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• Cercetare și învățare

• Automatizarea proceselor în industria porțelanului

• Reducerea cheltuielilor companiei

Motivația și obiectivul realizării proiectului



Procesul de fabricație

Procesul de fabricație a porțelanului constă din 

următoarele etape:

– Preparea masei ceramice;

– Atomizarea pentru obținerea pulberii atomizate;

– Fasonarea sau presarea obiectului;

– Biscuitarea (Arderea I);

– Glazurare;

– Arderea II;

– Sortarea finală. 



Tehnologii folosite

• Tehnici de inteligență artificială

• Învățare automată (en. Machine learning)

• Rețele neuronale adânci (en. Deep Learning)

• Rețele neuronale convoluționale(en. Convolutional 

neural networks)

• Vedere artificială



Învățare supervizată



Deep Learning

• Artificial Intelligence Machine Learning  Deep Learning

• S-a dezvoltat în ultimii 5-10 ani

• Tehnici de învățare în rețele neuronale artificiale

• Performanță ridicată 



Rețele neuronale artificiale



Rețele neuronale convoluționale

• Tipuri de straturi: convoluționale (convolutional), de îmbinare 

(pooling), complet conectate (fully connected layers)

• Fiecare strat are diverse filtre.



Limbajul și librăriile folosite

• Limbajul folosit: Python

• Mediul de programare folosit: Spyder (inclus în 

managerul de mediu de programare Anaconda)

• Librăriile utilizate: Keras, Theano



Setul de date folosit



Descrierea aplicației



Rezultate experimentale



Concluzii și direcții viitoare de dezvoltare

• Inovație în procesul de înlocuire a forțelor de lucru

umane cu mașinăriile/ roboții;

• Considerente economice îmbunătățite;

• Extindere în orice industrie.
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