ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده
راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ
راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ
اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن
ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر
ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری
ﺣﺎﻟت P

راھﻧﻣﺎی ﮐﺎرﺑر دورﺑﯾن

ﻓﺎرﺳﯽ

ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M
ﭘﺧش
وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم
ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم
ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ
ﺿﻣﯾﻣﮫ

● ﻗﺑل از اﺳﺗﻔﺎده از دورﺑﯾن ،ﺣﺗﻣﺎ ً اﯾن راھﻧﻣﺎ و ﺑﺧش "دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﯾﻣﻧﯽ" )=(۱۲
را ﺑﺧواﻧﯾد.

 :ﺻﻔﺣﮫ ﺑﻌد

● ﻣطﺎﻟﻌﮫ اﯾن راھﻧﻣﺎ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﺧواھد ﮐرد ﯾﺎد ﺑﮕﯾرﯾد از دورﺑﯾن درﺳت اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.

 :ﺻﻔﺣﮫ ﻗﺑل

● اﯾن راھﻧﻣﺎ را در ﻣﺣل اﻣﻧﯽ ﻧﮕﮭداری ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﯾد در آﯾﻧده از آن اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.

 :ﺻﻔﺣﮫ ﭘﯾش از ﮐﻠﯾﮏ ﮐردن ﺑر روی ﭘﯾوﻧد

● ﺑرای دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﺻﻔﺣﺎت دﯾﮕر ،روی دﮐﻣﮫ ھﺎی ﭘﺎﯾﯾن ﺳﻣت راﺳت ﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد.

● ﺑرای رﻓﺗن ﺑﮫ اﺑﺗدای ﯾﮏ ﻓﺻل ،روی ﻋﻧوان ﻓﺻل در ﺳﻣت راﺳت ﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد.

ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ

۱
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ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده

ﮐﺎرت ھﺎی ﺣﺎﻓظﮫ ﺳﺎزﮔﺎر

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده

راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ
راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ

از ﮐﺎرت ھﺎی ﺣﺎﻓظﮫ زﯾر )ﮐﮫ ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﻓروﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد( ﻣﯽ ﺗوان ﺻرف ﻧظر از ظرﻓﯾت اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد.
● ﮐﺎرت ھﺎی ﺣﺎﻓظﮫ *SD

۱

● ﮐﺎرت ھﺎی ﺣﺎﻓظﮫ * *SDHC

۲ ۱

اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن
ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر
ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری
ﺣﺎﻟت P

● ﮐﺎرت ھﺎی ﺣﺎﻓظﮫ * *SDXC

۲ ۱

اطﻼﻋﺎت اوﻟﯾﮫ
ﻣﺣﺗوﯾﺎت ﺑﺳﺗﮫ ﺑﻧدی

*۱

ﻗﺑل از اﺳﺗﻔﺎده ،ﻣطﻣﺋن ﺷوﯾد ﮐﮫ اﯾن اﻗﻼم در ﺑﺳﺗﮫ ﺑﻧدی ﻣوﺟود ھﺳﺗﻧد.
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﭼﯾزی ﮐم اﺳت ،ﺑﺎ ﻓروﺷﻧده دورﺑﯾن ﺧود ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.

ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M
ﭘﺧش
وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم

دورﺑﯾن

ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺑﺎﺗری*

ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم
ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ
ﺿﻣﯾﻣﮫ
ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ

ﺷﺎرژر ﺑﺎﺗری
* ﺑرﭼﺳب ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺑﺎﺗری را ﺟدا ﻧﮑﻧﯾد.

● ﻣطﺎﻟب ﭼﺎپ ﺷده ﻧﯾز ﻋرﺿﮫ ﺷده اﺳت.
● ﮐﺎرت ﺣﺎﻓظﮫ ﻋرﺿﮫ ﻧﺷده اﺳت )= .(۲

۲

ﺑﻧد ﻣﭼﯽ

*۲

ﮐﺎرت ھﺎی ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی  .SDﺑﺎ اﯾن وﺟود ،ﺑرﺧﯽ از ﮐﺎرت ھﺎی ﺣﺎﻓظﮫ ﺑرای ﮐﺎر ﺑﺎ دورﺑﯾن ﺗﺄﯾﯾد
ﻧﺷده اﻧد.
ﮐﺎرت ھﺎی ﺣﺎﻓظﮫ  UHS-Iﻧﯾز ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد.

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده

ﻗواﻋد ﻣوﺟود در اﯾن راھﻧﻣﺎ

ﯾﺎدداﺷت ھﺎی ﻣﻘدﻣﺎﺗﯽ و اطﻼﻋﺎت ﺣﻘوﻗﯽ

راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ
راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ
اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن
ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر
ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری
ﺣﺎﻟت P
ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M

● اﺑﺗدا ﭼﻧد ﻋﮑس آزﻣﺎﯾﺷﯽ ﺑﮕﯾرﯾد و آﻧﮭﺎ را ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﻣطﻣﺋن ﺷوﯾد ﮐﮫ ﺗﺻﺎوﯾر ﺑﮫ درﺳﺗﯽ ﺛﺑت
ﺷده اﻧد .ﻟطﻔﺎ ً ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ  ،Canon Inc.ﺷرﮐت ھﺎی ﻓرﻋﯽ و واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ آن و ﺗوزﯾﻊ
ﮐﻧﻧدﮔﺎن آن در ﻗﺑﺎل ﺧﺳﺎرت ھﺎی ﭘﯽ آﯾﻧد ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻣﻠﮑرد ﻧﺎدرﺳت دورﺑﯾن ﯾﺎ ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ آن،
ﺷﺎﻣل ﻋﻣﻠﮑرد ﻧﺎدرﺳت ﮐﺎرت ھﺎی ﺣﺎﻓظﮫ ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻋدم ﺛﺑت ﺗﺻوﯾر ﯾﺎ ﺛﺑت آن ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای ﺷود
ﮐﮫ ﻗﺎﺑل ﺧواﻧدن ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯾن ﻧﺑﺎﺷد ،ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﯽ ﻧﻣﯽ ﭘذﯾرﻧد.
● ﻋﮑﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﻓﯾﻠﻣﺑرداری ﻏﯾرﻣﺟﺎز ﮐﺎرﺑر )ﻓﯾﻠم و ﯾﺎ ﺻدا( از اﺷﺧﺎص و ﻣطﺎﻟب دارای ﮐﭘﯽ راﯾت
ﻣﻣﮑن اﺳت ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ اﯾن اﻓراد و ﯾﺎ ﺣﻘوق ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺳﺎﯾرﯾن را ،از ﺟﻣﻠﮫ ﮐﭘﯽ راﯾت و ﺳﺎﯾر
ﺣﻘوق ﻣﺎﻟﮑﯾت ﻣﻌﻧوی ﻧﻘض ﮐﻧد .ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﺣﺗﯽ وﻗﺗﯽ اﯾن ﻋﮑﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﻓﯾﻠﻣﺑرداری ﺻرﻓﺎ ً ﺑﮫ
ﻣﻧظور اﺳﺗﻔﺎده ﺷﺧﺻﯽ ﺑﺎﺷد ،اﯾن ﻣﺣدودﯾت ھﺎ اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﺷود.
● ﻟطﻔﺎ ً ﺑرای آﮔﺎھﯽ از اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺿﻣﺎﻧت ﻧﺎﻣﮫ دورﺑﯾن ﺧود ﯾﺎ اطﻼﻋﺎت ﺗﻣﺎس ﻣرﮐز
ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ،ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت ﺿﻣﺎﻧت ﻧﺎﻣﮫ ﮐﮫ ھﻣراه ﮐﯾت دﻓﺗرﭼﮫ راھﻧﻣﺎی دورﺑﯾن ﺷﻣﺎ ﻋرﺿﮫ ﺷده اﺳت،
ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.

● در اﯾن راھﻧﻣﺎ ،از ﻧﻣﺎدھﺎ ﺑرای ﻧﺷﺎن دادن دﮐﻣﮫ ھﺎ و ﮐﻠﯾدھﺎی ﭼرﺧﺷﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ دورﺑﯾن ﮐﮫ روی
آﻧﮭﺎ ظﺎھر ﻣﯽ ﺷوﻧد ﯾﺎ ﺷﺑﯾﮫ آﻧﮭﺎ ھﺳﺗﻧد ،اﺳﺗﻔﺎده ﺷده اﺳت.
● دﮐﻣﮫ ھﺎ و ﮐﻧﺗرل ھﺎی دورﺑﯾن در ﻗﺳﻣت زﯾر ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻣﺎد ﻧﺷﺎن داده ﺷده اﻧد .ﺷﻣﺎره داﺧل
ﭘراﻧﺗزھﺎ ﻧﺷﺎن دھﻧده ﺷﻣﺎره ﮐﻧﺗرل ھﺎی ﻣرﺑوطﮫ در "ﻧﺎم ﻗطﻌﺎت" )= (۴ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
دﮐﻣﮫ ﺑﺎﻻ ) (۱۲در ﻋﻘب
دﮐﻣﮫ ﭼپ ) (۸در ﻋﻘب
دﮐﻣﮫ راﺳت ) (۱۳در ﻋﻘب
دﮐﻣﮫ ﭘﺎﯾﯾن ) (۱۵در ﻋﻘب
ﮐﻠﯾد ﭼرﺧﺷﯽ ﮐﻧﺗرل ) (۷در ﻋﻘب
● ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری و ﻧﻣﺎدھﺎی روی ﺻﻔﺣﮫ و ﻣﺗن در ﯾﮏ ﮐروﺷﮫ ﻧﺷﺎن داده ﻣﯽ ﺷوﻧد.
●

 :اطﻼﻋﺎت ﻣﮭﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑداﻧﯾد

●

 :ﯾﺎدداﺷت ھﺎ و ﻧﮑﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﺗﺧﺻﺻﯽ از دورﺑﯾن

وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم

● اﮔرﭼﮫ ﺻﻔﺣﮫ ﺗﺣت ﺷراﯾط ﺗوﻟﯾد ﺑﺎ دﻗت ﻓوق اﻟﻌﺎده ﺑﺎﻻ ﺗوﻟﯾد ﺷده اﺳت و ﺑﯾش از  ۹۹/۹۹درﺻد از
ﭘﯾﮑﺳل ھﺎ ﺑﺎ ﻣﺷﺧﺻﺎت طرح ﻣطﺎﺑﻘت دارﻧد ،ﻣﻣﮑن اﺳت در ﻣوارد ﻧﺎدر ﺑرﺧﯽ ﭘﯾﮑﺳل ھﺎ ﻣﻌﯾوب
ﺑﺎﺷﻧد ﯾﺎ ﺑﮫ ﺻورت ﻧﻘطﮫ ھﺎی ﻗرﻣز ﯾﺎ ﺳﯾﺎه ظﺎھر ﺷوﻧد .اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ آﺳﯾب دﯾدﮔﯽ دورﺑﯾن را ﻧﺷﺎن
ﻧﻣﯽ دھد ﯾﺎ ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺑت ﺷده را ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﻗرار ﻧﻣﯽ دھد.

● ﺑرای راﺣﺗﯽ ،ﺑﮫ ھﻣﮫ ﮐﺎرت ھﺎی ﺣﺎﻓظﮫ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﺷده" ،ﮐﺎرت ﺣﺎﻓظﮫ" ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود.

ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم

● در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ از دورﺑﯾن ﺑرای ﻣدت زﻣﺎن طوﻻﻧﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﺷود ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﮔرم ﺷود .اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ
ﻧﺷﺎن دھﻧده آﺳﯾب دﯾدﮔﯽ ﻧﯾﺳت.

● ﻋﻼﺋم " ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺎﺑت" و " ﻓﯾﻠم ھﺎ" زﯾر ﻋﻧﺎوﯾن ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ھر ﻋﻣﻠﮑرد—ﺑرای
ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺎﺑت ﯾﺎ ﻓﯾﻠم ھﺎ—ﭼﮕوﻧﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود.

ﭘﺧش

ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ
ﺿﻣﯾﻣﮫ
ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ

۳

● =  :xxﺻﻔﺣﺎت دارای اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط )در اﯾن ﻧﻣوﻧﮫ "xx" ،ﺷﻣﺎره ﺻﻔﺣﮫ را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد(
● دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﻣوﺟود در اﯾن راھﻧﻣﺎ در ﻣورد دورﺑﯾن ﺑﺎ ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﭘﯾش ﻓرض ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ روﻧد.

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده

ﻧﺎم ﻗطﻌﺎت

راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ

)˹˺(

راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ

)̂( )́( )̀(

)̌( )̋(

اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن

)˼(

ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری
ﺣﺎﻟت P
ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M

)˼˺(

)˻˺(

)̀(
)́(

)˻˺( )˺˺(

)̂(
)˹˺(

)̋(

)(۱

ﻣﯾﮑروﻓون

)(۷

دﮐﻣﮫ ﺷﺎﺗر

)(۱

ﺻﻔﺣﮫ ﻧﻣﺎﯾش

)(۹

)(۲

ﭼراغ

)(۸

دﮐﻣﮫ ON/OFF

)(۲

ﺑﻠﻧدﮔو

)(۱۰

دﮐﻣﮫ )ﭘﺧش(

)(۳

ﻟﻧز

)(۹

ﻓﻠش

)(۳

ﭘﺎﯾﺎﻧﮫ DIGITAL

)(۱۱

دﮐﻣﮫ )(Wi-Fi

)(۴

اھرم زوم
ﺗﺻوﯾرﺑرداری:

) (۱۰ﺳوﺋﯾﭻ

)(۴

ﭘﺎﯾﺎﻧﮫ HDMITM

)(۱۲

دﮐﻣﮫ )ﺟﺑران ﻧوردھﯽ( /

) (۱۱ﻣﺣل ﺳوار ﺷدن روی ﺳﮫ ﭘﺎﯾﮫ

)(۵

ﺷﻣﺎره ﺳرﯾﺎل )ﺷﻣﺎره ﺑدﻧﮫ(

)(۱۳

) (۱۲درﭘوش ﮐﺎرت ﺣﺎﻓظﮫ/ﺑﺎﺗری

)(۶

ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ

ﭘﺧش:

ﺿﻣﯾﻣﮫ
ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ

)˺˺(

)̌(

)˼˺(
)̊˺(
)̋˺(
)̌˺(

ﭘﺧش

ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم
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ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده

ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑردن ﺟﻠوه ھﺎی وﯾژه

ﻋﻣﻠﯾﺎت راﯾﺞ دورﺑﯾن

راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ
راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ

ﭘوﺳت ﺻﺎف
)= (۴۳

ﻋﮑﺳﺑرداری

اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن

● اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﺗﻌﯾﯾن ﺷده دورﺑﯾن )ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر ،ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر(
۲۸ = ،۲۶ = -

ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر

● ﺑﮭﺑود رﻧﮓ ھﺎ در ﻋﮑس ھﺎی ﻏذا )ﻏذا(
۳۹ = -

ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری
ﺣﺎﻟت P
ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M

● از ﺧودﺗﺎن ﺑﺎ ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﺑﮭﯾﻧﮫ ﺗﺻوﯾرﺑرداری ﮐﻧﯾد )ﺗﺻوﯾر ﭼﮭره از ﺧود(
 = ۴۰ﺗﺻوﯾرﺑرداری ﺧوب از اﻓراد

ﻓوﮐوس ﻧرم
)= (۴۴

ﭘﺧش
وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم
ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم

ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ

۱۰

ﺗﮏ رﻧﮓ
)= (۴۳

● ﺑدون اﺳﺗﻔﺎده از ﻓﻠش )ﻓﻠش ﺧﺎﻣوش(
 = ۶۱● ﮔﻧﺟﺎﻧدن ﺧودﺗﺎن در ﻋﮑس )ﺗﺎﯾﻣر ﺧودﮐﺎر(
۳۳ = -

ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﺎ ﺻﺣﻧﮫ ھﺎی ﺧﺎص

ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ
ﺿﻣﯾﻣﮫ

ﺟﻠوه ﻣﯾﻧﯾﺎﺗور
)= (۴۶

● ﻓوﮐوس ﮐردن روی ﭼﮭره ھﺎ
۵۸ = ،۴۱ = ،۲۶ = -

ﺗﺻوﯾر ﭼﮭره
)= (۴۱

ورزﺷﯽ
)= (۴۱

ﺷﺑﯾﮫ ﺑﮫ ﻧﻘﺎﺷﯽ رﻧﮓ روﻏن
)= (۴۵

ﺟﻠوه ﭼﺷم ﻣﺎھﯽ
)= (۴۴

ﺻﺣﻧﮫ ھﺎی ﺷب
)= (۴۱

آﺗش ﺑﺎزی
)= (۴۱

● اﻓزودن ﻣﮭر ﺗﺎرﯾﺦ
 = ۳۳● ﻗطﻌﮫ ھﺎی ﻓﯾﻠم و ﻋﮑس ﺑﺎ ھم )ﻓﯾﻠم ﺑﺎ ﻋﮑس(
۲۸ = -

ﺷﺑﯾﮫ ﺑﮫ ﻧﻘﺎﺷﯽ آﺑرﻧﮓ
)= (۴۵

ﺟﻠوه دورﺑﯾن ﮐوﭼﮏ
)= (۴۶

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده

ﻣﺷﺎھده

راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ

● ﻣﺷﺎھده ﺗﺻﺎوﯾر
۶۷ = -

راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ

● ﭘﺧش ﺧودﮐﺎر )ﻧﻣﺎﯾش اﺳﻼﯾد(
۷۲ = -

اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن
ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر
ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری
ﺣﺎﻟت P
ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M
ﭘﺧش
وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم
ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم
ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ
ﺿﻣﯾﻣﮫ
ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ

۱۱

● از طرﯾق ﺗﻠوﯾزﯾون
 = ۱۰۸● از طرﯾق ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر
 = ۱۱۲● ﻣرور ﮐردن ﺳرﯾﻊ ﺗﺻﺎوﯾر
 = ۷۰● ﭘﺎک ﮐردن ﺗﺻﺎوﯾر
 = ۷۴ﺿﺑط ﻓﯾﻠم/ﻣﺷﺎھده ﻓﯾﻠم ھﺎ
● ﺿﺑط ﻓﯾﻠم
 = ۴۷ = ،۲۶● ﻣﺷﺎھده ﻓﯾﻠم ھﺎ
 = ۶۷ﭼﺎپ
● ﭼﺎپ ﻋﮑس ھﺎ
۱۱۲ = -

ذﺧﯾره
● ذﺧﯾره ﺗﺻﺎوﯾر در ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر
 = ۱۱۲اﺳﺗﻔﺎده از وﯾژﮔﯽ ھﺎی Wi-Fi
● ارﺳﺎل ﺗﺻﺎوﯾر ﺑﮫ ﺗﻠﻔن ھوﺷﻣﻧد
 = ۸۸ = ،۸۵● اﺷﺗراک ﮔذاری آﻧﻼﯾن ﺗﺻﺎوﯾر
 = ۹۴● ارﺳﺎل ﺗﺻﺎوﯾر ﺑﮫ ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر
۹۱ = -

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده

دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﯾﻣﻧﯽ

راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ

● ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده اﯾﻣن از اﯾن ﻣﺣﺻول ،ﺣﺗﻣﺎ ً اﯾن دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎ را ﺑﺧواﻧﯾد.
راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ
اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن
ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر
ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری
ﺣﺎﻟت P
ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M

● از اﯾن دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎ ﭘﯾروی ﮐﻧﯾد ﺗﺎ از وارد آﻣدن ﺟراﺣت ﯾﺎ ﺻدﻣﮫ ﺑﮫ ﮐﺎرﺑر ﻣﺣﺻول ﯾﺎ ﺳﺎﯾر
اﻓراد ﺟﻠوﮔﯾری ﻧﻣﺎﯾﯾد.

ھﺷدار

ﺑﯾﺎﻧﮕر ﺧطر ﻣﺻدوﻣﯾت ﺟدی ﯾﺎ ﻣرگ اﺳت.

● اﯾن ﻣﺣﺻول را دور از دﺳﺗرس ﮐودﮐﺎن ﻗرار دھﯾد.
اﻧداﺧﺗن ﺑﻧد ﺑﮫ دور ﮔردن ﯾﮏ ﺷﺧص ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣوﺟب ﺧﻔﮕﯽ او ﺷود.
● ﻓﻘط از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑرﻗﯽ ﮐﮫ در اﯾن دﻓﺗرﭼﮫ راھﻧﻣﺎ ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده ﺑﺎ ﻣﺣﺻول ﻣﺷﺧص ﺷده اﻧد
اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
● اﺟزای ﻣﺣﺻول را از ھم ﺟدا ﻧﮑﻧﯾد ﯾﺎ در ﻣﺣﺻول دﺳﺗﮑﺎری ﻧﮑﻧﯾد.

ﭘﺧش
وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم
ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم

● ﻣﺣﺻول را ﺗﺣت ﺿرﺑﮫ ﯾﺎ ﻟرزش ﺷدﯾد ﻗرار ﻧدھﯾد.
● ﻗطﻌﺎت داﺧﻠﯽ ﺑدون ﭘوﺷش را ﻟﻣس ﻧﮑﻧﯾد.
● در ﺷراﯾط ﻏﯾرﻋﺎدی ﻣﺎﻧﻧد وﺟود دود ﯾﺎ ﺑوی ﻋﺟﯾب ،اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺣﺻول را ﻣﺗوﻗف ﮐﻧﯾد.
● از ﺣﻼل ھﺎی آﻟﯽ ﻣﺛل اﻟﮑل ،ﺑﻧزﯾن ،ﯾﺎ ﺗﯾﻧر رﻧﮓ ﺑرای ﺗﻣﯾز ﮐردن اﯾن ﻣﺣﺻول اﺳﺗﻔﺎده ﻧﮑﻧﯾد.
● ﻣﺣﺻول را ﺧﯾس ﻧﮑﻧﯾد.

ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ

● اﺟﺳﺎم ﺧﺎرﺟﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﯾﻌﺎت را وارد ﻣﺣﺻول ﻧﮑﻧﯾد.

ﺿﻣﯾﻣﮫ

● در ﻣﮑﺎن ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﮔﺎزھﺎی ﻗﺎﺑل اﺷﺗﻌﺎل وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،از اﯾن ﻣﺣﺻول اﺳﺗﻔﺎده ﻧﮑﻧﯾد.
اﻧﺟﺎم اﯾن ﮐﺎر ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎﻋث ﺑرق ﮔرﻓﺗﮕﯽ ،اﻧﻔﺟﺎر ﯾﺎ آﺗش ﺳوزی ﺷود.

ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ

۱۲

● ﺑرای ﻣﺣﺻوﻻت دارای ﻧﻣﺎﯾﺎب ،در ﻧﻣﺎﯾﺎب ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻧور درﺧﺷﺎن ﻣﺎﻧﻧد ﺧورﺷﯾد در روز آﻓﺗﺎﺑﯽ ﯾﺎ
ﻟﯾزرھﺎ و ﺳﺎﯾر ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻧور درﺧﺷﺎن ﻣﺻﻧوﻋﯽ ﻧﮕﺎه ﻧﮑﻧﯾد.
اﻧﺟﺎم اﯾن ﮐﺎر ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ﺑﯾﻧﺎﯾﯽ ﺷﻣﺎ آﺳﯾب ﺑرﺳﺎﻧد.

● ھﻧﮕﺎم اﺳﺗﻔﺎده از ﺑﺎﺗری ھﺎی ﻣوﺟود در ﺑﺎزار ﯾﺎ ﻣﺟﻣوﻋﮫ ھﺎی ﺑﺎﺗری ﻋرﺿﮫ ﺷده ،از دﺳﺗوراﻟﻌﻣل
ھﺎی زﯾر ﭘﯾروی ﮐﻧﯾد.
 از ﺑﺎﺗری ھﺎ/ﻣﺟﻣوﻋﮫ ھﺎی ﺑﺎﺗری ﻓﻘط در ﻣﺣﺻوﻻﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺷﺧص ﺷده اﻧد اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد. ﺑﺎﺗری ھﺎ/ﻣﺟﻣوﻋﮫ ھﺎی ﺑﺎﺗری را در ﻣﻌرض ﺣرارت ﯾﺎ آﺗش ﻗرار ﻧدھﯾد. ﺑﺎﺗری ھﺎ/ﻣﺟﻣوﻋﮫ ھﺎی ﺑﺎﺗری را ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺷﺎرژرھﺎی ﺑﺎﺗری ﻏﯾرﻣﺟﺎز ﺷﺎرژ ﻧﮑﻧﯾد. ﭘﺎﯾﺎﻧﮫ ھﺎ را در ﻣﻌرض آﻟودﮔﯽ ﻗرار ﻧدھﯾد ﯾﺎ اﺟﺎزه ﻧدھﯾد آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺳﻧﺟﺎق ھﺎی ﻓﻠزی ﯾﺎ ﺳﺎﯾراﺟﺳﺎم ﻓﻠزی ﺗﻣﺎس ﭘﯾدا ﮐﻧﻧد.
 از ﺑﺎﺗری ھﺎ/ﻣﺟﻣوﻋﮫ ھﺎی ﺑﺎﺗری ﮐﮫ ﻧﺷت ﮐرده اﻧد اﺳﺗﻔﺎده ﻧﮑﻧﯾد. ھﻧﮕﺎم دور اﻧداﺧﺗن ﺑﺎﺗری ھﺎ/ﻣﺟﻣوﻋﮫ ھﺎی ﺑﺎﺗری ،ﭘﺎﯾﺎﻧﮫ ھﺎ را ﺑﺎ ﻧوار ﭼﺳب ﯾﺎ ﺳﺎﯾر وﺳﺎﯾلﻋﺎﯾق ﮐﻧﯾد.
اﻧﺟﺎم اﯾن ﮐﺎر ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎﻋث ﺑرق ﮔرﻓﺗﮕﯽ ،اﻧﻔﺟﺎر ﯾﺎ آﺗش ﺳوزی ﺷود.
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﺗری/ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺑﺎﺗری ﻧﺷت ﻧﻣود و ﻣواد ﺑﺎ ﭘوﺳت ﯾﺎ ﻟﺑﺎس ﺗﻣﺎس ﭘﯾدا ﮐرد ،آن ﻗﺳﻣت ھﺎ
را ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل ﺑﺎ آب ﻓراوان ﺑﺷوﯾﯾد .در ﺻورت ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﭼﺷم ،آن را ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل ﺑﺎ ﻣﻘدار ﻓراوان
آب ﺗﻣﯾز ﺑﺷوﯾﯾد و ﻓوراً ﺑﮫ ﭘزﺷﮏ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.
● ھﻧﮕﺎم اﺳﺗﻔﺎده از ﺷﺎرژر ﺑﺎﺗری ﯾﺎ آداﭘﺗور ﺑرق ﻣﺗﻧﺎوب ،از دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی زﯾر ﭘﯾروی ﮐﻧﯾد.
 ھر ﭼﻧد وﻗت ﯾﮏ ﺑﺎر ،ھرﮔوﻧﮫ ﮔرد و ﻏﺑﺎر ﮐﮫ روی دوﺷﺎﺧﮫ و ﭘرﯾز ﺑرق ﺟﻣﻊ ﺷده اﺳت راﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﮫ ﺧﺷﮏ ﺗﻣﯾز ﮐﻧﯾد.
 ﺑﺎ دﺳت ﺧﯾس دوﺷﺎﺧﮫ ﻣﺣﺻول را ﺑﮫ ﭘرﯾز ﻧزﻧﯾد ﯾﺎ آن را از ﭘرﯾز ﺧﺎرج ﻧﮑﻧﯾد. در ﺻورت داﺧل ﻧﺷدن دوﺷﺎﺧﮫ در ﭘرﯾز ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل ،از ﻣﺣﺻول اﺳﺗﻔﺎده ﻧﮑﻧﯾد. دوﺷﺎﺧﮫ و ﭘﺎﯾﺎﻧﮫ ھﺎ را در ﻣﻌرض آﻟودﮔﯽ ﻗرار ﻧدھﯾد ﯾﺎ اﺟﺎزه ﻧدھﯾد آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺳﻧﺟﺎق ھﺎی ﻓﻠزیﯾﺎ ﺳﺎﯾر اﺟﺳﺎم ﻓﻠزی ﺗﻣﺎس ﭘﯾدا ﮐﻧﻧد.
 ھﻧﮕﺎم طوﻓﺎن و رﻋد و ﺑرق ،ﺷﺎرژر ﺑﺎﺗری ﯾﺎ آداﭘﺗور ﺑرق ﻣﺗﻧﺎوب ﻣﺗﺻل ﺑﮫ ﭘرﯾز ﺑرق راﻟﻣس ﻧﮑﻧﯾد.
 اﺷﯾﺎء ﺳﻧﮕﯾن روی ﺳﯾم ﺑرق ﻗرار ﻧدھﯾد .ﺑﮫ ﺳﯾم ﺑرق آﺳﯾب ﻧزﻧﯾد ،آن را ﭘﺎره ﻧﮑﻧﯾد ﯾﺎ آن رادﺳﺗﮑﺎری ﻧﻧﻣﺎﯾﯾد.
 ھﻧﮕﺎم اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن ﻣﺣﺻول ﯾﺎ ﮐﻣﯽ ﺑﻌد از اﺳﺗﻔﺎده از آن وﻗﺗﯽ ھﻧوز ﮔرم اﺳت ،ﻣﺣﺻول رادر ﭘﺎرﭼﮫ ﯾﺎ اﺟﻧﺎس دﯾﮕر ﻧﭘﯾﭼﺎﻧﯾد.
 ﻣﺣﺻول را ﺑرای ﻣدت طوﻻﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﻧﺑﻊ ﺑرق وﺻل ﻧﮑﻧﯾد.اﻧﺟﺎم اﯾن ﮐﺎر ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎﻋث ﺑرق ﮔرﻓﺗﮕﯽ ،اﻧﻔﺟﺎر ﯾﺎ آﺗش ﺳوزی ﺷود.

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده
راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ
راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ
اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن
ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر
ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری
ﺣﺎﻟت P
ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M
ﭘﺧش
وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم

● ھﻧﮕﺎم اﺳﺗﻔﺎده اﺟﺎزه ﻧدھﯾد ﻣﺣﺻول ﺑرای ﻣدت طوﻻﻧﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻗﺳﻣت از ﭘوﺳت ﺑﮫ طور ﻣداوم
ﺗﻣﺎس داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
ﺣﺗﯽ اﮔر ﻣﺣﺻول ﮔرم ﻧﺑﺎﺷد ،اﻧﺟﺎم اﯾن ﮐﺎر ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎﻋث ﺳوﺧﺗﮕﯽ درﺟﮫ دوم ﺷود ﮐﮫ ﺷﺎﻣل
ﻗرﻣزی و ﺗﺎول زدن ﭘوﺳت ﻣﯽ ﺷود .ھﻧﮕﺎم اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺣﺻول در ﻣﮑﺎن ھﺎی ﮔرم و ﺑرای اﻓرادی ﮐﮫ
ﻣﺷﮑل ﮔردش ﺧون ﯾﺎ ﭘوﺳت ﻏﯾرﺣﺳﺎس دارﻧد ،اﺳﺗﻔﺎده از ﺳﮫ ﭘﺎﯾﮫ ﯾﺎ ﺗﺟﮭﯾزات ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﺷود.
● در ﻣﮑﺎن ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن ﻣﺣﺻول ﻣﻣﻧوع اﺳت ،از ﻋﻼﺋم ﺑرای ﺧﺎﻣوش ﮐردن اﯾن ﻣﺣﺻول
ﭘﯾروی ﮐﻧﯾد.
اﻧﺟﺎم ﻧدادن ﭼﻧﯾن ﮐﺎری ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎﻋث ﻧﻘص ﻋﻣﻠﮑرد ﺳﺎﯾر ﺗﺟﮭﯾزات ﺑﮫ ﻋﻠت ﺗﺄﺛﯾر اﻣواج
اﻟﮑﺗروﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯽ ﺷود و ﺣﺗﯽ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺑروز ﺳواﻧﺢ ﺷود.

اﺣﺗﯾﺎط

ﺧطر ﻣﺻدوﻣﯾت را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد.

● در ﻧزدﯾﮑﯽ ﭼﺷم ﻓﻠش ﻧزﻧﯾد.
ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ﭼﺷم آﺳﯾب ﺑرﺳﺎﻧد.
● ﺑﻧد ﻓﻘط ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده در ﺑدن در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت .آوﯾزان ﮐردن ﺑﻧد ھﻣراه ﺑﺎ ﻣﺣﺻول وﺻل
ﺷده ﺑﮫ آن از ﯾﮏ ﻗﻼب ﯾﺎ ﺷﯽء دﯾﮕری ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣوﺟب آﺳﯾب دﯾدن ﻣﺣﺻول ﺷود .ھﻣﭼﻧﯾن ،اﯾن
ﻣﺣﺻول را ﺗﮑﺎن ﻧدھﯾد ﯾﺎ آن را ﺗﺣت ﺿرﺑﮫ ﺷدﯾد ﻗرار ﻧدھﯾد.
● ﻓﺷﺎر زﯾﺎدی ﺑﮫ ﻟﻧز وارد ﻧﮑﻧﯾد ﯾﺎ اﺟﺎزه ﻧدھﯾد ﺟﺳﻣﯽ ﺑﮫ آن ﺿرﺑﮫ ﺑزﻧد.
اﻧﺟﺎم اﯾن ﮐﺎر ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎﻋث ﺟراﺣت ﯾﺎ آﺳﯾب دﯾدن ﻣﺣﺻول ﺷود.

ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم
ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ
ﺿﻣﯾﻣﮫ
ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ

● ھﻧﮕﺎم ﻓﻠش زدن ،ﻓﻠش ﮔرﻣﺎی زﯾﺎدی ﻣﻧﺗﺷر ﻣﯽ ﮐﻧد .ھﻧﮕﺎم ﺗﺻوﯾرﺑرداری ،اﻧﮕﺷﺗﺎن ،ﺳﺎﯾر اﻋﺿﺎی
ﺑدن و اﺟﺳﺎم را دور از دﺳﺗﮕﺎه ﻓﻠش ﻗرار دھﯾد.
اﻧﺟﺎم اﯾن ﮐﺎر ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎﻋث ﺳوﺧﺗﮕﯽ ﯾﺎ ﻧﻘص ﻋﻣﻠﮑرد ﻓﻠش ﺷود.
● اﯾن ﻣﺣﺻول را در ﻣﮑﺎن ھﺎی ﺧﯾﻠﯽ ﮔرم ﯾﺎ ﺧﯾﻠﯽ ﺳرد ﻗرار ﻧدھﯾد.
ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﺣﺻول ﺧﯾﻠﯽ ﮔرم/ﺳرد ﺷود و ﺗﻣﺎس ﺑﺎ آن ﺑﺎﻋث ﺳوﺧﺗﮕﯽ ﯾﺎ ﺟراﺣﺎت ﺷود.

اﺣﺗﯾﺎط

اﺣﺗﻣﺎل آﺳﯾب دﯾدن اﻣوال را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد.

● دورﺑﯾن را ﺑﮫ ﺳﻣت ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻧور درﺧﺷﺎن ،ﻣﺎﻧﻧد ﺧورﺷﯾد در روز آﻓﺗﺎﺑﯽ ﯾﺎ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻧور درﺧﺷﺎن
ﻣﺻﻧوﻋﯽ ﻧﮕﯾرﯾد.
اﻧﺟﺎم ﭼﻧﯾن ﮐﺎری ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ﺣﺳﮕر ﺗﺻوﯾر ﯾﺎ ﺳﺎﯾر اﺟزای داﺧﻠﯽ آﺳﯾب ﺑرﺳﺎﻧد.
● ھﻧﮕﺎم اﺳﺗﻔﺎده از دورﺑﯾن در ﺳﺎﺣل ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﮑﺎن طوﻓﺎﻧﯽ ،ﻣراﻗب ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﮔرد و ﻏﺑﺎر ﯾﺎ ﺷن وارد
دورﺑﯾن ﻧﺷود.
● ھر ﮔوﻧﮫ ﮔرد و ﻏﺑﺎر ،دوده ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﻣواد ﺧﺎرﺟﯽ روی ﻓﻠش را ﺑﺎ ﮔوش ﭘﺎک ﮐن ﯾﺎ ﭘﺎرﭼﮫ ﭘﺎک ﮐﻧﯾد.
ﮔرﻣﺎی ﻣﺗﺻﺎﻋد ﺷده از ﻓﻠش ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎﻋث ﺷود ﻣﺎده ﺧﺎرﺟﯽ دود ﮐﻧد ﯾﺎ ﻣﺣﺻول درﺳت ﮐﺎر ﻧﮑﻧد.
● ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ از اﯾن ﻣﺣﺻول اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺑﺎﺗری/ﺑﺎﺗری ھﺎ را ﺑﯾرون ﺑﯾﺎورﯾد و در
ﺟﺎﯾﯽ ﻧﮕﮭداری ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ھر ﮔوﻧﮫ ﻧﺷت ﺑﺎﺗری ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ﻣﺣﺻول آﺳﯾب ﺑزﻧد.
● ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺑﺎﺗری/ﺑﺎﺗری ھﺎ را دور ﺑﯾﻧدازﯾد ،ﭘﺎﯾﺎﻧﮫ ھﺎی آن را ﺑﺎ ﻧوار ﭼﺳب ﯾﺎ ﺳﺎﯾر
ﻣواد ﻋﺎﯾق ﺑﭘوﺷﺎﻧﯾد.
ﺗﻣﺎس ﭘﯾدا ﮐردن ﺑﺎﺗری ﺑﺎ ﻣواد ﻓﻠزی دﯾﮕر ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣوﺟب آﺗش ﺳوزی ﯾﺎ اﻧﻔﺟﺎر ﺷود.
● ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ از ﺷﺎرژر ﺑﺎﺗری اﯾن ﻣﺣﺻول اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،آن را از ﺑرق ﺑﯾرون ﺑﯾﺎورﯾد .ھﻧﮕﺎﻣﯽ
ﮐﮫ از آن اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،روی آن را ﺑﺎ ﭘﺎرﭼﮫ ﯾﺎ ﺳﺎﯾر اﺷﯾﺎ ﻧﭘوﺷﺎﻧﯾد.
اﮔر ﺷﺎرژر ﺑرای ﻣدت طوﻻﻧﯽ ﻣﺗﺻل ﺑﮫ ﭘرﯾز ﺑرق رھﺎ ﺷود ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣوﺟب ﮔرم ﺷدن ﺑﯾش از ﺣد
و اﺧﺗﻼل ﺷﺎرژر و در ﻧﮭﺎﯾت آﺗش ﺳوزی ﺷود.
● ﻣﺟﻣوﻋﮫ ھﺎی ﺑﺎﺗری ﻋرﺿﮫ ﺷده را ﻧزدﯾﮏ ﺣﯾواﻧﺎت ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻗرار ﻧدھﯾد.
ﻣﻣﮑن اﺳت ﺣﯾواﻧﺎت ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﮔﺎز ﮔرﻓﺗن ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺑﺎﺗری ﻣوﺟب ﻧﺷت ،ﮔرم ﺷدن ﺑﯾش از ﺣد ﯾﺎ اﻧﻔﺟﺎر
آن ﺷوﻧد ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ آﺗش ﺳوزی ﯾﺎ آﺳﯾب دﯾدن ﻣﺣﺻول ﻣﯽ ﺷود.
● اﮔر دورﺑﯾن ﺷﻣﺎ از ﭼﻧد ﺑﺎﺗری اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧد ،از ﺑﺎﺗری ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺳطﺢ ﺷﺎرژ ﻣﺗﻔﺎوت دارﻧد ﺑﺎ
ھم اﺳﺗﻔﺎده ﻧﮑﻧﯾد ،و ﺑﺎﺗری ھﺎی ﺟدﯾد و ﻗدﯾﻣﯽ را ﺑﺎ ھم اﺳﺗﻔﺎده ﻧﮑﻧﯾد .ﺑﺎﺗری ھﺎ را ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎﻧﮫ ھﺎی
 +و – ﺑرﻋﮑس در دورﺑﯾن ﻗرار ﻧدھﯾد.
اﯾن وﺿﻌﯾت ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣوﺟب ﻧﻘص ﻋﻣﻠﮑرد ﻣﺣﺻول ﺷود.
● زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ دورﺑﯾن در ﺟﯾب ﺷﻠوارﺗﺎن اﺳت ،ﻧﻧﺷﯾﻧﯾد.
اﯾن ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣوﺟب ﻧﻘص ﻋﻣﻠﮑرد ﯾﺎ آﺳﯾب دﯾدن ﺻﻔﺣﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﺷود.

۱۳

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده

آﻣﺎده ﺳﺎزی ھﺎی اوﻟﯾﮫ

راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ

راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ

طﺑق ﺗوﺿﯾﺣﺎت زﯾر ﺑرای ﺗﺻوﯾرﺑرداری آﻣﺎده ﺷوﯾد.

راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ
اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن
ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر
ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری

وﺻل ﮐردن ﺑﻧد

ﻋﻣﻠﯾﺎت ھﺎی ﻣﻘدﻣﺎﺗﯽ

)˻(

اطﻼﻋﺎت اوﻟﯾﮫ و دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎ ،از آﻣﺎده ﺳﺎزی ھﺎی اوﻟﯾﮫ ﺗﺎ ﺗﺻوﯾرﺑرداری و ﭘﺧش

● اﻧﺗﮭﺎی ﺑﻧد را از ﺑﯾن ﻣﺣل اﺗﺻﺎل ﺑﻧد ﻋﺑور دھﯾد )،(۱
و ﺳﭘس اﻧﺗﮭﺎی دﯾﮕر ﺑﻧد را از ﺑﯾن ﺣﻠﻘﮫ ﻣوﺟود در اﻧﺗﮭﺎی
ﻋﺑور داده ﺷده ﺑﻧد ﺑﮑﺷﯾد ).(۲

ﺣﺎﻟت P
ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M

)˺(

ﭘﺧش
وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم
ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم
ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ
ﺿﻣﯾﻣﮫ
ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ

۱۴

ﻧﮕﮫ داﺷﺗن دورﺑﯾن
● ﺑﻧد را دور ﻣﭻ ﺧود ﻗرار دھﯾد.
● در ھﻧﮕﺎم ﺗﺻوﯾرﺑرداری ،ﺑﺎزوھﺎی ﺧود را ﻧزدﯾﮏ ﺑدن
ﻧﮕﮫ دارﯾد و ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﺣرﮐت دورﺑﯾن ،آن را
ﻣﺣﮑم ﻧﮕﮫ دارﯾد .اﮔر ﻓﻠش را ﺑﺎﻻ ﺑرده اﯾد ،اﻧﮕﺷت ھﺎی
ﺧود را روی آن ﻗرار ﻧدھﯾد.

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده
راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ
راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ

ﺷﺎرژ ﮐردن ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺑﺎﺗری
ﻗﺑل از اﺳﺗﻔﺎده ،ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺑﺎﺗری را ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺷﺎرژر ﻋرﺿﮫ ﺷده ﺷﺎرژ ﮐﻧﯾد .ﺣﺗﻣﺎ ً اﺑﺗدا ﻣﺟﻣوﻋﮫ
ﺑﺎﺗری را ﺷﺎرژ ﮐﻧﯾد ،زﯾرا دورﺑﯾن ﺑﮫ ھﻣراه ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺑﺎﺗری ﺷﺎرژ ﺷده ﻓروﺧﺗﮫ ﻧﻣﯽ ﺷود.

)˺(

اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن
ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر

ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M

۱

ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺑﺎﺗری را در ﺟﺎی ﺧود ﻗرار دھﯾد.

روی ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺑﺎﺗری
● ﺑﻌد از ﺗراز ﮐردن ﻋﻼﻣت ھﺎی
و ﺷﺎرژر ،ﺑﺎ ﻓﺷﺎر دادن ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺑﺎﺗری ﺑﮫ طرف داﺧل
) (۱و ﺑﮫ طرف ﭘﺎﯾﯾن ) ،(۲آن را در ﺟﺎی ﺧود ﻗرار دھﯾد.

)˻(

ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری
ﺣﺎﻟت P

● ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺑﺎﺗری ھﺎی ﺷﺎرژ ﺷده ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ ﺷﺎرژ ﺧود را از دﺳت ﻣﯽ دھﻧد ،ﺣﺗﯽ اﮔر اﺳﺗﻔﺎده
ﻧﺷوﻧد .ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺑﺎﺗری را در روز اﺳﺗﻔﺎده )ﯾﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﻗﺑل از آن( ﺷﺎرژ ﮐﻧﯾد.
● اﯾن ﺷﺎرژر را ﻣﯽ ﺗوان در ﻣﻧﺎطﻘﯽ ﺑﺎ ﻧﯾروی ﺑرق ﻣﺗﻧﺎوب  ۱۰۰ﺗﺎ  ۲۴۰وﻟت ) ۶۰/۵۰ھرﺗز(
اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد .ﺑرای ﭘرﯾزھﺎی ﺑرق دارای ﺷﮑل ﻣﺗﻔﺎوت ،از ﯾﮏ ﻣﺑدل ﺑرای دوﺷﺎﺧﮫ ﮐﮫ در
ﺑﺎزار ﻣوﺟود اﺳت اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد .ھرﮔز از ﺗراﻧﺳﻔورﻣﺎﺗور ﺑرﻗﯽ طراﺣﯽ ﺷده ﺑرای ﻣﺳﺎﻓرت
اﺳﺗﻔﺎده ﻧﮑﻧﯾد ،زﯾرا ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺑﺎﺗری ﺻدﻣﮫ ﺑزﻧد.

۲

)˻(

ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺑﺎﺗری را ﺷﺎرژ ﮐﻧﯾد.

● ﺷﺎرژر ﺑﺎﺗری را ھﻣﭼون ﺗﺻوﯾر ﺑﮫ ﺧروﺟﯽ ﺑرق ﺑزﻧﯾد.

)˺(

ﻗرار دادن ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺑﺎﺗری و ﮐﺎرت ﺣﺎﻓظﮫ ﺧودﺗﺎن
ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺑﺎﺗری ﻋرﺿﮫ ﺷده و ﮐﺎرت ﺣﺎﻓظﮫ )ﺑﮫ طور ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﻓروﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود( را داﺧل دورﺑﯾن ﻗرار دھﯾد.
ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﻗﺑل از اﺳﺗﻔﺎده از ﯾﮏ ﮐﺎرت ﺣﺎﻓظﮫ ﺟدﯾد ﯾﺎ ﮐﺎرﺗﯽ ﮐﮫ در دﺳﺗﮕﺎه دﯾﮕری ﻓرﻣت
ﺷده ،ﺑﺎﯾد ﮐﺎرت ﺣﺎﻓظﮫ را ﺑﺎ اﯾن دورﺑﯾن ﻓرﻣت ﮐﻧﯾد )= .(۱۰۲

۱

● اﮔر ﺷﺎرژر ﺑﺎﺗری ﺷﻣﺎ دارای ﺳﯾم ﺑرق اﺳت ،ﺳﯾم ﺑرق را
ﺑﮫ ﺷﺎرژر وﺻل ﮐﻧﯾد و ﺳﭘس ﺳر دﯾﮕر آن را ﺑﮫ ﺧروﺟﯽ
ﺑرق وﺻل ﮐﻧﯾد.

ﭘﺧش

)˺(

درﭘوش را ﺑﺎز ﮐﻧﯾد.

● ﮐﻠﯾد را ﺑﻠﻐزاﻧﯾد ) (۱و درﭘوش را ﺑﺎز ﮐﻧﯾد ).(۲

● ﭼراغ ﺷﺎرژ ﻧﺎرﻧﺟﯽ ﻣﯽ ﺷود و ﺷﺎرژ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود.
● ﭘس از ﭘﺎﯾﺎن ﺷﺎرژ ،ﭼراغ ﺳﺑز رﻧﮓ ﻣﯽ ﺷود.

وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم

)˻(

ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم
ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ

)˺(
ﺿﻣﯾﻣﮫ
ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ

)˻(

۳

۲

ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺑﺎﺗری را ﺑﯾرون ﺑﯾﺎورﯾد.

● ﭘس از ﺟدا ﮐردن ﺷﺎرژر ﺑﺎﺗری از ﭘرﯾز ﺑرق ،ﺑﺎ ﻓﺷﺎر
دادن ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺑﺎﺗری ﺑﮫ طرف داﺧل ) (۱و ﺑﮫ طرف ﺑﺎﻻ
) ،(۲آن را درآورﯾد.

● ﻗﻔل ﺑﺎﺗری را ﺑﮫ ﺳﻣت ) (۱ﺑﮑﺷﯾد و ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺑﺎﺗری را ﺑﮫ
ﺳﻣت ) (۲ﺑﻠﻐزاﻧﯾد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺻدای ﺗق ﻗﻔل ﺷود.

)˺(
)˻(
● ﺑرای ﻣﺣﺎﻓظت از ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺑﺎﺗری و ﻧﮕﮭداری از آن در ﺷراﯾط ﺑﮭﯾﻧﮫ ،آن را ﺑﮫ طور ﻣﺗواﻟﯽ
ﺑﯾﺷﺗر از  ۲۴ﺳﺎﻋت ﺷﺎرژ ﻧﮑﻧﯾد.

۱۵

ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺑﺎﺗری را در ﺟﺎی ﺧود ﻗرار دھﯾد.

● اﮔر ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺑﺎﺗری را در ﺟﮭت اﺷﺗﺑﺎه ﻗرار داده ﺑﺎﺷﯾد،
ﺑﺎﺗری ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد در وﺿﻌﯾت ﺻﺣﯾﺢ ﻗﻔل ﺷود .ھﻣﯾﺷﮫ
ﻣطﻣﺋن ﺷوﯾد ﮐﮫ ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺑﺎﺗری در ﺟﮭت درﺳت ﻗرار
دارد و در ھﻧﮕﺎم ﻗرار ﮔرﻓﺗن ﻗﻔل ﻣﯽ ﺷود.

۳

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده

)˺(
راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ

● در ﮐﺎرت ھﺎی ﺣﺎﻓظﮫ دارای ﺳوﺋﯾﭻ ﻣﺣﺎﻓظت در ﺑراﺑر
ﻧوﺷﺗن ،ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ اﯾن ﺳوﺋﯾﭻ در وﺿﻌﯾت ﻗﻔل ﻗرار
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺿﺑط ﻣﻘدور ﻧﯾﺳت .ﺳوﺋﯾﭻ را ﺑﮫ ﺳﻣت )(۱
ﺑﺑرﯾد.

راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ
اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن

ﺳوﺋﯾﭻ ﻣﺣﺎﻓظت در ﺑراﺑر ﻧوﺷﺗن ﮐﺎرت را ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد
و ﮐﺎرت ﺣﺎﻓظﮫ را در ﺟﺎی ﺧود ﻗرار دھﯾد.

● ﮐﺎرت ﺣﺎﻓظﮫ را در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑرﭼﺳب آن ) (۲رو ﺑﮫ ﺟﮭت
ﻧﺷﺎن داده ﺷده اﺳت ﺑﻠﻐزاﻧﯾد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺻدای ﺗق ﺟﺎ ﺑﯾﻔﺗد.

)˻(

ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر

● ﻣطﻣﺋن ﺷوﯾد ﮐﮫ ﮐﺎرت ﺣﺎﻓظﮫ در ھﻧﮕﺎم ﻗرار ﮔرﻓﺗن در
ﺟﺎی ﺧود ،در ﺟﮭت درﺳت ﻗرار داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﻗرار دادن
ﮐﺎرت ھﺎی ﺣﺎﻓظﮫ در ﺟﮭت اﺷﺗﺑﺎه ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ دورﺑﯾن
آﺳﯾب ﺑرﺳﺎﻧد.

ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری
ﺣﺎﻟت P

۴

ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M

)˻(

ﭘﺧش

درﭘوش را ﺑﺑﻧدﯾد.

● درﭘوش را ﭘﺎﯾﯾن ﺑﯾﺎورﯾد ) (۱و در ﺣﯾن ﻟﻐزاﻧدن ﺳوﺋﯾﭻ
آن را ﭘﺎﯾﯾن ﻧﮕﮫ دارﯾد ،ﺗﺎ ﺑﺎ ﺻدای ﺗق در وﺿﻌﯾت ﺑﺳﺗﮫ
ﻗرار ﮔﯾرد ).(۲

ﮐﺎرت ﺣﺎﻓظﮫ را در آورﯾد.
● ﮐﺎرت ﺣﺎﻓظﮫ را ﺑﮫ داﺧل ﻓﺷﺎر دھﯾد ﺗﺎ ﯾﮏ ﺻدای ﺗق
ﺑﺷﻧوﯾد و ﺳﭘس آن را ﺑﮫ آراﻣﯽ رھﺎ ﮐﻧﯾد.
● ﮐﺎرت ﺣﺎﻓظﮫ ﺑﯾرون ﻣﯽ ﭘرد.

ﺗﻧظﯾم ﺗﺎرﯾﺦ ،زﻣﺎن و ﻣﻧطﻘﮫ زﻣﺎﻧﯽ
ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن ﻓﻌﻠﯽ را ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد .اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن روش ﻣﺷﺧص ﻣﯽ ﮐﻧﯾد در ﻗﺳﻣت ﻣﺷﺧﺻﺎت
ﺗﺻوﯾر در ھﻧﮕﺎم ﺗﺻوﯾرﺑرداری ﺿﺑط ﻣﯽ ﺷود ،و در ھﻧﮕﺎم ﻣدﯾرﯾت ﺗﺻﺎوﯾر ﺑر اﺳﺎس ﺗﺎرﯾﺦ
ﺗﺻوﯾرﺑرداری ﯾﺎ در ھﻧﮕﺎم ﭼﺎپ ﺗﺻﺎوﯾر ﺑﺎ ﻧﻣﺎﯾش ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد.

۱

دورﺑﯾن را روﺷن ﮐﻧﯾد.

● دﮐﻣﮫ  ON/OFFرا ﻓﺷﺎر دھﯾد.
● ﺻﻔﺣﮫ ]ﺗﺎرﯾﺦ/زﻣﺎن/ﻣﻧطﻘﮫ زﻣﺎﻧﯽ[ ﻧﻣﺎﯾش داده ﻣﯽ ﺷود.

)˺(
وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم

۲

● دﮐﻣﮫ ھﺎی  /را ﺑرای اﻧﺗﺧﺎب ﻣورد ﻓﺷﺎر دھﯾد و ﺳﭘس
را ﻓﺷﺎر دھﯾد.
دﮐﻣﮫ

ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم
ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ
ﺿﻣﯾﻣﮫ
ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ

ﺑﯾرون آوردن ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺑﺎﺗری و ﮐﺎرت ﺣﺎﻓظﮫ
ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺑﺎﺗری را ﺑﯾرون ﺑﯾﺎورﯾد.
● درﭘوش را ﺑﺎز ﮐﻧﯾد و ﻗﻔل ﺑﺎﺗری را در ﺟﮭت ﻓﻠش
ﻓﺷﺎر دھﯾد.
● ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺑﺎﺗری ﺑﯾرون ﻣﯽ ﭘرد.

۱۶

ﻣﻧطﻘﮫ زﻣﺎﻧﯽ را ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد.

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده
راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ

را ﻣﺟدداً ﻓﺷﺎر دھﯾد ،دﮐﻣﮫ ھﺎی /
● دﮐﻣﮫ
ﺑرای اﻧﺗﺧﺎب ﯾﮏ ﻣورد ﻓﺷﺎر دھﯾد ،و ﺳﭘس دﮐﻣﮫ
را ﻓﺷﺎر دھﯾد.

را

راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ

زﺑﺎن ﺻﻔﺣﮫ ﻧﻣﺎﯾش

۱

ﺑﮫ ﺻﻔﺣﮫ ﻣﻧو ﺑروﯾد.

اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن
ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر

● ]ﺗﺄﯾﯾد[ را ﺑرای ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ]ﺗﺎرﯾﺦ/زﻣﺎن/ﻣﻧطﻘﮫ زﻣﺎﻧﯽ[
اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

۲

ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﻋﻣﻠﮑرد را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

● دﮐﻣﮫ ھﺎی  /را ﺑرای اﻧﺗﺧﺎب ] [ ﻓﺷﺎر دھﯾد و ﺳﭘس
را ﻓﺷﺎر دھﯾد.
دﮐﻣﮫ

ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری
ﺣﺎﻟت P
ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M
ﭘﺧش
وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم
ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم

۳

ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن را ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد.

را ﺑرای
● دﮐﻣﮫ ھﺎی  /را ﺑرای ﭘﯾﻣﺎﯾش و دﮐﻣﮫ
اﻧﺗﺧﺎب ﯾﮏ ﻣورد ﻓﺷﺎر دھﯾد ،دﮐﻣﮫ ھﺎی  /را ﺑرای
را ﻓﺷﺎر دھﯾد.
ﺗﻧظﯾم ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن و ﺳﭘس دﮐﻣﮫ
● ]ﺗﺄﯾﯾد[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد و دﮐﻣﮫ

۳

]زﺑﺎن [ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

را ﻓﺷﺎر دھﯾد.

ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ
ﺿﻣﯾﻣﮫ

● اﮔر ﺻﻔﺣﮫ ]ﺗﺎرﯾﺦ/زﻣﺎن/ﻣﻧطﻘﮫ زﻣﺎﻧﯽ[ در ھﻧﮕﺎم روﺷن ﮐردن دورﺑﯾن ﻧﻣﺎﯾش داده ﺷد،
ﺗﺎرﯾﺦ ،زﻣﺎن ،و ﻣﻧطﻘﮫ زﻣﺎﻧﯽ را ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد.

ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ
● ﺷﻣﺎ ﻧﯾز ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺗﺎرﯾﺦ/زﻣﺎن/ﻣﻧطﻘﮫ زﻣﺎﻧﯽ را ﺑﺎ ﻓﺷﺎر دادن دﮐﻣﮫ
ﻣﻧوی ] [ )= ] < (۲۳ﺗﺎرﯾﺦ/زﻣﺎن/ﻣﻧطﻘﮫ زﻣﺎﻧﯽ[ ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد.
● ﺑرای ﺗﻧظﯾم ﺳﺎﻋت ﺗﺎﺑﺳﺗﺎﻧﯽ ) ۱ﺳﺎﻋت ﺑﮫ ﺟﻠو( [ ] ،را روی ]
]ﺗﺎرﯾﺦ/زﻣﺎن/ﻣﻧطﻘﮫ زﻣﺎﻧﯽ[ ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد.

۱۷

و اﻧﺗﺧﺎب
[ در ﺻﻔﺣﮫ

۴

زﺑﺎن ﺻﻔﺣﮫ ﻧﻣﺎﯾش را ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد.

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده

۳

ﺗﺻوﯾر ﺑﮕﯾرﯾد.
ﮔرﻓﺗن ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺎﺑت

آزﻣﺎﯾش دورﺑﯾن

راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ
راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ
اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن
ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر
ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری
ﺣﺎﻟت P

ﻓﯾﻠم ھﺎ

ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺎﺑت

● دورﺑﯾن ﺑﻌد از ﻓوﮐوس ﮐردن دو ﺑﺎر ﺑوق ﻣﯽ زﻧد،
و ﮐﺎدرھﺎﯾﯽ ﺑرای ﻧﺷﺎن دادن ﻧواﺣﯽ ﻓوﮐوس ﺷده ﺗﺻوﯾر
ﻧﻣﺎﯾش داده ﻣﯽ ﺷوﻧد .دﮐﻣﮫ ﺷﺎﺗر را ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل ﺑﮫ ﭘﺎﯾﯾن
ﻓﺷﺎر دھﯾد ).(۲

ﺑﺎ روﺷن ﮐردن دورﺑﯾن ،ﮔرﻓﺗن ﭼﻧد ﻋﮑس ﯾﺎ ﻓﯾﻠم ،و ﻣﺷﺎھده آﻧﮭﺎ دورﺑﯾن را اﻣﺗﺣﺎن ﮐﻧﯾد.

ﺗﺻوﯾرﺑرداری
ﺑر اﺳﺎس ﺳوژه و ﺷراﯾط ﺗﺻوﯾرﺑرداری ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ﺗوﺳط دورﺑﯾن ،از ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر ﺑرای اﻧﺗﺧﺎب
ﮐﺎﻣﻼً ﺧودﮐﺎر ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﺑﮭﯾﻧﮫ ﺑرای ﺻﺣﻧﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.

۱

دورﺑﯾن را روﺷن ﮐﻧﯾد و وارد ﺣﺎﻟت

ﺷوﯾد.

● دﮐﻣﮫ ﻓﯾﻠم را ﺑرای ﺷروع ﺿﺑط ﻓﺷﺎر دھﯾد ،و ﺑرای ﺗوﻗف
ﺿﺑط ،آن را ﻣﺟدداً ﻓﺷﺎر دھﯾد.

ﭘﺧش
وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم
ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم

ﺿﻣﯾﻣﮫ
ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ

۱۸

● ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده از ﻓﻠش ،ﺑﺎ ﺣرﮐت دادن ﺳوﺋﯾﭻ  ،آن را
ﺑﺎﻻ ﺑﺑرﯾد .ھﻧﮕﺎم ﺗﺻوﯾرﺑرداری در ﺷراﯾط ﮐم ﻧور،
ﻓﻠش ﻣﯽ زﻧد .اﮔر ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯽ دھﯾد از ﻓﻠش اﺳﺗﻔﺎده ﻧﮑﻧﯾد،
آن را ﺑﺎ اﻧﮕﺷت ﺧود ﺑﮫ طرف ﭘﺎﯾﯾن و ﺑﮫ داﺧل دورﺑﯾن
ﻓﺷﺎر دھﯾد.

ﺿﺑط ﻓﯾﻠم

ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M

ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ

˻

˺

● دﮐﻣﮫ ﺷﺎﺗر را ﺑﮫ آراﻣﯽ ﻓﺷﺎر دھﯾد ).(۱

۲

ﺑر ﺣﺳب ﻧﯾﺎز ﺑزرﮔﻧﻣﺎﯾﯽ ﻣﺛﺑت و ﻣﻧﻔﯽ ﮐﻧﯾد.

● ھﻣﯾﻧطور ﮐﮫ ﺻﻔﺣﮫ را ﺗﻣﺎﺷﺎ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،اھرم زوم را
ﺣرﮐت دھﯾد.

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده

ﻣﺷﺎھده

راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ

۱

راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ

ﺑﮫ ﺣﺎﻟت ﭘﺧش ﺑروﯾد.

● دﮐﻣﮫ

را ﻓﺷﺎر دھﯾد.

اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن
ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر

۲

ﺗﺻﺎوﯾر را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری

● ﺑرای ﻣﺷﺎھده ﺗﺻوﯾر ﻗﺑﻠﯽ ﯾﺎ ﺑﻌدی ،دﮐﻣﮫ ھﺎی
را ﺑﭼرﺧﺎﻧﯾد.
ﻓﺷﺎر دھﯾد ﯾﺎ ﮐﻠﯾد ﭼرﺧﺷﯽ

ﺣﺎﻟت P

[ ﻣﺷﺧص ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﺑرای ﭘﺧش
● ﻓﯾﻠم ھﺎ ﺑﺎ ﻧﻣﺎد ]
ﻓﯾﻠم ھﺎ ،ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ  ۳ﺑروﯾد.

ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M

۳

/

ﻓﯾﻠم ھﺎ را ﭘﺧش ﮐﻧﯾد.

ﭘﺧش

را ﻓﺷﺎر دھﯾد ،دﮐﻣﮫ ] [ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد
● دﮐﻣﮫ
را ﻓﺷﺎر دھﯾد.
و ﻣﺟدداً دﮐﻣﮫ

وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم

● ﭘﺧش اﮐﻧون ﺷروع ﻣﯽ ﺷود و ﭘس از ﭘﺎﯾﺎن ﻓﯾﻠم،
]
[ ﻧﻣﺎﯾش داده ﻣﯽ ﺷود.

ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم

● ﺑرای ﺗﻧظﯾم ﻣﯾزان ﺻدا ،در ھﻧﮕﺎم ﭘﺧش دﮐﻣﮫ ھﺎی
 /را ﻓﺷﺎر دھﯾد.

ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ
ﺿﻣﯾﻣﮫ
ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ

ﭘﺎک ﮐردن ﺗﺻﺎوﯾر
ﺑرای ﭘﺎک ﮐردن ﺗﺻوﯾر ﻓﻌﻠﯽ ،ﮐﺎرھﺎی زﯾر را اﻧﺟﺎم دھﯾد .ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ اﻣﮑﺎن ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺻﺎوﯾر
ﭘﺎک ﺷده وﺟود ﻧدارد.

۱
 ۲ﺑرای اﻧﺗﺧﺎب ]ﺣذف[ ،دﮐﻣﮫ ھﺎی
دﮐﻣﮫ

را ﻓﺷﺎر دھﯾد.

ﯾﺎ ﮐﻠﯾد ﭼرﺧﺷﯽ
ﻓﺷﺎر دھﯾد.

۱۹

را

 /را ﻓﺷﺎر دھﯾد
را
را ﺑﭼرﺧﺎﻧﯾد و ﺳﭘس دﮐﻣﮫ

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده

روﺷن/ﺧﺎﻣوش

راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ

راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ
راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ
اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن
ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر
ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری
ﺣﺎﻟت P
ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M
ﭘﺧش
وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم
ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم
ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ
ﺿﻣﯾﻣﮫ
ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ

۲۰

ﺣﺎﻟت ﺗﺻوﯾرﺑرداری
● دﮐﻣﮫ  ON/OFFرا ﻓﺷﺎر دھﯾد ﺗﺎ دورﺑﯾن روﺷن ﺷده
و آﻣﺎده ﺗﺻوﯾرﺑرداری ﺷود.

اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن
ﺳﺎﯾر ﻋﻣﻠﯾﺎت ھﺎی اﺑﺗداﯾﯽ و راه ھﺎی دﯾﮕر ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده از دورﺑﯾن ،از ﺟﻣﻠﮫ ﮔزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری
و ﭘﺧش

● ﺑرای ﺧﺎﻣوش ﮐردن دورﺑﯾن ،دﮐﻣﮫ  ON/OFFرا دوﺑﺎره
ﻓﺷﺎر دھﯾد.

ﭘﺧش
را ﺑرای روﺷن ﮐردن دورﺑﯾن و ﻣﺷﺎھده
● دﮐﻣﮫ
ﻋﮑسھﺎی ﺧود ﻓﺷﺎر دھﯾد.
را ﻣﺟدداً
● ﺑرای ﺧﺎﻣوش ﮐردن دورﺑﯾن ،دﮐﻣﮫ
ﻓﺷﺎر دھﯾد ﯾﺎ دﮐﻣﮫ  ON/OFFرا ﻓﺷﺎر دھﯾد.
را ﻓﺷﺎر دھﯾد.
● ﺑرای رﻓﺗن از ﺣﺎﻟت ھﺎی ﻋﮑﺳﺑرداری ﺑﮫ ﭘﺧش ،دﮐﻣﮫ
● ﺑرای رﻓﺗن از ﺣﺎﻟت ﭘﺧش ﺑﮫ ﺣﺎﻟت ﻋﮑﺳﺑرداری ،دﮐﻣﮫ ﺷﺎﺗر را ﺗﺎ ﻧﯾﻣﮫ )=  (۲۱ﻓﺷﺎر دھﯾد
ﯾﺎ ﮐﻠﯾد ﭼرﺧﺷﯽ ﺣﺎﻟت )=  (۲۱را ﺑﭼرﺧﺎﻧﯾد.
● ﻟﻧز ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﭘس از ﯾﮏ دﻗﯾﻘﮫ در ﺣﯾن ﭘﺧش ،ﺟﻣﻊ ﻣﯽ ﺷود .ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد دورﺑﯾن را ھﻧﮕﺎﻣﯽ
ﮐﮫ ﻟﻧز ﺟﻣﻊ ﺷده اﺳت ،ﺑﺎ ﻓﺷﺎر دادن دﮐﻣﮫ
ﺧﺎﻣوش ﮐﻧﯾد.

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده

ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری

دﮐﻣﮫ ﺷﺎﺗر

راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ
راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ
اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن
ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر
ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری
ﺣﺎﻟت P
ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M
ﭘﺧش
وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم

ﺑرای اطﻣﯾﻧﺎن از اﯾﻧﮑﮫ ﻋﮑس ھﺎ در ﻓوﮐوس ھﺳﺗﻧد ،ھﻣﯾﺷﮫ اﺑﺗدا دﮐﻣﮫ ﺷﺎﺗر را ﺗﺎ ﻧﯾﻣﮫ ﻓﺷﺎر دھﯾد
و ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺳوژه در ﻓوﮐوس ﻗرار ﮔرﻓت آن را ﺑرای ﻋﮑﺳﺑرداری ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل ﻓﺷﺎر دھﯾد.
در اﯾن دﻓﺗرﭼﮫ راھﻧﻣﺎ ،ﻋﻣﻠﯾﺎت ھﺎی دﮐﻣﮫ ﺷﺎﺗر ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻓﺷﺎر دادن دﮐﻣﮫ ﺗﺎ ﻧﯾﻣﮫ ﯾﺎ ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل ﺑﮫ
ﭘﺎﯾﯾن ﺗوﺻﯾف ﻣﯽ ﺷوﻧد.

۱

از ﮐﻠﯾد ﭼرﺧﺷﯽ ﺣﺎﻟت ﺑرای دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ھر ﯾﮏ از ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.

)̀(
)˺(

ﺗﺎ ﻧﯾﻣﮫ ﻓﺷﺎر دھﯾد) .ﺑرای ﻓوﮐوس ﮐردن ﺑﮫ آراﻣﯽ
ﻓﺷﺎر دھﯾد(.

)˻(
)̌(

● دﮐﻣﮫ ﺷﺎﺗر را ﺗﺎ ﻧﯾﻣﮫ ﻓﺷﺎر دھﯾد .دورﺑﯾن دو ﺑﺎر ﺑوق
ﻣﯽ زﻧد ،و ﮐﺎدرھﺎﯾﯽ دور ﻧواﺣﯽ ﻓوﮐوس ﺷده ﺗﺻوﯾر
ﻧﻣﺎﯾش داده ﻣﯽ ﺷوﻧد.

۲

)̋(
)(۱

ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر  /ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر
/
ﺗﺻوﯾرﺑرداری ﮐﺎﻣﻼً ﺧودﮐﺎر ،ﺑﺎ ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﺗﻌﯾﯾن
ﺷده دورﺑﯾن )= .(۲۸ = ،۲۶ = ،۱۸

)(۲

ﺣﺎﻟت ﻏذا
ﺗﻧظﯾم رﻧﮓ ﻣﺎﯾﮫ ھﺎ ﺑرای ﺗﺎزه و ﭘرطراوت ﻧﺷﺎن
دادن ﻏذا )= .(۳۹

)(۳

ﺣﺎﻟت ﺗﺻوﯾر ﭼﮭره از ﺧود
از ﺧودﺗﺎن در ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﺑﮭﯾﻧﮫ ﻋﮑﺳﺑرداری ﮐﻧﯾد
)= .(۴۰

)(۴

ﺣﺎﻟت ورزش
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ دورﺑﯾن روی ﺳوژه ھﺎی ﻣﺗﺣرک
ﻓوﮐوس ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺑﮫ طور ﻣﺗواﻟﯽ ﻋﮑﺳﺑرداری
ﮐﻧﯾد )= .(۴۱

ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل ﺑﮫ ﭘﺎﯾﯾن ﻓﺷﺎر دھﯾد) .از وﺿﻌﯾت ﻧﯾﻣﮫ،
ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل ﺑرای ﻋﮑﺳﺑرداری ﻓﺷﺎر دھﯾد(.

● دورﺑﯾن ﻋﮑس ﻣﯽ ﮔﯾرد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺻدای ﺷﺎﺗر ﭘﺧش
ﻣﯽ ﺷود.
● دورﺑﯾن را ﺛﺎﺑت ﻧﮕﮫ دارﯾد ﺗﺎ ﺻدای ﺷﺎﺗر ﻗطﻊ ﺷود.

ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم
ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ
ﺿﻣﯾﻣﮫ
ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ

۲۱

● اﮔر ﺑرای ﻋﮑﺳﺑرداری اﺑﺗدا دﮐﻣﮫ ﺷﺎﺗر را ﺗﺎ ﻧﯾﻣﮫ ﻓﺷﺎر ﻧدھﯾد ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﺻﺎوﯾر ﺧﺎرج
از ﻓوﮐوس ﻗرار ﮔﯾرﻧد.
● طول ﭘﺧش ﺻدای ﺷﺎﺗر ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ زﻣﺎن ﻻزم ﺑرای ﮔرﻓﺗن ﻋﮑس ﻓرق ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻣﻣﮑن اﺳت
اﯾن زﻣﺎن در ﺑرﺧﯽ ﺻﺣﻧﮫ ھﺎی ﻋﮑﺳﺑرداری ﺑﯾﺷﺗر طول ﺑﮑﺷد ،و اﮔر ﻗﺑل از ﻗطﻊ ﺻدای
ﺷﺎﺗر ،دورﺑﯾن را ﺗﮑﺎن دھﯾد )ﯾﺎ ﺳوژه ﺣرﮐت ﮐﻧد( ،ﺗﺻﺎوﯾر ﺗﺎر ﺧواھﻧد ﺷد.

)˼(
)̊(
)(۵

ﺣﺎﻟت ﺻﺣﻧﮫ ﺧﺎص
ﺑﺎ ﺗﻧظﯾﻣﺎت طراﺣﯽ ﺷده ﺑرای ﺻﺣﻧﮫ ھﺎی
ﺧﺎص ،ﺗﺻوﯾر ﺑﮕﯾرﯾد ،ﯾﺎ ﺟﻠوه ھﺎی ﻣﺗﻧوﻋﯽ
اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧﯾد )= .(۴۱

)(۶

ﺣﺎﻟت ﻓﯾﻠم
ﺑرای ﻓﯾﻠﻣﺑرداری )= .(۴۷
ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد وﻗﺗﯽ ﮐﻠﯾد ﭼرﺧﺷﯽ ﺣﺎﻟت
روی ﺣﺎﻟت ﻓﯾﻠم ﻗرار ﻧدارد ،ﺑﮫ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﺎ
ﻓﺷﺎر دادن دﮐﻣﮫ ﻓﯾﻠم ﻓﯾﻠﻣﺑرداری ﮐﻧﯾد.

)(۷

ﺣﺎﻟت ھﺎی  Av ،Tv ،Pو M
/
/
/
ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﻧظﯾﻣﺎت دﻟﺧواه ﺧود ،ﻋﮑس ھﺎی
ﻣﺗﻧوﻋﯽ ﺑﮕﯾرﯾد )= .(۶۴ = ،۵۱

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده

ﮔزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻧﻣﺎﯾش ﺗﺻوﯾرﺑرداری

ﺗﻧظﯾم زاوﯾﮫ ﺻﻔﺣﮫ

راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ
راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ

را ﻓﺷﺎر دھﯾد .ﺑرای اطﻼع از
ﺑرای ﻣﺷﺎھده ﯾﺎ ﻋدم ﻧﻣﺎﯾش ﺳﺎﯾر اطﻼﻋﺎت روی ﺻﻔﺣﮫ ،دﮐﻣﮫ
ﺟزﺋﯾﺎت اطﻼﻋﺎت ﻧﻣﺎﯾش داده ﺷده ،ﺑﮫ "اطﻼﻋﺎت روی ﺻﻔﺣﮫ" )= (۱۱۹ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.

● ﺻﻔﺣﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﺗﺎ زاوﯾﮫ  ۱۸۰درﺟﮫ ﺑﺎز ﺷود.
● وﻗﺗﯽ ﺧودﺗﺎن را در ﻋﮑس ھﺎ ﻟﺣﺎظ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد
ﺑﺎ ﭼرﺧﺎﻧدن ﺻﻔﺣﮫ ﺑﮫ طرف ﺟﻠوی دورﺑﯾن ،ﯾﮏ ﺗﺻوﯾر
ﻣﻌﮑوس از ﺧودﺗﺎن را ﻣﺷﺎھده ﮐﻧﯾد.

اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن
ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر

ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد زاوﯾﮫ و ﺟﮭت ﺻﻔﺣﮫ را ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﺻﺣﻧﮫ ﯾﺎ ﻧﺣوه ﺗﺻوﯾرﺑرداری ﺧود ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد.

ﻧﻣﺎﯾش اطﻼﻋﺎت ﺳﺎده

ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری
ﺣﺎﻟت P
ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M
ﭘﺧش

ﻧﻣﺎﯾش اطﻼﻋﺎت دﻗﯾق

● وﻗﺗﯽ از دورﺑﯾن اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﯽ ﺷود ،ﺻﻔﺣﮫ را ﺑﺳﺗﮫ ﻧﮕﮫ دارﯾد.
● ﺻﻔﺣﮫ را ﺑﯾش از ﺣد ﺑﺎز ﻧﮑﻧﯾد ،زﯾرا ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﻧﺟر ﺑﮫ آﺳﯾب دﯾدﮔﯽ دورﺑﯾن ﺷود.

وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم
ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم

● ﺑرای ﻟﻐو ﻧﻣﺎﯾش ﻣﻌﮑوس [ ] ،ﻣﻧو )= ] < (۲۳ﻧﻣﺎﯾش ﻣﻌﮑوس[ < ]ﺧﺎﻣوش[ را
اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ
ﺿﻣﯾﻣﮫ

ﺑدون ﻧﻣﺎﯾش اطﻼﻋﺎت
ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ

۲۲

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده
راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ

ﺻﻔﺣﮫ ﻣﻧو

ﺻﻔﺣﮫ ﮐﻧﺗرل ﺳرﯾﻊ
ﺗﻧظﯾﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﻌﻣوﻻً ﺑرای ﻋﮑﺳﺑرداری ﯾﺎ ﭘﺧش وﯾژﮔﯽھﺎی روی ﺻﻔﺣﮫ ]
ﻣﯽ ﺷود را ﭘﯾﮑرﺑﻧدی ﮐﻧﯾد.
ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺣﺎﻟت ﻋﮑﺳﺑرداری ،ﮔزﯾﻧﮫ ھﺎ و ﻣوارد ﺗﻧظﯾم ﻣﺗﻔﺎوت ھﺳﺗﻧد.

[ )ﮐﻧﺗرل ﺳرﯾﻊ( اﺳﺗﻔﺎده

راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ
اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن

۱

ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر

۱

ﺑﮫ ﺻﻔﺣﮫ ﮐﻧﺗرل ﺳرﯾﻊ ﺑروﯾد.

● دﮐﻣﮫ

ﻋﻣﻠﮑردھﺎی ﻣﺗﻧوع دورﺑﯾن را از طرﯾق ﺻﻔﺣﮫ ﻣﻧو ﺑﮫ ﺷرح زﯾر ﭘﯾﮑرﺑﻧدی ﮐﻧﯾد .ﻣوارد ﺗﻧظﯾم ﺑر
[ ،ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﺷده و در ﭼﻧدﯾن زﺑﺎﻧﮫ ﮔروه ﺑﻧدی
اﺳﺎس ھدف ،ﻣﺎﻧﻧد ﻋﮑﺳﺑرداری ] [ ﯾﺎ ﭘﺧش ]
ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺣﺎﻟت ﻋﮑﺳﺑرداری ،ﻣوارد در دﺳﺗرس ﻣﺗﻔﺎوت ھﺳﺗﻧد.

را ﻓﺷﺎر دھﯾد.

ﺑﮫ ﺻﻔﺣﮫ ﻣﻧو ﺑروﯾد.

● دﮐﻣﮫ

را ﻓﺷﺎر دھﯾد.

ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری

˺

ﺣﺎﻟت P

● دﮐﻣﮫ ھﺎی

ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M
ﭘﺧش
وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم
ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم

˺

۲
۳

˻

۲

ﯾﮏ ﻣورد ﺗﻧظﯾم اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.
/

را ﺑرای اﻧﺗﺧﺎب ﯾﮏ ﻣورد ﻓﺷﺎر دھﯾد ).(۱

ﯾﮏ ﮔزﯾﻧﮫ ﺗﻧظﯾم را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

ﯾﮏ زﺑﺎﻧﮫ اﺻﻠﯽ اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

● ﺑرای اﻧﺗﺧﺎب ﯾﮏ زﺑﺎﻧﮫ اﺻﻠﯽ ،دﮐﻣﮫ ھﺎی
را ﻓﺷﺎر دھﯾد.
ﻓﺷﺎر دھﯾد ،و ﺳﭘس دﮐﻣﮫ

/

را

● دﮐﻣﮫ ھﺎی  /را ﺑرای اﻧﺗﺧﺎب ﯾﮏ ﮔزﯾﻧﮫ ﻓﺷﺎر دھﯾد ).(۲
● ﻣوارد ﻣﺷﺧص ﺷده ﺑﺎ ﻧﻣﺎد ]
ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد.

۴

[ را ﺑﺎ ﻓﺷﺎر دادن دﮐﻣﮫ

ﮔزﯾﻧﮫ ﺧود را ﺗﺄﯾﯾد ﮐﻧﯾد و ﺧﺎرج ﺷوﯾد.

● دﮐﻣﮫ

را ﻓﺷﺎر دھﯾد.

۳

ﯾﮏ زﺑﺎﻧﮫ ﻓرﻋﯽ اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

● ﺑرای اﻧﺗﺧﺎب ﯾﮏ زﺑﺎﻧﮫ ﻓرﻋﯽ ،دﮐﻣﮫ ھﺎی
ﻓﺷﺎر دھﯾد.

/

را

ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ
● ﺷﻣﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﮐﻧﺗرل ﺳرﯾﻊ را از ﺻﻔﺣﮫ ﻣﻧو ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد.
ﺿﻣﯾﻣﮫ
ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ

۴

ﯾﮏ ﻣورد ﺗﻧظﯾم اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

● ﺑرای اﻧﺗﺧﺎب ﯾﮏ ﻣورد ﺗﻧظﯾم ،دﮐﻣﮫ ھﺎی
را ﻓﺷﺎر دھﯾد.
ﻓﺷﺎر دھﯾد ،و ﺳﭘس دﮐﻣﮫ

/

را

● ﭘس از ﻓﺷﺎر دادن دﮐﻣﮫ
در اﺑﺗدا ،ﺑرﺧﯽ از ﻣوارد
ﺑﺎ دﮐﻣﮫ ھﺎی  /روی ﺻﻔﺣﮫ ای دﯾﮕر اﻧﺗﺧﺎب
ﻣﯽ ﺷوﻧد.

۲۳

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده
راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ
راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ
اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن
ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر

۵

ﯾﮏ ﮔزﯾﻧﮫ ﺗﻧظﯾم را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

● ﺑرای اﻧﺗﺧﺎب ﯾﮏ ﮔزﯾﻧﮫ ﺗﻧظﯾم ،دﮐﻣﮫ ھﺎی / /
را ﻓﺷﺎر دھﯾد.
را ﻓﺷﺎر دھﯾد ،و ﺳﭘس دﮐﻣﮫ

۶

ﮐﯾﺑورد روی ﺻﻔﺣﮫ

/

ﮔزﯾﻧﮫ ﺧود را ﺗﺄﯾﯾد ﮐﻧﯾد و ﺧﺎرج ﺷوﯾد.

● ﺑرای ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﺻﻔﺣﮫ ﻣوﺟود در ﻣرﺣﻠﮫ  ،۲دﮐﻣﮫ
را ﻓﺷﺎر دھﯾد ،و آن را ﻣﺟدداً ﻓﺷﺎر دھﯾد ﺗﺎ ﺑﮫ
ﺻﻔﺣﮫ ﻋﮑﺳﺑرداری ﺑرﮔردﯾد.

ﺑرای ورود اطﻼﻋﺎت از ﺻﻔﺣﮫ ﮐﻠﯾﮏ روی ﺻﻔﺣﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد .ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ طول و ﻧوع
اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد وارد ﮐﻧﯾد ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻋﻣﻠﮑردی ﮐﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﻓرق دارد.

)˺(

وارد ﮐردن ﻧوﯾﺳﮫ ھﺎ
ﭼرﺧﺷﯽ
● دﮐﻣﮫ ھﺎی  / / /را ﻓﺷﺎر دھﯾد ﯾﺎ ﮐﻠﯾد
را ﺑﭼرﺧﺎﻧﯾد ﺗﺎ ﮐﻠﯾد ﺣرف ﻣورد ﻧظر ﺧود را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد،
را ﻓﺷﺎر دھﯾد.
و ﺳﭘس دﮐﻣﮫ

ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری

● ﺑرای وارد ﮐردن ﺣروف ﺑزرگ [ ] ،را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد
را ﻓﺷﺎر دھﯾد.
و دﮐﻣﮫ

ﺣﺎﻟت P

● ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﻣﯾزان اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد وارد ﮐﻧﯾد
) (۱ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻋﻣﻠﮑردی ﮐﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﻓرق دارد.

ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M

ﺟﺎﺑﺟﺎﯾﯽ ﻣﮑﺎن ﻧﻣﺎ
ﭘﺧش
وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم

●]

[ ﯾﺎ ]

[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد و دﮐﻣﮫ

را ﻓﺷﺎر دھﯾد.

ﺗﻐﯾﯾر دادن ﺣﺎﻟت ھﺎی ورودی

ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم

● ] [ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد و دﮐﻣﮫ

ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ

● ﺣﺎﻟت ھﺎی ورودی ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻋﻣﻠﮑرد ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﺷﻣﺎ
ﻓرق دارد.

ﺿﻣﯾﻣﮫ
ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ

ﺣذف ﻧوﯾﺳﮫ ھﺎ
[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد و دﮐﻣﮫ
●]
ﻗﺑﻠﯽ ﺣذف ﺧواھد ﺷد.

ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﺻﻔﺣﮫ ﻗﺑل
● دﮐﻣﮫ

۲۴

را ﻓﺷﺎر دھﯾد.

را ﻓﺷﺎر دھﯾد.

را ﻓﺷﺎر دھﯾد .ﺣرف

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده
راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ
راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ
اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن
ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر
ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری
ﺣﺎﻟت P
ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M
ﭘﺧش
وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم
ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم
ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ
ﺿﻣﯾﻣﮫ
ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ

۲۵

ﮐﺎدرھﺎی روی ﺻﻔﺣﮫ ﻋﮑﺳﺑرداری

ﺻﻔﺣﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﻧﺷﺎﻧﮕر
ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ وﺿﻌﯾت دورﺑﯾن ،ﻧﺷﺎﻧﮕر ﭘﺷت دورﺑﯾن )=  (۴روﺷن ﻣﯽ ﺷود ﯾﺎ ﭼﺷﻣﮏ ﻣﯽ زﻧد.
رﻧﮓ

وﺿﻌﯾت ﻧﺷﺎﻧﮕر

ﺳﺑز

روﺷن

ﺳﺑز

ﭼﺷﻣﮏ آھﺳﺗﮫ

ﺳﺑز

ﭼﺷﻣﮏ ﻣﯽ زﻧد

ﻧﺎرﻧﺟﯽ
ﻧﺎرﻧﺟﯽ

روﺷن
ﭼﺷﻣﮏ ﻣﯽ زﻧد

وﺿﻌﯾت دورﺑﯾن
ﺿﺑط ﺗﺻﺎوﯾر در ﮐﺎرت ﺣﺎﻓظﮫ ،ﯾﺎ ﺧواﻧدن ﺗﺻﺎوﯾر از
ﮐﺎرت ﺣﺎﻓظﮫ
ﺻﻔﺣﮫ ﺧﺎﻣوش اﺳت
ﺿﺑط ﻓﯾﻠم ھﺎ در ﮐﺎرت ﺣﺎﻓظﮫ ،ﺧواﻧدن ﻓﯾﻠم ھﺎ از ﮐﺎرت
ﺣﺎﻓظﮫ ،ﯾﺎ اﻧﺗﻘﺎل از طرﯾق Wi-Fi
ﺷﺎرژ از طرﯾق USB
ﺧطﺎی ﺷﺎرژ از طرﯾق USB

ﮐﺎدر ﺳﻔﯾد

ﮐﺎدر ﺳﺑز
ﮐﺎدر آﺑﯽ
ﮐﺎدر زرد

● ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺧواﻧدن/ﻧوﺷﺗن ﮐﺎرت ﺣﺎﻓظﮫ در ﺣﺎل اﻧﺟﺎم اﺳت ،دورﺑﯾن را ﺧﺎﻣوش ﻧﮑﻧﯾد،
درﭘوش ﺑﺎﺗری/ﮐﺎرت ﺣﺎﻓظﮫ را ﺑﺎز ﻧﮑﻧﯾد ،ﯾﺎ دورﺑﯾن را ﺗﮑﺎن ﻧدھﯾد ﯾﺎ ﺑﮫ آن ﺿرﺑﮫ ﻧزﻧﯾد.
اﯾن ﮐﺎر ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎﻋث ﺧراب ﺷدن ﺗﺻﺎوﯾر ﯾﺎ آﺳﯾب دﯾدن دورﺑﯾن ﯾﺎ ﮐﺎرت ﺣﺎﻓظﮫ ﺷود.

دور ﺳوژه ﯾﺎ ﺻورت ﺷﺧص ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷده ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺳوژه اﺻﻠﯽ
ﻧﻣﺎﯾش داده ﻣﯽ ﺷود .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﭼﻧدﯾن ﺳوژه ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد،
ﮐﺎدرھﺎی ﺧﺎﮐﺳﺗری دور ﺳوژه ھﺎی ﺑﮫ ﻏﯾر از ﺳوژه اﺻﻠﯽ ﻧﻣﺎﯾش داده
ﻣﯽ ﺷود.
ﭘس از ﻓوﮐوس ﺷدن دورﺑﯾن وﻗﺗﯽ دﮐﻣﮫ ﺷﺎﺗر را ﺗﺎ ﻧﯾﻣﮫ ﻓﺷﺎر ﻣﯽ دھﯾد،
ﻧﻣﺎﯾش داده ﻣﯽ ﺷود.
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾش داده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ دورﺑﯾن ﺑﮫ ﻓوﮐوس روی ﺳوژه ھﺎی
ﻣﺗﺣرک اداﻣﮫ ﻣﯽ دھد.
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ دﮐﻣﮫ ﺷﺎﺗر را ﺗﺎ ﻧﯾﻣﮫ ﻓﺷﺎر دھﯾد ،ﻧﻣﺎﯾش داده ﻣﯽ ﺷود.
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ دورﺑﯾن ﻧﺗواﻧد ھﻧﮕﺎم ﻓﺷﺎر دادن دﮐﻣﮫ ﺷﺎﺗر ﺗﺎ ﻧﯾﻣﮫ
ﻓوﮐوس ﮐﻧد ،ﻧﻣﺎﯾش داده ﻣﯽ ﺷود.

● اﮔر ھﯾﭻ ﮐﺎدری ﻧﻣﺎﯾش داده ﻧﺷد ،اﮔر ﮐﺎدرھﺎ دور ﺳوژه ھﺎی ﻣورد ﻧظر ﻧﻣﺎﯾش داده ﻧﺷدﻧد،
ﯾﺎ اﮔر ﮐﺎدرھﺎ روی ﭘس زﻣﯾﻧﮫ ﯾﺎ ﻧواﺣﯽ ﻣﺷﺎﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش داده ﻧﺷدﻧد ،ﺣﺎﻟت
را ﺑرای
ﻋﺳﮑﺑرداری اﻣﺗﺣﺎن ﮐﻧﯾد )= .(۵۱

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده

ﺗﺻوﯾرﺑرداری ﺑﺎ ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﺗﻌﯾﯾن ﺷده دورﺑﯾن

راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ

ﺑر اﺳﺎس ﺳوژه و ﺷراﯾط ﺗﺻوﯾرﺑرداری ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ﺗوﺳط دورﺑﯾن ،از ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر ﺑرای اﻧﺗﺧﺎب
ﮐﺎﻣﻼً ﺧودﮐﺎر ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﺑﮭﯾﻧﮫ ﺑرای ﺻﺣﻧﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.

راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ
اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن
ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر

ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر

ﺗﺻوﯾرﺑرداری )(Smart Auto
ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺎﺑت

ﺣﺎﻟت ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای ﮔرﻓﺗن آﺳﺎن ﺗﺻﺎوﯾر ﺑﺎ داﺷﺗن ﮐﻧﺗرل ﺑﯾﺷﺗر روی ﺗﺻوﯾرﺑرداری

۱

ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری

ﻓﯾﻠم ھﺎ

دورﺑﯾن را روﺷن ﮐﻧﯾد.

ﺣﺎﻟت P
ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M

۲

ﭘﺧش

● دورﺑﯾن را ﺑﮫ طرف ﺳوژه ﺑﮕﯾرﯾد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ دورﺑﯾن
ﺻﺣﻧﮫ را ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﯾﮏ ﺻدای ﺗق ﮐوﭼﮏ اﯾﺟﺎد
ﺧواھد ﮐرد.

وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم
ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم
ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ
ﺿﻣﯾﻣﮫ
ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ

۲۶

وارد ﺣﺎﻟت

ﺷوﯾد.

˻ ˺

● ﻧﻣﺎدھﺎی ﻧﺷﺎن دھﻧده ﺻﺣﻧﮫ ) (۱و ﺣﺎﻟت ﻟرزﺷﮕﯾر
ﺗﺻوﯾر ) (۲در ﻗﺳﻣت ﺑﺎﻻی ﺳﻣت ﭼپ ﺻﻔﺣﮫ ﻧﻣﺎﯾش داده
ﻣﯽ ﺷوﻧد )= .(۳۰ = ،۲۹
● ﮐﺎدرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ دور ھر ﯾﮏ از ﺳوژه ھﺎی ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷده
ﻧﻣﺎﯾش داده ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھﻧد ﮐﮫ ﺳوژه در ﻓوﮐوس
ﻗرار دارد.

۳

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده
راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ
راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ

ﺑر ﺣﺳب ﻧﯾﺎز ﺑزرﮔﻧﻣﺎﯾﯽ ﻣﺛﺑت و ﻣﻧﻔﯽ ﮐﻧﯾد.

 (۲ﺗﺻوﯾر ﺑﮕﯾرﯾد.

● اھرم زوم را ﺑﮫ ﭼپ ﯾﺎ راﺳت ﺣرﮐت دھﯾد.

● دﮐﻣﮫ ﺷﺎﺗر را ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل ﺑﮫ ﭘﺎﯾﯾن ﻓﺷﺎر دھﯾد.

● ﯾﮏ ﻧوار زوم ) (۱ﮐﮫ وﺿﻌﯾت زوم را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد،
ھﻣراه ﺑﺎ ﻣﺣدوده ﻓوﮐوس ) ،(۲ﻧﺷﺎن داده ﻣﯽ ﺷود.

● وﻗﺗﯽ ﮐﮫ دورﺑﯾن ﻋﮑس ﻣﯽ ﮔﯾرد ،ﺻدای ﺷﺎﺗر ﭘﺧش
ﻣﯽ ﺷود و در ﺷراﯾط ﮐم ﻧور در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻓﻠش را ﺑﺎﻻ
ﺑرده ﺑﺎﺷﯾد ،ﺑﮫ طور ﺧودﮐﺎر روﺷن ﻣﯽ ﺷود.

˺

● دورﺑﯾن را ﺛﺎﺑت ﻧﮕﮫ دارﯾد ﺗﺎ ﺻدای ﺷﺎﺗر ﻗطﻊ ﺷود.

اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن

● ﺑﻌد از ﻧﻣﺎﯾش ﺗﺻوﯾر ﺷﻣﺎ ،دورﺑﯾن ﺑﮫ ﺻﻔﺣﮫ
ﺗﺻوﯾرﺑرداری ﺑر ﻣﯽ ﮔردد.

ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر
ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری

ﺿﺑط ﻓﯾﻠم

˻

ﺣﺎﻟت P

ﺗﺻوﯾر ﺑﮕﯾرﯾد.
ﮔرﻓﺗن ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺎﺑت

۴

ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M

 (۱ﻓوﮐوس ﮐﻧﯾد.

ﭘﺧش
وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم
ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم

● دﮐﻣﮫ ﺷﺎﺗر را ﺗﺎ ﻧﯾﻣﮫ ﻓﺷﺎر دھﯾد .دورﺑﯾن ﺑﻌد از ﻓوﮐوس
ﮐردن دو ﺑﺎر ﺑوق ﻣﯽ زﻧد ،و ﮐﺎدرھﺎﯾﯽ ﺑرای ﻧﺷﺎن دادن
ﻧواﺣﯽ ﻓوﮐوس ﺷده ﺗﺻوﯾر ﻧﻣﺎﯾش داده ﻣﯽ ﺷوﻧد.
● وﻗﺗﯽ ﭼﻧد ﻧﺎﺣﯾﮫ در ﻓوﮐوس ﻗرار داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﭼﻧد ﮐﺎدر
ﻧﻣﺎﯾش داده ﻣﯽ ﺷود.

˻

˺

● دﮐﻣﮫ ﻓﯾﻠم را ﻓﺷﺎر دھﯾد .ﺿﺑط ﺷروع ﻣﯽ ﺷود،
و ]ﺿﺑط [ ) (۲ﺑﮫ ھﻣراه زﻣﺎن ﺳﭘری ﺷده ) (۱ﻧﻣﺎﯾش
داده ﻣﯽ ﺷود.
● ﻧوارھﺎی ﺳﯾﺎه رﻧﮕﯽ در ﻟﺑﮫ ھﺎی ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯾن ﺻﻔﺣﮫ ﻧﻣﺎﯾش
داده ﻣﯽ ﺷوﻧد ،و ﺳوژه ﮐﻣﯽ ﺑزرگ ﻣﯽ ﺷود .ﻧوارھﺎی
ﺳﯾﺎه رﻧﮓ ،ﻧواﺣﯽ ﺿﺑط ﻧﺷده ﺗﺻوﯾر را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھﻧد.
● ﮐﺎدرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ دور ھر ﯾﮏ از ﭼﮭره ھﺎی ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷده
ﻧﻣﺎﯾش داده ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھﻧد ﮐﮫ ﭼﮭره در ﻓوﮐوس
ﻗرار دارد.
● وﻗﺗﯽ ﺿﺑط ﺷروع ﻣﯽ ﺷود ،اﻧﮕﺷت ﺧود را از روی
دﮐﻣﮫ ﻓﯾﻠم ﺑردارﯾد.

ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ

 (۲ﻧﺣوه ﮐﺎدرﺑﻧدی ﺗﺻوﯾر را ﺑر ﺣﺳب ﻧﯾﺎز ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد.

ﺿﻣﯾﻣﮫ
ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ

● ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده از ﻓﻠش ،ﺑﺎ ﺣرﮐت دادن ﺳوﺋﯾﭻ  ،آن را
ﺑﺎﻻ ﺑﺑرﯾد .ھﻧﮕﺎم ﺗﺻوﯾرﺑرداری در ﺷراﯾط ﮐم ﻧور،
ﻓﻠش ﻣﯽ زﻧد .اﮔر ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯽ دھﯾد از ﻓﻠش اﺳﺗﻔﺎده ﻧﮑﻧﯾد،
آن را ﺑﺎ اﻧﮕﺷت ﺧود ﺑﮫ طرف ﭘﺎﯾﯾن و ﺑﮫ داﺧل دورﺑﯾن
ﻓﺷﺎر دھﯾد.

۲۷

 (۱ﺿﺑط را ﺷروع ﮐﻧﯾد.

● ﺑرای ﺗﻐﯾﯾر اﻧدازه ﺳوژه ،ﻋﻣﻠﯾﺎت ھﺎی ﻣرﺣﻠﮫ  ۳را
ﺗﮑرار ﮐﻧﯾد.
اﻣﺎ ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﺻدای ﻋﻣﻠﯾﺎت ھﺎی دورﺑﯾن
ﺿﺑط ﺧواھد ﺷد .ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻓﯾﻠم ھﺎی ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده ﺑﺎ
ﺿرﯾب زوم آﺑﯽ رﻧﮓ ،داﻧﮫ داﻧﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳﻧد.
● وﻗﺗﯽ ﺗﺻﺎوﯾر را دوﺑﺎره ﺗرﮐﯾب ﺑﻧدی ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،ﺗﺻﺎوﯾر،
روﺷﻧﺎﯾﯽ و رﻧﮓ ھﺎ ﺑﮫ طور ﺧودﮐﺎر ﺗﻧظﯾم ﻣﯽ ﺷوﻧد.

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده

۳

 (۳ﺿﺑط را ﻣﺗوﻗف ﮐﻧﯾد.

راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ

● ﺑرای ﻣﺗوﻗف ﮐردن ﺿﺑط ﻓﯾﻠم ،دﮐﻣﮫ ﻓﯾﻠم را دوﺑﺎره
ﻓﺷﺎر دھﯾد.

راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ

● وﻗﺗﯽ ﮐﺎرت ﺣﺎﻓظﮫ ﭘر ﻣﯽ ﺷود ،ﺿﺑط ﺑﮫ طور ﺧودﮐﺎر
ﻣﺗوﻗف ﺧواھد ﺷد.

اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن
ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر
ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری
ﺣﺎﻟت P

● دورﺑﯾن ھم ﺗﺻوﯾر ﺛﺎﺑت و ھم ﻗطﻌﮫ ﻓﯾﻠم را ﺿﺑط ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﻗطﻌﮫ ﻓﯾﻠم ،ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﺻوﯾر ﺛﺎﺑت و ﺻدای ﺷﺎﺗر ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن
ﻣﯽ رﺳد ،ﯾﮏ ﺑﺧش ﺟداﮔﺎﻧﮫ در ﻓﯾﻠم ﮐوﺗﺎه اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد.

ﺗﺻوﯾرﺑرداری در ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر
ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺎﺑت

ﻓﯾﻠم ھﺎ

ﺻرﻓﺎ ً ﺑﺎ ﮔرﻓﺗن ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺎﺑت ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﻓﯾﻠم ﮐوﺗﺎه ﯾﮏ روز را ﺑﺳﺎزﯾد .دورﺑﯾن ﻗطﻌﮫ ھﺎی  ۲ﺗﺎ  ۴ﺛﺎﻧﯾﮫ ای
از ﺻﺣﻧﮫ ھﺎ را ﻗﺑل از ﮔرﻓﺗن ھر ﻋﮑس ﺿﺑط ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﮐﮫ ﺑﻌداً در ﯾﮏ ﻓﯾﻠم ﮐوﺗﺎه ﺗرﮐﯾب ﻣﯽ ﺷوﻧد.

۱

وارد ﺣﺎﻟت

ﺷوﯾد.

ﺗﺻوﯾر ﺑﮕﯾرﯾد.

● ﺑرای ﻋﮑﺳﺑرداری از ﯾﮏ ﺗﺻوﯾر ﺛﺎﺑت ،ﻣرﺣﻠﮫ  ۴در
"ﺗﺻوﯾرﺑرداری ) (۲۶ =) "(Smart Autoرا
دﻧﺑﺎل ﮐﻧﯾد.

ﮐوﺗﺎه ﺗر اﺳت ،زﯾرا ﻓﯾﻠم ھﺎ ﺑﺎ ﻋﮑس ھﺎ

● ﻋﻣر ﺑﺎﺗری در اﯾن ﺣﺎﻟت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺣﺎﻟت
ﺑرای ﮔرﻓﺗن ھر ﻋﮑس ﺿﺑط ﻣﯽ ﺷوﻧد.
● اﮔر ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﻌد از روﺷن ﮐردن دورﺑﯾن ،اﻧﺗﺧﺎب ﺣﺎﻟت
 ،ﯾﺎ راه اﻧدازی دورﺑﯾن ﺑﮫ
روش ھﺎی دﯾﮕر ،ﯾﮏ ﺗﺻوﯾر ﺛﺎﺑت ﺑﮕﯾرﯾد ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﻓﯾﻠم ﮐوﺗﺎه ﺿﺑط ﻧﺷود.
● ﺻدا و ﻟرزش اﯾﺟﺎد ﺷده ﺗوﺳط ﻋﻣﻠﮑردھﺎی دورﺑﯾن در ﻓﯾﻠم ھﺎی ﮐوﺗﺎه ذﺧﯾره ﻣﯽ ﺷوﻧد.

ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M
●
ﭘﺧش
وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم
ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم
ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ
ﺿﻣﯾﻣﮫ

۲

ﺗﺻوﯾر را ﺗرﮐﯾب ﺑﻧدی ﮐﻧﯾد.

● ﺑرای ﺗرﮐﯾب ﺑﻧدی ﻋﮑس و ﻓوﮐوس ،ﻣراﺣل  ۳ﺗﺎ  ۴در
"ﺗﺻوﯾرﺑرداری ) (۲۶ =) "(Smart Autoرا
دﻧﺑﺎل ﮐﻧﯾد.
● ﺑرای اﯾﺟﺎد ﻓﯾﻠم ھﺎی ﮐوﺗﺎه ﺗﺄﺛﯾرﮔذارﺗر ،دورﺑﯾن را ﺑﮫ
ﻣدت ﭼﮭﺎر ﺛﺎﻧﯾﮫ ﻗﺑل از ﮔرﻓﺗن ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺎﺑت ﺑﮫ طرف
ﺳوژه ﺑﮕﯾرﯾد.

●
●

●
●

ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ
●

۲۸

[ ﺑرای PAL

[ ﺑرای  NTSCﯾﺎ ]
اﻧدازه ﺿﺑط ﻓﯾﻠم ﮐوﺗﺎه ]
اﺳت .اﯾن اﻧدازه ﺑﮫ ﻓرﻣت ﺧروﺟﯽ ﻓﯾﻠم ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد.
وﻗﺗﯽ دﮐﻣﮫ ﺷﺎﺗر را ﺗﺎ ﻧﯾﻣﮫ ﻓﺷﺎر ﻣﯽ دھﯾد ،ﯾﺎ ﺗﺎﯾﻣر ﺧودﮐﺎر را راه اﻧدازی ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،ﺻداھﺎ
ﭘﺧش ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد.
ﻓﯾﻠم ھﺎی ﮐوﺗﺎه در ﻣوارد زﯾر ﺑﮫ ﺻورت ﻓﺎﯾل ھﺎی ﻓﯾﻠم ﺟداﮔﺎﻧﮫ ذﺧﯾره ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﺣﺗﯽ اﮔر
در ھﻣﺎن روز در ﺣﺎﻟت
ﺿﺑط ﺷده ﺑﺎﺷﻧد.
 اﮔر اﻧدازه ﻓﺎﯾل ﻓﯾﻠم ﮐوﺗﺎه ﺑﮫ ﺣدود  ۴ﮔﯾﮕﺎﺑﺎﯾت ﺑرﺳد ﯾﺎ ﮐل زﻣﺎن ﺿﺑط ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً  ۲۹دﻗﯾﻘﮫو  ۵۹ﺛﺎﻧﯾﮫ ﺷود.
 ﻓﯾﻠم ﮐوﺗﺎه ﻣﺣﺎﻓظت ﺷده اﺳت. ﺳﺎﻋت ﺗﺎﺑﺳﺗﺎﻧﯽ ،ﺳﯾﺳﺗم وﯾدﯾو ﯾﺎ ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﻣﻧطﻘﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.ﺻدای ﺷﺎﺗر ﺿﺑط ﺷده را ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺗﻐﯾﯾر داد ﯾﺎ ﭘﺎک ﮐرد.
اﮔر ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯽ دھﯾد ﮐﮫ ﻓﯾﻠم ھﺎی ﮐوﺗﺎه ﺑدون ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺎﺑت ﺿﺑط ﮐﻧﯾد ،اﺑﺗدا ﺗﻧظﯾﻣﺎت را
اﻧﺟﺎم دھﯾد [ ] .ﻣﻧو )= ] < (۲۳ﻧوع ﻓﯾﻠم ﮐوﺗﺎه[ < ]ﺑدون ﻋﮑس[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.
ﺑﺧش ھﺎی ﺗﮑﯽ را ﻣﯽ ﺗوان وﯾراﯾش ﮐرد )= .(۸۱

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده
راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ
راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ

ﭘﺧش ﻓﯾﻠم ﺑﺎ ﻋﮑس
ﺗﺻوﯾر ﺛﺎﺑت ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده در ﺣﺎﻟت
)= .(۶۹

ﻓﯾﻠم ھﺎ
را ﺑرای ﭘﺧش ﯾﮏ ﻓﯾﻠم ﮐوﺗﺎه اﯾﺟﺎد ﺷده در ھﻣﺎن روز ﻧﻣﺎﯾش دھﯾد

ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺎﺑت

● در ھﻧﮕﺎم ﻓﯾﻠﻣﺑرداری ،اﻧﮕﺷت ھﺎی ﺧود را دور از ﻣﯾﮑروﻓن ) (۱ﻧﮕﮫ دارﯾد .ﻣﺳدود ﮐردن
ﻣﯾﮑروﻓن ﻣﻣﮑن اﺳت از ﺿﺑط ﺻدا ﺟﻠوﮔﯾری ﮐﻧد ﯾﺎ ﻣوﺟب ﺧﻔﮫ ﺷدن ﺻدای ﺿﺑط ﺷود.

)˺(

اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن
●
ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر
ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری
ﺣﺎﻟت P
ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M

●
●
●
●

ﭘﺧش
وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم

●

ﯾﮏ ﻧﻣﺎد ] [ ﭼﺷﻣﮏ زن ھﺷدار ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺗﺻﺎوﯾر ﺑﮫ اﺣﺗﻣﺎل زﯾﺎد ﺑﺎ ﺗﮑﺎن دورﺑﯾن ﺗﺎر
ﻣﯽ ﺷوﻧد .در اﯾن ﺻورت ،ﺑرای ﺛﺎﺑت ﻧﮕﮫ داﺷﺗن دورﺑﯾن ،آن را روی ﺳﮫ ﭘﺎﯾﮫ ﻧﺻب ﮐﻧﯾد ﯾﺎ
اﻗداﻣﺎت دﯾﮕری اﻧﺟﺎم دھﯾد.
اﮔر ﻋﻠﯾرﻏم روﺷن ﺷدن ﻓﻠش ،ﻋﮑس ھﺎ ﺗﺎرﯾﮏ ھﺳﺗﻧد ،ﺑﮫ ﺳوژه ﻧزدﯾﮑﺗر ﺷوﯾد.
اﮔر وﻗﺗﯽ دﮐﻣﮫ ﺷﺎﺗر را ﻧﯾﻣﮫ ﻓﺷﺎر ﻣﯽ دھﯾد ،دورﺑﯾن ﻓﻘط ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑوق ﺑزﻧد ،ﻣﻣﮑن اﺳت
ﺳوژه ﺑﯾش از ﺣد ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎﺷد.
در ھﻧﮕﺎم ﻋﮑﺳﺑرداری در ﺷراﯾط ﻧور ﮐم ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﭼراغ ﺑرای ﮐﺎھش ﻗرﻣزی ﭼﺷم
و ﮐﻣﮏ ﮐردن ﺑﮫ ﻓوﮐوس روﺷن ﺷود.
ﻧﻣﺎد ﭼﺷﻣﮏ زن ] [ ﮐﮫ وﻗﺗﯽ اﻗدام ﺑﮫ ﻋﮑﺳﺑرداری ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﻧﻣﺎﯾش داده ﻣﯽ ﺷود ،ﻧﺷﺎن
ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﻋﮑﺳﺑرداری ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﺎرژ ﻓﻠش ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯾﺎﺑد ،اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر ﻧﯾﺳت .ﺑﮫ ﻣﺣض
اﯾﻧﮑﮫ ﻓﻠش آﻣﺎده ﺷود ،ﻋﮑﺳﺑرداری ﻣﯽ ﺗواﻧد اداﻣﮫ ﭘﯾدا ﮐﻧد ،ﺑﻧﺎﺑراﯾن دﮐﻣﮫ ﺷﺎﺗر را ﺑﮫ طور
ﮐﺎﻣل ﺑﮫ ﭘﺎﯾﯾن ﻓﺷﺎر دھﯾد و ﺻﺑر ﮐﻧﯾد ،ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ آن را رھﺎ ﮐﻧﯾد و دوﺑﺎره ﻓﺷﺎر دھﯾد.
ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﻗﺑل از ﻧﻣﺎﯾش ﺻﻔﺣﮫ ﺗﺻوﯾرﺑرداری ﺑﺎز ھم ﺗﺻوﯾر ﺑﮕﯾرﯾد ،ﻣﯾزان
ﻓوﮐوس ،روﺷﻧﺎﯾﯽ و رﻧﮓ ھﺎی اﺳﺗﻔﺎده ﺷده ﻣﻣﮑن اﺳت از ﺗﺻوﯾر ﻗﺑﻠﯽ ﺗﻧظﯾم ﺷود.

●
●

●

●

ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم
ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ
ﺿﻣﯾﻣﮫ

در ھﻧﮕﺎم ﻓﯾﻠﻣﺑرداری از ﻟﻣس ﮐردن ﮐﻧﺗرل ھﺎی دورﺑﯾن ﺑﮫ ﻏﯾر از دﮐﻣﮫ ﻓﯾﻠم ﺧودداری ﮐﻧﯾد،
زﯾرا ﺻداھﺎی اﯾﺟﺎد ﺷده ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ دورﺑﯾن ﺿﺑط ﺧواھﻧد ﺷد.
وﻗﺗﯽ ﺿﺑط ﻓﯾﻠم ﺷروع ﻣﯽ ﺷود ،ﻧﺎﺣﯾﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﺗﺻوﯾر ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺳوژه ھﺎ ﺑزرﮔﻧﻣﺎﯾﯽ
ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺗﺎ اﻣﮑﺎن ﺗﺻﺣﯾﺢ ﻟرزش زﯾﺎد دورﺑﯾن وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﺑرای ﺛﺑت ﺳوژه ھﺎ ﺑﺎ
ھﻣﺎن اﻧدازه ﻧﺷﺎن داده ﺷده ﻗﺑل از ﺿﺑط ،از ﻣراﺣل ﻣوﺟود در "ﻓﯾﻠﻣﺑرداری از ﺳوژه ھﺎ ﺑﺎ
ھﻣﺎن اﻧدازه ﻧﺷﺎن داده ﺷده ﻗﺑل از ﺗﺻوﯾرﺑرداری" )= (۳۷ﭘﯾروی ﮐﻧﯾد.
ﻓﯾﻠم ھﺎی ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ از ﺣﺟم آﻧﮭﺎ از  ۴ﮔﯾﮕﺎﺑﺎﯾت ﺑﯾﺷﺗر اﺳت ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ﭼﻧدﯾن ﻓﺎﯾل
ﺗﻘﺳﯾم ﺷوﻧد .ﭘﺧش ﺧودﮐﺎر ﻓﺎﯾل ھﺎی ﻓﯾﻠم ﺗﻘﺳﯾم ﺷده ﯾﮑﯽ ﭘس از دﯾﮕری ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻧﻣﯽ ﺷود.
ھر ﻓﯾﻠم ﺑﮫ طور ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﭘﺧش ﻣﯽ ﺷود.
اﯾن دورﺑﯾن در ﺷراﯾط ﻧور ﮐم ﻣﻣﮑن اﺳت از ﺳرﻋت ﺷﺎﺗر ﭘﺎﯾﯾن ﺗر اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد .ﺳرﻋت ھﺎی
ﮐﻧدﺗر ﺷﺎﺗر ﻧوﯾز ﺗﺻوﯾر را ﮐﺎھش ﻣﯽ دھد )ﺷﺎﺗر ﮐﻧد ﺧودﮐﺎر(.
اﮔر ﺷﻣﺎ ﻓﯾﻠم ھﺎی ﺑﺎ ﮐﯾﻔﯾت ﺑﮭﺗر را ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯽ دھﯾد ﮐﮫ ﮐﻣﺗر ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﻟرزش ﺳوژه ﺑﺎﺷد،
]ﺷﺎﺗر ﮐﻧد ﺧودﮐﺎر[ را روی ]ﻏﯾرﻓﻌﺎل[ در ﺣﺎﻟت
ﻗرار دھﯾد ،اﻣﺎ ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ
ﻣﻣﮑن اﺳت ﻓﯾﻠم ھﺎ ﺗﺎرﯾﮑﺗر ﺷوﻧد )= .(۴۸

● ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد زﻣﺎن ﻧﻣﺎﯾش ﻋﮑس ھﺎ ﭘس از ھر ﻋﮑﺳﺑرداری را ﺗﻐﯾﯾر دھﯾد )= .(۳۸
● ﺻدا ﺑﮫ ﺻورت اﺳﺗرﯾو ﺿﺑط ﻣﯽ ﺷود.

ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ

ﻧﻣﺎدھﺎی ﺻﺣﻧﮫ
ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺎﺑت

ﻓﯾﻠم ھﺎ

 ،ﺻﺣﻧﮫ ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری ﮐﮫ دورﺑﯾن ﺗﻌﯾﯾن ﮐرده اﺳت ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻣﺎد ﻧﻣﺎﯾش
/
در ﺣﺎﻟت
داده ﺷده ﻧﺷﺎن داده ﻣﯽ ﺷوﻧد ،و ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﻣرﺑوط ﺑرای ﻓوﮐوس ،روﺷﻧﺎﯾﯽ ﺳوژه و رﻧﮓ ﺑﮭﯾﻧﮫ ﺑﮫ طور
ﺧودﮐﺎر اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽ ﺷوﻧد.

۲۹

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده
راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ

● اﮔر ﻧﻣﺎد ﺻﺣﻧﮫ ﺑﺎ ﺷراﯾط ﺗﺻوﯾرﺑرداری واﻗﻌﯽ ﻣطﺎﺑﻘت ﻧدارد ،ﯾﺎ ﺗﺻوﯾرﺑرداری ﺑﺎ ﺟﻠوه،
رﻧﮓ ﯾﺎ روﺷﻧﺎﯾﯽ ﻣورد اﻧﺗظﺎر اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر ﻧﯾﺳت ،در ﺣﺎﻟت
اﻗدام ﺑﮫ ﺗﺻوﯾرﺑرداری
ﻧﻣﺎﯾﯾد )= .(۵۱

راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ
اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن

ﺑزرﮔﻧﻣﺎﯾﯽ ﻧزدﯾﮏ ﺗر ﺳوژه ھﺎ )زوم دﯾﺟﯾﺗﺎل(
ﻧﻣﺎدھﺎی ﻟرزﺷﮕﯾر ﺗﺻوﯾر

ﺣﺎﻟت P
ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M
ﭘﺧش
وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم
ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم
ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ
ﺿﻣﯾﻣﮫ
ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ

ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺎﺑت
ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺎﺑت

ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر
ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری

ﻓﯾﻠم ھﺎ

ﻟرزﺷﮕﯾر ﺑﮭﯾﻧﮫ ﺗﺻوﯾر ﺑرای ﺷراﯾط ﺗﺻوﯾرﺑرداری ) ISھوﺷﻣﻧد( ﺑﮫ طور ﺧودﮐﺎر اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﺷود،
و ﻧﻣﺎدھﺎی زﯾر ﻧﻣﺎﯾش داده ﻣﯽ ﺷود.

۱

* وﻗﺗﯽ ﺑﮫ ﺻورت اﻓﻘﯽ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺳوژه ھﺎی ﻣﺗﺣرک ﺑﺎ دورﺑﯾن ﺗﺻوﯾرﺑرداری ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،ﻧﻣﺎﯾش داده ﻣﯽ ﺷود .وﻗﺗﯽ
ﺳوژه ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت اﻓﻘﯽ ﺣرﮐت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد را دﻧﺑﺎل ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،ﻟرزﺷﮕﯾر ﺗﺻوﯾر ﻓﻘط ﻟرزش ﻋﻣودی دورﺑﯾن را
ﺣذف ﻣﯽ ﮐﻧد ،و ﻟرزﺷﮕﯾر اﻓﻘﯽ ﻣﺗوﻗف ﻣﯽ ﺷود .ﺑﮫ طور ﻣﺷﺎﺑﮫ ،وﻗﺗﯽ ﺳوژه ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﻋﻣودی ﺣرﮐت
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد را دﻧﺑﺎل ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،ﻟرزﺷﮕﯾر ﺗﺻوﯾر ﻓﻘط ﻟرزش اﻓﻘﯽ دورﺑﯾن را ﺣذف ﻣﯽ ﮐﻧد.

اھرم زوم را ﺑﮫ طرف

ﺣرﮐت دھﯾد.

● اھرم را ﻧﮕﮫ دارﯾد ﺗﺎ زوم ﮐردن ﻣﺗوﻗف ﺷود.

ﻟرزﺷﮕﯾر ﺗﺻوﯾر ﺑرای ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺎﺑت در ھﻧﮕﺎم ﻋﮑﺳﺑرداری ﺑﮫ ﺻورت اﻓﻘﯽ )اﻓﻘﯽ(*
ﻟرزﺷﮕﯾر ﺗﺻوﯾر ﺑرای ﻟرزش زاوﯾﮫ دار دورﺑﯾن و ﻟرزش-ﺟﺎﺑﺟﺎﯾﯽ در ﻋﮑس ھﺎی ﻣﺎﮐرو
[ ﻧﻣﺎﯾش داده ﻣﯽ ﺷود و ﻟرزﺷﮕﯾر ﺗﺻوﯾر ] [ ﻧﯾز
) .(Hybrid ISﺑرای ﻓﯾﻠم ھﺎ] ،
اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﺷود.
ﻟرزﺷﮕﯾر ﺗﺻوﯾر ﺑرای ﻓﯾﻠم ھﺎ ،ﮐﮫ ﻟرزش ﺷدﯾد دورﺑﯾن را ﮐﺎھش ﻣﯽ دھد ،ﻣﺎﻧﻧد زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﮫ در ﺣﯾن راه رﻓﺗن ﺿﺑط ﻣﯽ ﮐﻧﯾد )ﭘوﯾﺎ(
ﻟرزﺷﮕﯾر ﺗﺻوﯾر ﺑرای ﻟرزش آرام دورﺑﯾن ،ﻣﺎﻧﻧد ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ در ﺣﺎﻟت ﺗﻠﮫ )ﻗدرﺗﻣﻧد(
ﺿﺑط ﻣﯽ ﮐﻧﯾد
ﺑدون ﻟرزﺷﮕﯾر ﺗﺻوﯾر ،زﯾرا دورﺑﯾن روی ﺳﮫ ﭘﺎﯾﮫ ﺳوار ﺷده اﺳت ﯾﺎ ﺑﺎ وﺳﺎﯾل دﯾﮕر
ﺛﺎﺑت ﻧﮕﮫ داﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت .ﺑﺎ اﯾن وﺟود ،در ﺣﯾن ﺿﺑط ﻓﯾﻠم [ ] ،ﻧﻣﺎﯾش داده ﻣﯽ ﺷود
و ﻟرزﺷﮕﯾر ﺗﺻوﯾر ﺑرای ﺧﻧﺛﯽ ﮐردن ﺑﺎد ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﻋواﻣل ﻟرزش اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود
) ISﺳﮫ ﭘﺎﯾﮫ(.

ﻓﯾﻠم ھﺎ

وﻗﺗﯽ ﺳوژه ھﺎی دور ﺑرای ﺑزرﮔﻧﻣﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از زوم ﻧوری ﺑﯾش از ﺣد دور ھﺳﺗﻧد ،از زوم دﯾﺟﯾﺗﺎل
ﺑرای ﺑزرﮔﻧﻣﺎﯾﯽ ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ ﺣدود  ۱۶۰ﺑراﺑر اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.

ﻟرزﺷﮕﯾر ﺗﺻوﯾر ﺑرای ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺎﺑت )ﻋﺎدی(

● ﺑرای ﻟﻐو ﻟرزﺷﮕﯾر ﺗﺻوﯾر] ،ﺣﺎﻟت  [ISرا روی ]ﺧﺎﻣوش[ ﻗرار دھﯾد )=  .(۳۶در اﯾن
ﺻورت ،ﻧﻣﺎد  ISﻧﻣﺎﯾش داده ﻧﻣﯽ ﺷود.
[ در ﺣﺎﻟت
● ]
ﻣوﺟود ﻧﯾﺳت.

۳۰

وﯾژﮔﯽ ھﺎی راﯾﺞ آﺳﺎن ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده

● زوم ﮐردن در ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺿرﯾب زوم ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ ﺗﺻوﯾر
ﺑﮫ طور ﻗﺎﺑل ﻣﻼﺣظﮫ داﻧﮫ داﻧﮫ ﺷود ﻣﺗوﻗف ﻣﯽ ﺷود ،ﮐﮫ
ﺳﭘس ﺑر روی ﺻﻔﺣﮫ ﻣﺷﺧص ﻣﯽ ﺷود.

˺

۲

اھرم زوم را دوﺑﺎره ﺑﮫ طرف

ﺣرﮐت دھﯾد.

● دورﺑﯾن ﺳوژه را ﺣﺗﯽ ﻧزدﯾﮑﺗر ﺑزرﮔﻧﻣﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد.
● ) (۱ﺿرﯾب زوم ﻓﻌﻠﯽ اﺳت.

● ﺑﺎ ﺣرﮐت دادن اھرم زوم ،ﻧوار زوم ﻧﻣﺎﯾش داده ﻣﯽ ﺷود )ﮐﮫ ﻣوﻗﻌﯾت زوم را ﻧﺷﺎن
ﻣﯽ دھد( .ﻧوار زوم دارای ﮐدﺑﻧدی رﻧﮕﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺣدوده زوم را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد.
 ﻣﺣدوده ﺳﻔﯾد :ﻣﺣدوده زوم ﻧوری ﮐﮫ در آن ﺗﺻوﯾر داﻧﮫ داﻧﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﻧﻣﯽ رﺳد. ﻣﺣدوده زرد :ﻣﺣدوده زوم دﯾﺟﯾﺗﺎل ﮐﮫ در آن ﺗﺻوﯾر ﺑﮫ طور ﻗﺎﺑل ﻣﻼﺣظﮫ داﻧﮫ داﻧﮫﻧﯾﺳت ).(ZoomPlus
 ﻣﺣدوده آﺑﯽ :ﻣﺣدوده زوم دﯾﺟﯾﺗﺎل ﮐﮫ در آن ﺗﺻوﯾر داﻧﮫ داﻧﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد.● ﺑﮫ دﻟﯾل اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺣدوده آﺑﯽ در ﺑرﺧﯽ ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﭘﯾﮑﺳل ﺿﺑط ﻣوﺟود ﻧﯾﺳت )= ،(۳۵
ﻣﯽ ﺗوان ﺣداﮐﺛر ﺿرﯾب زوم را ﺑﺎ دﻧﺑﺎل ﮐردن ﻣرﺣﻠﮫ  ۱ﺑﮫ دﺳت آورد.

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده
راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ
راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ
اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن

● ﺑرای ﻏﯾرﻓﻌﺎل ﮐردن زوم دﯾﺟﯾﺗﺎل] ،
اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

[ ﻣﻧو )= ] < (۲۳زوم دﯾﺟﯾﺗﺎل[ < ]ﺧﺎﻣوش[ را

●

ﺗﻌﯾﯾن دوﺑﺎره ﻣﺣل ﺳوژه ھﺎ ﭘس از ﺑزرﮔﻧﻣﺎﯾﯽ دﺳﺗﯽ
)دﺳﺗﯾﺎر ﮐﺎدرﺑﻧدی – ﺟﺳﺗﺟو(

ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر
ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری
ﺣﺎﻟت P
ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M
ﭘﺧش

●

ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺎﺑت

ﻓﯾﻠم ھﺎ

اﮔر در ھﻧﮕﺎم ﺑزرﮔﻧﻣﺎﯾﯽ رد ﯾﮏ ﺳوژه را ﮔم ﮐردﯾد ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﮐوﭼﮑﻧﻣﺎﯾﯽ ﺑﮫ طور ﻣوﻗﺗﯽ آن را
آﺳﺎن ﺗر ﺑﯾﺎﺑﯾد.

۱

ﺳوژه ﮔم ﺷده را ﺟﺳﺗﺟو ﮐﻧﯾد.

● دﮐﻣﮫ

ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺎﺑت

وارد

●]

۲

دوﺑﺎره ﻣﺣل ﺳوژه را ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﯾد.

● دورﺑﯾن را طوری ﺑﮕﯾرﯾد ﮐﮫ ﺳوژه وارد ﮐﺎدر ﺳﻔﯾد ﺷود،
را رھﺎ ﮐﻧﯾد.
و ﺳﭘس دﮐﻣﮫ
● ﺑزرﮔﻧﻣﺎﯾﯽ ﻗﺑﻠﯽ اﮐﻧون ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺷود ،طوری ﮐﮫ
ﻣﺣدوده درون ﮐﺎدر ﺳﻔﯾد دوﺑﺎره ﺻﻔﺣﮫ را ﭘر ﮐﻧد.

● ﺑرﺧﯽ اطﻼﻋﺎت ﺗﺻوﯾرﺑرداری در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ دورﺑﯾن در ﺣﺎﻟت ﮐوﭼﮑﻧﻣﺎﯾﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت،
ﻧﻣﺎﯾش داده ﻧﻣﯽ ﺷود.
● در طول ﻓﯾﻠﻣﺑرداری ،اﮔر دﮐﻣﮫ
را ﻓﺷﺎر دھﯾد ،ﮐﺎدر ﺳﻔﯾد ﻧﻣﺎﯾش داده ﻧﻣﯽ ﺷود.
ھﻣﭼﻧﯾن ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﺿرﯾب زوم ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﺻداھﺎی دورﺑﯾن ﺿﺑط ﻣﯽ ﺷود.

ﻓﯾﻠم ھﺎ

دورﺑﯾن ﺑﮫ ﺻورت ﺧودﮐﺎر ﺑزرﮔﻧﻣﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﮐوﭼﮑﻧﻣﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد ﭼﮭره ﺗﺷﺧﯾص داده ﺷده
)=  (۵۸را در ﯾﮏ اﻧدازه ﺛﺎﺑت ﻧﮕﮫ دارد .اﮔر ﺷﺧص ﺟﻠوﺗر ﺑﯾﺎﯾد ،دورﺑﯾن ﺑﮫ طور ﺧودﮐﺎر
ﮐوﭼﮑﻧﻣﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ،و ﺑرﻋﮑس .اﯾن اﻧدازه ﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ ﻧﯾﺎز ﻗﺎﺑل ﺗﻧظﯾم اﺳت.

● دﮐﻣﮫ

ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ

۳۱

زوم ﺧودﮐﺎر در واﮐﻧش ﺑﮫ ﺣرﮐت ﺳوژه )زوم ﺧودﮐﺎر(

۱

ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم

ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ

●

را ﻓﺷﺎر داده و ﻧﮕﮫ دارﯾد.

● دورﺑﯾن ﮐوﭼﮑﻧﻣﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﯾﮏ ﮐﺎدر ﺳﻔﯾد را دور
ﻧﺎﺣﯾﮫ ای ﮐﮫ ﻧﺷﺎن داده ﺷده اﺳت ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ دﮐﻣﮫ
را ﻓﺷﺎر دھﯾد ﻧﻣﺎﯾش ﻣﯽ دھد.

وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم

ﺿﻣﯾﻣﮫ

●

اﮔر ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯽ دھﯾد ﺑﺎ ﺿرﯾب زوم ﺻﻔﺣﮫ ﻣوﺟود در ﻣرﺣﻠﮫ  ۱ﻋﮑﺳﺑرداری ﮐﻧﯾد،
دﮐﻣﮫ ﺷﺎﺗر را ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل ﺑﮫ ﭘﺎﯾﯾن ﻓﺷﺎر دھﯾد.
ﺑرای ﺗﻐﯾﯾر اﻧدازه ﮐﺎدر ﺳﻔﯾد ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ دﮐﻣﮫ
را ﻧﮕﮫ داﺷﺗﮫ اﯾد ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﺣرﮐت
دادن اھرم زوم ﺿرﯾب زوﻣﯽ را ﮐﮫ وﻗﺗﯽ دﮐﻣﮫ
را رھﺎ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد دورﺑﯾن ﺑﮫ آن ﺑر
ﻣﯽ ﮔردد ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد.
ﺑرای ﺗﻧظﯾم ﻣﺣدوده ﻧﻣﺎﯾش داده ﺷده ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ دﮐﻣﮫ
ﻓﺷﺎر داده ﻣﯽ ﺷود،
]ﻗﺳﻣت ﻧﻣﺎﯾش
[ را در ﻣﻧو ] [ )=  (۲۳اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد و ﯾﮑﯽ از ﺳﮫ ﮔزﯾﻧﮫ را
اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.
ﺑﻌد از ﻓﺷﺎر دادن دﮐﻣﮫ ﺷﺎﺗر ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل ﺑﮫ ﭘﺎﯾﯾن در ﺣﺎﻟت ﺗﺎﯾﻣر ﺧودﮐﺎر )=،(۳۳
ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺿرﯾب زوم را ﺑﺎ دﮐﻣﮫ
ﺗﻐﯾﯾر داد.

ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر ﺷوﯾد.
را ﺳرﯾﻊ ﻓﺷﺎر داده و رھﺎ ﮐﻧﯾد.

[ ﻧﻣﺎﯾش داده ﻣﯽ ﺷود.

● ﯾﮏ ﮐﺎدر ﺳﻔﯾد در اطراف ﭼﮭره ﺗﺷﺧﯾص داده ﺷده ﻧﻣﺎﯾش
داده ﻣﯽ ﺷود و دورﺑﯾن ﺑزرﮔﻧﻣﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﮐوﭼﮑﻧﻣﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد
ﺗﺎ ﺳوژه را روی ﺻﻔﺣﮫ ﻧﮕﮫ دارد.
● اﮔر ﭼﻧد ﭼﮭره ﺗﺷﺧﯾص داده ﺷود ،وﻗﺗﯽ دورﺑﯾن زوم
ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ اﯾن ﺳوژه ھﺎ را در ﺻﻔﺣﮫ ﻧﮕﮫ دارد ،ﯾﮏ
ﮐﺎدر ﺳﻔﯾد در اطراف ﭼﮭره ﺳوژه اﺻﻠﯽ و ﺣداﮐﺛر دو
ﮐﺎدر ﺧﺎﮐﺳﺗری در اطراف ﭼﮭره ھﺎی دﯾﮕر ﻧﻣﺎﯾش داده
ﻣﯽ ﺷود.

۲

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده

ﺗﺻوﯾر ﺑﮕﯾرﯾد.

راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ

● زوم ﺧودﮐﺎر ﺣﺗﯽ ﭘس از ﮔرﻓﺗن ﻋﮑس اداﻣﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد
و ﮐﺎدرھﺎ ھﻣﭼﻧﺎن ﻧﻣﺎﯾش داده ﻣﯽ ﺷوﻧد.

راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ

● ﺑرای ﻟﻐو زوم ﺧودﮐﺎر ،دﮐﻣﮫ
را دوﺑﺎره ﻓﺷﺎر دھﯾد.
] ﺧودﮐﺎر :ﺧﺎﻣوش[ ﻧﻣﺎﯾش داده ﻣﯽ ﺷود.

اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن
ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر

●
●
●

ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری
●
ﺣﺎﻟت P
●

در ﺑرﺧﯽ ﺿرﯾب ھﺎی زوم ،ﯾﺎ اﮔر ﺳر ﺷﺧص ﮐﺞ ﺷود ﯾﺎ ﺑﮫ طور ﻏﯾرﻣﺳﺗﻘﯾم رو ﺑﮫ دورﺑﯾن
ﺑﺎﺷد ﻣﻣﮑن اﺳت ﯾﮏ ﭼﮭره ﺑﺎ اﻧدازه ﺛﺎﺑت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺻﻔﺣﮫ ﻧﻣﺎﯾش داده ﻧﺷود.
در ﺣﯾن ﺿﺑط ﻓﯾﻠم ،ﺗﻐﯾﯾر ﺿرﯾب زوم و ﺻداھﺎی ﻋﻣﻠﯾﺎت دورﺑﯾن ﺿﺑط ﻣﯽ ﺷود.
وﻗﺗﯽ
ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر روﺷن ﺑﺎﺷد ،ﺑرﺧﯽ اطﻼﻋﺎت ﺗﺻوﯾرﺑرداری ﻧﻣﺎﯾش داده ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد
و ﺑرﺧﯽ ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﺗﺻوﯾرﺑرداری ﭘﯾﮑرﺑﻧدی ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد.
زوم ﺧودﮐﺎر ﺑرای ﻧﮕﮫ داﺷﺗن ﭼﻧد ﺳوژه روی ﺻﻔﺣﮫ در طﯽ ﻓﯾﻠﻣﺑرداری اﺟرا ﻧﻣﯽ ﺷود،
ﺣﺗﯽ اﮔر ﭼﮭره ھﺎ ﺗﺷﺧﯾص داده ﺷوﻧد.
زوم ﺧودﮐﺎر در ﺣﯾن ﻋﮑﺳﺑرداری ﻣﺗواﻟﯽ ﮐﺎر ﻧﻣﯽ ﮐﻧد.

ﭘﺧش

●

وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم

●

ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم

●

ﺿﻣﯾﻣﮫ
ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ

۳۲

ﺧودﮐﺎر روﺷن اﺳت ،ﺑرای اﻧﺗﺧﺎب ﮔزﯾﻧﮫ
● وﻗﺗﯽ
دﻟﺧواه دﮐﻣﮫ ھﺎی  /را ﻓﺷﺎر دھﯾد.
● دورﺑﯾن ﺑﮫ طور ﺧودﮐﺎر ﺑزرﮔﻧﻣﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﭼﮭره ھﺎ را
در اﻧدازه ﻣﺷﺧص ﺷده ﻧﮕﮫ دارد.

زوم ﺧودﮐﺎر ﮐﻧﯾد ﯾﺎ از ﺧﺎرج ﺷدن ﺳوژه ھﺎ از ﺻﻔﺣﮫ ﺟﻠوﮔﯾری ﮐﻧﯾد.
وﻗﺗﯽ ﭼﻧد ﭼﮭره ﺗﺷﺧﯾص داده ﺷود ،دورﺑﯾن زوم ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ اﯾن ﺳوژه ھﺎ را
در ﺻﻔﺣﮫ ﻧﮕﮫ دارد.
ﺑزرگ ﻧﮕﮫ داﺷﺗن ﭼﮭره ھﺎ ﺑﮫ اﻧدازه ای ﮐﮫ ﺣﺎﻟت ھﺎی ﭼﮭره ﺑﮫ وﺿوح ﻧﺷﺎن
داده ﺷود.
ﮐوﭼﮏ ﻧﮕﮫ داﺷﺗن ﭼﮭره ھﺎ ﺗﺎ ﺣدی ﮐﮫ ﺑﺎﻻﺗﻧﮫ ﺷﺧص ﻧﺷﺎن داده ﺷود.
ﮐوﭼﮏ ﻧﮕﮫ داﺷﺗن ﭼﮭره ھﺎ ﺗﺎ ﺣدی ﮐﮫ ﮐل ﺑدن ﺷﺧص ﻧﺷﺎن داده ﺷود.
ﻧﮕﮫ داﺷﺗن ﭼﮭره ھﺎ در اﻧدازه ﻣﺷﺧص ﺷده ﺑﺎ ﺣرﮐت دادن اھرم زوم.
وﻗﺗﯽ اﻧدازه ﻣورد ﻧظر ﺑﮫ دﺳت آﻣد اھرم زوم را رھﺎ ﮐﻧﯾد.

ﺧودﮐﺎر
ﭼﮭره
ﺑﺎﻻﺗﻧﮫ
ﮐل ﺑدن

ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M

ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ

ﺗﻧظﯾم اﻧدازه ﺛﺎﺑت ﻧﻣﺎﯾش ﭼﮭره

●

وﻗﺗﯽ ﯾﮏ ﺳوژه ﺗﺷﺧﯾص داده ﺷده ﺑﮫ ﺳﻣت ﻟﺑﮫ ﺻﻔﺣﮫ ﺣرﮐت ﻣﯽ ﮐﻧد ،دورﺑﯾن ﮐوﭼﮏ
ﻧﻣﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺳوژه را در ﺻﻔﺣﮫ ﻧﮕﮫ دارد.
ﺑﻌد از ﻓﺷﺎر دادن دﮐﻣﮫ ﺷﺎﺗر ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل ﺑﮫ ﭘﺎﯾﯾن در ﺣﺎﻟت ﺗﺎﯾﻣر ﺧودﮐﺎر )= ،(۳۳
دﯾﮕر ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺿرﯾب زوم را ﺗﻐﯾﯾر داد.
دورﺑﯾن ﺑرای ﻧﮕﮫ داﺷﺗن ﺳوژه ھﺎ در ﺻﻔﺣﮫ ،زوم ﮐردن را در اوﻟوﯾت ﻗرار ﻣﯽ دھد.
ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ،ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺣرﮐت ﺳوژه و ﺷراﯾط ﺗﺻوﯾرﺑرداری ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﺣﻔظ اﻧدازه ﺛﺎﺑت
ﻧﻣﺎﯾش ﭼﮭره اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر ﻧﺑﺎﺷد.
وﻗﺗﯽ ھﯾﭻ ﭼﮭره ای ﺗﺷﺧﯾص داده ﻧﺷود ،دورﺑﯾن ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳطﺢ ﻣﺷﺧص زوم ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺗﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﭼﮭره ﺗﺷﺧﯾص داده ﺷود ،زوم را ﻣﺗوﻗف ﻣﯽ ﮐﻧد.

دﺳﺗﯽ

●
●
●
●

زوم ﺧودﮐﺎر[ ﺗﻧظﯾم ﺷود.
اﻧدازه ﭼﮭره ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧد در] [ ﻣﻧو )= ] < (۲۳
وﻗﺗﯽ ]ﭼﮭره[] ،ﺑﺎﻻﺗﻧﮫ[ ،ﯾﺎ ]ﮐل ﺑدن[ اﻧﺗﺧﺎب ﺷده اﺳت ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺎ اھرم زوم ﺑزرﮔﻧﻣﺎﯾﯽ ﯾﺎ
ﮐوﭼﮑﻧﻣﺎﯾﯽ ﮐﻧﯾد ،اﻣﺎ ﺿرﯾب زوم اﺻﻠﯽ ﭼﻧد ﺛﺎﻧﯾﮫ ﭘس از رھﺎ ﮐردن اھرم ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺷود.
ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد اﻧدازه ﭼﮭره ﻣﺷﺧص ﺷده را در ﺣﯾن ﺿﺑط ﻓﯾﻠم ﺑﺎ ﻓﺷﺎر دادن دﮐﻣﮫ
ﭘﺎک ﮐﻧﯾد.
اﻧدازه ھﺎی ﭼﮭره را ﻧﻣﯽ ﺗوان در ﺣﯾن ﺿﺑط ﻓﯾﻠم ﺗﻐﯾﯾر داد.

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده

اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﺎﯾﻣر ﺧودﮐﺎر

اﻓزودن ﯾﮏ ﻣﮭر ﺗﺎرﯾﺦ

راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ
راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ
اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن
ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر
ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری

ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺎﺑت

ﻓﯾﻠم ھﺎ

دورﺑﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺻوﯾرﺑرداری را در ﮔوﺷﮫ ﭘﺎﯾﯾن ﺳﻣت راﺳت ﺗﺻﺎوﯾر ﺑﯾﻔزاﯾد.
اﻣﺎ ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﻣﮭرھﺎی ﺗﺎرﯾﺦ را ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾد وﯾراﯾش ﯾﺎ ﺣذف ﮐﻧﯾد ،از اﯾن رو از ﻗﺑل ﺑررﺳﯽ
ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ و ﺳﺎﻋت ﺻﺣﯾﺢ ﺑﺎﺷد )= .(۱۶

۱

ﻓﯾﻠم ھﺎ

ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺎﺑت

ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﺎﯾﻣر ﺧودﮐﺎر ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺧود را در ﻋﮑس ھﺎی ﮔروھﯽ ﯾﺎ ﻋﮑس ھﺎی زﻣﺎن ﺑﻧدی ﺷده
دﯾﮕر ﻗرار دھﯾد .دورﺑﯾن ﺣدود  ۱۰ﺛﺎﻧﯾﮫ ﭘس از ﻓﺷﺎر دادن دﮐﻣﮫ ﺷﺎﺗر ﻋﮑﺳﺑرداری ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﺑﺎ ﺗﻧظﯾم ﺗﺎﯾﻣر روی دو ﺛﺎﻧﯾﮫ ،ﺷﻣﺎ ﻧﯾز ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از ھرﮔوﻧﮫ ﻟرزش دورﺑﯾن ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺷﺎر دادن دﮐﻣﮫ
ﺷﺎﺗر ﺟﻠوﮔﯾری ﮐﻧﯾد.

ﺗﻧظﯾﻣﺎت را ﭘﯾﮑرﺑﻧدی ﮐﻧﯾد.

۱

● ] [ ﻣﻧو )= ] < (۲۳ﻣﮭر ﺗﺎرﯾﺦ [ <
]ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن[ ﯾﺎ ]ﺗﺎرﯾﺦ[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

˺

ﺗﻧظﯾﻣﺎت را ﭘﯾﮑرﺑﻧدی ﮐﻧﯾد.

● در ﺻﻔﺣﮫ ﮐﻧﺗرل ﺳرﯾﻊ )= ] ،(۲۳
اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ،و ﺳﭘس ]
[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

[ را

ﺣﺎﻟت P

˻
ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M
ﭘﺧش
وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم

۲

ﺗﺻوﯾر ﺑﮕﯾرﯾد.

● وﻗﺗﯽ ﺗﺻوﯾر ﻣﯽ ﮔﯾرﯾد ،دورﺑﯾن ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن
ﺗﺻوﯾرﺑرداری را ﺑﮫ ﮔوﺷﮫ ﭘﺎﯾﯾن ﺳﻣت راﺳت ﺗﺻﺎوﯾر
ﻣﯽ اﻓزاﯾد.

● ﺑرای ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺎﺑت :دﮐﻣﮫ ﺷﺎﺗر را ﺗﺎ ﻧﯾﻣﮫ ﻓﺷﺎر دھﯾد ﺗﺎ
روی ﺳوژه ﻓوﮐوس ﺷود ،و ﺳﭘس آن را ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل ﺑﮫ
ﭘﺎﯾﯾن ﻓﺷﺎر دھﯾد.
● وﻗﺗﯽ ﺗﺎﯾﻣر ﺧودﮐﺎر را راه اﻧدازی ﮐردﯾد ،ﭼراغ ﭼﺷﻣﮏ
ﻣﯽ زﻧد و دورﺑﯾن ﺻدای ﺗﺎﯾﻣر ﺧودﮐﺎر را ﭘﺧش ﻣﯽ ﮐﻧد.

ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم
ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ

۲

ﺗﺻوﯾر ﺑﮕﯾرﯾد.

● ﻣﮭرھﺎی ﺗﺎرﯾﺦ را ﻧﻣﯽ ﺗوان وﯾراﯾش ﯾﺎ ﺣذف ﮐرد.

ﺿﻣﯾﻣﮫ
ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ

۳۳

● ﺗﺻﺎوﯾری ﮐﮫ ﺑدون ﻣﮭر ﺗﺎرﯾﺦ ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد را ﻣﺎﻧﻧد ﯾﮑﯽ از ﻣوارد زﯾر ﻣﯽ ﺗوان ﭼﺎپ ﮐرد.
اﻣﺎ اﻓزودن ﻣﮭر ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮫ ﺗﺻﺎوﯾری ﮐﮫ اﯾن اطﻼﻋﺎت را دارﻧد ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣوﺟب ﺷود ﮐﮫ
ﺗﺻﺎوﯾر دو ﺑﺎر ﭼﺎپ ﺷوﻧد.
 ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻋﻣﻠﮑردھﺎی ﭼﺎﭘﮕر ﭼﺎپ ﮐﻧﯾد )= (۱۱۳ -از ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﭼﺎپ  DPOFدورﺑﯾن )=  (۱۱۳ﺑرای ﭼﺎپ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد

● ﺣﺗﯽ وﻗﺗﯽ ﺗﻧظﯾم ﺷده ﺑﺎﺷد ،اﮔر دﮐﻣﮫ ﻓﯾﻠم را ﺑرای ﺷروع ﻓﯾﻠﻣﺑرداری ﻓﺷﺎر دھﯾد ،ﺗﺎﯾﻣر
ﺧودﮐﺎر ﺗﺄﺛﯾری ﻧدارد.

● دو ﺛﺎﻧﯾﮫ ﻗﺑل از ﺗﺎﯾﻣر ﺧودﮐﺎر ﻋﮑس ﺑﮕﯾرد ،ﭼﺷﻣﮏ ﻣﯽ زﻧد و ﺻدای ﺗﺎﯾﻣر ﺧودﮐﺎر ﺑﯾﺷﺗر
ﻣﯽ ﺷود )ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﻓﻠش روﺷن ﺷود در اﯾن ﺣﺎﻟت ﭼراغ روﺷن ﻣﯽ ﻣﺎﻧد(.

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده

ﻋﮑﺳﺑرداری ﻣﺗواﻟﯽ

وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺳﺎزی ﺗﺻوﯾر

راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ
راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ

ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺎﺑت

در ﺣﺎﻟت

 ،دﮐﻣﮫ ﺷﺎﺗر را ﺑرای ﻋﮑﺳﺑرداری ﻣﺗواﻟﯽ ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل ﺑﮫ طرف ﭘﺎﯾﯾن ﻧﮕﮫ دارﯾد.

۱

اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن

˺

ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری

۲

وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم
ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم

●
●
●
●

در ﺣﯾن ﻋﮑﺳﺑرداری ﻣﺗواﻟﯽ ،ﻓوﮐوس ،ﻧوردھﯽ ،و رﻧﮓ ھﺎ در وﺿﻌﯾت/ﺳطﺢ ﺗﻌﯾﯾن ﺷده
در ھﻧﮕﺎم ﻓﺷﺎر دادن دﮐﻣﮫ ﺷﺎﺗر ﺗﺎ ﻧﯾﻣﮫ ،ﻗﻔل ﻣﯽ ﺷوﻧد.
ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺷراﯾط ﻋﮑﺳﺑرداری ،ﺗﻧظﯾﻣﺎت دورﺑﯾن و وﺿﻌﯾت زوم ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﻋﮑﺳﺑرداری ﺑﮫ
طور ﻟﺣظﮫ ای ﻣﺗوﻗف ﺷود ﯾﺎ ﻋﮑﺳﺑرداری ﻣﺗواﻟﯽ ﮐﻧد ﺷود.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻋﮑس ھﺎی ﺑﯾﺷﺗری ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﻋﮑﺳﺑرداری ﮐﻧد ﺷود.
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻓﻠش روﺷن ﺷود ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﻋﮑﺳﺑرداری ﮐﻧد ﺷود.

ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ
ﺿﻣﯾﻣﮫ

● در ﺣﺎﻟت

ﻧﺳﺑت اﺑﻌﺎدی ﺗﺻوﯾر )ﻧﺳﺑت ﻋرض ﺑﮫ ارﺗﻔﺎع( را ﺑﮫ ﺷرح زﯾر ﺗﻐﯾﯾر دھﯾد.
● در ﺻﻔﺣﮫ ﮐﻧﺗرل ﺳرﯾﻊ )= ] ،(۲۳
و ﺳﭘس ﮔزﯾﻧﮫ دﻟﺧواه را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد،

ﭘﯾﮑرﺑﻧدی ﻧﻣﯽ ﺷود.

˻

ھﻣﺎن ﻧﺳﺑت اﺑﻌﺎدی ﻓﯾﻠم  ۳۵ﻣﯾﻠﯽ ﻣﺗری ،ﮐﮫ ﺑرای ﭼﺎپ ﺗﺻﺎوﯾر  ۱۳۰ × ۱۸۰ﻣﯾﻠﯽ ﻣﺗری ﯾﺎ
ﺗﺻﺎوﯾر ﺑﺎ اﻧدازه ﮐﺎرت ﭘﺳﺗﺎل ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ رود.
ﻧﺳﺑت اﺑﻌﺎدی اﺻﻠﯽ ﺻﻔﺣﮫ دورﺑﯾن .ﺑرای ﻧﻣﺎﯾش در ﺗﻠوﯾزﯾون ھﺎی ﺑﺎ وﺿوح اﺳﺗﺎﻧدارد ﯾﺎ
دﺳﺗﮕﺎه ھﺎی ﻧﻣﺎﯾش ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ رود .ﺑرای ﭼﺎپ ﺗﺻﺎوﯾر  ۹۰ × ۱۳۰ﻣﯾﻠﯽ ﻣﺗری ﯾﺎ
اﻧدازه ھﺎی ﺳری  Aﻧﯾز ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ رود.
ﺑرای ﻧﻣﺎﯾش در ﺗﻠوﯾزﯾون ھﺎی  HDﺻﻔﺣﮫ ﮔﺳﺗرده ﯾﺎ دﺳﺗﮕﺎه ھﺎی ﻧﻣﺎﯾش ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺑﮫ ﮐﺎر
ﻣﯽ رود.
ﻧﺳﺑت اﺑﻌﺎدی ﺑﮫ ﺷﮑل ﻣرﺑﻊ.

ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ
● در ﺣﺎﻟت

۳۴

ﻓﯾﻠم ھﺎ

ﺗﺻوﯾر ﺑﮕﯾرﯾد.

● دﮐﻣﮫ ﺷﺎﺗر را ﺑرای ﻋﮑﺳﺑرداری ﻣﺗواﻟﯽ ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل ﺑﮫ
طرف ﭘﺎﯾﯾن ﻧﮕﮫ دارﯾد.

ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M

ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺎﺑت

˺

˻

ﺣﺎﻟت P

ﺗﻐﯾﯾر دادن ﻧﺳﺑت اﺑﻌﺎدی

ﺗﻧظﯾﻣﺎت را ﭘﯾﮑرﺑﻧدی ﮐﻧﯾد.

[ را
● در ﺻﻔﺣﮫ ﮐﻧﺗرل ﺳرﯾﻊ )= ] ،(۲۳
اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ،و ﺳﭘس ]
[ ﯾﺎ ] [ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر

ﭘﺧش

ﻓﯾﻠم ھﺎ

ﻣوﺟود ﻧﯾﺳت.

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده

ﺗﻐﯾﯾر ﮐﯾﻔﯾت ﺗﺻوﯾر

وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﻣﻔﯾد ﺗﺻوﯾرﺑرداری

راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ
راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ

ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺎﺑت

ﯾﮑﯽ از  ۵ﺗرﮐﯾب اﻧدازه )ﺗﻌداد ﭘﯾﮑﺳل ھﺎ( و ﻓﺷرده ﺳﺎزی )ﮐﯾﻔﯾت ﺗﺻوﯾر( را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.
[ را
● در ﺻﻔﺣﮫ ﮐﻧﺗرل ﺳرﯾﻊ )= ] ،(۲۳
اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ،و ﺳﭘس ﮔزﯾﻧﮫ دﻟﺧواه را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن

˺

ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر

ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M
ﭘﺧش
وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم

ﺧط ﻣﺷﯽ ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻧﺗﺧﺎب ﺗﻧظﯾم ﭘﯾﮑﺳل ﺿﺑط ﺑر اﺳﺎس اﻧدازه ﮐﺎﻏذ
)ﺑرای ﺗﺻﺎوﯾر (4:3
،

 ۴۲۰ × ۵۹۴) A2ﻣﯾﻠﯽ ﻣﺗر(

،

 ۲۹۷ × ۴۲۰ – ۱۴۸ × ۲۱۰) A3 – A5ﻣﯾﻠﯽ ﻣﺗر(
ﺑرای ﭘﺳت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ و اھداف ﻣﺷﺎﺑﮫ

ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم
ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ
ﺿﻣﯾﻣﮫ
ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ

۳۵

ﻧﻣﺎﯾش ﺟدوﻟﯽ
ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺎﺑت

ﻓﯾﻠم ھﺎ

ﻣﯽ ﺗوان ﺑرای راھﻧﻣﺎی اﻓﻘﯽ و ﻋﻣودی در ھﻧﮕﺎم ﺗﺻوﯾرﺑرداری ،ﺧطوط ﺟدول را ﻧﻣﺎﯾش داد.

˻

ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری
ﺣﺎﻟت P

ﻓﯾﻠم ھﺎ

ﻣوﺟود ﻧﯾﺳت.
● در ﺣﺎﻟت
● ] [ و ] [ ﺳطوح ﻣﺧﺗﻠف ﮐﯾﻔﯾت ﺗﺻوﯾر را ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻣﯾزان ﻓﺷرده ﺳﺎزی ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھﻧد.
در ھﻣﺎن اﻧدازه )ﺗﻌداد ﭘﯾﮑﺳل( [ ] ،ﮐﯾﻔﯾت ﺗﺻوﯾر ﺑﺎﻻﺗری اراﺋﮫ ﻣﯽ دھد .ﮔرﭼﮫ ﺗﺻﺎوﯾر
] [ دارای ﮐﯾﻔﯾت ﺗﺻوﯾر ﻧﺳﺑﺗﺎ ً ﮐﻣﺗری ھﺳﺗﻧد ،ﺑﯾﺷﺗر روی ﮐﺎرت ﺣﺎﻓظﮫ ﺟﺎ ﻣﯽ ﺷوﻧد.

● ] [ ﻣﻧو )= ] < (۲۳ﻧﻣﺎﯾش ﺟدوﻟﯽ[ ،و ﺳﭘس ﮔزﯾﻧﮫ
دﻟﺧواه را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده

ﻏﯾرﻓﻌﺎل ﮐردن ﺗراز ﮐردن ﺧودﮐﺎر

راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ
راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ
اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن

ﺗﻐﯾﯾر ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﺣﺎﻟت IS
ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺎﺑت

ﻓﯾﻠم ھﺎ

ﺗراز ﮐردن ﺧودﮐﺎر ﻓﯾﻠم ھﺎ را ﺗراز ﻧﮕﮫ ﻣﯽ دارد .ﺑرای ﻟﻐو اﯾن وﯾژﮔﯽ] ،ﻏﯾرﻓﻌﺎل[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.
● ] [ ﻣﻧو )= ] < (۲۳
]ﻏﯾرﻓﻌﺎل[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

ﺗرازﺑﻧدی ﺧودﮐﺎر[ <

ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺎﺑت

ﻓﯾﻠم ھﺎ

ﻏﯾرﻓﻌﺎﻟﺳﺎزی ﻟرزﺷﮕﯾر ﺗﺻوﯾر
وﻗﺗﯽ دورﺑﯾن ﺑﯽ ﺣرﮐت ﻧﮕﮫ داﺷﺗﮫ ﺷود )ﻣﺎﻧﻧد ھﻧﮕﺎم ﺗﺻوﯾرﺑرداری ﺑﺎ ﺳﮫ ﭘﺎﯾﮫ( ،ﺑﺎﯾد ﻟرزﺷﮕﯾر ﺗﺻوﯾر
را روی ]ﺧﺎﻣوش[ ﺑﮕذارﯾد ﺗﺎ ﻏﯾرﻓﻌﺎل ﺷود.
● ] [ ﻣﻧو )= ] < (۲۳ﺗﻧظﯾﻣﺎت ] < [ISﺣﺎﻟت < [IS
]ﺧﺎﻣوش[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر
ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری
ﺣﺎﻟت P
● ﺑﺎ ﺷروع ﺿﺑط ،ﻧﺎﺣﯾﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﺑﺎرﯾﮏ ﻣﯽ ﺷود ،و ﺳوژه ھﺎ ﺑزرگ ﻣﯽ ﺷوﻧد )= .(۳۷
ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M
ﭘﺧش

ﺧﺎﻣوش
روﺷن

وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم
ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم
ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ
ﺿﻣﯾﻣﮫ
ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ

۳۶

ﻟرزﺷﮕﯾر ﺗﺻوﯾر را ﻏﯾر ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﻟرزﺷﮕﯾر ﺑﮭﯾﻧﮫ ﺗﺻوﯾر ﺑرای ﺷراﯾط ﺗﺻوﯾرﺑرداری ﺑﮫ طور ﺧودﮐﺎر ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔرﻓﺗﮫ
ﻣﯽ ﺷود ) ISھوﺷﻣﻧد( )= .(۳۰

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده
راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ

ﻓﯾﻠﻣﺑرداری از ﺳوژه ھﺎ ﺑﺎ ھﻣﺎن اﻧدازه ﻧﺷﺎن داده ﺷده ﻗﺑل از
ﺗﺻوﯾرﺑرداری
ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺎﺑت

راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ
اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن
ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر
ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری

ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﮐردن ﻋﻣﻠﯾﺎت دورﺑﯾن
ﻓﯾﻠم ھﺎ

ﻣﻌﻣوﻻً ،وﻗﺗﯽ ﺿﺑط ﻓﯾﻠم ﺷروع ﻣﯽ ﺷود ،ﻧﺎﺣﯾﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﺗﺻوﯾر ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺳوژه ھﺎ ﺑزرﮔﻧﻣﺎﯾﯽ
ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺗﺎ اﻣﮑﺎن ﺻﺎف ﮐردن ﺗﺻوﯾر و ﺗﺻﺣﯾﺢ ﻟرزش ﭼﺷﻣﮕﯾر دورﺑﯾن ﻓراھم ﺷود.
ﺑرای ﺿﺑط ﻓﯾﻠم ﺑﺎ ﺳوژه ھﺎﯾﯽ در اﻧدازه ﻗﺑل از ﺗﺻوﯾرﺑرداری ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﻟرزﺷﮕﯾر ﺗﺻوﯾر را
ﮐﺎھش دھﯾد و ﺗرازﺑﻧدی ﺧودﮐﺎر را ﻟﻐو ﮐﻧﯾد.
● ] [ ﻣﻧو )= ] < (۲۳
]ﻏﯾرﻓﻌﺎل[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

ﺗرازﺑﻧدی ﺧودﮐﺎر[ <

● ]ﺗﻧظﯾﻣﺎت  IS] < [ISﭘوﯾﺎ[ < ]ﮐم[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.
ﺣﺎﻟت P
ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M
ﭘﺧش
وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم
ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم
ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ
ﺿﻣﯾﻣﮫ
ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ

۳۷

● ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ]ﺣﺎﻟت  [ISرا روی ]ﺧﺎﻣوش[ ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺳوژه ھﺎ ﺑﺎ ھﻣﺎن اﻧدازه ﻧﺷﺎن
داده ﺷده ﻗﺑل از ﺗﺻوﯾرﺑرداری ،ﺿﺑط ﺷوﻧد.
● ] ISﭘوﯾﺎ[ ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ]ﺣﺎﻟت  [ISروی ]ﺧﺎﻣوش[ ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷده ﻣوﺟود ﻧﯾﺳت )= .(۳۶

ﻋﻣﻠﮑردھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری را در ﻣﻧو ]

[ )=  (۲۳ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﮐﻧﯾد.

ﺟﻠوﮔﯾری از روﺷن ﺷدن ﻧور دﺳﺗﯾﺎر AF
ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺎﺑت

ﻓﯾﻠم ھﺎ

وﻗﺗﯽ دﮐﻣﮫ ﺷﺎﺗر را در ﺷراﯾط ﮐم ﻧور ﺗﺎ ﻧﯾﻣﮫ ﻓﺷﺎر ﻣﯽ دھﯾد ،ﭼراغ روﺷن ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑرای
ﻓوﮐوس ﮐﻣﮏ ﮐﻧد .اﯾن ﻻﻣپ را ﻣﯽ ﺗوان ﻏﯾر ﻓﻌﺎل ﮐرد.
● ]ﻓﻠش ﻧور ﮐﻣﮑﯽ  [AFرا روی ]ﻏﯾرﻓﻌﺎل[ ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد.

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده

ﺟﻠوﮔﯾری از روﺷن ﺷدن ﭼراغ ﮐﺎھش ﻗرﻣزی ﭼﺷم

راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ
راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ

ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺎﺑت

ﻓﯾﻠم ھﺎ

ﺑرای ﮐﺎھش ﻗرﻣزی ﭼﺷم ھﻧﮕﺎم اﺳﺗﻔﺎده از ﻓﻠش در ﻋﮑﺳﺑرداری ﺑﺎ ﻧور ﮐم ،ﭼراغ ﮐﺎھش ﻗرﻣزی ﭼﺷم
روﺷن ﻣﯽ ﺷود .اﯾن ﻻﻣپ را ﻣﯽ ﺗوان ﻏﯾر ﻓﻌﺎل ﮐرد.
● در ]ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﻓﻠش[] ،ﭼراغ ﻗرﻣزی ﭼﺷم[ را روی
]ﺧﺎﻣوش[ ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد.

اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن
ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر
ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری
ﺣﺎﻟت P
ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M

ﺗﻐﯾﯾر دادن ﻣدت ﻧﻣﺎﯾش ﺗﺻوﯾر ﺑﻌد از ﮔرﻓﺗن ﻋﮑس ھﺎ
ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺎﺑت

ﭘﺧش

ﻓﯾﻠم ھﺎ

● در ]ﻣرور ﺗﺻوﯾر[ ،ﮔزﯾﻧﮫ دﻟﺧواه را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم
ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم
ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ
ﺿﻣﯾﻣﮫ
ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ

۳۸

ﺧﺎﻣوش
 2ﺛﺎﻧﯾﮫ،
 4ﺛﺎﻧﯾﮫ،
 8ﺛﺎﻧﯾﮫ
ﻧﮕﮭداﺷﺗن

ﺑﻌد از ﮔرﻓﺗن ﻋﮑس ھﺎ ھﯾﭻ ﺗﺻوﯾری ﻧﻣﺎﯾش داده ﻧﻣﯽ ﺷود.
ﺗﺻﺎوﯾر ﻣرﺑوط ﺑﮫ زﻣﺎن ﺗﻌﯾﯾن ﺷده را ﻧﻣﺎﯾش ﻣﯽ دھد .ﺣﺗﯽ وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﺻوﯾر
ﻧﻣﺎﯾش داده ﻣﯽ ﺷود ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﻓﺷﺎر دادن دوﺑﺎره دﮐﻣﮫ ﺷﺎﺗر ﺗﺎ ﻧﯾﻣﮫ ،ﻋﮑس
دﯾﮕری ﺑﮕﯾرﯾد.
ﺗﺻﺎوﯾر را ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ دﮐﻣﮫ ﺷﺎﺗر را ﺗﺎ ﻧﯾﻣﮫ ﻓﺷﺎر دھﯾد ،ﻧﻣﺎﯾش ﻣﯽ دھد.

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده

ﺑﮭﺑود رﻧﮓ ھﺎ در ﺗﺻﺎوﯾر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده از ﻏذا )ﻏذا(

راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ

ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺎﺑت

ﺗﻧظﯾم رﻧﮓ ﻣﺎﯾﮫ ھﺎ ﺑرای ﺗﺎزه و ﭘرطراوت ﻧﺷﺎن دادن ﻏذا.

راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ
اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن
ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر
ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری
ﺣﺎﻟت P

ﻓﯾﻠم ھﺎ

ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری
در ﺻﺣﻧﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑﮫ طور ﻣؤﺛرﺗر ﺗﺻوﯾرﺑرداری ﮐﻧﯾد ،و ﺗﺻﺎوﯾری ﺑﮕﯾرﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺟﻠوه ھﺎی ﺑﯽ
ﻧظﯾر ﺗﺻوﯾر ﺑﮭﺑود ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد ﯾﺎ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻋﻣﻠﮑردھﺎی وﯾژه ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﻧد

۱

۲

وارد ﺣﺎﻟت

ﺷوﯾد.

رﻧﮓ ﻣﺎﯾﮫ را ﻋوض ﮐﻧﯾد.

● در ﺻﻔﺣﮫ ﮐﻧﺗرل ﺳرﯾﻊ )= ] ،(۲۳رﻧﮓ ﻣﺎﯾﮫ[ را
اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد و ﺗﻧظﯾﻣﺎت را ﭘﯾﮑرﺑﻧدی ﮐﻧﯾد.

ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M
ﭘﺧش
وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم
ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم
ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ
ﺿﻣﯾﻣﮫ
ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ

۳۹

۳

ﺗﺻوﯾر ﺑﮕﯾرﯾد.

● اﯾن رﻧﮓ ﻣﺎﯾﮫ ھﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ روی اﻓراد اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﺷوﻧد ﻣﻧﺎﺳب ﺑﮫ ﻧظر ﻧرﺳﻧد.
● در ﻋﮑس ھﺎی ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده ﺑﺎ ﻓﻠش ،رﻧﮓ ﻣﺎﯾﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﺻورت ﺧودﮐﺎر روی ﺗﻧظﯾم ﭘﯾش ﻓرض
ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد.

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده
راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ

از ﺧودﺗﺎن ﺑﺎ ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﺑﮭﯾﻧﮫ ﻋﮑﺳﺑرداری ﮐﻧﯾد
)ﺗﺻوﯾر ﭼﮭره از ﺧود(

راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ
اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن
ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر

۴

ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺎﺑت

ﺑرای ﺗﺻﺎوﯾر ﭼﮭره ،ﭘردازش ﺗﺻوﯾر ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺷده ﻣواردی از ﺟﻣﻠﮫ ﺻﺎف ﺗر ﮐردن ﭘوﺳت ،ﺗﻧظﯾم
ﮐردن روﺷﻧﺎﯾﯽ و ﭘس زﻣﯾﻧﮫ ﺑرای ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﺗر ﮐردن ﺧود را در ﺑر ﻣﯽ ﮔﯾرد.

۱

وارد ﺣﺎﻟت

ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری
ﺣﺎﻟت P
ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M
ﭘﺧش
وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم
ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم
ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ
ﺿﻣﯾﻣﮫ
ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ

۴۰

● ھﻧﮕﺎم ﺗﺻوﯾرﺑرداری ،دورﺑﯾن را ﻣﺣﮑم ﻧﮕﮫ دارﯾد.
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺗﺎری ﭘس زﻣﯾﻧﮫ روی ]ﺧودﮐﺎر[ ﺗﻧظﯾم ﺷده
ﺑﺎﺷد و دﮐﻣﮫ ﺷﺎﺗر را ﺑطور ﮐﺎﻣل ﺑﮫ ﭘﺎﯾﯾن ﻓﺷﺎر ﻣﯽ دھﯾد،
دورﺑﯾن دو ﺑﺎر ﻋﮑﺳﺑرداری ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻋﮑس ھﺎ را ﭘردازش
ﻣﯽ ﮐﻧد.

ﻓﯾﻠم ھﺎ

ﺷوﯾد.

۲

ﺟﻠوه ﭘوﺳت ﺻﺎف

ﯾﮑﯽ از ﺳﮫ ﺳطﺢ ﺻﺎف ﺗر ﮐردن ﭘوﺳت را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد .ﺻﺎف ﺗر
ﮐردن ﭘوﺳت ﺑرای ﭼﮭره ﺳوژه اﺻﻠﯽ ﺑﮭﯾﻧﮫ ﺳﺎزی ﺷده اﺳت.

روﺷﻧﺎﯾﯽ

از ﻣﯾﺎن ﭘﻧﺞ ﺳطﺢ روﺷﻧﺎﯾﯽ ﯾﮑﯽ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

ﺗﺎری ﭘس زﻣﯾﻧﮫ

ﭘس زﻣﯾﻧﮫ را ﺗﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد.

ﺗﻧظﯾﻣﺎت را ﭘﯾﮑرﺑﻧدی ﮐﻧﯾد.

● ﺑرای دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﺻﻔﺣﮫ ﺗﻧظﯾﻣﺎت ،دﮐﻣﮫ را ﻓﺷﺎر دھﯾد
و ﺳﭘس روﺷﻧﺎﯾﯽ و ﺻﺎف ﺗر ﮐردن ﭘوﺳت را ﭘﯾﮑرﺑﻧدی ﮐﻧﯾد.
ﺑرای ﺑﺳﺗن ﺻﻔﺣﮫ ﺗﻧظﯾﻣﺎت،
● ﭘس از ﻓﺷﺎر دادن دﮐﻣﮫ
ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑرای ﻏﯾرﻓﻌﺎل ﮐردن ﺗﻧظﯾم ﺗﺎری ﭘس زﻣﯾﻧﮫ
دﮐﻣﮫ را ﻓﺷﺎر دھﯾد.

۳

ﺗﺻوﯾر ﺑﮕﯾرﯾد.

ﺻﻔﺣﮫ ﻧﻣﺎﯾش را ﺑﺎز ﮐﻧﯾد.

● ھﻣﺎن طور ﮐﮫ ﻧﺷﺎن داده ﺷده اﺳت ﺻﻔﺣﮫ ﻧﻣﺎﯾش را ﺑﺎز ﮐﻧﯾد.

● ﻧواﺣﯽ دﯾﮕر ﺑﮫ ﺟز ﭘوﺳت اﻓراد ﻧﯾز ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﻐﯾﯾر ﯾﺎﺑد ،اﯾن ﻣوﺿوع ﺑﮫ ﺷراﯾط
ﺗﺻوﯾرﺑرداری ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد.
● اﺑﺗدا ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد ﭼﻧد ﻋﮑس آزﻣﺎﯾﺷﯽ ﺑﮕﯾرﯾد ﺗﺎ ﻣطﻣﺋن ﺷوﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻣورد ﻧظر دﺳت
ﺧواھﯾد ﯾﺎﻓت.

● در ﺣﻠت ﻓﻠش ] [ ،ﺗﺎری ﭘس زﻣﯾﻧﮫ در ﺣﺎﻟت ]ﺧﺎﻣوش[ ﺗﻧظﯾم ﺷده اﺳت و ﻧﻣﯽ ﺗوان آن را
ﺗﻐﯾﯾر داد.

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده

ﺻﺣﻧﮫ ھﺎی ﺧﺎص

ﺳوژه ھﺎی ﻣﺗﺣرک )ورزش(

راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ
راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ

ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺎﺑت

ﻓﯾﻠم ھﺎ

در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ دورﺑﯾن روی ﺳوژه ھﺎی ﻣﺗﺣرک ﻓوﮐوس ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺑﮫ طور ﻣﺗواﻟﯽ ﻋﮑﺳﺑرداری ﮐﻧﯾد.

۱

اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن

وارد ﺣﺎﻟت

ﯾﮏ ﺣﺎﻟت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺻﺣﻧﮫ ﺗﺻوﯾرﺑرداری ﻣطﺎﺑﻘت دارد را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ،و دورﺑﯾن ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ
ﺗﺻﺎوﯾر ﺑﮭﯾﻧﮫ را ﺑﮫ طور ﺧودﮐﺎر ﭘﯾﮑرﺑﻧدی ﻣﯽ ﮐﻧد.

۱

ﺷوﯾد.

وارد ﺣﺎﻟت

ﺷوﯾد.

ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر
ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری

۲

ﺣﺎﻟت P

ﻓوﮐوس ﮐﻧﯾد.

˺

● در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ دﮐﻣﮫ ﺷﺎﺗر را ﺗﺎ ﻧﯾﻣﮫ ﻓﺷﺎر ﻣﯽ دھﯾد ،دورﺑﯾن
ﺑﮫ ﺗﻧظﯾم ﻓوﮐوس و روﺷﻧﺎﯾﯽ ﺗﺻوﯾر در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﮐﺎدر آﺑﯽ
ﻧﻣﺎﯾش داده ﻣﯽ ﺷود ،اداﻣﮫ ﻣﯽ دھد.

ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M

۲

ﯾﮏ ﺣﺎﻟت ﺗﺻوﯾرﺑرداری اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

● در ﺻﻔﺣﮫ ﮐﻧﺗرل ﺳرﯾﻊ )=  [ ] ،(۲۳را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد،
و ﺳﭘس ﺣﺎﻟت ﻋﮑﺳﺑرداری را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

˻
ﭘﺧش
وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم

۳

ﺗﺻوﯾر ﺑﮕﯾرﯾد.

● دﮐﻣﮫ ﺷﺎﺗر را ﺑرای ﻋﮑﺳﺑرداری ﻣﺗواﻟﯽ ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل ﺑﮫ
طرف ﭘﺎﯾﯾن ﻧﮕﮫ دارﯾد.

ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم
ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ

۳

ﺗﺻوﯾر ﺑﮕﯾرﯾد.

ﻋﮑﺳﺑرداری از ﭼﮭره ھﺎ )ﺗﺻوﯾر ﭼﮭره(
ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺎﺑت

ﻓﯾﻠم ھﺎ

● از اﻓراد ﺑﺎ ﺟﻠوه ﺻﺎﻓﯽ ﺗﺻوﯾر ﺑﮕﯾرﯾد.
●

ﺿﻣﯾﻣﮫ
●
ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ
●
●

در ﺣﺎﻟت  ،ﻋﮑس ھﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت داﻧﮫ داﻧﮫ ﺑﮫ ﻧظر رﺳﻧد ،زﯾرا ﺳرﻋت (۵۳ =) ISO
ﺑرای ﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﺷراﯾط ﻋﮑﺳﺑرداری اﻓزاﯾش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد.
ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﻌد از ﻋﮑﺳﺑرداری ﻣﺗواﻟﯽ ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺗواﻧﯾد دوﺑﺎره ﻋﮑس ﺑﮕﯾرﯾد ،ﯾﮏ
ﺗﺄﺧﯾر وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ اﻧواع ﮐﺎرت ﺣﺎﻓظﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻋﮑس
ﺑﻌدی ﺷﻣﺎ را ﺣﺗﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﺗﺄﺧﯾر ﺑﯾﻧدازﻧد.
ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺷراﯾط ﻋﮑﺳﺑرداری ،ﺗﻧظﯾﻣﺎت دورﺑﯾن و وﺿﻌﯾت زوم ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﻋﮑﺳﺑرداری
ﮐﻧد ﺷود.
ﻋﮑﺳﺑرداری ﻣﺗواﻟﯽ در
ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر ﻣوﺟود ﻧﯾﺳت )= .(۳۱

ﺗﺻوﯾرﺑرداری از ﺻﺣﻧﮫ ھﺎی ﺷب ﺑدون اﺳﺗﻔﺎده از ﺳﮫ
ﭘﺎﯾﮫ )ﺻﺣﻧﮫ ﺷب دﺳﺗﯽ(
ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺎﺑت

ﻓﯾﻠم ھﺎ

● ﺗﺻﺎوﯾری زﯾﺑﺎ از ﺻﺣﻧﮫ ھﺎی ﺷب ﯾﺎ ﺗﺻﺎوﯾر ﭼﮭره
ﺑﺎ ﻣﻧظره ﺷب در ﭘس زﻣﯾﻧﮫ ،ﺑدون ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻧﮕﮫ داﺷﺗن
دورﺑﯾن ﺑﮫ طور ﺧﯾﻠﯽ ﺛﺎﺑت )ﻣﺎﻧﻧد اﺳﺗﻔﺎده از ﺳﮫ ﭘﺎﯾﮫ(.
● ﯾﮏ ﺗﺻوﯾر ﺑﺎ ﺗرﮐﯾب ﺗﺻﺎوﯾر ﻣﺗواﻟﯽ اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ
ﻟرزش دورﺑﯾن و ﻧوﯾز ﺗﺻوﯾر را ﮐﺎھش ﻣﯽ دھد.

۴۱

ﺗﺻوﯾرﺑرداری از آﺗش ﺑﺎزی )آﺗش ﺑﺎزی(

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده

ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺎﺑت

راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ

ﻓﯾﻠم ھﺎ

● ﺗﺻﺎوﯾر واﺿﺢ از آﺗش ﺑﺎزی.

ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑردن ﺟﻠوه ھﺎی وﯾژه
ھﻧﮕﺎم ﺗﺻوﯾرﺑرداری ،ﺟﻠوه ھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﺑﮫ ﺗﺻﺎوﯾر اﺿﺎﻓﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾد.

راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ

۱

وارد ﺣﺎﻟت

ﺷوﯾد.

اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن
ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر
ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری
ﺣﺎﻟت P

●
●
●
●

ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M
ﭘﺧش

در ﺣﺎﻟت ] [ ،ﻋﮑس ھﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت داﻧﮫ داﻧﮫ ﺑﮫ ﻧظر رﺳﻧد ،زﯾرا ﺳرﻋت (۵۳ =) ISO
ﺑرای ﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﺷراﯾط ﻋﮑﺳﺑرداری اﻓزاﯾش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد.
از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ دورﺑﯾن در ﺣﺎﻟت ] [ ﺑﮫ طور ﻣﺗواﻟﯽ ﺗﺻوﯾر ﻣﯽ ﮔﯾرد ،آن را در ھﻧﮕﺎم
ﺗﺻوﯾرﺑرداری ﺛﺎﺑت ﻧﮕﮫ دارﯾد.
در ﺣﺎﻟت ] [ ،ﻟرزش ﺑﯾش از ﺣد دورﺑﯾن ﯾﺎ ﺑرﺧﯽ ﺷراﯾط ﺗﺻوﯾرﺑرداری ﻣﻣﮑن اﺳت
ﻣﺎﻧﻊ ﺷوﻧد ﮐﮫ ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻣورد ﻧظر را ﺑﮫ دﺳت آورﯾد.
در ﺣﺎﻟت ] [ ،دورﺑﯾن را روی ﯾﮏ ﺳﮫ ﭘﺎﯾﮫ ﺳوار ﮐﻧﯾد ﯾﺎ اﻗداﻣﺎت دﯾﮕری را ﺑرای ﺛﺎﺑت
ﻧﮕﮫ داﺷﺗن آن و ﺟﻠوﮔﯾری از ﻟرزش دورﺑﯾن اﻧﺟﺎم دھﯾد .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،ﺑﺎﯾد در ھﻧﮕﺎم
اﺳﺗﻔﺎده از ﯾﮏ ﺳﮫ ﭘﺎﯾﮫ ﯾﺎ وﺳﺎﯾل دﯾﮕر ﺑرای ﻣﺣﮑم ﻧﮕﮫ داﺷﺗن دورﺑﯾن] ،ﺣﺎﻟت  [ISرا روی
]ﺧﺎﻣوش[ ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد )= .(۳۶

وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم
ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم
ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ
ﺿﻣﯾﻣﮫ
ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ

۴۲

ﺑﮫ ﺟﺎی

● ھﻧﮕﺎم اﺳﺗﻔﺎده از ﺳﮫ ﭘﺎﯾﮫ ﺑرای ﺻﺣﻧﮫ ھﺎی ﻋﺻر ،ﻋﮑﺳﺑرداری در ﺣﺎﻟت
ﺣﺎﻟت ] [ ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺑﮭﺗری اراﺋﮫ ﻣﯽ دھد )= .(۲۶
● در ﺣﺎﻟت ] [ ھر ﭼﻧد وﻗﺗﯽ دﮐﻣﮫ ﺷﺎﺗر را ﺗﺎ ﻧﯾﻣﮫ ﻓﺷﺎر ﻣﯽ دھﯾد ھﯾﭻ ﮐﺎدری ﻧﺷﺎن داده
ﻧﻣﯽ ﺷود ،وﻟﯽ ﻓوﮐوس ﺑﮭﯾﻧﮫ ﮐﻣﺎﮐﺎن ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﺷود.

˺

۲

ﯾﮏ ﺣﺎﻟت ﺗﺻوﯾرﺑرداری اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

● در ﺻﻔﺣﮫ ﮐﻧﺗرل ﺳرﯾﻊ )=  [ ] ،(۲۳را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد،
و ﺳﭘس ﺣﺎﻟت ﻋﮑﺳﺑرداری را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

˻

● اﺑﺗدا ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد ﭼﻧد ﻋﮑس آزﻣﺎﯾﺷﯽ ﺑﮕﯾرﯾد ﺗﺎ ﻣطﻣﺋن ﺷوﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻣورد ﻧظر دﺳت
ﺧواھﯾد ﯾﺎﻓت.

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده

ﻋﮑﺳﺑرداری ﺑﺎ ﺟﻠوه ﺻﺎف ﺗر ﮐردن ﭘوﺳت )ﭘوﺳت ﺻﺎف(

راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ
راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ
اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن
ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر
ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری
ﺣﺎﻟت P
ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M

ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺎﺑت

ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم
ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ
ﺿﻣﯾﻣﮫ
ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ

۴۳

ﻓﯾﻠم ھﺎ

ﺑرای ﺻﺎف ﺗر ﻧﺷﺎن دادن ﭘوﺳت ،ﻋﮑس ھﺎ را ﭘردازش ﮐﻧﯾد.

۱
 ۲ﯾﮏ ﺳطﺢ ﺟﻠوه اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.
] [ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

● ]ﺟﻠوه ﭘوﺳت ﺻﺎف[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد و ﺗﻧظﯾﻣﺎت را
ﭘﯾﮑرﺑﻧدی ﮐﻧﯾد.
● ﯾﮏ ﭘﯾش ﻧﻣﺎﯾش از ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺑﮫ ﻧظر رﺳﯾدن ﻋﮑس ﺷﻣﺎ ﺑﺎ
ﺟﻠوه ﺑﮫ ﮐﺎر رﻓﺗﮫ ﻧﺷﺎن داده ﻣﯽ ﺷود.

۳

ﺗﺻوﯾر ﺑﮕﯾرﯾد.

ﭘﺧش
وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم

ﺗﺻوﯾرﺑرداری ﺗﮏ رﻧﮓ )ﺳﯾﺎه/ﺳﻔﯾد داﻧﮫ داﻧﮫ(

● ﻧواﺣﯽ دﯾﮕر ﺑﮫ ﺟز ﭘوﺳت اﻓراد ﻧﯾز ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﻐﯾﯾر ﯾﺎﺑد ،اﯾن ﻣوﺿوع ﺑﮫ ﺷراﯾط
ﺗﺻوﯾرﺑرداری ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد.

ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺎﺑت

ﻓﯾﻠم ھﺎ

ﻋﮑس ھﺎی ﺗﮏ رﻧﮓ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺗﯽ زﺑر و ﻧﺎھﻣوار ﺑﮕﯾرﯾد.

۱
 ۲ﯾﮏ ﺳطﺢ ﺟﻠوه اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.
] [ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

● ]ﺳطﺢ ﺟﻠوه ﻓﯾﻠﺗر[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد و ﺗﻧظﯾﻣﺎت را ﭘﯾﮑرﺑﻧدی ﮐﻧﯾد.
● ﯾﮏ ﭘﯾش ﻧﻣﺎﯾش از ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺑﮫ ﻧظر رﺳﯾدن ﻋﮑس ﺷﻣﺎ ﺑﺎ
ﺟﻠوه ﺑﮫ ﮐﺎر رﻓﺗﮫ ﻧﺷﺎن داده ﻣﯽ ﺷود.

۳

ﺗﺻوﯾر ﺑﮕﯾرﯾد.

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده

ﺗﺻوﯾرﺑرداری ﺑﺎ ﺟﻠوه ﻓوﮐوس ﻧرم

راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ
راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ
اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن
ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر
ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری
ﺣﺎﻟت P

ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺎﺑت

وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم
ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم
ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ
ﺿﻣﯾﻣﮫ
ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ

۴۴

ﻓﯾﻠم ھﺎ

اﯾن ﻋﻣﻠﮑرد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﯽ دھد ﻣﺛل زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻓﯾﻠﺗر ﻓوﮐوس ﻧرم ﺑﮫ دورﺑﯾن وﺻل اﺳت ،ﺗﺻوﯾر
ﺑﮕﯾرد .ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺳطﺢ ﺟﻠوه را ﺑﮫ طور دﻟﺧواه ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد.

۱
 ۲ﯾﮏ ﺳطﺢ ﺟﻠوه اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.
] [ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

● ]ﺳطﺢ ﺟﻠوه ﻓﯾﻠﺗر[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد و ﺗﻧظﯾﻣﺎت را ﭘﯾﮑرﺑﻧدی ﮐﻧﯾد.
● ﯾﮏ ﭘﯾش ﻧﻣﺎﯾش از ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺑﮫ ﻧظر رﺳﯾدن ﻋﮑس ﺷﻣﺎ ﺑﺎ
ﺟﻠوه ﺑﮫ ﮐﺎر رﻓﺗﮫ ﻧﺷﺎن داده ﻣﯽ ﺷود.

ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M
ﭘﺧش

ﻋﮑﺳﺑرداری ﺑﺎ ﺟﻠوه ﻟﻧز ﭼﺷم ﻣﺎھﯽ )ﺟﻠوه ﭼﺷم ﻣﺎھﯽ(

۳

ﺗﺻوﯾر ﺑﮕﯾرﯾد.

ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺎﺑت

ﻓﯾﻠم ھﺎ

ﻋﮑﺳﺑرداری ﺑﺎ ﺟﻠوه ﺗﻐﯾﯾر ﺷﮑل دھﻧده ﻟﻧز ﭼﺷم ﻣﺎھﯽ.

۱
 ۲ﯾﮏ ﺳطﺢ ﺟﻠوه اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.
]

[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

● ]ﺳطﺢ ﺟﻠوه ﻓﯾﻠﺗر[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد و ﺗﻧظﯾﻣﺎت را ﭘﯾﮑرﺑﻧدی ﮐﻧﯾد.
● ﯾﮏ ﭘﯾش ﻧﻣﺎﯾش از ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺑﮫ ﻧظر رﺳﯾدن ﻋﮑس ﺷﻣﺎ ﺑﺎ
ﺟﻠوه ﺑﮫ ﮐﺎر رﻓﺗﮫ ﻧﺷﺎن داده ﻣﯽ ﺷود.

۳

ﺗﺻوﯾر ﺑﮕﯾرﯾد.

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده

ﻋﮑس ھﺎی ﺷﺑﯾﮫ ﻧﻘﺎﺷﯽ رﻧﮓ روﻏن )ﺟﻠوه ھﻧری ﺟﺳوراﻧﮫ(

راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ
راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ
اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن
ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر
ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری

ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺎﺑت

ﻋﮑس ھﺎی ﺷﺑﯾﮫ ﻧﻘﺎﺷﯽ آﺑرﻧﮓ )ﺟﻠوه آﺑرﻧﮓ(
ﻓﯾﻠم ھﺎ

ﺳوژه ھﺎ ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﺗر ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳﻧد ،ﻣﺛل ﺳوژه ھﺎی ﻧﻘﺎﺷﯽ ھﺎی رﻧﮓ و روﻏن.

۱
 ۲ﯾﮏ ﺳطﺢ ﺟﻠوه اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.
] [ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺎﺑت

ﺑرای اﯾﺟﺎد ﻋﮑس ھﺎﯾﯽ ﺷﺑﯾﮫ ﺑﮫ ﻧﻘﺎﺷﯽ ھﺎی آﺑرﻧﮓ رﻧﮓ ھﺎ را ﻣﻼﯾم ﮐﻧﯾد.

۱
 ۲ﯾﮏ ﺳطﺢ ﺟﻠوه اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.
] [ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

● ]ﺳطﺢ ﺟﻠوه ﻓﯾﻠﺗر[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد و ﺗﻧظﯾﻣﺎت را ﭘﯾﮑرﺑﻧدی ﮐﻧﯾد.

● ]ﺳطﺢ ﺟﻠوه ﻓﯾﻠﺗر[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد و ﺗﻧظﯾﻣﺎت را ﭘﯾﮑرﺑﻧدی ﮐﻧﯾد.

● ﯾﮏ ﭘﯾش ﻧﻣﺎﯾش از ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺑﮫ ﻧظر رﺳﯾدن ﻋﮑس ﺷﻣﺎ ﺑﺎ
ﺟﻠوه ﺑﮫ ﮐﺎر رﻓﺗﮫ ﻧﺷﺎن داده ﻣﯽ ﺷود.

● ﯾﮏ ﭘﯾش ﻧﻣﺎﯾش از ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺑﮫ ﻧظر رﺳﯾدن ﻋﮑس ﺷﻣﺎ ﺑﺎ
ﺟﻠوه ﺑﮫ ﮐﺎر رﻓﺗﮫ ﻧﺷﺎن داده ﻣﯽ ﺷود.

ﺣﺎﻟت P
ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M
ﭘﺧش
وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم
ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم
ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ
ﺿﻣﯾﻣﮫ
ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ

۴۵

ﻓﯾﻠم ھﺎ

۳

ﺗﺻوﯾر ﺑﮕﯾرﯾد.

۳

ﺗﺻوﯾر ﺑﮕﯾرﯾد.

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده

ﻋﮑﺳﺑرداری ﺑﺎ ﺟﻠوه دورﺑﯾن ﮐوﭼﮏ )ﺟﻠوه دورﺑﯾن ﮐوﭼﮏ(

راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ
راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ

ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺎﺑت

۱
 ۲ﯾﮏ رﻧﮓ ﻣﺎﯾﮫ اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.
]

ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر

[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

● ]ﻧوع ﺟﻠوه ﻓﯾﻠﺗر[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد و ﺗﻧظﯾﻣﺎت را ﭘﯾﮑرﺑﻧدی ﮐﻧﯾد.

ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری

● ﯾﮏ ﭘﯾش ﻧﻣﺎﯾش از ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺑﮫ ﻧظر رﺳﯾدن ﻋﮑس ﺷﻣﺎ ﺑﺎ
ﺟﻠوه ﺑﮫ ﮐﺎر رﻓﺗﮫ ﻧﺷﺎن داده ﻣﯽ ﺷود.

ﺣﺎﻟت P
ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M

۳

ﭘﺧش

اﺳﺗﺎﻧدارد

ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم
ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ
ﺿﻣﯾﻣﮫ
ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ

۴۶

ﻓﯾﻠم ھﺎ

اﯾن ﺟﻠوه از طرﯾق ﺳﺎﯾﮫ روﺷن ﮐردن )اﯾﺟﺎد ﻟﺑﮫ ھﺎی ﺗﺎرﯾﮏ ﺗر ،و ﻣﺣوﺗر( و ﺗﻐﯾﯾر رﻧﮓ ﮐﻠﯽ ﺑﺎﻋث
ﻣﯽ ﺷود ﺗﺻﺎوﯾر ﺑﮫ ﻋﮑس ھﺎی ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده ﺑﺎ ﯾﮏ دورﺑﯾن ﮐوﭼﮏ ﺷﺑﺎھت ﭘﯾدا ﮐﻧﻧد.

اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن

وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم

ﻋﮑس ھﺎی ﺷﺑﯾﮫ ﻣدل ھﺎی ﻣﯾﻧﯾﺎﺗوری )ﺟﻠوه ﻣﯾﻧﯾﺎﺗور(

ﺗﺻوﯾر ﺑﮕﯾرﯾد.

ﻋﮑس ھﺎ ﺷﺑﯾﮫ ﺗﺻﺎوﯾر دورﺑﯾن ﮐوﭼﮏ ھﺳﺗﻧد.

رﻧﮓ ﮔرم

ﺗﺻﺎوﯾر رﻧﮓ ﻣﺎﯾﮫ ﮔرم ﺗری از ]اﺳﺗﺎﻧدارد[ دارﻧد.

رﻧﮓ ﺳرد

ﺗﺻﺎوﯾر رﻧﮓ ﻣﺎﯾﮫ ﺳردﺗری از ]اﺳﺗﺎﻧدارد[ دارﻧد.

ﻓﯾﻠم ھﺎ

ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺎﺑت

ﺑﺎ ﺗﺎر ﮐردن ﻧواﺣﯽ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯾن ﻧﺎﺣﯾﮫ اﻧﺗﺧﺎب ﺷده ﺗﺻوﯾر ،ﺟﻠوه ﯾﮏ ﻣدل ﻣﯾﻧﯾﺎﺗوری را اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد.

۱

]

[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

● ﯾﮏ ﮐﺎدر ﺳﻔﯾد ﻧﻣﺎﯾش داده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺗﺻوﯾر ﮐﮫ
ﺗﺎر ﻧﺧواھد ﺷد را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد.

۲

ﻗﺳﻣت ﻣورد ﻧظر ﺑرای ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧدن در ﻓوﮐوس را
اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

● دﮐﻣﮫ

را ﻓﺷﺎر دھﯾد.

● ﺑرای ﺣرﮐت دادن ﮐﺎدر ،دﮐﻣﮫ ھﺎی

/

● ﺑرای ﺣرﮐت دادن ﻧﻘطﮫ  ،AFدﮐﻣﮫ
 / / /را ﻓﺷﺎر دھﯾد.

و ﺳﭘس دﮐﻣﮫ ھﺎی

۳

را ﻓﺷﺎر دھﯾد.

ﺑﮫ ﺻﻔﺣﮫ ﺗﺻوﯾرﺑرداری ﺑرﮔردﯾد و ﺗﺻوﯾر ﺑﮕﯾرﯾد.

● ﺑرای ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﺻﻔﺣﮫ ﻋﮑﺳﺑرداری ،دﮐﻣﮫ
ﻓﺷﺎر دھﯾد ،و ﺳﭘس ﻋﮑﺳﺑرداری ﮐﻧﯾد.

را

● ﺑرای ﺗﻐﯾﯾر دادن ﺟﮭت ﮐﺎدر )از اﻓﻘﯽ ﺑﮫ ﻋﻣودی ﯾﺎ ﺑر ﻋﮑس( ،در ﻣرﺣﻠﮫ  ۲دﮐﻣﮫ ھﺎی
 /را ﻓﺷﺎر دھﯾد .ﺑﺎ ﻓﺷﺎر دادن دﮐﻣﮫ ھﺎی  /ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﮐﺎدر را در ﺟﮭت ﻋﻣودی
ﺣرﮐت دھﯾد.

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده

ﺿﺑط ﮐردن ﻓﯾﻠم ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف

راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ

ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺎﺑت

راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ

۱

اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن

۲

ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری

وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم

ﻓﯾﻠم ھﺎ

اﻧدازه و ﺗﻌداد ﮐﺎدر ﺿﺑط ﻓﯾﻠم را ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد .ﺗﻌداد ﮐﺎدر ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﭼﻧد ﮐﺎدر در ھر ﺛﺎﻧﯾﮫ ﺿﺑط
ﻣﯽ ﺷود ،و ﮔزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻣوﺟود ﺑﮫ ﺗﻧظﯾﻣﺎت  NTSCﯾﺎ  PALﺑﺳﺗﮕﯽ دارﻧد.

ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ

˺

ﺿﻣﯾﻣﮫ

۴۷

را ﻓﺷﺎر دھﯾد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻﻔﺣﮫ ﻧﮕﺎه
● دﮐﻣﮫ
را ﺑرای ﺗﻧظﯾم روﺷﻧﺎﯾﯽ
ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،ﮐﻠﯾد ﭼرﺧﺷﯽ
را
ﺑﭼرﺧﺎﻧﯾد ،و ﭘس از ﭘﺎﯾﺎن ﺗﻧظﯾم ،دوﺑﺎره دﮐﻣﮫ
ﻓﺷﺎر دھﯾد.

ﺗﻐﯾﯾر دادن اﻧدازه ﺿﺑط ﻓﯾﻠم
ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺎﺑت

ﻓﯾﻠم ھﺎ

ﻧوردھﯽ اﺳﺗﺎﻧدارد ﺗﻧظﯾم ﺷده ﺗوﺳط دورﺑﯾن را ﻣﯽ ﺗوان در ﻓواﺻل  ۱/۳ﻧﻘطﮫ ای در ﻣﺣدوده  –3ﺗﺎ
 +3ﺗﻧظﯾم ﮐرد.

● ﺑرای ﻣﺗوﻗف ﮐردن ﺿﺑط ﻓﯾﻠم ،دﮐﻣﮫ ﻓﯾﻠم را دوﺑﺎره
ﻓﺷﺎر دھﯾد.

ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M

ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ

ﺗﺻوﯾر ﺑﮕﯾرﯾد.

ﺗﻧظﯾم روﺷﻧﺎﯾﯽ ﺗﺻوﯾر )ﺟﺑران ﻧوردھﯽ(
ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺎﺑت

● دﮐﻣﮫ ﻓﯾﻠم را ﻓﺷﺎر دھﯾد.

ﺣﺎﻟت P

ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم

ﺷوﯾد.

● ﻧوارھﺎی ﺳﯾﺎه رﻧﮕﯽ در ﻟﺑﮫ ھﺎی ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯾن ﺻﻔﺣﮫ ﻧﻣﺎﯾش
داده ﻣﯽ ﺷوﻧد ،و ﺳوژه ﮐﻣﯽ ﺑزرگ ﻣﯽ ﺷود .ﻧوارھﺎی
ﺳﯾﺎه رﻧﮓ ،ﻧواﺣﯽ ﺿﺑط ﻧﺷده ﺗﺻوﯾر را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھﻧد.

ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر

ﭘﺧش

وارد ﺣﺎﻟت

ﻓﯾﻠم ھﺎ

● ﺳوژه ھﺎ در ﻓﯾﻠم ھﺎی  4Kﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎ ﺑزرﮔﺗر ﻧﻣﺎﯾش داده ﻣﯽ ﺷوﻧد.
● اﮔر دورﺑﯾن ﻣوﻗﺗﺎ ً در ھﻧﮕﺎم ﺿﺑط  4Kطوﻻﻧﯽ ﺑﯾش از ﺣد ﮔرم ﺷود [ ] ،ﻧﻣﺎﯾش داده
ﺷده و ﺿﺑط ﻣﺗوﻗف ﻣﯽ ﺷود .در اﯾن ھﻧﮕﺎم ،ﺣﺗﯽ اﮔر دﮐﻣﮫ ﻓﯾﻠم را ﻓﺷﺎر دھﯾد ﺿﺑط ﻓﯾﻠم
در دﺳﺗرس ﻧﺧواھد ﺑود .ﺑﺎ ﭘﯾروی از دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﻧﻣﺎﯾش داده ﺷده ،اﻧدازه ﺿﺑط ﻓﯾﻠم
[ ﯾﺎ ]
دﯾﮕری ﺑﮫ ﻏﯾر از ]
[ اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ﯾﺎ ﻗﺑل از اداﻣﮫ ﺿﺑط،
دورﺑﯾن را ﺧﺎﻣوش ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺧﻧﮏ ﺷود.

˻

[ را
● در ﺻﻔﺣﮫ ﮐﻧﺗرل ﺳرﯾﻊ )= ] ،(۲۳
اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ،و ﺳﭘس ﮔزﯾﻧﮫ دﻟﺧواه را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

● روﺷﻧﺎﯾﯽ ﺗﺻوﯾر ﻧﯾز ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻗﻔل ﺷود ،ھﻣﺎن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ در "ﻗﻔل ﮐردن روﺷﻧﺎﯾﯽ ﺗﺻوﯾر /
ﻧوردھﯽ )ﻗﻔل  (۵۲=) "(AEﺷرح داده ﺷده اﺳت.

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده

ﻏﯾرﻓﻌﺎل ﮐردن ﺷﺎﺗر ﮐﻧد ﺧودﮐﺎر

راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ
راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ
اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن

ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﺻدا
ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺎﺑت

ﻓﯾﻠم ھﺎ

[ ،ﯾﺎ ]
[] ،
[] ،
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺣرﮐت در ﻓﯾﻠم ھﺎی ]
ﻧﺎﻣﻧظم اﺳت ﻣﯽ ﺗوان ﺷﺎﺗر ﮐﻧد ﺧودﮐﺎر را ﻏﯾرﻓﻌﺎل ﻧﻣود .در ھر ﺣﺎل ،در ﻧور ﮐم ،ﻓﯾﻠم ھﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت
ﺗﺎرﯾﮏ ﺑﮫ ﻧظر ﺑرﺳﻧد.
● ] [ ﻣﻧو )= ] < (۲۳
]ﻏﯾرﻓﻌﺎل[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر

ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺎﺑت

[

ﺷﺎﺗر ﮐﻧد ﺧودﮐﺎر[ <

ﻓﯾﻠم ھﺎ

ﻏﯾرﻓﻌﺎل ﮐردن ﻓﯾﻠﺗر ﺑﺎد
ﺳر و ﺻداھﺎی اﯾﺟﺎد ﺷده ﺑﮫ واﺳطﮥ ﺑﺎد ﺷدﯾد را ﻣﯽ ﺗوان ﮐﺎھش داد .اﻣﺎ در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ از اﯾن ﮔزﯾﻧﮫ
در زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﺑﺎد ﻧﻣﯽ آﯾد اﺳﺗﻔﺎده ﺷود ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﺿﺑط ﻏﯾر طﺑﯾﻌﯽ ﺑﮫ ﻧظر رﺳد .در اﯾن ﺻورت،
ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﻓﯾﻠﺗر ﺑﺎد را ﻏﯾرﻓﻌﺎل ﮐﻧﯾد.
● ] [ ﻣﻧو )= ] < (۲۳ﻓﯾﻠﺗر ﺑﺎد[ < ]ﺧﺎﻣوش[ را
اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری
ﺣﺎﻟت P
ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M
ﭘﺧش
وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم
ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم
ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ

ﺗﺻﺣﯾﺢ ﻟرزش ﺷدﯾد دورﺑﯾن
ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺎﺑت

ﻟرزش ﺷدﯾد دورﺑﯾن ،ﻣﺎﻧﻧد ﺿﺑط ھﻧﮕﺎم ﺣرﮐت را ﺧﻧﺛﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑﺧش ﻧﺷﺎن داده ﺷده از ﺗﺻوﯾر ﺑرای
]اﺳﺗﺎﻧدارد[ ﺑﯾﺷﺗر ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺳوژه ھﺎ ﺑﯾﺷﺗر ﺑزرﮔﻧﻣﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد.
● ] [ ﻣﻧو )= ] < (۲۳ﺗﻧظﯾﻣﺎت  IS] < [ISﭘوﯾﺎ[ <
]زﯾﺎد[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

ﺿﻣﯾﻣﮫ
ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ

● ] ISﭘوﯾﺎ[ ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ]ﺣﺎﻟت  [ISروی ]ﺧﺎﻣوش[ ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷده ﻣوﺟود ﻧﯾﺳت )= .(۳۶

۴۸

ﻓﯾﻠم ھﺎ

اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﺿﻌﯾف ﮐﻧﻧده
ﺗﺿﻌﯾف ﮐﻧﻧده ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻧﺎﻣﻔﮭوم ﺑودن ﺻدا را در ﻣﺣﯾط ھﺎی ﺷﻠوغ ﮐﺎھش دھد .اﻣﺎ در ﻣﺣﯾط ھﺎی آرام،
ﺳطﺢ ﺿﺑط ﺻدا را ﭘﺎﯾﯾن ﻣﯽ آورد.
● ] [ ﻣﻧو )= ] < (۲۳ﺗﺿﻌﯾفﮐﻧﻧده[ ،و ﺳﭘس ﮔزﯾﻧﮫ
دﻟﺧواه را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده

ﺟﻠوه ﻣدل ﻣﯾﻧﯾﺎﺗور در ﻓﯾﻠم ھﺎ )ﻓﯾﻠم ﺟﻠوه ﻣﯾﻧﯾﺎﺗور(

ﻓﯾﻠم ھﺎی اﯾﺟﺎد ﺷده از ﺗﺻﺎوﯾر

راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ
راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ

ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺎﺑت

ﻓﯾﻠم ھﺎ

ﻓﯾﻠم ھﺎی ﮔذﺷت زﻣﺎن ﺗﺻﺎوﯾری ﮐﮫ ﺑﮫ طور ﺧودﮐﺎر در ﯾﮏ ﻓﺎﺻﻠﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﺧﺎص ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده را ﺑﺎ ھم
ﺗرﮐﯾب ﻣﯽ ﮐﻧد .ھر ﮔوﻧﮫ ﺗﻐﯾﯾر ﺗدرﯾﺟﯽ ﺳوژه )ﻣﺎﻧﻧد ﺗﻐﯾﯾر در ﻣﻧظره( ﺑﺎ ﺣرﮐت ﺳرﯾﻊ ﭘﺧش ﻣﯽ ﺷود.

۱

اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن

ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺎﺑت

ﺑﺎ ﺗﺎر ﮐردن ﻧواﺣﯽ ﺗﺻوﯾر ﺑﯾرون از ﻧﺎﺣﯾﮫ اﻧﺗﺧﺎب ﺷده ،ﺟﻠوه ﯾﮏ ﻣدل ﻣﯾﻧﯾﺎﺗوری را در ﻓﯾﻠم ھﺎ اﯾﺟﺎد
ﻣﯽ ﮐﻧد.

۱

دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﺻﻔﺣﮫ ]ﺗﻧظﯾﻣﺎت اﯾﺟﺎد ﻓﯾﻠم از ﺗﺻﺎوﯾر[.

● ] [ ﻣﻧو )= ] < (۲۳اﯾﺟﺎد ﻓﯾﻠم از ﺗﺻﺎوﯾر[ را
اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر

۲

ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری

ﺗﻧظﯾﻣﺎت را ﭘﯾﮑرﺑﻧدی ﮐﻧﯾد.

ﭘﺧش
وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم
ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم
ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ

۳

˺

ﺿﻣﯾﻣﮫ
ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ

●
●
●
●

۲

در ﺣﯾن ﺿﺑط ،ﻋﻣﻠﮑرد دورﺑﯾن را ﻣﺧﺗل ﻧﮑﻧﯾد.
ﺑرای ﻟﻐو ﺿﺑط ،دﮐﻣﮫ ﻓﯾﻠم را دوﺑﺎره ﻓﺷﺎر دھﯾد.
ﺳوژه ھﺎی ﺑﺎ ﺣرﮐت ﺳرﯾﻊ ﻣﻣﮑن اﺳت در ﻓﯾﻠم ھﺎ ﻏﯾرﻋﺎدی ﺟﻠوه داده ﺷوﻧد.
ﺻدا ﺿﺑط ﻧﻣﯽ ﺷود.

ﻗﺳﻣت ﻣورد ﻧظر ﺑرای ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧدن در ﻓوﮐوس را
اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

● دﮐﻣﮫ

را ﻓﺷﺎر دھﯾد.

● ﺑرای ﺣرﮐت دادن ﮐﺎدر ،دﮐﻣﮫ ھﺎی

۳

را ﻓﺷﺎر دھﯾد.

و ﺳﭘس

ﺑﮫ ﺻﻔﺣﮫ ﺗﺻوﯾرﺑرداری ﺑرﮔردﯾد و ﺗﺻوﯾر ﺑﮕﯾرﯾد.

را ﺑرای ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﺻﻔﺣﮫ ﺗﺻوﯾرﺑرداری
● دﮐﻣﮫ
ﻓﺷﺎر دھﯾد .ﺑرای ﻓوﮐوس روی ﺳوژه ،دﮐﻣﮫ ﺷﺎﺗر را ﺗﺎ
ﻧﯾﻣﮫ ﻓﺷﺎر دھﯾد.
● دﮐﻣﮫ ﻓﯾﻠم را ﻓﺷﺎر دھﯾد.

زﻣﺎن ﺗﺧﻣﯾﻧﯽ ﭘﺧش )ﺑرای ﮐﻠﯾپ ھﺎی ﯾﮏ دﻗﯾﻘﮫ ای(
ﺳرﻋت

زﻣﺎن ﭘﺧش
ﺣدود  ۱۲ﺛﺎﻧﯾﮫ
ﺣدود  ۶ﺛﺎﻧﯾﮫ
ﺣدود  ۳ﺛﺎﻧﯾﮫ

۴۹

/

● ﺑرای ﺣرﮐت دادن ﻧﻘطﮫ  ،AFدﮐﻣﮫ
دﮐﻣﮫ ھﺎی  / / /را ﻓﺷﺎر دھﯾد.

ﺑﮫ ﺻﻔﺣﮫ ﺗﺻوﯾرﺑرداری ﺑرﮔردﯾد.

را ﺑرای ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﺻﻔﺣﮫ
● دﮐﻣﮫ
ﺗﺻوﯾرﺑرداری ﻓﺷﺎر دھﯾد .ﺑرای ﻓوﮐوس روی ﺳوژه،
دﮐﻣﮫ ﺷﺎﺗر را ﺗﺎ ﻧﯾﻣﮫ ﻓﺷﺎر دھﯾد.
● دﮐﻣﮫ ﻓﯾﻠم را ﻓﺷﺎر دھﯾد.

[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد،

˻

● ﯾﮏ ﻣورد را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ،و ﺳﭘس ﮔزﯾﻧﮫ دﻟﺧواه را
اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.
● ﺑرای روﺷن ﻧﮕﮫ داﺷﺗن ﺻﻔﺣﮫ ﺑﮫ ﻣدت  ۳۰دﻗﯾﻘﮫ ﭘس از
ﺷروع ﺗﺻوﯾرﺑرداری ]ﺧﺎﻣوﺷﯽ ﺧودﮐﺎر ﺻﻔﺣﮫ[ را در
ﺣﺎﻟت ]ﻏﯾرﻓﻌﺎل[ ﻗرار دھﯾد .ﺑرای ﺧﺎﻣوش ﺷدن ﺻﻔﺣﮫ ﺑﮫ
ﻣدت  ۱۰ﺛﺎﻧﯾﮫ ﭘس از ﮔرﻓﺗن اوﻟﯾن ﮐﺎدر ،آن را در ﺣﺎﻟت
]ﻓﻌﺎل[ ﻗرار دھﯾد .ﺑرای ﻓﻌﺎل ﯾﺎ ﻏﯾرﻓﻌﺎل ﮐردن ﺻﻔﺣﮫ در
را ﻓﺷﺎر دھﯾد.
ﺣﯾن ﺿﺑط ،دﮐﻣﮫ
● در ﺣﯾن اﯾن ﮐﮫ ﻣوارد را ﭘﯾﮑرﺑﻧدی ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،زﻣﺎن ﻣورد
ﻧﯾﺎز ) ( و ﻣدت ﭘﺧش ﻓﯾﻠم ) ( ﻧﻣﺎﯾش داده ﻣﯽ ﺷوﻧد.

ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M

ﺗﻧظﯾﻣﺎت را ﭘﯾﮑرﺑﻧدی ﮐﻧﯾد.

● در ﺻﻔﺣﮫ ﮐﻧﺗرل ﺳرﯾﻊ )= ] ،(۲۳
و ﺳﭘس ﯾﮏ ﮔزﯾﻧﮫ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

● در ]ﮔذﺷت زﻣﺎن[ ،ﺻﺣﻧﮫ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

ﺣﺎﻟت P

ﻓﯾﻠم ھﺎ

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده

● ﺻدا ﺿﺑط ﻧﻣﯽ ﺷود.
● اﻧدازه ﺿﺑط ﻓﯾﻠم را روی ]

راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ
راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ

۳
[ ﯾﺎ ]

[ ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد.

● ﯾﮏ ﻧوار ﻧﺷﺎن دھﻧده ﻣدت زﻣﺎن ﺳﭘری ﺷده ﻧﻣﺎﯾش داده
ﻣﯽ ﺷود ،و ﺿﺑط ھﻧﮕﺎم ﭘﺎﯾﺎن ﺑﮫ ﺻورت ﺧودﮐﺎر ﻣﺗوﻗف
ﻣﯽ ﺷود.

ﺿﺑط وﯾدﯾوھﺎی ﻣﺧﺗﺻر

اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن

ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺎﺑت
ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر

۴

ﻓﯾﻠم ھﺎ

ﯾﮏ ﺳری وﯾدﯾوھﺎی ﻣﺧﺗﺻر  ،6 ،4ﯾﺎ  8ﺛﺎﻧﯾﮫ ای ﺿﺑط ﮐﻧﯾد ،و دورﺑﯾن ﺑﮫ ﻣﻧظور اﯾﺟﺎد ﯾﮏ آﻟﺑوم
وﯾدﯾوی ﻣﺧﺗﺻر آﻧﮭﺎ را ﺗرﮐﯾب ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺗﺻﺎوﯾر ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﺳﻔرﺗﺎن ﯾﺎ روﯾدادی را ﻧﻣﺎﯾش ﻣﯽ دھد.

ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری

۱

وﯾدﯾوھﺎی ﻣﺧﺗﺻر را ﻓﻌﺎل ﮐﻧﯾد.

● ﻣراﺣل  ۴ – ۳را در ﺻورت ﻟزوم ﺗﮑرار ﮐﻧﯾد.

ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M

۵

ﭘﺧش

۲

وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم

زﻣﺎن ﭘﺧش
ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ

ﺟﻠوه ﭘﺧش

ﺿﻣﯾﻣﮫ

ﻧﻣﺎﯾش ﭘﯾﺎم ﺗﺄﯾﯾد

ﺟﻠوه ﭘﺧش وﯾدﯾوی ﻣﺧﺗﺻر را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.
اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﭘﯾﺎم ﺗﺄﯾﯾد ﭘس از ﺿﺑط ھر وﯾدﯾوی ﻣﺧﺗﺻر ﻧﻣﺎﯾش
داده ﺷود ﯾﺎ ﻧﮫ.
● زﻣﺎن ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺑرای ﺿﺑط وﯾدﯾوی ﻣﺧﺗﺻر ﺑر اﺳﺎس
زﻣﺎن و ﺟﻠوه ﭘﺧش ﻧﺷﺎن داده ﻣﯽ ﺷود.
● ﭘس اﯾن ﮐﮫ اوﻟﯾن وﯾدﯾوی ﻣﺧﺗﺻرﺗﺎن ﺿﺑط ﻣﯽ ﺷود،
در ]ﺗﻧظﯾﻣﺎت آﻟﺑوم[ ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ﮐﮫ وﯾدﯾوی
ﻣﺧﺗﺻر ﺑﻌدی ﺗﺎن را در ﮐدام آﻟﺑوم ذﺧﯾره ﮐﻧﯾد.

۵۰

[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

ﺗﻧظﯾﻣﺎت را ﭘﯾﮑرﺑﻧدی ﮐﻧﯾد.

زﻣﺎن ﭘﺧش وﯾدﯾوی ﻣﺧﺗﺻر را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ

وﯾدﯾوھﺎی ﻣﺧﺗﺻر را ﻏﯾرﻓﻌﺎل ﮐﻧﯾد.

● در ﺻﻔﺣﮫ ﮐﻧﺗرل ﺳرﯾﻊ )= ] ،(۲۳

● ﯾﮏ ﻣورد را ﺑرای ﭘﯾﮑرﺑﻧدی اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ،و ﺳﭘس ﮔزﯾﻧﮫ
دﻟﺧواه را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم

در ﯾﮏ آﻟﺑوم ذﺧﯾره ﮐﻧﯾد.

● در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ]ﻧﻣﺎﯾش ﭘﯾﺎم ﺗﺄﯾﯾد[ را روی ﺣﺎﻟت
]ﻏﯾرﻓﻌﺎل[ ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد ،اﯾن ﭘﯾﺎم در ﻣرﺣﻠﮫ  ۲ﻧﻣﺎﯾش داده
ﻧﻣﯽ ﺷود ،و وﯾدﯾوی ﻣﺧﺗﺻر ﺑﮫ ﺻورت ﺧودﮐﺎر در آﻟﺑوم
اﻧﺗﺧﺎب ﺷده ﺷﻣﺎ در ]ﺗﻧظﯾﻣﺎت آﻟﺑوم[ در ﻣرﺣﻠﮫ  ۲ذﺧﯾره
ﻣﯽ ﺷود.

● ] [ ﻣﻧو )= ] < (۲۳وﯾدﯾوھﺎی ﻣﺧﺗﺻر[ < ]ﻓﻌﺎل[ را
اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

ﺣﺎﻟت P

ﺗﺻوﯾر ﺑﮕﯾرﯾد.

● ﺑرای ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﺻﻔﺣﮫ ﺗﺻوﯾرﺑرداری دﮐﻣﮫ
را ﻓﺷﺎر دھﯾد ،و ﺳﭘس دﮐﻣﮫ ﻓﯾﻠم را ﻓﺷﺎر دھﯾد.

●
●
●
●
●

ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣدت زﻣﺎن ﺿﺑط آﻟﺑوم ﻓﻌﻠﯽ ﻓراﺗر از  ۵دﻗﯾﻘﮫ ﺷود ،وﯾدﯾوھﺎی ﻣﺧﺗﺻر در
آﻟﺑوﻣﯽ ﺟدﯾد ذﺧﯾره ﻣﯽ ﺷوﻧد.
زﻣﺎن ﭘﺧش ﻧﺷﺎن داده ﺷده ﺑرای ھر وﯾدﯾوی ﻣﺧﺗﺻر ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮏ راھﻧﻣﺎ اﺳت.
[ ﯾﺎ ]
اﻧدازه ﺿﺑط ﻓﯾﻠم را روی ]
[ ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد.
ھر وﯾدﯾوی ﻣﺧﺗﺻری ﮐﮫ ﺿﺑط آن را ﺑﮫ ﺻورت دﺳﺗﯽ ﻣﺗوﻗف ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﺑﮫ ﺻورت ﻓﯾﻠم
ﻋﺎدی ذﺧﯾره ﻣﯽ ﺷود.
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ]ﺟﻠوه ﭘﺧش[ را روی ]ﺳرﻋت  [2xﯾﺎ ]ﺳرﻋت  [1/2xﺗﻧظﯾم ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،ﺻداﯾﯽ
ﺿﺑط ﻧﻣﯽ ﺷود.

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده

ﺗﺻوﯾرﺑرداری در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ) AEﺣﺎﻟت (P

راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ

ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺎﺑت

ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺳﯾﺎری از ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﻋﻣﻠﮑرد را ﺑرای ﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﺳﺑﮏ ﺗﺻوﯾرﺑرداری دﻟﺧواه ﺧود ﺳﻔﺎرﺷﯽ
ﮐﻧﯾد.

راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ
اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن
ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر
ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری

ﻓﯾﻠم ھﺎ

ﺣﺎﻟت P
ﺗﺻﺎوﯾر ﻣﺗﻣﺎﯾزﺗر ﺑﺎ ﺳﺑﮏ ﺗﺻوﯾرﺑرداری دﻟﺧواه ﺷﻣﺎ

۱
 ۲ﺗﻧظﯾﻣﺎت را ﺑﮫ ﺷﮑل دﻟﺧواه ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﮐﻧﯾد
وارد ﺣﺎﻟت

ﺷوﯾد.

)=  ،(۶۳ = – ۵۲و ﺳﭘس ﺗﺻوﯾر ﺑﮕﯾرﯾد.

ﺣﺎﻟت P
ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M
ﭘﺧش
وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم

● دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی اﯾن ﻓﺻل ﺑرای دورﺑﯾن در ﺣﺎﻟﺗﯽ ﮐﮫ ﮐﻠﯾد ﭼرﺧﺷﯽ ﺣﺎﻟت روی ﺣﺎﻟت ﻗرار
دارد ،ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ رود .ﺑرﺧﯽ از وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺣﺎﻟت در ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎ ﻧﯾز در دﺳﺗرس ھﺳﺗﻧد.
●

ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم
ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ
ﺿﻣﯾﻣﮫ
ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ

۵۱

 :ﻧوردھﯽ ﺧودﮐﺎر ﺑرﻧﺎﻣﮫ؛  :AEﻧوردھﯽ ﺧودﮐﺎر

● اﮔر وﻗﺗﯽ دﮐﻣﮫ ﺷﺎﺗر را ﺗﺎ ﻧﯾﻣﮫ ﻓﺷﺎر ﻣﯽ دھﯾد ،ﻧوردھﯽ اﺳﺗﺎﻧدارد ﺑﮫ دﺳت ﻧﯾﺎﯾد ،ﺳرﻋت
ﺷﺎﺗر و ﻣﯾزان دﯾﺎﻓراﮔم ﺑﮫ رﻧﮓ ﺳﻔﯾد ﭼﺷﻣﮏ ﻣﯽ زﻧﻧد .در اﯾن ﺻورت ،ﺳرﻋت ISO
)=  (۵۳را ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد ﯾﺎ ﻓﻠش را ﻓﻌﺎل ﮐﻧﯾد )اﮔر ﺳوژه ھﺎ ﺗﯾره ھﺳﺗﻧد ،(۶۱ = ،ﺗﺎ اﻣﮑﺎن
ﻧوردھﯽ اﺳﺗﺎﻧدارد ﻓراھم ﺷود.
● ﻓﯾﻠم ھﺎ را ﻣﯽ ﺗوان ﺑﺎ ﻓﺷﺎر دادن دﮐﻣﮫ ﻓﯾﻠم در ﺣﺎﻟت
ﻧﯾز ﺿﺑط ﮐرد .ﺑﺎ اﯾن وﺟود ،ﺑرﺧﯽ
از ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﮐﻧﺗرل ﺳرﯾﻊ )=  (۲۳و  (۲۳ =) MENUﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرای ﺿﺑط ﻓﯾﻠم ﺑﮫ
طور ﺧودﮐﺎر ﺗﻧظﯾم ﺷوﻧد.
● ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﻓﺷﺎر دادن دﮐﻣﮫ ﺷﺎﺗر ﺗﺎ ﻧﯾﻣﮫ و ﭼرﺧﺎﻧدن ﮐﻠﯾد ﭼرﺧﺷﯽ
)ﺗﻐﯾﯾر ﺑرﻧﺎﻣﮫ(،
ﺗرﮐﯾب ﺳرﻋت ﺷﺎﺗر و ﻣﯾزان دﯾﺎﻓراﮔم را ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد.

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده

۲

روﺷﻧﺎﯾﯽ ﺗﺻوﯾر )ﻧوردھﯽ(

● ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ]
ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷود.

راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ
راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ

ﺗﻧظﯾم روﺷﻧﺎﯾﯽ ﺗﺻوﯾر )ﺟﺑران ﻧوردھﯽ(

اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن
ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر
ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری
ﺣﺎﻟت P

،
● در ﺣﺎﻟت ھﺎی ،
در ]ﺗﺎﯾﻣر ﻧورﺳﻧﺟﯽ[ در ﻣﻧو ]

ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺎﺑت

ﻧوردھﯽ اﺳﺗﺎﻧدارد ﺗﻧظﯾم ﺷده ﺗوﺳط دورﺑﯾن را ﻣﯽ ﺗوان در ﻓواﺻل  ۱/۳ﻧﻘطﮫ ای در ﻣﺣدوده  –3ﺗﺎ
 +3ﺗﻧظﯾم ﮐرد.
● دﮐﻣﮫ را ﻓﺷﺎر دھﯾد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻﻔﺣﮫ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻧﯾد،
را ﺑرای ﺗﻧظﯾم روﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﭼرﺧﺎﻧﯾد،
ﮐﻠﯾد ﭼرﺧﺷﯽ
را ﻓﺷﺎر دھﯾد.
و ﭘس از ﭘﺎﯾﺎن ﺗﻧظﯾم ،دوﺑﺎره دﮐﻣﮫ

ﺗﻐﯾﯾر روش ﻧورﺳﻧﺟﯽ
ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺎﺑت

● در ﺻﻔﺣﮫ ﮐﻧﺗرل ﺳرﯾﻊ )= ] ،(۲۳
و ﺳﭘس ﮔزﯾﻧﮫ دﻟﺧواه را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

˻
ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺎﺑت

ﻓﯾﻠم ھﺎ

ﻗﺑل از ﺗﺻوﯾرﺑرداری ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﻧوردھﯽ را ﻗﻔل ﮐﻧﯾد ،ﯾﺎ ﻓوﮐوس و ﻧوردھﯽ را ﺑﮫ طور ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﯾد.

ﺿﻣﯾﻣﮫ
ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ

۱

ﻧوردھﯽ را ﻗﻔل ﮐﻧﯾد.

● دورﺑﯾن را ﺑﮫ طرف ﺳوژه ﺑﮕﯾرﯾد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻧوردھﯽ ﻗﻔل ﺷده
ﺗﺻوﯾرﺑرداری ﮐﻧﯾد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ دﮐﻣﮫ ﺷﺎﺗر ﺗﺎ ﻧﯾﻣﮫ
را ﻓﺷﺎر دھﯾد.
ﻓﺷﺎر داده ﺷده اﺳت ،دﮐﻣﮫ
●]

[ ﻧﻣﺎﯾش داده ﻣﯽ ﺷود ،و ﻧوردھﯽ ﻗﻔل ﻣﯽ ﺷود.

● ﭘس از اﺗﻣﺎم ﺗﺎﯾﻣر ﻧورﺳﻧﺟﯽ اﯾن ﺗﻧظﯾم ﺑﮫ ﺻورت ﺧودﮐﺎر
ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷود.

۵۲

[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد،

˺

ﻗﻔل ﮐردن روﺷﻧﺎﯾﯽ ﺗﺻوﯾر  /ﻧوردھﯽ )ﻗﻔل (AE

ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم

ﻓﯾﻠم ھﺎ

روش ﻧورﺳﻧﺟﯽ )ﺷﯾوه اﻧدازه ﮔﯾری روﺷﻧﺎﯾﯽ( را ﺑرای ﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﺷراﯾط ﺗﺻوﯾرﺑرداری ﺑﮫ ﺷرح زﯾر
ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد.

ﭘﺧش

ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ

 ،ﻣﯾزان ﻧوردھﯽ ﺑر اﺳﺎس زﻣﺎن ﺗﻧظﯾم ﺷده
 ،ﯾﺎ
،
[ ﻧﻣﺎﯾش داده ﻣﯽ ﺷود )= .(۲۳

ﻓﯾﻠم ھﺎ

ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M

وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم

ﺗﺻوﯾر را ﺗرﮐﯾب ﺑﻧدی ﮐﻧﯾد و ﻋﮑس ﺑﮕﯾرﯾد.
[ دﯾﮕر ﻧﻣﺎﯾش داده ﻧﻣﯽ ﺷود ،ﻗﻔل AE

ﻧورﺳﻧﺟﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻧورﺳﻧﺟﯽ ﻧﻘطﮫای
ﺗﻣرﮐز ﻧور در
ﻣرﮐز

ﺑرای ﺷراﯾط ﻋﮑﺳﺑرداری ﻋﺎدی ،ﺷﺎﻣل ﻋﮑس ھﺎی دارای ﻧور
ﭘس زﻣﯾﻧﮫ .ﺑﮫ طور ﺧودﮐﺎر ﻧوردھﯽ را ﺑرای ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﺎ ﺷراﯾط
ﻋﮑﺳﺑرداری ﺗﻧظﯾم ﻣﯽ ﮐﻧد.
[ )ﮐﺎدر ﺗﻌﯾﯾن ﻧﻘطﮫ  ،(AEﮐﮫ در ﻣرﮐز

ﻧورﺳﻧﺟﯽ ﻣﺣدود ﺑﮫ داﺧل ]
ﺻﻔﺣﮫ ﻧﻣﺎﯾش داده ﻣﯽ ﺷود.
ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن روﺷﻧﺎﯾﯽ ﻧور در ﮐل ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺗﺻوﯾر را ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﮭم
ﺗر در ﻧظر ﮔرﻓﺗن روﺷﻧﺎﯾﯽ در ﻧﺎﺣﯾﮫ ﻣرﮐزی ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻣﯽ ﺷود.

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده

ﺗﻐﯾﯾر دادن ﺳرﻋت ISO

راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ
راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ
اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن

ﺗﺻﺣﯾﺢ ﺧودﮐﺎر روﺷﻧﺎﯾﯽ و ﮐﻧﺗراﺳت )ﺑﮭﯾﻧﮫ ﺳﺎز ﻧور ﺧودﮐﺎر(
ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺎﺑت

ﻓﯾﻠم ھﺎ

ﺳرﻋت  ISOرا روی ] [AUTOﺑرای ﺗﻧظﯾم ﺧودﮐﺎر ﺑﮕذارﯾد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺣﺎﻟت و ﺷراﯾط ﺗﺻوﯾرﺑرداری
ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎﺷد .در ﻏﯾر اﯾن ﺻورت ،ﯾﮏ ﺳرﻋت  ISOﺑﺎﻻﺗر ﺑرای ﺣﺳﺎﺳﯾت ﺑﯾﺷﺗر ،ﯾﺎ ﻣﻘدار ﮐﻣﺗری
ﺑرای ﺣﺳﺎﺳﯾت ﮐﻣﺗر ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد.
● در ﺻﻔﺣﮫ ﮐﻧﺗرل ﺳرﯾﻊ )= ] ،(۲۳
و ﺳﭘس ﮔزﯾﻧﮫ دﻟﺧواه را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

˺
ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر

ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺎﺑت

ﻓﯾﻠم ھﺎ

روﺷﻧﺎﯾﯽ و ﮐﻧﺗراﺳت را ﺑﮫ طور ﺧودﮐﺎر ﺗﺻﺣﯾﺢ ﮐﻧﯾد ﺗﺎ از ﺧﯾﻠﯽ ﺗﺎرﯾﮏ ﺷدن ﯾﺎ ﮐﻧﺗراﺳت ﺑﺳﯾﺎر ﮐم ﯾﺎ
ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎد در ﺗﺻﺎوﯾرﺗﺎن ﺟﻠوﮔﯾری ﮐﻧﯾد.
● در ﺻﻔﺣﮫ ﮐﻧﺗرل ﺳرﯾﻊ )= ] ،(۲۳
و ﺳﭘس ﮔزﯾﻧﮫ دﻟﺧواه را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد،

[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد،

˺

ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری
ﺣﺎﻟت P

˻

ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M
ﭘﺧش
وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم
ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم
ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ
ﺿﻣﯾﻣﮫ
ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ

۵۳

● اﮔرﭼﮫ اﻧﺗﺧﺎب ﯾﮏ ﺳرﻋت  ISOﭘﺎﯾﯾن ﺗر ﻣﻣﮑن اﺳت داﻧﮫ داﻧﮫ ﺑودن ﺗﺻوﯾر را ﮐﺎھش دھد،
اﻣﺎ ﺧطر ﺣرﮐت ﺳوژه ﯾﺎ ﻟرزش دورﺑﯾن در ﺑرﺧﯽ ﺷراﯾط ﻋﮑﺳﺑرداری ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎﺷد.
● اﻧﺗﺧﺎب ﯾﮏ ﺳرﻋت  ISOﺑﺎﻻﺗر ﺳرﻋت ﺷﺎﺗر را اﻓزاﯾش ﻣﯽ دھد ،ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺣرﮐت
ﺳوژه و ﻟرزش دورﺑﯾن را ﮐﺎھش دھد و ﻣﺣدوده ﻓﻠش را اﻓزاﯾش دھد .اﻣﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻋﮑس ھﺎ
داﻧﮫ داﻧﮫ ﺑﮫ ﻧظر رﺳﻧد.

˻
● اﯾن وﯾژﮔﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت در ﺑرﺧﯽ ﺷراﯾط ﺗﺻوﯾرﺑرداری ﻧوﯾز را اﻓزاﯾش دھد.
● اﮔر ﺑﮭﯾﻧﮫ ﺳﺎز ﻧور ﺧودﮐﺎر ﺗﺻﺎوﯾر را ﺑﯾش از ﺣد روﺷن ﻣﯽ ﮐﻧد ،آن را روی ]
] [ ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد.
● اﮔر از ﯾﮏ ﺗﻧظﯾم ﺗﯾره ﺗر ﺑرای ﺟﺑران ﻧوردھﯽ ﯾﺎ ﺟﺑران ﻧوردھﯽ ﻓﻠش اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد ﻣﻣﮑن
اﺳت ﺗﺻﺎوﯾر ھﻧوز روﺷن ﺑﺎﺷﻧد ﯾﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﺟﺑران ﻧوردھﯽ در ﺗﻧظﯾﻣﯽ ﺑﮫ ﻏﯾر از ] [
ﺿﻌﯾف ﺑﺎﺷد .ﺑرای ﻋﮑس ھﺎی دارای روﺷﻧﺎﯾﯽ ﻣﺷﺧص ﺷده ﺗوﺳط ﺷﻣﺎ ،اﯾن وﯾژﮔﯽ را
روی ] [ ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد.
[ ﯾﺎ

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده

ﺗﻌﺎدل ﺳﻔﯾدی ﺳﻔﺎرﺷﯽ

رﻧﮓ ھﺎی ﺗﺻوﯾر

ﺑرای رﻧﮓ ھﺎی ﺗﺻوﯾر ﮐﮫ در ﺗﺻوﯾر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده ﺗوﺳط ﺷﻣﺎ زﯾر ﻧور طﺑﯾﻌﯽ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳﻧد ،ﺗﻌﺎدل
ﺳﻔﯾدی را ﺑرای ﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﻣﻧﺑﻊ ﻧور ﻣﺣل ﺗﺻوﯾرﺑرداری ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد .ﺗﻌﺎدل ﺳﻔﯾدی را زﯾر ھﻣﺎن ﻣﻧﺑﻊ
ﻧور ﮐﮫ ﺗﺻوﯾر ﺷﻣﺎ روﺷن ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد.

راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ
راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ

ﺿﺑط رﻧﮓ ھﺎی طﺑﯾﻌﯽ )ﺗﻌﺎدل ﺳﻔﯾدی(

اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن
ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر

۱
ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺎﺑت

● در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ دورﺑﯾن ﺑﮫ ﺳﻣت ﯾﮏ ﮐﺎﻏذ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺷﯽء ﮐﺎﻣﻼً
ﺳﻔﯾد ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده ﺗﺻوﯾرﺑرداری ﮐﻧﯾد ،طوری ﮐﮫ رﻧﮓ
ﺳﻔﯾد ﺗﻣﺎم ﺻﻔﺣﮫ را ﭘر ﮐﻧد.

ﻓﯾﻠم ھﺎ

ﺑﺎ ﺗﻧظﯾم ﺗﻌﺎدل ﺳﻔﯾدی ) ،(WBﻣﯽ ﺗواﻧﯾد رﻧﮓ ھﺎی ﺗﺻوﯾر را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺻﺣﻧﮫ ﻣورد ﺗﺻوﯾرﺑرداری
طﺑﯾﻌﯽ ﺗر ﺳﺎزﯾد.
● در ﺻﻔﺣﮫ ﮐﻧﺗرل ﺳرﯾﻊ )= ] ،(۲۳
و ﺳﭘس ﮔزﯾﻧﮫ دﻟﺧواه را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری

˺

۲

[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد،

˺

ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M

˻

ﭘﺧش
وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم
ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم
ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ
ﺿﻣﯾﻣﮫ
ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ

۵۴

]

[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

● ﻣراﺣل ﻣوﺟود در "ﺿﺑط رﻧﮓ ھﺎی طﺑﯾﻌﯽ )ﺗﻌﺎدل ﺳﻔﯾدی("
)= (۵۴را ﺑرای اﻧﺗﺧﺎب ] [ دﻧﺑﺎل ﮐﻧﯾد.

ﺣﺎﻟت P

˻

ﺗﺻوﯾرﺑرداری از ﯾﮏ ﺳوژه ﺳﻔﯾد.

۳
ﺧودﮐﺎر

ﺑرای ﺷراﯾط ﺗﺻوﯾرﺑرداری ،ﺗﻌﺎدل ﺳﻔﯾدی ﺑﮭﯾﻧﮫ را ﺑﮫ طور ﺧودﮐﺎر
ﺗﻧظﯾم ﻣﯽ ﮐﻧد.

ﻧور روز

ﺑرای ﺗﺻوﯾرﺑرداری در ﺧﺎرج از ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن در ھوای ﺧوب.

ﺳﺎﯾﮫ

ﺑرای ﺗﺻوﯾرﺑرداری در ﺳﺎﯾﮫ.

اﺑری

ﺑرای ﺗﺻوﯾرﺑرداری در ﺷراﯾط اﺑری ﯾﺎ ھﻧﮕﺎم ﻏروب.

]ﺗﻌﺎدل ﺳﻔﯾدی ﺳﻔﺎرﺷﯽ[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

● ﻣﻧو ] [ )= ] < (۲۳ﺗﻌﺎدل ﺳﻔﯾدی ﺳﻔﺎرﺷﯽ[
را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

۴

داده ﺳﻔﯾد را ﺑﺎرﮔذاری ﮐﻧﯾد.

ﻧور ﺗﻧﮕﺳﺗن

ﺑرای ﺗﺻوﯾرﺑرداری زﯾر ﻧور ﻻﻣپ ﻋﺎدی.

ﻧور ﻓﻠورﺳﻧت
ﺳﻔﯾد

ﺑرای ﺗﺻوﯾرﺑرداری زﯾر ﻧور ﻓﻠورﺳﻧت ﺳﻔﯾد.

● ﺗﺻوﯾر ﺧود را از ﻣرﺣﻠﮫ  ۱اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ،و ﺳﭘس دﮐﻣﮫ
را ﻓﺷﺎر دھﯾد.

ﺳﻔﺎرﺷﯽ

ﺑرای ﺗﻧظﯾم ﯾﮏ ﺗﻌﺎدل ﺳﻔﯾدی ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺑﮫ ﺻورت دﺳﺗﯽ.

را ﺑرای ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﺻﻔﺣﮫ
● دﮐﻣﮫ
ﺗﺻوﯾرﺑرداری ﻓﺷﺎر دھﯾد.

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده

● ﻋﮑﺳﺑرداری از ﺷﯾﺋﯽ ﮐﮫ ﺧﯾﻠﯽ روﺷن ﯾﺎ ﺗﯾره اﺳت ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎﻋث ﺷود ﻧﺗواﻧﯾد ﺗﻌﺎدل
ﺳﻔﯾدی را درﺳت ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد.
● اﮔر ﯾﮏ ﺗﺻوﯾر ﻧﺎﻣﻧﺎﺳب را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ،ﭘﯾﺎﻣﯽ روی ﺻﻔﺣﮫ ﺑرای ﺑﺎرﮔذاری داده ﺳﻔﯾدی
ﻧﻣﺎﯾش داده ﻣﯽ ﺷود .ﺑرای اﻧﺗﺧﺎب ﯾﮏ ﺗﺻوﯾر دﯾﮕر ]ﻟﻐو[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد .ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده از
آن ﺗﺻوﯾر ﺑرای ﺑﺎرﮔذاری داده ﺳﻔﯾدی ]ﺗﺄﯾﯾد[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ،اﻣﺎ ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت
ﺗﻌﺎدل ﺳﻔﯾدی ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ اﯾﺟﺎد ﻧﮑﻧد.

راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ
راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ

● ﺣﺗﯽ اﮔر ﮔزﯾﻧﮫ ﺗﻌﺎدل ﺳﻔﯾدی را در ﻣرﺣﻠﮫ  ۱ﺗﻐﯾﯾر دھﯾد ،ھر ﺳطﺢ ﺗﺻﺣﯾﺣﯽ ﮐﮫ ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد
ﺣﻔظ ﻣﯽ ﺷود.

●  :Bآﺑﯽ؛  :Aﮐﮭرﺑﺎﯾﯽ؛  :Mﻗرﻣز؛  :Gﺳﺑز
ﻣﯾرد در ﯾﮏ ﻓﯾﻠﺗر ﺗﺑدﯾل دﻣﺎی رﻧﮓ اﺳت.
● ﯾﮏ ﺳطﺢ ﺗﺻﺣﯾﺢ آﺑﯽ/ﮐﮭرﺑﺎﯾﯽ ﻣﻌﺎدل ﺣدود ِ ۵
)ﻣﯾرد :واﺣد دﻣﺎی رﻧﮓ ﮐﮫ ﺗراﮐم ﻓﯾﻠﺗر ﺗﺑدﯾل دﻣﺎی رﻧﮓ را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد(
ِ

اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن
ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر

● ﺑﮫ ﺟﺎی ﯾﮏ ﺷﯽء ﺳﻔﯾد ،ﯾﮏ ﺟدول ﺧﺎﮐﺳﺗری ﯾﺎ ﯾﮏ رﻓﻠﮑﺗور ﺧﺎﮐﺳﺗری ) ٪۱۸ﮐﮫ در ﺑﺎزار
ﻣوﺟود اﺳت( ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺗﻌﺎدل ﺳﻔﯾدی دﻗﯾق ﺗری اﯾﺟﺎد ﮐﻧد.
● ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ از ﯾﮏ ﺷﯽء ﺳﻔﯾد ﺗﺻوﯾرﺑرداری ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﺗﻌﺎدل ﺳﻔﯾدی ﮐﻧوﻧﯽ و ﺗﻧظﯾﻣﺎت
ﻣرﺑوطﮫ در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد.

ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری

ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﮐردن رﻧﮓ ھﺎ )ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﺳﺑﮏ(
ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺎﺑت

ﺣﺎﻟت P
ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M
ﭘﺧش

ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺗﻌﺎدل ﺳﻔﯾدی را ﺑﮫ ﺻورت دﺳﺗﯽ ﺗﺻﺣﯾﺢ ﮐﻧﯾد .اﯾن ﺗﻧظﯾم ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎ ﺟﻠوه اﺳﺗﻔﺎده از ﻓﯾﻠﺗر
ﺗﺑدﯾل دﻣﺎی رﻧﮓ ﻣوﺟود در ﺑﺎزار ﯾﺎ ﻓﯾﻠﺗر ﺟﺑران رﻧﮓ ﻣطﺎﺑﻘت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.

وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم
ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم
ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ

ﺗﻧظﯾﻣﺎت رﻧﮕﯽ اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺻﺣﻧﮫ ھﺎ ﯾﺎ ﺳوژه ھﺎ را ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﻧﺷﺎن دھد.

ﺗﺻﺣﯾﺢ ﺗﻌﺎدل ﺳﻔﯾدی ﺑﮫ طور دﺳﺗﯽ

۱

˺

˻

[ ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑرای ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﺗراﺳت ،اﺷﺑﺎع ،ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﺗﻧظﯾﻣﺎت دﮐﻣﮫ
● ﺑﺎ ]
را ﻓﺷﺎر دھﯾد.

ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ را ﭘﯾﮑرﺑﻧدی ﮐﻧﯾد.

● ﺑرای ﭘﯾﮑرﺑﻧدی دﻗﯾق اﯾن ﺗﻧظﯾم ،دﮐﻣﮫ
ﻓﺷﺎر دھﯾد ،و ﺳﭘس دﮐﻣﮫ ھﺎی / /
ﺗﻧظﯾم ﺳطﺢ ﺗﺻﺣﯾﺣﯽ ﻓﺷﺎر دھﯾد.
● دﮐﻣﮫ

۵۵

˺

˻

ﺿﻣﯾﻣﮫ
ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ

● در ﺻﻔﺣﮫ ﮐﻧﺗرل ﺳرﯾﻊ )= ] ،(۲۳
و ﺳﭘس ﮔزﯾﻧﮫ دﻟﺧواه را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

ﺗﻧظﯾﻣﺎت را ﭘﯾﮑرﺑﻧدی ﮐﻧﯾد.

● ﻣراﺣل ﻣوﺟود در "ﺿﺑط رﻧﮓ ھﺎی طﺑﯾﻌﯽ )ﺗﻌﺎدل ﺳﻔﯾدی("
)= (۵۴را ﺑرای اﻧﺗﺧﺎب ﮔزﯾﻧﮫ ﺗﻌﺎدل ﺳﻔﯾدی دﻧﺑﺎل ﮐﻧﯾد.

۲

ﻓﯾﻠم ھﺎ

/

را
را ﺑرای

را ﺑرای ﺗﮑﻣﯾل ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﻓﺷﺎر دھﯾد.

[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد،

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده

ﺗﺻوﯾرﺑرداری در ﺣﺎﻟت ﻓوﮐوس دﺳﺗﯽ

ﻣﺣدوده ﻋﮑﺳﺑرداری و ﻓوﮐوس

راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ
راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ

ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺎﺑت

ﮔرﻓﺗن ﺗﺻﺎوﯾر ﮐﻠوزآپ )ﻣﺎﮐرو(

اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن
ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر

ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺎﺑت

ﻓﯾﻠم ھﺎ

وﻗﺗﯽ ﻓوﮐوس ﮐردن در ﺣﺎﻟت  AFاﻣﮑﺎن ﭘذﯾر ﻧﯾﺳت ،از ﻓوﮐوس دﺳﺗﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد .ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﻣوﻗﻌﯾت
ﮐﺎﻧوﻧﯽ ﮐﻠﯽ را ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﯾد و ﺳﭘس دﮐﻣﮫ ﺷﺎﺗر را ﺗﺎ ﻧﯾﻣﮫ ﻓﺷﺎر دھﯾد ﺗﺎ دورﺑﯾن ﻣوﻗﻌﯾت ﮐﺎﻧوﻧﯽ ﺑﮭﯾﻧﮫ
ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﻌﯾﯾن ﮐرده اﯾد را ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧد.

۱

ﺑرای ﻣﺣدود ﮐردن ﻓوﮐوس ﺑﮫ ﺳوژه ھﺎ در ﻣﺣدوده ﺑﺳﺗﮫ ،دورﺑﯾن را روی ] [ ﻗرار دھﯾد.
● دﮐﻣﮫ

ﻓﯾﻠم ھﺎ

]

● دﮐﻣﮫ

را ﻓﺷﺎر دھﯾد و ] [ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

●]

ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری

[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.
را ﻓﺷﺎر دھﯾد و ]

[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

[ و ﻧﺷﺎﻧﮕر  MFﻧﻣﺎﯾش داده ﻣﯽ ﺷوﻧد.

ﺣﺎﻟت P

۲

ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M

● ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻧﺷﺎﻧﮕر  MFروی ﺻﻔﺣﮫ )) ،(۱ﮐﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ
و ﻣوﻗﻌﯾت ﮐﺎﻧوﻧﯽ را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد( ﺑﮫ ﻋﻧوان راھﻧﻣﺎ،
را
دﮐﻣﮫ ھﺎی  /را ﻓﺷﺎر دھﯾد ﯾﺎ ﮐﻠﯾد ﭼرﺧﺷﯽ
ﺑﭼرﺧﺎﻧﯾد ﺗﺎ ﻣوﻗﻌﯾت ﮐﺎﻧوﻧﯽ ﮐﻠﯽ ﺗﻌﯾﯾن ﺷود ،و ﺳﭘس دﮐﻣﮫ
را ﻓﺷﺎر دھﯾد.

ﭘﺧش
وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم

● اﮔر ﻓﻠش روﺷن ﺷود ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﺳﺎﯾﮫ روﺷن روی دھد.
● در ﻧﺎﺣﯾﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﻧوار زرد زﯾر ﻧوار زوم [ ] ،ﺧﺎﮐﺳﺗری ﻣﯽ ﺷود و دورﺑﯾن ﻓوﮐوس
ﻧﺧواھد ﮐرد.

ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم
ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ
ﺿﻣﯾﻣﮫ

ﻣوﻗﻌﯾت ﮐﺎﻧوﻧﯽ ﮐﻠﯽ را ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﯾد.

˺
● ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﻟرزش دورﺑﯾن ،ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد دورﺑﯾن را روی ﺳﮫ ﭘﺎﯾﮫ ﺳوار ﮐﻧﯾد و در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﮫ دورﺑﯾن روی ]
[ )=  (۳۳ﻗرار دارد ،ﺗﺻوﯾرﺑرداری ﮐﻧﯾد.

۳

ﻓوﮐوس را ﺑﮫ طور دﻗﯾق ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد.

● دﮐﻣﮫ ﺷﺎﺗر را ﺗﺎ ﻧﯾﻣﮫ ﻓﺷﺎر دھﯾد ﺗﺎ دورﺑﯾن ﻣوﻗﻌﯾت ﮐﺎﻧوﻧﯽ
را ﺑﮫ طور دﻗﯾق ﺗﻧظﯾم ﮐﻧد ) MFﻣﻧﺎﺳب(.

ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ
● ﺑرای ﻓوﮐوس ﮐردن ﺑﮫ طور دﻗﯾق ﺗر ،ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد دورﺑﯾن را ﺑرای ﺗﺛﺑﯾت آن ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳﮫ ﭘﺎﯾﮫ
وﺻل ﮐﻧﯾد.
● ﺑرای ﻏﯾرﻓﻌﺎل ﮐردن ﺗﻧظﯾم دﻗﯾق ﻓوﮐوس ﺧودﮐﺎر ،وﻗﺗﯽ دﮐﻣﮫ ﺷﺎﺗر ﺗﺎ ﻧﯾﻣﮫ ﻓﺷﺎر داده ﻣﯽ ﺷود،
ﻣﻧو ] [ )=  MF] < (۲۳ﻣﻧﺎﺳب[ < ]ﺧﺎﻣوش[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.
● ﺑرای ﻓوﮐوس دﺳﺗﯽ آﺳﺎن ﺗر ،ﻣﻧو ] [ )= ] < (۲۳ﺗﻧظﯾﻣﺎت اوج ] < [MFاوج[ <
]روﺷن[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

۵۶

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده
راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ
راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ
اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن

ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ آﺳﺎن ﻧﺎﺣﯾﮫ ﻓوﮐوس )اوج (MF
ﻟﺑﮫ ھﺎی ﺳوژه ھﺎ در ﻓوﮐوس رﻧﮕﯽ ﻧﺷﺎن داده ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ ﻓوﮐوس دﺳﺗﯽ آﺳﺎن ﺗر ﺷود .ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در
ﺻورت ﻟزوم رﻧﮓ ھﺎ و )ﺳطﺢ( ﺣﺳﺎﺳﯾت ﺗﺷﺧﯾص ﻟﺑﮫ را ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد.

۱

ﺑﮫ ﺻﻔﺣﮫ ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﺑروﯾد.

● ] [ ﻣﻧو )= ] < (۲۳ﺗﻧظﯾﻣﺎت اوج ] < [MFروﺷن[
را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

ﻣﺑدل ﻓﺎﺻﻠﮫ دﯾﺟﯾﺗﺎل
ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺎﺑت

ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮐﺎﻧوﻧﯽ ﻟﻧز ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﺗﺎ  ۱٫۶ﺑراﺑر ﯾﺎ  ۲٫۰ﺑراﺑر ﻗﺎﺑل اﻓزاﯾش اﺳت .اﯾن اﻣر ﻟرزش دورﺑﯾن را ﮐﺎھش
ﻣﯽ دھد ،زﯾرا ﺳرﻋت ﺷﺎﺗر ﻧﺳﺑت ﺑﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ھﻣﺎن ﺿرﯾب زوم ﺑزرﮔﻧﻣﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد )ﺷﺎﻣل اﺳﺗﻔﺎده
از زوم دﯾﺟﯾﺗﺎل( ،ﺳرﯾﻊ ﺗر اﺳت.
● ] [ ﻣﻧو )= ] < (۲۳زوم دﯾﺟﯾﺗﺎل[ ،و ﺳﭘس ﮔزﯾﻧﮫ
دﻟﺧواه را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر
ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری
ﺣﺎﻟت P
ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M
ﭘﺧش
وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم
ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم

● ﻧﻣﺎ ﺑزرگ ﻣﯽ ﺷود و ﺿرﯾب زوم روی ﺻﻔﺣﮫ ﻧﻣﺎﯾش
داده ﻣﯽ ﺷود.

۲

ﺗﻧظﯾﻣﺎت را ﭘﯾﮑرﺑﻧدی ﮐﻧﯾد.

● ﯾﮏ ﻣورد را ﺑرای ﭘﯾﮑرﺑﻧدی اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ،و ﺳﭘس ﮔزﯾﻧﮫ
دﻟﺧواه را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.
● رﻧﮓ ھﺎی ﻧﻣﺎﯾش داده ﺷده ﺑرای اوج  MFدر ﻋﮑس ھﺎی ﺷﻣﺎ ﺿﺑط ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد.

ﺣرﮐت ﻣﯽ دھﯾد،
● وﻗﺗﯽ ﺑرای ﺣداﮐﺛر ﺣﺎﻟت ﺗﻠﮫ ،اھرم زوم را ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل ﺑﮫ طرف
و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﺑزرﮔﻧﻣﺎﯾﯽ ﺳوژه ﺑﮫ ھﻣﺎن اﻧدازه ﺑﺎ ﭘﯾروی از ﻣرﺣﻠﮫ  ۲در "ﺑزرﮔﻧﻣﺎﯾﯽ
ﻧزدﯾﮏ ﺗر ﺳوژه ھﺎ )زوم دﯾﺟﯾﺗﺎل(" )=  (۳۰زوم ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﺳرﻋت ﺷﺎﺗر
ﻣﻌﺎدل ﺑﺎﺷد.

اﻧﺗﺧﺎب روش AF

ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ
ﺿﻣﯾﻣﮫ
ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ

ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺎﺑت

ﯾﮏ روش ﻓوﮐوس ﺧودﮐﺎر ) (AFرا ﺑرای ﺳوژه و ﺻﺣﻧﮫ ﻣورد ﺗﺻوﯾرﺑرداری اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

˺

˻

۵۷

ﻓﯾﻠم ھﺎ

[ را
● در ﺻﻔﺣﮫ ﮐﻧﺗرل ﺳرﯾﻊ )= ] ،(۲۳
اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ،و ﺳﭘس ﮔزﯾﻧﮫ دﻟﺧواه را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

ﻓﯾﻠم ھﺎ

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده
راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ
راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ
اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن
ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر
ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری
ﺣﺎﻟت P
ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M
ﭘﺧش
وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم
ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم
ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ
ﺿﻣﯾﻣﮫ
ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ

اﻧﺗﺧﺎب ﺳوژه ھﺎ ﺑرای ﻓوﮐوس ﮐردن روی آﻧﮭﺎ )ردﯾﺎﺑﯽ (AF
● ﻓوﮐوس ﮐردن ﻣﻣﮑن اﺳت طوﻻﻧﯽ ﺗر ﺑﺎﺷد ﯾﺎ در ﺻورت ﺗﯾره ﯾﺎ ﺑدون ﮐﻧﺗراﺳت ﺑودن ﺳوژه ھﺎ
اﺷﺗﺑﺎه ﺑﺎﺷﻧد ،ﯾﺎ در ﺷراﯾط ﺑﺳﯾﺎر روﺷﻧﯽ ﺑﺎﺷﻧد.

ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺎﺑت

ﺑﻌد از اﻧﺗﺧﺎب ﯾﮏ ﺳوژه ﺑرای ﻓوﮐوس ﮐردن روی آن ﺑﮫ ﺷرح زﯾر ﻋﮑﺳﺑرداری ﮐﻧﯾد.

۱

+ردﯾﺎﺑﯽ
ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺎﺑت

ﻓﯾﻠم ھﺎ

● ﭘس از اﯾن ﮐﮫ دورﺑﯾن را ﺑﮫ ﺳﻣت ﺳوژه ھدف ﮔرﻓﺗﯾد ،ﮐﺎدر ﺳﻔﯾدی دور ﭼﮭره ﺳوژه اﺻﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ
وﺳﯾﻠﮫ دورﺑﯾن ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﺷود ﻧﻣﺎﯾش داده ﻣﯽ ﺷود.
● وﻗﺗﯽ دورﺑﯾن ﺣرﮐت را ﺗﺷﺧﯾص داد ،ﮐﺎدرھﺎ ﺳوژه ھﺎی ﻣﺗﺣرک را در ﻣﺣدوده ﺧﺎﺻﯽ دﻧﺑﺎل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
● ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﭼﮭره ای ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﺷود ،ﻓﺷﺎر دادن دﮐﻣﮫ ﺷﺎﺗر ﺗﺎ ﻧﯾﻣﮫ ﮐﺎدرھﺎی ﺳﺑزی را دور دﯾﮕر
ﻧواﺣﯽ دارای ﻓوﮐوس ﻧﻣﺎﯾش ﻣﯽ دھد.
● ﻧﻣوﻧﮫ ﭼﮭره ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ردﯾﺎﺑﯽ ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد:
 ﺳوژه ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ دور ﯾﺎ ﺧﯾﻠﯽ ﻧزدﯾﮏ ھﺳﺗﻧد ﺳوژه ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﮏ ﯾﺎ روﺷن ھﺳﺗﻧد ﭼﮭره ھﺎی ﻧﯾﻣرخ ،در زاوﯾﮫ ،ﯾﺎ ﭼﮭره ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺧﺷﯽ از آﻧﮭﺎ ﭘﻧﮭﺎن ﺷده اﺳت● ﻣﻣﮑن اﺳت دورﺑﯾن ﺳوژه ھﺎی ﻏﯾر اﻧﺳﺎن را ﺑﮫ اﺷﺗﺑﺎه ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭼﮭره ﺗﻌﺑﯾر ﮐﻧد.

] AFردﯾﺎﺑﯽ[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

● ﻣراﺣل ﻣوﺟود در "اﻧﺗﺧﺎب روش  (۵۷=) "AFرا ﺑرای
اﻧﺗﺧﺎب ] AFردﯾﺎﺑﯽ[ دﻧﺑﺎل ﮐﻧﯾد.
●]

۲

[ در ﻣرﮐز ﺻﻔﺣﮫ ﻧﻣﺎﯾش داده ﻣﯽ ﺷود.

ﺳوژه ای را ﺑرای ﻓوﮐوس اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

● دورﺑﯾن را طوری ﺑﮕﯾرﯾد ﮐﮫ ]
ﻗرار ﺑﮕﯾرد.

[ روی ﺳوژه ﻣورد ﻧظر

● دﮐﻣﮫ ﺷﺎﺗر را ﺗﺎ ﻧﯾﻣﮫ ﻓﺷﺎر دھﯾد [ ] .ﺑﮫ ﯾﮏ ] [ آﺑﯽ
رﻧﮓ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﮐﮫ ﺳوژه را ﺗﻌﻘﯾب ﺧواھد ﮐرد ،در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ دورﺑﯾن ھﻣﭼﻧﺎن ﻓوﮐوس و ﻧوردھﯽ )(Servo AF
را ﺗﻧظﯾم ﻣﯽ ﮐﻧد )= .(۵۹

۳

ﺗﺻوﯾر ﺑﮕﯾرﯾد.

● دﮐﻣﮫ ﺷﺎﺗر را ﺑرای ﻋﮑﺳﺑرداری ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل ﺑﮫ ﭘﺎﯾﯾن
ﻓﺷﺎر دھﯾد.
● ]ﻋﻣﻠﮑرد  (۵۹ =) [AFروی ] [Servo AFﻗرار دارد و ﻗﺎﺑل ﺗﻐﯾﯾر ﻧﯾﺳت.
● در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺳوژه ھﺎ ﺧﯾﻠﯽ ﮐوﭼﮏ ﺑﺎﺷﻧد ﯾﺎ ﺧﯾﻠﯽ ﺳرﯾﻊ ﺣرﮐت ﮐﻧﻧد ،ﯾﺎ در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ
رﻧﮓ ﯾﺎ روﺷﻧﺎﯾﯽ ﺳوژه ﺑﺎ رﻧﮓ و روﺷﻧﺎﯾﯽ ﭘس زﻣﯾﻧﮫ ﻣطﺎﺑﻘت ﺧﯾﻠﯽ ﻧزدﯾﮑﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد،
ﻣﻣﮑن اﺳت ردﯾﺎﺑﯽ اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر ﻧﺑﺎﺷد.
● ] [ ﻣوﺟود ﻧﯾﺳت.

● ھﻧﮕﺎم ﻋﮑﺳﺑرداری در ﺣﺎﻟت ]
و ﻧﮕﮫ دارﯾد.

۵۸

ﻓﯾﻠم ھﺎ

[ )=  ،(۵۶دﮐﻣﮫ

را ﺣداﻗل ﯾﮏ ﺛﺎﻧﯾﮫ ﻓﺷﺎر داده

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده

۲

ﻣرﮐز
ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺎﺑت

راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ
راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ
اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن
ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر
ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری

ﯾﮏ ﻧﻘطﮫ  AFدر ﻣرﮐز ﻧﻣﺎﯾش داده ﻣﯽ ﺷود .ﻣؤﺛر ﺑرای ﻓوﮐوس ﮐردن ﻗﺎﺑل اطﻣﯾﻧﺎن.
● ﺑرای ﺗﻧظﯾم ﺗﺻﺎوﯾر ﺑﮕوﻧﮫ ای ﮐﮫ ﺳوژه ھﺎ در ﻟﺑﮫ ﯾﺎ در ﮔوﺷﮫ ﻗرار ﺑﮕﯾرﻧد ،اﺑﺗدا دورﺑﯾن را
ﺑرای ﻋﮑﺳﺑرداری ﺑﮫ ﺳﻣت ﺳوژه در ﻧﻘطﮫ  AFﺑﮕﯾرﯾد و ﺳﭘس دﮐﻣﮫ ﺷﺎﺗر را ﺗﺎ ﻧﯾﻣﮫ ﭘﺎﯾﯾن
ﺑﮕﯾرﯾد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ دﮐﻣﮫ ﺷﺎﺗر را ھﻣﭼﻧﺎن ﺗﺎ ﻧﯾﻣﮫ ﭘﺎﯾﯾن ﻧﮕﮫ داﺷﺗﮫ اﯾد ،ﺗﺻوﯾر را ﻣﺟدداً ﺑﮫ
دﻟﺧواه ﺧود ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد و ﺳﭘس دﮐﻣﮫ ﺷﺎﺗر را ﺑطور ﮐﺎﻣل ﺑﮫ ﭘﺎﯾﯾن ﻓﺷﺎر دھﯾد )ﻗﻔل ﻓوﮐوس(.

● ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ دﮐﻣﮫ ﺷﺎﺗر را ﺗﺎ ﻧﯾﻣﮫ ﻓﺷﺎر ﻣﯽ دھﯾد ،ﻧوردھﯽ در ﺣﺎﻟت  Servo AFﻗﻔل
ﻧﻣﯽ ﺷود اﻣﺎ ﻟﺣظﮫ ای ﮐﮫ ﻋﮑﺳﺑرداری ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﺑدون ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﻧظﯾم ﺣﺎﻟت اﻧدازه ﮔﯾری
)=  (۵۲ﻣﺷﺧص ﻣﯽ ﺷود.
● ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ از ﺳوژه و ﺳرﻋت ﺳوژه ،دورﺑﯾن ﻣﻣﮑن اﺳت ﻧﺗواﻧد ﺑﮫ ﻓوﮐوس ﺻﺣﯾﺢ دﺳت ﯾﺎﺑد.

ﻋﮑﺳﺑرداری ﺑﺎ Servo AF

ﺣﺎﻟت P
ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M

ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺎﺑت

˺

وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم
ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم

ﺿﻣﯾﻣﮫ
ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ

۵۹

ﻓﯾﻠم ھﺎ

اﯾن ﺣﺎﻟت ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻋﮑس ھﺎی ﺳوژه ھﺎی ﻣﺗﺣرک از دﺳت ﻧروﻧد ،زﯾرا دورﺑﯾن ﺑﮫ ﻓوﮐوس
روی ﺳوژه اداﻣﮫ ﻣﯽ دھد و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ دﮐﻣﮫ ﺷﺎﺗر را ﺗﺎ ﻧﯾﻣﮫ ﻓﺷﺎر دھﯾد ،ﻧوردھﯽ را ﺗﻧظﯾم ﻣﯽ ﮐﻧد.

ﭘﺧش

ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ

ﻓﯾﻠم ھﺎ

ﻓوﮐوس ﮐﻧﯾد.

● در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ دﮐﻣﮫ ﺷﺎﺗر ﺗﺎ ﻧﯾﻣﮫ ﻓﺷﺎر ﻣﯽ دھﯾد ،ﻓوﮐوس
و ﻧوردھﯽ در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻧﻘﺎط آﺑﯽ  AFﻧﻣﺎﯾش داده ﺷده
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد.

˻

۱

ﺗﻧظﯾﻣﺎت را ﭘﯾﮑرﺑﻧدی ﮐﻧﯾد.

● در ﺻﻔﺣﮫ ﮐﻧﺗرل ﺳرﯾﻊ )= [ONE SHOT] ،(۲۳
را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد < ].[SERVO

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده

ﺗﻐﯾﯾر دادن ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﻓوﮐوس

راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ
راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ
اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن

ﺗﺻوﯾرﺑرداری ﺑﺎ ﻗﻔل AF
ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺎﺑت

ﻓﯾﻠم ھﺎ

ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺣﺗﯽ وﻗﺗﯽ دﮐﻣﮫ ﺷﺎﺗر ﻓﺷﺎر داده ﻧﺷده اﺳت ،ﻋﻣﻠﯾﺎت ﭘﯾش ﻓرض دورﺑﯾن ﺑرای ﻓوﮐوس ﮐردن
داﺋم روی ﺳوژه ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ طرف آﻧﮭﺎ ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود را ﺗﻐﯾﯾر دھﯾد .در ﻋوض ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﻓوﮐوس
ﮐردن دورﺑﯾن را ﺑﮫ ﻟﺣظﮫ ای ﮐﮫ دﮐﻣﮫ ﺷﺎﺗر را ﺗﺎ ﻧﯾﻣﮫ ﻓﺷﺎر ﻣﯽ دھﯾد ،ﻣﺣدود ﮐﻧﯾد.
● ] [ ﻣﻧو )=  AF] < (۲۳ﻣﺗواﻟﯽ[ < ]ﻏﯾرﻓﻌﺎل[
را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر

ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺎﺑت

ﻓﯾﻠم ھﺎ

ﻓوﮐوس را ﻣﯽ ﺗوان ﻗﻔل ﮐرد .ﭘس از ﻗﻔل ﮐردن ﻓوﮐوس ،ﺣﺗﯽ ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ دﮐﻣﮫ ﺷﺎﺗر را رھﺎ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد،
ﻣوﻗﻌﯾت ﮐﺎﻧوﻧﯽ ﺗﻐﯾﯾر ﻧﻣﯽ ﮐﻧد.

۱

ﻓوﮐوس را ﻗﻔل ﮐﻧﯾد.

● در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ دﮐﻣﮫ ﺷﺎﺗر ﺗﺎ ﻧﯾﻣﮫ ﻓﺷﺎر داده ﺷده اﺳت ،دﮐﻣﮫ
را ﻓﺷﺎر دھﯾد.

ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری

● اﮐﻧون ﻓوﮐوس ﻗﻔل ﻣﯽ ﺷود ،و ]
ﻧﻣﺎﯾش داده ﻣﯽ ﺷوﻧد.

ﺣﺎﻟت P

● ﺑرای ﺑﺎز ﮐردن ﻗﻔل ﻓوﮐوس ،دﮐﻣﮫ ﺷﺎﺗر را رھﺎ ﮐﻧﯾد،
دﮐﻣﮫ را دوﺑﺎره ﻓﺷﺎر دھﯾد ،و ﺳﭘس ] [ ﯾﺎ ] [ را
اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M

ﻓﻌﺎل

ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻓرﺻت ھﺎی ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ﻋﮑﺳﺑرداری را از دﺳت ﻧدھﯾد ،زﯾرا
دورﺑﯾن ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ دﮐﻣﮫ ﺷﺎﺗر را ﺗﺎ ﻧﯾﻣﮫ ﻓﺷﺎر دھﯾد ،ﺑﮫ طور ﻣداوم روی ﺳوژه ھﺎ
ﻓوﮐوس ﻣﯽ ﮐﻧد.

ﻏﯾرﻓﻌﺎل

ﻧﯾروی ﺑﺎﺗری را ﺣﻔظ ﻣﯽ ﮐﻧد ،زﯾرا دورﺑﯾن ﺑﮫ طور ﻣداوم ﻓوﮐوس ﻧﻣﯽ ﮐﻧد.
ﺑﺎ اﯾن وﺟود ،اﯾن ﮐﺎر ﻣﻣﮑن اﺳت در ﻓوﮐوس ﮐردن ﺗﺄﺧﯾر ﺑﯾﻧدازد.

ﭘﺧش
وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم
ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم
ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ
ﺿﻣﯾﻣﮫ
ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ

۶۰

۲

[ و ﻧﺷﺎﻧﮕر MF

ﺗﺻوﯾر را ﺗرﮐﯾب ﺑﻧدی ﮐﻧﯾد و ﻋﮑس ﺑﮕﯾرﯾد.

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده

ﻓﻠش ﺧﺎﻣوش

ﻓﻠش

ﺑرای ﺗﺻوﯾرﺑرداری ﺑدون ﻓﻠش.

راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ
راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ

ﺗﻐﯾﯾر دادن ﺣﺎﻟت ﻓﻠش

اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن
ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر

ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺎﺑت

ﻓﯾﻠم ھﺎ

ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺣﺎﻟت ﻓﻠش را ﺑرای ﺗطﺑﯾق ﺑﺎ ﺻﺣﻧﮫ ﺗﺻوﯾرﺑرداری ﺗﻐﯾﯾر دھﯾد.
● دﮐﻣﮫ

را ﻓﺷﺎر دھﯾد و ﯾﮏ ﺣﺎﻟت ﻓﻠش را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری
ﺣﺎﻟت P
ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M
ﭘﺧش
وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم
ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم

ﻓﻠش ﺧودﮐﺎر
در ﺷراﯾط ﮐم ﻧور ،ﺑﮫ طور ﺧودﮐﺎر روﺷن ﻣﯽ ﺷود.

ﻓﻠش روﺷن
ﺑرای ھر ﻋﮑس روﺷن ﻣﯽ ﺷود.

ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ
ﺿﻣﯾﻣﮫ

ﺳرﻋت ﮐم ﺷﺎﺗر
ﺑرای روﺷن ﮐردن ﺳوژه اﺻﻠﯽ )ﻣﺎﻧﻧد اﻓراد( ھﻧﮕﺎم ﺗﺻوﯾرﺑرداری ﺑﺎ ﺳرﻋت ﺷﺎﺗر ﮐﻣﺗر روﺷن ﻣﯽ
ﺷود ﺗﺎ ﭘس زﻣﯾﻧﮫ ﺧﺎرج از ﺑرد ﻓﻠش را روﺷن ﮐﻧد.

ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ
● در ﺣﺎﻟت ] [ ،دورﺑﯾن را روی ﯾﮏ ﺳﮫ ﭘﺎﯾﮫ ﺳوار ﮐﻧﯾد ﯾﺎ اﻗداﻣﺎت دﯾﮕری را ﺑرای ﺛﺎﺑت
ﻧﮕﮫ داﺷﺗن آن و ﺟﻠوﮔﯾری از ﻟرزش دورﺑﯾن اﻧﺟﺎم دھﯾد .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،ﺑﺎﯾد در ھﻧﮕﺎم
اﺳﺗﻔﺎده از ﯾﮏ ﺳﮫ ﭘﺎﯾﮫ ﯾﺎ وﺳﺎﯾل دﯾﮕر ﺑرای ﻣﺣﮑم ﻧﮕﮫ داﺷﺗن دورﺑﯾن] ،ﺣﺎﻟت  [ISرا روی
]ﺧﺎﻣوش[ ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد )= .(۳۶
● در ﺣﺎﻟت ] [ ،ﺣﺗﯽ ﺑﻌد از اﯾﻧﮑﮫ ﻓﻠش روﺷن ﻣﯽ ﺷود ،ﻣطﻣﺋن ﺷوﯾد ﮐﮫ ﺳوژه اﺻﻠﯽ ﺗﺎ
ﭘﺎﯾﺎن ﭘﺧش ﺻدای ﺷﺎﺗر ﺣرﮐت ﻧﮑﻧد.

۶۱

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده
راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ
راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ

ﺗﺻوﯾرﺑرداری ﺑﺎ ﻗﻔل FE

ﺗﻧظﯾم ﺟﺑران ﻧوردھﯽ ﻓﻠش
ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺎﺑت

ﻓﯾﻠم ھﺎ

درﺳت ﻣﺎﻧﻧد ﺟﺑران ﻧوردھﯽ ﻋﺎدی )=  ،(۵۲ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﻧوردھﯽ ﻓﻠش را در ﻣﺣدوده  –2ﺗﺎ  +2ﻧﻘطﮫ
در ﻓواﺻل  ۱/۳ﻧﻘطﮫ ای ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد.

اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن

● ﺗﻧظﯾﻣﺎت را ﺑﺎ اﻧﺗﺧﺎب ﻣﻧو ] [ )= < (۲۳
]ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﻓﻠش[ < ]ﺟﺑران ﻧوردھﯽ ﻓﻠش[ ﭘﯾﮑرﺑﻧدی ﮐﻧﯾد.

ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر

● ﺳطﺢ ﺗﺻﺣﯾﺣﯽ ﮐﮫ ﺗﻌﯾﯾن ﮐرده اﯾد اﮐﻧون ﻧﻣﺎﯾش داده ﻣﯽ ﺷود.

ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺎﺑت

ﺳطﺢ ﺧروﺟﯽ ﻓﻠش را ﺣﻔظ ﮐﻧﯾد.

ﺣﺎﻟت P

ﭘﺧش
وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم
ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم
ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ
ﺿﻣﯾﻣﮫ
ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ

۶۲

۱

ﻓﻠش را ﺑﺎﻻ ﺑﺑرﯾد و روی ] [ ﯾﺎ ] [ ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد
)= .(۶۱

۲

ﺳطﺢ ﺧروﺟﯽ ﻓﻠش را ﺿﺑط ﮐﻧﯾد.

● دورﺑﯾن را ﺑﮫ طرف ﺳوژه ﺑﮕﯾرﯾد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻧوردھﯽ ﻗﻔل
ﺷده ﺗﺻوﯾرﺑرداری ﮐﻧﯾد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ دﮐﻣﮫ ﺷﺎﺗر ﺗﺎ ﻧﯾﻣﮫ
را ﻓﺷﺎر دھﯾد.
ﻓﺷﺎر داده ﺷده اﺳت ،دﮐﻣﮫ

ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری

ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M

ﻓﯾﻠم ھﺎ

● ﻓﻠش روﺷن ﻣﯽ ﺷود ،ﯾﮏ داﯾره ﻧﻣﺎﯾش داده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ
ﺑرد ﻧورﺳﻧﺟﯽ را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ،و ] [ ﻧﻣﺎﯾش داده
ﻣﯽ ﺷود ،ﮐﮫ ﻧﺷﺎن دھﻧده اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺳطﺢ ﺧروﺟﯽ ﻓﻠش
ﺣﻔظ ﺷده اﺳت.

● وﻗﺗﯽ ﺧطر ﻧوردھﯽ ﺑﯾش از ﺣد وﺟود دارد ،دورﺑﯾن ﺳرﻋت ﺷﺎﺗر ﯾﺎ ﻣﯾزان دﯾﺎﻓراﮔم را
ﺑرای ﻋﮑﺳﺑرداری ﺑﺎ ﻓﻠش ﺟﮭت ﮐﺎھش ﻗﺳﻣت ھﺎی روﺷن رﻧﮓ ﭘرﯾده و ﻋﮑﺳﺑرداری ﺑﺎ
ﻧوردھﯽ ﺑﮭﯾﻧﮫ ﺑﮫ طور ﺧودﮐﺎر ﺗﻧظﯾم ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑﺎ اﯾن وﺟود ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺎ اﻧﺗﺧﺎب ] [ ﻣﻧو
)= ] < (۲۳ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﻓﻠش[ < ] FEﻣﻧﺎﺳب[ < ]ﺧﺎﻣوش[ ،ﺗﻧظﯾم ﺧودﮐﺎر ﺳرﻋت ﺷﺎﺗر
و ﻣﯾزان دﯾﺎﻓراﮔم را ﻏﯾرﻓﻌﺎل ﮐﻧﯾد.

۳
●  :FEﻧوردھﯽ ﻓﻠش

ﺗﺻوﯾر را ﺗرﮐﯾب ﺑﻧدی ﮐﻧﯾد و ﻋﮑس ﺑﮕﯾرﯾد.

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده

ﺗﻧظﯾﻣﺎت دﯾﮕر

راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ
راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ

ﺗﻐﯾﯾر ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﺣﺎﻟت IS

اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن
ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر
ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری

ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺎﺑت

ﻓﯾﻠم ھﺎ

ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﺻوﯾرﺑرداری ﻟرزﺷﮕﯾر ﺗﺻوﯾر را ﺧﺎﻣوش ﻧﮕﮫ دارﯾد.
● ﻣﻧو ] [ )= ] < (۲۳ﺗﻧظﯾﻣﺎت ] < [ISﺣﺎﻟت < [IS
]ﻓﻘط ﻋﮑس[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

ﺣﺎﻟت P
ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M
ﭘﺧش
وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم
ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم
ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ
ﺿﻣﯾﻣﮫ
ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ

۶۳

● اﮔر ﻟرزﺷﮕﯾر ﺗﺻوﯾر ﻧﺗواﻧد از ﻟرزش دورﺑﯾن ﺟﻠوﮔﯾری ﮐﻧد ،دورﺑﯾن را روی ﯾﮏ ﺳﮫ
ﭘﺎﯾﮫ ﺳوار ﮐﻧﯾد ﯾﺎ اﻗداﻣﺎت دﯾﮕری را ﺑرای ﺛﺎﺑت ﻧﮕﮫ داﺷﺗن آن اﻧﺟﺎم دھﯾد .در اﯾن ﺻورت،
]ﺣﺎﻟت  [ISرا روی ]ﺧﺎﻣوش[ ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد.
● ﺑرای ﺿﺑط ﻓﯾﻠم ،اﯾن ﺗﻧظﯾم ﺑﮫ ]روﺷن[ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽ ﯾﺎﺑد.

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده

ﺳرﻋت ھﺎی ﺧﺎص ﺷﺎﺗر )ﺣﺎﻟت (Tv

راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ

ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺎﺑت

ﻗﺑل از ﻋﮑﺳﺑرداری ،ﺳرﻋت ﺷﺎﺗر دﻟﺧواه ﺧود را ﺑﮫ ﺻورت زﯾر ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد .دورﺑﯾن ﺑﮫ طور ﺧودﮐﺎر
ﻣﯾزان دﯾﺎﻓراﮔم را ﺗﻧظﯾم ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺳرﻋت ﺷﺎﺗر ﺷﻣﺎ ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎﺷد.

راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ
اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن
ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر
ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری

ﻓﯾﻠم ھﺎ

۱
 ۲ﺳرﻋت ﺷﺎﺗر را ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد.
وارد ﺣﺎﻟت

ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M

ﺷوﯾد.

● ﺑرای ﺗﻧظﯾم ﺳرﻋت ﺷﺎﺗر ،ﮐﻠﯾد ﭼرﺧﺷﯽ

ﺗﺻﺎوﯾر ھوﺷﻣﻧدﺗر و ﭘﯾﭼﯾده ﺗر ﺑﮕﯾرﯾد و دورﺑﯾن را ﺑرای ﺳﺑﮏ ﺗﺻوﯾرﺑرداری ﺧود ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﮐﻧﯾد

را ﺑﭼرﺧﺎﻧﯾد.

ﺣﺎﻟت P
ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M
●

ﭘﺧش
وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم

● دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﻣوﺟود در اﯾن ﻓﺻل ﺑرای دورﺑﯾن در ﺣﺎﻟت ﺗﻧظﯾم ﺷده ﻣرﺑوطﮫ ھﺳﺗﻧد.

●

ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم

●

ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ

●
●

ﺿﻣﯾﻣﮫ

در ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳرﻋت ھﺎی ﮐﻧدﺗر ﺷﺎﺗر ﻧﯾﺎز اﺳت ،ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺗواﻧﯾد دوﺑﺎره ﻋﮑس
ﺑﮕﯾرﯾد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ دورﺑﯾن ﺗﺻﺎوﯾر را ﺑرای ﮐﺎھش ﻧوﯾز ﭘردازش ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﻣﻣﮑن اﺳت
ﯾﮏ ﺗﺄﺧﯾر وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
ھﻧﮕﺎم ﻋﮑﺳﺑرداری ﺑﺎ ﺳرﻋت ھﺎی ﮐم ﺷﺎﺗر روی ﺳﮫ ﭘﺎﯾﮫ ،ﺑﺎﯾد ]ﺣﺎﻟت  [ISرا روی
]ﺧﺎﻣوش[ ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد )= .(۳۶
ﺣداﮐﺛر ﺳرﻋت ﺷﺎﺗر ﺑﺎ ﻓﻠش  1/2000ﺛﺎﻧﯾﮫ اﺳت .اﮔر ﺳرﻋت ﺑﯾﺷﺗری ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﯾد ،ﭘﯾش از
ﻋﮑﺳﺑرداری ،دورﺑﯾن ﺑﮫ طور ﺧودﮐﺎر ﺳرﻋت را روی  1/2000ﺛﺎﻧﯾﮫ ﺑﺎزﻧﺷﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد.
در ﺳرﻋت ھﺎی ﺷﺎﺗر  ۱٫۳ﺛﺎﻧﯾﮫ ای ﯾﺎ ﮐﻣﺗر ،ﺳرﻋت  [100] ISOاﺳت و ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺗﻐﯾﯾر ﮐﻧد.
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ھﻧﮕﺎم ﻓﺷﺎر دادن دﮐﻣﮫ ﺷﺎﺗر ﺗﺎ ﻧﯾﻣﮫ ﻣﻘدار دﯾﺎﻓراﮔم ﺑﮫ رﻧﮓ ﺳﻔﯾد ﭼﺷﻣﮏ
ﺑزﻧد ،ﻧوردھﯽ اﺳﺗﺎﻧدارد ﻣوﺟود ﻧﯾﺳت .ﺳرﻋت ﺷﺎﺗر را طوری ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﻣﻘدار دﯾﺎﻓراﮔم
ﺑﮫ رﻧﮓ ﺳﻔﯾد ﻧﻣﺎﯾش داده ﺷود.

ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ
●

۶۴

 :ﻣﻘدار زﻣﺎن

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده

ﻣﻘﺎدﯾر ﺧﺎص دﯾﺎﻓراﮔم )ﺣﺎﻟت (Av

راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ
راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ
اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن
ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر
ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری

ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺎﺑت

ﻓﯾﻠم ھﺎ

ﻗﺑل ازﻋﮑﺳﺑرداری ،ﻣﯾزان دﯾﺎﻓراﮔم دﻟﺧواه ﺧود را ﺑﮫ ﺻورت زﯾر ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد .دورﺑﯾن ﺑﮫ طور ﺧودﮐﺎر
ﺳرﻋت ﺷﺎﺗر را ﺗﻧظﯾم ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﯾزان دﯾﺎﻓراﮔم ﺷﻣﺎ ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎﺷد.

۱
 ۲ﻣﯾزان دﯾﺎﻓراﮔم را ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد.
وارد ﺣﺎﻟت

ﺷوﯾد.

● ﺑرای ﺗﻧظﯾم ﻣﻘدار دﯾﺎﻓراﮔم ،ﮐﻠﯾد ﭼرﺧﺷﯽ

ﺳرﻋت ھﺎی ﺧﺎص ﺷﺎﺗر و ﻣﻘﺎدﯾر ﺧﺎص دﯾﺎﻓراﮔم
)ﺣﺎﻟت (M
ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺎﺑت

ﻗﺑل از ﻋﮑﺳﺑرداری ،از اﯾن ﻣراﺣل ﺑرای ﺗﻧظﯾم ﺳرﻋت ﺷﺎﺗر و ﻣﯾزان دﯾﺎﻓراﮔم دﻟﺧواه ﺧود ﭘﯾروی ﮐﻧﯾد
ﺗﺎ ﻧوردھﯽ دﻟﺧواه ﺑﮫ دﺳت آﯾد.

۱
 ۲ﺳرﻋت  ISOرا ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد )= .(۵۳
 ۳ﺗﻧظﯾﻣﺎت را ﭘﯾﮑرﺑﻧدی ﮐﻧﯾد.
وارد ﺣﺎﻟت

را ﺑﭼرﺧﺎﻧﯾد.

ﺣﺎﻟت P

وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم

ﺷوﯾد.

را ﺑرای اﻧﺗﺧﺎب ﺳرﻋت ﺷﺎﺗر ) (۱ﯾﺎ ﻣﻘدار
● دﮐﻣﮫ
را
دﯾﺎﻓراﮔم ) (۲ﻓﺷﺎر دھﯾد ،و ﺳﭘس ﮐﻠﯾد ﭼرﺧﺷﯽ
ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن ﻣﻘدار ﺑﭼرﺧﺎﻧﯾد.

ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M
ﭘﺧش

ﻓﯾﻠم ھﺎ

● در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ھﻧﮕﺎم ﻓﺷﺎر دادن دﮐﻣﮫ ﺷﺎﺗر ﺗﺎ ﻧﯾﻣﮫ ﺳرﻋت ﺷﺎﺗر ﺑﮫ رﻧﮓ ﺳﻔﯾد ﭼﺷﻣﮏ
ﺑزﻧد ،ﻧوردھﯽ اﺳﺗﺎﻧدارد ﻣوﺟود ﻧﯾﺳت .ﻣﻘدار دﯾﺎﻓراﮔم را ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺳرﻋت ﺷﺎﺗر ﺑﮫ
رﻧﮓ ﺳﻔﯾد ﻧﻣﺎﯾش داده ﺷود.

˻ ˺

ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم
ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ
ﺿﻣﯾﻣﮫ
ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ

۶۵

 :ﻣﯾزان دﯾﺎﻓراﮔم )اﻧدازه روزﻧﮫ اﯾﺟﺎد ﺷده ﺗوﺳط دﯾﺎﻓراﮔم در ﻟﻧز(
●
● ﺑرای ﺗﻧظﯾم ﺧودﮐﺎر ﺳرﻋت ﺷﺎﺗر و ﻣﯾزان دﯾﺎﻓراﮔم و ﻓﻌﺎل ﮐردن ﻧوردھﯽ اﺳﺗﺎﻧدارد در
/
ﺣﺎﻟت ھﺎی
ﺣﺗﯽ ﺗﺣت ﺷراﯾط ﻧوردھﯽ ﻧﺎﻣﺳﺎﻋد [ ] ،ﻣﻧو )= < (۲۳
]ﺗﻐﯾﯾر ﻣﻧﺎﺳب[ < ]ﻓﻌﺎل[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

● در ﺳرﻋت ھﺎی ﺷﺎﺗر  ۱٫۳ﺛﺎﻧﯾﮫ ای ﯾﺎ ﮐﻣﺗر ،ﺳرﻋت  [100] ISOاﺳت و ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺗﻐﯾﯾر ﮐﻧد.
ﻣوﺟود ﻧﯾﺳت.
ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر در ﺣﺎﻟت
●

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده
راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ

●
●
●

راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ
اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن

●

ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر

●

ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری

●

ﺣﺎﻟت P
ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M
ﭘﺧش
وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم
ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم
ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ
ﺿﻣﯾﻣﮫ
ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ

۶۶

●

●

 :دﺳﺗﯽ
ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻧوردھﯽ اﺳﺗﺎﻧدارد ﺑر اﺳﺎس روش ﻣﺷﺧص ﺷده ﻧورﺳﻧﺟﯽ اﺳت )= .(۵۲
وﻗﺗﯽ ﺳرﻋت  ISOﺛﺎﺑت ﺷد ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﻣﻘداری ﮐﮫ ﺗﻌﯾﯾن ﮐرده اﯾد )ﻧﺷﺎن داده ﺷده ﺗوﺳط
ﻣوﻗﻌﯾت ﺣرﮐت ﻋﻼﻣت ﺳطﺢ ﻧوردھﯽ( را ﺑﺎ ﺳطﺢ ﻧوردھﯽ اﺳﺗﺎﻧدارد ﺑﺎ ﻓﺷﺎر دادن دﮐﻣﮫ
ﺷﺎﺗر ﻧﯾﻣﮫ ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﮐﻧﯾد .وﻗﺗﯽ ﺗﻔﺎوت ﻧوردھﯽ ﺑﺎ ﻧوردھﯽ اﺳﺗﺎﻧدارد ﺑﯾﺷﺗر از  ۳ﻣرﺣﻠﮫ
ﻣﯽ ﺷود ،ﻋﻼﻣت ﺳطﺢ ﻧوردھﯽ ﺑﮫ ﺻورت ] [ ﯾﺎ ] [ ﻧﺷﺎن داده ﻣﯽ ﺷود.
ﺑﻌد از ﺗﻧظﯾم ﺳرﻋت ﺷﺎﺗر و ﻣﯾزان دﯾﺎﻓراﮔم ،اﮔر زوم را ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد ﯾﺎ ﺗﺻوﯾر را دوﺑﺎره
ﺗرﮐﯾب ﺑﻧدی ﻧﻣﺎﯾﯾد ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﺳطﺢ ﻧوردھﯽ ﺗﻐﯾﯾر ﮐﻧد.
وﻗﺗﯽ ﺳرﻋت  ISOﺛﺎﺑت ﺷد ،ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺳرﻋت ﺷﺎﺗر و ﻣﻘدار دﯾﺎﻓراﮔﻣﯽ ﮐﮫ ﺗﻌﯾﯾن ﮐرده اﯾد،
ﻣﻣﮑن اﺳت روﺷﻧﺎﯾﯽ ﺻﻔﺣﮫ ﺗﻐﯾﯾر ﮐﻧد .ﺑﺎ اﯾن وﺟود ،وﻗﺗﯽ ﻓﻠش ﺑﺎﻻ اﺳت و ﺣﺎﻟت روی ] [
ﺗﻧظﯾم ﺷده اﺳت ،روﺷﻧﺎﯾﯽ ﺻﻔﺣﮫ ﯾﮑﺳﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد.
وﻗﺗﯽ ﺳرﻋت  ISOروی ] [AUTOﺗﻧظﯾم ﺷده ﺑﺎﺷد ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﻧوردھﯽ ﺑر طﺑق اﻧﺗظﺎر
ﻧﺑﺎﺷد ،ﭼون ﺳرﻋت  ISOﺑرای اطﻣﯾﻧﺎن از ﻧوردھﯽ اﺳﺗﺎﻧدارد ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﺳرﻋت ﺷﺎﺗر
و ﻣﻘدار دﯾﺎﻓراﮔم ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ﺗوﺳط ﺷﻣﺎ ﺗﻧظﯾم ﺷده اﺳت.
روﺷﻧﺎﯾﯽ ﺗﺻوﯾر ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﺑﮭﯾﻧﮫ ﺳﺎز ﻧور ﺧودﮐﺎر ﻗرار ﺑﮕﯾرد .ﺑرای ﻏﯾرﻓﻌﺎل
ﻧﮕﮫ داﺷﺗن ﺑﮭﯾﻧﮫ ﺳﺎز ﻧور ﺧودﮐﺎر در ﺣﺎﻟت
 ،ﯾﮏ ﻋﻼﻣت ] [ ﺑﮫ ]ﻏﯾرﻓﻌﺎل در ﺣﯾن
ﻧوردھﯽ دﺳﺗﯽ[ در ﺻﻔﺣﮫ ﺗﻧظﯾم ﺑﮭﯾﻧﮫ ﺳﺎز ﻧور ﺧودﮐﺎر اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧﯾد.
ﺑرای ﺗﻧظﯾم ﻧوردھﯽ ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺳرﻋت  ISOروی ] [AUTOﺗﻧظﯾم ﺷده ،ﯾﮏ ﺳطﺢ را در
ﻧوار ﺟﺑران ﻧوردھﯽ اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

ﺗﻧظﯾم ﺧروﺟﯽ ﻓﻠش
ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺎﺑت

ﯾﮑﯽ از ﺳﮫ ﺳطﺢ ﻓﻠش ﻣوﺟود در ﺣﺎﻟت ھﺎی

/

/

ﻓﯾﻠم ھﺎ

را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

۱
 ۲ﺗﻧظﯾﻣﺎت را ﭘﯾﮑرﺑﻧدی ﮐﻧﯾد.
وارد ﺣﺎﻟت

/

/

ﺷوﯾد.

● ﻣﻧو ] [ )= ] < (۲۳ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﻓﻠش[ < ]ﺣﺎﻟت ﻓﻠش[ <
]دﺳﺗﯽ[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد و ]ﺧروﺟﯽ ﻓﻠش[ را ﭘﯾﮑرﺑﻧدی ﮐﻧﯾد.

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده

ﻣﺷﺎھده

راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ

ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺎﺑت

ﺑﻌد از ﮔرﻓﺗن ﻋﮑس ﯾﺎ ﻓﯾﻠم ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد آﻧﮭﺎ را روی ﺻﻔﺣﮫ ﺑﮫ ﺻورت زﯾر ﻣﺷﺎھده ﮐﻧﯾد.

راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ
اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن
ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر
ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری
ﺣﺎﻟت P
ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M
ﭘﺧش
وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم

۱

ﭘﺧش

ﺑﮫ ﺣﺎﻟت ﭘﺧش ﺑروﯾد.

● دﮐﻣﮫ

را ﻓﺷﺎر دھﯾد.

از ﻣرور ﺗﺻﺎوﯾر ﺧود ﻟذت ﺑﺑرﯾد و آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ روش ھﺎی ﺑﺳﯾﺎری ﻣرور ﯾﺎ وﯾراﯾش ﮐﻧﯾد
● ﺑرای آﻣﺎده ﮐردن دورﺑﯾن ﺟﮭت اﻧﺟﺎم اﯾن ﻋﻣﻠﯾﺎت ھﺎ ،دﮐﻣﮫ

را ﻓﺷﺎر دھﯾد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎﻟت ﭘﺧش ﺑروﯾد.

● ﻣﻣﮑن اﺳت ﭘﺧش ﯾﺎ وﯾراﯾش ﺗﺻﺎوﯾری ﮐﮫ ﻧﺎم آﻧﮭﺎ ﺗﻐﯾﯾر ﮐرده اﺳت ﯾﺎ ﻗﺑﻼً در ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر
وﯾراﯾش ﺷده اﻧد ،ﯾﺎ ﺗﺻﺎوﯾر دورﺑﯾن ھﺎی دﯾﮕر اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر ﻧﺑﺎﺷد.

۲

ﺗﺻﺎوﯾر را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

● ﺑرای ﻣﺷﺎھده ﺗﺻوﯾر ﻗﺑﻠﯽ ،دﮐﻣﮫ را ﻓﺷﺎر دھﯾد ﯾﺎ
را ﺑر ﺧﻼف ﺟﮭت ﻋﻘرﺑﮫ ھﺎی ﺳﺎﻋت
ﮐﻠﯾد ﭼرﺧﺷﯽ
ﺑﭼرﺧﺎﻧﯾد .ﺑرای ﻣﺷﺎھده ﺗﺻوﯾر ﺑﻌدی ،دﮐﻣﮫ را
را در ﺟﮭت ﻋﻘرﺑﮫ ھﺎی
ﻓﺷﺎر دھﯾد ﯾﺎ ﮐﻠﯾد ﭼرﺧﺷﯽ
ﺳﺎﻋت ﺑﭼرﺧﺎﻧﯾد.
● ﺑرای ﺳرﯾﻊ ﺣرﮐت ﮐردن ﺑﯾن ﺗﺻﺎوﯾر ،دﮐﻣﮫ ھﺎی
را ﻓﺷﺎر دھﯾد و ﻧﮕﮫ دارﯾد.

ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم
ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ
ﺿﻣﯾﻣﮫ
ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ

۶۷

ﻓﯾﻠم ھﺎ

● ﻓﯾﻠم ھﺎ ﺑﺎ ﻧﻣﺎد ]
را ﻓﺷﺎر دھﯾد.

[ ﻣﺷﺧص ﻣﯽ ﺷوﻧد .دﮐﻣﮫ

/

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده

ﻓﯾﻠم ھﺎ را ﭘﺧش ﮐﻧﯾد.
● ] [ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد و دﮐﻣﮫ

راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ
راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ
اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن
ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر
ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری

را ﻓﺷﺎر دھﯾد.

● ﺑرای ﺗﻧظﯾم ﻣﯾزان ﺻدا ،در ھﻧﮕﺎم ﭘﺧش دﮐﻣﮫ ھﺎی
 /را ﻓﺷﺎر دھﯾد.
● ﺑرای ﻣﮑث ﮐردن ﯾﺎ اداﻣﮫ دادن ﭘﺧش ،دﮐﻣﮫ
● ﺑﻌد از ﭘﺎﯾﺎن ﻓﯾﻠم] ،

را ﻓﺷﺎر دھﯾد.

ﺗﻐﯾﯾر دادن ﺣﺎﻟت ھﺎی ﻧﻣﺎﯾش
ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺎﺑت

را ﻓﺷﺎر دھﯾد .ﺑرای اطﻼع از
ﺑرای ﻣﺷﺎھده ﯾﺎ ﻋدم ﻧﻣﺎﯾش ﺳﺎﯾر اطﻼﻋﺎت روی ﺻﻔﺣﮫ ،دﮐﻣﮫ
ﺟزﺋﯾﺎت اطﻼﻋﺎت ﻧﻣﺎﯾش داده ﺷده ،ﺑﮫ "ﭘﺧش )ﻧﻣﺎﯾش اطﻼﻋﺎت دﻗﯾق(" )= (۱۲۰ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.

[ ﻧﻣﺎﯾش داده ﻣﯽ ﺷود.

● ﺑرای رﻓﺗن ﺑﮫ ﺣﺎﻟت ﺗﺻوﯾرﺑرداری از ﺣﺎﻟت ﭘﺧش ،دﮐﻣﮫ ﺷﺎﺗر را ﺗﺎ ﻧﯾﻣﮫ ﻓﺷﺎر دھﯾد.
● ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﺎﻟت ﭘﺧش وارد ﻣﯽ ﺷوﯾد ﺟدﯾدﺗرﯾن ﻋﮑس ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده ﻧﻣﺎﯾش
داده ﺷود] ،
[ ﻣﻧو )= ] < (۲۳ﻣﺷﺎھده از آﺧرﯾن[ < ]ﻏﯾرﻓﻌﺎل[ ،ﮐﮫ ﭘس از روﺷن
ﮐردن دورﺑﯾن و ﺷروع ﭘﺧش ﺟدﯾدﺗرﯾن ﻋﮑس را ﻧﻣﺎﯾش ﻣﯽ دھد ،را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

ﺑدون ﻧﻣﺎﯾش اطﻼﻋﺎت

ﺣﺎﻟت P
ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M
ﭘﺧش

ﻧﻣﺎﯾش اطﻼﻋﺎت ﺳﺎده

وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم
ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم
ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ

ﻧﻣﺎﯾش اطﻼﻋﺎت دﻗﯾق
ﺿﻣﯾﻣﮫ
ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ

ﻧﻣﺎﯾش اطﻼﻋﺎت دﻗﯾق 2

۶۸

ﻓﯾﻠم ھﺎ

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده

ھﺷدار ﻧوردھﯽ ﺑﯾش از ﺣد )ﺑرای ﻗﺳﻣت ھﺎی روﺷن ﺗﺻوﯾر(
ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺎﺑت

راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ
راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ

ﻣﺷﺎھده ﻓﯾﻠم ھﺎی ﮐوﺗﺎه اﯾﺟﺎد ﺷده ھﻧﮕﺎم ﮔرﻓﺗن ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺎﺑت )ﻓﯾﻠم ﮐوﺗﺎه(

ﻧﻣودار ﺳﺗوﻧﯽ
ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺎﺑت

ﻓﯾﻠم ھﺎ

● ﻧﻣودار ﻣوﺟود در ﻧﻣﺎﯾش اطﻼﻋﺎت دﻗﯾق )=  (۶۸ﯾﮏ
ﻧﻣودار ﺳﺗوﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗوزﯾﻊ روﺷﻧﺎﯾﯽ ﺗﺻوﯾر را ﻧﺷﺎن
ﻣﯽ دھد .ﻣﺣور اﻓﻘﯽ ﻧﺷﺎن دھﻧده ﻣﻘدار روﺷﻧﺎﯾﯽ اﺳت،
و ﻣﺣور ﻋﻣودی ﻧﺷﺎن دھﻧده اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﭼﮫ ﻣﻘدار از
ﺗﺻوﯾر در ھر ﺳطﺢ روﺷﻧﺎﯾﯽ اﺳت .ﻣﺷﺎھده ﻧﻣودار
ﺳﺗوﻧﯽ ،روﺷﯽ ﺑرای ﺑررﺳﯽ ﻧوردھﯽ اﺳت.

ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر
ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری
ﺣﺎﻟت P

ﭘﺧش

ﻓﯾﻠم ھﺎ

در ﻧﻣﺎﯾش اطﻼﻋﺎت دﻗﯾق ،ﻗﺳﻣت ھﺎی روﺷن رﻧﮓ ﭘرﯾده ﺗﺻوﯾر روی ﺻﻔﺣﮫ ﺳوﺳو ﻣﯽ زﻧﻧد )= .(۶۸

اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن

ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M

ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺗﺻﺎوﯾر ارﺳﺎل ﺷده

ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺎﺑت

ﻓﯾﻠم ھﺎی ﮐوﺗﺎه ﺿﺑط ﺷده ﺑﮫ طور ﺧودﮐﺎر در ﺣﺎﻟت
ﺛﺎﺑت را ﺑﮫ ﺷرح زﯾر ﻣﺷﺎھده ﮐﻧﯾد.

۱

)=  (۲۸در ﯾﮏ روز ﻋﮑﺳﺑرداری ﺗﺻﺎوﯾر

ﯾﮏ ﺗﺻوﯾر اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

● ﯾﮏ ﺗﺻوﯾر ﺛﺎﺑت ﺑﺎ ﺑرﭼﺳب ]
ﻧﻣﺎﯾﯾد.

[ را اﻧﺗﺧﺎب

ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺎﺑت

ﻓﯾﻠم ھﺎ

وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم

ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ

● ﻋرض ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ ،طول ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ ،ارﺗﻔﺎع و زﻣﺎن
ھﻣﺎھﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ )) (UTCﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن ﺗﺻوﯾرﺑرداری(
از ﺑﺎﻻ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﯾن ﻓﮭرﺳت ﻣﯽ ﺷوﻧد.

۲

ﻓﯾﻠم ﮐوﺗﺎه را ﭘﺧش ﮐﻧﯾد.

● در ﺻﻔﺣﮫ ﮐﻧﺗرل ﺳرﯾﻊ )= ] ،(۲۳

[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

● ﻓﯾﻠم ﮐوﺗﺎھﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ طور ﺧودﮐﺎر در روز ﻋﮑﺳﺑرداری
ﺗﺻوﯾر ﺛﺎﺑت ﺿﺑط ﺷده اﺳت از اﺑﺗدا ﭘﺧش ﻣﯽ ﺷود.

ﺿﻣﯾﻣﮫ
ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ

● ﻧﻣﺎﯾش اطﻼﻋﺎت  GPSﺑرای ﺗﺻﺎوﯾری ﮐﮫ اﯾن اطﻼﻋﺎت را ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﻣوﺟود ﻧﯾﺳت.
● اﮔر ﻣﻘﺎدﯾر ﯾﺎ ﻣواردی در ﺗﻠﻔن ھوﺷﻣﻧد ﺷﻣﺎ وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﯾﺎ ﺑﮫ درﺳﺗﯽ ﺿﺑط ﻧﺷده
ﺑﺎﺷﻧد [---] ،ﺑﮫ ﺟﺎی آﻧﮭﺎ ﻧﺷﺎن داده ﻣﯽ ﺷود.

● ) Coordinated Universal Time :UTCزﻣﺎن ھﻣﺎھﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ( ،در اﺻل ﺑﮫ وﻗت
ﮔرﯾﻧوﯾﭻ اﺳت

۶۹

ﻓﯾﻠم ھﺎ

ﻧﻣﺎﯾش اطﻼﻋﺎت GPS
● ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺎﺑت و ﻓﯾﻠم ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﮔرﻓﺗﮫ اﯾد را
ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از اطﻼﻋﺎت  GPSﯾﮏ ﺗﻠﻔن ھوﺷﻣﻧد دارای
) Bluetoothﻣﺎﻧﻧد طول ،ﻋرض و ارﺗﻔﺎع ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ(،
ﺑرﭼﺳب ﮔذاری ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ ﮐﻧﯾد )=  .(۸۷ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد اﯾن
اطﻼﻋﺎت را در ﺻﻔﺣﮫ ﻧﻣﺎﯾش اطﻼﻋﺎت  GPSﺑﺑﯾﻧﯾد.

ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم

ﺗﺻﺎوﯾری ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺗﻠﻔن ھوﺷﻣﻧد ﯾﺎ راﯾﺎﻧﮫ ارﺳﺎل ﮐرده اﯾد ﺑﺎ ﻧﻣﺎد ھﻣﺎن دﺳﺗﮕﺎه ﻋﻼﻣﺗﮕذاری ﻣﯽ ﺷوﻧد.

● ﭘس از ﭼﻧد ﻟﺣظﮫ ،ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ از دورﺑﯾن در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻧﻣﺎﯾش اطﻼﻋﺎت ﻏﯾرﻓﻌﺎل اﺳت
اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ]
[ دﯾﮕر ﻧﺷﺎن داده ﻧﻣﯽ ﺷود )= .(۶۸

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده

ﯾﺎﻓﺗن ﺗﺻﺎوﯾر ﻣﻧطﺑق ﺑﺎ ﺷراﯾط ﻣﺷﺧص ﺷده

ﻣرور و ﻓﯾﻠﺗر ﮐردن ﺗﺻﺎوﯾر

راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ
راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ

ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺎﺑت

ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری
ﺣﺎﻟت P
ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M
ﭘﺧش
وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم

ﺑﺎ ﻓﯾﻠﺗر ﮐردن ﻧﻣﺎﯾش ﺗﺻوﯾر طﺑق ﺷراﯾط ﻣﺷﺧص ﺷده ﺧود ﺗﺻﺎوﯾر دﻟﺧواه را ﺑﮫ ﺳرﻋت روی ﯾﮏ ﮐﺎرت
ﺣﺎﻓظﮫ ﭘر از ﻋﮑس ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد .ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ھﻣﮫ اﯾن ﺗﺻﺎوﯾر را ﺑﺎ ھم ﻣﺣﺎﻓظت ﯾﺎ ﺣذف ﮐﻧﯾد.

ﺣرﮐت ﺑﯾن ﺗﺻﺎوﯾر در ﻓﮭرﺳت ﺗﺻﺎوﯾر ﮐوﭼﮏ

اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن
ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر

ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺎﺑت

ﻓﯾﻠم ھﺎ

ﺑﺎ ﻧﻣﺎﯾش ﭼﻧد ﺗﺻوﯾر در ﻓﮭرﺳت ﺗﺻﺎوﯾر ﮐوﭼﮏ ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺗﺻﺎوﯾری ﮐﮫ ﺑﮫ دﻧﺑﺎﻟﺷﺎن ﻣﯽ ﮔردﯾد را
ﺳرﯾﻊ ﭘﯾدا ﻧﻣﺎﯾﯾد.

۱

ﺗﺻﺎوﯾر را در ﻓﮭرﺳت ﺗﺻﺎوﯾر ﮐوﭼﮏ ﻧﺷﺎن دھﯾد.

● ﺑرای ﻧﻣﺎﯾش ﺗﺻﺎوﯾر در ﻓﮭرﺳت ﺗﺻﺎوﯾر ﮐوﭼﮏ ،اھرم
ﺣرﮐت دھﯾد .ﺑﺎ دوﺑﺎره ﺣرﮐت دادن
زوم را ﺑﮫ طرف
اﯾن اھرم ،ﺗﻌداد ﺗﺻﺎوﯾر ﻧﻣﺎﯾش داده ﺷده اﻓزاﯾش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد.
● ﺑرای ﻧﻣﺎﯾش ﺗﺻﺎوﯾر ﮐﻣﺗر ،اھرم زوم را ﺑﮫ طرف
ﺣرﮐت دھﯾد .ھر ﺑﺎر ﮐﮫ اﯾن اھرم را ﺣرﮐت ﻣﯽ دھﯾد،
ﺗﺻﺎوﯾر ﮐﻣﺗری ﻧﺷﺎن داده ﻣﯽ ﺷود.

۲

ﯾﮏ ﺗﺻوﯾر اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

رﺗﺑﮫ

ﺗﺻﺎوﯾری را ﮐﮫ رﺗﺑﮫ ﺑﻧدی ﮐرده اﯾد را ﻧﻣﺎﯾش ﻣﯽ دھد.

ﺗﺎرﯾﺦ

ﺗﺻﺎوﯾر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده در ﯾﮏ ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﺎص را ﻧﻣﺎﯾش ﻣﯽ دھد.

ﭘوﺷﮫ

ﺗﺻﺎوﯾر ﻣوﺟود در ﭘوﺷﮫ ای ﺧﺎص را ﻧﻣﺎﯾش ﻣﯽ دھد.

ﻣﺣﺎﻓظت ﮐردن
ﻧوع ﻓﺎﯾل

ﺗﺻﺎوﯾر ﻣﺣﺎﻓظت ﺷده ﯾﺎ ﻧﺷده در ﮐﺎرت ﺣﺎﻓظﮫ را ﻧﻣﺎﯾش ﻣﯽ دھد.
ﻋﮑس[] ،
]
ﻧﻣﺎﯾش ﻣﯽ دھد.

۱

ﻓﯾﻠم[ ،ﯾﺎ ﻓﯾﻠم ھﺎی ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده در ﺣﺎﻟت

را ﺑﭼرﺧﺎﻧﯾد

ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم
ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ

● ﯾﮏ ﮐﺎدر ﻧﺎرﻧﺟﯽ رﻧﮓ دور ﺗﺻوﯾر اﻧﺗﺧﺎب ﺷده ﻧﻣﺎﯾش
داده ﻣﯽ ﺷود.

ﺿﻣﯾﻣﮫ

● ﺑرای ﻣﺷﺎھده ﺗﺻوﯾر اﻧﺗﺧﺎب ﺷده در ﻧﻣﺎﯾش ﺗﮑﯽ ﺗﺻوﯾر،
دﮐﻣﮫ
را ﻓﺷﺎر دھﯾد.

را

ﺷراﯾط ﺟﺳﺗﺟو را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

● در ﺻﻔﺣﮫ ﮐﻧﺗرل ﺳرﯾﻊ )= ] ،(۲۳

[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

● دﮐﻣﮫ ھﺎی  /را ﺑرای ﭘﯾﻣﺎﯾش ﻓﺷﺎر دھﯾد و دﮐﻣﮫ ھﺎی
 /را ﺑرای اﻧﺗﺧﺎب ﮔزﯾﻧﮫ ﻓﺷﺎر دھﯾد.
● ﭘس از ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ،دﮐﻣﮫ

● ﺑرای اﻧﺗﺧﺎب ﯾﮏ ﺗﺻوﯾر ،ﮐﻠﯾد ﭼرﺧﺷﯽ
ﯾﺎ دﮐﻣﮫ ھﺎی  / / /را ﻓﺷﺎر دھﯾد.

ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ

ﻓﯾﻠم ھﺎ

۲

را ﻓﺷﺎر دھﯾد.

ﺗﺻﺎوﯾر ﻓﯾﻠﺗر ﺷده را ﻣﺷﺎھده ﮐﻧﯾد.

● ﺗﺻﺎوﯾر ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ ﺷراﯾط ﺷﻣﺎ در ﮐﺎدرھﺎی زرد رﻧﮓ
ﻧﻣﺎﯾش داده ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﻓﻘط اﯾن ﺗﺻﺎوﯾر را
ﻣﺷﺎھده ﮐﻧﯾد ،دﮐﻣﮫ ھﺎی  /را ﻓﺷﺎر دھﯾد ﯾﺎ ﮐﻠﯾد
را ﺑﭼرﺧﺎﻧﯾد.
ﭼرﺧﺷﯽ
● ﺑرای ﻟﻐو ﭘﺧش ﻓﯾﻠﺗر ﺷده [ ] ،را در ﻣرﺣﻠﮫ ۱
اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد و دﮐﻣﮫ را ﻓﺷﺎر دھﯾد.
● وﻗﺗﯽ دورﺑﯾن ھﯾﭻ ﺗﺻوﯾر ﻣﻧطﺑﻘﯽ ﺑرای ﺑرﺧﯽ ﺷراﯾط ﭘﯾدا ﻧﮑرد ،اﯾن ﺷراﯾط دﯾﮕر ﻣوﺟود
ﻧﺧواھﻧد ﺑود.

۷۰

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده
راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ
راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ

●
●
●
●

ﺑرای ﭘﺎک ﮐردن ﺟﺳﺗﺟوی ﺧود ،دﮐﻣﮫ را روی ﺻﻔﺣﮫ ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﻓﺷﺎر دھﯾد.
ﺷﻣﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﻓﺷﺎر دادن دﮐﻣﮫ
ﺗﻧﮭﺎ روی ﻋﮑس ھﺎی ﻣﻧطﺑق ﻧﻣﺎﯾش داده ﺷده
ﺑﺎ ﮐﺎدر زرد ،ﻣﺣﺎﻓظت ،رﺗﺑﮫ ﺑﻧدی ،ﯾﺎ ﺳﺎﯾر اﻗداﻣﺎت را اﻧﺟﺎم دھﯾد.
اﮔر ﺗﺻﺎوﯾر را وﯾراﯾش ﮐرده و آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺗﺻوﯾر ﺟدﯾد ذﺧﯾره ﮐﻧﯾد ،ﯾﮏ ﭘﯾﺎم ﻧﻣﺎﯾش
داده ﻣﯽ ﺷود و ﺗﺻﺎوﯾر ﯾﺎﻓت ﺷده دﯾﮕر ﻧﺷﺎن داده ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد.
ھﻣﯾن ﻋﻣﻠﮑردھﺎ ﺑﺎ اﻧﺗﺧﺎب ﻣﻧو ]
[ < ]ﺗﻌﯾﯾن ﺷراﯾط ﺟﺳﺗﺟوی ﺗﺻوﯾر[ در دﺳﺗرس ھﺳﺗﻧد.

ﮔزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻣﺷﺎھده ﺗﺻوﯾر
ﺑزرﮔﻧﻣﺎﯾﯽ ﺗﺻﺎوﯾر

اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن

ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺎﺑت

ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر

۱

ﻓﯾﻠم ھﺎ

ﺗﺻوﯾری را ﺑزرﮔﻧﻣﺎﯾﯽ ﮐﻧﯾد.

ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری

● ﺑﺎ ﺣرﮐت دادن اھرم زوم ﺑﮫ طرف  ،ﺗﺻوﯾر
ﺑزرﮔﻧﻣﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷود .ﺑﺎ ﻧﮕﮫ داﺷﺗن اھرم زوم ﺑﮫ طور
ﻣداوم ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺗﺻﺎوﯾر را ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ ﺣدود  ۱۰ﺑراﺑر
ﺑزرﮔﻧﻣﺎﯾﯽ ﮐﻧﯾد.

ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M

● ﻣﺣل ﺗﻘرﯾﺑﯽ ﻧﺎﺣﯾﮫ ﻧﻣﺎﯾش داده ﺷده ) (۱ﺑرای آﮔﺎھﯽ ﻧﺷﺎن
داده ﻣﯽ ﺷود.

ﭘﺧش

ﺣرﮐت دھﯾد.
● ﺑرای ﮐوﭼﮑﻧﻣﺎﯾﯽ ،اھرم زوم را ﺑﮫ طرف
ﺑﺎ ﻧﮕﮫ داﺷﺗن آن ﺑﮫ طور ﻣداوم ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﺗﮑﯽ
ﺗﺻوﯾر ﺑﺎزﮔردﯾد.

ﺣﺎﻟت P

وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم
ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم

˺

۲

ﺑر اﺳﺎس ﻧﯾﺎز ،وﺿﻌﯾت ﻧﻣﺎﯾش را ﺣرﮐت دھﯾد
و ﺗﺻﺎوﯾر را ﺗﻐﯾﯾر دھﯾد.

ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ

● ﺑرای ﺣرﮐت دادن وﺿﻌﯾت ﻧﻣﺎﯾش ،دﮐﻣﮫ ھﺎی
 / / /را ﻓﺷﺎر دھﯾد.

ﺿﻣﯾﻣﮫ

● ﺑرای رﻓﺗن ﺑﮫ ﺗﺻﺎوﯾر دﯾﮕر در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑزرﮔﻧﻣﺎﯾﯽ ﺷده اﻧد،
را ﺑﭼرﺧﺎﻧﯾد.
ﮐﻠﯾد ﭼرﺧﺷﯽ

ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ

۷۱

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده

ﻣﺷﺎھده ﻧﻣﺎﯾش ھﺎی اﺳﻼﯾد

ﻣﺣﺎﻓظت از ﺗﺻﺎوﯾر

راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ
راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ

ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺎﺑت

ﻓﯾﻠم ھﺎ

ﺗﺻﺎوﯾر را ﺑﮫ طور ﺧودﮐﺎر از ﮐﺎرت ﺣﺎﻓظﮫ ﺑﮫ ﺻورت زﯾر ﭘﺧش ﮐﻧﯾد.
●]

[ ﻣﻧو )= ] < (۲۳ﻧﻣﺎﯾش اﺳﻼﯾد[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن

● ﺑرای ﺷروع ﻧﻣﺎﯾش اﺳﻼﯾد] ،ﺷروع[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر

● ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﻣدت زﻣﺎن ﻧﻣﺎﯾش ھر ﺗﺻوﯾر ،ﺗﮑرار
ﻧﻣﺎﯾش اﺳﻼﯾد ،و ﺟﻠوه ﺗﻐﯾﯾر ﻋﮑس ﺑﯾن ﺗﺻﺎوﯾر را ﺑﺎ
اﻧﺗﺧﺎب ]ﺗﻧظﯾم[ ﭘﯾﮑرﺑﻧدی ﮐﻧﯾد.

ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری

● ﺑرای ﺗوﻗف ﻧﻣﺎﯾش اﺳﻼﯾد ،دﮐﻣﮫ

را ﻓﺷﺎر دھﯾد.

ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺎﺑت

ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﺣذف ﺗﺻﺎدﻓﯽ ﺗﺻﺎوﯾر ﻣﮭم را ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﻧﯾد )= .(۷۴

˺

● در ﺻﻔﺣﮫ ﮐﻧﺗرل ﺳرﯾﻊ )= ] ،(۲۳
اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد < ]ﻓﻌﺎل[.
● ﭘس از اﻋﻣﺎل ﺷدن ﻣﺣﺎﻓظت] ،

[ را

[ ﻧﻣﺎﯾش داده ﻣﯽ ﺷود.

● ﺑرای ﻟﻐو ﻣﺣﺎﻓظت ،اﯾن ﻓراﯾﻧد را ﺗﮑرار ﮐﻧﯾد و ]ﻏﯾرﻓﻌﺎل[
را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

˻

ﺣﺎﻟت P
● ﺑﺎ ﻓرﻣت ﮐردن ﮐﺎرت ﺣﺎﻓظﮫ ،ﺗﺻﺎوﯾر ﻣﺣﺎﻓظت ﺷده در آن ﭘﺎک ﻣﯽ ﺷوﻧد )= .(۱۰۲
ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M
ﭘﺧش

● ﺗﺻﺎوﯾر ﻣﺣﺎﻓظت ﺷده را ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻋﻣﻠﮑرد ﭘﺎک ﮐردن دورﺑﯾن ﭘﺎک ﮐرد.
ﺑرای ﭘﺎک ﮐردن آﻧﮭﺎ ﺑﮫ اﯾن روش ،اﺑﺗدا ﻣﺣﺎﻓظت را ﻟﻐو ﮐﻧﯾد.

وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم
ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم

● ﻋﻣﻠﮑردھﺎی ذﺧﯾره ﻧﯾروی دورﺑﯾن )=  (۱۰۱در ﺣﯾن ﻧﻣﺎﯾش ھﺎی اﺳﻼﯾد ﻏﯾرﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺷوﻧد.

ﻣﺣﺎﻓظت از ﭼﻧد ﺗﺻوﯾر
ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ
ﺿﻣﯾﻣﮫ
ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ

را ﻓﺷﺎر دھﯾد.
● ﺑرای ﻣﮑث ﮐردن ﯾﺎ اداﻣﮫ دادن ﻧﻣﺎﯾش ھﺎی اﺳﻼﯾد ،دﮐﻣﮫ
● ﺑﺎ ﻓﺷﺎر دادن دﮐﻣﮫ ھﺎی  /ﯾﺎ ﭼرﺧﺎﻧدن ﮐﻠﯾد ﭼرﺧﺷﯽ
ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در ﺣﯾن ﭘﺧش ﺑﮫ
ﺗﺻﺎوﯾر دﯾﮕر ﺑروﯾد .ﺑرای ﺟﻠو ﺑردن ﺳرﯾﻊ ﯾﺎ ﻋﻘب ﺑردن ﺳرﯾﻊ ،دﮐﻣﮫ ھﺎی  /را
ﻓﺷﺎر داده و ﻧﮕﮫ دارﯾد.
● در ﭘﺧش ﻓﯾﻠﺗر ﺷده )=  ،(۷۰ﻓﻘط ﺗﺻﺎوﯾری ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷراﯾط ﺟﺳﺗﺟو ﻣطﺎﺑﻘت دارﻧد ﭘﺧش ﻣﯽ ﺷوﻧد.

ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﭼﻧد ﺗﺻوﯾر را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺑﺎ ھم ﻣﺣﺎﻓظت ﺷوﻧد.

ﺑرﮔزﯾدن ﯾﮏ روش اﻧﺗﺧﺎب

۱

ﺑﮫ ﺻﻔﺣﮫ ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﺑروﯾد.

[ ﻣﻧو )= ] < (۲۳ﻣﺣﺎﻓظت از ﺗﺻﺎوﯾر[ را
●]
اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

۷۲

ﻓﯾﻠم ھﺎ

۲

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده

ﯾﮏ روش اﻧﺗﺧﺎب را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

● ﻣورد دﻟﺧواه را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.
راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ

۲

اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن

اﻧﺗﺧﺎب ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﺗﺻﺎوﯾر

ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M
ﭘﺧش
وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم

۱

ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ
ﺿﻣﯾﻣﮫ
ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ

۷۳

را ﻓﺷﺎر دھﯾد.

]اﻧﺗﺧﺎب ﺗﺻﺎوﯾر[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

[ ﻣﻧو )= ] < (۲۳ﻣﺣﺎﻓظت از ﺗﺻﺎوﯾر[ <
●]
]اﻧﺗﺧﺎب ﺗﺻﺎوﯾر[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

۲

ﯾﮏ ﺗﺻوﯾر اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

● ] [ ﭘس از اﯾن ﮐﮫ ﯾﮏ ﺗﺻوﯾر را اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽ ﮐﻧﯾد
را ﻓﺷﺎر دھﯾد.
ﻧﻣﺎﯾش داده ﻣﯽ ﺷود و دﮐﻣﮫ
● ﺑرای ﻟﻐو اﻧﺗﺧﺎب ،دﮐﻣﮫ
را دوﺑﺎره ﻓﺷﺎر دھﯾد.
] [ دﯾﮕر ﻧﻣﺎﯾش داده ﻧﻣﯽ ﺷود.
● اﯾن ﻓراﯾﻧد را ﺗﮑرار ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺗﺻﺎوﯾر دﯾﮕری ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﯾد.

ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم

ﯾﮏ ﺗﺻوﯾر ﺷروع اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

● ﯾﮏ ﺗﺻوﯾر را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد و دﮐﻣﮫ

ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر

ﺣﺎﻟت P

۱

]اﻧﺗﺧﺎب ﻣﺣدوده[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

[ ﻣﻧو )= ] < (۲۳ﻣﺣﺎﻓظت از ﺗﺻﺎوﯾر[ <
●]
]اﻧﺗﺧﺎب ﻣﺣدوده[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ

ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری

اﻧﺗﺧﺎب ﻣﺣدوده

۳

ﯾﮏ ﺗﺻوﯾر ﭘﺎﯾﺎن اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

● ﯾﮏ ﺗﺻوﯾر را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد و دﮐﻣﮫ

را ﻓﺷﺎر دھﯾد.

● ﺣﺎل ﺗﺻﺎوﯾر ﻣوﺟود در ﻣﺣدوده ﻣﺷﺧص ﺷده ﻣﺣﺎﻓظت
ﺷده اﻧد.

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده
راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ
راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ
اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن
ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر
ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری
ﺣﺎﻟت P

ﺗﻌﯾﯾن ھﻣﮫ ﺗﺻﺎوﯾر ﺑﺎ ھم

۱

ﭘﺎک ﮐردن ﺗﺻﺎوﯾر
]ﺗﻣﺎم ﺗﺻﺎوﯾر ﭘوﺷﮫ[ ﯾﺎ ]ھﻣﮫ ﺗﺻﺎوﯾر ﮐﺎرت[ را
اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

[ ﻣﻧو )= ] < (۲۳ﻣﺣﺎﻓظت از ﺗﺻﺎوﯾر[ را
●]
اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.
● ﺑرای ﻣﺣﺎﻓظت از ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺗﺻﺎوﯾر ﯾﮏ ﭘوﺷﮫ ]ﺗﻣﺎم ﺗﺻﺎوﯾر
ﭘوﺷﮫ[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ،ﯾﺎ ﺑرای ﻣﺣﺎﻓظت از ھﻣﮫ ﺗﺻﺎوﯾر
ﯾﮏ ﮐﺎرت ﺣﺎﻓظﮫ ]ھﻣﮫ ﺗﺻﺎوﯾر ﮐﺎرت[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

۲

ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺎﺑت

ﻓﯾﻠم ھﺎ

ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺗﺻﺎوﯾری ﮐﮫ ﻻزم ﻧدارﯾد را ﺗﮏ ﺗﮏ اﻧﺗﺧﺎب ﮐرده و ﭘﺎک ﮐﻧﯾد .ھﻧﮕﺎم ﭘﺎک ﮐردن ﺗﺻﺎوﯾر
ﻣراﻗب ﺑﺎﺷﯾد ،زﯾرا ﻧﻣﯽ ﺗوان آﻧﮭﺎ را ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﮐرد .ﺑﺎ اﯾن وﺟود ،ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺗﺻﺎوﯾر ﻣﺣﺎﻓظت ﺷده
)=  (۷۲را ﭘﺎک ﮐرد.

۱
 ۲ﺗﺻوﯾر را ﭘﺎک ﮐﻧﯾد.

ﯾﮏ ﺗﺻوﯾر را ﺑرای ﭘﺎک ﮐردن اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

از ﺗﺻﺎوﯾر ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﻧﯾد.

● دﮐﻣﮫ

● ھﻧﮕﺎم اﻧﺗﺧﺎب ]ﺗﻣﺎم ﺗﺻﺎوﯾر ﭘوﺷﮫ[ ،ﭘوﺷﮫ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد
و از ﺗﺻﺎوﯾر آن ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﻧﯾد.

را ﻓﺷﺎر دھﯾد.

● ﺗﺻوﯾر ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺎ اﻧﺗﺧﺎب ]ﺣذف[ اﮐﻧون ﭘﺎک ﻣﯽ ﺷود.

ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M
ﭘﺧش
وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم
ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم
ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ

● ﺑرای ﻟﻐو ﻣﺣﺎﻓظت ھﻣﮫ ﺗﺻﺎوﯾر ﺑﺎ ھم] ،ﻟﻐو ﻣﺣﺎﻓظت از ھﻣﮫ ﺗﺻﺎوﯾر ﭘوﺷﮫ[ ﯾﺎ
]ﻟﻐو ﻣﺣﺎﻓظت از ھﻣﮫ ﺗﺻﺎوﯾر ﮐﺎرت[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

ﭘﺎک ﮐردن ﭼﻧد ﺗﺻوﯾر ﺑﺎ ھم
ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﭼﻧد ﺗﺻوﯾر را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺑﺎ ھم ﭘﺎک ﺷوﻧد .ھﻧﮕﺎم ﭘﺎک ﮐردن ﺗﺻﺎوﯾر ﻣراﻗب ﺑﺎﺷﯾد ،زﯾرا
ﻧﻣﯽ ﺗوان آﻧﮭﺎ را ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﮐرد .ﺑﺎ اﯾن وﺟود ،ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺗﺻﺎوﯾر ﻣﺣﺎﻓظت ﺷده )=  (۷۲را ﭘﺎک ﮐرد.

ﺑرﮔزﯾدن ﯾﮏ روش اﻧﺗﺧﺎب

ﺿﻣﯾﻣﮫ
ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ

۷۴

۱

ﺑﮫ ﺻﻔﺣﮫ ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﺑروﯾد.

●]

[ ﻣﻧو )= ] < (۲۳ﺣذف ﺗﺻﺎوﯾر[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

۲

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده

ﯾﮏ روش اﻧﺗﺧﺎب را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

● ﻣورد دﻟﺧواه را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.
راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ

۲

اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن

اﻧﺗﺧﺎب ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﺗﺻﺎوﯾر

ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M
ﭘﺧش
وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم

۱

]اﻧﺗﺧﺎب و ﺣذف ﺗﺻﺎوﯾر[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

[ ﻣﻧو )= ] < (۲۳ﺣذف ﺗﺻﺎوﯾر[ <
●]
]اﻧﺗﺧﺎب و ﺣذف ﺗﺻﺎوﯾر[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

۲

ﯾﮏ ﺗﺻوﯾر اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

● ] [ ﭘس از اﯾن ﮐﮫ ﯾﮏ ﺗﺻوﯾر را اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽ ﮐﻧﯾد
را ﻓﺷﺎر دھﯾد.
ﻧﻣﺎﯾش داده ﻣﯽ ﺷود و دﮐﻣﮫ
● ﺑرای ﻟﻐو اﻧﺗﺧﺎب ،دﮐﻣﮫ
را دوﺑﺎره ﻓﺷﺎر دھﯾد.
] [ دﯾﮕر ﻧﻣﺎﯾش داده ﻧﻣﯽ ﺷود.
● اﯾن ﻓراﯾﻧد را ﺗﮑرار ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺗﺻﺎوﯾر دﯾﮕری ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﯾد.

ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم
ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ
ﺿﻣﯾﻣﮫ
ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ

۷۵

۳

ﺗﺻﺎوﯾر را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

● ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن ﺗﺻﺎوﯾر ،ﻣراﺣل  ۲ﺗﺎ " ۳اﻧﺗﺧﺎب ﻣﺣدوده"
)=  (۷۳را دﻧﺑﺎل ﮐﻧﯾد.

ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر

ﺣﺎﻟت P

۱

]اﻧﺗﺧﺎب ﻣﺣدوده[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

[ ﻣﻧو )= ] < (۲۳ﺣذف ﺗﺻﺎوﯾر[ <
●]
]اﻧﺗﺧﺎب ﻣﺣدوده[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ

ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری

اﻧﺗﺧﺎب ﻣﺣدوده

ﺗﺻﺎوﯾر را ﭘﺎک ﮐﻧﯾد.

● دﮐﻣﮫ

را ﺑرای اﻧﺗﺧﺎب ]ﺗﺄﯾﯾد[ ﻓﺷﺎر دھﯾد.

۳

ﺗﺻﺎوﯾر را ﭘﺎک ﮐﻧﯾد.

● دﮐﻣﮫ

را ﺑرای اﻧﺗﺧﺎب ]ﺗﺄﯾﯾد[ ﻓﺷﺎر دھﯾد.

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده
راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ
راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ
اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن
ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر
ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری
ﺣﺎﻟت P
ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M
ﭘﺧش
وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم
ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم
ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ
ﺿﻣﯾﻣﮫ
ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ

۷۶

ﺗﻌﯾﯾن ھﻣﮫ ﺗﺻﺎوﯾر ﺑﺎ ھم

۱

ﭼرﺧﺎﻧدن ﺗﺻﺎوﯾر
]ﺗﻣﺎم ﺗﺻﺎوﯾر ﭘوﺷﮫ[ ﯾﺎ ]ھﻣﮫ ﺗﺻﺎوﯾر ﮐﺎرت[ را
اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

●]

[ ﻣﻧو )= ] < (۲۳ﺣذف ﺗﺻﺎوﯾر[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

● ﺑرای ﭘﺎک ﮐردن ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺗﺻﺎوﯾر ﯾﮏ ﭘوﺷﮫ ]ﺗﻣﺎم ﺗﺻﺎوﯾر
ﭘوﺷﮫ[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ،ﯾﺎ ﺑرای ﭘﺎک ﮐردن ھﻣﮫ ﺗﺻﺎوﯾر
ﯾﮏ ﮐﺎرت ﺣﺎﻓظﮫ ]ھﻣﮫ ﺗﺻﺎوﯾر ﮐﺎرت[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

۲

ﺗﺻﺎوﯾر را ﭘﺎک ﮐﻧﯾد.

● ھﻧﮕﺎم اﻧﺗﺧﺎب ]ﺗﻣﺎم ﺗﺻﺎوﯾر ﭘوﺷﮫ[ ،ﭘوﺷﮫ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد
و ﺗﺻﺎوﯾر آن را ﭘﺎک ﮐﻧﯾد.

ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺎﺑت

ﻓﯾﻠم ھﺎ

ﺟﮭت ﺗﺻﺎوﯾر را ﺗﻐﯾﯾر دھﯾد و آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﺻورت زﯾر ذﺧﯾره ﮐﻧﯾد.

˺
˻

● در ﺻﻔﺣﮫ ﮐﻧﺗرل ﺳرﯾﻊ )=  [ ] ،(۲۳را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد،
و ﺳﭘس ﺟﮭت ﭼرﺧش را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.
● ﺑرای ﭼرﺧش  ۹۰درﺟﮫ ﺗﺻوﯾر ﺑﮫ ﭼپ [ ] ،را اﻧﺗﺧﺎب
ﮐﻧﯾد ﯾﺎ ﺑرای ﭼرﺧش  ۹۰درﺟﮫ ﺑﮫ راﺳت [ ] ،را
اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

● ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ]ﭼرﺧش ﺧودﮐﺎر[ در ] [ ﻣﻧو )=  (۲۳روی ]ﺧﺎﻣوش[ ﺗﻧظﯾم ﺷده ﺑﺎﺷد،
ﻋﮑس ھﺎ ﻧﻣﯽ ﭼرﺧﻧد.

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده

رﺗﺑﮫ ﺑﻧدی ﺗﺻﺎوﯾر

راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ
راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ
اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن
ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر

ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺎﺑت

ﻓﯾﻠم ھﺎ

ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﺗﺻﺎوﯾر ﺑر اﺳﺎس رﺗﺑﮫ آﻧﮭﺎ در ﻣﻘﯾﺎس  ۱ﺗﺎ  .۵ﺑﺎ ﻣﺷﺎھده ﻓﻘط ﺗﺻﺎوﯾری ﮐﮫ رﺗﺑﮫ ﺧﺎﺻﯽ
دارﻧد ،ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﻋﻣﻠﯾﺎت ھﺎی زﯾر را ﺑرای ھﻣﮫ ﺗﺻﺎوﯾر دارای ھﻣﺎن رﺗﺑﮫ ﻣﺣدود ﮐﻧﯾد.
● "ﻣﺷﺎھده" )=" ،(۶۷ﻣﺷﺎھده ﻧﻣﺎﯾش ھﺎی اﺳﻼﯾد" )=" ،(۷۲ﻣﺣﺎﻓظت از ﺗﺻﺎوﯾر" )=،(۷۲
"ﭘﺎک ﮐردن ﺗﺻﺎوﯾر" )=" ،(۷۴اﻓزودن ﺗﺻﺎوﯾر ﺑﮫ ﺳﻔﺎرش ﭼﺎپ )،(۱۱۳=) "(DPOF
"اﻓزودن ﺗﺻﺎوﯾر ﺑﮫ ﮐﺗﺎﺑﭼﮫ ﻋﮑس" )=(۱۱۵
● در ﺻﻔﺣﮫ ﮐﻧﺗرل ﺳرﯾﻊ )= ] ،(۲۳
و ﺳﭘس ﯾﮏ رﺗﺑﮫ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری

˺

ﺣﺎﻟت P
ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M

وﯾراﯾش ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺎﺑت

[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد،

● ﺑرای ﻟﻐو رﺗﺑﮫ ،اﯾن ﻓراﯾﻧد را ﺗﮑرار ﮐﻧﯾد و ]
اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

[ را

● ﻓﻘط وﻗﺗﯽ ﮐﺎرت ﺣﺎﻓظﮫ ﻓﺿﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺎﻓﯽ دارد ،وﯾراﯾش ﺗﺻوﯾر )= (۷۹ = – ۷۷
ﻣوﺟود اﺳت.

ﺗﻐﯾﯾر اﻧدازه ﺗﺻﺎوﯾر
ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺎﺑت

ﯾﮏ ﮐﭘﯽ از ﺗﺻﺎوﯾر ﺑﺎ ﺗﻌداد ﭘﯾﮑﺳل ﺿﺑط ﮐﻣﺗر ذﺧﯾره ﮐﻧﯾد.
● در ﺻﻔﺣﮫ ﮐﻧﺗرل ﺳرﯾﻊ )= ] ،(۲۳
اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

˻

[ و اﻧدازه را

˺

ﭘﺧش
وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم

ﻓﯾﻠم ھﺎ

˻

ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم
● ﺑرای ﺗﺻﺎوﯾر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده ﺑﺎ ﺗﻧظﯾم ﭘﯾﮑﺳل ﺿﺑط ] [ وﯾراﯾش اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر ﻧﯾﺳت )= .(۳۵
ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ
ﺿﻣﯾﻣﮫ
ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ

۷۷

● ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺗﺻﺎوﯾر را ﺑﮫ ﯾﮏ ﺗﻌداد ﭘﯾﮑﺳل ﺿﺑط ﺑﯾﺷﺗر ﺗﻐﯾﯾر اﻧدازه داد.

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده

۴

ﺑرش ﺗﺻوﯾر

● ] [ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ
راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ

ﻓﯾﻠم ھﺎ

ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺎﺑت

۱

]ﺑرش[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

● در ﺻﻔﺣﮫ ﮐﻧﺗرل ﺳرﯾﻊ )= ] ،(۲۳

[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر

˻

ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری
ﺣﺎﻟت P

˻

● ﺑرای ﺗﻐﯾﯾر اﻧدازه ﮐﺎدر ،اھرم زوم را ﺣرﮐت دھﯾد.
● ﺑرای ﺣرﮐت دادن ﮐﺎدر ،دﮐﻣﮫ ھﺎی
ﻓﺷﺎر دھﯾد.

ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم

˺

ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ

ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺑرش را ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد.

● ﯾﮏ ﮐﺎدر دور ﻗﺳﻣﺗﯽ از ﺗﺻوﯾر ﮐﮫ ﻗرار اﺳت ﺑرش
داده ﺷود ،ﻧﻣﺎﯾش داده ﻣﯽ ﺷود ).(۱

وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم

ﺿﻣﯾﻣﮫ

˺

۲

ﭘﺧش

ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ

/ /

/

را

● ﺑرای ﺣرﮐت ﺑﯾن ﻣوارد واﻗﻊ در ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺣﮫ )،(۲
ﮐﻠﯾد ﭼرﺧﺷﯽ
را ﺑﭼرﺧﺎﻧﯾد.
● ﺑرای ﺻﺎف ﮐردن ﺗﺻوﯾر] ،
● ﺑرای ﺗﻐﯾﯾر ﻧﺳﺑت اﺑﻌﺎد] ،

۳

[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.
[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

ﺗﺻوﯾر وﯾراﯾش ﺷده را ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد.

● ﺑرای ﻧﻣﺎﯾش ﺗﺻوﯾر ﺑرش داده ﺷده ]
● ﺑرای ﻟﻐو وﯾراش] ،

۷۸

● ﺗﺻوﯾر اﮐﻧون ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻓﺎﯾل ﺟدﯾد ذﺧﯾره ﻣﯽ ﺷود.

ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﻗﺳﻣﺗﯽ از ﺗﺻوﯾر را ﻣﺷﺧص ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻓﺎﯾل ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﺗﺻوﯾر ذﺧﯾره ﺷود.

اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن

ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M

ﺗﺻوﯾر ﺟدﯾد را ذﺧﯾره ﮐﻧﯾد.

[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

● ﺗﺻﺎوﯾر ﺑرش داده ﺷده ،ﺗﻌداد ﭘﯾﮑﺳل ﺿﺑط ﭘﺎﯾﯾن ﺗری از ﺗﺻﺎوﯾر ﺑرش داده ﻧﺷده ﺧواھﻧد داﺷت.

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده

ﺗﺻﺣﯾﺢ ﻗرﻣزی ﭼﺷم

وﯾراﯾش ﻓﯾﻠم ھﺎ

راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ
راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ
اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن
ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر

ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺎﺑت

ﻓﯾﻠم ھﺎ

ﺗﺻﺎوﯾری ﮐﮫ ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﻗرﻣزی ﭼﺷم ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد را ﺑﮫ طور ﺧودﮐﺎر ﺗﺻﺣﯾﺢ ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد
ﺗﺻوﯾر ﺗﺻﺣﯾﺢ ﺷده را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻓﺎﯾل ﺟداﮔﺎﻧﮫ ذﺧﯾره ﮐﻧﯾد.

۱

]ﺣذف ﻗرﻣزی ﭼﺷم[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

[ ﻣﻧو )= ] < (۲۳ﺣذف ﻗرﻣزی ﭼﺷم[ را
●]
اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺎﺑت

ﺣذف اﺑﺗدا/اﻧﺗﮭﺎی ﻓﯾﻠم ھﺎ
ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﻗﺳﻣت ھﺎی ﻧﺎﺧواﺳﺗﮫ را از اﺑﺗدا و اﻧﺗﮭﺎی ﻓﯾﻠم ھﺎ ﺣذف ﮐﻧﯾد )ﺑﮫ ﺟز ﻓﯾﻠم ھﺎی ﮐوﺗﺎه )= (۲۸
و وﯾدﯾوھﺎی ﻣﺧﺗﺻر )= .((۵۰

۱
 ۲ﻓﯾﻠم را ﭘﺧش ﮐﻧﯾد.

ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری

ﯾﮏ ﻓﯾﻠم اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

ﺣﺎﻟت P
ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M
ﭘﺧش
وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم
ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم
ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ
ﺿﻣﯾﻣﮫ

۲
 ۳ﺗﺻوﯾر را ﺗﺻﺣﯾﺢ ﮐﻧﯾد.

● در ﺻﻔﺣﮫ ﮐﻧﺗرل ﺳرﯾﻊ )=  [ ] ،(۲۳را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

ﯾﮏ ﺗﺻوﯾر اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

● دﮐﻣﮫ

۳

را ﻓﺷﺎر دھﯾد.

● ﻗرﻣزی ﭼﺷم ردﯾﺎﺑﯽ ﺷده ﺗوﺳط دورﺑﯾن ،اﮐﻧون ﺗﺻﺣﯾﺢ
ﻣﯽ ﺷود ،و ﮐﺎدرھﺎﯾﯽ دور ﻧواﺣﯽ ﺗﺻﺣﯾﺢ ﺷده ﺗﺻوﯾر
ﻧﻣﺎﯾش داده ﻣﯽ ﺷوﻧد.

۴

ﺗﺻوﯾر ﺟدﯾد را ذﺧﯾره ﮐﻧﯾد.

●]

˻

● ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرﺧﯽ از ﺗﺻﺎوﯾر درﺳت ﺗﺻﺣﯾﺢ ﻧﺷوﻧد.

ﻗﺳﻣت ھﺎﯾﯽ ﺑرای ﺑرش ﻣﺷﺧص ﮐﻧﯾد.

● ) (۱ﺻﻔﺣﮫ وﯾراﯾش ﻓﯾﻠم اﺳت (۲) ،ﻧوار وﯾراﯾش اﺳت.

˺

ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ

را

● ﺻﻔﺣﮫ وﯾراﯾش ﻓﯾﻠم و ﻧوار وﯾراﯾش اﮐﻧون ﻧﻣﺎﯾش داده
ﻣﯽ ﺷوﻧد.

● ﺗﺻﺎوﯾر را ﺑر اﺳﺎس ﻧﯾﺎز ﺑزرگ ﯾﺎ ﮐوﭼﮏ ﮐﻧﯾد .ﻣراﺣل
ﻣوﺟود در "ﺑزرﮔﻧﻣﺎﯾﯽ ﺗﺻﺎوﯾر" )= (۷۱را دﻧﺑﺎل ﮐﻧﯾد.

۴

] [ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

● ﺑرای ﻧﻣﺎﯾش ﺻﻔﺣﮫ ﮐﻧﺗرل ﻓﯾﻠم ﺣﯾن ﭘﺧش ﻓﯾﻠم دﮐﻣﮫ
ﻓﺷﺎر دھﯾد ،و ﺳﭘس ] [ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

● ﺗﺻوﯾر اﮐﻧون ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻓﺎﯾل ﺟدﯾد ذﺧﯾره ﻣﯽ ﺷود.

۷۹

ﻓﯾﻠم ھﺎ

[ ﯾﺎ ]

[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

● ﺑرای ﻣﺷﺎھده ﻗﺳﻣت ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑرش دھﯾد
)ﻣﺷﺧص ﺷده ﺑﺎ ] [ روی ﺻﻔﺣﮫ( ،دﮐﻣﮫ ھﺎی
را ﺑﭼرﺧﺎﻧﯾد ﺗﺎ ] [
را ﻓﺷﺎر دھﯾد ﯾﺎ ﮐﻠﯾد ﭼرﺧﺷﯽ
ﺣرﮐت ﮐﻧد .در ﻣوﻗﻌﯾت ﻣورد ﻧظر ﺑرای ﺑرش ،دﮐﻣﮫ
را ﻓﺷﺎر دھﯾد.
/

● اﮔر ] [ را ﺑﮫ ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ ﺑﮫ ﺟز ﻋﻼﻣت ] [ ﺣرﮐت دھﯾد،
در ] [ ﻗﺳﻣت ﻗﺑل از ﻧزدﯾﮏ ﺗرﯾن ﻋﻼﻣت ] [ در
ﺳﻣت ﭼپ ﺑرش داده ﻣﯽ ﺷود ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در ] [
ﻗﺳﻣت ﺑﻌد از ﻧزدﯾﮏ ﺗرﯾن ﻋﻼﻣت ] [ در ﺳﻣت راﺳت
ﺑرش داده ﺧواھد ﺷد.

۵

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده

ﻓﯾﻠم وﯾراﯾش ﺷده را ﻣرور ﮐﻧﯾد.

● ﺑرای ﭘﺧش ﻓﯾﻠم وﯾراﯾش ﺷده ] [ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.
راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ

اﺳﺗﺧراج ﻓرﯾم ھﺎی ﻓﯾﻠم ھﺎی  4Kﺑﮫ ﻋﻧوان ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺎﺑت

● ﺑرای وﯾراﯾش ﻣﺟدد ﻓﯾﻠم ،ﻣرﺣﻠﮫ  ۴را ﺗﮑرار ﮐﻧﯾد.
● ﺑرای ﻟﻐو وﯾراﯾش ،دﮐﻣﮫ

راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ

۶

اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن

● ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺎ اﻧﺗﺧﺎب ] [ در ﺻﻔﺣﮫ ﮐﻧﺗرل ﻓﯾﻠم در
ﻣرﺣﻠﮫ " ۳ﺣذف اﺑﺗدا/اﻧﺗﮭﺎی ﻓﯾﻠم ھﺎ" )=  ،(۷۹ﯾﮏ ﻓرﯾم
از ﻓﯾﻠﻣﯽ را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺗﺻوﯾر ﺛﺎﺑت ذﺧﯾره ﮐﻧﯾد.

را ﻓﺷﺎر دھﯾد.

ﻓﯾﻠم وﯾراﯾش ﺷده را ذﺧﯾره ﮐﻧﯾد.

● ] [ و ﺳﭘس ]ﻓﺎﯾل ﺟدﯾد[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر
ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری

ﮐﺎھش اﻧدازه ﻓﺎﯾل ھﺎ
● ]ذﺧﯾره ﺑﯽ ﻓﺷرده[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

ﺣﺎﻟت P

● ﻓﯾﻠم اﮐﻧون ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻓﺎﯾل ﺟدﯾد ذﺧﯾره ﻣﯽ ﺷود.

اﻧدازه ﻓﺎﯾل ﻓﯾﻠم ھﺎ را ﺑﺎ ﻓﺷرده ﺳﺎزی ﻓﯾﻠم ھﺎ ﺑﮫ ﺻورت زﯾر ﻣﯽ ﺗوان ﮐﺎھش داد.
● روی ﺻﻔﺣﮫ در ﻣرﺣﻠﮫ  ۴از "ﺣذف اﺑﺗدا/اﻧﺗﮭﺎی ﻓﯾﻠم ھﺎ"
)= [ ] ،(۷۹را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ،و ﺳﭘس ]ﻓﺎﯾل ﺟدﯾد[ را
اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M
ﭘﺧش

● ]ﻓﺷرده و ذﺧﯾره[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.
وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم
ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم

●

ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ

●
●
●

ﺿﻣﯾﻣﮫ

ﺑرای روﻧوﯾﺳﯽ ﻓﯾﻠم اوﻟﯾﮫ ﺑﺎ ﻓﯾﻠم ﺑرﯾده ﺷده] ،روﻧوﯾﺳﯽ[ را در ﻣرﺣﻠﮫ  ۶اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.
در اﯾن ﺻورت ،ﻓﯾﻠم اوﻟﯾﮫ ﭘﺎک ﺧواھد ﺷد.
اﮔر ﮐﺎرت ﺣﺎﻓظﮫ دارای ﻓﺿﺎی ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺑﺎﺷد ،ﻓﻘط ]روﻧوﯾﺳﯽ[ ﻣوﺟود ﺧواھد ﺑود.
اﮔر در ﺣﯾن ذﺧﯾره ﮐردن ،ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺑﺎﺗری ﺗﻣﺎم ﺷود ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﻓﯾﻠم ھﺎ ذﺧﯾره ﻧﺷوﻧد.
ھﻧﮕﺎم وﯾراﯾش ﻓﯾﻠم ھﺎ ،ﺑﺎﯾد از ﯾﮏ ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺑﺎﺗری ﮐﺎﻣﻼً ﺷﺎرژ ﺷده اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.

ﻗﺑل از ﻓﺷرده ﺳﺎزی
،

،

،

،

ﭘس از ﻓﺷرده ﺳﺎزی

ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ

● ﻓﯾﻠم ھﺎی وﯾراﯾش ﺷده را ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ]روﻧوﯾﺳﯽ[ اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽ ﺷود ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺑﺎ ﻗﺎﻟب ﻓﺷرده
ذﺧﯾره ﮐرد.

۸۰

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده

۵

وﯾراﯾش ﻓﯾﻠم ھﺎی ﮐوﺗﺎه

راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ
راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ
اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن
ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر

ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺎﺑت

ﻓﯾﻠم ھﺎ

را ﻣﯽ ﺗوان در ﺻورت ﻧﯾﺎز ﭘﺎک
ﻗﺳﻣت ھﺎی ﺟداﮔﺎﻧﮫ )ﮐﻠﯾپ ھﺎ( )=  (۲۸ﺿﺑط ﺷده در ﺣﺎﻟت
ﮐرد .ھﻧﮕﺎم ﭘﺎک ﮐردن ﻗطﻌﮫ ﻓﯾﻠم ھﺎ ﻣراﻗب ﺑﺎﺷﯾد ،زﯾرا ﻧﻣﯽ ﺗوان آﻧﮭﺎ را ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﮐرد.

۱

ﯾﮏ ﺗﺻوﯾر اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

● ﯾﮏ ﺗﺻوﯾر ﺛﺎﺑت ﺑﺎ ﺑرﭼﺳب ]
ﻧﻣﺎﯾﯾد.

[ را اﻧﺗﺧﺎب

ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری
ﺣﺎﻟت P
ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M
ﭘﺧش

۲

ﻓﯾﻠم ﮐوﺗﺎه را ﭘﺧش ﮐﻧﯾد.

● در ﺻﻔﺣﮫ ﮐﻧﺗرل ﺳرﯾﻊ )= ] ،(۲۳

[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

● ﻓﯾﻠم ﮐوﺗﺎھﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ طور ﺧودﮐﺎر در روز ﻋﮑﺳﺑرداری
ﺗﺻوﯾر ﺛﺎﺑت ﺿﺑط ﺷده اﺳت از اﺑﺗدا ﭘﺧش ﻣﯽ ﺷود.

وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم
ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم

۳

ﻗطﻌﮫ ﻓﯾﻠم را ﺑرای ﭘﺎک ﮐردن اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ

● ﺑرای ﻧﻣﺎﯾش ﺻﻔﺣﮫ ﮐﻧﺗرل ﻓﯾﻠم ،دﮐﻣﮫ

ﺿﻣﯾﻣﮫ

● ] [ ﯾﺎ ] [ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد و ﺑرای اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻠﯾپ،
را ﻓﺷﺎر دھﯾد.
دﮐﻣﮫ

ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ

۴

۸۱

ﭘﺎک ﮐردن را ﺗﺄﯾﯾد ﮐﻧﯾد.

● ﻗطﻌﮫ ﻓﯾﻠم ﭘﺎک ﻣﯽ ﺷود ،و ﻓﯾﻠم ﮐوﺗﺎه روﻧوﯾﺳﯽ ﻣﯽ ﺷود.

] [ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

را ﻓﺷﺎر دھﯾد.

● آﻟﺑوم ھﺎی اﯾﺟﺎد ﺷده ھﻧﮕﺎم ﺿﺑط وﯾدﯾوھﺎی ﻣﺧﺗﺻر را ﻧﯾز ﻣﯽ ﺗوان وﯾراﯾش ﮐرد .آﻟﺑوم ھﺎی
اﯾﺟﺎد ﺷده ﺑﺎ ]
[ < ]اﯾﺟﺎد آﻟﺑوم[ را ﻧﻣﯽ ﺗوان وﯾراﯾش ﮐرد.

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده

ﺗرﮐﯾب وﯾدﯾوھﺎی ﻣﺧﺗﺻر

راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ
راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ
اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن

ﺗرﺗﯾب وﯾدﯾوھﺎی ﻣﺧﺗﺻر را ﺗﻐﯾﯾر دھﯾد .ﯾﮏ وﯾدﯾو
ﻣﺧﺗﺻر را ﺑرای ﺣرﮐت اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد و دﮐﻣﮫ
را ﻓﺷﺎر دھﯾد .ﺑرای ﺣرﮐت آن ،از دﮐﻣﮫ ھﺎی /
اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
وﯾدﯾوھﺎی ﻣﺧﺗﺻری را ﺑرای ﻧﮕﻧﺟﺎﻧدن در آﻟﺑوم ﺟدﯾد
اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد .وﯾدﯾوھﺎی ﻣﺧﺗﺻر ﻧﺷﺎﻧﮫ ﮔذاری ﺷده ﺑﺎ
ﻧﻣﺎد ] [ در آﻟﺑوم ﺟدﯾد ﮔﻧﺟﺎﻧده ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد ،اﻣﺎ از آﻟﺑوم
اﺻﻠﯽ ﺣذف ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد.

] [ ﻣرﺗب ﺳﺎزی وﯾدﯾوھﺎی ﻣﺧﺗﺻر
ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺎﺑت

ﻓﯾﻠم ھﺎ

وﯾدﯾوھﺎی ﮐوﺗﺎه را ﺗرﮐﯾب ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﯾﮏ ﻓﯾﻠم ﺟدﯾد )آﻟﺑوم( اﯾﺟﺎد ﮐﻧﯾد.

۱

ﺑﮫ ﺻﻔﺣﮫ وﯾراﯾش ﺑروﯾد.

●]

[ ﻣﻧو )= ] < (۲۳اﯾﺟﺎد آﻟﺑوم[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر

] [ ﺣذف وﯾدﯾوی ﻣﺧﺗﺻر
] [ ﭘﺧش وﯾدﯾوی ﻣﺧﺗﺻر

وﯾدﯾو ﻣﺧﺗﺻر اﻧﺗﺧﺎب ﺷده را ﭘﺧش ﮐﻧﯾد.

] [ ﭘﺎﯾﺎن وﯾراﯾش

از وﯾراﯾش آﻟﺑوم ﺧﺎرج ﺷوﯾد.

ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری
ﺣﺎﻟت P

۴
۲

وﯾدﯾوھﺎی ﻣﺧﺗﺻر را ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﯾد.

ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M

● ﯾﮏ ﻓﯾﻠم )ﯾﮏ آﻟﺑوم ﻣوﺟود( را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد و دﮐﻣﮫ
را ﻓﺷﺎر دھﯾد.

ﭘﺧش

● ﭘس از ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ،ﺑرای ﺧروج از اﻧﺗﺧﺎب ﻓﯾﻠم دﮐﻣﮫ
را ﻓﺷﺎر دھﯾد.

وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم
ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم

۳

آﻟﺑوم را وﯾراﯾش ﮐﻧﯾد.

ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ

● وﯾدﯾوھﺎی ﻣﺧﺗﺻر اﻧﺗﺧﺎب ﺷده در ﻓﯾﻠم در ﻣرﺣﻠﮫ  ۲ﻧﻣﺎﯾش
داده ﻣﯽ ﺷوﻧد.

ﺿﻣﯾﻣﮫ

● ﯾﮏ ﻣورد در ﻣﻧو وﯾراﯾش ﭘﺎﯾﯾن ﺻﻔﺣﮫ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد
و دﮐﻣﮫ
را ﻓﺷﺎر دھﯾد.

ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ

● در ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺣﮫ ،وﯾدﯾوھﺎی ﻣﺧﺗﺻر را ﺑرای وﯾراﯾش
اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ،و آﻧﮭﺎ را ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻧﯾﺎز ﺧود وﯾراﯾش ﮐﻧﯾد.

۸۲

از وﯾراﯾش ﺧﺎرج ﺷوﯾد.

را
● ﺑرای ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﻣﻧو وﯾراﯾش ،دﮐﻣﮫ
ﻓﺷﺎر دھﯾد و ﺑرای ﺧروج از وﯾراﯾش [ ] ،را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

۵

آﻟﺑوم را ذﺧﯾره ﮐﻧﯾد.

● ]ذﺧﯾره[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.
● ﺑرای اﻓزودن ﻣوﺳﯾﻘﯽ زﻣﯾﻧﮫ] ،ﻣوﺳﯾﻘﯽ زﻣﯾﻧﮫ[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.
● ﺑرای ﭘﯾش ﻧﻣﺎﯾش آﻟﺑوﻣﯽ ﮐﮫ وﯾراﯾش ﮐرده اﯾد] ،ﭘﯾش ﻧﻣﺎﯾش[
را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.
● ﺑﻌد از ذﺧﯾره ﺷدن آﻟﺑوم ،ﺻﻔﺣﮫ ﭘﺧش ﻧﻣﺎﯾش داده ﻣﯽ ﺷود.
● آﻟﺑوم ھﺎی اﯾﺟﺎد ﺷده ﺑﺎ ]اﯾﺟﺎد آﻟﺑوم[ را ﻧﻣﯽ ﺗوان وﯾراﯾش ﮐرد.

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده

وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽﺳﯾم ﻣوﺟود

راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ
راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ
اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن
ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر
ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری

وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم

) (۳ﭼﺎپ از ﭼﺎﭘﮕر Wi-Fi

) (۱اﺗﺻﺎل ﺑﮫ ﺗﻠﻔن ھوﺷﻣﻧد

ﺗﺻﺎوﯾر را ﺑﮫ ﺻورت ﺑﯽ ﺳﯾم از دورﺑﯾن ﺑﮫ اﻧواع دﺳﺗﮕﺎه ھﺎی ﺳﺎزﮔﺎر ارﺳﺎل ﮐﻧﯾد و از دورﺑﯾن ﺑﺎ
ﺧدﻣﺎت آﻧﻼﯾن اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾﯾد.

ﺣﺎﻟت P
ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M

● ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده از وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم ،ﺣﺗﻣﺎ ً "اﻗداﻣﺎت اﺣﺗﯾﺎطﯽ ﺑرای وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽﺳﯾم"
)= (۱۲۷را ﺑﺧواﻧﯾد.
)(CANON iMAGE GATEWAY
) (۴آﭘﻠود ﺑﮫ ﺳروﯾس وب

ﭘﺧش
وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم

)(۱

ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم
ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ
ﺿﻣﯾﻣﮫ

اﺗﺻﺎل ﺑﮫ ﺗﻠﻔن ھوﺷﻣﻧد )= (۸۸ = ،۸۵
دورﺑﯾن را از راه دور ﮐﻧﺗرل ﮐﻧﯾد و ﺗﺻﺎوﯾر ﻣوﺟود در دورﺑﯾن را از طرﯾق اﺗﺻﺎل Wi-Fi
ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﺧﺻوص  Camera Connectروی ﺗﻠﻔن ھﺎی ھوﺷﻣﻧد ﯾﺎ راﯾﺎﻧﮫ ﻟوﺣﯽ
ﻣرور ﮐﻧﯾد.
ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ھﻧﮕﺎم اﺗﺻﺎل ﺑﮫ ® *Bluetoothﺗﺻﺎوﯾر را ﺑرﭼﺳب ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ ﺑزﻧﯾد و از
وﯾژﮔﯽ ھﺎی دﯾﮕر اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
ﺑرای راﺣﺗﯽ در اﯾن دﻓﺗرﭼﮫ راھﻧﻣﺎ ،ﺑﮫ ﺗﻠﻔن ھﺎی ھوﺷﻣﻧد و راﯾﺎﻧﮫ ھﺎی ﻟوﺣﯽ و ﺳﺎﯾر دﺳﺗﮕﺎه
ھﺎی ﺳﺎزﮔﺎر ﻣﺟﻣوﻋﺎ ً "ﺗﻠﻔن ھﺎی ھوﺷﻣﻧد" ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود.
* ﻓﻧﺎوری ﮐم ﻣﺻرف ) Bluetoothﮐﮫ از اﯾن ﭘس " "Bluetoothﺧواﻧده ﻣﯽ ﺷود(

ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ

)(۲

۸۳

) (۲ارﺳﺎل ﺗﺻﺎوﯾر ﺑﺎ Image
Transfer Utility 2

ارﺳﺎل ﺗﺻﺎوﯾر ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از (۹۱ =) Image Transfer Utility 2
ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از  ،Image Transfer Utility 2ﻣﯽ ﺗوان ﺗﺻﺎوﯾر را ﺑﮫ ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر ﻣﺗﺻل ﺑﮫ
 Wi-Fiارﺳﺎل ﮐرد.

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده

)(۳

ﭼﺎپ از ﭼﺎﭘﮕر (۹۳ =) Wi-Fi
ﺗﺻﺎوﯾر را از طرﯾق اﺗﺻﺎل  Wi-Fiاز ﭼﺎﭘﮕرھﺎی ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻓﻧﺎوری LAN) PictBridge
ﺑﯽ ﺳﯾم( ﭼﺎپ ﮐﻧﯾد.

)(۴

آﭘﻠود در ﺳروﯾس وب )= (۹۴
ﭘس از اﺗﻣﺎم ﺛﺑت ﻋﺿوﯾت )راﯾﮕﺎن( ﺗﺻﺎوﯾر را ﺑﺎ دوﺳﺗﺎن ﯾﺎ ﺧﺎﻧواده در رﺳﺎﻧﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﯾﺎ
ﺳروﯾس ﻋﮑس آﻧﻼﯾن  CANON iMAGE GATEWAYﺑرای ﻣﺷﺗرﯾﺎن  Canonﺑﮫ
اﺷﺗراک ﺑﮕذارﯾد.

راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ
راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ
اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن
ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر
ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری
ﺣﺎﻟت P
ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M

آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده از وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽﺳﯾم
اﺑﺗدا ،آﻣﺎده اﺳﺗﻔﺎده از وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽﺳﯾم ﺷوﯾد.

آﻣﺎده ﺳﺎزی دورﺑﯾن

۱

دﮐﻣﮫ

را ﻓﺷﺎر دھﯾد.

● اﮔر ھﻧﮕﺎم ﻓﺷﺎر دادن دﮐﻣﮫ
اﺑﺗدا ﻧﻣﺎﯾش داده ﻧﺷود ،دﮐﻣﮫ

۲

ﺻﻔﺣﮫ ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﺑﯽﺳﯾم در
را دوﺑﺎره ﻓﺷﺎر دھﯾد.

]ﻧﺎم[ را ﺛﺑت ﮐﻧﯾد.

ﭘﺧش
وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم
ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم

● ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده از ﻧﺎم ﻣﺳﺗﻌﺎر ﻧﻣﺎﯾش داده ﺷده ،دﮐﻣﮫ
را ﻓﺷﺎر دھﯾد.

ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ

● ﺑرای ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﻋﻣﻠﮑرد] ،ﺗﺄﯾﯾد[ را در
ﺻﻔﺣﮫ ﺑﻌدی اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

ﺿﻣﯾﻣﮫ

● ﻧﺎم ھﺎی ﻣﺳﺗﻌﺎر ﺑﯾن  ۸ - ۱ﻧوﯾﺳﮫ ھﺳﺗﻧد و ﻣﯽ ﺗوان آﻧﮭﺎ
را ﺑﻌداً ﻧﯾز ﺗﻐﯾﯾر داد.

ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ

۸۴

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده
راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ
راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ
اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن

● اﻧﺗﻘﺎل ﺳﯾﮕﻧﺎل  Wi-Fiو  Bluetoothرا ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ روش زﯾر ﺧﺎﻣوش ﮐرد.
  :Wi-Fiﻣﻧو ] [ )= ] < (۲۳ﺗﻧظﯾﻣﺎت ارﺗﺑﺎطﺎت ﺑﯾﺳﯾم[ < ]ﺗﻧظﯾﻣﺎت ،[Wi-Fiو در ]] ،[Wi-Fiﻏﯾرﻓﻌﺎل[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.
  :Bluetoothﻣﻧو ] [ )= ] < (۲۳ﺗﻧظﯾﻣﺎت ارﺗﺑﺎطﺎت ﺑﯾﺳﯾم[ < ]ﻋﻣﻠﮑرد [Bluetoothرا اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ،و در ]ﻋﻣﻠﮑرد ] ،[Bluetoothﻏﯾرﻓﻌﺎل[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.
● ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﻧﺎم ﻣﺳﺗﻌﺎر دورﺑﯾن را در ﻣﻧو ] [ )= ] < (۲۳ﺗﻧظﯾﻣﺎت ارﺗﺑﺎطﺎت ﺑﯾﺳﯾم[ <
]ﻧﺎم[ ﺗﻐﯾﯾر دھﯾد.

ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر
ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری

آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺗﻠﻔن ھﺎی ھوﺷﻣﻧد

ﺣﺎﻟت P

● ﭘﯾش از اﺗﺻﺎل ﺑﮫ دورﺑﯾن ،ﺑﺎﯾد ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﺧﺻوص راﯾﮕﺎن  Camera Connectرا روی ﺗﻠﻔن
ھوﺷﻣﻧد ﻧﺻب ﮐﻧﯾد.

ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M

● ﺑرای اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر در ﻣورد اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ )ﺗﻠﻔن ھﺎی ھوﺷﻣﻧد ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﺷده و ﻋﻣﻠﮑردھﺎ( ﺑﮫ وب
ﺳﺎﯾت  Canonﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.

ﭘﺧش

● ﺑرﻧﺎﻣﮫ  Camera Connectرا ﻣﯽ ﺗوان از طرﯾق  Google Playﯾﺎ  App Storeﻧﺻب
ﮐرد .ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ھﻧﮕﺎم ﺛﺑت ﺗﻠﻔن ھوﺷﻣﻧد در دورﺑﯾن ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﮐد  QRﻗﺎﺑل ﻧﻣﺎﯾش روی
دورﺑﯾن ﺑﮫ  Google Playﯾﺎ  App Storeدﺳﺗرﺳﯽ ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد.

وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم

ﺟﻔت ﺳﺎزی ﺗﻠﻔن ھﺎی ھوﺷﻣﻧد از طرﯾق
Bluetooth
دورﺑﯾن را ﺑﺎ ﺗﻠﻔن ھوﺷﻣﻧد دارای  Bluetoothروﺷن ﺑﮫ روش زﯾر ﺟﻔت ﮐﻧﯾد.

۱

]ﺗﻧظﯾﻣﺎت ارﺗﺑﺎطﺎت ﺑﯾﺳﯾم[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

● ﻣﻧو ] [ )= ] < (۲۳ﺗﻧظﯾﻣﺎت ارﺗﺑﺎطﺎت ﺑﯾﺳﯾم[ را
اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

۲

 Bluetoothرا روی ]ﻓﻌﺎل[ ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد.

● ]ﻋﻣﻠﮑرد  [Bluetoothرا اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.
● ]ﻋﻣﻠﮑرد  [Bluetoothرا دوﺑﺎره اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد و ﺳﭘس
]ﻓﻌﺎل[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

● از ﺟدﯾدﺗرﯾن ﻧﺳﺧﮫ ﺳﯾﺳﺗم ﻋﺎﻣل ﺗﻠﻔن ھوﺷﻣﻧد اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم
ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ
ﺿﻣﯾﻣﮫ
ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ

۸۵

●  Bluethoothو  Wi-Fiرا روی ﺗﻠﻔن ھوﺷﻣﻧد ﻓﻌﺎل ﮐﻧﯾد.

۳

دﺳﺗﮕﺎه ھﺎ را ﺟﻔت ﮐﻧﯾد.

● ]ﺟﻔتﺳﺎزی[ < ]ﻧﻣﺎﯾش داده ﻧﺷود[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.
● ﭘﯾﺎﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾش داده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑﯾﺎﻧﮕر اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺟﻔت
ﺳﺎزی در ﺣﺎل اﻧﺟﺎم اﺳت.
● ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﻠﻔن ھوﺷﻣﻧد ،دورﺑﯾن و ﺗﻠﻔن ھوﺷﻣﻧد را
ﻣطﺎﺑق ﻣراﺣل ﺑﻌدی ﺷرح داده ﺷده ﺟﻔت ﮐﻧﯾد.

۴

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده

 Camera Connectرا در ﺗﻠﻔن ھوﺷﻣﻧد
اﺟرا ﮐﻧﯾد.

راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ

ﺟﻔت ﺳﺎزی
● دورﺑﯾن را ﺑﺎ ﺗﻠﻔن ھوﺷﻣﻧد ﺟﻔت ﮐﻧﯾد.

ﺑررﺳﯽ/ﭘﺎک ﮐردن اطﻼﻋﺎت اﺗﺻﺎل

راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ

۵

دورﺑﯾن ﻣورد ﻧظر ﺑرای ﺟﻔت ﺳﺎزی را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن

● ﻧﺎم ﻣﺳﺗﻌﺎر دورﺑﯾن ﻣورد ﻧظر ﺑرای ﺟﻔت ﺳﺎزی را
ﻟﻣس ﮐﻧﯾد.

ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر

● در  ،Androidﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ  ۷ﺑروﯾد.

۶

ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری

● ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﯾن اﻣﮑﺎن را ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﻧﺎم و وﺿﻌﯾت اﺗﺻﺎل دﺳﺗﮕﺎه ھﺎی ﺟﻔت ﺷده را ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد.
● ﻗﺑل از ﺟﻔت ﺳﺎزی ﺑﺎ ﺗﻠﻔن ھوﺷﻣﻧد دﯾﮕر ،اطﻼﻋﺎت اﺗﺻﺎل دﺳﺗﮕﺎھﯽ ﮐﮫ اﮐﻧون از طرﯾق
 Bluetoothﺟﻔت ﺷده را ﭘﺎک ﮐﻧﯾد )= .(۹۹

آدرس Bluetooth

]ﺟﻔتﺳﺎزی[ را ﻟﻣس ﮐﻧﯾد )ﺗﻧﮭﺎ ﺑرای .(iOS

ﺣﺎﻟت P

● ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﯾن اﻣﮑﺎن را ﻣﯽ دھد ﮐﮫ آدرس  Bluetoothدورﺑﯾن را ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد.

ﮐﻧﺗرل دورﺑﯾن از طرﯾق ﯾﮏ ﺗﻠﻔن ھوﺷﻣﻧد

ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M

۷

ﭘﺧش

در دورﺑﯾن ،ﻓراﯾﻧد ﺟﻔت ﺳﺎزی را ﺗﮑﻣﯾل ﮐﻧﯾد.

● ھﻧﮕﺎم ﻧﻣﺎﯾﺎن ﺷدن ﭘﯾﺎم ﺗﺄﯾﯾد ﺟﻔت ﺳﺎزی ]ﺗﺄﯾﯾد[ را
اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم

● روی ﺻﻔﺣﮫ اﻋﻼن ﺟﻔت ﺳﺎزی ،دﮐﻣﮫ

را ﻓﺷﺎر دھﯾد.

● ﺟﻔت ﺳﺎزی اﮐﻧون ﺗﮑﻣﯾل ﺷد ،و دورﺑﯾن از طرﯾق
 Bluetoothﺑﮫ ﺗﻠﻔن ھوﺷﻣﻧد وﺻل اﺳت.

ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم
ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ
ﺿﻣﯾﻣﮫ

● در ﺻورت ﺟداﺳﺎزی ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺑﺎﺗری دورﺑﯾن ،ھر اﺗﺻﺎل  Bluetoothﻓﻌﺎل ﻗطﻊ ﺧواھد ﺷد.
ﺑﺎ ﻗرار دادن ﻣﺟدد ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺑﺎﺗری و روﺷن ﮐردن دورﺑﯾن ،اﺗﺻﺎل دوﺑﺎره ﺑرﻗرار ﺧواھد ﺷد.

ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ

ﺻﻔﺣﮫ ]ﻋﻣﻠﮑرد [Bluetooth
ﻋﻣﻠﮑرد Bluetooth
● ھﻧﮕﺎم اﺳﺗﻔﺎده از اﺗﺻﺎل  Bluetoothﺑﺎ ﺗﻠﻔن ھوﺷﻣﻧد] ،ﻓﻌﺎل[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

۸۶

● در ] ،Camera Connectﮐﻧﺗرل از راه دور
 [Bluetoothرا اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.
● دورﺑﯾن را از راه دور ﮐﻧﺗرل ﮐﻧﯾد ﯾﺎ ﺗﺻﺎوﯾر را در ﺣﺎل
ﻣﺷﺎھده ﯾﮏ ﺻﻔﺣﮫ دورﺑﯾن ﺷﺑﯾﮫ ﺳﺎزی ﺷده ﮐﻧﺗرل ﮐﻧﯾد.

● وﻗﺗﯽ ﭘس از ﺟﻔت ﺳﺎزی از دورﺑﯾن اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،ﺑﮫ دﻟﯾل اﯾﻧﮑﮫ ﺣﺗﯽ وﻗﺗﯽ دورﺑﯾن
ﺧﺎﻣوش اﺳت ﻧﯾز ﻧﯾرو ﻣﺻرف ﻣﯽ ﺷود ﻣﻣﮑن اﺳت ﻋﻣر ﺑﺎﺗری ﮐوﺗﺎه ﺗر ﺑﺎﺷد.
● ﻗﺑل از ﺑردن دورﺑﯾن ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﺳﺗﻔﺎده از دﺳﺗﮕﺎه ھﺎی اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ در آن ﻣﻣﻧوع اﺳت،
ارﺗﺑﺎطﺎت  Bluetoothرا ﺣﺗﯽ اﮔر ﺧﺎﻣوش اﺳت ﺑﺎ اﻧﺗﺧﺎب ] [ ﻣﻧو )= < (۲۳
]ﺗﻧظﯾﻣﺎت ارﺗﺑﺎطﺎت ﺑﯾﺳﯾم[ < ]ﻋﻣﻠﮑرد ) [Bluetoothدو ﺑﺎر( < ]ﻏﯾرﻓﻌﺎل[ ﻏﯾرﻓﻌﺎل ﮐﻧﯾد.

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده
راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ
راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ
اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن
ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر
ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری
ﺣﺎﻟت P

ﺑرﭼﺳب ﮔذاری ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ ﺗﺻﺎوﯾر در ﺣﯾن ﺗﺻوﯾرﺑرداری
ﺗﺻﺎوﯾر ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد از طرﯾق ﺗﻠﻔن ھوﺷﻣﻧد ﻣﺗﺻل ﺑﮫ  ،Bluetoothﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از اطﻼﻋﺎت GPS
)ﻣﺎﻧﻧد طول ،ﻋرض و ارﺗﻔﺎع ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ( ﺑرﭼﺳب ﮔذاری ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ ﺷوﻧد.

۱

 Camera Connectرا ﺷروع ﮐﻧﯾد.

● ﺑرﻧﺎﻣﮫ  Camera Connectھﻣواره در ﺣﺎﻟت اﺟرا
ﺑﮕذارﯾد و آن را در ﻧزدﯾﮑﯽ ﺧود ﻧﮕﮫ دارﯾد.

۲

 GPSرا روﺷن ﮐﻧﯾد.

● ] [ ﻣﻧو )= ] < (۲۳ﺗﻧظﯾﻣﺎت  [GPSرا اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.
● در ] GPSاز طرﯾق ﻣوﺑﺎﯾل[] ،ﻓﻌﺎل[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M
ﭘﺧش
وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم
ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم
ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ
ﺿﻣﯾﻣﮫ
ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ

۸۷

● در ﺗﻠﻔن ھوﺷﻣﻧد ،ﺧدﻣﺎت ﻣﮑﺎن ﯾﺎب را ﻓﻌﺎل ﮐﻧﯾد.

۳

ﺗﺻوﯾر ﺑﮕﯾرﯾد.

● ﻗﺑل از ﺗﺻوﯾرﺑرداری ،ﻣطﻣﺋن ﺷوﯾد ﮐﮫ ﻧﻣﺎد ھﺎی ] [
[ روی دورﺑﯾن ﻧﻣﺎﯾش داده ﺷده اﻧد .اﮔر اﯾن
و]
را ﭼﻧدﺑﺎر
ﻧﻣﺎدھﺎ ﻧﻣﺎﯾش داده ﻧﺷده اﻧد ،دﮐﻣﮫ
ﻓﺷﺎر دھﯾد.
● اﮐﻧون ﺗﺻﺎوﯾر ﺷﻣﺎ دارای ﺑرﭼﺳب ﮔذاری ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ
ھﺳﺗﻧد.
● از اﻻن ﺑﮫ ﺑﻌد ،ﺗﺻﺎوﯾری ﮐﮫ ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ اﺟرا Camera
 Connectﻣﯽ ﮔﯾرﯾد دارای ﺑرﭼﺳب ﮔذاری ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ
ﺧواھﻧد ﺑود.

ﺑررﺳﯽ اطﻼﻋﺎت ﻣﮑﺎن
● ﺑرای ﻣﺷﺎھده اطﻼﻋﺎت  GPSدر ﺗﺻﺎوﯾر دارای ﺑرﭼﺳب ﮔذاری ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ ﺑﮫ "ﻧﻣﺎﯾش اطﻼﻋﺎت
دﻗﯾق  (۶۸ =) "2ﺑروﯾد.
● ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن  UTCاﺳﺎﺳﺎ ً ﺑﮫ وﻗت ﮔرﯾﻧوﯾﭻ اﺳت.
● ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺑرﻧﺎﻣﮫ  ،Map Utilityﻣﯽ ﺗواﻧﯾد اطﻼﻋﺎت ﻣﮑﺎن را روی ﻧﻘﺷﮫ ﻧﻣﺎﯾش دھﯾد.
● اطﻼﻋﺎت  GPSاﺿﺎﻓﮫ ﺷده ﺑﮫ ﻓﯾﻠم ﺷﻣﺎ در اﺑﺗدا و ھﻧﮕﺎم ﺷروع ﺿﺑط اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯽ ﺷود.
● ﺗﺻﺎوﯾر ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘس از روﺷن ﮐردن دورﺑﯾن ،ﺑرﭼﺳب ﮔذاری ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ
ﻧﺷوﻧد.
● ﻣﻣﮑن اﺳت دﯾﮕران ﺑﺗواﻧﻧد ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از اطﻼﻋﺎت ﻣﮑﺎن ﻣوﺟود در ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺎﺑت ﯾﺎ ﻓﯾﻠم ھﺎی
دارای ﺑرﭼﺳب ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ ﻣﮑﺎن ﺷﻣﺎ را ﺑﯾﺎﺑﻧد ﯾﺎ ﺷﻣﺎ را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻧﻧد .در ھﻧﮕﺎم ﺑﮫ اﺷﺗراک
ﮔذاری اﯾن ﺗﺻﺎوﯾر ﺑﺎ دﯾﮕران و ھﻣﭼﻧﯾن در ھﻧﮕﺎم ارﺳﺎل ﺗﺻﺎوﯾر ﺑﮫ ﺻورت آﻧﻼﯾن ﮐﮫ
ﺑﺳﯾﺎری از اﻓراد دﯾﮕر ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد آﻧﮭﺎ را ﻣﺷﺎھده ﮐﻧﻧد ،ﻣراﻗب ﺑﺎﺷﯾد.

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده

اﺗﺻﺎل ﺑﮫ ﺗﻠﻔن ھﺎی ھوﺷﻣﻧد از طرﯾق Wi-Fi

راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ
راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ

دورﺑﯾن را ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از اﯾن روش ھﺎ از طرﯾق  Wi-Fiﺑﮫ ﺗﻠﻔن ھوﺷﻣﻧد وﺻل ﮐﻧﯾد.
ﺧﺎﻣوش ﮐردن دورﺑﯾن ﺑﮫ اﺗﺻﺎل  Wi-Fiﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ دھد.

اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن

اﺗﺻﺎل ﺗﻠﻔن ھﺎی ھوﺷﻣﻧد ﻣﺗﺻل ﺑﮫ  Bluetoothاز طرﯾق Wi-Fi

ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر

ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ دورﺑﯾن و ﺗﻠﻔن ھوﺷﻣﻧد از طرﯾق  Bluetoothﺟﻔت ﺷده اﻧد ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از Wi-Fi
ﺑﮫ روش زﯾر وﺻل ﺷوﯾد.

ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری
ﺣﺎﻟت P
ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M
ﭘﺧش
وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم
ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم
ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ
ﺿﻣﯾﻣﮫ
ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ

۱

۳

 SSIDو رﻣز ﻋﺑور را ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد.

●  SSIDﺑﺎ ﭘﺳوﻧد  _Canon0Bﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ رﺳد.

ﯾﮏ ﻋﻣﻠﮑرد  Camera Connectرا اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

● ]ﺗﺻﺎوﯾر روی دورﺑﯾن[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.
● در  ،iOSھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﭘﯾﺎم ﺗﺄﯾﯾد اﺗﺻﺎل دورﺑﯾن ﻧﻣﺎﯾش داده
ﻣﯽ ﺷود ]اﺗﺻﺎل[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

۲

اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮐﻧﯾد ﮐﮫ دﺳﺗﮕﺎه ھﺎ از طرﯾق Wi-Fi
وﺻل ھﺳﺗﻧد.

● ﭘس از اﯾن ﮐﮫ دﺳﺗﮕﺎه ھﺎ از طرﯾق  Wi-Fiوﺻل
ﻣﯽ ﺷوﻧد ،روی ﺗﻠﻔن ھوﺷﻣﻧد ﯾﮏ ﺻﻔﺣﮫ ﺑرای ﻋﻣﻠﮑرد
اﻧﺗﺧﺎب ﺷده ﻧﻣﺎﯾش داده ﻣﯽ ﺷود.
● ] Wi-Fiروﺷن[ روی دورﺑﯾن ﻧﻣﺎﯾش داده ﻣﯽ ﺷود.

اﺗﺻﺎل ﺑﮫ ﺗﻠﻔن ھﺎی ھوﺷﻣﻧد از طرﯾق  Wi-Fiﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از دﮐﻣﮫ Wi-Fi

۱

دﮐﻣﮫ

را ﻓﺷﺎر دھﯾد.

● ] [ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

۸۸

۲

]ﺛﺑت ﯾﮏ دﺳﺗﮕﺎه ﺟﮭت اﺗﺻﺎل[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

● ]ﺛﺑت ﯾﮏ دﺳﺗﮕﺎه ﺟﮭت اﺗﺻﺎل[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ،و ﺳﭘس
]ﻧﻣﺎﯾش داده ﻧﺷود[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

۴

ﺗﻠﻔن ھوﺷﻣﻧد را ﺑﮫ دورﺑﯾن وﺻل ﮐﻧﯾد.

● در ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم  Wi-Fiﺗﻠﻔن ھوﺷﻣﻧد) SSID ،ﻧﺎم ﺷﺑﮑﮫ(
ﻧﻣﺎﯾش داده ﺷده در دورﺑﯾن را ﺑرای ﺑرﻗراری اﺗﺻﺎل
اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.
● در ﻗﺳﻣت رﻣز ﻋﺑور ﺗﻠﻔن ھوﺷﻣﻧد ،رﻣز ﻋﺑور ﻧﻣﺎﯾش داده
ﺷده روی دورﺑﯾن را وارد ﮐﻧﯾد.

۵

 Camera Connectرا ﺷروع ﮐﻧﯾد.

● ﭘس ﻧﻣﺎﯾش ]ﺑرﻧﺎﻣﮫ/ﻧرم اﻓزار  Canonرا در ﺗﻠﻔن
ھوﺷﻣﻧد راهاﻧدازی ﮐﻧﯾد[ روی دورﺑﯾنCamera ،
 Connectروی ﺗﻠﻔن ھوﺷﻣﻧد اﺟرا ﻣﯽ ﺷود.

۶

دورﺑﯾن را ﺑرای اﺗﺻﺎل اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

● در ﻟﯾﺳت ]دورﺑﯾن ھﺎ[ در Camera Connect
ﺑرای اﺗﺻﺎل از طرﯾق  ،Wi-Fiدورﺑﯾن ﻣورد ﻧظر
را ﻟﻣس ﮐﻧﯾد.

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده

۷

ﯾﮏ اﺗﺻﺎل  Wi-Fiﺑرﻗرار ﮐﻧﯾد.

● ]ﺗﺄﯾﯾد[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد و دﮐﻣﮫ
راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ
راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ
اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن
ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر
ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری
ﺣﺎﻟت P

را ﻓﺷﺎر دھﯾد.

● ] Wi-Fiروﺷن[ روی دورﺑﯾن ﻧﻣﺎﯾش داده ﻣﯽ ﺷود.
● ﺻﻔﺣﮫ اﺻﻠﯽ  Camera Connectروی ﺗﻠﻔن ھوﺷﻣﻧد
ﻧﻣﺎﯾش داده ﻣﯽ ﺷود.
● دﺳﺗﮕﺎه ھﺎ اﮐﻧون از طرﯾق  Wi-Fiوﺻل ھﺳﺗﻧد.

ﺑرﻗراری ﯾﮏ اﺗﺻﺎل از طرﯾق ﻧﻘطﮫ دﺳﺗرﺳﯽ
دورﺑﯾن و ﺗﻠﻔن ھوﺷﻣﻧد ﻧﯾز ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد از طرﯾق ﯾﮏ ﻧﻘطﮫ دﺳﺗرﺳﯽ وﺻل ﺷوﻧد .اﺑﺗدا ،ﺗﻠﻔن ھوﺷﻣﻧد
را ﺑﮫ ﻧﻘطﮫ دﺳﺗرﺳﯽ وﺻل ﮐﻧﯾد.
دﺳﺗﮕﺎه ھﺎ را در ﻧزدﯾﮑﯽ ﻧﻘطﮫ دﺳﺗرﺳﯽ وﺻل ﮐﻧﯾد ،ﭼون ﻻزم اﺳت دﮐﻣﮫ  WPSرا ﻓﺷﺎر دھﯾد.

۱

]) WPSﺣﺎﻟت  [(PBCرا اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M

● ] [ ﻣﻧو )= ] < (۲۳ﺗﻧظﯾﻣﺎت ارﺗﺑﺎطﺎت ﺑﯾﺳﯾم[ <
]ﻋﻣﻠﮑرد  [ ] < [Wi-Fiرا اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

ﭘﺧش

● ]ﺛﺑت ﯾﮏ دﺳﺗﮕﺎه ﺟﮭت اﺗﺻﺎل[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ،و ﺳﭘس
]ﻧﻣﺎﯾش داده ﻧﺷود[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم

● روی ﺻﻔﺣﮫ ]اﻧﺗظﺎر ﺑرای اﺗﺻﺎل[] ،ﺗﻌوﯾض ﺷﺑﮑﮫ[
را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم

● ]اﺗﺻﺎل ﺑﺎ  [WPSرا اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ،و ﺳﭘس
]) WPCﺣﺎﻟت  [(PBCرا اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ

۲
 ۳روی ﺻﻔﺣﮫ ]ﺗﻧظﯾم آدرس  [IPدورﺑﯾن،

ﺿﻣﯾﻣﮫ
ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ

دﮐﻣﮫ  WPSروی ﻧﻘطﮫ دﺳﺗرﺳﯽ را ﻓﺷﺎر دھﯾد.

]ﺗﻧظﯾم ﺧودﮐﺎر[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

● اﮐﻧون ﺑرای ﺑرﻗراری اﺗﺻﺎل ﺑﯾن دورﺑﯾن و ﻧﻘطﮫ دﺳﺗرﺳﯽ
ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﺷود.

۸۹

۴

ﭘس از ﺑرﻗراری اﺗﺻﺎل ،ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ  ۵در
"اﺗﺻﺎل ﺑﮫ ﺗﻠﻔن ھﺎی ھوﺷﻣﻧد از طرﯾق  Wi-Fiﺑﺎ
اﺳﺗﻔﺎده از دﮐﻣﮫ  (۸۸=) "Wi-Fiﺑروﯾد.

● اﮔر در ﻣرﺣﻠﮫ ) WPS] ۱ﺣﺎﻟت  [(PINرا اﻧﺗﺧﺎب ﮐردﯾد ،ﯾﮏ ﮐد  PINروی ﺻﻔﺣﮫ
ﻧﻣﺎﯾش داده ﻣﯽ ﺷود .اﯾن ﮐد را در ﻧﻘطﮫ دﺳﺗرﺳﯽ ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد .در ﺻﻔﺣﮫ ]اﻧﺗﺧﺎب ﯾﮏ دﺳﺗﮕﺎه
ﺟﮭت اﺗﺻﺎل[ ﯾﮏ دﺳﺗﮕﺎه را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد .ﺑرای ﺟزﺋﯾﺎت ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ دﻓﺗرﭼﮫ راھﻧﻣﺎی ﮐﺎرﺑر
ﻧﻘطﮫ دﺳﺗرﺳﯽ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.

ﮐﻧﺗرل دورﺑﯾن از طرﯾق ﯾﮏ ﺗﻠﻔن ھوﺷﻣﻧد
از  Camera Connectﺑرای ﻣرور ﺗﺻﺎوﯾر دورﺑﯾن ﯾﺎ ﺗﺻوﯾرﺑرداری از راه دور اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.

ﺗﺻﺎوﯾر روی دورﺑﯾن
ﺗﺻﺎوﯾر ﻣوﺟود در دورﺑﯾن را ﻣرور ﮐﻧﯾد و روی ﺗﻠﻔن ھوﺷﻣﻧد ذﺧﯾره ﮐﻧﯾد.

ﺗﺻوﯾرﺑرداری ﻧﻣﺎﯾش زﻧده از راه دور
از راه دور ﺗﺻوﯾرﺑرداری ﮐﻧﯾد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﺗﺻوﯾر زﻧده از دورﺑﯾن را روی ﺗﻠﻔن ھوﺷﻣﻧد ﻣﺷﺎھده
ﻣﯽ ﮐﻧﯾد.
● اﮔر دورﺑﯾن ﻣوﻗﺗﺎ ً در ھﻧﮕﺎم ﺿﺑط طوﻻﻧﯽ  4Kﯾﺎ  full HDﺑﯾش از ﺣد ﮔرم ﺷود[ ] ،
ﻧﻣﺎﯾش داده ﺷده و ﺿﺑط ﻣﺗوﻗف ﻣﯽ ﺷود .در اﯾن ھﻧﮕﺎم ،ﺣﺗﯽ اﮔر دﮐﻣﮫ ﻓﯾﻠم را ﻓﺷﺎر دھﯾد
ﺿﺑط ﻓﯾﻠم در دﺳﺗرس ﻧﺧواھد ﺑود .ﺑﺎ ﭘﯾروی از دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﻧﻣﺎﯾش داده ﺷده ،اﻧدازه
[] ،
[] ،
ﺿﺑط ﻓﯾﻠم دﯾﮕری ﺑﮫ ﻏﯾر از ]
[ ﯾﺎ
]
[ اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ﯾﺎ ﻗﺑل از اداﻣﮫ ﺿﺑط ،دورﺑﯾن را ﺧﺎﻣوش ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺧﻧﮏ ﺷود.

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده
راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ
راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ
اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن

۴

ارﺳﺎل ﺗﺻﺎوﯾر ﺑﮫ ﺗﻠﻔن ھوﺷﻣﻧد

● ﭘس از اﻧﺗﺧﺎب ﺳﺎﯾر ﮔزﯾﻧﮫ ھﺎی ارﺳﺎل روی ﺻﻔﺣﮫ ﻧﻣﺎﯾش
داده ﺷده ،ﺗﺻوﯾر ﺑﮫ ﺗﻠﻔن ھوﺷﻣﻧد ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷود.

ﺗﺻﺎوﯾر را ﻣﯽ ﺗوان از دورﺑﯾن ﺑﮫ ﯾﮏ ﺗﻠﻔن ھوﺷﻣﻧد ﻣﺗﺻل ﺑﮫ  Wi-Fiارﺳﺎل ﮐرد.

ارﺳﺎل ﺗﺻﺎوﯾر ﺑﮫ ﺗﻠﻔن ھوﺷﻣﻧد از ﻣﻧوی دورﺑﯾن

۱

ارﺳﺎل ﺧودﮐﺎر ﺗﺻﺎوﯾر ﺑﮫ ﺗﻠﻔن ھوﺷﻣﻧد در ﺣﯾن ﺗﺻوﯾرﺑرداری
ﺗﺻﺎوﯾر ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﺻورت ﺧودﮐﺎر ﺑﮫ ﯾﮏ ﺗﻠﻔن ھوﺷﻣﻧد ارﺳﺎل ﺷوﻧد.

ﺑﮫ ﻣﻧو ﺑروﯾد.

ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر

● ] [ ﻣﻧو )= ] < (۲۳ﺗﻧظﯾﻣﺎت ارﺗﺑﺎطﺎت ﺑﯾﺳﯾم[ <
]ارﺳﺎل ﺗﺻﺎوﯾر ﺑﮫ ﺗﻠﻔن ھوﺷﻣﻧد[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری

● ﺗﺻﺎوﯾر ﻧﻣﺎﯾش داده ﻣﯽ ﺷوﻧد.

ﺣﺎﻟت P

۲

ﯾﮏ ﺗﺻوﯾر اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

● ﯾﮏ ﺗﺻوﯾر را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد و دﮐﻣﮫ
ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M
ﭘﺧش

ارﺳﺎل ﺗﺻﺎوﯾر ﺑﮫ ﺗﻠﻔن ھوﺷﻣﻧد ﺣﯾن ﭘﺧش

وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم
ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم
ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ

ﺗﺻﺎوﯾر را ﭘﺧش ﮐﻧﯾد.

ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ

۹۰

۱

]ارﺳﺎل ﺑﮫ ﺗﻠﻔن ھوﺷﻣﻧد ﺑﻌد از ﮔرﻓﺗن[
را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

● ] [ ﻣﻧو )= ] < (۲۳ﺗﻧظﯾﻣﺎت ارﺗﺑﺎطﺎت ﺑﯾﺳﯾم[ <
]ﺗﻧظﯾﻣﺎت ] < [Wi-Fiارﺳﺎل ﺑﮫ ﺗﻠﻔن ھوﺷﻣﻧد ﺑﻌد از ﮔرﻓﺗن[
را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

۲

ارﺳﺎل ﺧودﮐﺎر را ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد.

● ]ارﺳﺎل ﺧودﮐﺎر[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ،و ﺳﭘس ]ﻓﻌﺎل[ را
اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.
● اﻧدازه ای را در ]اﻧدازه ﺟﮭت ارﺳﺎل[ اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

۳

ﺗﺻوﯾر ﺑﮕﯾرﯾد.

● ﺗﺻﺎوﯾر ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺗﻠﻔن ھوﺷﻣﻧد ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷوﻧد.

۲
]۳

دﮐﻣﮫ

ﺿﻣﯾﻣﮫ

را ﻓﺷﺎر دھﯾد.

● ﭘس از اﻧﺗﺧﺎب ﺳﺎﯾر ﮔزﯾﻧﮫ ھﺎی ارﺳﺎل روی ﺻﻔﺣﮫ ﻧﻣﺎﯾش
داده ﺷده ،ﺗﺻوﯾر ﺑﮫ ﺗﻠﻔن ھوﺷﻣﻧد ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷود.

۱

ﯾﮏ ﺗﺻوﯾر اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

● ﯾﮏ ﺗﺻوﯾر را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد و دﮐﻣﮫ

را ﻓﺷﺎر دھﯾد.

را ﻓﺷﺎر دھﯾد.

[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

ﻣﺷﺧص ﮐردن ﺗﺻﺎوﯾر ﻗﺎﺑل دﯾد
ﺗﺻﺎوﯾری ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﺗﻠﻔن ھوﺷﻣﻧد ارﺳﺎل ﮐرد ﯾﺎ از طرﯾق ﺗﻠﻔن ھوﺷﻣﻧد ﻣرور ﮐرد را ﻣﺣدود ﮐﻧﯾد.

۱

ﺑﮫ اﺗﺻﺎل  Wi-Fiﭘﺎﯾﺎن دھﯾد )= .(۹۱

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده

۲

دﮐﻣﮫ

را ﻓﺷﺎر دھﯾد.

● ] [ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

ارﺳﺎل ﺧودﮐﺎر ﺗﺻﺎوﯾر ﺑﮫ ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر

راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ

ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ دورﺑﯾن در ﻣﺣدوده اﺳت ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ھﻧﮕﺎم ﺑرﮔرداﻧدن دورﺑﯾن ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﭘس از
ﺗﺻوﯾرﺑرداری ،ﺗﺻﺎوﯾر روی دورﺑﯾن را ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﺻورت ﺧودﮐﺎر ﺑﮫ ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر ﻣﺗﺻل ﺑﮫ ﻧﻘطﮫ
دﺳﺗرﺳﯽ )ﺑرای اﺗﺻﺎﻻت  Wi-Fiدورﺑﯾن ﻧﯾز ﺗﻧظﯾم ﺷده( ارﺳﺎل ﮐرد.

راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ
اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن

۳

ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر

]وﯾراﯾش اطﻼﻋﺎت دﺳﺗﮕﺎه[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

● ﯾﮏ ﺗﻠﻔن ھوﺷﻣﻧد را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری

۴

]ﺗﺻوﯾر ﻗﺎﺑل دﯾد[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

● ﺗﺻﺎوﯾری ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﻣﺷﺎھده ﮐرد را ﻣﺷﺧص ﮐﻧﯾد.

ﭘﺧش

ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم
● ﻋﮑس ﺑرداری ﻧﻣﺎی زﻧده از راه دور در  Camera Connectدر ﺻورﺗﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﮫ
]ﺗﺻوﯾر ﻗﺎﺑل دﯾد[ روی ]ھﻣﮫ ﺗﺻﺎوﯾر[ ﺗﻧظﯾم ﺷود.

ﺿﻣﯾﻣﮫ
ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ

ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﺟﻔت ﺳﺎزی ﺑروﯾد.

۴

ﻧوع اﺗﺻﺎل را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

● ] [ ﻣﻧو )= ] < (۲۳ﺗﻧظﯾﻣﺎت ارﺗﺑﺎطﺎت ﺑﯾﺳﯾم[ <
]ﺗﻧظﯾﻣﺎت ] < [Wi-Fiارﺳﺎل ﺧودﮐﺎر ﺗﺻﺎوﯾر ﺑﮫ ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر[
را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.
● ]ارﺳﺎل ﺧودﮐﺎر[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد < ]ﻓﻌﺎل[ ،و ﺳﭘس ]ﺗﺄﯾﯾد[
را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﮫ اﺗﺻﺎﻻت Wi-Fi
● ] [ ﻣﻧو )= ] < (۲۳ﺗﻧظﯾﻣﺎت ارﺗﺑﺎطﺎت ﺑﯾﺳﯾم[ <
]ﻋﻣﻠﮑرد ] < [Wi-Fiﻗطﻊ اﺗﺻﺎل ،ﺧروج[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.
● ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﻟﻣس ] [xروی ﺻﻔﺣﮫ Camera
 ،Connectاﺗﺻﺎل را ﻗطﻊ ﮐﻧﯾد.

۹۱

۲
 ۳در  ،Image Transfer Utility 2ﺑﮫ ﺻﻔﺣﮫ
 Image Transfer Utility 2را اﺟرا ﮐﻧﯾد.

● ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ در اﺟرا  Image Transfer Utility 2از
دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﻧﻣﺎﯾش داده ﺷده ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر ﭘﯾروی
ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،ﺻﻔﺣﮫ ﺗﻧظﯾم ﺟﻔت ﺳﺎزی ﻧﻣﺎﯾش داده ﻣﯽ ﺷود.

وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم

ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ

۱

ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر را ﺑﮫ ﻧﻘطﮫ دﺳﺗرﺳﯽ وﺻل ﮐﻧﯾد.

●  Image Transfer Utility 2را روی ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر
ﻧﺻب ﮐﻧﯾد.

ﺣﺎﻟت P
ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M

اﺗﺻﺎل از طرﯾق Wi-Fi

● ]اﺗﺻﺎل ﺑﺎ  [WPSرا اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ،و ﺳﭘس
]) WPSﺣﺎﻟت  [(PBCرا اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

۵

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده
راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ

۶

راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ

۷

ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر

۸

ﺣﺎﻟت P
ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M

● دورﺑﯾن ﻣورد ﻧظر ﺑرای اﺗﺻﺎل را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد و ﺑرای
اﺗﺻﺎل ﺑﮫ ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر و دورﺑﯾن روی ]/Pairingﺟﻔت ﺳﺎزی[
ﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد.

وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم

ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ

در ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر ،دورﺑﯾن را ﺑرای ﺟﻔت ﺳﺎزی
اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

● ﻧﺎم ھﺎی ﻣﺳﺗﻌﺎر دورﺑﯾن روی ﺻﻔﺣﮫ ﺟﻔت ﺳﺎزی در
 Image Transfer Utility 2ﻧﻣﺎﯾش داده ﻣﯽ ﺷوﻧد.

ﭘﺧش

ﺿﻣﯾﻣﮫ

ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

● ﻧﺎم ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗرھﺎی ﻣﺗﺻل ﺑﮫ ﻧﻘطﮫ دﺳﺗرﺳﯽ ﻓﮭرﺳت ﺷده اﻧد.
ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر را ﺑرای اﻧﺗﻘﺎل ﺧودﮐﺎر ﺗﺻوﯾر اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری

ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ

ﺗﻧظﯾم ﺧودﮐﺎر را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

● ﺻﻔﺣﮫ ]ﺗﻧظﯾم آدرس  [IPﻧﻣﺎﯾش داده ﻣﯽ ﺷود.
]ﺗﻧظﯾم ﺧودﮐﺎر[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن

ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم

دﮐﻣﮫ  WPSرا ﻓﺷﺎر دھﯾد.

● ﺑرای اﯾن ﮐﮫ دورﺑﯾن وﺻل ﺷود دﮐﻣﮫ  WPSروی ﻧﻘطﮫ
دﺳﺗرﺳﯽ را ﻓﺷﺎر دھﯾد.

ﺗﻧظﯾم اﻧﺗﻘﺎل ﺧودﮐﺎر ﺗﺻوﯾر

۹

ﮔزﯾﻧﮫ ھﺎی ارﺳﺎل را ﻣﺷﺧص ﮐﻧﯾد.

● ] [ ﻣﻧو )= ] < (۲۳ﺗﻧظﯾﻣﺎت ارﺗﺑﺎطﺎت ﺑﯾﺳﯾم[ <
]ﺗﻧظﯾﻣﺎت ] < [Wi-Fiارﺳﺎل ﺧودﮐﺎر ﺗﺻﺎوﯾر ﺑﮫ ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر[
را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.
● در ]ﮔزﯾﻧﮫ ھﺎی ارﺳﺎل ﺗﺻوﯾر[ ،ﺷراﯾط اﻧﺗﻘﺎل را
ﻣﺷﺧص ﮐﻧﯾد.
● ﻣطﻣﺋن ﺷوﯾد دورﺑﯾن ﺧﺎﻣوش اﺳت.

۹۲

ارﺳﺎل ﺧودﮐﺎر ﺗﺻﺎوﯾر
● ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﮔزﯾﻧﮫ ھﺎی ارﺳﺎل در ﻣرﺣﻠﮫ  ۹ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ
دورﺑﯾن را در ﻣﺣدوده ﻧﻘطﮫ دﺳﺗرﺳﯽ ﻣﯽ آورﯾد و آن را
روﺷن ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،ﺗﺻﺎوﯾر روی دورﺑﯾن ﺑﮫ ﺻورت ﺧودﮐﺎر
ﺑﮫ ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗری ﮐﮫ وارد ﺷده اﯾد ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷوﻧد.
● ھﻧﮕﺎم اﺳﺗﻔﺎده در اﻧﺗﻘﺎل ﺧودﮐﺎر ﺗﺻوﯾر ،اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺑﺎﺗری دارای
ﺷﺎرژ ﮐﺎﻓﯽ اﺳت .ذﺧﯾره ﻧﯾرو در دورﺑﯾن ﻏﯾرﻓﻌﺎل اﺳت.
● ھر ﺗﺻوﯾر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده ﭘس از اﻧﺗﻘﺎل ﺗﺻوﯾر ﺧودﮐﺎر ،ﺑﮫ ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر ارﺳﺎل ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد .آﻧﮭﺎ ﭘس
از راه اﻧدازی ﻣﺟدد دورﺑﯾن ﺑﮫ ﺻورت ﺧودﮐﺎر ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷوﻧد.

● اﻧﺗﻘﺎل ﺧودﮐﺎر ﺗﺻوﯾر ﺑﮫ ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر ﺑﺎ روﺷن ﮐردن دورﺑﯾن در ﻣﺣدوده ﻧﻘطﮫ دﺳﺗرﺳﯽ ﻓﻌﺎل
ﻣﯽ ﺷود .اﮔر اﻧﺗﻘﺎل ﺧودﮐﺎر ﺗﺻوﯾر ﺑﮫ ﺻورت ﺧودﮐﺎر ﺷروع ﻧﺷود ،اﻗدام ﺑﮫ راه اﻧدازی
ﻣﺟدد دورﺑﯾن ﮐﻧﯾد.
● ﺑرای ﻣﺗوﻗف ﮐردن ارﺳﺎل ﺧودﮐﺎر ﺗﺻﺎوﯾر] ،ارﺳﺎل ﺧودﮐﺎر ﺗﺻﺎوﯾر ﺑﮫ ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر[ <
]ارﺳﺎل ﺧودﮐﺎر[ < ]ﻏﯾرﻓﻌﺎل[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده

اﺗﺻﺎل ﺑﮫ ﭼﺎﭘﮕرھﺎ از طرﯾق Wi-Fi

راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ

ﺗﺻﺎوﯾر در دورﺑﯾن را ﻣﯽ ﺗوان روی ﭼﺎﭘﮕر ﻣﺗﺻل ﺑﮫ دورﺑﯾن از طرﯾق  Wi-Fiﭼﺎپ ﮐرد.
راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ
اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن

۱
]۲

دﮐﻣﮫ

را ﻓﺷﺎر دھﯾد.

[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر

۳

]ﺛﺑت ﯾﮏ دﺳﺗﮕﺎه ﺟﮭت اﺗﺻﺎل[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

ﭘﺧش
وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم

ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ

۴

 SSIDو رﻣز ﻋﺑور را ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد.

●  SSIDﺑﺎ ﭘﺳوﻧد  _Canon0Bﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ رﺳد.

ﺿﻣﯾﻣﮫ
ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ

۵

ﺑرای اﺗﺻﺎل ﺑﮫ دورﺑﯾن از طرﯾق  Wi-Fiاز ﭼﺎﭘﮕر
اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.

● در ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم  Wi-Fiﭼﺎﭘﮕر) SSID ،ﻧﺎم ﺷﺑﮑﮫ(
ﻧﻣﺎﯾش داده ﺷده در دورﺑﯾن را ﺑرای ﺑرﻗراری اﺗﺻﺎل
اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.
● در ﻗﺳﻣت رﻣز ﻋﺑور ﭼﺎﭘﮕر ،رﻣز ﻋﺑور ﻧﻣﺎﯾش داده ﺷده
روی دورﺑﯾن را وارد ﮐﻧﯾد.

۹۳

● ﺗﺻﺎوﯾر روی ﮐﺎرت ﺣﺎﻓظﮫ ﭘس از اﺗﺻﺎل دﺳﺗﮕﺎه ھﺎ از
طرﯾق  Wi-Fiﻧﻣﺎﯾش داده ﻣﯽ ﺷوﻧد.

۷

ﯾﮏ ﺗﺻوﯾر را ﺑرای ﭼﺎپ اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.
را ﻓﺷﺎر دھﯾد.

● ﻣوارد ﻧﻣﺎﯾش داده ﺷده را اﻧﺗﺧﺎب ﯾﺎ ﻣﺷﺧص ﮐﻧﯾد ،و ﺳﭘس
ﭼﺎپ ﮐﻧﯾد )= .(۱۱۲

ﺣﺎﻟت P

ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم

● ﭼﺎﭘﮕر ﻣورد ﻧظر ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد و دﮐﻣﮫ
را ﻓﺷﺎر دھﯾد.

● ﯾﮏ ﺗﺻوﯾر را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد و دﮐﻣﮫ

ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری

ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M

۶

ﭼﺎﭘﮕر ﻣورد ﻧظر ﺑرای اﺗﺻﺎل از طرﯾق Wi-Fi
را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده
راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ
راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ

ﺑرﻗراری ﯾﮏ اﺗﺻﺎل از طرﯾق ﻧﻘطﮫ دﺳﺗرﺳﯽ
دورﺑﯾن ﺑرای ﭼﺎپ از طرﯾق ﻧﻘطﮫ دﺳﺗرﺳﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﻧﻘطﮫ دﺳﺗرﺳﯽ ﻣﺗﺻل ﺷده ﺑﮫ ﯾﮏ ﭼﺎﭘﮕر
وﺻل ﺷود.
دﺳﺗﮕﺎه ھﺎ را در ﻧزدﯾﮑﯽ ﻧﻘطﮫ دﺳﺗرﺳﯽ وﺻل ﮐﻧﯾد ،ﭼون ﻻزم اﺳت دﮐﻣﮫ  WPSرا ﻓﺷﺎر دھﯾد.

۱

]) WPSﺣﺎﻟت  [(PBCرا اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن

● ] [ ﻣﻧو )= ] < (۲۳ﺗﻧظﯾﻣﺎت ارﺗﺑﺎطﺎت ﺑﯾﺳﯾم[ <
]ﻋﻣﻠﮑرد  [ ] < [Wi-Fiرا اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر

● ]ﺛﺑت ﯾﮏ دﺳﺗﮕﺎه ﺟﮭت اﺗﺻﺎل[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ،و
در ﺻﻔﺣﮫ ]اﻧﺗظﺎر ﺑرای اﺗﺻﺎل[] ،ﺗﻌوﯾض ﺷﺑﮑﮫ[ را
اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری
ﺣﺎﻟت P
ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M
ﭘﺧش
وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم
ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم
ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ
ﺿﻣﯾﻣﮫ
ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ

۹۴

● ]اﺗﺻﺎل ﺑﺎ  [WPSرا اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ،و ﺳﭘس
]) WPSﺣﺎﻟت  [(PBCرا اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

۲
 ۳روی ﺻﻔﺣﮫ ]ﺗﻧظﯾم آدرس  [IPدورﺑﯾن] ،ﺗﻧظﯾم ﺧودﮐﺎر[
دﮐﻣﮫ  WPSروی ﻧﻘطﮫ دﺳﺗرﺳﯽ را ﻓﺷﺎر دھﯾد.

را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

● اﮐﻧون ﺑرای ﺑرﻗراری اﺗﺻﺎل ﺑﯾن دورﺑﯾن و ﻧﻘطﮫ دﺳﺗرﺳﯽ
ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﺷود.

۴

ﭘس از ﺑرﻗراری اﺗﺻﺎل ،ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ  ۶در "اﺗﺻﺎل ﺑﮫ
ﭼﺎﭘﮕرھﺎ از طرﯾق  (۹۳=) "Wi-Fiﺑروﯾد.

آﭘﻠود ﺗﺻﺎوﯾر در ﺧدﻣﺎت وب
ﺛﺑت ﺧدﻣﺎت وب
از ﺗﻠﻔن ھوﺷﻣﻧد ﯾﺎ ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر ﺑرای اﻓرودن ﺧدﻣﺎت وب ﺧود ﺑﮫ دورﺑﯾن اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
● ﺑرای اﻧﺟﺎم ﺗﻧظﯾﻣﺎت دورﺑﯾن ﺑرای  CANON iMAGE GATEWAYﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﺧدﻣﺎت وب ﺑﮫ
ﺗﻠﻔن ھوﺷﻣﻧد ﯾﺎ ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر دارای ﻣرورﮔر و اﺗﺻﺎل اﯾﻧﺗرﻧت ﻧﯾﺎز اﺳت.
● ﺑرای آﮔﺎھﯽ از ﺟزﺋﯾﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻧﯾﺎزﻣﻧدی ھﺎی ﻣرورﮔر )Microsoft Internet Explorer
و ﻏﯾره( از ﺟﻣﻠﮫ ﺗﻧظﯾﻣﺎت و اطﻼﻋﺎت ﻧﺳﺧﮫ ،وب ﺳﺎﯾت CANON iMAGE GATEWAY
را ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد.
● ﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت درﺑﺎره ﮐﺷورھﺎ و ﻣﻧﺎطﻘﯽ ﮐﮫ  CANON iMAGE GATEWAYدر
آﻧﮭﺎ ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس اﺳت ،از وب ﺳﺎﯾت  Canonﺑﮫ آدرس )(http://www.canon.com/cig/
دﯾدن ﮐﻧﯾد.
● ﺑرای دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی  CANON iMAGE GATEWAYو ﺟزﺋﯾﺎت ﺗﻧظﯾم ،ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت ﮐﻣﮏ
ﻣرﺑوط ﺑﮫ  CANON iMAGE GATEWAYﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.
● ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده از ﺧدﻣﺎت وﺑﯽ ﺑﮫ ﺟز  ،CANON iMAGE GATEWAYﺑﺎﯾد ﺑﺎ آﻧﮭﺎ اﺷﺗراک
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .ﺑرای اطﻼع از ﺟزﺋﯾﺎت ﺑﯾﺷﺗر ،ﺑﮫ وب ﺳﺎﯾت ھﺎی ھر ﺧدﻣﺎت وﺑﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﯾد ﺛﺑت
ﻧﺎم ﮐﻧﯾد ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.
● ھزﯾﻧﮫ ھﺎی اﺗﺻﺎل ﺑﮫ  ISPو ﻧﻘطﮫ دﺳﺗرﺳﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت اﻋﻣﺎل ﺷوﻧد.

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده
راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ
راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ
اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن
ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر

ﺛﺑت ﻧﺎم CANON iMAGE GATEWAY
دورﺑﯾن و  CANON iMAGE GATEWAYرا ﺑﺎ اﻓزودن CANON iMAGE GATEWAY
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﻘﺻد ﺧدﻣت وب در دورﺑﯾن ﻣﺗﺻل ﮐﻧﯾد.
دﺳﺗﮕﺎه ھﺎ را در ﻧزدﯾﮑﯽ ﻧﻘطﮫ دﺳﺗرﺳﯽ وﺻل ﮐﻧﯾد ،ﭼون ﻻزم اﺳت دﮐﻣﮫ  WPSرا ﻓﺷﺎر دھﯾد.
ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﯾﮏ ﻧﺷﺎﻧﯽ اﯾﻣﯾل در ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر ﯾﺎ ﺗﻠﻔن ھوﺷﻣﻧد ﺧود وارد ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﭘﯾﺎم اﻋﻼن
ﺑرای ﺗﮑﻣﯾل ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﭘﯾوﻧد را درﯾﺎﻓت ﻧﻣﺎﯾﯾد.

۱
]۲

دﮐﻣﮫ

را ﻓﺷﺎر دھﯾد.
[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری

ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M

وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم

● ]اﺗﺻﺎل ﺑﺎ  [WPSرا اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ،و ﺳﭘس
]) WPSﺣﺎﻟت  [(PBCرا اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.
● دﮐﻣﮫ  WPSروی ﻧﻘطﮫ دﺳﺗرﺳﯽ را ﻓﺷﺎر دھﯾد.
● ﺑرای اﺗﺻﺎل دورﺑﯾن ﺑﮫ ﻧﻘطﮫ دﺳﺗرﺳﯽ در ﺻﻔﺣﮫ
]ﺗﻧظﯾم آدرس  [IPدورﺑﯾن] ،ﺗﻧظﯾم ﺧودﮐﺎر[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

۵

ﻧﺷﺎﻧﯽ اﯾﻣﯾل ﺧود را وارد ﮐﻧﯾد.

● وﻗﺗﯽ ﮐﮫ دورﺑﯾن ﺑﮫ CANON iMAGE GATEWAY
وﺻل ﻣﯽ ﺷود ،ﯾﮏ ﺻﻔﺣﮫ ﺑرای وارد ﮐردن آدرس اﯾﻣﯾل
ﻧﻣﺎﯾش داده ﻣﯽ ﺷود.
● آدرس اﯾﻣﯾل ﺧود را وارد ﮐﻧﯾد و اداﻣﮫ دھﯾد.

ﺣﺎﻟت P

ﭘﺧش

۴

ﯾﮏ اﺗﺻﺎل ﺑﺎ ﻧﻘطﮫ دﺳﺗرﺳﯽ ﺑرﻗرار ﮐﻧﯾد.

۳

۶
ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﮫ را ﺑرای وارد ﮐردن ﯾﮏ ﻧﺷﺎﻧﯽ اﯾﻣﯾل
ﺑﭘذﯾرﯾد.

● ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﮫ ﻧﻣﺎﯾش داده ﺷده را ﺑﺧواﻧﯾد و ]ﻣواﻓﻘم[
را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

ﯾﮏ ﻋدد ﭼﮭﺎر رﻗﻣﯽ وارد ﮐﻧﯾد.

● ﯾﮏ ﻋدد ﭼﮭﺎر رﻗﻣﯽ دﻟﺧواه ﺧود را وارد ﮐﻧﯾد و اداﻣﮫ دھﯾد.
● ﺑﻌداً ھﻧﮕﺎم ﺗﻧظﯾم ﭘﯾوﻧد ﺑﺎ CANON iMAGE
 GATEWAYدر ﻣرﺣﻠﮫ  ۸ﺑﮫ اﯾن ﻋدد ﭼﮭﺎر رﻗﻣﯽ ﻧﯾﺎز
ﺧواھﯾد داﺷت.

ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم
ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ
ﺿﻣﯾﻣﮫ
ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ

۹۵

۷

ﭘﯾﺎم اﻋﻼن را ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد.

● وﻗﺗﯽ اطﻼﻋﺎت ﺑﮫ CANON iMAGE GATEWAY
ارﺳﺎل ﺷد ،ﯾﮏ ﭘﯾﺎم اﻋﻼن در ﻧﺷﺎﻧﯽ اﯾﻣﯾل وارد ﺷده در
ﻣرﺣﻠﮫ  ۵درﯾﺎﻓت ﺧواھﯾد ﻧﻣود.
را در ﺻﻔﺣﮫ ﺑﻌد ﻓﺷﺎر دھﯾد ،ﮐﮫ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد
● دﮐﻣﮫ
اﻋﻼن ارﺳﺎل ﺷده اﺳت.

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده

●]

[ اﮐﻧون ﺑﮫ ]

[ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽ ﮐﻧد.

راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ

۱

راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ
اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن

۸

ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر

ﺑﮫ ﺻﻔﺣﮫ واﻗﻊ در ﭘﯾﺎم اﻋﻼن ﺑروﯾد و ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﭘﯾوﻧد
دورﺑﯾن را ﺗﮑﻣﯾل ﮐﻧﯾد.

ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری

● از ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر ﯾﺎ ﺗﻠﻔن ھوﺷﻣﻧد ،ﺑﮫ ﺻﻔﺣﮫ ﭘﯾوﻧد داده ﺷده
در ﭘﯾﺎم اﻋﻼن دﺳﺗرﺳﯽ ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد.

ﺣﺎﻟت P

● از دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎ ﺑرای ﺗﮑﻣﯾل ﺗﻧظﯾﻣﺎت در ﺻﻔﺣﮫ
ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﭘﯾوﻧد دورﺑﯾن ﭘﯾروی ﮐﻧﯾد.

ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M

ﺛﺑت ﺳﺎﯾر ﺧدﻣﺎت وب
ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺧدﻣﺎت وب دﯾﮕری را ﻧﯾز در ﮐﻧﺎر  CANON iMAGE GATEWAYﺑﮫ دورﺑﯾن
اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧﯾد.

۹

ﺗﻧظﯾﻣﺎت CANON iMAGE GATEWAY
را روی دروﺑﯾن ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﮐﻧﯾد.

ﭘﺧش

●]

وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم

● اﮐﻧون  CANON iMAGE GATEWAYﺑﮫ ﻋﻧوان
ﻣﻘﺻد ﺳروﯾس وب اﺿﺎﻓﮫ ﺷد.

[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

وارد  CANON iMAGE GATEWAYﺷوﯾد
و ﺑﮫ ﺻﻔﺣﮫ ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﭘﯾوﻧد دورﺑﯾن ﺑروﯾد.

● ﺑرای دﯾدن ،CANON iMAGE GATEWAY
از ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر ﯾﺎ ﺗﻠﻔن ھوﺷﻣﻧد ،ﺑﮫ
 http://www.canon.com/cig/ﺑروﯾد.

۲

ﺧدﻣت وﺑﯽ را ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﯾد اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد،
ﭘﯾﮑرﺑﻧدی ﮐﻧﯾد.

● دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﻧﻣﺎﯾش داده ﺷده در ﺗﻠﻔن ھوﺷﻣﻧد ﯾﺎ
ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر را ﺑرای ﺗﻧظﯾم ﺧدﻣت وب دﻧﺑﺎل ﮐﻧﯾد.

۳

]

[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

● ﺑرای اﻧﺗﺧﺎب ]

[ ،دﮐﻣﮫ

را ﻓﺷﺎر دھﯾد.

ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم
ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ

● در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ھر ﺗﻧظﯾم ﭘﯾﮑرﺑﻧدی ﺷده را ﺗﻐﯾﯾر ﮐﻧد ،اﯾن ﻣراﺣل را دوﺑﺎره دﻧﺑﺎل ﮐﻧﯾد ﺗﺎ
ﺗﻧظﯾﻣﺎت دورﺑﯾن را ﺑﮫ روز ﮐﻧﯾد.

ﺿﻣﯾﻣﮫ
ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ

۹۶

● اﺑﺗدا ﻣطﻣﺋن ﺷوﯾد ﮐﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﯾﻣﯾل ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر ﯾﺎ ﺗﻠﻔن ھوﺷﻣﻧد ﺷﻣﺎ ﺑرای ﻣﺳدود ﮐردن اﯾﻣﯾل از
داﻣﻧﮫ ھﺎی ﻣرﺑوطﮫ ﭘﯾﮑرﺑﻧدی ﻧﺷده اﺳت ،زﯾرا ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﺎﻧﻊ درﯾﺎﻓت ﭘﯾﺎم اﻋﻼن ﺷود.

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده

آﭘﻠود ﺗﺻﺎوﯾر در ﺧدﻣﺎت وب

اﺗﺻﺎل دوﺑﺎره از طرﯾق Wi-Fi

راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ
راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ
اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن
ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر
ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری
ﺣﺎﻟت P

۱
 ۲ﻣﻘﺻد را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.
دﮐﻣﮫ

را ﻓﺷﺎر دھﯾد.

● ﻧﻣﺎد ﺳروﯾس وب را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.
● اﮔرﭼﻧد ﮔﯾرﻧده ﯾﺎ ﮔزﯾﻧﮫ اﺷﺗراک ﮔذاری ﺑﺎ ﺳروﯾس وب
اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﯾﮏ ﻣورد را روی ﺻﻔﺣﮫ ﻧﻣﺎﯾش داده
ﺷده ﺑرای اﻧﺗﺧﺎب ﮔﯾرﻧدﮔﺎن اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

۳

ﯾﮏ ﺗﺻوﯾر ارﺳﺎل ﮐﻧﯾد.

ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M

● ﮔزﯾﻧﮫ ھﺎی ارﺳﺎل را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد و ﺗﺻوﯾر را آﭘﻠود ﮐﻧﯾد.

ﭘﺧش

● ھﻧﮕﺎم آﭘﻠود روی  ،YouTubeﺷراﯾط ﺳروﯾس را ﺑﺧواﻧﯾد
و ]ﻣواﻓﻘم[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم

● ﺑﻌد از ارﺳﺎل ﺗﺻوﯾر] ،ﺗﺄﯾﯾد[ ﻧﻣﺎﯾش داده ﻣﯽ ﺷود.
را ﺑرای ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﺻﻔﺣﮫ ﭘﺧش ﻓﺷﺎر دھﯾد.
دﮐﻣﮫ

اﺗﺻﺎل دوﺑﺎره دﺳﺗﮕﺎه ھﺎ و ﺧدﻣﺎت وب از طرﯾق  Wi-Fiھﻧﮕﺎﻣﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﮫ ﺗﻧظﯾﻣﺎت اﺗﺻﺎل ﺛﺑت
ﺷده ﺑﺎﺷﻧد.

۱
 ۲ﯾﮏ ﻣورد را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.
دﮐﻣﮫ

را ﻓﺷﺎر دھﯾد.

● از اﺗﺻﺎﻻت ﻗﺑﻠﯽ ﻧﺷﺎن داده ﺷده ،ﯾﮏ ﻣورد را ﺑرای
وﺻل ﺷدن از طرﯾق  Wi-Fiاﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد .اﮔر ﻣورد ﻣد
ﻧظر ﻧﺷﺎن داده ﻧﺷده اﺳت ،دﮐﻣﮫ ھﺎی  /را ﺑرای رﻓﺗن
ﺑﮫ ﺻﻔﺣﮫ ھﺎی دﯾﮕر ﻓﺷﺎر دھﯾد.
● وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ] [ ﻣﻧو )= ] < (۲۳ﺗﻧظﯾﻣﺎت ارﺗﺑﺎطﺎت ﺑﯾﺳﯾم[ <
]ﺗﻧظﯾﻣﺎت ] < [Wi-Fiﺳﺎﺑﻘﮫ اﺗﺻﺎل[ روی ]ﭘﻧﮭﺎن[ ﺗﻧظﯾم
ﺷده ﺑﺎﺷد ،ھﯾﭻ ﮐدام از اﺗﺻﺎﻻت ﻗﺑﻠﯽ ﻧﻣﺎﯾش داده ﻧﻣﯽ
ﺷوﻧد.

ﺧدﻣﺎت وب
● ﻣرﺣﻠﮫ  ۳ﻻزم ﻧﯾﺳت.

ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم
ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ
ﺿﻣﯾﻣﮫ
ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ

۹۷

● ﺑرای ﻣﺷﺎھده ﺗﺻﺎوﯾر آﭘﻠود ﺷده ﺑﮫ  CANON iMAGE GATEWAYروی ﯾﮏ ﺗﻠﻔن
ھوﺷﻣﻧد ،ﺑرﻧﺎﻣﮫ  Canon Online Photo Albumرا اﻣﺗﺣﺎن ﮐﻧﯾد .ﺑرﻧﺎﻣﮫ Canon
 Online Photo Albumﺑرای  iPhonesﯾﺎ  iPadرا از  App Storeﯾﺎ ﺑرای
دﺳﺗﮕﺎه ھﺎی  Androidاز  Google Playداﻧﻠود و ﻧﺻب ﮐﻧﯾد.

۳

دﺳﺗﮕﺎه دﯾﮕر را آﻣﺎده ﮐﻧﯾد.

ﺗﻠﻔن ھﺎی ھوﺷﻣﻧد
● در ﺗﻠﻔن ھوﺷﻣﻧد Wi-Fi ،را روﺷن ﮐﻧﯾد و Camera
 Connectرا اﺟرا ﮐﻧﯾد.
● اﮔر ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﺗﻠﻔن ھوﺷﻣﻧد ﺑرای اﺗﺻﺎل ﺑﮫ ﺳﺎﯾر دﺳﺗﮕﺎه ھﺎ
ﺗﻐﯾﯾر ﯾﺎﻓﺗﻧد ،ﺗﻧظﯾﻣﺎت را ﺑرای اﺗﺻﺎل ﺑﮫ دورﺑﯾن ﯾﺎ ﻧﻘطﮫ
دﺳﺗرﺳﯽ دورﺑﯾن از طرﯾق  Wi-Fiﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻧﯾد.
در اﺗﺻﺎﻻت ﻣﺳﺗﻘﯾم  Wi-Fiﺑﯾن دورﺑﯾن و ﺗﻠﻔن ھﺎی
ھوﺷﻣﻧد SSID ،ﺑﺎ ﭘﺳوﻧد  _Canon0Bﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ رﺳد.

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده
راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ
راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ
اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن
ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر

ﭼﺎﭘﮕرھﺎ
● اﮔر ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﺗﻠﻔن ﭼﺎﭘﮕر ﺑرای اﺗﺻﺎل ﺑﮫ ﺳﺎﯾر دﺳﺗﮕﺎه ھﺎ
ﺗﻐﯾﯾر ﯾﺎﻓﺗﻧد ،ﺗﻧظﯾﻣﺎت را ﺑرای اﺗﺻﺎل ﺑﮫ دورﺑﯾن ﯾﺎ ﻧﻘطﮫ
دﺳﺗرﺳﯽ دورﺑﯾن از طرﯾق  Wi-Fiﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻧﯾد.
در اﺗﺻﺎﻻت ﻣﺳﺗﻘﯾم  Wi-Fiﺑﯾن دورﺑﯾن و ﭼﺎﭘﮕر ھﺎ،
 SSIDﺑﺎ ﭘﺳوﻧد  _Canon0Bﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ رﺳد.

وﯾراﯾش ﯾﺎ ﭘﺎک ﮐردن ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﺑﯽ ﺳﯾم
ﺗﻐﯾﯾر ﯾﺎ ﺣذف ﺗﻧظﯾﻣﺎت اﺗﺻﺎل
ﺗﻧظﯾﻣﺎت اﺗﺻﺎل ذﺧﯾره ﺷده روی دورﺑﯾن را ﻣﯽ ﺗوان ﺗﻐﯾﯾر داد ﯾﺎ ﺣذف ﮐرد .ﻗﺑل از ﺗﻐﯾﯾر ﯾﺎ ﺣذف
ﺗﻧظﯾﻣﺎت اﺗﺻﺎل ،اﺗﺻﺎل  Wi-Fiرا ﭘﺎﯾﺎن دھﯾد.

۱
 ۲ﯾﮏ ﻣورد را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.
دﮐﻣﮫ

ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری
ﺣﺎﻟت P
ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M

را ﻓﺷﺎر دھﯾد.

● در ﺳﻣت ﭼپ ﺻﻔﺣﮫ ﻧﻣﺎﯾش داده ﺷده ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺎ
ﻓﺷﺎر دادن دﮐﻣﮫ ھﺎی  /ﺑﮫ ﺻﻔﺣﮫ ھﺎی دﯾﮕر ﺑروﯾد.

ﭘﺧش
وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم
ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم

● در ﺳﻣت ﭼپ ﺻﻔﺣﮫ ،ﯾﮏ ﻣورد دارای ﺗﻧظﯾﻣﺎت اﺗﺻﺎل
را ﺑرای ﺣذف ﯾﺎ ﺗﻐﯾﯾر اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ
ﺿﻣﯾﻣﮫ
ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ

۳

]وﯾراﯾش اطﻼﻋﺎت دﺳﺗﮕﺎه[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

● در ﺻﻔﺣﮫ ﻧﻣﺎﯾش داده ﺷده ،ﯾﮏ دﺳﺗﮕﺎه دارای ﺗﻧظﯾﻣﺎت
اﺗﺻﺎل را ﺑرای ﺗﻐﯾﯾر ﯾﺎ ﺣذف اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ،و ﺳﭘس
ﺗﻧظﯾﻣﺎت آن را ﺗﻐﯾﯾر دھﯾد ﯾﺎ ﺣذف ﮐﻧﯾد.

۹۸

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده
راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ
راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ
اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن
ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر
ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری
ﺣﺎﻟت P
ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M
ﭘﺧش
وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم
ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم
ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ
ﺿﻣﯾﻣﮫ
ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ

۹۹

ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﭘﯾش ﻓرض ﺑﯽ ﺳﯾم

ﭘﺎک ﮐردن اطﻼﻋﺎت دﺳﺗﮕﺎه ھﺎی ﺟﻔت ﺷده از طرﯾق Bluetooth

ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﺑﯽ ﺳﯾم را ﻣﯽ ﺗوان ﭘﺎک ﮐرد .اﯾن اﻣر ﻣﯽ ﺗواﻧد از ﻓﺎش ﺷدن اطﻼﻋﺎت در ﺻورت
ﻗرض دادن ﯾﺎ ﻓروش دورﺑﯾن ﺟﻠوﮔﯾری ﮐﻧد.

ﻗﺑل از ﺟﻔت ﺳﺎزی ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻠﻔن ھوﺷﻣﻧد ،اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗﻠﻔن ھﺎی ھوﺷﻣﻧد ﻣﺗﺻل ﺷده را ﭘﺎک ﮐﻧﯾد.

● ] [ ﻣﻧو )= ] < (۲۳ﺗﻧظﯾﻣﺎت ارﺗﺑﺎطﺎت ﺑﯾﺳﯾم[ <
]ﭘﺎک ﮐردن ﺗﻧظﯾﻣﺎت[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

ﻣراﺣل ﻣرﺑوط ﺑﮫ دورﺑﯾن
● ] [ ﻣﻧو )= ] < (۲۳ﺗﻧظﯾﻣﺎت ارﺗﺑﺎطﺎت ﺑﯾﺳﯾم[ < ]ﻋﻣﻠﮑرد ] < [Bluetoothﺑررﺳﯽ/ﭘﺎک ﮐردن
را ﻓﺷﺎر دھﯾد.
اطﻼﻋﺎت اﺗﺻﺎل[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد و دﮐﻣﮫ
ﻣراﺣل ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗﻠﻔن ھوﺷﻣﻧد
● در ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم  Bluetoothروی ﺗﻠﻔن ھوﺷﻣﻧد ،اطﻼﻋﺎت دورﺑﯾن را ﮐﮫ روی ﺗﻠﻔن ھوﺷﻣﻧد ﺛﺑت
ﺷده ﭘﺎک ﮐﻧﯾد.

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده

ﺗﻧظﯾم ﻋﻣﻠﮑردھﺎی اوﻟﯾﮫ دورﺑﯾن

راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ

اﯾن ﺗﻧظﯾﻣﺎت در ﻣﻧو ] [ ﭘﯾﮑرﺑﻧدی ﻣﯽ ﺷوﻧد )=  .(۲۳ﻋﻣﻠﮑردھﺎی ﻣﺗداول را ﻣطﺎﺑق ﻣﯾل ﺧود،
و ﺑرای راﺣﺗﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﮐﻧﯾد.

راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ
اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن
ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر
ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری

ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم
ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺳﺎزی ﯾﺎ ﺗﻧظﯾم ﻋﻣﻠﮑردھﺎی اوﻟﯾﮫ دورﺑﯾن ﺑرای راﺣﺗﯽ ﺑﯾﺷﺗر

ﺑﯽ ﺻدا ﮐردن ﺻداھﺎی دورﺑﯾن
وﻗﺗﯽ دﮐﻣﮫ ﺷﺎﺗر را ﺗﺎ ﻧﯾﻣﮫ ﻓﺷﺎر ﻣﯽ دھﯾد ﯾﺎ ﺗﺎﯾﻣر ﺧودﮐﺎر را راه اﻧدازی ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،از ﭘﺧش ﺻدا ﺗوﺳط
دورﺑﯾن ﺟﻠوﮔﯾری ﮐﻧﯾد.
● ]ﺑﯾپ[ را روی ]ﻏﯾرﻓﻌﺎل[ ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد.

ﺣﺎﻟت P
ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M
ﭘﺧش
وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم
ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم

ﺗﻧظﯾم ﻣﯾزان ﺻدا
ﻣﯾزان ﺻداھﺎی ﺟداﮔﺎﻧﮫ دورﺑﯾن را ﺑﮫ ﺷرح زﯾر ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد.

ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ

● ]ﻣﯾزان ﺻدا[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

ﺿﻣﯾﻣﮫ

● ﯾﮏ ﻣورد را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ،و ﺳﭘس دﮐﻣﮫ ھﺎی
را ﺑرای ﺗﻧظﯾم ﻣﯾزان ﺻدا ﻓﺷﺎر دھﯾد.

ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ

۱۰۰

/

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده
راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ
راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ

زﻣﺎن ﺟﻣﻊ ﺷدن ﻟﻧز

ﺗﻧظﯾم ﺻرﻓﮫ ﺟوﯾﯽ در ﺑرق

در ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری ،ﻟﻧز ﺑرای اﯾﻣﻧﯽ
ﻣﻌﻣوﻻً ﺣدود ﯾﮏ دﻗﯾﻘﮫ ﭘس از ﻓﺷﺎر دادن دﮐﻣﮫ
ﺟﻣﻊ ﺷود ،زﻣﺎن ﺟﻣﻊ
ﺟﻣﻊ ﻣﯽ ﺷود )=  .(۲۰ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﻟﻧز ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘس از ﻓﺷﺎر دادن دﮐﻣﮫ
ﺷدن را روی ] 0ﺛﺎﻧﯾﮫ[ ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد.

زﻣﺎن ﻏﯾرﻓﻌﺎل ﺷدن ﺧودﮐﺎر دورﺑﯾن و ﺻﻔﺣﮫ را )ﺧﺎﻣوش خ.ﻏﯾرﻓﻌﺎل و ﻧﻣﺎﯾﺷﮕر ﺧﺎﻣوش ،ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب( ﺑر
ﺣﺳب ﻧﯾﺎز ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد.
● ]ذﺧﯾره ﻧﯾرو[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

● ]ﺟﻣﻊ ﺷدن ﻟﻧز[ را روی ] 0ﺛﺎﻧﯾﮫ[ ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد.

اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن

● ﭘس از اﻧﺗﺧﺎب ﯾﮏ ﻣورد ،دﮐﻣﮫ ھﺎی
ﺗﻧظﯾم آن ﺑر ﺣﺳب ﻧﯾﺎز ﻓﺷﺎر دھﯾد.

/

را ﺑرای

ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر
ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری
ﺣﺎﻟت P
ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M
ﭘﺧش
وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم
ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم
ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ
ﺿﻣﯾﻣﮫ
ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ

● ﺑرای ﺣﻔظ ﻧﯾروی ﺑﺎﺗری ،ﺑﺎﯾد ﻣﻌﻣوﻻً ] 30ﺛﺎﻧﯾﮫ[ را ﺑرای ]ﺧﺎﻣوش خ.ﻏﯾرﻓﻌﺎل[ و ] 1دﻗﯾﻘﮫ[
ﯾﺎ ﮐﻣﺗر را ﺑرای ]ﻧﻣﺎﯾﺷﮕر ﺧﺎﻣوش[ اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

اﺳﺗﻔﺎده از ﺣﺎﻟت اﻛو
اﯾن ﻋﻣﻠﮑرد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﯾن اﻣﮑﺎن را ﻣﯽ دھد ﺗﺎ ﻧﯾروی ﺑﺎﺗری را در ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری ﺣﻔظ ﮐﻧﯾد.
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ از دورﺑﯾن اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،ﺻﻔﺣﮫ ﻓوراً ﺗﺎرﯾﮏ ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ ﻣﺻرف ﺑﺎﺗری را ﮐﺎھش دھد.

۱

ﺗﻧظﯾﻣﺎت را ﭘﯾﮑرﺑﻧدی ﮐﻧﯾد.

● ]ﺣﺎﻟت اﮐو[ را روی ]روﺷن[ ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد.
● اﮔر دورﺑﯾن ﺑرای ﺣدود دو ﺛﺎﻧﯾﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﻧﺷود ،ﺻﻔﺣﮫ
ﺗﺎرﯾﮏ ﻣﯽ ﺷود و ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ده ﺛﺎﻧﯾﮫ ﭘس از ﺗﺎرﯾﮏ ﺷدن،
ﺻﻔﺣﮫ ﺧﺎﻣوش ﻣﯽ ﺷود .دورﺑﯾن ﺑﻌد از ﮔذﺷت ﺣدود ﺳﮫ
دﻗﯾﻘﮫ ﻋدم ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺑﮫ طور ﺧودﮐﺎر ﺧﺎﻣوش ﻣﯽ ﺷود.

۲

روﺷﻧﺎﯾﯽ ﺻﻔﺣﮫ
روﺷﻧﺎﯾﯽ ﺻﻔﺣﮫ را ﺑﮫ ﺷرح زﯾر ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد.

ﺗﺻوﯾر ﺑﮕﯾرﯾد.

● ﺑرای ﻓﻌﺎل ﺳﺎزی ﺻﻔﺣﮫ و آﻣﺎده ﮐردن ﺑرای ﻋﮑﺳﺑرداری
در زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﺻﻔﺣﮫ ﺧﺎﻣوش اﺳت اﻣﺎ ﻟﻧز ھﻧوز ﺑﯾرون
اﺳت ،دﮐﻣﮫ ﺷﺎﺗر را ﺗﺎ ﻧﯾﻣﮫ ﻓﺷﺎر دھﯾد.

۱۰۱

● ﺗﻧظﯾم ]ﻧﻣﺎﯾﺷﮕر ﺧﺎﻣوش[ ﺣﺗﯽ اﮔر ]ﺧﺎﻣوش خ.ﻏﯾرﻓﻌﺎل[ را روی ]ﻏﯾرﻓﻌﺎل[ ﺗﻧظﯾم ﮐرده
ﺑﺎﺷﯾد ،اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﺷود.
● ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﻟت اﮐو )=  (۱۰۱را روی ]روﺷن[ ﺗﻧظﯾم ﮐردﯾد ،اﯾن ﻋﻣﻠﮑردھﺎی ذﺧﯾره
ﻧﯾرو در دﺳﺗرس ﻧﯾﺳﺗﻧد.

● ]روﺷﻧﺎﯾﯽ ﻧﻣﺎﯾﺷﮕر[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ،و ﺳﭘس دﮐﻣﮫ ھﺎی
 /را ﺑرای ﺗﻧظﯾم روﺷﻧﺎﯾﯽ ﻓﺷﺎر دھﯾد.

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده
راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ
راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ
اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن
ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر
ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری

● ﺑرای ﺣداﮐﺛر روﺷﻧﺎﯾﯽ ،وﻗﺗﯽ ﺻﻔﺣﮫ ﺗﺻوﯾرﺑرداری ﻧﻣﺎﯾش داده ﻣﯽ ﺷود ﯾﺎ وﻗﺗﯽ در ﻧﻣﺎﯾش
ﺗﮑﯽ ﺗﺻوﯾر ھﺳﺗﯾد ،دﮐﻣﮫ
را ﻓﺷﺎر دھﯾد و ﺣداﻗل ﯾﮏ ﺛﺎﻧﯾﮫ ﻧﮕﮫ دارﯾد) .اﯾن ﮐﺎر ﺗﻧظﯾم
]روﺷﻧﺎﯾﯽ ﻧﻣﺎﯾﺷﮕر[ را در زﺑﺎﻧﮫ ] [ ﻟﻐو ﻣﯽ ﮐﻧد (.ﺑرای ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ روﺷﻧﺎﯾﯽ اوﻟﯾﮫ ،دوﺑﺎره
دﮐﻣﮫ
را ﻓﺷﺎر دھﯾد و ﺣداﻗل ﯾﮏ ﺛﺎﻧﯾﮫ ﻧﮕﮫ دارﯾد ﯾﺎ دورﺑﯾن را دوﺑﺎره راه اﻧدازی ﮐﻧﯾد.

ﻣﺧﻔﯽ ﮐردن ﺻﻔﺣﮫ آﻏﺎزﯾن

● ﮐل ظرﻓﯾت ﮐﺎرت ﮐﮫ در ﺻﻔﺣﮫ ﻓرﻣت ﮐردن ﻧﺷﺎن داده ﻣﯽ ﺷود ﻣﻣﮑن اﺳت از ظرﻓﯾت
ﺗﺑﻠﯾﻎ ﺷده ﮐﻣﺗر ﺑﺎﺷد.

در ﺻورت ﺗﻣﺎﯾل ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﻧﻣﺎﯾش ﺻﻔﺣﮫ آﻏﺎزﯾن ﮐﮫ ﻣﻌﻣوﻻً ھﻧﮕﺎم روﺷن ﺷدن دورﺑﯾن ﻧﺷﺎن داده
ﻣﯽ ﺷود را ﻏﯾرﻓﻌﺎل ﮐﻧﯾد.
● ]ﺗﺻوﯾر آﻏﺎزﯾن[ را روی ]ﺧﺎﻣوش[ ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد.

ﺣﺎﻟت P
ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M
ﭘﺧش
وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم

● ﻓرﻣت ﮐردن ﯾﺎ ﭘﺎک ﮐردن اطﻼﻋﺎت ﻣوﺟود در ﮐﺎرت ﺣﺎﻓظﮫ ﺻرﻓﺎ ً اطﻼﻋﺎت ﻣدﯾرﯾت ﻓﺎﯾل
ﻣوﺟود در ﮐﺎرت را ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽ دھد و داده ھﺎ را ﮐﺎﻣﻼً ﭘﺎک ﻧﻣﯽ ﮐﻧد .ھﻧﮕﺎم اﻧﺗﻘﺎل ﯾﺎ دور
اﻧداﺧﺗن ﮐﺎرت ھﺎی ﺣﺎﻓظﮫ ،در ﺻورت ﻟزوم اﻗداﻣﺎت ﻣﺣﺎﻓظت از اطﻼﻋﺎت ﺷﺧﺻﯽ را
ﻣﺎﻧﻧد ﻧﺎﺑود ﮐردن ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﮐﺎرت اﻧﺟﺎم دھﯾد.

ﻓرﻣت ﺳطﺢ ﭘﺎﯾﯾن
در ﻣوارد زﯾر ﻓرﻣت ﺳطﺢ ﭘﺎﯾﯾن را اﻧﺟﺎم دھﯾد] :ﺧطﺎی ﮐﺎرت ﺣﺎﻓظﮫ[ ﻧﺷﺎن داده ﺷود ،دورﺑﯾن درﺳت
ﮐﺎر ﻧﮑﻧد ،ﺧواﻧدن/ﻧوﺷﺗن ﮐﺎرت ﮐﻧدﺗر ﺷده ﺑﺎﺷد ،ﻋﮑﺳﺑرداری ﻣﺗواﻟﯽ ﮐﻧدﺗر ﺷده ﺑﺎﺷد ،ﯾﺎ ﺿﺑط ﻓﯾﻠم
ﻧﺎﮔﮭﺎن ﻣﺗوﻗف ﺷود .ﻓرﻣت ﮐردن ﺳطﺢ ﭘﺎﯾﯾن ھﻣﮫ داده ھﺎی روی ﯾﮏ ﮐﺎرت ﺣﺎﻓظﮫ را ﭘﺎک ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﻗﺑل از ﻓرﻣت ﮐردن ﺳطﺢ ﭘﺎﯾﯾن ،ﺗﺻﺎوﯾر ﮐﺎرت ﺣﺎﻓظﮫ را روی ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر ﮐﭘﯽ ﮐﻧﯾد ،ﯾﺎ اﻗداﻣﺎت دﯾﮕری
را ﺑرای ﺗﮭﯾﮫ ﻧﺳﺧﮫ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎن از آﻧﮭﺎ اﻧﺟﺎم دھﯾد.
● در ﺻﻔﺣﮫ "ﻓرﻣت ﮐردن ﮐﺎرت ھﺎی ﺣﺎﻓظﮫ" )=،(۱۰۲
دﮐﻣﮫ
را ﺑرای ﻧﻣﺎﯾش ] [ ﻓﺷﺎر دھﯾد.

ﻓرﻣت ﮐردن ﮐﺎرت ھﺎی ﺣﺎﻓظﮫ

● ﺑرای ﺷروع ﻓراﯾﻧد ﻓرﻣت ﮐردن] ،ﺗﺄﯾﯾد[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم
ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ
ﺿﻣﯾﻣﮫ
ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ

ﻗﺑل از اﺳﺗﻔﺎده از ﯾﮏ ﮐﺎرت ﺣﺎﻓظﮫ ﺟدﯾد ﯾﺎ ﮐﺎرت ﺣﺎﻓظﮫ ای ﮐﮫ در ﯾﮏ دﺳﺗﮕﺎه دﯾﮕر ﻓرﻣت ﺷده،
ﺑﺎﯾد ﮐﺎرت را ﺑﺎ اﯾن دورﺑﯾن ﻓرﻣت ﮐﻧﯾد.
ﻓرﻣت ﮐردن ھﻣﮫ داده ھﺎی روی ﯾﮏ ﮐﺎرت ﺣﺎﻓظﮫ را ﭘﺎک ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻗﺑل از ﻓرﻣت ﮐردن ،ﺗﺻﺎوﯾر
ﮐﺎرت ﺣﺎﻓظﮫ را روی ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر ﮐﭘﯽ ﮐﻧﯾد ،ﯾﺎ اﻗداﻣﺎت دﯾﮕری را ﺑرای ﺗﮭﯾﮫ ﻧﺳﺧﮫ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎن از آﻧﮭﺎ
اﻧﺟﺎم دھﯾد.
● ]ﻓرﻣت ﮐﺎرت[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.
● ﺑرای ﺷروع ﻓراﯾﻧد ﻓرﻣت ﮐردن] ،ﺗﺄﯾﯾد[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

۱۰۲

● ﻓرﻣت ﺳطﺢ ﭘﺎﯾﯾن ﺑﯾش از "ﻓرﻣت ﮐردن ﮐﺎرت ھﺎی ﺣﺎﻓظﮫ" )= (۱۰۲وﻗت ﻣﯽ ﮔﯾرد،
زﯾرا داده ھﺎ از ھﻣﮫ ﻗﺳﻣت ھﺎی ذﺧﯾره ﺳﺎزی ﮐﺎرت ﺣﺎﻓظﮫ ﭘﺎک ﻣﯽ ﺷود.
● ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺎ اﻧﺗﺧﺎب ]ﻟﻐو[ ﻓرﻣت ﺳطﺢ ﭘﺎﯾﯾن در ﺣﺎل اﻧﺟﺎم را ﻟﻐو ﮐﻧﯾد .در اﯾن ﺻورت،
ھﻣﮫ داده ھﺎ ﭘﺎک ﺧواھد ﺷد ،اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﺻورت ﻋﺎدی از ﮐﺎرت ﺣﺎﻓظﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣود.

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده
راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ
راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ
اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن

اﻧﺗﺧﺎب و اﯾﺟﺎد ﭘوﺷﮫ ھﺎ

ﺷﻣﺎره ﮔذاری

ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺻﺎوﯾر ذﺧﯾره ﺷده اﻧد ﭘوﺷﮫ ھﺎﯾﯽ اﻧﺗﺧﺎب ﯾﺎ اﯾﺟﺎد ﮐﻧﯾد .ﭘوﺷﮫ ھﺎی ﺟدﯾد را
ﻣﯽ ﺗوان ﺑﺎ اﻧﺗﺧﺎب ]اﯾﺟﺎد ﭘوﺷﮫ[ در ﺻﻔﺣﮫ اﻧﺗﺧﺎب ﭘوﺷﮫ اﯾﺟﺎد ﮐرد.

ﻋﮑس ھﺎی ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺻورت ﺧودﮐﺎر ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب ﺷﻣﺎره ﮔذاری ﻣﯽ ﺷوﻧد ) (9999 – 0001و در ﭘوﺷﮫ
ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ھر ﯾﮏ ﺗﺎ  9,999ﻋﮑس را ﻧﮕﮭداری ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ذﺧﯾره ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد طرز ﺗﺧﺻﯾص
ﺷﻣﺎره ﻓﺎﯾل ھﺎ ﺗوﺳط دورﺑﯾن را ﺗﻐﯾﯾر دھﯾد.

۱

ﺑﮫ ﺻﻔﺣﮫ ]اﻧﺗﺧﺎب ﭘوﺷﮫ[ ﺑروﯾد.

● ]ﺷﻣﺎره ﮔذاری ﻓﺎﯾل[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ،و ﺳﭘس ﮔزﯾﻧﮫ دﻟﺧواه
را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

● ]اﻧﺗﺧﺎب ﭘوﺷﮫ[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر
ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری
ﺣﺎﻟت P
ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M

۲

ﺗﻧظﯾﻣﺎت را ﭘﯾﮑرﺑﻧدی ﮐﻧﯾد.

● ﯾﮏ ﭘوﺷﮫ را ﺑرای ذﺧﯾره ﺳﺎزی ﺗﺻوﯾر اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.
● ﺑرای اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﭘوﺷﮫ ﺟدﯾد] ،اﯾﺟﺎد ﭘوﺷﮫ[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

ﭘﺧش

ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ
ﺿﻣﯾﻣﮫ
ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ

۱۰۳

ﺑﺎزﻧﺷﺎﻧﯽ ﺧودﮐﺎر
ﺑﺎزﻧﺷﺎﻧﯽ دﺳﺗﯽ

وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم
ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم

ﻣﺗواﻟﯽ

● ﭘوﺷﮫ ھﺎ ﺑﺎ اﺳم  ،100CANONﺑﮫ ھﻣراه ﻋدد ﺳﮫ رﻗﻣﯽ ﭘوﺷﮫ و ﺳﭘس ﭘﻧﺞ ﺣرف ﯾﺎ رﻗم
ﻧﺎم ﮔذاری ﻣﯽ ﺷوﻧد.
● ﭘوﺷﮫ ھﺎ ﺑﺎ ارﻗﺎﻣﯽ در ﻣﺣدوده  999 – 100را ﻣﯽ ﺗوان اﯾﺟﺎد ﮐرد.

ﺗﺻﺎوﯾر ﺑﮫ ﺻورت ﻣﺗواﻟﯽ ﺷﻣﺎره ﮔذاری ﻣﯽ ﺷوﻧد )ﺗﺎ ﺗﺻوﯾر ﺷﻣﺎره
 9999ﮔرﻓﺗﮫ/ذﺧﯾره ﺷود( ﺣﺗﯽ اﮔر ﮐﺎرت ﺣﺎﻓظﮫ را ﺗﻌوﯾض ﮐﻧﯾد.
ﺷﻣﺎره ﮔذاری ﺗﺻوﯾر در ﺻورت ﺗﻌوﯾض ﮐﺎرت ﺣﺎﻓظﮫ ،ﯾﺎ وﻗﺗﯽ ﯾﮏ
ﭘوﺷﮫ ﺟدﯾد اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ  0001ﺑﺎزﻧﺷﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷود.
ﯾﮏ ﭘوﺷﮫ ﺟدﯾد اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد و از  0001ﺷروع ﺑﮫ ﺷﻣﺎره ﮔذاری
ﺗﺻﺎوﯾر ﻣﯽ ﮐﻧد.

● ﺑدون در ﻧظر ﮔرﻓﺗن ﮔزﯾﻧﮫ ای ﮐﮫ در اﯾن ﺗﻧظﯾم اﻧﺗﺧﺎب ﺷده ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﺻﺎوﯾر ﺑﮫ
ﺻورت ﻣﺗواﻟﯽ ﭘس از آﺧرﯾن ﺷﻣﺎره ﻣوﺟود ﺗﺻوﯾر در ﮐﺎرت ﺣﺎﻓظﮫ ﺟدﯾداً وارد ﺷده
ﺷﻣﺎره ﮔذاری ﺷوﻧد .ﺑرای ﺷروع ذﺧﯾره ﺗﺻﺎوﯾر از  ،0001از ﯾﮏ ﮐﺎرت ﺣﺎﻓظﮫ ﺧﺎﻟﯽ
)ﯾﺎ ﻓرﻣت ﺷده (۱۰۲ = ،اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده
راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ
راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ

ﻏﯾرﻓﻌﺎل ﮐردن ﭼرﺧش ﺧودﮐﺎر

ﺑررﺳﯽ ﻟوﮔوھﺎی ﻣﺟوز

ﺑرای ﻏﯾرﻓﻌﺎل ﮐردن ﭼرﺧش ﺧودﮐﺎر اﯾن ﻣراﺣل را ﭘﯾروی ﮐﻧﯾد ،ﮐﮫ ﺗﺻﺎوﯾر ﻧﻣﺎﯾش داده ﺷده روی
دورﺑﯾن ﯾﺎ ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر را ﺑر اﺳﺎس وﺿﻌﯾت دورﺑﯾن ﻣﯽ ﭼرﺧﺎﻧد.

ﺑﻌﺿﯽ از ﻟوﮔوھﺎی ﻣﺟوز ﺑرای ﻣوارد رﻋﺎﯾت ﺷده در دورﺑﯾن ،ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑر روی ﺻﻔﺣﮫ ﻧﺷﺎن داده
ﺷوﻧد .دﯾﮕر ﻟوﮔوھﺎی ﺗﺄﯾﯾدﯾﮫ ،در اﯾن راھﻧﻣﺎ ،ﺑر روی ﺑﺳﺗﮫ ﺑﻧدی دورﺑﯾن ﯾﺎ ﺑر روی ﺑدﻧﮫ دورﺑﯾن ﭼﺎپ
ﺷده اﻧد.

● ]ﭼرﺧش ﺧودﮐﺎر[ را روی ]ﺧﺎﻣوش[ ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد.

● ]ﻧﻣﺎﯾش ﻟوﮔوی ﻣﺟوز[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن
ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر
ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری
ﺣﺎﻟت P
ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M

روﺷن
روﺷن
ﺧﺎﻣوش

در ﺣﯾن ﭘﺧش ،ﺗﺻﺎوﯾر را ﺑﮫ ﺻورت ﺧودﮐﺎر ،روی دورﺑﯾن و ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗرھﺎ
ﺑﭼرﺧﺎﻧﯾد.
ﺗﺻﺎوﯾر را ﺑﮫ ﺻورت ﺧودﮐﺎر ﺣﯾن ﭘﺧش روی ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗرھﺎ ﺑﭼرﺧﺎﻧﯾد.
ﺗﺻﺎوﯾر را ﺑﮫ ﺻورت ﺧودﮐﺎر ﻧﭼرﺧﺎﻧﯾد.

ﭘﺧش
وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم

● ﺗﺻﺎوﯾری ﮐﮫ ﺑﺎ ]ﭼرﺧش ﺧودﮐﺎر[ در ﺣﺎﻟت ]ﺧﺎﻣوش[ ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﻧد ،اﮔر ﺑﻌداً روی
]روﺷن[ ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد ،ﺑﮫ ﺻورت ﺧودﮐﺎر ﻧﻣﯽ ﭼرﺧﻧد.

ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم
ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ

ﻧﻣﺎﯾش ﻣﺗری  /ﻏﯾرﻣﺗری

ﺿﻣﯾﻣﮫ

در ﺻورت ﻟزوم واﺣد اﻧدازه ﮔﯾری ﻧﻣﺎﯾش داده ﺷده در ﻧوار زوم )=  ،(۲۶ﻧﺷﺎﻧﮕر (۵۶ =) MF
ﯾﺎ ﻣﮑﺎن ھﺎی دﯾﮕر را از ﻣﺗر/ﺳﺎﻧﺗﯽ ﻣﺗر ﺑﮫ ﻓوت/اﯾﻧﭻ ﺗﻐﯾﯾر دھﯾد.

ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ

۱۰۴

● ]واﺣدھﺎ[ را روی ] [ft/inﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد.

زﺑﺎن ﺻﻔﺣﮫ ﻧﻣﺎﯾش
زﺑﺎن ﺻﻔﺣﮫ ﻧﻣﺎﯾش را ﺑر ﺣﺳب ﻧﯾﺎز ﺗﻐﯾﯾر دھﯾد.
● در ]زﺑﺎن

[ ،زﺑﺎن را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده
راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ
راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ

ﺗﻐﯾﯾر دادن وﺿوح ﺧروﺟﯽ HDMI
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ روی ﻓﯾﻠﻣﯽ ﺑﺎ وﺿوح ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣﯽ روﯾد ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﻗﺑل از ﻧﻣﺎﯾش روی ﺗﻠوﯾزﯾون از
طرﯾق  HDMIﮐﻣﯽ طول ﮐﺷد .ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد اﯾن ﺗﺄﺧﯾر ﻗﺑل از ﻧﻣﺎﯾش را ﺑﺎ ﺗﺑدﯾل ﻓﯾﻠم ھﺎی  4Kﺑﮫ
 full HDو ﺗﻧظﯾم وﺿوح ﺧروﺟﯽ روی  full HDﺑرطرف ﮐﻧﯾد.

● ﻋﻣﻠﮑردھﺎی زﯾر ﺑﮫ ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﭘﯾش ﻓرض ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻣﯽ ﺷود.
 ] [ ﻣﻧو )=  < (۲۳ﺗﻧظﯾﻣﺎت ]ﺗﺎرﯾﺦ/زﻣﺎن/ﻣﻧطﻘﮫ زﻣﺎﻧﯽ[ )= ] ،(۱۶زﺑﺎن [)=  ،(۱۰۴و ]ﺳﯾﺳﺗم وﯾدﯾو[ )= (۱۰۸
 اطﻼﻋﺎت ﺑﮫ ﻏﯾر از ]ﻋﻣﻠﮑرد  [Bluetoothﮐﮫ در ]ﺗﻧظﯾﻣﺎت ارﺗﺑﺎطﺎت ﺑﯾﺳﯾم[ )= (۸۳ﺛﺑت ﻣﯽ ﺷوﻧد.

● ]رزوﻟوﺷن  [HDMIرا روی ] [1080pﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد.

اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن

ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﭘﯾش ﻓرض ﺑﯽ ﺳﯾم
ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر

● در ]ﺑﺎزﻧﺷﺎﻧﯽ دورﺑﯾن[] ،ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﺑﯽﺳﯾم[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.
● ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ]ﺗﺄﯾﯾد[ را اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،ﭘﯾش ﻓرض ھﺎی
ارﺗﺑﺎطﺎت ﺑﯽ ﺳﯾم ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد.

ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری
ﺣﺎﻟت P
ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M
ﭘﺧش
وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم
ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم
ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ

ﺗﻐﯾﯾر ﺳﺎﯾر ﺗﻧظﯾﻣﺎت
ﺗﻧظﯾﻣﺎت زﯾر را ﻧﯾز ﻣﯽ ﺗوان از ﻣﻧو ] [ ﺗﻐﯾﯾر داد.
● ]ﺳﯾﺳﺗم وﯾدﯾو[ )= (۱۰۸
● ]ﺗﻧظﯾﻣﺎت ارﺗﺑﺎطﺎت ﺑﯾﺳﯾم[ )= (۸۳

ﻣﺧﻔﯽ ﮐردن راھﻧﻣﺎی ﻗﺎﺑﻠﯾت ھﺎ
راھﻧﻣﺎی ﻗﺎﺑﻠﯾت ھﺎ ﻣﻌﻣوﻻً ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾش داده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻧﺗرل ﺳرﯾﻊ )=  (۲۳ﯾﺎ ﻣوارد
 (۲۳ =) MENUرا اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽ ﮐﻧﯾد .در ﺻورت ﺗﻣﺎﯾل ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد اﯾن اطﻼﻋﺎت را ﻏﯾرﻓﻌﺎل ﮐﻧﯾد.

● ]ﺗﻧظﯾﻣﺎت (۸۷ =) [GPS
● ]ﻧﻣﺎﯾش ﻣﻌﮑوس[ )= (۲۲

● ] [ ﻣﻧو )= ] < (۲۳راھﻧﻣﺎی ﻗﺎﺑﻠﯾت ھﺎ[ < ]ﻏﯾرﻓﻌﺎل[
را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﭘﯾش ﻓرض دورﺑﯾن

ﺿﻣﯾﻣﮫ

اﮔر ﺗﺻﺎدﻓﺎ ً ﯾﮏ ﺗﻧظﯾم را ﺗﻐﯾﯾر دادﯾد ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﭘﯾش ﻓرض دورﺑﯾن را ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻧﯾد.
ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ

ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﭘﯾش ﻓرض ھﺎی دورﺑﯾن
● در ]ﺑﺎزﻧﺷﺎﻧﯽ دورﺑﯾن[] ،ﺗﻧظﯾﻣﺎت اوﻟﯾﮫ[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.
● وﻗﺗﯽ ]ﺗﺄﯾﯾد[ را اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،ﭘﯾش ﻓرض ھﺎی دورﺑﯾن
ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد.

۱۰۵

● ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﻧﺣوه ﻧﻣﺎﯾش ﻣﻧوھﺎ را در ]

[ ﻣﻧو )= ] < (۲۳ﻧﻣﺎﯾش ﻣﻧو[ ﺗﻐﯾﯾر دھﯾد.

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده

ﻧﻘﺷﮫ دﺳﺗﮕﺎه

راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ

ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ ﻋرﺿﮫ ﺷده
راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ
اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن
ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر
ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری

ﺷﺎرژر ﺑﺎﺗری ﺳری *CB-2LH

ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺑﺎﺗری
*NB-13L

۱

ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ

۱

ﺑﺎ ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ اﺧﺗﯾﺎری  Canonو ﺳﺎﯾر ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ ﮐﮫ ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﻓروﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﺑﯾﺷﺗر از دورﺑﯾن
ﻟذت ﺑﺑرﯾد

ﮐﺎﺑل ) USBﺳﻣت دورﺑﯾن*(Micro-B :

۲

ﺣﺎﻟت P
ﮐﺎرت ﺧوان

ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر

ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M

ﮐﺎرت ﺣﺎﻓظﮫ

ﭘﺧش
وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم

ﮐﺎﺑل HDMI
۳
)ﺳﻣت دورﺑﯾن :ﻧوع *(D

ﺗﻠوﯾزﯾون/ﻧﻣﺎﯾﺷﮕر

ﭼﺎﭘﮕرھﺎی ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ PictBridge

ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم

ﻧﯾرو

ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ
ﺿﻣﯾﻣﮫ
آداﭘﺗور ﺑرق ﮐوﭼﮏ ﺳری
CA-DC30

ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ
*۱
*۲
*۳

۱۰۶

ھﻣﭼﻧﯾن ﺑرای ﺧرﯾد ﺑﮫ ﺻورت ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﻣوﺟود اﺳت.
ھﻣﭼﻧﯾن ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ اﺻﻠﯽ  Canonﻣوﺟود اﺳت )ﮐﺎﺑل راﺑط .(IFC-600PCU
از ﮐﺎﺑل در دﺳﺗرس ﺗﺟﺎری ﮐﮫ طوﻟﯽ ﮐﻣﺗر از  ۲٫۵ﻣﺗر دارد اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.

ﺑﻧد ﻣﭼﯽ

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده
راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ
راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ
اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن

اﺳﺗﻔﺎده از ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ اﺻﻠﯽ  Canonﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﺷود.
اﯾن ﻣﺣﺻول ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای طراﺣﯽ ﺷده اﺳت ﮐﮫ ھﻧﮕﺎم اﺳﺗﻔﺎده ﺑﺎ ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ اﺻﻠﯽ  ،Canonﮐﺎرﮐرد
ﻋﺎﻟﯽ ﺑﮫ دﺳت آﯾد.
 Canonدر ﻗﺑﺎل ھر ﮔوﻧﮫ آﺳﯾب وارده ﺑﮫ اﯾن ﻣﺣﺻول و/ﯾﺎ ﺳواﻧﺣﯽ ﻧظﯾر آﺗش ﺳوزی و ﺳﺎﯾر ﻣوارد،
ﮐﮫ ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﻘص ﻋﻣﻠﮑرد ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ ﻏﯾراﺻﻠﯽ  Canonھﺳﺗﻧد )ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ﻧﺷت و/ﯾﺎ اﻧﻔﺟﺎر
ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺑﺎﺗری( ،ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﯽ ﻧﺧواھد داﺷت .ﻟطﻔﺎ ً ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ھر ﮔوﻧﮫ ﺗﻌﻣﯾری ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت
دﺳﺗﮕﺎه  Canonﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻠت ﭼﻧﯾن ﺳوء ﻋﻣﻠﮑردی ﺑﮫ آن ﻧﯾﺎز ﭘﯾدا ﮐﻧد ﺗﺣت ﺿﻣﺎﻧت ﻧﯾﺳت و ھزﯾﻧﮫ در
ﺑر ﺧواھد داﺷت.

ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ اﺧﺗﯾﺎری
ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ زﯾر ﺑرای دورﺑﯾن ﺑﮫ ﺻورت ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﻓروﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻣوﺟود ﺑودن ﻟوازم
ﺟﺎﻧﺑﯽ در ﻗﺳﻣﺗﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت ،و ﺑرﺧﯽ ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت دﯾﮕر ﻣوﺟود ﻧﺑﺎﺷد.

ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻧﯾرو

ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر
ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری

ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺑﺎﺗری NB-13L
● ﺑﺎﺗری ﻟﯾﺗﯾم-ﯾون ﻗﺎﺑل ﺷﺎرژ

ﺣﺎﻟت P
ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M
ﭘﺧش
وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم
ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم
ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ
ﺿﻣﯾﻣﮫ

ﺷﺎرژر ﺑﺎﺗری ﺳری CB-2LH
● ﺷﺎرژر ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺑﺎﺗری NB-13L
● اﯾن ﺷﺎرژر ﺑﺎﺗری را ﻣﯽ ﺗوان در ﻣﻧﺎطﻘﯽ ﺑﺎ ﻧﯾروی ﺑرق ﻣﺗﻧﺎوب  ۱۰۰ﺗﺎ  ۲۴۰وﻟت
) ۶۰/۵۰ھرﺗز( اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد.
● ﺑرای ﭘرﯾزھﺎی ﺑرق دارای ﺷﮑل ﻣﺗﻔﺎوت ،از ﯾﮏ ﻣﺑدل ﺑرای دوﺷﺎﺧﮫ ﮐﮫ در ﺑﺎزار ﻣوﺟود
اﺳت اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد .ھرﮔز از ﺗراﻧﺳﻔورﻣﺎﺗور ﺑرﻗﯽ طراﺣﯽ ﺷده ﺑرای ﻣﺳﺎﻓرت اﺳﺗﻔﺎده ﻧﮑﻧﯾد،
زﯾرا ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺑﺎﺗری ﺻدﻣﮫ ﺑزﻧد.
● اﮔر از ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺑﺎﺗری ﻏﯾراﺻﻠﯽ  Canonاﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد ﭘﯾﺎم ]ﺧطﺎی ارﺗﺑﺎط ﺑﺎﺗری [.ظﺎھر
ﻣﯽ ﺷود و ﮐﺎرﺑر ﺑﺎﯾد واﮐﻧش ﻧﺷﺎن دھد .ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ  Canonﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﯽ در ﻗﺑﺎل
ھرﮔوﻧﮫ آﺳﯾب وارده از ﻗﺑﯾل ﻧﻘص ﻋﻣﻠﮑرد ﯾﺎ آﺗش ﺳوزی ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺟﻣوﻋﮫ
ھﺎی ﺑﺎﺗری ﻏﯾر اﺻﻠﯽ  Canonروی ﻣﯽ دھد را ﻧﻣﯽ ﭘذﯾرد.

ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ
● ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺑﺎﺗری دارای ﯾﮏ ﭘوﺷش ﺳﺎده اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد آن را روی ﺑﺎﺗری ﻗرار دھﯾد ﺗﺎ
ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﮕﺎه وﺿﻌﯾت ﺷﺎرژ آن را ﺑﻔﮭﻣﯾد .ﭘوﺷش را طوری وﺻل ﮐﻧﯾد ﮐﮫ
در ﻣﺟﻣوﻋﮫ
ﺑﺎﺗری ﺷﺎرژ ﺷده ﻗﺎﺑل ﻣﺷﺎھده ﺑﺎﺷد و
در ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺑﺎﺗری ﺷﺎرژ ﻧﺷده ﻗﺎﺑل ﻣﺷﺎھده ﻧﺑﺎﺷد.

۱۰۷

آداﭘﺗور ﺑرق ﮐوﭼﮏ ﺳری CA-DC30

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده

● ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺑﺎﺗری ﻋرﺿﮫ ﺷده را ﺑرای ﺷﺎرژ ﺷدن درون
دورﺑﯾن ﻗرار دھﯾد .ﮐﺎﺑل راﺑط ) IFC-600PCUﺟداﮔﺎﻧﮫ
ﻓروﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود( ﺑرای اﺗﺻﺎل آداﭘﺗور ﺑﮫ دورﺑﯾن ﻻزم اﺳت.

راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ
راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ

ﭘﺧش در ﺗﻠوﯾزﯾون

اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن
ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر

ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺎﺑت

ﺳﺎﯾر ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ

ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری

ﮐﺎﺑل راﺑط IFC-600PCU

ﺣﺎﻟت P

● ﺑرای اﺗﺻﺎل دورﺑﯾن ﺑﮫ ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر ﯾﺎ ﭼﺎﭘﮕر.

ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M

ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم
ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ
ﺿﻣﯾﻣﮫ
ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ

۱۰۸

ﻓﯾﻠم ھﺎ

ﺑﺎ اﺗﺻﺎل دورﺑﯾن ﺑﮫ ﺗﻠوﯾزﯾون  HDﺑﺎ ﮐﺎﺑل  HDMIﻣوﺟود در ﺑﺎزار )ﺑﯾﺷﺗر از  ۲٫۵ﻣﺗر ﻧﺑﺎﺷد ،ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎﻧﮫ
 Type Dﺑرای ﺳﻣت دورﺑﯾن( ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺗﺻﺎوﯾر ﺧود را در ﺗﻠوﯾزﯾون ﻣﺷﺎھده ﮐﻧﯾد.
ﺑرای اطﻼع از ﺟزﺋﯾﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﺗﺻﺎل ﯾﺎ ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺗﻐﯾﯾر ورودی ھﺎ ،ﺑﮫ دﻓﺗرﭼﮫ راھﻧﻣﺎی ﺗﻠوﯾزﯾون
ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.
● ھﻧﮕﺎم ﻣﺷﺎھده ﺗﺻﺎوﯾر در ﺗﻠوﯾزﯾون ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرﺧﯽ اطﻼﻋﺎت ﻧﻣﺎﯾش داده ﻧﺷود
)= .(۱۲۰

۱
 ۲دورﺑﯾن را ﺑﮫ ﺗﻠوﯾزﯾون وﺻل ﮐﻧﯾد.

ﭘﺧش
وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم

اﺳﺗﻔﺎده از ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ اﺧﺗﯾﺎری

ﻣطﻣﺋن ﺷوﯾد دورﺑﯾن و ﺗﻠوﯾزﯾون ﺧﺎﻣوش ھﺳﺗﻧد.

ﭼﺎﭘﮕرھﺎ
ﭼﺎﭘﮕرھﺎی  Canonﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ PictBridge

● در ﺗﻠوﯾزﯾون ،ﻓﯾش ﮐﺎﺑل را ﮐﺎﻣﻼً طﺑق ﺗﺻوﯾر ﺑﮫ ورودی
 HDMIوارد ﮐﻧﯾد.

● ﺣﺗﯽ ﺑدون اﺳﺗﻔﺎده از ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺗﺻﺎوﯾر را ﺑﺎ
اﺗﺻﺎل ﻣﺳﺗﻘﯾم دورﺑﯾن ﺑﮫ ﭼﺎﭘﮕر ﭼﺎپ ﮐﻧﯾد.
● در دورﺑﯾن ،درﭘوش ﭘﺎﯾﺎﻧﮫ را ﺑﺎز ﮐﻧﯾد و ﻓﯾش ﮐﺎﺑل را ﺑﮫ
طور ﮐﺎﻣل ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎﻧﮫ دورﺑﯾن وﺻل ﮐﻧﯾد.

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده
راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ
راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ

۳

ﺗﻠوﯾزﯾون را روﺷن ﮐﻧﯾد و ﺑﮫ ﺣﺎﻟت ورودی ﺧﺎرﺟﯽ
ﺑروﯾد.

● ورودی ﺗﻠوﯾزﯾون را ﺑﮫ ورودی ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﮫ ﮐﺎﺑل را در
ﻣرﺣﻠﮫ  ۲ﺑﮫ آن وﺻل ﮐرده اﯾد ،ﺗﻐﯾﯾر دھﯾد.

۴

دورﺑﯾن را روﺷن ﮐﻧﯾد.

ﻗرار دادن ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺑﺎﺗری در دﺳﺗﮕﺎه و ﺷﺎرژ ﮐردن آن
ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺑﺎﺗری اراﺋﮫ ﺷده ﺑﺎ ﯾﮏ آداﭘﺗور ﺑرق ﮐوﭼﮏ اﺧﺗﯾﺎری ﺳری  CA-DC30و ﮐﺎﺑل
راﺑط  ،IFC-600PCUﺑﺎﺗری را ﺷﺎرژ ﮐﻧﯾد.

۱

اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن

● دﮐﻣﮫ

ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر

● ﺗﺻﺎوﯾر از دورﺑﯾن اﮐﻧون روی ﺗﻠوﯾزﯾون ﻧﺷﺎن داده
ﻣﯽ ﺷوﻧد) .ھﯾﭻ ﭼﯾز روی ﺻﻔﺣﮫ دورﺑﯾن ﻧﺷﺎن داده
ﻧﻣﯽ ﺷود(.
● ﭘس از ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ،دورﺑﯾن و ﺗﻠوﯾزﯾون را ﻗﺑل از ﺟدا ﮐردن
ﮐﺎﺑل ﺧﺎﻣوش ﮐﻧﯾد.

● ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺑﺎﺗری را طﺑق ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﻣرﺣﻠﮫ " ۲ﻗرار
دادن ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺑﺎﺗری و ﮐﺎرت ﺣﺎﻓظﮫ ﺧودﺗﺎن" وارد ﮐﻧﯾد
)= .(۱۵

ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری

را ﺑرای روﺷن ﮐردن دورﺑﯾن ﻓﺷﺎر دھﯾد.

ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺑﺎﺗری را در ﺟﺎی ﺧود ﻗرار دھﯾد.

● از ﻣرﺣﻠﮫ  ۱در "ﻗرار دادن ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺑﺎﺗری و ﮐﺎرت
ﺣﺎﻓظﮫ ﺧودﺗﺎن" )=  (۱۵ﺑرای ﺑﺎز ﮐردن درﭘوش
ﭘﯾروی ﮐﻧﯾد.

ﺣﺎﻟت P
ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M

● از ﻣرﺣﻠﮫ  ۴در "ﻗرار دادن ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺑﺎﺗری و ﮐﺎرت ﺣﺎﻓظﮫ
ﺧودﺗﺎن" )=  (۱۶ﺑرای ﺑﺳﺗن درﭘوش ﭘﯾروی ﮐﻧﯾد.

● در ﺣﯾن ﺧروﺟﯽ  ،HDMIاﮔر ﺑﯾن ﻓﯾﻠم  4Kو  HDﺗﻐﯾﯾر دھﯾد ﯾﺎ ﻓﯾﻠم ھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻌداد ﮐﺎدر
ﻣﺗﻔﺎوت اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ،ﻧﻣﺎﯾش ﺗﺻوﯾر ﺑﻌدی ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣدﺗﯽ طول ﺑﮑﺷد.

۲

ﭘﺧش
وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم
ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم

● وﻗﺗﯽ دورﺑﯾن و ﺗﻠوﯾزﯾون ﻣﺗﺻل ھﺳﺗﻧد ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺣﯾن ﭘﯾش ﻧﻣﺎﯾش ﺗﺻﺎوﯾر روی ﺻﻔﺣﮫ
ﺑزرﮔﺗر ﺗﻠوﯾزﯾون ﺗﺻوﯾرﺑرداری ﻧﯾز ﮐﻧﯾد .ﺑرای ﺗﺻوﯾرﺑرداری ،از ھﻣﺎن ﻣراﺣل ھﻧﮕﺎم
اﺳﺗﻔﺎده از ﺻﻔﺣﮫ دورﺑﯾن ﭘﯾروی ﮐﻧﯾد.

)˻(
)˺(

آداﭘﺗور ﺑرق ﮐوﭼﮏ را ﺑﮫ دورﺑﯾن وﺻل ﮐﻧﯾد.

● دورﺑﯾن را ﺧﺎﻣوش ﮐرده و درﭘوش را ﺑﺎز ﮐﻧﯾد ) .(۱ﻓﯾش
ﮐوﭼﮑﺗر ﮐﺎﺑل راﺑط را )ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﻓروﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود( طﺑق
ﺷﮑل ﻧﮕﮫ دارﯾد و ﻓﯾش را ﮐﺎﻣﻼً درون ﭘﺎﯾﺎﻧﮫ دورﺑﯾن )(۲
وارد ﮐﻧﯾد.

ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ
ﺿﻣﯾﻣﮫ
ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ

۱۰۹

● ﻓﯾش ﺑزرﮔﺗر ﮐﺎﺑل راﺑط را درون آداﭘﺗور ﺑرق ﮐوﭼﮏ
وارد ﮐﻧﯾد.

)˻(

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده
راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ

)˺(
راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ

۳

ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺑﺎﺗری را ﺷﺎرژ ﮐﻧﯾد.

● طﺑق ﺗﺻوﯾر ،آداﭘﺗور ﺑرق ﮐوﭼﮏ را ﺑﮫ ﺧروﺟﯽ ﺑرق
ﺑزﻧﯾد.
● اﮔر آداﭘﺗور ﺑرق ﮐوﭼﮏ ﺷﻣﺎ دارای ﺳﯾم ﺑرق اﺳت ،ﺳﯾم
ﺑرق را ﺑﮫ آداﭘﺗور وﺻل ﮐﻧﯾد و ﺳﭘس ﺳر دﯾﮕر آن را ﺑﮫ
ﺧروﺟﯽ ﺑرق وﺻل ﮐﻧﯾد.

اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن
ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر
ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری
ﺣﺎﻟت P

● ﺷﺎرژ ﺷروع ﻣﯽ ﺷود و ﭼراغ ﺷﺎرژ  USBروﺷن
ﻣﯽ ﺷود.

ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M

● ﭘس از ﭘﺎﯾﺎن ﺷﺎرژ ﺷدن ﭼراغ ﺧﺎﻣوش ﻣﯽ ﺷود.

ﭘﺧش

● آداﭘﺗور ﺑرق ﮐوﭼﮏ را از ﭘرﯾز ﺑﮑﺷﯾد و ﮐﺎﺑل راﺑط را از
دورﺑﯾن ﺟدا ﮐﻧﯾد.

وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم
ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم
ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ
ﺿﻣﯾﻣﮫ
ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ

۱۱۰

● ﺑرای ﻣﺣﺎﻓظت از ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺑﺎﺗری و ﻧﮕﮭداری از آن در ﺷراﯾط ﺑﮭﯾﻧﮫ ،آن را ﺑﮫ طور ﻣﺗواﻟﯽ
ﺑﯾﺷﺗر از  ۲۴ﺳﺎﻋت ﺷﺎرژ ﻧﮑﻧﯾد.
● ھﻧﮕﺎم ﺷﺎرژ ﮐردن ﯾﮏ ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺑﺎﺗری دﯾﮕر ،ھﻣﯾﺷﮫ ﮐﺎﺑل راﺑط را از دورﺑﯾن ﺟدا ﮐﻧﯾد
و ﺳﭘس ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺑﺎﺗری دﯾﮕری را ﺑرای ﺷﺎرژ وارد ﻧﻣﺎﯾﯾد.

● اﮔر ﭼراغ ﺷﺎرژ  USBروﺷن ﻧﻣﯽ ﺷود ،ﮐﺎﺑل راﺑط را ﻣﺟدداًوﺻل ﮐﻧﯾد.
● ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺑﺎﺗری ھﺎی ﺷﺎرژ ﺷده ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ ﺷﺎرژ ﺧود را از دﺳت ﻣﯽ دھﻧد ،ﺣﺗﯽ اﮔر اﺳﺗﻔﺎده
ﻧﺷوﻧد .ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺑﺎﺗری را در روز اﺳﺗﻔﺎده )ﯾﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﻗﺑل از آن( ﺷﺎرژ ﮐﻧﯾد.
● اﯾن ﺷﺎرژر را ﻣﯽ ﺗوان در ﻣﻧﺎطﻘﯽ ﺑﺎ ﻧﯾروی ﺑرق ﻣﺗﻧﺎوب  ۱۰۰ﺗﺎ  ۲۴۰وﻟت
) ۶۰/۵۰ھرﺗز( اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد .ﺑرای ﭘرﯾزھﺎی ﺑرق دارای ﺷﮑل ﻣﺗﻔﺎوت ،از ﯾﮏ ﻣﺑدل ﺑرای
دوﺷﺎﺧﮫ ﮐﮫ در ﺑﺎزار ﻣوﺟود اﺳت اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد .ھرﮔز از ﺗراﻧﺳﻔورﻣﺎﺗور ﺑرﻗﯽ طراﺣﯽ ﺷده
ﺑرای ﻣﺳﺎﻓرت اﺳﺗﻔﺎده ﻧﮑﻧﯾد ،زﯾرا ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺑﺎﺗری ﺻدﻣﮫ ﺑزﻧد.

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده
راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ
راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ
اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن

اﺳﺗﻔﺎده از ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر ﺑرای ﺷﺎرژ ﮐردن ﺑﺎﺗری
ﺑﺎ وارد ﮐردن ﻓﯾش ﺑزرﮔﺗر ﮐﺎﺑل راﺑط در ﭘﺎﯾﺎﻧﮫ  USBﯾﮏ ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر در ﻣرﺣﻠﮫ " ۲وارد ﮐردن و
ﺷﺎرژ ﮐردن ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺑﺎﺗری" ﻧﯾز ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺑﺎﺗری را ﺷﺎرژ ﮐﻧﯾد )=  .(۱۰۹ﺑرای اطﻼع
از ﺟزﺋﯾﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﺗﺻﺎﻻت  USBدر ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر ،ﺑﮫ دﻓﺗرﭼﮫ راھﻧﻣﺎی ﮐﺎرﺑر ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.
ﻣﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﮐﺎﺑل راﺑط ) IFC-600PCUﺟداﮔﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻓروش ﻣﯽ رﺳد( را ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم.
● دورﺑﯾن را ﺧﺎﻣوش ﮐرده و درﭘوش را ﺑﺎز ﮐﻧﯾد .ﻓﯾش
ﮐوﭼﮑﺗر ﮐﺎﺑل را در ﺟﮭت ﻧﺷﺎن داده ﺷده ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل در
ﭘﺎﯾﺎﻧﮫ دورﺑﯾن وارد ﮐﻧﯾد.

ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر
ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری

● ﻓﯾش ﺑزرﮔﺗر ﮐﺎﺑل را ﺑﮫ ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر ﺑزﻧﯾد .ﺑرای اطﻼع از
ﺟزﺋﯾﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﺗﺻﺎﻻت ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر ،ﺑﮫ راھﻧﻣﺎی ﮐﺎرﺑر
ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.

ﭘﺧش
وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم
ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم
ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ

● ﺷﺎرژ ھم اﮐﻧون ﺷروع ﻣﯽ ﺷود و ﻧﺷﺎﻧﮕر ﭘﺷت دورﺑﯾن ﺑﮫ
رﻧﮓ ﻧﺎرﻧﺟﯽ روﺷن ﻣﯽ ﺷود.
● ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،اﮔر طﺑق ﺗوﺿﯾﺣﺎت "ذﺧﯾره ﮐردن ﺗﺻﺎوﯾر
در ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر" )= ،(۱۱۲ﺗﺻﺎوﯾر دورﺑﯾن را ﺑﮫ ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر
وارد ﮐﻧﯾد ،ﺷﺎرژ ﻣﻣﮑن اﺳت زﻣﺎن ﺑﯾﺷﺗری طول ﺑﮑﺷد.
● ﭘس از ﭘﺎﯾﺎن ﺷﺎرژ ﺷدن ﭼراغ ﺧﺎﻣوش ﻣﯽ ﺷود.

ﺿﻣﯾﻣﮫ
ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ

۱۱۱

ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده از وﯾژﮔﯾﮭﺎی ﻧرم اﻓزار زﯾر ،ﻧرم اﻓزار را از وب ﺳﺎﯾت  Canonداﻧﻠود و روی ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر
ﺧود ﻧﺻب ﮐﻧﯾد.
● Image Transfer Utility 2
 ارﺳﺎل ﺧودﮐﺎر ﺗﺻﺎوﯾر ﺑﮫ ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر )= (۹۱● Map Utility
 از ﯾﮏ ﻧﻘﺷﮫ ﺑرای ﻣﺷﺎھده اطﻼﻋﺎت  GPSاﺿﺎﻓﮫ ﺷده ﺑﮫ ﺗﺻﺎوﯾر اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد● ﺟﮭت ﻣﺷﺎھده و وﯾراﯾش ﺗﺻﺎوﯾر روی ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر ،از ﻧرم اﻓزارھﺎی از ﻗﺑل ﻧﺻب ﺷده ﯾﺎ
ﻣوﺟود ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﺻﺎوﯾر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده ﺑﺎ دورﺑﯾن ﺳﺎزﮔﺎر ھﺳﺗﻧد اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.

ﺣﺎﻟت P
ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M

اﺳﺗﻔﺎده از ﻧرم اﻓزار

● اﮔر طﺑق ﺗوﺿﯾﺣﺎت "ذﺧﯾره ﮐردن ﺗﺻﺎوﯾر در ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر" )= ،(۱۱۲ﺗﺻﺎوﯾر دورﺑﯾن را
ﺑﮫ ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر وارد ﮐﻧﯾد ،ﺷﺎرژ ﻣﻣﮑن اﺳت زﻣﺎن ﺑﯾﺷﺗری طول ﺑﮑﺷد.
● اﮔر طﺑق ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﻓوق ،ﭘس از ﺷﺎرژ ﮐردن ،دﮐﻣﮫ  ON/OFFرا ﺑرای ﺧﺎﻣوش ﮐردن
دورﺑﯾن ﻓﺷﺎر دھﯾد ،ﺷﺎرژ ﻣﺗوﻗف ﻣﯽ ﺷود و ﻧﺷﺎﻧﮕر ﺧﺎﻣوش ﻣﯽ ﺷود.
● در ﺑرﺧﯽ ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗرھﺎ ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﻻزم ﺑﺎﺷد ﺑرای ﺷﺎرژ ﺷدن ﺑﺎﺗری ﮐﺎرت ﺣﺎﻓظﮫ در
دورﺑﯾن ﺑﺎﺷد .ﻗﺑل از اﺗﺻﺎل ﮐﺎﺑل ﺑﮫ درﮔﺎه  USBﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر ،ﮐﺎرت ﺣﺎﻓظﮫ را )=  (۱۵در
دورﺑﯾن ﻗرار دھﯾد.

● ﺟدﯾدﺗرﯾن ﻧرم اﻓزار را از وب ﺳﺎﯾت  Canonداﻧﻠود و ﻧﺻب ﮐﻧﯾد.

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده

ذﺧﯾره ﮐردن ﺗﺻﺎوﯾر در ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر

ﭼﺎپ ﺗﺻﺎوﯾر

راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ
راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ

ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﮐﺎﺑل راﺑط  IFC-600PCUو ﯾﮏ ﮐﺎﺑل ) USBھر دو ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﻓروﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود؛ ﺳﻣت
دورﺑﯾن (Micro-B :ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد دورﺑﯾن را ﺑﮫ ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗری وﺻل ﮐﻧﯾد و ﺗﺻﺎوﯾر را در ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر ذﺧﯾره
ﻧﻣﺎﯾﯾد.

اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن
ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر
ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری

۱

دورﺑﯾن را ﺑﮫ ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر وﺻل ﮐﻧﯾد.

● دورﺑﯾن را ﺧﺎﻣوش ﮐرده و درﭘوش را ﺑﺎز ﮐﻧﯾد ) .(۱ﻓﯾش
ﮐوﭼﮑﺗر ﮐﺎﺑل  USBرا در ﺟﮭت ﻧﺷﺎن داده ﺷده ﺑﮫ طور
ﮐﺎﻣل در ﭘﺎﯾﺎﻧﮫ دورﺑﯾن وارد ﮐﻧﯾد ).(۲

)˻(
)˺(

ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺎﺑت

ﻓﯾﻠم ھﺎ

ﺗﺻﺎوﯾر ﺷﻣﺎ ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺗﺻﺎل دورﺑﯾن ﺑﮫ ﯾﮏ ﭼﺎﭘﮕر ﻗﺎﺑل ﭼﺎپ ھﺳﺗﻧد .در دورﺑﯾن ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺗﺻﺎوﯾر
را ﺑرای ﺗﻧظﯾم ﭼﺎپ دﺳﺗﮫ ای ﻣﺷﺧص ﮐﻧﯾد ،ﺳﻔﺎرش ھﺎﯾﯽ را ﺑرای ﺧدﻣﺎت ظﺎھر ﮐردن ﻋﮑس آﻣﺎده
ﮐﻧﯾد ،و ﺳﻔﺎرش ھﺎ ﯾﺎ ﺗﺻﺎوﯾر را ﺑرای ﮐﺗﺎﺑﭼﮫ ھﺎی ﻋﮑس آﻣﺎده ﯾﺎ ﭼﺎپ ﮐﻧﯾد.
ﺗﺻوﯾر ﯾﮏ ﭼﺎﭘﮕر ﮐم ﺣﺟم ﻋﮑس  Canonﺳری  SELPHY CPدر اﯾﻧﺟﺎ ﺑرای ﻧﻣﺎﯾش ﺑﮫ ﮐﺎر رﻓﺗﮫ
اﺳت .ﺻﻔﺣﮫ ھﺎی ﻧﻣﺎﯾش داده ﺷده و ﻋﻣﻠﮑردھﺎی ﻣوﺟود ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﭼﺎﭘﮕر ﻣﺗﻔﺎوت ﺑﺎﺷﻧد.
ﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ دﻓﺗرﭼﮫ راھﻧﻣﺎی ﭼﺎﭘﮕر ﻧﯾز ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.

ﭼﺎپ آﺳﺎن

ﺣﺎﻟت P

ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺎﺑت
ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M
ﭘﺧش
وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم
ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم
ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ

● ﻓﯾش ﺑزرﮔﺗر ﮐﺎﺑل را ﺑﮫ ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر ﺑزﻧﯾد .ﺑرای اطﻼع از
ﺟزﺋﯾﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﺗﺻﺎﻻت ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر ،ﺑﮫ راھﻧﻣﺎی ﮐﺎرﺑر
ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.
● وﻗﺗﯽ دورﺑﯾن را ﺑﮫ ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر وﺻل ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،ﺑﮫ طور
ﺧودﮐﺎر روﺷن ﻣﯽ ﺷود.

۲

ﺗﺻﺎوﯾر را در ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر ذﺧﯾره ﮐﻧﯾد.

● ﺑرای ﺑﺎز ﮐردن ﺗﺻﺎوﯾر ،از ﻧرم اﻓزاری ﮐﮫ ﻣﻌﻣوﻻً در
دﺳﺗرس اﺳت ﯾﺎ از ﻗﺑل ﻧﺻب ﺷده اﺳت اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.

ﺑﺎ اﺗﺻﺎل دورﺑﯾن ﺑﮫ ﯾﮏ ﭼﺎﭘﮕر ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ  PictBridgeاز طرﯾق ﯾﮏ ﮐﺎﺑل ) USBﺟداﮔﺎﻧﮫ ﻓروﺧﺗﮫ
ﻣﯽ ﺷود؛ ﺳﻣت دورﺑﯾن (Micro-B :ﺗﺻﺎوﯾر ﺧود را ﭼﺎپ ﮐﻧﯾد.

۱
 ۲دورﺑﯾن را ﺑﮫ ﭼﺎﭘﮕر وﺻل ﮐﻧﯾد.

ﻣطﻣﺋن ﺷوﯾد دورﺑﯾن و ﭼﺎﭘﮕر ﺧﺎﻣوش ھﺳﺗﻧد.

● درﭘوش ﭘﺎﯾﺎﻧﮫ را ﺑﺎز ﮐﻧﯾد و ﻓﯾش ﮐوﭼﮑﺗر را ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل
در ﺟﮭت ﻧﺷﺎن داده ﺷده ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎﻧﮫ دورﺑﯾن وﺻل ﮐﻧﯾد.
● ﻓﯾش ﺑزرﮔﺗر ﮐﺎﺑل را ﺑﮫ ﭼﺎﭘﮕر ﺑزﻧﯾد .ﺑرای ﺳﺎﯾر ﺟزﺋﯾﺎت
ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﺗﺻﺎل ،ﺑﮫ دﻓﺗرﭼﮫ راھﻧﻣﺎی ﭼﺎﭘﮕر ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.

ﺿﻣﯾﻣﮫ
ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ

۳

۱۱۲

ﻓﯾﻠم ھﺎ

ﭼﺎﭘﮕر را روﺷن ﮐﻧﯾد.

۴
 ۵ﺑﮫ ﺻﻔﺣﮫ ﭼﺎپ ﺑروﯾد.

ﯾﮏ ﺗﺻوﯾر اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده
راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ

اﻓزودن ﺗﺻﺎوﯾر ﺑﮫ ﺳﻔﺎرش ﭼﺎپ )(DPOF

را ﻓﺷﺎر دھﯾد] ،ﭼﺎپ ﺗﺻوﯾر[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد
● دﮐﻣﮫ
را ﻣﺟدداً ﻓﺷﺎر دھﯾد.
و ﺳﭘس دﮐﻣﮫ

راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ
اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن
ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر

۶

ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری

ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺎﺑت

ﺑﺎ اﻧﺗﺧﺎب ﺗﺻﺎوﯾر از ﯾﮏ ﮐﺎرت ﺣﺎﻓظﮫ و ﺗﻌداد ﻧﺳﺧﮫ ھﺎی ﻣورد ﻧظر ،ﭼﺎپ دﺳﺗﮫ ای )ﺣداﮐﺛر  ۴۰۰ﺗﺻوﯾر(
ﯾﺎ ﺳﻔﺎرش ﭼﺎپ از ﯾﮏ ﺳروﯾس ﺗوﺳﻌﮫ ﻋﮑس )ﺣداﮐﺛر  ۹۹۸ﺗﺻوﯾر( را راه اﻧدازی ﮐﻧﯾد .اطﻼﻋﺎت
ﭼﺎپ ﮐﮫ ﺑدﯾن طرﯾق آﻣﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﺑﺎ اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی (Digital Print Order Format) DPOF
ﻣطﺎﺑﻘت ﺧواھد داﺷت.
● ﻓﯾﻠم ھﺎ را ﻧﻣﯽ ﺗوان اﻧﺗﺧﺎب ﮐرد.

ﺗﺻوﯾر را ﭼﺎپ ﮐﻧﯾد.

● ]ﭼﺎپ[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

ﭘﯾﮑرﺑﻧدی ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﭼﺎپ

● اﮐﻧون ﭼﺎپ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود.

ﺣﺎﻟت P

● ﺑرای ﭼﺎپ دﯾﮕر ﺗﺻﺎوﯾر ،ﺑﻌد از اﺗﻣﺎم ﭼﺎپ ،اﯾن ﻓراﯾﻧد
را از ﻣرﺣﻠﮫ  ۴ﻣﺟدداً ﺗﮑرار ﮐﻧﯾد.

ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M

● وﻗﺗﯽ ﭼﺎپ ﺗﻣﺎم ﺷد ،دورﺑﯾن و ﭼﺎﭘﮕر را ﺧﺎﻣوش ﮐﻧﯾد
و ﮐﺎﺑل راﺑط را ﺟدا ﮐﻧﯾد.

ﭘﺧش

ﻗﺎﻟب ﭼﺎپ ،اﯾﻧﮑﮫ آﯾﺎ ﺗﺎرﯾﺦ و ﺷﻣﺎره ﻓﺎﯾل اﺿﺎﻓﮫ ﺷود ﯾﺎ ﺧﯾر ،و ﺳﺎﯾر ﺗﻧظﯾﻣﺎت را ﺑﮫ ﺷرح زﯾر ﻣﺷﺧص
ﮐﻧﯾد .اﯾن ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﺑﮫ ھﻣﮫ ﺗﺻﺎوﯾر ﺳﻔﺎرش ﭼﺎپ اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﺷود.

۱

]ﺳﻔﺎرش ﭼﺎپ[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

●]
وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم

ﭘﯾﮑرﺑﻧدی ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﭼﺎپ
ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺎﺑت

ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم
ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ
ﺿﻣﯾﻣﮫ
ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ

۱

ﻓﯾﻠم ھﺎ

ﺑﮫ ﺻﻔﺣﮫ ﭼﺎپ ﺑروﯾد.

● ﺑرای رﻓﺗن ﺑﮫ اﯾن ﺻﻔﺣﮫ از ﻣراﺣل  ۱ﺗﺎ  ۵در "ﭼﺎپ آﺳﺎن"
)=  (۱۱۲ﭘﯾروی ﮐﻧﯾد.

۲

ﺗﻧظﯾﻣﺎت را ﭘﯾﮑرﺑﻧدی ﮐﻧﯾد.

● ﯾﮏ ﻣورد را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ،و ﺳﭘس ﮔزﯾﻧﮫ دﻟﺧواه را
اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

۱۱۳

ﻓﯾﻠم ھﺎ

[ ﻣﻧوی )= ] < (۲۳ﺳﻔﺎرش ﭼﺎپ[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

۲

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده

]ﺗﻧظﯾم[ زرا اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

ﭼﺎپ ﺗﺻﺎوﯾر اﺿﺎﻓﮫ ﺷده ﺑﮫ ﺳﻔﺎرش ﭼﺎپ )(DPOF
ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺎﺑت

راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ

● وﻗﺗﯽ دورﺑﯾن را ﺑﮫ ﯾﮏ ﭼﺎﭘﮕر ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ PictBridge
وﺻل ﮐﻧﯾد ،ﺻﻔﺣﮫ ﭘﺧش ﻧﻣﺎﯾش داده ﻣﯽ ﺷود.
را ﻓﺷﺎر دھﯾد و
ﺑرای دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ اﯾن ﺻﻔﺣﮫ ،دﮐﻣﮫ
]ﺳﻔﺎرش ﭼﺎپ[ ﻧﻣﺎﯾش داده ﺷده روی ﺻﻔﺣﮫ را ﻓﺷﺎر دھﯾد.

راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ
اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن
ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر

● ﯾﮏ ﻣورد را ﺑرای ﭘﯾﮑرﺑﻧدی اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ،و ﺳﭘس ﮔزﯾﻧﮫ
دﻟﺧواه را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری

● دﮐﻣﮫ
ﻓﺷﺎر دھﯾد.

را ﺑرای ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﺻﻔﺣﮫ ﭼﺎپ

ﺣﺎﻟت P
ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M
ﭘﺧش
وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم
ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم
ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ

● در ﺑرﺧﯽ ﻣوارد ،ﻣﻣﮑن اﺳت ھﻣﮫ ﺗﻧظﯾﻣﺎت  DPOFﺷﻣﺎ ﺗوﺳط ﭼﺎﭘﮕر ﯾﺎ ﺧدﻣﺎت ظﺎھر
ﮐردن ﻋﮑس ﺑﮫ ﭼﺎپ اﻋﻣﺎل ﻧﺷود.
● از اﯾن دورﺑﯾن ﺑرای ﭘﯾﮑرﺑﻧدی ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﭼﺎپ ﺑرای ﺗﺻﺎوﯾر دارای ﺗﻧظﯾﻣﺎت  DPOFﺗﻧظﯾم
ﺷده روی دورﺑﯾن دﯾﮕر اﺳﺗﻔﺎده ﻧﮑﻧﯾد .ﺗﻐﯾﯾر ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﭼﺎپ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن دورﺑﯾن ﻣﻣﮑن
اﺳت ھﻣﮫ ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﻗﺑﻠﯽ را روﻧوﯾﺳﯽ ﮐﻧد.
● ﺗﻧظﯾم ]ﺗﺎرﯾﺦ[ روی ]روﺷن[ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎﻋث ﺷود ﺑرﺧﯽ ﭼﺎﭘﮕرھﺎ ﺗﺎرﯾﺦ را دو ﺑﺎر ﭼﺎپ
ﮐﻧﻧد.

ﺗﻌﯾﯾن ﺗﺻﺎوﯾر ﺑرای ﭼﺎپ

ﺿﻣﯾﻣﮫ
ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ

۱

ﺗﺻﺎوﯾر ﻣورد ﻧظر ﺑرای ﭼﺎپ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

● ﺑرای دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﺻﻔﺣﮫ ﺳﻣت ﭼپ ،ﻣراﺣل  ۱در
"ﭘﯾﮑرﺑﻧدی ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﭼﺎپ" )= (۱۱۳را دﻧﺑﺎل ﮐﻧﯾد.
● ]اﻧﺗﺧﺎب ﺗﺻوﯾر[ ﯾﺎ ]ﭼﻧد ﮔﺎﻧﮫ[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐرده و ﺳﭘس
دﮐﻣﮫ
را ﻓﺷﺎر دھﯾد.
● از دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﻧﻣﺎﯾش داده ﺷده ﺑرای اﻓزودن
ﺗﺻﺎوﯾر ﺟﮭت ﭼﺎپ ﭘﯾروی ﮐﻧﯾد و ﺳﭘس دﮐﻣﮫ
را ﻓﺷﺎر دھﯾد.

۱۱۴

ﻓﯾﻠم ھﺎ

● ]ﭼﺎپ[ و ﺳﭘس ]ﺗﺄﯾﯾد[ روی ﺻﻔﺣﮫ ﺑﻌد را ﺑرای ﭼﺎپ
ﺗﺻﺎوﯾر اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.
● ھر ﮐﺎر ﭼﺎپ  DPOFﮐﮫ ﻣوﻗﺗﺎ ً ﻣﺗوﻗف ﮐﻧﯾد از ﺗﺻوﯾر
ﺑﻌدی اداﻣﮫ ﺧواھد ﯾﺎﻓت.

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده
راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ
راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ
اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن
ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر

اﻓزودن ﭼﻧدﯾن ﺗﺻوﯾر ﺑﮫ ﺻورت ھﻣزﻣﺎن

اﻓزودن ﺗﺻﺎوﯾر ﺑﮫ ﮐﺗﺎﺑﭼﮫ ﻋﮑس

● ﺑرای دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﺻﻔﺣﮫ ﺳﻣت ﭼپ ،در ﻣرﺣﻠﮫ  ۲در
"اﻓزودن ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﺗﺻﺎوﯾر" )=] (۱۱۵ﭼﻧد ﮔﺎﻧﮫ[ را
اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

ﺑﺎ اﻧﺗﺧﺎب ﺣداﮐﺛر  ۹۹۸ﺗﺻوﯾر در ﮐﺎرت ﺣﺎﻓظﮫ ،ﻣﯽ ﺗوان ﮐﺗﺎﺑﭼﮫ ھﺎی ﻋﮑس ﺗﻧظﯾم ﻧﻣود.

اﻓزودن ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﺗﺻﺎوﯾر

● ﯾﮏ ﻣورد اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ،و ﺳﭘس دﮐﻣﮫ

۱

● دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﻧﻣﺎﯾش داده ﺷده ﺑرای اﻓزودن ﺗﺻﺎوﯾر
را دﻧﺑﺎل ﮐﻧﯾد.

]ﺗﻧظﯾم ﮐﺗﺎﺑﭼﮫ ﻋﮑس[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

[ ﻣﻧوی )= ] < (۲۳ﺗﻧظﯾم ﮐﺗﺎﺑﭼﮫ ﻋﮑس[ را
●]
اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.
● از اﯾن دورﺑﯾن ﺑرای ﭘﯾﮑرﺑﻧدی ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﭼﺎپ ﺑرای ﺗﺻﺎوﯾر دارای ﺗﻧظﯾﻣﺎت  DPOFﺗﻧظﯾم
ﺷده روی دورﺑﯾن دﯾﮕر اﺳﺗﻔﺎده ﻧﮑﻧﯾد .ﺗﻐﯾﯾر ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﭼﺎپ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن دورﺑﯾن ﻣﻣﮑن
اﺳت ھﻣﮫ ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﻗﺑﻠﯽ را روﻧوﯾﺳﯽ ﮐﻧد.

ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری
ﺣﺎﻟت P
ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M

۲

]اﻧﺗﺧﺎب ﺗﺻﺎوﯾر[ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.
● ﻓﯾﻠم ھﺎ را ﻧﻣﯽ ﺗوان اﻧﺗﺧﺎب ﮐرد.

ﭘﺧش
وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم
ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم
ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ
ﺿﻣﯾﻣﮫ
ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ

۳

ﯾﮏ ﺗﺻوﯾر اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

● ﯾﮏ ﺗﺻوﯾر را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد و دﮐﻣﮫ
●]

را ﻓﺷﺎر دھﯾد.

[ ﻧﻣﺎﯾش داده ﻣﯽ ﺷود.

● ﺑرای ﺣذف ﺗﺻوﯾر از ﮐﺗﺎﺑﭼﮫ ﻋﮑس ،دﮐﻣﮫ
ﻓﺷﺎر دھﯾد [ ] .دﯾﮕر ﻧﻣﺎﯾش داده ﻧﻣﯽ ﺷود.

را دوﺑﺎره

● اﯾن ﻓراﯾﻧد را ﺗﮑرار ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺗﺻﺎوﯾر دﯾﮕری ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﯾد.
● ﭘس از ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ،دﮐﻣﮫ
ﺻﻔﺣﮫ ﻣﻧو ﺑرﮔردﯾد.

۱۱۵

را ﻓﺷﺎر دھﯾد.

را ﻓﺷﺎر دھﯾد ﺗﺎ ﺑﮫ

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده

ﻋﯾب ﯾﺎﺑﯽ

راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ

اﮔر ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ دورﺑﯾن ﻣﺷﮑﻠﯽ دارد ،اﺑﺗدا ﻣوارد زﯾر را ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد .اﮔر ﻣﺷﮑل ھﻣﭼﻧﺎن وﺟود
دارد ،ﺑﺎ ﻣرﮐز ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.

راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ
اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن
ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر
ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری

ﺿﻣﯾﻣﮫ
اطﻼﻋﺎت ﻣﻔﯾد ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده از دورﺑﯾن

ﻧﯾرو
وﻗﺗﯽ دﮐﻣﮫ  ON/OFFﻓﺷﺎر داده ﻣﯽ ﺷود ،ھﯾﭻ اﺗﻔﺎﻗﯽ رخ ﻧﻣﯽ دھد.
● ﭘﺎﯾﺎﻧﮫ ھﺎی ﮐﺛﯾف ﺑﺎﺗری ،ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎﺗری را ﮐﺎھش ﻣﯽ دھﻧد .ﭘﺎﯾﺎﻧﮫ ھﺎ را ﺑﺎ ﯾﮏ ﮔوش ﭘﺎک ﮐن ﺗﻣﯾز ﮐﻧﯾد و ﻣﺟﻣوﻋﮫ
ﺑﺎﺗری را ﭼﻧد ﺑﺎر ﺑﯾرون آورده و دوﺑﺎره داﺧل دورﺑﯾن ﻗرار دھﯾد.

ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺑﺎﺗری ﺳرﯾﻊ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽﺷود.
ﺣﺎﻟت P
ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M
ﭘﺧش
وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم

● ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎﺗری در دﻣﺎھﺎی ﭘﺎﯾﯾن ﮐﺎھش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣطﻣﺋن ھﺳﺗﯾد ﭘﺎﯾﺎﻧﮫ ھﺎ ﺑﺎ اﺟﺳﺎم ﻓﻠزی ﺗﻣﺎس ﭘﯾدا ﻧﻣﯽ
ﮐﻧﻧد ،ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺑﺎﺗری را ﺑرای ﻣﺛﺎل ﺑﺎ ﮔذاﺷﺗن در ﺟﯾب ﺧود ﮐﻣﯽ ﮔرم ﮐﻧﯾد.
● ﭘﺎﯾﺎﻧﮫ ھﺎی ﮐﺛﯾف ﺑﺎﺗری ،ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎﺗری را ﮐﺎھش ﻣﯽ دھﻧد .ﭘﺎﯾﺎﻧﮫ ھﺎ را ﺑﺎ ﯾﮏ ﮔوش ﭘﺎک ﮐن ﺗﻣﯾز ﮐﻧﯾد و ﻣﺟﻣوﻋﮫ
ﺑﺎﺗری را ﭼﻧد ﺑﺎر ﺑﯾرون آورده و دوﺑﺎره داﺧل دورﺑﯾن ﻗرار دھﯾد.
● اﮔر اﯾن اﻗداﻣﺎت ﮐﻣﮑﯽ ﻧﮑرد و ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺑﺎﺗری ﭘس از ﺷﺎرژ ﺷدن ھﻧوز زود ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺷود ،ﻋﻣر آن ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن
رﺳﯾده اﺳت .ﯾﮏ ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺑﺎﺗری ﺟدﯾد ﺧرﯾداری ﮐﻧﯾد.

ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺑﺎﺗری ﺑﺎد ﮐرده اﺳت.
● ﺑﺎدﮐردﮔﯽ ﺑﺎﺗری ﻋﺎدی اﺳت و ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﻧﮕراﻧﯽ درﺑﺎره اﯾﻣﻧﯽ ﻧﯾﺳت .ﺑﺎ اﯾن وﺟود ،اﮔر ﺑﺎدﮐردﮔﯽ ﺑﺎﺗری ﻣﺎﻧﻊ از
ﻗرار ﮔرﻓﺗن ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺑﺎﺗری در دورﺑﯾن ﺷود ،ﺑﺎ ﻣرﮐز ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.

ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم
ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ
ﺿﻣﯾﻣﮫ
ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ

۱۱۶

ﺗﺻوﯾرﺑرداری
ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺗﺻوﯾرﺑرداری ﮐرد.

● در ﺣﯾن ﭘﺧش )=  ،(۶۷دﮐﻣﮫ ﺷﺎﺗر را ﺗﺎ ﻧﯾﻣﮫ ﻓﺷﺎر دھﯾد )= .(۲۱

ﻧﻣﺎﯾش ﻏﯾرﻋﺎدی در ﺻﻔﺣﮫ ھﻧﮕﺎم ﺗﺻوﯾرﺑرداری.
● ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﻣﺷﮑﻼت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش آورده ﺷده در زﯾر ،در ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺎﺑت ﺿﺑط ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد اﻣﺎ در
ﻓﯾﻠم ھﺎ ﺿﺑط ﻣﯽ ﺷوﻧد.
 -در زﯾر ﻧور ﻓﻠورﺳﻧت ﯾﺎ  ،LEDﻣﻣﮑن اﺳت ﺻﻔﺣﮫ ﺳوﺳو ﺑزﻧد ﯾﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻧوارھﺎی اﻓﻘﯽ ظﺎھر ﺷوﻧد.

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده

ﺿﺑط ﯾﺎ ﭘﺧش ﻓﯾﻠم ﻧﺎﮔﮭﺎن ﻣﺗوﻗف ﻣﯽ ﺷود.
● ﺑرای ]

[ ﯾﺎ ]

[ ،از ﯾﮏ ﮐﺎرت ﺣﺎﻓظﮫ  UHS-Iﺑﺎ ﺳرﻋت  UHSﮐﻼس  ۳اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.

راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ

ﺗﺻﺎوﯾر ﻓوﮐوس ﻧﯾﺳﺗﻧد.

راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ

● ﻣطﻣﺋن ﺷوﯾد ﮐﮫ ﻋﻣﻠﮑردھﺎی ﻏﯾرﺿروری ﻣﺎﻧﻧد ﻣﺎﮐرو ﻏﯾرﻓﻌﺎل ھﺳﺗﻧد.
● ﺑﺎ ﻗﻔل ﻓوﮐوس ﯾﺎ ﻗﻔل  AFﺗﺻوﯾرﺑرداری ﮐﻧﯾد )= .(۶۰ = ،۵۹

اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن

وﻗﺗﯽ دﮐﻣﮫ ﺷﺎﺗر ﺗﺎ ﻧﯾﻣﮫ ﻓﺷﺎر داده ﻣﯽ ﺷود ،ھﯾﭻ ﻧﻘطﮫ  AFﻧﻣﺎﯾش داده ﻧﻣﯽ ﺷود و دورﺑﯾن ﻓوﮐوس
ﻧﻣﯽ ﮐﻧد.

ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر

● ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﻧﻘﺎط  AFﻧﻣﺎﯾش داده ﺷوﻧد و دورﺑﯾن درﺳت ﻓوﮐوس ﮐﻧد ،ﭘﯾش از ﻓﺷﺎر دادن دﮐﻣﮫ ﺷﺎﺗر ﺗﺎ ﻧﯾﻣﮫ
)ﯾﺎ ﻓﺷﺎر دادن ﻣﮑرر آن ﺗﺎ ﻧﯾﻣﮫ( ،ﺗﺻوﯾر دارای ﻗﺳﻣت ھﺎی ﺳوژه ﺑﺎ ﮐﻧﺗراﺳت زﯾﺎد واﻗﻊ در ﻣرﮐز ،را ﺗرﮐﯾب ﺑﻧدی ﮐﻧﯾد.

ﺳوژه ھﺎی ﻣوﺟود در ﺗﺻﺎوﯾر ﺑﺳﯾﺎر ﺗﺎرﯾﮏ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳﻧد.

ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری

● روﺷﻧﺎﯾﯽ را ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺟﺑران ﻧوردھﯽ ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد )= .(۵۲
● از ﻧورﺳﻧﺟﯽ ﻧﻘطﮫ ای ﯾﺎ ﻗﻔل  AEاﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد )= .(۵۲

ﺣﺎﻟت P

ﺳوژه ھﺎ ﺑﺳﯾﺎر روﺷن ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳﻧد ،ﻗﺳﻣت ھﺎی روﺷن رﻧﮓ ﭘرﯾده ھﺳﺗﻧد.

ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M

● روﺷﻧﺎﯾﯽ را ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺟﺑران ﻧوردھﯽ ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد )= .(۵۲
● از ﻧورﺳﻧﺟﯽ ﻧﻘطﮫ ای ﯾﺎ ﻗﻔل  AEاﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد )= .(۵۲
● ﻧورﭘردازی روی ﺳوژه ھﺎ را ﮐﺎھش دھﯾد.

ﭘﺧش

ﺑﺎ وﺟود ﻓﻠش زدن ،ﺗﺻﺎوﯾر ﺑﺳﯾﺎر ﺗﺎرﯾﮏ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳﻧد )= .(۲۹

وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم
ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم

● ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺟﺑران ﻧوردھﯽ ﻓﻠش ﯾﺎ ﺗﻐﯾﯾر ﺳطﺢ ﺧروﺟﯽ ﻓﻠش ،روﺷﻧﺎﯾﯽ را ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد )= .(۶۶ = ،۶۲
● ﺳرﻋت  ISOرا اﻓزاﯾش دھﯾد )= .(۵۳

در ﺗﺻﺎوﯾر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده ﺑﺎ ﻓﻠش ،ﺳوژه ھﺎ ﺑﺳﯾﺎر روﺷن ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳﻧد ،ﻗﺳﻣت ھﺎی روﺷن رﻧﮓ
ﭘرﯾده ھﺳﺗﻧد.
● ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺟﺑران ﻧوردھﯽ ﻓﻠش ﯾﺎ ﺗﻐﯾﯾر ﺳطﺢ ﺧروﺟﯽ ﻓﻠش ،روﺷﻧﺎﯾﯽ را ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد )= .(۶۶ = ،۶۲

ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ
ﺿﻣﯾﻣﮫ
ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ

ﻓﯾﻠﻣﺑرداری
ﺳوژه ھﺎ درھم رﯾﺧﺗﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳﻧد.
● ﺳوژه ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳرﻋت از ﺟﻠوی دورﺑﯾن ﻋﺑور ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﻣﻣﮑن اﺳت درھم رﯾﺧﺗﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﺑرﺳﻧد.

Wi-Fi
ﺑﺎ ﻓﺷﺎر دادن دﮐﻣﮫ

ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﻣﻧوی  Wi-Fiرﻓت.

● ﻣﻧوی  Wi-Fiدر زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ دورﺑﯾن ﺑﺎ ﺳﯾم ﺑﮫ ﭼﺎﭘﮕر ﯾﺎ ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر وﺻل اﺳت ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس ﻧﯾﺳت .ﺳﯾم را ﺟدا ﮐﻧﯾد.

۱۱۷

ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧﻘطﮫ دﺳﺗرﺳﯽ وﺻل ﺷود.

● ﺗﺄﯾﯾد ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﮐﺎﻧﺎل ﻧﻘطﮫ دﺳﺗرﺳﯽ روی ﮐﺎﻧﺎﻟﯽ ﮐﮫ از دورﺑﯾن ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﻧظﯾم ﺷده اﺳت )=  .(۱۲۳ﺗوﺟﮫ
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺎی اﺧﺗﺻﺎص ﮐﺎﻧﺎل اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ ،ﺑﮭﺗر اﺳت ﮐﮫ ﮐﺎﻧﺎل ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﺷده را ﺑﮫ طور دﺳﺗﯽ ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﯾد.

ارﺳﺎل ﺗﺻﺎوﯾر ﺑﯾش از ﺣد طول ﻣﯽ ﮐﺷد/.اﺗﺻﺎل ﺑﯽ ﺳﯾم ﻣﺧﺗل ﻣﯽ ﺷود.
● از دورﺑﯾن در ﻧزدﯾﮑﯽ ﻣﻧﺎﺑﻊ اﺧﺗﻼل در  Wi-Fiﻣﺎﻧﻧد ﻓرھﺎی ﻣﺎﯾﮑرووﯾو و دﯾﮕر ﺗﺟﮭﯾزاﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑﺎﻧد
 ۲٫۴ﮔﯾﮕﺎھرﺗز ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد اﺳﺗﻔﺎده ﻧﮑﻧﯾد.
● دورﺑﯾن را ﺑﮫ دﺳﺗﮕﺎھﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﯾد ﺑﮫ آن وﺻل ﺷوﯾد )ﻣﺎﻧﻧد ﻧﻘطﮫ دﺳﺗرﺳﯽ( ﻧزدﯾﮏ ﺗر ﮐﻧﯾد و ﻣطﻣﺋن ﺷوﯾد
ھﯾﭻ ﺷﯾﺋﯽ ﺑﯾن دو دﺳﺗﮕﺎه ﻧﺑﺎﺷد.

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده

ﺧطﺎھﺎ و ھﺷدارھﺎ

راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ

اﮔر ﭘﯾﺎم ﺧطﺎﯾﯽ ﻧﻣﺎﯾش داده ﺷد ،ﺑﮫ ﺻورت زﯾر واﮐﻧش ﻧﺷﺎن دھﯾد.
راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ

ﮐدھﺎی ﺧطﺎ
اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن
ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر
ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری
ﺣﺎﻟت P
ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M
ﭘﺧش
وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم

● در ﺻورت وﺟود اﺷﮑﺎل در دورﺑﯾن ،ﮐدھﺎی ﺧطﺎ )ﺑﺎ ﻓرﻣت  (Errxxو ﭘﺎﺳﺦ ھﺎی ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﻧﻣﺎﯾش داده ﻣﯽ ﺷوﻧد.

ﭘﯾﺎم و ﭘﺎﺳﺦ
ﻋدد
دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﮐﺎرت اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر ﻧﯾﺳت .ﮐﺎرت را ﻣﺟدداً در دﺳﺗﮕﺎه ﺑﮕذارﯾد/
ﮐﺎرت را ﺗﻌوﯾض ﮐﻧﯾد ﯾﺎ آن را در دورﺑﯾن ﻓرﻣت ﮐﻧﯾد.
02
← ﮐﺎرت ﺣﺎﻓظﮫ را ﻣﺟدداً در دﺳﺗﮕﺎه ﻗرار دھﯾد ،از ﮐﺎرت دﯾﮕری اﺳﺗﻔﺎده
ﮐﻧﯾد ﯾﺎ ﮐﺎرت را ﻓرﻣت ﮐﻧﯾد.
ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺗﺻﺎوﯾر را ذﺧﯾره ﮐرد ﭼون ﮐﺎرت ﭘر اﺳت .ﮐﺎرت را ﻋوض ﮐﻧﯾد.
04
← از ﮐﺎرت ﺣﺎﻓظﮫ دﯾﮕری اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد ،ﺗﺻﺎوﯾری ﮐﮫ ﻻزم ﻧدارﯾد را ﭘﺎک
ﮐﻧﯾد ﯾﺎ ﮐﺎرت را ﻓرﻣت ﮐﻧﯾد.
ﺧطﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺻوﯾرﺑرداری ﺷد .دورﺑﯾن را ﺧﺎﻣوش و ﻣﺟدداً روﺷن ﮐﻧﯾد ﯾﺎ
 ،40 ،30 ،20 ،10ﺑﺎﺗری را ﻣﺟدداً در دﺳﺗﮑﺎه ﻗرار دھﯾد.
،70 ،60 ،50
← از دﮐﻣﮫ  ON/OFFاﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد ﯾﺎ ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺑﺎﺗری را ﻣﺟدداً در دﺳﺗﮕﺎه
99 ،80
ﻗرار دھﯾد.

ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم
* در ﺻورت اداﻣﮫ ﻣﺷﮑل ،ﮐد ﺧطﺎ را ﯾﺎدداﺷت ﮐﻧﯾد ) (Errxxو ﺑﺎ ﻣرﮐز ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ
ﺿﻣﯾﻣﮫ
ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ

۱۱۸

Wi-Fi
دﺳﺗﮕﺎھﯽ ﺑﺎ ھﻣﯾن آدرس  IPروی ﺷﺑﮑﮫ اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ وﺟود دارد
● ﻧﺷﺎﻧﯽ  IPرا ﺗﻧظﯾم ﻣﺟدد ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻧﺷﺎﻧﯽ ھﺎی دﯾﮕر ﺗداﺧل ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.

ﻗطﻊ ﺷد/ﺗﺻوﯾر ارﺳﺎل ﻧﺷد
●
●
●
●

ﻣﻣﮑن اﺳت در ﻣﺣﯾط ﺷﻣﺎ ﺳﯾﮕﻧﺎل ھﺎی  Wi-Fiدﭼﺎر اﺧﺗﻼل ﺷوﻧد.
از اﺳﺗﻔﺎده از ﻋﻣﻠﮑرد  Wi-Fiدورﺑﯾن در ﻧزدﯾﮑﯽ ﻓرھﺎی ﻣﺎﯾﮑرووﯾو و دﯾﮕر دﺳﺗﮕﺎه ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺑﺎﻧد
 ۲٫۴ﮔﯾﮕﺎھرﺗز ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺧودداری ﮐﻧﯾد.
دورﺑﯾن را ﺑﮫ دﺳﺗﮕﺎھﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﯾد ﺑﮫ آن وﺻل ﺷوﯾد )ﻣﺎﻧﻧد ﻧﻘطﮫ دﺳﺗرﺳﯽ( ﻧزدﯾﮏ ﺗر ﮐﻧﯾد و ﻣطﻣﺋن ﺷوﯾد
ھﯾﭻ ﺷﯾﺋﯽ ﺑﯾن دو دﺳﺗﮕﺎه ﻧﺑﺎﺷد.
دﺳﺗﮕﺎه ﻣﺗﺻل را ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﻣطﻣﺋن ﺷوﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧطﺎﯾﯽ ﻣواﺟﮫ ﻧﺷده ﺑﺎﺷد.

ﻓﺿﺎی آزاد ﮐﺎﻓﯽ در ﺳرور وﺟود ﻧدارد
● ﺗﺻﺎوﯾری ﮐﮫ ﻻزم ﻧدارﯾد را از ﺳرور ﺣذف ﮐﻧﯾد و ﻗﺑل از ﺗﻼش ﻣﺟدد ﺟﮭت اﻧﺗﻘﺎل ،ﻓﺿﺎی آزاد را ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد.

ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﺷﺑﮑﮫ را ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد
● ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎ ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﮐﻧوﻧﯽ ﺷﺑﮑﮫ ﺑﮫ اﯾﻧﺗرﻧت وﺻل ﺷود.

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده

اطﻼﻋﺎت روی ﺻﻔﺣﮫ

راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ
راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ

ﺗﺻوﯾرﺑرداری )ﻧﻣﺎﯾش اطﻼﻋﺎت دﻗﯾق(

اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن

)̊˼(

)̌˼(
)̀˼(

ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر
ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری
ﺣﺎﻟت P
ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M
ﭘﺧش

)̋˼(
)̀˺( )̌˺( )̋˺( )̊˺( )˼˺( )˻˺( )˺˺(

)́˺(
)̂˺(
)̂˼(
)˹˻(
)˹̊(
)˺˻(
) ( )˻˻(
˼˻

)̋(
)̌(
)̀(
)́(
)̂(

)́̊(
)̂̊(

ﺿﻣﯾﻣﮫ

)(۱

ﺣﺎﻟت ﺗﺻوﯾرﺑرداری،
ﻧﻣﺎد ﺻﺣﻧﮫ )= (۲۹

ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ

) (۲۱ﻧﺳﺑت اﺑﻌﺎدی ﺗﺻوﯾر ﺛﺎﺑت )= (۳۴

)(۳۶

زﻣﺎن ﻣورد ﻧﯾﺎز )= (۴۹

) (۲۲ﺣﺎﻟت ﻓﻠش )= ،(۶۱
ﻗﻔل (۶۲ =) FE

)(۳۷

زﻣﺎن ﭘﺧش )= (۴۹

) (۳۸ﺗﺻﺣﯾﺢ ﺗﻌﺎدل ﺳﻔﯾدی )= (۵۵
) (۳۹ﻓﯾﻠم ﺑﺎ ﺟﻠوه ﻣﯾﻧﯾﺎﺗور )= (۴۹
) (۴۰وﯾدﯾوھﺎی ﻣﺧﺗﺻر )= (۵۰

)˺(
)̊(

)̀˻( )̌˻( )̋˻(
)˼̊( )˻̊(

)̀̊( )̌̊( )̋̊( )̊̊(
) (۱۱ﻋﮑس ھﺎی ﻣوﺟود،
ﺣداﮐﺛر ﻋﮑس ھﺎی ﻣﺗواﻟﯽ

) (۴۱ﻣﮭر ﺗﺎرﯾﺦ )= (۳۳

) (۲۵ﺳرﻋت ﺷﻼﺗر )= (۶۵ = ،۶۴

)˹˼(

)˹˺(

)̊˻(

ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم

) (۲۶وﺿﻌﯾت اﺗﺻﺎل (۸۵ =) Bluetooth
) (۲۷ﻣﯾزان دﯾﺎﻓراﮔم )= (۶۵
) (۲۹اﺗﺻﺎل ﺗﻠﻔن ھوﺷﻣﻧد ،Bluetooth
وﺿﻌﯾت درﯾﺎﻓت (۸۷ =) GPS

)˺˼(

) (۴۳ﺣﺎﻟت (۶۳ =) IS
) (۴۴ﻓﯾﻠﺗر ﺑﺎد )= (۴۸

) (۲۸ﺳطﺢ ﻧوردھﯽ )= (۶۵

)(۳۰

) (۴۲ﺣﺎﻟت اﮐو )= (۱۰۱

ﺧودﮐﺎر )= (۳۱

) (۴۵ﺗﺿﻌﯾف ﮐﻧﻧده )= (۴۸
)(۴۶

ﺷﺎﺗر ﮐﻧد ﺧودﮐﺎر )= (۴۸

)(۴۷

ﺗرازﺑﻧدی ﺧودﮐﺎر )= (۳۶

) (۴۸ﺳطﺢ ﺟﺑران ﻧوردھﯽ )= (۵۲

) (۳۱ھﺷدار ﻟرزش دورﺑﯾن )= (۲۹

) (۴۹ﻧﺷﺎﻧﮕر (۵۶ =) MF

) IS (۳۲ھوﺷﻣﻧد )= (۳۰
) (۳۳ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر /
ﻧوع ﻓﯾﻠم ﮐوﺗﺎه )= (۲۸

ﺳطﺢ ﺑﺎﺗری
ﯾﮏ ﭘﯾﺎم ﯾﺎ ﻧﻣﺎد روی ﺻﻔﺣﮫ ،ﻣﯾزان ﺷﺎرژ ﺑﺎﺗری را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد.
ﺟزﺋﯾﺎت

ﻧﻣﺎﯾﺷﮕر

)(۲

روش (۵۷ =) AF

) (۱۲زﻣﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده

ﺷﺎرژ ﮐﺎﻓﯽ اﺳت

)(۳

ﻋﻣﻠﮑرد (۵۹ =) AF

) (۱۳ﺳطﺢ ﺑﺎﺗری )= (۱۱۹

ﮐﻣﯽ ﺧﺎﻟﯽ ﺷده ،اﻣﺎ ﮐﺎﻓﯽ اﺳت

)(۴

ﺧطوط ﺟدول )= (۳۵

)(۵

ﺣﺎﻟت راﻧﻧدﮔﯽ )= (۳۴ = ,۳۳

) (۱۴ﺑزرﮔﻧﻣﺎﯾﯽ زوم )= ،(۳۰
ﻣﺑدل ﺗﻠﮫ دﯾﺟﯾﺗﺎل )= (۵۷

)(۶

ﺣﺎﻟت ﻧورﺳﻧﺟﯽ )= (۵۲

) (۱۵ﻧﻘطﮫ (۵۷ =) AF

)(۷

ﮐﯾﻔﯾت ﺗﺻوﯾر )= (۳۵

) (۱۶ﮐﺎدر ﺗﻌﯾﯾن ﻧﻘطﮫ (۵۲ =) AE

)(۸

اﻧدازه ﺿﺑط ﻓﯾﻠم )= (۴۷

)(۹

ﻗدرت ﺳﯾﮕﻧﺎل Wi-Fi

) (۱۷ﻣﺣدوده ﻓوﮐوس )= ،(۵۶
ﻗﻔل (۶۰ =) AF

) (۱۰ﻗﻔل (۵۲ =) AE

۱۱۹

)˻˼(

)˼(

وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم

) (۲۰ﺑﮭﯾﻧﮫﺳﺎز ﻧور ﺧودﮐﺎر )= (۵۳

) (۲۴ﺳرﻋت (۵۳ =) ISO

)́˼(

)̂˻( )́˻(

) (۱۹ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﺳﺑﮏ )= (۵۵

)(۳۴

) (۳۵ﻧوار زوم\ )= (۲۶

) (۲۳ﺟﺑران ﻧوردھﯽ ﻓﻠش )= ،(۶۲
ﺣﺎﻟت ﻓﻠش )= (۶۶

)˻(

)˺̊(

ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ

)˼˼(

ﺗﻌدادﻋﮑﺳﮭﺎ )= (۴۹

) (۱۸ﺗﻌﺎدل ﺳﻔﯾدی )= (۵۴

)ﺑﮫ رﻧﮓ ﻗرﻣز ﭼﺷﻣﮏ
ﻣﯽ زﻧد(

ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﺧﺎﻟﯽ اﺳت — ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺑﺎﺗری را زود ﺷﺎرژ ﮐﻧﯾد
ﺧﺎﻟﯽ اﺳت — ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺑﺎﺗری را ﻓوراً ﺷﺎرژ ﮐﻧﯾد

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده

ﭘﺧش )ﻧﻣﺎﯾش اطﻼﻋﺎت دﻗﯾق(

راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ

)̋˺(
)̌˺(

راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ
اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن
ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر
ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری
ﺣﺎﻟت P

)̂˻(

ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ
ﺿﻣﯾﻣﮫ
ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ

)˼˺(

)̂˺(

)́˻( )̀˻(

)˻˺(

)́˺(

)̌˻(

)(۱

ﭘﺧش ﻓﯾﻠم )= ،(۶۷ = ،۲۶
ﭘﺧش ﻓﯾﻠم ﮐوﺗﺎه )= (۲۸

)(۲

ﺷﻣﺎره ﺗﺻوﯾر ﻓﻌﻠﯽ /
ﺗﻌداد ﮐل ﺗﺻﺎوﯾر

)(۳

ﺳطﺢ ﺑﺎﺗری )= (۱۱۹

ﭘﺧش

ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم

)̊˺(

)˻˻(
)̊˻( )˼˻( )˺˻( )˹˻(

ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M

وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم

)˹˺( )̂( )́( )̀( )̌( )̋( )̊( )˼(
)˺˺(

)˺(

)̀˺(
)̋˻(
) (۱۵روﺷﻧﺎﯾﯽ )= (۳۹
) (۱۶ﺳرﻋت (۵۳ =) ISO
) (۱۷ﺗﻌﺎدل ﺳﻔﯾدی )= (۵۴
) (۱۸ﺗﺻﺣﯾﺢ ﺗﻌﺎدل ﺳﻔﯾدی )= (۵۵
) (۱۹ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﺳﺑﮏ )= (۵۵

)(۴

ﻗدرت ﺳﯾﮕﻧﺎل Wi-Fi

)(۵

وﺿﻌﯾت اﺗﺻﺎل (۸۵ =) Bluetooth

)(۶

رﺗﺑﮫ ﺑﻧدی )= (۷۷

) (۲۰ﺟﻠوه ﻓﯾﻠﺗر )= (۳۹
) (۲۱ﻓﻠش )= (۶۱
)(۲۲

)(۷

ﻣﺣﺎﻓظت از ﺗﺻوﯾر )= (۷۲

)(۸

ﻧﻣودار ﺳﺗوﻧﯽ )= (۶۹

)(۹

ﺷﻣﺎره ﭘوﺷﮫ – ﺷﻣﺎره ﻓﺎﯾل )= (۱۰۳

ﺗرازﺑﻧدی ﺧودﮐﺎر )= (۳۶

) (۲۳ﺟﺑران ﻧوردھﯽ ﻓﻠش )= ،(۶۲
ﻓﺷرده ﺳﺎزی ﻓﯾﻠم )= (۸۰
) (۲۴روش ﻧورﺳﻧﺟﯽ )= (۵۲

) (۱۰ﺗﺎرﯾﺦ/زﻣﺎن ﺗﺻوﯾرﺑرداری )= (۱۶

) (۲۵ﺑﮭﯾﻧﮫﺳﺎز ﻧور ﺧودﮐﺎر )= (۵۳

) (۱۱ﺣﺎﻟت ﺗﺻوﯾرﺑرداری

) (۲۶اﻧدازه ﺿﺑط ﻓﯾﻠم )= (۴۷

) (۱۲ﺳرﻋت ﺷﺎﺗر )= (۶۵ = ،۶۴

) (۲۷وﯾراﯾش ﺗﺻوﯾر )= (۷۷

) (۱۴ﺳطﺢ ﺟﺑران ﻧوردھﯽ )= (۵۲

) (۲۸ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺎﺑت :ﮐﯾﻔﯾت ﺗﺻوﯾر )= *(۳۵
ﻓﯾﻠم ھﺎ :زﻣﺎن ﭘﺧش

) (۱۳ﻣﯾزان دﯾﺎﻓراﮔم )= (۶۵

) (۲۹اﻧدازه ﻓﺎﯾل
* ﺗﺻﺎوﯾر ﺑرش ﯾﺎﻓﺗﮫ دارای ﺑرﭼﺳب ]

۱۲۰

)˻(

[ ھﺳﺗﻧد.

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده

اﻗداﻣﺎت اﺣﺗﯾﺎطﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺣﻣل

ﻣﺷﺧﺻﺎت

راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ
راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ
اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن
ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر
ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری
ﺣﺎﻟت P
ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M
ﭘﺧش
وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم
ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم

● اﯾن دورﺑﯾن ﯾﮏ دﺳﺗﮕﺎه اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺑﺳﯾﺎر ظرﯾف اﺳت .آن را ﻧﯾﻧدازﯾد ﯾﺎ در ﻣﻌرض ﺿرﺑﮫ ھﺎی
ﺷدﯾد ﻗرار ﻧدھﯾد.
● ھرﮔز دورﺑﯾن را ﻧزدﯾﮏ آھن رﺑﺎھﺎ ،ﻣوﺗورھﺎ ﯾﺎ ﺳﺎﯾر دﺳﺗﮕﺎه ھﺎی اﯾﺟﺎد ﮐﻧﻧده ﻣﯾدان ھﺎی
اﻟﮑﺗروﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯽ ﻗوی ،ﻗرار ﻧدھﯾد .ﻣﯾدان ھﺎی اﻟﮑﺗروﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯽ ﻗوی ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎﻋث ﺧراﺑﯽ ﯾﺎ
ﭘﺎک ﮐردن داده ھﺎی ﺗﺻوﯾر ﺷود.
● اﮔر ﻗطرات آب داﺧل دورﺑﯾن رﯾﺧﺗﮫ ﯾﺎ ﮔرد و ﺧﺎک روی دورﺑﯾن ﯾﺎ ﺻﻔﺣﮫ آن ﭼﺳﺑﯾده اﺳت،
آن را ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﮫ ﻧرم و ﺧﺷﮏ ،ﻣﺎﻧﻧد ﭘﺎرﭼﮫ ﻋﯾﻧﮏ ،ﺗﻣﯾز ﮐﻧﯾد .ﻧﺳﺎﺑﯾد و ﺑﮫ آن ﻓﺷﺎر ﻧﯾﺎورﯾد.
● ھرﮔز از ﺷوﯾﻧده ھﺎی ﺣﺎوی ﺣﻼل ھﺎی آﻟﯽ ﺑرای ﺗﻣﯾز ﮐردن دورﺑﯾن ﯾﺎ ﺻﻔﺣﮫ آن اﺳﺗﻔﺎده ﻧﮑﻧﯾد.
● ﺑرای ﭘﺎک ﮐردن ﻟﻧز از ﮔرد و ﻏﺑﺎر ،از ﯾﮏ ﺑرس دﻣﻧده اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد .اﮔر ﺗﻣﯾز ﮐردن ﻣﺷﮑل اﺳت،
ﺑﺎ ﻣرﮐز ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
● ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺑﺎﺗری ھﺎی اﺳﺗﻔﺎده ﻧﺷده را در ﯾﮏ ﮐﯾﺳﮫ ﭘﻼﺳﺗﯾﮑﯽ ﯾﺎ ﻣﺣﻔظﮫ دﯾﮕری ﻧﮕﮭداری ﮐﻧﯾد.
ﺑرای ﺣﻔظ ﻋﻣﻠﮑرد ﺑﺎﺗری ،اﮔر ﺑرای ﻣدﺗﯽ از ﺑﺎﺗری اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،ﺣدوداً ﺳﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﺑﺎر آن را
ﺷﺎرژ ﮐﻧﯾد و ﺳﭘس از دورﺑﯾن اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﻗﺑل از ﻧﮕﮭداری ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺑﺎﺗری ﺧﺎﻟﯽ ﺷود.

ﺳﻧﺳور ﺗﺻوﯾر
اﻧدازه ﺗﺻوﯾر  ..........................................ﻧوع ۱/۲٫۳
ﭘﯾﮑﺳل ھﺎی ﻣؤﺛر دورﺑﯾن
)ﭘردازش ﺗﺻوﯾر ﺑﺎﻋث ﮐﺎھش
ﺗﻌداد ﭘﯾﮑﺳل ھﺎ ﻣﯽ ﺷود ................................ (.ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً  ۲۰٫۳ﻣﮕﺎﭘﯾﮑﺳل

ﮐل ﭘﯾﮑﺳل ھﺎ ...........................................ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً  ۲۱٫۱ﻣﮕﺎﭘﯾﮑﺳل

ﻟﻧز
ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮐﺎﻧوﻧﯽ
)ﻣﻌﺎدل ﻓﯾﻠم  ۳۵ﻣﯾﻠﯽ ﻣﺗری( ۱۷۲٫۰ – ۴٫۳ ..........................ﻣﯾﻠﯽ ﻣﺗر
) ۹۶۰ – ۲۴ﻣﯾﻠﯽ ﻣﺗر(
ﺑزرﮔﻧﻣﺎﯾﯽ زوم  ۴۰ ........................................ﺑراﺑر
ﻣﺣدوده ﺗﺻوﯾرﺑرداری )اﻧدازه ﮔﯾری ﺷده از ﻧوک ﻟﻧز(
ﺣﺎﻟت
ﺗﺻوﯾرﺑرداری
*

ﻣﺣدوده
ﻓوﮐوس
–

ﺑﺟزﻣوارد ﻓوق
ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ
ﺿﻣﯾﻣﮫ
ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ

۱۲۱

* ﻓوﮐوس دﺳﺗﯽ ﯾﮑﺳﺎن اﺳت.

ﺣداﮐﺛر زاوﯾﮫ واﯾد )

(

ﺣداﮐﺛر ﺣﺎﻟت ﺗﻠﮫ )

 ۱ﺳﺎﻧﺗﯽ ﻣﺗر ‒ ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت

 ۲٫۰ﻣﺗر‒ ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت

 ۵ﺳﺎﻧﺗﯽ ﻣﺗر ‒ ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت

 ۲٫۰ﻣﺗر‒ ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت

 ۵۰ – ۱ﺳﺎﻧﺗﯽ ﻣﺗر

–

(

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده
راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ
راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ
اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن
ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر
ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری
ﺣﺎﻟت P
ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M
ﭘﺧش
وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم
ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم
ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ
ﺿﻣﯾﻣﮫ
ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ

۱۲۲

ﺷﺎﺗر
ﺳرﻋت ﺷﺎﺗر
ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر )ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﺧودﮐﺎر(
ﺣداﮐﺛر  1 .........................................Tvﺛﺎﻧﯾﮫ
ﺣداﻗل  1/3200 .......................................... Tvﺛﺎﻧﯾﮫ
ﺑرد در ھﻣﮫ ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری
ﺣداﮐﺛر  15 .........................................Tvﺛﺎﻧﯾﮫ
ﺣداﻗل  1/3200 .......................................... Tvﺛﺎﻧﯾﮫ
ﻣﻘﺎدﯾر ﻣوﺟود ﺗﻠوﯾزﯾون )ﺛﺎﻧﯾﮫ(
ﺣﺎﻟت ﺗﺻوﯾرﺑرداری ..............................ﺣﺎﻟت / Mﺣﺎﻟت ﺗﻠوﯾزﯾون
،۲٫۵ ،۳٫۲ ،۴ ،۵ ،۶ ،۸ ،۱۰ ،۱۳ ،۱۵
،۰٫۴ ،۰٫۵ ،۰٫۶ ،۰٫۸ ،۱ ،۱٫۳ ،۱٫۶ ،۲
،۱۳/۱ ،۱۰/۱ ،۸/۱ ،۶/۱ ،۵/۱ ،۴/۱ ،۰٫۳
،۵۰/۱ ،۴۰/۱ ،۳۰/۱ ،۲۵/۱ ،۲۰/۱ ،۱۵/۱
،۱۶۰/۱ ،۱۲۵/۱ ،۱۰۰/۱ ،۸۰/۱ ،۶۰/۱
،۵۰۰/۱ ،۴۰۰/۱ ،۳۲۰/۱ ،۲۵۰/۱ ،۲۰۰/۱
،۱۲۵۰/۱ ،۱۰۰۰/۱ ،۸۰۰/۱ ،۶۴۰/۱
۳۲۰۰/۱ ،۲۵۰۰/۱ ،۲۰۰۰/۱ ،۱۶۰۰/۱

دﯾﺎﻓراﮔم
ﻋدد اف
زاوﯾﮫ واﯾد ۸٫۰ – ۳٫۳ ..............................................
ﺗﻠﮫ ﻓوﺗو۸٫۰ – ۶٫۹ .................................................

ﮐﻧﺗرل ﻓﻠش
ﻓﻠش داﺧﻠﯽ
ﺑرد ﻓﻠش )ﺣداﮐﺛر زاوﯾﮫ واﯾد(
ﻧزدﯾﮏ ﺗرﯾن ﻧﻘطﮫ  .................................ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً  ۵۰ﺳﺎﻧﺗﯽ ﻣﺗر
دورﺗرﯾن ﻧﻘطﮫ ......................................ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً  ۵٫۰ﻣﺗر
ﺑرد ﻓﻠش )اﻧﺗﮭﺎی ﺗﻠﮫ ﻓوﺗو(
ﻧزدﯾﮏ ﺗرﯾن ﻧﻘطﮫ  .................................ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً  ۲٫۰ﻣﺗر
دورﺗرﯾن ﻧﻘطﮫ ......................................ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً  ۲٫۵ﻣﺗر

ﺻﻔﺣﮫ ﻧﻣﺎﯾش
ﻧوع ..........................................................ﮐرﯾﺳﺗﺎل ﻣﺎﯾﻊ رﻧﮓ TFT
اﻧدازه ﺻﻔﺣﮫ  ۷٫۵ ...............................................ﺳﺎﻧﺗﯽ ﻣﺗر ) ۰٫۳اﯾﻧﭻ(
ﺗﻌداد ﻧﻘﺎط ...................................................ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً  ۰٫۹۲ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻘطﮫ

ﺗﺻوﯾرﺑرداری
زوم دﯾﺟﯾﺗﺎل
ﺑزرﮔﻧﻣﺎﯾﯽ ..............................................ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً  ۴ﺑراﺑر
ﺣداﮐﺛر ﺑﺎ زوم ﻧوری  ..................................ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً  ۱۶۰ﺑراﺑر
ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮐﺎﻧوﻧﯽ )اﻧﺗﮭﺎی ﺗﻠﮫ ﻓوﺗو،
ﻣﻌﺎدل ﻓﯾﻠم  ۳۵ﻣﯾﻠﯽ ﻣﺗری( ...........................ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﻣﻌﺎدل  ۳۸۴۰ﻣﯾﻠﯽ ﻣﺗر
ZoomPlus
)ﺗﻌداد ﭘﯾﮑﺳل ھﺎی ﺿﺑط  ..........................(Lﺗﻘرﯾﺑﺎ ً  ۸۰ﺑراﺑر
ﻋﮑﺳﺑرداری ﻣﺗواﻟﯽ
ﺳرﻋت ﻋﮑس ﺑرداری*
 AFوان ﺷﺎت
ﺳرﻋت ﻋﮑﺳﺑرداری ﻣﺗواﻟﯽ
)ﭘرﺳرﻋت(  ....................................ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﺣداﮐﺛر  ۱۰٫۰ﻋﮑس در ﺛﺎﻧﯾﮫ
ﺳرﻋت ﻋﮑﺳﺑرداری ﻣﺗواﻟﯽ
)ﮐم ﺳرﻋت(  ...................................ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﺣداﮐﺛر  ۴٫۰ﻋﮑس در ﺛﺎﻧﯾﮫ
Servo AF
ﺳرﻋت ﻋﮑﺳﺑرداری ﻣﺗواﻟﯽ
)ﭘرﺳرﻋت(  ....................................ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﺣداﮐﺛر  ۷٫۴ﻋﮑس در ﺛﺎﻧﯾﮫ
ﺳرﻋت ﻋﮑﺳﺑرداری ﻣﺗواﻟﯽ
)ﮐم ﺳرﻋت(  ...................................ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﺣداﮐﺛر  ۴٫۰ﻋﮑس در ﺛﺎﻧﯾﮫ
* ﺳرﻋت ﻋﮑﺳﺑرداری ﻣﺗواﻟﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ﻋﻠت ﻋواﻣل زﯾر ﮐﻧدﺗر ﺷود:
ﻣﻘدار /Tvﻣﻘدار /Avوﺿﻌﯾت ﺳوژه/ﻣﺣﯾط ﺗﺻوﯾرﺑرداری/اﺳﺗﻔﺎده از ﻓﻠش/ﺳرﻋت /ISOوﺿﻌﯾت زوم

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده
راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ
راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ
اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن
ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر
ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری
ﺣﺎﻟت P
ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M
ﭘﺧش
وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم
ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم
ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ

ﺿﺑط
ﻓرﻣت ﻓﺎﯾل ..................................................ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ  DCFﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ DPOF
)ﻧﺳﺧﮫ (۱٫۱
ﻧوع داده
ﺗﺻوﯾر ﺛﺎﺑت
ﻓرﻣت ﺿﺑط Exif 2.31 (DCF2.0) ........................................
ﺗﺻوﯾر ..............................................ﻓﻘط JPEG
ﻓﯾﻠم
ﻓرﻣت ﺿﺑط MP4 ........................................
وﯾدﯾوMPEG-4 AVC/H.264 ................................................
ﺻدا) MPEG-4 AAC-LC .................................................اﺳﺗرﯾو(

ﻧﯾرو
ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺑﺎﺗریNB-13L .............................................
ﺗﻌداد ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺎﺑت )ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ  :CIPAدﻣﺎی اﺗﺎق
 ۲۳درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺗﯽ ﮔراد(
ﺗﻌداد ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺎﺑت )ﺣﺎﻟت اﮐو روﺷن(
زﻣﺎن ﺿﺑط ﻓﯾﻠم )ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ  :CIPAدﻣﺎی اﺗﺎق:
 ۲۳درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺗﯽ ﮔراد(
زﻣﺎن ﺿﺑط ﻓﯾﻠم )ﻋﮑﺳﺑرداری ﻣﺗواﻟﯽ(
زﻣﺎن ﭘﺧش*
* زﻣﺎن ﭘﺧش ﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾش اﺳﻼﯾد ﯾﺎ ﺗﺻﺎوﯾر ﺛﺎﺑت

ﺿﻣﯾﻣﮫ
ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ

راﺑط

ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً  ۲۶۵ﻋﮑس
ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً  ۳۷۰ﻋﮑس
ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً  ۶۰دﻗﯾﻘﮫ
ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً  ۱۰۰دﻗﯾﻘﮫ
ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً  ۴ﺳﺎﻋت

ﺑﺎ ﺳﯾم
ﭘﺎﯾﺎﻧﮫ Micro USB ..................................... DIGITAL
ﭘﺎﯾﺎﻧﮫ  ................................. HDMI OUTﻧوع D
ﺑﯽ ﺳﯾم
Bluetooth
اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی ﻣطﺎﺑﻘت  .............................ﻧﺳﺧﮫ Bluetooth ۴٫۱
)ﻓﻧﺎوری ﮐم ﻣﺻرف (Bluetooth
Wi-Fi
اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی ﻣطﺎﺑﻘت IEEE802.11n/g/b .............................
ﻓرﮐﺎﻧس ارﺳﺎل
ﻓرﮐﺎﻧس ۲٫۴ .........................................ﮔﯾﮕﺎھرﺗز
ﮐﺎﻧﺎل ھﺎ ۱۱ – ۱ ........................................
اﻣﻧﯾت
ﺣﺎﻟت زﯾرﺳﺎﺧت ،WPA2-PSK (AES/TKIP) ..............................
)WEP ،WPA-PSK (AES/TKIP
* ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ Wi-Fi Protected Setup
ﺣﺎﻟت ﻧﻘطﮫ دﺳﺗرﺳﯽ دورﺑﯾن WPA2-PSK (AES) ................

ﻣﺣﯾط ﮐﺎری
دﻣﺎ  .........................................................ﺣداﻗل  ۰درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺗﯽ ﮔراد
ﺣداﮐﺛر  ۴۰درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺗﯽ ﮔراد

اﺑﻌﺎد )ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ (CIPA
ﻋرض  ......................................................ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً  ۱۱۰٫۱ﻣﯾﻠﯽ ﻣﺗر
ارﺗﻔﺎع .......................................................ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً  ۶۳٫۸ﻣﯾﻠﯽ ﻣﺗر
طول  ........................................................ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً  ۳۹٫۹ﻣﯾﻠﯽ ﻣﺗر

وزن )ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ (CIPA
ﺷﺎﻣل ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺑﺎﺗری ،ﮐﺎرت ﺣﺎﻓظﮫ .....................ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً  ۲۹۹ﮔرم
ﻓﻘط ﺑدﻧﮫ دورﺑﯾن  ...........................................ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً  ۲۷۵ﮔرم

۱۲۳

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده
راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ
راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ
اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن

ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺑﺎﺗری NB-13L
ﻧوع:
وﻟﺗﺎژ اﺳﻣﯽ:
ظرﻓﯾت اﺳﻣﯽ:
ﭼرﺧﮫ ھﺎی ﺷﺎرژ:
دﻣﺎی ﮐﺎرﮐرد:

ﺷﺎرژر ﺑﺎﺗری CB-2LHE

ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر

ورودی ﻣﺟﺎز:

ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری

ﺧروﺟﯽ ﻣﺟﺎز:
زﻣﺎن ﺷﺎرژ:
دﻣﺎی ﮐﺎرﮐرد:

ﺣﺎﻟت P
ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M

وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم
ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم
ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ
ﺿﻣﯾﻣﮫ
ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ

۱۲۴

 ۱۰۰ﺗﺎ  ۲۴۰وﻟت ﺑرق ﻣﺗﻧﺎوب ) ۶۰/۵۰ھرﺗز(،
 ۰٫۰۹آﻣﭘر ) ۱۰۰وﻟت( ﺗﺎ  ۰٫۰۶آﻣﭘر ) ۲۴۰وﻟت(
 ۴٫۲وﻟت ﺑرق ﻣﺳﺗﻘﯾم ۰٫۷ ،آﻣﭘر
ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً  ۲ﺳﺎﻋت و  ۱۰دﻗﯾﻘﮫ )ھﻧﮕﺎم اﺳﺗﻔﺎده از (NB-13L
 ۵ﺗﺎ  ۴۰درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺗﯽ ﮔراد

آداﭘﺗور ﺑرق ﮐوﭼﮏ CA-DC30E
ورودی ﻣﺟﺎز:

ﭘﺧش

ﺑﺎﺗری ﻟﯾﺗﯾم-ﯾون ﻗﺎﺑل ﺷﺎرژ
 ۳٫۶وﻟت ﺑرق ﻣﺳﺗﻘﯾم
 ۱۲۵۰ﻣﯾﻠﯽ آﻣﭘر ﺑر ﺳﺎﻋت
ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً  ۳۰۰ﺑﺎر
 ۰ﺗﺎ  ۴۰درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺗﯽ ﮔراد

ﺧروﺟﯽ ﻣﺟﺎز:
زﻣﺎن ﺷﺎرژ:

 ۱۰۰ﺗﺎ  ۲۴۰وﻟت ﺑرق ﻣﺗﻧﺎوب ) ۶۰/۵۰ھرﺗز(،
 ۰٫۰۷آﻣﭘر ) ۱۰۰وﻟت( ﺗﺎ  ۰٫۰۴۵آﻣﭘر ) ۲۴۰وﻟت(
 ۵٫۰وﻟت ﺑرق ﻣﺳﺗﻘﯾم ۰٫۵۵ ،آﻣﭘر
ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً  ۲ﺳﺎﻋت و  ۵۰دﻗﯾﻘﮫ * )ھﻧﮕﺎم ﺷﺎرژ ﺷدن ﺑﺎ  NB-13Lدر دورﺑﯾن(
* زﻣﺎن ﺷﺎرژ ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺳطﺢ ﺑﺎﺗری ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده ﺑﮫ طور ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ ﻓرق دارد.

دﻣﺎی ﮐﺎرﮐرد:

 ۵ﺗﺎ  ۴۰درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺗﯽ ﮔراد

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده

ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ

راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ
راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ
اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن

A
 AEﺑرﻧﺎﻣﮫ ۵۱
 AFردﯾﺎﺑﯽ ۵۸
) Avﺣﺎﻟت ﺗﺻوﯾرﺑرداری( ۶۵

ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر

B
ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری

۸۳ Bluetooth

ﺣﺎﻟت P

C

ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M

۸۳ Camera Connect
۹۴ CANON iMAGE GATEWAY

ﭘﺧش

D

وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم
ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم
ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ
ﺿﻣﯾﻣﮫ
ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ

۱۱۳ DPOF

M
) Mﺣﺎﻟت ﺗﺻوﯾرﺑرداری( ۶۵
Menu
ﻋﻣﻠﯾﺎت ھﺎی ﻣﻘدﻣﺎﺗﯽ ۲۳

P
) Pﺣﺎﻟت ﺗﺻوﯾرﺑرداری( ۵۱

S
۵۹ Servo AF

T
) Tvﺣﺎﻟت ﺗﺻوﯾرﺑرداری( ۶۴

ا
آﺗش ﺑﺎزی )ﺣﺎﻟت ﺗﺻوﯾرﺑرداری( ۴۲
ارﺳﺎل ﺗﺻﺎوﯾر ۹۴

۱۲۵

ارﺳﺎل ﺗﺻﺎوﯾر ﺑﮫ ﺗﻠﻔن ھوﺷﻣﻧد ۸۳
ارﺳﺎل ﺗﺻﺎوﯾر ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت وب ۹۴

ب
ﺑﺎزﻧﺷﺎﻧﯽ دورﺑﯾن ۱۰۵
ﺑرﭼﺳب ﮔذاری ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ ﺗﺻﺎوﯾر ۸۷
ﺑرق ۱۰۷
← ﺷﺎرژر ﺑﺎﺗری،
← ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺑﺎﺗری
ﺑﻧد ۱۴ ،۲
ﺑﻧد ﻣﭼﯽ ← ﺑﻧد
ﺑﯾپ ۱۰۰

اطﻼﻋﺎت ﺗﺻوﯾرﺑرداری ۱۱۹
ﺗﺎرﯾﺦ/زﻣﺎن ﺗﺻوﯾرﺑرداری
← ﺗﺎرﯾﺦ/زﻣﺎن/ﻣﻧطﻘﮫ زﻣﺎﻧﯽ
ﺗﺻوﯾر ﭼﮭره از ﺧود )ﺣﺎﻟت ﺗﺻوﯾرﺑرداری( ۴۰
ﺗﺻوﯾر ﭼﮭره )ﺣﺎﻟت ﺗﺻوﯾرﺑرداری( ۴۱
ﺗﻌﺎدل ﺳﻔﯾدی )رﻧﮓ( ۵۴
ﺗﻌﺎدل ﺳﻔﯾدی ﺳﻔﺎرﺷﯽ ۵۴
ﺗﻐﯾﯾر اﻧدازه ﺗﺻﺎوﯾر ۷۷
ﺗﻧظﯾم ﮐﺗﺎﺑﭼﮫ ﻋﮑس ۱۱۵

ج
ﺟﺳﺗﺟو ۷۰
ﺟﻠوه ﭼﺷم ﻣﺎھﯽ )ﺣﺎﻟت ﺗﺻوﯾرﺑرداری( ۴۴
ﺟﻠوه دورﺑﯾن ﮐوﭼﮏ )ﺣﺎﻟت ﺗﺻوﯾرﺑرداری( ۴۶
ﺟﻠوه ﻣﯾﻧﯾﺎﺗور )ﺣﺎﻟت ﺗﺻوﯾرﺑرداری( ۴۶

چ
پ
ﭘﺎک ﮐردن ۷۴
ﭘﺎﯾﺎﻧﮫ ۱۱۲
ﭘﺧش ← ﻣﺷﺎھده
ﭘوﺳت ﺻﺎف )ﺣﺎﻟت ﺗﺻوﯾرﺑرداری( ۴۳
ﭘﯾﺎم ھﺎی ﺧطﺎ ۱۱۸
ﭘﯾش ﻓرض ھﺎ ← در ﺣﺎل ﺑﺎزﻧﺷﺎﻧﯽ

ﭼﺎپ ۱۱۲
ﭼرﺧﺎﻧدن ۷۶

ح
ﺣﺎﻟت اﮐو ۱۰۱
ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر )ﺣﺎﻟت ﺗﺻوﯾرﺑرداری( ۲۶ ،۱۸

د
ت
ﺗﺎرﯾﺦ/زﻣﺎن/ﻣﻧطﻘﮫ زﻣﺎﻧﯽ
ﺗﻧظﯾﻣﺎت ۱۶
ﺗﺎﯾﻣر ﺧودﮐﺎر ۳۳
ﺗﺻﺎوﯾر
ﭘﺎک ﮐردن ۷۴
ﭘﺧش ← ﻣﺷﺎھده
ﻣﺣﺎﻓظت ۷۲
ﻣدت ﻧﻣﺎﯾش ۳۸
ﺗﺻﺣﯾﺢ ﻗرﻣزی ﭼﺷم ۷۹
ﺗﺻوﯾرﺑرداری

در ﺣﺎل ﺑﺎزﻧﺷﺎﻧﯽ ۱۰۵
دﺳﺗﯾﺎر ﮐﺎدرﺑﻧدی ۳۱

ذ
ذﺧﯾره ﺳﺎزی ﺗﺻﺎوﯾر در ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر ۱۱۲
ذﺧﯾره ﻧﯾرو ۱۰۱

ر
رﺗﺑﮫ ۷۷
رﻧﮓ )ﺗﻌﺎدل ﺳﻔﯾدی( ۵۴
روش ۵۷ AF
روش ﻧورﺳﻧﺟﯽ ۵۲

ز
زﺑﺎن ﺻﻔﺣﮫ ﻧﻣﺎﯾش ۱۷
زوم ۳۰ ،۲۷
زوم دﯾﺟﯾﺗﺎل ۳۰

س
ﺳرﻋت ۵۳ ISO
ﺳﯾﺎه/ﺳﻔﯾد داﻧﮫ داﻧﮫ )ﺣﺎﻟت ﺗﺻوﯾرﺑرداری( ۴۳

ش
ﺷﻣﺎره ﮔذاری ۱۰۳

ص
ﺻﺣﻧﮫ ﺷب دﺳﺗﯽ )ﺣﺎﻟت ﺗﺻوﯾرﺑرداری( ۴۱
ﺻﻔﺣﮫ ﻧﻣﺎﯾش
 ← Menuﮐﻧﺗرل ﺳرﯾﻊ ،ﻣﻧو
زﺑﺎن ﺻﻔﺣﮫ ﻧﻣﺎﯾش ۱۷
ﻧﻣﺎدھﺎ ۱۲۰ ،۱۱۹

ع
ﻋﮑﺳﺑرداری ﻣﺗواﻟﯽ ۳۴
ﻋﯾب ﯾﺎﺑﯽ ۱۱۶

ف
ﻓﻠش
ﺟﺑران ﻧوردھﯽ ﻓﻠش ۶۲
ﺳرﻋت ﮐم ﺷﺎﺗر ۶۱
ﻓﻠش ﺧﺎﻣوش ۶۱
ﻓﻠش روﺷن ۶۱
ﻓوﮐوس
۵۹ Servo AF
اوج ۵۷ MF
روش ۵۷ AF
ﻗﻔل ۶۰ AF
ﻓوﮐوس دﺳﺗﯽ )ﻣﺣدوده ﻓوﮐوس( ۵۶
ﻓوﮐوس ﻧرم )ﺣﺎﻟت ﺗﺻوﯾرﺑرداری( ۴۴
ﻓﯾﻠﺗر ﺑﺎد ۴۸

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده

ﻧﻣﺎﯾش ﺗﺻﺎوﯾر ﮐوﭼﮏ ۷۰
ﻧﻣﺎﯾش ﺗﺻوﯾر ﺗﮑﯽ ۱۹
ﻧﻣﺎﯾش ﺗﻠوﯾزﯾون ۱۰۸

ﻓﯾﻠم ھﺎ
وﯾراﯾش ۷۹

راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ

ق

اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن

ﻗﻔل ۵۲ AE
ﻗﻔل ۶۰ AF
ﻗﻔل ۶۲ FE

ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر

ک

راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ

ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری
ﺣﺎﻟت P
ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M
ﭘﺧش
وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم
ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم
ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ
ﺿﻣﯾﻣﮫ
ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ

۱۲۶

ﮐﺎﺑل ۱۰۸ HDMI
ﮐﺎرت ھﺎی ﺣﺎﻓظﮫ ۲
ﮐﺎرت ھﺎی ﺣﺎﻓظﮫ SD/SDHC/SDXC
← ﮐﺎرت ھﺎی ﺣﺎﻓظﮫ
ﮐﻧﺗرل ﺳرﯾﻊ
ﻋﻣﻠﯾﺎت ھﺎی ﻣﻘدﻣﺎﺗﯽ ۲۳
ﮐﯾﻔﯾت ﺗﺻوﯾر ۳۵

ل

ن
ﻧرم اﻓزار
ذﺧﯾره ﺳﺎزی ﺗﺻﺎوﯾر در ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر ۱۱۲
ﻧﺳﺑت اﺑﻌﺎد ۳۴
ﻧﺷﺎﻧﮕر ۳۸ ،۳۷ ،۲۵
ﻧﻣﺎﯾش اﺳﻼﯾد ۷۲
ﻧﻣﺎﯾش اطﻼﻋﺎت ۶۹ GPS
ﻧﻣﺎﯾش ﺑزرﮔﻧﻣﺎﯾﯽ ﺷده ۷۱
ﻧﻣﺎﯾش ﺗﻠوﯾزﯾون ۱۰۸
ﻧﻣﺎﯾش ﺟدوﻟﯽ ۳۵
ﻧوردھﯽ
ﺟﺑران ۵۲
ﻗﻔل ۵۲ AE
ﻗﻔل ۶۲ FE

ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ ۱۰۷

و
م
ﻣﺎﮐرو )ﻣﺣدوده ﻓوﮐوس( ۵۶
ﻣﺑدل ﻓﺎﺻﻠﮫ دﯾﺟﯾﺗﺎل ۵۷
ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺑﺎﺗری
ﺣﺎﻟت اﮐو ۱۰۱
در ﺣﺎل ﺷﺎرژ ﺷدن ۱۵
ذﺧﯾره ﻧﯾرو ۱۰۱
ﺳطﺢ ۱۱۹
ﻣﺣﺎﻓظت ۷۲
ﻣﺣﺗوﯾﺎت ﺑﺳﺗﮫ ﺑﻧدی ۲
ﻣﺣدوده ﻓوﮐوس
ﻓوﮐوس دﺳﺗﯽ ۵۶
ﻣﺎﮐرو ۵۶
ﻣﺷﺎھده ۱۹
ﺟﺳﺗﺟوی ﺗﺻوﯾر ۷۰
ﻧﻣﺎﯾش اﺳﻼﯾد ۷۲
ﻧﻣﺎﯾش ﺑزرﮔﻧﻣﺎﯾﯽ ﺷده ۷۱

وﯾراﯾش
ﺗﺻﺣﯾﺢ ﻗرﻣزی ﭼﺷم ۷۹
وﯾراﯾش ﯾﺎ ﭘﺎک ﮐردن اطﻼﻋﺎت اﺗﺻﺎل ۹۸
وﯾژﮔﯽ ھﺎی ۸۳ Wi-Fi

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده
راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ
راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ
اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن
ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر
ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری
ﺣﺎﻟت P
ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M
ﭘﺧش
وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم
ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم
ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ
ﺿﻣﯾﻣﮫ
ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ

۱۲۷

اﻗداﻣﺎت اﺣﺗﯾﺎطﯽ ﺑرای وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽﺳﯾم

اﻗداﻣﺎت اﺣﺗﯾﺎطﯽ اﯾﻣﻧﯽ

● ﻗﺑل از ﺻدور ﮐﺎﻻھﺎ ﯾﺎ ﻓﻧﺎوری ھﺎی ﻣوﺟود در دورﺑﯾن ﮐﮫ ﺗﺣت ﻧظﺎرت ﻗﺎﻧون ﺗﺟﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ
و ﻣﺑﺎدﻻت ﺧﺎرﺟﯽ ھﺳﺗﻧد )ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﺧﺎرج ﮐردن آﻧﮭﺎ از ژاﭘن و ﻧﻣﺎﯾش ﺑﮫ اﻓراد ﻏﯾرﻣﻘﯾم در ژاﭘن
ﻣﯽ ﺷود( ،ﻣﻣﮑن اﺳت اﺧذ ﻣﺟوز ﺻدور ﯾﺎ ﻣﺟوز اﻧﺟﺎم ﺧدﻣﺎت از دوﻟت ژاﭘن ﻻزم ﺑﺎﺷد.

از آﻧﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ  Wi-Fiاز ﻣوج ھﺎی رادﯾوﯾﯽ ﺑرای اﻧﺗﻘﺎل ﺳﯾﮕﻧﺎل اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧد ،اﻗداﻣﺎت اﺣﺗﯾﺎطﯽ اﯾﻣﻧﯽ
ﺑﯾﺷﺗری ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﺳﺗﻔﺎده از ﮐﺎﺑل ﻟن ﺑﺎﯾد ﺻورت ﮔﯾرد.
ھﻧﮕﺎم اﺳﺗﻔﺎده از  Wi-Fiﻣوارد زﯾر را در ﻧظر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.

● ﺑﮫ ﻋﻠت اﯾﻧﮑﮫ اﯾن ﻣﺣﺻول دارای اﻗﻼم رﻣزﮔذاری آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ اﺳت ،ﺗﺣت ﻗواﻧﯾن ﻣﺟوزھﺎی
ﺻﺎدرات اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﮐﺷوری ﮐﮫ در ﺗﺣرﯾم ﺗﺟﺎرت اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﺳت،
ﺻﺎدر ﯾﺎ ﺑرده ﺷود.
● ﺣﺗﻣﺎ ً از ﺗﻧظﯾﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑرای وای ﻓﺎی اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھﯾد ﯾﺎدداﺷت ﺑردارﯾد .ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﺑﯽﺳﯾم ذﺧﯾره ﺷده
در اﯾن ﻣﺣﺻول ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ﻋﻠت ﮐﺎر ﮐردن ﻧﺎدرﺳت ﺑﺎ آن ،اﺛرات اﻣواج رادﯾوﯾﯽ ﯾﺎ اﻟﮑﺗرﯾﺳﯾﺗﮫ
ﺳﺎﮐن ،ﯾﺎ ﺗﺻﺎدف ﯾﺎ در اﺛر ﮐﺎرﮐرد ﻧﺎدرﺳت ،ﺗﻐﯾﯾر ﮐﻧﻧد ﯾﺎ ﭘﺎک ﺷوﻧد .ﻟطﻔﺎ ً ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ
 Canonﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺧﺳﺎرت ﻣﺳﺗﻘﯾم ﯾﺎ ﻏﯾرﻣﺳﺗﻘﯾم ﯾﺎ ﮐم ﺷدن درآﻣد ﻧﺎﺷﯽ از اﻓت ﮐﯾﻔﯾت ﻣﺣﺗوا را
ﻧﻣﯽ ﭘذﯾرد.

● ﻓﻘط از ﺷﺑﮑﮫ ھﺎﯾﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻣﺟﺎز ﺑﮫ اﺳﺗﻔﺎده از آﻧﮭﺎ ھﺳﺗﯾد.
اﯾن ﻣﺣﺻول ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی  Wi-Fiﻧزدﯾﮏ را ﺟﺳﺗﺟو ﮐرده و ﻧﺗﺎﯾﺞ را ﺑر روی ﺻﻔﺣﮫ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد.
ﺷﺑﮑﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺟﺎز ﺑﮫ اﺳﺗﻔﺎده از آﻧﮭﺎ ﻧﯾﺳﺗﯾد )ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی ﻧﺎﺷﻧﺎس( ﻧﯾز ﻣﻣﮑن اﺳت ﻧﺷﺎن داده ﺷوﻧد.
ﺑﺎ اﯾن وﺟود ،ﺗﻼش ﺑرای اﺗﺻﺎل ﺑﮫ آن ﺷﺑﮑﮫ ھﺎ ﯾﺎ اﺳﺗﻔﺎده از آﻧﮭﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ﻋﻧوان دﺳﺗرﺳﯽ
ﻏﯾر ﻣﺟﺎز ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷود .ﺣﺗﻣﺎ ً از ﺷﺑﮑﮫ ھﺎﯾﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻣﺟﺎز ﺑﮫ اﺳﺗﻔﺎده از آﻧﮭﺎ ھﺳﺗﯾد و ﺗﻼش
ﻧﮑﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی ﻧﺎﺷﻧﺎس دﯾﮕر ﻣﺗﺻل ﺷوﯾد.

● ھﻧﮕﺎم اﻧﺗﻘﺎل ﻣﺎﻟﮑﯾت ،دور اﻧداﺧﺗن ﻣﺣﺻول ،ﯾﺎ ارﺳﺎل آن ﺑرای ﺗﻌﻣﯾر ،ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﺑﯽ ﺳﯾم ﭘﯾش
ﻓرض را ﺑﺎ ﭘﺎک ﮐردن ﺗﻧظﯾﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ وارد ﮐرده اﯾد ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻧﯾد.
●  Canonﻏراﻣﺗﯽ ﺑرای آﺳﯾب ھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﮔم ﺷدن ﯾﺎ دزدﯾده ﺷدن ﻣﺣﺻول ﭘرداﺧت ﻧﻣﯽ ﮐﻧد.
 Canonﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﯽ در ﻗﺑﺎل آﺳﯾب ھﺎ ﯾﺎ ﮔم ﺷدن ﻧﺎﺷﯽ از دﺳﺗرﺳﯽ ﻏﯾرﻣﺟﺎز ﯾﺎ اﺳﺗﻔﺎده از
دﺳﺗﮕﺎه ھﺎی ﻣﻘﺻد ﺛﺑت ﺷده روی اﯾن ﻣﺣﺻول ﻧﺎﺷﯽ از ﮔم ﺷدن ﯾﺎ دزدﯾده ﺷدن ﻣﺣﺻول را
ﻧﻣﯽ ﭘذﯾرد.
● ﺣﺗﻣﺎ ً از ﻣﺣﺻول ﺑﮫ روﺷﯽ ﮐﮫ در اﯾن راھﻧﻣﺎ ﺗوﺿﯾﺢ داده ﺷده اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
ﺣﺗﻣﺎ ً از ﻋﻣﻠﮑردھﺎی ﺑﯽﺳﯾم ﺑﮫ روﺷﯽ ﮐﮫ در اﯾن راھﻧﻣﺎ ﺗوﺿﯾﺢ داده ﺷده و ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت
اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد Canon .ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﯽ در ﻗﺑﺎل ﺧﺳﺎرات ﯾﺎ ﺿرر وارد ﺷده در ﺻورت اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن
ﻣﺣﺻول و ﻋﻣﻠﮑردھﺎی آن ﺑﮫ روش ھﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻏﯾر از روش ھﺎی ﺗوﺿﯾﺢ داده ﺷده در اﯾن راھﻧﻣﺎ
ﻧﻣﯽ ﭘذﯾرد.

اﮔر ﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺑﮫ درﺳﺗﯽ اﻧﺟﺎم ﻧﺷده ﺑﺎﺷﻧد ،اﯾن ﻣﺷﮑﻼت ﻣﻣﮑن اﺳت رخ دھﻧد.
● ﻧظﺎرت ﺑر ارﺳﺎل
اﺷﺧﺎص ﺛﺎﻟث ﺑﺎ ﻧﯾت ھﺎی ﺧراﺑﮑﺎراﻧﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑر روی اﻧﺗﻘﺎل ھﺎی  Wi-Fiﻧظﺎرت ﮐﻧﻧد
و ﺗﻼش ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ داده ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮐﻧﯾد دﺳﺗرﺳﯽ ﯾﺎﺑﻧد.
● دﺳﺗرﺳﯽ ﻏﯾرﻣﺟﺎز ﺑﮫ ﺷﺑﮑﮫ
اﺷﺧﺎص ﺛﺎﻟث ﺑﺎ ﻧﯾﺗﮭﺎی ﺧراﺑﮑﺎراﻧﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ﺷﺑﮑﮫ ای ﮐﮫ در ﺣﺎل اﺳﺗﻔﺎده از آن ھﺳﺗﯾد
دﺳﺗرﺳﯽ ﻏﯾرﻣﺟﺎز ﭘﯾدا ﮐﻧﻧد و اﻗدام ﺑﮫ دزدی ،ﺗﻐﯾﯾر ﯾﺎ ﺗﺧرﯾب اطﻼﻋﺎت ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﺑﮫ ﻋﻼوه ،ﺷﻣﺎ
ﻣﻣﮑن اﺳت ﻗرﺑﺎﻧﯽ دﯾﮕر اﻧواع دﺳﺗرﺳﯾﮭﺎی ﻏﯾرﻣﺟﺎز ﺑﮫ ﺷﺑﮑﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﺟﻌل ھوﯾت )زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﺷﺧﺻﯽ از ھوﯾت ﺷﻣﺎ ﺑرای دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت ﻏﯾرﻣﺟﺎز اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧد( ﯾﺎ ﺣﻣﻼت ﭘﯾش
آﻏﺎزﯾن )زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻓردی ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ھدف اوﻟﯾﮫ ﺑﮫ ﺷﺑﮑﮫ ﺷﻣﺎ دﺳﺗرﺳﯽ ﻏﯾرﻣﺟﺎز ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧد
و از آن ﺟﮭت ﭘوﺷﺷﯽ ﺑرای ﻧﻔوذ ﺑﮫ دﯾﮕر ﺳﯾﺳﺗﻣﮭﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧد( ﺷوﯾد.
ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﺑﮫ وﺟود آﻣدن اﯾن ﻣﺷﮑﻼت ﺣﺗﻣﺎ ً ﺷﺑﮑﮫ  Wi-Fiﺧود را اﯾﻣن ﮐﻧﯾد.
ﻓﻘط در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ از اﻣﻧﯾت  Wi-Fiاطﻼﻋﺎت ﻣﻧﺎﺳب دارﯾد ،از ﻋﻣﻠﮑرد  Wi-Fiدورﺑﯾن اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد
و ﺗﻌﺎدﻟﯽ ﺑﯾن ﺧطرات و راﺣﺗﯽ را ﺑﺎ ﺗﻧظﯾم ﮔزﯾﻧﮫ ھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺑرﻗرار ﮐﻧﯾد.

● CMSIS Core header files
Copyright (C) 2009-2015 ARM Limited.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:
- Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of ARM nor the names of its contributors may be
used to endorse or promote products derived from this software
without specific prior written permission.

ﻧرم اﻓزار ﺷﺧص ﺛﺎﻟث
● AES-128 Library
Copyright (c) 1998-2008, Brian Gladman, Worcester, UK. All rights
reserved.

راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ
راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ

LICENSE TERMS
The redistribution and use of this software (with or without changes)
is allowed without the payment of fees or royalties provided that:
1. source code distributions include the above copyright notice, this
list of conditions and the following disclaimer;
2. binary distributions include the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in their documentation;
3. the name of the copyright holder is not used to endorse products
built using this software without specific written permission.
DISCLAIMER

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS
AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY,
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده

This software is provided ‘as is’ with no explicit or implied warranties in
respect of its properties, including, but not limited to, correctness and/
or fitness for purpose.

اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن
ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر
ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری
P ﺣﺎﻟت
M  وAv ،Tv ﺣﺎﻟت
ﭘﺧش
وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم
ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم
ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ
ﺿﻣﯾﻣﮫ
ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ

۱۲۸

اطﻼﻋﺎت ﺷﺧﺻﯽ و اﻗداﻣﺎت اﺣﺗﯾﺎطﯽ اﯾﻣﻧﯽ
 و ﻏﯾره روی دورﺑﯾن ذﺧﯾره، ﻣﺎﻧﻧد رﻣزھﺎی ﻋﺑور،Wi-Fi اﮔر اطﻼﻋﺎت ﺷﺧﺻﯽ و ﯾﺎ ﺗﻧظﯾﻣﺎت اﯾﻣﻧﯽ
. ﻟطﻔﺎ ً ﻣطﻠﻊ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ اﯾن اطﻼﻋﺎت و ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﻣﺎﮐﺎن در دورﺑﯾن ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧد،ﺷوﻧد
 ﻣطﻣﺋن ﺷوﯾد ﮐﮫ، ﯾﺎ ارﺳﺎل آن ﺑرای ﺗﻌﻣﯾر، دور اﻧداﺧﺗن آن،ھﻧﮕﺎم اﻧﺗﻘﺎل دورﺑﯾن ﺑﮫ ﺷﺧص دﯾﮕر
.اﻗداﻣﺎت زﯾر را ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از اﻧﺗﺷﺎر اﯾن اطﻼﻋﺎت و ﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻧﺟﺎم داده اﯾد
. ﭘﺎک ﮐﻧﯾدWi-Fi  را ﺑﺎ اﻧﺗﺧﺎب ]ﭘﺎک ﮐردن ﺗﻧظﯾﻣﺎت[ در ﺗﻧظﯾﻣﺎتWi-Fi ● اطﻼﻋﺎت ﺛﺑت ﺷده اﯾﻣﻧﯽ

ﻋﻼﻣت ھﺎی ﺗﺟﺎری و ﻣﺟوزھﺎ
Microsoft  ﻋﻼﻣت ھﺎی ﺗﺟﺎری ﯾﺎ ﻋﻼﻣت ھﺎی ﺗﺟﺎری ﺛﺑت ﺷدهWindows  وMicrosoft ●
. در اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده آﻣرﯾﮑﺎ و ﺳﺎﯾر ﮐﺷورھﺎ اﺳتCorporation
 ﺛﺑت ﺷده در اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده آﻣرﯾﮑﺎApple Inc.  ﻋﻼﻣت ھﺎی ﺗﺟﺎریMac OS  وMacintosh ●
.و ﺳﺎﯾر ﮐﺷورھﺎ اﺳت
. ھﺳﺗﻧدApple Inc.  ﻋﻼﺋم ﺗﺟﺎریiPad  وiPhone ،App Store ●
. اﺳتLLC ،SD-3C  ﻋﻼﻣت ﺗﺟﺎریSDXC ● آرم
 ﻋﻼﻣت ھﺎیHigh-Definition Multimedia Interface  وHDMI  ﻟوﮔوی،HDMI ●
. ھﺳﺗﻧدHDMI Licensing LLC ﺗﺟﺎری ﯾﺎ ﻋﻼﻣت ھﺎی ﺗﺟﺎری ﺛﺑت ﺷده
Wi-Fi Protected Setup™  و،WPA2™ ،WPA™ ،Wi-Fi Alliance® ،Wi-Fi® ●
. ھﺳﺗﻧدWi-Fi Alliance ﻋﻼﻣت ھﺎ ﯾﺎ ﻋﻼﻣت ھﺎی ﺗﺟﺎری ﺛﺑت ﺷده
Bluetooth SIG, Inc.  ﻋﻼﺋم ﺗﺟﺎری ﺛﺑت ﺷده ﺗﺣت ﻣﺎﻟﮑﯾتBluetooth® ● ﻋﻼﻣت ﮐﻠﻣﮫ و ﻟوﮔوی
 ﺳﺎﯾر ﻋﻼﺋم ﺗﺟﺎری. ﺗﺣت ﻣﺟوز اﺳتCanon Inc. ھﺳﺗﻧد و ھر ﮔوﻧﮫ اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن ﻋﻼﺋم ﺗوﺳط
.و ﻧﺎم ھﺎی ﺗﺟﺎری ﺗﺣت ﻣﺎﻟﮑﯾت دارﻧدﮔﺎن ﻣرﺑوطﮫ ﺧود ﻗرار دارﻧد
.● ﺳﺎﯾر ﻋﻼﻣت ھﺎی ﺗﺟﺎری ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﺻﺎﺣﺑﺎن ﻣرﺑوطﮫ اﺳت
. اﺳتMicrosoft  ﺗﺣت ﻣﺟوزexFAT ● اﯾن دﺳﺗﮕﺎه ﺣﺎوی ﻓﻧﺎوری
● This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard
and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or
decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for
a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider
licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video.
No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.

● KSDK Peripheral Drivers, Flash / NVM, KSDK H/W Abstraction Layer
(HAL)
(c) Copyright 2010-2015 Freescale Semiconductor, Inc.
ALL RIGHTS RESERVED.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the <organization> nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS
AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL
<COPYRIGHT HOLDER> BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT
OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED
AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده
راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ
راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ
اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن
ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر
ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری
P ﺣﺎﻟت
M  وAv ،Tv ﺣﺎﻟت
ﭘﺧش
وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم
ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم
ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ
ﺿﻣﯾﻣﮫ
ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ

.* در ﺻورت ﻧﯾﺎز راھﻧﻣﺎ ﺑﮫ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﻧﺷﺎن داده ﻣﯽ ﺷود

۱۲۹

ﭘﯾش از اﺳﺗﻔﺎده
راھﻧﻣﺎی اﺑﺗداﯾﯽ
راھﻧﻣﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ

رﻓﻊ ﻣﺳﺋوﻟﯾت
● ﻧﺳﺧﮫ ﺑرداری ﺑدون اﺟﺎزه از اﯾن راھﻧﻣﺎ ﻣﻣﻧوع اﺳت.
● ﺗﻣﺎم اﻧدازه ﮔﯾری ھﺎ ﺑراﺳﺎس ﺷراﯾط اﺳﺗﺎﻧدارد آزﻣﺎﯾش  Canonاﺳت.
● اطﻼﻋﺎت و ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﺷﺧﺻﺎت و ظﺎھر دورﺑﯾن ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑدون اطﻼع ﻗﺑﻠﯽ ﺗﻐﯾﯾر ﮐﻧد.
● ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﺻﺎوﯾر و ﻋﮑس ھﺎی اﯾن راھﻧﻣﺎ ﺑﺎ دﺳﺗﮕﺎه واﻗﻌﯽ ﮐﻣﯽ ﻣﺗﻔﺎوت ﺑﺎﺷﻧد.

اﺻول اﺑﺗداﯾﯽ دورﺑﯾن
ﺣﺎﻟت ﺧودﮐﺎر/ﺣﺎﻟت ﺗرﮐﯾب ﺧودﮐﺎر
ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻟت ھﺎی ﺗﺻوﯾرﺑرداری
ﺣﺎﻟت P
ﺣﺎﻟت  Av ،Tvو M
ﭘﺧش
وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯾم
ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم
ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ
ﺿﻣﯾﻣﮫ
ﻓﮭرﺳت ﻣوﺿوﻋﯽ

۱۳۰

● ﺑﺎ وﺟود ﻣوارد ﺑﺎﻻ Canon ،ھﯾﭻ ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﯽ در ﻗﺑﺎل ﺧﺳﺎرت ﻧﺎﺷﯽ از اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن ﻣﺣﺻول
ﻧﻣﯽ ﭘذﯾرد.

