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Google ประเทศไทย แถลงเป*ดตัวฟเจอร,ใหม. Indoor Street View ภายในแอพฯ Google Street
View เป<นการแสดงภาพถ.ายจากภายในห=างสรรพสินค=า นําร.อง 15 แห.ง

ฟเจอร Indoor Street View สามารถใช=งานได=แล=วทั้งใน iOS และ Android โดยผู=ใช=จําเป<นมีแอพ
ฯ Google Stree View เสียก.อน ซึ่งวิธีใช=นั้นง.ายมาก เมื่อเป*ดแอพฯ ขึ้นมา แท็บใต=ช.องค=นหาให=เลือกที่เมนู
“แนะนํา” จากนั้นเลื่อนหน=าจอลงมาจะพบแท็บ “คอลเล็กชั่นเด.น” ซึ่งจะมีบอกถึงไฮไลท,ของไทย เมื่อเลือก
เข= า ไปจะพบกั บ ภาพต. า งๆ ของห= า งดั ง ในประเทศไทย ไล. ตั้ ง แต. EmQuartier, Siam Paragon, Siam
Discovery, Central World และอี กหลายห= าง เมื่ อเลื อกที่ห= า งใดห= า งหนึ่งก็ จ ะพาผู= ใช= เข= า สู. ฟเจอร, Street

View นําพาผู=ใช=รับชมภายในห=างนั้นๆ ได= รองรับการใช=งานกับ Google Cardboard เพื่อการรับชมแบบ 360
องศาได=ด=วย
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สํ า หรั บ ภายในงานแถลงข. า ว มร. เบน คิ ง หั ว หน' า ฝ* า ยธุ ร กิ จ Google ประเทศไทย กล. า วว. า
“นอกจากจะช.วยให=นักช=อปได=ชมทั่วศูนย,การค=าแล=ว ฟเจอร,สํารวจพื้นที่ภายในอาคารบน Google Street
View ยังมี ป ระโยชน, กับ นั กท. องเที่ ย วอย. า งมากอี กด=ว ย” มร. เบน คิง กล. าวเสริมอี กว.า “ช. วงฤดู กาลช= อป
กระจายใกล=สิ้นปแบบนี้ เราหวังเป<นอย.างยิ่งว.า Indoor Street View จะช.วยผู=ใช=ได=สํารวจและเพลิดเพลินกับ
ประสบการณ,ในประเทศไทยได=ง.ายขึ้นอีกด=วย”
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ขณะที่คุณดูแผนที่อยู.และซูมเข=าที่ตัวอาคาร จากนั้นเพียงแค.แตะและกดค=างในพื้นที่ที่มีข=อมูล Indoor
Street View ภาพขนาดเล็กๆ จะปรากฎขึ้นมาเพื่อให=รับชม หรือถ=าคุณใช=จากเว็บก็เพียงลากไอคอน Pegman
สีเหลือง ไปบนเส=นสีน้ําเงิน จากหุ.นโชว,หน=าร=าน ปfายลดราคา ตู=เอทีเอ็ม ทางไปห=องน้ํา และร=านค=าต.างๆ ที่อยู.
ในศูนย,การค=า Indoor Street View ออกแบบมาให=คุณไปยังจุดหมายที่คุณต=องการจะไป
ด= ว ยประสบการณ, ก ารใช= ง านเดี ย วกั บ การชมภาพ Google Street View แบบกลางแจ= ง การใช=
Google Indoor Street View ทําได=ง.ายๆ โดยจุดสีน้ําเงินจะเป<นจุดที่ระบุตําแหน.งที่คุณอยู. ขณะเดียวกันคุณ
ยังสามารถเลือกชั้นที่ต=องการรับชมได=ในแต.ละอาคาร
นี่เป<นเพียงการเริ่มต=น เรายังคงพยายามเพิ่มภาพถ.ายภายในอาคารต.างๆ ทั่วประเทศไปบน Indoor
Street View ทั่วประเทศ ซึ่งเจ=าของอาคารต.างๆ ก็สามารถอัพโหลดภาพถ.ายไปบนแอป Street View ได=ด=วย
ตัวเอง
ก. อ นเป* ด ตั ว Indoor Street View นั้ น Google ได= เ ป* ด ตั ว ชุ ด ภาพถ. า ยที่ ร วบรวมสุ ด ยอดสถานที่
ท.องเที่ยวทั่วประเทศกว.า 150 ชุด เมื่อช.วงสงกรานต,ที่ผ.านมา
ส.วนอุป กรณ,ที่ใช=ในการเก็บภาพต.างๆ เรี ยกว.า Street View Trekker เปfสะพายหลังที่มีอุปกรณ,
กล=องถ.ายรูปอยู.ที่ด=านบนประกอบด=วยแพลตฟอร,มกล=องสตรีทวิวใหม.ล.าสุดของเรา ผู=ใช= Trekker จะสะพาย
เปf พร= อมกล= องชุ ด นี้เ ดิ น ไปตามทางเดิน ฟุ ตบาทหรื อตรอกซอกซอย และอุป กรณ,จ ะเก็บ รวบรวมภาพโดย
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อัตโนมัติ ภาพที่ได=จะนํามาร=อยเรียงต.อเนื่องกันเพื่อสร=างภาพมุมกว=างแบบพาโนรามา 360 องศาที่คุณเห็นอยู.
ใน Google แผนที่
นอกจากนี้ Google ยังย้ําถึงนโยบายความเป1นส3วนตัวของ Street View ด=วยว.า Google ใช=
มาตรการหลายขั้นตอนในการปกปfองความเป<นส.วนตัวของผู=ใช=เมื่อมีการเผยแพร.ภาพมาให=ผู=ใช=ชาวไทยได=รับ
ประโยชน,จากฟเจอร,นี้ Street View มีภาพที่ถ.ายจากถนนสาธารณะ เราได=พัฒนาเทคโนโลยีในการเบลอ
ใบหน=าและปfายทะเบียน ผู=ใช=สามารถแจ=งให=เราทราบเพื่อนําภาพที่เห็นว.าไม.เหมาะสมด=วยการคลิกที่“รายงาน
ป7ญหา” Google ขอคําแนะนําเพื่อให=ครอบคลุมเรื่องความเป<นส.วนตัวกับหน.วยงานหรือกลุ.มองค,กรชุมชน
ต.างๆ ในการพัฒนาฟเจอร,และปfองกันความเป<นส.วนตัว

ขอขอบคุณแหล.งที่มาข.าว
http://www.aripfan.com/google-indoor-street-view/
จัดทําโดย นายคมสัน การสมเพียร
งานเทคโนโลยีสารนิเทศ สํานักหอสมุดกลาง
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