งานเทคโนโลยีสารนิเทศ สํานักหอสมุดกลาง สจล.
ปที่ 15 ฉบับที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559

F8 Facebook Developer Conference หรื อ งานเป ด ตั ว ของใหม ป ระจํ า ป ของ Facebook ซึ่ ง
รอบนี้ ก็มีของสํ าคัญหลายอย า ง อาทิ Chatbot ใน Messenger, กลอง Surround 360, กล อง Facebook
Live, Instant Articles และอีกมากมาย

Facebook F8 2016 เมื่ อ คื น ที่ ผ า นมา ทาง Facebook ได จั ด งาน F8 Facebook Developer
Conference หรือเรียกสั้น ๆ วา F8 ในระหวางวันที่ 12 – 13 เม.ย 59 ซึ่งถือเปนงานเปดตัวของใหมที่จะมีทุก
ๆ ป ในรอบนี้ก็ไดเฮีย Mark Zuckerberg ขึ้นมาบรรยายดวยตัวเองเลยดวย และในงานวันแรกเอง ก็ไดมีการ
เปดตัวของใหมหลายอยางมาก ๆ ดังนั้นจึงรวมเอาเฉพาะสิ่งใหม ๆ ที่สําคัญดังนี้

10 ปที่ผานมา

ชวงแรก ก็โชวสิ่งที่ทํามาทั้งหมดในตลอดชวง 10 ป จะเห็นไดวา ในชวงปที่ 5 จะเปนปของการพัฒนา
ความสามารถของเว็บ Facebook แตพอถึงชวงปที่ 10 ก็มีการแตกไลนนอกเหนือจากธุรกิจเดิม (เยอะเลย)
อยาง internet.org โครงการแจกเน็ตฟรีไปยังประเทศที่เขาถึงเน็ตยาก AI ปญญาประดิษฐเพื่อชวยทํางานใน
Facebook ใหดีขึ้น (และมีแผนจะทําใหมันเหมือน “Javis” เร็ว ๆนี้ดวย) สุดทายก็ VR/AR หรือที่รูจักกันดี
ก็ Oculus นั้นเองครับ

2

คุยกับ Bots ในแชท Messenger

และแล ว ก็ มาจนได คือ โปรแกรมช ว ยคุย อั ตโนมั ติ หรื อ Bots หนึ่ งใน Messenger Platform ซึ่ ง
Facebook ก็มีความตั้งใจจะชวยในสวนของภาคธุรกิจอยูแลว หลังพบวาเว็บเพจใหญ ๆ มักจะมีลูกคามากมาย
เขามาสอบถามจนตอบไมทัน ดวยเหตุนี้จึงเกิดเปน “ระบบตอบโตอัตโนมัต”ิ ที่จะชวยตอบคําถามไดระดับหนึ่ง
หรือจะคุยเหมือนเปนเพื่อนคนหนึ่งก็ไดดวย

\
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มีคนใช Facebook Messenger 900 ลานคนแลวนะเออ

เปนชวง (อวด) เผยจํานวนผูใชตัวแอพฯ Facebook Messenger ซึ่งเมื่อตนปมี 800 ลานคน ปจจุบัน
900 ลานคนแลว

ถาย “Live” นอกเหนือจากสมารทโฟน เชน โดรน
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ตั้งแตเปดตัวไมนาน ก็ฮิตระเบิดระเบอในบานเราสุด ๆ ไปแลว อยาง Facebook Live หรือฟเจอร
แชรคลิปวิดีโอถายทอดสดบนสมารทโฟน ที่ทําใหเราสามารถถาย Video Stream จากที่ไหนก็ได (ที่มีเน็ต) แต
ในงาน F8 เฮีย Mark เคาบอกวา จะขยายฟเจอรนี้ ใหสามารถบันทึกวิดีโอจากอุปกรณตัวอื่นไดดวย โดยจะ
เปดเปน API ใหนักพัฒนาเอาไปดัดแปลงตอ เชน โดรน เปนตน

Live ยังถายไมชัดพอ เรามี (กลอง) ขาย

หลายคนอาจยังไมถูกใจความคมชัดของฟเจอร Live ที่ถายผานสมารทโฟนมากนัก ทาง Facebook
เลยเปดตัวเจา Livestream Mevo หรือกลองสําหรับบั นทึกวิดี โอสดในฟเจอร Live โดยเฉพาะ แตเ ดิม ที
กลองตัวนี้ เคยเปดตัวในงาน CES 2016 มาแลว (ตอนนั้นใชชื่อ Movi) ซึ่งถือเปนกลองประสิทธิภาพสูง เพราะ
สามารถวิอีโอความละเอียด 1080p จนถึง 4K กันเลย (ถาเอาไปถาย Live จริง คงไมถึงระดับ 4K หรือ 1080p
แตชัดกวาใชมือถือถายแน) สําหรับราคาจะอยูที่ 399 เหรียญฯ หรือประมาณ 14,000 บาท แตถาไปสั่งซื้อ
ในชวงนี้ จะเหลือแค 100 เหรียญฯ หรือ 3,500 เทานั้น
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กลองถายวีดีโอ 360 องศา ระดับ 8K

นอกจากกลอง 4K Livestream Mevo ตัวจิ๋วแลว ทาง Facebook ยังไดโชวพี่ใหญอยาง Facebook
Surround 360 หรือกลองถายวิดีโอ 360 องศา ระดับ 8K กันเลย ภายประกอบไปดวยกลองถึง 17 ตัวรอบ
ดาน ทั้งนี้ก็เอาไวใชสําหรับทํา วิดีโอ 360 องศา ในแวน VR ทั้งหลายนั้นเอง (เชน Oculus Rift หรือ Samsung
Gear VR เปนตน)
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Instant Articles เปดใหใชทุกสื่อแลว

Instant Articles คือฟเจอรที่จะชวยใหเรา สามารถเขาอานขาวหรือบทความในสมารโฟนไดอยาง
รวดเร็ ว อย า งที่ รู กั น ดี ว า ทุ ก คนชอบคลิ ก อ า น Content ผ า น Facebook ในสมาร โ ฟนเป น ส ว นใหญ
ดั ง นั้ น Facebook จึ ง ได พั ฒ นาตั ว Instant Articles ไว ใ นแอพฯ Facebook ซึ่ ง ต อ ไป หากเราจะคลิ ก
อาน Content ไหน จะมีรูปไอคอนสายฟาปรากฎตรงหัวมุม และเมื่อคลิกเขาไป ก็จะเขาสูเนื้อหา Content
นั้นทันที โดยไมตองรอโหลดนานเหมือนกอน ในงาน F8 เอง ทาง Facebook ไดประกาศแลววา ฟเจอรนี้เปด
ใหใชทุกสื่อแลว

โปรไฟลวิดโี อบน Facebook เปดใหใชงานกับแอพฯ ภายนอกไดแลว
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เคยเปนขาวฮือฮาอยูพักหนึ่ง เมื่อตอนที่ Facebook เปดใหทุกคนทําภาพโปรไฟลเปนวิดีโอได และใน
งาน F8 ปนี้ทาง Facebook ก็ไดเปดตัว Profile Expression Kit หรือชุดสําหรับนักพัฒนา ใหสามารถนําเอา
แอพฯ ทําโปรไฟลวิดีโออื่น ๆ อยาง MSQRD , Boomerang หรือ Cinemagraph pro มาใชรวมกับฟเจอรโปร
ไฟลวิดีโอของ Facebook ไดเลย

มีเบอรโทรกับอีเมล ก็ลงทะเบียนแอพฯ ได

ปดทายกับฟเจอรใหมที่นาสนใจไมนอย อยาง Account Kit ที่ตอไป จะเปดใหผูพัฒนาแอพฯ ตาง ๆ
เปดชองทางลงทะเบียนแอพฯ ใหมคือ เบอรโทรศัทพและอีเมลของผูใช นอกเหนือจากบัญชี Facebook ใน
เร็ว ๆ นี้ เผื่อใครที่ไมอยากใชแตบัญชี Facebook ของตัวเอง ลงทะเบียนแอพฯ นั้นเองครับ
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ขอขอบคุณแหลงที่มาขาว
http://www.aripfan.com/everything-announced-at-facebooks-f8-conference-today/
จัดทําโดย นายคมสัน การสมเพียร
งานเทคโนโลยีสารนิเทศ สํานักหอสมุดกลาง
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