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ว�ธ�ป�องก�นก�รละเม�ดล�ขส�ทธ��ภ�พยนตร! (3131) 

ณ ขณะน�อ�ตสาหกรรมภาพยนตร�ก�าล�งประสบป!ญหา
อย#างหน�ก เน%&องจากการขายแผ#นภาพยนตร�ละเม*ดล*ขส*ทธ*. 
ซ0&งท�าให2บร*ษ�ทผล*ตภาพยนตร�ต2องขาดท�นเป4นจ�านวนพ�นๆ
ล2านเหร�ยญดอลลาร�สหร�ฐต#อป8 ด�งน�นบร*ษ�ทผล*ตภาพยนตร�
และเจ2าของโรงถ#ายภาพยนตร�ต#างๆ จ0งม�ความพยายามท�&
จะหาว*ธ�ช#วยปกป=องทร�พย�ส*นทางป!ญญาท�&พวกเขาเป4นเจ2า
ของ

บร*ษ�ทธอมส�น ซ0&งเป4นบร*ษ�ทท�&ให2ความช#วยเหล%อทาง
ด2านเทคโนโลย�แก#อ�ตสาหกรรมบ�นเท*งและส%&อมวลชน ได2
ค*ดค2นว*ธ�หน0&งท�&ช#วยป=องก�นการแอบถ#ายภาพยนตร�ด2วยกล2อง
ถ#ายว*ด�โอท�&ซ#อนเอาไว2ในโรงภาพยนตร� บร*ษ�ทธอมส�นจะใช2
ว*ธ�แทรกภาพน*&ง (frame) ท�&ม�ข2อความ หร%อ แสงกระพร*บ 
ไว2ในภาพยนตร�ระหว#างข�นตอนประมวลผลด*จ*ท�ล (digital 
processing) ก#อนท�&ภาพยนตร�น�นๆ จะถNกส#งไปย�งโรง
ภาพยนตร� ว*ธ�การด�งกล#าวจะท�าความเส�ยหายให2ก�บ
ภาพยนตร�ท�&ถNกถ#ายโดยกล2องว*ด�โอ แต#จะไม#ท�าให2ภาพท�&
ปรากฏในโรงภาพยนตร�ได2ร�บความเส�ยหาย 

 

เทคน*คด�งกล#าว ใช2หล�กการท�&ว#าสมองของมน�ษย�และ
กล2องถ#ายว*ด�โอท�าการร�บภาพไม#เหม%อนก�น น�&นค%อ เม%&อเรา
แทรกภาพน*&งท�&ม�ข2อความ เช#น “แผ#นผ*ดกฎหมาย” (ด�งต�ว
อย#างในรNป) เข2าไปในฟTล�มภาพยนตร� ข2อความน�จะกระพร*บ
ข0นมาด2วยความถ�&ท�&เรUวกว#าสมองของมน�ษย�จะส�&งการได2 แต#

กล2องถ#ายว*ด�โอสามารถจ�บความถ�&น�นได2 กล#าวค%อ โดยปกต*
แล2วภาพยนตร�เก*ดจากการฉายภาพน*&งหลาย ๆ ภาพ 
อย#างต#อเน%&อง ด2วยความถ�& 48 ภาพต#อหน0&งว*นาท� และถ2า
เป4นเคร%&องฉายแบบด*จ*ท�ลสม�ยใหม#จะสามารถฉายภาพน*&ง
ด2วยความถ�&ท�&เรUวกว#าน�น กระบวนการมองเหUนของมน�ษย�จะ
สามารถร�บภาพได2ท�&ความถ�&สNงส�ดท�& 45 ภาพต#อหน0&งว*นาท� 
ด�งน�นถ2าม�ภาพเคล%&อนไหวท�&ม�ความถ�&สNงกว#าท�&สมองมน�ษย�
สามารถร�บได2 มน�ษย�จะไม#สามารถแยกแยะภาพท�&เคล%&อน
ไหวน�นออกมาได2 แต#ในทางตรงก�นข2าม กล2องว*ด�โอจะ
สามารถบ�นท0กภาพท�&ม�ความถ�&มากกว#าระบบร�บภาพของ
มน�ษย� ด�งน�นกล2องว*ด�โอจะสามารถบ�นท0กภาพท�&ตามน�ษย�
ไม#สามารถมองเหUนได2 และจะฉายภาพน�นออกไปย�งจอภาพ

นอกเหน%อจากเทคน*คการแทรกภาพน*&งแล2ว บร*ษ�ท
ธอมส�นกUย�งให2ความสนใจก�บว*ธ�การป=องก�นว*ธ�อ%&น เช#น การ
ฉายแสงอ�ลตราไวโอเลต หร%อ แสงอ*นฟราเรด ไปย�งจอ
ภาพยนตร� เพ%&อท�&จะท�าให2ภาพท�&ถNกบ�นท0กโดยกล2องถ#าย
ว*ด�โอถNกลบออกไป แต#ว*ธ�การป=องก�นล�กษณะน� กUสามารถ
แก2ไขได2โดยการใส#แผ#นกรองแสง (filter) ไว2ท�&หน2าเลนส�
กล2องว*ด�โอ ด�งน�นบร*ษ�ทจ0งม�ความพยายามท�&จะออกแบบ
ระบบโดยการเอาแสงท�&ม�ความยาวคล%&น (wavelength) 
ต#างๆ ก�นรวมเข2าไว2ด2วยก�น เพ%&อท�&การหาแผ#นกรองแสงท�&
เหมาะสมจะท�าได2ยากข0น

จะเหUนได2ว#าว*ธ�การท�&กล#าวมาข2างต2นเป4นเพ�ยงว*ธ�ท�&ช#วย
ป=องก�นการแอบถ#ายภาพยนตร�ด2วยกล2องถ#ายว*ด�โอท�&ซ#อน 
เอาไว2ในโรงภาพยนตร�เท#าน�น แต#การละเม*ดล*ขส*ทธ*.
ภาพยนตร�ย�งท�าได2อ�กหลายว*ธ� เช#น การค�ดลอก (copy) 
แผ#นหน�งต2นฉบ�บออกขายโดยไม#ได2ร�บอน�ญาตจากเจ2าของ
ล*ขส*ทธ*. ซ0&งถ%อได2ว#าเป4นป!ญหาใหญ#ท�&ส�ด ซ0&งกUย�งไม#ม�ใคร
สามารถแก2ไขให2หมดส*นไปได2

เมล!ขยะม�จ�กไหน? (3132) 

ป!จจ�บ�นม�การใช2อ*นเทอร�เนUตเพ%&อเป4นส%&อโฆษณาส*นค2า
ต#างๆ เพ*&มมากข0น ซ0&งในแต#ละว�นจะม�อ�เมล�โฆษณา
หร%อสแปมเมล� (spam) ถNกส#งมาจากท�&ต#างๆ จากท�&วโลก
มากมาย ท�าให2เซ*ร�ฟเวอร�เก*ดความเส�ยหายและผN2ใช2งาน
อ*นเทอร�เนUตถNกก#อกวน จะเหUนได2ว#าม�เพ�ยงร2อยละ 1 ของท�&
อยN#ทางอ*นเทอร�เนUตท�&สามารถเช%&อถ%อได2ว#ามาจากแหล#งท�&
ปลอดภ�ย และมากกว#าร2อยละ 95 ของอ�เมล�ท�งหมดเป4น
อ�เมล�ขยะหร%อไวร�สต#างๆ โดยอ�เมล�ส#วนมากน�นม�เป=าหมาย
เพ%&อก#อกวนคอมพ*วเตอร�ระด�บการใช2งานในบ2าน และจาก
การว*เคราะห�เน%อหาของอ�เมล�หลายล2านฉบ�บพบว#า ม�อ�เมล�
ท�&ม�เน%อหาถNกต2องและม�สาระน2อยกว#าร2อยละ 4 จากจ�านวน
อ�เมล�ท�งหมด 

บร*ษ�ทร�กษาความปลอดภ�ยทางด2านอ�เมล�ช%&อ Return 
Path กล#าวว#า ร2อยละ 99 ของคอมพ*วเตอร�ท�&บร*ษ�ทตรวจสอบ
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จะเตUมไปด2วยอ�เมล�ขยะจากผN2ก#อกวนหร%อจากน�กเข�ยนไวร�ส
ต#างๆ โดยค�านวณจาก “คะแนนความน#าเช%&อถ%อ” จากท�&อยN#
ทางอ*นเทอร�เนUต (net addresses) จ�านวน 20 ล2านท�&อยN# 
ซ0&งคะแนนเหล#าน�นได2มาจากการว*เคราะห�ปร*มาณอ�เมล�ท�& 
ส#งผ#านท�&อยN#ทางอ*นเทอร�เนUตเหล#าน�น ปร*มาณการร2องเร�ยน 
(complaints) เก�&ยวก�บท�&อยN#เหล#าน�น และการท�&เจ2าของ
อ�เมล�เหล#าน�นม�การตอบสนองต#อค�าร2องเร�ยนน�นๆ หร%อไม# 

Matt Peachey ผN2จ�ดการส#วนภNม*ภาคของ IronPort 
ซ0&งเป4นบร*ษ�ทท�&ตรวจสอบอ�เมล�มากกว#าร2อยละ 25 หร%อหน0&ง
ในส�&ของอ�เมล�ท�&ส#งในอ*นเทอร�เนUตท�งหมด กล#าวว#า อ�เมล�
จ�านวนมากกว#าร2อยละ 80 มาจากเคร%&องคอมพ*วเตอร�ท�&ไม#น#า
เช%&อถ%อ และส#วนว*จ�ยของ IronPort ย�งเปTดเผยอ�กว#า 
ปร*มาณอ�เมล�ท�&ส#งไปย�งบร*ษ�ทใหญ#ๆ  น�น น�บว�นจะย*&งม�อ�เมล�
ขยะมากข0น และไม#ควรค#าแก#การเปTดอ#าน

และจากสถ*ต*ของลNกค2าคนหน0&งต�งแต#ว�นท�& 20 ม*ถ�นายน 
ถ0ง 20 กรกฎาคม 2549 ม�อ�เมล�ท�&น#าเช%&อถ%อได2เพ�ยงร2อยละ 4 
เท#าน�น ท�&เหล%อร2อยละ 70 เป4นเมล�ขยะ (spam) ร2อยละ 11 
เป4นเมล�ท�&ต�กล�บหร%อข2อความ error ต#างๆ และท�&เหล%ออ�ก
ร2อยละ 9 เป4นไวร�ส

บร*ษ�ท Sophos ซ0&งเป4นบร*ษ�ทพ�ฒนาโปรแกรมป=องก�น
ไวร�ส ได2เปTดเผยรายช%&อประเทศซ0&งเป4นต2นก�าเน*ดของอ�เมล�
ขยะต#างๆ ในอ*นเทอร�เนUต พบว#า ร2อยละ 23.2 ของอ�เมล�
ขยะท�งหมดม�ต2นก�าเน*ดมาจากสหร�ฐอเมร*กา ท�งน�อาจจะ
เป4นผลมาจากอ*นเทอร�เนUตบอร�ดแบนด�ได2ร�บความน*ยมอย#าง
มากในสหร�ฐฯ และท�าให2หลายๆ คนเปTดเคร%&องคอมพ*วเตอร�
ท�&ขาดการป=องก�นท*งไว2ตลอดเวลา

Graham Cluley  ท�&ปร0กษาอาว�โสแห#ง Sophos กล#าวว#า 
ในสองไตรมาสท�&ผ#านมา ปร*มาณของ spam ท�&ถNกส#งมา
จากสหร�ฐฯ ได2ลดลงและคงท�& โดยสถ*ต*จะไม#ลดลงไป
มากกว#าน�  หากผN2ใช2คอมพ*วเตอร�ไม#เร*&มป=องก�นเคร%&องของ
ตนเองให2มากข0น

อ�นด�บสองของแหล#งก�าเน*ด spam มาจากประเทศจ�น 
ถ0งแม2ว#าประเทศจ�นจะม�อ�ตราการใช2อ*นเทอร�เนUตต&�ามากเม%&อ
เท�ยบก�บจ�านวนประชากรท�งหมด กล#าวค%อประชากรมากกว#า 
123 ล2านคน ในประเทศจ�นใช2อ*นเทอร�เนUตเป4นประจ�า และ
เก*นกว#าคร0&งของประชากรเนUตด�งกล#าวใช2ระบบบอร�ดแบนด� 
ส#วนอ�นด�บรองลงมาค%อ ประเทศเกาหล�ใต2 (ร2อยละ 7.5) 
ฝร�&งเศส (ร2อยละ 5.2) และสเปน (ร2อยละ 4.8) ตามล�าด�บ 
ส#วนอ�งกฤษน�นอยN#ในอ�นด�บส*บ ค%อร2อยละ 1.8 

iPod ต�ดรถยนต! (3133) 

เพ%&อเป4นการขยายตลาดเคร%&องเล#น MP3 ท�&ต�วเองเป4น
เจ2าใหญ#ท�&ส�ดของตลาดในขณะน� บร*ษ�ท Apple Computer 
ได2ตกลงร#วมม%อก�บบร*ษ�ทรถยนต�ย�กษ�ใหญ#สามบร*ษ�ท ค%อ 
บร*ษ�ท General Motor (GM) บร*ษ�ท Ford Motor และ 
บร*ษ�ท Mazda Motor เพ%&อท�&จะเอา iPOD รวมเข2าไว2ก�บ
ระบบเคร%&องเส�ยงของรถยนต�ของบร*ษ�ทเหล#าน�

บร*ษ�ท GM และ Ford เป4นบร*ษ�ทผล*ตรถยนต�ใหญ#
เป4นอ�นด�บท�&หน0&งและสองของประเทศสหร�ฐอเมร*กา และ
การร#วมม%อก�นในคร�งน�จะส#งผลให2ระบบเคร%&องเส�ยงใหม#น�
ถNกน�าไปต*ดต�งประมาณร2อยละ 70  ของรถร�#นใหม#ท�&จะ
ออกขายในประเทศสหร�ฐอเมร*กาในป8 2007 บร*ษ�ท Apple 
กล#าวว#า บร*ษ�ท GM และ Mazda จะต*ดต�งเคร%&องเส�ยงพร2อม 
iPod ก�บรถใหม#ท�กร�#น และบร*ษ�ท Ford จะต*ดต�งในรถ Ford 
และ Lincoln Mercury ร�#นใหม#เก%อบท�กร�#น

บร*ษ�ทผN2ผล*ตรถยนต�กล#าวว#า การท�&พวกเขาต�ดส*นใจร#วม
ม%อก�บบร*ษ�ท Apple เน%&องจากพวกเขาตระหน�กถ0งยอดขาย
ของ iPod และเคร%&องเล#น MP3 ร�#นอ%&นๆ ท�&คาดว#าจะเพ*&มข0น
มากกว#าสองเท#า จาก 57.7 ล2านเคร%&องในป8 2005 เป4น 132 
ล2านเคร%&องในป8 2009 iPod ม�ส#วนแบ#งในตลาดเคร%&องเล#น 
MP3 ในประเทศสหร�ฐอเมร*กา ถ0ง 75 เปอร�เซUนต� และน�บ
ต�งแต#ป8 2001 ซ0&งเป4นป8แรกท�& iPod ได2ออกวางตลาด บร*ษ�ท 
Apple ได2ขาย iPod ไปแล2วมากกว#า 58 ล2านเคร%&อง

ผN2อ�านวยการฝzายพ�ฒนาผล*ตภ�ณฑ�และธ�รก*จส�าหร�บกล�#ม
อ*เลUกทรอน*กส� ของ Ford กล#าวว#า การร#วมม%อก�บบร*ษ�ท 
Apple ในคร�งน�ถ%อเป4นความพยายามท�&จะช#วยให2ผN2ข�บรถยนต�
สามารถใช2อ�ปกรณ�ต#างๆ ไม#ว#าจะเป4น โทรศ�พท�ม%อถ%อ ระบบ
น�าทางต*ดรถยนต� (navigator systems) ตลอดจนถ0งเคร%&อง
เล#นเพลงต#างๆ ได2อย#างปลอดภ�ยในระหว#างท�&พวกเขาข�บ
รถอยN#

ระบบเคร%&องเส�ยงด�งกล#าวท�&เร�ยกว#า “TripTunes 
Advanced” น� ประกอบด2วยสายเคเบ*ลท�&เช%&อมต#อระหว#าง 
iPod และระบบเคร%&องเส�ยงในรถยนต�ท�&ต*ดต�งมาจากโรงงาน 
ผN2ข�บรถยนต�สามารถควบค�มการท�างานของ iPod ไม#ว#าจะ
เป4นการเล%อกเล#นเพลงตามช%&อศ*ลปTน ตามช%&อเพลง หร%อการ
เล#นเพลงแบบส�#ม (song shuffles) ผ#านทางแผงควบค�ม
เคร%&องเส�ยงรถยนต�หร%อบนพวงมาล�ย แทนท�&จะต2องควบค�ม
จากต�วเคร%&อง iPod โดยตรง สายเคเบ*ลด�งกล#าวจะเกUบไว2ใน
ช#องเกUบของด2านหน2า (glovebox) และนอกจากจะใช2เป4น
สายต#อระหว#าง iPod และเคร%&องเส�ยงแล2ว สายเคเบ*ลน�ย�ง
สามารถใช2ส�าหร�บชาร�จถ#านให2 iPOD ได2อ�กด2วย
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ภาพ : ระบบ TripTunes Advanced
ท�&มา : www.apple.com

ภาพ : คอมพ*วเตอร�ตามบ2านจะม�ไวร�สท�&ส#งมาจากอ�เมล�หร%อจาก
หนอนอ*นเทอร�เนUตต#าง  ๆท�&ม�ระบบร�กษาความปลอดภ�ยไม#เพ�ยงพอ

ท�&มา : http://news.bbc.co.uk/

file:///../NECTEC/Documents and Settings/Chadamas/Local Settings/p://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/4714135.stm
http://www.apple.com/
http://news.bbc.co.uk/
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นอกจากน� Ford ย�งม�แผนท�&จะเพ*&มสายต#ออเนกประสงค� 
เพ%&อให2ผN2ข�บรถยนต�สามารถควบค�มการท�างานของอ�ปกรณ�
ต#างๆ ไม#ว#าจะเป4น iPod, เคร%&องเล#น MP3 ร�#นอ%&นๆ, เคร%&อง
เล#นแผ#น CD, โทรศ�พท�ม%อถ%อ, และเคร%&องเล#นเกมส�แบบ
พกพาต#างๆ ผ#านแผงควบค�มบนระบบเคร%&องเส�ยงของรถยนต�

ราคาค#าต*ดต�งระบบ TripTunes Advanced น�จะอยN#ท�&
ประมาณ 200 เหร�ยญดอลลาร�สหร�ฐ

ท�&มา: 
3131:http://www.technologyreview.com/read_article.aspx?id=17105&ch=biztech   ส%บค2นข2อมNลเม%&อ 5/7/2006
3132:http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/5219554.stm   ส%บค2นข2อมNลเม%&อ 28/6/2006
3133:http://edition.cnn.com/2006/TECH/ptech/08/03/ipods.cars.ap/index.html  ส%บค2นข2อมNลเม%&อ 3/8/2006
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IT Digest เป4นวารสารอ*เลUกทรอน*กส� ท�&จ�ดท�าข0นเผยแพร#โดยไม#ค*ดค#าใช2จ#าย หากท#านสนใจเป4นสมาช*ก หร%ออ#านบทความ
ย2อนหล�ง โปรดต*ดต#อเราได2ท�&เวUบไซต� http://www.nectec.or.th/pub/it-digest/ หร%อทางไปรษณ�ย�อ*เลUกทรอน*กส� 
digest@nectec.or.th
ท�&ปร0กษา: ทว�ศ�กด*. กออน�นตกNล และ ชฎามาศ ธ�วะเศรษฐก�ล บรรณาธ*การบร*หาร: ก�ลยา อ�ดมว*ท*ต
กองบรรณาธ*การ: จ*ราภรณ� แจ#มช�ดใจ, ถว*ดา ม*ตรพ�นธ�, พรรณ� พน*ตประชา, อภ*ญญา กมลส�ข, อล*สา คงทน, ร�ชน� ส�นทร�
ร�ตน�  และจ*นตนา พ�ฒนาธรช�ย
สงวนล*ขส*ทธ*. (c) 2549 โดยศNนย�เทคโนโลย�อ*เลUกทรอน*กส�และคอมพ*วเตอร�แห#งชาต* สวทช. การน�าไปต�พ*มพ�หร%อเผย
แพร#ในส%&ออ%&นจะท�าได2ต#อเม%&อได2ร�บอน�ญาตเป4นลายล�กษณ�อ�กษรจากเจ2าของล*ขส*ทธ*.เท#าน�น
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