
 

3ડી જુઓ તભાયા ભોફાઈરભાાં 
 

નભસ્કાય મભત્રો  
જો તભે અભદાલાદ વામન્વ મવટીનો પ્રલાવ ફાકો ને કયાવ્મો શળે તો તમાાં 3ડી ફપલ્ભ નો અદભતુ લ્શાલો જરૂય 
રીધો શળે.મભત્રો આલી 3ડી ફપલ્ભ જોલી એ ણ એક મલળે અને માદગાય પ્રવાંગ છે.ળાા કક્ષાએ જો 
મલદ્યાથીઓને 3ડી ક્લર ફતાલલાભાાં આલે તો ચોક્કવ આ પ્રવાંગ દયેક ભાટે અદભતુ અને યોભાાંચક ફની 
યશ.ેઅશી જો કે 3ડી ફપલ્ભ ળાા કક્ષાએ ફતાલલાભાાં ઘણી ફધી ભોંઘી વાધન વાભગ્રી મલે તભાયા ભગજભાાં 
મલચાયો આવ્મા શળે.વાચી લાત છે કે આના ભાટે ઘણા ભોંઘા પ્રોજેલટય અને ચશભાાં ની જરૂય ડે.ણ શુાં આનો 
ફીજો કોઈ મલકલ્ નથી કે આણે ળાા કક્ષાએ ફાકોને વસ્તા વાધનો લડે 3ડી ફપલ્ભ નો અનબુલ કયાલી 
ળકીએ? 

મભત્રો આજની આ ોસ્ટ ભાાં હુાં અશી આ ફાફતની જ ચચાા કયલાનો છાં.જો તભાયે ળાા કક્ષાએ ફાકોને આલો 
અનબુલ કયાલલો શોમ તો તભાયી જોડે નીચે મજુફ ના વાધનો શોલા જરૂયી છે અને ના શોમ તો ચચિંતા કયલાની 
જરૂય ણ નથી કેભ કે આ વાધનો ફજાયભાાંથી ભોંઘા બાલે ખયીદલાની જરૂય ણ નથી કેભ કે તભે જાતે તેને 
વસ્તાભાાં ફનાલી ળકો છો. 
 

1-3ડી ચશભા  
2-3ડી કન્ટેન્ટ  

3-ભોફાઈર  

 

1-વૌ પ્રથભ ચશભાાં કેલી યીતે ફનાલલા તેની ભાફશતી જોઈ રઈએ તેના ભાટે તભે કાડા ળીટ નો ઉમોગ કયી 
ળકો છો. 

 
 

https://4.bp.blogspot.com/-XDv0a-udLGI/VtXaegOqe4I/AAAAAAAAJWw/RZElBKHV08s/s1600/22.jpg


 
 

 
 

 
 

 
 

અશી ચચત્રભાાં દેખામ છે તેલા ચશભાાં નો આકાય ળીટ ભાાંથી કાી રો અને આંખના બાગ ભાાં યાંગીન ાયદળાક 
પ્રાસ્સ્ટક રગાલી દો.ડાફી આંખ ભાટે રાર અને જભણી આંખ ભાટે બ્લ ુયાંગ નુાં પ્રાસ્સ્ટક લાયવુાં.ફવ તભાયા 
ચશભાાં તૈમાય છે.આલા ચશભાાં ફજાય ભાાં ખફુ જ વસ્તા બાલ ભાાં તૈમાય ણ ભે છે.આભ છતાાં ણ જો આ 
ભાફશતી ભાાં ખ્માર ના આલે તો નીચે મલડીમો ભાાં તભે ચશભાાં ફનાલલાની યીત મલે લધ ુભાફશતી ભેલી ળકો 
છો. 
ચશભા ફનાલલાની યીત-1 અશી ક્લરક કયો 
ચશભા ફનાલલાની યીત-2 અશી ક્લરક કયો 

https://www.youtube.com/watch?v=sIEn9z0oBE8
https://www.youtube.com/watch?v=E_7zFcZ6CrY
https://2.bp.blogspot.com/-qVmrpqJt6ng/VtXakRR2CfI/AAAAAAAAJW0/zoGaupWQwNo/s1600/11.png
https://1.bp.blogspot.com/-BRGM4ruGd8w/VtXaqvEzr7I/AAAAAAAAJW4/xnbtaJbYFpE/s1600/44.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-JZMN9Yid3d4/VtXavjgxWUI/AAAAAAAAJW8/k3JuReBCzEI/s1600/33.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-MVsziI7v2dQ/VtXSv_Dy2rI/AAAAAAAAJWE/ZVYpvMqilRg/s1600/images%2B%25281%2529.jpg


આભ છતાાં ણ ચશભાાં ફનાલતા ના આલડે તો અશી PDF પાઈર આેર છે તે ડાઉનરોડ કયી તેભાાં આેર 
ચચતા મજુફ ળીટ ય કફટિંગ કયી રો.અશી ક્લરક કયો 
 

2-શલે 3ડી કન્ટેન્ટ ભાટે તભે ય ુટયફુભાાં જઈ "3D ANAGLYPH VIDEO"  એવુાં રખી  વચા કયળો એટરે તભાયી વાભે 
ઘણા ફધા મલડીમો આલી જળે.જેભાાંથી તભને ગભતો કોઈ ણ મલડીમો ડાઉનરોડ કયી રો.નમનુા ભાટે અશી  
નીચે થોડા મલડીમો આેર છે તે જુઓ. 
 

મલડીમો-1 અશી ક્લરક કયો 
મલડીમો-2 અશી ક્લરક કયો 
મલડીમો-3 અશી ક્લરક કયો 
મલડીમો-4 અશી ક્લરક કયો 
મલડીમો-5 અશી ક્લરક કયો 
મલડીમો-6 અશી ક્લરક કયો 
 

મભત્રો ય ુટયફુના મલડીમો ભોફાઈરભાાં ડાઉનરોડ કયલા ભાટે ઉયની રીંક ય ક્લરક કયી તેને કોઈ ણ 
બ્રાઉઝય ભાાં ઓન કયજો એટરે તેના ટાઈટર ફાયભાાં જે ય ુટયફુનુાં એડ્રેવ આલે તેભાાં you અને tube લચ્ચે 
magic ળબ્દ રખી પયી વચા કયજો એટરે નવુાં ાનુાં ખરુળે તેભાાંથી તભે કોઈ ણ પોયભેટ વાંદ કયી ડાઉનરોડ 
ય ક્લરક કયળો એટરે જે તે મલડીમો ભોફાઈરભાાં ડાઉનરોડ થઇ જળે. 
 

અશી થોડી 3ડી ઈભેજ ણ આુાં છાં જે ચશભાાં શયેાલીને ફાકો ને જરૂય ફતાલજો 

 
  

 
  

 
  

http://paperproject.org/PDF_files/3dglasses.pdf
http://www.save-video.com/download.php?s=magicyt&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0iHQwiXhUo0
http://www.save-video.com/download.php?s=magicyt&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D4mr_VH8OMS0
http://www.save-video.com/download.php?s=magicyt&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D42k5uL_dIOs
http://www.save-video.com/download.php?s=magicyt&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D6HidnSoa9TU
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http://www.save-video.com/download.php?s=magicyt&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dh9Bkpq_CNCE
https://1.bp.blogspot.com/-09ncWNXMhyk/VtXXPM89tFI/AAAAAAAAJWQ/yFBU0rjNM8I/s1600/1.png
https://2.bp.blogspot.com/--A4LBVn16o4/VtXXPpgpJpI/AAAAAAAAJWU/OY0M1fMla0I/s1600/2.png
https://2.bp.blogspot.com/-XR-w3vkA2Wo/VtXXPuR3WwI/AAAAAAAAJWY/_VxZsO9EbQ8/s1600/3.png


 
  

 
  

 
 

ફવ મભત્રો શલે તૈમાય થઇ જાઓ તભાયા ભોફાઈરભાાં 3ડી જોલા ભાટે.તભાયા મલદ્યાથીઓને અનો રાબ 
આજો.તેઓ ખફુ જ આનાંફદત થળે  
 

www.vigyan-vishwa.blogspot.in 
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