Matterport tips og tricks
Guide til matterport optagelser
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Optagelse
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Udarbejdet af
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Digital projektleder Viden Djurs
For CIU - Center for IT i undervisningen

Fremvisning
Lav links til din lm
Indsæt lm på Moodle/Canvas
Indsæt lm i powerpoint
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Optagelse
Kort vejledning til optagelse med Matterport

Sådan får du mest ud af optagelserne
Personer
Personer er forstyrrende for optagelserne og bør som udgangspunkt ikke være med.
Optager du et sted hvor der er mange personer vil kameraet ikke kunne følge med.
Lys
Lys er vigtigt for en god optagelse. I efterbehandlingen fra USA bliver lyset rettet så det er
nogenlunde ens overalt.
Lys fra vinduer og døre kan skabe problemer for laseren i kameraet og give unøjagtige optagelser,
rul gardiner ned.
Stativet
Vær opmærksom på at kameraet godt kan løsne sig selv fra stativet under optagelserne.
Vær opmærksom når du ﬂytter kameraet, det skal helst stå i vatter for det bedste resultat.
Kameraet skal placeres i hovedhøjde. ca. mellem 1.60 meter
Ipad
Sørg for at der er plads nok på den Ipad du bruger.
Sørg for at der er strøm nok på den Ipad du bruger.
Tag eventuelt en Powerbank med, især hvis du bruger en Ipad mini.
Har du en gemt wiﬁ kode på din Ipad fra det sted hvor du ﬁlmer kan det være en fordel at "glemme"
den så din Ipad ikke skifter netværk under optagelserne.
Store rum og lange gange
Skal du ﬁlme store ens rum kan det være en fordel at downloade tags fra matterport. Disse tags kan
udskrives og sættes op forskellige steder så kameraet nemmere kan ﬁnde ud af hvor du er.
Filmer du rum som er meget ens vil kameraet måske fejle.
Du kan afhjælpe dette ved at slette den sidste optagelse og ﬂytte en skraldespand eller andet
ind i det nye rum og ﬁlme igen.
Programmet lukker ned konstant
Genstart Ipad og genstart kamera.
Er modellen over 200 punkter kan du starte en ny ﬁlm. Der SKAL være overlap mellem de den
gamle og nye ﬁlm. Support afdelingen fra Matterport kan kæde de to ﬁlm sammen.(de vil ikke kæde
3 ﬁlm sammen)
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Optagelses punkter(blå punkter herunder)
Sørg for punkterne giver et godt ﬂow.
Når du optager er det vigtigt at du har lagt en plan over området så du går i lige linjer.
Lander et punkt forkert så stop op! slet punktet gå lidt tilbage og prøv igen.
Udendørs optagelser
Det er muligt at lave udendørsoptagelser her skal du bruge 360 Capture.
Pas meget på med lys - i fuld solskin giver det udfordringer. Matterport anbefaler solopgang eller
solnedgang.
Ved udendørsoptagelser er det ikke muligt at få oversigts billede på.
Optagelses punkter
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Trim model
Brug Mark Features til at trimme modellen.Sørg for punkterne giver et godt ﬂow.
En model der er trimmet korrekt vil fremstå mere "ren" i 3D indﬂyvningen.
Når modellen trimmes fjernes der spray. Spray kommer når der ﬁlmes igennem vinduer, eller en dør
der er åben. Mark Features fjerner dette fra modellen.
Der mangler punkter
Har du lavet en model hvor der mangler punkter kan du altid ﬁlme området igen og uploade igen.
Mere hjælp:
Tjek www.matterport.com eller youtube for videovejledninger.

Redigering
Kort vejledning til redigering af Matterport ﬁlm
Senest 24 timer efter optagelsen er ﬁlmen klar på www.matterport.com
Her er der en masse muligheder for at rette i ﬁlmen.
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Når modellen redigeres skal der træffes nogen valg:
Hvor skal brugeren starte?
Hvilken punkter skal væres synlige?
Skal der tekst punter eller video punter ind i ﬁlmen?
Arbejder man i VR skal der laves en naturlig tur rundt i modellen.
Skal der være oversigts billeder?
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