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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Η ΕΝΩΣΗ ΧΡΗΣΤΗ 
 
Υπενθύμιση: Αυτοί οι χάρτες πορείας θα επιτρέψουν την καλύτερη κατανόηση της ροής 
εργασίας της παραγωγής ψηφιακού διαδραστικού περιεχομένου μέσω πρακτικών συστάσεων 
και μαρτυριών επαγγελματιών. 
Με αυτόν τον τρόπο, σκοπεύουμε να υποστηρίξουμε τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς 
στη μάθησή τους αλλά και μετά την εκπαίδευση, στην πρακτική τους επαγγελματική ζωή. 
 

1. Σχετικά με την τεχνολογία 
 

Η τεχνολογία που 
χρησιμοποιείται 

Βίντεο 360 ° 

Τελικός στόχος και 
αποτέλεσμα 

Για να παρουσιάσετε το Μουσείο West Front στο Nieuwpoort και 

ορισμένα στοιχεία ιστορίας σχετικά με τη Μάχη του Yser σε ένα 

συναρπαστικό βίντεο. Ο στόχος είναι ένα τρισδιάστατο και 

συναρπαστικό βίντεο που δείχνει διάφορα μέρη του μουσείου και τη 

σχέση τους με τα ιστορικά γεγονότα. 

Περιγραφή του εργαλείου 
 

Διαδραστικό βίντεο 360 ° του Μνημείου του Βασιλιά Αλβέρτου στο 
Nieuwpoort του Βελγίου με το γύρω τοπίο όπου συνέβησαν οι 
πλημμύρες. Η κεντρική αίθουσα του μουσείου με μια ημικυκλική 
οθόνη όπου προβάλλονται σκηνές που ψηφιοποιούνται από το 
πανόραμα του Alfred Bastien. Ένα από τα δωμάτια του μουσείου με 
εικόνες και αντικείμενα προπαγάνδας. 

Μέσο που χρησιμοποιείται 
(υπολογιστής, tablet, 
τηλέφωνο) 

IPhone XS; Insta360 One κάμερα; επιτραπέζιος υπολογιστής; Insta 
360 Αόρατο selfie stick; Λαβή Bullet Point Insta 360; Μπλε μικρόφωνο 
Yeti. 

Πού θα είναι προσβάσιμο 
(εφαρμογή, πλατφόρμα, 
ιστότοπος…) 

Στο Δίκτυο Μαθήματος, στον Ιστότοπο DIMPA, στον ιστότοπο MBCF. 

Πόσος χρόνος χρειάστηκε 
για την ανάπτυξη αυτού 
του εργαλείου; 

2 ώρες για να τραβηχθούν  οι τρισδιάστατες εικόνες και βίντεο. 15 
λεπτά για να προσαρμοστούν οι ρυθμίσεις στο 360 Insta Studio 2020. 
15 λεπτά για να εγγραφεί το φωνητικό σχόλιο και να εξαχθεί ως 
αρχείο MP4A. 3 ώρες για προσάρμοση στις ρυθμίσεις του βίντεο 3D. 
20 λεπτά για απόδοση βίντεο με το Adobe Media Encoder. 45 λεπτά 
για μεταφόρτωση και επεξεργασία τρισδιάστατου αρχείου βίντεο 
στο YouTube. 
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Χρησιμοποιημένο λογισμικό 
 

Όνομα του λογισμικού 1 Insta 360; 2 Insta 360 Studio 2020; 3 Adobe Premiere Pro; 4 Camtasia 
5 Adobe Media Encoder 

Ονομα της εταιρείας 1 Arashi Vision; 2 Arashi Vision; 3 Adobe; 4 TechSmith 5 Adobe 

Κατάσταση πνευματικών 
δικαιωμάτων 
(cc, ιδιόκτητο σύστημα, 
κ.λπ.) 

1 Ιδιόκτητο σύστημα 2 Ιδιόκτητο σύστημα 3 Ιδιόκτητο σύστημα; 4 
Ιδιόκτητο σύστημα; 5 Ιδιόκτητο σύστημα; 

 
Σε περίπτωση που έχετε χρησιμοποιήσει επιπλέον πόρους για το περιεχόμενο του εργαλείου 
σας, περιγράψτε τους παρακάτω: 

 
 
 
 
 

 
2. Κόστος 

 

Κόστος δημιουργίας αυτού του 
εργαλείου 

Η δημιουργία από μόνη της δεν κόστισε τίποτα. Αλλά το υλικό για 
τη δημιουργία των μέσων είναι αρκετά δαπανηρό. Η κάμερα Insta 
360 ° one και τα αξεσουάρ κοστίζουν περίπου 400 €. Χρειάζεστε 
επίσης iPhone ή τηλέφωνο Android με προσαρμογέα και, φυσικά, 
έναν υπολογιστή για να επεξεργαστείτε τα αρχεία με το Insta 360 
Studio 2019 (η εφαρμογή διατίθεται δωρεάν με την κάμερα). Ένα 
μικρόφωνο Yeti Blue κοστίζει περίπου 150 €. 

Γενικό πρόγραμμα τιμολόγησης  

 
Σε περίπτωση που έχετε χρησιμοποιήσει επιπλέον πόρους για το περιεχόμενο του εργαλείου 
σας, περιγράψτε τους παρακάτω: 

Η εκπαιδευτική έκδοση του Camtasia κοστίζει 182,65 €. Μπορεί να αντικατασταθεί με το 
Audacity που είναι δωρεάν και ανοιχτού κώδικα, αλλά πολύ πιο περίπλοκο για να 
αποκτήσετε ήχο ποιότητας. 
Το Adobe Premiere Pro και το Media Encoder πωλούνται ως συνδρομή 19,99 € το μήνα, με 
δοκιμαστική περίοδο 7 ημερών. 
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3. Βήματα παραγωγής 
 

Περιγράψτε κάθε βήμα της παραγωγής του εργαλείου 
Φάση σχεδιασμού 
 

Γιατί δημιουργήσατε αυτό το 
εργαλείο; 

Για να δείξετε την πιθανή χρήση του βίντεο 360 °. Τα βίντεο που δεν 
είναι διαδραστικά, η παιδαγωγική τους χρήση είναι κάπως 
περιορισμένη. Είναι ενδιαφέρον να δείξουν μια τοποθεσία ή το 
περιεχόμενο ενός χώρου όπου ο θεατής δεν έχει τρόπο πρόσβασης 
(για παράδειγμα, στο εσωτερικό ενός μηχανήματος, ενός ψυγείου) 
ή θέλει να πάει και θέλει μια προεπισκόπηση. Ήταν ενδιαφέρον για 
εμάς να δείξουμε τις διάφορες πιθανές χρήσεις της κάμερας 3D: 
διαδραστική εικονική περιήγηση 360 ° με βάση μια φωτογραφία 3D 
και περιήγηση βίντεο 360 °. 

Τι λειτουργίες έχει; Είναι ένα εμβυθιστικό βίντεο, που σημαίνει ότι τα αντικείμενα που 

εμφανίζονται στο βίντεο μπορούν να προβληθούν από 

διαφορετικές οπτικές γωνίες ενώ το βίντεο αναπαράγεται στο 

YouTube ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα αναπαραγωγής 

πολυμέσων (όπως το VLC, για παράδειγμα). 

Ποιος θα είναι ο σκοπός του; 
(παιδαγωγική, επικοινωνία, 
παιχνίδια κ.λπ.) 

Είναι μια επικοινωνία για ένα μέρος και μια εικονική εμβυθιστική 

περιήγηση. Λόγω της έλλειψης διαδραστικότητας, σε αντίθεση με 

τις εφαρμογές VR ή την εικονική περιήγηση H5P 360, είναι λιγότερο 

ενδιαφέρον από παιδαγωγική άποψη. 

 
4. Φάση δημιουργίας 

 
Παρακαλώ ονομάστε και περιγράψτε παρακάτω τα διάφορα βήματα της δημιουργίας του 
εργαλείου (ελάχιστο 5) 

Σύλληψη Το θέμα: για τι πρόκειται να μιλήσουμε; Για τι είδους κοινό; Τι είδους μέσα 
μαζικής ενημέρωσης μπορεί να είναι τα καλύτερα για να προσελκύσουν 
την προσοχή μαθητών που δεν βρίσκονται απαραίτητα σε αυτό το είδος 
θέματος; 

Έρευνα και 
ανάγνωση 

Έρευνα στον Ιστό, σε μουσεία, σε βιβλία πληροφοριών σχετικά με την 
εκδήλωση. εντοπισμός στο μουσείο και το περιβάλλον του. 

 
Φωτογραφία 

Πρέπει να πάτε στο μέρος που θέλετε να τραβήξετε. Και γενικά, πρέπει να 
τραβήξετε αρκετές λήψεις για να βεβαιωθείτε ότι τουλάχιστον ένα από 
αυτά είναι αρκετά καλό για να πάει στην παραγωγή. Για γυρίσματα σε 
εξωτερικούς χώρους, η κατάσταση φωτός και ήχου μπορεί να επηρεάσει 
το τελικό προϊόν. 
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Εκδοση Έκδοση των επιλεγμένων λήψεων με το Insta 360 Studio 2020: επιλογή 
Natural View; ενεργοποίηση της Σταθεροποίησης FlowState για αποφυγή 
παραμόρφωσης αντικειμένων όταν ο θεατής πλοηγεί τη φωτογραφία με 
το δείκτη του ποντικιού. 

Εγγραφή 

φωνής 

Φωνητική ηχογράφηση των σχολίων με την Camtasia. Εξαγωγή ως MP4A. 

Εισαγωγή Εισαγάγετε τα αρχεία στο Adobe Premiere Pro (αρχεία βίντεο και ήχου insv, 
MP4A). 
 

Μίξη Κλιμάκωση βίντεο κλιπ (3 αρχεία insv). συγχρονισμός με το αρχείο ήχου Στο 
Adobe Premiere Pro. 

Προσαρμογή 
ρυθμίσεων 

Προσαρμογή των ρυθμίσεων στο Adobe Premiere Pro για την εξαγωγή 
πολυμέσων. Αρχικά, στο Sequence, επιλέξτε Sequence Settings. 
Χρησιμοποιήστε την Ισογραμμική και Μονοσκοπική εικόνα. Στη συνέχεια, 
με το εικονίδιο σε σχήμα κλειδιού, ελέγξτε τις ρυθμίσεις γωνίας: 360 ° 
οριζόντια και 180 ° κάθετα (δημιουργείτε μια εικονική σφαίρα). Στη 
συνέχεια, επιλέξτε Εξαγωγή, Πολυμέσα και ορίστε τις ρυθμίσεις για το 
τελικό αρχείο: καρέ ανά δευτερόλεπτο και μέγεθος του βίντεό σας (για την 
ενσωμάτωση, το 640 * 360 είναι ο κανόνας). 

Κωδικοποίηση 
πολυμέσων 

Στη συνέχεια, ξεκινήστε την κωδικοποίηση στο Media Encoder. Ανάλογα με 
τη διάσταση του βίντεο και τη δύναμη του υπολογιστή σας (μνήμη, κάρτα 
γραφικών), αυτή η λειτουργία μπορεί να διαρκέσει αρκετό χρόνο (έως και 
αρκετές ώρες για ένα μεγάλο βίντεο και έναν αργό υπολογιστή). 
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός χώρος στη συσκευή εξόδου σας: Τα 
βίντεο 3D είναι αρκετά άπληστα σε όγκο ... 

Μεταφόρτωση 
στο Youtube 

Όταν η συσκευή σας είναι έτοιμη, ανεβάστε το στο YouTube. Με τη νέα 
έκδοση του YouTube Studio, μπορείτε να προσθέσετε έως και 15 αρχεία 
στη σειρά, αλλά δεν συνιστάται με βίντεο 3D. Η επεξεργασία του βίντεό 
σας θα διαρκέσει αρκετές φορές περισσότερο από ένα δισδιάστατο βίντεο. 
Αλλά το τελικό αποτέλεσμα είναι ένα πραγματικό 3D συναρπαστικό βίντεο 
στο οποίο μπορείτε πραγματικά να πλοηγηθείτε. 

Ενσωμάτωση 
στη σελίδα 
μαθημάτων 

Με τον κώδικα iFrame από το YouTube, ενσωματώστε το τελικό βίντεο στην 
ιστοσελίδα σας ή στο διαδικτυακό σας μάθημα. Επειδή οι ρυθμίσεις ήταν 
640 * 360, επιλέξτε το ίδιο πλάτος και ύψος στον κωδικό iFrame. 
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5. Φάση δοκιμής 
 
Έχει δοκιμαστεί το εργαλείο από κάποιον άλλο από εσάς; 

- Εάν ναι, συμπληρώστε τις ακόλουθες ερωτήσεις 

- Εάν όχι, πηγαίνετε στην ερώτηση 7 

 

Αριθμός χρηστών 
 

 

Κατηγορία χρηστών 
(εκπαιδευτικοί, νέοι, 
επαγγελματίες κ.λπ.) 
 

 

Σωρευμένος χρόνος 
δοκιμής από τους 
χρήστες 
 

 

 
Περιγράψτε τη δοκιμή των εργαλείων 

 
 
 
 
 
 

 
Τι μάθατε από αυτό; 

 
 
 
 
 
 

 
Αλλάξατε κάτι στο περιεχόμενο μετά τη δοκιμή; 
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Εάν ναι, εξηγήστε τα διάφορα βήματα: 

 
 
 
 
 
 
 

 
Δημοσίευση 

Πού δημοσιεύσατε το 
εργαλείο; 
 

 

Γιατί; 
 

 

Αντιμετωπίσατε δυσκολίες σε 
αυτό το βήμα; 
 

 

Εάν ναι, εξηγήστε 
 
 

 

 
 

6. Συμπεριληπτική προσέγγιση 
 

Ποια ενέργεια εφαρμόσατε για να καταστήσετε αυτό το εργαλείο χωρίς αποκλεισμούς σε όσο 
το δυνατόν περισσότερους χρήστες; 

Εξετάζουμε τη δημιουργία μεταγραφής ή κάποια λεζάντα για αυτό το βίντεο. 
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7. Good / bad practices 
 

Θα συνιστούσατε αυτό το 
λογισμικό στους χρήστες; 
 

Ναι. 

Παρακαλώ εξηγήστε Το Adobe Premiere Pro είναι ένα από τα λίγα κομμάτια 

λογισμικού μετά την παραγωγή που επιτρέπει την έκδοση ενός 

εμβυθιστικού βίντεο με την πλήρη απόδοση των λειτουργιών 

3D. Επιτρέπει την ανάμειξη αρχείων διαφορετικών μορφών 

(βίντεο, ήχος, εικόνα κ.λπ.) και παρέχει πλήρη έλεγχο στα 

χρώματα, διόρθωση εικόνας κ.λπ. 

 
Ποια πρόταση θα δίνατε σε άτομα που δημιουργούν ένα τέτοιο εργαλείο ή δημιουργούν 
περιεχόμενο σε αυτήν την τεχνολογία; 

Προσδιορίστε τον στόχο σας: τι θέλετε να επιτύχετε με αυτό το εργαλείο; 
Για γυρίσματα σε εξωτερικούς χώρους, ετοιμαστείτε μερικές φορές σε σκληρές συνθήκες. 
Το Adobe Premiere Pro είναι ένα πολύ καλό εργαλείο αλλά και πολύ απαιτητικό. Χρειάζεται 
λίγος χρόνος για να κυριαρχήσετε ακόμη και τις πιο βασικές λειτουργίες. Μην διστάσετε να 
παίξετε μερικά δοκιμαστικά βίντεο προτού αρχίσετε να εργάζεστε στην πραγματική 
παραγωγή. Βεβαιωθείτε ότι κάποιος στο περιβάλλον σας ή σε μια κοινότητα μπορεί να σας 
δώσει κάποιες συμβουλές ή να προσφέρει κάποια βοήθεια. Αυτό δεν είναι το είδος του 
εργαλείου με το οποίο μπορείτε να ζητήσετε από τους αρχάριους να εργαστούν χωρίς καμία 
εκπαίδευση ή προετοιμασία. 
Δοκιμάστε το τελικό προϊόν σε πολλές συσκευές για να δείτε πώς συμπεριφέρεται και εάν 
λειτουργεί πραγματικά σε κάθε λειτουργικό σύστημα ή σε κινητές συσκευές (κάποιο κείμενο 
μπορεί εύκολα να διαβαστεί σε οθόνη υπολογιστή αλλά σχεδόν αόρατο σε smartphone). 
 

 
 


