Kamera "Samsung Gear 360 (2017)"
Vi har valgt at indkøbe og teste 4K kameraet Samsung Gear 360 (2017) da det
giver mulighed for at afprøve optagelse af virtuelle billeder og video, samt live
streaming af 360 graders video. Kameraet leveres med kode til Samsungs Action
Director software til redigering af billeder og video.

Billede af Gear 360 (2017) 4K kamera fra Samsung (Samsung, 2017)
Samsung Gear 360 (2017) kamera + Gear 360 Action Director software
Vi har testet kameraet og den medfølgende software for at undersøge hvad det
kan præstere i forhold til at optage 360 graders billeder og video samt hvilke
muligheder der foreligger for at anvende det til live streaming i 360 graders
format.
Vi har optaget 360 graders billeder af minikraftværket og dets omgivelser med
Gear 360 2017 kameraet. Efterfølgende er billederne behandlet ved at "stitche"
dem i Samsungs software "Gear 360 Action Director" som følger gratis med
kameraet. Dette er nødvendigt for at kunne anvende billederne på den platform
vi har valgt til at præsentere den virtuelle tur. Kamera og software fungerer kun
til en nyere pc med 64 bit Windows udstyret med et grafikprocessor og skærm
der kan håndtere 4K optagelser. Brugere med ældre computere eller en MacBook

kan desværre ikke anvende Action Director softwaren eller billedoverførsel. Det
er dog muligt at anvende en mindre udgave af softwaren til en nyere Macbook
som kan køre Mac OS X 10.11 og ligeledes er udstyret med 4K grafikprocessor.
Gear 360 softwaren til Mac OS giver kun mulighed for at se billeder som man i
forvejen har hentet ud af kameraet samt at live streame med kameraet tilsluttet
via usb. Vi har derfor valgt fortrinsvis at teste Samsungs software på Windows
pc.
Billederne er blevet anvendt til test af fremstillingen af virtuel tours i platformene
"Roundme", "The viewer" og "Thinglink". Test af live streaming på Facebook og
YouTube er ligeledes blevet testet.

Billede af Gear 360 Action Director redigeringssoftware (Samsung, 2017)
Ibrugtagning af kamera og software
Gear 360 2017 kameraet er nemt at anvende. Der skal blot trykkes på en enkelt
knap for at tage et billede. Når man har sat sig ind i alle kameraets features finder
man ud af at det med fordel kan betjenes med en smartphone app. Efter den
indledende udpakning opstod der dog problemer med at få kameraet til at lade
og det vil ikke tilslutte til pc eller iPhone helt af sig selv hver gang det havde
været slukket. Problemet er velbeskrevet i diverse kamera forums og løsningen

viser sig at være at undlade at følge den medfølgende manual som indeholder
fejl. Dette er absolut en hindring for at nye undervisere/studerende skulle kunne
tage kameraet i brug med det samme ud af kassen. En vigtig detalje er at dette
kamera ikke fungerer med et hvilket som helst SD hukommelseskort, pga. 4K
optagelser har behov for meget høj overførelseshastighed. Man skal derfor
investere i et lidt dyrere 100 MB/s SD kort. Dette er ikke nævnt i salgsmateriale
eller manual.

Billede af kamera og tilbehør (Eget arkiv, 2017)
Der findes apps til både iOS og Android, men kun Samsungs egen S-model telefon
giver adgang til at anvende alle kameraets features. Vi har testet kameraet med
en iPhone 6S da vi ikke var besiddelse af en Samsung S-model. Man har fra
Samsungs side formodentligt taget denne beslutning for at få solgt nogle
Samsung produkter. Denne forretningsmodel får fremtidigt valg af kamera til at
falde ud til andre fabrikaters fordel da det må anses som vigtigt at man kan
anvende kameraet uafhængigt af telefonvalg og hvilket styresystem man har på
pc eller telefon. Den anvendte iOS app kan også anvendes til at hente billeder ud
fra kameraet og ind i en Mac computer og på den måde kan man ved at anvende
et alternativt redigeringsværktøj få billederne "stitched" uden at anvende Action
Director softwaren.
Generelt kan man sige at den medfølgende manual og Samsungs hjemmeside
ikke giver megen forklaring til kameraets muligheder eller begrænsninger. Det er
derfor ikke et kamera som fremstår som intuitivt at anvende og vil nok kræve at
man selv udformer en vejledning hvis andre undervisere/studerende skal kunne
få glæde af kameraets i undervisningen.
Billedkvaliteten er fin i 360 graders formatet, men 4K videodelen virker ikke helt
overbevisende i sin kvalitet. Her ser reklamefilmene for kameraet væsentligt
bedre ud end virkeligheden.
Anvendelsen af kameraet på med forskellige styresystemer bliver gennemgået
nedenfor.
IPhone iOS
På iPhone er det muligt at anvende Samsungs app "Gear 360" og tilslutte
kameraet via telefonens wi-fi forbindelse. Kameraet skal tilsluttes manuelt hver
gang kameraet tændes og kræver til tider lidt tålmodighed. Det opleves tit at
kameraet ikke vil tilslutte medmindre man starter det et par gange efter
hinanden. Hvis man derimod ønsker at anvende en Samsung S-telefon skal man
tilslutte kameraet via Bluetooth. Denne forskel fremgår ikke helt af manualen og
det er næsten praktisk umuligt at finde ud af hvordan man skifter imellem wi-fi
og Bluetooth tilslutning på kameraet. Det kræver at man søger lidt rundt på
nettet for at finde forklaringen.
IOS Appen giver mulighed for at fjernbetjene kameraet så det er muligt at tage
billeder uden at man selv figurerer på dem. Dette er ret vigtigt hvis man som i
vores tilfælde udelukkende ønsker at tage billeder af et lokales indretning.

Billede af Samsung Gear iOS app til iPhone (Eget arkiv, 2017)
Som det kan ses på ovenstående billede giver iOS appen mulighed for at optage
360 graders billeder og video, gennemse kameraets billeder og live streame på
YouTube og Facebook. Kameraets pc software giver også mulighed for at live
streame til anden valgfri platform end YouTube og Facebook, men denne feature
er ikke lagt i iOS appen.

Vi har testet optagelse af 360 graders billeder til brug til vores virtuelle tur rundt
om minkraftværket og det virker ret smertefrit. Det er nemt at fjernbetjene
kameraet og overskue hvilke billeder man har taget.

Billede af billedgalleriet iOS appen (Eget arkiv, 2017)
Vi har endvidere afprøvet live streaming af video på iOS appen Dog er det ikke
lykkedes at få live streaming til at fungere uden tidsforsinkelse og da

videobilledet ikke "stitches" automatisk af YouTube eller Facebook giver denne
feature ingen mening. Som det kan ses på nedenstående skærmbillede fra
YouTube live streaming bliver man ikke præsenteret for et sfærisk billede hvor
man selv kan styre hvor hen i lokalet man ønsker at rette sit fokus. Dette kan
sikkert ændres ved at anvende et ekstra stykke software men det har vi ikke
brugt mere tid på at undersøge. Den tekniske gennemgang fra Casen på
SOSUFVH nævner mere om denne problemstilling.

Billede af live streaming på YouTube (Eget arkiv, 2017)
PC
På en pc tilsluttes kameraet med det medfølgende USB kabel og vi har kun
afprøvet Samsungs Action Director software til at få billederne ud af kameraet og
"stitched". Dette var de eneste features vi havde brug for i forbindelse med at få
billeder klar til den virtuelle tur. Softwaren kan meget mere med hensyn til
redigering af video men kun på en nyere PC med Windows. Der findes også

anden software som nemt kan "stitche" billeder og video men det vil ikke blive
behandlet i denne gennemgang.

Billede af PC softwarens tre valgmuligheder (Eget arkiv, 2017)
På PC kan man streame til Facebook, her er feedet forsinket hvilket ikke gør det
egnet til "live" samtaler med studerende. Stream på YouTube virker men kræver
lidt justering af indstillingerne i Samsung softwaren for at lykkedes. Hvis man
forsøger at anvende den indbyggede YouTube feature melder softwaren fejl hvis
man forsøger at anvende en Gmail som er koblet sammen med et Moodle set up.
Det er muligvis et rettighedsproblem som kan rettes men vi har i stedet anvendt
en privat YouTube kanal. Dette har også givet problemer med rettigheder i
platformen "The viewer" som heller ikke kan tilknyttes en Gmail som er del af et
Moodle set up. Der findes i Samsung softwaren en feature til at streame live
med en stream key som ikke er blevet testet endnu, som kunne være interessant
for Moodle tilslutning.

Billede af live streaming muligheder i PC versionen (Eget arkiv, 2017)
Macbook Pro
Det har ikke ved projektets begyndelse været muligt at teste "Gear 360
ActionDirector" software på MacBook grundet krav til hardware. Ifølge Samsung
kræver det et kraftigere grafikkort at køre softwaren end den MacBook kan
præstere. Efter endt afprøvning af den færdige virtuelle tur er det dog blevet
muligt at teste Mac OS softwaren på en helt ny MacBook Pro. Her viser det sig at
det med den medfølgende software udelukkende er muligt at åbne billeder og
video som i forvejen er ligger på computeren, samt anvende live streaming til
YouTube og Facebook. Det er dermed ikke muligt at efterbehandle billeder og
video medmindre der anvendes en anden software. Det er på AAMS et kendt
problem at en del software kun understøtter brugen af Windows styresystem og
derfor er de fleste af skolens MacBooks i stand til at køre Windows parallelt og på

denne måde kan man stadig anvende Action Director softwaren. Det kræver dog
at den benyttede MacBook er helt ny og at der køres en 64 bit version af
Windows.

Billede af valgmuligheder i Mac OS version af software (Eget arkiv, 2017)
IMac
Softwaren fra Samsung fungerer fint på iMac, dog gælder her stadig at man ikke
kan efterbehandle billederne. Da iMac kun benyttes af et par enkelte på skolen
har vi valgt ikke at bruge mere tid på denne.
Konklusion
Alt i alt opfylder kameraet vores ønske om at kunne optage 360 graders billeder
og video. Det er dog skuffende at den medfølgende software kun kan benyttes på
en nyere Windows pc. Live streaming funktionen synes også at fungere mindre
godt, men da streaming funktionen endnu ikke er blevet afprøvet på "Custom"
platformen kan det ikke konkluderes om man her måske har mulighed for at få
det til at køre med mindre tidsforsinkelse.

