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ท�ศทางเทคโนโลย�การว�จ�ยและพ�ฒนาของบร�ษ�ทช��นน�าของโลก ในป  2005
          งบประมาณในการว6จ8ยและพ8ฒนา(R&D) ของบร6ษ8ทตCางๆ ย8งเปFนกลไกสIาค8ญในการสรLางนว8ตกรรมใหมCๆ  ซOPงในปQทRPผCานมานRT (ค.ศ. 2004) งบประมาณดLาน R&D ของ 5
บร6 ษ8ททRPมRการลงทXนสYงสXดในประเทศสหร8ฐอเมร6กา มRงบประมาณรวมก8นท8Tงส6TนกวCา 3,300 ลLานเหรRยญสหร8ฐ อยCางไรก\ดRต8วเลขงบประมาณ R&D ก\ลดลงกวCางบระมาณในปQ 2002 กวCา
0.6%นอกจากน8Tน 3 ใน 5 ของบร6ษ8ททRPมRการลงทXนดLาน R&D สYง ก\มRแนวโนLมปร8บลดงบประมาณลงมาโดยตลอด เชCน บร6ษ8ท Ford Motor ปร8บลดงบประมาณดLาน R&D ลงประมาณ
200 ลLานเหรRยญสหร8ฐ บร6ษ8ท Siemens ซOPงเปFนบร6ษ8ททRPมRการลงทXนดLานการทIา R&D สYงมากเปFนเวลานานไดLปร8บลดลงประมาณลงกวCา 900 ลLานเหรRยญสหร8ฐ
         ในภาพรวม ทวRปอเมร6กาเหนdอย8งเปFนภYม6ภาคทRPมRส8ดสCวนการลงทXนดLาน R&D สYงทRPสXดในโลก คdอประมาณ 42% ของงบประมาณดLาน R&D รวมของบร6ษ8ทช8TนนIาท8Pวโลก ซOPงสCวน
ใหญCเปFนบร6ษ8ททRPมาจากทวRปยXโรป และญRPปXeน สIาหร8บอXตสาหกรรมทRPมRการลงทXนดLาน   R&D   สYงทRPสXด ไดLแกC อXตสาหกรรมทRPเกRPยวขLองก8บการผล6ตยา   (pharmaceutical)   และบร6ษ8ททาง  
ดLานอ6เล\กทรอน6กสf
         เทคโนโลยRทRPบร6ษ8ทช8TนนIาใหLความสนใจในการลงทXนดLาน R&D ไดLแกC
       1) เทคโนโลยRดLานโพลRเมอรf (Polymer) ซOPงจะเปFนว8สดXทRPจะนIามาพ8ฒนา high-quality flat-screen TVs โดยบร6ษ8ทฟlล6ปสfไดLดIาเน6นการว6จ8ยพ8ฒนาเทคโนโลยRเกRPยวก8บว8สดXโพลR
เมอรfเพdPอนIามาประด6ษฐfเปFนจอภาพ จอภาพโพลRเมอรfน8TนสามารถทIาใหLผYLชมมองภาพไดLจากทXกมXม และลดภาพเงาทRPเก6ดจากการเคลdPอนไหวอยCางรวดเร\ว เชCน การเคลdPอนไหวของลYก
ฟXตบอล นอกจากนRTจอภาพโพลRเมอรfย8งมRแนวโนLมทRPจะมRราคาถYกกวCาจอแบบพลาสมา และ Liquid-Crystal Display (LCD) เนdPองจากในทางทฤษฎRแลLวการผล6ตจอภาพจากพลาสต6กโพ
ลR- เมอรfทRPสามารถเปลCงแสงออกมาไดLน8TนจะมRราคาทRPถYกกวCา
         บร6ษ8ทฟlล6ปสfไดLเร6PมดIาเน6นการว6จ8ยและพ8ฒนาโดยใชLพdTนฐานจากเทคโนโลยRของมหาว6ทยาล8ยเคมบร6ดสfทRPพ8ฒนาพลาสต6กชน6ดใหมCทRPเปลCงแสงเมdPอมRการท8บซLอน
ระหวCางอ6เล\กโทรด อยCางไรก\ดRเทคโนโลยRทRPพ8ฒนาโดยบร6ษ8ทฟlล6ปสfน8Tนย8งมRขLอดLอยไดLแกC ชCวงอายX (lifetime) ของโพลRเมอรf ซOPงจะมRการเลdอนหายไปหล8งจากมRการใชLงานประมาณ
20,000 ช8Pวโมง (คXณสมบ8ต6ของเครdPองร8บโทรท8ศนfจะตLองทนทานไดLมากกวCาน8Tน) นอกจากนRTบางสCวนของจอโพลRเมอรfอาจมRการเลdอนหายไปกCอนสCวนอdPน ซOPงจะทIาใหLการแสดงภาพไมC
ช8ดเจน
       2) เทคโนโลยR Peer-to-Peer Phone โดยบร6ษ8ทโนเกRย เพdPอจะพ8ฒนาการ share รYปภาพหรdอขLอมYลอ6เล\กทรอน6กสf บนเครdPองโทรศ8พทfเคลdPอนทRP สdบเนdPองจากเทคโนโลยR Peer-
to-Peer Computer เปFนว6ธRการทRP ไดLร8บความน6ยมอยCางมากใหLการ share ขLอมYล และขLอมYลอ6เล\กทรอน6กสfตCางๆ ทIาใหLบร6ษ8ทโนเกRย มRความสนใจทRPจะพ8ฒนาโปรแกรมใชLงานบน
โทรศ8พทfเคลdPอนทRPเพdPอสน8บสนXนการใชLงานของเครdPองโทรศ8พทfเคลdPอนทRPรXCนใหมCๆ ทRPมRคXณสมบ8ต6พ6เศษ(feature) ทRPมากขOTน โดยใชLเทคโนโลยR file-swapping ซOPงจะทIาใหLผYLใชLงาน
สามารถ share ขLอมYลทRPอยYCบนเครdPองโทรศ8พทfเคลdPอนทRPไดL หรdอแมLกระท8PงการแกLไขขLอมYลหรdอเอกสาร ระหวCางการสนทนาทางโทรศ8พทfไดL
         บร6ษ8ทโนเกRย ไดLเร6Pมการว6จ8ยและพ8ฒนาเทคโนโลยR Peer-to-Peer ทRPสCงขLอมYลระหวCางเครdPองคอมพ6วเตอรfทRPใชL การจ8ดลIาด8บข8Tน(hierarchy) หรdอใชL server/database นLอยทRPสXด
อยCางไรก\ดRการว6จ8ยและพ8ฒนาเทคโนโลยRนRTก\มRขLอจIาก8ดอยYCหลายประการ เชCน โปรแกรม peer-to-peer ใชLชCองส8ญญาณ (bandwidth) คCอนขLางมากในการสdบคLนขLอมYล ซOPงไมCไดLเปFน
ประเด\นปtญหาสIาหร8บการใชLงานบนเครdอขCายอ6นเทอรfเน\ตซOPงค6ดคCาบร6การเปFนแบบ flat rate โดยไมCคIานOงถOงจIานวนขLอมYลทRPทIาการร8บ-สCง แตCจะเปFนปtญหาสIาหร8บการใชLงานบนเครdอ
ขCายเครdPองโทรศ8พทfเคลdPอนทRPทRPมRชCองส8ญญาณจIาก8ด และการค6ดคCาบร6การของผYLใหLบร6การจะคIานวณจากจIานวนคร8TงในการเชdPอมตCอ และจIานวนขLอมYลทRPทIาการร8บ-สCง 
         ด8งน8Tนบร6ษ8ทโนเกRยจะมXCงเนLนการว6จ8ยและพ8ฒนาเพdPอลดความตLองการชCองส8ญญาณ โดยทIาการจIาก8ด search traffic โดยว6ธRการแบCงเครdอขCายท8TงหมดเปFนคล8สเตอรfขนาดเล\ก
และเครdPองโทรศ8พทfเคลdPอนทRPแตCละเครdPองในเครdอขCายจะจ8ดเก\บรายชdPอรYปภาพและรายชdPอไฟลfอdPนๆ ทRPจ8ดเก\บในเครdPองโทรศ8พทfเคลdPอนทRPซOPงเปFนสมาช6กในคล8สเตอรf และสามารถทRPจะ
ตอบร8บตCอการเรRยกคLน (queries) จากคล8สเตอรfอdPนๆ และจากผลการทดสอบพบวCาการทIางานแบบแบCงเครdอขCายเปFนคล8สเตอรfเล\กๆ นRTมRความรวดเร\วมากขOTนโดยไมCตLองสYญเสRยชCอง
ส8ญญาณมากน8ก อยCางไรก\ดR ถOงแมLวCาจะสามารถแกLปtญหาทางดLานเทคน6คไดLแลLว แตCก\ย8งต6ดทRPประเด\นทRPเกRPยวขLองก8บการจ8ดการส6ทธ6บนระบบอ6เล\กทรอน6กสf (digital rights
management) อยYC
        3) เทคโนโลยR Single-Electron Transistors เพdPอพ8ฒนาเปFนวงจรรวม (Integrated Circuit: IC) ขนาดเล\กมาก โดยบร6ษ8ท Texas Instruments เทคโนโลยR Single-Electron
Transistor เปFนห8วใจสIาค8ญในการลดขนาดของสารกOงต8วนIา (semiconductor) และลดการใชL พล8งงานไฟฟwาของไมโครช6ป
          น8กว6จ8ยของบร6ษ8ท Taxes Instruments กลCาววCา ขณะนRTกIาล8งพ8ฒนา Single-Electron Transistor ทRPสามารถผล6ตไดLรCวมก8บกระบวนการ fabrication ของ standard
semiconductor ซOPงจะทIาใหLผYLผล6ตไมโครช6ป ไมCจIาเปFนทRPจะตLองจ8ดหาเครdPองมdอชน6ดใหมCมาใชLในการผล6ต single-electron transistor นอกจากนRTน8กฟlส6กสfจากมหาว6ทยาล8ย Stony
Brook แหCงมลร8ฐน6วยอรfค คาดการณfวCาหนCวยความจIา (memory chip) แบบ Single-Electron Transistor จะสามารถจ8ดเก\บขLอมYลไดLมากกวCา 1 เทราบ6ต (terabit) ใน 1 ตร.ซม.ของ
ซ6ล6คอน   ด8งน8TนจOงมRความสามารถจ8ดเก\บขLอมYลไดLมากกวCา 100 เทCาของหนCวยความจIาทRPดRทRPสXดในปtจจXบ8น
         ในอนาคต ไมโครช6ปทRPประกอบไปดLวย transistor มากวCาพ8นลLานต8ว จะสามารถเปlด-ปlด ไดLโดยอ6เล\กตรอนเพRยงหนOPงต8ว ซOPงจะชCวยขจ8ดปtญหาดLานความรLอนและปtญหาดLาน
ความตLองการพล8งงงาน เนdPองจากไมโครช6ปจะใชLพล8งงานเพRยงแคCหนOPงในส6บของพล8งงานทRPจIาเปFน และ Single-Electron Transistor จะมRขนาดเล\กเพRยงแคC 1 หรdอ 2 นาโนเมตร
(nanometer) ซOPงเทCาก8บขนาดของโมเลกXล
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เทคโนโลยR “ไบโอเมทร6กซf (Biometric)” มRมานานกวCาหนOPงทศวรรษแลLว แตCไมCคCอยจะมRใครใหLความสนใจมากน8กเนdPองจากเปFนเรdPองทRPคCอนขLางไกลต8ว แตCในปtจจXบ8น

เทคโนโลยRนRTเร6PมถYกนIามาใชLงานอยCางแพรCหลายมากขOTน ทRPเห\นไดLอยCางช8ดเจนไดLแกC การด8ดแปลงอXปกรณfประเภทเครdPองสแกนมCานตา โมดYลการจดจIาเสRยง และเครdPองอCานลายน6Tวมdอ
เพdPอใชLเปFนอXปกรณfร8กษาความปลอดภ8ยของคอมพ6วเตอรfและระบบเครdอขCายตCางๆ รวมท8Tงเพ6Pมความปลอดภ8ยจากไวร8ส และลดอาชญากรอ6นเทอรfเน\ต

นอกจากนRT เทคโนโลยRไบโอเมทร6กซfทRPนIามาใชLในการจดจIาล8กษณะทางของใบหนLามนXษยf (Facial Recognition Technology) ซOPงคร8TงหนOPงเคยเปFนแคCเพRยงนวน6ยายทาง
ว6ทยาศาสตรf แตCว8นนRTไดLกลายมาเปFนเรdPองทRPสามารถทIาไดLจร6งแลLว และถYกนIามาใชLในหลากหลายสาขาในปtจจXบ8น โดยคาดวCาจะกลายมาเปFนสCวนหนOPงในชRว6ตประจIาว8นของมนXษยfในไมC
ชLา 

ปtจจXบ8นนRT หลายองคfกรในประเทศอ8งกฤษก\ไดLเร6PมใชLว6ธRสแกนรYปพน8กงานในองคfกร เพdPอใชLควบคXมการเขLาและออกภายในต8วอาคาร ตลอดจนเพdPอปwองก8นพน8กงานโกงการรYด
บ8ตร นอกจากนRTสIาน8กงานตIารวจ 6 แหCงของอ8งกฤษก\ใชLเทคโนโลยRด8งกลCาวในการเทRยบเคRยงใบหนLาบXคคลตLองสงส8ยทRPบ8นทOกไดLจากกลLองโทรท8ศนfวงจรปlด (CCTV) ซOPงภาพทRPไดLนRTจะ
เปFนหล8กฐานสIาค8ญนอกเหนdอจากการพ6สYจนfเกRPยวก8บล8กษณะทางพ8นธXกรรม (DNA) ทRPใชLประกอบการทIาสIานวนและประกอบการต8ดส6นในช8TนศาลตCอไป เนdPองจากบร6ษ8ทและองคfกรตCางๆ
ใหLความสIาค8ญในเรdPองการร8กษาความปลอดภ8ยมากขOTน กระบวนการสแกนใบหนLาจOงถYกออกแบบใหLมRข8TนตอนทRPงCายและไมCซ8บซLอน 

ซอฟตfแวรf “Foolproof” ผล6ตโดยบร6ษ8ทซอฟตfแวรfของประเทศอ8งกฤษ เปFนซอฟตfแวรfทRPสามารถแสดงภาพใหLเห\นในล8กษณะสามม6ต6 มRความเทRPยงตรง และเหมdอนใบหนLาแทL
จร6งของคนน8Tนๆ เปFนซอฟตfแวรfทRPกIาล8งมาแรงและอาจกลายมาเปFนสCวนประกอบในกระบวนการตCางๆ ของส6PงทRPเราตLองเจอในชRว6ตประจIาว8น เชCน ในเครdPองฝาก-ถอนเง6นอ8ตโนม8ต6 (เครdPอง
เอทRเอ\ม) หรdอ ในสถานทRPทIางาน เปFนตLน รวมท8TงจะเปFนต8วสCงเสร6มใหLแนวโนLมการใชLเทคโนโลยRนRTมRมากย6PงขOTน

บร6ษ8ท Aurora ซOPงเปFนผYLผล6ตซอฟตfแวรfสามม6ต6ด8งกลCาว กลCาววCาซอฟตfแวรfนRTมRความละเอRยด เพRยงพอทRPจะสามารถแยกแยะคYCแฝดเหมdอนออกจากก8นไดL และย8งใชLเวลาทIางาน
ตลอดกระบวนการเพRยงไมCกRPว6นาทRเทCาน8Tน โดยในข8TนตอนการทIางาน กลLองถCายรYปสแกนใบหนLาคนโดยใชLแสงอ6นฟราเรดสแกนเปFนรYปตาขCายลงบนใบหนLาจIานวน 16 คร8Tง และนIาภาพทRP
สแกนไดLท8TงหมดมารวมเขLาดLวยก8น และนIาต8วเลขทRPว8ดไดLท8TงหมดมาคIานวณเปFนล8กษณะของใบหนLา และหล8งจากน8Tนก\จะบ8นทOกขLอมYลลงในฐานขLอมYล ซOPงขLอมYลทRPเก\บไวLนRTจะถYกนIามาใชL
เปFนเครdPองยdนย8นบXคคลในการเขLาสYCต8วอาคาร หรdอใชLในการถอนเง6นจากเครdPองเอทRเอ\ม บร6ษ8ทย8งกลCาวอRกวCาถOงแมLในปtจจXบ8นจะมRการใชLซอฟตfแวรfประเภทนRTอยYCบLางแลLวแตCเปFนซอฟตfแวรf
สองม6ต6 ซOPงอาจไมCเทRPยงตรงเนdPองจากแสงโดยรอบทRPเปลRPยนไป และจากการแสดงอารมณfออกทางสRหนLาทRPแตกตCางไป ซOPงบร6ษ8ท Aurora ยdนย8นวCาซอฟตfแวรfของบร6ษ8ทสามารถแยกแยะ
ขLอผ6ดแปลกตCางๆ เหลCานRTออกไดL โดยขณะนRTสนามบ6นหล8กของประเทศอ8งกฤษไดLใหLความสนใจทRPจะนIาซอฟตfแวรfนRTไปใชLในการตรวจสอบความถYกตLองของ ผYLโดยสารทRPจะขOTนเครdPอง
และในอนาคตอาจนIามาใชLทดแทนการใชLรห8สสCวนบXคคล (PIN Code) สIาหร8บการถอนเง6นทRPธนาคารตCอไป

ทRPมา: http://news.bbc.co.uk/1/hi/magazine/4035285.stm
http://www.facerec.com/management%20software.html

เต+อนภ�ยไวร�สบนโทรศ�พท'เคล+-อนท�-
          ในขณะทRPกระแสของการเปlดใหLดาวนfโหลดซอฟตfแวรfร6งคfโทนและวอลลfเปเปอรfของเว\บไซตfตCางๆ มRอยCางแพรCหลาย พรLอมก8บมRรายงานวCาผYLทRPดาวนfโหลดซอฟตfแวรfเหลCานRTเร6Pม
พบปtญหาแปลกๆ ก8บการใชLงานโทรศ8พทfเคลdPอนทRPของตน ซOPงลCาสXดผYLเชRPยวชาญของบร6ษ8ทโซฟอส (Sophos) ซOPงเปFนดYแลระบบความปลอดภ8ยดLานซอฟตfแวรfไดLสCงส8ญญาณเตdอนภ8ย
เกRPยวก8บการแพรCระบาดของโปรแกรมโทรจ8น “สก8ลสf” สายพ8นธfเอ (Trojan Skulls-A) ทRPตรวจพบบนสมารfตโฟน ซOPงใชLระบบปฏ6บ8ต6การซ6มเบRยน ท8TงนRTไวร8สด8งกลCาวจะกCอกวนฟtงกfช8Pนใน
การโทรออก และร8บสาย รวมถOงฟtงกfช8PนการทIางานสCวนอdPนๆ ข8ดขLอง และมXCงโจมตRเฉพาะโทรศ8พทfเคลdPอนทRPของโนเกRย รXCน 7610 
          แมLในเรdPองนRT ทางบร6ษ8ทซ6มเบRยน ไดLออกมาโตLแยLงวCา โปรแกรมสก8ลลfอาจไมCใชCไวร8สคอมพ6วเตอรf แตCเก6ดจากการเขRยนซอฟตfแวรfผ6ดพลาดเทCาน8Tน และโปรแกรมด8งกลCาวจะไมC
สามารถต6ดต8TงลงในเครdPองเองไดL หากผYLใชLไมCไดLดาวนfโหลดจากเว\บไซตfโดยตรง อยCางไรก\ดR ผYLเชRPยวชาญของบร6ษ8ทโซฟอส เห\นวCา ปtญหาทRPพบนRTย8งถdอวCาอยYCในระด8บตPIาทRPผYLบร6โภคไมC
ควรตระหนกจนเก6นไป นอกจากควรระม8ดระว8งในการดาวนfโหลดหรdอร8นโปรแกรมทRPไมCรYLจ8กลงบนระบบโทรศ8พทfเคลdPอนทRP พRดRเอ คอมพ6วเตอรfเดสกfทอป หรdอเซ6รfฟเวอรf ท8TงนRT สก8ลสfไมC
ใชCไวร8สต8วแรกทRPมXCงโจมตRระบบปฏ6บ8ต6การซ6มเบRยน เพราะเมdPอเดdอนม6ถXนายน ทRPผCานมา บร6ษ8ทผล6ตซอฟตfแวรfตLานไวร8สของร8สเซRย ไดLเคยตรวจพบไวร8สบนโทรศ8พทfเคลdPอนทRPชdPอ “คารf
เบอรf” (Cabir) ซOPงสามารถทIางานบนโทรศ8พทfเคลdPอนทRPทRPใชLซ6มเบRยนไดLทXกรXCน 
          ในดLานผYLผล6ตโทรศ8พทfเคลdPอนทRPเองน8Tน ไดLเร6Pมออกแบบโทรศ8พทfเคลdPอนทRPทRPต6ดต8TงซอฟตfแวรfตLานไวร8สแลLว เชCน คCายโนเกRย ทRPไดLเปlดต8วสมารfทโฟน 6670 ทRPต6ดต8Tงซอฟตfแวรf
ตLานไวร8สของเอฟ-ซRเคRยว (F-Secure) ขณะทRPอXปกรณfของเอ\นทRทR โดโคโม ซOPงเปFนผYLใหLบร6การโทรศ8พทfเคลdPอนทRPย8กษfใหญCของญRPปXeน จะต6ดต8TงโปรแกรมตLานไวร8ส ซOPงไดLร8บการพ8ฒนา
จากแมคอาฟQ อ6งคf ( McAfee Inc.) และในขณะเดRยวก8น บร6ษ8ทผYLผล6ตซอฟตfแวรfร8กษาความปลอดภ8ยรายใหญCอยCางไซมานเทค (Symantec Corp.)เองก\ไดLพ8ฒนาซอฟตfแวรfตLานไวร8ส
สIาหร8บสมารfทโฟนทRPใชLระบบปฏ6บ8ต6การปาลfม และพอตเก\ตพRซRทRPใชLระบบปฏ6บ8ต6การว6นโดวfส โมบายของไมโครซอฟตfเสร\จเรRยบรLอยแลLว
          การแพรCกระจายของโปรแกรมบนอXปกรณfเคลdPอนทRPนRT ไดLชRTใหLเห\นถOงการโจมตRของแฮกเกอรfทRPขยายต8วไปสYCแพลตฟอรfมของอXปกรณfเคลdPอนทRPแลLว ซOPงอาจนIาไปสYCการแพรCระบาด
ขนานใหญCไดLในอนาคต เพราะจIานวนผYLใชโทรศ8พทfเคลdPอนทRP มRมากกวCาผYLใชLคอมพ6วเตอรfมาก และในขณะทRPอXปกรณfพกพาเคลdPอนทRPเหลCานRTมRการพ8ฒนาใหLเก\บขLอมYลไดLจIานวนมากขOTน
พรLอมก8บมRลYกเลCนทRPท8นสม8ยมากมาย ไวร8สต8วใหมCๆ ทRPจะออกโจมตRระบบปฏ6บ8ต6การของอXปกรณfเหลCานRTก\จะไดLร8บการพ8ฒนาความสามารถต6ดตามไป เชCน สามารถต8TงโปรแกรมใหL
โทรศ8พทfเคลdPอนทRPปlดเครdPองเอง หรdอบ8นทOกบทสนทนาไดLอยCางอ8ตโนม8ต6 ส6PงเหลCานRTไดLสะทLอนใหLเห\นถOงความจIาเปFนและความสIาค8ญในการร8กษาความปลอดภ8ยของขLอมYลไรLสาย  ซOPงไมC
ใชCเพRยงหนLาทRPของ    ผYLผล6ตอXปกรณfหรdอซอฟตfแวรf แตCผYLใชLงานอยCางเราๆ ควรเปFนผYLระแวดระว8งดLวยต8วเองดLวยเปFนสIาค8ญ

ทRPมา: http://www.star-techcentral.com/tech/story.asp?file=/2004/11/25/ technology/9497371&sec=technology
http://www.usatoday.com/tech/techinvestor/industry/2004-10-18-

smartphone-software_x.htm

IT Digest เปFนวารสารอ6เล\กทรอน6กสf ทRPจ8ดทIาขOTนเผยแพรCโดยไมCค6ดคCาใชLจCาย หากทCานสนใจเปFนสมาช6ก หรdออCานบทความยLอนหล8ง โปรดต6ดตCอเราไดLทRPเว\บไซตf 
http://www.nectec.or.th/pld/rdsd/index.htm
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