
 
 

НАЈЧЕСТО ПОСТАВУВАНИ ПРАШАЊА 

 

Што го прави  преносот во живо со поглед од 360° со висока резолуција толку посебен? 

Може да бидете дел од потполно ново концертно искуство и да го проширите Вашиот видик за 

360° и до 4К резолуција. Вашиот паметен телефон, очилата за виртуелна реалност и најдобрата 

мрежа Ви го овозможуваат ова неверојатно искуство со поглед од 360°. Со комбинација на 

Вашиот паметен телефон и Cardboard очилата или друга опрема за виртуелна реалност и Вие 

може да бидете дел од уличниот концерт. Со едно притискање на иконата со очила во долниот 

десен агол од прозорецот на YouTube видеа, екранот на Вашиот паметен телефон ќе се подели 

на две полиња на видик. Преку очилата за виртуелна реалност, ќе може да го гледате преносот 

во живо со поглед од 360° со висока резолуција. Движете ја главата додека го следите преносот 

за да доживеете уште пореално искуство со поглед од 360°. Добре дојдовте во иднината!  

 

Што е потребно за да го следам преносот во живо со поглед од 360° со висока резолуција? 

Ако користите паметен телефон или таблет, потребно е да ја инсталирате најновата верзија на 

YouTube апликацијата за да го следите преносот во живо. Ако го користите Вашиот паметен 

телефон во комбинација со Cardboard очила, треба да притиснете на иконата со очила во 

долниот десен агол од прозорецот за YouTube видеа. Потоа, сѐ што треба да направите е да го 

ставите паметниот телефон во Cardboard очилата. Гледајте, мрдајте со главата, восхитувајте се 

и уживајте! Најдоброто искуство за следење на преносот во живо може да биде возможно со 

највисока видео резолуција на Вашиот паметен телефон. 

 

Ако користите Samsung Gear VR, ставете го Вашиот паметен телефон во очилата за виртуелна 

реалност, стартувајте ја „Samsung Gear Discovery“ апликацијата и посетете ја веб страната 

Street Gigs (Улични концерти). На веб страната може директно да се приклучите на преносот 

во живо. 

 

Ако сакате да го следите преносот во живо со поглед од 360° во висока резолуција на Вашиот 

компјутер, потребна ви е најновата верзија на Chrome, Firefox, Opera или Internet Explorer. Во 

моментов, Safari не поддржува видеа со поглед од 360°. За да го контролирате видикот од 360° 

на Вашиот компјутер, користете ги копчињата со стрелки или глушецот за навигација. 

 

Дали може да се следи преносот во живо без поглед од 360°? 

Се разбира, преносот во живо исто така ќе се пренесува во 4К резолуција и без поглед од 360°. 

 

Како се користат очилата за виртуелна реалност или Cardboard очилата? 

Стартувајте ја YouTube апликацијата и барајте пренос во живо на улични концерти со поглед 

од 360°. Со притискање на иконата со очила во долниот десен агол од прозорецот за YouTube 

видеа, екранот на Вашиот паметен телефон ќе се подели во две полиња на видик. Сега сѐ што 

треба да направите е да го ставите паметниот телефон во Cardboard очилата. Гледајте, мрдајте 

со главата, восхитувајте се и уживајте! Најдоброто искуство за следење на преносот во живо 

може да биде возможно со највисока видео резолуција на Вашиот паметен телефон. 

 

 



 
 

 

Ако користите Samsung Gear VR, ставете го Вашиот паметен телефон во очилата за виртуелна 

реалност, стартувајте ја „Samsung Gear Discovery“ апликацијата и посетете ја веб страната 

Street Gigs (Улични концерти). На веб страната може директно да се приклучите на преносот 

во живо. 

 

Дали може да се доживее искуството со поглед од 360° без очилата? 

Може да го доживеете искуството со поглед од 360° на преносот во живо со висока резолуција 

и без очила за виртуелна реалност и да го видите секој агол на локацијата преку паметен 

телефон, таблет или компјутер. 

 

На паметниот телефон и на таблетот може да ја користите YouTube апликацијата, доколку 

Вашиот уред поддржува таква апликација, може да го менувате видното поле со движење на 

раката или главата. На екранот на компјутерот, може да ги користите копчињата со стрелки 

или глушецот за навигација.   

 

Кој е најдобриот начин да се искуси преносот во живо со поглед од 360°? 

За да може да уживате во преносот во живо со поглед од 360° и до 4К резолуција, треба да 

имате паметен телефон, YouTube апликација и очила за виртуелна реалност или Cardboard 

очила. Со оваа комбинација може да го следите концертот исто како да сте таму, од дома или 

додека се движите. 

 

Што треба да направам ако видеото со поглед од 360° не функционира? 

За да го следите преносот во живо со поглед од 360° на Вашиот паметен телефон или таблет, 

треба да ја инсталирате најновата верзија на YouTube апликацијата. Не секој пребарувач 

поддржува видеа со поглед од 360°. Ако сакате да го следите преносот во живо со поглед од 

360° на Вашиот компјутер, треба да ја инсталирате најновата верзија на Chrome, Firefox, Opera 

или Internet Explorer. Во моментов, Safari не поддржува видеа со поглед од 360°. 

 

Ако користите Samsung Gear VR може да го вклучите преносот во живо со поглед од 360° 

преку иконата „video assistant“. Таа се наоѓа најдолу на видео прозорецот додека трае 

плејбекот. Ако имате проблеми со квалитетот на преносот во живо, обидете се да ги направите 

следниве прилагодувања: затворете го режимот 360°, притиснете „more“ во горниот десен агол 

од лентата за навигација и изберете „pc version request“. Сега може да го прилагодите 

квалитетот на преносот преку иконата со тркало. 

 

Дали може да ги следам преносите во живо со висока резолуција на видеата на барање 

било каде во светот? 

Преносот во живо до 4К резолуција е достапен насекаде во светот. 

 

 

 

  


