يتم وصف وظائف  3Dاملقدمة عن طريق تحديث الربنامج األسايس يف هذا الكتيب .يرجى مراجعة
«تعليامت التشغيل» و «كتيب  αاليدوي» املوجود عىل اسطوانة  CD-ROMاملرفقة.

وظائف 3D
ميكن عرض صور  3Dامللتقطة يف وضع [تحريك بانوراما  ]3Dالخاص بهذه الكامريا عىل تلفزيون  3Dفقط .يتم عرض الصور املسجلة كصور
ثابتة عادية عىل شاشة  LCDالخاصة بهذه الكامريا و تلفزيون غري متوافق مع .3D

التصوير

اللتقاط صور  ،3Dقم بتحريك الكامريا كام هو مبني يف الشكل التوضيحي.

العرض

قم بتوصيل الكامريا بتلفزيون  3Dباستعامل كبل ( HDMIيباع منفص ًال)
(صفحة .)9

 إىل موصل HDMI
كبل HDMI

 إىل طرف التوصيل
HDMI

 اسم ملف صورة 3D
تتكون صورة  3Dمن كل من امللفني  JPEGو .MPO
إذا قمت باسترياد الصور امللتقطة يف الوضع [تحريك بانوراما  ]3Dإىل جهاز كمبيوتر ،يتم تخزين بيانات الصورتني التاليتني يف نفس الفولدر عىل
جهاز الكمبيوتر.
DSC0.jpg 
DSC0.mpo 
إذا قمت بحذف إما امللف  JPEGأو امللف  MPOاللذان يشكالن صورة  ،3Dقد ال يتم عرض صورة .3D

مالحظة


قد تشعر بأعراض غري مريحة كإجهاد يف العينني ،أو غثيان ،أو شعور باإلرهاق أثناء مشاهدة الصور  3Dاملسجلة بواسطة الكامريا عىل شاشات مراقبة متوافقة مع الصيغة
 .3Dعندما تشاهد صور  ،3Dنوصيك بأخذ قسط من الراحة بفواصل زمنية منتظمة .نظ ًرا لالختالف بني األفراد فيام يتعلق بحاجتهم ألخذ ً
قسطا من الراحة أو حاجتهم
املتكررة لذلك ،يرجى أن تقوم بتحديد مقاييسك الخاصة .إذا شعرت باإلعياء ،توقف عن مشاهدة الصور  ،3Dوقم باستشارة الطبيب حسبام تقتيض الرضورة .باإلضافة إىل
املوصل أو الربنامج املستعمل مع هذه الكامريا .يكون نظر الطفل عرضة للتأثر دامئًا (خاصة لألطفال تحت عمر ست سنوات).
ذلك ،راجع تعليامت التشغيل الخاصة بالجهاز ّ
قبل السامح لهم مبشاهدة الصور  ،3Dيرجى استشارة خبري ،كطبيب أطفال أو طبيب عيون .تأكد من اتباع طفلك للتنبيهات االحتياطية املذكورة أعاله.

AR

وظائف  3Dاملجهزة
تم تجهيز القامئة بوظائف جديدة عن طريق تحديث الربنامج األسايس هذا.

قامئة

البنود الجديدة املجهزة

الوظائف

وضع التصوير

تحريك بانوراما 3D

يضبط التقاط صور .3D

كامريا

اتجاه البانوراما 3D

يضبط اتجاه التصوير للصور .3D

حجم الصورة

بانوراما  :3Dحجم الصورة

يختار حجم الصور .3D

العرض

عرض صور مستمر  نوع الصورة

العرض

عرض 3D

يعرض فقط الصور  3Dعىل تلفزيون  3Dموصل بالكامريا
تلقائ ًيا.

يعرض صور  3Dعىل تلفزيون  3Dموصل بالكامريا تلقائ ًيا.

AR

تحريك بانوراما 3D
يتيح لك إنشاء صورة  3Dمن الصور املركبة.

[ 1قامئة] [ وضع التصوير] [ تحريك بانوراما .]3D
 2قم بتوجيه الكامريا نحو حافة الهدف ،ثم اضغط زر الغالق لألسفل بالكامل.

لن يتم التقاط هذا الجزء.

 3قم بتطويق الكامريا حتى النهاية ،مع اتباع اإلرشادات املوجودة عىل شاشة
.LCD

رشيط اإلرشادات

مالحظات














إذا مل يكن بإمكانك تطويق الكامريا عرب الهدف بأكمله خالل املدة املعطاة ،تظهر منطقة رمادية يف الصورة املركبة .نوصيك بتطويق الكامريا  180درجة خالل ست ثواين عند
استعامل عدسة  55 – E18مم عند الطرف العريض ( 18مم) للحصول عىل نتائج أفضل .يجب أن تقوم بتطويق الكامريا بشكلٍ أبطأ بواسطة الجانب املقرب للعدسة.
إذا قمت بالتقاط صورة  3Dبواسطة الجانب القريب  Tالخاص بعدسة الزوم ،عىل األغلب ستظهر منطقة رمادية ،أو قد يتوقف التصوير .يوىص باستعامل عدسة الزوم
بواسطة الجانب العريض .W
تستمر الكامريا بالتصوير خالل تسجيل [تحريك بانوراما  ،]3Dويستمر الغالق باالنطباق مع صدور صوت طقة إىل أن ينتهي التصوير.
نظ ًرا ألن العديد من الصور مرتبطة ببعض ،فإنه ال ميكن تسجيل الجزء املرتبط بسالسة.
يف ظروف اإلضاءة املنخفضة ،قد تتشوه الصور البانورامية .3D
يف اإلضاءة التي تومض بتقطع كاإلضاءة الفلورسنتية ،ال يكون سطوع أو لون الصور املجمعة نفس اليشء دامئًا.
عندما تكون الزاوية الكلية للتصوير البانورامي  3Dوالزاوية التي قمت بتثبيت الرتكيز البؤري والتعريض الضويئ عليها (القفل  )AE/AFبواسطة الضغط عىل زر الغالق
نصف ضغطة لألسفل مختلفة جدًا من حيث السطوع واللون والرتكيز البؤري ،لن ينجح التصوير .إذا حدث ذلك ،قم بتغيري زاوية القفل وقم بالتصوير مرة أخرى.
[تحريك بانوراما  ]3Dغري مناسب عند تصوير:
 األهداف املتحركة.
 األهداف القريبة جدًا من الكامريا.
 األهداف ذات النموذج املتكرر كالبالط ،واألهداف ذات التباين القليل كالسامء ،أو الشاطئ الرميل ،أو املرج األخرض.
 األهداف ذات التغري الثابت كاألمواج أو الشالالت.
 األهداف مع ضوء الشمس أو األضواء الكهربائية ،الخ بحيث تكون أكرث إضاءة من املحيط.
قد يتم إيقاف تسجيل [تحريك بانوراما  ]3Dيف الحاالت التالية:
 عندما تقوم بتطويق الكامريا برسعة كبرية أو ببطء شديد.
 يوجد اهتزاز كبري يف الكامريا.
تتكون صورة  3Dمن كل من امللفني  JPEGو  .MPOإذا قمت بحذف إما امللف  JPEGأو امللف  MPOاللذان يشكالن صورة  ،3Dقد ال يتم عرض صورة .3D
ميكنك تطويق الكامريا يف االتجاه األفقي فقط عند التقاط صور تحريك بانوراما .3D

AR
يتبع 

 توجيهات التقاط صورة 3D
قم بتطويق الكامريا بتقوس وبرسعة ثابتة يف االتجاه املبني عىل شاشة
 ،LCDمع األخذ بالحسبان النقاط التالية .يجب أن تقوم بالتطويق
بنصف الرسعة املستعملة عند التصوير العادي بتحريك البانوراما.







قم بتصوير هدف ثابت.
احتفظ مبسافة كافية بني الهدف والخلفية.
قم بتصوير صور  3Dيف مكان ميضء ،كام هو األمر خارج املباين.
حدد املشهد واضغط زر الغالق نصف ضغطة ،بحيث ميكنك قفل الرتكيز البؤري ،والتعريض
الضويئ ،والتوازن األبيض .ثم اضغط زر الغالق بالكامل لألسفل وقم بتطويق الكامريا.
عند استعامل عدسة الزوم ،يوىص باستعاملها مع الجانب العريض .W

AR

اتجاه البانوراما 3D
يضبط االتجاه لتطويق الكامريا عندما تقوم بالتقاط صور تحريك بانوراما .3D

[ 1قامئة] [ كامريا] [ اتجاه البانوراما   ]3Dالوضع املرغوب.
(ميني)

قم بتطويق الكامريا من اليسار إىل اليمني.

(يسار)

قم بتطويق الكامريا من اليمني إىل اليسار.

AR

حجم الصورة
يضبط حجم الصورة اللتقاط صور تحريك بانوراما .3D

[ 1قامئة] [ حجم الصورة] [ بانوراما  :3Dحجم الصورة]  الوضع املرغوب.
)(16:9

أفقي 1080  1920

(قيايس)

أفقي 1080  4912

(عريض)

أفقي 1080  7152

 توجيهات الختيار حجم الصورة
تظهر صور  3Dبشكلٍ مختلف ،تب ًعا للوضع املختار.

عريض

قيايس

16:9

عند اختيار [قيايس] أو [عريض] ،يتم مترير الصور عندما تضغط عىل وسط عجلة التحكم.

AR

نوع الصورة
يعرض صور  3Dفقط يف عرض صور مستمر عىل تلفزيون  3Dاملوصل بالكامريا.

[ 1قامئة] [ العرض] [ عرض صور مستمر] [ نوع الصورة]  الوضع املرغوب.
الكل

يعرض جميع الصور الثابتة املوجودة عىل بطاقة الذاكرة كصور عادية.

عرض  3Dفقط

يعرض صور  3Dفقط.

AR

عرض 3D
لعرض صور البانوراما  3Dاملسجلة عىل الكامريا بواسطة تلفزيون  ،3Dاضبط كالتايل.
قم بتوصيل الكامريا بتلفزيون  3Dباستعامل كبل ( HDMIيباع منفص ًال).

 1قم بتوصيل الكامريا بتلفزيون  3Dباستعامل كبل ( HDMIيباع
منفص ًال).
[ 2قامئة] [ العرض] [ عرض [  ]3Dنعم].

تظهر الصور البانورامية  3Dامللتقطة بواسطة الكامريا عىل شاشة التلفزيون.
عند اختيار [قيايس] أو [عريض] ،يتم مترير الصور البانورامية  3Dبواسطة
الضغط عىل وسط عجلة التحكم.

 إىل موصل HDMI
كبل HDMI

 إىل طرف التوصيل
HDMI

مالحظات







عندما تقوم باختيار الوضع [عرض  ،]3Dيتم عرض صور  3Dفقط.
ال تعمد إىل توصيل الكامريا بجهاز بحيث يتم توصيلهام باستعامل أطراف توصيل الخرج .عند توصيل الكامريا بالتلفزيون باستعامل أطراف توصيل الخرج ،ال يتم إخراج
الفيديو والصوت .ميكن ملثل هذا التوصيل أيضً ا أن يتسبب يف حدوث مشكلة يف الكامريا و/أو الجهاز املوصل.
قد ال تعمل هذه الوظيفة بشكلٍ صحيح مع بعض أجهزة التلفزيون .عىل سبيل املثال ،قد ال يكون مبقدورك عرض الفيديو عىل التلفزيون لديك ،أو اإلخراج بالوضع  3Dأو
سامع الصوت من التلفزيون.
استعمل كبل  HDMIالذي يحمل شعار .HDMI
استعمل موصل ميني  HDMIمن طرف واحد (للكامريا) ،وقابس مناسب لتوصيل التلفزيون لديك من الطرف اآلخر.
قد ال يعمل موجه التحكم عن بعد الالسليك طراز ( RMT-DSLR1يباع منفص ًال) املتأثر باإلشارة الصادرة من التلفزيون إىل الزجاج  3Dبشكلٍ صحيح .عند استعامل
موجه التحكم عن بعد الالسليك ،ضع الكامريا بحيث تكون أبعد ما ميكن عن التلفزيون مع توجيه املستشعر عن بعد الخاص بالكامريا بعيدًا عن التلفزيون( .املوديل
 NEX-5/5Cفقط)

 لعرض الصور الثابتة العادية عىل التلفزيون
إذا قمت باختيار [عرض  ،]3Dيتم عرض صور  3Dفقط عىل التلفزيون.
لعرض الصور الثابتة العادية ،اضغط أسفل عجلة التحكم إلنهاء [عرض .]3D
للعودة إىل  ،3Dاضط عىل أسفل عجلة التحكم مرة أخرى.
لعرض فهرس الصورة ،قم باختيار [قامئة] [ العرض] [ فهرس الصورة].

AR

