Platformen "The Viewer"
Vi har valgt at teste den virtuelle tour platform "The Viewer" som giver mulighed
for at samle en række 360 graders foto i en virtuel tour rundt i en lokalitet og
tilføje forskellige features så som links til videoklip eller små uddybende
forklaringer til de komponenter som billederne viser. Alle billeder er optaget med
Samsung Gear 360 kamera og til de små videosekvenser er anvendt en iPhone 6S
da det viste sig at være nemmere at håndtere almindelig video med en iPhone
end med et 360 graders kamera.
Indledende er der blevet testet tre forskellige virtual tour platforme "The
viewer", "Thinglink" og "Roundme". Oprindeligt var det meningen at vi ville teste
det samme setup på alle tre platforme, men grundet en meget kort tidshorisont
for afviklingen af tests faldt valget på kun at anvende "The viewer" i afprøvningen
over for de studerende. Grundlæggende kan alle tre platforme tilbyde
nogenlunde de samme features og er lige til at gå til. Valget faldt på The Viewer
da de tilbød en gratis tidsbegrænset Premium adgang hvor alle features var låst
op. De andre platforme tilbød ikke helt samme fleksibilitet for afprøvning.
The viewer

Billede af den virtuelle tur rundt om minikraftværket set på en pc (Eget arkiv,
2017)

Vi har testet platformen sammen med vore studerende på 5. semester
fjernundervisningshold. Det lykkedes os at få lokket en 20 dages gratis Premium
licens ud af udvikleren af platformen og han har været flink til at svare på
spørgsmål angående features i platformen som ikke virkede fordi de ikke er helt
færdigudviklede. Platformen er meget nem at bruge og man logger ind med sin
Gmail. Det er gratis at prøve "Free-versionen" som har begrænset funktionalitet
og koster 59 EUR pr måned at bruge "premium-versionen". Alt materiale
uploades til platformens server og man deler sit arbejde med simple links. Da
platformen er under udvikling var der enkelte lovede features som ikke
fungerede endnu, som for eksempel afspilning af videoklip. Det har derfor været
nødvendigt at give de studerende selvstændige link til de små instruktionsvideoer
som vi har valgt at placere på skolens YouTube konto.
Den virtuelle tur rundt omkring minikraftværket kan ses her:
https://theviewer.co/share/adee5213-67d4-48a2-9d62-c8e001af59ff/d069f0b70678-408c-ad87-3c9b7fe997d0
Den virtuelle tur kan ses på alle typer pc og telefoner og tablets, afhængig af
hvilken browser der anvendes. Til iOS findes der en dedikeret app til iPhone og en
til iPad. De to apps ser ud helt ens ud og fungerer på samme måde.

Billede af indgangsportalen til The viewer appen set igennem VR briller (Eget
arkiv, 2017)
Hvis man ønsker at redigere i app versionen har man de samme muligheder som i
browser versionen og man logger på med en Gmail konto. Det tager lidt tid for
appen at loade første gang fordi den skal hente forskellige demo virtuelle tours.
Nedenfor kan man se indgangsbilledet til den virtuelle tur rundt om
minikraftværket set igennem et par VR briller med iPhone monteret. Det ses at
udtrykket er magen til det man ser på en pc.

Billede af minikraftværket set igennem VR briller (Eget arkiv, 2017)
Hvis man ikke er i besiddelse at et par VR briller eller ønsker at se den virtuelle
tur som et billede som på en pc er det muligt ved at vælge VR fra når man starter
appen. Man kan stadig dreje 360 grader rundt ved at bevæge telefonen rundt.

Billede af minikraftværket set på en iPhone uden VR briller (Eget arkiv, 2017)
Thinglink

Billede af Thinglink virtuel tur med indlejret videoklip set på pc (Eget arkiv, 2017)

Vi har testet denne platform med samme setup som i "The viewer" og
implementering af video i virtual tour synes at virke fint. Det kræver dog betaling
at teste denne platform yderligere, da man som udgangspunkt kun kan teste den
gratis et få antal gange. I Thinglink kan man lægge film ind i gratis udgaven, men
det koster penge at tilknytte studerende. Denne platform er ikke undersøgt
yderligere.
Roundme

Billede af Roundme virtuel tur set på pc (Eget arkiv, 2017)
Vi har opstillet et scenarie på "Roundme" magen til det som er afprøvet på de
andre platforme og set at det fungerer på samme måde som med "The viewer"
Generelt kan man sige at de samme features er mulige som i de andre to
platforme. Denne platform vil ikke blive behandlet yderligere da den allerede er
udførligt beskrevet i casen fra SOSU-FVH.

