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Tekoäly on hankalaa vai onko? 
Jyrkkä Kari 
14.12.2020 :: 

Tekoälyn toimintaperiaate on monille ihmisille tuntematon ja tekoälyyn perehtyminen koetaan 
hankalaksi. Videolla esitetään tekoälyn toimintaperiaate yksinkertaisesti. Ymmärryksen 
syntymiseen tarvitaan ainoastaan derivaatta ja virhefunktio sekä käytännön esimerkki, jonka avulla 
edellä mainitut käsitteet selitetään.  

Videolla esitetyt Octave-koodit annetaan lukijoiden käyttöön [1] ja lähteet, joista asia on opeteltu 
jaetaan [2] [3] [4].  

Videon sisältö: 

• Johdanto (0:00) 
• Esimerkki käyrän sovittamisesta dataan kustannusfunktion ja derivaatan avulla (3:25) 
• Esimerkin toteutus Octave-ohjelmaksi (13:12) 
• Kuinka edellä opittu tekoälyn toimintaperiaate toimii myös neuroverkossa? (16:40) 
• Tiivistelmä (26:45) 
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Videon pituus 28:40. 
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Nimeke: Tekoäly on hankalaa vai onko? 

Tekijä: Jyrkkä Kari 

Aihe, asiasanat: neuroverkot, tekoäly 

Tiivistelmä: Tekoälyn toimintaperiaate on monille ihmisille tuntematon ja tekoälyyn perehtyminen koetaan 
hankalaksi. Videolla esitetään tekoälyn toimintaperiaate yksinkertaisesti. Ymmärryksen syntymiseen tarvitaan 
ainoastaan derivaatta ja virhefunktio sekä käytännön esimerkki, jonka avulla edellä mainitut käsitteet 
selitetään. Videolla esitetyt Octave-koodit annetaan lukijoiden käyttöön ja lähteet, joista asia on opeteltu, 
jaetaan. 
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