รอบรูเ้ ทคโนโลยี

YouTube Go live !
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ด้วยสถิติการเข้าชมวิดีโอกว่า 2 พันล้าน
ครัง้ ต่อวัน ยูทบู ครองอันดับหนึง่ ผูใ้ ห้บริการ Video
Sharing เครื่องมือยอดนิยมที่เปิดโอกาสให้ผู้คน
ทัว่ โลกแสดงออก เผยแพร่ฝมี อื ถ่ายวิดโี อหรืองาน
สร้างสรรค์ของตนเองได้อย่างเต็มที่ ตลอดระยะ
เวลา 6 ปีทผ่ี า่ นมา ยูทบู ให้บริการอัพโหลดคลิป
วิดีโอเป็นหลัก การปรับปรุง Feature ส่วนใหญ่
ทำเพือ่ อำนวยความสะดวกให้กบั ผูใ้ ช้ และปรับปรุง
คุณภาพวิดโี อมากกว่า จะมีกจิ กรรม “ถ่ายทอดสด”
บ้างก็เฉพาะงานสำคัญ ๆ อย่างเช่น “YouTube
ซิมโฟนี่ ออเคสตร้า ออสเตรเลีย 2011” ซึง่ เคยจัด
มาก่อนหน้านีแ้ ล้ว ทีค่ าร์เนกี้ ฮอลล์ รัฐนิวยอร์ค มี
ยอดผูช้ มทางอินเตอร์เน็ตมากกว่า 25 ล้านคน
ปลายปีที่แล้วมีข่าวออกมาว่า ยูทูบกำลัง
ทดสอบระบบถ่ายทอดสด หรือ Live Streaming
ซึง่ เป็นก้าวแห่งการเปลีย่ นแปลงทีส่ ำคัญในวงการ
อินเตอร์เน็ตเลยทีเดียว ถึงแม้ว่าการทำ Live
Broadcast จะไม่ใช่เรื่องใหม่ มีผู้ให้บริการด้านนี้
หลายรายแล้ว เช่น Ustream หรือ Qik พัฒนาให้
ใช้งานได้ทั้งบนเว็บไซท์และผ่านโทรศัพท์มือถือ
และเมือ่ เดือนเมษายนทีผ่ า่ นมา ได้รบั การยืนยันว่า

ยูทบู เปิดให้บริการ Live Streaming แล้วอย่างไม่
เป็นทางการ ยังไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ ยังอยู่ใน
เวอร์ชน่ั เบต้า ทีต่ อ้ งทดสอบอีกหลายขัน้ ตอน
คนอื่นทำ Live Streaming ไม่ฮือฮา แต่
ยูทูบทำ ผู้คนในวงการให้ความสนใจกันมากมาย
เพราะเป็นระบบที่มีการใช้งานมากที่สุดในโลก
ยูทบู เองก็ไม่ได้ผลีผลามเปิดให้ผใู้ ช้ทกุ คนเข้ามาใช้
ระบบ Live Streaming ทันที เพราะการเข้าแบบ
พร้อม ๆ กันทัว่ โลกต้องใช้ทรัพยากรและเจ้าหน้าที่
มหาศาลในการจัดการ
ระยะแรกอนุญาตให้พันธมิตรที่มีศักยภาพ
และมีความพร้อมในการผลิตเข้ามาใช้บริการก่อน
ยูทบู ต้องมัน่ ใจว่าระบบของตน แข็งแกร่งเพียงพอ
ทีจ่ ะรองรับปริมาณการใช้งาน การเปิดให้พนั ธมิตร
เข้ามาใช้งานส่วนหนึง่ เป็นการทดลองความเสถียร
ของระบบด้วย ในช่วงแรกนี้ Feature ต่าง ๆ
สำหรับผูช้ มยังไม่สมบูรณ์แบบ เปิดให้สมัครสมาชิก
และบริการแจ้งเตือนตารางถ่ายทอดสดผ่านทาง
ระบบ Goo Calendar, MS Outlook และ iCal
เท่านั้น โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มจำนวนพันธมิตร
ให้มากกว่าหนึ่งพันรายต่อเดือน เพื่อสกรีนผู้ผลิต
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ที่สร้างสรรค์รายการคุณภาพจริง ๆ ถ้ายูทูบเอา
จริงเรื่องนี้ ช่องสถานีประเภทเสื่อมเสียศีลธรรม
หรือละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ควรจะเกิดขึน้ แน่นอน
ยูทูบเปิดให้บริการถ่ายทอดสดในช่วงที่
เทคโนโลยีเอือ้ อำนวยทุกอย่าง สิง่ ทีจ่ ะเกิดตามมา
อาจจะน่ากลัวยิ่งกว่าการเกิดขึ้นของโทรทัศน์
ดาวเทียมเสียอีกค่ะ กลุม่ ทีจ่ ะได้รบั ผลกระทบมากที่
สุดคือ ผูใ้ ห้บริการเคเบิล้ ที.วี.กับโทรทัศน์ดาวเทียม
ตลอดจนฟรีท.ี วี. สมาชิกเคเบิล้ ที.วี.จะต้องเสียค่า
สมาชิกดาวเทียม ถึงจะไม่ตอ้ งเก็บค่าสมาชิก แต่
รายการคุณภาพก็มใี ห้เลือกน้อย ส่วนช่องยูทบู สด
สามารถเกิดขึ้นได้ทันทีมากกว่าล้านช่องค่ะ นับ
เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญ ทำให้ช่องโทรทัศน์ต่าง ๆ
ต้องปรับตัวมากขึ้น
เมือ่ บวกกับการเกิดของ Internet T.V.และ
ความพร้อมระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ทีค่ รอบ
คลุมพืน้ ทีต่ า่ ง ๆ มากขึน้ ทำให้เราสามารถรับชม
ช่องเหล่านี้ผ่านทางโทรทัศน์จอใหญ่ ไม่ต้องจ้อง
คอมพิวเตอร์ให้เมื่อยสายตา เลือกชมรายการที่
สนใจได้ทกุ รูปแบบ ในประเทศทีใ่ ห้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงมากกว่า 10 Mbps. สามารถรับชม
ในระบบ HD ได้ดว้ ยค่ะ
ต่อไปนี้ ใคร ๆ ก็สามารถเป็นเจ้าของสถานี
โทรทัศน์ของตัวเองได้อย่างสบาย ๆ แบบไร้ขีด
จำกัด !
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สถิตทิ น่ี า่ ทึง่ ของ Youtube
ปี ค.ศ. 2010 มีผชู้ มคลิปมากกว่า
700,000,000,000 ครัง้
ผูช้ มคลิปมากกว่า 2,000 ล้านครัง้ ต่อวัน
อัพโหลด 60 วัน มากกว่ารายการใน
สถานีเคเบิล้ ใหญ่ทส่ี ดุ ของสหรัฐฯ รวมกัน

3 แห่ง ถึง 60 ปี
อัพโหลดตลอด 24 ชัว่ โมง ทุก ๆ นาที

อัพโหลดทุก ๆ นาทีมคี วามยาวรวมกันเฉลีย่

35

ชัว่ โมง
ผูช้ มใช้เวลาดูคลิปเฉลีย่
นาทีตอ่
คลิปมากกว่า

15

1 วัน

70% มาจากต่างประเทศ

ไม่รวมสหรัฐอเมริกา

100

ชมผ่านโทรศัพท์มอื ถือมากกว่า
ล้านครัง้
ต่อเดือน มากกว่า ล้านคน
แชร์คลิปในโซเชีย่ ล มีเดีย

4

ทุก ๆ เดือนมีคลิปมากกว่า

20 ล้านชิน้

อัพโหลดขึน้ Facebook
มีพาร์ทเนอร์มากกว่า
ราย ทัว่ โลก
ปี ค.ศ.
BED INTRUDER SONG!!!
เป็นคลิปที่มีคนดูมากที่สุดกว่า
ล้านครั้ง
ภายในเวลาแค่ เดือน

2010
4

10,000

60

คลิปของเลดี้ กาก้า ‘Bad Romance’ เป็น
The Most Popular มีจำนวนผู้ชม

247.7ล้านคน

ทีม่ า : www.youtube.com/t/press_statistics
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