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Створення 3D-екскурсій в архівних установах. Методичні рекомендації / 

Держ. архів. служба України, ЦДЕА України; уклад.: К. Євсєєв, І. Казімірова. К., 

2021. 26 с. 

У Методичних рекомендаціях розкрито зміст та послідовність основних 

технологічних процесів створення 3D-екскурсій в архівних установах.  

Рекомендації орієнтовано на широке коло фахівців у галузі архівно-

інформаційних технологій, діяльність яких пов’язана із популяризацією та 

наданням доступу до архівних зібрань. 
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ВСТУП 

 

Стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, включаючи 

віртуальну реальність, доповнену реальність та технології Інтернету, сприяє 

впровадженню інноваційних рішень щодо популяризації та надання доступу до 

архівних зібрань. 

Йдеться про 3D-екскурсії, які безперечно, є новою формою діяльності 

архівних установ, спрямованою на просування та спільне використання 

історико-культурних ресурсів, а також виклик інтересу і поширення знання про 

архівні колекції, заохочення відвідування самих архівів. 

Специфічними рисами 3D-екскурсії є: інтерактивність, репрезентативність, 

інформативність і комунікативність. До очевидних переваг 3D екскурсії 

відносять: 

доступність – можливість огляду архівних об’єктів та простору без великих 

матеріальних і часових витрат. Особливо це стосується людей з інвалідністю та 

маломобільних груп населення, а також тих, котрі не можуть відвідати архів з 

різних причин;  

– можливість багаторазового перегляду екскурсії; 

– ефект присутності – можливість огляду експозицій на 360°; 

– візуалізація об’єктів без залучення людського ресурсу, можливість 

віртуального доступу всіх відвідувачів архівного вебсайта до презентованої 

інформації. 

Архівні установи роблять перші кроки в цьому напряму та потребують 

відповідної методичної підтримки. Відтак Методичні рекомендації «Створення 

3D-екскурсій в архівних установах» (далі – Методичні рекомендації) розроблено 

з метою забезпечення оптимального та уніфікованого підходу до проведення 

робіт зі створення 3D-екскурсій із урахуванням існуючої практики та ситуації у 

сфері матеріально-технічного і кадрового забезпечення архівних установ 

України. 

Методичні рекомендації підготовлено на основі досвіду ЦДЕА України, 

залученого до організації і здійснення проєктів віртуальних екскурсій 

меморіальними кабінетами українських митців Олександра Довженка, Юрія 

Яновського та Івана Микитенка Центрального державного архіву-музею 

літератури і мистецтва України. 

Переглянути тестову 3D-екскурсію, створену за даними Методичними 

рекомендаціями, можна за покликанням: 

https://tsdea.archives.gov.ua/tmp/pano2vr/csam/. 

Завантажити проєкт Pano2VR цієї 3D-екскурсії можна за покликанням: 

https://tsdea.archives.gov.ua/tmp/pano2vr/template_project.rar. 

У цих Методичних рекомендаціях 3D-екскурсія розглядається як комбінація 

панорамних фотографій (сферичних або циліндричних), з’єднаних між собою 

інтерактивними посиланнями – переходами (хотспотами), за допомогою яких, в 

процесі перегляду, можна візуально «переміщуватись», використовуючи 

переходи, і взаємодіяти з об’єктами, що є частиною зображення, з метою 

https://tsdea.archives.gov.ua/tmp/pano2vr/csam/
https://tsdea.archives.gov.ua/tmp/pano2vr/template_project.rar
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отримання додаткової інформації. Цю послідовність панорамних фотографій 

можна доповнювати різними інтерактивними елементами: випливаючими 

інформаційними вікнами, фотографіями, відеороликами, поясненнями, 

анімованими елементами, звуковими ефектами, фоновим музичним 

оформленням, всілякими графічними клавішами управління та ін1. 

Методичні рекомендації призначено для використання в практичній роботі 

архівних установ із популяризації та надання доступ до архівних зібрань. 

 

РОЗДІЛ 1. ПІДГОТОВКА ДО ФОТОГРАФУВАННЯ 

1.1. Для проведення зйомки необхідне таке обладнання: 

– штатив, панорамна головка; 

– фотокамера з роздільною здатністю 3000 х 6000 px (пікселей) і більше; 

– об’єктив (бажано з великим кутом огляду). 

1.2. Підготовка обладнання до фотографування передбачає наступне. 

1.2.1. Встановлення штативу з фотокамерою в центрі кімнати. 

1.1.2. Налаштування фотокамери. Увага! Кожна фотографія повинна мати 

однакову експозицію, колір, різкість, тощо. Тому для панорамної фотозйомки 

використовується тільки ручний режим. 

Задля цього потрібно: 

– встановити баланс білого в один з режимів, який найбільш підходить для 

наявного освітлення; 

– встановити оптимальне значення витримки, також орієнтуючись на 

навколишнє освітлення; 

– зафіксувати значення чутливості (ISO); 

– виконавши наводку на різкість, вимкнути автофокус. Увага! Якщо цього 

не зробити, у наступних кадрах фотоапарат може сфокусуватися не там, де 

потрібно, наприклад, на передньому плані. В результаті «склеювання» 

панорами виявиться неможливим. 

– вибрати формат знімків – RAW, якщо дозволяє камера, інакше – JPG. 

1.2.3. Налаштування штативу. 

Для цього необхідно визначити знаходження так званої «нодальної крапки» 

у конкретної моделі об’єктива, розташування якої у різних об’єктивів відмінне. 

Розрахувати її положення для конкретного об’єктива можна наступним чином. 

Спочатку слід налаштувати перетин оптичної осі об’єктива й осі обертання:  

– фотоапарат встановлюють на панорамну головку і штатив; 

– камеру повертають об’єктивом рівно до низу, щоб у кадрі був штатив; 

 
1 Марусей Т. В. Віртуальна екскурсія як напрямок розвитку сучасного туризму // 

Економіка та суспільство. 2021. Вип. 26. URL: 

https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/402/389 (дата звернення : 

02.08.2021). 

 

https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/402/389
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– камеру переміщують таким чином, щоб вісь обертання була строго по 

центру видошукача. На більшості панорамних головок є спеціальна «мішень», 

що полегшує цей процес (рис. 1). 

Для пошуку нодальної крапки необхідно: 

– перед камерою, рівно в центрі, один за одним розташувати два предмети 

(наприклад, олівці), після чого зробити перший знімок; 

– повернути панорамну головку ліворуч, щоб олівці знаходилися біля 

правого краю кадру, і зробити другий знімок; 

– вкінці фотоапарат повернути праворуч на такий само кут від початкового 

положення праворуч (олівці будуть в лівій частині кадру) і зробити третій знімок. 

 

Рис. 1.  Налаштування перетину оптичної осі об’єктива й осі обертання 

Так як панорамна головка ще не налаштована, можна помітити, що на 

лівому і правому знімках олівці зміщуються відносно один одного. 

Увага! Це – ефект паралакса (рис. 2). Якщо їм знехтувати, то склеювання 

панорами з отриманих фотографій буде неможливим. 

.  

Рис. 2 Пошук нодальної крапки (ефект паралакса) 
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Щоб знайти нодальну крапку, необхідно повернути фотоапарат ліворуч, як 

на другому кроці, і перемістити камеру на перекладині панорамної головки 

вперед-назад, при цьому стежачи за положенням об’єктиву у кадрі. Коли обидва 

олівця вишикуються в одну лінію, тобто передній перекриє дальній, це і буде та 

сама точка. Тепер, при обертанні камери в будь-яку сторону, паралакса не буде 

(рис. 3). 

 

Рис. 3 Пошук нодальної крапки (ефект паралакса усунутий) 

1.3. Для налаштування кроку обертання панорамної головки потрібно 

визначити кут, при повороті на який, камера фіксуватиме кожне таке повертання. 

Це значення залежить від кута огляду об’єктива і розміру матриці фотоапарата.  

Перекриття сусідніх знімків повинно бути не менше 20-25%. У деяких 

випадках надійніше збільшити накладення до половини кадру (50%). 

Приклади кута обертання: 

– крок 30° – зйомка в 3 ряди по 12 кадрів; 

– крок 60° – зйомка в 2 ряди по 6 кадрів; 

– крок 90° – зйомка в 1 ряд, 4 кадри. 

Увага! Для фотоапарата зі стандартним об’єктивом крок зйомки повинен 

дорівнювати 30°. Слід зробити три ряди фотографій, по 12 кадрів в кожному, 

а також фото зеніту і надиру. Загалом: 38 кадрів. Як зробити фото зеніту і 

надиру наведено в наступному пункті цих методичних рекомендацій. 

Багато панорамних головок мають ротатор, який налаштовується на 

потрібний кут повороту. 

1.4. Вибір точок фотографування. 

Вибір точок зйомки – місць, де буде встановлюватися штатив обумовлений 

тим, що навігація по віртуальним екскурсіям полегшується, коли між сусідніми 

3D-панорами є пряма видимість. 

Для цього штатив та камеру необхідно розташувати строго «за горизонтом», 

направивши камеру в «нульову точку», з якої буде починатися панорама. 
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Коли всі налаштування обладнання виконані, залишається тільки зняти 

панорамне фото на 360°. 

 

РОЗДІЛ 2. ФОТОГРАФУВАННЯ ПАНОРАМИ 360° 

2.1. Зробивши перший кадр, необхідно обертати панорамну головку на 

визначений крок і робити наступний знімок, поки не будуть готові всі частини 

майбутньої кругової панорами. При цьому варто починати з позначки 0° і 

обертатися за годинниковою стрілкою до початкового положення, можна 

приступати до наступного рядка. 

В результаті буде отримано набір фотографій (рис. 4 і 5). 

 

Рис. 4 Зйомка в 2 ряди 

 

Рис. 5 Зйомка в 3 ряди 

2.2. Далі слід зробити фотографії зеніту і надиру, направивши камеру 

відповідно вгору і вниз (рис. 6). 
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Рис. 6 Зйомка зеніту і надиру 

Якщо фотографувати надир (низ) з панорамної головки, на фото виявиться 

штатив. Є два способи, щоб прибрати його: 

– за допомогою графічного редактора. Якщо в надирі знаходяться 

одноманітні елементи (плитка, паркет, трава, асфальт тощо), потрібно 

відкоригувати його. Наприклад, в Adobe Photoshop, останню версію якої можна 

завантажити за покликанням: https://www.adobe.com/ua/products/photoshop/free-

trial-download.html. Вимоги щодо комп’ютерної системи, на яку буде 

встановлено програму Adobe Photoshop, залежать від версії програми, що обрана 

для покликанням: https://helpx.adobe.com/ua/photoshop/system-requirements.html; 

– сфотографувати надир без штатива і вставити його під час склеювання 

3D-панорами. Для цього можна використовувати «трипод» в складеному стані 

або просто зробити знімок на витягнутій руці. В обох випадках потрібно 

намагатися наблизити камеру до початкового положення. Цей метод особливо 

необхідний, коли на підлозі є якийсь візерунок або складні елементи дизайну. 

2.3. Усі файли з зображеннями необхідно найменувати з дотримання таких 

вимог. 

Наприклад, найменування файла: R-1_009.jpg, де: 

R-1 – номер ряду; 

009 – номер зображення в ряду; 

jpg – формат файла. 

 

https://www.adobe.com/ua/products/photoshop/free-trial-download.html
https://www.adobe.com/ua/products/photoshop/free-trial-download.html
https://helpx.adobe.com/ua/photoshop/system-requirements.html
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РОЗДІЛ 3. СКЛАДАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ 

3.1. Для створення панорамних (сферичних, кругових) зображень 

рекомендуємо застосовувати одну з найбільш простих, зручних у використанні 

та результативних програм Autopano Giga. 

Увага! Програма Autopano Giga є умовно-безоплатною та доступна для 

завантаження онлайн: https://download.kolor.com/apg/stable/history. Для її 

використання слід ознайомитися з вимогами до комп’ютерної системи, на яку її 

буде встановлено: https://www.softpedia.com/get/Multimedia/Graphic/Digital-

Photo-Tools/Autopano-Giga.shtml. 

 

Рис. 7 Серія знімків для створення панорамного зображення «Меморіальна кімната 

О. П. Довженка», зроблені в Центрального державного архіву-музею літератури і 

мистецтв України у травні 2021 р. 

3.2. Створенні у форматі RAW зображення попередньо потрібно 

конвертувати у формат TIFF (16-біт). Це можна зробити за допомогою програми 

Adobe Photoshop. У разі, коли зображення створені у форматі JPG (як у нашому 

випадку), цього робити не потрібно. 

3.3. Після встановлення та запуску програми Autopano Giga на екрані 

комп’ютера відкриється вікно, робоча область якого розділена ліву і праву 

області: у лівій області відкриються початкові кадри, у правій – буде показана 

зібрана панорама. 

3.4. Далі необхідно додати фотографії до проєкту. Для цього треба клацнути 

мишею по значку Обрати зображення (рис. 8). На екрані відтвориться 

однойменне діалогове вікно, в якому потрібно відкрити каталог, де зберігаються 

підготовлені знімки. Виділіть знімки, які треба додати до проєкту, та клацніть 

мишею на кнопку Відкрити. 

Складання панорами виконується за контрольними крапками, які визначає 

програма, тому послідовність додавання знімків не має значення. 

Доданий зайвий знімок видаляють, клацнувши по ньому правою кнопкою 

миші та обравши відповідну опцію Видалити зображення. 

Якщо треба додати до проєкту ще одне або кілька зображень, слід клацнути 

мишею по значку Додати зображення (рис. 9). У діалоговому вікні 

Обрати зображення додають потрібні знімки, як було описано раніше. 

Увага! Якщо зйомка виконувалась на якісному обладнанні, додайте до 

проєкту всі 38 зображень. В іншому випадку, щоб уникнути проблем у складанні 

https://download.kolor.com/apg/stable/history
https://www.softpedia.com/get/Multimedia/Graphic/Digital-Photo-Tools/Autopano-Giga.shtml
https://www.softpedia.com/get/Multimedia/Graphic/Digital-Photo-Tools/Autopano-Giga.shtml
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панорами, додайте тільки 36, без зеніту та надиру. Додати їх до панорами можна 

вже буде під час створення 3D-екскурсії, використовуючи ПЗ Adobe Photoshop. 

 

Рис. 8 Додавання зображень 

 

Рис. 9 Додавання додаткових зображень 

3.5. Перед складанням панорами потрібно перевірити властивості 

зображень та, за потреби, відредагувати їх. Для цього слід клацнути мишею по 

значку Властивості зображення (рис. 10). 

 

Рис. 10 Відкриття вікна «Властивості зображення» 
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У діалоговому вікні на екрані можна побачити параметри будь-якого 

зображення (рис. 11), отримані із метаданих (EXIF). Для цього слід клацнути 

мишею на потрібному зображенні. Всі параметри зображення, наведені на 

рис. 10, правильні. Для зміни параметрів зображення, у разі потреби, слід 

скористатися елементами інтерфейсу цього вікна, розташовані у верхній його 

частині. 

 

Рис. 11 Вікно «Властивості зображення» 

3.6. Далі слід налаштувати проєкт. Для цього клацніть мишею по значку 

Параметри групи (рис. 12). На екрані відтвориться діалогове вікно 

Налаштування, у якому потрібно перейти на вкладення Виявлення та обрати 

каталог, де зберігатиметься проєкт. Інші налаштування виставляємо, як показано 

на рис. 13. 

Увага! Якщо зйомка виконувалась на якісному обладнанні, параметр 

Detection можна вимкнути. 

 

.  

Рис. 12 Відкриття вікна «Параметри групи» 
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Рис. 13 Вкладення «Виявлення» діалогового вікна «Налаштування» 

Далі відтворюють вкладення Оптимізація, виминувши всі доступні 

параметри на цьому вкладені слід вимкнути. 

Параметри вкладення Панорама налаштовують, як показано на рис. 14. 

 

Рис. 14 Вкладення «Панорама» діалогового вікна «Налаштування» 
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Параметри вкладення Складання налаштовують, як наведено на рис. 15. 

 

Рис. 15 Вкладення «Складання» діалогового вікна «Налаштування» 

Увага! Встановлення саме таких параметрів не гарантує, що у вашому 

випадку панорама «складеться» 100% якісно. 
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3.7. Далі слід запустити попередній перегляд панорами, клацнувши мишею 

по значку Створити (рис. 16). 

 

Рис. 16 Запуск створення «попереднього перегляду» панорами 

 

Через деякий час буде отримано «попередній перегляд» панорами, як 

наведено на рис. 17. 

 

Рис. 17 Панорама 

3.8. Для редагування отриманої панорами рекомендуємо скористатися 

кнопкою Редагувати (рис. 17). На екрані відтвориться діалогове вікно 

Редагування панорами (рис. 18), за допомогою якого можна змінити низку 

параметрів панорами: тип проєкції, горизонт, нахил, встановити вертикалі, точки 

для складання окремих кадрів у панораму тощо. 
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Рис. 18 Інструменти вікна «Редагування панорами» 

3.9. Для створення панорами слід клацнути мишею по значку Складання 

(рис. 19), обрати місце зберігання файла панорами і зачекати деякий час. 

Результат «складання» буде збережений у файлі формату PSD. 

 

 

Рис. 19 Запуск «складання» панорами 

Увага! Швидкість попереднього перегляду панорами або її остаточного 

«складання» залежить від можливостей комп’ютера (його параметрів), на якому 

виконуються ці процеси. 

По завершенню складання слід відкрити для перегляду отриманий PSD-

файл у програмі Adobe Photoshop. 

У разі, якщо отриманий результат незадовільний, панораму складають ще 

раз, змінивши налаштування (рис. 20). 
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Рис. 20 Розширені параметри складання панорами 

Спроби повторюють доки не вийде 100% якісний результат. Якщо такого 

результату домогтися не вдається, тоді панораму складають з мінімумом 

дефектів, а потім її відкореговують у Adobe Photoshop. 

По завершенню всіх корегувань параметрів кінцеве зображення зберігають 

у форматі TIFF. 
 

РОЗДІЛ 4. МОНТАЖ 3D-ЕКСКУРСІЇ 

4.1. Для збирання 3D-екскурсії рекомендуємо програмний комплекс 

Pano2VR, який включає в себе всі необхідні програмні інструменти: 

– створення сферичних 3D-панорам з еквідистантних проєкцій; 

– об’єднання панорам точками-переходу (стрілками) і багатокутними 

активними зонами; 

– управління проєкціями панорам; 

– додавання фонових звуків; 

– додавання інтерактивних зображень (фотографій) та відеороликів; 

– редактор дизайну інтерфейсу і меню управління; 

– експорт 3D-панорам у різні формати. 

Увага! Програма Pano2VR є пропріентарним програмним забезпеченням. 

Завантажити останню версію програми та отримати повну версію документації 

до неї можна за покликанням: https://ggnome.com/pano2vr/. 

4.2. Інтерфейс програми. 

Вікно програми можна розділити на 5 частин (рис. 21): 

вгорі розташована панель управління; 

ліворуч містяться елементи для початкового налаштування; 

у центрі – область попереднього перегляду з основними інструментами; 

праворуч – параметри експорту 3D-екскурсій; 

знизу – панель-браузер, на якій відображені всі сцени панорамної екскурсії 

та відтворюються зв’язки між цими сценами. 

https://ggnome.com/pano2vr/
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Рис. 21 Головне вікно програми Pano2VR 

 

4.3. Панель управління, збільшене зображення якої наведено на рис. 22, 

містить такі інструменти: 

 
Рис. 22 Панель управління програми Pano2VR 

1 – кнопка імпорту панорамних зображень; 

2 – властивості імпортованих файлів; 

3 – параметри перегляду; 

4 – дані про користувача; 

5 – кнопка для відтворення вікна переходів між сценами; 

6 – карта екскурсії – розташування точок зйомки на карті Google; 

7 – параметри експорту віртуальної екскурсії; 

8 – налаштування параметрів «Google перегляд вулиць»; 

9 – анімація – параметри створення відеоролика із сферичних 3D-панорам; 

10 – огляд параметрів кожної панорами; 

11 – список виконаних дій; 

12 – історія операцій з можливістю повернутися на кілька кроків назад; 

13 – налаштування вікна перегляду – вибір елементів для відтворення; 

14 – редактор шаблону меню управління в 3D-екскурсії; 

15 – швидкий обмін – збереження панорами з корегуваннями. 

4.4. Налаштування вихідних параметрів. 

Властивості імпортованих файлів (рис. 23). За допомогою цього діалогового 

вікна можна визначити такі параметри: 
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Рис. 23 Вікно з властивостями імпортованих файлів 

 

– Тип кожної панорами (рекомендуємо обрати «еквідистантна»); 

– Імпортувати відео 360°; 

– Додати фоновий звук; 

– Вирівняти рівень горизонту (за потребою). 

Параметри перегляду (рис. 24) передбачають: 

 

Рис. 24 Вікно з параметрами перегляду панорами 
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– налаштування вигляду за замовчуванням – проєкція, координати 

початкової точки і кут огляду; 

– групу параметрів Fly in – стартова анімація при запуску екскурсії або при 

переході між сценами; 

– встановлення обмежень перегляду – тут можна визначити максимальний 

кут повороту в різні боки. Це корисно, коли потрібності приховати частину 

панорами; 

– масштабування – мінімальний і максимальний кути огляду, що можна 

використовувати при перегляді сферичних панорам. 

Дані про користувача (рис. 25) включають: 

– додаткову інформацію про автора для захисту авторських прав; 

– дату і час зйомки, координати точок зйомки; 

– Північ – кут, що відповідає напрямку на північ. За замовчуванням 

використовується нульове значення, відповідне центру панорами. 

 

Рис. 25 Вікно для введення даних про створювача проєкту 

4.5. Монтаж віртуальної екскурсії. 

4.5.1. Для додавання зображень в проєкт можна скористатися кнопкою 

Імпорт або просто перетягнути файли мишею у вікно попереднього перегляду. 

Після цього, всі панорами з’являться у вікні переходів. 

4.5.2. Додавання переходів. Переходи можуть бути двох типів: 

– стандартні стрілки або будь-який графічний покажчик; 

– багатокутна активна зона (виділення предмета) – замальовування 

предмета або області, що стає активною при наведенні на неї вказівника миші 

або виділення її іншим способом. Цій зоні можна призначити дію, що буде 

виконуватися при клацанні по неї мишею, наприклад, перехід до іншої панорами. 



21 

Для додавання активних переходів обираємо в лівій панелі вікна перегляду 

інструмент із зображенням мішені. Потім двічі клацаємо мишєю в місці, де 

повинна знаходитися стрілка. 

У панорамі з’явиться відмітка майбутньої стрілки (рис. 26). Якщо клацнути 

по неї мишею, в лівій частині вікна програми з’явиться панель з властивостями 

крапки активної зони, у якій слід виконати такі налаштування: 

1) Тип зв’язування екскурсій; 

2) Назва точки-переходу; 

3) Цільове URL-посилання – обираємо сцену, в яку здійснюється перехід; 

4) Об’єкт – можна визначити початковий напрямок панорами при переході 

за даною стрілкою (за замовчуванням завантажиться нульовий кут); 

5) Зсув і нахил – коригування розташування активної точки. При 

встановленні прапорця Lock position координати точки зафіксуються; 

6) Custom image – вибір будь-якого графічного зображення на заміну файлу 

з шаблону. 

 

Рис. 26 Налаштування крапки активної зони 

Для створення багатокутної активної зони (рис. 27) слід обвести потрібну 

частину зображення, зазвичай зображення конкретного об’єкта (наприклад, 

вікно, картина, двері тощо). Для цього слід обрати інструмент і в початковій 

точці двічі клацнути лівою кнопкою миші. Після цього на екрані з’явиться 

червоний промінь. Для завершення створення першого відрізка – грані 

багатокутної зони – клацнути мишею в точці його завершення Такими 

відрізками потрібно обвести всю область. Для завершення створення останнього 

відрізка – завершення створення багатокутної зони – двічі клацнути мишею. Цей 

інструмент нагадує інструмент Прямолінійне ласо програми Adobe Photoshop. 
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Рис. 27 Налаштування багатокутної активної зони 

Для активної зони можна призначити такі ж властивості, як і для точки. 

Єдина відмінність – вибір кольору рамки і фону активної області. 

Таким чином потрібно зробити точки-переходу з усіх сусідніх сцен і назад. 

Якщо в сцені немає активних зон, тоді вона буде відзначена знаком оклику у 

трикутнику (рис. 28). 

 

Рис. 28 Попередження про відсутність активних зон 

4.5.3. Інструменти вікна попереднього перегляду. 

Крім додавання активних точок у вікні перегляду є можливості для 

редагування панорами і додавання таких інтерактивних вставок (рис. 29): 

 

Рис. 29 Список «інтерактивних вставок» 
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1 – заплатки – призначені для коригування частини панорами, наприклад, 

під час ретуші надира. Цей інструмент витягує зазначену область у вигляді 

зображення, а після змін в графічному редакторі вбудовує її назад; 

2 – точки активних зон – можливо додавання не тільки точок-переходів, а 

також спливаючих зображень, відео, інформаційних вікон, зовнішніх посилань. 

У властивостях потрібно обрати відповідний тип; 

3 – багатокутні зони – встановлення зв’язків між сценами за допомогою 

виділення областей; 

4 – звуки – інтеграція додаткових звуків крім фонового. У властивостях є 

можливість визначити рівень гучності, режим і зону поширення; 

5 – зображення – додавання спливаючих зображень. Це може бути 

корисним, наприклад, для збільшення картини на стіні; 

6 – відео – інтеграція відеороликів аналогічна зображенню. Можна 

вбудувати відео, наприклад, в зображення екрану телевізора або комп’ютера; 

7 – відблиски – вставка активного відблиску. Він буде з’являтися, 

наприклад, при повороті в бік сонця або яскравого джерела світла. 

Таким чином можна додати у віртуальну 3D-екскурсію різні інтерактивні 

додатки, які прикрасять і пожвавлять панорами. 

У нижній частині вікна перегляду є панель швидких налаштувань (рис. 30): 

 

Рис. 30 Панель швидких налаштувань вікна попереднього перегляду 

1 – переключити компас – показати / приховати напрямки сторін світу; 

2 – показати «приціл» по центру екрана; 

3 – відобразити сітку; 

4 – ігнорування меж – прибрати обмеження кутів повороту сферичної 

панорами (якщо виставлялися раніше); 

5 – переключити відкриті вузли в режимі за замовчуванням. 

6 – режим перетягування – змінити спосіб обертання панорами (тягти або 

вказувати напрям); 

7 – перемикання проекції – швидка зміна проекції панорами; 

8 – переключити неактивні точки доступу; 

9 – обирання кольорів для неактивних і активних полігональних зон. 

4.5.4. Редактор шаблону дозволяє додавати кнопки меню до віртуальної 3D-

екскурсії. Відредагувати інтерфейс можна в Редакторі шаблону (рис. 31). 
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Рис. 31 Вікно «Редактор шаблону» 

У редакторі є великий набір інструментів для створення власної панелі 

управління: додати текст, кнопки, зображення, відео та інше. У бібліотеці 

компонентів містяться готові елементи, що можна додати до свого шаблону. 

Для редагування можна використовувати один із стандартних шаблонів. 

Для цього слід виконати команду меню Файл > Відкрити і обрати файл 

simplex_v6.ggsk. Це шаблон зі стандартними кнопками управління. 

Вибір інструментів в редакторі достатній, щоб зробити індивідуальний 

дизайн з потрібним функціоналом. 

4.5.5. Експорт 3D-екскурсії. 

По завершенню створення макету 3D-екскурсії, залишається її зберегти для 

отримання можливості поширення як самостійного інформаційного об’єкта. Для 

цього слід клацнути мишею по кнопці Експорт. У правій частині з’явиться 

панель для налаштуваннями параметрів експорту (рис. 32). У цій панелі 

клацаємо мишею по «зеленому плюсику» й обираємо HTML5. 

 

Рис. 32 Вікно з налаштуваннями експорту 
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Далі потрібно здійснити такі налаштування: 

– визначити папку для експорту – за замовчуванням використовується тека 

з вхідними зображеннями; 

– відкрити редактор і обрати шаблон (якщо такі є); 

– виконати збереження екскурсії – клацнути мишею по кнопці з 

зображенням шестерні та дочекатися закінчення процесу збереження. Збережена 

екскурсія автоматично відтвориться в браузері. 

Цих параметрів достатньо для експорту віртуальної екскурсії. Однако, 

додатково можна налаштувати такі параметри збереження: 

– автоматичне обертання та анімація – дозволяє увімкнути ефект Fly in при 

старті екскурсії й обертання при її бездіяльності (час затримки, швидкість); 

– переходи – вибір типу і швидкості переходу, включення ефектів до і після 

завантаження нової панорами; 

– активні зони – вмикання тестових модулів точок переходу, налаштування 

кольору і режиму відтворення багатокутних активних зон; 

– VR – вмикання можливості перегляду в режимі віртуальної реальності за 

допомогою VR-окулярів; 

– HTML – налаштування html-файлу; 

– управління – налаштування параметрів управління мишею; 

– зображення – налаштування якості стиснення фотографій, вибір 

роздільності (одне або мульті). 

– додаткові параметри. 

Збереження завершується створенням каталогу з набором файлів, готового 

до розміщення 3D-екскурсії на вебсайті. Запуск перегляду панорам 

розпочинається з відтворення файла index.html.  
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