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หล ักสูตร MIB [ML + IoT + BI + Azure integration]
URL: http://next.greatfriends.biz/training/course/G620
อธิบายเกียวก ับหล ักสูตร
• การผสาน Machine Leaning + Internet of Things + Business Intelligence เพือให ้เป็ น Industry 4.0
• วิธ บ
ี รู ณาการเทคโนโลยีสามอย่างคือ ML, IoT และ BI ให ้ทํางานเชือมต่อ กันได ้สอดคล ้องลงตัว เพือให ้เกิด Cyber-Physical System (CPS)

ระบบทีประสานไซเบอร์และวัตถุกายภาพเข ้าด ้วยกัน ทําให ้สามารถควบคุม ตรวจสอบเฝ้ าดูกระบวนการต่าง ๆ ได ้โดยอัตโนมัต ิ
• .การแปลงข ้อมูลให ้เป็ นภาพ (Data Visualization) เพือให ้ผู ้บริหารจัดการหยังรู ้ภาพรวม (insight)
• วิธ ส
ี ร ้างแอพแบบ MIB ทีทํางานได ้ในทุกเพลตฟอร์ม
• นํ าไปประยุกต์ใช ้กับอุตสาหกรรมได ้หลายประเภท เช่น กสิกรรม ออโตเมชัน เครืองกล โรงพยาบาล โรงงาน ปศุสัตว์ สายการผลิต ฯลฯ
• แสดงตัวอย่างการนํ าข ้อมูล IoT จากเซนเซอร์ม าเข ้า BI เพือการแสดงภาพและ ML เพือการพยากรณ์
• การทําแบบจําลองแมชชีนเลินนิงใช ้การเขียนโค ้ดภาษา C# ด ้วยไลบรารี ML.NET
• ในคอร์สนีไม่ได ้ใช ้ฮาร์ดแวร์อ ุปกรณ์ IoT ต ้นทางและเซนเซอร์ แต่ใช ้ซอฟท์แวร์จําลองการทํางาน (simulator)

ของอุปกรณ์และเซนซอร์ทงหมดทุ
ั
กตัว
• สอนวิธ เี ขียนซิม มูเลเตอร์ในภาษา C#

เหมาะสาํ หร ับ
C#, .NET Core developer

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

เนือหาวิชา
้ ริการคลาวด์ "ไมโครซอฟท์แอเชอร์ อายโอที สวีท " (Microsoft Azure IoT suite) *
* IoT: วิธ ท
ี ํา IoT ร่ว มก ับการใชบ
• ความรุ ้เบืองต ้นเกียวกับ IoT, Azure IoT suite, Azure IoT Hub • วิธ ส
ี ร ้างอุปกรณ์ IoT ด ้วยภาษา C# • วิธลี งทะเบียนอุปกรณ์ IoT การสร ้าง
Resource Group, IoT Hub การเอา connection string • วิธ ส
ี ง่ ข ้อมูล telemetry จากเซนเซอร์ ในอุปกรณ์ IoTไปยังคลาวด์ (D2C) •
วิธสี ง่ คําสังจากคลาวด์ไปยังอุปกรณ์ IoT (C2D) • วิธ ี Alarm และตอบสนองเหตุการณ์จากอุปกรณ์ IoT

* BI: วิธ ท
ี ํา บิซเิ นสอินเทลลิเจนซร์ ว่ มก ับ IoT ด้ว ยไมโครซอฟท์แอเชอร์ อายโอที และไมโครซอฟท์เพาเวอร์ บีอาย *
• วิธ เี ชือมโยงข ้อมูล IoT เข ้ากับเพาเวอร์ บีอ าย (Power BI) • วิธ ส
ี ร ้างการรู ้เห็นเข ้าใจข ้อมูลอายโอทีเป็ นแผนภูม ภิ าพอย่างรวดเร็ว (IoT Quick
Insights) • วิธ ส
ี ร ้างแผนภูม ภิ าพจากอายโอที (IoT Data Visualization) • วิธท
ี าํ แผงข่าวกรองอายโอทีในธุรกิจ (IoT Business Intelligence
Dashboard) • การทํา Visual interaction, Stream Analytic • การทํา real-time IoT visualization ใน Power BI

* Backend: วิธ พ
ี ัฒนาแอพแบคเอ็นด์สาํ หร ับงาน MIB ด้ว ยภาษา C# *
• วิธ อ
ี ่านค่าข ้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 • วิธ ส
ี ร ้าง WinForm แสดงข ้อมูล IoT เป็ นกราฟเส ้น (line chart) ทีอัพเดต real-time

* ML: การประยุกต์ใชง้ านแมชชีนเลินนิงก ับอายโอที (เขีย นโค้ดภาษา C#) *
• วิธ ส
ี ร ้างแบบจําลองแมชชีนเลินนิงด ้วย ML.NET + AutoML • วิธดี งึ ข ้อมูลจากอายโอทีม าเพือใช ้ฝึ กสอนแบบจําลองแมชชีนเลินนิง •
วิธดี งึ ข ้อมูลจากอายโอทีม าเพือใช ้ทํานายผลด ้วยแมชชีนเลินนิง • วิธตี ัดสินใจลงมือ ทํากระบวนการเมือผลการทํานายตรงกับเงือนไขทีกําหนด •
สร ้างแอพทีผสาน IoT, ML และ BI

หมายเหตุ: ลําดับการสอนอาจไม่เรียงตามนีหรือ รายละเอียดบางอย่างในหลักสูตรอาจถูกเปลียนแปลงโดยไม่ได ้แจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
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