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15 let raziskav na področjih umetne inteligence
- Laboratorij za umetno inteligenco na Inštitutu „Jožef

Stefan“

Soavtor platforme qminer
- Odprtokodna platforma za analitiko velikih podatkov
- Osnova industrijskih AI sistemov globalnih podjetjih

Izkušnje v prenosu metod AI v prakso
- Direktor zagonskega podjetja QLECTOR
- Svetovanje na področju AI za Bloomberg, New York Times, 

British Telecom, …

O meni



Umetna	Inteligenca

• Posnemanje človeških kognitivnih sposobnosti

Kako ”naučiti” program?

Strojno učenje, globoko učenje, ...

Osnova so podatki (npr. senzorji, 
slike)

UČENJE
Sklepanje na osnovi zajetih dejstev

Knowledge graph, semantične tehnologije

Osnova je logičen model

REŠEVANJE PROBLEMOV



Digitalna	transformacija

Integracija digitalnih tehnologij v vsa področja poslovanja,
ki fundamentalno spremenij poslovne procese 
in način kako strankam dostavljamo vrednost1

Avtomatizacija in optimizacija obstoječih procesov
Boljša, prilagojena uporabniška izkušnja
Novi poslovni modeli – value based!

[1] What is digital transformation? The Enterprisers Project.

UMETNA INTELIGENCA



Kako	lahko	pomaga	umetna	inteligenca?

1. NAPOVEDI
• Upoštevanje širšega kontekst, zajem le-tega del digitalizacije
• Premik iz obvladovanja preteklosti in sedanjosti v oblvadovanje prihodnosti

2. UČINKOVITOST
• Avtomatizacija nalog, ki so bile do sedaj v domeni ljudi
• Vnos in čiščenje podatkov, avtomatizaicja digitaliziranih poslovnih procesov
• Sodelovanje med umetno inteligenco in človekom

3. OPTIMIZACIJA V REALNEM ČASU
• Možnost individualne obravnave stranke, produkta, procesa

3 Areas Where AI Will Boost Your Competitive Advantage, 
Sian Townson, Harvard Business Review (2021)



Konvergenca	z	drugimi	tehnologijamI

Umetna Inteligenca je omogočitvena tehnologija
• Vrednost prinaša v navezavi z drugimi tehnologijami

Internet-of-Things
• Zajem podatkov, dostop do aktuatorjev, procesiranje na robu, …

Blockchain
• Decentralizacija, varnost, kolektivna podpora odločanju, …



Digitalni dvojčki



Kaj je digitalni dvojček?

IoT Digitalna nit

Virtualna predstavitev fizičnega objekta ali sistema



Glavne karakteristike digitalnih dvojčkov

Hramba zgodovine delovanje izdelka
Pomoč pri odkrivanju napak in načrtovanju izboljšav

Digitalne sledi4

Optimizacija izdelka glede na simulacije digitalnega dvojčka
Digitalni dvojček se prilagaja preko metod umetne inteligence

Prilagodljivost3

Povezanost vseh informacij o izdelku na enem mestu

Homogenost2

Stalen pretok podatkov med fizičnim in digitalnim dvojčkom
Enostavno deljenje stanja izdelka preko digitalnega dvojčka

Povezanost1



Primeri digitalnih dvojčkov

Izdelek

Logistika

Proizvodni proces



Umetna inteligenca in	digitalni dvojčki

Odkrivanje vzročnih odnosov
v sistemu glede na zgodovino

Uporaba za točnejše
simulacije

Vzročne odvisnosti

Avtomatska konfiguracija
Avtomatsko nastavitev 
parametrov digitalnega 
dvojčka z uporabo 
zgodovinskih podatkov

Avtomatska zaznava meritev 
ki odstopajo od 
pričakovanega stanja

Odkrivanje anomalij

Semantični model izdelka,  
proizvodnega procesa, 
logističnih procesov, tovarne
…

Knowledge graph



Proizvodna podjetja



Poplava informacij in 
alarmov

Neučinkovit prenos
informacij

Razkorak med teorijo pri
planiranju in realnostjo v 

proizvodnji

Odvisnost od 
posameznika

Nenatančne napovedi
povpraševanja

Dolgi roki dobave

Visoke zaloge

Nizka izkoriščenost Dolgi proizvodni čas

Izzivi proizvodnih podjetij



Industrija	4.0

Vrednost
6541

Connectivity
Computerization

Visibility

Kaj se dogaja?

Industrija 4.0

Tehnologije IoTPLC AI

Digitalizacija

Kako doseči avtonomni odziv?

AdaptabilityKaj se bo zgodilo?

Predictive 
capacity

Zakaj se dogaja?

Transparency

MES





Napoved časa prihoda
Predlog alternativnih poti

Napoved proizvodne
Predlog alternativnih ukrepov v primeru zastojev

QLECTOR	LEAP® - AI	platforma za	proizvodnjo



Kako deluje?



Arhitektura
Proizvodni proces Trenutni čas Prihodnost

Podatkovni tokovi
(ERP, MES, PLC, IoT)

Zgodovinski in 
matični podatki Opozorila

Vpogledi

Akcije

Učenje Digitalni
dvojnik

Napovedi Dashboard



Mikrooplaniranje in prilagajanje proizvodnje

vodja oddelkaplaner

Planiranje in simuliranje proizvodnje

Produkt

• Opozorila in inteligentni alarmi

Optimizacija zalog HR podpora za razporejanje delavcev

AI platforma za usmerjanje proizvodnje

Digitalni dvojnik tovarne



Spremljanje in	napoved proizvodnje

Napoved
proizvodnje

Napoved zalog

Linija 1

Linija 2

Linija 3

Opozorila, predlog ukrepovNapoved potreb orodja



Transparentnost medobratne proizvodnje

1 2 3

Kooperanti

Napoved
proizvodnje

Napoved stanja materiala, izdelkov Opozorila, predlog ukrepov



INTELIGENTNO	PLANIRANJE

Izdelava optimalnih planov (rok dobave, zaloge…) Avtomatsko preverjanje materialov, zalog



INTELIGENTNO	MIKROPLANIRANJE

Hitre “what-if” simulacije mikroplana



INTELIGENTNO	MIKROPLANIRANJE
“What-if” simulacije – HR in razporejanje delavcev

HR in razporejanje delavcev Sledenje učinkovitosti in učenje delavcev



Avtomatska razporeditev delovnih in	planskih nalogov
Normativi

Realistični proizvodni časi (digitalni dvojček LEAP)



Primeri iz prakse



Primer	1

• Diskretna proizvodnja
• Avtomobilska industrija
• 700 zaposlenih

Prihranek
časa vodij in 
planerjem

Manj
organizacijskih

zastojev

1DAN/TEDEN 3DNEVNA 25%

Napoved
organizacijskih

zastojev

KoristiIzzivi
• Veliko izgubljenega časa z ročnim

planiranjem proizvodnje in posodobitvmi
plana

• Časovno zamudno mikroplaniranje z 
dodatnimi sestanki, telefoni in e-pošto

• Vsa specifična znanja le v domeni
planerja in vodje proizvodnje

• Daljši in številnejši organizacijski zastoji
zaradi počasnega odziva na neplanirane
dogodke

“Za zbiranje in urejanje informacij iz treh različnih IT 
sistemov ter telefonsko usklajevanje mikroplana za 
ustrezno pripravo naslednjega delovnega naloga sem
porabil 2 uri na dan”

Planer

“QLECTOR LEAP avtomatsko kreira realističen plan na
osnoviidealnih planov iz sistema SAP PP in realnosti v proizvodnji. 
Za razliko od prejšnjega procesa dela so opozorila o 
spremembah avtomatsko poslana vsem koordinatorjem ekipe.”

Vodja delavnice



Primer	2

• Diskretna proizvodnja
• Bela tehnika in 

avtomobilska industrija
• 200 zaposlenih

Izzivi
• Raznolik produktni portfelj: 2000 različnih produktov, 1500 

delovnih nalogov na dan, od 10 do milion produktov na
naročilo

• Dolgi in težko napovedljivi dobavni roki
• Ročno planiranje delavcev na operaciji sestavljanja
• Visok strošek vmesnih zalog

Shorter lead time10%Koristi

Rešitev
• Napoved realnih proizvodnih rokov iz enega sistema

• Optimalno planiranje delavcev z občutnim zmanjšanjem
proizvodnega časa

• Vizualizacija oportunitetnih stroškov na vmesnih zalogah

22
produkto
v /	h



Thank you for your 
attention!
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