovitusvirheen paikalliseen
minimiin, niin johtuen satunnaisesti alustetuista mallin parametreista, samalle ai-
neistolle voi löytyä useita paikallisia minimeitä ja täten mallin virhettä arvioidessa
voidaan saada useita eriäviä tuloksia. Tämän vaikutusta voidaan vähentää toista-
malla validointia uudelleenharjoitetulla mallilla useita kertoja, jolloin saadaan va-
lidointivirheiden jakauma, jonka pohjalta voidaan vertailla sen tarkkuutta tai teh-
dä muita johtopäätöksiä. Toistojen yhteydessä alustetaan uusi malli käyttäen samaa
arkkitehtuuria tai algoritmia [1, ss. 547–550].

Testivaiheessa käytettiin k-kertaista ristiinvalidointia (engl. k-fold crossvalidation)
[1, 17], joille suoritettiin ositus (engl. stratification). Ositetut ryhmät säilyttävät luok-
kien väliset suhteet, joten jokaisessa ryhmässä on suhteessa saman verran luokkien
instansseja kuin alkuperäisessä aineistossa [1, ss. 558–561]. Empiirisessä osiossa to-
teutettu menetelmä esitellään algoritmin 2 avulla.

Algoritmi 2 Ristiinvalidoinnin algoritmi. Ottaa syötteenä käytettävän aineiston, ja-
kojen määrän k ja käytettävän luokittelijan mallin [17, s. 121], [1, s. 559].

Sekoita aineisto satunnaisesti
Jaa aineisto (mahdollisesti käyttäen ositusta) k:hon yhtä suureen ryhmään
for Jokaiselle yksittäiselle ryhmälle do

Ota ryhmä testijoukoksi
Muodosta harjoitusjoukko lopuista ryhmistä
Sovita uusi malli harjoitusjoukolla
Evaluoi mallia testijoukolla
Tallenna evaluaatiotuloksien listaan ja hylkää malli

end for
Arvioi mallin hyvyyttä saatujen evaluaatiotuloksien pohjalta (tallenna tulokset ja
piirrä kuvaajat)

Käsitellään lopuksi sekaannusmatriisi, joka saadaan validointi- ja/tai testivaiheen
tuloksena, sekä siitä tulkittavia merkittäviä luokittelijan tarkkuuden indikaattoreita
Alpaydin kirjan [1, ss. 561–564] mukaan. Taulukossa 2.1 on Alpaydin esimerkkiin
pohjautuva sekaannusmatriisi, jossa on nostettu esille sen tärkeimmät elementit.
Taulukko on muunnettu empiirisen osion sekaannusmatriisien esitysmuotoon. Ele-
menttien A+, A−, B+, B− tilalle sijoitetaan kertojen määrä, jolloin se on esiintynyt
validoinnin aikana. Riveille merkitään luokittelupäätökset ja sarakkeet kuvaavat oi-
keita luokkia. Yläindeksillä +,− merkitään onko luokitus oikea tai väärä. Esimer-
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kiksi, jos instanssi luokitellaan ilmiöksi A ja luokitus on oikein, merkitään se koh-
taan A+. Vastaavasti jos luokitus on väärin, merkitään se kohtaan A−. Tämä järjes-
telmä toimii kahden luokan järjestelmälle, mutta jos luokkia on useampi, niin mer-
kintä luokan A väärä positiivinen luokitus merkitään oikean luokan sarakkeen ja
väärän luokituksen rivin osoittamaan kohtaan. Viimeisen sarakkeen arvot a′, b′ saa-
daan kyseisten luokkien kokonaisluokituksen lukumäärästä. Eli, jos tehdään kaksi
A-luokitusta, niin a′ saa arvon 2. Nopealla tulkinnalla taulukosta voidaan arvioi-
da muun muassa ongelmallisia luokkia, jotka luokitellaan usein väärin. Hyödyntä-
mällä taulukkoa 2.1 voidaan laskea muita luokittelun laatua kuvaavia lukuja, joista
tässä työssä käytetään tarkkuutta. Tarkkuus annetaan kaavalla (A+ + B+)/N ja se
kuvaa oikeiden luokituksien astetta.

Sekaannusmatriisista voidaan laskea täsmällisyys (engl. precision), saanti (engl.
recall) ja F-mitta (engl. F1-score, F-measure) [1, s.564] [38]. Tosin Powers mainitsee,
että ne eivät huomioi mallin toimintaa oikein tunnistettujen negatiivisten tapauk-
sien kanssa ja kuinka satunnaisuus vaikuttaa mallin tarkkuuteen. Saanti kuvaa luo-
kan oikeiden luokituksien suhdetta luokan tapauksien lukumäärään (taulukossa:
A+/a). Täsmällisyys kuvaa luokan oikeiden luokituksien suhdetta kaikkiin luokan
luokituksiin (taulukossa: A+/a′). F-mitta on täsmällisyyden ja saannin harmoninen
keskiarvo.

Taulukko 2.1: Kahden luokan sekaannusmatriisi kirjan [1, s. 561] pohjalta.

Tosi luokka

Ennustettu luokka A B Yht.

A A+ A− a′

B B− B+ b′

Yht. a b N

Valmiit aineistot, jotka on tarkoitettu luokittelutehtäviin, ovat jollain tavalla jao-
teltu tiedostotasolla aineistossa esiintyviin luokkiin. Vaihtoehtoisesti aineiston näyt-
teet ovat vailla rakennetta, mutta luokat ovat merkitty erilliseen dokumenttiin. Jos
aineisto on kokoelma äänitteitä, niin luokkatieto saatetaan enkoodata tiedostoni-
meen, kansiohierarkiaan tai yleisesti niiden lisäksi on annettu listaus, jossa on tie-
dostonnimi ja siihen liittyvät tiedot sekä luokkamerkinnät. Aineiston käsittely on ta-
pauskohtaista, mutta yleisesti käytetyistä vertailuaineistoista, kuten MNIST-aineiston
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käsinpiirretyt numerot [30], on saatavilla valmiiksi koostetut harjoitus- ja testiaineis-
tot.

2.4 Piirteiden irrotus äänisignaalista

Tässä luvussa käsitellään vaadittavat toimenpiteet piirteiden irrottamiseen äänisig-
naalista tai muista jatkuvista signaalilähteistä. Johtuen aihealueen laajuudesta, on
sen tarkastelu tehty vain työn empiirisen osion kannalta välttämättömille aiheille.
Jatkuvaa analogista signaalia näytteistetään ja siitä muodostetaan luvuista koostu-
va sarja. Sarjasta irrotetaan jollakin menetelmällä piirteet sisältävä vektori.

Piirrevektorilla tarkoitetaan luokittelumenetelmien yhteydessä luokiteltavasta
näytteestä koostettuja lukuja, jotka kuvaavat sen tärkeimmät piirteet [1, ss. 115 –
116]. Piirteitä käytetään etenkin äänien tai muiden jatkuvien näytteiden kanssa.
Käytettävien piirteiden valinta on haastava ongelma ja sillä on merkittäviä vai-
kutuksia luokittelijan tarkkuuteen. Piirteiden irrottaminen on yleistä äänisignaalia
hyödyntävissä luokittelujärjestelmissä [8, 6, 3, 10], mikä on myös tämän työn lä-
hestymistapa. Työn aiheeseen liittyviin piirteiden irrotusmenetelmiin liittyvää tut-
kimusta on julkaistu runsaasti ja aihepiiri on laaja, joten rajaussyistä tässä työssä
käsitellään vain valittua piirteiden irrotusmenetelmää.

Vaikka luokittelua tehtäisiin äänisignaalien perusteella, niin se ei estä käyttä-
mästä muuta informaatiota osana luokittelijan syötettä. Lintujen äänen perusteel-
la toimivan luokittelijan kehityskilpailuissa [2] osa joukkueista lisäsivät äänitteen
nauhoitussijainnin piirteiden joukkoon. Piirteiden irrotus voidaankin nähdä syöt-
teen ulottuvuuksien vähennyksenä. Fagerlund [10] nosti esille kahtia jaon tunne-
tun signaalimallin ja tuntemattomien mallien välillä. Signaalimallilla tarkoitetaan
jotain menetelmää, jolla äänisignaalia voidaan kuvata joukolla muuttujia, ja joka on
yleensä kehitetty jotain tiettyä ongelmaa varten. Jos tunnettua mallia ei ole, niin sig-
naalista irrotetaan useita kuvaavia piirteitä, kuten Croker ja muut [6], sekä Huang
ja muut [22] tekivät. Piirteet voivat kuulua taajuus- tai aikatasolle (engl. spectral ja
temporal). Taajuustason piirteitä voivat olla esimerkiksi keskitaajuus tai taajuuden
vaimentuminen [10, 6]. Koska taajuustason piirteet saadaan hetkellisestä ajasta, niin
aikatason piirteet kuvaavat signaalin taajuuden, tai amplitudin, muutosta jollain ai-
kavälillä. Näitä muuttujia voivat olla muun muassa lyhyen ajan energia ja tavun
kesto [10, 8, 6].

Yleisiä eläimien äänien tunnistuksessa käytettäviä piirteiden irrotusmenetelmiä
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ovat seuraavaksi käsiteltävän menetelmän lisäksi lineaarisen analyysin kertoimet
[8, 1] (LPC, engl. linear prediction coefficients), äänisignaalin Fourier-menetelmillä saa-
tava spektrogrammi, joka on taajuuksien voimakkuuden kuvaus joltain ajanjaksol-
ta. Spektrogrammia voidaan käyttää luokitteluun esimerkiksi kuvien käsittelyyn
tarkoitetuilla luokittelumenetelmillä [3, 2].

Tässä työssä käytettävät piirteet saadaan Mel-taajuus kepstraalin kertoimista
(MFCC engl. Mel-Frequency Cepstral Coefficients) [20]. MFCC-menetelmä on kehitet-
ty ihmispuheen analyysiä varten, mutta sitä on hyödynnetty laajasti eläinten [3, 10,
4, 45, 53] ja musiikin analysointiongelmissa [8, 33]. Sen yleisyys työtä vastaavissa
julkaisuissa johti MFCC-menetelmän valintaan työssä käsiteltäväksi menetelmäksi.
MFCC-piirteiden irrottamisen vaiheet on koottu kuvaan 2.3 ja ne käydään seuraa-
vaksi tarkemmin läpi sen mukaisessa järjestyksessä.

2.4.1 Segmentointi

Prosessia, jossa käsiteltävä syöte erotetaan signaalista, kutsutaan segmentoinniksi.
Segmentti on mitatusta signaalista erotettu yhtenäinen jakso, josta jollain menetel-
mällä muodostetaan sitä kuvaava piirrevektori. Yksi segmentti sisältää yhteen kiin-
nostavaan tapaukseen liittyvät mittausarvot. Näin ollen segmentti muodostaa yh-
den loogisen instanssin, joka kuuluu johonkin luokkaan. Signaalin jaksot, jotka ei-
vät kuulu erotettujen segmenttien joukkoon, muodostavat hylättävien hiljaisten ja
häiriöiden joukon.

Luokittelun kannalta yksi segmentti on havainto luokiteltavasta tapahtumasta.
Tapahtuma pitää ensin erottaa signaalista. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi im-
pulssivasteelle määrätyn raja-arvon [52, 3, 10] avulla. Tästä on esimerkki kuvassa
2.4, missä segmentti muodostetaan raja-arvon α ylittyessä kohdassa t, josta segment-
tiin valitaan arvot väliltä [t − β, t + β]. Jos kiinnostava ääni sisältää raja-arvon alle
jääviä osia, voidaan käyttää aikakatkaisumekanismia [6, 8] varmistamaan, että ly-
hyet hiljaisemmat hetket eivät jaa segmenttiä kahteen osaan. Nämä hiljaisemmat
hetket voivat myös sisältää luokittelun kannalta merkittävää informaatiota, joka
voitaisiin sisällyttää irrotettavaan piirteeseen. Tämä raja-arvo voidaan asettaa kiin-
teästi, mutta johtuen ympäristön muutoksista, se on yleensä dynaaminen ja vaihte-
lee nauhoituksen taustahälyn tason mukaan.

Eläinten luokitteluongelman piirissä näitä ääniä kutsutaan tavuiksi (engl. syl-
lables) [3, 4, 11], mutta riippuen lajista, nämä äänet voidaan jakaa hierarkkisiin ka-
tegorioihin [45]. Tämän työn osalta kaikkia ääniä käsitellään tavuina, jolloin luokit-

11



signaalin segmentti s1)

⊗
ikkunafunktio w2)

DFT3)

⊗
Mel-suodatinpankki H4)

log(Xk)

DCT5)

MFCC

ikkunoitu signaali

DFT-spektri X

Xk

Kuva 2.3: MFCC-piirteiden irrottamiseen käytettävät vaiheet, mukaillen lähteitä [7,
4, 13].
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Kuva 2.4: Syötesignaalista erotettava segmentti, joka erotetaan raja-arvoon α perus-
tuvalla segmentointimenetelmällä (kuva lainattu julkaisusta [3]). Segmentti muo-
dostuu välille [−β, β] jäävistä arvoista.

telua tarkastellaan vain lajien tasolla. Joissain sovelluksissa voidaan tarvita moni-
leimaista luokittelua, jos luokittelu pitää tehdä lajien ja äänen suhteen. Esimerkiksi
lintulajien laulun ja kutsuhuudon välinen luokitus voisi olla tämänkaltainen luokit-
teluongelma.

Joidenkin mitattavien tapahtumien taajuusvaste saattaa tarvita esikäsittelyä. Dha-
nalakshmin ja muiden [8] mukaan huulet vaimentavat korkeampia taajuuksia, mikä
vaikeuttaa kuvaavien piirteiden irrotusta. He kompensoivat tätä käyttämällä koros-
tavaa suodatinta esikäsittelyvaiheessa ennen piirteiden irrotusta, josta on esimerkki
kuvassa 2.5. Vastaavasti ne äänisignaalin taajuudet, jotka eivät sisällä luokittelun
suhteen kiinnostavaa tietoa, voidaan esikäsittelyn aikana suodattaa pois käyttämäl-
lä sopivia yli-/alipäästösuodattamia [6].

2.4.2 Ikkunointi

Segmentti s, jota käsiteltiin luvussa 2.4.1, ikkunoidaan ja jokaiseen ikkunaan sovel-
letaan ikkunointifunktiota. Ikkunaa siirretään segmentin päällä siten, että peräkkäi-
set ikkunat ovat osittain päällekkäin [10, 3]. Kuvassa 2.6 on esitetty tapaus, jossa
segmentistä irrotetaan ikkunoita n kappaletta siirtämällä ikkunaa segmentin yli. On
tyypillistä valita askel siten, että ikkunat menevät limittäin. Limitystä käytetään, jot-
ta voidaan hyödyntää signaalissa olevaa temporaalista informaatiota [8].
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Kuva 2.5: Signaalista poimitun segmentin esisuodatus nostaa korkeampia taajuuk-
sia esille ja vaimentaa matalia taajuuksia. Segmentti on äänitteestä, jossa esiintyy
runsaasti matalia taajuuksia.

Kuva 2.6: Segmentti jaetaan ikkunoihin ikkunointifunktiolla, jota siirretään segmen-
tin päällä määrätyin askelin (engl. window step). Kuvassa käytetty askelma on puolet
ikkunan leveydestä. [3]
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2.4.3 Diskreetti Fourier-muunnos

Fourier-muunnos muuntaa signaalin aikatasosta taajuustasolle [37, s.48]. Diskreet-
ti Fourier-muunnos (DFT, engl. discrete fourier transform) ottaa syötteenä ikkunan ja
laskee sille DFT:lla saatavan taajuusspektrin (kuvan 2.3 kohta 3). Ikkunalle x saa-
daan taajuusspektri X DFT:llä

X[k] =
N−1

∑
n=0

x[n]e−jk 2π
N n, (2.1)

missä j on imaginääriluku
√
−1, N on laskettavien näytteiden määrä ja k saa ko-

konaislukuarvoja väliltä 0 ≤ k ≤ N − 1 [37, 13, s.543]. Esimerkki DFT:n tuloksesta
on esitetty kuvissa 2.7 ja 2.8, joissa on esitelty taajuusspektrin muoto yksittäiselle
ikkunalle ja 50 ms segmentille käyttäen 25 ms ikkunaa ja 10 ms askelta. Muunnos
suoritetaan, sillä puhtaan äänisignaalin käsittely on perinteisesti ollut hankalaa luo-
kittelussa. DFT lasketaan käytännössä sen nopeammalla algoritmilla (FFT, engl. Fast
Fourier Transform) [8] [37, ss. 630 – 632]. FFT on tehokkaiden algoritmien joukko, joil-
la lasketaan DFT.
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Kuva 2.7: Tehospektri yhdelle ikkunalle koostuu 257 näytteestä taajuusvälillä 0 -
22050 Hz. Pystyakselilla on taajuuden teho, joka saadaan taajuuden amplitudin it-
seisarvon neliöstä, jaettuna ikkunan pituudella [37, ss. 730 – 742].
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Kuva 2.8: Segmentin (50 ms) taajuusspektrogrammi käyttäen Hanning-ikkunaa (25
ms) kymmenen millisekunnin askelluksella. Siitä on nähtävissä piikki 3-6 kHz alu-
eella, joka vastaa linnun viserrystä. Spektri muodostaa kuvan taajuuksien amplitu-
din muutoksista ajan suhteen.
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Kuva 2.9: Kolmiomaisista kaistapäästösuodattimista koostettu suodatinpankki
MFC-kertoimien laskemiseen [7, 13]. Suodatinpankissa on 44 suodatinta taajuus-
välillä [0, 22050] Hz.
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2.4.4 Mel-suodatinpankki

Kuvan 2.3 neljännessä vaiheessa ikkunan spektri suodatetaan suodatinpankilla. Suo-
datinpankki H voidaan määrätä usealla tavalla, joista muutama on esitetty Ganc-
hev:in ja muiden [13] julkaisussa. Kuvassa 2.9 on esimerkki suodatinpankista, missä
huippukohtien taajuuspisteet ovat Mel-asteikolla tasavälein, mutta taajuusskaalas-
sa niillä on epälineaarinen askelväli. Suodattamalla kuvan 2.7 spektriä kuvassa 2.9
esitetyllä suodatinpankilla, saadaan kuvan 2.10 mukainen tulos. Tämä vastaa ku-
van 2.3 vaiheen 4 tulosta. Koska Mel-suodatinpankki on kehitetty ihmiskorvan ja
puheentunnistuksen tarpeisiin, niin se ei välttämättä ole sopiva kaikkiin sovelluk-
siin. Etenkin, jos sovelluksen kannalta ei ole oleellista jäljitellä ihmiskorvan taajuus-
vastetta.
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Kuva 2.10: Suodattamalla ikkunan spektri suodatinpankilla saadaan pankin suo-
dattamien verran arvoja. Pystyakselilla on taajuuden teho, joka saatiin amplitudin
itseisarvon neliönä.

2.4.5 Kosinimuunnos

Kolmiosuodattimen tuloksista otetaan logaritmi ja ne dekorreloidaan diskreetillä
kosinimuunnoksella [7, 10, 13] (kuvan 2.3 vaihe 5). Kosinimuunnoksessa saadaan
muunnettu kerroin syötteen Xk ja kantasekvenssin tulojen summana syötteen yli.
Kuvassa 2.11 näytetään ensimmäiset 22 MFC-kerrointa, jotka on saatu edellisten
vaiheiden tuloksena yhdelle ikkunalle. Kuvassa 2.12 on esimerkki segmentistä irro-
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tetusta piirrevektorista, joka koostuu neljästä ikkunasta ja jokainen ikkuna sisältää
22 kappaletta MFC-kertoimia.
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Kuva 2.11: Yhden ikkunan MFC-kertoimet saadaan kolmiosuodattamien tuloksista
logaritmin ja kosinimuunnoksen kautta. 44 suodattimista valittiin ensimmäiset 22.
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Kuva 2.12: Lämpökartta segmentin yli vietyjen ikkunoiden MFC-kertoimista, jos-
sa värin kirkkaus ilmaisee sen suuruutta. Tähän valitaan ensimmäiset 22-kerrointa.
Jokaisella rivillä on yhden ikkunan kertoimet. Ensimmäinen kerroin sisältää sen ik-
kunan energioiden logaritmin, mikä usein jätetään pois lopullisesta piirrevektorista.

Ensimmäinen MFC-kerroin jätetään yleensä pois [39, 20] piirrevektorista, koska
se kuvastaa ikkunan keskiarvoista logaritmista energiaa, mikä voidaan laskea tar-
kemmin alkuperäisestä signaalista. Tyypillisesti piirteinä käytetään osajoukkoa ker-
toimista, yleensä ensimmäiset 15 termiä [10, 8] ja Loughran ja muut [33] arvioivat
optimaalisen määrän olevan kahdeksan ja neljäntoista välillä.
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3 Neuroverkot

Kun lukija tutustuu neuroverkkoihin ja niiden kuvauksiin kirjallisuudessa, hän to-
dennäköisesti löytää vertauksia biologisien hermoyhteyksien ja keinotekoisien neu-
roverkkojen (ANN, engl. artificial neural networks) välillä. Tämä vertaus perustuu ai-
vojen neuronien ja niiden välisten yhteyksien (engl. synapses) digitaalisiin vastinei-
siin, joiden kautta yritetään matkia aivojen kykyjä suoriutua digitaalisille laitteille
vaikeista tehtävistä. Tyypillisesti ongelmalliset tehtävät liittyvät abstraktiin käsitte-
lyyn, kuten hahmojen tunnistukseen.

Neuroniverkkojen laskennan peruselementti, neuroni, käsitellään luvussa 3.1 ja
esitellään verkon opetuksen kannalta tärkeät parametrit. Luvussa 3.2 käsitellään
kerrostetut neuroverkot. Luvussa 3.3 käsitellään aikaisemmissa luvuissa mainittuja
aktivointifunktioita tarkemmin. Sen lisäksi esitellään työn empiirisen osion kannal-
ta tärkeät aktivointifunktiot ja niiden ominaisuudet. Luvussa 3.4 käsitellään virhe-
funktioita, joilla arvioidaan verkon tuloksen hyvyyttä ohjatussa oppimisessa. Lu-
vun laajuus on rajattu vain empiirisen osion kannalta tärkeisiin virhefunktioihin.
Luvussa 3.5 tuodaan edellisien lukujen asiat yhteen ja kuvataan kuinka neurover-
kosta saadaan sovitettua luokittelun suorittava malli. Siinä esitellään yleinen virhee-
seen perustava algoritmi, jolla verkon kerroksien neuronien parametreja päivitetään
siten, että virhefunktion tuottama virhe pienenee. Luvussa 3.6 käsitellään neuro-
verkkojen sovituksen ongelmaa, jossa sovitettu verkko ei yleisty harjoitusaineiston
ulkopuolella. Ylisovittunut malli ei toimi tarkasti tuntemattomien syötteiden luokit-
telussa. Luvun yhteydessä esitellään joitain menetelmiä, joilla ylisovitusta pyritään
hallitsemaan ja minimoimaan sen vaikusta. Lopuksi luvussa 3.7 käsitellään neuro-
verkon sovitusprosessin nopeuttamiseen liittyviä menetelmiä ja algoritmeja.

3.1 Neuroni

Neuroni (engl. neuron) tai perseptroni (engl. perceptron) on neuroverkkojen peruse-
lementti, joita yhdistelemällä voidaan koota laajoja ja syviä neuroverkkoja. Perintei-
nen neuroni saa syötteenä vektorin tai matriisin ja antaa tuloksena yhden skalaariar-
von, jota voidaan antaa osana muita sen kerroksen neuroneita syötteenä seuraavan
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kerroksen neuroneille. Neuroni määritellään [1, ss.271–274] mukaan kaavalla

aL
k = f (∑

j
wL

kjxj + bL
k ) = f (zL

k ), (3.1)

missä syöte xj ja siihen liitetty yhteyden painokerroin wL
kj sekä vakiotermin (jatkossa

bias) kerroin bL
k muodostavat neuronin sisäisen arvon zL

k = ∑j wL
kjxj + bL

k . Neuroni
tuottaa tuloksena aktivointiarvon a.

x1

1

x2

∑j wL
kjxj + bL

k f (zL
k ) aL

k

wL
k1

bL
k

wL
k2

zL
k

Kuva 3.1: Neuroni, joka saa syötteet xi ja yhteyskertoimet wL
ki, joista saadaan neu-

ronin sisäinen syöte zL
k aktivointifunktiolle f ja lopuksi neuronin aktivointiarvo

aL
k = f (zL

k ).

Neuronin syötteisiin liitetyt painokertoimet w muodostavat, yhdessä vakioter-
min b, kanssa mallin säädettävät parametrit θ, joita päivitetään opetusvaiheen aika-
na. Neuronin rakennetta voidaan selventää graafisella kuvalla 3.1. Neuronin ope-
tusta, jossa säädetään sen painokertoimia ja säätövakiota virheen vähentämiseksi,
käsitellään myöhemmin omassa luvussaan. Neuroni kuvaa syötteet yksittäiseksi ar-
voksi, jonka arvojoukko riippuu käytetystä aktivointifunktiosta.

3.2 Kerrostetut neuroniverkot

Koska yhden kerroksen sisältävät neuroniverkot kykenevät approksimoimaan vain
lineaarisia funktioita [1, s. 279], ne eivät ole kovin kiinnostavia. Käyttämällä kahta
tai useampaa kerrosta, sekä epälineaarisia aktivointifunktioita, voidaan approksi-
moida epälineaarisia funktioita. Tällöin verkko koostuu yhdestä tai useasta piilo-
tetusta kerroksesta ja verkon viimeinen kerros vastaa edellisessä luvussa käsiteltyä
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kerrosta, jossa on K neuronia. Useista neuroneista koostuva kerros voidaan esittää
kaavalla [1, s. 273]

aL
k = f (∑

j
wL

kja
L−1
j + bL

k ), (3.2)

missä jokainen syötteen elementti xj, tai edellisen kerroksen neuronien aktivointiar-
vo aL−1

j , syötetään kerroksen L j:nnen neuronin läpi ja saadaan sitä vastaava neuro-
nin aktivointi aL

k aktivointifunktiolla f . Viimeisen kerroksen neuronien määrä riip-
puu sovelluksesta. Binääriluokituksessa tai regressiossa riittää yksi neuroni. Luo-
kittelussa luokkaleimojen määrä voi olla määräävä tekijä ja yleensä i:nnes neuroni
arvioi i:nen luokkaleiman todennäköisyyttä kuulua oikeaan luokkaan.

Verkon kerroksien neuronit saavat syötteen jokaiselta edellisen kerroksen tulos-
tuksesta ja verkon neuronien liitokset näyttävät graafisessa esityksessä tiheältä ver-
kolta. Verkkoa, jossa jokainen kerroksen neuroni saa syötteen jokaiselta edellisen
kerroksen neuronilta kutsutaan täysin yhdistetyksi verkoksi (FC, engl. fully connec-
ted).

Neuronin yhteyksien painokertoimia w voidaan ajatella myös kolumnivektori-
na, missä rivin indeksi riippuu edellisen kerroksen syöteneuronin indeksistä. Täl-
löin kaava 3.2 voidaan tiivistää muotoon aL = f (WT

L aL−1 + bL) [17, s. 168] [1, s.
272], jossa WL on kerroksen L neuronien painokertoimista wL

k muodostettu matrii-
si ja bL sisältää kerroksen neuronien bias-arvot. Vektoriesitys on hyödyllinen, kun
laskentaa halutaan suorittaa yhdessä matriisioperaatiossa tai usealle syötteelle ker-
rallaan. Neuronin kaavan 3.1 esitys monikerroksisessa neuroverkossa annetaan laa-
jemmassa muodossa al

k = ∑j wl
kja

l−1
j + bl

k [1, s. 290]. Kaksikerroksinen neuroverkko
voidaan esittää vektorien ja matriisien avulla funktioketjuna

aL = f (WT
L f (WT

L−1~x + bL−1) + bL), (3.3)

jossa on kaksi kerrosta ja ne muodostavat funktioiden ketjun. Tässä esityksessä syö-
te on piirrevektori ~x = {x1, . . . , xn}, jossa on n elementtiä. Kerroksien painoarvojen
matriisin Wl koko riippuu syötteiden ja kerroksen neuronien määrästä. Kerroksen
neuronien bias-arvot muodostavat vektorin bl, jossa on neuroneita vastaava määrä
elementtejä. Funktio f on jonkin elementtikohtainen aktivointifunktio. Verkon ra-
kennetta voidaan muuttaa lisäämällä kerroksia (syvyyttä) ja vaihtelemalla niiden
neuronien määrää (leveyttä). Kuvassa 3.2 on esitetty nämä kaksi tapaa kuvata neu-
roverkkoa. Molemmat tavat kuvaavat identtisen neuroverkon. Vasemmalla on ku-
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L−1~x + bl−1) al−1
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x : 1× 3

aL−1 : 1× 2

θL−1 : 2× 3

aL : 1× 1

θL : 1× 2

Kuva 3.2: Yksinkertainen myötäkytkentäverkko, jossa neuronit ovat täysin kytket-
tyjä.
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vattu kaksikerroksinen neuroverkko siten, että yksittäiset neuronien yhteydet ovat
näkyvillä. Oikealla on sama verkko kuvattu kerroksittain. Tämä tapa on kompakti ja
soveltuu paremmin laajojen verkkojen esittämiseen. Esityksessä on noodien sisään
merkitty kerroksen neuronien aktivointiarvot ja niiden ulottuvuudet. Noodien vie-
reen on merkitty kerroksen parametrit θl ja niiden ulottuvuudet. Parametrit koostu-
vat tässä yksinkertaisuuden vuoksi pelkästään kerroksen neuronien painoarvoista
ja bias-arvot jätetään merkitsemättä. Kuten vasemmalta voidaan nähdä, viimeisel-
lä kerroksella on yksi neuroni, jolla on kaksi yhteyttä edelliselle kerrokselle. Täten
sen painoarvot muodostavat 1× 2 matriisin. Esityksen yksinkertaistamisen vuoksi
verkon tuloskerros koostuu yhdestä neuronista.

Kuvassa 3.3 on esitetty, miten epälineaarinen verkko voi erotella aineiston, jo-
ka ei ole lineaarisesti jaettavissa. Kuvassa värjätyt alueet kuvaavat verkon päätösa-
luetta, jossa vihreälle alueelle sijoittuvat pisteet luokitellaan vihreiksi ja toisin päin.
Kuvassa esiintyvät pisteet kuuluvat harjoitusaineistoon. Kuva on luotu käyttämällä
ConvNetJs-työkalua [25].

Kuva 3.3: Epälineaarinen monikerroksinen neuroverkko suorittaa luokittelun pu-
naisia ja vihreiden pisteiden välille sovittamalla päätöspinnan luokkien ilmenty-
mien väliin [25].

Neuroverkkoa nimitetään myötäkytkentäverkoksi (engl. feedforward network), kun
sen syöte etenee verkon läpi lineaarisesti ja verkon rakenne ei sisällä takaisinkyt-
kentöjä. Myötäkytkentäverkolla ei ole sisäistä tilaa ja lukuun ottamatta neuronien
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kytkentäpainoja, verkko käsittelee jokaisen syötteen erillisenä tapahtumana, riip-
pumatta edellisestä tapahtumasta tai sen tuloksesta. Näin ollen puhdas myötäkyt-
kentäverkko ei sovellu sellaisenaan sekvenssien käsittelyyn, jossa edellisen kierrok-
sen tuloksella on merkitystä. Sekvenssejä käsittelevät verkkoarkkitehtuurit sisältä-
vät jonkinlaisen takaisinkytkennän, josta niiden nimitys rekursiivinen neuroverkko
on peräsin. [1, ss. 305 – 306]

3.3 Aktivointifunktiot

Tässä luvussa tarkastellaan tämän työn kannalta tärkeitä aktivointifunktioita (engl.
activation function), joita empiirisen osion aikana on käytetty jossain määrin. Tarkas-
telu rajataan funktioiden määrityksiin, sen ominaisuuksiin, derivoituun muotoon,
sekä huomautuksiin sen käytöstä ja mahdollisista ongelmista.

3.3.1 Lineaarinen

Yksinkertaisin mahdollinen aktivointifunktio, joka on nimensä mukaisesti lineaari-
nen funktio. Tässä työssä käytettävä lineaarinen aktivointifunktio esiintyy vain ver-
kon syötekerroksella ja koska syötteitä ei skaalata, niin funktio on identiteettifunktio
f (z) = z ja sen derivaatta saa aina arvon 1.

3.3.2 Sigmoidi

Sigmoidi (engl. sigmoid) on yleinen ja laajasti esiintyvä muun muassa oppikirjoissa
[31], [1, s. 273], [12, s. 19] epälineaarinen funktio. Se muuntaa syötteen x siten, että
funktio antaa aina arvoja väliltä [0, 1]. Sigmoidin kaava on muotoa

fsigmoid =
1

1 + e−z . (3.4)

Sen käyttäytyminen arvoilla x ∈ [−5, 5] on kuvattu kuvaajissa 3.4. Sigmoidilla
on useita miellyttäviä ominaisuuksia, kuten tuloksen määrätyt rajat, jatkuvuus ja
derivoitavuus sekä kohtalaisen yksinkertainen kaava myös derivoituna:

f ′sigmoid = f (z)(1− f (z)). (3.5)
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Kuva 3.4: Sigmoid-funktion ja sen derivoidun muodon kuvaajat väliltä [−5, 5]

3.3.3 Hyperbolinen tangentti

Hyperbolinen tangentti (engl. tanh) on funktio, joka muuntaa syötteen välille [−1, 1]
ja se on epälineaarinen, jatkuva sekä derivoituva funktio. Sen ominaisuudet ovat
verrattavissa sigmoidiin [1, s. 280], mutta funktion arvot ovat keskittyneitä nollan
ympärille [31], mikä on nähtävissä funktion kuvaajasta kuvassa 3.5. Tästä lähtien
funktiosta käytetään nimitystä tanh. Tanh:ia suositellaan käytettäväksi sigmoidiin
sijaan verkon piilotetuissa kerroksissa ja tuloskerroksella, jos halutaan verkon tuot-
tavan arvoja kyseiseltä väliltä. Tanh-funktio voi soveltua hyvin esimerkiksi binääri-
luokitteluun. Alla on esitelty tanh-funktion kaava, derivoitu muoto ja niiden kuvaa-
jat kuvassa 3.5 [12, s. 19]:

ftanh =
ez − e−z

ez + e−z (3.6a)

f ′tanh = 1− f (z)2 (3.6b)

Tarkastelemalla tanh-funktion derivoidun muodon kuvaajaa (kuvassa 3.5) ja sig-
moidi-funktion derivoidun muodon kuvaajaa (kuvassa 3.4), huomataan tanh-funktion
saavan nollan läheisyydessä suurempia arvoja. Oppimisen nopeus riippuu paino-
kertoimien säätämisen askeleen koosta, mikä on riippuvainen aktivointifunktion
gradientista. Näin ollen on intuitiivista, että sigmoidi-funktiolla verkon painoarvo-
jen päivityksen muutokset ovat pienempiä kuin tanh-funktiolla.
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Kuva 3.5: Tanh-funktion ja sen derivoidun muodon kuvaajat väliltä [−5, 5]

3.3.4 ReLU

Rectified Linear Units (ReLU) on laskennallisesti yksinkertainen, mutta laajalti käy-
tettävä funktio. Sen etuina ovat nopeampi verkon oppimisnopeus [28, 58, 16] ja las-
kennallinen yksinkertaisuus. ReLU,

frelu = max(0, z), (3.7)

kasvaa lineaarisesti välillä [0, ∞+[ ja pysyy nollassa muualla, mitä on havainnollis-
tettu kuvaajalla kuvassa 3.6. ReLU:n gradientit eivät kyllästy suurilla positiivisilla
arvoilla, johtuen sen derivaatasta 3.8

f ′relu =

0 jos z ≤ 0

1 jos z > 0.
(3.8)

Kyllästyvät gradientit johtavat hitaaseen oppimiseen, kun derivaatan arvot lä-
hestyvät nollaa ja kerroksien yhteyspainoja säädetään pienentyvin askelin. Toisaal-
ta, jos syötearvo on negatiivinen, sen derivoitu muoto saa arvon 0. Toisin sanoen ky-
seinen neuroni ei osallistu oppimiseen ja kyseinen neuroni voi olla aktivoitumatta
kertaakaan.

Jos ReLU saa syötteenä neuronin sisäisen summan z, joka on nolla tai negatiivi-
nen, niin neuronin tulos y asetetaan aktivointifunktion mukaisesti nollaksi. Koska
tämä gradientti menee nollaksi, ei virheen taaksepäin levityksessä suoriteta korjaus-
ta neuronin painokertoimiin [31]. Vaikutuksen voi myös nähdä backpropagation-
algoritmin kaavoista, jotka käsitellään luvussa 3.5. Tämä voidaan ajatella niin, ettei
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Kuva 3.6: ReLU:n 3.7 ja sen derivaatan 3.8 kuvaajat

neuroni osallistu opetukseen kyseisen yhteyspainon osalta. Ongelman tarkempi tar-
kastelu suoritetaan backpropagation-algoritmin tarkastelun yhteydessä luvussa 3.5.
Glorot ja muut [16] kuitenkin toivat esille, että nollautuvat neuronit voivat olla hait-
taamatta, jos kerroksella on muita neuroneita, joissa tätä nollautumista ei tapahdu.
He arvioivat, että jos osa neuroneista ei osallistu opetukseen, niin virheen korjaami-
nen nopeutuu osallistuneiden neuronien kohdalla.

Koska ReLU:n käyttö johtaa usein nopeutuneeseen oppimiseen ja eikä se kylläs-
ty, kuten sigmoid- tai tanh-funktio, on sen käyttö suositeltavaa [31] (huomioiden
kuolleiden yksiköiden ongelmat). ReLU:a tulee käyttää vain verkon piilotettujen
kerroksien kanssa, joten verkon viimeinen kerros, (joka tuottaa tuloksen), käyttää
tehtävään sopivaa aktivointifunktiota. Esimerkiksi, jos verkon halutaan tuottavan
jatkuvia arvoja väliltä [0, 1], on sigmoid-funktio sopiva valinta. Tämän työn empiiri-
sen vaiheen aikana vertailin tässä luvussa esiteltyjä aktivointifunktioita ja tuloksien
mukaan ReLU saavutti parhaat tulokset, joten verkon piilotetut kerrokset käyttivät
ReLU:a.

3.3.5 Softmax

Softmax on aktivointifunktio, jota käytetään luokittelun ongelmissa, joissa esiintyy
K luokkaa. Funktio ottaa syötteenä verkon viimeisen kerroksen neuronien aktivoin-
tiarvot zL

i . Softmax:lla on mukavan yksinkertainen esitys [1, s. 273] [17]

yi = So f tmax(z)i =
ezi

∑K−1
j=0 ezj

, (3.9)
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missä 1 ≤ i ≤ K ja K on luokiteltavien luokkien lukumäärä. Kaavaa 3.9 voidaan
tulkita siten, että tuloksena saadaan todennäköisyys syötteen zi kuulumiseen luok-
kaan yi. Tuloksille yi pätee 0 ≤ yi ≤ 1 ja ∑i yi = 1, joten funktion tulosta voidaan
ajatella luokkatodennäköisyytenä.

3.4 Virhefunktiot

Virhefunktio (engl. loss function) on funktio, jonka avulla voidaan arvioida verkon
laskeman tuloksen ja oikean arvon välistä virhettä. Virhefunktiot ovat tärkeä osa
ohjattua oppimista. Niiden on myös oltava derivoituvia, jotta voidaan hyödyntää
verkon opetuksessa gradienttiin perustuvia algoritmeja. Käytännössä virhefunktion
valinta kannattaa tehdä käytettävän sovelluksen ja aineiston mukaan, sillä osa funk-
tiosta soveltuu paremmin tietynlaisiin tehtäviin.

3.4.1 Vektoreihin perustuvat virhefunktiot

Virhefunktiot perustuvat yleensä mallin tuloksen ja halutun tuloksen väliseen suh-
teeseen, joista etäisyys on yleinen valinta. Valinta on intuitiivinen, sillä funktion pää-
määrä on arvioida näiden arvojen samankaltaisuutta, mikä tapahtuu yleensä jos-
sain tilassa, jossa samankaltaisuus saadaan arvojen välisenä erotuksena. Tarkastel-
laan seuraavaksi kahta Minkowski etäisyyden [43] tapausta L1 ja L2, jotka tunnetaan
myös nimillä Manhattan sekä Euklidinen etäisyys.

L1-virheellä tarkoitetaan kahden vektorin välistä absoluuttista etäisyyttä. Koko-
naisvirhe aineistolle saadaan keskiarvosta kaavalla

L1 =
1
N

N

∑
i
|yi − g(xi)|, (3.10)

missä g on ennustuksen toteuttavan malli [31], xi on testijoukon syöte ja yi on sitä
vastaava kohdearvo.

L2-virheellä tarkoitetaan etäisyyksien erotuksen neliöön perustuvaa virhefunk-
tiota L2 = (y − ŷ)2, josta on johdettu myös verkon opetuksessa käytettävä delta-
sääntö [12, ss. 87 – 88]. Keskimääräinen virhe koko aineiston yli saadaan L1-virheen
tavoin, kaavaa 3.10 mukaillen [31]

L2 =
1
N

N

∑
i
(yi − g(xi))

2. (3.11)
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Vektorien välisen etäisyyden lisäksi on muita virheen arvioinnissa käytettyjä kri-
teereitä. Jos luokitus perustuu vektorien samankaltaisuuteen, voidaan myös hyö-
dyntää kosinisimilaarisuutta (engl. cosine similarity) [41], missä virheen määrittää
arvioitavien vektorin välinen kulma. Menetelmän idea on hyödyntää uudelleenjär-
jestettyä vektorien pistetuloa [41, 21]

cos θ =
−→v · −→u

||−→v || × ||−→u ||
, (3.12)

josta saadaan laskettua niiden välinen kulma θ vektoreille −→v ja −→u . Varsinaista kul-
maa ei välttämättä käytetä suoraan, sillä kosinisimilaarisuus saa aina arvoja väliltä
[−1, 1], riippumatta sen syötevektoreista. Menetelmän tulokset ovat verrattavissa
edellä esiteltyyn vektorin euklidiseen etäisyyteen perustuvaan menetelmään. Me-
netelmässä suoritetaan normalisointi osana virheen laskentaa, joten se voi soveltua
paremmin laajojen vektorien käsittelyyn. Menetelmä on myös robusti syötevekto-
rien pituuden suhteen [21], jolloin vektorin ja sen itsensä kanssa liitetyn vektorin
kosinisimilaarisuus saa arvon 1, jonka tulkintana todetaan vektorien olevan saman-
kaltaisia. Menetelmä onkin laajasti käytössä luonnollisten kielten prosessoinnissa.

3.4.2 Ristientropia ja Negatiivinen log-uskottavuus

Negatiivinen log-uskottavuuden (NLL) ottaminen softmax-funktion tuottamista luok-
katodennäköisyyksistä voidaan käsitellä ristientropiana [31, 40] [17, s. 181]. Mate-
maattisesti ristientropia luokalle i annetaan muodossa [32, 17]

L = − log So f tmax(z)i. (3.13)

Oikeiden luokkien ristientropialla tarkoitetaan kahden todennäköisyysjakauman vä-
listä virhettä ja negatiivisen log-uskottavuuden minimointi vastaa kahden jakau-
man välisen samankaltaisuuden maksimointia [17, s.130]. Ristientropiaksi voidaan
sanoa negatiivisen log-uskottavuuden sisältävää virhettä ja sen minimointi vastaa
KL-divergenssin minimointia. Log-uskottavuuden gradientti saadaan kaavalla [24]

∂ log So f tmax(z)i

∂zj
=

1− softmax(z)j jos j = i,

−softmax(z)j muutoin,
(3.14)

missä ensimmäinen ehto toteutuu, kun lasketaan ristientropian gradientteja viimei-
sen kerroksen neuronille, jonka aktivointiarvo arvioi j:nnen luokkaleiman todennä-
köisyyttä kuulua oikealle luokalle.
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Ristientropia on yleinen luokittelussa käytetty virhefunktio. Yksi variaatio on
Zhu ym. [59] esittelemä menetelmä, jossa verrataan luokittelijan oikean päätöksen
suhdetta väärien luokkien suhteeseen. Heidän tuloksien mukaan negatiivisten log-
uskottavuuksien suhteisiin (NLLR, engl. negative log likelihood ratio) perustuva me-
netelmä vaikutti lupaavalta. Ideana on arvioida oikean luokituksen todennäköisyy-
den ja väärien luokkien todennäköisyyksien summan suhdetta

LNLLR = − log
p̂(yi|~x)

∑K
j=1,j 6=i p̂(yj|~x)

, (3.15)

missä K on luokkien lukumäärä, p̂(yi|~x) on todennäköisyys luokitella syöte ~x oi-
kein. Menetelmässä virheeseen vaikuttaa se, kuinka varmasti malli olisi luokitellut
instanssin väärin. Täten opetusvaiheessa pyritään huomioimaan myös negatiiviset
luokat. Koska ristientropiassa luokittelijan virheen vähentyessä oikean luokituksen
todennäköisyys kasvaa, niin optimoimalla oikeiden ja väärien luokituksien suhdet-
ta rangaistaan mallia, mikäli se ei kykene erottamaan oikeita luokkia. Menetelmän
toimivuutta työn aineistolla testattiin työssä ja sen toimivuutta verrattiin yleisesti
käytettyyn ristientropiaan.

3.5 Neuroverkkojen opettaminen

Koneoppimisen kannalta tärkein vaihe on menetelmä, jolla etsitään tai optimoidaan
virhefunktion tulosta hyödyntäen mallin parametrit, siten että niiden tuottama vir-
he, jota käsiteltiin luvussa 3.4, saadaan minimoitua [1, s. 42]. Verkoissa, joissa käy-
tetään vain yhtä kerrosta, jotka täten voivat oppia luokittelemaan vain lineaarises-
ti jaettavia joukkoja kuten luvussa 3.1 tuotiin esille, voidaan opetus suorittaa gra-
dientin laskumenetelmällä [1, s. 275], tai deltasäännöllä [12, ss. 87 – 88, 107 – 108].
Gradientin laskuun perustuvan menetelmän käyttäminen vaatii derivoitavan virhe-
funktion, joita on käsitelty luvussa 3.4.

Määritelmä 3.5.1 Olkoon Xn harjoitusaineiston joukko ja E(θ|Xn) sen yli saatu empiiri-
nen kokonaisvirhe parametreilla θ. Luokittelijan opetus on optimointitehtävä, jossa etsitään
virheen minimoivat parametrit θ∗ [1, s.42]

θ∗ = argmin
θ

E(θ|Xn)
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Verkkojen opettaminen voidaan jakaa kahteen pääryhmään riippuen siitä, miten
verkon parametrien säätäminen tapahtuu [1, s. 274–275]. Ensimmäisessä ryhmässä
verkon säädettävät parametrit lasketaan erikseen ja ne tuodaan osaksi verkkoa yh-
dellä kertaa. Tämän menetelmän nimitys on ’offline’-oppiminen ja opetusvaihe to-
teutetaan mahdollisesti jossain muussa verkossa. Offline-oppimista voidaan käyt-
tää, kun verkon ei tarvitse mukautua uusiin näytteisiin, tai verkkoa käytetään ym-
päristössä, jossa opetusvaihetta on vaikea suorittaa. Toisessa menetelmässä verkon
opetus tapahtuu osittain, jonka opetusvaiheessa aineiston instanssit ajetaan yksitel-
len tai pienissä erissä (engl. minibatch) verkon läpi ja verkon parametrien korjaus vir-
heen mukaan suoritetaan jokaisen erän tai instanssin jälkeen. Tämä toinen menetel-
mä, jota voidaan kutsua nimellä online-oppiminen, voi mukautua ongelmaan saa-
dessaan uusia havaintoja, sillä oppiminen saattaa olla jatkuvaa. Online-oppimista
käytetään laajasti neuroverkkojen yhteydessä ja se on valinta myös tämän työn osal-
ta, tosin opetusvaihe suoritetaan kerran ja verkkoa ei tämän jälkeen opeteta. Kos-
ka menetelmässä verkolle syötetään vain osa aineistosta, vältytään koko aineiston
muistiin lataamiselta, mikä voi olla mahdotonta.

Klassinen algoritmi, joka on peräisin 1980-luvulta, mutta on yhä nykyisien me-
netelmien taustalla, on nimeltään backpropagation, tai suomeksi käännettynä taak-
sepäin eteneminen, josta käytetään jatkossa vastaavaisuudessa sen englanninkielis-
tä nimitystä ’backpropagation’. Nimityksen taustalla on mielikuva virheen siirtymi-
nen tuloksesta kohti syötteitä [1, s. 283]. Algoritmilla saadaan laskettua tarvittavat
gradientit ja toisella algoritmilla päivitetään verkon parametrit niiden mukaisesti
[17, s. 200].

Verkon parametrit alustetaan ennen opetuksen aloittamista. Alustukseen käy-
tettäviä menetelmiä on useita, mutta tärkeintä on, että alustetut arvot ovat valittu
satunnaisesti jakaumasta huomioiden käytetty aktivointifunktio. Yleensä suositel-
laan, että alustus tehdään pienillä arvoilla, kerroksien alustetut arvot ovat samasta
kokoluokasta ja ne ovat normalisoituja [1, s. 285]. Toisaalta, koska käytetty aktivoin-
tifunktio on hyvä ottaa huomioon alustusta valittaessa, niin ReLU-aktivoinnin kans-
sa on käytännössä alustettu kyseiset kerroksien neuronien yhteyspainot 1:ksi [28].
Oikein valitulla verkon alustusmenetelmällä voidaan parantaa sen oppimiskykyä
[16].

Aloitetaan opetuksen vaiheiden tarkastelu yhden neuronin opetuksella ja yleis-
tetään menetelmä sitten monikerroksisen verkon opetukseen. Opetuksen vaiheet
ovat ohjatussa oppimisessa kuitenkin samat riippumatta verkon kerroksien raken-
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teesta. Ensin verkolle syötetään harjoitusaineistosta instanssi ~xi, algoritmin 3 vai-
heiden mukaisesti. Verkon tuloksen ŷi ja harjoitusaineiston oikean halutun tuloksen
yi välisen virheen avulla lasketaan, kuinka verkon parametreja tulee päivittää, jotta
virhe vähenee. Tämä on esitetty algoritmissa 4. Lopuksi päivitetään säädetyt para-
metrit edellisen askeleen mukaisesti, käyttäen jotain päivityssääntöä tai algoritmia.
On tärkeä huomata, että parametrien päivittäminen suoritetaan kaikkien neuronien
osalta samanaikaisesti opetuksen viimeisenä vaiheena eikä opetusvaiheen suoritta-
misen aikana. Jos käytetään piilotettuja kerroksia, niin edellisen kerroksen yhteys-
painot wj ovat osa seuraavan kerroksen vj painojen siirtokaavaa [12, ss. 324 – 325].
Yleisesti yhteyspainojen muutoksen (engl. delta) päivitystä merkitään symbolilla ∆w
yhteyspainoille w.

Virheen ja verkon parametrien gradientti kertoo, mihin suuntaan virhefunktio
kasvaa, joten virhettä minimoitaessa on siirryttävä päinvastaiseen suuntaan. Ker-
roksen painokertoimet päivitetään yksinkertaisimmillaan kaavalla

w′ = w− α∆w, (3.16)

missä päivitetyt painokertoimet w′ saadaan vähentämällä niiden opetuskertoimella
α skaalattu muutoksen määrä edellisistä painokertoimista.

Neuroverkko, joka koostuu syötekerroksen ja tuloskerroksen (engl. input and out-
put layers) lisäksi myös piilotetuista kerroksista luvun 3.2 mukaisesti, voidaan opet-
taa hyödyntämällä samoja sääntöjä. Yleisesti backpropagation on esitetty derivaa-
tan ketjusäännön mukaan

∂E
∂w

=
∂E
∂y

∂y
∂z

∂z
∂w

, (3.17)

jossa virheen E muutos painon w muutoksen suhteen saadaan neuronin rakenteen
pohjalta [1, s. 283], [12, s. 324]. Ketjusäännön kautta saadaan ilmaistua ∂E

∂w = ∆w
niiden suhteen, jotka ovat vaikuttaneet virheeseen verkon tuloksen laskennan yh-
teydessä.

Opetusvaiheen aikana tehtävää painojen säätämistä voidaan selventää kuvalla
3.7, jonka sisällä voidaan kuvitella pallon valuvan kohti alinta kuoppaa, liikkuen
kerrallaan askeleen ∆w verran. Jos virhefunktion toimintaa tarkastellaan koordinaa-
teissa (0,0,0) ja funktion gradientti osoittaa kohti punaisen alueen huippua. Tällöin
virheen muutos ∂E

∂w pienenee nopeiten kohti sinisellä merkattua minimiä.
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Algoritmi 3 Mallin opetuksen ensimmäinen vaihe, jossa aineiston syöte viedään
verkon läpi ja arvioidaan verkon tuottamaa virhettä. Kun opetus on päättynyt ja
malli on sovitettu, toistetaan tätä vaihetta jokaiselle tuntemattomalle syötteelle (pl.
virheen arviointi). Jos mallissa käytetään regulaatiota, niin virheeseen lisätään regu-
laatiokertoimella skaalattu regulaatioarvo, jolla rangaistaan ylivirittynyttä mallia.
Esityksessä oletetaan, että opetusta suoritetaan yksi aineiston instanssi kerrallaan.
[17, s. 208]
Esiehto: Opetettava malli ja sen alustetut parametrit

Alusta aktivointiarvo syötteellä
for Jokaiselle mallin kerrokselle alkaen ensimmäisestä do

Laske kerroksen neuronien sisäinen arvo painoarvojen ja bias-muuttujan avul-
la, käyttäen syötteenä edellisen kerroksen aktivointiarvoa
Laske kerroksen neuronien aktivointiarvo käyttäen (epälineaarista) aktivointi-
funktiota

end for
Aseta verkon ulostuloksi viimeisen kerroksen aktivointiarvot
Laske verkon tuloksen ja aineiston oikein tuloksen välinen virhe, sekä mahdolli-
sesti käytettävän regulaatiomenetelmän lisäämä virhe

Algoritmi 4 Mallin opetuksen toinen vaihe. Saatua virhettä viedään taaksepäin ja
lasketaan, kuinka mallin parametreja pitäisi päivittää, jotta verkon tuottama virhe
pienenee [17, s. 209].
Esiehto: Algoritmin 3 suorituksessa saatu verkon tuottama virhe

Laske gradientti verkon tuloskerrokselle
for Jokaiselle mallin kerrokselle alkaen verkon tuloskerroksesta do

Laske gradientti verkon aktivointifunktion suhteen

Laske gradientit kerroksen painoarvoille ja bias-arvolle (jos syöttövaiheessa
käytettiin regulaatiota, niin tässä vaiheessa saatu gradientti skaalataan regu-
laatiotermillä ja summataan kokonaisgradienttiin)

Laske gradientti seuraavan kerroksen aktivointiarvoille
end for
Päivitä verkon parametrit käyttäen laskettuja gradientteja jollain päivitysalgorit-
milla
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Kuva 3.7: Esimerkki virhefunktion virheiden muodostamasta pinnasta, kun tunne-
taan sen koko todennäköisyysjakauma.

3.6 Neuroverkkojen ylisovituksen ehkäisy

Ylisovitukseksi kutsutaan mallia, joka on liian monimutkainen aineistoon nähden.
Kun verkkoa opetetaan, sen yhteyksien painokertoimet muuttuvat (luvun 3.5 me-
netelmän mukaan) ja mitä enemmän verkkoa sovitetaan harjoitusaineistoon, sitä
enemmän painot siirtyvät ja virheen kannalta vähemmän tärkeä painot alkavat vai-
kuttamaan verkon toimintaan [1, s. 292]. Verkko saattaa myös huomioida aineis-
tossa olevaa kohinaa [46], joka voi olla peräsin esimerkiksi äänityslaitteistosta tai
ympäristöstä.

Voidaan myös sanoa, että tällöin malli on opetellut muistamaan aineiston, eikä
varsinaista kiinnostavaa ilmiötä. Kuvassa 3.8 on pelkistetty esimerkki ylisovitetusta
mallista, jota merkitään kuvassa katkonaisella viivalla ja sitä verrataan yleisempään
malliin, käyttäen mustilla ympyröillä merkittyjä instansseja. Voidaan huomata, että
opetusaineistolla molemmat ovat tarkkoja, mutta silmämääräinen tarkastelu paljas-
taa, että katkonaisella viivalla merkityllä mallilla on enemmän varianssia. Tällöin,
jos uusi instanssi saadaan kahden ensimmäisen pallon välistä, ylisovittunut malli
tuottaa huomattavan virheen.

Tässä luvussa on käsitelty työn kannalta oleellisia menetelmiä, mutta kiinnostu-
nut lukija voi tutustua esimerkiksi kirjan [17] kahdeksanteen lukuun, jossa neuro-
verkon opetuksen optimointia on käsitelty perusteellisesti.
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Kuva 3.8: Katkonaisella viivalla merkitty, ylisovittunut malli on liian monimutkai-
nen aineistoon nähden [50, s. 7].

3.6.1 Aineiston augmentointi

Aineiston augmentoinnilla tarkoitetaan sen laajentamista luomalla uusia instansse-
ja luokkaleiman säilyttävillä muunnoksilla. Ideaa on helppo demonstroida mieliku-
valla, jossa on tarkoitus tunnistaa kuvasta kirjain. Kuvaa voidaan kääntää, venyttää,
rajata, siihen voidaan lisätä kohinaa tai jotain muuta. Tällöin, jos verkko on tarpeeksi
monimutkainen, niin opettamalla sitä muunnetuilla instansseilla tulisi olla positii-
vinen vaikutus. Salamon ja Bello [42] näyttivät, että tarpeeksi monimutkainen malli
ja augmentoitu aineisto toimivat paremmin yhdessä kuin niiden yksittäinen sovel-
lus. Täten yksinkertaisempi malli ei toiminut hyvin augmentoidun aineiston kans-
sa ja vastaavasti monimutkaisempi malli ylisovittuu augmentoimattoman aineiston
kanssa. Tästä seuraa, että augmentointi lisää aineistoon mallin kannalta merkittävää
informaatiota.

Salamon ja Bello [42] esittävät, että aineistoon suoritettavat muunnokset eivät
muuta sen luokkaleimojen semanttista merkitystä ja muunnokset opettavat verkkoa
yleistymään paremmin. Heidän tutkimuksen tuloksien mukaan käytetyllä augmen-
taatiolla on luokkakohtaisia eroja, kun pyritään luokittelemaan ympäristö ääninäyt-
teen pohjalta. Toisin sanoen tietyt luokat hyötyvät jostain augmentaatiotekniikasta,
missä samaa tekniikka käyttämällä jokin toinen luokka tunnistetaan huonommin.
Augmentoinnilla saavutetaan suurimmat hyödyt, jos verkon syötteet saadaan ym-
päristöstä, jossa on satunnaisia häiriötekijöitä tai käytettävissä oleva harjoitusaineis-
to on vähäinen, sillä augmentoimalla voidaan luoda uusia instansseja lennosta.
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3.6.2 Optimaalinen opetusvaiheen katkaisu

Verkon parametrit, eli neuronien painokertoimet ovat alustettu pieniksi ja harjoi-
tusvaiheen aikana ne siirtyvät virheen mukaisesti. Jos verkkoa harjoitetaan liian pit-
kään, niin yhä useampi sen parametreista kasvaa ja verkon monimutkaisuus nousee.
Tämä johtaa ylisovittumiseen ja eräs keino sen hallitsemiseen on lopettaa verkon
opetus sopivassa kohdassa [1, s. 292], joka etsitään kokeellisesti mittaamalla vali-
dointivirheen määrää. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi jokaisen opetuskerran suo-
rituksen päätteeksi.

Wang ja muut [51] kuvaavat optimaalisen hetken lopettaa verkon opetus koh-
daksi, jossa verkon arviointivirhe ja verkon monimutkaisuudesta johtuva virhe koh-
taavat. Arviointivirhe johtuu satunnaisesti alustetuista parametreista. Heidän mu-
kaansa arviointivirhe laskee jatkuvasti ja monimutkaisuuden aiheuttama virhe kas-
vaa jatkuvasti harjoitusvaiheen edetessä. Arviointivirhe on nimitys verkon empiiri-
selle virheelle, joka kuvaa sen virhettä harjoitusaineistolle. Koska verkon monimut-
kaisuuden aiheuttama virhe voidaan todeta vasta tuntemattomien aineistojen avul-
la, eräs menetelmä optimaalisen harjoituksen lopetushetkeksi on suorittaa ristiin-
validointia verkon harjoitusvaiheen aikana ja lopettaa, jos havaitaan virheen nouse-
van ristiinvalidoinnin aikana. Toisin sanoen optimaalinen hetki lopetukselle löytyy
ennen, kuin verkon empiirinen virhe on minimoitu [51].

3.6.3 Painoarvojen regulointi

Mallin painoarvojen regulointia voidaan suorittaa muodostamalla mallin kokonais-
virhe opetusvirheen ja regulaatiovirheen summana. Regulaatiovirhe saadaan mallin
painokertoimille. Regulaatiotermien lisääminen virheeseen pyrkii ohjaamaan mal-
lia kohti pienempiä painokertoimia [17, s. 117]. Regulaatio näin ollen kasvattaa mal-
lin virhettä sen monimutkaisuuden suhteen. Niiden määrityksessä on liikkumava-
raa ja seuraavaksi käsitellään yksi tapa lisätä regulointitermi virhefunktioon. L2-
regulointitermit muodostaisivat yhdessä virhefunktion arvon kanssa kokonaisvir-
heen

L =
1
N ∑

i
Li +

1
2

λ ∑
k

w2
k ,

jossa kokonaisvirhe muodostuu mallin virheen keskiarvosta ja mallin kerroksien
painojen wk neliön summasta [17, ss. 226 – 228], [1, s. 301]. L on tässä tapauksessa
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koko harjoitusaineistolle laskettu kokonaisvirhe ja λ on regulointivakio, jolla sää-
detään regulaatiotermin vaikutusta kokonaisvirheeseen. L1- ja L2-regulaatiotermit
voidaan rinnastaa luvun 3.4 etäisyysvirheisiin, sillä idea on molemmissa sama. L1-
regulaatiotermi koostuukin painojen summasta ja L2-regulaatiotermi painojen sum-
man neliöstä, sekä derivoinnin aikana supistuvasta mukavuuskertoimesta.

Alpaydin mukaan painokertoimien heikentämisellä (engl. weight decay) saavute-
taan sama vaikutus [1, s. 298] kuin regulaatiotermin käytöllä. Siinä päivityksen yh-
teydessä ohjataan kertoimia kohti nollaa päivityskaavalla ∆w = ∂E

∂w − λw, missä λ

on heikennyskerroin. Menetelmän idea on saada jatkuvalla vähentämisellä nollaan
ne painokertoimet, jotka eivät osallistu virheen vähentämiseen. Näin vähän merkit-
sevät painoarvot katoavat, mikä yksinkertaistaa mallia ja vähentää mallin ylisovi-
tusta.

3.6.4 Neuronien satunnaispudotus

Neuroverkoissa saattaa esiintyä ylisovittamiseen johtavaa neuronien välistä riippu-
vuutta, jossa opetusvaiheessa jotkin satunnaisesti valitut neuronit poistetaan ver-
kosta, jolloin ne eivät osallistu sen hetken instanssin käsittelyyn. Pudotuksella (engl.
dropout) [46] tarkoitetaan menetelmää, jossa kerroksen neuronien aktivointiarvot
voidaan asettaa nollaksi, ennen niiden syöttöä seuraavan kerroksen neuroneille.
Menetelmän käyttäminen neuronien kanssa voidaan esittää täydentämällä neuro-
nin kaavaa. Käyttämällä luvun 3.1 neuronia satunnaispudotuksen kanssa saadaan
kaava

zl
k = ∑

j
wl

kj(r
l
ja

l−1
j ) + bl

k,

missä kuvataan pudotusta Bernoullijakauman termillä rl
j ∼ Bernoulli(p), joka on

kerroksen l neuronien pituinen vektori ja sen elementin ovat jakautuneet Bernoul-
lin mukaisesti siten, että todennäköisyydellä p elementti saa arvon 1. Tällöin verkko
toimii, kuten harvennetussa verkossa, jossa aktiivisten neuronien määrä on vähen-
tynyt.

Neuroverkoissa neuronit saattavat muodostaa riippuvuussuhteen, missä jokin
neuroni pyrkii korjaamaan toisen neuronin aiheuttamaa virhettä. Tämä riippuvuus
on ongelmallinen etenkin laajoissa verkoissa, joissa on useita neuroneita. Tämä ai-
heuttaa ylisovitusta, sillä nämä neuronisuhteet eivät yleisty harjoitusaineiston ul-
kopuolelle. Dropout:in on osoitettu parantavan tarkkuutta, mutta kasvattavan ver-
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kon opetusvaiheen vaatimaa aikaa, sillä johtuen pudotuksesta neuronit osallistuvat
harvemmin opetukseen. Koska dropout muokkaa satunnaisesti verkon rakennet-
ta, voidaan ajatella, että harjoitusvaiheessa opetetaan lukuisia satunnaisia verkkoja,
jotka lopuksi muodostavat yhden verkon. Srivasta ja muut [46] nostavat esille, et-
tä neuronien pudotus vaikuttaa verkon rakenteeseen opetusvaiheessa ja se kannat-
taa huomioida. Heidän mukaansa kerros, jossa on n neuronia, muodostuu pudo-
tuksen jälkeen (1− p)n neuronista, missä p on pudotuksen todennäköisyys. Täten,
he ohjeistavat huomioimaan pudotuksen vaikutukset verkon kapasiteettiin asetta-
malla kerroksen neuronien määrän korkeammaksi pudotuksen todennäköisyyden
suhteen, esimerkiksi tuplaamalla neuronien määrä pudotuksen todennäköisyydellä
0.5. Dropout on käytössä vain harjoitusvaiheessa ja opetuksen jälkeinen verkko on
täysin yhdistetty neuroverkko.

3.6.5 Ryhmänormalisointi

Ryhmänormalisointi (GN, engl. Group Normalization) [57] on vastine yleisesti käyte-
tylle eränormalisoinnille (BN, engl. Batch Normalization) [23], jossa parannetaan nor-
malisointimenetelmän toimintaa pienillä erillä. Käytetty erän koko (engl. batch size)
on eräs mallin säädettävistä parametreista. BN normalisoi edellisen kerroksen akti-
vointiarvot al

j erän ylitse laskemalla niiden keskiarvon µ ja keskihajonnan σ.
Näitä käyttämällä normalisoidaan aktivointiarvot kaavalla

âl
j =

1
σ
(al

j − µ), (3.18)

ennen niiden summausta ja syöttämistä aktivointifunktiolle [57]. Wu ja He [57] huo-
mauttavat, että keskiarvoa ja hajontaa ei lasketa opetusvaiheen ulkopuolella ja nor-
malisoidut aktivointiarvot viedään lineaarisen muunnoksen

γâl
j + β, (3.19)

läpi, jolla pyritään hallitsemaan normalisoinnin vaikutusta mallin toimintaan. Muun-
noksen parametrit γ ja β ovat opetuksen aikana säädettäviä parametreja. Ryhmä-
normalisoinnissa aktivoinnit jaetaan G ryhmään, joiden määrää voidaan säädellä.
Jokaiselle ryhmälle suoritetaan normalisointi kaavoilla 3.18, 3.19. Tämän työn kan-
nalta voidaan mainita, että ryhmänormalisointi vastaa kerrosnormalisointia, jos ak-
tivoinnin pidetään yhdessä ryhmässä [57]. Koska GN-menetelmän laskenta suorite-
taan ryhmille, ei erän koolla ole vaikutusta sen toimintaan, kuten BN-menetelmässä
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[57, 23, 34]. Täten ryhmänormalisointi valittiin työssä käytettäväksi normalisointi-
menetelmäksi, satunnaispudotuksen rinnalle. Kuvassa 3.9 on esitetty ryhmänorma-
lisoinnin idea visuaalisesti ja sen eroavaisuudet muista vastaavista normalisointi
menetelmistä. Kuvan neliöllä esitetään kuvien, joiden korkeus H ja leveys W on esi-
tetty yhtenä tasona, sekä osajoukkojen akseli N. Tällöin osajoukko (engl. minibatch)
muodostaa kaksiulotteisista syötteistä kolmiulotteisen tilan. Tämän työn aineistol-
la piirteet muodostavat 1D-vektorin ja osajoukko lisää yhden ulottuvuuden. Ryh-
mänormalisointi ei hyödynnä osajoukko ulottuvuutta [57], toisin kuin eränormali-
sointi, joten se ei ole riippuvainen osajoukon koosta. Kuvassa on merkitty sinisellä
keskenään normalisoitavat parameterit.

Kuva 3.9: Ryhmänormalisoinnin (GN) idean visualisointi ja vertailu muihin ideal-
taan samankaltaisiin normalisointimenetelmiin [57].

3.7 Opetusnopeuden optimointi

Naiivi painokertoimien siirto, jota on esitelty luvussa 3.5, on ongelmallinen, jos ope-
tuskerroin α pysyy vakiona. Siitä aiheutuu päänvaivaa, jos käytetään pientä opetus-
kerrointa, verkon opetus on alussa hidasta ja oppiminen pysähtyy ensimmäiseen
löydettyyn paikallisiin minimiin, koska vaiheen aikana suoritettu painokertoimien
siirto tehdään lyhyellä askeleella. Vastaavasti käyttämällä suurta opetuskerrointa,
opetuksen aikana painot siirtyvät pidemmillä askelilla ja paikallista minimiä lähes-
tytään nopeasti. Mutta lähellä minimiä, suuret askeleet aiheuttavat heilumista mini-
min läheisyydessä. Tässä luvussa tarkastellaan joitain menetelmiä tämän ongelman
ratkaisemiseen ja verkon oppimisen nopeuttamiseen, huomioiden empiirisen osios-
sa käytetyt menetelmät.

39



3.7.1 Opetuskertoimen ajoittainen vähentäminen

Opetuskertoimen vähentämisen ideana on säätää kerrointa harjoitusvaiheen etene-
misen tai opetusvirheen mukaisesti. Molemmissa menetelmissä pyritään vähentä-
mään kerrointa, kun mallin virhe on vajoamassa minimiin. Tarkoitus on estää pai-
kallisen minimin kohdalla tapahtuva edestakainen siirtyminen, mitä saattaa tapah-
tua liian suurilla parametrien korjauksilla. Tämä nopeuttaa myös opetusvaiheen en-
simmäisiä kerroksia, joissa ei olla minimin lähistöllä ja pienillä opetuskertoimella
opetus on hidasta. Tämä vaikuttaa myös ylisovitukseen, jos opetuskerroin yhdiste-
tään opetuskertojen toiston (engl. epochs) määrään. Tällöin toiveena on, ettei verkko
saavuta täysin minimiä ja eikä opi täysin harjoitusaineistoa, jolloin malli saattaa olla
paremmin yleistettävissä.

Toinen sovellus on kiinnittää opetuskertoimen suuruus harjoitusvirheeseen, jot-
ta opetuskerrointa vähennetään harjoitusvirheen vähentyessä [1, s. 291]. Käytännös-
sä näille menetelmille on tarjolla parempia vaihtoehtoja, joita tarkastellaan tulevissa
luvuissa, jotka saavuttavat minimin nopeammin tai niiden opetusvirhe laskee vai-
heen alussa nopeammin. Aikaisen virheen vähentäminen on erityisen tärkeää kehi-
tysvaiheessa, sillä tehtyjen muutoksien vaikutus on nähtävissä aikaisemmin.

3.7.2 Momentti ja Adam optimointimenetelmä

Momentti (engl. momentum) on opetuksen painojen päivityksen yhteydessä käytet-
tävä kerroin [1, s. 291] [49], jonka tarkoitus on vähentää poikkeavien instanssien
vaikutusta painojen muutokseen. Siinä käytetään edellisen kierroksen painoa osa-
na painon muutosta, jolloin muutoksella on suunta ja momentti, johtuen edellisistä
painon muutoksesta. Momentin sisältävän päivityssäännön [1, s. 291] [49] kaava on

∆wt
i = α

∂E
∂wj

+ ηwt−1
j (3.20)

missä η on momentin vaikutuskerroin ja wt−1
j on yhteyspainojen edellisen päivityk-

sen yhteydessä tallennettu vanha arvo. Momentin suorituskykyä parantama vaiku-
tus näyttää perustuvan painojen päivityksen oskilloinnin vähentymiseen ja korjaus-
termin suunnan siloutumiseen.

Fausett mainitsee momentin käyttämisen auttavan verkkoa saapumaan globaa-
liin minimiin [12, s. 305] paikallisen minimin sijaan. Hän huomauttaa, että verkon
painoja voidaan tällöin siirtää suuremmalla askeleella, samanaikaisesti hyötyen pie-
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nestä opetuskertoimesta, gradientin ja momentin summautumisesta johtuen. Näin
yksittäiset virheet eivät vaikuta niin vahvasti opetuksen nopeuteen. Momentti saat-
taa olla tarpeeksi vahva estääkseen hakua vajoamasta paikalliseen minimiin, mi-
kä parantaa todennäköisyyttä löytää parhain minimi virheulottuvuudessa. Toisaal-
ta momentti voi hetkellisesti siirtää painoja kohti korkeampaa virhettä, jos momen-
tin suuruus ylittää sen hetkisen opetuskertoimella skaalatun gradientin. Tässä on
esitetty klassinen momentti, josta on olemassa muita variaatioita kuten Adam.

Adam on opetuksessa käytettävä parametrien päivitysmenetelmä, joka on esitel-
ty julkaisussa [26] vuonna 2014, jossa yhdistetään aikaisempien menetelmien (Ada-
grad ja RMSProp, joita ei tässä työssä käsitellä) hyvät ominaisuudet. Sitä voidaan
käyttää stokastiseen gradientin laskuun (SGD, engl. stochastic gradient descend) pe-
rustuvan päivityssäännön, joka on käsitelty tässä työssä luvun 3.5 kaavassa 3.16,
sijaan. Adam tarvitsee stokastisen virhefunktion [26], jossa satunnaisuus voi johtua
sattumavaraisesti instanssien poiminnasta ja/tai muusta häiriöstä, kuten neuronien
satunnaisesta pudotuksesta aiheutuvaa satunnaisuutta virhefunktion antamassa ar-
vossa.

Algoritmi 5 Adam-algoritmin pseudoesitys mallin parametrien θ päivitykseen [26].
Esiehto: Algoritmilla 4 suorituksella saadut virheen gradientit parametrien suh-

teen.
Alusta tarvittavat momenttivektorit m0 ja v0

while Opetusta suoritetaan do
Päivitä suoritettavan kierroksen uudet gradientit
Päivitä momenttivektorit mt ja vt

Laske bias-korjatut momenttivektorit m̂t ja v̂t käyttäen momenttivektoreita
Päivitä mallin parametrit θ menetelmän päivityssäännöllä käyttäen bias-
korjattuja momenttivektoreita

end while

Adam-algoritmin 5 [26] suorituksen alussa alustetaan momenttivektorit m0 ja
v0, joissa alaindeksillä merkitään suorituksen ohessa etenevää aikaa nollaksi. Sa-
moin aika-arvo t saa arvon 0. Muuttujat β1 ja β2 määräävät momenttien arvion eks-
ponentiaalista heikennyksen tahtia, niiden arvot kannattaa antaa ykkösen läheisyy-
destä. Jokaisella suorituskerroksella kasvatetaan aika-arvoa yhdellä. Aika-arvo ku-
vaa suorituksen askelta, jossa on suoritettu yhden instanssin tai osajoukon läpivien-
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ti ja on laskettu verkon parametrien gradientin virheen suhteen. Merkitään tässä
gradientteja muuttujalla g. Adam-menetelmässä [26] korvataan luvussa 3.5 esitelty
painokertoimien päivityssääntö säännöllä w′ = w− αm̂t/(

√
v̂t + ε), missä epsilon

ε on pieni arvo, m̂t ja v̂t ovat bias-korjatut vektorit m ja v. Momenttivektorit m ja
v lasketaan jokaisen kierroksen yhteydessä kaavoilla mt = β1mt−1 + (1 − β1)g ja
vt = β2vt−1 + (1− β2)g2. Niiden bias-korjatut muodot m̂t ja v̂t, jota tarvitaan alus-
tuksesta johtuen, saadaan kaavoilla m̂t = mt/(1− βt

1) sekä v̂t = vt/(1− βt
2). Mietti-

mällä algoritmin etenemistä opetuksen aikana voidaan nähdä, että painokertoimien
muutos vähenee opetuksen keston suhteen. Tämä on suotavaa, sillä se toimii kuin
opetuskertoimen ajoittainen vähentäminen, jota käsiteltiin aliluvussa 3.7.1. King-
man ja Baan tuloksien [26] mukaan Adam suoriutuu vertailumenetelmiä paremmin
yleisillä virhefunktioilla. Korkeampi tarkkuus ja opetusnopeus verrattuna muihin
menetelmiin johtivat Adam:in valintaan työssä käytettäväksi menetelmäksi.
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4 Empiirisen osuuden ja menetelmien kuvaus

Tässä luvussa esitellään toteutettu luokittelujärjestelmä, jonka avulla pyritään vas-
taamaan tutkimuskysymyksiin. Sen lisäksi esitellään käytetty ja käytettävissä ole-
vat valmiit aineistot, sekä ohjelmakirjastot. Luvussa 4.1 esitellään käytetty testiym-
päristö ja käytetyt ohjelmakirjastot. Luvussa 4.2 käsitellään testeissä käytettyä ai-
neistoa, joka koostuu kymmenen sammakkolajin äänistä muodostetuista MFCC-
piirrevektoreista. Samassa yhteydessä mainitaan myös muita aineistoja, joita harkit-
tiin käytettäväksi. Luvussa 4.3 esitellään, kuinka aineistosta saadaan muodostettua
luokittelijan syöte. Luvussa 4.4 esitellään luvuissa 2.2 ja 3 käsiteltyjen luokittelijoi-
den toteutus ja parametrien oletusarvot.

4.1 Testiympäristö ja ohjelmistokirjastot

Toteutuksessa on käytetty Pytorch-ympäristöä [40], joka on python-ohjelmointikie-
lellä toteutettu koneoppimiskirjasto. Se tukee automaattista gradienttien laskentaa
(joka on osa opetusvaihetta, esitelty luvussa 3.5) ja aineiston instanssien käsittelyä
erissä (engl. mini-batch) ja muita hyödyllisiä operaatioita, kuten toteutukset luvuissa
3.3 ja 3.4 esitellyistä aktivointi- ja virhefunktioista. Sen lisäksi siinä on tuki yleisim-
mille neuroverkkojen kerrostyypeille ja optimointimenetelmille. Työssä päätettiin
käyttää mainittua ympäristöä, jotta voidaan kokeilla nopeasti erilaisia prototyyp-
pejä. Luokittelijat on toteutettu Pytorch-kirjastolla, samoin kuin aineiston käsittely.
Scikit-kirjastoa käytettiin tuloksien esittämiseen ja ristiinvalidoinnin ositukseen.

Toteutuksessa käytettiin useita avoimen lähdekoodin kirjastoja ja työkaluja, ku-
ten pandas ja scipy. Järjestelmän kuvaus ja oleellisten kirjastojen listaus versioi-
neen on annettu taulukossa 4.1. Ohjelmakirjastot asennettiin Anacondan paketin-
hallinnan (conda) kautta virtuaaliseen ympäristöön. Käyttöjärjestelmänä toimi Win-
dows 10, versio 1809. Editorina käytettiin Visual Studio Community 2017:a (ver-
sio 15.9.12). Suorittimen ytimet toimivat 4.2 GHz kellotaajuudella. Laskenta pyrit-
tiin siirtämään näytönohjaimen CUDA-ympäristölle, jos se oli mahdollista. Käytet-
ty näytönohjain tukee CUDA:n versiota 5.2 ja käytettäviä laskentaytimiä on 1664
kappaletta [36]. Pytorch:ssa laskenta suoritetaan tensoreilla [40] ja se voidaan siirtää
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CUDA:lle, jos käytössä oleva CUDA:n versio on vähintään 3.0. Tensorit ovat mieli-
valtaisia moniulotteisia matriiseja, joille on määritelty tuetut tietuetyypit ja operaa-
tiot.

Taulukko 4.1: Työssä käytetty testiympäristö.

Versio

Python 3.6.8
Anaconda 5.2.0
Pytorch 1.0.0
Torchvision 0.2.1
Scipy 1.10.0
Scikit-learn 0.20.2
Pandas 0.24.1
Matplotlib 3.0.2

Laitteisto Tark. tiedot

CPU Intel Core i7-6700K @ 4.2GHz
RAM 8GB (2 kampaa) @ 2667MHz
GPU Nvidia Geforce 970 @ 1338MHz, 1664

ydintä
CUDA Versio 5.2

4.2 Käytetty aineisto

Useat tahot tarjoavat koostettuja aineistoja koneoppimisen tutkimukseen. Tässä lu-
vussa luetellaan ne aineistot, jotka sopivat automaattisen luokittelujärjestelmän har-
joittamiseen. Aineistojen välillä on eroja ja niiden käyttäminen voi vaatia aineisto-
kohtaisia ratkaisuja. Aineistot on jaettu kahteen ryhmään niiden päälajin mukaan.
Jaottelu johtuu tutkimusongelmasta sekä saatavilla olevat aineistot näyttävät kes-
kittyvän tiettyjen eläinten ääniin. Yleisiä tunnistuksen kohteena olevia lajeja ovat
linnut ja sammakot. Aineiston voi myös koota itse, mikäli saatavissa oleva aineisto
ei ole riittävää, tai luokiteltava kohde ei ole yleinen.
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Mahdollisia aineistoja, joissa esiintyy lintuja ovat:

1. freefield1010,

2. Birds - AudioSet Google,

3. warblrb10k ,

4. BirdVox-DCASE-20k,

ja aineistot, joissa esiintyy sammakoita ovat:

1. Anural Calls (UCI),

2. Frogs - AudioSet Google.

Lintuja käsittelevät aineistot 1, 3 ja 4 ovat saatavissa luokitteluhaasteen [48] ai-
neistona [47] osana yhtä kokonaisuutta. Sammakkojen aineisto (Anural Calls) [9] on
osana suurempaa aineistokokoelmaa ja Googlen AudioSet aineistot [14] ovat valit-
tavissa heidän sivustojensa [18] kautta.

Työssä käytettiin sammakkolajien kurnutuksista koottua aineistoa [9]. Valintaan
vaikutti sammakkojen kurnutuksen selkeä jakautuminen tavuihin, joiden pohjalta
suoritetaan segmentointia. Esimerkiksi lintujen laulu voi koostua useasta tavusta.
Valitusta aineistosta oli saatavissa empiirisessä osiossa käytetty, valmiiksi esikäsi-
telty ja segmentoitu aineisto. Aineiston laatija oli suorittanut piirteiden irrotuksen ja
sitä edeltävät toimenpiteet ja aineistoa voitiin käyttää sellaisenaan luokitteluongel-
maan. He äänittivät sammakkoyksilöitä luonnossa, jossa äänitteisiin tallentui myös
taustaääniä. Äänitteet segmentoitiin ja kukin segmentti sisältää yhden lajin yksilön
kurnutuksen. Niistä irrotettiin piirteet luvussa 2.4 kuvatulla MFCC-menetelmällä
käyttäen 44:ää kolmiomaista kaistapäästösuodatinta, mikä tuotti 22-kohtaisen piir-
revektorin jokaista tavua kohti. Piirteet, tässä tapauksessa MFC-kertoimet, normali-
soitiin välille [−1, 1]. Näiden piirteiden lisäksi aineistoon merkittiin jokaisen tavun
kohdalle sitä vastaavan sammakon suku, perhe ja laji sekä äänitteen yksilöivä tun-
niste. Tässä työssä käytettiin piirteitä ja sammakkojen lajia, muut tietueet jätettiin
huomiotta.

Aineisto [9] koostui 7195 instanssista, jotka ovat segmenteistä irrotettuja piirteitä.
Segmentit saatiin 60:stä äänitteestä, joissa saattoi esiintyä yksilöitä neljästä eri per-
heestä, kahdeksasta eri suvusta ja kymmenestä eri lajista. Aineistosta voidaan saada

45



useita luokkia perheiden, sukujen tai lajien kautta. Tässä työssä keskityttiin pelkäs-
tään luokittelemaan äänitteet siitä irrotettujen piirteiden pohjalta yhdeksi kymme-
nestä lajista, mitkä muodostivat työn luokat. Koska äänitteessä on pelkästään ins-
tansseja, joissa esiintyy yhtä lajia, työssä ei tarvittu erillistä luokkaa instansseille,
joissa ei esiinny yhtäkään luokan edustajaa. Tämän ylimääräisen luokan tarve riip-
puu käytetystä aineistosta. Aineiston tarkempi jakauma esitellään taulukossa 4.2.

Aineiston jakaumaa tarkastellessa on selvää, että instanssien jakauma ei mene
tasan. Näin ollen on olemassa vaara, että toteutettava neuroverkko ei opi luokittele-
maan lajeja, joiden ilmentymiä on aineistossa määrällisesti vähän. Samaa aineistoa
käsittelevä tutkimus [3] pohtii tätä mahdollisena selityksenä heidän testeissä esiin-
tyvälle lajien väliselle luokittelutarkkuuden erolle. Neuroverkot toimivat parhaiten,
kun opetusvaiheessa on saatavilla runsaasti esimerkkejä, mikä tuotiin luvussa 3 esil-
le. Aineiston jakauman vuoksi käytettävä validointi on valittava siten, ettei yksikään
luokka jää verkon arvioinnin aikana opetus- tai tarkkuuden arviointivaiheen aikana
käsittelemättä. Jos aineisto sekoitettaisiin ja jaettaisiin kahteen osaa opetusvaihetta
ja arviointivaihetta varten on vaarana, että riippuen satunnaisuudesta yksi luok-
ka voi jäädä arviointivaiheen ulkopuolelle, jolloin menetelmän tarkkuutta kyseisen
luokan osalta ei voida arvioida, mikä vääristää tuloksia. Tässä työssä arviointi toteu-
tettiin käyttämällä ristiinvalidointia. Validointimenetelmän idea käsiteltiin luvussa
2.3.

4.3 Aineiston käsittely

Työssä käytettiin edellisen luvun listauksessa esiteltyä aineistoa, joka on saatavis-
sa yhtenä csv-tiedostona. Koska työssä käytettiin stratifikoitua ristiinvalidointia, jo-
ka esiteltiin luvussa 2.3, se pitää jakaa ryhmiin. Tämä toteutettiin hyödyntämällä
sklearn-kirjaston funktiota StratifiedKFold. Jaetuista ryhmistä koottiin opetus- ja vali-
dointijoukot luvussa 2.3 käsitellyn algoritmin mukaisesti.

Aineiston instanssit sekoitetaan ennen ositusta. Funktio palauttaa indeksit alku-
peräiseen aineistoon (joka sisältää kaikki instanssit) opetus- ja testijoukolle. Indek-
sien avulla luodaan näille joukoille Dataset-luokat.

Näiden luokkien avulla voidaan hyödyntää ympäristön aineiston syöttömeka-
nismia, joka luo aineistosta määrätyn kokoisia osajoukkoja. Osien avulla voidaan
nopeuttaa aineiston läpikäyntiä, sillä jokaisen instanssin yksittäisen syöttämisen si-
jaan osa viedään mallin läpi ja laskenta voidaan toteuttaa matriisioperaatioina täl-
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Taulukko 4.2: Sammakkoaineiston luokka-instanssi jakauma [9].

Nimitys Luokka Instanssien määrä

Bufonidae Perhe 68
Dendrobatidae Perhe 542
Hylidae Perhe 2165
Leptodactylidae Perhe 4420
Yhteensä 7195

Adenomera Suku 4150
Ameerega Suku 542
Dendropsophus Suku 310
Hypsiboas Suku 1593
Leptodactylus Suku 270
Osteocephalus Suku 114
Rhinella Suku 68
Scinax Suku 148
Yhteensä 7195

AdenomeraAndre Laji 672
AdenomeraHylaedactylus Laji 3478
Ameeregatrivittata Laji 542
HylaMinuta Laji 310
HypsiboasCinerascens Laji 472
HypsiboasCordobae Laji 1121
LeptodactylusFuscus Laji 270
OsteocephalusOophagus Laji 114
Rhinellagranulosa Laji 68
ScinaxRuber Laji 148
Yhteensä 7195
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le osajoukolle. Nopeamman käsittelyn lisäksi osa normalisointimenetelmistä vaa-
tii osituksen käyttämistä ja mallin virhe lasketaan tälle osalle, kuten luvussa 3.5 on
mainittu. Näin ollen mini-batch:in koko on yksi luokittelijan säädettävistä paramet-
reista.

4.4 Luokittelijan toteutus

Tässä luvussa käydään läpi työssä käytettyjen mallien toteutus. Sen lisäksi esitellään
luokittelutarkkuuteen vaikuttavat säädettävät parametrit.

4.4.1 Verrokki toteutus: kNN

Lähin naapuri -luokittelija toteutettiin liitteessä B olevalla sovelluksella. Toteutuk-
sessa käytettiin pytorch-ympäristöä [40], jota käytettiin myös neuroverkon toteu-
tukseen. Luokittelija alustetaan ennen käyttöä ja tässä vaiheessa määritellään käy-
tettävä arvo k, jonka mukaan valitaan lähimmät naapurit luokitteluvaiheessa. Toteu-
tuksessa käytettiin virheenä luokiteltavan näytteen y ja vertailuaineiston X välistä
euklidista etäisyyttä. Menetelmä vaatii, että etäisyys luokiteltavaan instanssiin las-
ketaan jokaiselle vertailuaineiston näytteelle. Tästä johtuen toteutetulla menetelmäl-
lä on käytettävissään kaikki harjoitusaineiston näytepisteet, mikä on sovelluksesta
riippuen epärealistista. Sen sijaan voidaan laskea ennakkoon tunnettujen luokkien
jakauman keskipisteitä tai käyttää muita optimointikeinoja.

Sen lisäksi toteutettiin myös luvussa 3.4 käsitelty kosinimenetelmä. Molemmat
virhefunktiot on toteutettu pytorch-ympäristön työkaluilla, joka helpotti laskennan
siirtämistä CUDA-ytimille. Menetelmässä toteutettiin luvussa 3.4.1 käsitellyt vekto-
reiden väliseen eroon perustuvat virhefunktiot. Niiden toteutus on listattu liitteessä
A.

Tulevissa testeissä lähimmän naapurin menetelmä toimii verrokkina. Sen hinta-
funktiona käytetään kosinimenetelmää, taulukon 4.3 tuloksien ohjaamana. Tauluk-
koon on kirjattu lähimmän naapurin menetelmään perustuvan luokittelijan luokit-
telutarkkuus, joka on saatu koko aineistolle 10-kertaisella ristiinvalidoinnilla. Sää-
dettävä parametri k pidettiin parittomana menetelmän ominaisuuksista johtuen. Tu-
loksista nähdään luokittelutarkkuuden heikentyvän k:n arvon kasvaessa. Tämä ker-
too luokkien ilmentymien olevan päätösrajoilla osittain päällekkäin, mutta luokan
ilmentymät muodostavat selkeitä ryppäitä piirreavaruudessa. Saadut tulokset ovat
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Taulukko 4.3: Lähimmän naapurin menetelmän luokittelutarkkuus (keskihajonta on
merkitty sulkujen sisään) k:n suhteen toteutetuilla funktioilla.

k L2-virhe Kosinimenetelmä

1 98.748964 (0.301028) 98.874255 (0.573040)
3 98.665997 (0.540684) 98.775775 (0.484357)
5 98.541113 (0.548479) 98.554340 (0.471036)
7 98.373653 (0.415355) 98.430653 (0.696639)
9 98.305323 (0.527772) 98.263041 (0.382267)
11 97.971081 (0.578770) 98.109143 (0.585132)
13 97.845540 (0.530176) 97.984736 (0.636254)
15 97.609470 (0.735028) 97.651167 (0.427294)

vertailukelpoisia Weka-ohjelmistolla [56, 55] saatujen tuloksien kanssa, kun käytet-
tiin samaa aineistoa. Weka on data-analyysissä käytettävä ohjelma ja siinä on toteu-
tukset usealle luokittelualgoritmille. Taulukossa 4.4 on esitetty Weka:lla saadut tu-
lokset eri menetelmille. Tulokset on saatu kunkin algoritmin oletusasetuksilla. Nä-
mä tulokset perustelevat osaltaan, yhdessä toteutuksen yksinkertaisuuden kanssa,
lähimmän naapurin menetelmän valintaa toteutettavaksi verrokkiluokittelijaksi.

Taulukko 4.4: Weka-ohjelmistolla saadut tulokset muille menetelmille.

Menetelmä Tarkkuus

Support Vector Machine 96.8172
Random Forest 98.3183
Naive Bayes 93.4677
1NN 98.8742

Edellisen operaation tuloksena on etäisyydet sisältävä matriisi näytteelle y, jois-
ta valitaan k-arvon mukaan pienimmät ja saadaan näitä vastaavat vektorin indeksit.
Huomioitavien naapureiden k määrä on menetelmän ainoa säädettävä parametri.
Indekseillä haetaan vastaavat luokat vertailuaineistosta x ja niiden moodi määrä-
tään luokkaleiman syötteelle y. Luokittelijan tarkkuus annetaan prosentteina ja sen
arvioista koostetaan sekaannusmatriisi.
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4.4.2 Toteutus: ANN

Työn tärkeämpi luokittelija on perinteinen keinotekoinen neuroverkko, jota käsitel-
tiin luvussa 3. Neuroneita ja niiden toimintaa on käsitelty luvussa 3.1. Mallin toteu-
tukseen ja sovitukseen, jota käsiteltiin luvuissa 3.5, käytettiin pytorch-ympäristöä.
Päivityssääntönä käytettiin luvun 3.7.2 Adam-menetelmää.

Kunkin piilotetun kerroksen rakenne, syötekerros ja tuloskerros pois lukien, on
määritelty taulukon 4.5 mukaisesti. Taulukon GN tarkoittaa luvussa 3.6.5 käsiteltyä
ryhmänormalisointi kerrosta (Group Normalization layer), joka tässä työssä suo-
ritetaan vain yhdellä ryhmällä. Usealla ryhmällä mallin tarkkuus laski huomatta-
vasti. Ryhmänormalisointia käsiteltiin luvussa 3.6.5. Aktivointifunktiona käytettiin
jokaisella kerroksella ReLU:a, jota käsiteltiin luvussa 3.3 ja viimeisen kerroksen akti-
vointifunktiona käytettiin logaritmista softmax:ksia, jota käsiteltiin luvussa 3.3. Vir-
hefunktiona käytettiin luvussa 3.4.2 esiteltyä ristientropiaa. Lisäksi testattiin NLLR-
funktiota valitun aineiston kanssa. NLLR-funktion totetus käytetyssä Pytorch-ympä-
ristössä on esitelty liitteessä C ja sitä käsiteltiin ristientropian yhteydessä. Sen toteu-
tuksessa käytettiin logaritmista softmax:ia, sillä normaali softmax oli numeerisesti
epävakaa ja tuotti muutaman harjoitusvaiheen epoch:in jälkeen virheellisiä arvoja
(esim. NaN). Tämä voi johtua liukulukujen tarkkuuden rajoituksista pienillä arvoil-
la. Jos arvot leikkautuvat nollaksi, tämä voi johtaa nollalla jakamiseen.

Piilotettuja kerroksia voi olla mallissa useita ja niiden lukumäärää hallitaan muut-
tujalla L. Piilotetut kerrokset sisältävät H kappaletta neuroneita. Regulointimene-
telmä dropout (käsitelty luvussa 3.6.4), jossa neuronin aktivointiarvo voidaan nolla-
ta todennäköisyydellä p, sijoitettiin jokaisen kerroksen (pl. tuloskerros) aktivointi-
funktion jälkeen.

4.4.3 AAN-luokittelijan säädettävät parametrit

Käytetystä mallista riippumattomia muuttujia, joilla voidaan vaikuttaa sen sovituk-
seen, nimitetään tässä työssä hyperparametreiksi (engl. hyperparameter). Olennaisia
hyperparametreja ovat opetuskerroin α luvun 3.5 kaavassa 3.16, jota säätämällä voi-
daan vaikuttaa painokertoimien muutoksen määrään ja opetuskierroksien määrää
kuvaava epoch-arvo.

Verkon parametrien säätämiseen käytettiin Adam-menetelmää, joka on kuvattu
luvussa 3.7.2 ja menetelmän säädettävät parametrit β1 ja β2 pidettiin suosituksien
mukaisesti oletuksena β1 = 0.9 ja β2 = 0.999. Adam-menetelmän yhteydessä suo-
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Taulukko 4.5: Neuroverkko luokittelijan rakenne.

Kerros Kuvaus

Syötekerros
Lineaarinen kerros Dimensiot [22, H]

GN 1, H
ReLU
Dropout p = 0

Piilotetut kerrokset ×L
Lineaarinen kerros Dimensiot [H, H]

GN 1, H
ReLU
Dropout p = 0

Tuloskerros
Lineaarinen kerros Dimensiot [H, 10]
Logaritminen softmax 10 luokkaa

Taulukko 4.6: Testien hyperparametrien oletusarvot.

Parametri Oletusarvo

Opetuskerroin 1e−3

Regulaatiotermi λ 1e−5

Erän koko (engl. minibatch) 400
Satunnaispudotus p 0.0
Opetuskertojen määrä(engl. epochs) 80

ritettiin valinnaisesti L2-regulointia, mikä paransi pienellä kertoimella mallin luo-
kittelutarkkuutta. Painokertoimen L2-regulointitermiä käsiteltiin luvussa 3.6. Muut
säädettävät parametrit vaikuttavat opetettavan verkon rakenteeseen. Nämä para-
metrit ovat listattuna taulukossa 4.5. Parametrien etsimiseen sovellettiin haarukoin-
timenetelmää. ANN-mallin peruskonfiguraatio on H = 120, L = 1. Hyperparamet-
rien peruskonfiguraatio on esitelty taulukossa 4.6. Sekä mallin, että hyperparamet-
rien arvot pidettiin testien aikana samana, pois lukien testattava muuttuja.
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5 Testit, tulokset ja pohdinta

Empiirisessä osassa suoritetaan seuraavat testitapaukset käyttäen luvun 4.2 taulu-
kossa 4.2 eriteltyä aineistoa. Verkon painokertoimia tai muita opetusvaiheen aika-
na säädettäviä parametreja ei muuteta testausvaiheen aikana. Jos mallissa käytet-
tiin satunnaispudotusta, se jätetään tekemättä testivaiheessa. Testiaineisto, jota ei
ole syötetty mallille sen opetuksen aikana, viedään mallin läpi ja sen määräämää
luokkaleimaa verrataan aineiston oikeaan leimaan. Oikein luokiteltujen instanssien
määrän suhde väärin luokiteltuihin määrää sen tarkkuuden ja määrätyistä luokista
koostetaan sekaannusmatriisi, joita käsiteltiin luvussa 2.3.

Kun tarkkuuden mittaus suoritetaan käyttämällä k-kertaista ristiinvalidointia,
saadaan lopullinen tarkkuus näiden kertojen keskiarvona ja lopullinen sekaannus-
matriisi saadaan kaikkien kertojen yhdistelmänä. Testien vastemuuttujana (engl.
response variable) [1, ss. 555 – 556] käytetään yleensä mallin luokittelutarkkuutta.
Testeissä tarkastellaan myös tarkkuuden muuttumista testin keston edetessä. Kes-
tolla tarkoitetaan tässä työssä epoch:ien määrää, sillä opetusvaiheen kesto ei liity
työn tutkimuskysymyksiin. Tulokset pyritään esittämään graafisesti kuvaajilla ja
sekaannusmatriiseina, missä se on luontevaa. Testien verrokkina käytetään kNN-
luokittelijan tulosta. Parametrit, joilla kNN-luokittelija saavuttaa parhaan tarkkuu-
den, saadaan ensimmäisen testin tuloksista, jotka esitellään aliluvussa 5.1.1. Luvus-
sa 5.1 esitellään suoritetut testit ja saadut tulokset, joita pohditaan luvussa 5.2 yh-
dessä yleisemmän pohdinnan kanssa.

5.1 Testit ja tulokset

Tässä luvussa esitellään suoritettujen testien tulokset kNN- ja ANN-luokittelijoille.
Opetusvaiheen tarkkuuden muuttumista kuvataan viivagraafilla, joka on keskiarvo
ristiinvalidoinnilla saaduista luokittelutarkkuuksista. Jokaisen testitapauksen ope-
tusvaiheen epoch:in jälkeen suoritetaan validointivaihe testiaineistolla. Tässä vai-
heessa ei tehdä muutoksia mallin painoarvoihin. Laatikkokuvaaja ja sekaannusmat-
riisi muodostetaan mallin opetusvaihetta seuraavan testivaiheen tuloksista.
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Laatikkokuvaajat ovat Tukey:in laatikkokuvaajia [54]. Laatikoiden lävistävät vii-
vat kuvaavat jakauman mediaania. Laatikko sisältää arvot, joita suurempia arvoja
on joukossa 25% kappaletta sekä joita pienempiä arvoja on joukossa 25% kappaletta.
Täten laatikon ala- ja yläreunat vastaavat ala- ja yläkvartiileja. Mitä lyhyempi laatik-
ko, sitä pienempi on sen sisältämien havaintojen välinen jakauma. Laatikkokuvaa-
jan viiksien ulkopuolelle jäävät arvot ovat poikkeuksellisia havaintoja. Yleistetysti
laatikkokuvaaja pyrkii havainnollistamaan havaintojen jakaumaa. Laatikkokuvaa-
jat piirretään ristiinvalidoinnin tuloksille.

Luvussa suoritetaan viisi testiä, jotka on jaettu osa-alueittain alilukuihin. Jokai-
sessa testissä käytetään luvussa 4.2 käsiteltyä aineistoa, jota menetelmät luokitte-
levat ja tulokset saadaan kymmenkertaisen ristiinvalidoinnin avulla. Ensimmäises-
sä testissä tavallisuudesta poiketen verrataan neuroverkkoluokittelijaa yksinkertai-
seen lähimmän naapurin menetelmään. Muut testit käsittelevät ensimmäisen tes-
tin luokittelijoiden parametrien etsimistä. Täten ensimmäinen testi on lopputulos ja
muut kuvaavat, kuinka siihen päädyttiin. Testien tarkoitus arvioida, kuinka säädet-
tävät hyperparametrit vaikuttavat luokittelijan tarkkuuteen ja näiden pohjalta laatia
luokittelija, joka on esitelty seuraavassa luvussa.

5.1.1 Testi 1: ANN- ja kNN-luokittelijoiden tarkkuus

Tavanomaisesta järjestyksestä poikkeavasti esitellään ensin lopullinen neuroverkko
luokittelija ja verrataan sen luokittelutarkkuutta lähimmän naapurin menetelmään.
Testissä käytetyn ANN-luokittelijan rakenne ja hyperparametrit on valittu testien
2 − 5 tuloksien ohjaamana. Menetelmät sovitetaan (tarvittaessa) luvussa 4.2 esi-
tettyyn sammakkojen äänitteistä irrotettujen piirteiden aineistoon ja niiden luokit-
telutarkkuutta arvioidaan kymmenkertaisella ristiinvalidoinnilla. Kuvassa 5.1 ha-
vainnollistetaan, kuinka ristiinvalidoinnin tulokset jakautuvat suoritettujen osioi-
den suhteen. Ristiinvalidointia käsiteltiin tarkemmin luvussa 2.3. Kuvaaja on piir-
retty Tukey:in laatikkokuvaajan mukaiseksi.

Tämän aliluvun osalta lähimmän naapurin menetelmässä on käytetty kosinivir-
hettä. ANN-luokittelijan osalta nämä tulokset ovat korkeimmat saavutetut ja toimi-
vat verrokkina tuleville testeille. Hieman yllättäen parhaimmat tulokset saavutet-
tiin yksinkertaisella arkkitehtuurilla, jossa käytettiin yhtä piilotettua 80:nen neuro-
nin kerrosta. Aineiston luokitteluun ei täten tarvita monimutkaista arkkitehtuuria.
Näin ollen näyttää, että malli reagoi paremmin ylisovituksen vähentämiseen. Nämä
tulokset saatiin suorittamalla opetusvaihetta 160 epoch:in ajan. Aineiston instanssit
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Kuva 5.1: Luokittelijoiden tarkkuuden hajonta ristiinvalidoinnin tuloksesta.

syötettiin mallille osajoukkoina. Osajoukon koko vaikuttaa mallin opetukseen, sil-
lä virhe lasketaan koko osajoukon yli ja sitten viedään mallin läpi. Tässä osajoukon
virhe saatiin jokaisen osajoukon instanssin virheen keskiarvona. Verkko oppisi par-
haiten pienillä osajoukoilla, mutta tämä on myös eniten aikaa vievää, mikä on esi-
tetty aliluvussa 5.1.5. Osajoukon koon valinta on siis tasapainottelua keston ja tark-
kuuden välillä, missä hyvä kompromissi aineistolla ja mallilla on noin 50 instanssin
kohdalla.

Kuvassa 5.3 esitellään ANN-luokittelijan tekemät virheelliset luokitukset. Vertai-
lun vuoksi 1NN-luokittelijan virheellisten luokituksien sekaannusmatriisi on esillä
kuvassa 5.2. Tuloksien mukaan ANN-luokittelija selviytyi paremmin Etelä-amerik-
kalaisen puusammakon (Hypsiboas cinerascens) luokittelusta. Molemmat menetel-
mät erehtyivät useasti pienemmän puusammakon (Hyla minuta) kanssa, joita ne
luokittelivat väärin. Täten vaikuttaa, että pienemmän puusammakon ilmentymät
sijaitsevat usean lajin ilmentymien läheisyydessä. Taulukoissa 5.1 ja 5.2 on koostet-
tu luokittelijoiden toimintaa kuvaavat luvut luokittain. Ne on laskettu sekaannus-
matriisin avulla, käyttäen sklearn-kirjastoa missä soveliasta. Keskiarvoisesti ANN-
luokittelija sai paremmat tulokset. Lukujen keskiarvon ja luokittelutarkkuuden kes-
kiarvon välillä on selvää eroa, joka johtuu luokkien välisestä epätasapainosta. Täl-
löin niiden verrattain runsaslukuisten luokkien luokittelun tarkkuus voi piilottaa
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Taulukko 5.1: 1NN-luokittelijan merkitsevät luvut luokittain. F-mittaa ja muita on
käsitelty luvussa 2.3. Luvut on laskettu luokittelijan tuloksien sekaannusmatriisista.

Luokka Täsmällisyys Saanti F-mitta

AdenomeraAndre 0.9851 0.9851 0.9851
Ameeregatrivittata 0.9945 0.9982 0.9963
AdenomeraHylaedactylus 0.9971 0.9986 0.9978
HylaMinuta 0.9800 0.9484 0.9639
HypsiboasCinerascens 0.9565 0.9788 0.9675
HypsiboasCordobae 0.9875 0.9831 0.9852
LeptodactylusFuscus 0.9744 0.9852 0.9797
OsteocephalusOophagus 0.9189 0.8947 0.9067
Rhinellagranulosa 0.9697 0.9412 0.9552
ScinaxRuber 0.9932 0.9865 0.9898

Keskiarvo 0.9757 0.9700 0.9727
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Kuva 5.2: Lähimmän naapurin luokittelijan väärien luokituksien sekaannusmatriisi.
Rivit kuvaavat mallin luokitusta ja kolumnit aineiston oikeita luokkia. Taulukosta
nähdään esimerkiksi, että luokittelija luokitteli HypsiboasCinerascens-lajin virheel-
lisesti HypsiboasCordobae-lajiksi yhdeksän kertaa.
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Taulukko 5.2: ANN-luokittelijan merkitsevät luvut luokittain. F-mittaa ja muita on
käsitelty luvussa 2.3. Luvut on laskettu luokittelijan tuloksien sekaannusmatriisista.

Luokka Täsmällisyys Saanti F-mitta

AdenomeraAndre 0.9838 0.9911 0.9874
Ameeregatrivittata 0.9926 0.9963 0.9945
AdenomeraHylaedactylus 0.9977 0.9977 0.9977
HylaMinuta 0.9613 0.9613 0.9613
HypsiboasCinerascens 0.9851 0.9788 0.9819
HypsiboasCordobae 0.9919 0.9875 0.9897
LeptodactylusFuscus 0.9851 0.9815 0.9833
OsteocephalusOophagus 0.9244 0.9649 0.9442
Rhinellagranulosa 0.9697 0.9412 0.9552
ScinaxRuber 0.9796 0.9730 0.9763

Keskiarvo 0.9771 0.9773 0.9772

muiden luokkien tarkkuuden vaikutuksen. Lukujen keskiarvojen välillä ei ole suur-
ta eroa menetelmien välillä, mutta ANN-luokittelija tekee vähemmän virheellisiä
luokituksia OsteocephalusOophagus:ksi. ANN-luokittelija selviytyi parhaiten luo-
kan AdenomeraHylaedactylus kanssa, mitä selittää sen yleisyys aineistossa. Samaa
pohdittiin tutkimuksessa [3], jossa Colonna ja muut arvioivat aineiston vaikuttavan
luokittelijan toimintaan tietyillä lajeilla. Toisaalta, myös 1NN luokittelija selvisi lajin
kanssa hyvin, sillä menetelmien F-mitat ovat hyvin lähellä toisiaan. Näyttääkin, et-
tä tämä laji on helposti eroteltavissa muista lajeista. Usean lajin kohdalla 1NN saa-
hieman korkeampia F-mitta tuloksia, mutta ANN-luokittelija selviytyy paremmin
haastavista lajeista, joissa 1NN menetelmä saa heikompia F-mitta tuloksia. Tälläisiä
tapauksia ovat lähinnä HypsiboasCinerascens ja OsteocephalusOophagus, joiden
tulokset nostavat ANN-luokittelijan keskiarvoa.

Verkon arkkitehtuuri, taulukon 4.5 avulla ilmaistuna, koostuu syötekerrokses-
ta, yhdestä piilotetusta kerroksesta ja tuloskerroksesta. Mallissa oli kaksi kerrosta,
joista ensimmäinen on piilotettu kerros 80 neuronilla ja toinen on viimeinen kerros
10 neuronilla, syötteiden määrä oli 22. Mallissa käytettiin ryhmänormalisointia ja
satunnaispudotus on kytketty pois päältä. Virhefunktiona käytettiin ristientropiaa.
Tämä malli toimi testatuista kokoonpanoista parhaiten, mutta se ei sulje pois pa-
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Kuva 5.3: Neuroverkko-luokittelijan väärien luokituksien sekaannusmatriisi. Rivit
kuvaavat mallin luokitusta ja kolumnit aineiston oikeita luokkia.

remman mallin olemassaoloa. Parhaimman mahdollisimman mallin etsiminen työn
aineistolle jääköön aiheen rajauksen ulkopuolelle.

5.1.2 Testi 2: Virhefunktiot

Tämän luvun testeillä mitataan käsiteltyjen virhefunktioiden tarkkuutta, lähimmän
naapurin menetelmän osalta näitä funktioita ovat L2-virhe ja kosinimenetelmä, joita
käsiteltiin luvussa 3.4.1. Neuroverkkojen kanssa käytettävät ristientropia ja NLLR-
menetelmä on esitetty luvussa 3.4.2. Tulokset saadaan 10-kertaisen ristiinvalidoin-
nin tarkkuuden keskiarvona ja neuroverkkojen osalta tämä metriikka lasketaan ope-
tusvaiheessa jokaisen epoch:in jälkeen käyttämällä validointiaineistoa siten, että va-
lidointiaineiston käsittely opetusvaiheessa ei vaikuta verkon säädettäviin paramet-
reihin. Laatikkokuvaajien tulokset on laskettu opetetulla luokittelijalla käyttäen va-
lidointiaineistoa. Testit suoritettiin, sillä oikealla virhefunktion valinnalla voidaan
vaikuttaa oleellisesti luokittelijan tarkkuuteen.

Työn aineistolla lähimmän naapurin menetelmän luokitustarkkuus heikkenee
huomioitavien naapurien määrän kasvaessa, joka on nähtävissä kuvasta 5.4. Mo-
lemmilla virhefunktioilla menetelmän tarkkuus laskee lineaarisesti, kun huomioi-
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tavien havaintojen määrä k kasvaa. Virhefunktioiden välillä on pientä eroa, mutta
se on vähäistä. Käytettyjen virhefunktioiden toteutukset on esitelty liitteessä A ja
teoriaa on käsitelty luvussa 3.4.1.
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Kuva 5.4: Lähimmän naapurin luokittelijan tarkkuus L2- ja kosinivirheille ja niiden
kehittyminen k:n arvon suhteen.

ANN-menetelmän kanssa suunniteltiin käytettävän virhefunktiona yleistä ris-
tientropiaa ja vähemmän tunnettua NLLR-funktiota, jotka käsiteltiin luvussa 3.4.2.
Tulokset on nähtävissä kuvissa 5.5 ja 5.6. Zhu:in ja muiden [59] saamien tuloksien
mukaan NLLR-funktio vastaa tuloksiltaan ristientropiaa, jos aineistossa on selkeät
luokkarajat. Tämä tarkoittaa, että mallin antamat luokkatodennäköisyydet ovat lä-
hellä yhtä ja nollaa oikealle ja väärille luokille. Ristientropia on tuloksien mukaan
parempi virhefunktio tämän työn aineistolle.

5.1.3 Testi 3: ANN-luokittelijan rakenne

Seuraavaksi käsitellään testit, joissa selvitettiin, miten mallin tarkkuus muuttuu pii-
lotetun kerroksen neuronien lukumäärän mukaan. Testin toisessa osassa muutettiin
myös piilotettujen kerroksien lukumäärää. Taulukon 4.5 mukaisesti kukin piilotet-
tu kerros sisältää saman verran neuroneita. Tämä rajoitus johtuu toteutuksesta, sil-
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Kuva 5.5: Neuroverkon tarkkuus opetusvaiheen keston suhteen ristientropia- ja
NLLR-virhefunktioille.
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Kuva 5.6: Neuroverkon tarkkuus ristientropia- ja NLLR-virhefunktioille.
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lä piilotettujen kerroksien kuvaaminen yhdellä muuttujalla yksinkertaistaa sen toi-
mintaa. Toinen syy on olettama, ettei ongelma vaadi monimutkaista arkkitehtuuria
ja toteutuksena toimii yksinkertainen neuroverkko. Testauksen alkuvaiheessa ko-
keiltiin arkkitehtuuria, jossa neuronien määrä vaihtelee piilotettujen kerroksien vä-
lillä, mutta näillä malleilla saadut tulokset eivät vakuuttaneet sen tarpeellisuudesta.
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Kuva 5.7: Neuroverkon tarkkuus piilotetun kerroksen neuronien määrän H suhteen.

Kuvissa 5.7 ja 5.8 on kuvattu, miten ANN-mallin tarkkuus muuttuu yhden pii-
lotetun kerroksen neuronien lukumäärän suhteen. Mallit, joissa käytettiin 80, 100 ja
150 kappaletta neuroneita, saavuttivat hyvin samankaltaiset tulokset. Niiden välil-
lä oli pieniä eroja opetuksen alkuvaiheessa, mikä on nähtävissä kuvan 5.7 linjoista.
Kun opetusta on kestänyt 30 epochia, näiden välinen ero tasaantuu. Opetuksen ede-
tessä näiden mallien validointitarkkuus ei kärsi, mikä voidaan tulkita, ettei ylisovi-
tusta tapahtunut. Tämä on luultavasti normalisointimenetelmien ansiota. Kuvan 5.8
tulokset osoittavat, että yhden kerroksen neuronien sopiva lukumäärä olisi 50 – 150.

Seuraavaksi mallin toimintaa tutkittiin piilotettujen kerroksien L ja niiden neu-
ronien määrän H suhteen. Tulokset on esitetty kuvissa 5.9 ja 5.10. Myös tämän testin
tulokset osoittavat, että kyseiselle aineistolle riittää 80 piilotetun kerroksen neuronia
ja että neuronien määrän lisääminen ei paranna sen luokittelutarkkuutta. Toisaalta
lisääminen ei näytä johtavan ylisovittamiseen, sillä 150 × 3 piilotetulla neuronilla
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Kuva 5.8: Neuroverkon tarkkuus piilotetun kerroksen neuronien määrän H suhteen.
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Kuva 5.9: Neuroverkon tarkkuus piilotettujen kerroksien L ja neuronien määrän H
suhteen.
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Kuva 5.10: Neuroverkon tarkkuus piilotettujen kerroksien L ja neuronien määrän H
suhteen.

luokittelutarkkuus on lähellä 80 neuronin tulosta. Kiinnostavasti 20 neuronin kans-
sa mallin syventäminen kerroksia lisäämällä auttaa vain toisen kerroksen kohdalla.
Tuloksien myötä näyttää, ettei aineisto tarvitse syvää neuroverkkoa, jos neuronien
määrä on riittävä. Tällöin mallin arkkitehtuuri voidaan pitää yksinkertaisena. Testin
suoritusaika oli riippuvainen mallin kerroksien lukumäärästä.

5.1.4 Testi 4: Regulointimenetelmät ja satunnaispudotus

Seuraavaksi käsitellään, kuinka satunnaispudotus vaikuttaa luokittelijan tarkkuu-
teen käytettäessä luvussa 5.1.1 esiteltyä arkkitehtuuria ja säädettävänä parametrina
satunnaispudotuksen todennäköisyyttä. Satunnaispudotusta ja sen teoriaa käsitel-
tiin luvussa 3.6.4, sekä ryhmänormalisointia luvussa 3.6.5. Testit suoritettiin viidelle
tapauksella, joita opetettiin 200 epoch:in ajan. Kuvassa 5.11 on esitetty testitapauk-
sien tarkkuuden muutos opetuskierroksien suhteen. Ryhmänormalisoinnin käyttö
tässä testissä on merkitty kuvaan GN:llä. Tuloksista on nähtävissä selvästi, että ryh-
mänormalisointi on parempi normalisointimenetelmä.

Satunnaispudotuksen käyttäminen ei tuo tälle aineistolle lisäarvoa. Sen lisäksi
ryhmänormalisointia käytettäessä malli oppii nopeammin ja saavuttaa paremman
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tarkkuuden, riippumatta opetuksen toistokerroista. Yllättäen satunnaispudotuksen
tarkkuus ei paranna mallin suoriutumista verrattuna tapaukseen, jossa ei käytetä
kumpaakaan normalisointimenetelmää.
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Kuva 5.11: Neuroverkon tarkkuus satunnaispudotuksen todennäköisyyden suh-
teen. Ryhmänormalisointi on käytössä testeissä, jotka on merkitty GN:llä.

Luvussa 3.6 käsiteltyjen regulointitermien vaikutusta mallin tarkkuuteen esitel-
lään kuvissa 5.12 ja 5.13. Kuvan 5.12 kaaviot ovat testin fold:in keskiarvoja. Testis-
sä tutkittiin, kuinka regulointitermi λ vaikuttaa mallin tarkkuuteen. Testitapaukset
saatiin termin arvoille [0.1, 0.01, 0.001, 0.0001, 0.00001, 0.0]. Tuloksien mukaan mallin
tarkkuus kärsii regulointitermin arvoilla λ ≥ 1e−3. Mallin käyttäytymiselle voidaan
antaa muutama selitys. Tämän luvun testeissä käytettiin opetuskerrointa 1e−3, joten
sitä suuremmat regulointitermit toimivat painoarvojen päivittämästä vastaan. Täl-
löin vain suurimmat neuronien päivitysaskeleet tehoavat. Tämä on myös nähtävissä
tarkkuuksien hajonnan vähentymisessä regulointitermin arvon pienentyessä.

5.1.5 Testi 5: ANN-luokittelijan hyperparametrit

Tässä luvussa käsitellään testit valittujen hyperparametrien suhteen, jotka ovat ope-
tusvaiheen kesto (epochs) ja syötteen käytettävän erän koko (engl. minibatch). Muut
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Kuva 5.12: Neuroverkon tarkkuus opetuksen edetessä regulointitermin λ suhteen.
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Kuva 5.13: Neuroverkon tarkkuus regulointitermin λ suhteen.
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testin parametrit ovat identtiset edellä käytyjen testin kanssa. Tulokset esitetään vii-
vakaavioiden ja laatikkograafien avulla. Viivakaaviossa on käytetty fold:ien keskiar-
voa ja laatikkograafit on luotu käyttäen jokaista fold:in arvoa. ANN:ssä käytettiin
yhtä piilotettua kerrosta, joka sisälsi 120 neuronia, sekä ryhmänormalisointia ilman
satunnaispudotusta.
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Kuva 5.14: Neuroverkon tarkkuus opetuskertojen määrän suhteen.

Kuvassa 5.14 on kuvattu mallin tarkkuus opetusvaiheen keston suhteen. Tämän
testin tarkoitus on selvittää, että johtaako pidempi opetus ylisovittumiseen tai pa-
rempaan tarkkuuteen? Tuloksien pohjalta näyttää, että sopiva opetuksen kesto olisi
120− 250 epoch:in tuntumassa. Mallin luokittelutarkkuus ei laske opetuksen ede-
tessä, joten voidaan olettaa että malli ei kärsi ylisovituksesta tai se on minimoitu.
Toisaalta aikaisemmat tulokset näyttävät tarkkuuden tasautuvan noin 30 epoch:in
jälkeen. Sen lisäksi tuloksissa näyttää olevan varianssia, joten johtopäätöksien teke-
minen on vaikeaa. Kestolla on suurempi merkitys mallin tarkkuuteen, kun käyte-
tään kevyttä piilotettua kerrosta, joka nähdään luvun 5.1.3 testin tuloksista.

Kuvissa 5.15 ja 5.16 on kuvattu mallin tarkkuus käytetyn erän koon suhteen. En-
simmäisestä kuvasta nähdään, että erän koko vaikuttaa mallin oppimisen nopeu-
teen. Malli tarvitsee enemmän opetuskertoja erän koon kasvaessa. Toisen kuvan tu-
loksien mukaan myös mallin tarkkuus laskee hieman erän koon kasvaessa.

65



0 10 20 30 40 50 60 70 80
epochs

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

Ta
rk

ku
us

N=20
N=50
N=80
N=100
N=200
N=400

Kuva 5.15: Neuroverkon tarkkuus erän koon suhteen.
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Kuva 5.16: Neuroverkon tarkkuus erän koon suhteen.

66



Kun käytetään yhdestä poikkeavaa erän kokoa, opetuksen aikana erän virheet
lasketaan yhteen [1, s. 285] ja Pytorch-ympäristön oletuksena on laskea virheen kes-
kiarvo erän yli [40]. Virheen suhteen toteutettava painoarvojen päivitys (luku 3.5)
tehdään tällöin koko erän käsittelyn jälkeen. Tästä johtuen erän koon kasvattami-
nen voi heikentää tiettyjen luokkien oppimista epäsopusuhtaisella aineistolla.
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Kuva 5.17: Neuroverkon opetuksen kesto sekunteina (s) erän koon suhteen 80:nen
epoch:in yli.

Erän koon pienentyessä, opetukseen kuluva aika kasvaa, joka on nähtävissä ku-
vasta 5.17. Täten sopiva erän koko on valittava kompromissilla. Koska pienellä eräl-
lä malli oppii nopeammin, on mahdollista välttää suorituksen keston kasvu vähen-
tämällä opetuskertojen määrää. Myös käytettävät normalisointimenetelmät voivat
asettaa vaatimuksia erän koolle, kuten luvussa 3.6.5 on mainittu.

5.2 Pohdinta

Empiirisessä osiossa suoritettiin useita testejä, joilla pyrittiin tutkimaan, voiko neu-
roverkkoluokittelija korvata kNN-luokittelijan. Luvun 5.1.1 tuloksien mukaan ANN-
luokittelija suoriutuu valitun aineiston 4.2 luokittelusta paremmin, kuin 1NN-luo-
kittelija. Testivaiheen luokittelutarkkuuden keskiarvoksi kymmenkertaisen ristiin-
validoinnin yli saatiin 1NN-mallille 98.85% ja ANN-mallille 99.04%. Menetelmien
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yhteenveto on koottu taulukkoon 5.3, jossa on korostettu parempi menetelmä jo-
kaisen arvioitavan luvun kohdalla. Tarkkuus on luokittelutarkkuuden keskiarvo
ja täsmällisyys, saanti sekä F-mitta käsiteltiin luvussa 2.3. Työn tuloksien valossa
ANN-luokittelija suoriutui paremmin tästä tehtävästä. Pytorch-kirjaston ristientro-
pia virhefunktion arvoa voidaan skaalata aineiston instanssien luokkien jakauman
suhteen. Tällä mekanismilla voitaisiin kompensoida aineiston epätasaisuutta.

Taulukko 5.3: Menetelmien tarkkuuksien ja merkitsevien lukujen keskiarvojen yh-
teenveto käytetyille menetelmille luvun 5.1.1 tuloksille.

Täsmällisyys Saanti F-mitta Tarkkuus

1NN 0.9757 0.9700 0.9727 0.9885
ANN 0.9771 0.9773 0.9772 0.9904

Koska lähimmän naapurin menetelmällä oli käytettävissään koko aineisto, sen
luokittelutarkkuus ei täysin kuvaa käytännössä saatavaa tarkkuutta. Jos tarkastel-
laan skenaariota, missä luokittelijaa käytetään resurssirajatuissa laitteissa, niin ei
ole realistista olettaa, että menetelmä voisi hyödyntää kokonaista aineistoa. Tällöin
yksi keinoista on tiivistää aineisto luokittain, esimerkiksi ottamalla kunkin luokan
instanssien piirteiden keskiarvo ja käyttämällä tätä luokitteluun. Tämä johtaa luoki-
tustarkkuuden heikentymiseen aineiston luokkarajojen läheisyydessä. Tähän viittaa
tarkkuuden heikentyminen huomioitavien naapurien k määrän kasvaessa.

Useiden testien tapauksien väliset erot olivat pieniä. Kun erot ovat promillen ko-
koluokkaa, on vaikea sanoa johtuvatko ne parametreista vai menetelmän satunnai-
suudesta. Satunnaisuus voi johtua esimerkiksi parametrien alustuksesta, sillä työn
toteutuksessa ei määrätty kiinteää satunnaislukugeneraattorin alustusarvoa (engl.
seed). Tämä tarkoittaa, että testien välinen vertailu sisältää satunnaisuutta ja vaihte-
lua, joka on huomioitava. Yleisesti testien sisäiset erot olivat testitapauksien välillä
pieniä. Ainoat poikkeustapaukset olivat luvun 5.1.3 testi 20 neuronin kanssa, joka
oli selkeästi heikompi verrattuna muihin tapauksiin ja luvun 5.1.4 regulointitermin
testitapaus, jossa käytetty regulointi kumosi opetuksen tekemät painoarvojen muu-
tokset. Regulaatiotermin vahvuus on siis valittava opetuskertoimen mukaan.

Satunnaispudotuksen testin tuoma hyötyarvo jää olemattomaksi, eikä sillä saa-
vuteta parannusta tarkkuuteen. Tämä on yllättävää, sillä satunnaispudotusta on
käytetty onnistuneesti useassa tutkimuksessa. Tuloksista voidaan nähdä, että kas-
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vattamalla satunnaispudotuksen todennäköisyyttä, mallin tarkkuus heikkenee, mut-
ta kirii tasoihin noin 200 opetuskerran toiston kohdalla. Mielenkiintoisesti satun-
naispudotuksen käyttäminen heikentää mallin tarkkuutta, jopa verrattuna tapauk-
seen, jossa ei käytetä ryhmänormalisointia tai satunnaispudotusta. Mitä todennä-
köisempää satunnaispudotus oli, sitä vähemmän verkkoa opetettiin, kuten luvus-
sa 3.6.4 mainittiin. Tuloksien mukaan ryhmänormalisointi auttaa mallia oppimaan
nopeammin ja tarkemmin. Mallin tarkkuuden paraneminen tasoittui ryhmänorma-
lisointia käytettäessä noin 50− 75 opetuskerran jälkeen, missä satunnaispudotusta
käytettäessä siihen kului noin 200 opetuskertaa (samoin myös ilman kumpaakaan
normalisointimenetelmää). Ryhmänormalisoinnin ja satunnaispudotuksen tarkkuu-
den ja oppimisnopeuden välinen ero nähtiin osajoukkonormalisoinnin yhteydessä
[23], missä eränormalisoinnilla voitiin korvata satunnaispudotus [23] ja saavuttaa
parempia tuloksia. Näyttääkin, että työssä toteutettu malli kärsi kerroksien välises-
tä yhteisvaikutuksesta (ICS, engl. internal covariate shift) [23, 34], jota vastaan eränor-
malisointi ja ryhmänormalisointi ovat tehokkaita. ICS kuvaa ilmiötä, missä opetuk-
sen aikana aikaisemman kerroksen parametrien muutos muuttaa seuraavan kerrok-
sen syötteen jakaumaa, johon sen kerroksen on mukauduttava parametrien muu-
toksella. Tämä hidastaa verkon opetusta. Alustavissa testeissä ei havaittu merkit-
täviä eroja eränormalisoinnin ja ryhmänormalisoinnin välillä, joten työssä käytettä-
väksi menetelmäksi valittiin ryhmänormalisointi. NLLR-virhefunktion tulokset yl-
lättivät. Funktion edut tulevat parhaiten esille, kun ennustettujen luokkien entro-
piat eivät ole selkeästi eroteltavissa [59], mutta tuloksien mukaan oikea luokka on
selkeästi erotettavissa. Selkeästi eroteltavalla tarkoitetaan, että mallin antamat ent-
ropia nostavat yhden luokan selkeästi esiin.

Shareef, Zhu ja Musavi [44] mainitsevat, että työn neuroverkkoluokittelijan kal-
tainen toteutus olisi laskennallisilta vaatimuksistaan O(m2), missä m on laajimman
kerroksen neuronien määrä. Toisaalta Alpaydin [1, ss. 291–292] kuvaa työn toteu-
tusta vastaavalle verkolle laskennallisen ja tilallisen vaatimuksen O(H × (K + d)),
jossa H on piilotetun kerroksen neuronien määrä, K on viimeisen kerroksen neuro-
nien määrä ja d on syötteiden määrä. Sen lisäksi kirjassa [17, s. 216] annettiin myötä-
kytketylle neuroverkolle laskennalliseksi vaatimukseksi O(W), missä W on verkon
painokertoimien lukumäärä. Kaiken kaikkiaan tuloksien mukaan voidaan toteuttaa
yksinkertainen neuroverkkoluokittelija, jonka luokittelutarkkuus ylittää 1NN-luo-
kittelijan käytetyllä aineistolla.
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Työssä on kirjoituksen loppusuoralla huomattuja kipukohtia, joita käsitellään
seuraavaksi. Piirrevektorin ulottuvuuksien vähennystä ei käsitelty kosinimuunnok-
sen tuloksien osajoukon hylkäämistä tarkemmin. Valittu lähestymistapa ja näkö-
kulma keskittyä kevyeen neuroverkkoon rajoitti käsiteltäviä verkkoarkkitehtuureja.
Tuloksien kuvaaminen laatikkograafilla todennäköisesti piilotti niiden jakaumaan
liittyvää tietoa. Niiden valintaa perusteli yksinkertainen esitystapa ja tunnettavuus.
Tulevissa töissä voi olla parempi käyttää viulugraafia, jolla voidaan esittää myös
mittaustuloksien jakauma. Työn aihe ei vaatinut tarkkaa arviointia mallin tekemien
väärien positiivisten tai muiden virheiden määrä osalta, joten hyperparametrien et-
sinnässä käytettiin luokittelutarkkuutta. Tässä olisi kannattanut käyttää F-mittaa
tarkkuuden sijaan, tai luoda aineistosta typistetty aineisto, jossa luokkien instans-
sien jakauma on tasainen ja etsiä hyperparametrit käyttäen tätä typistettyä aineis-
toa. Kaikkien sovelluskohteiden suhteen näin ei ole, joten tekijän on hyvä suunnitel-
la tutkimuksessa käytettävät työkalut ja kuvaavat luvut tarkoitusta silmällä pitäen.

Aineiston luokkien jakaumaan liittyvät ongelmat olisi hyvä huomata ja korjata
aikaisemmassa työn vaiheessa. Korjaus voitaisiin tehdä, esimerkiksi aineiston aug-
mentaatiolla, tai käyttämällä skaalausta vähemmän instansseja sisältävien luokkien
kohdalla, jos toteutuksessa näin voidaan tehdä. Sen lisäksi kannattaa harkita, onko
oman testiympäristö toteuttaminen tarpeellista. Myös testien tulokset kannattaa tal-
lentaa ja muodostaa testien tuloksien pohjalta kuvat vasta myöhemmässä vaihees-
sa. Useat valmiit ympäristöt ja ohjelmakirjastot tukevat Pandas-datakehystä. Työs-
sä saadut tulokset serialisoitiin json-tiedostoksi ja niiden jälkianalyysi vaatii kehi-
tystyötä. Toteutettu luokittelija ei tunnista väärää havaintoa, sillä aineisto ei sisältä-
nyt muita luokkia kuin sammakkolajeja. Näin ollen malli pyrkii kuvaamaan kaiken
sammakoiksi. Tämän välttämiksi aineistoon olisi pitänyt sisällyttää häiriöääniä. Ai-
heeseen liittyvissä tulevissa töissä voitaisiin käsitellä perinteisen teorian lisäksi mo-
derneja ympäristöjä, joissa neuroverkkoja ja muita menetelmiä käsitellään lasken-
nallisina graafeina, kirjan [17] luvun 6.5 tapaan.

Työn menetelmällä on useita rajoituksia jatkotutkimuksen suhteen. Koska verk-
ko tuottaa kiinteän määrän tuloksia, jotka ovat luokkien entropiat, niin uusien luok-
kien lisääminen vaatii mallin uudelleensovituksen. Myös käytettävien piirteiden
määrän muuttaminen vaatinee verkon uudelleenopetuksen toimiakseen oikein. Vaih-
toehtoisesti luokittelija voisi koostua useasta autoencoder-verkosta [8], missä jokai-
selle luokalle on opetettu autoencoder-verkko. Kyseinen verkko koostuu kahdes-
ta komponentista, joista ensimmäinen opetetaan tiivistämään syöte muutamaan ar-
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voon ja toinen opetetaan rakentamaan syöte käyttäen tiivistettyjä arvoja. Kun ver-
kolle annetaan syötteenä irrotetut piirteet, sen tulostus on joukko piirteitä. Jos luo-
kittelija koostuu joukosta verkkoja, luokittelu tapahtuu verkkojen uudelleenraken-
nustarkkuuden mukaan. Ideana on, että malli opetetaan tietyn lajin piirteillä, niin
kyseisen mallin tuottama tuloste poikkeaa vähiten luokittelemattomasta syötteestä.
Tässä arkkitehtuurissa on helppo lisätä uusi luokka. Toinen mahdollinen arkkiteh-
tuuri käyttää konvoluutioon perustuvaa neuroverkkoa [3], missä signaalin taajuuss-
pektriä käsitellään kuvana ja luokittelijana voidaan käyttää tutkittuja kuvien luokit-
teluun kehitettyjä malleja. Kuitenkaan työn tuloksien vertailu Colonnan julkaisun
tuloksien kanssa ei ole sopivaa, johtuen käytetyn aineiston eroista sekä ongelmana-
settelun eroista.

Piirteiden valinta vaikuttaa merkittävästi luokittelijan tarkkuuteen. Wei ja muut
[52] esittelevät luokittelujärjestelmän, jossa sovelletaan harvan approksimaation
(SAC, engl. Sparse Approximation based Classification) menetelmää äänisignaalin luo-
kitteluun. Heidän tuloksien mukaan esitelty menetelmä toimisi lähimmän naapu-
rin menetelmää paremmin, mikä tarjoaa hyvän asetelman jatkotutkimukselle. Tässä
työssä käytetty lähimmän naapurin menetelmä oli yksinkertaisin variantti, jossa ei
käytetty havaintojen etäisyyteen perustuvaa painotusta. Täten on mahdollista, että
menetelmien välinen ero voi supistua.

Tähän mennessä mainituilla menetelmillä luokitellaan määrätyn mittaisia ääni-
näytteitä, joista irrotetaan piirteet käyttäen kiinteitä asetuksia. Sen lisäksi työn me-
netelmässä syötteiden määrä on tarkkaan rajattu ja niiden muuttaminen vaatii neu-
roverkon uudelleenopetusta. Jos halutaan huomioida temporaaliset piirteet, tai luo-
kituksen tarkkuus on riippuvainen kahdesta äänitavusta, voidaan joko kerätä kaik-
ki piirteet usean tavun ajalta yhdeksi syötteeksi [1, ss. 304 – 305], tai käyttää tilallista
neuroverkkoa. Tilallisessa neuroverkossa huomioidaan verkon edeltävien luokituk-
sien tulokset tai syötteet. Esimerkiksi takaisinkytkentä tai rekursiivinen neuroverk-
koa edustaa tätä luokkaa [1, s. 305]. Lintujen laulu voidaan jakaa tavuihin, jotka
koostuvat elementeistä [11, ss. 21 – 22], missä luokittelu tehdään tavujen pohjalta.
Jos halutaan luokitella linnut kokonaisen laulun mukaan, niin inspiraatiota voidaan
hakea luonnollisten kielten prosessoinnin tutkimusalalla tehtävästä tutkimuksesta.
LTSM-verkot (engl. long short-term memory) [15] ja muunnokset voivat toimia hyvä-
nä lähtökohtana jatkotutkimukselle, etenkin jos luokitusta ei suoriteta äänen mit-
tauslaitteessa tai verkossa, vaan jälkianalyysinä.
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6 Yhteenveto ja johtopäätökset

Työn tavoitteena oli tutustua automaattisiin luokittelumenetelmiin, koneoppimi-
seen, syventyä neuroverkkoihin perustuviin menetelmiin ja äänisignaalin kuvaa-
vien piirteiden irrotukseen liittyviin menetelmiin. Näitä hyödyntäen työn empiiri-
sessä osassa toteutettiin äänisignaalista irrotettujen MFCC-piirteiden kanssa toimi-
va neuroverkko luokittelija ja sen toimintaa verrattiin yksinkertaiseen, mutta tehok-
kaaseen lähimmän naapurin luokittelijaan.

Teoriaosuuden ensimmäisessä osassa käytiin koneoppimista yleisesti läpi luo-
kitteluongelman kontekstissa, esiteltiin vertailun kohteena oleva lähimmän naapu-
rin menetelmä, esiteltiin aineiston käsittelyn sekä luokittelijan hyvyyden arviointiin
käytettäviä menetelmiä ja lopuksi käytiin läpi jatkuvan äänisignaalin käyttämisen
askeleet luokittelujärjestelmissä sekä käytiin läpi yleisesti käytetyn piirteiden irro-
tusmenetelmän teoriaa. Aineiston käsittely ja valmistelu on tärkeä osa työn kaltaista
projektia, yhdessä sopivien piirteiden valinnan kanssa. Teoriaosuudessa keskityttiin
pääasiassa neuroverkkojen käsittelyyn. Siinä esiteltiin sen idea, elementit (neuronit
ja kerrokset), aiheeseen soveltuvat virhe- ja aktivointifunktiot sekä neuroverkkojen
opettaminen ja siihen liittyvät haasteet. Koska neuroverkko ja koneoppimiseen pe-
rustuvat luokittelijat sovitetaan harjoitusaineistolla, on sen aineiston laatu merkittä-
vässä osassa. Vaihtoehtoisesti voidaan kehittää luokituksen toteuttava funktio käsin
mutta se on haastavaa. Työssä päätettiin käyttää ohjattua oppimista, sillä se tuntui
luontevalta menetelmältä ja työtä tukevaa materiaalia on runsaasti saatavilla. Em-
piirinen osa koostui testausympäristön, asetelman ja aineiston esittelystä sekä tes-
tien tuloksien esittelystä. Testien tarkoituksena oli tutkia kuinka voidaan saada ai-
kaa minimaallinen neuroverkkoluokittelija, joka toimii paremmin kuin verrokkina
käytetty lähimmän naapurin menetelmään perustuva luokittelija.

Ensisijainen tutkimuskysymys ja tavoite oli toteuttaa yksinkertainen luokittelu-
järjestelmä. Työn tuloksena saatiin ristiinvalidointien keskiarvoksi 1NN-luokittelijalle
98.85% ja ANN-luokittelijalle 99.04%. Tuloksien mukaan neuroverkkoihin perustu-
va luokittelija toimii käytetylle aineistolle paremmin kuin ideaalinen kNN, jolla on
käytettävissä koko aineisto. Käytännössä lähimmän naapurin menetelmän tarkkuus
laskisi, joka voidaan päätellä luvun 4.4.1 tuloksien pohjalta. Samaa aineistoa ei ole
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tietääkseni käytetty muissa tutkimuksissa, joten vertailua aikaisempiin tuloksiin ei
voitu suorittaa. Luvun 4.4.1 yhteydessä havaittiin, että molemmat työssä käytetyt
menetelmät toimivat paremmin kuin yleisesti käytetyt menetelmät. Työssä ei tes-
tattu luokittelijan tarkkuuden parantumisen vaikutusta turhien langattoman ver-
kon lähetyksien aiheuttamaan virrankulutukseen [3], tai voidaanko äänitapahtu-
man kiinnostavat piirteet korvata jollain neuroverkosta saadusta informaatiolla, ku-
ten autoencoder-verkon enkoodaavan parin tulosteella.

Jatkotutkimuksen aiheita ja menetelmän puutteita käytiin läpi luvussa 5.2. Jos
halutaan pitää verkkoarkkitehtuuri samana, niin käytetty virhefunktio näyttää otol-
lisimmalta jatkotutkimusaiheelta. Työssä käytettiin perinteistä ristientropiaa, joten
tulevissa tutkimuksissa voitaisiin käsitellä miten softmax-funktion variantit vaikut-
tavat mallin toimintaan. Suurimmat työn toteutuksen ongelmat liittyvät luokitte-
luun temporaalisessa ulottuvuudessa, jossa yhteen irrotettavaan piirteeseen ei saa-
da kerättyä kaikkia informaatiota. Eräs esimerkki on lintujen laulu. Jatkotutkimuk-
sen aiheiksi esiteltiin luonnollisten kielien prosessoinnissa yleisesti käytettyjä me-
netelmiä, jotka ottavat syötteenään jatkuvaa informaatiovirtaa. Tämä voi mahdol-
listaa pituudeltaan muuttuvien äänitteiden luokittelun. Sen lisäksi väitöskirjan [35]
tulokset, jonka mukaan neuroverkot toimivat paremmin, kun piirteiden irrotuksen
aikana jätetään kosinimuunnos suorittamatta. Argumenttina on, että malli luo ope-
tuksen aikana soveltuvan esityksen näille piirteille, mikä on aikaisemmin tehty kosi-
nimuunnoksella. Kenties opetuksen aikana löydetään parempi keino muunnoksen
suorittamiseen. Toinen mielenkiintoiselta vaikuttava kohde on itsenormalisoituvat
neuroverkot (SNN, engl. self-normalizing neural networks) [27], jotka eivät kärsi gra-
dientin arvojen kasvuun tai katoamiseen liittyvistä ongelmista. Tämä mahdollistaa
laajemman ja syvemmän verkon käyttämisen, mikä on johtanut menestykselliseen
suoritukseen muita perinteisempiä menetelmiä vastaan. Neuroverkoilla voidaan to-
teuttaa äänisignaalin luokittelija ja aiheeseen liittyvä tutkimus etenee nopeaa tahtia,
joten aiheesta tulevaisuudessa tehtävät työt todennäköisesti yltävät vielä parempiin
tuloksiin.
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A Lähimmän naapurin menetelmän virhefunktioiden

toteutukset

def g e t _ e u c l i d i a n _ d i s t ( s e l f , x , y ) :
w = torch . pow( x−y , 2 )
w = torch . sum(w, 1 )
w = torch . s q r t (w)
return w

def g e t _ c o s i n e _ s i m i l a r i t y ( s e l f , x , y ) :
a = torch . sum( torch . mul ( x , y ) , 1 )
b = torch . s q r t ( torch . sum( torch .pow( x , 2 ) , 1 ) ) ∗\
torch . s q r t ( torch . sum( torch . pow( y , 2 ) ) )
return a / b



B kNN-luokittelijan toteutus pytorch:lla

c l a s s Frogs_kNN :
"""
k N e a r e s t Ne igh tbour c l a s s i f i e r f o r Frogs d a t a s e t .
Usage : I n i t i a l i z e t h i s c l a s s f i r s t t o s e t v a l u e f o r k .
C a l l f i t t o c l a s s i f y .
"""

def _ _ i n i t _ _ ( s e l f , k_neares t = 1 ) :
s e l f . k = k_neares t

def g e t _ e u c l i d i a n _ d i s t ( s e l f , x , y ) :
# Using numpy b r o a d c a s t i n g

w = torch .pow( x−y , 2 )
w = torch . sum(w, 1 )
w = torch . s q r t (w)
return w

def f i t ( s e l f , X , y ) :
"""
X i s d a t a s e t wi th n e i g h t b o u r s , Y i s d a t a p o i n t
e . g . s i n g l e measurement t o c l a s s i f y
Returns p r e d i c t e d l a b e l from d a t a s e t .
"""

# s e l e c t a l l f e a t u r e s from t r a i n i n g Frogs d a t a s e t
x , _ = X [ : ]
d i s t a n c e s = s e l f . g e t _ e u c l i d i a n _ d i s t ( x , y )

# t o p k r e t u r n s a t e n s o r with k− f i r s t v a l u e s from o t h e r t e n s o r .
# l a r g e s t = F a l s e t o r e t u r n k−s m a l l e s t

_ , k _ n e a r e s t _ d i s t a n c e s _ i d x = torch . topk ( dis tances , \



s e l f . k , l a r g e s t =Fa l se )

# R e t r i e v e v a l u e s with python s l i c i n g , l e n g t h o f k
# . i t em ( ) on ly works f o r s i n g l e v a l u e s not l i s t s o r a r r a y s

k _ n e a r e s t _ d i s t a n c e s _ i d x = k _ n e a r e s t _ d i s t a n c e s _ i d x [ : ]
_ , l a b e l s = X[ k _ n e a r e s t _ d i s t a n c e s _ i d x ]

i f i s i n s t a n c e ( l a b e l s , np . ndarray ) :
# f o r numpy a r r a y s , we need most common
l a b e l s = l a b e l s . astype ( i n t )
l a b e l s , counts = np . unique ( l a b e l s , \

return_counts=True )
return l a b e l s [ np . argmax ( counts ) ]

# i s s i n g l e l a b e l , j u s t r e t u r n as i s
return l a b e l s



C NLLR-virhefunktion toteutus

def NLLRLoss ( p r e d i c t e d _ c l a s s e s , c o r r e c t _ c l a s s , reduct ion= ’mean ’ ) :
"""
C a l c u l a t e s NLLRLoss d e s c r i b e d in p a p e r :

h t t p s : / / a r x i v . org / p d f / 1 8 0 4 . 1 0 6 9 0 . p d f

L ( x , y _ i ) = −[ l o g ( x [ y _ i ] − l o g ( ( sum ( x ) − x [ y _ i ] ) ) ]

I n p u t s s h o u l d be raw o u t p u t s o f n e t .
S i n c e t h i s n e t used c r o s s−e n t r o p y l o s s ,
t h i s f u n c t i o n w i l l a p p l y s o f t m a x as w e l l
t o p l a y w e l l wi th c u r r e n t model .
i n p u t s : ( p r e d i c t i o n : Tensor , c o r r e c t C l a s s I n d e x : number ) −>
ou tp ut : l o s s : Tensor a f t e r r e d u c t i o n o p e r a t i o n ,
a s backward ( ) e x p e c t s a s c a l a r v a l u e
"""
reduction_ops = {

’mean ’ : torch . mean ,
’sum ’ : torch . sum

}
#Use o f r e g u l a r s o f t m a x was u n s t a b l e ,
# which q u i c k l y l e d t o nan−l o s s e s , p rob s i n c e denomina to r t e n d s t o 0 .
# Th i s mess g i v e s r e s u l t s c o m p a r a b l e t o common c r o s s e n t r o p y−l o s s
# i m p o r t e d from p y t o r c h module .

probs_c lass = nn . f u n c t i o n a l . log_softmax ( p r e d i c t e d _ c l a s s e s )

cor r ec t_pro bs = torch . gather ( probs_c lass , 1 , \
c o r r e c t _ c l a s s . view ( −1 , 1 ) ) . squeeze ( )

# I m p l e m e n t a t i o n o f a b o v e scheme . .



# Detach d i s c o n n e c t s t h i s t e n s o r from a c c u m u l a t i n g g r a d i e n t s .
# Reason : we m a n i p u l a t e v a l u e s
# and don ’ t want them t o a f f e c t g r a d i e n t s .

sum_incorrect_probs = probs_c lass . c lone ( ) . detach ( )
j = torch . arange ( sum_incorrect_probs . s i z e ( 0 ) ) . long ( )
sum_incorrect_probs [ j , c o r r e c t _ c l a s s ] = 0

sum_incorrect_probs = torch . exp ( sum_incorrect_probs )

sum_incorrect_probs = torch . sum( sum_incorrect_probs , 1 )

sum_incorrect_probs = torch . log ( sum_incorrect_probs )

# C a l c u l a t e n e g a t i v e l o g l o s s .
l o s s = torch . neg ( co rrec t_p robs − sum_incorrect_probs )
return reduction_ops [ reduct ion ] ( l o s s )
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