GreatFriends.Biz v2 beta
Training Course

หล ักสูตร MIB [ML + IoT + BI + Azure integration]

Download PDF

อธิบายเกียวก ับหลกั สูตร
• การผสาน Machine Leaning + Internet of Things + Business Intelligence
เพือให ้เป็ น Industry 4.0
• วิธบ
ี รู ณาการเทคโนโลยีสามอย่างคือ ML, IoT และ BI
ให ้ทํางานเชือมต่อกันได ้สอดคล ้องลงตัว เพือให ้เกิด Cyber-Physical System
(CPS) ระบบทีประสานไซเบอร์และวัตถุกายภาพเข ้าด ้วยกัน
ทําให ้สามารถควบคุมตรวจสอบเฝ้ าดูกระบวนการต่าง ๆ ได ้โดยอัตโนมัต ิ
• .การแปลงข ้อมูลให ้เป็ นภาพ (Data Visualization)
เพือให ้ผู ้บริหารจัดการหยังรู ้ภาพรวม (insight)
• วิธสี ร ้างแอพแบบ MIB ทีทํางานได ้ในทุกเพลตฟอร์ม
• นํ าไปประยุกต์ใช ้กับอุตสาหกรรมได ้หลายประเภท เช่น กสิกรรม ออโตเมชัน
เครืองกล โรงพยาบาล โรงงาน ปศุสัตว์ สายการผลิต ฯลฯ
• แสดงตัวอย่างการนํ าข ้อมูล IoT จากเซนเซอร์มาเข ้า BI
เพือการแสดงภาพและ ML เพือการพยากรณ์
• การทําแบบจําลองแมชชีนเลินนิงใช ้การเขียนโค ้ดภาษา C# ด ้วยไลบรารี
ML.NET
• ในคอร์สนีไม่ได ้ใช ้ฮาร์ดแวร์อปุ กรณ์ IoT ต ้นทางและเซนเซอร์
แต่ใช ้ซอฟท์แวร์จําลองการทํางาน (simulator)
ของอุปกรณ์และเซนซอร์ทงหมดทุ
ั
กตัว
• สอนวิธเี ขียนซิมมูเลเตอร์ในภาษา C#

เหมาะสําหร ับ
C#, .NET Core developer

ความรูเ้ บืองต้นทีต้องมี
ไม่จําเป็ นต ้องเคยเรียนวิชา IoT, BI หรือ ML มาก่อน
สามารถเขียนโปรแกรมภาษา C# ระดับเบืองต ้นได ้

เนือหาวิชา
* IoT: วิธท
ี าํ IoT ร่วมกบั การใชบ้ ริการคลาวด์ "ไมโครซอฟท์แอเชอร์ อายโอที สวีท" (Microsoft Azure IoT suite) *
• ความรุ ้เบืองต ้นเกียวกับ IoT, Azure IoT suite, Azure IoT Hub • วิธสี ร ้างอุปกรณ์ IoT ด ้วยภาษา C# • วิธล
ี งทะเบียนอุปกรณ์ IoT การสร ้าง Resource Group,
IoT Hub การเอา connection string • วิธสี ่งข ้อมูล telemetry จากเซนเซอร์ ในอุปกรณ์ IoTไปยังคลาวด์ (D2C) • วิธสี ่งคํ าสังจากคลาวด์ไปยังอุปกรณ์ IoT (C2D)
• วิธ ี Alarm และตอบสนองเหตุการณ์จากอุปกรณ์ IoT
* BI: วิธท
ี าํ บิซเิ นสอิน เทลลิเจนซร์ ว่ มกบั IoT ด้วยไมโครซอฟท์แอเชอร์ อายโอที และไมโครซอฟท์เพาเวอร์ บีอาย *
• วิธเี ชือมโยงข ้อมูล IoT เข ้ากับเพาเวอร์ บีอาย (Power BI) • วิธสี ร ้างการรู ้เห็นเข ้าใจข ้อมูลอายโอทีเป็ นแผนภูมภิ าพอย่างรวดเร็ว (IoT Quick Insights) •
วิธสี ร ้างแผนภูมภิ าพจากอายโอที (IoT Data Visualization) • วิธท
ี ําแผงข่าวกรองอายโอทีในธุรกิจ (IoT Business Intelligence Dashboard) • การทํา Visual
interaction, Stream Analytic • การทํา real-time IoT visualization ใน Power BI
* Backend: วิธพ
ี ัฒนาแอพแบคเอ็ น ด์สาํ หร ับงาน MIB ด้วยภาษา C# *
• วิธอี า่ นค่าข ้อมูลจากเซนเซอร์ของอุปกรณ์จาก Azure IoT Hub • วิธนี ํ าข ้อมูล IoT มาแสดงเป็ นแผนภูม ิ (data visualization) • วิธนี ํ าข ้อมูล IoT มาสร ้างดาต ้าเซต
• วิธสี ร ้าง WinForm แอพอ่านค่าข ้อมูลจากเซนเซอร์ของอุปกรณ์จาก Azure IoT Hub • วิธสี ร ้าง WinForm แสดงข ้อมูล IoT ใน Data Grid View • วิธสี ร ้าง
WinForm แสดงข ้อมูล IoT เป็ นกราฟเส ้น (line chart) ทีอัพเดต real-time

* ML: การประยุกต์ใชง้ านแมชชีน เลิน นิงกบั อายโอที (เขียนโค้ดภาษา C#) *
• วิธสี ร ้างแบบจําลองแมชชีนเลินนิงด ้วย ML.NET + AutoML • วิธด
ี งึ ข ้อมูลจากอายโอทีมาเพือใช ้ฝึ กสอนแบบจําลองแมชชีนเลินนิง •
้ทํ
วิธด
ี งึ ข ้อมูลจากอายโอทีมาเพือใช านายผลด ้วยแมชชีนเลินนิง • วิธต
ี ัดสินใจลงมือทํากระบวนการเมือผลการทํานายตรงกับเงือนไขทีกําหนด • สร ้างแอพทีผสาน
IoT, ML และ BI
หมายเหตุ: ลํ าดับการสอนอาจไม่เรียงตามนีหรือรายละเอียดบางอย่างในหลักสูตรอาจถูกเปลียนแปลงโดยไม่ได ้แจ ้งให ้ทราบล่วงหนา้
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