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-BEMELEGÍTÉS-



GRAD-GYENGE LÁSZLÓ-

20 éves szakmai tapasztalat

● Ügyviteli szoftverek

● Webes rendszerek

● Smartphone app

● MedTech

● AI fejlesztés

Részletek: www.creo.hu

SZOFTVERIPAR MESTERSÉGES INTELLIGENCIA

10 éves szakmai tapasztalat

● Ajánlórendszerek

● Szemantikus reprezentáció

● Digitális jelfeldolgozás

● Számítógépes látás

● Audió feldolgozás

Részletek: laszlo.grad-gyenge.com/#!/academia

http://www.creo.hu
http://laszlo.grad-gyenge.com/#!/academia


Projektjeinkben keressük a szakmai kihívásokat.
MI technológiákat ültetünk be szoftvereinkbe. Például:

● PRODUCTION LINE MONITORING - Okos kamerával figyeljük az 

összeszerelési folyamatot. A cél, hogy naplózni tudjuk, hogy melyik 

alkatrész mikor került beépítésre.

● ELECTRONIC NOSE - Mesterséges intelligenciával dolgozunk fel 

MOx szenzorok jeleit. A cél, hogy szagokat, illatokat azonosítsunk.

● CREO KNOW - Mesterséges intelligencia alapú tudásbázis. Egy 

olyan dokumentumtárat hoztunk létre, amelyben jelentés alapon 

lehet keresni.

MI PROJEKTEK

További információ: https://laszlo.grad-gyenge.com/#!/startup

https://laszlo.grad-gyenge.com/#!/startup




-VALUE-
Milyen üzleti értéket 
tud hordozni a MI?

Versenyelőny

Hatékonyságnövelés

Költségcsökkentés

● Minőség javítása

● Forgalom növelése

● Bevételnövelés



HOGYAN TUDJUK
EZT ELÉRNI?

● Egyedi termékjellemző kifejlesztése

● Jobb minőségű termék kifejlesztése

● Gyártási folyamatok optimalizálása

● Adminisztratív folyamatok optimalizálása

● Részfolyamatok automatizálása



DIGITÁLIS 
TRANSZFORMÁCIÓ

ÁRAM INTERNET

SZOFTVERES 
INFRASTRUKTÚRA

ADATOK

Az MI alkalmazásának feltételei



-SZÁMÍTÓGÉPES LÁTÁS ALKALMAZÁSA-

-GYÁRTÁSI FOLYAMATOK- -
MONITOROZÁSÁBAN-



SZÁMÍTÓGÉPES
LÁTÁS
Képek, mozgóképek feldolgozása, mesterséges 
intelligencia segítségével.

ALKALMAZÁSOK

● MedTech

● Hadi ipar

● Autonóm 

gépjárművek

● Ipar 4

GYAKORI PROBLÉMÁK

● Object detection

● Template matching

● Image search

● Image captioning

● Face recognition



GYÁRTÓSORI 
MONITOROZÁS
Egy gyártó cégnél szereltük fel a mesterséges 
intelligencia megoldásunkat.

A rendszer detektálja az összeszerelés aktuális 
állapotát, majd az időbélyegzővel ellátott információt 
adatbázisban tárolja.

A MEGOLDÁS ELŐNYE
Pontos képet ad az egyes feladatok 

időigényéről az összeszerelés tekintetében.



A SZOFTVER -ARCHITEKTÚRÁJA-

Database

Backend
Dashboard

Process Control

Device



ELSŐ PROTOTÍPUS-

● 3D nyomtatott ház

● Raspberry PI 4

● Raspberry kamera v2

● + Duct tape



TÁLCÁK-

A szerszámok és az összekészített 

alkatrészek tálcákon találhatók.

A mesterséges intelligencia feladata, 

hogy detektálja, ha egy szerszámot 

kivettek, vagy visszaraktak.

Hasonló a feladat az alkatrészek 

esetén is.



MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS-

● Korrózió

● Szennyeződés

● Felületi karc

● Benyomódás

● Méret ellenőrzés





-ELEKTRONIKUS-

-ORR-



KORA REGGEL …



MI AZ A MOx SZENZOR?-

A MOx szenzorok chemiresistive elven működnek.

A szenzor gyakorlatilag egy fémoxid felület, 

például: alumínium-oxid, szelénium-oxid.

A felület elektromos tulajdonsága (ellenállás) 

megváltozik, attól függően, hogy milyen anyaggal 

érintkezik.

Különböző szenzorok másféleképp reagálnak, így 

egyfajta ujjlenyomat vehető a jelen lévő 

vegyületekről.



TECHNIKAI -MEGOLDÁS-

SZENZOR
FÚZIÓ

MOx 
Szenzor A

MOx 
Szenzor B

MOx 
Szenzor C

Digitális jelek 
előfeldolgozása

Gépi
tanulás

Élelmiszeripar

Petrolkémia

Bűnüldözés

Kozmetikai ipar

Állattartás



NYERS SZENZOR ADATOK, KÁVÉ-



NYERS SZENZOR ADATOK, TEA-



KÜLÖNBÖZŐ KÁVÉFAJTÁK + CUKOR-



FRSSÍTŐ
EREDMÉNYEK
4 különböző üdítőital (Pepsi, Fanta, 
Sprite, Cola).

Linear discriminant analysis (LDA) 
alapú megjelenítés.

A Cola (Coca) lóg bele kicsit a 
Pepsibe, de csak ebben a 2D 
vetületben.



ILLATOS
EREDMÉNYEK
6 különböző parfüm illatanyagai, 
mint Arol, Cien, Dove, Etar, Envy, 
Nivea Men, Scorpio Vertigo.

Principal component analysis (PCA) 
alapú megjelenítés.

Ahogy az ábra is mutatja, az egyes 
parfümök jól elkülönülnek 
egymástól.



HŰSÍTŐ
EREDMÉNYEK
12 különböző sör illatanyagának 
kimérése azonosítás céljából.

Főkomponens-analízis (PCA) alapú 
megjelenítés.

Jól látszik, hogy az egyes italok 
elválaszthatók egymástól az “illatuk” 
alapján.



EGÉSZSÉGES
EREDMÉNYEK
Tej, kefír és joghurt összehasonlítása, 
illetve ezen termékek romlott 
állapotukban.

PCA alapú vizualizáció.

Az enose segítségével detektálható, 
ha valamelyik tejtermék megromlott.



KÁBÍTÓ
EREDMÉNYEK
7 különböző kábítószer 
illatanyagának kimérése azonosítás 
céljából.

Főkomponens-analízis (PCA) alapú 
megjelenítés.

A Coke, MEC, Pentedron jól elkülönül. 
A többi is egyébként, csak nem 
ebben a vetületben.





-CREO--KNOW-



-AHOL A-

-CÉGES DOKUMENTUMOK-
-ÁLTALÁBAN MEGTALÁLHATÓK-



A TÖREDEZETT TUDÁS 
VERSENYHÁTRÁNYT JELENT

● Ha a céges dokumentumok nem központi helyen, hanem elszórva 

helyezkednek el, akkor a cég tudása töredezett. A dokumentumok 

rendberakása pedig sok időt igényel.

● Csökken a hatékonyság, a cégben jelen lévő információ nem érhető el 

könnyen, nem kereshető.

● Ismétlődő, duplikált lépések jelennek meg a munkafolyamatokban. A 

kollégák ugyanazon a problémán dolgoznak, hasonló tartalmat állítanak elő 

párhuzamosan.

● A külső kommunikáció nem konzisztens, ugyanarra a kérdésre eltérő 

választ adnak a kollégák az ügyfeleknek.



MI ALAPÚ TUDÁSBÁZIS

● A CREO KNOW egy központi tudásbázis, amibe egy 

nagyon hatékony keresőmotort építettünk be.

● CREO KNOW egy dokumentumtárat kezel. A 

dokumentumokat MI algoritmusokkal dolgozzuk fel.

● Az algoritmusok a dokumentumokban levő szövegek 

jelentését dolgozzák fel, nem kulcsszó alapon 

dolgoznak.



-CREO KNOW- A GYAKORLATBAN

A CREO KNOW bevezetése segít a külső kommunikáció egységesítésében, így az konzisztensé válik.

A cég szervezettsége javul, mert a kollégák megtalálják a számukra releváns információt, így csökken a 

cég belső szakértőinek terheltsége, mert a szoftver segítségével megtalálják a kollégák a számukra 

szükséges információt.



NYELVMODELLEZÉS

Forrás: https://ai.googleblog.com/2019/07/multilingual-universal-sentence-encoder.html



-OPTIMALIZÁCIÓ-
-A PETROLKÉMIÁBAN-



A FELADAT

A digitális ikerpár modellezi a gyártást. Ez azt jelenti, hogy 
folyamatok szimulációját kipróbált technológiával, illetve 
sztenderdekkel végezzük.

A szimuláció paramétereinek változtatásával 
megpróbáljuk megtalálni az optimális gyártási folyamatot.

Azt, hogy mi “optimális”, szakértők segítségével, közösen 
dolgozzuk ki. Ez szakmai és nehéz kérdés.

Sok gyártási paraméterrel dolgozunk, azaz relatíve magas 
dimenziós problémákra koncentrálunk.



A SZOFTVER -ARCHITEKTÚRÁJA-

DWSim

Aspen Hysys

Optimalizáló program



-OPTIMUM-
-KERESÉS-

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/transcoded/4/4c/Gradient_Descent_in_2D.webm/Gradient_Descent_in_2D.webm.720p.vp9.webm
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/transcoded/4/4c/Gradient_Descent_in_2D.webm/Gradient_Descent_in_2D.webm.720p.vp9.webm


A TERÜLET NEHÉZSÉGEI

Költséges a célfüggvény kiszámítása, mivel le kell hozzá 
futtatni a szimulációt. Ez azt jelenti, hogy olyan 
algoritmussal kell dolgozni, ami kevés mintapontból 
próbálja megbecsülni az optimum irányát.

A célfüggvény meghatározása szakértelmet (és türelmet) 
igényel. 

● Jobb minőségű termék
● Költséghatékonyság
● Profitmaximalizálás



Köszönöm a 
figyelmet!

Céges E-mail: laszlo.grad-gyenge@creo.hu

Egyetemi E-mail: grad-gyenge.laszlo@vik.bme.hu

Linked-In: https://www.linkedin.com/in/laszlograd/

Web: https://laszlo.grad-gyenge.com

GRAD-GYENGE László

mailto:laszlo.grad-gyenge@creo.hu
mailto:grad-gyenge.laszlo@vik.bme.hu
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