
Avidbots แพลตฟอรม์ AITM

พลงัแห่งอนาคตของการทำาความสะอาดพืน้แบบอตัโนมติั 



ซอฟแวร ์AI ถือเป็นเอกสิทธิเ์ฉพาะของหุ่นยนตนี์โอท่ีช่วยใหหุ่้นยนตท์ำาความสะอาดพืน้ระบบ
อตัโนมติัเขา้ใจสภาพแวดลอ้มการทำางานและสามารถดำาเนินการเพ่ือเพ่ิมผลของงานไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพในขณะท่ีช่วยลดการทำางานจากบุคลากร

แพลตฟอรม์ AI ของเอวิทบอทสเป็นแพลตฟอรม์ชัน้นำาดา้นอุตสาหกรรมซึ่งทำาใหหุ่้นยนตนี์โอมี
ความโดดเด่นเหนือใครในการทำาความสะอาดและฆ่าเชือ้ดว้ยระบบอตัโนมติัอย่างแทจ้ริง

ไม่มีความจำาเป็นตอ้งบริหารดว้ยความ
ละเอียดทุกข ัน้ตอ้น
แพลตฟอรม์ AI ของเอวิทบอทสเป็นแพลตฟอรม์ท่ีมีความ 
ฉลาดท่ีสุดสำาหรบัธุรกิจหุ่นยนต์

แพลตฟอรม์ AI ของเอวิทบอทสใชป้ระโยชนข์อ้มูลจากเซ็นเ 
ซอรข์องหุ่นยนตท่ี์หลากหลายซ่ึงช่วยใหร้บัรูส้ถานการณท์ำา 
ใหมี้ศกัยภาพในการตดัสินใจท่ีล้ำาหนา้พรอ้มทัง้สามารถบรรลุ
วตัถุประสงคห์ลกัสองประการไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ คือ การ
กำาหนดตำาแหน่งของหุ่นยนตภ์ายในพืน้ท่ีและคน้หาเสน้ทาง 
ท่ีดีท่ีสุดสำาหรบัการจดัการงาน

แพลตฟอรม์ AI ของเอวิทบอทสมอบความเป็นอิสระอย่าง
แทจ้ริง โดยท่ีไม่ตอ้งกงัวลเร่ืองหุ่นยนตจ์ะหลงเสน้ทาง, หยุด
ชะงกัจากการทำางานหรือจำาเป็นตอ้งไดร้บัความช่วยเหลือจาก
ผูป้ฏิบติัการ ซ่ึงส่งผลใหล้ดการพึ่งพาจากผูป้ฏิบติัการในพืน้ท่ี
เม่ือเปรียบเทียบกบัวิธีการปฏิบติังานแบบเดิม เช่นการสอนแ 
ละทำาซ้ำา

การวางแผนการเปล่ียนแปลงข ัน้สูง
ดว้ยสภาพแวดลอ้มส่ิงอำานวยความสะดวกของสถานท่ีสามารถ
พบเห็นการเปล่ียนแปลงหรือปรบัเปล่ียนไดถ้งึ 82%¹ ในแต่ละ
ช่วงท่ีกำาหนดไว ้แพลตฟอรม์ AI ของเอวิทบอทสช่วยใหหุ่้นยนต์
นีโอจดัการกบัการเปล่ียนแปลงเหล่านัน้ไดอ้ย่างง่ายดาย เคร่ือง
ขดัพืน้แบบขบัเคล่ือนดว้ยตวัเองของบริษทัอ่ืน ๆ ไม่สามารถ
จดัการกบัการเปล่ียนแปลงรูปแบบสภาพแวดลอ้มเหล่านีไ้ด ้

เม่ือหุ่นยนตนี์โอถูกส่งไปใชง้านภายในพืน้ท่ีใหม่ พืน้ท่ีทัง้หมด
จะถูกทำาแผนท่ีและสรา้งแผนการทำาความสะอาดโดยปรบัแต่ง
ใหเ้หมาะสม หลงัจากนัน้ใชชุ้ดเซ็นเซอรอ์อนบ์อรด์เม่ือเร่ิมตน้
ทำาความสะอาดในแต่ละครัง้ แพลตฟอรม์ AI ของเอวิทบอทส
จะเปรียบเทียบลกัษณะของพืน้ท่ีในครัง้นีก้บัแผนการทำาความ
สะอาดในครัง้แรก เม่ือจดัทำาเสร็จแลว้จะเป็นการกำาหนดเสน้
ทางท่ีดีท่ีสุดในการเพ่ิมประสิทธิภาพของงานการทำางานสะอาด
ใหสู้งสุด โดยพืน้ฐานแลว้หุ่นยนตนี์โอรบัรูถ้งึพืน้ท่ีนัน้ดีแลว้จงึ
กำาหนดเสน้ทางท่ีดีท่ีสุดในแบบเรียลไทม์

เน่ืองจากเคร่ืองขดัลา้งพืน้ท่ีใชห้ลกัการสอนและทำาซ้ำาจะทราบ
เสน้ทางท่ีผูป้ฏิบติังานไดส้อนไวเ้ท่านัน้ ดงันัน้เคร่ืองขดัลา้งพืน้
ชนิดนัน้จะมีแนวโนม้ท่ีจะมีการหยุดชะงกัการทำางานเม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้ม (ตวัอย่างเช่น มีการปรบัเปล่ียนการ
จดัวางส่ิงของหรือท่ีนั่งในช่วงวนัหยุด) เม่ือเกิดการหยุดชะงกั
ของเคร่ือง ทางผูป้ฏิบติัการตอ้งเขา้พืน้ท่ีเพ่ือช่วยเหลือเคร่ือง
ขดัลา้งดงักล่าวและเร่ิมตน้ทำาการสอนใหเ้คร่ืองจดจำาพืน้ท่ีใหม่
ตามสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนไป ซ่ึงการกระทำาดงักล่าวส่งผลให้
ประสิทธิภาพการทำางานลดลง ใหล้องนึกภาพว่าผูป้ฏิบติัการจะ
ตอ้งทำาส่ิงเหล่านีทุ้กครัง้ท่ีมีการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้ม คง
ไม่ใช่เร่ืองท่ีดีแน่

ดว้ยแพลตฟอรม์ AI ของเอวิทบอทสท่ีสามารถจดัการวางแผน
การเปล่ียนแปลงขัน้สูง

   82%¹ ของการเปล่ียนแปลงรูปแบบของส่ิงอำานวย
ความสะดวกถือเป็นส่วนสำาคญัเพียงพอท่ีจะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพของหุ่นยนต์ในช่วงระยะเวลาหน่ึงสปัดาห์



สาระสำาคญัของการบอกตำาแหน่งท่ีดี 
ท่ีสุดระดบัโลก
การบอกตำาแหน่ง (Localization) เป็นกระบวนการกำาหนด
ตำาแหน่งของหุ่นยนต์โดยพิจารณาถงึสภาพแวดลอ้ม ซ่ึงส่ิงนี้
ถือเป็นกุญแจสำาคญัสู่ความสำาเร็จของหุ่นยนตนี์โอ

การวิเคราะหแ์ยกแยะการบอกตำาแหน่งขัน้สูงของเอวิทบอท
สนัน้ไดถู้กออกแบบโดยอาศยัประสบการณก์ารทำางานหลาย
แสนชั่วโมงทำาใหหุ่้นยนตส์ามารถดำาเนินการไดอ้ย่างต่อเน่ืองแม้
ในสภาพแวดลอ้มท่ีทา้ทายและมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ซ่ึง
การวิเคราะหแ์ยกแยะดงักล่าว (การบอกตำาแหน่งพรอ้มกบัการ
ทำาแผนท่ีพรอ้มกนั) ท่ีใช้ในหุ่นยนตท์ั่วไปจำานวนมากมกัจะเกิด
ความลม้เหลวเม่ือเทียบกบัการวิเคราะหแ์ยกแยะของหุ่นยนต์
นีโอ ดว้ยการวิเคราะหแ์ยกแยะนีท่ี้เป็นกรรมสิทธิข์องเอวิทบ
อทสส่งผลใหหุ่้นยนตมี์การหยุดการทำางานนอ้ยลงและสามารถ
ทำาความสะอาดอย่างสม่ำาเสมอ

การแสดงขอ้มูลเซ็นเซอร ์ไลดารร์ะยะไกลและการใชป้ระโยชน์
จากรายละเอียดแผนท่ีทำาความสะอาด ดว้ยแพลตฟอรม์ AI 
ของเอวิทบอทส สามารถรบัรูต้ำาแหน่งของหุ่นยนตเ์อวิทบอทส 
ทัง้นีหุ่้นยนตเ์อวิทบอทสเขา้ใจตำาแหน่งของตนท่ีสมัพนัธก์บั
ส่ิงของในบริเวณใกลเ้คียงตลอดจนสภาพแวดลอ้มท่ีกวา้งขึน้ 
เช่นหุ่นยนตอ์ยู่ ณ จุดไหนในพืน้ท่ีนัน้

ดว้ยความฉลาดนีจ้ะช่วยใหหุ่้นยนตต์ดัสินใจไดดี้ขึน้ในการ
ดำาเนินการทำาความสะอาด หุ่นยนตท่ี์ติดตัง้ดว้ยแพลตฟอรม์ AI 
ของเอวิทบอทส เม่ือมีการทำางานในพืน้ท่ีท่ีมีส่ิงกีดขวางอาจจะ
เลือกขา้มผ่านพืน้ท่ีนัน้เป็นการชั่วคราวหรือออกนอกเสน้ทาง
ผ่านไปทบัยงัพืน้ท่ีท่ีไดท้ำาความสะอาดแลว้ หากพืน้ท่ีท่ีไม่ไดถู้ก
ทำาความสะอาดจะมีการรายงานไปยงัศูนยบ์ญัชาการเอวิทบ
อทสในวนัรุ่งขึน้ 

เพ่ือให้ ไดหุ่้นยนตข์ดัลา้งพืน้ท่ีดีท่ีสุดสำาหรบัพืน้ท่ีของท่าน การ
ประเมินดา้นความสามารถในการบอกตำาแหน่งของหุ่นยนตถื์อ
เป็นส่ิงสำาคญัต่อความสำาเร็จ ดว้ยการวิเคราะหแ์ยกแยะการ
บอกตำาแหน่งขัน้สูงของหุ่นยนตเ์อวิทบอทสควบคู่ไปกบัการรบั
รูร้ะดบัตำาแหน่ง ท่านจะไดหุ่้นยนตข์ดัลา้งพืน้อตัโนมติัท่ีดีท่ีสุด
ในตลาดซ่ึงจะส่งมอบการทำาความสะอาดท่ีสม่ำาเสมอ, น่าเช่ือถือ
และสามารถวดัผลการปฏิบติังานไดจ้ริง

การนำาตลาดในดา้นการหลบหลีกส่ิกีดขวาง
และการทำางานดว้ยความปลอดภยัท่ีเพ่ิมขึน้
เป้าหมายของหุ่นยนตนี์โอนัน้ตอ้งการใหแ้พลตฟอรม์ AI ของ
เอวิท บอทสเป็นแพลตฟอรม์ท่ีไม่มีใครเทียบไดใ้นดา้นการหลบ
หลีกส่ิงกีดขวางดว้ยการใชเ้ซ็นเซอรท่ี์หลากหลาย แพลตฟอรม์ 
AI จะทำาการประเมินขอ้มูลท่ีรวบรวมไดอ้ย่างสม่ำาเสมอเพ่ือให้
แน่ใจว่าหุ่นยนตนี์โอสามารถหลบหลีกบุคคลหรือส่ิงของอะไร
ก็ได ้และจะหยุดทำางานทนัทีเม่ือมีส่ิงกีดขวางปรากฏขึน้อย่าง
ไม่คาดคิด ต่างจากเคร่ืองขดัลา้งพืน้ท่ีขบัเคล่ือนดว้ยตวัเองท่ี
จะสบัสนและมกัจะหยุดการทำางานเม่ือมีอุปสรรคหลายอย่างมา
ขวางทาง แพลตฟอรม์ AI ของเอวิทบอทสจะช่วยใหหุ่้นยนตนี์โอ
จดัการกบัการนำาทางในสภาพแวดลอ้มท่ีมีการเปล่ียนแปลงได้
อย่างง่ายดาย หุ่นยนตนี์โอถือไดว่้าเป็นหุ่นยนตท่ี์สามารถรกัษา
สภาพแวดลอ้มในการทำางานใหป้ลอดภยัไดดี้ท่ีสุด

การปรบัปรุงเพ่ิมเติมโดยอตัโนมติั
แพลตฟอรม์ AI ของเอวิทบอทสจะทำาการปรบัปรุงใหท้นัสมยัได้
อย่างราบร่ืนโดยผ่านระบบคลาวดท่ี์มีการอปัเดตดว้ยตนเองได้
กลายเป็นเร่ืองในอดีตไปแลว้ ภายในสิน้ปี 2020 แพลตฟอรม์ AI 
ของเอวิทบอทส ท่ีมีการติดตัง้การเรียนรูข้องเคร่ืองจะ “ฉลาด
ย่ิงกว่าเดิม” โดยการรบัรูว้ตัถุส่ิงของมากขึน้ในสภาพแวดลอ้ม
และพืน้ท่ีแตกต่างกนั คลา้ยกบัรถยนต์ไรค้นขบัท่ีขบัเคล่ือนดว้ย
ระบ AI พวกเขาเรียนรูจ้ากรถยนต์ไรค้นขบัคนัอ่ืน ๆ บนทอ้ง
ถนนและฉลาดขึน้เม่ือเวลาผ่านไป

เม่ือพูดถงึการทำาความสะอาดพืน้แบบอตัโนมติัแพลตฟอรม์ 
AI ของเอวิทบอทส ทำาใหหุ่้นยนตนี์โอนำาหนา้หุ่นยนตท่ี์เหลือ
ทัง้หมด

1  โดยการวิจยัของเอวิทบอส จากขอ้มูลท่ีตรวจสอบในธุรกิจ 5 ประเภทท่ีแตกต่าง
กนันัน้พบว่าอตัราส่วนของหน่วยงานมีการเปล่ียนแปลงพืน้ท่ีภายในเดือนเป็น
อตัราส่วน 7 ใน 9 ของธุรกิจมีการเปล่ียนแปลงแผนผงัจากเดิมเป็นอย่างมาก

อุตสาหกรรมกลุ่มช ัน้นำาดา้น
เซ็นเซอรข์องหุ่นยนตนี์โอ

อุตสาหกรรมกลุ่มชัน้นำาดา้นไลดาร ์(การตรวจจบัดว้ย
แสงและการวดัระยะ) และเซ็นเซอรร์ะดบั 3D ช่วยให้
แพลตฟอรม์ AI ของเอวิทบอทส มีกระแสขอ้มูลและการ
รายงานผลอย่างต่อเน่ืองสำาหรบัการวิเคราะหเ์พ่ือการ
ตดัสินใจอย่างมีขอ้มูลบนพืน้ฐานท่ีสอดคลอ้งกนั

นอกเหนือจากการใหบ้ริการแพลตฟอรม์ AI ของเอวิทบ
อทส พรอ้มขอ้มูลต่าง ๆ ยงัมีการแบ่งปันใหแ้ก่ทีมงาน
บริการลูกคา้ของเรา ซ่ึงจะประสานงานกบัลูกคา้โดยตรง
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำาความสะอาดและยงัมอบ
การดูแลพืน้ท่ีดีท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้



ทำาไมตอ้งเลือกเอวิดบอทส
การซือ้หุ่นยนตท์ำาความสะอาดนีโอของเอวิดบอทสไม่ใช่แค่การซือ้
เคร่ืองขดัลา้งพืน้ เป็นการลงทุนดา้นเทคโนโลยีสำาหรบัอนาคตซ่ึง
สามารถใหนิ้ยามใหม่ในการทำาความสะอาด, เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ทำางาน, ความคุม้ค่าและสะดวกในการใชง้าน ท่ีสำาคญัย่ิงกว่านัน้หุ่น
ยนตแ์ละเทคโนโลยี AI ของเราเปิดโอกาสใหธุ้รกิจของผูซื้อ้สินคา้
ประสบความสำาเร็จมากขึน้ ทางเอวิดบอทสตระหนกัว่าไม่ใช่แค่การ
ซือ้สินคา้, หรือเทคโนโลยี, ขอ้เสนอทางธุรกิจเท่านัน้ ทางผูซื้อ้สินคา้
ตอ้งการมองหาคู่คา้ท่ีน่าเช่ือถือผูซ่ึ้งนำาพาผูซื้อ้ไปกบัการปฏิบติั
งานแบบอตัโนมติัโดยมีหุ่นยนตเ์ป็นผูช่้วย  ทางเอวิดบอทสพรอ้มท่ี
จะกา้วเดินไปพรอ้มกบัผูซื้อ้เพ่ือเพ่ิมความมั่นใจและตระหนกัถงึผล
ประโยชนท่ี์หุ่นยนตจ์ะนำามาให้

เก่ียวกบัเรา
เอวิดบอทสเป็นบริษทัเก่ียวกบัหุ่นยนตซ่ึ์งมีวิสยัทศัน์ในการนำาหุ่น
ยนตม์าแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำาวนัเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหแ้ก่องคก์ร 
และทำาไดดี้กว่าบริษทัใด ๆ ในโลก ดว้ยความล้ำาสมยัในสินคา้ของเรา 
นีโอหุ่นนยนตท์ำาความสะอาดขดัพืน้อตัโนมติัไดมี้การส่งมอบไปใช้
ทั่วโลกและไดร้บัการยอมรบัโดยบริษทัผูน้ำาดา้นการบริหารอาคาร
ครบวงจร สำานกังานใหญ่ตัง้อยู่ท่ี คิทเชอรน์า, ออนตาริโอ ประเทศ
แคนนาดา ทางเอวิดบอทสไดมี้การนำาเสนอการบริการและการ
สนบัสนุนแก่ลูกคา้ครอบคลุม 5 ทวีป

sales@avidbots.com

+1.855.928.4326 

www.avidbots.com/contact

ติดต่อเรา

Avidbots Corp 
975 Bleams Road, #5
Kitchener, ON N2E 3Z5
Canada

Avidbots Chicago
5400 Newport Drive STE 7
Rolling Meadows, IL 60008
United States of America
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