
 
 
 
 

 

Medieteknik  |  Södertörns högskola   

Publicera 360-foton på egen webbplats 
Du kan publicera dina bilder enkelt på olika webbtjänster t.ex. Facebook, theta360.com och Google 
Streetview men kanske vill använda dem direkt på din egen webbplats istället (OBS osäkerhet om stöd 
för webbaserad 360/VR/AR just nu) 

 

Exemplet Wordpress med plugin VR-views 

Leta upp, ladda hem och installera lämplig plugin. Jag valde VR Views som bygger på Googles javascript 
vrview.js 

Läs mer om denna plugin här: https://wordpress.org/plugins/vr-views/ 

Ladda sen upp dina 360-foton som vanligt till mediabiblioteket, men infoga dem inte på sidan.  
Bilden bör helst vara 4096 x 2048px. Läs mer på sista sidan varför. 
Passa gärna på att kopiera bildfilens adress. 
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 För att visa bilden använder du troligen s.k. shortcode (eller läs dokumentation för den plug-in du valt).   

Skapa först en ny sida eller post 
 

Sen ska den s.k. shortcoden skrivas in ett vanligt textblock (inte i kodläge) 

 

Om du använder den tidigare Classic Editor och vill skriva shortcode (finns numera bara som plug-in) så skriver du istället i 
Visual-fliken, inte text/kod ungefär så här: 

[vrview image="//din.domain.se/wp-content/uploads/2017/01/min_bild.jpg"] 

 

Resultat bör bli så här på dator, panorerbart med piltangenter eller mus.  
Testa i mobil och VR-glasögon att det funkar (annorlunda) där. 

OBS 2019 osäkerhet om hur väl det funkar i mobilen 



   3 (6) 

 
Denna plugin stödjer också att publicera video. Kolla i dokumentationen hur du ska skriva din 
shortcode. 

Om allt funkar nu är du klar. Men läs/öva  gärna vidare för att lära dig mer 
 

 

Prova gärna någon annan plug-in som verkar uppdaterad. 

Om du använder t.ex. Algori  360 image eller videofår du 
ett färdigt block för att infoga 360 
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Infoga din bild på en handkodad html-sida  
 

Vi använder Googles vrview.js som beskrivs här:  

https://developers.google.com/vr/concepts/vrview-web 

och som finns att hämta på Github här: 

https://github.com/googlevr/vrview 

Du bör ladda hem scriptet till ditt eget 
webbhotell/serverplats (i teorin ska det funka att 
använda scriptet när det ligger hos Google men detta 
stoppas ofta av säkerhetsinställningar) 

Katalogen du får innehåller en del överflödiga filer, men 
jag behöll alla utom examples 

Använd sedan så här: 
• Länka	till	scriptet	från	sidan	där	bilden	ska	visas	(jag	

använde	den	minifierade	versionen)	

• På	sidan	infogas	en	platshållare	med	t.ex.	id=vrview		

• som	fylls	med	bilden	med	hjälp	av	scriptreferensen	på	sidan	(dubbelkolla	adressen)	

• det	finns	olika	parametrar	att	skicka	med,	i	exemplet	används	image,	height	och	width 

 

 

<div id="vrview"></div> 

<script src="//min.domain.se/vr/vrview/build/vrview.min.js"></script> 

<script> 

    window.addEventListener('load', onVrViewLoad) 

    function onVrViewLoad() { 

       var vrView = new VRView.Player('#vrview', { 

       image: '//min.domain.se/vr/image.jpg',  
       height: '200px' ,  
       width:'400px' , 

}); 

} 

</script> 

 

Ett exempel finns här: http://anne.diedrichs.net/eget/vr2/ 
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Mer om 360 bildformat 
Bilden ser ”egentligen” ut så här när den fångats av kameran Ricoh Theta S = 2 halva sfärer 

 

Dessa sätts sedan samman till en sammanhängande bild som: 

- iofs kan visas ”platt” 

 

- men är avsedd att projiceras för att likna en hel sfär (med en knappt synlig skarv)  

 

På en skärm  

 

 

Eller i någon form av VR-glasögon 
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Formatet kallas equirectangular-panoramic  eller equirect-pano 

 

• Förhållandet	mellan	bilden	och	projektionen	liknar	förhållandet	mellan	kartan	och	
jordklotet/jordgloben 

• För	bästa	kompatibilitet	och	resultat,	bör	bildens	pixeldimensioner	vara	potenser	av	talet	2	

(t.ex.	2048	eller	4096)	[https://sv.wikipedia.org/wiki/Tv%C3%A5potens]	

• Vanliga	bilder	ska	ha	förhållandet	[eng.	aspect	ratio]	2:1	t.ex.	4096	x	2048px	

• Stereobilder	som	innehåller	två	”vanliga”	bilder	ska	ha	förhållandet	1:1	t.ex.	4096	x	4096px	

• Bildformatet	kan	vara	jpg,	gif	eller	png	men	jpg	används	för	att	få	ner	filstorleken	

 

Bilden är alltså en jpg men den innehåller särskild EXIF-data 

I bildfilen finns ”inbakat” information om att bilden är avsedd att projiceras för 360-graders VR-visning. 
Denna information är nödvändig för att bilden ska hanteras på rätt sätt av plattformar och tjänster som 
stödjer 360-visning. Om du redigerar, eller exporterar bilden på vissa sätt kan denna information 
försvinna och behöva återinskrivas. Se därför till att alltid spara originalfilen så att korrekt info kan 
hämtas från den 

Läs mer här: https://developers.google.com/vr/concepts/vrview 

 
 
 


