LINE จัดงาน LINE DEVELOPER DAY 2020
ประเทศญ่ป
ี  ุนรูปแบบออนไลน

LINE จัดงาน LINE DEVELOPER DAY 2020 ประเทศญี่ปุนรูปแบบออนไลน สรางสถิติผูเขารวมงานจากตาง
ประเทศสูงเป็ นประวัติการณ
• LINE เน นย้าํ ถึงความสามารถของเทคโนโลยีในการรับมือกับความทาทายของโลกในปัจจุบัน
• 2 ใน 3 ของผูที่ลงทะเบียนเขารวมงานเกือบ 10,000 คน เป็ นผูเขารวมงานจากตางประเทศ
• วิทยากรจากภายนอกกวา 36 ทานทงั ้ จากสตารทอัพ องคกร และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยชน
ั ้ ํา รวมใหความรูใน
งาน
LINE DEVELOPER DAY 2020 งานประชุมประจําปี ทางดานเทคโนโลยีสําหรับนักพัฒนาในรูปแบบออนไลนเต็มรูป
แบบเป็ นครัง้ แรกจาก LINE ประสบความสําเร็จครัง้ ใหญดวยจํานวนผูเขารวมงานจากทว
ั ่ โลกกวาหลายพันคนตงั ้ แต
วันที่ 25-27 พฤศจิกายน นํ าเสนอความรู เรื่องราวนาสนใจมากมายเกี่ยวกับการพัฒนาลาสุดและความทาทายที่
LINE กําลังเผชิญในปัจจุบัน รวมไปถึงเรื่องราวของผลิตภัณฑ AI ในอนาคต เทคโนโลยีฟินเทคและบล็อกเชน ควา
มปลอดภัยของระบบมือถือขามแพลตฟอรม โครงสรางพ้ น
ื ฐานดานขอมูล งานดานเซิรฟเวอร และเทคโนโลยี frontend เป็ นตน
จากผลกระทบของการแพรระบาดไวรัสโควิด 19 ทัว
่ โลก งาน LINE DEV DAY ในปีนี้ จึงถูกจัดข้ น
ึ แบบออนไลน
อยางเต็มรูปแบบตลอดทงั ้  3 วัน อัดแนนดวยเซสชัน
่ การบรรยายมากถึง 150 หัวขอนําเสนอวิสัยทัศนและกลยุทธ

ของ LINE ในการเป็ นผูริเริ่มใชเทคโนโลยีใหมๆ รวมถึงแชรความรูดานเทคโนโลยีเชิงวิศวกรรมจากวิทยากร
ทัง้ หมดมากถึง 200 คน ทัง้ นักพัฒนาจาก LINE และบริษท
ั ในเครือ รวมไปถึงวิทยากรจากภายนอกอีก 36 ทาน
งานในปีนี้ไดรับกระแสตอบรับดีเยี่ยมจากทว
ั ่ โลกสูงเป็ นประวัติการณดวยจํานวนผูลงทะเบียนเขาชมมากถึงเกือบ
10,000 คน โดย 2 ใน 3 เป็ นผูเขาชมงานจากภายนอกญี่ปุน เพิ่มข้ น
ึ จากปีที่แลวที่มีอัตราผูเขารวมชมงานจาก
ประเทศอ่ น
ื ๆ เพียง 10% ซึ่งทุกหัวขอการบรรยายสามารถรับชมไดทาง LINE LIVE (มีเสียงภาษาอังกฤษหรือ
คําบรรยายภาษาอังกฤษ) และสามารถรับชมยอนหลังผานทางชองยูทูปของ LINE Developer
https://www.youtube.com/channel/UCuzvuO3E9XIoreE9u7B1ETw/
LINE DEV DAY ในปีนี้ เริ่มดวยการบรรยายจาก อึยบิน พารค รองประธานเจาหน าที่บริหารฝายเทคโนโลยี LINE
Corporation เกี่ยวกับการริเริ่มใชเทคโนโลยีใหมๆ และความทาทายลาสุดที่ LINE กําลังเผชิญ เป าหมายในเชิงนัก
พัฒนา และวิสัยทัศนในอนาคต ตอจากนัน
้  ฟูจิมอน ชิเอกิ รองประธานเจาหน าที่บริหารฝายเทคโนโลยี Yahoo!
JAPAN ไดเขารวมพูดคุยถึงวิธีการที่ทงั ้ สองบริษท
ั ใชเทคโนโลยีเพื่อเอาชนะอุปสรรคและความทาทายตางๆ รวมกัน
โดยในขณะนี้ LINE กําลังอยูในขน
ั ้ ตอนของการควบรวมธุรกิจกับ Z Holdings ซึ่ง Yahoo! JAPAN ซึ่งเป็ นบริษท
ั
ลูกหลักของ Z Holdings
“ยังคงมีอีกหลายอยางที่สามารถทําใหเกิดข้ น
ึ ไดดวยพลังอํานาจของเทคโนโลยี ทัง้ ในญี่ปุนและประเทศอ่ น
ื ๆ ทัว
่ โลก
“เรากําลังเผขิญหน ากับประเด็นตางๆ ในสังคม เชน โควิด 19 การชวยใหชีวิตผูคนสะดวกสบายและดีข้ น
ึ ทามกลาง
สภาวะมากมายเหลานี้ไดคือเหตุผลสําคัญที่เราตองการที่จะรวมงานกัน” อึยบิน พารค กลาว
“เจตจํานงของ CEO เราแสดงถึงความตงั ้ ใจที่จะรวมงานเป็ นทีมเดียวกัน เชนเดียวกับทีมนักพัฒนา เราจะรวมมือ
กันรับมือกับความทาทายทางสังคมมากมายเหลานี้ไปดวยกัน” ฟูจิมอน ชิเอกิ กลาวเสริม
การบรรยายยังเน นย้าํ ถึงความสําเร็จทางดานเทคโนโลยีของ LINE ในบริการดานตางๆ โดยความตองการดานการ
สื่อสารดิจิทัลเพิ่มข้ น
ึ ในปีนี้ ฟี เจอรวิดีโอคอลของ LINE ไดมีการปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง และมีการใชงานเพิ่ม
ขึ้นถึง 235% ในชวงเดือนกุมภาพันธถึงพฤษภาคม LINE ยังไดพัฒนาโครงสรางพ้ น
ื ฐานทางดานขอมูลของ LINE
หรือเรียกวา Information Universe (IU) ประกอบไปดวยขอมูล (consolidated data) มากถึง 270 PB
(petabytes) และเพิ่มข้ น
ึ ในอัตรา 7 แสนลานเรคคอรดตอวัน
อึยบิน พารค กลาววา “เราเห็นอัตราการใชงานในชวง peak time เพิ่มข้ น
ึ สูงถึง 16 เทาเมื่อเทียบกับชวงเวลาปกติ
เราจึงมีการพัฒนา load balancing เพื่อใหระบบทํางานอยางเต็มความสามารถ และเราไดทําการเปลี่ยนแปลงเพื่อให
ฐานขอมูลในภูมิภาคตางๆ สามารถจัดเก็บและถูกใชงานตามเงื่อนไขของเครือขายไดอยางมีประสิทธิภาพ”
ความสําเร็จที่สําคัญของ LINE ในประเทศอ่ น
ื นอกจากญี่ปุน ยังรวมไปถึง การเปิ ดใหบริการ LINE BK โซเชียลแบ
งกิง้ บน LINE อยางเต็มรูปแบบในประเทศไทย โดย LINE มีแผนที่จะขยายบริการรูปแบบนี้ไปยังประเทศอ่ น
ื ๆ เชน
ญี่ปุน ไตหวัน และอินโดนีเซีย และอีกหนึ่งตัวอยางความสําเร็จทางดานเทคโนโลยีของ LINE คือบริการย่ น
ื ขอ

ทะเบียนบานผาน LINE สําหรับผูอยูอาศัยยาน Shibuya ในกรุงโตเกียว ที่สามารถย่ น
ื ขอทะเบียนบานผาน LINE
และชําระเงินดวย LINE Pay นับเป็ นการใชงาน eKYC เป็ นครัง้ แรกโดยองคกรภาครัฐทองถิ่นในประเทศญี่ปุน และ
ในอนาคตอันใกลนี้ LINE จะออกบริการ LINE DOCTOR ซึ่งเป็ นบริการที่ชวยใหคนไขและหมอส่ อ
ื สารกันผานทาง
LINE วิดีโอแชต เพื่อลดภาระของการไปพบแพทยที่โรงพยาบาลอีกดวย
นอกจากนี้ LINE DEV DAY ยังนําเสนอผลงานการพัฒนาบริการสําหรับภาคธุรกิจมากมาย เชน ในเดือนกรกฎาคม
LINE OA ไดเพิ่มฟังกชน
ั ่ การโทรดวยเสียงและวิดีโอเขามาได ชวยใหธุรกิจสามารถตอบคําถามของลูกคาไดอยาง
สะดวกงายดายมากยิ่งข้ น
ึ  โดยมีแผนเพิ่มบริการจองรานอาหารภายในปีนี้ และการเชื่อมตอกับ LINE Pay ภายใน
สิน
้ ปี 2563 รวมไปถึงความสําเร็จในการเปิ ดใหบริการ LINE MINI App เว็บแอพลิเคชัน
่ บน LINE ที่เปิ ดใหบริการ
แลวในปีนี้
แพลตฟอรม LINE Blockchain เป็ นอีกหนึ่งบริการที่ LINE พัฒนาอยางตอเนื่องตงั ้ แตปี 2561 โดย LINE ไดเปิ ด
ตัว LINE Blockchain Developers ในชวงตนปี ซึ่งเป็ นแพลตฟอรมเปิ ดใหนักพัฒนาภายนอกสามารถพัฒนา
บริการบล็อกเชนอยางงายดายและมีประสิทธิภาพบน Mainnet ที่ LINE พัฒนาข้ น
ึ มาอยางเป็ นอิสระ สรางความเชื่อ
ถือดวยระบบอัลกอริธ่ ม
ึ โดย LINE มุงมน
ั ่ ที่จะสราง Blockchain ใชงานงายที่ออกแบบมาสําหรับทุกคน
อยางไรก็ตาม ยังมีการเปลี่ยนแปลงอีกมากที่จะเกิดข้ น
ึ ในปีหน า แตสิ่งหนึ่งที่ไมเปลี่ยนคือความมุงมน
ั ่ ของ LINE
ตามพันธกิจ Closing the distance ในการชวยใหทุกคสามารถเขาถึงขอมูล บริการไดอยางใกลชิดกันตอไป
บัญชีทางการ LINE DEVELOPER DAY: https://lin.ee/dkucP2l
เว็บไซตทางการ LINE DEVELOPER DAY 2020: https://linedevday.linecorp.com/2020/en/
LINE Engineering: https://engineering.linecorp.com/en/
ทวิตเตอร: https://twitter.com/LINE_DEV_EN

