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ซ�แมนต�กเว�บ (Semantic Web)

             เซอร- ท/ม เบอร-เนอรส--ล6 (Sir Tim Berners-Lee) ค9อ ผ;<ท6=ร/เร/=มค/ดค<น World Wide Web แบบไฮเปอร-ม6เด6ยเวFบ(Hypermedia Web) เม9=อชIวงปK 1989 ซN=งในขณะนSTนเขาเปVน
นSกว/จSยอย;Iท6= European Center for Nuclear Research (CERN) ปZจจ[บSนเขาด\ารงต\าแหนIงผ;<อ\านวยการของ World Wide Web Consortium (W3C) ซN=งตSTงอย;IในสถาบSนเทคโนโลย6
แมสซาช;เซส (Massachusetts Institute of Technology: MIT) สมาคม W3G น6T เก/ดจากการรวมตSวกSนระหวIางบร/ษSทและองค-กรตIางๆ กวIา 400 แหIงทS=วโลก โดยม6วSตถ[ประสงค-เพ9=อ
พSฒนามาตรฐานของระบบเวFบเพ9=อให<ระบบการพSฒนาเวFบด6ขNTน โดยม6การตSTงข<อก\าหนดและภาษาอ<างอ/งตIางๆ 
            งานว/จSยท6= เซอร- ท/ม เบอร-เนอรส--ล6 ก\าลSงว/จSยอย;Iในขณะน6T ค9อการพSฒนาเทคโนโลย6ส\าหรSบเวFบโดยเน<นทางด<านซ6แมนต/กเวFบ (Semantic Web) เพ9=อชIวยขยายข6ดความ
สามารถในการท\างานของไฮเปอร-ม6เด6ยเวFบท6=ม6ใช<กSนอยIางแพรIหลายในขณะน6T ซ6แมนต/กเวFบสามารถเช9=อมโยงเคร9อขIายของข<อม;ลท6=อย;Iบนหน<าจอของเวFบไซต-โดยชIวยให<คอมพ/วเตอร-
สามารถค<นหาข<อม;ลอยIางม6ประส/ทธ/ภาพมากขNTน และยSงสามารถสร<างความสSมพSนธ-ใหมIให<กSบข<อม;ลท6=มาจากแหลIงข<อม;ลท6=ตIางกSน ซN=งจะกIอให<เก/ดเปVนฐานข<อม;ลท6=ถ;กเช9=อมโยงกSนทS=ว
โลก 
            ซ6แมนต/กเวFบแตกตIางจากไฮเปอร-ม6เด6ยเวFบ (Hybermedia web) กลIาวค9อ ซ6แมนต/กเวFบม6ว/ธ6การท6=จะท\าให<คอมพ/วเตอร-สามารถเข<าถNงเวFบไซต-ท6=สSมพSนธ-กSนได<โดยอSตโนมSต/
และยSงสามารถดNงข<อม;ลท6=เก6=ยวข<องกSนออกมาจากฐานข<อม;ลแบบเสปรดช6ท (spreadsheet) หร9อไฟล-ร;ปภาพได<ด<วย ในขณะท6=ไฮเปอร-ม6เด6ยเวFบเพ6ยงแสดงข<อม;ลผIานทาง เวFบ
บราวเซอร- (web browser) เทIานSTน คอมพ/วเตอร-จะไมIสามารถร;<วIาข<อม;ลเหลIานSTนค9ออะไรและม6ความสSมพSนธ-กSนอยIางไร ผ;<ใช<จะต<องเปVนผ;<ตSดส/นใจเล9อกวIาจะเข<าไปท6=เวFบไซต-ใดจNงจะ
ได<ข<อม;ลท6=ต<องการโดยอาศSยการคล/oกไปตามล/งค- (link) ตIางๆ
            ในขณะน6TนSกว/จSยทางด<าน life sciences ได<ให<ความสนใจในซ6แมนต/กเวFบเปVนอยIางมาก เน9=องจากงานว/จSยทางด<านโรคมะเรFง โรคเอดส- หร9อการค<นพบยาตSวใหมI จะต<องใช<
ข<อม;ลจ\านวนมากจากสาขาตIางๆกSน ซ6แมนต/กเวFบจะชIวยท\าให<การใช<ข<อม;ลจากหลายสาขาว/ชาท6=คาบเก6=ยวกSนม6ประส/ทธ/ภาพมากย/=งขNTน ยกตSวอยIางเชIน เม9=อต<องการค<นหายาตSวใหมI ซ6
แมนต/กเวFบจะชIวยเช9=อมโยงข<อม;ล ทางด<านโรคต/ดตIอเข<ากSบปZจจSยภายนอกอ9=นๆ เชIน อากาศ การเด/นทาง และข<อม;ลประชากร เพ9=อส9บค<นวIาโรคชน/ดหนN=งม6การต/ดตIอกSนได<อยIางไร
และบ[คคลประเภทไหนท6=ม6โอกาสจะได<รSบการต/ดเช9Tอมากท6=ส[ด หลSงจากนSTนข<อม;ลเหลIาน6Tอาจจะน\าไปเช9=อมโยงกSบลSกษณะทางพSนธ[กรรม เพ9=อค<นหาวIาม6โปรต6นตSวไหนท6=เก6=ยวข<อง และ
โปรต6นตSวนSTนจะม6ผลกSบสารอะไรในเซลล-ของมน[ษย- ท<ายท6=ส[ดข<อม;ลเหลIาน6TกFจะถ;กน\าไปเช9=อมโยงกSบสารเคม6ท6=ม6โอกาสจะน\าไปใช<เปVนยารSกษาโรคนSTนๆ จะเหFนได<วIาซ6แมนต/กเวFบสามา
รถชIวยแก<ปZญหาเก6=ยวกSบการรวบรวมและว/เคราะห-ข<อม;ลจากแหลIงข<อม;ลท6=ตIางกSน
            จากท6=กลIาวมาข<างต<นน6TจะเหFนได<วIาซ6แมนต/กเวFบนSTนม6ประโยชน-มาก แตIการพSฒนาเทคโนโลย6น6TยSงคงม6ความ ท<าทายอ6กหลายประการ อาท/เชIน จะพSฒนาความรIวมม9อระหวIาง
ผ;<พSฒนาเวFบไซต-ในการเตร6ยมข<อม;ลให<เปVนไปตามมาตรฐานของซ6แมนต/กเวFบอยIางไร และจะจSดการกSบปZญหาเก6=ยวการละเม/ดทรSพย-ส/นทางปZญญาได<อยIางไร เม9=อข<อม;ลท[กอยIางถ;ก
เช9=อมโยงเข<าด<วยกSน
           เซอร- ท/ม เบอร-เนอรส--ล6 หวSงเปVนอยIางย/=งวIา เม9=อซ6แมนต/กเวFบถ;กน\ามาประกอบเข<ากSบข<อก\าหนดและว/ธ6การท6=พSฒนาโดย W3C และม6การใช<งานกSนอยIางแพรIหลายรวมไปถNง
ในอ[ปกรณ-ส9=อสารเคล9=อนท6= (mobile device) แล<ว จะท\าให<เก/ดเปVน “เวFบท6=ส9=อความหมายเด6ยวกSน ส\าหรSบข<อม;ลท[กประเภท เพ9=อการใช<งานของผ;<ใช<ทS=วไป” (A single Web of
meaning, about everything and for everyone)

ท6=มา: Sir Tim Berners-Lee: He created the web. Now he’s working on Internet 2.0, MIT Technology review (October 2004)
The Web’s Father Expects a Grandchild, Business Week (October 22, 2004)

Spinning the World’s Web, Business Week (November 8, 2004)

ผ�กขม (Spinach): แหล"งก$%เน�ดไฟฟ)%แห"งอน%คต

              ในอนาคตมน[ษย-จะไมIเพ6ยงได<รSบพลSงงานจากพ9ชด<วยการบร/โภคผSกหร9อพ9ชส6เข6ยวเพ6ยงอยIางเด6ยว แตIยSงสามารถน\าพ9ชส6เข6ยวมาสร<างพลSงงงานไฟฟyาได< โดยการน\าพ9ชไป
สSงเคราะห-เปVนพลSงงานและสIงตIอไปให<อ[ปกรณ-เคร9=องใช<ไฟฟyาตIางๆ โดยการผIานกระบวนการสSงเคราะห-แสงของของโปรต6นท6=อย;Iในพ9ช (Photosynthesis) 
             เม9=อไมIนานมาน6T นาโนเลFตเตอร- (Nanoletters) ซN=งเปVนวารสารของ American Chemical Society รายงานวIา นSกว/จSยจากสถาบSนเทคโนโลย6แมสซาช;เซส (Massachusetts
Institute of Technology: MIT) สามารถใช< "ผSกขม" เปVนตSวเปล6=ยนแสงอาท/ตย-ให<กลายเปVนพลSงงานไฟฟyาให<กSบเคร9=องคอมพ/วเตอร-แลFบทFอป และโทรศSพท-ม9อถ9อได<ส\าเรFจ นSกว/ทยา
ศาสตร-จากสถาบSนเทคโนโลย6แหIงแมสซาช;เซส (MIT) รIวมม9อกSบมหาว/ทยาลSยแหIงรSฐเทนเนสซ6 (The University of Tennessee) และหนIวยว/จSยของราชนาว6สหรSฐฯ (The U.S.
Naval Research Laboratory) สร<างตSวก\าเน/ดพลSงงานจากแสงอาท/ตย-ขNTนใหมIโดยใช<กระบวนการสSงเคราะห-แสงของโปรต6นท6=อย;Iในพ9ชส6เข6ยว
             ผ;<ชIวยศาสตราจารย-มาร-ค บาลโด อาจารย-ประจ\าภาคว/ชาว/ศวกรรมไฟฟyาและว/ทยาศาสตร-คอมพ/วเตอร-จาก MIT ซN=งเปVนหนN=งในท6มว/จSยข<างต<นเป~ดเผยวIา วSตถ[ประสงค-ของ
การท\าว/จSยครSTงน6Tเพ9=อต<องการให<ม6ตSวเล9อกโซลาร-เซลล-ท6=ม6ประส/ทธ/ภาพ นT\าหนSกเบา เคล9=อนย<ายสะดวก เหมาะแกIการพกพาและเปVนการน\าธรรมชาต/ใกล<ตSวเรามาใช<ให<เก/ดประโยชน-
เพ/=มขNTน สาเหต[ท6=เล9อก "ผSกขม" มาใช<ในการว/จSยครSTงน6TเพราะผSกขมม6ราคาถ;ก หาได<ในงIายร<านขายของทS=วไปและงIายท6=จะน\ามาแยกโปรต6นในระดSบเซลล-

ร;ปท6= 1 เซลล-พลSงงานผSกขม

ร;ปท6= 2 สIวนประกอบของเซลล-พลSงงานผSกขม

             กระบวนการสSงเคราะห-แสงของโปรต6นท6=อย;Iในพ9ชส6เข6ยวน6Tเร6ยกวIา โฟโตซ/สเตFมวSน (Photo System I : PSI) ซN=งม6แนวค/ดเด6ยวกSบ "การท6=พ9ชสามารถเปล6=ยนพลSงงานจากแสง
อาท/ตย-ไปเปVนพลSงงานท6=ท\าให<พ9ชเต/บโต" โดยหลSกการท\างานเร/=มจากการน\าผSกขมมาแยกเอาโครงสร<างโปรต6นขนาดเลFกประมาณ 10 ถNง 12 นาโนเมตรท6=อย;Iในพ9ชมาปะกบอ[ปกรณ-
ก\าเน/ดพลSงงาน ซN=งม6ลSกษณะเหม9อน "แซนด-ว/ช" (ด;ร;ปท6= 2 ประกอบ) โดยชSTนบนส[ดเปVนแก<วใส ชSTนตIอมาฉาบด<วยตSวน\าไฟฟyาและชSTนบางๆ ของทองค\าและวSตถ[โปรIงแสงเพ9=อน\าไปส;I
การท\าปฏ/ก/ร/ยาเคม6 สIวนชSTนตรงกลางจะเปVนสารโปรต6นเปVปไตด- (Peptides) ในผSกขม และชSTนถSดมาเปVนอ/นทร6ย-วSตถ[กN=งตSวน\าส\าหรSบชIวยไมIให<เก/ดการลSดวงจรและปyองกSนโปรต6นผสม
กSนกSบสIวนฐานของอ[ปกรณ- นอกจากนSTน ในการย9ดอาย[การใช<งานของโปรต6นเปVบไตด-ท6=สSงเคราะห-มาจากผSกขมในชSTนตรงกลางให<ยาวขNTน นSกว/จSยยSงได<ผสมโปรต6นท6=เปVนตSวท\าความ
สะอาดเปVปไตด-ไว<อ6กด<วย ซN=งการผสมโปรต6นท\าความสะอาดน6Tเพ/=มเข<าไปจะชIวยท\าให<เซลล-ผSกขมน6Tม6อาย[ยาวถNง 3 สSปดาห- 
             เม9=อน\าอ[ปกรณ-ช/Tนน6TไปรSบแสงอาท/ตย-หร9อแสงเลเซอร- โปรต6นในเซลล-จะสร<างอ/เลFกตรอนท6=ผIานแผIนก\าเน/ดไฟฟyาและสร<างกระแสไฟอIอนๆ ขNTนมา อ[ปกรณ-ท6=ผล/ตขNTนมาน6Tหาก
ใช<เพ6ยงช/Tนเด6ยวกFจะผล/ตพลSงงานได<ไมIมากนSก (ให<พลSงงานประมาณ 12% ของแสงอาท/ตย- ในขณะท6=โซลาร-เซลล-ให<พลSงงานประมาณ 20-30%) แตIถ<าใช<เปVนพSนล<านอSนมาตIอเข<า
ด<วยกSนกFจะสามารถสร<างพลSงงานให<แกIอ[ปกรณ-อ/เลFกทรอน/กส-หร9อเคร9=องใช<ไฟฟyาตIางๆ ได<อยIางเพ6ยงพอ อ[ปกรณ-น6TยSงสามารถน\ามาใช<ในการแก<ข<อจ\ากSดเร9=องของขนาดวงจรไฟฟyา
เน9=องจากสามารถพSฒนาให<ม6ขนาดเลFกมากๆ เชIน หนาไมIเก/นขนาดเส<นผมของคนได< นอกจากนSTน เทคโนโลย6น6TยSงสามารถน\าไปพSฒนาเปVนพลSงงานส\ารองส\าหรSบอ[ปกรณ-
อ/เลFกทรอน/กส-หร9อเคร9=องใช<ไฟฟyาแบบพกพาได<อ6กด<วย

ท6=มา: http://web.mit.edu/newsoffice/2004/spinach-0915.html
http://www.physorg.com/news1181.html

http://www.boston.com/business/technology/articles/2004/09/18/were_talking   real green energy/  
www.manager.co.th/Sience/ViewNews.aspx?NewsID=9470000058797
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            เทคโนโลย6สารสนเทศ (IT) สมSยใหมIไมIเพ6ยงถ;กน\ามาใช<เพ9=อเพ/=มความสะดวกสบายให<กSบมน[ษย-เทIานSTน ในอ6กด<านหนN=งมSนถ;กน\ามาใช<เปVนเคร9=องม9อส\าหรSบการท\าสงคราม
ด<วยเชIนกSน สงครามในอ/รSกเปVนตSวอยIางท6=เหFนได<ชSดเจน ขณะน6Tการปฏ/ร;ปกองก\าลSงทหารตามแผนของแพนทากอนในสหรSฐอเมร/กาก\าลSงถ;กด\าเน/นการโดยม6วSตถ[ประสงค-เพ9=อเพ/=ม
ประส/ทธ/ภาพให<กSบเคร9=องบ/นรบและยานรบภาคพ9Tนด/นโดยน\าเทคโนโลย6หลายอยIางมาใช< อาท/ เทคโนโลย6เซFนเซอร- เทคโนโลย6ด<านภาพภIาย เทคโนโลย6ในการต/ดตIอและเคร9อขIาย
โดยม[Iงท6=จะเพ/=มความแข<มแขFงของเคร9อขIายทางการทหาร เทคโนโลย6เหลIาน6Tถ;กคาดวIาจะชIวยลดความไมIเทIาเท6ยมกSนในการเผช/ญหน<าทางการทหารโดยเฉพาะการรบของทหาร
อเมร/กSนในทะเลทรายอ/รSก ซN=งแตกตIางจากการรบแบบเผช/ญหน<าทS=วไป เน9=องจากทหารอเมร/กSนไมIสามารถมองเหFนเปyาโจมต6ได<ชSดเจน
            การปรSบปร[งทางเทคโนโลย6ในครSTงน6TไมIใชIเร9=องงIาย และใช<งบประมาณจ\านวนมาก ม6การประมาณวIาการปรSบปร[งเทคโนโลย6น6Tใช<งบประมาณถNงแสนล<านเหร6ยญสหรSฐ เน9=องจาก
ต<องพSฒนาโค�ดคอมพ/วเตอร-ถNง 31 ล<านแถวเพ9=อประมวลผลส/=งท6=เร6ยกวIาระบบการตIอส;<อนาคต (Future Combat System) โดยซอฟต-แวร-จะท\าการประมวลผลข<อม;ลท6=รSบจากเซFนเซอร-
หลSงจากนSTนกFจะท\าการระบ[วIาศSตร;อย;Iท6=ไหนและก\าหนดเปyาหมาย หลSงจากนSTนกFม6การเต9อนภSยและให<ข<อม;ลอ9=นๆ ท6=เก6=ยวข<องเพ9=อเปVนแนวทางในการตSดส/นใจเข<าโจมต6 นอกจากนSTนยSงม6
การพSฒนาอ[ปกรณ-ส9=อสารแบบไร<สายให<ม6การควบค[มด<วยระบบซอฟต-แวร-และต/ดตIอผIานระบบดาวเท6ยมมากขNTน ซN=งสIงผลให<การต/ดตIอกSนม6ความใกล<ช/ดกSนมากขNTน
            ขณะน6Tม6บร/ษSท 23 แหIงท6=เข<ารIวมพSฒนาระบบทางการทหารน6T โดยแตIละบร/ษSทกFแยกกSนพSฒนาในแตIละสIวน และม6บร/ษSท Bowing แหIงนครช/คาโก รSฐอ/ลล/นอยส- และบร/ษSท
Science Application International แหIงนครซานด/เอโก รSฐแคล/ฟอร-เน6ย รSบหน<าท6=ในการพSฒนาระบบท6=จะรวบรวมระบบของบร/ษSทตIางๆ (System of Systems) เข<าด<วยกSนอ6กท6หนN=ง
ทSTงน6TระบบทSTงหมดจะแล<วเสรFจในปK ค.ศ. 2014
            อยIางไรกFด6ได<ม6ผ;<ให<ข<อค/ดเหFนวIา การพSฒนาระบบทางการทหารด<วยการน\าเทคโนโลย6สารสนเทศและเคร9อขIายมาใช<อาจม6ข<อบกพรIอง หากวIาสมการในการค\านวณเก/ดการ
ผ/ดพลาดขNTนมา ความผ/ดพลาดทางการค\านวณจะท\าให<ความสามารถทางการรบลดลงทSนท6และจะกIอให<เก/ดความสSบสนมากขNTน นอกจากนSTนเม9=ออย;Iในสนามรบ การตSดส/นใจจร/งๆ ไมI
สามารถพN=งเทคโนโลย6ได< เพราะกองก\าลSงทหารต<องตSดส/นใจทSนท6โดยเฉพาะเม9=อไมIได<อย;Iในสถานการณ-ท6=จ\าลองขNTน ดSงนSTนเทคโนโลย6จNงเปVนเพ6ยงเคร9=องม9อเบ9Tองต<นส\าหรSบการวาง
แผนและก\าหนดเปyาหมายการรบเทIานSTน

ท6=มา: www.technologyreview.com/articles/04/11/talbot1104.asp?p=0
 

IT Digest เปVนวารสารอ/เลFกทรอน/กส- ท6=จSดท\าขNTนเผยแพรIโดยไมIค/ดคIาใช<จIาย หากทIานสนใจเปVนสมาช/ก หร9ออIานบทความย<อนหลSง โปรดต/ดตIอเราได<ท6=เวFบไซต-
http://www.nectec.or.th/pld/rdsd/index.htm 
ท6=ปรNกษา: ทว6ศSกด/� กออนSนตก;ล และ ชฎามาศ ธ[วะเศรษฐก[ล บรรณาธ/การบร/หาร: กSลยา อ[ดมว/ท/ต
กองบรรณาธ/การ: ถว/ดา ม/ตรพSนธ-, รSชราพร น6รนาทรSงสรรค-, จ/ราภรณ- แจIมชSดใจ, พรรณ6 พน/ตประชา, อภ/ญญา กมลส[ข, อล/สา คงทน และ จ/นตนา พSฒนาธรชSย 
สงวนล/ขส/ทธ/� (c) 2547 โดยเนคเทค
 


