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ถ�งม�ออ�เล�กทรอน�กส� “Raytheon” ช'วยจ�ดก�รข,อม-ล
ขน�ดใหญ' (3141) 

 

แรงบ�นดาลใจในการพ�ฒนาอ�ปกรณ�เช��อมต!อก�บ
คอมพ#วเตอร�มาจากภาพยนตร� “Minority Report หน!วย
สก�ดอาชญากรรมล!าอนาคต” ซ8�งแสดงโดย Tom Cruise 
คาดว!า อ?กไม!นานน!าจะไดBร�บการพ�ฒนาเขBามาใชBในวงการ
ทหารเพ��อจ�ดการก�บขBอมEลจร#งๆ ในภาพยนตร�เราจะเหGน 
Cruise สวมถ�งม�ออ#เลGกทรอน#กส�แลBวเร?ยกขBอมEลท?�เก?�ยวขBอง
ต!างๆ ท�Iงภาพเคล��อนไหว เส?ยง ต�วอ�กษร ข8Iนมาแสดงกลาง
อากาศ  Cruise ดLาเน#นการจ�ดการขBอมEลเหล!าน�IนดBวยการ
เคล��อนไหวม�อท?�สวมถ�งม�อ  คBนหาเบาะแสหร�อเง��อนงLา 
ประมวลผลและนLาขBอมEลท?�ไดBมาว#เคราะห�อาชญากรรมท?�เก#ด
ในอนาคต เพ��อจ�บต�วอาชญากรท?�กระทLาความผ#ดมาลงโทษ
ไดBอย!างท�นท!วงท? ภาพยนตร�น?IสรBางข8Iนจากเร��องส�Iนของ 
Philip K.Dick  ซ8�งเปVนระบบคาดการณ�ของการเก#ดอาชญา
กรรมในอนาคต โดยระบบด�งกล!าวจะใชBคอมพ#วเตอร�และ
มน�ษย�ท?�ม?ความสามารถพ#เศษในการร�บรEBเหต�การณ�ใน
อนาคต/มองเหGนเหต�การณ�ในอนาคต แลBวขBอมEลท?�ไดBจาก
คLาทLานายของมน�ษย�ขBางตBนถEกนLามาประมวลผลดBวย

คอมพ#วเตอร�แลBวคาดการณ�/พยากรณ�ถ8งการเก#ดอาชญา
กรรมก!อนท?�เหต�การณ�น�Iนๆ จะเก#ดข8Iน 

 Raytheon ซ8�งเปVนบร#ษ�ทท?�พ�ฒนาและผล#ตอ�ปกรณ�
สLาหร�บเช��อมต!อก�บคอมพ#วเตอร�ท?�ต�IงอยE!ท?�มลร�ฐ 
Massachusetts ประเทศสหร�ฐอเมร#กา ซ8�งก!อนหนBาน?IไดB
เคยพ�ฒนาม?ดอเนกประสงค�ไฮเทค “Swiss Army Knife” 
ออกมาวางจLาหน!ายจนไดBร�บความน#ยมมาแลBวและป̀จจ�บ�นไดB
ดLาเน#นการพ�ฒนาถ�งม�อสLาหร�บเช��อมต!อระหว!างมน�ษย�ก�บ
คอมพ#วเตอร�ในร�!นท?�ใชBงานจร#งโดยใหB John Underkoffler 
ซ8�งเปVนน�กว#จ�ยอยE!ท?� Massachusetts Institute of 
Technology: MIT และเปVนเจBาของความค#ด รวมท�IงใหBคLา
แนะนLาเก?�ยวก�บถ�งม�อ/อ�ปกรณ�เช��อมต!อด�งกล!าวท?�ใชBใน
ภาพยนตร� Minority Report เปVนผEBพ�ฒนาถ�งม�อใหBก�บ
บร#ษ�ทฯ  เม��อก!อน Underkoffler ไดBพ�ฒนาว#ธ?การในการ
แสดงและการควบค�มขBอมEลโดยแสดงขBอมEลลงบนโตiะหร�อ
ผน�งธรรมดาหร�อเปVนท?�รEBจ�กในนาม The Luminus Room 
แนวค#ดน?Iเพ��อตBองการใหBกราฟฟlกออกมาจากมอน#เตอร�เพ��อ
ใหBไปสE!โลกท?�แทBจร#ง  Underkoffler กล!าวเพ#�มเต#มว!า ระบบ
ใหม!น?Iจะช!วยใหBผEBเช?�ยวชาญทางดBานการทหารสามารถ
จ�ดการก�บขBอมEลขนาดใหญ!ไดBอย!างรวดเรGวและม?
ประส#ทธ#ภาพ แปmนพ#มพ�และเมาส�จะไม!สามารถจLาก�ดการใชB
งานของมน�ษย�เราไดBอ?กต!อไป

 

Raytheon ใชBถ�งม�อท?�ภายในฝ̀งต�วเซGนเซอร�ไวBตามจ�ด
สLาค�ญต!างๆ เปVนอ�ปกรณ�เช��อมต!อระหว!างมน�ษย�ก�บ
คอมพ#วเตอร�ในการจ�ดการก�บขBอมEลขนาดใหญ!และใชBกลBอง
บ�นท8กภาพและเกGบขBอมEลภาพล�กษณะท!าทางการเคล��อน
ไหวของม�อในรEปแบบต!างๆ ไวB ด�งน�Iน เม��อม?การเคล��อนไหว
ม�อและน#Iวม�อ ต�วเซGนเซอร�ในถ�งม�อจะส!งขBอมEลล�กษณะของ
ม�อ/รEปแบบของม�อและน#Iวม�อไปย�งคอมพ#วเตอร�  ระบบ
คอมพ#วเตอร�จะดLาเน#นการว#เคราะห�และส��งการใหB
คอมพ#วเตอร�ทLางานโดยในแต!ละท!าทางการเคล��อนไหวของ
ม�อ คอมพ#วเตอร�จะไดBร�บคLาส��งใหBทLางานท?�แตกต!างก�นไป
ตามท!าทางท?�แสดงออกมา  เช!น การคBนหาแฟmมขBอมEล 
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ภาพ : ภาพของถ�งม�ออ#เลGกทรอน#กส� “Raytheon”

ท?�มา : 
http://www.newscientist.com/article.ns?id=dn727

1&feedId=online-news_rss20

ภาพ : ภาพจากภาพยนตร� Minority Report

ท?�มา : (ภาพซBาย) จาก 
http://lukew.com/ff/entry.asp?104 

(ภาพขวา) จาก 
http://hollywood2020.blogs.com/hollywood2020/2

006/03/gesture_search_.html

http://lukew.com/ff/entry.asp?104 
http://www.newscientist.com/article.ns?id=dn7271&feedId=online-news_rss20
http://www.newscientist.com/article.ns?id=dn7271&feedId=online-news_rss20
http://hollywood2020.blogs.com/hollywood2020/2006/03/gesture_search_.html
http://hollywood2020.blogs.com/hollywood2020/2006/03/gesture_search_.html
mailto:digest@nectec.or.th%22%20%5Ct%20%22_new


เร?ยกไฟล�ขBอมEลหลายๆ ไฟล�ข8IนแสดงพรBอมๆ ก�น  เปlดแฟmม
ขBอมEล  ด8งขBอมEลภายในแฟmมออกมาใชB  หม�นไฟล�ภาพใหB
แสดงในม�มต!างๆ สรBางไฟล�ขBอมEลเพ#�มเต#มหร�อแมBแต!ลบ
ไฟล�ขBอมEลกGทLาไดBสะดวกง!ายดาย และย�งสามารถแสดง
ขBอมEลท?�ส�บคBนบนจอภาพขนาดใหญ!ไดB   

Raytheon วางแผนเสนอเทคโนโลย?น?Iเพ��อเปVนทาง
เล�อกหน8�งเพ��อแยกแยะขBอมEลภาพทางดาวเท?ยมและขBอมEล
ล�บ (ขBอมEลอ�จฉร#ยะ) ขนาดใหญ!ไดB  ในขณะท?� Stephen 
Brewster จากมหาว#ทยาล�ยกลาสโกว (University of 
Glasgow) ประเทศอ�งกฤษ กล!าวว!า เทคโนโลย?น?Iอาจจะม?
การประย�กต�ใชBงานท?�ไม!เก?�ยวขBองก�บทางทหารกGไดB  ซ8�ง
การแสดงท!าทางดBวยม�อ (Hand gestures) จะไม!เหม�อน
ก�บการใชBเมาส� (mouse) หร�อ ต�วช?IตLาแหน!ง (Pointer) 
เพราะการแสดงท!าทางดBวยม�อจะทLางานไดBอย!างด?เม��อขBอมEล
ถEกแสดงบนขนาดแสดงผลท?�ใหญ!เท!าหนBาต!าง แต! 
Brewster ใหBรายละเอ?ยดว!าในการพ�ฒนายEสเซอร� 
อ#นเตอร�เฟสแบบใหม!น?I จะตBองพ�ฒนาว#ธ?แสดงขBอมEลดBวย
ภาพ (information visualization) ว#ธ?ใหม!ๆ ควบคE!ก�นไปดBวย

ก
�เน�ดส�ยพ�นธ��ใหม'ของหน,�จอโทรศ�พท�เคล��อนท6�
แบบประหย�ดพล�งง�นแบตเตอร6� (3142) 

บร#ษ�ท Qualcomm และบร#ษ�ทอ��นๆ ร!วมก�นประชา
ส�มพ�นธ�เทคโนโลย?หนBาจอแบบใหม!สLาหร�บอ�ปกรณ�เคล��อนท?�
และอ�ปกรณ�สLาหร�บโทรศ�พท�เคล��อนท?�ในช��อ iMod 
เทคโนโลย?หนBาจอแบบใหม!ท?�กล!าวถ8งน?Iอาศ�ย
พล�งงานแสงอาท#ตย�หร�อของเหลวทLาใหBเก#ดภาพ 
โทรศ�พท�เคล��อนท?�หนBาจอแบบใหม!ขBางตBนจะสามารถแสดง
ภาพบนหนBาจอไดBตลอดเวลาโดยไม!ทLาใหBอาย�การใชBงาน
แบตเตอร?�เส��อมลง ซ8�งจะแตกต!างจากหนBาจอของโทรศ�พท�
เคล��อนท?�ในปจ̀จ�บ�นท?�หนBาจอจะด�บลงระหว!างท?�ไม!ม?การใชB
งานเพ��อเปVนการประหย�ดพล�งงานแบตเตอร?�

ความแตกต!างของเทคโนโลย?หนBาจอแบบใหม!ไม!จLา
เปVนตBองเปVน backlight เหม�อนหนBาจอในปจ̀จ�บ�น ส!วน
สLาค�ญของหนBาจอแบบใหม!เก#ดจากแสงจากดวงอาท#ตย�หร�อ
การเคล��อนไหวของของเหลวท?�อยE!ภายใน
หนBาจอโทรศ�พท�เคล��อนท?�

บร#ษ�ท Qualcomm ผEBผล�กด�น หนBาจอ iMod ลงสE!
อ�ตสาหกรรมโทรศ�พท�เคล��อนท?� กล!าวว!าการแสดงผลเปVน
ส!วนส#Iนเปล�องพล�งงานท?�ส�ดของโทรศ�พท�เคล��อนท?� ด�งน�Iน
เทคโนโลย?หนBาจอ iMod ซ8�งเปVนเทคโนโลย?หนBาจอแสดง
ผลแบบใชBแสงแดด สามารถช!วยลดการส#Iนเปล�องพล�งงาน
ของโทรศ�พท�เคล��อนท?�ไดB หนBาจอ iMod ทLาจากกระจกซ�บ
ซBอน ภาพท?�อยE!บนหนBาจอโทรศ�พท�จะปรากฎข8Iนเม��อแสง
อาท#ตย�หร�อแสงเท?ยม (แสงน?ออน) ตกกระทบก�บหนBาจอน�Iน 
นอกเหน�อจากน?Iอ�ปกรณ�อ#เลGกทรอน#กส�ท?�ฝ̀งอยE!ในหนBาจอ 
iMod จะช!วยทLาใหBแสงท?�ตกกระทบม?ความเสมอก�น ใน
สภาวะท?�แสงนBอยการผสมผสานของแสงจะทLาใหBเก#ดแสง
สว!างบนหนBาจอ หนBาจอแบบน?IใชBพล�งงานนBอยกว!าหนBาจอ
โทรศ�พท�แบบ LCDs (Liquid Crystal Displays) ในการ
ประย�กต�ใชBงานต!างๆ  หนBาจอ iMod ร�!นแรกจะแสดงขBอมEล
ดBวยส?ดLา ส?ขาวและส?เทา ขณะน?Iบร#ษ�ท Qualcomm ไดB
ดLาเน#นการพ�ฒนาหนBาจอท?�ม?การแสดงผลเปVนจอส?ซ8�ง
สามารถแสดงเปVนว#ด?โอไดB นอกจากน?IหนBาจอ iMod ย�ง
สามารถแสดงภาพไดBตลอดเวลาและแสดงภาพไดBเตGมกรอบ 
ซ8�งเทคโนโลย?น?Iบร#ษ�ทไดBซ�Iอจาก Iridigm ในป� 2547

จากการประช�มของ The Society for Information 
Display ทาง CEO ของบร#ษ�ท Liquavista กล!าวว!า แสง
ประเภท Backlight เปVนต�วทLาลายแบตเตอร?� ซ8�ง Backlight 
ใชBพล�งงานถ8ง รBอยละ 90 ของพล�งงานท?�ใชBในการแสดงผล
ท�Iงหมด และการแสดงผลใชBพล�งงาน รBอยละ 30 หร�อ
มากกว!า ของพล�งงานท�Iงหมดของโทรศ�พท�เคล��อนท?� 
เทคโนโลย?ท?�พ�ฒนาโดยบร#ษ�ท Liquavista ใชBหล�กการท?�นILา
ก�บนILาม�นจะแยกต�วออกจากก�นเสมอ มาทLาการพ�ฒนาเปVน
เทคน#คท?�ใชBในหนBาจอแสดงผล สLาหร�บโทรศ�พท�เคล��อนท?�
โดยเทคโนโลย?ด�งกล!าวจะถEกเร?ยกว!า Electrowetting ท?�จะ
ใชBกระแสไฟฟmาควบค�มสถานะการแสดงส?ของหนBาจอ 
เทคโนโลย?หนBาจอของ บร#ษ�ท Liquavista ร�!นแรกจะนLามา
ใชBก�บนาฬ#กาซ8�งสามารถเปล?�ยนส?ใหBเขBาก�บเส�IอผBา 
เทคโนโลย?หนBาจอแบบน?Iต!อมาจะนLามาใชBก�บโทรศ�พท�
เคล��อนท?�ซ8�งสามารถใหBแสงส?ท?�ครบสมบEรณ�

 

ท�Iงบร#ษ�ท Qualcomm และ บร#ษ�ท Liquavista ม?ความ
เพ?ยบพรBอมของเทคโนโลย?ข�Iนพ�IนฐานสLาหร�บผล#ตภ�ณฑ�ของ
ต�วเอง แต!อ�ปสรรคในขณะน?Iค�อการโนBมนBาวผEBผล#ต 
Hardware ใหBเลGงเหGนว!าการใชBเทคโนโลย?หนBาจอแบบใหม!
ในการผล#ตทLาไดBถEกและม?ประส#ทธ#ภาพเม��อม?การผล#ตจLานวน
มาก 
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ภาพ : เทคโนโลย?หนBาจอของ Liquavista

ท?�มา : http://www.liquavista.com

ภาพ : เทคโนโลย?หนBาจอ iMod ของ Qualcomm

ท?�มา :  http://www.qualcomm.com

http://www.liquavista.com/
http://www.qualcomm.com/


อ�ปกรณ�ป:องก�นเคร��องอ'�น RFID (3143) 

น�กว#จ�ยในอ�มสเตอด�ม ประเทศเนเธอร�แลนด� กล!าวว!า 
พวกเขาไดBพ�ฒนาอ�ปกรณ�ท?�ปmองก�นการอ!านปmายระบ�ดBวยคล��น
ว#ทย� (RFID)  โดย Andrew Tanenbaum อาจารย�จาก
มหาว#ทยาล�ย Vrije ผEBดEแลงานว#จ�ยน?Iกล!าวว!า เปmาหมายของ
งานว#จ�ย ค�อ ปmองก�นผEBคนจากเทคโนโลย?ท?�เปVนท?�ยอมร�บ
อย!างกวBางขวาง แต!ม?ผลอย!างมากต!อการค�กคามความเปVน
ส!วนต�วของผEBบร#โภคอย!างเช!น RFID

ช#ป RFID ท?�เลGกเท!าเมGดทราย ถEกนLาไปฝง̀ไวBในคน เง#น 
พาสปอร�ต และเคร��องแต!งกาย ต�Iงแต!เส�IอผBา จนถ8งรองเทBา 
เพ��อนLาไปใชBในการตรวจสอบปร#มาณการจราจร ต#ดตาม
ส#นคBาในคล�ง ใชBตามต�วส�ตว�เล?Iยงท?�หายไป และช!วยบร#ษ�ท
ยาในการปmองก�นยาปลอม เปVนตBน ซ8�งการฝง̀ช#ป RFID เลGกๆ
เหล!าน?I ทLาใหBคนส!วนใหญ!ก�งวลว!าขBอมEลส!วนบ�คคลจะถEก
ละเม#ดไปใชBในทางท?�ผ#ดๆหร�อไม! จ8งเปVนท?�มาของการพ�ฒนา
อ�ปกรณ�ปmองก�นเคร��องอ!าน RFID ข8Iนมา

อาจารย� Tanenbaum กล!าวว!า อ�ปกรณ�ปmองก�นน?Iม?ช��อว!า 
RFID Guardian ซ8�งม?ขนาดเท!าก�บ PDA ท?�สามารถส!งเส?ยง
ส�ญญาณส�Iนๆ เต�อนผEBใชB เม��อม?เคร��องอ!าน RFID อยE!ในระยะ
ใกลBๆ และกLาล�งพยายามอ!านขBอมEลจากช#ปท?�ฝ̀งต�วในเส�Iอ
ผBาของผEBคนท?�สวมใส!อยE! เขาไดBกล!าวต!อไปว!า ภาค
อ�ตสาหกรรมไม!ไดBใหBความสLาค�ญก�บการค�กคามความเปVน
ส!วนต�วของผEBคนโดยการใชB RFID  ยกต�วอย!างเช!น 
ธนาคารของย�โรป ม?แผนท?�จะนLา RFID ไปฝ̀งไวBในธนบ�ตร 
ซ8�งน��นกGหมายถ8ง ขโมยจะสามารถเด#นตามถนนพรBอมเคร��อง
อ!านท?�สามารถบอกไดBว!าค�ณม?เง#นเท!าไหร!ในกระเป�า และ
ใครจะเปVนเหย��อท?�เหมาะสมท?�ส�ด

อ�ปกรณ� RFID Guardian ทLางานบนคล��นความถ?� 550 
เมกกะเฮ#ร�ต  ประมวลผลดBวยระบบ XScale 30 บ#ต และ
หน!วยความจLา 64 เมกกะไบต�  ซ8�งม?ล�กษณะการทLางาน
คลBายระบบประสาทส!วนกลาง ระบบ XScale พบไดBท��วไปใน
เคร��อง PDA และ โทรศ�พท�เคล��อนท?�  โปรโตคอลต!างๆจะถEก
เข?ยนดBวยภาษาซ? เพ��อใหBทLางานบนระบบปฏ#บ�ต#การ eCos 
(embedded Configurable operating system) ซ8�งเปVน
ระบบปฎ#บ�ต#การแบบโอเพนซอร�ส

Tanenbaum และท?มน�กเร?ยนของเขา กLาล�งหาว#ธ?ท?�
จะปร�บปร�งซอฟต�แวร�ชน#ดน?I โดยการสรBางโปรโต
คอลท?�หลากหลายใหBสามารถทLางานไดBบนอ�ปกรณ�ชน#ดน?I 
และพวกเขากGย�งม?แผนการท?�จะพ�ฒนาระบบปmองก�นความ
ปลอดภ�ยของช!องทางการส��อสารระหว!างอ�ปกรณ�และเคร��อง
อ!านส�ญญาณ RFID  อาจารย� Tanenbuam คาดว!าจะแกBไข
ขBอบกพร!อง (debugging) ไดBเสรGจและอ�ปกรณ�จะถEกวาง
จLาหน!ายในเช#งพาณ#ชย� ไดBในอ?ก 2-3 เด�อนขBางหนBา

บร#ษ�ทอ��นๆ กGม?การพ�ฒนาและออกแบบส#นคBาท?�จะปก
ปmองผEBบร#โภคจาก RFID เช!นก�น ยกต�วอย!างเช!น บร#ษ�ท RSA 
Security ไดBจ�ดทLา RFID Blocker ข8Iนซ8�งเปVนการทLางาน
คลBายก�บ RFID Guardian โดย RFID Blocker ของ RSA 
Security เปVนระบบท?�ทLาใหBต�วอ!าน RFID ส�บสน และหย�ด
การอ!านค!าส�ญญาณจากผEBคนหร�อปmายระบ�อ#เลGกทรอน#กส�ส!วน
บ�คคล 
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