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Tekoäly on kehittynyt viime vuosina huimaa tahtia ja sitä on alettu soveltaa 
uusien haasteiden ratkaisemiseksi. Yksi tällainen haaste on pitkään ollut useiden 
radiosignaalien luokittelu toisistaan riittävällä tarkkuudella. Tehokkaalla 
radiosignaalien luokittelulla pysyttäisiin valvomaan alati kasvavaa 
radioliikennettä sekä saamaan suurempi hyöty irti rajallisesta 
radiotaajuusspektristä. Aikaisemmat tutkimukset ovat luokitelleet 
radiosignaaleita käyttämällä keinotekoisesti luotua aineistoa, joka ei täysin 
vastaa oikean maailman haasteita ja ongelmia. Tämän tutkimuksen tarkoitus on 
kerätä oikeista signaaleista koostuva aineisto sekä rakentaa toimiva signaaleiden 
luokittelija syväoppimista (Deep Learning, DL) sekä hybridikuvia 
hyödyntämällä. Lisäksi tutkimuksessa tutkitaan tavallisen ohjelmistokehityksen 
sekä tekoälyn kehityksen eroavaisuuksia. Tutkimus tehtiin Jyväskylässä 
toimipistettään pitävälle yritys X:lle, jotka tarjosivat keinot signaalien 
tallentamiseen sekä resurssit mallien kouluttamiseen ja signaalien käsittelyyn. 
Tutkimustuloksista kävi ilmi, että radiosignaaleita on mahdollista luokitella 
hyvinkin tarkasti neuroverkkojen ja hybridikuvien avulla. Tutkimuksesta selvisi 
myös uusia haasteita, joita ei ollut otettu aikaisemmissa tutkimuksissa huomioon. 
Lisäksi selvisi, että ohjelmistokehitys ja tekoälyn kehitys eroavat toisistaan 
huomattavasti, jotka saattavat vaikuttaa suuresti AI projektien onnistumiseen. 
Toimiva ja skaalautuva malli tarvitsee itselleen paljon tukijärjestelmiä ja ohjelmia, 
jotta lopputuloksesta tulee helpommin ylläpidettävä ja käytettävä kokonaisuus. 
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Artificial intelligence has developed at a rapid pace in recent years and has 
begun to be applied to meet new challenges. One such challenge has long been 
the classification of several radio signals with sufficient accuracy. Efficient 
classification of radio signals would make tracking and controlling of the ever-
increasing radio traffic and make greater use of the limited radio frequency 
spectrum. Previous studies have classified radio signals using artificially 
generated data that does not fully meet the challenges and problems of the real 
world. The purpose of this study is to collect data consisting of real signals and 
to build a working signal classifier using deep learning and hybrid images. In 
addition, the study examines the differences between ordinary software 
development and the development of artificial intelligence. The study was 
carried out for Company X, which has an office in Jyväskylä. The Company X 
provided the means to record signals and resources for model training and 
signal processing. The results of the study showed that it is possible to classify 
radio signals very accurately using neural networks and hybrid images. The 
study also revealed new challenges that had not been addressed in the previous 
studies. In addition, it became clear that software development and the 
development of artificial intelligence differ significantly, and it may be a key 
factor in success of AI projects. A functional and scalable model needs a lot of 
support systems and programs to make the solution easier to maintain and use. 
 
Keywords: Artificial Intelligence, Neural Network, Deep Learning, Radio 
signals, Classification 
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Langattomilla kommunikaatiovälineillä on käytössään rajallinen ja yhä 
ahtaammaksi käyvä taajuusspektri. Tämän rajallisen spektrin epätehokas käyttö 
on ollut yksi tärkeimmistä syistä automaattisen modulaation sekä signaalin 
tunnistuksen kiivaaseen tutkimiseen (Amjad, Rehmani & Mao, 2018). 
Modulaation tunnistus on välttämätön esivaihe signaalien havaitsemisessa ja 
siksi kognitiivisen radion kriittinen osa. Kognitiivinen radio tarkoittaa radiota, 
joka pystyy tunnistamaan signaaleita ja siten muuttamaan omaa toimintaansa 
ympäristön muuttuessa. (O’Shea, Corgan & Clancy, 2016) Modulaation 
tunnistaminen ilman aikaisempaa tietoa signaalista ja kanavasta olisi suureksi 
hyödyksi spektrin anomalioiden, sisällön, luokittelun sekä itse lähettimen 
tunnistamisessa (Davaslioglu & Sagduyu, 2019; Lin, Zhao, Tu, Mao & Dou, 2020; 
Lin, Jia, Wang, Ge & Mao, 2020). Erilaisia lähettimiä on esimerkiksi erilaiset 
radiot, tutkat tai radiopuhelimet ja niistä on olemassa useita satoja eri versiota. 
Signaalista on myös mahdollista tunnistaa suoraan sen lähettäjä, ja tällaista 
kutsutaan nimellä Wireless Interference Indetification (WII). Wireless 
Interference Indentificationilla pystytään käyttötarkoituksesta riippuen 
tunnistamaan ja erottamaan toisistaan eri tutkia (Selim ym., 2017), 
lähetysteknologioita (Zhang ym., 2019) tai miehittämättömiä lentokoneita 
(Zhang ym., 2019). Modulaation ja signaalin tunnistus ovat käytännössä sama 
tehtävä ja ne eroavat vain verkon koulutukseen käytettyjen signaalien ja luokkien 
osalta (Elyousseph & Altamimi, 2021). Tämän tutkimuksen tarkoitus on perehtyä 
tarkemmin signaaleiden lähettäjien tunnistamiseen. Modulaation 
tunnistamiseen ei perehdytä tässä tutkimuksessa. 

Aikaisemmin manuaalista signaalien tunnistamista on tehty pääosin 
kahdella tavalla, yhtenäisyyksien (engl. likelihood) (Xu, Su & Zhou, 2010) tai 
ominaisuuksien (engl. feature) (Grimaldi, Rapuano & De Vito, 2007) pohjalta ja 
niillä on saatu hyviä tuloksia. Niissä on kuitenkin muutamia ongelmia, jonka 
vuoksi ne eivät sovi hyvin oikeisiin radiosignaaleihin. 

Yhtenäisyyksien avulla tehtävä tunnistus vaatii paljon laskentatehoa sekä 
aikaisempaa tietoa käytetystä kanavasta ja signaalin häiriön määrästä. Se ei siten 
sovellu muuttuviin ympäristöihin, sillä todellisuudessa ilmassa kulkevat 
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radioaallot ovat jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä sään, vuodenaikojen ja 
muun liikenteen vuoksi (Patel, Wang & Mao, 2020). Tällaisia yhtenäisyyksiä 
tutkivia metodeja on esimerkiksi Average Likelihood Radio Test (ALRT), 
General Likelihood Radio Test (GLRT) ja Hybrid Likelihood Radio Test (HLRD) 
(Wu, Wang, Zhou & Meng, 2018).  

Ominaisuuksien avulla tehty tunnistaminen taas pohjautuu vuorostaan 
käsin laskettujen ominaisuuksien manuaaliseen vertailuun ja on siten erittäin 
työläs prosessi (Patel, Wang & Mao, 2020). Tällaisia signaalista laskettavia ja 
jalostettavia ominaisuuksia ovat esimerkiksi sen vaihe ja amplitudi, konstellaatio 
diagrammi, spektrogrammit tai kumulantit (Wu, Wang, Zhou & Meng, 2018). 

Viimeisen parin vuoden aikana laskentatehon ja neuroverkkojen huiman 
kehityksen myötä tekoälyä on alettu hyödyntämään modulaation ja signaalin 
tunnistamisessa ilman aikaisempaa tietoa signaalista (Mendis, Wei & 
Madanayake, 2016; Shi ym., 2019). Sen havaittiin nopeasti toimivat 
huomattavasti paremmin ja tarkemmin kuin aikaisempien puhtaasti 
koneoppimiseen (Machine Learning, ML) perustuvien, kuten tukivektorikoneen 
(Support Vector Machine), päätöspuun (Decision tree) tai K-lähimmän naapurin 
menetelmän (K-Nearest) saamiin tuloksiin (Bu, He, Jing & Han, 2020). 
Esimerkiksi neuroverkkojen avulla malli pystyy itse oppimaan signaalin 
ominaisuuksista tärkeät piireet ja erottamaan signaalit sen perusteella. 

1.1 IQ-Data 

Radiosignaalit voidaan esittää IQ-signaalina, jolloin IQ-data koostuu kahdesta 
signaalista I (In-Phase) sekä Q (Quadrature), jotka ovat kvadratuurissa eli 
signaalien vaihe-ero on 90 astetta. I on signaalissa sen reaaliosuus ja Q 
vuorostaan signaalin imaginaariosuus.  Signaalin voi esittää useassa eri 
muodossa, mutta kuitenkin yleisesti signaali esitetään aikaulottuvuudessa sen 
IQ arvoilla, joka on kompleksi 16-bittinen lukupari signaalin I ja Q 
komponenttien amplitudista koordinaatistosta (Elyousseph & Altamimi, 2021). 
In-phase arvo on koordinaatistossa X-akselilla ja quadratune arvo Y-akselilla ja 
niiden pisteiden arvot sijaitsevat aina välillä -1, 1. IQ data mahdollistaa signaalin 
esittämisen 3D muodossa ja on samalla puhtain ja raain muoto signaalin 
tallennukseen. IQ-dataa käytetään paljon signaaleihin liittyvissä laskuissa ja 
tiedonsiirrossa, sillä sitä on helppoa luoda ja analysoida eri ohjelmistoilla. 
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Kuva 1 IQ data visualisoituna, Kuisma (2021) 

Signaaleilla on myös näytetaajuus (engl. sample rate), joka kertoo kuinka monta 
IQ pistettä syntyy yhdessä sekunnissa kyseisellä signaalilla. Näytetaajuus 
vaihtelee suuresti eri signaalien välillä riippuen signaalin käyttämän kanavan 
leveydestä. Esimerkiksi tavallisen FM radiolähetyksen signaalin näytetaajuus on 
32768hz, kun taas huomattavasti pienemmän amatööriradion RTTY signaalin 
näytetaajuus on vain 2000hz. Kolme sekuntia RTTY signaalia on siis 6000 IQ 
pistettä, kun taas FM signaalia syntyy samassa ajassa yli 90000 pistettä. IQ data 
on monimutkainen ja siksi tämän tutkimuksen ulkopuolella, jonka vuoksi sen 
olemukseen ei tässä tutkimuksessa syvemmin pureuduta. 

IQ datana oleva signaali voidaan jalostaa ja muuttaa eri muotoihin, jolloin 
siitä saadaan tuotua esille sen eri ominaisuuksia. Yksi yleinen esitysmuoto 
signaalin muuttaminen vaihe ja amplitudi muotoon ja esittäminen 
koordinaatiston sijaan napakoordinaatistossa. Signaalin jalostaminen tarkoittaa 
siis yksinkertaisesti signaalin data pisteiden eli IQ arvojen muuttamista toiseen 
esitysmuotoon. Sen mahdolliset lopputuotteet voi jakaa kuuluvan joko kahteen 
eri ryhmään, aikaulottuvuuteen tai taajuusulottuvuuteen. Aikaulottuvuudessa 
esitysmuodossa on otettu kulunut aika huomioon, kun taas 
taajuusulottuvuudessa aika on jätetty kokonaan pois. Näin saadaan signaalissa 
esiintyvät taajuudet paremmin esille, mutta menetetään tieto siitä, kuinka 
tiheästi niitä esimerkiksi esiintyy tai kuinka usein taajuus vaihtelee signaalissa. 
Tämän vuoksi käytetty datan esitysmuoto ja jalostukseen käytetyt muuttujat 
vaikuttavat todella paljon mallin lopulliseen tarkkuuteen (Elyousseph & 
Altamimi, 2021). 
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1.2 Aikaisemmat tutkimukset 

Aikaisemmissa tutkimuksissa neuroverkoilla on modulaation ja signaalin 
tunnistamisessa päästy yli 90 % tarkkuuteen käyttämällä julkista RADIOML 
2018.01A aineistoa. Näissä tutkimuksissa käytetyt verkot ovat pohjautuneet joko 
konvoluutioverkkoihin (CNN), jäännösverkkoihin (ResNET) tai toistuviin 
verkkoihin (LSTM). Malleja on lisäksi testattu eri muotoon jalostetulla IQ datalla, 
kuten vaiheella ja amplitudilla, jalostamattomalla IQ datalla, spektrogrammeilla, 
kumulanteilla sekä näiden eri yhdistelmillä. Aikaisemmat tutkimukset osoittavat, 
että datan jalostaminen vaikuttaa suuresti lopullisen mallin tarkkuuteen 
(Elyousseph & Altamimi, 2021). Esimerkiksi Kulin, Kazaz, Moerman & De 
Poorter (2018) tutkimus osoitti, että samalla datalla ja verkon rakenteella voi 
onnistuneesti luokitella sekä modulaation, että signaalin muuttamalla ainoastaan 
datassa esiintyvät luokat. 

Tutkimuksissa on jalostettu IQ dataa moneen eri muotoon. 
Aikaulottuvuudessa jalostetut signaalit voidaan pitää vektorimuodossa tai 
muuttaa ne kuvaksi ja tehdä siten kuvapohjaista luokittelua. Vektorimuotoa on 
käyttänyt tutkimuksissaan esimerkiksi O’Shea, Corgan & Clancy (2016) ja kuvia 
Ozturk, Erden & Guvenc (2020) tutkimuksissa. Taajuusulottuvuuden arvot 
voidaan myös säilyttää vektorina tai jatkojalostaa esimerkiksi spektrogrammiksi 
tai tehospektritiheys kuvaajaksi kuten Basak, Rajendran, Pollin & Scheers (2021) 
ovat tehneet. Vektorimuoto on ollut tutkimuksissa selvästi suositumpi muoto, 
vaikka sillä ei ole ollut huomattavaa vaikutusta lopulliseen tarkkuuteen. 

Nämä tutkimukset kuitenkin osoittavat, että aikaulottuvuus toimii 
paremmin modulaation tunnistuksen kanssa, kun taas taajuusulottuvuus toimii 
paremmin signaalin tunnistuksen kanssa (Kulin, Kazaz, Moerman & De Poorter, 
2018). Tämä eroavaisuus tunnistusten välillä johtuu siitä, että osa signaalin 
ominaisuuksista ”katoaa” kun signaali muutetaan johonkin toiseen muotoon. 
Esimerkiksi modulaation tunnistuksessa signaalin vaihe on yksi tärkeimmistä 
tunnistettavista ominaisuuksista, joka katoaa, kun signaali muutetaan 
taajuusmuotoon (Elyousseph & Altamimi, 2021).  Signaalille ei ole olemassa yhtä 
muotoa, jossa näkyisi signaalin ominaisuuksia aika- sekä taajuusulottuvuudessa. 
Esimerkiksi Ozturk, Erden & Guvenc (2020) tutkimuksessa havaittiin, että 
aikaulottuvuudessa taustalla olevat eri häiriöt ja kohina näkyvät paljon 
helpommin ja vahvemmin. Tämän vuoksi he valitsivat taajuusulottuvuuden 
datan esitysmuodokseen yrittäessään tunnistaa eri dronemalleja niiden 
lähettämien signaalien avulla, sillä siinä muodossa ominaisuudet näkyvät 
selvästi jopa suuren kohinan keskeltä. 

Aikaisemmat tutkimukset ja mallit ovat lähes aina perustuneet yhden 
ominaisuuden syöttämiseen ja ainoastaan Elyousseph & Altamimi (2021) 
tutkimuksessa useampi ominaisuus yhdistettiin yhdeksi kuvaksi. Tässä hybridi 
kuvassa yhdelle RGB värikanavalle tallennetaan jokin signaalin ominaisuus, 
jolloin ongelma muuttuu konenäköpohjaiseksi ja mallille saadaan syötettyä 
taajuus- ja aikaulottuvuus informaatiota samaan aikaan. Yhden ominaisuuden 
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sijasta verkolle saadaan maksimissan syötettyä siten kolme eri ominaisuutta, 
kuten esimerkiksi vaihe, amplitudi ja tehospektritiheys kuvaaja. Tällaisen kuvan, 
jossa yhdistyy kolme eri ominaisuutta, huomattiin pärjäävän paljon paremmin 
kuin yksittäisille ominaisuuksille koulutettujen mallien. Alapuolella olevassa 
kuvassa on havainnollistettu, kuinka hybridikuva muodostuu. 

 

Kuva 2 Hybridikuvan koostumus (Elyousseph & Altamimi, 2021) 

Kaikki nämä aikaisemmat tutkimukset on toteutettu RADIOML 2018.01A 
aineistolla, joka on keinotekoisesti luotu ja ei siten vastaa täysin oikeaa ilmassa 
kulkevaa signaalia ja sen sisältämiä häiriöitä. Tällaisia siirrosta aiheutuvia 
uniikkeja häiriöitä on esimerkiksi keskitaajuuden siirtymä, laadun heittely ja 
monitie-eteneminen (Patel, Wang & Mao, 2020). (Bu, He, Jing & Han, 2020). 
Tämän vuoksi jo pelkästään vastaanotettu IQ data eroaa suuresti 
ideaaliolosuhteissa nauhoitettuihin tai tuotettuihin aineistoihin. Siksi 
keinotekoisesti luodulla datalla koulutettu syväoppimismalli ei pysty 
tunnistamaan oikeita signaaleita (Wu, Wang, Zhou & Meng, 2018). 
Signaaliluokkia on lisäksi aineistossa erittäin vähän, 24 kappaletta ja ne on 
lajiteltu modulaation eikä signaalin mukaan. Oikeista signaaleista koostuvan 
aineiston hankkiminen ja manuaalinen luokitteleminen on haastavaa ja 
pitkäkestoinen prosessi. Lisäksi riittävän tarkkojen välineiden, kuten radion ja 
antennin hankkiminen on kallista. Jotta suurta aineistoa ei tarvittaisi, on IQ datan 
augmentoinnilla noillilla pyritty kasvattamaan pieniä aineistoja ja niillä on saatu 
hankittua pieniä muutaman prosentin parannuksia koulutustuloksiin kuin ilman 
augmentointia suoritetuilla aineistoilla. (Huang ym., 2019).  

1.3 Tutkimuksen tarkoitus 

Tämä tutkimus tehdään toimeksiantona Jyväskylässä toimipistettään pitävälle 
yritys X:lle, joka tarjoaa tarvittavat resurssit mallien kouluttamiseen sekä 
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signaalien nauhoittamiseen ja prosessointiin. Tämän tutkimuksen 
päällimmäinen tarkoitus on vastata kolmeen kysymykseen, jotka ovat:  

1. Voiko oikeita ilmassa kulkevia signaaleja tunnistaa ja luokitella siihen kehitetyn 
neuroverkon avulla?  Tarkoituksena on aikaisempien tutkimuksien avulla 
selvittää millainen mallin arkkitehtuuri sekä millainen datan 
jalostusprosessi tuottaa mallille parhaimman tarkkuuden, kun käytössä 
on oikeat ilmassa kulkevat signaalit. Tarkoituksena on pystyä 
luokittelemaan sekä modulaation, että signaalin mukaan. 
 

2. Kuinka tekoälyn kehittäminen etenee ja eroaa tavallisesta ohjelmistokehityksestä? 
Koska yritys X:llä ei ole aikaisempaa tekoälykehitystä, niin osana 
tutkimusta dokumentoidaan mallin kehitysprosessi, siihen käytetyt 
työkalut sekä vaiheet. Tämän tarkoituksena on saada parempi näkemys ja 
ymmärrys siihen, mitä kaikkea tekoälyn kehitys pitää sisällään ja kuinka 
se eroaa tavallisesta ohjelmistokehityksestä.  
 

3. Kuinka koulutusprosessista saadaan tehtyä skaalattava ja automaattinen? Työn 
tarkoituksena on luoda mahdollisimman automaattinen prosessi, jotta 
syntynyttä mallia pystytään jatkokehittämään tai jopa integroimaan 
muihin yritys X:n palveluihin. Ei siis riitä, että mallista tulee tarpeeksi 
tarkka vaan sen on oltava myös käyttökelpoinen ja yrityksen muuttuviin 
tarpeisiin skaalautuva.  

Koska laajasti käytetty RadioML aineisto on luotu keinotekoisesti ja ei siten 
sovellu oikeita signaaleita luokittelevan mallin koulutusmateriaaliksi (Wu, Wang, 
Zhou & Meng, 2018), niin yhtenä tutkimuksen osana tallennetaan täysin uusi 
aineisto yritys X:n kehittämällä Software Defined Radiolla 3-30mHz 
taajuusalueelta. Tarkasteltavista signaaleista kerätään lyhyitä näytteitä signaalin 
tunnistamista varten. 

Signaalit tullaan luokittelemaan manuaalisesti eri työkaluja ja lähteitä 
käyttäen itse signaalin eikä modulaation mukaan. Signaalit nauhoitetaan 
raakana 16 bittisenä IQ datana erillisiin tiedostoihin, jolloin myös näyte taajuus 
säilyy tiedossa. Tästä uudesta aineisosta otetaan 20 % omaksi testiaineistoksi, 
jonka avulla tarkkuus testataan. Verkon toimivuutta pyritään testaamaan myös 
käytännössä. Tutkimukseen tarvittava tehokas radioantenni sekä 
nauhoitusjärjestelmä tulee yritys X:ltä ja ne on sijoitettu Keski-Suomessa 
Jyväskylän alueelle. Kyseisellä radioantennilla voidaan vastaanottaa signaaleja 
Euroopan ulkopuolelta asti sekä nauhoittaa useampaa signaalia samaan aikaan. 
Tämä tehostaa ja nopeuttaa signaalien nauhoittamista sekä tekee datasta 
monipuolisempaa.  Signaaleissa on mukana luonnollinen ja vaihteleva määrä 
meteliä sekä muita häiriöitä. 
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Tämän kokoisen mallin kouluttaminen järkevässä ajassa ei ole mahdollista 
ilman tehokkaita näytönohjaimia tai prosessoreja. Tämän vuoksi datan 
käsittelyyn ja mallien koulutukseen tarvittava laskentateho tulee myös yritys X:n 
omilta palvelimilta ja kaikki mallit koulutetaan kahdella NVIDIA Tesla A100 
40GB näytönohjaimella. Koska näytönohjaimia on kaksi, on kahden eri verkon 
kouluttaminen samaan aikaan mahdollista ja siten mahdollistaa useamman 
mallin testaamisen. Lisäksi on mahdollista kouluttaa samaa mallia kahdella 
kortilla rinnakkain, jolloin koulutusaika lyhenee. 

Kuva 3 Signaaleiden nauhoittamiseen käytetty antenni. 

1.4 Tutkimuksen rakenne 

Tutkimus koostuu johdannon lisäksi kuudesta muusta luvusta, joista kaksi 
ensimmäistä ovat enemmän teoriapainotteisia, jonka jälkeen loput kappaleet 
avaavat itse toteutunutta tutkimusta sekä sen vaiheita. 

Tutkimuksen toisessa kappaleessa avataan tekoälyn kehittämisprosessia 
sekä siinä piileviä uusia haasteita. Lisäksi kappaleessa avataan aikaisempiin 
tutkimuksiin vedoten, kuinka tekoälykehitys mahdollisesti eroaa tavallisesta 
ohjelmistokehityksestä. 

Kolmannessa kappaleessa perehdytään tarkemmin MLOpsiin (engl. 
Machine Learning Operations), joka on suositun ja laajasti käytetyn DevOpsin 
(engl. Developement & Operations) laajennettu versio koneoppimista ja tekoälyn 
kehittämistä varten. Kappaleessa käydään läpi mitä kaikkea MLOps pitää 
sisällään ja miksi ja kuinka yrityksen MLOps tason luokittelu tapahtuu. 

Neljännessä kappaleessa avataan tarkemmin tutkimukseen käytettyjä 
työkaluja, järjestelmiä sekä ohjelmistoja, joilla avulla toimiva ratkaisu saatiin 
luotua. Kappaleessa käydään läpi, kuinka ja millä eri ohjelmistoilla toimiva 
MLOps ympäristö saatiin toteutettua kohde yritykselle. 
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Viidennessä kappaleessa avataan IQ datan prosessointiin liittyvät 
toimenpiteet, toteutus sekä lopputuotokset. Lisäksi kappaleessa käydään läpi 
syväoppimismallien koulutusprosessi sekä tutkimuksessa käytetyt mallit. 

Kuudennessa kappaleessa käydään läpi tutkimuksen tulokset sekä 
vastataan tutkimuskysymyksiin. Kappale on jaettu kahteen osaan, joista 
molemmille kysymyksille on oma alakappaleensa 

Seitsemännessä ja viimeisessä kappaleessa pohditaan tutkimusta 
kokonaisuutena sekä arvioidaan uusia haasteita ja asioita, joihin tutkimus ei 
pystynyt tarpeeksi hyvin vastaamaan. Lopussa esitellään myös mahdollisia 
jatkotutkimusaiheita, jotka nousivat esille tutkimuksen lopputuloksia 
arvioidessa. 
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Yksi ohjelmistokehityksen mielenkiintoisimmista ja monipuolisista ongelmista 
on erilaisten työläiden prosessien automatisointi sekä helpottaminen, kuten 
erilaisten asioiden luokittelu. Tällainen järjestelmä vaatii kuitenkin tiukan 
sääntökokonaisuuden, jonka kehittäminen voi olla erittäin haastavaa ja työlästä. 
Tekoälyn eli koneoppimisen ja syväoppimisen avulla voidaan tällaisen 
sääntösetin kehittämisen unohtaa, sillä niiden avulla tietokoneen pystyy itse 
löytämään monimutkaisenkin sääntökokoelman monimutkaisestakin datasta. 
(Raschka, Patterson & Nolet, 2020) Koneoppimismallien onnistunut 
kehittäminen vaatii pohjalleen seuraavan neljän alueen olemassaoloa: 

• Dataa on saatavilla suuri määrä  

• Laskentateho riittää käsittelemään kyseistä dataa  

• Käyttövalmis kehitys- ja laskentaympäristö  

• Aiheen uusimpien tutkimuksien hyödyntäminen 
 
Koneoppimismallin kehittäminen jotain arvoa tuottavaksi tuotteeksi tai 
palveluksi ei kuitenkaan ole mikään yksinkertainen prosessi, sillä suurin osa 
kehityksestä on kaikkea muuta kuin itse mallien suunnittelua ja koodaamista. 
Koneoppimismallin kehittäminen irrotetulla aineisto on yllättävän 
yksinkertaista ja nopeaa. Ongelmat ilmenevätkin vasta, kun tuosta kyseisestä 
mallista pitäisi saada integroitavissa oleva systeemi, jota on jatkokehitettävä ja 
operoitava samaan aikaan. Koneoppimista hyödyntävissä projekteissa kertyykin 
todella nopeasti paljon teknistä velkaa (Sculley ym., 2015). Tekninen velka on 
metafora lisäkuluille, jota syntyy, kun liikutaan ohjelmistokehityksessä nopeasti 
eteenpäin. Sen maksaminen hoituu koodin refaktoroinnilla, dokumentaatiolla tai 
asioilla, jotka parantavat koodin käytettyyttä ja jatkokehittämistä ilman uusien 
ominaisuuksien lisäämistä (Fowler, 2018). Tekninen velka on vaarallista, sillä se 
kasvaa helposti huomaamatta projektien edetessä. 

Alla olevassa kuvassa (Sculley ym., 2015) on visualisoitu, kuinka pieni osa 
itse malli on toimivaa tekoälyjärjestelmää. Toimivaan kokonaisuuteen tarvitaan 
paljon muita sitä tukevia prosesseja sekä palveluita, jotta lopullinen tuote on 
valmis tuotantoa varten. Tarpeellisia prosesseja on esimerkiksi datan kerääminen, 

2 TEKOÄLYN KEHITTÄMINEN 
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siitä oikeiden ominaisuuksien poimiminen tai jalostaminen sekä tuotetun datan 
oikeellisuuden validointi. Tätä varten tarvitaan analysointiin sopivat työkalut 
sekä keinot hallita prosesseja sekä niiden resurssien käyttöä, sillä 
laskentaresurssit ovat aina rajalliset. Valmis malli on laitettava pyörimään 
jonnekin, jolloin myös sen vaatimaa infrastruktuuria on pystyttävä hallitsemaan 
sekä muokkaamaan tarvittaessa. Ylläpidettäviä malleja saattaa olla useita, jolloin 
niiden tehokas monitorointi on tarpeellista virheiden välttämiseksi sekä 
saatavuuden takaamiseksi. Lisäksi kaikelle tälle on oltava olemassa jonkinlainen 
konfiguraatio, jolla koko järjestelmää pystytään hallitsemaan. Tällaista on 
esimerkiksi käyttäjien oikeuksien, palvelimien tai muut tietoturvaan liittyvät 
asetukset, jolloin järjestelmästä saadaan turvallisempi ja käytettävämpi. 

Ei siksi olekaan ihme, että suurin osa tuotetuista malleista ei pääse koskaan 
tuotantoon asti tai tuottamaan minkäänlaista arvoa. Itse malli ei pääse 
tuottamaan ikinä minkäänlaista arvoa kenellekään ennen kuin se on saatu 
integroitua onnistuneeksi osaksi jotakin kokonaisuutta tai palvelua. 

 

Kuva 4 Tarvittavaa kokonaisuus (Sculley ym., 2015) 

2.1 AI järjestelmien tekninen velka 

Teknistä velkaa syntyy samoista asioista kuin tavallisesta ohjelmistokehityksestä, 
mutta myös sen lisäksi tekoälylle ominaisista prosesseista ja asioista. Tällaista 
velkaa on vaikea havaita, sillä toisin kuin tavallisessa ohjelmoinnissa, jossa velka 
on koodipohjaista, on tekoäly järjestelmien velka systeemitasossa. Tämä johtuu 
pääosin siitä, että datalla on mallien kehitykseen ja toimivuuteen suuri vaikutus, 
jota ei pystytä pelkän koodin avulla ratkaisemaan. Ylläpidettävän koodin 
kehittämistä saadaan helpotettua kehittämällä modulaarisia ja abstraktoituja 
palveluja, jolloin pienien ja eristettyjen muutosten tekeminen on mahdollista. 
Tätä ei kuitenkaan voida tekoälyjärjestelmässä täysin toteuttaa, sillä todellinen 
maailma ei sovi abstraktoitu ja juuri tätä ongelmaa koneoppimisella pyritään 
ratkaisemaan. Sculleyn (2015) tutkimuksen mukaan tarkkojen rajauksien puutos 
aiheuttaa esimerkiksi teknistä velkaa seuraavilla tavoilla. 

 

• Sotkeutuminen: Koneoppimisen mallit ottavat sisäänsä useita eri 
ominaisuuksia ja tekevät niistä johtopäätöksen. Jos jotakin 
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ominaisuutta muutetaan, lisätään uusia tai poistetaan vanhoja niin 
kaikkien muiden painokertoimet muuttuvat. Yksikään mallille 
syötettävä ominaisuus ei ole irrallinen muista vaan yhden 
muuttaminen muuttaa niitä kaikkia. Tämä Changing Anything 
Changes Everything (CACE) vaikuttaa myös mallien 
hyperparametreihin tapahtuviin muutoksiin. 

 

• Korjausvesiputoukset: Kun malleja alkaa olemaan useita erilaisia, 
aletaan niitä helposti liittämään toisiinsa, jolloin mallin A ulostulo on 
mallin B sisääntulo tai osa sitä. Tämä johtaa siihen, että yhden mallin 
muuttaminen muuttaa kaikkia ja mallit olisi testattava ja 
koulutettava uudelleen. Tämä voi johtaa siihen, että mallia ei ole 
järkevää päivittää tarkemmaksi tai paremmaksi, sillä se rikkoisi 
muut siitä riippuvat mallit. 

 

• Julistamattomat kuluttajat: Usein mallien tekemät päätökset ovat 
jossain helposti saatavilla olevassa paikassa kuten lokitiedostoissa, 
josta muut systeemit lukevat niitä. Ilman selviä rajauksia jotkin 
systeemit, jota ei ole otettu huomioon saattavat myös käyttää näitä 
tuloksia omina sisääntuloinaan. Tällöin mallin päivittäminen 
muuttaa muita järjestelmiä ja mahdollisesti niiden toimintaa ilman, 
että sitä saadaan otettua huomioon.  

 
Tavallisessa ohjelmistokehityksessä riippuvuus toisista koodeista on yksi suuri 
teknisen velan luoja. Tekoälyjärjestelmässä puolestaan datan riippuvuudesta 
saattaa syntyä samanlaista velkaa. Sitä ei kuitenkaan pystytä havaitsemaan yhtä 
helposti kuin tavallisessa ohjelmistokehityksessä, jossa staattiset analyysit ja 
kääntäjät tekevät suurimman työn automaattisesti. Datalle tällaisia työkaluja ei 
kuitenkaan ole, jolloin on helppoa luoda vahingossa dataa, joka on riippuvainen 
jostain toisesta datasta. Tämä ketju saattaa jatkua pitkäänkin, jolloin niiden 
selvittäminen on vaikeaa. Sculley (2015) avaa datasta koituvia ongelmia 
seuraavalla tavalla. 

 

• Epävakaa datariippuvuus: Kun mallien kehittämisessä halutaan 
edetä nopeasti, on yleensä järkevää ottaa signaaleja tai 
ominaisuuksia, jotka on tuottanut joku toinen järjestelmä. Jotkut 
näistä muiden järjestelmien tuottamista ominaisuuksista ovat 
epävakaita eli ne saattavat muuttua ajan kanssa. Tämä on vaarallista, 
sillä yllättävät muutokset vaikuttavat mallin ennustuksiin ja voivat 
siten yllättäen aiheuttaa vahinkoa. 

 

• Alihyödynnetyt datariippuvuudet: Niin kuin tavallisessa 
ohjelmoinnissa, myös dataan voi päätyä turhia ja tarpeettomia 
ominaisuuksia. Näillä ominaisuuksilla ei ole mallin tarkkuuden 
kannalta minkäänlaista vaikutusta ja ne voitaisiin poistaa ilman 
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minkäänlaisia seuraamuksia. Nämä ominaisuudet voivat kuitenkin 
muuttuessaan aiheuttaa mallille suuria ongelmia ja niille on 
olemassa neljä pääsyytä, jonka kautta ne päätyvät lopulliseen malliin. 

 
o Vanhat ominaisuudet: Kehityksen alussa lisätyt 

ominaisuudet ovat ajan kanssa muuttuneet turhiksi muiden 
ominaisuuksien myötä. 
 

o Ryhmitetyt ominaisuudet: Ryhmä ominaisuuksia lisätään 
malliin kerralla, eikä tarkastella ovatko kaikki yhtä tärkeitä tai 
jopa turhia. Tämä tehdään helposti ajan säästämiseksi. 
 

o ∈-Ominaisuudet: Kehittäjät tai tutkijat saattavat haluta 
tarkentaa malliaan lisäämällä lisää uusia ominaisuuksia, 
vaikka saatu hyöty on pieni työmäärään nähden. Samalla 
mallin monimutkaisuus kasvaa. 
 

o Korreloivat ominaisuudet: Usein kaksi ominaisuutta ovat 
vahvasti korreloivia, mutta toinen on enemmän kausaalinen. 
Jos tätä ei huomata, voidaan vahingossa keskittyä ei 
kausaaliseen ominaisuuteen. 

 
Kun kehitetään kokonaista tekoälyjärjestelmää, on tärkeää miettiä kokonaisuutta 
ja sen toteutusta. Systeemitasolla on muutamia suuria teknisenvelan aiheuttajia, 
jotka on syytä ottaa huomioon heti alusta alkaen. Koko systeemin kehittämisestä 
syntyvää teknistä velkaa pystytään pienentämään Sculleyn (2015) mukaan 
käyttämällä seuraavia antisuunnittelumalleja (engl. anti-pattern). 

 

• Liimakoodi: Todella paljon koneoppimisen koodia kirjoitetaan 
valmiina paketteina tai kokonaisuuksina, jotka löytyvät avoimena 
lähdekoodina tai yrityksen omilta palvelimilta. Tällaisista 
yleiskäyttöisten pakettien käyttäminen johtaa usein liimakoodin 
kirjoittamiseen, jolla useat yleiskäyttöiset asiat saadaan toimimaan 
yhdessä. Projektin edetessä tämän koodin määrä saattaa kasvaa 
suureksi, jolloin muutosten tekeminen on vaikeaa. 

 

• Putkiviidakot: Datan keräämiseen ja prosessointiin käytetyt 
dataputket voivat helposti kasvaa ja sotkeutua, kun uusia 
ominaisuuksia lisätään malliin. Tällaisten viidakkojen selvittäminen 
on työlästä ja tekee järjestelmästä virhealttiin. Tätä pystytään 
välttämään huolellisella suunnittelulla sekä tutkijoiden ja kehittäjien 
yhteistyöllä. 

 

• Kuolleet tutkimukset: Suuri syy liimakoodin ja dataputkien 
viidakoitumiselle on tutkimusluontoisten koodien lisääminen osaksi 
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tuotantoversiota. Tällaisen tutkimisen kulut ovat pienet, mutta ajan 
saatossa kanssa ne kasvavat ja kokonaisuuden hallitseminen ja 
selvittäminen muuttuvat työlääksi. Tämän vuoksi turhien asioiden 
lisäämistä tulisi välttää ja turhat osiot olisi syytä poistaa tietyin 
väliajoin. 

 
Lisäksi velkaa syntyy muista sivuprosesseista, jotka eivät liity suoraan itse 
kehitystyöhön vaan liittyvät enemmän itse yritykseen ja sen prosesseihin. Nämä 
on syytä ottaa huomioon, sillä niiden ratkaiseminen ei onnistu pelkältä tiimiltä, 
vaan yrityksen on otettava joitain asioita huomioon. 

 

• Datan testausvelka: Koska data on tärkeässä roolissa toimivassa 
järjestelmässä, tulisi koodin lisäksi datalle oltava omia testejään, jotta 
suuria muutoksia ei pääse tapahtumaan huomaamatta.  
 

• Uudelleen toistettavuus: Tutkimusten tulisi olla toistettavia, jotta 
saadut tulokset pystytään tarvittaessa vahvistamaan. Tämän 
toteuttaminen vaatii ylimääräistä työtä, mutta helpottaa mallin 
kehittämistä pitkällä aikavälillä. 
 

• Prosessienhallinnan velka: Yksittäisen mallin hallitseminen ja 
ylläpito on kohtalaisen yksinkertaista, mutta tuotannossa voi olla 
samaan aikaan useita kymmeniä tai satoja. Näiden kaikkien 
hoitaminen manuaalisesti on mahdotonta, joten prosesseista olisi 
tehtävä mahdollisimman automaattisia taakan keventämiseksi. 
 

• Kulttuurinen velka: Koneoppimisen mallien kehittäminen on 
pohjaltaan tutkimusluontoista, kun taas toimiva tuote on lähempänä 
tavallista ohjelmointia. On tärkeää, että tiimi keskittyy ja käyttää 
resursseja myös tutkimukseen, jonka tarkoitus ei ole mallin 
tarkkuuden parantaminen. Tällaista on esimerkiksi turhien 
ominaisuuksien poistaminen, varmuuden lisääminen sekä 
monimutkaisuuden pienentäminen.  

2.2 AI järjestelmän kehittämisen eroavaisuudet 

Tekoälyjärjestelmä on kuitenkin pohjimmiltaan tavallinen ohjelmistosysteemi, 
joten sen kehittämiseen pystyy käyttämään tuttuja työkaluja sekä rooleja. 
Tekoälyjärjestelmä kuitenkin eroaa tavallisesta ohjelmistokehityksestä 
seuraavilla tavoilla (Karamitsos, Albarhami & Apostolopoulos, 2020). 

• Tiimin koostumus: Projektin tiimissä on yleensä Data Scientist tai tutkija, 
joka keskittyy datan analysointiin, mallin suunnitteluun ja tutkimiseen. 
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Heidän osaamisensa toimivan järjestelmän ja siten myytävän 
kehittämisestä saattaa olla rajallinen. 

 

• Kehittäminen: Koneoppimallien kehittäminen on tutkimusluontoista. 
Kehitysprosessissa joudutaan tutkimaan useita eri ominaisuuksia, malleja, 
parametreja ja algoritmeja, jotta saadaan selville, mikä toimii parhaiten. 
Vielä mieluiten mahdollisimman nopeasti. Ongelmaksi muodostuu 
kaiken tuloksien tallentaminen järkevästi, jotta nähdään mikä toimii ja 
mikä ei. Kaikkien testien tulisi olla uudelleen toteutettavissa ja koodin 
mahdollisimman paljon uudelleen käytettävää. 

 

• Testaus: Tekoäly systeemin testaaminen sisältää yksinkertaisesti 
enemmän testattavaa. Tavallinen testaus koostuu yleensä yksikkö- ja 
integraatiotesteistä. Tekoäly systeemissä on testattava myös itse data, 
mallin laatu sekä mallin tulokset. 

 

• Julkaisu: Tekoäly mallin julkaisuun ei riitä vain kehitetyn mallin julkaisu 
ja rajapinnan jakaminen. Tekoäly systeemiin saattaa kuulua 
automaattinen prosessiputki, joka datan lisääntyessä kouluttaa mallin 
uudelleen ja julkaisee sen ilman saavutettavuuden kärsimistä. Lisäksi data 
voidaan joutua muuttamaan verkolle sopivaan muotoon ennen kuin sen 
voi sille syöttää. Myös itse verkon arkkitehtuuria voi joutua muuttamaan 
datan tai tarpeen muuttuessa. 

 

• Tuotanto: Tuotettujen mallien suorituskyky voi vaihdella huomattavasti 
alla olevan raudan ja ei-optimaalisen koodin lisäksi myös datan tai 
tilanteen muuttuessa. Esimerkiksi verkkokaupoissa vuodenajat ja 
sesongit vaikuttavat suuresti tuotteisiin, jolloin kesällä koulutettu malli ei 
sovellu yhtä hyvin talvisesonkiin. ML järjestelmää täytyy siis päivittää ja 
valvoa aktiivisemmin kuin tavallista järjestelmää, jotta tallaisiin 
poikkeuksiin pystytään puuttumaan tarpeeksi ajoissa ja mallin tarkkuus 
pysyy vakaana. Esimerkiksi talvi ja kesä voivat tuottaa signaaleihin 
erilaisia piirteitä, jota ei ole pystytty tutkimuksen alussa ottamaan 
huomioon.  
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Jatkuvan ohjelmistokehityksen periaatteet kuten DevOps (Development & 
Operations) ovat nousseet nopeasti ohjelmistotalojen suosioon. DevOps 
mahdollistaa uusien ominaisuuksien julkaisun heti niiden valmistuttua, jolloin 
järjestelmät päivittyvät nopeasti muuttuviin tarpeisiin. (Mäkinen, Skogström, 
Laaksonen & Mikkonen, 2021) DevOpsin onkin havaittu nostavan IT projektien 
onnistumista (Lassenius, Dingsøyr & Paasivaara, 2015) tarjoamalla nopeampaa 
palautetta, automaatiota sekä jatkuvaa monitorointia kehitysprosessiin. Tämän 
saman kehitysmallin periaatteet on haluttu ottaa käyttöön myös ML projekteissa, 
joka on johtanut MLOpsin syntymiseen. MLOps on idealtaan sama kuin DevOps, 
mutta se sisältää paljon uusia ML kehitykseen liittyviä uniikkeja prosesseja, jota 
DevOps ei käsittele lainkaan. (Mäkinen, Skogström, Laaksonen & Mikkonen, 
2021) 

MLOps perusideana on kaikkien kehitysvaiheiden automatisointi sekä 
monitorointi kuten integroinnin, testauksen, julkaisun sekä resurssien hallinta 
kaikkien eri vaiheiden välillä. Tähän tarkoitukseen on olemassa useita tuotteita 
kaikilta suurilta pilvipalvelun tarjoajilta, kuten Microsoft Azuren Sagemaker, 
Google Cloud AI Platform ja Amazon Web Servicesin AI Engine. Nämä ratkaisut 
eivät kuitenkaan sovellu kaikille yrityksille, joille tietoturva ja mahdolliset 
regulaatiot ovat keskeisessä osassa. Yritys X on yksi tällainen yritys, jonka vuoksi 
ratkaisun oli oltava avointa lähdekoodia sekä pyörittävä yrityksen omilla 
palvelimilla. Kappaleessa ”Käytetyt työkalut ja alustat” avataan tämän 
ongelman ratkaisua yksityiskohtaisemmin. 

MLOps koostuu kolmesta osasta eli ideasta. DevOpsista tutuista jatkuvasta 
integroinnista (Continuous Integration, CI) ja jatkuvasta toimituksesta 
(Continuous Delivery, CD) sekä tekoälyä varten uudesta jatkuvasta 
kouluttamisesta (Continuous Training, CT) osasta. Lisäksi alkuperäiset CI/CD 
vaiheet pitävät sisällään enemmän asioita kuin tavallisessa DevOps mallissa. 

 

• Continuous Integration: Ei ole enää vain koodin ja komponenttien 
testaamista, vaan myös datan ja mallien jatkuvaa testausta. 

 

3 MLOPS – KUN DEVOPS EI RIITÄ 
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• Continuous Delivery: ei ole enää yksittäisen palvelun julkaisua vaan 
kokonaisen systeemin, joka pystyy tuottamaan ja kouluttamaan uuden 
palvelun tai mallin. 

 

• Continuous Training: On ML systeemeille uniikki, jonka tarkoituksena on 
mallien uudelleen kouluttaminen ja julkaisu. 

 

 

Kuva 5 MLOps Lifecycle (Spjuth, Frid & Hellander, 2021) 

3.1 Kehittämisen vaiheet 

Uusi projekti alkaa ongelman havaitsemisesta ja onnistumiskriteerien 
määrittelemisestä. Itse mallien kehittämisessä ja tuotantoon viemisessä on 
yhteensä kahdeksan eri vaihetta. Nämä vaiheet voidaan tehdä aluksi 
manuaalisesti, mutta niiden automatisoiminen yhdeksi toimivaksi putkeksi 
kuuluisi olla mukana lopullisessa tuotteessa. Automatisoinnin aste määrittää 
järjestelmän ja prosessien maturiteetin. Nämä kahdeksan kehittämisen vaihetta 
ovat Karamitsos et al. (2020) mukaan: 
 

1. Datan kerääminen: Ongelmaan liittyvää relevanttia dataa koostetaan joko 
yhdestä tai useammasta lähteestä. Datan lähteenä voi esimerkiksi toimia 
yksittäinen tuotantotietokanta tai yrityksen oma datajärvi. 

 
2. Datan analysointi: Dataa tutkitaan eri metodeilla, jotta saadaan selville 

millaisella datalla malli olisi mahdollista kouluttaa. Tästä saadaan 
tuotettua seuraavaa informaatiota: 



22 

 

• Datan luonne, rakenne sekä ominaisuudet, jota malli odottaa saavansa. 
Esimerkiksi havaitaan kaistanleveydestä johtuva suuresti vaihteleva 
näytetaajuus, joka vaikuttaa laskutoimituksiin ja jalostusprosessiin.  

 

• Tarvittava datan valmistelu ja ominaisuuksien tuottamisprosessi, jota 
malli tarvitsee. Esimerkiksi näytteen amplitudin, vaiheen ja Fourier 
muunnoksen laskeminen ja koostaminen yhdeksi hybridikuvaksi. 

 
3. Datan valmistelu: Aikaisemmasta vaiheesta saatua tietoa hyödyntäen 

data siistitään ja jaetaan kolmeen osaan, jotka ovat koulutus, testi ja 
validointi. Data myös prosessoidaan mallin koulutusta varten valmiiseen 
muotoon, jotta prosessointia ei tarvitse tehdä enää mallin 
koulutusvaiheessa. Tämän tutkimuksen tapauksessa syntyy kaksi HDF5 
muodossa olevaa tiedostoa, jossa kaikki näytteet ovat niiden oikeine 
luokkineen. 

 
4. Mallin kouluttaminen: Koulutetaan useita eri malleja, joiden 

suorituskykyä ja tuloksia verrataan. Lisäksi mallien hyperparametreja 
säätelemällä pyritään löytämään parhaiten suoriutuva malli. 
Lopputuloksena syntyy yksi tai useampia malleja. 

 
5. Mallin arviointi ja testaus: Malleja verrataan toisiinsa yhteisen testisetin 

avulla. Lopputuloksena syntyy selvät metriikat, jolla malleja voidaan 
verrata toisiinsa. Metriikoiden on hyvä pysyä samana, jotta tulevia malleja 
voidaan verrata vanhoihin. 

 
6. Mallin validointi: Todetaan mallin olevan tarpeeksi tarkka suoriutumaan 

tehtävästään. Rajana voi olla joku tietty % tai aikaisemman mallin 
ylittäminen. 

 
7. Mallin julkaisu: Validoitu malli julkaistaan johonkin kohdeympäristöön. 

• REST (Representational State Transfer) tai gRPC (Google Remote 
Procedue Call) kutsulla toimiva erillinen mikropalvelu. 

• Suora integrointi tuotteeseen. 

• Yksi osa jotakin suurempaa ennustuskokonaisuutta. 
 

8. Monitorointi: Mallin ennustustuloksia seurataan ja tarvittaessa 
toteutetaan uusi iteraatio, mikäli tulokset alkavat heikkenemään. 
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3.2 MLOps Maturiteetti 

Tekoälyjärjestelmän maturiteetin määrittää sen prosessien automatisoinnin aste. 
Esimerkiksi Google käyttää maturiteetin ja siten automatisoinnin asteen 
mittaamiseen kolme portaista järjestelmää ja Microsoftin vastaavassa versiossa 
on vuorostaan viisi eri tasoa. Tasoilla kolme ja viisi automatisoinnin aste on 
korkein ja siten myös järjestelmän maturiteetti. (Garg, Pundir, Rathee, Gupta, 
Garg & Ahlawat, 2021) Alapuolelle on avattu Googlen käyttämän 
kolmeportaisen järjestelmän tasot ja niiden kehitys. Vaiheiden eri tasot on 
kuvattu graafisesti tutkimuksen liitteissä 1–3. 
 

• Taso 0, liite 1: Kaikki vaiheet ovat täysin manuaalisia. Yleistä yrityksillä, 
jotka aloittavat toteuttamaan ML projektejaan. Toimii riittävän hyvin 
ensimmäisten mallien POC (Proof Of Concept) tai MVP (Mininum Viable 
Product) toteutukseen. Aikaa kuitenkin kuluu paljon hukkaan 
manuaalisissa prosesseissa ja malli jää nopeasti kehittyvän ja kasvavan 
data määrän jalkoihin. 

 

• Taso 1, liite 2: Datan prosessointi, mallin kouluttaminen sekä julkaisu on 
automatisoitu yhdeksi putkeksi. Tässä vaiheessa uudesta datasta on 
mahdollista kouluttaa uusia malleja yhtä nappia painamalla. Uusi malli 
siirtyy automaattisesti tuotantoon. Koodi on modulaarista ja helposti 
jaettavissa eri putkien kesken. Tämä toimii hyvin, kun malleja kehitetään 
uuden datan eikä niinkään uusien ideoiden perusteella. Uusien ideoiden 
ja komponenttien kehittäminen ja käyttöönotto ovat tällä asteella vielä 
liian manuaalista. 

 

• Taso 2, liite 3: Uusien mallien ja vanhojen ideoiden jatkokehittäminen 
integroituu suoraan olemassa oleviin putkiin. Komponenttien muutokset 
päivittyvät suoraan putkiin ja uuden putken julkaisu tapahtuu 
automaattisesti ilman eri välikäsiä. Näin saadaan nopeasti testattua uusia 
ideoita sekä parannettua tuotantoon meneviä malleja. 

 
Mäkinen, Skogström, Laaksonen & Mikkosen mukaan myös itse yritykset 
voidaan jakaa kolmeen eri ryhmään niiden tekoälyprojektien ja MLOpsin 
maturiteetin perusteella. Vaiheista on havaittavissa mitä asiaa yritykset pyrkivät 
kyseisessä vaiheessa parantamaan omien projektiensa helpottamiseksi. 

 

• Data keskeinen (Data Centric) eli vaihe, josta kaikki yritykset aloittavat. 
Yritys on vasta aloittanut tutkimaan dataa ja mitä mahdollisuuksia se voisi 
heille tulevaisuudessa tarjota. Yritys tutkii miten tekoälyä olisi 
mahdollista hyödyntää heidän tuotteissaan tai asiakkaissaan. 
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• Malli keskeinen (Model Centric) on seuraava ja siinä yritys yrittää saada 
rakentamaansa ensimmäistä malliaan tuotantoon. Mallille aiotaan syöttää 
oikeaa dataa ja sen päätöksiä aiotaan hyödyntää jossakin toiminnoissa. 

 

• Putkisto keskeinen (Pipeline Centric) on viimeien vaihe ja yrityksellä on 
jo useita liiketoiminnalle kriittisiä malleja tuotannossa. Yritys miettii 
asioiden skaalaamista ja jatkokehittämistä ilman tuotannossa olevien 
mallien sekoittamista. He yrittävät saada luotua automatisoituja 
prosesseja, jotka hoitaisivat manuaalisen työn heidän puolestaan. 
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Kuten aikaisemman kappaleen kuvasta 5 havaittiin, koostuu toimiva 
tekoälysysteemi useasta eri kokonaisuudesta. Näiden kaikkien kehittäminen itse 
veisi paljon turhaa kehitysaikaa kehittäjiltä, jonka vuoksi on järkevämpää käyttää 
valmiita työkaluja ja alustoja. Työkaluja, teknologioita ja alustoja on olemassa 
useita erilaisia jokaiseen ongelmaan. Tässä kappaleessa avataan toteutuksen 
kannalta tärkeimmät työkalut kuten Python, Airflow ja Kubeflow sekä 
konttienhallinta-alusta Kubernetes, jonka päälle koko toteutus rakennettiin. 
Lisäksi avataan hieman, miksi nämä kyseiset valittiin ja mitä ongelmaa niillä 
pyrittiin ratkaisemaan. Näiden vertaileminen kilpaileviin tuotteisiin on jätetty 
tässä kokonaan pois, sillä se ei ollut tutkimuksen tarkoitus. 

4.1 Kubernetes 

Kubernetes on tällä hetkellä ylivoimaisesti suosituin konttien orkestrointiin 
käytettävä alusta niin pilvi kuin asiakkaan omissa palvelinympäristössä (Dewi, 
Noertjahyana, Palit & Yedutun, 2019). Se alun perin Googlen kehittämä palvelu, 
joka julkaistiin avoimena lähdekoodina vuonna 2014 (Miles, 2020). Kubernetes 
ajaa ja ylläpitää kontitettuja palveluita useasta koneesta koostuvassa klusterissa, 
jolloin palveluista saadaan luotettavia, skaalautuvia sekä helposti siirrettäviä. 
Kubernetes alustana itsessään tarjoaa paljon hyödyllisiä palveluita ja 
ominaisuuksia kuten kuormanjakoa, DNS hallintaa ja virheistä palautumista 
(Alla & Adari, 2021). Lisäksi sillä pystytään hallitsemaan resurssien käyttöä eri 
palveluiden välillä ja palveluita saadaan skaalattua automaattisesti tarpeen tai 
käytön mukaan. Kubernetes myös automaattisesti optimoi resurssien käyttöään 
eri klustereiden välillä, jotta kokonaisuus pyörii mahdollisimman tasaisesti.  

Nämä ominaisuudet ovat erittäin hyödyllisiä, kun resursseja joudutaan 
jakamaan usean ML projektin tai prosessin kesken. Datan prosessointi saadaan 
ohjattua pyörimään paljon prosessointitehoa omaavassa koneessa, kun taas 
mallien kouluttaminen voidaan ohjata koneelle, jossa on kiinni tietty 

4 KÄYTETYT TYÖKALUT JA ALUSTAT 
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näytönohjain. Kaikki Kuberneteksen toimii Infrastructure-as-Code (IaC) 
periaatteella eli palvelut ja konfiguraatiot ovat erillisissä yaml muotoisissa 
tiedostoissa, jolloin ympäristön kopioiminen tai versioiminen on suoraan 
mahdollista. 

4.2 Kubeflow 

Kubeflow on avoimen lähdekoodin Kuberneteksessa pyörivä koneoppimisen 
työkalukokonaisuus. Kubeflow sisältää useita eri työkaluja ja kirjastoja, joita 
tarvitaan onnistuneeseen mallien kouluttamiseen ja julkaisemiseen. Siinä on 
paljon valmiita integrointeja eri pilvipalvelun tarjoajille sekä muita ei-virallisia 
komponentteja, jolla Kubeflowta voi kustomoida omaan ympäristöön tai 
tarpeeseen sopivaksi. (Bisong, 2019) Kubeflow on suosituin koneoppimisen 
työkalu ja sitä käyttävät useat suuret yritykset tai tutkijat omissa ML 
projekteissaan (Golubovic & Rocha, 2021). Lisäksi Kubeflow:iin on tarjolla 
Kubeflow-Pipelines on lisäkomponentti, jonka avulla on mahdollista 
automatisoida kaikki vaiheet datan prosessoinnista mallin julkaisuun. Tämän 
avulla Kubeflow pitää sisällään kaikki työkalut MLOpsin jokaisen vaiheen 
toteuttamiseen ja automatisointiin. 

Kubeflown suurin hyöty piilee kuitenkin sen avoimen lähdekoodin 
toteutuksessa. Kubeflowta on mahdollista pyörittää niin pilvessä kuin on-
premise ratkaisuissa, jolloin toimittajaloukkua ei pääse syntymään. Sen kaikki 
prosessit ovat läpinäkyviä ja niiden muuttaminen on helppoa, jolloin kehittäjä 
tietää helposti mitä tapahtuu missäkin. Kubeflow pyörii kaikkialla missä 
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Kuberneteskin, jolloin migraatiot eri alustojen ja tarjoajien välillä on helppoa. 

 

Kuva 6 Kaikki Kubeflown komponentit (Architechture, kubeflow.org) 

Kubeflow valittiin juuri edellä mainittujen asioiden takia MLOps alustaksi tätä 
projektia varten. Se on kirjoitushetkellä ainoa alusta, jota on mahdollista 
pyörittää omassa ympäristössä ilman minkäänlaista pilvi-integraatiota tai 
internet yhteyttä. Suuren kustomoitavuuden ja avoimen lähdekoodin ansiosta 
Kubeflown palvelut saadaan integroitua vaivattomasti yrityksen jo olemassa 
oleviin palveluihin kuten Grafana monitorointipalveluun. Kustomoitavuuden 
avulla mahdolliset turhat palvelut saadaan otettua pois käytöstä, jolloin 
resursseja ei kulu turhien palvelujen pyörittämiseen. Lisäksi sen suuri suosio 
takaa myös jatkossa osaajien löytymisen, jolle kyseinen alusta on jo entuudestaan 
tuttu. 

4.3 Apache Airflow 

Apache Airflow on kevyt työnkulun hallintajärjestelmä, jonka kehitti alun perin 
AirBnB omien datankeräys prosessiensa hallitsemiseen. Airflow siirtyi 
myöhemmin Apache Inkubaattorin kautta Apachen lisenssin alle ja on nyt 
avoimen lähdekoodin muodossa kaikkien käytettävissä. Jokainen Airflown 
työputki koostuu useista eri tehtävistä tai vaiheista ja ne ajetaan suunnatun 
syklittömän verkon (Directed Acrylic Graph, DAG) tyylisesti. Kaikkien tehtävien 
ja prosessien pitäisi olla täysin atomisia eli ne eivät saisi jakaa resursseja toistensa 
kanssa. Atomisuuden avulla useita tehtäviä voidaan ajaa samaan aikaan 
aiheuttamatta ongelmia, vaikka jokin prosessi epäonnistuisikin. DAG kertoo eri 
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tehtävien suoritusjärjestyksen ja suhteen toisiinsa. Airflow on arkkitehtuuriltaan 
modulaarinen ja pystyy siten jakamaan työmäärän useiden klusterissa olevien 
työkoneiden kesken sekoittamatta kuitenkaan prosesseja toisiinsa. (Kotliar, 
Kartashov & Barski, 2019) 

Airflow valittiin projektiin hallitsemaan datan prosessointia ja ETL (Extract 
Transform Load) putkia sen helpon käytettävyyden ja avoimen lähdekoodin 
vuoksi. Airflow:n avulla useiden eri dataputkien hallitseminen on helppoa ja ne 
saadaan ajastettua ajamaan viikonloppuisin. Tällöin kehittäjillä on viikon alussa 
aina uusin aineisto käytössä ja resursseja, eikä aikaa ei tarvitse tuhlata keskellä 
työviikkoa. Airflow selkeät loki ja historiatiedot auttamat näkemään 
aikaisempien ajojen onnistumisen sekä mahdollisten pullonkaulojen syntymisen. 
Koska DAG:it kirjoitetaan suoraan Python koodina, pystytään dataputket myös 
versioimaan vaivattomasti. Toisin kuin useat kilpailijansa, se on helppo asentaa 
sekä kevyt ajaa. Sama Airflow saadaan pyörimään kehittäjän omalla työasemalla 
sekä suuremmallakin serverillä ilman minkäänlaisia muutoksia koodiin. Näin eri 
ETL putkia saadaan testattua helposti ennen niiden julkaisua varsinaiselle 
serverille. Airflow on todella laajasti käytetty, joten sille löytyy myös jatkossa 
osaajia sekä paljon valmiita integrointeja. 

 

Kuva 7 DAGit Airflowssa 

4.4 Python 

Python (Van Rossum & Drake, 2009) on avoimen lähdekoodin, yleiskäyttöinen 
ohjelmointikieli, joka sopii tavalliseen ohjelmointiin sekä datan siistimiseen ja 
käsittelyyn. Pythoniin on olemassa useita eri kirjastoja, jolla tavallisen 
ohjelmointikielen saa laajennettua sopimaan tilanteeseen kuin tilanteeseen. 
Pythonin etuna onkin sen monipuolisuus, helppous ja käyttäjäystävällisyys, 
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jonka avulla kaikki datan käsittely on mahdollista tehdä yhdellä kielellä. Python 
onkin näiden takia noussut maailman suosituimmaksi ohjelmointikieleksi data-
analytiikassa sekä koneoppimisessa käyttävissä projekteissa (Piatetsky, 2019).  

Tutkimuksessa tehdyn toteutuksen kannalta tärkeimmät Python kirjastot 
ovat matriisilaskentaan käytetty Numpy, tieteellisen laskennan algoritmit 
lisäävä Scipy sekä neuroverkkojen kehittämiseen käytetty Tensorflow. Muita 
auttavia kirjastoja ovat visualisointiin käytetty Matplotlib, sekä HDF5 muotoon 
tallentamiseen käytetty h5py. Nämä kaikki ovat osa tieteellistä python 
kirjastokokoelmaa ja ne toimivat siksi erittäin hyvin yhdessä. Näiden kirjastojen 
avulla on mahdollista toteuttaa toimiva ekosysteemi käsittelemään 
monipuolistakin dataa, kuten wav muodossa olevia IQ tallenteita. Käyttämällä 
valmiita kirjastoja säästetään arvokasta kehitysaikaa sekä taataan osaajien 
löytyminen myös tulevaisuudessa. Alla on jokainen kirjasto esitelty lyhyesti sekä 
mitä hyötyä kyseisestä kirjastosta on haettu. 

 
NumPy: NumPy (Harris, Millman, Van Der Walt, Gommers, Virtanen, 

Cournapeau & Oliphant, 2020) on matriisilaskentaan erikoistunut kirjasto, jonka 
avulla suurienkin IQ näytteiden käsitteleminen on helppoa ja tehokasta. 
Numpyä käytetään datan prosessoinnin jokaisessa vaiheessa, sillä IQ data 
esitetään kaksiulotteisena matriisina. NumPyn avulla myös imaginaaristen 
kompleksilukujen käyttö on mahdollista prosessoinnin eri vaiheissa. NumPyn 
suuren suosion ansiosta kaikki sen funktiot sekä taulukon tallennusmuoto ovat 
suoraan käyttökelpoisia useissa muissa kirjastoissa, kuten Tensorflowissa ja 
SciPyssä.   

 
SciPy: SciPy (Virtanen, Gommers, Oliphant, Haberland, Reddy, 

Cournapeau & Van Mulbregt, 2020) kirjasto on kokoelma numeerisia algoritmeja 
ja apufunktioita ja se on rakennettu NumPy:n jatkeeksi. SciPyn avulla käyttäjä 
saa valmiit funktiot, joilla signaalidataa on helppo käsitellä ja muokata 
tarvittavaan muotoon. SciPyn avulla säästetään arvokasta kehitysaikaa, sillä 
kehittäjien ei tarvitse toteuttaa ja optimoida matemaattisia funktiota tai 
algoritmeja itse. Toteutuksen kannalta SciPy oli kriittinen osa sen sisältämien 
Fourier muunnoksien sekä signaalin käsittelyyn liittyvien algoritmien vuoksi. 
Niiden avulla IQ datasta saatiin jalostettua suoraan valmiita aineistoja 
neuroverkkoja varten.  

 
Tensorflow: TensorFlow (Abadi, Barham, Chen, Chen, Davis, Dean & Isard, 

2016) on Googlen kehittämä, avoimen lähdekoodin koneoppimiseen kehitetty 
järjestelmä, joka toimii hyvin suurissakin ympäristöissä. TensorFlown avulla on 
mahdollista hyödyntää laskentaan useita eri tietokoneita klusterissa sekä niiden 
CPU, GPU tai kustomoituja Tensor Processing Units (TPU) saatavia 
laskentatehoja. TensorFlown mahdollistaa useiden eri algoritmien ja 
toteutuksien testailun ilman, että koodia joudutaan muokkaamaan alla olevaan 
rautaan sopivaksi. TensorFlowlla on monta käyttötarkoitusta, mutta se 
erikoistuu syvien neuroverkkojen kouluttamiseen. TensorFlow onkin tällä 
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hetkellä suosituin neuroverkkojen kehitysalusta ja siihen on olemassa useita 
lisätyökaluja ja integraatioita, jolla tuotettuja malleja saa vietyä tehokkaasti 
tuotantoon. Neuroverkkojen kehittämiseen TensorFlowta käyttävät esimerkiksi 
Google, AirBnB sekä DeepMind.  
 

h5py: h5py (Collette, 2013) on Pythonille kehitetty kirjasto, jonka avulla 
NumPy pystyy lukemaan ja kirjoittamaan vaivattomasti HDF5 muodossa olevaa 
dataa tai tiedostoa. HDF5 eli Hierarchical Data Format on HDF (hdfgroup.org) 
ylläpitämä kirjasto, tiedostomuoto sekä datamalli, jota käytetään erityisesti 
suurien datamäärien käsittelemisessä. HDF5 tiedostojen jakaminen eri 
järjestelmien tai tieteenalojen välillä on helppoa ja vaivatonta, sillä 
tiedostomuotoa tukevat useat eri kirjastot sekä järjestelmät kuten TensorFlow. 
HDF5 tiedostomuotoa käytetäänkin paljon esimerkiksi lääketieteessä, 
rahoituksessa sekä fysiikassa, jossa dataa syntyy jatkuvasti valtavia määriä. 
H5py:n avulla IQ datasta jalostetut hybridi kuvat pystytään tallentamaan yhteen 
hyvin pakattuun tiedostoon helpottaen näin niiden käsittelyä ja siirtelyä eri 
järjestelmien tai kehitysvaiheiden välillä. 
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Jotta raa’asta IQ datasta saadaan tuotettua sitä luokitteleva malli, on se ensin 
prosessoitava neuroverkolle sopivaan muotoon. IQ datan prosessoinnissa ja 
mallin kouluttamisessa on monta vaihetta, joiden tekeminen viikoittain 
manuaalisesti olisi hidasta. Jotta valmiista mallista saataisiin mahdollisimman 
sulavasti myös tuotantoon kelpaava versio, on aluksi toteutettava automaatiota 
helpottava alustakokonaisuus. Tämän alustan avulla koko jalostus ja 
koulutusprosessi on automatisoitavissa sekä versioitavissa. Lisäksi resurssien 
jakaminen prosessien kesken tapahtuu automaattisesti ja kehittäjiltä pois 
enemmän turhia tehtäviä. 

5.1 Toteutettu alustakokonaisuus 

Toteutettu kokonaisuus on rakennettu Kubernetes konttialustan päälle. Tämä 
mahdollistaa resurssien tehokkaan kohdentamisen, skaalaamisen ja 
optimoimisen koulutuksen jokaisessa vaiheessa. Signaalinkäsittely on 
laskennallisesti erittäin raskas prosessi, jonka vuoksi koko klusterissa oli 
käytössä 32 CPU ydintä, jotka on suunniteltu raskaaseen laskentaan (High 
Performance Computing, HPC) kuormiin. Kubernetes klusterissa pyörii koko 
MLOps ympäristö, joka koostuu datan prosessointiin käytetystä Apache 
Airflowsta, MLOps alusta Kubeflowsta, Minio tietokannasta sekä Grafanan 
monitorointipalvelusta. Koko ympäristö vie resursseja noin 12vCPU:n verran ja 
se koostuu yhteensä noin 80 eri konttipalvelusta. Ilman Kubernetestä tallaisen 
konttimäärän hallitseminen ja organisointi olisi lähes mahdotonta. 
Automaattisen resurssien skaalaamisen ansiosta ympäristö oli jatkuvasti 
optimaalisessa tilassa, jolloin itse laskemiseen jäi enemmän resursseja. Tämä 
ympäristö mahdollisti MLOps maturiteetti taso 2 toteuttamisen eli kaikkien 
prosessien automatisoimisen ja valmiin mallin julkaisun samalle alustalle. 

Neuroverkkojen kouluttamista varten serverissä oli mukana kaksi 
NVIDIAN Tesla A100 40GB näytönohjainta NVLinkillä.  Kyseiset 

5 DATAN PROSESSOINTI JA MALLIN KOULUTUS 
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näytönohjaimet valittiin niiden korkean FP16 laskutehon sekä virtuaalisen 
partitiointi mahdollisuuden vuoksi. Tesla A100 näytönohjain on virtuaalisesti 
jaettavissa seitsemään pienempään osaan, jolloin yhdellä näytönohjaimella on 
mahdollista kouluttaa tai pyörittää useita malleja resurssitehokkaasti. A100 40GB 
vuoksi suuretkaan mallit eivät tule olemaan ongelma, jolloin kyseisellä 
näytönohjaimella pärjätään useita vuosia ilman minkäänlaista ongelmaa. 
NVLinkin avulla kaksi A100 näytönohjainta pystyy kommunikoimaan 
keskenään, jolloin neuroverkkojen kouluttaminen on mahdollista skaalata 
useammalle näytönohjaimelle, nopeuttaen koulutusprosessia huomattavasti. 
NVLinkkiä ja NVSwitchiä käytetäänkin useiden satojen A100 näytönohjaimien 
liittämiseen toisiinsa erityisesti supertietokoneissa. Kirjoitushetkellä A100 onkin 
markkinoiden tehokkain näytönohjain neuroverkkojen kouluttamiseen ja se on 
valittu usean supertietokoneen näytönohjaimeksi. (nvidia.com) 

 

Kuva 8 Kehitetty MLOps alusta ja MLOps prosessi 

5.2 IQ Datan prosessointi 

Radiosignaalit ovat alussa Waveform Audio File Format (WAV) 
tiedostomuodossa jaettuna omiin kansioihin luokittain, joita on 39 eri luokkaa. 
Yksittäisten tiedostojen koko vaihtelee suuresti ja yksittäisiä tallennuksia löytyy 
3 MB – 1.5 GB väliltä. Tallennuksen kokoon vaikuttaa tallentamiseen käytetty 
kanavan leveys sekä tallennuksen kesto. Yksittäisen tallennuksien kesto 
vaihtelee muutamasta minuutista tuntiin.  

Wav tiedoston lukeminen pythonin avulla tuottaa [n, 2] ulotteisen 
matriisitaulukon, jossa X on yksittäisten IQ pisteparien määrä. NumPyn ja 
SciPyn avulla tämä matriisi muutetaan kompleksiluvuiksi, jolloin taulukko 
muuttuu [X, 1] muotoiseksi taulukoksi. Yksi X esimerkkipiste on tällöin I + Qi 
muotoinen, jossa I on reaaliosa, Q imaginääriosa ja i on imaginaariyksikkö. 
Tämän jälkeen matriisitaulukkoa voidaan käsitellä suoraan NumPyn ja SciPyn 
eri signaalinkäsittelyfunktioilla ilman pelkoa siitä, että datan muoto vaihtuu 
prosessien välissä. SciPy ja NumPy automaattisesti ottavat kompleksiluvut 
huomioon funktioissaan ja käsittelevät signaaleita oikeassa muodossa. Samat 
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funktiot nimittäin toimivat myös pelkän audion kanssa, jolloin signaalissa on 
vain I:n arvo. Mikäli IQ dataa ei muutettaisi kompleksiluvuksi olisi riskinä datan 
käsittely pelkkänä audiona. Tällöin prosessit saattaisivat tuottaa virheellisiä 
tuloksia. Tämä sama prosessi tehdään aina aluksi, kun jokin wav muodossa oleva 
tiedosto luetaan. Tällöin kaikkien prosessien ja funktioiden suunnittelu ja 
toteutus on helpompaa, kun kaikki signaalidata saadaan aina saman muotoisena.      

 Datan prosessoinnin eri vaiheita hallitaan Apache Airflow alustalla, joka 
mahdollistaa eri python pohjaisten prosessien vaivattoman ketjuttamisen 
toisiinsa, versionhallinnan sekä historian. Datanprosessointiputkessa on 
yhteensä seitsemän eri vaihetta, jotka suoritetaan aina samassa järjestyksessä. 
Alla olevassa kuvassa on nähtävissä prosessoinnin eri vaiheet Airflow:n 
käyttöliittymästä sekä ajojen historianäkymä. Alle on avattu tiivistäen kyseisten 
vaiheiden sisältö. 

 

Kuva 9 Datan prosessointi Apache Airflowlla 

 

Kuva 10 Apache AirFlown ajohistoria 

INITIALIZER: Tämä vaihe suoritetaan aina ennen prosessoinnin alkamista ja sen 
ainoa tehtävä on tarkistaa, että kaikki tarvittavat kirjastot on asennettu sekä 
kaikki tarvittavat kansiot ovat olemassa tietokoneessa oikeilla oikeuksilla. 
Tämän havaittiin olevan tarpeellinen, sillä prosessien kehittyessä muu ympäristö 
ei välttämättä päivity samassa tahdissa. Tällöin jokin loppupään prosessi saattaa 
kaatua yllättäen pieneen virheeseen ja koko prosessi voidaan joutua aloittamaan 
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alusta. Tämä saattaa pahimmillaan aiheuttaa yli 12 tunnin työn valumisen 
hukkaan. Tarkastamalla kokonaisuus heti alussa vähennettiin epäonnistumisia 
huomattavasti. 

 
CLEAR_OLD_FILES: Poistaa kaikki mahdolliset tiedostot, jotka ovat 

jääneet aikaisemmasta prosessista mahdollisesti jälkeen. Lisäksi poistaa kaikki 
aikaisemmat tuotokset, kuten spektrogrammit, power spectral density kuvaajat 
sekä mahdolliset väliaikaistiedostot. Tämä pitää huolen, että tilaa ei viedä 
turhaan eikä aikaisemmat tuotokset pääse vaikuttamaan seuraaviin. 

 
OVERVIEW_CREATOR: Tämä on viimeinen esikäsittelynvaihe ennen 

oikeaa prosessoinnin alkua. Tässä vaiheessa kaikista wav tiedostoista luodaan 
koko tallenteen pituinen spektrogrammikuva sekä nopea fourier-muunnosm 
(Fast Fourier Transform, FFT) kuvaaja. Tämän vaiheen tarkoitus on helpottaa ja 
nopeuttaa datan luokkien sekä tallenteen laadun varmistamista. Kyseisistä 
kuvista näkee helposti, onko tallenteessa paljon tyhjiä, virheellisiä kohtia tai 
paljon häiriöitä muista signaaleista. Näiden avulla huonot tallenteet on 
mahdollista havaita ja poistaa tehokkaasti. Lisäksi kuvista näkee nopeasti, mikäli 
jokin kuva eroaa suuresti muista. Tällöin on saattanut tapahtua luokitteluvirhe, 
sillä luokittelu tapahtuu ihmisen toimesta eli inhimillinen virhe on luokittelussa 
aina mahdollinen. 

 
WAV_SPLITTER: Koska kaikki IQ tallenteet ovat eri pituisia, on ne ensiksi 

saatava saman pituisiksi. Pitkien tallenteiden käsittely on lisäksi laskennallisesti 
raskaampaa kuin lyhyempien tallenteiden ja niiden jakaminen tasaisesti 
koulutus ja testi dataan on vaikeaa. Siksi kaikki tallenteet paloitellaan yhden 
minuutin pituisiksi pätkiksi, jolloin laskeminen on kevyempää sekä jakaminen 
eri aineistoihin mahdollista. Tässä vaiheessa syntyy siis useita pienempiä wav 
tiedostoja, jotka jaetaan koulutus ja testi kansioihin signaaliluokittain. Data 
jaetaan 80/20 suhteella, jolloin 20 % syntyneistä tiedostoista käytetään 
testauksessa ja 80 % itse koulutuksessa. Koulutukseen käytetystä osasta otetaan 
vielä erillinen 20 % osa, jota käytetään koulutuksen validointiin. 

 
AUGMENTER: Eri signaaleista on kerättynä eri määriä dataa, sillä osa 

signaaleista on paljon yleisempiä kuin toiset. Jotta jokaiselle signaalille saataisiin 
sopiva määrä näytteitä, on tarpeellista tehdä datan augmentaatiota pienemmille 
luokille. Augmentaation tarkoitus on eri keinoin saada tuotettua lisää uusia 
tallenteita ja siten lisätä datan monipuolisuutta. Augmentaaiota on esimerkiksi 
kohinan lisääminen, voimakkuuden kasvattaminen ja pienentäminen tai 
signaalin kääntäminen 0–360 astetta. Tutkimuksessa käytettiin kohinan 
kasvatusta sekä voimakkuuden kasvattamista ja pienentämistä, jolloin kaikkia 
luokkia oli mahdollista kasvattaa kolminkertaisiksi. Augmentaatiota olisi 
mahdollista yhdistää, jolloin tallenteita saataisiin kuusinkertainen määrä. Tällöin 
datan määrä lisääntyisi huomattavasti, mutta koska datan määrä ei ollut 
tutkimuksessa ongelma todettiin kolminkertaistamisen riittävän mainiosti. 
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Kyseiset augmentaatiot ovat lisäksi ainoat mahdolliset tavat muokata IQ dataa 
niin, että se näkyy lopputuloksena syntyvässä hybridikuvassa. IQ datan 
augmentaation on tutkitusti todettu nostavan syntyvien mallien tarkkuutta, 
mutta saatu kasvu näkyy koulutusajan pidentymisenä (Huang ym., 2019; Patel, 
Wang & Mao, 2020). 

 
Nyt augmentoidusta IQ datasta on mahdollista tuottaa valmiita aineistoja 

neuroverkkojen koulutukseen. Samasta IQ datasta on mahdollista tuottaa useita 
erilaisia aineistoja ja siten eri malleja, joiden suorituskykyä on mahdollista 
vertailla. Tutkimuksessa kehitettiin ja tutkittiin kahta eri mallia, joista toinen 
toimi hybridikuvilla ja toinen spektrogrammikuvilla. Samasta datasta tuotettiin 
myös modulaation tunnistava verkko, mutta sen kehitys jäi testaustasolle. Kaikki 
aineistot tehdään rinnakkain, jolloin resurssit saadaan käytettyä 
mahdollisimman tehokkaasti. Aineistot lasketaan pelkästään CPU:n avulla, 
jolloin GPU:t jäävät täysin vapaaksi neuroverkon koulutukseen. Alle on avattu 
kuinka mallien koulutukseen käytetyt aineistot luotiin IQ datasta. 

 
SPECTROGRAM_SAMPLE_CREATOR: Tämä vaihe leikkaa jokaisen 

näytteen yhden sekunnin pituisiin pätkiin, josta lasketaan spektrogrammi SciPy 
kirjaston avulla. Koska signaalien kaistanleveys ja näyte taajuus vaihtelevat 
toistensa välillä suuresti, on funktiossa käytetty apuna näytteiden 
päällekkäisyyttä ja FFT:n pituuden sitomista kaistan leveyteen. Tämän avulla 
jokainen tuotettu spektrogrammi on resoluutioltaan täysin samanlainen ja se 
pystytään siten syöttämään samalle neuroverkolle. Jokainen kuva on 
mustavalkoinen ulottuvuuksien vähentämiseksi ja siten vähentää huomattavasti 
koulutuksen vaatimaa laskentatehoa. Lopuksi kuvat tallennetaan erillisiin 
koulutus ja testi HDF5 tiedostoihin matriisitaulukkoina, joiden kuvien lopullinen 
resoluutio on [256, 256, 1] ja arvot skaalattu 0 ja 1 välille. Alapuolelle on 
visualisoitu syntyneitä spektrogrammi näytteitä Pythonin MatPlotLib kirjaston 
avulla. 

 

 

Kuva 11 Visualisoidut spektrogrammi näytteet 
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IQ_SAMPLE_CREATOR_WAVE: Hybridi kuvien luonti tapahtuu tässä 
vaiheessa, jolloin jokaisesta näytteestä otetaan 1/6 sekunnin pituisia pätkiä 
käsiteltäväksi. Yhden näytteen IQ pisteistä lasketaan kyseisen näytteen 
amplitudi, vaihe (Phase) sekä Power Spectral Density (PSD) kuvaaja. Kaikki 
kolme kuvaajaa yhdistetään yhdeksi kuvaksi niin, että yhdestä kuvaajasta tulee 
yksi RGB matriisin kerros. Näin yhteen kuvaan saadaan tiivistettyä signaalin 
kolme eri ominaisuutta sekä aika- ja taajuusulottuvuudet. Kohdat, joihin ei tule 
arvoa annetaan mustan (0,0,0) RGB arvo, jolloin kuvista saadaan erittäin 
pienikokoisia tilan ja ajan säästämiseksi. Lopuksi kaikki syntyneet näytteet 
tallennetaan yhteen HDF5 tiedostoon matriisitaulukkona. Alapuolella olevassa 
kuvassa on visualisoitu syntyneitä näytteitä, joissa vihreällä on PSD, punaisella 
amplitudi ja sinisellä vaihe. 

 

 

Kuva 12 Visualisoidut hybridikuvat 

UPLOAD_FILES: Prosessointiputken viimeisessä vaiheessa kaikki syntyneet 
HDF5 tiedostot siirretään MinIO S3 tietokantaan. Sieltä ne ovat helposti kaikkien 
kehittäjien, sovellusten ja palveluiden saatavissa, jotka pyörivät samassa 
sisäverkossa. Tämän avulla pystytään varmistamaan kaikkien palveluiden, 
kehittäjien sekä testien käyttävän samaa aineistoa sekä säästetään tilaa ja 
laskentehoa kun valmiit aineistot ovat yhdessä paikassa kaikkien käytettävissä. 
Koulutus- ja testidata on jaettu eri kansioihin, josta ne ovat helposti versioitavissa 
sekä erotettavissa toisistaan. 
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5.3 Mallin koulutusprosessi 

Varsinaisten mallien kouluttaminen ja prosessin automatisointi on hoidettu 
Kubeflow Pipelines työkalun avulla. Koulutusprosessissa on useita eri vaiheita, 
kuten itse kouluttaminen, testaus ja verrattavien metriikoiden luominen. 
Kubeflow Pipelinesin avulla koko prosessi on saatu hajotettua pienempiin 
kokonaisuuksiin eli vaiheisiin ja nämä vaiheet siten automatisoitua. Tekemällä 
jokaisesta vaiheesta yleiskäyttöisiä kokonaisuuksia on sekä uusien, että useiden 
mallien samanaikainen kouluttaminen ja ylläpitäminen helppoa. Jokaiselle 
vaiheelle pystytään erikseen määräämään tarvitsemansa resurssit, jolloin 
esimerkiksi n näytönohjaimet saadaan vapautettua heti koulutuksen vaiheen 
jälkeen seuraavalle koulutukselle. Kubeflow Pipelines hoitaa automaattisesti 
usean eri koulutusprosessin hallinnan ja ajastamisen, jolloin kaikkien mallien 
uudelleen kouluttamiset saadaan suoritettua automaattisesti esimerkiksi 
viikonlopun aikana. Tällöin kehittäjät pääsevät heti työviikon alussa 
suorittamaan uusia testauksia tai tutkimuksia. Koulutusprosessin automatisointi 
nostaa huomattavasti tiimin tehokkuutta, sillä rajalliset laskentaresurssit 
saadaan käytettyä tehokkaasti kellon ympäri. 

Tutkimuksessa kaikkien mallien kouluttaminen hoidettiin 
käyttämällä yhtä automatisoitua koulutusprosessia. Koska 
kaikki koulutuksen vaiheet olivat samat kaikille malleille, 
pystyttiin uusia malleja testaamaan ja vertaamaan helposti. 
Samalla pystyttiin vähentämään mahdollista 
koulutusprosessien eroista aiheutuvaa häiriöitä tuloksissa. 
Yhdessä tallaisessa koulutusprosessissa on kuusi eri vaihetta eli 
moduulia, joiden sisältö avataan seuraavaksi tarkemmin. Alla 
olevasta kuvasta on nähtävissä vaiheiden suoritusjärjestys.  

 
Load Data: Jokaisen koulutusprosessin ensimmäisessä 

vaiheessa ladataan uusin koulutus- sekä testiaineisto MinIO:sta 
koulutusympäristöön. Koska Airflow päivittää uusimman 
aineiston suoraan MinIO:on, on käytettävä aineisto aina 
ajantasaisin mahdollinen. Lisäksi lataamalla koulutusaineisto 
suoraan laskentaympäristöön ei tarvitse välittää datan 
fyysisestä sijainnista klusterissa. Lisäksi tässä vaiheessa 
lasketaan ja kirjataan ylös koulutus- sekä testiaineistojen 
sisältämien luokkien määrät, jotta datan kehittymistä ja ajojen 
tuloksien vertailua voidaan hoitaa tehokkaasti. 

 
Train Model: Seuraavassa vaiheessa suoritetaan itse 

mallin kouluttaminen. Se on kaikista koulutusprosessin 
vaiheista ylivoimaisesti pitkäkestoisin ja mallin suuruudesta 
riippuen sen kesto on joko 12 tuntia CNN verkkoa tai 36 tuntia 
Xception verkkoa kouluttaessa. Kaikki koulutukset tehtiin aina 
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yhdellä A100 näytönohjaimella, jotta toista pystyttiin käyttämään joko toisen 
mallin samanaikaiseen kouluttamiseen tai käytössä olevan mallin 
pyörittämiseen. Koska data pidetään kaikilla malleilla samassa HDF5 muodossa, 
pystytään eri malleja kouluttamaan tehokkaasti muutamaa parametriä 
muuttamalla. Koulutuksen jälkeen syntynyt malli tallennetaan historiatietojensa 
kanssa samaan koulutusympäristöön, josta muut vaiheet pääsevät niihin 
helposti käsiksi. 
 

Evaluate Model: Mallin koulutuksen jälkeen mallin suorituskykyä 
arvioidaan testiaineiston avulla. Mallista lasketaan sen kokonaistarkkuus, sekä 
jokaisen signaaliluokan oma tarkkuus. Koska mahdollisia luokkia on useita 
kymmeniä, ei kokonaistarkkuus ole siten paras keino mallien arviointiin ja 
vertailuun. Malleilta kerättiin lisäksi niiden viisi parhaiten sekä huonoiten 
ennustettua luokkaa ja niiden tarkkuudet, jotta lopullinen malli sopisi hyvin 
kaikille mahdollisille signaaleille. Samalla lasketaan yksi suuri sekaannusmatriisi 
kaikista luokista. Kun kaikkien mallien arviointi tapahtuu samalla moduulilla, 
pystytään varmistamaan kaikkien mallien saavan identtisen ja siten tasaisen 
vertailun. Tästä vaiheesta saadut luvut tallennetaan omaan tiedostoon, josta niitä 
voidaan helposti tarkastella, verrata ja visualisoida. 

 
Create Metrics: Aikaisemmasta vaiheesta syntyvät luvut ovat sellaisenaan 

eri mallien kesken vaikeasti verrattavia. Tämän vaiheen tarkoitus on visualisoida 
tuloksia, sekä muuttaa ne Kubeflow:n kanssa yhteensopiviksi. Kubeflow 
mahdollistaa tulosten visualisoinnin suoraan sen omaan käyttöliittymään, jolloin 
mallien ja ajojen kehittymistä on nopea ja helppo seurata yhdestä ikkunasta. 
Jokaisesta mallista lasketaan Kubeflowta varten viisi parhaiten sekä huonoiten 
ennustettua luokkaa sekä niiden tarkkuudet ja luodaan sekaannusmatriisi. 
Lisäksi tallennetaan mallin kokonaistarkkuus, koulutuksen sekä yhden 
ennustuksen kestot. Syntyneet tiedostot tallennetaan Kubeflow:n kanssa 
yhteensopivaan muotoon, sekä varmuuden vuoksi omaan erilliseen tiedostoon 
versionhallintaa varten. 

 
Upload Model: Kun kaikki aiemmat vaiheet on saatu suoritettua 

onnistuneesti, päivitetään kaikki tärkeät tiedostot eli malli, painot sekä luodut 
metriikat omaan MinIO:n ämpäriin. Täällä valmiit mallit sekä niiden metriikat 
ovat helposti saatavilla ja ladattavissa koko tiimille. Jokainen onnistunut suoritus 
tuottaa uuden kansion, jolloin mallit pysyvät erillään ja aikaisempiin malleihin 
on helppo palata tarvittaessa. 

 
Serve Model: Koulutusprosessin viimeisessä vaiheessa uusi koulutettu 

malli päivitetään sen omalle päättelypalvelimelle, joka pyörii KFServing tai 
NVIDIA Triton alustan päällä. Automatisoimalla mallin versionpäivittämisen, 
pystytään pitämään huoli aina uusimman version käyttämisestä sekä pystytään 
pitämään mahdolliset palvelunkatkokset olemattomina. KFServing ja NVIDIA 
Triton tarjoavat paljon parametrejä, joilla pystytään hallitsemaan mallien 
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julkaisuprosessia. Säädettäviä asetuksia ovat esimerkiksi automaattinen 
skaalautuvuus, käytettävien resurssien minimi ja maksimi määrät tai 
julkaisemaan malli aikaisemman version rinnalle ennen vanhan palvelun 
sulkemista. Kyseisten ominaisuuksien avulla useankin eri mallin ylläpitäminen 
ja julkaisu onnistui vaivattomasti ilman palvelukatkoksia tai manuaalisia 
toimenpiteitä.  

Kuva 13 Kubeflow Pipelines koulutusten historianäkymä 

5.4 Tutkimuksessa käytetyt mallit 

Tutkimuksessa käytettiin kahta eri verkkoarkkitehtuuria molempiin 
spektrogrammikuviin sekä hybridikuviin. Erittäin kevyttä ja yksinkertaista 
Convolution Neural Network (CNN) sekä syvempää ja monimutkaisempaa 
Xceptionia. Xception valittiin sen aikaisemman menestyksen vuoksi, sillä se on 
tutkimuksen kirjoitushetkellä parhaiten menestynyt arkkitehtuuri kuvien 
tunnistamisessa ja luokittelussa. CNN verkko valittiin sen yksinkertaisuuden ja 
keveyden vuoksi. CNN verkkoa oli myös käytetty paljon aikaisemmissa 
tutkimuksissa, joten se antoi hyvän lähtökohdan verkon rakenteelle. Molemmat 
neuroverkot perustuvat konvoluutioihin ja löytyvät valmiina Tensorflow:n 
Keras kirjastosta avoimena lähdekoodina. Käyttämällä kahta erikokoista 
arkkitehtuuria pystyttiin vertaamaan kuinka paljon itse verkon syvyys ja 
arkkitehtuuri vaikuttaa radiosignaaleiden tunnistamiseen ja saadaanko verkon 
syvyyttä kasvattamalla huomattavasti parempia tuloksia. 

Mallien vertailu keskenään toteutettiin käyttämällä samaa testi aineistoa, 
jotta niiden vertaileminen keskenään onnistuu mahdollisimman tarkasti. Mallien 
vertailussa otettiin huomioon mallin kokonaistarkkuuden lisäksi sen parhaiten, 
että huonoiten ennustettujen luokkien tarkkuudet. Myös koulutusnopeuteen, 
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että ennustusnopeuteen kiinnitettiin vertailussa huomiota, jotta lopullinen malli 
olisi tarkkuuden lisäksi käyttökelpoinen. Lopullinen käyttöön menevä malli 
tultaisiin saavuttamaan testaamalla useita eri malleja ja eliminoimalla huonoiten 
menestyneet ja jatkamalla hyvin menestyneiden tutkimista ja optimoimista.  

Kaikkien koulutuksien annettiin pyöriä niin kauan, kunnes viiden 
kierroksen aikana ei ollut tapahtunut merkittävää positiivista muutosta. Tällöin 
kouluttaminen lopetettiin ja malli tallennettiin vertailua varten. Hyperparametrit 
pidettiin koulutusten välissä samana ja optimointiin käytettiin aina ADAM 
algoritmia, sillä sen havaittiin nopeasti toimivan parhaiten. Koska kyseessä oli 
usean luokan luokitteluongelma, käytettiin hukkafunktiona harvaa kategorista 
ristientropiaa (Sparse Catecorigal Crossentropy). Metriikkana vuorostaan 
käytettiin suoraan luokittelun kokonaistarkkuutta (Accuracy). Tarkkuus 
tarkoittaa tässä tapauksessa oikein tehtyjen luokituksien osuutta koko 
testiaineistosta (True Positive / Näytteiden määrä = Tarkkuus). Mallit myös 
koulutettiin useaan kertaan, jotta pystyttiin varmistumaan siitä, että malli ja 
saadut tulokset ovat varmasti oikein ja toistettavissa. Vertaamalla useaa ajoa 
yhden sijasta saatiin eliminoitua sattumasta johtuvien erojen vaikutus mallien 
vertailuun. Alapuolelle on tiivistetty käytetyt parametrit ja hyperparametrit. 

Taulukko 1 Mallien parametrit 

Taulukko 2 Mallien hyperparametrit 

 

Parametri Arvo 

Metriikka Accuracy 

Hukkafunktio Sparse Catecorigal Crossentropy 

Optimointifunktio ADAM 

Hyperparametri Arvo 

Oppimisnopeus 0.001 

Beeta 1 0.9 

Beeta 2 0.999 

Epsilon 0e-07 

Eräkoko 256 
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Tutkimuksen lopullisessa aineistossa oli erotettuna yhteensä 39 eri signaalia 15 
GB suuruisesta HDF5 tiedostossa. Kaikki signaalit olivat nauhoitettu 0–30 mHz 
alueelta. Lisäksi aineistoon oli nauhoitettu FM radiosignaalia sen helpon 
saatavuuden ja tunnistettavuuden vuoksi. Hybridikuvia saatiin tästä datasetistä 
jalostettua noin 1.5 miljoonaa kappaletta ja spektrogrammikuvia noin 300 000 
kappaletta. Hybridikuvia olisi saanut huomattavasti enemmänkin, mutta niiden 
monipuolisuus olisi ollut heikko. Kuvien määrän suuri ero johtuu näytteiden 
aikaulottuvuuden erosta. Yhdessä spektrogrammissa kuvassa on dataa yhden 
sekunnin ajalta, kun taas hybridikuvassa dataa tarvitaan vain 1/6 sekunnin ajalta.  

Koska signaaleista saadaan eri määrä IQ datapisteitä riippuen 
nauhoitukseen käytetyn kaistan leveydestä, oli näytteitä pystyttävä ensiksi 
normalisoimaan jotenkin keskenään. Näin jokaisessa näytteessä olisi sama määrä 
informaatiota ja siten niiden vertaileminen olisi mahdollista. Tämän vuoksi 
hybridikuvissa testattiin kahta vaihtoehtoa, datapisteiden määrän tai ajan 
vakiointia. Aikaisemmissa tutkimuksissa (O’Shea, Corgan & Clancy, 2016) oli 
tutkittu 256–1024 IQ datapisteen näytteitä ja niiden välistä performanssia, josta 
1024 vaikutti pärjäävän parhaiten leveämmille signaaleille. Aikaan vakioiduista 
näytteistä ei löytynyt aikaisempia tutkimuksia, joten päädyimme käyttämään 
1/6 sekuntia eli 167ms, sillä siinä ajassa kapeistakin näytteistä keretään 
nauhoittamaan tarpeeksi IQ dataa. Myöskään leveät signaalit tule liian raskaiksi 
laskea, kun yhden näytteen pituutta rajataan. Datapisteitä yhteen hybridi kuvaan 
käytetään tällöin [Kaistanleveys * 1/6].  

Kun näitä kahta eri mallia tutkittiin, huomattiin ajan vakionnin toimivan 
huomattavasti paremmin kuin kiinteän IQ datapiste määrän. Tämä johtuu 
todennäköisesti siitä, että 1024 datapistettä on liian vähän leveämmille 
signaaleille ja vuorostaan liian paljon kapeammille signaaleille. Käyttämällä 
tiettynä aikavälillä kertyneitä IQ datapisteitä saadaan käytetyn kaistanleveyden 
vaikutus hybridikuvaan minimoitua ja siten hybridikuvat ovat enemmän 
verrattavissa toisiinsa. Näin yhdellä mallilla oli mahdollista tunnistaa useita eri 
levyisiä signaaleita, eikä jokaiselle kaistanleveydelle tarvita omaa erillistä 
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malliaan. Aikaikkunaa voisi tietenkin kasvattaa suuremmaksi, mutta se 
heikentäisi lopullisen mallin käytettävyyttä.  

Spektrogrammikuvissa tehtävässä tunnistamisessa vuorostaan testattiin 
aluksi yhden, kahden, kolmen, neljän sekä viiden sekunnin pituisia näytteitä, 
josta spektrogrammikuvat laskettiin. Näiden mallien tarkkuudet eivät eronneet 
juuri lainkaan toisistaan, joten lopulliset spektrogrammit tehtiin yhden sekunnin 
näytteistä. Suuremmat näytteet olisivat olleet liian raskaita muuttaa 
spektrogrammiksi sekä niiden nauhoittaminen olisi kestänyt liian kauan, jotta 
malli olisi ollut käytettävä lopullisessa tarkoituksessaan. Kaikki kuvat tuotettiin 
mustavalkoisena tehokkuuden lisäämiseksi. Näin myös saatiin poistettua 
käytetyn väriskaalan vaikutus lopullisiin mallille syötettäviin kuviin. 

Tutkimuksen alussa verrattiin myös mitkä ominaisuudet toimivat 
paremmin hybridikuvissa Amplitudi, Phasing ja PSD (A/P/PSD) vai I, Q ja FFT 
(I/Q/FFT). Näistä ensimmäisen havaittiin tuottavat parempia tuloksia heti 
alussa, joten I/Q/FFT pohjaiset hybridikuvat jätettiin pois ja keskityttiin 
A/P/PSD pohjaisten kuvien käyttämiseen.  

Kaikista tutkimuksessa tuotetuista malleista 
parhaiten pärjäsi hybridikuvia tunnistava 
Xception. Myös spektrogrammikuvissa tehtävässä 
tunnistamisessa Xception pärjäsi paremmin kuin 
kevyempi CNN verkko. Tämä johtuu siitä, että 
Xcpetion oppi tunnistamaan paremmin 
signaaleita, joista oli saatavissa vähemmän 
nauhoituksia. Se siis pystyi oppimaan signaalien 
ominaiset piirteet pienemmästä näytemäärästä. 
Signaalit, joista oli nauhoitettu paljon dataa, 
tunnistautuivat molemmilta verkoilta lähes yhtä 
hyvin. On kuitenkin huomioitava, että Xceptionin 
kouluttaminen on molemmissa tapauksissa noin 
2–3 kertaa raskaampi kouluttaa eikä se parantanut 
merkittävästi kaikkien signaaleiden tunnistettavuutta. Xception pohjaisen mallin 
lopullinen testitarkkuus oli 96 % kun taas CNN malli saavutti 94 % tarkkuuden. 
Tämän Xception mallin sekaannusmatriisi on liitteessä 4, josta on jouduttu 
piilottamaan luokkien nimet. Kaikissa tutkimuksen aikana tehdyissä testeissä 
CNN jäi aina muutaman prosentin Xceptionin vastaavasta tarkkuudesta. 
Oikealle on avattu taulukkoon hybridikuva Xceptionin viiden parhaan sekä 
huonoimman luokan ennustuksien tarkkuudet. Signaalien luokkien nimet on 
jouduttu piilottamaan myös tästä taulukosta. 

Molemmilla malleilla oli vaikeuksia erottaa kahta lähes samanlaista 
signaalia toisistaan ja tämän pystyy havaitsemaan sekaannusmatriisista. Kyseiset 
kaksi signaalia ovat ominaisuuksiltaan todella lähellä toisiaan, sillä ne käyttävät 
pohjanaan samaa standardia. Nämä eivät ole ainoita signaaleita, jotka 
noudattavat jotain tiettyä standardia ja signaalikokoelman laajetessa kyseistä 
ongelmaa saattaa esiintyä useampienkin signaaleiden kanssa. Tämä ei 
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kuitenkaan ole kriittinen luokitteluvirhe, sillä kyseisen standardin erottaminen 
muista signaaleista voidaan pitää riittävänä. 

Joillakin signaaleilla on useita eri lähetysmuotoja tai tiloja. Esimerkiksi 
liikenteen pienentyessä osa signaalin kanavista voi hiljentyä, mutta muut 
kanavat jatkavat lähettämistä. Koska tällaisen muutoksen aikana signaalin 
ominaisuudet muuttuvat, pystytään yhdestä signaalista tuottamaan kaksi eri 
luokkaa. Tällöin signaalista voidaan tunnistaa sen tyypin lisäksi se, että 
lähetetäänkö sillä dataa vai onko se passiivisessa tilassa. Lopullisessa aineistossa 
oli kaksi eri signaalia, joista oli erikseen erotettu aktiivinen ja passiivinen tila. 
Molemmat mallit pystyivät tunnistamaan ja erottamaan signaalien tilat toisistaan. 
Tämä on tärkeä havainto, sillä joillakin monimutkaisemmilla signaaleilla saattaa 
olla useita eri tiloja. Tämän avulla pystytään suodattamaan signaalit, jotka eivät 
ole kiinnostavia seurattavia nykyisessä tilassaan. Tämä vapauttaa paljon 
laskentatehoa ja mahdollistaa tehokkaamman spektrinvalvonnan. 

Vaikka luokkia olikin 40 erilaista, ei dataa tarvinnut kerätä yhdestä luokasta 
kovinkaan paljon. Kaikki tutkimuksessa kerätyt signaalit ovat jatkuvia, joten 
signaalien uniikit ominaisuudet ja piirteet eivät lähetyksen aikana vaihtele paljoa. 
Tällöin pienestäkin määrästä tallennettua signaalia saadaan jalostettua tarpeeksi 
hybridikuvia, jotta luokan kouluttaminen neuroverkolle on mahdollista. Datan 
augmentaatiolla saatiin kasvatettua tehokkaasti pienemmistä tallenteista 
saatavaa hybridikuvien määrää. Augmentaatiolla saatiin myös kasvatettua 
nauhoituksien monipuolisuutta, jolloin tuotettuihin hybridikuviin saatiin 
tilanteita, joita ei suoraan saatu tallennettua. Nämä eivät suoraan kasvattaneet 
mallin tarkkuutta sen testauksessa, mutta sen havaittiin toimivan paremmin, kun 
mallille saatiin syötettyä dataa suoraan nauhoittimelta. Tämä johtuu 
todennäköisesti siitä, että datassa ei esiinny tarpeeksi erilaisia tilanteita, jotka 
vaikuttavat signaalin laatuun. Augmentaatiolla näitä tilanteita ja tiloja saadaan 
tuotettua keinotekoisesti, jolloin tunnistaminen onnistuu myös käytännön 
tilanteissa. 
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7.1 Voiko oikeita ilmassa kulkevia signaaleja tunnistaa ja 
luokitella siihen kehitetyn neuroverkon avulla?   

Hybridikuvista saadun sekaannusmatriisin perusteella ensimmäiseen 
tutkimuskysymykseen voidaan sanoa, että signaalienluokittelu on mahdollista 
neuroverkon avulla. Molemmat kehitetyt mallit pystyivät luokittelemaan 
signaaleita tarpeeksi luotettavasti vaikkakin hybridikuvamalli oli hieman 
tarkempi ja käyttökelpoisempia. Koska verkkojen kyky tunnistaa signaaleita oli 
lähes samanlainen, oli katsottava ja verrattava niiden muita ominaisuuksia, jotka 
vaikuttavat mallien lopulliseen käytettävyyteen. Spektrogrammin laskeminen 
signaalidatasta on paljon raskaampi prosessi kuin vastaavan hybridikuvan 
luominen. Tämä vaikuttaa suoraan mallin käytettävyyteen, sillä 
spektrogrammipohjaiselle tunnistukselle tarvittaisiin enemmän 
laskentaresursseja, jotta IQ dataa saataisiin prosessoitua reaaliajassa kuviksi. 
Pullonkaulaksi saattaa mallin sijasta muodostua datan prosessointi mallille 
syötettävään muotoon. Tämän lisäksi yksi sekunti on signaalille todella pitkä 
aika, joka vaikuttaa suoraan mallin tehokkuuteen ja käytettävyyteen. Mitä 
pidempään nauhoitin joutuu olemaan lukittuna yhteen signaaliin, sitä enemmän 
niitä tarvitaan spektrin tehokkaaseen valvontaan. Tämä myös nostaa IQ datan 
määrää ja siten järjestelmässä liikkuvien datan määrää. Tämä toimii hyvin 
kapeammilla signaaleilla, mutta muuttuu ongelmaksi signaalien muuttuessa 
leveämmiksi. Tämän vuoksi malli, joka pystyy tekemään tunnistuksen 
lyhyemmästä näytteestä, on käyttökelpoisempi. Hybridikuvat ovat myös 
vähemmän virhealttiita, sillä yhden spektrogrammin aikana hybridikuvasta on 
tehtävissä kuusi eri tunnistusta. Tällöin useat eri tunnistukset voidaan laskea 
yhteen ja palauttaa eniten esiintynyt luokka. Tällöin pienet häiriöt signaalissa 
eivät pääse vaikuttamaan yhtä herkästi tulokseen. Elyousseph ja Altamimin 
(2021) tekemän tutkimuksen tulokset pitävät siis paikkansa ja hybridikuvat ovat 
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parempi tapa signaaleiden luokittelemiseen kuin pelkän I, Q tai PSD kuvan 
käyttäminen. Sillä vaikkakin lopullinen tarkkuus hieman heikkeni heidän 
tutkimuksestaan, pystyi se silti erottamaan 40 signaalia toisistaan, joka on 
huomattavasti enemmän kuin heidän neljän eri luokan kokeilunsa. 

Kun malli saatiin integroitua takaisin lähettimeen, havaittiin ongelma, jota 
ei osattu ottaa huomioon tutkimuksen alussa. Radion käyttäjällä on suuri 
vaikutus syntyvään IQ dataan, joka vaikuttaa vuorostaan suuresti syntyviin 
hybridikuviin. Mikäli käyttäjä ei ole keskittänyt kanavaa hyvin signaalille tai 
käyttää liian leveää kaistaa kapealle signaalille, alkavat ennustuksen tulokset 
heiketä odotetusta. Tämän havaittiin johtuvan siitä, että mallin koulutukseen 
käytetty aineisto nauhoitettiin mahdollisimman tarkasti. Lopullisilla käyttäjillä 
saattaa olla huolimattomampi ote kaistanasettelussa, jolloin mallille syötetään 
epätarkkaa IQ dataa. Tätä vaikutusta olisi mahdollista lieventää keskittämällä 
signaali nauhoituksen jälkeen tai keräämällä nauhoituksia signaaleista eri 
kaistanleveyksillä. Tämä tuo esille mallien integroinnin ja testaamisen tärkeyden 
alkuvaiheessa kehitystä ja koulutusprosessia. Mikäli integrointia ei olisi tehty, 
olisi kyseinen ongelma saattanut jäädä kokonaan huomaamatta ja tulla ilmi liian 
myöhään. Missään aikaisemmassa tutkimuksessa ei otettu huomioon 
integraatiota ja siitä syntyviä uusia ongelmia tai loppukäyttäjän vaikutusta 
nauhoitettavaan signaaliin. 

Tutkimuksessa käytetyt signaalit nauhoitettiin käyttäen yhtä samaa 
antennia sekä nauhoitinta. Nauhoittimen tai antennin vaihdosta saattaa aiheutua 
muutoksia syntyvään IQ dataan, joka vaikuttaa suoraan jalostettuihin 
hybridikuviin ja niiden tarkkuuteen. Tutkimuksessa ei pystytty tutkimaan 
pystyykö koulutettu verkko tunnistamaan samalla tarkkuudella myös eri 
antenneista saatuja signaaleita. Nauhoittimeen kuitenkin tehtiin kesken 
tutkimuksen ajuripäivitys, jonka seurauksena osa aikaisemmin nauhoitetuista 
signaaleista muuttui käyttökelvottomiksi. Tämä johtui siitä, että päivityksen 
jälkeen uudet nauhoitukset olivat tarkempia kuin vanhemmat ja ne eivät siten 
sopineet yhteen keskenään. Tällaiset muutokset, jotka vaikuttavat syntyvään 
dataan ovat erittäin kriittisiä, sillä ne voivat nopeasti muuttaa mallin tai 
aikaisemman datan käyttökelvottomaksi. Tämä sama datan muuttumisesta 
aiheutuvan riskin oli havainnut Sculley (2015) tutkiessaan koneoppimisen 
kehittämisessä syntyvää teknistä velkaa. Mikäli ajuripäivitys olisi tehty mallin 
kouluttamisen jälkeen, olisi kaikki data täytynyt kerätä uudelleen uutta mallia 
varten tai palauttaa aikaisempi versio.  

Tutkimuksessa käytetyssä aineistossa ei ollut lainkaan pulssisignaaleja, 
sillä niiden jalostaminen jatkuvaksi signaaliksi olisi vaatinut erittäin 
monimutkaisen ja työlään jalostusvaiheen. Pulssisignaalien tunnistaminen 
hybridikuvilla pitäisi olla mahdollista, mutta niistä on ensin leikattava pulssien 
välinen osuus pois, sillä se sekoittuisi muuten taustameluun. Tällöin muodostuu 
kuitenkin uusi ongelma, sillä tällöin menetetään tieto pulssien tiheydestä. 
Pulssien tiheys voi olla kriittinen tieto signaalien erottamisessa toisistaan. 
Pulssisignaalien nauhoittaminen on myös huomattavasti vaikeampaa ja aikaa 
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vievää, sillä signaalit saattavat hyppiä taajuudelta toiseen ja lähetysten kesto on 
lyhyempi ja arvaamattomampi.  

Myös vuodenajasta ja säästä aiheutuvat vaikutukset jäivät tässä 
tutkimuksessa täysin huomioimatta, sillä nauhoitus hoidettiin kokonaan 
keväällä. Talvisin lumi voi heijastaa signaalia, jolloin häiriöt signaalissa 
lisääntyvät. Lumi ja vesisade voivat myös aiheuttaa häiriöitä signaalissa, jolloin 
verkko ei välttämättä pysty tunnistamaan signaalia yhtä tarkasti. Ei ole 
varmuutta siitä, että ovatko aiheutuvat häiriöt kriittisiä tunnistukselle vai 
pystyykö tunnistamisen tekemään tarpeeksi luotettavasti ilman kyseisten 
ilmiöiden löytymistä aineisto. Datan augmentaatiolla pysyttäisiin ehkä 
keinotekoisesti luomaan vastaavia häiriöitä, jolloin sään muutokset eivät olisi 
enää ongelma. 

Aikaisemmissa tutkimuksissa (O’Shea, Roy & Clancy, 2018) (Elyousseph & 
Altamimi, 2021) käytetty RadioML2018 aineisto on luokiteltu signaalien 
modulaation mukaan, eikä signaalityypin mukaan. Tutkimushetkellä ei löytynyt 
vastaavaa aineistoa, jossa signaalit olisi luokiteltu signaalin tyypin mukaan. 
Voidaankin pitää merkittävänä havaintona sitä, että syväoppimisen avulla 
signaalintyyppi pystytään tunnistamaan ilman suurempia muutoksia verkon 
arkkitehtuuriin myös oikeista ilmasta napatuista signaaleista. 

Koska eri signaaleita on olemassa useita satoja, on tässä tutkimuksessa 
käytetyssä aineistossa vain pieni osa kaikista mahdollisista signaaleista. Suurin 
ongelma signaaleita tunnistavan verkon kouluttamisessa on ylivoimaisesti 
puuttuva laadukas aineisto. Tällä hetkellä olemassa olevat aineistot ovat 
keinotekoisesti luotuja tai nauhoitettu täydellisissä olosuhteissa laboratoriossa. 
Näissä ei siten esiinny oikeassa signaalissa olevia häiriöitä, jolloin niiden 
käyttäminen oikeiden signaalien tunnistamiseen on rajoittunutta. Oikean 
aineiston kerääminen vaatii paljon rahallista panostusta laitteiden, kuten 
antennin hankintaan sekä huomattavan määrän ihmistyötunteja manuaaliseen 
keräämiseen ja luokitteluun. Tällaista aineistoa tulee tuskin koskaan olemaan 
vapaassa tai julkisessa käytössä, sillä suuri osa signaaleista on kehitetty 
sotilaallisiin tarkoituksiin. Julkinen aineisto myös vaarantaisi sen luotettavuuden, 
sillä sitä pystyttäisiin manipuloimaan eri tahojen toimesta ja siten 
maskeeraamaan tai väärentämään osa signaaleista. 

7.2 Kuinka tekoälyn kehittäminen etenee ja eroaa tavallisesta 
ohjelmistokehityksestä? 

Kehitysprosessissa oli mielenkiintoista huomata kuinka paljon enemmän 
toimiva ja käytettävä kokonaisuus sisältää pelkän mallin kehittämisen lisäksi. 
Sculleyn ja ym. (2015) tekemä tutkimus piti siis hyvin paikkansa seitsemän 
vuoden jälkeenkin. Mallin kehittäminen ja kouluttaminen vie huomattavasti 
vähemmän aikaa kuin projektin alussa olisi uskonut. Eniten aikaa kului 
ylivoimaisesti datan keräämiseen sekä sen siistimisen ja siihen olisi voinut 
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käyttää vieläkin enemmän aikaa. Dataan tehtävät muutokset vaikuttivat 
huomattavasti enemmän mallien tarkkuuteen kuin itse mallien arkkitehtuurin 
muuttaminen tai hyperparametrien säätäminen. Mitä parempaa ja 
laadukkaampaa dataa mallille syötettiin, sitä parempia tuloksia saatiin. Data 
keskeinen (engl. Data Centric) lähestyminen ongelmaan vaikuttaa siten 
huomattavasti paremmalta ja tehokkaammalta lähestymistavalta ja sitä onkin 
alettu suosimaan enemmän malli keskeisen (engl. Model Centric) 
lähestymistavan sijasta (Bartel, 2021). Toimiva ja käytettävä kokonaisuus vaati 
myös paljon muita palveluita kuten rajapinnat, monitoroinnin sekä resurssien 
skaalaamisen. Pelkän tarpeeksi tarkan mallin kehittäminen ei siis riitä valmiiksi 
käyttöön otettavaksi tuotteeksi. Onnistuvaa käyttöönottoa varten nämä asiat 
täytyy ottaa huomioon mahdollisen aikaisessa vaiheessa.  

Kuten aikaisemmissa tutkimuksissa oli todettu (Sculley, 2015), 
koneoppimismallien kehittämisessä syntyy huomattavasti enemmän ja 
herkemmin teknistä velkaa. Tämän velan hillitseminen ja pienentäminen oli 
projektin edetessä tärkeää, jottei velka kasvaisi hallitsemattoman suureksi. Koska 
yrityksellä ei ollut aikaisempaa kokemusta tai toteutuksia koneoppimismallien 
kehittämisestä, lisäsi projekti huomattavasti uusia teknologioita yrityksen 
olemassa olevaan infrastruktuuriin. Näiden uusien teknologioiden osaaminen 
rajoittui vahvasti mallin kehityksessä toimivaan tiimiin, jolloin näiden käyttöä 
jouduttiin opettamaan esimerkiksi ICT henkilöstölle ja yrityksen muille 
kehittäjille. Myös täysin uudenlaisia ongelmia tuli projektin aikana esille, joihin 
ei osattu varautua tai ei pystytty suoraan ratkaisemaan yrityksen käytössä 
olevilla teknologioilla. Tällaisia ongelmia oli esimerkiksi suurien tiedostojen 
tallentaminen ja siirtäminen eri tietokoneiden ja toimipisteiden välillä. 
Tavallinen versionhallinta ei sovellu täydellisesti suurien aineistojen versiointiin 
ja suurien tiedostojen lataaminen ja päivittäminen kuormittaa huomattavasti 
yrityksen sisäistä verkkoa, jolloin muiden työntekijöiden työnteko saattaa 
häiriintyä. Samalla pitkät tiedostojen siirtoajat hidastavat tutkimusprosessia.  

Kehityksen aikana oli erittäin tärkeää pitää ylhäällä aikaisempia 
tutkimuksia sekä koulutuksia, jotta niitä ei vahingossa toistettaisi jatkossa 
uudestaan. Samalla pystyttiin iteroiden etenemään oikeaan suuntaan sulkemalla 
toimimattomat vaihtoehdot pois ja jatkamaan niitä, joiden huomattiin 
parantavan tuloksia. Projekti siis eteni oikeaan suuntaan, vaikka mallit eivät 
olisikaan tarkentuneet kyseisen viikon aikana. Tämä eroaa suuresti tavallisesta 
ohjelmistokehityksestä, jossa projektin viikoittaista etenemistä ja kulkua on 
helpompi mitata. Koneoppimismallin kehitysprojektin etenemisen mittaaminen 
vaatii siis hieman erilaisen lähestymistavan ja siinä on kiinnitettävä huomioita 
eri asioihin kuin tavallisessa projektissa. 
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7.3 Kuinka koulutusprosessista saadaan tehtyä skaalattava ja 
automaattinen? 

Mikäli MLOpsia tai sitä tukevaa alustaa ei olisi otettu käyttöön heti tutkimuksen 
alusta alkaen, olisi kehitysprosessi ollut huomattavasti hitaampi, sillä se 
mahdollisti kaikkien eri vaiheiden automaation sekä tarjosi valmiita ratkaisuja 
esim. monitorointiin. Näin se vähensi manuaalisen työn määrää ja vähensi 
jatkuvasti toistuvia prosesseja, kuten tuloksien kirjanpitoa. Tällöin kehittäjät 
pystyivät tekemään muita asioita odottelun sijasta, kuten keräämään lisää dataa, 
kehittämään muita prosesseja tai tekemään omia pienempiä tutkimuksia. Alusta 
myös sisälsi valmiiksi paljon hyödyllisiä palveluita kuten monitoroinnin ja 
automaattisen rajapinnan luonnin, joita ei siksi jouduttu kehittämään itse. Kaikki 
alustalle kehitetyt komponentit olivat helposti käytettävissä useiden eri mallien 
kanssa, jolloin niitä ei tarvinnut koodata useaan kertaan eri malleille. Myös tiimin 
työskentely yhdessä oli helpompaa, sillä tiedon jakaminen ympäristössä oli 
helppoa ja vaivatonta. Samalla kaikki raskas laskenta saatiin erotettua kehittäjien 
omista työkoneista, jolloin niitä pystyttiin käyttämään normaalisti koulutusten ja 
signaalien prosessoinnin aikana. Kaikki MLOps käytöstä saadut hyödyt 
vastaavan aikaisempien MLOps tutkimuksien (Mäkinen, Skogström, Laaksonen 
& Mikkonen, 2021) (Garg, Pundir, Rathee, Gupta, Garg & Ahlawat, 2021) esille 
tuomia hyötyjä ja sen voidaan olettaa olleen suuri vaikuttaja tutkimuksen sekä 
integraation onnistumisessa. Ympäristöä pystytään lisäksi käyttämään suoraan 
sellaisenaan organisaation seuraavissa tekoälyn kehitysprojekteissa ja se tulee 
nostamaan niiden tehokkuutta sekä onnistumisen todennäköisyyttä. 

Koneoppimismallien kehittämisen avustamiseksi on olemassa paljon eri 
työkaluja, jotka ovat kaikki eri kehittäjiltä tai tarjoajilta. Nämä harvoin sopivat 
täysin yhteen, jolloin halutun kokonaisuuden rakentaminen voi tuntua 
mahdottomalta ja joudutaan tyytymään siihen mikä toimii. Tämä saattaa jopa 
tehdä mallin tuotantoon viemisestä hankalaa tai epävarmaa, kun 
alustateknologiat vaikuttavat keskeneräisiltä tai ovat vasta testivaiheessa omaa 
kehitystään. Suurin osa projektissa käytetyistä teknologoista ja palveluista olivat 
todella uusia, jolloin niistä oli joissakin tapauksissa saatavissa erittäin vähän 
dokumentaatiota. Tämä teki joidenkin ongelmien ratkaisusta erittäin hankalaa, 
sillä vastaavanlaisia ongelmia ei ollut tullut paljoa vastaan. Näillä teknologioilla 
oli myös ongelmana joidenkin tärkeiden ominaisuuksien puutteellisuus tai 
rajoittuneisuus, jotka luvattiin korjata tulevissa päivityksissä.  

Vastauksen kolmanteen tutkimuskysymykseen voidaan sanoa olevan 
MLOps prosessien sekä niitä tarjoavan alustan aikainen käyttöönottaminen jo 
kehitysvaiheessa. Tässä tutkimuksessa se tarkoitti Kuberneteksen päälle 
asennettua AirFlown ja Kubeflown yhdistelmää. Airflown ja Kubeflown avulla 
saatiin automatisoitua kaikki mahdollinen ja resurssien skaalaaminen onnistui 
automaattisesti Kuberneteksen avulla. Lisäksi Kubeflow tarjosi suoraan valmiita 
ratkaisuja moniin ongelmiin, kuten monitorointiin, tulosten seurantaan sekä 
automaattiset rajapinnat mallin integrointia varten. 
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Tässä tutkimuksessa ei verrattu eri alustoja tai palveluita keskenään eikä 
niiden mahdollista vaikutusta toteutukseen. Eri palveluita, työkaluja ja alustoja 
on olemassa useita erilaisia, joista on osattava valita oikea yrityksen omiin 
tarpeisiin. Eri alustoja ja niiden hyötyjä ja suurimpia eroavaisuuksia voisi tutkia 
jatkossa omassa tutkimuksessaan. Tämä saattaisi helpottaa oikeiden valintojen 
tekemistä yrityksille, jotka ovat vasta siirtymässä MLOpsin pariin tai aloittavat 
vasta koneoppimismallien kehittämistä. 

7.4 Johtopäätökset 

Tässä tutkimuksessa tutkittiin radiosignaalien luokittelua syväoppimisen avulla 
käyttämällä oikeita ilmasta nauhoitettuja signaaleita. Eri signaaliluokkia oli 40, 
joka on tutkimushetkellä suurin signaalin luokittelu tutkimuksissa käytetty 
aineisto. Signaalien automaattinen luokittelu on kriittinen osa tehokasta 
radiospektrin valvontaa varten. Lisäksi tutkimuksessa tutkittiin, kuinka 
toteutuksesta saataisiin skaalautuva ja automaattinen sekä kuinka mallien 
kehitys eroaa tavallisesta ohjelmistokehityksestä. Suoritetun tutkimuksen 
johtopäätöksenä voidaan pitää, että luokittelu on mahdollista hybridikuvia 
hyödyntävän neuroverkon avulla, skaalautuminen ja automaatio hoituu MLOps 
työkalujen ja alustan avulla sekä kehitysprosessin olevan enemmän 
tutkimusluontoisempaa ja toistuvampaa kuin tavallisen ohjelmistokehityksen. 
Tutkimuksessa käytetty aineisto oli nauhoitettu ja koottu ilmassa kulkevista 
signaaleista ja on tutkimushetkellä suurin signaalien luokitteluun käytetty 
aineisto. Toisin kuin aikaisemmissa tutkimuksissa käytetty aineisto, tätä 
aineistoa ei ole luotu keinotekoisesti laboratoriossa ja se vastaa siten paremmin 
oikeaa signaalin tunnistustilannetta. Vaikka aineistossa ei ole kaikkia 
mahdollisia erikoistapauksia, kuten eri vuodenaikoja tai sääilmiöitä, on se 
riittävän laaja validiin tutkimukseen. 

Jatkossa olisi hyvä tutkia enemmän ja tarkemmin MLOps toimintaa, siihen 
olemassa olevia työkaluja sekä prosesseja, jotta kehityksestä tuotantoon 
vieminen olisi sulavampaa sekä varmempaa. Erityisesti eroavaisuudet 
tavallisesta ohjelmistokehityksestä vaikuttavat perinteisten käytäntöjen 
toimivuuteen ja vaatisivat jonkinlaista soveltamista sekä muutoksia, jotta 
koneoppimisprojektien onnistumista saataisiin nostettua. Tällä hetkellä suurin 
osa malleista ei koskaan pääse testivaiheesta tuotantoon, jonka tarkkaa syytä ei 
tiedetä (Dotscience, 2019). MLOpsin on kuitenkin havaittu parantavan 
onnistumisen todennäköisyyttä. 

Radiosignaalien osalta olisi tärkeää saada ei-keinotekoisesti luotu 
monipuolinen aineisto, jotta eri tutkimuksia voitaisiin verrata enemmän sekä 
keskenään että käytännön toimivuuteen. Hybridikuvien osalta tutkimusta 
voitaisiin jatkaa lisäämällä uusia ominaisuuksia kuviin tai vertaamalla eri 
ominaisuuksien tarkempaa vaikutusta optimaalisen hybridikuvan sisällön 
löytämiseksi. Myös useamman verkon käyttämistä voitaisiin tutkia, sillä omille 
kaistanleveyksille koulutetut mallit voisivat sopeutua paremmin muuttuvaan 
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kaistanleveyteen ja tarjota parempia tuloksia. Radiosignaalien luokittelu 
neuroverkkojen avulla on todella monipuolinen ja monitieteellinen alue, joka 
sisältää paljon tutkittavaa tuleviksi vuosiksi.  
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