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AIoT โซลูชันหน่วยความจาและการ 
จัดเก็บข้อมูลสาหรับ AI ที่ล้าสมัย

เอกสารปกขาว

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IoT) กาลังผสาน
รวมกันและกลายเป็นสิ ่งที ่เราเรียกว่า AIoT Edge Computing 
ทาให้ขุมพลังการคานวณย้ายไปสู่ความล้าสมัยที่ซึ ่งอุปกรณ์ IoT 
ใช้รวบรวมข้อมูล AI เป็นขั ้นตอนที ่สมเหตุสมผลถัดไปในการ
จัดการกับข้อมูลและลดเวลาหน่วงอย่างมีประสิทธิภาพ ไปพร้อมๆ 
กับการเปิดโอกาสให้มีโซลูชันแปลกใหม่ที่ล้าสมัย

สภาวะความล้าสมัยท่ี AI ทาการคานวณน้ีแตกต่างกันไปและอุปกรณ์ก็
มีส่วนด้วย เอกสารฉบับนี้อธิบายถึงแนวโน้มเหล่านี้โดยคานึงถึงความ
จาเป็นของโซลูชันจัดเก็บข้อมูลและหน่วยความจาที่มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นสาหรับ Edge Application ของ AI เหล่านี้
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ที่มา เรามานิยามแนวคิด IoT, AI และ Edge Computing กันก่อนดีกว่า:

IoT
อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่งเป็นวลีที่หมายถึงแนวโน้ม
ของ "สิ่งต่างๆ" ที่เชื่อมโยงกันและกันผ่าน
เครือข่าย (ปกติจะเป็นอินเทอร์เน็ต) "สิ่งต่างๆ"
ในกรณีนี้ไม่จาเป็นต้องหมายถึงอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์เป็นชิ้นๆ แต่อาจจะหมายถึงสิ่ง
ต่างๆ อย่างเช่นอาภรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วย
หรือแม้กระทั่งคนที่มีหรือฝังอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ไว้ในร่างกาย พูดง่ายๆ ก็หมายถึงอุปกรณ์
ทุกชิ้นที่สามารถถ่ายโอนข้อมูลภายในเครือข่าย
ได้ ไม่ว่าจะในแง่ก็ตาม

บทนา

เรากาลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี แนวคิดอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IoT) มีมานานแล้ว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว IoT ได้นาจิตวิญญาณของคอนเวอร์เจนซ์ทางกายภาพ
และดิจิทัลมาใช้ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากอุปกรณ์จานวนมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้รวมกันเป็นสิ่งที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า 
Big Data จานวนของอุปกรณ์เหล่านี้ยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และคาดว่าจะถึงจานวนเหลื่อมๆ 5 หมื่นล้านภายในปี 2020

ข้อมูลที่อุปกรณ์เหล่านี้เก็บรวบรวมจะประสบปัญหาอย่างหนึ่ง เวลาพยายามส่งต่อไปยังตาแหน่งที่ตั้งศูนย์กลาง เช่น
ระบบคลาวด์ ปัญหานี้เรียกว่าเวลาหน่วง แม้ว่าความเร็วในการเชื่อมต่อจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างคงที่ แต่ก็ไม่ทันกับปริมาณ
ข้อมูลที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอยู่เรื่อยๆ หากไม่มีผู้ใดจัดการกับปัญหานี้ เวลาหน่วงก็จะเพิ่มขึ้นและจะกระทบต่อสมรรถนะ
ของระบบโดยรวม

นี่คือหนึ่งในจุดที่ AI สามารถเข้ามาช่วยพัฒนาได้อย่างมาก ยิ่งไปกว่านั้น ยังเป็นการเปิดโอกาสให้มีนวัตกรรมด้าน
เทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น การเพ่ิมความคล่องตัวให้การจราจรในเมืองไปจนถึงความม่ันคงของรัฐ และบริการทางการเงินท่ีดี
ยิ่งขึ้น

ส่วนเรื่องที่เป็นพื้นฐานมากขึ้นก็คือ AIoT กาหนดให้มีองค์ประกอบที่สามารถจัดการกับสภาวะที่ท้าทายและหลากหลาย
ได้อย่างล้าสมัย จะอยู่จุดไหนก็ได้ตั้งแต่บนยานพาหนะและเครื่องบิน ไปจนถึงโรงงานหรือแท่นขุดเจาะน้ามันกลาง
ทะเลทราย ทาให้จาเป็นต้องมีวิธีที่ยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้ในการผลิตส่วนประกอบ AI ยังแสดงสัญญาณว่าจะลด
ปัจจัยมนุษย์ในการตัดสินใจอีกด้วย ซึ่งเป็นการสร้างความกดดันต่อผู้ให้บริการโซลูชันผสานรวมมากยิ่งขึ้นในการ
รับประกันการควบคุมคุณภาพอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่เกิดจาก AI ที่ไม่มีปัจจัยมนุษย์แล้ว อาจจะไม่มีผู้ร้ายที่ชัดเจน
แจ่มแจ้งก็ได้
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AI
AI ที่เรากาลังพูดถึงตรงกับแนวคิด "AI แบบแคบ
(Narrow AI)" ซึ่งก็คือโปรแกรมหรือระบบที่
สามารถทางานเฉพาะได้โดยไม่ต้องรับข้อมูลหรือ
วิธีทางานจากมนุษโดยตรง AI ประเภทนี้แตกต่าง
อย่างมากจาก "AI แบบทั่วไป" ซึ่งเป็น AI ที่เรา
เคยเห็นในภาพยนตร์หรือซีรีส์ ซึ่งมีความสามารถ
เป็นของตัวเองที่เหมือนมนุษย์ ตัวอย่างปัจจุบัน
ของ AI แบบแคบก็คือระบบจดจาข้อความ
รูปภาพ และเสียงที่เราสามารถสร้างขึ้นได้
ผ่านโครงข่ายประสาทและการเรียนรู้ของเครื่อง
AI ประเภทนี้ผ่านการทาซ้าข้อมูลเป็นพันๆ ครั้ง
หรืออาจจะเป็นล้านๆ ครั้งก็ได้ และสอนให้ตัวเอง
รู้จักระบุรูปภาพหรือวัตถุใกล้ตัวได้อย่างถูกต้อง

Edge Computing
แนวคิดดั้งเดิมของ IoT มีการส่งข้อมูลไปยังตาแหน่งที่ตั้งศูนย์กลาง หรือระบบคลาวด์ เพื่อ
ดาเนินการประมวลผลและวิเคราะห์ อย่างไรก็ตาม เนื่่องจากจานวนของอุปกรณ์เพิ่มสูงขึ้น
อย่างรวดเร็ว แอปพลิเคชันจานวนมากก็มาถึงทางตัน เนื่องจากข้อมูลจานวนมหาศาลที่ส่ง
กันไปมาทาให้เกิดปัญหาเวลาหน่วงอย่างรุนแรง

Edge Computing จัดการกับปัญหานี้ด้วยการจัดการกับข้อมูลมากขึ้นอย่างล้าสมัย วิธีนี้จะ
ทาให้อุปกรณ์นั้นสามารถกาหนดได้ด้วยตัวเองว่าจาเป็นต้องส่งอะไรไปยังระบบคลาวด์และ
สามารถตัดอะไรออกไปได้ แนวคิดนี้ก็เพียงแค่ย้ายขุมพลังในการคานวณไปอย่าง "ล้าสมัย"
ซึ่งอินเทอร์เน็ตจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น มีการเก็บรวบรวมข้อมูลตาแหน่งที่ตั้งจริงๆ

แต่ไม่ว่าการคาดการณ์ของปัญญาประดิษฐ์ประเภทนี้จะซับซ้อนมากขึ้นเท่าใด ก็ยังทางาน
ได้แค่ฟังก์ชันที่รับการเรียนรู้มาเท่านั้น หากสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ตรงตามขอบเขตที่กาหนด AI
ประเภทนี้ก็แทบจะไร้ประโยชน์เลยทีเดียว AI ที่ถูกฝึกให้ระบุเลขที่เขียนด้วยลายมือสามารถ
เรียนรู้งานของตัวเองได้ และจะมีความสามารถเหนือกว่ามนุษย์ได้ง่ายๆ แต่ก็จะไร้ประโยชน์
ไปเลยหากได้รับมอบหมายให้ทางานอื่น เช่น ระบุตัวอักษร

ภาพที่ 1 : Edge Computing ได้ทำาให้ความล้ำาสมัยก้าวเพิ่มไปอีกระดับ โดยมีเป้าหมายในการลดระ

              ยะเวลาหน่วง
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ขีดจากัดของ IoT

จริงๆ แล้ว IoT เพียงแค่รวบรวมข้อมูลโดยมีการคานวณเล็กน้อยหรือไม่มีเลย ซึ่งหมายความ
ว่ามีการส่งข้อมูลไปวิเคราะห์บนระบบคลาวด์ในปริมาณมหาศาล อย่างไรก็ตาม ข้อมูลทุก
ประเภทไม่ได้มีค่าเท่ากันทั้งหมด ยกตัวอย่างเช่นภาพถ่ายจากกล้องวงจรปิด ส่วนที่น่าสนใจ
ก็คือช่วงเวลาที่ผู้คนหรือวัตถุเคลื่อนไหว ส่วนภาพนิ่งที่ฉากหลังไม่เปลี่ยนแปลงอะไรก็มี
ความน่าสนใจน้อยกว่า ในกรณีนี้ การส่งข้อมูลทั้งหมดไปวิเคราะห์บนระบบคลาวด์จะทาให้
เปลืองแบนด์วิดธ์ไปอย่างมาก ซึ่งน่าจะนาไปใช้งานอื่นๆ ได้

ขุมพลังในการคานวณและสภาพแวดล้อมที่เลวร้าย

AI ที่ล้าสมัยอาจต้องใช้ขุมพลังในการคานวณอย่างมากเพื่อรับประกันว่ามีสมรรถนะเพียงพอ
อย่างไรก็ตาม ชิ้นส่วนจัดเก็บข้อมูลและหน่วยความจามาตรฐานอาจจะทาให้เราได้สมรรถนะ
ที่ต้องการ แต่อาจจะไม่เหมาะสมแก่การรับมือกับสภาวะที่เลวร้ายในตาแหน่งที่ตั้งนั้นๆ เช่น
การติดตามดูสภาพการจราจรริมถนนอาจจะต้องพบเจอกับอุณหภูมิที่ไม่เหมือนกันใน
ช่วงเวลากลางวันและกลางคืน และในช่วงฤดูร้อนและฤดูหนาว ระบบที่อยู่ในยานพาหนะ
อาจจะต้องโดนแรงสั่นสะเทือนหรือถูกกระแทก และในสภาพแวดล้อมแบบอุตสาหกรรมก็จะ
มีระดับมลพิษที่มากขึ้นด้วย ฯลฯ

ความท้าทาย

โซลูชัน แพลตฟอร์มของ AI

เวลาที่พูดถึง AIoT เรามักจะพูดถึงแพลตฟอร์มของ AI ที่ล้าสมัย โดยปกติมักจะอยู่ใน
รูปแบบของ IPC ขนาดเล็กที่มี CPU เกรดอุตสาหกรรมในตัว สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ
เรียลไทม์ CPU ตัวนี้จาเป็นต้องได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอจากหน่วยความจาแฟลช
และ DRAM

หน่วยความจาและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเกรดอุตสาหกรรม

อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลและหน่วยความจาเกรดอุตสาหกรรมจาเป็นแก่การแก้ไขปัญหาในการ
นา AI ไปใช้อย่างลา้สมยั ปัญหาหลกัๆ ท่ีตอ้งแกไ้ขกค็อืการสารวจและการระบุความเส่ียงใน
แต่ละตาแหน่งที่ตั้งที่มีการรวบรวมข้อมูล แล้วจึงจะสามารถปรับแต่งส่วนประกอบต่างๆ ให้
เหมาะกับความต้องการของการใช้งานนั้นๆ โดยเฉพาะได้ เรามาลองดูตัวอย่างว่าใน
สถานการณ์จริงจะทางานกันอย่างไร:
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ระบบเฝ้าสังเกตการณ์สภาพจราจรในเมือง

เมืองของเราเจริญเติบโตขึ้นแบบสามมิติ โดยการ
ขยายตัวออกไปและพุ่งยอดสูงขึ้น (จากอาคารที่
สูงขึ้น) แต่ถนนส่วนใหญ่กลับขยายตัวได้แค่สอง
มิติ ซึ่งทาให้การจราจรติดขัดเพิ่มมากขึ้น ในขณะ
ที่เมืองขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆ

การเฝ้าติดตามและเปลี่ยนแปลงสภาพคล่องของ
จราจรโดยใช้ข้อมูลแบบเรียลไทม์จะเพิ่ม
ประสิทธิภาพและทาให้การจราจรติดขัดน้อยลง
อย่างมีนัยสาคัญ สามารถทาได้ด้วยการติดตั้ง
อุปกรณ์เฝ้าสังเกตการณ์ทั่วเมืองอย่างมี
ยุทธศาสตร์

แพลตฟอร์มของ AI ท้องถิ่นที่ล้าสมัยจะดาเนินการวิเคราะห์ในขั้นตอนแรก ซึ่งรวมถึงการ
จดจายานพาหนะและการประเมินสภาพคล่องของการจราจร อุปกรณ์ที่ติดตั้งแต่ละอุปกรณ์
จะสามารถจัดการกับข้อมูลด้วยตัวเอง จากการวิเคราะห์ว่ามียานพาหนะเพิ่มมากขึ้น และมี
ความเสี่ยงที่การจราจรจะติดขัดหรือไม่ จากนั้นก็สามารถส่งข้อมูลที่จาเป็นไปยังแพลตฟอร์ม
กลาง (ระบบคลาวด์) ที่ซึ่งมาตรการต่างๆ เช่น การเปลี่ยนเส้นทางของยานพาหนะ การ
ปรับเปลี่ยนขีดจากัดความเร็ว และการปรับไฟจราจรก็สามารถทาได้โดยใช้ข้อมูลนั้น

ระบบการจัดการยานพาหนะและ AI

AI สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการยานพาหนะให้ได้มากที่สุดอย่างมีนัยสาคัญ การ
เฝ้าติดตามยานพาหนะจานวนมากอาจเป็นเรื่องยาก แต่ก็มีวิธีลดความซับซ้อนของการ
ดาเนินงานมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการลดค่าเชื้อเพลิง การบารุงรักษายานพาหนะ การลด
พฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัย ฯลฯ

ระบบกาหนดตาแหน่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบันพึ่งพา GPS เป็นหลัก ซึ่งก็ไม่สามารถจัดการกับ
ปัญหาบางอย่างได้ เช่น การขับขี่ในอุโมงค์จะทาให้เกือบใช้งาน GPS ไม่ได้เลยและระบบก็
จะไม่รู้ตาแหน่งของยานพาหนะนั้น เรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นในเมืองเช่นกัน เมื่อขับขี่ภายใน
อาคารหรือบริเวณอื่นๆ ที่สัญญาณดาวเทียมไม่ครอบคลุม นอกจากนี้ระบบยังระบุความสูง
ของยานพาหนะได้อย่างลาบากอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่ทาให้เรารู้ตาแหน่งของยานพาหนะด้วย: อันดับแรก
สามารถติดตามดูและบันทึกความเร็วและอัตราการเลี้ยวของยานพาหนะได้อย่างต่อเนื่อง
แพลตฟอร์มของ AI ที่ติดตั้งอยู่ก็สามารถคานวณตาแหน่งของยานพาหนะได้ทุกเมื่อ โดยใช้
พารามิเตอร์เหล่านี้แทนข้อมูล GPS ที่ไม่ครบถ้วน เทคโนโลยีนี้เรียกว่าการคานวณยานยนต์
ที่หยุดนิ่ง (Automotive Dead Reckoning) หรือ DR สุดท้าย ระบบยังสามารถถ่ายโอน
ข้อมูลผ่านเครือข่ายไร้สายกลับไปยังผู้ควบคุมได้
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เวลาที่เรากาจัดปัจจัยมนุษย์ออกจากยานพาหนะ ปัญหาหลักที่ต้องเผชิญก็คือการจราจรที่
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาซึ่งเต็มไปด้วยปัจจัยที่เราไม่คาดคิด ด้วยเหตุนี้ รถไร้คนขับจึง
ต้องสามารถตัดสินใจได้ภายในเสี้ยววินาที โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางอย่าง
ทันทีทันใด ในขณะที่เราใช้ประสาทสัมผัส หุ่นยนต์ก็มีเซ็นเซอร์จานวนมากที่รวบรวมข้อมูล
ทุกประเภทที่ต้องประมวลผลให้เป็นภาพรวมสถานการณ์ที่เชื่อมโยงกันได้ในทุกขณะ ใน
กรณีนี้ การอาศัยระบบคลาวด์ไม่ได้ผล เนื่องจากเวลาหน่วงจะทาให้สายเกินไปแล้วอย่าง
แน่นอน เมื่อมีข้อมูลพร้อมใช้งานและสามารถตัดสินใจได้แล้ว

แพลตฟอร์มของ AI ที่ติดตั้งและจัดการกับการคานวณอันซับซ้อนอาศัยส่วนประกอบที่
ทางานได้ในทุกสภาพอากาศและสถานการณ์ โดยที่สมรรถนะไม่ลดลงเลยแม้แต่น้อย และ
เพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุที่เกิดจากหรือกระทบกับรถไร้คนขับ ควรใช้ความรอบคอบโดยใช้
อุปกรณ์ทางานที่มีอัตราล้มเหลวที่ต่าที่สุด และมีสิ่งที่คอยช่วยเหลือไว้ให้เพียงพอ

AI จะมีที่ยืนในด้านนี้ และในขณะที่บทบาทด้าน IoT ของ AI เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เราก็
จาเป็นต้องมองหาโซลูชันอัจฉริยะเพื่อทาให้การเปลี่ยนผ่านครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่น
นอกจากนี้ AI ยังเตรียมพร้อมที่จะมาแทนที่มนุษย์ในหลากหลายสถานการณ์ ซึ่งก็ยิ่งตอกย้า
ถึงความจาเป็นในการมีระบบที่ทนทานต่อทุกสภาพแวดล้อมที่รุนแรงได้

การขับเคลื่อนแพลตฟอร์ทของ AI ด้วยหน่วยความจาและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเกรด
อุตสาหกรรมเป็นวิธีที่จะรับประกันว่าฮาร์ดแวร์จะพร้อมรับสถานการณ์และเป็นหนึ่งใน
องค์ประกอบสาคัญในการสร้าง IoT เพื่อวันพรุ่งนี้

ข้อสรุป


