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Μείωση της 
βιομηχανικής 
φύρας (waste)



• Μία τυπική γραμμή 
παραγωγής (production line) 
συνοδεύεται από κάποιον 
βαθμό βιομηχανικής φύρας 
(waste).

• Ένα από τα δυσκολότερα 
προβλήματα είναι η 
ελαχιστοποίηση της φύρας.

• Η δυσκολία οφείλεται στην 
πολυπλοκότητα και τον 
αριθμό των παραμέτρων 
που χαρακτηρίζουν την 
γραμμή παραγωγής.

Βιομηχανική Φύρα 
(waste): Περιγραφή 
του προβλήματος

Παράδειγμα Γραμμής Παραγωγής στην 
Βιομηχανία Τροφίμων



Παράδειγμα Νευρωνικού Δικτύου 
στη Γραμμή Παραγωγής

Ποσότητα 
Υλικού 1

Θερμοκρασία 
Υλικού 1

Ποσότητα 
Υλικού 2

…

Τελικό 
Προϊόν

Απλοποιημένο Παράδειγμα: 
• Μία γραμμή παραγωγής δέχεται έναν 

αριθμό από inputs και παράγει ένα 
output (το τελικό προϊόν). 

• Αυτό αποτυπώνεται σε ένα Νευρωνικό 
Δίκτυο (Neural Network) στο οποίο 
έχουμε έναν καλά καθορισμένο αριθμό 
από inputs (π.χ. συστατικά) και ένα 
καλά καθορισμένο αποτέλεσμα (π.χ. το 
τελικό προϊόν). 

• Ο συνδυασμός των inputs (π.χ. η 
ποσότητα των υλικών) επηρεάζει το 
τελικό αποτέλεσμα.

• Τα ενδιάμεσα στάδια μας είναι 
«άγνωστα» (= πολυπλοκότητα).



Παράδειγμα Νευρωνικού Δικτύου 
στη Γραμμή Παραγωγής

Ποσότητα 
Υλικού 1

Θερμοκρασία 
Υλικού 1

…

Τελικό 
Προϊόν

Όσο αυξάνεται ο αριθμός των παραμέτρων και των ενδιάμεσων επιπέδων (layers) τόσο 
δυσκολότερη γίνεται η εκτίμηση του αποτελέσματος με «παραδοσιακές» μεθόδους.

Ποσότητα 
Υλικού 2



Παράδειγμα Νευρωνικού Δικτύου 
στη Γραμμή Παραγωγής Πρακτική Εφαρμογή:

• Καταγράφουμε όλες τις παραμέτρους 
(inputs).

• Περισσότερες παράμετροι = 
ακριβέστερο αποτέλεσμα.

• Τροφοδοτούμε το Νευρωνικό Δίκτυο 
με τις παραμέτρους αυτές.

• Παρατηρούμε και αξιολογούμε το 
αποτέλεσμα (φύρα).

• Στις περιπτώσεις αυξημένης φύρας το 
Νευρωνικό Δίκτυο μας δίνει μια εικόνα 
για τις κύριες παραμέτρους που 
επηρέασαν το αποτέλεσμα.

• Μέσω της συνεχούς ανατροφοδότησης 
του μοντέλου μπορούμε να έχουμε 
εκτίμηση ενδεχόμενης φύρας για έναν 
συγκεκριμένο συνδυασμό inputs (π.χ.
θερμοκρασία υλικών σε συγκεκριμένο 
συνδυασμό τους).

Machine learning applications in production lines: A systematic literature review
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S036083522030485X

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S036083522030485X


Βελτιστοποίηση 
τοποθέτησης προϊόντων 
σε εφοδιαστικές 
αλυσίδες και λιανεμπόριο



Εφοδιαστικές 
αλυσίδες: Περιγραφή 
του προβλήματος

• Αδυναμία εκτίμησης της 
μελλοντικής ζήτησης με 
ακρίβεια

• Λανθασμένα ή ελλιπή 
δεδομένα

• Μη έγκαιρη αναγνώριση 
εξάντλησης αποθέματος 
(ειδικά σε “fast moving 
goods”)

• Επιρροή του ανθρώπινου 
παράγοντα στην διαχείριση 
αποθέματος

• Μεγάλος αριθμός κωδικών 
προϊόντων (SKUs)

Προμηθευτής

Πρώτες Ύλες

Παραγωγή Διανομή

Τοποθεσία Λιανικής

Πελάτης

Τυπική
Εφοδιαστική 

Αλυσίδα

Κωδικοί 
Προϊόντων 

(SKUs)
• Ραγδαία αύξηση των online 

sales και της σημασίας της 
διανομής προϊόντων 
απευθείας στον πελάτη



Κωδικοί Προϊόντων: κατηγοριοποίηση
Μικρές ποσότητες (volume)
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Διαθεσιμότητα (Market Penetration)

Μεγάλες ποσότητες (volume)

Μικρά έσοδα (revenue)

Μεγάλα έσοδα (revenue)

0

Ασύμφοροι Κωδικοί: 
Χαμηλό περιθώριο κέρδους, 

χαμηλές πωλήσεις, ενδεχομένως 
μπορούν να αφαιρεθούν

Υποτιμημένοι Κωδικοί: 
Αυξάνουν πωλήσεις όταν 

βρίσκονται σε stock, προτείνεται 
αύξηση της διαθεσιμότητάς τους

Επιτυχημένοι Κωδικοί: 
Αυξάνουν πωλήσεις, έχουν μεγάλα 

έσοδα και η αύξηση διαθεσιμότητάς 
τους κρίνεται αναγκαία

Βασικοί Κωδικοί: 
Διακινούν μεγάλες ποσότητες και 

επιφέρουν μικρή αύξηση πωλήσεων 
αλλά είναι αναγκαίοι και δεν πρέπει 

να αφαιρεθούν

• Η κατηγοριοποίηση αυτή είναι 
εξαιρετικά δύσκολη με
παραδοσιακές μεθόδους 
(reports/analytics).

• Βασικοί λόγοι: Μεγάλη 
πολυπλοκότητα αλληλεξαρτήσεων, 
δυσκολία εξαγωγής 
συμπερασμάτων αποκλειστικά από 
ιστορικά δεδομένα, αδυναμία 
καταγραφής συγκεκριμένων 
κανόνων (rules) που να δίνουν το 
επιθυμητό αποτέλεσμα.



Πως μπορεί η Τεχνητή Νοημοσύνη να 
βοηθήσει στην τοποθέτηση προϊόντων

Περιγραφή προβλήματος: Εξαγωγή κατηγοριοποίησης κωδικών προϊόντων (SKUs) από 
μία σειρά μεταβλητών (π.χ. ποσότητες, περιθώριο κέρδους, κ.α.)

Απλοποιημένο Παράδειγμα:

Πωλήσεις Προϊόντος
Μαθηματικό 

Μοντέλο
Πωλήσεις Προϊόντος = 

(6.450.000) + (-1.000.000) x (Τιμή)

Τιμή Προϊόντος

Τιμή Προϊόντος Πωλήσεις 
Προϊόντος

1 ευρώ 5.450.000

3,25 ευρώ 3.200.000

4,15 ευρώ 2.300.000

14,95 ευρώ < 0

Μοντέλο: 
Απλοποιημένη Γραμμική Παλινδρόμηση

(Simple Linear Regression)



Κατηγοριοποίηση 
Κωδικού Προϊόντος

Μοντέλο 
Τεχνητής 

Νοημοσύνης

Πωλήσεις προϊόντος 

Μοντέλο: 
Ανάλυση με παλινδρόμηση πολλών 

μεταβλητών 
(Multivariate Regression Analysis)

Στην περίπτωση της κατηγοριοποίησης κωδικών προϊόντων (SKU):
1. Δεν γνωρίζουμε την εξάρτηση των μεταβλητών μεταξύ τους.
2. Έχουμε έναν πολύ μεγάλο αριθμό μεταβλητών.

Μηχανισμός Κατηγοριοποίησης 
Κωδικού Προϊόντος

Περιθώριο κέρδους

Πωλήσεις άλλων 
προϊόντων

Διαθεσιμότητα

Τιμή Προϊόντος

Τεχνητή Νοημοσύνη στην τοποθέτηση προϊόντων



Ιστορικά δεδομένα 
(τουλάχιστον 2 ετών)

Εκπαίδευση
Μοντέλου 
Τεχνητής 

Νοημοσύνης

Μηχανισμός 
Κατηγοριοποίησης 
Κωδικού Προϊόντος

80%
Δεδομένων

Εκπαίδευση μοντέλου και βελτίωση ακρίβειας

20%
Δεδομένων

• Το μοντέλο ΤΝ που θα χρησιμοποιήσουμε απαιτεί για την δημιουργία του ιστορικά δεδομένα τα 
οποία τροφοδοτούνται στο μοντέλο για την εκπαίδευσή του (supervised learning).

• Όσα περισσότερα ιστορικά δεδομένα έχουμε, τόσο καλύτερη η ακρίβεια του μοντέλου.
• Η ακρίβεια αυτή βελτιώνεται με την πάροδο του χρόνου μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης του 

μοντέλου (reinforcement learning). Σε βάθος χρόνου αυτό οδηγεί σε ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα.



Βελτιστοποίηση τοποθέτησης προϊόντων σε 
εφοδιαστικές αλυσίδες και λιανεμπόριο
Τι χρειαζόμαστε για την υλοποίηση αυτής της λύσης:
• Ιστορικά δεδομένα (> 2 ετών). Λιγότερα δεδομένα → μικρότερη ακρίβεια του μοντέλου στα αρχικά στάδια.
• Έναν μηχανισμό τροφοδότησης και ανάλυσης των δεδομένων σε ένα μοντέλο TN.
• Υπάρχουν ήδη έτοιμες λύσεις διαθέσιμες στην αγορά:

https://nealanalytics.com/customer-
stories/cona-optimizes-sku-portfolios-by-
equipping-sellers-with-ml/

https://nealanalytics.com/customer-stories/cona-optimizes-sku-portfolios-by-equipping-sellers-with-ml/


Ασφάλεια σε 
βιομηχανικά 
περιβάλλοντα






























