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Lyhenteet
API

Application Programming Interface. Ohjelmointirajapinta. Eri ohjelmien
tapa välittää tietoa keskenään.

AWS

Amazon Web Services. Amazonin tarjoama pilvipalvelualusta.

CNN

Convolutional Neural Network. Eräs neuroverkkojen malli, jota käytetään
kuvien tunnistukseen.

FAAS

Function as a service. Funktio palveluna. Ohjelmakoodin ajaminen
pilvipalveluissa ilman erillisen infrastruktuurin pystyttämissä.

JSON

JavaScript Object Notation. Kone- ja ihmisluettava tapa kirjoittaa dataa
tiedonsiirtoa varten.

HTML

HyperText Markup Language. Verkkosisällön merkityksen ja rakenteen
määrittelevä teknologia.

REST

Representational

State

Transfer.

Tapa

esittää

ja

suunnitella

taustapalveluiden tiedonsiirto, jossa palvelin siirtää käyttäjälle pyydetyn
resurssin tilakuvauksen.
S3

Simple Storage Service. AWS-pilvipalvelun tarjoama palvelu tiedostojen
tallennukselle.

SQS

Simple Queue Service. AWS-pilvipalvelun tarjoama palvelu jonojen luontiin
ja hallinointiin.
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1

Johdanto

Pew Research Instituten vuonna 2018 tekemän kyselyn mukaan 68 % amerikkalaisista
aikuisista saavat osan uutisistaan sosiaalisen median kautta [1]. Nämä ovat useimmiten
jaettujen

artikkeleiden

ja

videoiden

muodossa.

Skyword-yritys

tutki

oman

sisällönjakelualustansa tilastoja ja huomasi kuvallisten artikkelien keskimääräisen
näyttömäärän kasvavan 94 % vastaavan luokan kuvattomiin artikkeleihin verrattuna [2].
Tämän perusteella voidaan todeta kuvien olevan erittäin tärkeässä roolissa yritysten
yrittäessä houkutella lukijoita uutis- tai blogiartikkelien ääreen.

Alma Media Oyj on yksi Suomen suurimmista media-alan yrityksistä. Alman
tunnetuimpia brändejä ovat Kauppalehti, Talouselämä, Affärsvärlden, Iltalehti,
Aamulehti, Etuovi.com ja Monster. Suomen liiketoimintaan kuuluvat valtakunnallinen,
alueellinen ja paikallinen media, digitaaliset kuluttaja- ja yrityspalvelut, koulutukset,
tapahtumat, ammattikirjallisuuden julkaiseminen sekä paino- ja jakeluliiketoiminta. [3.]
Alma Media on julkaissut materiaalia verkossa 90-luvun puolivälistä lähtien ja on tähän
päivään mennessä kerännyt talteen suuren määrän artikkeleissa käytettyjä valokuvia.
Tällaisenaan tämä valokuvamäärä on heikosti hyödynnettävissä, sillä kuvat eivät ole
haettavissa sisällön kuvauksen perusteella.

Usein uutisartikkelia kirjoittaessa toimittajalla ei ole valmiiksi mietittynä aiheeseen
sopivaa valokuvaa. Ongelman ratkaisemista helpottaisi kyky hakea jo kertaalleen
julkaistuista valokuvista vaihtoehtoja. Ongelmana on kuvien metatietojen puute. Kuvien
metatiedot lisätään käsin järjestelmään kuvien arkistointivaiheessa. Tämä on hyvin
mekaanista työtä, jonka voisi ulkoistaa automatisoidulle järjestelmälle.

Google ratkaisi ongelman vuonna 2015 Google Photos -palvelussaan luomalla käyttäjien
kuville luokittelutiedot koneellisesti. Tämä mahdollisti käyttäjän etsimään omia kuvia
sanallisesti ilman, että olisi kuviaan koskaan luokitellut. Tämän ominaisuuden
mahdollistanut teknologia on tarjolla Google Cloud Vision API (ohjelmointirajapinta, engl.
application programming interface) -palvelun kautta [4]. Vastaavia palveluita tarjoaa
Microsoft Computer Vision sekä AWS (Amazon web services) Rekognition.
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Insinöörityön aiheena on tutustua ja vertailla kyseisiä palveluja. Näistä tarkemmin
tutustutaan AWS Rekognition -palveluun, jota hyödyntäen tullaan suunnittelemaan
luokittelusovelluksen taustajärjestelmien toteutus. Sovellus rikastaa tietokannassa
olevien

valokuvien

metatietoja

luokitteluinformaation

osalta.

Tämä

parantaa

toimittajatyökalun kuvahakutoiminnallisuuden tarjoamia tuloksia. Loppukäyttäjä tulee
hakemaan valokuvia vapaalla tekstihaulla sekä manuaalisesti että koneellisesti lisättyjen
luokittelusanojen perusteella. Tässä työssä keskitytään kuvien automaattiseen
luokitteluun, tiedon tallettamiseen ja rajapintapolkujen suunniteluun.
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Kuvien koneellinen tunnistus

1950- ja 60-lukujen taitteessa tutkijat David Hubel ja Torsten Wiesel tutkivat, miten
näköaistimusta käsittelevä aivokuoren osa vastasi tiettyihin ärsykkeisiin. He esittivät
kahden solutyypin käsittelevän muotojen tunnistusta: yksinkertaisten ja monimutkaisten
solujen. Molemmat solut reagoivat tietyn suuntaisiin reunoihin ja viivoihin. Yksinkertainen
solu reagoi muotoihin vain tietyllä alueella, esimerkiksi näkökentän alareunassa.
Monimutkaisen solun tapauksessa reunan sijainnilla ei ollut merkitystä. Hubel ja Wiesel
esittivät,

että

monimutkainen

solu

saa

tietonsa

”laskemalla

yhteen”

usean

yksinkertaisemman solun ärsykkeen. Tämä malli, jossa yksinkertaisten solujen
havainnoista voidaan laskea yhteen monimutkaisempia muotoja, on perustavaa laatua
oleva pohja konvoluutiota hyödyntävien neuroverkkojen toiminnalle. [5.] Konvoluutiota
hyödyntävä neuroverkko on keinotekoisten neurovekkojärjestelmien tyyppi, joka on
erikoistunut kuvien tulkitsemiseen.

Fukushima Kunihiko on ehkä parhaiten tunnettu 80-luvulla kehittämästään neocognitronnimisestä neuroverkosta, joka oppi tunnistamaan visuaalisia kuvioita. Hänen työnsä,
joka sai vahvasti vaikutteita Hubelin ja Wieselin tutkimuksesta, johti ensimmäisten
konvoluutiota hyödyntävien neuroverkkojen kehittämiseen. Hänen työnsä perustuu
näköhavainnosta vastaavan aivokuoren osan toimintaan. [6.]

Ensimmäisten modernien konvoluutiota hyödyntävien neuroverkkojärjestelmien (engl.
convolutional neural network, CNN) kehitys tapahtui 90-luvulla, jolloin Yann LeCun ja
kumppanit esittivät mallin, jossa yksinkertaisten havaitsijoiden tuloksia yhdistelemällä
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pystyttiin tunnistamaan monimutkaisempia piirteitä. He käyttivät mallia onnistuneesti
käsinkirjoitetun tekstin tunnistamiseen. Tämän työn suora seuraus on se, että postin
lajittelu pystytään suorittamaan koneiden avulla. [5.]

Neuroverkkojen rakenne on yksinkertaistaen sanottuna kolmiosainen. Se koostuu
syötekerroksesta,

yhdestä

tai

useammasta

piilotetusta

kerroksesta

sekä

ulostulokerroksesta. Syötekerros saa syötedatan, jota neuroverkko pyrkii tulkitsemaan.
Piilotetussa kerroksessa syötekerroksen datasta pyritään tunnistamaan kuvapiirteitä.
Ulostulokerroksen tehtävänä on muodostaa luokitteluennuste piilotetun kerroksen
havaitsemista

kuvapiirteistä.

Tämä

luokitteluennuste

perustuu

käytettyyn

koulutusmateriaaliin. Kuva 1 havainnollistaa tätä rakennetta.

Kuva 1. Korkean tason kuvaus neuroverkon rakenteesta [6]

Mitä prosessointia piilotetuissa kerroksissa tapahtuu, on järjestelmän suunnittelijoiden
valittavissa. Näiden kehitys- ja suunnitteluvalintojen tuloksena saadaan aikaan malli, jota
hyödyntämällä neuroverkkojärjestelmä saa aikaan tuloksensa.

Nämä mallit tuottavat ennusteeseensa sanan ja luottamusarvon. Ennuste perustuu
mallien kouluttamiseen käytettyyn koulutusmateriaaliin. Koulutusmateriaali koostuu
datasta sekä dataa kuvaavista sanoista. Esimerkiksi järjestelmä, jonka tarkoituksena on
saada selville, esiintyykö kuvassa kissoja vai koiria, koulutettaisiin syöttämällä kuvia
kissoista ja koirista. Kissakuvat luokiteltaisiin sanalla kissa ja vastaavasti koirakuvat
sanalla koira.
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Toimintavalmis järjestelmä osaisi tuntematonta kuvaa käsitellessään antaa ennusteen
sille, esiintyykö kuvassa koira vai kissa. Tämä esiintyy tuloksena tulleen sanan ja
luottamusarvon muodossa. Luottamusarvo on prosentuaalinen lukuarvo, joka merkitsee
järjestelmän luottamusta tulokselle. Mitä korkeampi luottamusarvo on, sitä suurempi
todennäköisyys

sille

on,

että

kuvassa

esiintyy

luokittelun

saanut

eläin.

Esimerkkitapauksessamme sana koira voisi saada luottamusarvon 0,75 ja kissa 0,15.
Tämä viittaisi siihen, että kuvassa esiintyy koira, mutta ei kissaa. Luottamusarvot ovat
täysin järjestelmäkohtaisia, eivätkä näin ollen kahden eri järjestelmän tuottamat
lukuarvot ole keskenään vertailukelpoisia.

Kuvien koneellinen luokittelu perustuu konvoluutiota hyödyntävien neuroverkkojen
toimintaan. Yleistäen voidaan sanoa tämän tyyppisen neuroverkon omaavan
jonkinlaisen erityispiirteen muotojen tunnistamiseen ja tulkitsemiseen. Tästä syystä
kyseiset neuroverkot ovat erityisen hyödyllisiä kuva-analyysien tekemiseen. Nämä
neuroverkot eroavat tavallisista neuroverkoista siinä, että niissä on konvoluutiota
hyödyntäviä kerroksia (engl. Convolutional layer), joissa suodattimia käyttämällä kuvista
pystytään erottelemaan muotoja. Ensimmäiset tasot erottelevat yksinkertaisia muotoja,
kuten suoria reunoja tai ympyröitä. Myöhemmät tasot pystyvät erottelemaan
monimutkaisempia kokonaisuuksia, kuten esimerkiksi silmiä tai korvia. [8.]

Kuva 2. Suodatinkerroksia havainnollistava kuva [9]
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Kuva

2

havainnollistaa

tätä

havaintojen

ketjuttamista.

Neuroverkko

aloittaa

havaitsemalla yksinkertaisia muotoja, kuten suoria viivoja tai reunoja. Näiden
havaintojen lopputulokset syötetään seuraavalle tasolle, jossa näistä pyritään
havaitsemaan näiden muodostamia kulmia, tai muita monimutkaisempia muotoja.
Syvemmälle kerroksiin mentäessä neuroverkko pystyy havaitsemaan koiralle tyypillisiä
piirteitä, kuten luppakorvat, hännän tai vaikkapa kuonon. Näiden korkean tason
yhdisteiden perusteella neuroverkko antaa todennäköisyyden sille, esiintyykö kuvassa
koira.

Miten järjestelmä saadaan tunnistamaan tiettyjä kuvapiirteitä ilman, että piirteen pienikin
siirtymä saa järjestelmän sekaisin? Sen sijaan, että katseltaisiin kuvaa kokonaisuutena,
tarkastellaan vain pientä osa-aluetta kerrallaan.

Neuroverkon konvoluutiota hyödyntävissä kerroksissa syötekuvasta luodaan piirrekartta
(engl. feature map) ajamalla kuva suodattimen läpi. Syötekuvaa tarkastellaan ikään kuin
voimakkaan suurennuslasin läpi, jonka senhetkiset arvot kerrotaan suodattimen arvojen
kanssa keskenään. Tämä pistetulo tallennetaan piirrekartan ensimmäiseen alkioon.
Tämän jälkeen suurennuslasia siirretään askeleen sivusuunnassa ja prosessi toistetaan,
kunnes koko kuva on askellettu läpi. Tätä prosessia kutsutaan konvoluutioksi, jonka
mukaan järjestelmä on saanut nimensä. [10; 11, 12.]

Seuraava kuvasarja havainnollistaa konvoluutiota
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Kuva 3. Vasemmalla syöte ja oikealla piirresuodatin [13]

Kuvan 3 vasemmassa reunassa olevaa neliötä kuvaa konvoluutiokerrokselle annettu
syöte, josta pyritään oikealla olevan piirrekarttasuodattimen avulla päättelemään tietyn
piirteen läsnäoloa. Suodattimella pyritään tässä esimerkissä etsimään rasteja.

Kuva 4. Piirresuodattimen avulla laskettu ensimmäinen piirrekartan arvo [13]

Kuvassa 4 syötedatan päälle on asetettu suodatin ja näiden perusteella on laskettu
piirrekarttaan ensimmäinen pistetulo. Kuvassa 5 suodatinta siirretään askeleen verran
oikealle ja laskutoimitus toistetaan, jolloin saadaan piirrekarttaan laskettua toinen arvo.
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Kuva 5. Piirresuodattimen askellus oikealle [13]

Konvoluutio-operaatiota jatketaan, kunnes syötedata on käyty kokonaisuudessaan läpi
ja piirrekartta on valmis.

Piirrekartan luontiin voi vaikuttaa muutamilla parametreilla. Käytetäänkö kuvan ympärillä
pehmustetta (engl. padding) ja kuinka paljon sekä kuinka monta pikseliä askelletaan
kerralla? Molemmat vaikuttavat piirrekartan kokoon, joka esimerkkitapauksessamme
supistui.

Havainnekuvissa konvoluutiota kuvattiin kaksiulotteisena. Todellisuudessa valokuvia
kuvataan kolmiulotteisina matriiseina. Niillä on leveys, korkeus ja syvyys, joka vastaa
värikanavan arvoja punainen, vihreä ja sininen. [13.]

Konvoluutiota hyödyntävien kerrosten tuottamissa piirrekartoissa on rajoite. Ne
tallentavat

piirteen

sijainnin

tarkalleen,

jonka

seurauksena

pienikin

muutos

alkuperäisessä datassa aiheuttaisi kokonaan uuden piirrekartan luonnin. Tämä voi
tapahtua esimerkiksi kuvaa kierrettäessä. Yleinen käytäntö tämän ongelman
ratkaisemiseen on tarkkuuden alentaminen (engl. down sampling). Tuloksessa on
mukana suuret ja tärkeät piirteet, pienten ja mahdollisesti työtehtävän kannalta
vähäpätöisten yksityiskohtien jäädessä pois. [14.]
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Tarkkuuden alentaminen saavutetaan lisäämällä malliin konvoluutiota hyödyntävien
kerrosten jälkeen varantokerros (engl. pooling layer). Varantokerros käy läpi piirrekartan
erittäin pieni alue kerrallaan hyvin samaan tapaan kuin konvoluutiovaiheessa. Kaksi
yleistä varanto-operaatiota ovat keskiarvo ja maksimi, joista on esimerkki kuvassa 6.
Tarkasteltavalta alueelta lasketaan joko keskiarvo tai suurin arvo. Varantokerros
saavuttaa kaksi asiaa: operaatio pienentää kerroksen luoman tuloksen kokoa, jolloin
suoritusteho kasvaa sekä lisää mallin vastustuskykyä kuvapiirteiden siirtymälle. Ajatus
on, että piirteen tarkka sijainti on toissijainen piirteen suurpiirteiselle sijainnille muihin
piirteisiin suhteutettuna. [13; 14; 15.]

Kuva 6. Maksimi- ja keskiarvovarannon luonti piirrekartasta. [12]

Esimerkkikuvassa 6 nähdään etsityn piirteen olevan vahvasti läsnä kuvan vasemmassa
alareunassa. Valitun varantokerroksen tulokset toimivat syötteenä seuraavalle
konvoluutiokerrokselle.
tuloksista

luodaan

Prosessoinnin

lopuksi

luokitteluennuste,

neuroverkonkoulutusmateriaaliin [16].

konvoluutiojoka

ja

varantokerroksien

perustuu

käytettyyn
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3

Kuvatunnistusta tarjoavat palvelut

Tässä luvussa vertaillaan Microsoft Azuren, Google Vision API:n ja Amazon Web
Services Rekognitionin palveluiden tarjoamia kuvantunnistuspalveluja sekä testataan
kevyesti palveluiden tuloksia muutamilla testikuvilla.

3.1

Testikuvien valinta

Testausta varten pyrittiin löytämään neuroverkon luokiteltavaksi vaikeaksi miellettyjä
kuvia sekä arkipäiväisempiä kuvia tulosten käyttökelpoisuuden arvioimiseksi.

Ngyuen ja kumppanit tutkivat, miten neuroverkot luokittelevat ihmisille käsittämättömiä
kuvia. He tulivat siihen tulokseen, että on mahdollista tuottaa ihmisille täysin
tunnistamattomissa olevia kuvia, jotka neuroverkko tunnistaa korkealla luottamuksella
[17].

Hosseini

ja

kumppanit tulivat vuonna

2017 julkaistussa

paperissaan

siihen

johtopäätökseen, että neuroverkkojen koulutusmetodit epäonnistuvat kouluttamaan
mallin tarpeeksi yleispätevällä tavalla. He tulivat tähän päätelmään huomatessaan
saman kuvan negatiivin saavan luokittelun merkittävästi heikommalla luottamuksella,
vaikka kuvassa on samat muodot ja semanttiset piirteet. [18.]

Valitaan näiden tutkimusten perusteella seuraavat koekuvat:

Kuvien

•

kuva staattisesta TV-signaalista

•

kuva pesäpallomailasta ja -pallosta, sekä kuvan negatiivi

•

kuva gepardista pentuineen savannilla, sekä kuvan negatiivi.
negatiivit

luodaan

käyttämällä

lunapic.com-verkkopalvelun

tarjoamaa

muutossovellusta.

Näiden

kuvien

lisäksi

valitaan

satunnaisotannalla

toimitusjärjestelmän kautta tuoduista kuvista seuraavat viisi:

viimeisen

viikon

aikana
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•

konseptikuva autosta

•

kuva Joaquín "El Chapo" Guzmánin luovutuksesta Yhdysvaltoihin

•

kuva jazzmuusikoista esiintymässä lavalla

•

lähikuva viinipullosta vaakatasossa

•

kuva kultaisesta noutajasta istumassa eläinlääkärin pöydällä.

Kaikki edellä mainitut kuvat ovat listattuna liitteessä kaksi, ja seuraavissa luvuissa tullaan
testaamaan kuvatunnistuspalveluita käyttäen valittuja kuvia.

3.2

Palveluiden testaus

Palveluiden testaus suoritetaan syöttämällä valitut kuvat tarjolla oleviin ilmaisiin
testausta varten tarkoitettuihin rajapintoihin, joita kuka tahansa voi käyttää. Nämä
rajapinnat soveltuvat testauksien suorittamiseen pienillä datamäärillä. Ne eivät sovellu
tuotantokäyttöön. Kuvien tuloksia tulen arvioimaan niiden osuvuuden ja käytettävien
luokittelujen lukumäärän mukaan.

Palveluiden palauttamat tulokset löytyvät liitteestä kolme ja niitä tullaan käsittelemään
seuraavissa luvuissa.

3.2.1

Google Vision API

Google Vision API kertoo vastauksessaan luokittelutulokset, kuvassa esiintyvät esineet,
millä verkkosivuilla kuvaa on käytetty, kuvassa esiintyvien kasvojen asemoinnin ja
ilmeen, kuvassa mahdollisesti esiintyvät tekstit, yleistä kuvainformaatiota ja onko
kuvassa aikuisille suunnattua materiaalia. Yleiseen kuvainformaatioon kuuluvat kuvan
vallitsevat värit ja kuvarajausehdotuksia.

Palvelulla oli ongelmia luokitella kuva staattisesta TV-signaalista mielekkäällä tavalla.
Parhaan tuloksen sai kuvio (engl. pattern) luottamusarvolla 72 % ja toiseksi pahaan
mustavalkoinen (engl. black-and-white) luottamusarvolla 56 %. Vaikka voitaisiin väittää,
että satunnainen signaalikohina olisi kuvio, voisi helposti kuvitella kyseisen kuvan olevan
haluamaton hakutulos etsittäessä valokuvia hakusanalla kuvio.
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Hosseinin ja kumppanien esittämä puute koulutustapojen kyvyttömyydestä kouluttaa
neuroverkot tarpeeksi yleispätevällä tavalla esiintyi odotetusti pesäpallovälinekuvan ja
sen negatiivin välillä.

Negatiivikuvassa toiseksi vahvimman luottamuksen sai hammasharja (engl. toothbrush)
arvolla 76 %, ja neljänneksi vahvimman sana harja (engl. brush) 65 %:n luottamuksella.
Gepardipentueen ja negatiivin välillä esiintyi myös virhettä, mutta hyvin vähän.
Molemmat kuvat luokiteltiin virheellisesti leopardi (engl. leopard) (97 % / 95 %), afrikan
leopardi (engl. african leopard) (88 % / 83 %) ja jaguaari (engl. jaguar) (81 % / 76 %),
negatiivikuvan lisätessä vielä termin lumileopardi (engl. snow leopard) ( - / 92 %).
Sulkeissa olevat arvot ovat luokittelun luottamusarvot, normaalikuva ensimmäisenä.

Täysi yllätys oli, miten huonosti palvelu luokitteli kuvan viinipullosta. Tulokseksi tuli vain
kolme luokittelua: maallinen omaisuus (engl. material property) 71 %, ajoneuvo (engl.
vehicle) 66 % ja auton ulkokuori (engl. automotive exterior) 63 %.

Muutamia hankalia tapauksia lukuun ottamatta palvelu tuottaa varsin laajan valikoiman
käytettäviä luokitteluja. Keskimääräinen luokittelumäärä kuvaa kohti on 12,8.

3.2.2

Microsoft Computer Vision

Microsoft Computer Vision -palvelu palauttaa pyynnön vastauksena kuvassa esiintyvät
esineet, luokitteluarvot ja sen, sisältääkö kuva aikuisille suunnattua materiaalia sekä
yleistä tietoa kuvasta. Yleinen tieto sisältää mm. kuvan resoluution, kuvaformaatin ja
vallitsevat värit. Erikoisuutena palvelu palauttaa kuvatekstin.

Ensimmäiseksi huomataan palautettujen termien niukka lukumäärä ja matalat
luottamusarvot. Keskimääräisen luokittelutermien lukumäärän ollessa 7,9 kuvaa kohti.
Tämä on 38 %:a pienempi siitä, mitä Googlen palvelu palauttaa.

Palvelulla oli ongelmia samojen kuvien kanssa kuin Googlen vastaavalla. Kuva
staattisesta TV-signaalista sai seuraavat luokittelut: maa (engl. ground) 98 %, abstrakti
(engl. abstract) 91 % ja kuvio (engl. pattern) 82 %. Gepardikuvan negatiivin termistö
puoliintui, eikä järjestelmällä ollut enää kykyä tunnistaa gepardia kuvasta. Parhaat
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luokitteluarvot saivat lihansyöjä (engl. carnivore) 98 %, eläin (animal) 93 % ja ulkoilma
(engl. outdoor) 91 %. Viimeiset neljä luokittelua sai varsin heikot luottamuspisteet 57
%:sta alaspäin.

Viinipulloa järjestelmä ei onnistunut luokittelemaan juurikaan sen paremmin kuin
Googlen palvelu. Suurimmat luottamusarvot saivat auto (engl. car) 96 %, maa-ajoneuvo
(engl. land vehicle) 95 % ja auton osa (engl. auto part) 92 %. Nämä viittaavat vahvasti
siihen, että kuvassa esiintyisi auto.

Palveluiden huono kyky luokitella hyvin selkeä kuva pesäpallovälineistä oli yllätys.
Yksikään luokittelutermi ei sopinut kuvaan edes etäisesti luottamusarvojen ollessa
pienimillään 67 % normaalikuvalle ja 53 % negatiiville.

Vaikka insinöörityön aihe keskittyy kuvien luokitteluun, arvioidaan seuraavaksi lyhyesti
palvelun luomia kuvatekstejä, sillä näitä voisi käyttää esimerkiksi alt HTML-attribuutin
syötteenä parantamassa saavutettavuutta.

Saavutettavuus tarkoittaa sitä, että verkkosivut, työkalut ja teknologiat on suunniteltu ja
toteutettu siten, että erilaisista rajoitteista kärsivät ihmiset pystyvät käyttämään niitä.

Kuvatekstit olivat kirjava joukko. Luottamuspisteytys heitteli 38 %:n ja 98 %:n välillä
mielestäni kuvausten ollessa tiettyjen kuvien kohdalla varsin hyvät.

Parhaimman kuvatekstin sai kuva gepardipentueesta luottamuspisteytyksellä 98 %
kuvatekstillä leopardi seisoo niityllä (engl. a leopard standing on a field). Huonoimman
luottamuspisteytyksen sai pesäpallovälineiden negatiivikuva 38 % kuvatekstillä pari
mustia kenkiä (engl. a pair of black shoes). Taulukossa 1 on listattu kuvatekstit ja
luottamuspisteytykset.

Taulukko 1.

Kuva
Gepardi

Microsoft Azure Computer Vision
luottamuspistetytykset testikuville.

palvelun

Kuvateksti
A leopard standing on a field

palauttamat

kuvatekstit

ja

Luottamus
98 %
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El Chapo

Joaquin Guzman Loera et al. in uniform

91 %

Gepardi, negatiivi
Jazzmuusikot

A close up of an animal
A group of people playing instruments and
performing on a stage

88 %
82 %

Auto, lähikuva
Koira eläinlääkärissä
Pesäpallovälineet
Staattinen tv-signaali
Pesäpallovälineet,
negatiivi

A car that is sitting on a table
A dog sitting in front of a window
A knife with a black background
A close up of a rock
A pair of black shoes

80 %
79 %
67 %
63 %
38 %

Viinipullo

-

-

Saavutettavuuden kannalta nämä voisivat olla verkkosivuilla näytettävien artikkelikuvien
alt-attribuutiksi varteenotettava vaihtoehto ruudunlukijoita varten. Kuvateksteiksi voisi
valita esimerkiksi vain yli 80 %:n luottamuspisteytyksen saaneet kuvatekstit.

Ruudunlukijat ovat ohjelmistoja, joiden avulla näkövammaiset ihmiset pystyvät
käyttämään tietokonetta. Ruudunlukijat lukevat ääneen valitulla kohdekielellä, mitä
elementtejä ruudulla on näkyvissä. Tämä helpottaa ruudun sisällön omaksumista sekä
verkkosivunavigointia.

Koska ruudunlukijat on asetettu lukemaan tiettyä kieltä kohdatessaan vieraan kielen, ne
eivät pysty tuottamaan ymmärrettävää puhetta. Tästä syystä ruudunlukijoita voi ohjata
vaihtamaan kielen, jolla ne lukevat ruudun sisältöä ääneen HTML-elementin langattribuutin avulla. Tällöin kuviemme englanninkielinen kuvateksti olisi ymmärrettävää.
Toinen vaihtoehto olisi ajaa saadut englanninkieliset kuvatekstit jonkin tarjolla olevan
kääntäjän, kuten esimerkiksi Google Translaten läpi suomen kielelle, jolloin
kielenohjausta ei tarvitse sisältökohtaisesti tehdä.

Surkuhupaisten kuvatekstien läpipääsyä tuskin voi täysin estää, sillä esimerkkinä
käytetty 80 %:n luottamusarvo päästäisi lävitse tekstin auto istuu pöydällä (engl. A car is
sitting on a table). Kaikki automaattisesti luodut kuvatekstit voisi pohjustaa lyhyellä
tekstillä, jonka avulla kerrotaan käyttäjälle, että teksti on koneellisesti luotu.
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Palvelu epäonnistui luokittelemaan kuvat, joiden jo osattiin odottaa olevan hankalia, sekä
yhden tavanomaisen kuvan. Keskimääräinen luokittelutermien määrä kuvia kohti oli 7,9.

3.2.3

Amazon Web Services Rekognition

AWS Rekognition -palvelun tarjoamaan testirajapintaan pääsy vaatii Amazon Web
Services -tilin luonnin.

Testipalvelut oli eroteltu hienorakeisemmin kuin Googlen tai Microsoftin vastaavissa.
Luokitteluvaihtoehtoina oli esine- ja paikkatunnistus, aikuisille suunnatun materiaalin
tunnistaminen, kasvoanalyysi, johon sisältyy sukupuolen, iän ja tunnetilan arviointi,
kuuluisuuksien tunnistus, kasvojen vertailu useammasta kuvasta ja tekstin lukeminen
kuvasta.

Kuten kilpailijansa, palvelu epäonnistui luokittelemaan kuvan staattisesta TV-signaalista,
termien tekstuuri (engl. texture) 91 %, matto (engl. rug) 85 % ja kuvio (engl. pattern) 69
% saadessa parhaat luottamusarvot.

Staattisen TV-signaalin kuvaa lukuun ottamatta Rekognition selvisi ongelmakuvista
huomattavasti Googlen ja Microsoftin palveluita peremmin.

Pesäpallovälinekuva ja sen negatiivi saivat täsmälleen samat luokittelutermit, negatiivin
pudottaessa luottamuspisteytystä prosenttiyksikön 99:stä 98:aan.

Gepardipentuekuvan ja sen negatiivin ero oli hyvin samankaltainen negatiivin
pudottaessa luottamuspisteytystä muutaman prosenttiyksikön termiä kohti. Tämän
lisäksi negatiiviin yhdistettiin sanat kissa (engl. cat) 86 % ja lemmikki (engl. pet) 86 %.

Huomionarvoinen asia tässä kyseisessä kuvassa on se, miten niukasti luokittelutermejä
tuotettiin. Normaalikuva tuotti seitsemän luokitteluarvoa. Vastaava kuva sai Microsoftin
palvelulta 14 luokittelua ja Googlelta 25. Normaalikuvan tapauksessa termien lukumäärä
oli seitsemän verrattaessa Microsoftin 14:stä ja Googlen 25:een.

15

Rekognition onnistui luokittelemaan kuvan viinipullosta oikein. Tämä oli hieman
yllättävää, sillä molemmat kilpailevat palvelut epäonnistuivat luokittelemaan tämän
kuvan mielekkäällä tavalla. Autosanaston sijaan parhaimmat arvot olivat saaneet termit
pullo (engl. bottle) 78 %, virvoitusjuoma (engl. beverage) 69 % ja juoma (engl. drink) 69
%.

Amazon Rekognition sijoittuu tuotettujen termien lukumäärän perusteella Googlen ja
Microsoftin väliin keskimääräisellä luokittelutermien lukumäärällä 10,9 termiä kuvaa
kohti. Palvelu tuotti gepardikuvaa lukuun ottamatta hyvän määrän käytettäviä termejä.
Tämän lisäksi palvelu käsitteli ongelmalliset kuvat kilpailijoitaan paremmin, tarjoten näin
ollen vankemman palvelun.

3.3

Palveluvertailun yhteenveto

Palveluista selvästi suurimman määrän luokittelutermejä palautti Googlen Vision AI
keskimääräisellä termimäärällä 12,8 kuvaa kohti. Seuraavaksi suurimman määrän
palautti AWS Rekognition arvolla 10,9 ja Microsoft Computer Visionin palauttaessa
niukimman määrän arvolla 7,9. Googlen ja Microsoftin palvelut hämääntyivät testikuvien
negatiiveista siinä missä Amazonin palvelu ei, mikä tarjosi käyttäjille vankemman
palvelun.

Kaikki palvelut epäonnistuivat luokittelemaan kuvan staattisesta TV-signaalista
hyödynnettävällä tavalla, mikä johtuu todennäköisesti koulutusmateriaalissa olevasta
signaalikohinaa kuvaavien kuvien puutteesta.

Kuva paljasti, että kuvanluokittelujärjestelmissä on sokeita kohtia, eikä suuriltakaan
virheiltä pysty välttymään. Ongelman ratkaiseminenkaan ei ole täysin triviaalia.
Palautettujen vähäisten luokittelutermien luottamuspisteytys on korkea, jolloin niiden
suodattaminen jonkinlaisella raja-arvolla on poissuljettu.

Ongelmaa lieventävä ratkaisu voisi olla kehittää käyttöliittymään virheellisten
luokittelujen poistomekaniikka. Tällöin järjestelmän käyttäjä voisi manuaalisesti poistaa
selvät virhetapaukset kuvan luokittelutiedoista, jonka seurauksena ne eivät jatkossa
näkyisi hakutuloksissa.
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Yksi uhka järjestelmän käytettävyydelle on laajamittainen kuvien virheellinen luokittelu.
Käyttäjän etsiessä kuvia sanalla kuvio hakutuloksissa ehdotetaan kuvia staattisista TVsignaaleista, sekä kaikista muista virheellisesti luokitelluista kuvista, jotka ovat kyseisen
luokittelun saaneet.

Toisaalta voi kysyä kuinka, suuressa suosiossa on artikkelikuvat, joista puuttuu selvästi
eroteltavissa olevia piirteitä tai esineitä. Tämän kaltaisten selkeästi koneelle hankalien
kuvien käsittely on todennäköisesti marginaalinen.

Vaikka Google Vision API palautti suurimman määrän luokittelutietoja, valitaan kehitystä
varten AWS Rekognition -palvelun. Tämä tehdään siksi, että palvelu palautti hyvän
määrän käytettävää termistöä, sekä palvelu osoitti selviytyvänsä vaikeista tapauksista.

Testausmetodologian kritiikkinä mainittakoon, että kymmenen kuvan valitseminen
tällaiseen testaamiseen on korkeintaan suuntaa antava. Mikäli haluaisi suorittaa
vankempaa vertailua palveluiden välillä, valokuvien määrä pitäisi nostaa merkittävästi
suuremmaksi, sekä kuvia pitäisi valita kattamaan suurempi määrä erilaisia tilanteita,
tapahtumia, paikkoja, vuodenaikoja ym. Tästä huolimatta näinkin pienellä otannalla
kuvat onnistuivat paljastamaan jokaisesta palvelusta yllättäviä piirteitä.

4

Ohjelmiston arkkitehtuurin kuvaus

Valokuvat ovat haettavissa tallennusjärjestelmästä vapaalla sanahaulla, joiden
metatiedot on lisätty tähän asti suurelta osin manuaalisesti kuvan lähettäjän toimesta.
Tätä työtä tukemaan halutaan automaattinen järjestelmä, joka rikastaa metatietoja
tiedolla siitä, mitä esineitä, ihmisiä ja objekteja kuvissa on. Tämän on tarkoitus vähentää
aikaa, joka metatietojen täyttämiseen kuluu. Tämän prosessin mahdollistamiseksi
tarvitaan järjestelmä, joka luokittelee kuvat, tallentaa saadut luokitteluarvot sekä tarjoaa
ne rajapinnan kautta hakujärjestelmän saataville.

Tässä luvussa suoritetaan korkean tason arkkitehtuurin kuvaus kyseiselle järjestelmälle.
Tarkastellaan, kuinka valokuva tallennuksen jälkeen tullaan analysoimaan, miten tieto
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tullaan tallentamaan ja minne, sekä kuinka tieto tullaan palvelemaan eteenpäin muille
järjestelmille.

Suurin osa Alma Mediassa käytetyistä pilvipalveluista on keskitetty Amazon Web
Services (jatkossa AWS) -palvelun alle. Koska suurin osa palveluista on luotu saman
palveluntarjoajan palveluilla, se mahdollistaa hyvin näppärän integraation näiden välillä.

AWS tarjoaa tiedostojen tallennukseen S3 Simple Storage Service -palvelun, jonne
kaikki artikkeleissa käytetyt valokuvat tallennetaan. AWS-ympäristössä on mahdollista
kuunnella ja reagoida erilaisiin tapahtumiin (engl. event). Näitä ovat AWS:n tarjoamat
tapahtumat, jotka ovat osa myytävää palvelua. Näistä esimerkkinä S3-palvelun tiedoston
tallentamisesta aiheutuva tapahtuma. Näiden palvelukohtaisten tapahtumien lisäksi
tapahtumia voi räätälöidä laukeamaan tarvekohtaisesti esimerkiksi verkkolatenssin
kasvaessa liian suureksi. Näihin tapahtumiin voi asettaa kuuntelijaksi AWSlambdafunktion.

Lambdafunktiot ovat AWS-alustan koodipalvelutuote (engl. function as a service, FaaS).
Tämän palvelun hyötyjä on se, että ohjelmoijan ei tarvitse itse murehtia infrastruktuurin
pystyttämisestä. Myös funktiot ovat helposti skaalattavissa tarpeen tullen.

Johtuen syistä, jotka ovat tämän insinöörityön ulkopuolella, emme tule suoraan
käyttämään näitä S3-tapahtumalaukaisuja (engl. event triggers). Joudumme tekemään
pienen muutoksen jo olemassa olevaan ohjelmistoon. Tämä järjestelmä prosessoi jo
valmiiksi kyseisiä tapahtumia, joten tulemme liittämään sen AWS SQS Simple Queue
Serviceen. Järjestelmä kuuntelee S3-tapahtumia ja suodattaa niistä kuvien tallennukset.
Nämä suodatetut tapahtumat lähetetään liitettyyn jonoon, jota tuleva lambdafunktio tulee
kuuntelemaan.

Lambdafunktion tehtävänä on lukea jonosta tapahtumia ja reagoida niihin. Ohjelma tulee
hakemaan tapahtuman aiheuttaneen kuvadatan S3-palvelusta ja lähettää sen edelleen
Rekognitionin luokiteltavaksi. Vastauksen saatuaan sama lambdafunktio tallentaa
vastauksen MySQL-tietokantaan.
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Hakurajapinta

luodaan

AWS:n Fargate-palveluun, joka tarjoaa palvelun ajaa

ohjelmakoodia Docker-kontissa. Docker on teknologia, joka paketoi ohjelmakoodin ja
sen vaatimat riippuvuudet yhteen niin, että ohjelma toimii nopeasti ja luotettavasti
ajoympäristöstä riippumatta.

Kuva 7. Järjestelmän arkkitehtuuri

Kuvassa 7 esitellään prosessin kulku. Kuvan lataus S3:een havaitaan ulkopuolisen
järjestelmän A toimesta (1), joka lähettää tapahtumasta tiedon SQS-jonopalveluun (2).
Jonoa kuuntelee lambdafunktio (3), joka lataa kyseisen valokuvan datan S3:sta (4) ja
lähettää sen Rekognitionille tulkittavaksi (5). Tulokset saatuaan sama funktio tallentaa
tiedot MySQL-tietokantaan (6). Tietokannan tietueita lukee ja muokkaa hakurajapinta
(7), jota loppukäyttäjä tulee välillisesti hyödyntämään.

5

Taustajärjestelmän suunnittelu

Tässä luvussa esitellään suunniteltu tietokantarakenne. Aloitetaan kuvaamalla
tietokannan taulujen rakenne sekä näiden väliset suhteet. Tämän jälkeen pohditaan,
minkälaisia kyselyitä kantaan tullaan kohdistamaan. Tämän perusteella lisäillään tauluun
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indeksit. Viimeiseksi mietitään, minkälaisia syöterajoituksia tietokannan tauluille on
tarpeen lisätä datan eheyden ja tarkkuuden varmistamiseksi.

5.1

Tietokannan rakenteen suunnittelu

Tietokannan suunnittelua varten tarkastellaan tarkemmin Rekognitionin palauttamaa
JSON-objektia, joka on kuvattu esimerkkikoodissa 1. JSON-objektin kenttien arvot on
nolla-arvotettu.
{
"Labels":[
{
"Name":"",
"Confidence":0,
"Instances":[
{
"BoundingBox":{
"Width":0,
"Height":0,
"Left":0,
"Top":0
},
"Confidence":0
}
],
"Parents":[
{
"Name":""
}
]
}
],
"LabelModelVersion":""
}

Esimerkkikoodi 1.

AWS Rekognition palvelun vastauksen nolla-arvotettu JSON-rakenne

Kuvan luokittelut tulevat päätason Labels-taulukon sisällä. Yksittäinen taulukon sisällä
oleva objekti koostuu luokitellusta sanasta Name, tämän luottamusarvosta Confidence
sekä Instances-taulukossa olevista valokuvassa esiintyneiden luokittelujen sijainneista.
Yksi Instances-taulukon sisällä oleva objekti koostuu kyseisen sijainnin luottamusarvosta
Confidence

sekä

BoundingBox-objektista.

Tämä

objekti

sisältää

rajaustiedon

syötekuvassa olevan luokittelun sijainnista, joka on merkitty kenttiin Width, Height, Left
ja Top. Vastaukseen kuuluu myös taulukko Parents, joka sisältää tiedon luokitteluun
liittyvistä korkeamman tason luokitteluista. Esimerkiksi luokittelun jalankulkija Parents-

20

taulussa olisi tällöin termi henkilö. Viimeisenä kenttänä JSON-objektissa on
LabelModelVersion, joka kertoo Rekognitionin käyttämän luokittelumallin version.

Näiden kenttien lisäksi tarvitaan valokuvan identifioiva kenttä. Valokuvien niminä
käytetään satunnaisesti luotua uuid:ta. Uuid, universaalisti uniikki tunniste (engl.
universally

unique

heksadesimaaliluvuksi.

identifier)
Koska

on

satunnaisluku,

kyseessä

on

joka

on

satunnaisluku,

konvertoitu
periaatteessa

törmäysmahdollisuus on olemassa. Tämä tarkoittaa sitä, että kaksi tai useampia tällä
tekniikalla luotua tunnistetta voivat olla samat.

Törmäysriskiä ei kuitenkaan tarvitse ottaa huomioon siitä syystä, että allas, josta lukuja
satunnaisotannalla valitaan, on erittäin suuri. Riippuen siitä, mitä algoritmiversiota uuid:n
luontiin käytetään, todennäköisyydet vaihtelevat. Tarkastellaan esimerkkinä uuid v4:n
luomaa uuid:tä, jossa kuusi bittiä ovat muuttumattomia ja loput 122 bittiä satunnaisesti
valittuja. Tätä menetelmää käyttämällä altaassa on tarkalleen ottaen 2122 =
5,316911983139663𝑒36 kappaletta yksilöllisiä uuid:n arvoja. [24.]

Uuid:n ulkomuoto on standardoitu. Koska kyseessä on heksadesimaaliluku, merkistöön
kuuluvat numerot nollasta yhdeksään sekä kirjaimet a-kirjaimesta f-kirjaimeen. Näiden
merkkien avulla muodostuu viiden merkkijonon sarja eroteltuna tavuviivoilla. Esimerkki
uuid:n heksadesimaaliesityksestä on esimerkkikoodissa 2.
5da1fd65-ef37-497d-8b92-d0b5895d612f

Esimerkkikoodi 2.

Uuid:n heksadesimaaliesitys

Uuid:n standardoidun muodon vuoksi tietokannan tietueen tyypiksi on helppo valita
varchar(36), jossa on itse uuid:n heksadesimaaliesityksen 32 merkkiä ja neljä
välimerkkiä.

Hyödynnetään

JSON-objektin

rakenteesta

saatua

tietoa

ja

aikaisempia

kuvanluokittelupalveluiden testejä tietokantarakenteen suunnitteluun. Datan paremman
havainnollistamisen mahdollistamiseksi käytetään Microsoft Excel -taulukkotyökalua.
Viedään Rekognitionin testipalvelun tarjoaman valokuvan saamista luokittelutiedoista
Excel-taulukkoon, joista osa näkyy kuvassa 8.
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id
1
2
3

Kuva 8.

uuid
abcd-…
abcd-…
abcd-…

name
car
car
car

confidence instance_confidence
97
98
97
98
97
98

width
0,1
0,1
0,24

height
0,184
0,184
0,21

left
0
0
0,73

top
0,5
0,5
0,52

parent_name labelmodelversion
vehicle
0
transportation
0
transportation
0

AWS Rekognition -palvelun esimerkkikuvan tietueita Excel-taulukossa

Kuvan 8 taulukossa nähdään luokittelun auto-tietueita. Kutsutaan tätä taulua
luokittelutauluksi. Esimerkkikuvassa esiintyy paljon autoja, joiden sijaintitiedot on kirjattu
taulukkoon. Rivien lukumäärää on supistettu merkittävästi alkuperäisestä, sillä kaikkien
rivien mukaan tuominen ei ole tarkoituksenmukaista suunnittelutyön kannalta.

Taulukkojen riveillä huomataan välittömästi esiintyvän laajamittaisesti toisteista tietoa.
Jokaista kuvan saaman luokittelutiedon sijaintia kuvaavaa tietueriviä vastaan tulostuu
toisteisena

muiden

kenttien

tiedot.

Pyrimme

seuraavaksi

normalisoimaan

tietorakenteen.

Tietokanta normalisoidaan kolmesta pääsyystä. Prosessi vähentää toisteisen datan
määrää ja sillä minimoidaan tai kokonaan vältetään datan muokkauksesta aiheutuvat
ongelmat. Lisäksi se yksinkertaistaa tietokantakyselyitä. [25]

Erotellaan kentät instance_confidence, width, height, left ja top erilliseen tauluun.
Kutsutaan tätä uutta sijaintitietoa sisältävää taulua sijaintitauluksi. Koska yhdellä
luokittelulla

voi

olla

useampi

esiintymä

kuvassa

ja

nämä

esiintymät

ovat

luokittelukohtaisia, on järkevää merkitä taulujen suhde yhden suhde moneen. Tätä
suhdetta kuvaamaan asetamme uuteen sijaintitauluun vierasavaimen category_id.

Kuva 9. Uusi sijaintitaulu ja luokittelutaulu muutoksen jälkeen
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Kuvassa 9 on kuvattu uusi sijaintitaulu ja luokittelutaulu muutosten jälkeen.
Sijaintitauluun on sijoiteltu luokittelutermin auto eri sijainnit valokuvassa. Näin tekemällä
alkuperäisestä taulusta saatiin poistettua selkeästi toisiinsa sidoksissa olleet tietueet
omaan tauluunsa.

Poistetaan seuraavaksi valokuvaan liittyvät tiedot omaan tauluunsa. Valokuvaan liittyy
ainoastaan kuvan tunniste. Kuten jo testivaiheessa huomattiin, yksittäinen valokuva saa
runsaasti erilaisia luokitteluarvoja. Koska yhdellä kuvalla on monta luokittelua, tämä
suhde on yhden suhde moneen. Merkitään tämä yhteys lisäämällä vierasavain image_id
alkuperäiseen luokittelutauluun. Nämä taulumuutokset ovat nähtävissä kuvassa 10.

Kuva 10. Luokittelutaulu uudella vierasavaimella ja uusi kuvataulu

Aiemmin mainitsimme uuid:n olevan käytännöllisesti katsoen uniikki, joten miksi emme
käyttäisi

sitä

pääavaimena

juoksevan

indeksin

sijaan?

Uuid:n

käyttämisenä

pääavaimena tuo omat hyvät ja huonot puolensa järjestelmän kehitykseen.

Uuid:n hyödyt pääavaimena tulevat esiin, jos erittäin suuri tietokanta on jaoteltu useisiin
ryppäisiin (engl. clusters). Uuid:n käyttäminen pääavaimena takaa uniikin avaimen
kaikkien kantaryppäiden välillä. Tämä mahdollistaa turvallisen datan siirtelyn ryppäästä
toiseen, tai kaiken datan kokoamisen yhteen ilman pääavainten törmäyksiä.

Tämän lisäksi ohjelmalogiikkaa suoraviivaistaa etukäteen tiedettävä pääavain. Tämä
helpottaa tietueiden lisäämistä tauluihin, joissa on viittaus tähän tietueeseen, sillä dataa
ei tarvitse hakea kannasta vain saadakseen selville juuri luodun rivin tunnistenumeron.
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Näiden lisäksi uuid:n käyttäminen pääavaimena sulkee polkuparametreista mahdollisen
hyökkäysvektorin. On paljon helpompaa päätellä /customers/10 polusta läheisten
asiakkaiden id:t, kuin polusta, jossa on uuid. [26.]

Haittapuolina uuid:n käytölle

ovat suuremmat tallennusvaatimukset. Juokseva

kokonaisluku int-tyyppisenä vie neljä tavua, ja bigint-tyyppisenä kahdeksan tavua siinä
missä uuid:n tallentamiseen vaaditaan 36 tavua. Tämä on pahimmassa tapauksessa
yhdeksän kertainen tilavaatimus. Toisaalta tämä ei välttämättä ole moderneille
tallennusratkaisuille ongelma, sillä tallennustila on suhteellisen halpaa.

Uuid:n

käyttämisestä

pääavaimena

näyttäisi

koituvan

paljon

hyötyjä

pienillä

haittavaikutuksilla, mutta päteekö näistä hyödyistä yksikään tässä projektissa?
Järjestelmässä tulee olemaan yksi tietokanta, joten ensimmäinen kohta ei toteudu.
Tietueet kantaan syöttävä ohjelma voisi hyötyä pääavaimen tiedosta etukäteen, mutta
ohjelman läpi kulkevien tiedostojen lukumäärä on niin alhainen, ettei tällainen mikrooptimointi ole oikeutettu. Kolmannesta kohdasta ei tarvitse välittää, koska vaikka nokkela
käyttäjä keksisikin ruveta kahlaamaan kannan tietueita läpi, vastauksena tulisi vain eri
valokuvia.

Edellä

mainituista

syistä

johtuen

pidämme

pääavaimen

kokonaislukutyyppisenä yksinkertaistamaan toteutusta.

Kentät name ja confidence arvot ovat kytköksissä toisiinsa, sillä kyseessä ovat
luokittelua kuvaavat sanat, sekä niiden luottamuspisteytykset. Ei viedä molempia arvoja
samaan tauluun, koska näin tekemällä kyseiseen tauluun tulisi yhdelle sanalle
pahimmassa tapauksessa luottamuspisteytyksen tarkkuuden verran rivejä.

Esimerkiksi kuva A on saanut luokittelun car arvolla 97, ja kuva B saman luokittelun
arvolla 96. Näin ollen taulussa olisi toistoa tietueelle car. Rekognition palauttaa
confidence arvon 14:sta desimaalin tarkkuudella. Tämä on täysin ylilyövä kuvahaun
käyttötarkoitukseen, mutta todennäköisesti arvo tullaan tallentamaan muutaman
desimaalin tarkkuudella.

Ongelman tietysti voisi ratkaista normalisoimalla sanan pois taulusta samaan tapaan
kuin olemme juuri tehneet. Tämä tarkoittaisi sitä, että tauluun jäisi ainoastaan

24

luottamuspisteytyksen lukuarvo. Pelkän luottamuksen lukuarvon säilyttäminen omassa
taulussaan ei kuulosta tarpeenmukaiselta.

Parempi idea on jättää luottamusarvo luokittelutauluun ja siirtää pelkästään luokittelun
kuvaava sana omaan tauluunsa. Tämä mahdollistaa tähän tauluun viittaamisen sekä itse
luokituksen kuvauksessa että luokituksen vanhempien määrittelyssä. Näin toimimalla
pystymme helposti luomaan uuden kielitietueen.

Kielitietoa ei tule suinkaan lisätä suoraan samaan tauluun itse sanan kanssa
normalisointi syistä. Luodaan uusi taulu, jonne asetetaan kentät text ja abbreviation.
Yhdellä sanalla voi olla yksi kieli, mutta yhdellä kielellä voi olla useampi sana. Suhteeksi
merkitsemme yhden suhde moneen ja vierasavaimen nimeksi sanatauluun asetamme
language_id. Uusi kielitaulu ja tämän viittaus sanataulussa ovat nähtävissä kuvassa 11.

Kuva 11. Sanataulu, jossa viittaus juuri luotuun kielitauluun

Koska yhdellä kuvaa luokittelevalla sanalla voi olla useampi vanhempi, ja jokainen
vanhempi on itsessään luokittelua kuvaava sana, vanhemmuustauluun tulee kaksi
suhdetta. Luokittelun ja vanhempien välille tulee yhden suhde moneen suhde, jota
kuvataan vierasavaimella category_id uudessa parent-taulussa. Vanhemmuuden
sanallista arvoa kuvaa yhden suhde yhteen suhde sanataulun välillä, jota kuvataan
asettamalla

vierasavain

term_id

myöskin

samaiseen

parent-tauluun.

Uusi

vanhemmuustaulu ja tämän väliset yhteydet luokittelu- ja sanataulujen välillä ovat
nähtävissä kuvassa 12.

25

Kuva 12. Luokittelujen vanhemmuutta kuvaava taulu, jossa viitataan ensimmäiseen
luokittelutulokseen auto (engl. car), ja tämän vanhempaan ajoneuvo (engl. vehicle)

Labelmodelversion on tässä vaiheessa vielä koskematon. Tämä kuvaa Rekognitionin
käyttämän kuvantunnistusmallin versionumeroa. Tälle tietueelle ei ole käyttötarkoitusta
tehtävässämme, joten tarvetta tiedon tallentamiselle ei ole.

Kuten aiemmin mainittiin, kuvien laajamittainen virheellinen luokittelu on uhka
järjestelmän käytettävyydelle. Pyritään lieventämään tätä ongelmaa antamalla
loppukäyttäjälle mahdollisuuden sekä lisätä että poistaa luokitteluja.

Merkitään lisäykset kahdella tavalla: annetaan käsin lisätyille luokitteluille luottamusarvo
100, sekä lisätään luokittelutauluun uuden kentän is_user_defined. Tähän kenttään
merkitään, onko tämä kyseinen luokitteluarvo manuaalisesti lisätty vai ei. Tämä
mahdollistaa käsin lisättyjen luokittelujen helpon erottelun Rekognitionin luokitteluista.

Toinen käytettävyydelle huono asia on identtisten kuvien päätyminen kantaan. Tämä on
hyvin todennäköinen tapahtuma, sillä sama kuva voi sopia monen eri artikkelin
aiheeseen. Pyritään automaatiolla estämään identtisten kuvien pääsy laskemalla kuvien
tarkistussumma.
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Tarkistussumma on kryptograafisen tiivistefunktion laskennallinen tulos datalle, yleensä
tiedoston sisällölle. Vertailemalla oman kopion tulosta alkuperäiseen voidaan todentaa
tiedoston olevan eheä ja muuttumaton. [27.]

Jotta pystytään vertailemaan, onko kyseinen kuva jo viety tietokantaan, tietokannan
kuvatauluun täytyy lisätä uusi kenttä: shasum. Tämä lähestymistapa identtisten kuvien
tunnistamiseen on hieman naiivi. Pienikin muutos kuvadatan sisällössä tuottaa eri
tarkistussumman. Näissä tilanteissa järjestelmä näkee nämä erillisinä tiedostoina ja
päästää uudet tietueet tietokantaan. Datan muuttuminen voi sattua esimerkiksi
verkkosiirrossa tapahtuvassa virheessä, kuvan kopioinnissa levyltä toiselle tai
tallennusmediassa tapahtuvan muutoksen vuoksi.

Parhaimman

tuloksen

identtisten

kuvien

tunnistamiseen

antaa

loppukäyttäjä.

Varaudutaan antamaan käyttäjille mahdollisuus merkitä tietyt kuvat keskenään
identtisiksi muokkailemalla kantarakenteemme kuvataulua.

Tämän uuden tietueen tulisi jotenkin viestiä olevansa identtinen toisen kuvan kanssa.
Mieleen tulee asettaa kuvatauluun uusi kenttä duplicate_id, jolloin tietue viittaisi toiseen
kuvataulun riviin. Tämän lähestymistavan haittapuolena on, että suurella osalla kuvia ei
välttämättä merkitä identtistä kuvaa. Tämä aiheuttaa tietokantaan NULL-arvoisia
tietueita, joiden käsittely ohjelmallisesti vaatii ylimääräistä käsittelyä.

Tästä ongelmasta päästään eroon luomalla uusi duplicate-taulu, johon lisätään
alkuperäisenä pidetyn kuvan id:n sekä identtisiksi tunnistettujen kuvien id:t. Tämä taulu
ja sen suhde kuvatauluun on esitetty kuvassa 13. Koska yhdellä kuvalla voi olla monta
identtistä kuvaa, suhde on yhdestä moneen. Merkitsemme molemmat taulun kentät
vierasavaimiksi original_id ja duplicate_id.
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Kuva 13. Identtisiä kuvia kuvaava taulu ja tämän suhde kuvatauluun

Paremman käsityksen suunnitellun tietokannan rakenteesta saadaan kuvan 14 ERkaavioista (engl. entity relationship diagram). ER-kaaviot ovat datan mallinnustekniikka,
joka havainnollistaa järjestelmän osakokonaisuuksia sekä niiden välisiä suhteita [28].

Kuva 14. Tietokannan ER-kaavio
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Kuva 15. Tietokantaskeema

Tietokantaan on tallennettu tieto valokuvista sekä niiden mahdollisista duplikaateista.
Yhdellä kuvalla voi olla useampia luokitteluarvoja. Luokittelut sisältävät tiedon itse
luokittelun sanasta, luottamusarvosta ja tiedon siitä, onko luokittelu käyttäjän lisäämä.
Luokittelulla voi olla useita ilmentymiä valokuvassa. Luokittelulla on yksi kuvaava sana,
joka on oletusarvoisesti englannin kielellä. Luokittelutiedolla voi olla useampia kielellisiä
vanhempia, joita kuvataan yhdellä sanalla. Lopullinen tietokantarakenne on kuvattu
kuvassa 15.

5.2

Indeksit ja rajoitteet

Joka kerta, kun ohjelmisto suorittaa tietokantaan kyselyn, tietokanta joutuu käymään läpi
kaikki taulun rivit etsiessään kyselyä vastaavia tietueita. Tietokannan taulujen koon
kasvaessa yhä suurempi ja suurempi määrä rivejä täytyy käydä läpi. Tämä voi hidastaa
tietokannan kokonaissuorituskykyä, ja sen seurauksena sovelluksen toimintaa. [29.]

Jotta pystytään paremmin päättelemään, mitkä tietokannan taulujen kentistä tulisi
indeksoida,

joudutaan

miettimään,

minkälaisia

kyselyitä

tietokantaan

tullaan

kohdistamaan. Tämän prosessin seurauksena osataan myös paremmin asettaa
oikeanlaiset rajoitteet tietokannan tietueille.

Tietokannan tehtävänä on tallentaa Rekognitionin palauttamat luokittelutiedot. Koska
emme halua viedä samaa kuvaa kantaan useampaan kertaan, joudumme kysymään
kannasta, onko kuva käsitelty aikaisemmin. Kysely tulee kohdistaa tietokannan
kuvataulun shasum-kenttään.
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Jotta haku sujuisi nopeasti tietokannan rivien lukumäärän kasvaessa, lisätään taulun
tarkistussumman tallentavaan kenttään indeksi. Tämän kentän tietueiden eheys
pystytään takaamaan asettamalla kyseinen indeksi yksilölliseksi (engl. unique). Tämä
tarkoittaa sitä, että tauluun ei voi viedä uutta riviä, mikäli tämän kentän arvo on identtinen
jonkin jo olemassa olevan tietueen kanssa.

Järjestelmän tarkoituksena on tarjota käyttäjälle tapa hakea luokittelusanoja vastaavia
valokuvia. Kuten aikaisemmin todettiin, järjestelmän luokitteluarvot voivat olla hyvinkin
matalia. Tämän seurauksena käyttäjä voi saada vastauksena hyvinkin huonosti hakuun
sopivia vastauksia. Käyttäjälle pystytään tarjoamaan laadukkaampia hakutuloksia, jos
suodatamme hakutuloksia luottamuspisteytyksen mukaan. Tästä syystä indeksoidaan
luokittelutaulun luottamuspisteytys.

Muita tietueita ei tarvitse hakujen puolesta indeksoida, sillä MySQL-tietokannat
indeksoivat vierasavainkentät automaattisesti, mikäli sellainen taulun luonnin jälkeen
puuttuu [30].

5.3

Haku- ja syöterajapinnan suunnittelu

Tietokantamallin ollessa suunniteltu, on hyvä hieman pohtia, mitä dataa kannasta
haetaan ja mitä sinne on tarkoitus käyttäjän toimesta viedä. Rajapinta suunnitellaan
käyttämällä REST-arkkitehtuurimallia. REST on lyhenne sanoista representational state
transfer, jossa palvelin antaa tiettyyn resurssiin kohdistuneeseen kyselyyn vastauksena
kuvauksen tämän resurssin tilasta.

Jotta ohjelmointirajapintaa voi pitää REST-mallin mukaisena, sen tarvitsee toteuttaa
muutama kriteeri, mutta näistä tärkeimpiä ovat seuraavat kaksi.

Tilattomuus. Tällä tarkoitetaan sitä, että rajapintaa käyttävän palvelun ja rajapintaa
tarjoavan palvelimen välillä ei ylläpidetä tilaa millään tavalla. Pyyntö sisältää kaiken
tarvittavan tiedon pyynnön onnistuneeseen loppuun suorittamiseen. [31; 32.]
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Yhteneväisyys. REST-rajapintojen on tarkoitus olla itseään kuvaavia, joissa jokainen
operaatio on eroteltu omaksi päätepisteekseen (engl. end point). Tämä malli auttaa
kehittäjiä omaksumaan nopeasti rajapinnan käytön. [31.]

REST-rajapinnoille ominainen piirre on tapa, jolla tietoihin päästään käsiksi käyttämällä
HTTP-protokollan verbejä. Sitä, mitä verbiä pitäisi käyttää minkäkin operaation
suorittamiseen ei ole määritelty, mutta sen pitää olla yhteneväinen läpi palvelun. [31.]

HTTP määrittelee joukon verbejä osoittamaan halutun tapahtuman jollekin resurssille.
Näitä verbejä ovat mm. GET tietojen hakua varten, POST tietojen tallentamista varten ja
DELETE resurssin poistamista varten. [33.]

Jokaisella verbillä on oma semantiikkansa, mutta

osa niistä jakaa yhteisiä

ominaisuuksia. Näitä ominaisuuksia ovat mm. turvallisuus, idempotenssi ja kyky pystyä
tallentumaan välimuistiin. Turvallisuudella tarkoitetaan sitä, että pyyntö jättää palvelimen
alkuperäiseen tilaansa. Idempotenssi tarkoittaa sitä, että identtinen pyyntö antaa
identtisen lopputuloksen jättäen palvelimen samaan tilaan. [33.]

Järjestelmämme tietokantamallilla on muutama resurssi, johon halutaan käyttäjän
pystyvän tekemään muutoksia. Nämä ovat valokuvan duplikaatit listaava taulu. Niihin
käyttäjä voi vapaasti merkitä palveluun duplikoituneita kuvia ja luokittelutaulu, jonne
käyttäjä voi lisätä ja josta käyttäjä voi poistaa kuviin liitettyjä luokitteluja. Samaan tauluun
voi kohdistua luokitteluiden hakuoperaatio. Näiden tarvekuvausten perusteella luodaan
kuvassa 16 näkyvät polut.

Metodi
POST
DELETE
GET
POST

Polku
/category/:uuid
/category/:uuid/:category_id
/categories/:text/:min_confidence/:lang/:offset/:limit
/image/duplicate

Kuva 16. Alustavat REST-rajapinnan polut

Käyttäjä pystyy lisäämään uuden luokittelutiedon lähettämällä POST-pyynnön polkuun
/category/:uuid, jossa uuid on valokuvan tunniste, johon kuva halutaan liitettävän. Tämän
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pyynnön rungossa viedään JSON-objektin sisällä tieto siitä tai niistä luokittelutiedoista,
jotka

tauluun

halutaan

lisättävän.

Rungon

rakenne

voisi

olla

esimerkiksi

esimerkkikoodissa 3 esitellyn kaltainen.
{
"categories": [
{"text": "Skyscraper"},
{"text": "Building"}
]
}

Esimerkkikoodi 3.

POST-pyynnön rungon rakenne

HTTP-viestejä on kahdenlaisia: pyyntöjä (engl. request) ja vastauksia (engl. response).
Pyynnöt lähettää asiakas (engl. client) aiheuttamaan tapahtuman palvelimella, ja
vastauksen lähettää palvelin käsiteltyään pyynnön.

Pyyntö ja vastaus jakavat keskenään samanlaisen rakenteen. Ensimmäinen osa on
alkurivi (engl. start-line), joka kuvaa suoritettavan pyynnön HTTP-verbillä ilmaistuna, tai
vastauksen tilan, joka on merkkinä pyynnön onnistumisesta tai epäonnistumisesta.
Toinen osa on valinnainen valikoimasta HTTP-otsakkeita (engl. headers), joita käytetään
pyynnön tarkentamiseen. Viimeinen osa on valinnainen pyynnön runko (engl. body),
jossa on pyyntöön liittyvää dataa tai vastaukseen liittyvä dokumentti. [34.]

Näin palvelin saa tiedon polkuparametrin kautta kuvasta, johon rungon luokittelut
halutaan liitettävän. Erillistä tietoa luokitteluarvosta ei tarvita, sillä aikaisemmin päätettiin
merkitä

käyttäjien

lisäämät

luokitteluarvot

oletusarvoisesti

sadan

prosentin

luottamuksella.

Vastaavasti polusta /category/:uuid/:category_id käyttämällä DELETE-metodia käyttäjä
pystyy poistamaan tietyltä kuvalta luokittelutiedon. Tämä on hyödyllinen ominaisuus
niissä tilanteissa, joissa konetunnistuksen luokittelut ovat menneet pahasti pieleen, tai
matalien luottamusarvon saaneiden luokittelujen poistoon.

Luokittelutuloksien

haku

onnistuu

GET-pyynnöllä

polusta

/categories/:text/:min_confidence/:lang/:offset/:limit. Pyynnössä määritellään etsittävät
luokittelutermit pilkuin erotettuina text-parametrissa. Vastaukseen mukaan tulevien
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luokittelujen alarajan min_confidence, jolla käyttäjä pystyy määrittelemään, minkä
luokittelupisteytyksen valokuvat halutaan vastaukseen.

Järjestelmä ei vielä tue muita kieliä kuin englantia. Tästä huolimatta tämä mahdollisuus
kannattaa ottaa huomioon lisäämällä parametri kuvaamaan kielivalintaa. Tällä vältytään
mahdollisesti tulevaisuudessa rikkovan muutoksen tekeminen rajapinnan polkuun.
Tähän muutokseen on jo varauduttu tietokannan kielitaululla.

Siirros (engl. offset) ja raja (engl. limit) parametreilla ohjataan vastausten sivutusta (engl.
pagination). Suurten datamäärien hakeminen ja prosessointi on tehotonta. Tämän lisäksi
sillä on hyvin negatiiviset vaikutukset käyttökokemukseen, sillä käyttäjä voi häkeltyä
suuren datamäärän esittämisestä yhdellä sivulla. Esimerkiksi mobiililaitteella suuren
uutisartikkelimassan lataus on hidasta ja näiden selaus ikävää. Sivutuksella on tarkoitus
ratkoa näitä ongelmia tarjoilemalla vain pieni osajoukko kaikista kyselyyn osuneista
tuloksista kerrallaan.

Pyynnön runkona voidaan käyttää samaa rakennetta kuin luokittelutiedon lisäyksellä, eli
yksinkertaisella taulukolla kuvatunnisteita. Ajatuksena on, että ensimmäistä uuid:tä
pidetään alkuperäisenä ja muut merkitään tämän duplikaateiksi.

6

Yhteenveto

Tämä opinnäytetyössä suunniteltiin tapa rikastaa valokuvien metatietoja luokittelutiedon
osalta. Ongelma hankaloittaa toimittajien työtä, koska jo julkaistut valokuvat ovat
hankalasti etsittävissä niukan luokittelusanaston vuoksi. Vuoden 2012 jälkeisen
koneoppimistekniikoiden läpimurron jälkeen teknologiaa on hyödynnetty monien eri
ongelmien ratkontaan, joista kuvien luokittelu on yksi.

Työssä

tutustuttiin

Microsoftin,

Googlen

ja

Amazonin

tarjoamiin

kuvantunnistuspalveluihin ja näiden soveltuvuutta testattiin muutamalla testikuvalla.
Testikuvat oli valittu tarkoituksella niin, että järjestelmillä olisi hankaluuksia niiden
luokittelussa testataksemme, miten palvelut selviävät hankalista tapauksista. Näiden
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lisäksi kuvien joukossa oli arkipäiväisiä kuvia selvittämään palvelun tuloksien
mielekkyyttä ja käytettävyyttä jokapäiväisemmissä tilanteissa.

Kun kuvien luokittelutulokset saatiin, näiden kesken suoritettiin pieni vertailu ja todettiin
Amazon Rekognition palvelun tarjoavan tasapainoisen tuloksen kilpailijoihin nähden.
Rekognition palautti hyvän määrän käytettäviä, korkean luottamusarvon luokitteluja, eikä
palvelu hämääntynyt vaikeista tapauksista kilpailijoidensa tavoin.

Testauksen jälkeen suunniteltiin ohjelmistoarkkitehtuuria. Ohjelmisto lataa kuvat
Amazon S3 -palvelusta ja syöttää ne Rekognitionin luokiteltavaksi. Tämä vastaus
tallennetaan

tietokantaan

ja

lopulta

hakurajapinnan

kautta

loppukäyttäjälle.

Loppukäyttäjälle tarjoillaan mahdollisuus etsiä valokuvia rajaamalla luokittelutermejä,
sekä näiden luottamuspisteytyksiä. Loppukäyttäjä pystyy myös itse lisäämään
luokittelutietoja ja merkitsemään duplikaattikuvia.

Työtä tehdessä opittiin varsin paljon siitä, mihin modernit koneoppimismallit ja -palvelut
taipuvat.

Tekoälyratkaisut

eivät

ole

hopealuoti

jokaiseen

ongelmaan

ja

yksinkertaiseksikin mielletyn, jo suhteellisen vanhan kuvien luokitteluongelman
ratkaisemiseksi kehitetyt järjestelmät menevät helposti sekaisin esimerkiksi kuvien
negatiiveista.

Työssä jouduttiin miettimään paljon palvelun vastauksen rakennetta ja sitä, miten sen
mallintaisi tietokannassa. Tässä tehtävässä onnistuttiin varsin hyvin. Kanta on hyvin
normalisoitu, ja siihen on helpohko lisätä uusien vaatimusten puitteissa muita tauluja.

Se mitä työssä voisi tehdä paremmin, olisi luokittelujärjestelmien testaus. Oli
mielenkiintoista pyrkiä etsimään tapoja, joilla järjestelmät sai epäonnistumaan
tehtävässään. Vaikka koin, että valitsemani valokuvat paljastivat palveluista paljon
eroavaisuuksia, olisin silti mielelläni testannut laajempaa kirjoa erilaisia kuvia ja vertaillut
tuloksia. Uusien testaustapojen etsiminen, uuteen tapaan sopivan kuvan löytäminen,
testaus sekä tulosten vertailu oli kuitenkin erittäin aikaa vievä prosessi.
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Luokittelupalveluiden tulokset

Luottamus
98 %
78 %
74 %
68 %
63 %
62 %
62 %
58 %
52 %

Luottamus
72 %
56 %
53 %
51 %

Pesäpallovälineet
Google
Luokittelutermi
Baseball bat
Baseball equipment
Bat-and-ball games
Softball bat
Team sport
Baseball
Rounders
Ball game
Sports equipment

Luottamus
97 %
76 %
76 %
65 %
51 %

Staattinen TV-signaali
Google
Luokittelu
Pattern
Black-and-white
Gravel
Metal

Pesäpallovälineet, negatiivi
Google
Luokittelutermi
Baseball bat
Toothbrush
Baseball equipment
Brush
Cricket bat

Kuvateksti

Kuvateksti

Kuvateksti

Microsoft
Luokittelu
Ground
Abstract
Pattern
Black and white
Drawing
black-and-white
Monochrome
a close up of a rock

Microsoft
Luokittelutermi
Design
Indoor
Black
Pen
Tool
Office supplies
a knife with a black background

Microsoft
Luokittelutermi
Indoor
Black
Pen
Office supplies
a pair of black shoes

Luottamus
98 %
91 %
82 %
65 %
64 %
56 %
51 %
63 %

Luottamus
86 %
85 %
71 %
70 %
68 %
67 %
67 %

Luottamus
88 %
72 %
65 %
53 %
38 %

AWS
Luokittelutermi
Sports
Team sport
Sport
Team
Baseball
Baseball bat
Softball

AWS
Luokittelutermi
Sport
Baseball
Team sport
Baseball bat
Sports
Softball
Team

AWS
Luokittelu
Texture
Rug
Pattern
Granite
Drawing
Art
Flooring
Paper
Dirt road
Road
Gravel

Luottamus
98 %
98 %
98 %
98 %
98 %
98 %
98 %

Luottamus
99 %
99 %
99 %
99 %
99 %
99 %
99 %

Luottamus
91 %
85 %
69 %
63 %
61 %
61 %
57 %
56 %
55 %
55 %
55 %

TV-signaali,

staattinen

Kuva 1. Luokittelupalveluiden
tulokset
seuraaville
kuville:
pesäpalloiluvälineet ja pesäpalloiluvälineiden negatiivi.
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Gepardi
Google
Luokittelutermi
Terrestrial animal
Mammal
Wildlife
Vertebrate
Cheetah
Leopard
Felidae
Whiskers
Nature reserve
Small to medium-sized cats
Snout
Carnivore
African leopard
Wilderness
Big cats
Grassland
Adapation
Jaguar
Organism
Savanna
Safari
Grass family
Grass
Plant
Fawn
Luottamus
99 %
99 %
99 %
98 %
98 %
97 %
97 %
93 %
92 %
90 %
88 %
88 %
88 %
86 %
85 %
81 %
81 %
81 %
77 %
75 %
74 %
74 %
69 %
59 %
58 %
Kuvateksti

Microsoft
Luokittelutermi
Big cat
Mammal
Grass
Animal
Outdoor
Jaguar
Carnivore
Terrestrial animal
African leopard
Big cats
Wildlife
Cheetah
Leopard
Wild
A leopard standing on a field

Luottamus
99 %
99 %
99 %
99 %
96 %
90 %
86 %
80 %
78 %
75 %
72 %
70 %
53 %
50 %
98 %

AWS
Luokittelutermi
Animal
Wildlife
Mammal
Cheetah
Panther
Jaguar
Leopard

Luottamus
99 %
99 %
99 %
99 %
96 %
96 %
96 %

Kuva 2. Luokittelupalveluiden tulokset gepardikuvalle
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Auto, lähikuva
Google
Luokittelutermi
Land vehicle
Vehicle
Car
Automotive design
Concept car
Citroën hypnos
Vehicle door
Electric car
Electric vehicle

Gepardi, negatiivi
Google
Luokittelutermi
Vertebrate
Mammal
Felidae
Terrestrial Animal
Wildlife
Leopard
Snow Leopard
Small to medium-sized cats
Cheetah
Carnivore
Whiskers
Big cats
African Leopard
Snout
Jaguar
Adapatation

Luottamus
100 %
99 %
99 %
96 %
93 %
80 %
63 %
58 %
57 %

Luottamus
99 %
97 %
97 %
96 %
96 %
95 %
92 %
92 %
91 %
87 %
86 %
84 %
83 %
83 %
76 %
67 %
Kuvateksti

Kuvateksti

Microsoft
Luokittelutermi
Carnivore
Animal
Outdoor
Mammal
Snow
Jaguar
Leopard
a close up of an animal

Microsoft
Luokittelutermi
Car
Indoor
Vehicle
Land vehicle
Auto part
Automotive
A car that is sitting on a table

Luottamus
98 %
93 %
91 %
57 %
55 %
54 %
13 %
88 %

Luottamus
96 %
91 %
90 %
90 %
73 %
52 %
80 %

AWS
Luokittelutermi
Transportation
Automobile
Vehicle
Car
Machine
Wheel
Tire
Car wheel
Sedan
Cushion
Sports car
Spoke
Alloy wheel
Convertible
Coupe

AWS
Luokittelutermi
Animal
Wildlife
Cheetah
Mammal
Panther
Leopard
Jaguar
Cat
Pet

Luottamus
96 %
96 %
96 %
96 %
94 %
94 %
91 %
86 %
82 %
80 %
76 %
74 %
74 %
67 %
64 %

Luottamus
98 %
98 %
98 %
98 %
93 %
93 %
93 %
86 %
86 %

Kuva 3. Luokittelupalveluiden tulokset kuville: gepardikuvan negatiivi ja lähikuva autosta
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El Chapo
Google
Luokittelutermi
Luottamus
Army
97 %
Military
96 %
Soldier
94 %
Military uniform
93 %
Military person
81 %
Uniform
80 %
Law enforcement
77 %
Marines
72 %
Infantry
70 %
Swat
69 %
Military organization
68 %
Non-commisioned officer
61 %
Troop
60 %
Organization
60 %
Personal protective equipment
60 %
Military camouflage
53 %

Kuvateksti

Microsoft
Luokittelutermi
Person
Human face
Clothing
Man
Helmet
People
Joaquin Guzman Loera et al. in uniform

Luottamus
99 %
97 %
96 %
91 %
68 %
57 %
91 %

AWS
Luokittelutermi
Clothing
Helmet
Apparel
Military uniform
Military
Human
Person
Armored
Army
Soldier
People
Officer
Swat team
Police

Luottamus
99 %
99 %
99 %
99 %
99 %
99 %
99 %
99 %
99 %
95 %
89 %
85 %
58 %
56 %

Kuva 4. Luokittelupalveluiden tulokset El Chapo:n luovutuskuvalle
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Jazzmuusikot
Google
Luokittelutermi
Music
Performance
Entertainment
Musician
Concert
Musical instrument
Event
Stage
Percussion
Jazz
Performing arts
Musical ensemble
Public event
Music venue
Music artist
Orchestra
Drums
Performance art
Singing
Musical instrument accessory
String instrument
Drums
Singer
Percussionist
Song
Night
Electronic instrument
Brass instrument
City
Woodwind instrument

Luottamus
99 %
97 %
96 %
96 %
93 %
93 %
92 %
91 %
89 %
88 %
88 %
84 %
83 %
74 %
72 %
71 %
68 %
68 %
65 %
62 %
62 %
61 %
60 %
58 %
56 %
54 %
53 %
52 %
51 %
50 %

Kuvateksti

Microsoft
Luokittelutermi
Concert
Musical instrument
Person
Drum
Microphone
Band
Piano
Guitar
Musical instrument
Jazz
Stage equipment
Clothing
Public address system
Musician
A group of people playing instruments and
performing on a stage

Luottamus
99 %
98 %
97 %
85 %
77 %
73 %
70 %
66 %
61 %
57 %
57 %
56 %
55 %
52 %
82 %

56 %
56 %
56 %
55 %

AWS
Luokittelutermi
Luottamus
Human
99 %
Person
99 %
Musical instrument
99 %
Musician
99 %
Music band
94 %
Crowd
74 %
Stage
74 %
Percussion
71 %
Drummer
71 %
Leisure activities
67 %
Face
60 %
Plant
59 %
Cello
59 %
Coat
56 %
Overcoat
56 %

Apparel
Clothing
Suit
Drum

Kuva 5. Luokittelupalveluiden tulokset jazzmuusikoiden kuvalle
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Viinipullo
Google
Luokittelutermi
Material property
Vehicle
Automotive exterior

Koira eläinlääkärissä
Google
Luokittelutermi
Dog
Caniadae
Dog breed
Golden retriever
Retriever
Carnivore
Sporting group
Companion dog
Fawn

Luottamus
71 %
66 %
63 %

Luottamus
98 %
97 %
96 %
94 %
90 %
84 %
83 %
82 %
53 %

Kuvateksti

Kuvateksti

Microsoft
Luokittelutermi
Car
Land vehicle
Auto part
Vehicle
Text
Hood
Vehicle door
-

Microsoft
Luokittelutermi
Dog
Indoor
Carnivore
Animal
Mammal
Puppy
Cute
Tan
A dog sitting in front of a window

Luottamus
96 %
95 %
92 %
92 %
89 %
57 %
53 %

Luottamus
99 %
97 %
94 %
80 %
56 %
53 %
51 %
15 %
79 %

AWS
Luokittelutermi
Bottle
Beverage
Drink
Alcohol
Text
Label
Appliance

Luottamus
78 %
69 %
69 %
61 %
60 %
55 %
55 %

AWS
Luokittelutermi
Luottamus
Mammal
99 %
Dog
99 %
Canine
99 %
Animal
99 %
Pet
99 %
Golden retriever
95 %
Hardware
71 %
Computer hardware
71 %
Electronics
71 %
Keyboard
71 %
Computer
71 %
Computer keyboard
71 %
Doctor
65 %

Kuva 6. Luokittelupalveluiden tulokset kuville: viinipullo ja koira eläinlääkärissä

