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NEX-3/5/5C/C3
NEX-VG10/VG10E

فيام ييل وصف للوظائف الجديدة التي يوفرها تحديث الربنامج الثابت هذا وعمليات التشغيل الخاصة بها.
يرجى الرجوع إىل تعليامت التشغيل الخاصة بالكامريا/كامريا الفيديو ومعدل تركيب القاعدة LA-EA2 كتيب يدوي املوجود 

يف القرص املضغوط املرفق.
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 وظائف جديدة
سيتم توفري الوظائف الجديدة التالية بواسطة هذا الربنامج الثابت.

LA-EA2 التوافق مع معدل تركيب القاعدة

باستخدام عدسة A-mount مع معدل تركيب القاعدة LA-EA2 (يباع منفصلاً)، يمكنك الاستفادة من ميزة التركيز البؤري التلقائي 
(AF) لتباين الطور لالتقاط الصور.

مالحظات

قد ال ميكنك استخدام معدل تركيب القاعدة LA-EA2 مع بعض العدسات. وقد ال ميكنك استخدام الرتكيز البؤري التلقايئ مع بعض العدسات التي يتم تركيبها من 
خالل معدل تركيب القاعدة. استرش وكيل Sony أو منشأة خدمة Sony املعتمدة محلًيا للحصول عىل النصح بشأن العدسات املتوافقة.

عندما يكون بالعدسة مفتاح وضع تركيز (AF/MF) (تركيز بؤري تلقايئ/تركيز بؤري يدوي)، تكون األولوية لإلعداد عىل العدسة. ويف حالة عدم وجود مفتاح 
بالعدسة، اضبط وضع الرتكيز البؤري بالقامئة.

قد تستغرق الكامريا وقًتا طويًال للرتكيز البؤري أو قد يصعب عليها ذلك، وفًقا للعدسة املستخدمة أو الهدف.

:NEX-3/5/5C/C3
.LA-EA2 ال تعمل الوظائف التالية عند تركيب معدل تركيب القاعدة

[غالق خاص باالبتسامة]  –
[تحديد الوجه]  –

قد يتم تسجيل التشويش الصادر عن الكامريا والعدسة يف عملية الرتكيز البؤري التلقايئ أثناء تسجيل األفالم.
باستخدام عدسة SSM يتم تقليل التشويش الناتج عن الرتكيز البؤري التلقايئ. وكذلك، ميكنك تعطيل تسجيل الصوت بتحديد [قامئة] T [تهيئة] T [تسجيل 

صوت الفيلم] T [ايقاف]. 
يتم ضبط فتحة العدسة عىل F3.5 عند تسجيل األفالم باستخدام الرتكيز البؤري التلقايئ. وعند استخدام عدسة ذات فتحة F3.5 أو أقل من ذلكF-stop، يتم 

ضبط فتحة العدسة عىل أقىص قيمة F-stop بالعدسة. وعندما تريد ضبط قيمة فتحة العدسة الخاصة بك لتسجيل األفالم، حدد [أولوية الفتحة] يف [وضع التصوير] 
وحدد الرتكيز البؤري اليدوي قبل بدء التسجيل. سيظل إعداد فتحة العدسة املحدد يف البداية سارًيا حتى توقف التسجيل. وال ميكنك تغيري إعداد فتحة العدسة أثناء 

تسجيل الفيلم.

:NEX-VG10/VG10E
إذا قامت كامريا الفيديو بالرتكيز البؤري تلقائًيا أثناء تسجيل الفيلم، فسيتم تسجيل التشويش الصادر عند كامريا الفيديو والعدسة يف عملية الرتكيز البؤري التلقايئ. 

وميكنك تقليل التشويش من خالل توصيل ميكروفون خارجي مزود بقابس صغري قطره 3.5 ملم مبقبس امليكروفون الخاص بكامريا الفيديو ووضع امليكروفون يف أبعد 
مكان ممكن عن كامريا الفيديو. إذا أردت التخلص من التشويش متاًما، فيوىص بتحديد T MENU [تهيئة] T [تسجيل صوت الفيلم] T [ايقاف].

يتم ضبط فتحة العدسة عىل F3.5 عند تسجيل األفالم باستخدام الرتكيز البؤري التلقايئ. وعند استخدام عدسة ذات فتحة F3.5 أو أقل من ذلكF-stop، يتم 
ضبط فتحة العدسة عىل أقىص قيمة F-stop بالعدسة. وعندما تريد ضبط قيمة فتحة العدسة الخاصة بك لتسجيل األفالم، حدد [أولوية الفتحة] أو [تعريض ضويئ 
يدوي] يف [وضع التصوير] وحدد الرتكيز البؤري اليدوي. ويف حالة تغيري فتحة العدسة أثناء تسجيل أحد األفالم، قد يسمع التشويش أو قد تصبح الشاشة أكرث سطوًعا 

أثناء معالجة كامريا الفيديو للضبط.

•

•

•

•

•

•

•

•

LA-EA2 معدل تركيب القاعدةA-mount عدسة
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الوظائف الجديدة املتوفرة يف القامئة

ستتم إضافة الوظائف التالية إىل القامئة من خالل ترقية هذا الربنامج الثابت.

الوظائفالعنارص الجديدةالقامئة

تتيح لك ضبط موضع الرتكيز البؤري التلقايئ (AF) لتباين منطقة الرتكيز التلقايئكامريا
.LA-EA2 الطور، عند تركيب معدل تركيب القاعدة

الضبط الدقيق للرتكيز البؤري التلقايئ (ضبط تهيئة
AF دقيق/مقدار/مسح)

يتيح لك ضبط املوضع الذي تم الرتكيز البؤري عليه بدقة، عند 
.LA-EA2 تركيب معدل تركيب القاعدة

التموج (مستوى التموج/لون التموج) 
(NEX-VG10/VG10E فقط)

لتحسني التخطيط يف الرتكيز البؤري بلون محدد يف الرتكيز 
البؤري اليدوي.

يتم توفري وظيفة التموج للطراز NEX-3/5/5C/C3 باإلصدار السابق للربنامج الثابت. ارجع إىل تعليامت التشغيل املناظر للتعرف 
عىل كيفية التشغيل واإلعداد.

Ver. 04 تعليامت التشغيل :NEX-3/5/5C
Ver. 01 :NEX-C3 (تعليامت التشغيل املرفق مع الكامريا)

•
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 منطقة الرتكيز التلقايئ
 LA-EA2 مع معدل تركيب القاعدة A-mount لتباين الطور، عند استخدام عدسة (AF) تتيح لك ضبط موضع الرتكيز البؤري التلقايئ

(يباع منفصًال). وميكنك ضبط موضع الرتكيز البؤري التلقايئ (AF) لتباين الطور، عند تركيب عدسة A-mount مبعدل تركيب القاعدة 
.LA-EA2

[قامئة] T [كامريا] T [منطقة الرتكيز التلقايئ] T الوضع املطلوب.  1

تحدد الكامريا أًيا من مناطق الرتكيز البؤري التلقايئ البالغ عددها 15 منطقة تستخدم للرتكيز البؤري. (عريض)

تستخدم الكامريا منطقة الرتكيز البؤري التلقايئ املوجودة يف املنطقة املركزية وحدها. (نقطي)

تتيح لك اختيار املنطقة التي تريد تنشيط الرتكيز البؤري لها من بني 15 منطقة تركيز بؤري باستخدام  (محيل)
NEX-VG10/) b/B/v/V أو األزرار (NEX-3/5/5C/C3) عجلة التحكم

.(VG10E
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 ضبط AF دقيق/مقدار/مسح
 LA-EA2 مع معدل تركيب القاعدة A-mount يتيح لك ذلك ضبط املوضع الذي تم الرتكيز البؤري عليه بكل عدسة، عند استخدام عدسة

(يباع منفصالً).

[قامئة] T [تهيئة] T [ضبط AF دقيق] T [تشغيل].  1
.OK T القيمة املطلوبة T [مقدار] T [تهيئة] T [قامئة]  2

لضبط استخدام أو عدم استخدام وظيفة [ضبط AF دقيق]. حدد [تشغيل] الستخدام ذلك. (اإلعداد االفرتايض هو ضبط AF دقيق
[ايقاف].)

يتيح لك تحديد القيمة املثىل بني 20– و20+.مقدار
يؤدي اختيار قيمة أكرب إىل تحويل موضع الرتكيز البؤري التلقايئ بعيًدا عن الكامريا. يؤدي اختيار قيمة أصغر إىل 

تحويل موضع الرتكيز البؤري التلقايئ بالقرب من الكامريا.
ملسح القيمة التي قمت بتعيينها.مسح

مالحظات

يوىص بضبط املوضع يف ظروف التصوير الفعلية.
عند تركيب عدسة قمت بتسجيل قيمة لها بالفعل، تظهر القيمة اُملسجلة عىل الشاشة. ويظهر [0±] للعدسة التي يجب تسجيل قيمة لها.

يف حالة ظهور [–]، يكون قد تم تسجيل ما يزيد عن 30 عدسة. وإذا أردت تسجيل عدسة أخرى، فالبد من مسح القيمة أوالً. قم برتكيب العدسة التي يجب مسح 
قيمتها ثم حدد [0±]. وإذا أردت مسح كل القيم املسجلة، فحدد [مسح].

استخدم [ضبط AF دقيق] مع عدسات Sony وMinolta وKonika-Minolta فقط. إذا استخدمت [ضبط AF دقيق] مع أنواع أخرى من العدسات، 
فقد تتأثر القيمة املسجلة.

ال ميكنك تعيني [ضبط AF دقيق] بشكل فردي لعدسة Sony وMinolta وKonika-Minolta التي لها نفس املواصفات.

•
•
•

•

•
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 مستوى التموج (NEX-VG10/VG10E فقط)
لتحسني التخطيط يف الرتكيز البؤري بلون محدد يف الرتكيز البؤري اليدوي. تتيح لك هذه الوظيفة تأكيد الرتكيز البؤري بسهولة.

T MENU [تهيئة] T [مستوى التموج] T اإلعداد املطلوب.  1

لضبط مستوى التموج عىل مستوى عاٍل.عايل
لضبط مستوى التموج عىل مستوى متوسط.متوسط
لضبط مستوى التموج عىل مستوى منخفض.منخفض

لعدم استخدام وظيفة التموج.ايقاف

مالحظات

نظًرا ألن كامريا الفيديو تقيض بأن املناطق الحادة تقع ضمن الرتكيز البؤري، يكون مستوى التموج مختلًفا، حسب الهدف أو موقف التصوير أو العدسة املستخدمة.
.HDMI ال يتم تحسني خط النطاقات الواقعة ضمن الرتكيز البؤري عند توصيل كامريا الفيديو باستخدام كابل

•
•
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 لون التموج (NEX-VG10/VG10E فقط)
يعمل عىل ضبط اللون املستخدم لوظيفة التموج يف الرتكيز البؤري اليدوي.

T MENU [تهيئة] T [لون التموج] T اإلعداد املطلوب.  1

لتحسني الخطوط ذات اللون األبيض.ابيض

لتحسني الخطوط ذات اللون األحمر.أحمر
لتحسني الخطوط ذات اللون األصفر.أصفر

مالحظة

ال ميكن تعيني هذا العنرص عند ضبط [مستوى التموج] عىل [ايقاف]. •


