Виртуални турове и панорами :: За виртуалните турове
Как се правят виртулните турове? Какво отличава добрият тур от лошия? Защо витруален
тур, а не филм? Какво трябва да се очаква от панорамния фотограф? Колко струва
създаването на добра панорама и виртуален тур?

Ще се опитам да отговоря на тези въпроси.
Виртуалните турове са сравнително нов продукт. Често представата на потенциалния
потребител за тях се изчерпва с &ldquo;нещо интересно&rdquo; Виртуалните турове се
доближават до представата за панорама във всичките значения на това понятия, но най
&ndash;вече в смисъла на &ldquo;неограничено изображние във всички
посоки&rdquo;.Създаването на панорамата е първа, задължителна стъпка към създаване на
витруалните турове.
За създаване на виртуални турове се използват сферични и цилинрични
панорами.Сферичните покриват зрителен ъгъл от 360 по хоризонтала и 180 по вертикала
&ndash; пълна сфера . Цилиндричните имат ограничение по вертикала, обикновено около
140. В много случаи, когато няма интересни обекти горе и долу е оправдано използването им
и да се намали размера на файла или да се покажат останалите части с по-добро качество.
Изображението използвано за създаване на виртуални турове е съставно. За всяка панорама
се използват няколко снимки. Теоретично колкото повече кадри толкова по-добре. На
практика оптималното е от 6-8 снимки в зависимост от камерата и обектива. Всички
висококачествени панорами се правят с цифрова огледална камера и свръхширокоъгълен
обектив &ldquo;Fish eye&rdquo;. &ldquo;Зашитото&rdquo; изображение се получава с размери
от 6000/3000 до 14000/7000 пиксела. Минималният размер за качествено пълноекранно
възпроизвеждане е 6000/3000 т.
Виртуалните турове се използват изключително в електронни медии, основно в интернет.
Демонстрират се на съвременни дисплеи с висока разделителна способност и качество на
цвета. Нискобюджетните изпълнения не осигуряват необходимото качество за
възпроизвеждане на цял екран.От големи панорами може да се направят малки. Обратното е
невъзможно. Заснетата малка панорама си остава малка.
{mospagebreak}
Важна особеност на виртуалните турове е тяхната интерактивност. Зрителят може да
взимодейства с изображението. За разлика от филма, който се гледа така както е заснет,
зрителят на виртуалния тур има избор накъде да насочи поглед, какъв да е обзорът му /zoom
in, zoom out/ и колко дълго да наблюдава обекта по избрания начин. Той е активна страна.
Интерактивността на виртуалните турове може да се увеличи чрез вмъкване на активни зони
/горещи точки/, които да свързват сцените помежду им или с външни уеб ресурси.
Тези качества на виртуалните турове ги правят особено подходящи за предствяне на
недвижими имоти, хотели, ресторанти, исторически паметници, музеи и всякакви други
обекти имащи нужда от визуализиране.Ако прецените че виртуалните турове може да са
полезни за вашия бизнес, преди да поръчате изготвянето им, помолете фотографът да
отговори на следните въпроси:
-какво оборудване използва за снимане;
-какъв е максималния размер на панорамата;
-как решава проблема с осветлението при сцени с голям интервал на яркостите (сцени с
висок контраст);

-възможно ли е в панорамата да се добавят активни зони, авторотация и звук;
-предоставя ли html код за вграждане на панорамата в сайт;
Ако отговорите Ви удовлетворяват, може да обсъдите цената, която зависи от много
фактори. Качеството на панорамата, цилиндрична или сферична, общия брой на виртуалните
турове, отдалеченост на обекта, налага ли се използване на трудоемката технология HDR
(High Dinamic Range) за сцени с висок интервал на яркости, има ли подвижни обекти.Ще има
ли активни зони и колко, ще се добавя ли и звук.

