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ในประเทศอ�งกฤษ น���ในแม�น���ม�กม�ก�รไหลบ��เสมอๆ 
ท$กป%หล�งคร'สต)ม�ส เป*นเหต$ให+ Danny Hughes น�ก
คอมพ'วเตอร)ศ�สตร)และส'8งแวดล+อมแห�งมห�ว'ทย�ล�ย
แลงค�สเตอร) (Lancaster University) และคณะ พ�ฒน�
เซEนเซอร)อ�จฉร'ยะเตHอนภ�ยน���ท�วมขK�น โดยได+ม�ก�รต'ดต��ง
เซEนเซอร)อ�จฉร'ยะเพH8อว�ดระด�บน��� และกระแสก�รไหลของ
น���โดยอ�ตโนม�ต'  ซK8งส�ม�รถท��น�ยก�รเก'ดภ�วะน���ท�วม
อย��งฉ�บพล�นได+  เครHอข��ยเซEนเซอร)ว�ดระด�บน���อ�จฉร'ยะจะ
ท��ก�รแจ+งเตHอนโดยก�รส�งผลก�รพย�กรณ)ท�8แม�นย��ก�อนท�8
จะเก'ดน���ท�วมไปย�งเจ+�หน+�ท�8ของร�ฐบ�ลและท+องถ'8นเพH8อ
ท��ก�รแจ+งเตHอนให+ประช�ชนทร�บโดยเรEว 

 

ขณะน��ได+ม�ก�รทดลองต'ดต��งเครHอข��ยเซEนเซอร) 2 จ$ด 
ไปต�มคว�มย�วของแม�น���ร'บเบ'ล และภ�ยในส'�นป%น��
เครHอข��ยท�8เหลHออ�ก 11 จ$ด จะถQกต'ดต��งในห$บเข�ยอร)กเชอร) 
(Yorkshire Dales) เครHอข��ยเซEนเซอร)อ�จฉร'ยะประกอบด+วย
ช$ดเซEนเซอร) 3 ชน'ด  คHอ ช$ดเซEนเซอร)ว�ดคว�มด�นน��� 11 ต�ว 
เพH8อว�ดระด�บคว�มลKกของน��� และช$ดเซEนเซอร)ตรวจว�ดคว�ม
เรEวของกระแสน��� 2 ต�ว โดยเซEนเซอร)ต�วหนK8งใช+ว�ดคลH8น
อ�ลตร+�ซ�วนด)ใต+น��� และเซนเซอร)อ�กต�วหนK8งใช+กล+องว�ด�โอ 
(webcam)  ซK8งถQกต'ดต��งร'มฝZ[งของแม�น���เพH8อต'ดต�มว�ตถ$
และระลอกคลH8นบนผ'วน���

เครHอข��ยเซEนเซอร)แต�ละจ$ดม�ขน�ดเลEกกว��ก��ปZ\นมน$ษย) 
และใช+พล�งง�นจ�กแบตเตอร�8ร�วมก�บแผงพล�งง�น
แสงอ�ท'ตย) นอกจ�กน��เซEนเซอร)แต�ละต�วย�งถQกเชH8อมต�อก�บ

คอมพ'วเตอร)ท�8ม�ขน�ดเลEกเท��ก�บแผงหม�กฝร�8ง ซK8ง
ประกอบด+วยระบบประมวลผลสมรรถนะสQงท�8พบได+ใน
โทรศ�พท)เคลH8อนท�8ย$คใหม�  เซEนเซอร)ท��งหมดถQกต'ดต��งโดยม�
ระยะห��งก�นประม�ณ 10 เมตร และท��ง�นเชH8อมโยงก�นผ��น
เครHอข��ยไร+ส�ยว�ยฟ�ย (Wi-Fi) และบลQทQธ ท��ให+ม�ก�ร
เกEบข+อมQลและกระบวนก�รประมวลผลร�วมก�น เก'ดเป*นระบบ
เครHอข��ยคอมพ'วเตอร)ขน�ดใหญ� ท�8ม�ล�กษณะเหมHอนก�บ
ก�รประมวลผลแบบกร'ด (Grid computing) คHอ ระบบก�ร
ประมวลผลคอมพ'วเตอร)ด+วยก�รเชH8อมโยงหน�วยประมวลผล
จ��นวนม�ก ท�8อ�จอยQ�ห��งก�นหล�ยพ�นไมล)เข+�ด+วยก�น โดย
ใช+เร+�เตอร) (Router) เป*นอ$ปกรณ)ส��ค�ญในก�รเชH8อมต�อ
ระบบ เพH8อรองร�บก�รร�บ-ส�งข+อมQล และม�ประส'ทธ'ภ�พใน
ก�รประมวลผลสQง ถ+�พฤต'กรรมของแม�น���ม�ก�รเปล�8ยนแปลง 
เครHอข��ยจะใช+ข+อมQลท�8ม�อยQ�ในก�รสร+�งแบบจ��ลองและ
พย�กรณ)ส'8งท�8ก��ล�งจะเก'ดขK�นต�อไป ถ+�ปร'ม�ณน���เร'8มสQงขK�น
เรH8อยๆ และไหลอย��งรวดเรEว  เครHอข��ยเซEนเซอร)กEจะส�ง
ข+อคว�มแจ+งเตHอนผ��นเครHอข��ยไร+ส�ยไปย�งเจ+�หน+�ท�8
ผQ+ควบค$มระบบ

ปZจจ$บ�น เครHอข��ยเซEนเซอร)อ�จฉร'ยะเตHอนภ�ยน���ท�วม
ร�ยง�นผลไปย�งห+องปฏ'บ�ต'ก�รว'จ�ยของมห�ว'ทย�ล�ย
แลงค�สเตอร)ผ��นระบบไร+ส�ย GPRS (General Packet 
Radio Service) เท��น��น อย��งไรกEต�ม ในอน�คตม�นม�
คว�มเป*นไปได+ว��ระบบจะส�ม�รถแจ+งเตHอนประช�ชนใน
พH�นท�8เส�8ยงภ�ยได+ท�นท�  ระบบปk�ยโฆษณ�อ'เลEกทรอน'กส)
ส�ม�รถน��ม�ใช+เป*นสH8อในก�รแจ+งเตHอนได+  ส�วนข+อมQลท�8
เป*นร�ยละเอ�ยดส�ม�รถส�งเป*นข+อคว�มส��น (SMS 
Messages) ให+ก�บสม�ช'กท�8ลงทะเบ�ยนไว+ได+ โดยเปk�หม�ย
ส$ดท+�ยของก�รพ�ฒน�เพH8อให+ได+ระบบเครHอข��ยเซEนเซอร)ท�8
ง��ย และทนท�นพอท�8ประช�ชนในพH�นท�8เส�8ยงภ�ยจะส�ม�รถ
ต'ดต��งและดQแลระบบได+ด+วยตนเอง

นอกจ�กน��ย�งม�เซEนเซอร)ชน'ดอH8นอ�ก อย��งเช�น 
เซEนเซอร)ท�8ใช+ในก�รเฝk�ระว�งระด�บน���ในเขH8อน หรHอระด�บ
มลภ�วะในเมHองช��นในได+  ในขณะท�8 Craig Hutton ซK8งเป*น
อ�กผQ+หนK8งท�8ท��ว'จ�ยเก�8ยวก�บเซEนเซอร)แม�น���ท�8มห�ว'ทย�ล�ย
เซ�ท)แทมต�น (Southampton University) กล��วว�� บ�ง
เครHอข��ยส�ม�รถท�8จะช�วยให+ก�รแก+ไขปZญห�เป*นไปอย��ง
รวดเรEว เนH8องจ�กเครHอข��ยพวกน��ม�ศ�กยภ�พในก�รประมวล
ข+อมQลเบH�องต+น และจะส�งเฉพ�ะข+อมQลท�8จ��เป*นต�อก�ร
ต�ดส'นใจเท��น��น เพร�ะห�กใครกEต�มก��ล�งจ�ดก�รเก�8ยวก�บ
ปZญห�น���ท�วมหรHอมลพ'ษท�งอ�ก�ศ และม�เวล�ในก�ร
ต�ดส'นใจเพ�ยงสองช�8วโมง เข�ต+องก�รเพ�ยงข+อมQลส��ค�ญ
เท��น��น ไม�ต+องก�รข+อมQลจ��นวนม�ก  และในอน�คต
เครHอข��ยเซEนเซอร)อ�จฉร'ยะอ�จจะเสนอแนวท�งปkองก�นท�8
เป*นไปได+ในท�งปฏ'บ�ต'ควบคQ�ไปก�บก�รแจ+งเตHอน 
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บ�ร�โค�ดล�องหน (3182)

จ�กท�8โทรศ�พท)เคลH8อนท�8ถQกน��ม�ใช+เป*นเครH8องอ��น
บ�ร)โค+ดสองม'ต'และส�มม'ต'อย��งกว+�งขว�งม�กขK�นใน
ประเทศญ�8ป$vน ก�รบร'ก�รเชH8อมต�ออ'นเทอร)เนEตผ��นก�รอ��น
ข+อมQลจ�กบ�ร)โค+ดสองม'ต'และบ�ร)โค+ดท�8วไปกEม�ม�กขK�น 
อย��งไรกEต�ม บ�ร)โค+ดท��งสองชน'ดด�งกล��วม�เพ�ยงส�ข�วก�บ
ส�ด��เท��น��น รวมท��งย�งถQกพ'มพ)ในล�กษณะของจ$ด (Dot) ซK8ง
จะต+องใช+เครH8องอ��นเฉพ�ะในก�รอ��นอ�กด+วย ด�งน��น 
นอกจ�กจะท��ให+ไม�ส�ม�รถสH8อส�รได+ก�บผQ+อ��นโดยตรงแล+ว 
ย�งเป*นอ$ปสรรคต�อก�รออกแบบ layout ของส'8งพ'มพ)ต��งๆ
อ�กด+วย ส�งผลให+ม�ก�รค'ดค+นเทคโนโลย�ใหม�ท�8ส�ม�รถฝZง
ข+อมQลได+เหมHอนก�บบ�ร)โค+ด แต�ไม�บดบ�งรQปภ�พท�8ปร�กฏ
อยQ�ในแผ�นโฆษณ�

บร'ษ�ท ฟQจ'ตซK แลบอร�ทอร�8 จ��ก�ด ได+น��บ�ร)โค+ด
ล�องหนชน'ดใหม� ท�8บร'ษ�ทพ�ฒน�ขK�นออกม�แสดงให+แก�ผQ+
สนใจท�8วไปได+ชม ซK8งน�บได+ว��เป*นเทคโนโลย�ใหม�ของโลก 
บ�ร)โค+ดชน'ดน��ม�ชH8อเร�ยกว�� “FP Code” (Fine Picture 
Code) รห�สรQปภ�พละเอ�ยด หรHอ FP code น�� ส�ม�รถท�8จะ
เกEบข+อมQลต�วเลข 12 หล�ก โดยฝZงต�วอยQ�ในส�ของรQปภ�พน��นๆ 
ในล�กษณะของเส+นส�เหลHองจ�งๆ ซK8งจะถQกใส�ลงไปในภ�พ
ระหว��งกระบวนก�รพ'มพ) และเมH8อบรรจ$รห�สลงไปแล+ว ภ�พ
ด�งกล��วย�งคงค$ณภ�พเหมHอนเด'มขณะท�8ท��หน+�ท�8เป*น
ไฮเปอร)ล'งค)ไปย�งเวEปไซต)ซK8งผQ+ใช+ส�ม�รถเข+�ไปย�งเวEปไซต)
ผ��นท�งโทรศ�พท)มHอถHอ ท��งน�� รห�สด�งกล��วน�� มน$ษย)จะไม�
ส�ม�รถมองเหEนได+ด+วยต�เปล�� 

 

ก�รใช+รห�สล�องหน FP น�� ผQ+ใช+จะต+องท��ก�ร
ด�วน)โหลดซอฟต)แวร)พ'เศษลงไปย�งโทรศ�พท)มHอถHอท�8ม�
กล+องถ��ยรQปก�อน หล�งจ�กน��นใช+กล+องในโทรศ�พท)ถ��ยรQป
ภ�พท�8ม�รห�สฝZงอยQ�ข+�งใน เมH8อกล+องบ�นทKกภ�พไว+แล+ว รห�ส
ด�งกล��วจะถQกส�งไปย�งเครH8องแม�ข��ย (Server) เพH8อแปลง
รห�สให+เป*นชH8อเร�ยกท�8อยQ�ของเวEบไซต) (URL หรHอ Uniform 
Research Locator) เพH8อเชH8อมโยงผQ+ใช+โทรศ�พท)มHอถHอไป
ย�งเวEปไซต)ท�8ก��หนด หล�งจ�กน��นข+อมQลต�วอ�กษร 
ภ�พเคลH8อนไหว และเส�ยง กEจะถQกส�งม�ย�งโทรศ�พท)มHอถHอ
ในเวล�เพ�ยงไม�ก�8ว'น�ท�เท��น��น 

บร'ษ�ท ฟQจ'ตซK แลบอร�ทอร�8 จ��ก�ด จะน��รห�ส FP ม�
ใช+จร'งคร��งแรกก�บแคต�ลEอคและน'ตยส�รของประเทศญ�8ป$vน
ในเดHอนต$ล�คม 2549 น�� ซK8งค�ดว��เทคโนโลย�ด�งกล��วจะ
ช�วยให+เก'ดคว�มสะดวกแก�ผQ+ใช+ง�นม�กขK�น เช�น ผQ+ใช+
ส�ม�รถเข+�สQ�ข+อมQลของร+�นอ�ห�รและร+�นค+�ได+ง��ยขK�นผ��น
ท�งน'ตยส�รท�8อ��นอยQ�  ช�วยให+ส�ม�รถฟZงต�วอย��งเพลงได+
จ�กกล�องของซ�ด� รวมท��ง ช�วยให+ผQ+ใช+ส�ม�รถต�อโทรศ�พท)
ไปย�งบ$คคลอH8นได+สะดวกขK�นโดยจ�กน�มบ�ตรท�8ม�โค+ดล�องหน
น��ฝZงต�วอยQ� โดยไม�ต+องกดเบอร)โทรศ�พท) เป*นต+น

SpotScout: บร�ก�รห�ท+�จอดรถออนไลน� (3183)

บร'ษ�ท SpotScout ซK8งเป*นบร'ษ�ทท�8ต��งขK�นใหม�ได+
ว�งแผนท�8จะสร+�งตล�ดแบบท�นต�อเวล� ส��หร�บห�
ท�8จอดรถและจ�ดส�งข+อมQลถKงลQกค+�ผ��นท�งโทรศ�พท)
เคลH8อนท�8 หรHอเครHอข��ย GPS

บร'ษ�ทน��ต+องก�รท�8จะแก+ไขเก�8ยวก�บก�รห�สถ�นท�8 จอด
รถในเมHองท�8ม�ผQ+คนม�กม�ย ซK8งก�รห�สถ�นท�8จอดรถต+อง
อ�ศ�ยอ�ศ�ยคว�มอดทนและอ�ศ�ยโชคไปพร+อมก�นด+วย 
ด�งน��น Andrew Rollert และท�มง�นผQ+พ�ฒน�โปรแกรม ได+
จ�ดท��ก�รพ�ฒน�โปรแกรมผ��นท�งเวปในก�รเชH8อมโยง
ข+อมQล ซK8งได+เร'8มต+นพ�ฒน�ม�เมH8อป% 2548 ท�8ผ��นม� และได+
ท��ก�รทดลองให+บร'ก�รในร$�นเบต+� ในช�วงกล�งเดHอน
ก�นย�ยน 2549 ท�8ผ��นม�โดยให+ผQ+ใช+ง�นส�ม�รถเข+�ถKง
ข+อมQลและบร'ก�รท�งเวปโดยผ��นอ$ปกรณ)โทรศ�พท)เคลH8อนท�8 
เช�น โมโตโรล�� Q , Research In Motion (RIM) 
Blackberry และ Palm Treo 

Rollert กล��วว��ก�รได+ร�บข+อมQลผ��นโทรศ�พท)เคลH8อนท�8 
เป*นส'8งท�8จ��เป*นในอน�คต และส'8งท�8ผQ+คนต+องก�รรQ+เป*นอ�นด�บ
ต+นไม�ใช�คะแนนก�รแข�งข�นก�ฬ� หรHอร�ยง�นห$+น แต�
พวกเข�ต+องก�รท�8จะรQ+ว��ม�ท�8จอดรถใดว��งบ+�ง

ผQ+คนท�8ข�บรถยนต) รวมถKงเจ+�ของสถ�นท�8จอดรถหล�ย
แห�งในเมHองบอสต�น แมนฮ�ตต�น และซ�นฟร�นซ'สโก 
แสดงคว�มสนใจท�8จะใช+บร'ก�รด�งกล��ว Rollert กล��วว�� ม�
ผQ+ใช+กว�� 800,000 คน ได+ลงทะเบ�ยนใช+บร'ก�รน��แล+ว ผQ+ลง
ทะเบ�ยนจะให+ข+อมQลเก�8ยวก�บสถ�นท�8และร�ค�ของจ$ดจอดรถ
ท�8พวกเข�ม�แผนท�8จะย+�ยรถออกในช�วงเวล�ไหน ของว�น
ไหน ซK8งข+อมQลเหล��น��กEจะช�วยให+ผQ+ใช+ร�ยอH8นท�8ต+องก�ร
ท�8จอดรถ ส�ม�รถท��ก�รค+นห�ว��จะม�ท�8จอดรถไหนว��งบ+�ง
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ถ+�ท�8ว��งย�งคงม�อยQ�และได+ร�ค�ต�มท�8ตกลงก�นไว+ เง'น
กEจะถQกถอนออกจ�กบ�ญช�อ'เลEกทรอน'กส)และรอจนกระท�8งคน
ท�8ต+องก�รจะใช+ท�8จอดรถม�ถKงและยHนย�นก�รใช+จ$ดจอดรถน��น 

และข��นตอนกEจะเสรEจส'�นลง

Rollert  กล��วว�� บร'ก�รห�ท�8จอดรถน��จะฟร�ส��หร�บ
ลQกค+� แต� Spotscout จะได+ร�บเง'นจ��นวน 3 เหร�ยญ
ดอลล��ร)สหร�ฐ ส��หร�บ ท$กๆ 20 เหร�ยญดอลล��สหร�ฐท�8
สถ�นท�8จอดรถเกEบค��ใช+บร'ก�รก�บลQกค+�

ท+�ยท�8ส$ด Rollert ค�ดหว�งว��จะเอ�เทคโนโลย�ของ 
SpotScout ม�รวมเข+�ก�บระบบน��ท�งผ��นด�วเท�ยมและ
ระบบ GPS ซK8งจะส�ม�รถน��ม�ประย$กต)ใช+ง�นได+ม�กกว��
ก�รห�ท�8จอดรถผ��นท�งโทรศ�พท)มHอถHอ นอกเหนHอจ�กน�� 
Rollert ย�งม�คว�มต+องก�รท�8จะข�ยข+อมQลท$กชน'ดท�8
เก�8ยวข+องก�บก�รห�ท�8ว��ง โดยท�8บร'ษ�ท SpotScout ได+เน+น
ก�รจดส'ทธ'บ�ตรท�8เก�8ยวข+องก�บก�รแลกเปล�8ยนท�8ว��งระหว��ง
บ$คคล 2 ฝv�ย และข+อมQลจะถQกส�งผ��นเครHอข��ยของ
โทรศ�พท)เคลH8อนท�8 ก�รห�ข+อมQลท�8จอดรถเป*นเพ�ยงขK�น
ตอนแรกท�8จะท��ให+ผQ+ใช+เข+�ใจถKงหล�กก�รท��ง�นของ
เทคโนโลย�น��

ท�8ม�: 
3181: http://www.newscientisttech.com/article/dn10360-intelligent-sensors-watch-for-impending-floods.html
         สHบค+นข+อมQลเมH8อ 24/10/2006
3182: http://pr.fujitsu.com/jp/news/2006/09/13-1.html
         http://www.japancorp.net/Article.Asp?Art_ID=7691
         http://namhuy.org/2006/09/21/fujitsu-develops-%e2%80%9cinvisible%e2%80%9d-barcode/#more-17 
         สHบค+นข+อมQลเมH8อ 15/10/2006
3183: http://www.techweb.com/wire/190301188 สHบค+นข+อมQลเมH8อ 04/09/2006
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ภ�พ : ก�รท��ง�นของโปรแกรม SpotScout

ท�8ม� : http://www.spotscout.com/
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