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ไอบ�เอ�ม (IBM) ฟ�องร�อง แอม�ซอน (Amazon) 
ฐ�นละเม(ดส(ทธ(บ�ตร (3221) 
โดย เพยงเพ�ญ  บ�ตรกต�ญญ�

Amazon ได ใช เทคโนโลยท'ประด*ษฐ-ค*ดค นและพ�ฒนา
ข23นโดย IBM เป7นพ83นฐานในการประกอบธ�รก*จขายปลกบน
เว�บไซต- Amazon.com ด�งน�3น IBM จ2งได ย8'นฟAอง Amazon 
ฐานละเม*ดส*ทธ*บ�ตรถ2งสองคดเม8'อว�นจ�นทร-ท' 23 ต�ลาคม 
2549 ท'ผIานมา

Amazon ถ�กกลIาวหาวIาละเม*ดส*ทธ*บ�ตรของ IBM ถ2ง 5 
ฉบ�บ ซ2'งส*ทธ*บ�ตรเหลIาน�3นรวมไปถ2งเทคโนโลยท' Amazon
ใช ในกระบวนการแนะนLาส*นค า การรองร�บการโฆษณาและ
การเก�บร�กษาข อม�ล เป7นต น ส*ทธ*บ�ตรเหลIาน�3นบางฉบ�บได 
จดทะเบยนไว ต�3งแตIชIวงทศวรรษท' 1980 ซ2'งหน2'งใน
ส*ทธ*บ�ตรเหลIาน�3น ค8อ “ว*ธการส�'งซ83อส*นค าโดยใช การเรยง
ลLาด�บทางอ*เล�กทรอน*กส-” (Ordering Items Using an 
Electronic Catalog)

นาย จอห-น เคลล' รองประธานอาว�โสของบร*ษ�ท IBM 
ซ2'งด�แลทร�พย-ส*นทางป̀ญญาของบร*ษ�ทกลIาววIา “ในชIวง
เวลาขณะน�3น ส*ทธ*บ�ตรของ IBM เป7นเทคโนโลยพ83นฐานท'
สLาค�ญสLาหร�บการทLาธ�รกรรมทางอ*เล�กทรอน*กส-และธ�รกรรม
บนอ*นเทอร-เน�ต” “ธ�รก*จของ Amazon.com สIวนมาก หร8อ
อาจเก8อบท�3งหมด ถ�กพ�ฒนาข23นมาโดยตIอยอดจาก
เทคโนโลยของ IBM”

บร*ษ�ทอ8'นๆ อกน�บร อยได เข าทLาส�ญญาขออน�ญาตใช 
ส*ทธ* (license) ในส*ทธ*บ�ตรเดยวก�นน3ก�บ IBM นอกจากน3
นาย เคลล' กลIาวด วยวIา ต�3งแตIปc พ.ศ. 2545 เป7นต นมา IBM 
ได พยามเข าเจรจาเพ8'อทLาส�ญญาอน�ญาตให ใช ส*ทธ*ใน
ส*ทธ*บ�ตรก�บ Amazon “มากกวIา 12 คร�3ง” แตIความพยายาม
ด�งกลIาวไมIประสบความสLาเร�จ และ Amazon ถ�กกลIาวอ าง
วIาปฏ*เสธการเจรจาท�กคร�3ง ในขณะเดยวก�น Amazon.com 
ย�งซ83ออ�ปกรณ-ฮาร-ดแวร-จากบร*ษ�ท ฮ*วเล�ตท- แพคการ-ด เป7น
จLานวนมาก แตIไมIซ83อส*นค าของ IBM

อาร-มอร-ค (Armock) ซ2'งเป7นบร*ษ�ทในเคร8อ IBM ม
ท'ทLาการต�3งอย�Iในมลร�ฐน*วยอร-ค ได ย8'นฟAอง Amazon ถ2ง
สองคด ณ ศาลช�3นต นในมลร�ฐเท�กซ�สตะว�นออก (Federal 
court in the Eastern District of Texas) ซ2'งคดหน2'งฟAอง

ท'เม8องไทเลอร- (Tyler) และอกคดหน2'งฟAองท'เม8องล�ฟค*น 
(Lufkin) มลร�ฐเท�กซ�สได กลายเป7นร�ฐท'มการฟAองร องคด
เก'ยวก�บการละเม*ดส*ทธ*บ�ตรบIอยท'ส�ดร�ฐหน2'งในสหร�ฐฯ 
เน8'องจากศาลช�3นต น ในบางเม8องของมลร�ฐเท�กซ�ส ได ร�บ
การยอมร�บวIามคLาพ*พากษาท'ตอบสนองข อกลIาวหาประเภท
ด�งกลIาวได  ดกวIาศาลช�3นต นในมลร�ฐอ8'น

IBM น�บเป7นบร*ษ�ทผ� ถ8อครองส*ทธ*บ�ตรช�3นนLาแหIงหน2'ง
ของโลก IBM ได ท�Iมงบประมาณด านการว*จ�ยและพ�ฒนาถ2ง
ปcละ 6 ล านล านเหรยญสหร�ฐ และมรายได จากการเก�บ  คIา
ธรรมเนยมการใช ส*ทธ*ในส*ทธ*บ�ตรประมาณ 1 ล านล าน
เหรยญสหร�ฐตIอปc  

ขณะเดยวก�นส*ทธ*บ�ตรตIางๆท' Amazon เป7นเจ าของ 
ได ถ�กโต แย งอยIางหน�กหนIวงในชIวงเวลาท'ผIานมา เชIน 
ในปc  ค.ศ. 1999 ส*ทธ*บ�ตรช8'อ “กระบวนการส�'งซ83อส*นค าด วย 
one-click” ก�ได ถ�กว*จารณ-อยIางกว างขวางวIาเป7นส*ทธ*บ�ตร 
ท'มขอบเขตของส*ทธ*กว างเก*นไป และการประด*ษฐ-เป7นท'
ประจ�กษ-แกIกล�Iมอ�ตสาหกรรม จ2งขาดค�ณสมบ�ตรท'จะขอร�บ
ส*ทธ*บ�ตรได  ซ2'งขณะน3สLาน�กส*ทธ*บ�ตรและเคร8'องหมาย
การค าของสหร�ฐฯ (US Patent and Trademark Office 
USPTO) ได ร83อฟwxนส*ทธ*บ�ตรด�งกลIาวข23นมาตรวจสอบ
ค�ณสมบ�ต*อกคร�3งหน2'ง

ในการน3 IBM ม*ได ระบ�จLานวนคIาเสยหายท'บร*ษ�ทจะ
เรยกร องจาก Amazon ขณะเดยวก�น นายเคลล' ก�ไมIเปyดเผย 
ต�วเลขท'บร*ษ�ทอ8'น ได เคยจIายคIาธรรมเนยมการใช ส*ทธ* 
(license fees) ในส*ทธ*บ�ตรต�วเดยวก�นน3แกI IBM อยIางไร
ก�ตาม นายเคลล'กลIาววIา “เราไมIใชIพวกคนไร ความย�ต*ธรรม”

อ.ปกรณ1ช3วยน
�ท�งระบบไฮเทค  (3222) 
โดย พรรณ  พน*ตประชา

อ�ปกรณ-นLาทางท'ทLางานผIานดาวเทยม จะชIวยให  
คนข�บรถสามารถหลกเล'ยงการจราจรท'ต*ดข�ด และบอก
เส นทางไปย�งสถานบร*การน3Lาม�นได  แตIสLาหร�บในการนLาทาง
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ผ� คนในสถานท'เล�กกวIาน�3น เชIน ภายในออฟฟyศ เป7นส*'งท'
ท าทายเป7นอยIางมาก

อ�ปกรณ-ระบ�ตLาแหนIงท'ทLางานโดยใช ระบบ GPS 
ผIานดาวเทยม สามารถทLางานได เท'ยงตรง โดยม 
ความคลาดเคล8'อนประมาณ 10 ฟ�ต  ซ2'งยอมร�บได สLาหร�บ
คนข�บรถท'กLาล�งจะเล3ยวขวาท'ส'แยก แตIย�งเป7นต�วเลขท'
มากเก*นไปสLาหร�บคนเด*นถนนท'กLาล�งหาบ านเปAาหมาย 
อยIางไรก�ตาม การครอบคล�มของระบบ GPS ย�งมข อจLาก�ด
เม8'อนLามาใช ภายในอาคาร เน8'องจากระบบ GPS ย�งไมI
สามารถแยกระหวIางทางเด*นและกLาแพงได ด วยต�วเอง

น�กว*จ�ยจาก Georgia Institute of Technology 
ประเทศสหร�ฐอเมร*กา จ2งได พ�ฒนาระบบนLาทางท'มน�ษย-
สามารถสวมใสIได  (System for Wearable Audio 
Navigation: SWAN) ซ2'งประกอบด วยคอมพ*วเตอร-ท'ร�ดไว 
ก�บข อม8อ และเซ�นเซอร- ท'จะชIวยในการบอกทางสLาหร�บ 
คนพ*การทางสายตา

นอกจากเซ�นเซอร- GPS ขนาดเล�กเทIาก�บจ3ห อยคอแล ว 
ย�งมเซ�นเซอร-สLาหร�บแสง และอ�ณหภ�ม*ท'สามารถบIงบอก
ความแตกตIางระหวIางภายในและภายนอกอาคารได  
ประมาณระยะหIางระหวIางว�ตถ�และส*'งกดขวางตIางๆ เข�มท*ศ
ชIวยบอกท*ศทาง และต�วตรวจจ�บแรงเฉ8'อย ซ2'งจะชIวยตรวจ
ท*ศทางการห�นหน าของผ� ใช งานวIาห�นหน าไปทางท*ศใด 
โดยข อม�ลท�3งหมดจะถ�กเก�บไว อย�Iในคอมพ*วเตอร- ซ2'งเป7น
กระเป�าสะพายหล�ง โดยการสIงคล8'นความถ'ส�งมล�กษณะ
คล ายโซนาร- (“sonar” ระบบค นหาว�ตถ�ใต น3Lาด วยคล8'นเสยง) 
ชIวยนLาทางผ� ใช งานไปย�งจ�ดหมายปลายทาง  นอกจากน3
ย�งสามารถทLางานได ก�บฐานข อม�ลแผนท' เพ8'อระบ�ตLาแหนIง
ท'แนIนอนบนทางเด*น ห องโถง หร8อประต�ได ด วย โดยระบบ 
SWAN จะสIงเสยงท'ได ย*นออกไปถ'ข23นเม8'อผ� ใช งานเคล8'อนท'
เข าใกล เปAาหมายท'กLาหนดไว  และจะช าลงเม8'อผ� ใช 
เคล8'อนท'หIางออกไป และย�งมเสยงของบานพ�บประต�เม8'อ
เด*นผIานประต�หร8อส�ญญาณอ8'นๆ ท'บIงบอกถ2งห องน3Lา ร าน
อาหาร ร านขายของชLา และอ8'นๆ โดยเสยงจะถ�กสIงผIาน
ห�ฟ`งขนาดเล�กซ2'งเป7นว�สด�พ*เศษท'สวมใสIอย�Iหล�งใบห� เพ8'อ
ไมIให ผ� ใช งานร� ส2กรLาคาญจากการท'มห�ฟง̀ปyดห�อย�Iตลอดเวลา

นาย Bruce Walker ผ� ชIวยศาสตราจารย-ทางจ*ตว*ทยา 
จาก Georgia Institute of Technology ประเทศสหร�ฐ 
อเมร*กา ผ� ชIวยในการพ�ฒนาระบบน3กลIาววIา ในอกไมIก'ปc
ข างหน า ระบบน3จะสามารถชIวยในการนLาทางผ� พ*การทาง
สายตา ซ2'งการนLาแผนผ�งของแตIละต2กมาใช น�3นมความเป7น 
ไปได  โดยคนพ*การทางสายตาสามารถจะสามารถเด*นทาง
ไปย�งท'ท'ต องการได ด วยตนเอง นอกจากน3 ย�งชIวยนLาทาง
ให หนIวยก� ภ�ย หร8อชIวยนLาทางให ก�บทหารในภ�ม*ประเทศท'
ไมIค� นเคย ท�3งน3คงจะต องใช เวลาอกพอสมควรในการพ�ฒนา
ระบบด�งกลIาว

นอกเหน8อจากการว*จ�ยในมหาว*ทยาล�ยแล ว ย�งมอก
หลายบร*ษ�ทท'พยายามจะออกแบบระบบนLาทางในพ83นท'
ค�บแคบๆ เชIน บร*ษ�ท HumanWare ท'มสLาน�กงานใหญI
อย�Iใน Montreal และ New Zealand ได วางจLาหนIาย
อ�ปกรณ- GPS ท'สามารถตIอเข าก�บเคร8'องคอมพ*วเตอร--
ออกาไนเซอร- ขนาดพกพา เพ8'อชIวยบอกท*ศทางให ก�บผ� 
พ*การทางสายตา แตIก�ย�งมข อจLาก�ดเก'ยวก�บระยะทาง 
การใช งานภายในอาคารและความเท'ยงตรงเชIนเดยวก�บ

อ�ปกรณ- GPS อ8'นๆ

ชอปป89งออนไลน1โดยใช�ร<ปภ�พค�นห� (3223) 
โดย อล*สา  คงทน

ภาพแสดง: ล�กค าเล8อกด�กระเป�าท'ต องการซ83อ 
ท'มา: www.like.com 

ลองค*ดถ2งเหต�การณ-ด�งตIอไปน3 ค�ณเด*นผIานผ� หญ*ง 
คนหน2'งท'สวมรองเท าห� มส นหน�งสน3LาตาลอIอน ห�วมน ซ2'ง
ค�ณชอบมากและอยากท'จะหาซ83อรองเท าท'มล�กษณะคล าย
ก�บรองเท าท'ค�ณเห�นทางอ*นเทอร-เน�ต ค�ณจะค นหารองเท าท' 
ค�ณต องการอยIางไร การท'จะใสIคLาวIา “รองเท า ห� มส น 
สน3LาตาลอIอน ห�วมน” เพ8'อค นหาส*นค าในร านค าออนไลน- 
คงจะไมIชIวยทLาให ค�ณพบรองเท าแบบท'ค�ณต องการมากน�ก

ภาพแสดง: ล�กค าเล8อกด�กระเป�าท'ต องการซ83อ 
ท'มา: www.like.com 

ด�งน�3น ร านค าออนไลน-ท'มช8'อวIา Like.com ได จ�ดให ม
บร*การค นหาส*นค าโดยว*ธใหมI ค8อการค นหาโดยใช ร�ปภาพ
แทนการใช ข อความ ซ2'งว*ธด�งกลIาวจะชIวยทLาให น�กชอปปyxง
ท�3งหลายสามารถหาส*นค าท'ต องการได งIายข23น ว*ธการค นหา
โดยใช ร�ปภาพน3จะเร*'มจากการใช ร�ปภาพของส*นค าร�ปหน2'ง
เป7นจ�ดเร*'มต น หล�งจากน�3นระบบค นหา (search engine) 
ก�จะเข าไปค นหาร�ปภาพของส*นค าท'มล�กษณะคล ายก�บท'
ล�กค าต องการ ในขณะน3ระบบค นหาของ Like.com สามารถ
เข าไปค นหาส*นค ากวIา สองล านช*3น ซ2'งแบIงออกเป7นส'
ประเภทค8อ รองเท า กระเป�าถ8อ นาฬ*กา และเคร8'องประด�บ 
ในอกไมIนานบร*ษ�ทคาดวIาจะเพ*'มประเภทของส*นค าเชIน 
เส83อผ าเคร8'องแตIงกาย เข าไปด วย นอกเหน8อจากน3ล�กค าย�ง
สามารถระบ�วIาล�กษณะพ*เศษใด เชIน ส ร�ปรIาง หร8อ แบบ 
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เป7นล�กษณะเดIนท'ล�กค าอยากจะใช ในการค นหา และล�กค า
ย�งสามารถค นหาส*นค าตามย'ห อ ร�ปแบบ และราคา เหม8อน
ก�บร านค าออนไลน-อ8'นๆ

ซอฟต-แวร-ล�กษณะพ*เศษท' Like.com พ�ฒนาข23นมาจะ
ค นหาร�ปภาพท'มล�กษณะเหม8อนก�นโดยการแยกร�ปภาพน�3นๆ
ออกมาเป7นต�วเลขประมาณ 10,000 ต�วเลข ซ2'งต�วเลข
เหลIาน3จะบIงบอกถ2งล�กษณะกวIา 30 ล�กษณะของส*'งของ
ตIางๆ ยกต�วอยIางเชIน ล�กษณะของส สIวนน�นและสIวนโค ง 
ความม�นวาวของผ*วด านนอกของกระเป�าถ8อ เป7นต น 
นอกเหน8อจากน3ล�กค าย�งสามารถเน นการค นหาไปท'ล�กษณะ
บางอยIางท'เขาต องการเชIน เน นเฉพาะตรงสายของนาฬ*กา 
หร8อร�ปรIางของหน าจอนาฬ*กา ต�วเลขกวIา 10,000 ต�วท'
บIงบอกถ2งล�กษณะของร�ปส*นค าท'ใช ค นหาน3จะถ�กนLาไป
เปรยบเทยบก�บต�วเลขท'บIงบอกถ2งล�กษณะของร�ปส*นค าบน
เว�บไซต-ของร านค าออนไลน-ตIางๆ ร�ปของส*นค าท'มต�วเลข
ใกล เคยงก�นจะถ�กแสดงออกมาบนหน าเว�บไซต- Like.com

ปจ̀จ�ยสLาค�ญของระบบค นหาโดยใช ร�ปภาพน3ค8อ ระบบ
จะต องมความสามารถในการเข าถ2งร�ปท'มม*ต*ท'ส�ง (high 

resolution) ได  และถ าเว�บไซต-ของร านค าออนไลน-ตIางๆ
แสดงร�ปในหลายๆม�มและหลายๆส ระบบก�จะต องมความ
สามารถในการเข าถ2งร�ปน�3นๆเชIนก�น ขณะน3ระบบจะทLางาน
ได ดในการค นหานาฬ*กาและกระเป�าถ8อเน8'องจากร�ปของ
ส*นค าประเภทน3จะถ�กถIายในล�กษณะท'ไมIแตกตIางก�นมากน�ก 
อกท�3งร�ปของส*นค าประเภทน3จะไมIมประกายเทIาไหรI ซ2'งจะ
แตกตIางจากร�ปของเคร8'องประด�บเชIน การเปลIงประกายท'
แตกตIางก�นของแหวนทองหร8อแหวนเพชร ซ2'งจะทLาให 
ระบบค นหาหาร�ปท'ใกล เคยงก�นได ยากข23น  ในขณะน3 
Like.com กLาล�งอย�IในชIวงพ�ฒนาเทคโนโลยท'ชIวยใน 
การค นหาให มประส*ทธ*ภาพมากข23น ซ2'งทางบร*ษ�ทกลIาววIา
บร*ษ�ทจะต องเผช*ญก�บความท าทายมากข23นเม8'อเพ*'มส*นค า
ประเภทเส83อผ าเคร8'องแตIงกายเข าไป เน8'องจากร�ปท'แสดง
ส*นค าประเภทเส83อผ า โดยปกต*แล วจะแสดงได สองร�ปแบบ 
ค8อ แสดงบนต�วห�Iนหร8อต�วคนก�บแสดงโดยการวางใน
แนวราบ ซ2'งจะเป7นการยากท'โปรแกรมคอมพ*วเตอร-จะ
สามารถระบ�วIาเส83อท'แสดงไว ในสองร�ปแบบเป7นเส83อต�ว
เดยวก�น ซ2'งบร*ษ�ทมแผนท'จะเร*'มพ�ฒนาอ�ลกอร*ท2มท'จะชIวย
แก ป̀ญหาด�งกลIาวในอกไมIช า

ท'มา: 
3221: http://edition.cnn.com/2006TECH/biztech/10/23/ibm.amazon.ap/index.html   ส8บค นข อม�ลเม8'อ 25/10/2006
3222: http://www.cnn.com/2006/TECH/10/10/piloting.people.ap/index.html  ส8บค นข อม�ลเม8'อ 15/10/2006
3223: http://www.technologyreview.com/BizTech/17767/  ส8บค นเม8'อ 13/11/2006

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IT Digest เป7นวารสารอ*เล�กทรอน*กส- ท'จ�ดทLาข23นเผยแพรIโดยไมIค*ดคIาใช จIาย หากทIานสนใจเป7นสมาช*ก หร8ออIานบทความ
ย อนหล�ง โปรดต*ดตIอเราได ท'เว�บไซต- http://www.nectec.or.th/pub/it-digest/ หร8อทางไปรษณย-อ*เล�กทรอน*กส- 
digest@nectec.or.th
ท'ปร2กษา: ทวศ�กด*� กออน�นตก�ล และ ชฎามาศ ธ�วะเศรษฐก�ล บรรณาธ*การบร*หาร: ก�ลยา อ�ดมว*ท*ต
กองบรรณาธ*การ: ฝ�ายว*จ�ยกลย�ทธ-และด�ชนอ�ตสาหกรรม
สงวนล*ขส*ทธ*� (c) 2549 โดยศ�นย-เทคโนโลยอ*เล�กทรอน*กส-และคอมพ*วเตอร-แหIงชาต* สวทช. การนLาไปตพ*มพ-หร8อ
เผยแพรIในส8'ออ8'นจะทLาได ตIอเม8'อได ร�บอน�ญาตเป7นลายล�กษณ-อ�กษรจากเจ าของล*ขส*ทธ*�เทIาน�3น

IT Digest Vol 3 No 22                                                                                                                                                             3

http://www.nectec.or.th/pub/itdigest/
http://www.technologyreview.com/BizTech/17767/
http://www.cnn.com/2006/TECH/10/10/piloting.people.ap/index.html
http://news.zdnet.com/2100-9584_22-6081785.html 
http://www.worldcarfans.com/news.cfm/newsID/2030808.001/country/gcf/bmw/bmw-pushes-lightweight-technology-with-magnesium

