Machine Learning

Kunstig Intelligens i fremtidens Automation
•
•

Er fremtidens automation mere intelligent end programmøren
og brugeren?
Vil kunstig intelligens overtage traditionel automation?

SESAM seminar ● 28. marts 2019

På seminaret vil der være indlæg, som beskriver ”rejsen” - Hvorfor og
hvordan lykkes man som ”bruger” med at indføre Machine Learning i automationsløsninger. Det suppleres med tekniske indlæg og gennemgang
af cases

Seminaret afholdes hos:

VELUX A/S
Skjern kulturcenter
Ranunkelvej 1, 6900 Skjern
Denmark
Seminaret er udarbejdet i samarbejde med virksomhederne og organisationerne
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09:30 - 09:35

Velkomst og introduktion
Carsten Nøkleby, SESAM-World

09:35 - 09:45

Introduktion til VELUX
Dennis Hansen, Manager VELUX Technology Centre , VELUX
Kort introduktion til VELUX som er host for mødet. Hør om organisationen og deres fokus på automatisering i produktionen.

09:45 - 10:25

What can Machine Learning technology do today and in the future
Hubert Lalanne, Industrial Sector Technical Leder For Europe, IBM
Listen and see the technologies and methods behind Machine Learning.
• How Can Businesses Get Started Using Machine Learning?
• How are issues that can be solved by Machine Learning algorithms and technology identified?
• How does technology evolve? - What is possible today and in the future?
• Get a picture of the computer power available today and what comes of computer power in the future (From CPU to GPU
to quantum).

10:25 - 11:05

Vejen til innovationsprojekter
Tine Marcher, Principal Consultant, Head of Devoteam Discovery
Tine Marcher vil fortælle om Devoteams Proof of Value proces og teknologi— en værktøjspakke for at komme fra idé-fasen til valg
af innovationsprojekter, hvor data skaber værdi for virksomheden. Det er tit svært at se præcis hvordan data kan give værdi, og
derfor synes vi at PoV er en god tilgang, hvor man for et begrænset budget får konkret syn for sagen.
Hør om de erfaringer Devoteam har med Machine Learning projekter og hvad de forventer af denne teknologi I forhold til automation
• Forretningsmæssigt, hvorledes give Machine Learning en bedre forretning
• Teknisk, hvilke teknologier
• Organisatorisk, hvad kræves af kompetencer

11:05 - 11:35

Pause& networking
11:35 - 12:15

The technology behind Machine Learning application
Malte Schlüter, Global F&B Director, Mitsubishi Electric
How does technology companies look at Machine Learning and how this technology is used to build customer related applications. Listen to the journey that Mitsubishi and RoboVision have been through to create a Machine Learning application. How is the technical setup - which technologies are included (PLC, Robot, Vision, EDGE, Melipc, Cloud)?
Hear about experiences from end customers who are testing the Machine Learning application.

12:15 - 12:55

VELUX Machine Learning rejse
Sigurd Lazic Villumsen & Kasper Korsholm Christensen, Technology & Digitalization, VELUX
Hør om erfaringerne fra 6 igangværende Machine Learning projekter indenfor VELUX Supply og hvilken strategi der er i forhold
til anvendelse af Machine Learning teknologien.
• Hvor langt er VELUX i anvendelsen af Machine Learning teknologien?
• Hvorledes ser VELUX på de forretningsmæssige muligheder ved Machine Learning teknologien?
• Hvilke overvejelser har VELUX gjort mht. teknologi og arkitektur
• Hvilke nye kompetencer er krævet for at kunne håndtere et Machine Learning Projekt?

Tilmelding: www.sesam-world.com/tilmelding
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12:55 - 13:40

Frokost & networking
13:40 - 14:20

Anvendelse af Machine Learning hos Grundfos
Anders Thygesen, Senior Data Scientist, Grundfos
Få et billede af Grundfos nuværende stadie i afprøvning og anvendelse af Machine Learning teknologier:
• Hvorledes er applikations områderne identificeret?
• Hvorledes har processen være i indførelse af den nye teknologi.
• Hvorledes er teknologien håndteret i forhold til organisationen? For eksempel øget krav om kompetencer.
• Eksempler på tekniske setup? Værktøj/sprog (R/Python/TensorFlow etc.)

14:20 - 15:00

Machine Learning er fremover en vigtig del af automation
Carl Erik Skjølstrup, President/COO, BlueWorkforce
Få et indblik i de overvejelser som er taget i forhold til at anvende Machine Learning i traditionelle automations løsninger.
• Hvorledes er Machine Learning inkluderet i automations applikationer?
• Hvorledes er applikationerne teknisk opbygget?
• Hvilke forretningsmæssige værdier er der for slut kunden?
• Hvilke teknisk, forretningsmæssigt og organisatorisk erfaringer er der fra kørende applikationer?

15:00 - 15:20

Pause& networking
15:20 - 16:00

Opbygning af Machine Learning Application - Live demo
Kare Rasmussen, Digitalisation Specialist, Microsoft
Se hvor let det i dag er at bygge en ML model i MS Azure cloud til billedklasifikation, og deploye denne model sikkert på IoT
devices. Præsentationen tager udgangspunkt i en fungerende demo på IoT Edge og viser de komponenter og teknologier der
bruges i den samlede løsning , og samtidigt generalisere til industri aplikationer af tekonlogien . Efter denne præsentation, vil
du selv være i stand til at imponere med ML på inteligent edge.

16:00

Afslutning
Carsten Nøkleby, SESAM-World
Opsumering og perspektivering af Machine Learning set I forhold til automation.

Tilmelding: www.sesam-world.com/tilmelding
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Machine Learning
Kunstig Intelligens i fremtidens Automation
Er fremtidens automation mere intelligent end programmøren og brugeren?
Vil kunstig intelligens overtage traditionel automation?
På seminaret vil der være indlæg, som beskriver
”rejsen” – hvorfor og hvordan lykkes man som ”bruger”
med at indføre Machine Learning? Forstå forretningsperspektivet og forstå algoritmerne bagved.
Det suppleres med tekniske indlæg, hvor du får indblik
og forståelse for de algoritmer og matematik/statistik principper, som ligger til grund for ML.
Deltag i dette spændende seminar, hvor det bliver demonstreret hvorledes det er muligt at indføre selvlærende systemer i produktionen, der bliver bedre og bedre hver dag på grund af kontinuerlig læring der bruges til at optimere
maskinen.
Maskinlæring er en tilgang til kunstig intelligens, der fokuserer på at udvikle programmer, som kan vokse og ændre
sig, når de udsættes for nye data. Typisk anvendes denne tilgang til at løse praktiske problemer, der ikke på effektiv
vis kan takles ved traditionel programmering – sagt på programmørsprog ”med håndkraft”. Programmørens opgave
er således overgivet til en maskine, der justerer algoritmerne på grundlag af feedback snarer end traditionelle logiske overvejelser. Mennesket lærer af tidligere erfaringer og maskiner følger instruktion fra mennesket. Det er ikke
længere tilfældet, i dag er det muligt med Maskinlæring at opnå samme form for menneskelig læring for maskiner
og udstyr. Der findes tre former hvorved vi mennesker kan træne en maskine:
• Supervised Learning
• Unsupervised learning
• Reinforcement learning
Deltag i seminaret og få en forståelse for de forskellige maskinlæringsmetoder og hvorledes de kan anvendes i produktionen.
Tænk på en antispam-software som lærer at skelne mellem, hvad der er spam, og hvad der ikke er spam, og den
forfiner denne evne gennem erfaring – det vil sige brugerens feedback. Der ses i industrien eksempler på hvorledes
robotteknologi, Vision og Edge computer kan klassificer produkter hurtigere og bedre end medarbejdere overhoved
kan opnå.
Den menneskelige programmering følger en overordnet logik. For eksempel indfører programmøren nogle eksplicitte
kriterier for at skelne mellem godt og dårligt. Men hvis programmet er blevet modificeret af en maskinlæringsalgoritme, ændrer situationen sig. For det første holder programmets struktur og funktion op med at være klar for et menneske. Ved hjælp af maskinlæring kan en algoritme blive mere præcis til at udføre det, det er meningen, den skal,
end en helt igennem menneskeskabt algoritme nogensinde kan.
På seminaret vil vi prøve at illustrere hvorledes maskinlæring kan gøres tilgængelige for virksomheder – og således
lægges grunden til en fælles praksis for anvendelse af teknologien i produktionen. Teknologien åbner døre for forskellige fremtidsmuligheder. Vi er nød til at forstå deres konkrete virkning
Algoritmer er magtfulde skabere af verdener - Hvis verden vil de skabe og hvorledes kan du og din virksomhed få
nytte af denne teknologi.
Kom og vær med den 28. marts 2019.
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Praktisk information
Seminar torsdag 28-03-2019 afholde hos
VELUX A/S
Skjern kulturcenter
Ranunkelvej 1,
6900 Skjern
Tilmelding
www.sesam-world.com/tilmelding
Bekræftelse og faktura udsendes umiddelbart efter tilmeldingen.
Sidste tilmeldingsfrist
Tirsdag den 26-03-2019
Pris
Pris for deltagelse
1.800 kr. ekskl. moms (*) for medlemmer af SESAM.
3.900 kr. ekskl. moms for ikke medlemmer.

Networking på seminaret
Benyt pauserne til at få en dialog med kollegaer og specialiser
inden for fagområdet.
Afmelding
Ingen refusion ved afmeldinger senere end 1 uge før afviklingen.
Ønsker du at blive medlem af SESAM, og/eller ønsker du yderligere oplysninger, så kontakt os venligst
SESAM-WORLD
Vestre Allé 39
8600 Silkeborg
Denmark
Tel. +45 7240 1464
info@sesam-world.com
www.sesam-world.com

(*) Prisen gælder alle Danske og Sverige medlemmer af SESAM.

Sted for seminaret

Besøg VELUX i Skjern, der arbejder med automation og Machine Learning i produktionen (Skjern kulturcenter )

Tilmelding: www.sesam-world.com/tilmelding

SESAM-WORLD

Knowledge through networking
NYT OM MEDLEMSKAB AF SESAM
Seminarer & Temamøder
SESAM har to typer af arrangementer for et kontingent
• SESAM seminarer – heldagskonferencer.
• SESAM Tema-møder
Fra envejskommunikation til tovejskommunikation – Videndeling i øjenhøjde og
blandt ligestillede med relation til automation, produktions IT og digitalisering.
Vi ønsker at transformer SESAM til en netværksorganisation, hvor viden formidles
mellem medlemmerne via temamøder, workshops og Best practice beskrivelser.
Årsagen til transformationen er, at SESAM ikke skal være en konferencevirksomhed, men et netværk af medlemsvirksomheder, der mødes på temamøder og workshops, for her at udveksle erfaring og viden om nye teknologier, processer og organisationer. Denne viden kan samles i Best practice beskrivelser, der vil være tilgængelige for alle medlemmer.
Når dele af en Best practice er etableret, kan der afholdes et seminar, hvor netop
temaet behandles og medlemmerne kan præsenter deres erfaringer.
Ved denne transformation af SESAM opnår vi, at viden ikke sker ved envejskommunikation, men ved en tovejskommunikation mellem ligestillede medlemmer.
SESAM vil stadig afholde seminarer, som vi kender; men de vil være tættere relateret til de temagrupper der etableres.
I forbindelse med temamøder og workshops vil SESAM være moderator og temamøderne afholdes hos medlemsvirksomhederne. SESAM vil stå for alt det praktiske, så som koordinering, dagsorden, finde foredragsholder, referat, styre tilmeldinger til temamøder og seminar samt sikre, at materiale fra temagrupperne bliver
tilgængelig på hjemmesiden.
Hvorfor det nye tiltag?:
• De enkelte deltagere kan være med til at præge og være en del af en løsning via temamøderne.
• Koncentreret og konkret videnformidling bland medlemmer hvor man får
noget med hjem i form af viden, referat, mødemateriale og på sigt en Best
Practice.
• Deltage i de temagrupper fysisk eller via Skype, som giver værdi for den enkelte virksomhed og medarbejder, og samtidig kan der samles op på erfaringer da en temagruppe vil forløbe over en periode.
• Viden opsamling, erfaringsudveksling og Indflydelse = værdi for virksomheden
• Scenen sættes af SESAM som er tovholder
• Netværk – Kontaktformidling til ligestillende og dermed adgang til erfaring.

FAKTABOX (Temamøder)
Til hvert temamøder, vil der være en
dagsorden og en eller flere indlæg fra
medlemmerne samt en workshop for at
udveksle erfaringer og viden. Det er muligt at deltage i temamøderne via Skype,
der vil sikre at flere medlemmer kan være med i møderne.
For at en temagruppe kan etableres skal
der minimum være 10 deltagere i gruppen. Der kan max. deltage 2 medlemmer
fra hver virksomhed, af hensyn til plads
og for at tilgodese alle medlemmer.
Temamøderne afholdes og planlægges af
temagruppen, og det forventes at der
afholdes møder hver 2-3 måned i hver

FAKTABOX (Temagrupper)
Der kan etableres flere teamgrupper, og
der er nedenfor eksempler på udvalgte
grupper der er aktive, der er på pause,
der er på idéstadiet.
•
•
•
•

Informationssikkerhed (Aktiv)
PackML og Line Integration (Aktiv)
Projektledelse (Pause)
Maturity Model for digitalisering
(Idé)
• Softwareudvikling for maskiner og
udstyr - Agil maskinudvikling (Idé)
• Obsolescence & Life Cycle Management for Automation Systems (Idé)

FAKTABOX (Priser)
Årligt kontingent (Fra september til august)
Koncernmedlemskab (Flere virksomheder i samme gruppe)
Firmamedlemskab (>4 ansatte)
Firmamedlemskab (<=4 ansatte)
Uddannelsesinstitution

15.000 kr. ex. moms
7.500 kr. ex. moms
2.000 kr. ex. moms
2.000 kr. ex. Moms

Deltagelse i temamøder og workshops er som oftest gratis for medlemsvirksomheder, men der kan forekomme situationer,
hvor der skal betales et mindre beløb til forplejning.
Deltagergebyr for medlemmer til seminarerne er 1.800 kr. ex. moms/deltager.
Deltagergebyr for ikke medlemmer til semianrerne er 3.900 kr. ex. moms/deltager.

