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Χρήση των λειτουργιών 3D
Μπορείτε να ρυθµίσετε τις λειτουργίες 3D της φωτογραφικής µηχανής
απZ το µενού.

NEX-3/NEX-5

Εισαγωγή στις λειτουργίες 3D
Παρακαλούµε ανατρέξτε στις “Οδηγίες Χρήσης” και το “Εγχειρίδιο
που περιέχονται στο παρεχZµενο CD-ROM.

α”

Μενού

Στοιχεία

Λειτουργίες

Λειτουργία
Λήψης

3D Sweep Panorama

Ρυθµίζει τη λήψη εικZνων 3D.

Φωτογραφική
Μηχανή

3D Panorama Direct.

Ρυθµίζει την κατεύθυνση λήψης
για τις εικZνες 3D.

Μέγεθος
ΕικZνας

3D Panorama:
Μέγεθος ΕικZνας

Επιλέγει το µέγεθος των εικZνων
3D.

Αναπαραγωγή

Παρουσίαση t Τύπος
ΕικZνας

Αναπαράγει αυτZµατα τις εικZνες
3D µZνο σε µια 3D TV
συνδεδεµένη στη φωτογραφική
µηχανή.

Αναπαραγωγή

Προβολή 3D

Αναπαράγει τις εικZνες 3D σε µια
3D TV συνδεδεµένη στη
φωτογραφική µηχανή.

Σηµείωση
• Ενδέχεται να αισθανθείτε συµπτώµατα δυσφορίας, Zπως κούραση των µατιών,
ναυτία, ή κZπωση Zταν παρακολουθείτε εικZνες 3D που έχουν εγγραφεί µε τη
φωτογραφική µηχανή σε οθZνες συµβατές µε 3D. Vταν παρακολουθείτε εικZνες
3D, συστήνουµε να κάνετε διαλείµµατα σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Επειδή η
ανάγκη και η συχνZτητα των διαλειµµάτων διαφέρει απZ άτοµο σε άτοµο,
παρακαλούµε θέστε τα δικά σας Zρια. Αν αισθανθείτε αδιαθεσία, σταµατήστε την
παρακολούθηση εικZνων 3D και συµβουλευτείτε αν χρειάζεται ένα γιατρZ.
Επίσης, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της συνδεδεµένης συσκευής ή του
λογισµικού που χρησιµοποιείται µε τη φωτογραφική µηχανή. Η Zραση των παιδιών
είναι πάντα ευάλωτη (ειδικά των παιδιών κάτω των έξι ετών). Πριν τους
επιτρέψετε να παρακολουθήσουν εικZνες 3D, παρακαλούµε συµβουλευτείτε έναν
ειδικZ, Zπως έναν παιδίατρο ή έναν οφθαλµίατρο. Βεβαιωθείτε Zτι τα παιδιά σας
ακολουθούν τις παραπάνω προφυλάξεις.

Λειτουργίες 3D

3D Panorama Direct.

Οι εικZνες 3D που έχουν ληφθεί µε τη λειτουργία [3D Sweep Panorama]
αυτής της φωτογραφικής µηχανής µπορούν να προβληθούν µZνο σε µια
3D TV. Οι εικZνες που έχουν εγγραφεί αναπαράγονται ως κανονικές
φωτογραφίες στην οθZνη LCD της φωτογραφικής µηχανής ή µιας
τηλεZρασης που δεν είναι 3D.

Καθορίζει τη διεύθυνση κίνησης της φωτογραφικής µηχανής Zταν
πραγµατοποιείτε λήψη εικZνων 3D µε τη λειτουργία Sweep Panorama.

1 [Menu] t [Camera] t [3D Panorama Direct.] t επιθυµητή
λειτουργία.

Λήψη

(∆εξιά)

Για να πραγµατοποιήσετε λήψη
εικZνων 3D, κινείστε τη
φωτογραφική µηχανή Zπως
φαίνεται στην εικZνα.

Κίνηση της φωτογραφικής µηχανής απZ τα
αριστερά προς τα δεξιά.

(Αριστερά)

Κίνηση της φωτογραφικής µηχανής απZ τα δεξιά
προς τα αριστερά.

Μέγεθος ΕικAνας
Προβολή
Συνδέστε τη φωτογραφική µηχανή
σε µια τηλεZραση 3D
χρησιµοποιώντας ένα καλώδιο
HDMI (πωλείται χωριστά).

Καθορίζει το µέγεθος εικZνας για τη λήψη εικZνων 3D Sweep Panorama.
1 Προς τον
ακροδέκτη HDMI

1 [Menu] t [Image Size] t [3D Panorama: Image Size] t
επιθυµητή λειτουργία.

Καλώδιο HDMI

2 Προς το
τερµατικZ
HDM

z ΟνZµατα αρχείων των εικZνων 3D
Μια εικZνα 3D αποτελείται απZ αρχεία JPEG και MPO.
Αν εισάγετε εικZνες που έχουν εγγραφεί µε τη λειτουργία [3D Sweep
Panorama] σε έναν υπολογιστή, τα παρακάτω αρχεία δεδοµένων εικZνων
αποθηκεύονται στον ίδιο φάκελο στον υπολογιστή.
• DSC0sss.jpg
• DSC0sss.mpo
Αν διαγράψετε το αρχείο JPEG ή το αρχείο MPO που αποτελούν την
εικZνα 3D, η εικZνα 3D ενδέχεται να µην µπορεί να αναπαραχθεί.

(16:9)

ΟριζZντια: 1920 x 1080

(Κανονική)

ΟριζZντια: 4912 x 1080

(Ευρεία)

ΟριζZντια: 7152 x 1080

z Συµβουλές για την επιλογή του µεγέθους εικZνας
Οι εικZνες 3D εµφανίζονται διαφορετικά, ανάλογα µε τη λειτουργία που θα
επιλέξετε.

16:9

Κανονική

Ευρεία

Vταν είναι επιλεγµένο το [Standard] (Κανονική) ή το [Wide] (Ευρεία), οι
εικZνες µετακινούνται Zταν πιέσετε το κέντρο του τροχού ελέγχου.

Συνεχίζεται .
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3D Sweep Panorama

Προβολή 3D

Σας επιτρέπει να δηµιουργήσετε µια εικZνα 3D συνθέτοντας εικZνες.

Για να δείτε πανοραµικές εικZνες 3D που έχουν εγγραφεί µε τη
φωτογραφική µηχανή σε µια 3D TV, κάντε τα εξής.
Συνδέστε τη φωτογραφική µηχανή σε µια 3D TV χρησιµοποιώντας ένα
καλώδιο HDMI (πωλείται χωριστά).

2 Στρέψτε τη φωτογραφική µηχανή προς

1 Συνδέστε τη φωτογραφική

το άκρο του θέµατος και στη συνέχεια
πιέστε το κλείστρο µέχρι κάτω.

µηχανή στην 3D TV
χρησιµοποιώντας ένα καλώδιο
HDMI (πωλείται χωριστά).
ΑυτZ το τµήµα
δεν θα ληφθεί.

3 Κινείστε τη φωτογραφική µηχανή προς
την άλλη άκρη, ακολουθώντας τις
οδηγίες στην οθZνη LCD.

Ράβδος καθοδήγησης

Σηµειώσεις
• Αν δεν µπορείτε να κινήσετε τη φωτογραφική µηχανή ώστε να σαρώσει ολZκληρο
το θέµα στον δοσµένο χρZνο, θα υπάρξει µια γκρίζα περιοχή στην εικZνα που θα
συντεθεί. Συστήνουµε να κινείτε τη φωτογραφική µηχανή κατά 180 µοίρες µέσα
σε περίπου έξι δευτερZλεπτα Zταν χρησιµοποιείτε ένα φακZ Ε18-55 mm στο
ευρυγώνιο άκρο του (18 mm) για καλύτερα αποτελέσµατα. Θα πρέπει να κινείτε
τη φωτογραφική µηχανή πιο αργά Zταν χρησιµοποιείτε το φακZ στην πλευρά του
τηλεφακού.
• Αν πραγµατοποιήσετε λήψη µιας εικZνας 3D µε την πλευρά Τ ενZς φακού ζουµ,
ενδέχεται να εµφανίζεται πιο συχνά µια γκρίζα περιοχή, ή να σταµατήσει η λήψη.
Συστήνεται να χρησιµοποιείτε ένα φακZ ζουµ ρυθµισµένο στην πλευρά W.
• Η φωτογραφική µηχανή πραγµατοποιεί συνεχώς λήψη κατά τη διάρκεια της
εγγραφής [3D Sweep Panorama] και το κλείστρο κάνει συνεχώς κλικ µέχρι το
τέλος της λήψης.
• Επειδή πραγµατοποιείται συρραφή πολλών εικZνων, το σηµείο της συρραφής δεν
είναι πάντα οµαλZ.
• Σε συνθήκες µε χαµηλZ φωτισµZ, οι πανοραµικές εικZνες 3D ενδέχεται να είναι
θολές.
• Κάτω απZ φώτα που τρεµοπαίζουν, Zπως για παράδειγµα λαµπτήρες φθορισµού, η
φωτεινZτητα ή τα χρώµατα της εικZνας που συντίθεται δεν είναι πάντα ίδια.
• Vταν ολZκληρη η γωνία της πανοραµικής λήψης 3D και η γωνία στην οποία
καθορίζετε την εστίαση και την έκθεση (κλείδωµα AE/AF) πιέζοντας το κλείστρο
µέχρι τη µέση είναι πολύ διαφορετικές σε φωτεινZτητα, χρώµατα και εστίαση, η
λήψη δεν θα είναι επιτυχής. Αν συµβεί αυτZ, αλλάξτε τη γωνία κλειδώµατος και
δοκιµάστε ξανά.
• Το [3D Sweep Panorama] δεν είναι κατάλληλο για λήψη:
– Κινούµενων αντικειµένων.
– Αντικειµένων που είναι πολύ κοντά στη φωτογραφική µηχανή.
– Αντικειµένων µε επαναλαµβανZµενα µοτίβα Zπως πλακάκια και αντικειµένων µε
µικρή αντίθεση Zπως ο ουρανZς, µια αµµουδιά, ή γρασίδι.
– Αντικείµενα τα οποία αλλάζουν συνεχώς Zπως κύµατα ή καταρράκτες.
– Αντικείµενα Zπως ο ήλιος ή οι ηλεκτρικοί λαµπτήρες, κλπ. που είναι πολύ πιο
φωτεινά απZ τον περίγυρZ τους.
• Η εγγραφή [3D Sweep Panorama] µπορεί να διακοπεί στις παρακάτω περιπτώσεις:
– Vταν κινείτε τη φωτογραφική µηχανή πολύ γρήγορα ή πολύ αργά.
– Vταν σηµειωθεί έντονο κούνηµα της φωτογραφικής µηχανής.
• Μια εικZνα 3D αποτελείται απZ ένα αρχείο JPEG και ένα αρχείο MPO. Αν
διαγράψετε το αρχείο JPEG ή το αρχείο MPO που αποτελούν την εικZνα 3D, η
εικZνα 3D ενδέχεται να µην αναπαράγεται.
• Μπορείτε να κινήσετε τη φωτογραφική µηχανή µZνο οριζZντια Zταν
πραγµατοποιείτε λήψη εικZνων µε τη λειτουργία 3D Sweep Panorama.

z Συµβουλές για τη λήψη εικZνων 3D
Κινείστε τη φωτογραφική µηχανή σε
ένα τZξο µε σταθερή ταχύτητα
σύµφωνα µε την κατεύθυνση που
υποδεικνύεται στην οθZνη LCD,
λαµβάνοντας υπZψη σας τα
παρακάτω. Θα πρέπει να
πραγµατοποιήσετε την κίνηση µε τη
µισή περίπου ταχύτητα απZ Zτι σε µια
κανονική πανοραµική λήψη.

• Πραγµατοποιήστε λήψη ενZς ακίνητου αντικειµένου.
• ∆ιατηρήστε επαρκή απZσταση µεταξύ του
θέµατος και του φZντου.
• Πραγµατοποιήστε λήψη εικZνων 3D σε ένα
φωτεινZ χώρο, Zπως σε εξωτερικούς χώρους.
• Επιλέξτε τη σκηνή και πιέστε το κλείστρο µέχρι
τη µέση, ώστε να µπορέσετε να κλειδώσετε την
εστίαση, την έκθεση και την ισορροπία του
λευκού. Στη συνέχεια, πιέστε το κλείστρο µέχρι
τέρµα και κινήστε τη φωτογραφική µηχανή.
• Vταν χρησιµοποιείτε ένα φακZ ζουµ, συστήνεται
να τον χρησιµοποιήσετε στην πλευρά W.

1 Προς τον
ακροδέκτη HDMI

Καλώδιο HDMI

2 [Menu] t [Playback] t [3D
Viewing] t [OK].
Οι πανοραµικές εικZνες 3D που
έχουν ληφθεί µε τη
φωτογραφική µηχανή
εµφανίζονται στην οθZνη της
TV.
Vταν είναι επιλεγµένο το
[Standard] ή το [Wide], µπορείτε
να κινήσετε τις πανοραµικές
εικZνες 3D πιέζοντας το κέντρο
του τροχού ελέγχου.

2 Προς το
τερµατικZ
HDMI

Σηµειώσεις
• Αν επιλέξετε τη λειτουργία [3D Viewing] (Προβολή 3D), εµφανίζονται µZνο εικZνες
3D.
• Μη συνδέσετε τη φωτογραφική µηχανή και τη συσκευή που θέλετε να συνδέσετε
χρησιµοποιώντας ακροδέκτες εξZδου. Vταν η φωτογραφική µηχανή και η
τηλεZραση συνδεθούν χρησιµοποιώντας ακροδέκτες εξZδου, δεν εξέρχεται ούτε
εικZνα, ούτε ήχος. Μια τέτοια σύνδεση ενδέχεται επίσης να δηµιουργήσει
προβλήµατα στη φωτογραφική µηχανή και/ή τη συνδεδεµένη συσκευή.
• Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να µην πραγµατοποιείται σωστά µε µερικές
τηλεοράσεις. Για παράδειγµα, ενδέχεται να µην µπορείτε να δείτε ένα βίντεο στην
TV σας, να δείτε εικZνες 3D, ή να ακούσετε τον ήχο απZ την TV.
• Χρησιµοποιείστε ένα καλώδιο HDMI που φέρει το λογZτυπο HDMI.
• Χρησιµοποιείστε έναν µίνι βύσµα HDMI στη µια άκρη (για τη φωτογραφική
µηχανή) και ένα βύσµα κατάλληλο για την TV σας στην άλλη άκρη.
• ΕπηρεαζZµενο απZ την έξοδο σήµατος της TV προς τα γυαλιά 3D, το ασύρµατο
τηλεχειριστήριο RMT-DSLR1 (πωλείται χωριστά) ενδέχεται να µη λειτουργεί
σωστά. Vταν χρησιµοποιείτε το Ασύρµατο Τηλεχειριστήριο, τοποθετήστε τη
φωτογραφική µηχανή Zσο πιο µακριά γίνεται απZ την TV µε τον αισθητήρα
τηλεχειρισµού της φωτογραφικής µηχανής να µην κοιτάζει προς την TV. (µZνο
NEX-5)

z Για να δείτε κανονικές φωτογραφίες σε µια TV
Αν επιλέξετε το [3D Viewing], στην TV εµφανίζονται µZνο εικZνες 3D.
Για να δείτε κανονικές φωτογραφίες, πιέστε το πλήκτρο του τροχού
ελέγχου για να τερµατίσετε τη λειτουργία [3D Viewing].
Για να επανέλθετε στη λειτουργία προβολής 3D, πιέστε ξανά το πλήκτρο
του τροχού ελέγχου.
Για να εµφανίσετε το ευρετήριο εικZνων, επιλέξτε το [Menu] t [Playback]
t [Image Index].

Τύπος ΕικAνας
Αναπαράγει µZνο εικZνες 3D σε µορφή Παρουσίασης στην 3D TV που
είναι συνδεδεµένη στη φωτογραφική µηχανή.

1 [Menu] t [Playback] t [Slideshow] t [Image Type] t
επιθυµητή λειτουργία.
=λες

Εµφανίζει Zλες τις φωτογραφίες που
περιέχονται στην κάρτα µνήµης ως κανονικές
εικZνες.

Εµφάνιση ΜAνο 3D

Εµφανίζει µZνο τις εικZνες 3D.

Προφυλάξεις
Η λαβή είναι επικαλυµµένη µε µια ειδική επίστρωση. Ενδέχεται να
αποχρωµατιστεί αν τριφτεί µε ένα ύφασµα σκούρου χρώµατος, µε
δέρµα, κλπ.

D.T.P. POLYGRAMA A.E.

1 [Menu] t [Shoot Mode] t [3D Sweep Panorama].
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