
Flere af Prosabladets kilder foreslår 
billige ’Oculus’-headsets som begynder-
udstyr. Et ’Oculus Go’ kan i skrivende 
stund fås for knap 2.000 kroner.

Byg din egen
virkelighed 

Virtual 
reality

Augmented
reality

1. Køb et headset Nyere Android-telefoner og iPhones 
understøtter augmented reality (AR). 
Det vil groft sagt sige, at de ’forstår’ 
den fysiske virkelighed foran dem. 
En særligt avanceret teknologi finder 
man i 2020-udgaven af iPad Pro, 
der bruger LiDAR. Du skal tilslutte 
din smartphone eller tablet til den pc 
eller mac, hvor du bygger din 
applikation.

1. Skaf en 
nyere smart- 

phone eller tablet

Du skal bruge nogle ’assets’, som du kan 
lægge oven på den fysiske virkelighed. 
Gratis 3D-modeller fås i blandt andet 
’Unity Asset Store’. Du kan også bygge 
dem selv i eksempelvis Blender.

2. Find eller
byg de modeller, 
du skal bruge

Selve AR-applikationen bygges bedst i spil-
motoren Unity, lyder rådet fra Daniel Andersen, 
systemarkitekt ved Alexandra Instituttet. Han 
anbefaler også at bruge Unitys egne tutorials.

3. Byg applikationen
i Unity spilmotoren

En lettere vej er Spark AR, lyder tippet fra 
Jonathan Komang-Sønderbek, forretningsudvikler 
hos VR- og AR-bureauet Khora: Et simpelt værktøj 
til at bygge AR-e�ekter til smartphones.

Alternativ: Spark AR

Der skal være nogle objekter i din kunstige 
virkelighed. Martin Pichlmair, leder af spil-
uddannelsen på IT Universitetet i København, 
anbefaler spilmotoren Unitys ’Asset Store’, hvor 
man finder masser af gratis 3D-modeller.

Hvis du vil bygge dine egne 
3D-modeller kan du med 
fordel vælge at bruge 
Blender. Men man skal 
væbne sig med tålmodig-
hed. ”Blender er ret svært 
at bruge,” siger Martin 
Pichlmair.

2. Find gratis 
3D-objekter på nettet

3. Byg 
dine egne 
modeller

Når du skal sætte scenen og bygge din 
applikation, er Unity det bedste værktøj, siger 
flere kilder. Et alternativ er Unreal Engine.

4. Sæt scenen i Unity

Når scenen er sat, kan du 
eksportere applikationen 
til dit headset. 

5. Træd ind i din
nye virkelighed

Læg digitale 
lag oven på 
virkeligheden

VIRTUAL REALITY
 (VR) er digitale oplevelser, som 
’transporterer’ brugerens sanseappa-
rat ind i en kunstig virkelighed. Man 
bruger typisk begrebet om headsets, 
der omslutter brugerens synsfelt.

Forskellen på VR, AR og MR
AUGMENTED REALITY
(AR) vil sige, at man kombinerer digitale data 
med den fysiske virkelighed. Det kan være 
3D-objekter hen over virkeligheden på en 
smartphone-skærm. Eller informationer i 
brugerens synsfelt i et ’head mounted display’.

MIXED REALITY
(MR) er et begreb, især Microsoft bruger. Det bruges 
typisk om AR-oplevelser, hvor de digitale lag 
fremstår som virkelighedstro hologrammer i 
brugerens synsfelt. Og hvor brugeren kan interagere 
med dem på samme niveau som i virtual reality.


