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6
SANASTO
AI Winter

Tekoälyn talvi, ajanjakso milloin tekoälyn kehitys on hidastunut lähes kokonaan.

Algoritmi

Joukko järjestelmän suoritettavia käskyjä tai ohjeita jonkin tehtävän
suorittamiseksi.

Artificial General Intelligence (AGI)
Yleinen tekoäly, toinen tapa kutsua vahvaa tekoälyä.
Deep Blue

IBM:n vuonna 1997 kehittämä shakkia pelaava tietokone, joka voitti
shakin maailmanmestarin.

Hidden layer Piiloitettu taso on syväoppimisessa käytetty taso, joka suorittaa matemaattisia laskelmia vastaanotetusta datasta.
Input layer

Syötetaso on yksi syväoppimisessa käytetyistä tasoista, mikä vast
aanottaa dataa, joista se siirtää sen ensimmäiselle piilotetulle tasolle.

Internet of Things (IoT)

Esineiden internet tarkoittaa laitteita, jotka ovat kyt-

kettynä Internettiin.
Output layer Tulostustaso on yksi syväoppimisessa käytetyistä tasoista, mikä
näyttää datasta saadun tuloksen.
Strong AI

Vahva tekoäly on tekoälyn muoto, mikä on yhtä älykäs ihmisen aivojen kanssa.

Weak AI

Heikko tekoäly on tekoälyn muoto, mikä on tiettyihin sääntöihin tai
komentoihin kiinnitetty tekoäly, eikä se kykene tekemään muuta.
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1

JOHDANTO

Tekoälyn käyttö on yleistymässä ja sen kehitys on nopeaa. Monet yritykset ovat
panostaneet sen kehitykseen, mutta silti eivät osaa helposti vastata kysymykseen:
Mitä on tekoäly?
Opinnäytetyön aiheena on tutkia miten hyvin tekoäly ymmärtää Porin murretta ja
yleiskieltä ilman, että sitä on tarkasti opetettu ymmärtämään niitä, ja pohtia, miksi
eri murteiden opettaminen tekoälyille olisi kannattavaa ja tärkeää tulevaisuuden
kannalta.
Opinnäytetyössä käydään läpi tekoälyn eri osa-alueet, miten ne eroavat toisistaan
ja miten ne toimivat mahdollisimman tarkasti, mutta yksinkertaisesti. Opinnäytetyön toinen tarkoitus on olla helppolukuinen ja ymmärrettävä jokaiselle Porin kaupungin työntekijälle.
Porin kaupunki on tehnyt yhteistyössä Sony Music Finlandin kanssa porin murretta
puhuvan tekoälysovelluksen. Sovellus käyttää Yö-yhtyeen laulajan Olli Lindholmin puhetapaa ja on siksi nimetty OlliBotiksi.
Opinnäytetyön toimeksiantajana on Porin kaupunki, joka oli yhteistyökumppanina
Sony Music Finlandin kanssa toteuttamassa OlliBottia.
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2

MITÄ ON TEKOÄLY?

2.1 Tekoälyn historiaa
Tekoälyn varsinainen kehitys alkoi vuonna 1950 ja sen kehitys on ottanut valtavia
harppauksia eteenpäin viimeisien vuosikymmenten aikana (Kuvio 1).
Vuodesta 1957 vuoteen 1974 tekoäly kukoisti, kun tietokoneiden muistikapasiteetti
kasvoi ja niistä tuli nopeampia, halvempia ja käytännöllisempiä. Koneoppimisen
algoritmeista tuli myös kehittyneempiä ja ihmiset alkoivat ymmärtämään, mitä algoritmeja piti käyttää mihinkin ongelmiin. (Rockwell Anyoha 2017.)
Tekoäly itsessään on jo vanha keksintö ja jatkuvan kehityksen seurauksena sen ominaisuudet monipuolistuvat. Tekoälyllä ollaan jo kauan haettu mahdollisuutta, jolloin siitä tulisi ihmistä älykkäämpi, minkä takia ollaan kehitetty erilaisia koneita
todistamaan nämä väitteet todeksi. (Kuvio 1.)
Tekoälyn kehitys hidastui lähes kokonaan vuosina 1974-1990, mitä ajanjaksoa kutsutaan Tekoälyn talveksi (AI Winter). Innostus tekoälyyn hiipui, eikä kukaan halunnut rahoittaa tekoälyn kehitystä. Kehitystä hidastivat myös 80-luvun lopulla rahalliset takaiskut, kun Apple ja IBM alkoivat kehittämään pöytätietokoneita tekoälyn sijaan. (Lasse Schultebraucks 2017.)
Vuonna 1997 IBM kehitti Deep Blue -nimisen tietokoneen, joka voitti shakin maailmanmestarin: kaksi voittoa ja kolme tasapeliä. Ottelut kestivät monta päivää ja
tapahtuma sai huomattavan mediahuomion. Tapahtuman juoni oli kuin tieteiselokuvasta; kone vastaan ihminen. Deep Blue näytti ensimmäisenä, että tekoäly kykenee vaativaan laskentaan ja hallitsemaan suuria määriä dataa. Näitä ominaisuuksia
tarvitaan useilla tieteenaloilla, esimerkiksi uusien lääkkeiden keksimisessä. (IBM
2011).
Ensimmäisiä mobiilimaailman tekoälyjä oli Applen Siri, joka julkaistiin vuoden
2011 lopulla. Apple oli hankkinut 150-250 miljoonan dollarilla teknologiaa Sirin
kehittämiseen. Sirin tuominen markkinoille ei ollut kuitenkaan helppoa, koska sen
sisäinen sanasto sisälsi yhä kirosanoja ja Sirin piti kyetä vastaamaan monella eri
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kielellä. Siri ei kuitenkaan ollut tavallinen iPhone sovellus, vaan se oli suurin tekoälyprojekti. Projektin tavoitteena oli luoda oppimaan ja pohtimaan kykenevä täysin
virtuaalinen assistentti. (Bianca Bosker 2017).

Kuvio 1. Kymmenen tekoälyn saavutusta (Analytics Vidhya 2016).
Moderni tekoäly voidaan jakaa kolmeen eri osa-alueeseen, jotka ovat tekoäly, koneoppiminen ja syväoppiminen. Jokainen osa-alue on kytköksissä toisiinsa (Kuvio
2).
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Kuvio 2. Tekoälyn kolme osa-aluetta. (Quora 2017).
2.2 Tekoäly, koneoppiminen ja syväoppiminen
•

Heikko ja vahva tekoäly

•

Koneoppiminen

•

Syväoppiminen

Moderni tekoäly rakentuu tekoälystä, joka voidaan jakaa vahvaan ja heikkoon tekoälyyn. Myös joskus vahvaa tekoälyä kutsutaan yleiseksi tekoälyksi (AGI). Koneoppiminen on tekoälyn osa-alue, joka hyödyntää tekoälyä oppimaan älykkäämmäksi.
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Syväoppiminen taas on tekoälyn osa-alue, joka hyödyntää tekoälyä, sekä koneoppimista, jotta se voisi oppia itsenäisesti. Syväoppiminen on edistyneempi versio koneoppimisesta, mutta sitä ei pystytä hyödyntämään jokaisella tieteen alalla vielä
kehityksen puutteen takia.
2.3 Heikko ja vahva tekoäly
Tekoäly itsessään voidaan jakaa kahteen eri kategoriaan, heikkoon ja vahvaan tekoälyyn. Vaikka näistä kerrotaan yhtenäisenä tasona, näillä on kuitenkin eroavaisuuksia. Vahvan ja heikon tekoälyn erona on se, että heikko tekoäly kykenee suorittamaan vain ennalta määrättyjä tehtäviä siihen ohjelmoidun logiikan perusteella.
Taulukossa 1. on koostettu heikon ja vahvan tekoälyn eroja.
Taulukko 1. Vahvan ja heikon tekoälyn eroja.
Vahva tekoäly
Määritelmä

Heikko tekoäly

Kone kykenee ajattele- Kone ei kykene poikkeamaan ja tekemään tehtä- maan
viä kuten ihminen.

Toiminnallisuus

Esimerkit

tehtävistään

ja

säännöistään.

Tietokoneohjelma varas- Tehtävät syötetään matoi algoritmit.

nuaalisesti tehtäväksi.

Google Duplex.

Itseajava auto, Amazon
Alexa.

Edistys

Varhaiskehitysvaihe

Edistynyt kehitysvaihe

Heikko tekoäly (Narrow/Weak AI)
Heikolla tai kapealla tekoälyllä tarkoitetaan tiettyihin sääntöihin tai komentoihin
kiinnitettyä tekoälyä, jonka tarkoituksena on vain tehdä sille käskettyä tehtävää,
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eikä se kykene tekemään muuta. Vaikka tekoäly on kiinnitettynä tiettyihin komentoihin, se ei tarkoita, että se olisi huono, päinvastoin, se voi vaikuttaa paljon älykkäämmältä juuri sen takia, että se tekee vain tietynlaista tehtävää. (Tekoäly.info
2017.)
Hyvänä esimerkkinä heikosta tekoälystä voisi pitää Applen Siriä tai Amazonin Alexaa. Alexa ja Siri ymmärtävät puheesta tai tekstistä tiettyjä sanoja, joiden avulla ne
kykenevät löytämään esimerkiksi tietyn musiikin tai videon YouTubesta. (Techopedia 2017.)
Amazonin Alexa pystyy myös kontrolloimaan kotiasi. Alexa pystyy esimerkiksi
sammuttamaan valot, laittamaan television päälle, ynnä muuta. Se tunnistaa puheesta tietyt sanat kuten ”laita televisio päälle” tai ”sammuta keittiön valot”. Jos
laitteita on useita kytkettynä, se ei osaa päätellä mitkä valot henkilö haluaa pois
päältä. Alexan algoritmit vastaavat tähän komentoon tekemällä käsketyn käskyn,
mutta se ei itsessään ymmärrä koko lausetta, jota sille sanotaan. Alexa ja Siri ovat
opetettu ymmärtämään tiettyjä sanoja ja niitä opetetaan edelleen, jotta niiden käyttö
olisi mahdollisimman helppoa ja huoletonta käyttäjille. (Machinedesign 2016.)
Vahva tekoäly (Strong/General AI)
Vahva tekoäly on tekoälyn muoto, joka on yhtä älykäs ihmisen aivojen kanssa. Sen
ominaispiirteitä ovat pohdinta, pulmapelien ratkonta, arvostelukyky, suunnittelu,
oppiminen ja kommunikointi. Todellista vahvaa tekoälyä ei ole kuitenkaan vielä
olemassa, ja useat tutkijat uskovat, että vahvan tekoälyn kehitys on mahdollista
vasta 2030-2045. Jotkut tutkijat uskovat, että vahvan tekoälyn luominen ei ole ollenkaan mahdollista (Investopedia 2017.)
Vaikka vahva tekoäly on vielä varhaiskehitysvaiheessa, Google Duplexia voisi sanoa kehittyneimmäksi tekoälyksi tähän mennessä. Google Duplex on tekoälyassistentti, joka pystyy soittamaan puheluita ja varaamaan esimerkiksi ravintolasta pöydän (Kuvio 3).
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Ihmiset eivät puhu yhtä hitaasti ja selkeästi toisilleen, kuin he puhuvat koneelle,
joten puheentunnistus on hankalaa. Tämä ongelma tulee esille erityisesti puhelinkeskustelun aikana, jolloin taustamelu ja äänenlaatu hankaloittavat puheentunnistusta. Pidemmissä keskusteluissa samalla lauseella voi olla eri merkityksiä, riippuen
kontekstista. Yleensä aiheeseen liittyvä konteksti tulee esille aikaisemmissa lauseissa, ja jos kontekstia ei havaita, virhemäärä kasvaa. (Yaniv Leviathan 2018.)

Kuvio 3. Äänen käsittely ja muuntaminen tekstistä puheeksi (Google 2018).
Puheentunnistukseen perustuva teknologia helpottaa suuria kuin pieniä yrityksiä,
jotka turvautuvat asiakasvarauksiin puhelimen välityksellä. Heillä ei välttämättä ole
esimerkiksi omia verkkosivuja, missä varauksen pystyy tekemään. Ja valitettavan
moni asiakas ei halua varata aikaa puhelimitse, mikäli yritys ei tarjoa mahdollisuutta varata aikaa Internetin kautta. Google Duplex mahdollistaa asiakasvarausten
helposti Google Assistentin kautta, jotta molemmat osapuolet olisivat tyytyväisiä.
(Scott Huffman 2018.)
2.4 Koneoppiminen
Koneoppiminen (Machine Learning) on kategoria algoritmeja, eli joukko järjestelmän suoritettavia käskyjä tai ohjeita jonkin tehtävän suorittamiseksi. Koneoppimisessa käytetyt algoritmit mahdollistavat tarkemman ennusteen lopputuloksesta ohjelmalla ilman mahdollisten lopputulosten kertomista sille. Koneoppimisen perus-
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periaate on luoda algoritmeja, jotka pystyvät vastaanottamaan syöttötietoja ja analysoimalla niitä ennustaa lopputuloksen samalla päivittäen lopputulosta, kun ne saavat uutta tietoa. (Margaret Rouse, 2018.)
Koneoppiminen on teknologiaa, jota käytetään opettamaan koneita imitoimaan ihmisen toimintoja. Se pystyy analysoimaan valtavan määrän tietoa tekstistä, videoista ja kuvista. Esimerkiksi Facebook käyttää koneoppimista tunnistamaan henkilöitä valokuvista, jotta heidän merkitseminen kuviin, joissa he esiintyvät olisi mahdollista. Koneoppimista käytetään myös mainosten kohdentamisessa näyttämällä
henkilöille mainoksia, joista he voisivat olla kiinnostuneita. (Ronald van Loon,
2017.)
Koneoppimista käytetään hyvin paljon muuallakin, kuin pelkästään sosiaalisessa
mediassa. Monet yritykset käyttävät koneoppimista esimerkiksi asiakastyytyväisyyden, riskien laskemisen ja markkinointitrendien analysoimisessa (Kuvio 4).

Kuvio 4. Arvio teknologiatrendien tärkeydestä, jotka käyttävät koneoppimista
(TechXile 2018).
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Kuvio 5. Koneoppimisen toiminnallisuus (TechXile 2018).
Koneoppimisen algoritmit kategorioidaan valvottuihin ja ei-valvottuihin algoritmeihin. Valvotut algoritmit vaativat datatutkijan tai data-analyytikon, jotta koneoppiminen tuottaisi sekä halutun syöttötiedon ja lopputuloksen. Ei-valvotut algoritmit
eivät vaadi lopputulosdatan opettelua, vaan ne käyttävät syväoppimista datan läpikäymisessä ja päätyvät lopputulokseen. (Margaret Rouse, 2018.)
Esineiden internet (Internet of Things) tarkoittaa laitteita, jotka ovat kytkettynä Internettiin. Tämä on mahdollistanut datan keräämisen ja lähettämisen ja dataa voidaan käyttää hyödyksi koneoppimisessa. Lähes mikä tahansa pillereistä lentokoneisiin voivat olla osana esineiden Internettiä. (Steve Ranger, 2018.)
2.5 Syväoppiminen
Syväoppiminen on koneoppimisen osa-alue, joka opettaa ohjelmia esimerkkien
avulla. Syväoppimista käytetään itseajavissa autoissa, jotka tunnistavat Stop-merkit
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ja erottavat kävelijät katupylväistä. Syväoppimista käytetään myös ääniohjatuissa
laitteissa, kuten puhelimissa, televisioissa ja tableteissa. (MathWorks, 2018.)
Syväoppiminen saa nimensä siitä, kuinka se analysoi ”rakenteetonta” dataa tai dataa, jota mikään muu lähde ei ole määritellyt. Datan määrittely vaatii tarkkaa analysointia, jotta tiedetään mitä data on. Datan määrittelyä testataan useaan otteeseen,
jotta päädytään lopputulokseen, mutta se ei ole aina tarkka. Koneilla on ollut useasti
ongelmia epämuodollisen datan analysoinnissa. (Tyler Lacoma, 2018.)
Syväoppimisessa simuloidaan ihmisen aivoja, joissa ajattelu perustuu neuronien
väliseen toimintaa. Syväoppimisessa neuronit on jaettu kolmeen eri tasoon, jotka
merkitään yleisesti palloina (Kuvio 6.)

Kuvio 6. Syväoppimisen eri tasot (CS231n 2018).
Syötetaso (input layer) vastaanottaa dataa, joista se siirtää sen ensimmäiselle piilotetulle tasolle (hidden layer). Piilotettu taso suorittaa matemaattisia laskelmia vastaanotetusta datasta. Neuroverkon luomisessa ongelmana on päättää piilotettujen
tasojen määrä, ja kuinka monta neuronia jokaisella tasolla on. Syväoppimisessa on
aina enemmän kuin yksi piilotettu taso. Tulostustaso (output layer) näyttää datasta
saadun tuloksen. (Radu Raicea, 2017.)
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Syväoppiminen on kasvava osa-alue modernia teknologiaa, jota lähes jokainen
käyttää päivittäin. Amazonin Alexa ja Google Assistant ymmärtävät puhetta neuroverkoston avulla. Syväoppimista käytetään esimerkiksi kodin turvakameroissa.
Ne ovat opetettu niin, etteivät ne ota lemmikkejä huomioon vaan tunnistavat ihmisen liikkeet. Syväoppimisessa ohjelmaa opetetaan tunnistamaan kuvasta tai videosta eri objektit toisistaan. Tämän avulla esimerkiksi autot pystyvät tunnistamaan
jalankulkijat tiestä. (Kuvio 7).
Lääketieteen alalla käytetään edistynyttä syväoppimista analysoimaan DNA:ta,
jotta voitaisiin tunnistaa syövän tai kasvaimen olemassaolo ennen kuin ne ovat kasvaneet mittavaan kokoon. Syväoppimista käytetään myös molekyyliyhdisteiden
analysoinnissa, jotta voitaisiin löytää uusia terveyshyötyjä. (Tyler Lacoma, 2018.)

Kuvio 7. Esimerkki kuinka kuvantunnistus toimii (MathWorks 2018).
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3

OLLIBOT

OlliBot on Yön virallisella Facebook sivulla toimiva chattibotti, joka on varustettu
porilaisella huumorintajulla ja sen kanssa voi keskustella Yön uusimmasta Mitä jos
mä rakastan -albumista. OlliBot on toteutettu yhteistyössä Yön, Sony Music Finlandin, markkinointitoimisto Nitron ja Porin kaupungin kanssa. (Kuvio 8.)

Kuvio 8. Porin murteella ja huumorilla varustettu botti.
Bottia ei kuitenkaan lähdetty luomaan siinä mielessä, että se olisi mitenkään mullistava. Ajatuksena oli, että botti toisi huumoria ja positiivisuutta Yölle, sekä herättäisi huomiota.
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Täysin tarkkaa tietoa ei ole kerrottu, miten OlliBot toimii, mutta se näyttäisi toimivan samalla tavalla kuten muutkin chattibotit, mutta se on vain asennettu Facebookiin.
3.1 Miten chattibotit toimivat
Kaikki chattibotit toimivat samalla tavalla, ne yrittävät päätellä algoritmien avulla
mitä käyttäjä on sanonut ja päättää mikä vastaus olisi sopivin kyseiseen asiaan. (Kuvio 10).
Chattibotit käyvät läpi sanottua asiaa Luonnollisen kielen käsittely -tasolla (NLP
layer). Botit oppivat käyttäjien kanssa puhumisella, jolloin ne pystyvät hakemaan
sopivimpia vastauksia helpommin ja nopeammin niiden datavarastosta (Data storage), tällöin niiden ei tarvitse joka kerta päätellä ja luoda uutta vastausta niiden
sisällönhallintajärjestelmässä (CSM).

Kuvio 9. Chattibotin toiminta yksinkertaisuudessaan (Wordstream 2017).
Kun botti on päätellyt, mikä vastaus on sopivin, se lähettää vastauksen takaisin
käyttäjälle luettavassa muodossa. Botin tietokannassa kaikkea ei välttämättä säilytetä tekstinä, jotta säästettäisiin sen tilaa.
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Ääniviestit toimivat kuitenkin lähes samalla tavalla jokaisessa botissa. Botit muuntavat puhutun puheen tekstiksi, mistä ne päättelevät sopivimman vastauksen siihen.
Jos botti osaa puhua, se muuntaa vastauksen tekstistä puheeksi. Suurin osa boteista
ovat monikielisiä, mikä vaikuttaa siihen, miltä ne kuulostavat.
Puheen ymmärtämiseen on kuitenkin monia eri vaikuttajia, kuten esimerkiksi mikrofonin selkeys, puheen nopeus ja käyttääkö henkilö puhekielessä tai murteessa
käytettäviä sanoja, joita botti ei osaa lukea.
3.2 Testaus
OlliBot ymmärtää vain kirjoitettua tekstiä, eikä ymmärrä sille lähetettyjä ääniviestejä.
OlliBotin testaus tapahtui Nitron luomalla testisivulla, minne OlliBot oltiin asennettu, ennen sen virallista julkaisua. Vastuullani olevan testauksen tarkoituksena oli
varmistaa, että Botti toimi oikein. Suurin osa työstä oli jo tehty ennen testauksen
aloittamista, mutta lisäyksiä ohjelmaan kuitenkin tehtiin myös testauksen aikana.
Albumin biisilistan selaus oli alkujaan hankalaa, koska botti ei ymmärtänyt, että
numero viittaisi edelliseen kysymykseen. Tällä korjattiin ongelma, jottei tarvitsisi
käydä kyllä/ei dialogia joka kerta, kun halusi kuulla uudesta biisistä. (Kuvio 11.)
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Kuvio 10. Vanha versio biisilistan selauksesta.
Myös kielioppivirheitä löytyi paljon, kuten esimerkiksi pilkkuvirheitä, puuttuvia
isoja alkukirjaimia, puuttuvia pisteitä, ynnä muuta. Mutta niiden korjaaminen ei
kuitenkaan vienyt paljon aikaa, koska osa Botin dialogista puuttui. Puuttuva dialogi
lisättiin myöhemmin bottiin, kun sen kirjoitus oli valmis. Vaikkakin näiden puuttuminen toi aidonmukaisuutta bottiin, että puhuisi oikealle henkilölle. Tämä toi lopulta tunteen, että jokaiseen viestiin vastaisi eri henkilö, koska kielioppi ja kirjoitusasu vaihtelivat lähes joka viestissä (Kuvio 12).
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Kuvio 11. Isojen alkukirjainten puuttuminen ja kieliasun muuttuminen.
Viimeisenä ja ehkä tärkeimpänä muutoksena tuli OlliBotin kanssa keskustelun uudelleenaloitus. Aluksi ohjelmassa ei annettu minkäänlaista ohjetta, miten OlliBotin
kanssa voisi keskustella useamminkin kuin vaan kerran. OlliBotin ideana oli kuitenkin tuoda huumoria ja käydä uusia keskusteluja käyttäjien kanssa, mutta niiden
läpikäynti olisi hankalaa, jos keskustelua ei voisi käydä läpi kuin vain kerran.
3.3 Murteen ymmärtäminen
Testauksen aikana tuli ilmi, että OlliBot ymmärtää vain tiettyjä yksittäisiä murresanoja, mutta ei pidempiä lauseita tai Porilaisia toteamuksia. OlliBotin sanasto ei
siis ollut kovinkaan suuri (Kuvio 13).
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Kuvio 12. Esimerkki keskustelusta, missä on käytetty Porin murretta.
Kun ymmärrettävä sanasto on huomattavan pieni, siitä tulee ongelma lopulta, jos
tekoäly ei ymmärrä yleiskielessä käytettäviä sanoja. Tämän takia käyttäjä päätyy
vastaamaan kyllä tai ei. Tämä haavoittaa tekoälyn uskottavuutta, käyttäjä ei koe
puhuvansa oikealle ihmiselle.
Sanojen ymmärtämättömyys voi kuitenkin johtua siitä, että botti olettaa käyttäjän
kirjoittavan vain yhden sanan mittaisia vastauksia, eikä osaa tulkita sanaa lauseen
keskeltä.
Tietenkin pitää ottaa huomioon, että testaus tapahtui ennen virallista julkaisuasanaston ollessa hyvin rajoitettu. Tämä saattoi vaikuttaa joihinkin botin ymmärtämiin lauseisiin ja sanoihin, sillä testauksen aikana suurinta osaa lauseista ja sanoista
se ei ymmärtänyt. Ongelmana oli myös, että OlliBottiin ei haluttu tehdä suurempia
muutoksia enää julkaisun jälkeen, jotta se ei menisi sekaisin, vaikka joitakin murteen ymmärtämisongelmia oltaisiin voitu korjata.
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3.4 Tekoälyn haasteet
OlliBotin isoin ongelma oli kuitenkin liian kiireinen kehitystyö, jonka takia siitä
löytyi isoimpia ongelmia. Jos sen kehitykseen oltaisiin varattu esimerkiksi pari kuukautta lisää, oltaisiin myös pienemmät ongelmat saatu korjattua isojen lisäksi, kuten
esimerkiksi OlliBotin vastauksissa löytyneet kielioppivirheet, sekä dialogin yksitoikkoisuus.
Myöskään ei ole ihan varmaa oltiinko jo kehityksen alkuvaiheessa määritelty, että
OlliBotin tulisi ymmärtää Porin murretta tai yleisesti kirjoitettua kieltä.
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4

POHDINTAA - TEKOÄLY JA MURRE

Tässä kappaleessa käyn läpi omaa pohdintaa, miksi murteen ja yleiskielen opettaminen tekoälyille olisi tulevaisuuden kannalta tärkeää ja kannattavaa etenkin suomen kieltä ymmärtävien tekoälyjen kannalta.
4.1 Tulosten analysointi
Testauksen perusteella voidaan päätellä, että OlliBot kykenee jotenkin ymmärtämään yleistä puhekieltä ja porin murretta, mutta sitä pitäisi opettaa vielä enemmän.
Tällöin keskustelu botin kanssa olisi luonnollisemman tuntuista ja käyttäjä ei joutuisi kirjoittamaan hyvin lyhyesti ja selkeästi.
Jos kuitenkin botti toimii niin, että se kykenisi oppimaan puhumalla ihmisten
kanssa ja kasvattaisi sanavarastoaan, se pystyisi helposti näyttäytymään luonnolliselta henkilöltä. Tämä nopeutuisi, jos botin sanavarastoa kasvatettaisiin käsin, aina
kun sille on tarvetta.
OlliBotin hyvä puoli on siinä, että se ei puhu ääneen, vaan se kirjoittaa vastauksensa, lähettäen välillä ennalta nauhoitettuja keskustelun teemaan sopivia ääniviestejä. Jos botti olisi kokonaan puhekykyinen, ei olisi jäänyt Olli Lindholmille aikaa
muuhun kuin äänittää erilaisia sanoja ja lauseita, jotka eivät olisi todellisuudessa
kuulostaneet välttämättä edes hyvältä, sillä laulaminen ja näyttely ovat kaksi eri
asiaa.
4.2 Johtopäätökset
OlliBot oli onnistunut tekoälyprojekti mainostamaan Yön albumia, sillä se antoi
ihmisille positiivisen mielikuvan tekoälystä ja miten sitä on mahdollista käyttää
hyödyksi myös mainostamisessa hieman rennommalla mielellä käyttämällä huumoria hyväksi. OlliBot varmasti toi myös Yölle lisää huomiota tuoden heille lisää
kuuntelijoita tämän mainostamisen myötä.
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Ainoana huonona puolena, mitä OlliBotista on kuulunut, oli tarkemman ohjeistuksen puute keskustelun uudelleen aloittamiseksi, mutta tämä korjattiin nopeasti huomautukseni myötä. Ohjeistuksen puute heti alkuvaiheessa antaa kuitenkin hieman
negatiivisen kuvan työn laadusta. Vaikka tehty työ olisikin kuinka hieno, mutta jos
käyttäjät eivät sitä osaa käyttää, ei hienoudesta ole paljo hyötyä. Tällaiset puuttuvat
ohjeistukset ovat kuitenkin ongelma lähes jokaisen projektin kanssa, koska oletetaan, että käyttäjä osaa käyttää jotakin uutta. Ajatellaan, että projektityö on niin
helppokäyttöinen, mutta todellisuudessa mikä tahansa voi olla hyvinkin hankalakäyttöinen joillekin käyttäjistä.
4.3 Murteen ja yleiskielen opettamisen tärkeys
Yleensä puhuessa ja kirjoittamisessa ei ajatella, miten sanojen ja lauseiden kuuluisi
mennä äidinkielellisesti oikein. Kaikille on varmasti tullut vastaan ongelma, kun
selittää asiaa jotakin ulkopaikkakuntalaiselle. Puhuessa ei tule ajatelleeksi, että
murteessa käytetyt sanat voivat tarkoittaa monta eri asiaa, riippuen murteesta. Esimerkiksi kun puhutaan viruttamisesta, se voi tarkoittaa venyttämistä, sekä huuhtelua.
Tämänkaltaisia ongelmia voi tulla hyvinkin paljon, minkä takia olisi hyvä ajatella
tällaisia ongelmia myös tekoälyn kehityksen aikana. Jos esimerkiksi asiakaspalvelussa otetaan käyttöön tekoäly, joka palvelee, kun sille puhutaan. Tekoälyn kanssa
henkilö voi arkailla, koska sille pitää puhua äidinkielellisesti oikein, jotta se ymmärtää henkilöä oikein. Tekoälyn kehityksessä ei olla otettu huomioon, että ihmiset
puhuvat normaalisti yleiskielellä tai murteella.
Molemmat pitäisi pitää mielessä, kun tekoälyprojektia lähdetään kehittämään, että
tekoäly ymmärtäisi edes yleiskieltä, sillä muuten ihmiset toteavat, että olihan se
ihan kiva juttu, mutta sitä ei tule käytettyä. Tämä voi johtua siitä, koska sen käyttö
on hankalaa ja raivostuttavampaa, kuin oikean henkilön kanssa toimiminen.
4.4 Tulevaisuudennäkymä
Tekoäly on ja tulee olemaan osa tulevaisuuden tietoteknillistä kehitystä, enkä usko,
että sen kehitys hidastuu enää, kunnes vahva tekoäly tulee markkinoille. Tekoälyllä
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pystytään kuitenkin helpottamaan ihmisten elämään lukemattoman monella eri tavalla, vaikka joillakin saattaa olla pelko siitä, että tekoäly valtaa maailman. En kuitenkaan usko, että näin käy.
Syväoppiminen on tulevaisuudessa se tekoälyn osa-alue mitä lähdetään kehittämään eteenpäin. Syväoppiminen on kuitenkin nopeaa, mutta sen nopeus riippuu,
kuinka tarkan lopputuloksen halutaan. Tulevaisuudessa kehityksen myötä syväoppivat tekoälyt tulevat olemaan tarkempia nopeammin, kuin mitkään tällä hetkellä olevat tekoälyt.
Tekoäly on vielä kuitenkin ihmisille uutta, vaikka se on ollut olemassa jo kauan
aikaa, mutta nykyaikaa voisi kutsua tekoälybuumiksi. Jokainen haluaa olla osa tekoälyn kehitystä ja luoda jotakin uutta, mitä kukaan muu ei ole vielä yrittänyt. Pienillä projekteilla pystytään muuttamaan tekoälyn kehitystä.
4.5 Arviointi
Opinnäytetyön tavoitteena oli testata ja tutkia kuinka hyvin OlliBot -tekoäly ymmärsi Porin murretta ja yleiskieltä ilman, että sitä oltiin tarkasti opetettu ymmärtämään niitä.
Testauksen alkuvaiheessa oli pienimuotoisia ongelmia, jolloin tekoäly jäi botin testipuolella jumiin pariksi tunniksi, mutta suostui taas jatkamaan keskustelua siitä
mihin se oli viimeksi jäänyt. Tämä ongelma luultavammin aiheutui, koska tekoälyyn tehtiin testipuolella jatkuvasti muutoksia ja kehitystä ennen sen julkaisua.
Opinnäytetyön alkuperäinen suunnitelma ei ollut kuitenkaan tutkia tekoälyn toiminnallisuutta, vaan tekoälyä kokonaisuudessaan, mutta kesätöiden loppupuolella
tuli mahdollisuus testata Sony Musicin ja Porin kaupungin yhteistyössä tekemää
tekoälyä. Tämän takia aihe muuttui juuri ennen kuin lähdin opinnäytetyötä työstämään, joka pisti alkuperäisen suunnitelman hieman sekaisin ja jouduin sitä muuttamaan. Hyvänä puolena oli kuitenkin se, että nyt opinnäytetyön aihe oli mahdollisimman tiivis ja rajattu.
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Vaikka OlliBot toimii vain pienellä osalla tekoälyä, halusin lähteä selittämään miten tekoälyn eri osa-alueet eroavat toisistaan mahdollisimman helposti ymmärrettävästi, koska tekoälyn osa-alueiden eroja ei helpolla löytynyt. Kaikki tietävät tekoälystä vähän, mutta jos sen toiminnallisuuden ymmärtäminen auttaa tekoälyn käsittämistä.
Kokonaisuudessaan testaus onnistui hyvin, ja OlliBot julkaistiin onnistuneesti ilman suurempia ongelmia. Vaikka olen tehnyt monenlaista testausta eri projekteissa
Porin kaupungille, oli kuitenkin hauska lähteä mukaan testaamaan jotakin hieman
uutta ja erilaista, mitä kukaan muu ei ollut vielä yrittänyt.
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