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ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ

ﺗﻢ ﺗﻀﻤﻴﻦ "ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ" ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ.

مقدمة
تعد  EOS REBEL SL1/EOS 100Dكاميرا رقمية عاكسة أحادية العدسة ذات أداء فائق
تتميز باشتمالها على مستشعر  CMOSللتفاصيل الدقيقة مع دقة تبلغ  18.0ميجابيكسل فعالة
تقريبًا ،ومعالج  ،DIGIC 5وميزة ضبط البؤرة تلقائيًا ( )AFفائقة الدقة والسرعة عند  9مواضع،
والتصوير المتواصل بمعدل  4إطارات في الثانية ( )fpsتقريبًا ،والتصوير أثناء العرض المباشر،
وميزة تصوير األفالم ذات الدقة العالية والكاملة (.)Full HD
تتسم الكاميرا باالستجابة العالية ألي من مواقف التصوير ،كما توفر العديد من الميزات اللتقاط
اللقطات ذات المتطلبات الخاصة.

ارجع إلى هذا الدليل أثناء استخدام الكاميرا للتعرف على الكاميرا بشكل أكبر

يمكنك ،باستخدام كاميرا رقمية ،عرض الصورة فور التقاطها .وقم ،أثناء قراءة هذا الدليل ،بتصوير بضع
لقطات تجريبة وشاهد كيف تبدو في النهاية .وبذلك يمكنك التعرف على إمكانات الكاميرا بشكل أفضل.
لتجنب الصور غير المتقنة والحوادث ،يُرجى قراءة "تحذيرات السالمة" (ص)354 ،353
و"احتياطات التعامل مع الكاميرا" (صً )21 ،20
أوال.

اختبار الكاميرا قبل االستخدام والمسؤولية القانونية

قم ،بعد التصوير ،بعرض الصور وتحقق من تسجيلها على نحو سليم .وإذا كانت الكاميرا أو بطاقة
الذاكرة معيبة وتعذر تسجيل الصور أو تنزيلها على الكمبيوتر ،فال تتحمل  Canonالمسؤولية عن
أي خسارة أو إزعاج ينجم عن ذلك.

حقوق النشر

قد تحظر قوانين حقوق النشر في بلدك استخدام صورك المسجلة أو الموسيقى والصور ذات الموسيقى
المحمية بحقوق النشر والموجودة في بطاقة الذاكرة ألي غرض باستثناء الترفيه الخاص .وانتبه ً
أيضا
إلى أن بعض المسارح العامة والمعارض وما إلى ذلك قد تحظر التصوير الفوتوغرافي حتى لو كان
بغرض التسلية الخاصة.
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البطاقات المتوافقة
يمكن للكاميرا استخدام البطاقات التالية بغض النظر عن سعتها:
• بطاقات الذاكرة SD
• بطاقات الذاكرة *SDHC
• بطاقة ذاكرة *SDXC
* بطاقات  UHS-Iمدعومة.

البطاقات التي يمكنها تسجيل األفالم
عند تصوير األفالم ،استخدم بطاقة  SDكبيرة السعة مصنفة من فئة السرعة  6لبطاقات
" أو أعلى.
" SD
إذا كنت تستخدم بطاقة ذات سرعة كتابة بطيئة عند تصوير األفالم ،فقد ال يتم تسجيل الفيلم بشكل
صحيحً .
وأيضا ،إذا قمت بتشغيل فيلم على بطاقة ذات سرعة قراءة بطيئة ،فقد ال يتم تشغيل الفيلم
بصورة صحيحة.
 إذا كنت تريد التقاط الصور الثابتة أثناء تصوير فيلم ،فستحتاج إلى بطاقة أسرع.
 للتحقق من سرعة القراءة/الكتابة الخاصة بالبطاقة ،ارجع إلى موقع الويب الخاص بالشركة
المصنّعة للبطاقة.

تشير الكلمة "بطاقة" ،في هذا الدليل ،إلى بطاقات الذاكرة  ،SDوبطاقات الذاكرة ،SDHC
وبطاقات الذاكرة .SDXC
* ال ُترفق بالكاميرا بطاقة مخصصة لتسجيل الصور/األفالم .لذا يُرجى شراؤها بشكل منفصل.
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قائمة فحص العناصر
تأكد قبل بدء استخدام الكاميرا من أن جميع العناصر التالية مرفقة بها .وفي حالة فقدان أي منها،
اتصل بالموزع.

الكاميرا
(مزودة بمنظار للعدسة وغطاء للجسم)

حزام عريض
EW-300D

شاحن البطارية
*LC-E12/LC-E12E

مجموعة البطارية
LP-E12
واق)
(مزودة بغطاء ٍ

كابل التوصيل

* يكون شاحن البطارية طراز  LC-E12أو ً LC-E12E
مرفقا( .يأتي طراز  LC-E12Eمزو ًدا بسلك طاقة).
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يرد سرد أدلة اإلرشادات واألقراص المضغوطة المرفقة بالكاميرا في الصفحة التالية.
في حالة شراء طقم العدسات ،تحقق من أن العدسات مُضمنة.
ً
وفقا لنوع طقم العدسات ،قد تكون أدلة إرشادات العدسة مضمنة كذلك.
احرص على أال تفقد أيًا من العناصر المذكورة أعاله.

دليل اإلرشادات واألقراص المضغوطة
يتكون دليل اإلرشادات من كتيب وأدلة إلكترونية بتنسيق ( PDFمُضمنة في القرص المضغوط).

دليل إرشادات
الكاميرا األساسي

القرص المضغوط الخاص بدليل إرشادات الكاميرا
يحتوي على األدلة التالية بتنسيق :PDF
• دليل إرشادات الكاميرا (إصدار تفصيلي)
• الدليل المرجعي السريع
القرص المضغوط الخاص بدليل إرشادات البرامج
يحتوي على أدلة اإلرشادات بتنسيق  PDFالخاصة بالبرامج في القرص المضغوط
للبرامج.
* اإلرشادات الخاصة بعرض األقراص المضغوطة ألدلة اإلرشادات موضحة في الصفحات .363-362

القرص المضغوط الخاص بالبرامج ()EOS DIGITAL Solution Disk
يحتوي على برامج مختلفة .للتعرف على إجراء تثبيت البرامج واإليضاحات ،انظر
الصفحات .368-366
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دليل البدء السريع

1

أدخل البطارية (ص.)32
 لشحن البطارية ،انظر صفحة .30

١

٢

أدخل إحدى البطاقات (ص.)32
 أدخل البطاقة في الفتحة المخصصة لها ،بحيث
يكون ملصق البطاقة مواجهًا للجزء الخلفي
للكاميرا.

2
3

ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ

ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺍﻷﺑﻴﺾ

قم بتركيب العدسة (ص.)40
 قم بمحاذاة المؤشر األبيض أو األحمر على العدسة
مع مؤشر الكاميرا باللون المتطابق.

4

اضبط مفتاح وضع ضبط بؤرة العدسة على
<( AFضبط البؤرة تلقائيًا)> (ص.)40

5

اضبط مفتاح التشغيل على <( >1ص.)35

6

 عندما تقوم شاشة  LCDبعرض شاشات إعداد
التاريخ/الوقت/المنطقة ،انظر صفحة .37

دليل البدء السريع

6

اضبط قرص األوضاع على <( >Aالمشهد
التلقائي الذكي) (ص.)58
 سيتم ضبط جميع إعدادات الكاميرا الضرورية
تلقائيًا.

7

اضبط البؤرة على الهدف (ص.)43
ووجه مركز
 انظر عبر مستكشف العرض ّ
مستكشف العرض نحو الهدف.
 اضغط على زر الغالق حتى منتصفه ،وستقوم
الكاميرا بضبط البؤرة على الهدف.
 سيتم رفع وحدة الفالش المدمجة تلقائيًا إذا لزم
األمر.

8

التقط الصورة (ص.)43
 اضغط على زر الغالق بالكامل اللتقاط الصورة.

9

قم بمعاينة الصورة (ص.)217
 سيتم عرض الصورة الملتقطة لمدة ثانيتين على
شاشة .LCD
 لعرض الصورة مرة أخرى ،اضغط على الزر
<( >xص.)89

 للتصوير أثناء النظر إلى شاشة  ،LCDانظر "التصوير باستخدام العرض المباشر" (ص.)149
 لعرض الصور التي تم التقاطها حتى اآلن ،انظر "عرض الصور" (ص.)89
 لحذف صورة ،انظر "مسح الصور" (ص.)268
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االصطالحات المستخدمة في هذا الدليل
الرموز الواردة في هذا الدليل
<>6

 :يشير إلى القرص الرئيسي.

><Y><Z><X><W

 :تشير إلى المفاتيح المتقاطعة <.>S

<>0

 :يشير إلى زر الضبط.

 0و 9و 7و9

ثوان أو
ثوان أو ٍ 6
:تشير إلى بقاء الوظيفة المعنية نشطة لمدة ٍ 4
ثوان أو  16ثانية على التوالي بعد تحرير الزر.
ٍ 10

*	في هذا الدليل ،تتوافق الرموز والعالمات التي تشير إلى أزرار الكاميرا وأقراصها وإعداداتها مع الرموز
والعالمات الموجودة بالكاميرا وتلك التي تظهر على شاشة .LCD

3

 :لإلشارة إلى إمكانية تغيير إحدى الوظائف بالضغط على الزر <( >Mالقائمة) وتغيير اإلعداد.

M

:في حالة ظهورها أعلى يمين الصفحة ،فإنها تشير إلى أن الوظيفة متاحة في أوضاع
المنطقة اإلبداعية فقط (ص.)26

(ص**)

 :أرقام الصفحات المرجعية للحصول على مزيد من المعلومات.
 :تحذير لتجنب مشكالت التصوير.
 :معلومات إضافية.
 :تلميح أو نصيحة لتصوير أفضل.
 :نصيحة لحل المشكلة.

االفتراضيات األساسية
 تفترض جميع العمليات الموضحة في هذا الدليل ضبط مفتاح التشغيل على <( >1ص.)35
 يُفترض ضبط جميع إعدادات القوائم والوظائف المخصصة على القيم االفتراضية.
 تبين الرسوم التوضيحية الواردة في هذا الدليل الكاميرا وهي متصلة بالعدسة EF-S18-55mm
 f/3.5-5.6 IS IIكمثال.
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الفصول
يوضح الفصالن األول والثاني عمليات التشغيل األساسية للكاميرا وكذلك إجراءات التصوير
لمستخدمي الكاميرا الرقمية العاكسة أحادية العدسة ( )DSLRللمرة األولى.

مقدمة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

2

بدء االستخدام

29

التصوير األساسي وعرض الصور

57

التصوير اإلبداعي

91

التصوير المتقدم

113

التصوير باستخدام شاشة ( LCDالتصوير باستخدام العرض المباشر)

149

تصوير األفالم

181

الميزات السهلة االستخدام

215

عرض الصور

241

المعالجة الالحقة للصور

273

طباعة الصور

281

تخصيص الكاميرا

297

المرجع

307

عرض أدلة اإلرشادات باألقراص المضغوطة /
تنزيل الصور على الكمبيوتر
الدليل المرجعي السريع والفهرس

361
369
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نظرة سريعة على المحتويات
التصوير
 التصوير تلقائيًا

 ص79-57

 التصوير المتواصل

 ص108

( iالتصوير المتواصل)

 التقط صورة لنفسك في مجموعة

 ص110

( jالموقت الذاتي)

 تثبيت الحركة
 تبهيت الحركة



 تبهيت الخلفية
 االحتفاظ بالخلفية في بؤرة واضحة

 ص64


 ضبط سطوع الصورة (درجة اإلضاءة)

 ص123

(أوضاع المنطقة األساسية)

ص s( 114اإلضاءة التلقائية مع أولوية الغالق)
( Cتلقائي إبداعي)

ص f( 116اإلضاءة التلقائية مع أولوية فتحة العدسة)

 التصوير في إضاءة خافتة




 التصوير بدون الفالش


 ص63
ص80

(تعويض درجة اإلضاءة)

ص D( 111 ،58التصوير الفوتوغرافي باستخدام الفالش)

ص98

(إعداد سرعة )ISO
(7إيقاف تشغيل الفالش)
( bإيقاف تشغيل الفالش)

 تصوير األلعاب النارية في الليل

 ص120

(درجة إضاءة المصباح)

 التصوير أثناء العرض على شاشة LCD

 ص149

( Aالتصوير أثناء العرض المباشر)

 استخدام المرشحات اإلبداعية

 ص157

(المرشحات اإلبداعية)

 تصوير األفالم

 ص181

( kتصوير األفالم)

جودة الصورة
 التصوير باستخدام تأثيرات الصورة المتوافقة مع الهدف
 طباعة نسخة كبيرة الحجم لصورة
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 ص101


(نمط الصورة)

ص)1 ،83 ،73( 94

ص)7a، 8a، b، c( 94

 التقاط العديد من الصور



 تغيير موضع ضبط البؤرة

 ص S( 105تحديد موضع ضبط البؤرة تلقائيًا ())AF

 تصوير هدف متحرك

 ص(104 ،71ضبط البؤرة تلقائيًا باستخدام )AI Servo

 عرض الصور على الكاميرا

 صx( 89

ضبط البؤرة

تشغيل
التشغيل)

 البحث السريع عن الصور




ص H( 242عرض الفهرس)
ص I( 243استعراض الصور)

 تصنيف الصور



ص( 248التصنيفات)

 حماية الصور المهمة

من الحذف العرضي

 ص266

(Kحماية الصور)

 حذف الصور غير الضرورية

 ص268

(Lحذف)

 التشغيل التلقائي للصور واألفالم

 ص258

(عرض الشرائح)

 عرض الصور أو األفالم على جهاز التلفاز

 ص262

(خرج الفيديو)

 ضبط سطوع شاشة LCD

 ص218

(سطوع شاشة )LCD

 تطبيق تأثير خاص على الصور

 ص274

(المرشحات اإلبداعية)

الطباعة
 طباعة الصور بسهولة



ص( 281الطباعة المباشرة)
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فهرس للميزات
الطاقة
البطارية
• الشحن
• التركيب/الفك
• فحص البطارية
مأخذ التيار الكهربائي المنزلي

 ص30
 ص32
 ص36
 ص308

إيقاف التشغيل التلقائي

 ص35

التركيب/الفك
التهيئة
تحرير الغالق بدون بطاقة

 ص32
 ص48
 ص216

البطاقات

 ص40
 ص41

اإلعدادات األساسية
ضبط مستوى انكسار الضوء
اللغة
التاريخ/الوقت/المنطقة
الصافرة

 ص42
 ص39
 ص37
 ص216

التشغيل/إيقاف التشغيل

التلقائي لشاشة LCD	
ضبط السطوع
شاشة اللمس

 ص230
 ص218
 ص53

شاشة LCD

تسجيل الصور
إنشاء/تحديد مجلد
ترقيم الملفات

 ص219
 ص221

جودة تسجيل الصور

 ص94

جودة الصورة

12

نمط الصورة
توازن اللون األبيض
مساحة األلوان
ميزات تحسين الصورة
ُحسن اإلضاءة التلقائي
•م ّ
• تصحيح اإلضاءة
الطرفية للعدسة
• تصحيح االنحراف اللوني
• تقليل تشويش بالنسبة لدرجات
اإلضاءة الطويلة
• تقليل تشويش
سرعات  ISOالعالية
• أولوية درجة التمييز

 ص131
 ص301

تشغيل ضبط البؤرة تلقائيًا ()AF	

 ص103

()AF
	
تحديد موضع ضبط البؤرة تلقائيًا

 ص105

ضبط البؤرة يدويًا

 ص107

 ص130
 ص134
 ص135
 ص132

ضبط البؤرة تلقائيًا ()AF

العدسة
تركيب/فصل
التكبير/التصغير

 ص101
 ص142
 ص146

التشغيل
وضع التشغيل
التصوير المستمر
الموقت الذاتي
الحد األقصى لعدد اللقطات
المستمرة دون توقف

 ص108
 ص108
 ص110
 ص96

التصوير
وضع التصوير
سرعة ISO	
دليل الميزات
المصباح
قفل المرآة
وضع ضبط كثافة اإلضاءة
التحكم عن بُعد

 ص26
 ص98
 ص52
 ص120
 ص147
 ص121
 ص309

فهرس للميزات

ضبط درجة اإلضاءة
تعويض درجة اإلضاءة
مضاهاة شدة اإلضاءة تلقائيًا ()AEB	
قفل اإلضاءة التلقائية

 ص123
 ص125
 ص127

الفالش المدمج
• تعويض درجة إضاءة الفالش
()FE
	
• قفل إضاءة الفالش
الفالش الخارجي

 ص111
 ص124
 ص128
 ص311

الفالش

التصوير أثناء العرض المباشر
التصوير باستخدام العرض المباشر
طرق ضبط البؤرة تلقائيًا ()AF	
ضبط البؤرة تلقائيًا ( )AFالمستمر
الغالق باللمس
نسبة االرتفاع إلى العرض
عرض الشبكة
التحكم السريع
المرشحات اإلبداعية

 ص149
 ص164
 ص161
 ص174
 ص162
 ص161
 ص155
 ص157

عرض الصورة الواحدة
 ص89
 ص270
عرض معلومات التصوير
 ص242
عرض الفهرس
استعراض الصور (عرض االنتقال السريع)  ص243
 ص244
العرض المُكبَّر
 ص247
تدوير الصور
 ص248
التصنيف
 ص254
تشغيل األفالم
 ص256
تحرير المشهد األول/األخير للفيلم
 ص258
عرض الشرائح
 ص262
عرض الصور على جهاز تلفاز
الحماية
 ص266
 ص268
المسح
 ص250
التحكم السريع

تحرير الصورة
المرشحات اإلبداعية
تغيير الحجم
االقتصاص

 ص274
 ص277
 ص279

	
PictBridge
معيار
ترتيب الطباعة ()DPOF	
إعداد دليل الصور

 ص284
 ص291
 ص295

الطباعة

تصوير األفالم
 ص181

تصوير األفالم
ضبط البؤرة تلقائيًا ()AF

لألفالم باستخدام وضع Servo	
تسجيل الصوت
عرض الشبكة
اإلضاءة اليدوية
التقاط الصور الثابتة
التحكم السريع
األفالم المصورة بتأثير الشكل المصغر
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احتياطات التعامل مع الكاميرا
العناية بالكاميرا

جهازا ً
ً
دقيقا .لذا ،فال تسقطها أو تعرضها للصدمات المادية.
 تعتبر هذه الكاميرا
	الكاميرا ليست مقاومة للماء وال يمكن استخدامها تحت الماء .إذا سقطت الكاميرا في الماء بشكل عرضي،
فاستشر أقرب مركز خدمة  Canonعلى الفور .وجفف أي قطرات ماء بقطعة قماش جافة ونظيفة .وإذا
عصرا جي ًدا.
تعرضت الكاميرا لهواء مشبع باألمالح ،فامسحها بقطعة قماش مبللة بعد عصرها
ً
ً
ً
مجاال مغناطيسيًا قويًا كالمغناطيس أو المحرك الكهربي.
مطلقا بالقرب من أي شيء يصدر
	ال تترك الكاميرا
وتجنب ً
أيضا استخدام الكاميرا أو تركها بالقرب من أي شيء يُصدر موجات السلكية ،مثل هوائي كبير .فقد
تتسبب المجاالت المناطيسية القوية في عدم تشغيل الكاميرا على نحو صحيح أو تدمير بيانات الصور.
	ال تترك الكاميرا في األماكن الشديدة السخونة ،مثل وضعها داخل سيارة تتعرض ألشعة الشمس المباشرة.
حيث قد تتسبب رجات الحرارة العالية في تعطل الكاميرا.
ً
مطلقا.
 تحتوي الكاميرا على دوائر كهربية إلكترونية دقيقة .لذا ال تحاول تفكيك الكاميرا بنفسك
 ال تقم بسد فتحات تشغيل المرآة بإصبعك أو ما إلى ذلك .فقد يؤدي ذلك إلى حدوث عطل.
ً
منفاخا للتخلص من األتربة الموجودة على العدسة ومستكشف العرض والمرآة العاكسة وشاشة ضبط
	استخدم
البؤرة .وال تستخدم المنظفات التي تحتوي على مذيبات عضوية لتنظيف جسم الكاميرا أو العدسة .للتخلص
من األوساخ المستعصية ،اصطحب الكاميرا إلى أقرب مركز خدمة .Canon
	ال تلمس مناطق االتصال الكهربي للكاميرا بأصابعك .وذلك لمنع تآكل مناطق االتصال .حيث يمكن أن تتسبب
مناطق االتصال المتآكلة في عدم تشغيل الكاميرا بشكل صحيح.
	إذا تم نقل الكاميرا من غرفة باردة إلى أخرى دافئة بشكل مفاجئ ،فقد يتكوّن تكاثف لبخار الماء على الكاميرا
واألجزاء الداخلية .لمنع تكاثف بخار الماء ،ضع الكاميرا ً
أوال في كيس بالستيكي محكم الغلق ودعها تتكيف
مع درجة الحرارة األعلى قبل إخراجها من الكيس.
	ال تستخدم الكاميرا في حال تكوّن التكاثف عليها .وذلك لتجنب إتالفها .وإذا حدث تكاثف ،فقم بفك العدسة
وإخراج البطاقة والبطارية من الكاميرا ،وانتظر حتى يتبخر التكاثف قبل استخدام الكاميرا.
	في حالة عدم استخدام الكاميرا لفترة زمنية طويلة ،أخرج البطارية وقم بتخزين الكاميرا في مكان بارد
وجاف وجيد التهوية .حتى أثناء تخزين الكاميرا ،اضغط على زر الغالق بضع مرات كل فترة قصيرة من
الوقت للتأكد من أنها ال تزال تعمل.
	تجنب تخزين الكاميرا في مكان توجد به مواد كيميائية تؤدي إلى الصدأ والتآكل كالمعامل الكيميائية على
سبيل المثل.
	في حالة عدم استخدام الكاميرا لفترة طويلة ،اختبر كل وظائفها قبل استخدامها .إذا لم تستخدم الكاميرا لبعض
الوقت أو إذا كانت هناك مناسبة تصوير هامة آتية كرحلة خارجية ،فاطلب من موزع  Canonفحص
الكاميرا أو افحصها بنفسك وتأكد من أنها تعمل على نحو صحيح.
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احتياطات التعامل مع الكاميرا

شاشة LCD

	على الرغم من أنه قد تم تصنيع شاشة  LCDبتقنية فائقة الدقة تتخطى  %99.99من وحدات البكسل الفعالة،
إال أنه ربما يكون هناك القليل من وحدات البكسل غير الفعالة والتي تعرض اللون األسود أو األحمر فقط،
وما إلى ذلك وتبلغ نسبتها  %0.01أو أقل من وحدات البكسل المتبقية .وال تمثل وحدات البكسل غير الفعالة
ً
عطال .فهي ال تؤثر على الصور المُسجلة.
	إذا تم ترك شاشة  LCDفي وضع التشغيل لفترة طويلة ،فقد يحدث تشوّه بالشاشة تظهر فيه بقايا ما كان يتم
عرضه .ومع ذلك ،فإن هذا األمر يحدث لفترة مؤقتة وسيختفي بمجرد ترك الكاميرا دون استخدام لبضعة أيام.
	قد يبدو عرض شاشة ً LCD
بطيئا في درجات الحرارة المنخفضة أو قد يظهر باللون األسود في درجات
الحرارة العالية .وستعود الشاشة إلى الوضع الطبيعي لها في درجة حرارة الغرفة.

البطاقات

لحماية البطاقة والبيانات المسجلة عليها ،انتبه لما يلي:
	تجنب سقوط البطاقة أو ثنيها أو تعريضها للماء .وال تعرضها كذلك للقوة المفرطة أو الصدمات المادية أو
االهتزاز.
 ال تلمس مناطق االتصال اإللكتروني للبطاقة بأصابعك أو بأية أجسام معدنية.
 ال تقم بلصق أيه ملصقات أو ما إلى ذلك على البطاقة.
ً
مجاال مغناطيسيًا قويًا ،مثل جهاز التلفاز أو
	ال تقم بتخزين البطاقة أو استخدامها بالقرب من أي شيء يُصدر
السماعات أو المغناطيس .وتجنب ً
أيضا األماكن المحتمل احتواؤها على كهرباء ساكنة.
 ال تترك البطاقة في أشعة الشمس المباشرة أو بالقرب من مصدر حرارة.
 قم بتخزين البطاقة في حاوية مالئمة.
 ال تقم بتخزين البطاقة في أماكن حارة أو متربة أو رطبة.

العدسة

بعد فصل العدسة عن الكاميرا ،قم بتركيب العدسة بحيث يكون طرفها الخلفي متجهًا ألعلى
وقم بتركيب أغطية العدسة لتجنب خدش سطح العدسة ومناطق االتصال الكهربية.

مناطق االتصال

االحتياطات المتعلقة باالستخدام لفترات طويلة

إذا تم استخدام ميزة التصوير المستمر أو التصوير باستخدام العرض المباشر أو تصوير
األفالم لمدة طويلة ،فقد تتسخ الكاميرا .وعلى الرغم من أن ذلك ال يُعد عيبًا ،إال أن حمل
الكاميرا وهي ساخنة لفترة طويلة يمكن أن يصيب الجلد بحروق.

بقع األوساخ الملتصقة بالجانب األمامي للمستشعر

بجانب دخول األتربة من الخارج إلى الكاميرا ،فقد تلتصق مادة التزييت الموجودة
باألجزاء الداخلية للكاميرا بمقدمة المستشعر في حاالت نادرة .وإذا استمر وجود بقع
مرئية بعد تنظيف المستشعر تلقائيًا ،فيوصى بإجراء عملية تنظيف المستشعر عن طريق
مركز الخدمة التابع لشركة .Canon
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ﻗﺮﺹ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ )ﺹ (٢٦

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻼﻣﺲ ﻣﺰﺍﻣﻨﺔ ﺍﻟﻔﻼﺵ

ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ )ﺻﻔﺤﺔ (٣٥

ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻔﻼﺵ )ﺹ (٣١١
> <iﺯﺭ ﺿﺒﻂ
ﺳﺮﻋﺔ ) ISOﺹ (٩٨

> <Dﺯﺭ ﺍﻟﻔﻼﺵ )ﺹ (١١١

> <6ﺍﻟﻘﺮﺹ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ

> <Vﻋﻼﻣﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ
ﺍﻟﺒﺆﺭﻱ )ﺹ (٧٠
ﻣﻜﺒﺮ ﺍﻟﺼﻮﺕ )ﺹ (٢٥٤

ﺯﺭ ﺍﻟﻐﺎﻟﻖ )ﺹ (٤٣

ﻣﻮﺿﻊ ﺗﺮﻛﻴﺐ
ﺍﻟﺤﺰﺍﻡ )ﺹ (٢٩
ﺍﻟﻤﻴﻜﺮﻭﻓﻮﻥ
)ﺃﺣﺎﺩﻱ ﺍﻟﺼﻮﺕ(
)ﺹ (١٨٢

ﻣﺴﺘﺸﻌﺮ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ
ﻋﻦ ﺑُﻌﺪ
)ﺹ  ١٤٧ﻭ(٣٠٩

ﻣﺼﺒﺎﺡ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺍﻟﻌﻴﻦ
ﺍﻟﺤﻤﺮﺍء/ﺍﻟﻤﻮﻗﺖ
ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ
)ﺹ (١١٠/١١٢

ﻣﻘﺒﺾ
ﺍﻟﻤﺮﺁﺓ )ﺻﻔﺤﺔ  ١٤٧ﻭ(٢٣٩

ﺯﺭ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﺳﺔ
)ﺹ (٤١

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺘﻼﻣﺲ )ﺹ (٢١

ﺯﺭ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ ﻋﻤﻖ
ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ )ﺹ (١١٨

ﻣﻮﺿﻊ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﻌﺪﺳﺔ
ﺳﻦ ﻗﻔﻞ ﺍﻟﻌﺪﺳﺔ

> <Yﻃﺮﻑ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺩﺧﻞ
ﺍﻟﻤﻴﻜﺮﻭﻓﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ )ﺹ (٢١٠
> <Fﻃﺮﻑ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﺑُﻌﺪ
)ﺹ (٣١٠
><q/C
ﻃﺮﻑ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺧﺮﺝ ﺍﻟﺼﻮﺕ/
ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ/ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ )ﺹ  ٢٦٥ﻭ ٢٨٢ﻭ(٣٦٤
> <Dﻃﺮﻑ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺧﺮﺝ HDMI
ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ )ﺹ (٢٦٢
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ﻏﻄﺎء ﺍﻟﺠﺴﻢ )ﺻﻔﺤﺔ (٤٠

مجموعة المصطلحات

ﻣﺴﺘﺸﻌﺮ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﻌﺮﺽ )ﺹ  ٥٠ﻭ(٢٣٠

ﻣﻘﺒﺾ ﺿﺒﻂ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻧﻜﺴﺎﺭ ﺍﻟﻀﻮء )ﺹ (٤٢
> <Aﺯﺭ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺃﺛﻨﺎء ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ/
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺍﻷﻓﻼﻡ )ﺹ (١٨٢/١٥٠

ﺍﻟﻌﺪﺳﺔ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻟﻤﺴﺘﻜﺸﻒ ﺍﻟﻌﺮﺽ

> <Hy/Aﺯﺭ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺍﻹﺿﺎءﺓ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻴﺔ/
ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺩﺭﺟﺔ ﺇﺿﺎءﺓ ﺍﻟﻔﻼﺵ/
ﺯﺭ ﺍﻟﻔﻬﺮﺱ/ﺍﻟﺘﺼﻐﻴﺮ
)ﺹ  ٢٤٤/٢٤٢/١٢٨/١٢٧ﻭ ٢٧٩ﻭ(٢٨٩

ﺍﻟﻜﺄﺱ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ )ﺹ (٣١٠
> <Bﺯﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
)ﺹ  ٥٠ﻭ ٨٩ﻭ ١٥٢ﻭ ١٨٧ﻭ(٢٢٦

> <u/Sﺯﺭ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻘﻄﺔ
ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻟﻠﺒﺆﺭﺓ/ﺍﻟﺘﻜﺒﻴﺮ
)ﺹ  ٢٤٤ / ١٠٥ﻭ ٢٧٩ﻭ(٢٨٩

> <Mﺯﺭ
ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ )ﺹ (٤٦

ﺷﺎﺷﺔ /LCD
ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﻠﻤﺲ
)ﺹ  ٤٦ﻭ/٢١٧
 ٥٣ﻭ ٢٤٥ﻭ(٢٥٥

ﻣﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ
)ﺹ (٣٣
ﻓﺘﺤﺔ ﺳﻠﻚ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ
)ﺹ (٣٠٨

> <Oﺯﺭ ﻓﺘﺤﺔ
ﺍﻟﻌﺪﺳﺔ/ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﻹﺿﺎءﺓ
)ﺹ (١٢٣/١١٩
ﻓﺘﺤﺔ ﺍﻟﺤﺎﻣﻞ ﺛﻼﺛﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ

ﻏﻄﺎء ﺗﺠﻮﻳﻒ
ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ/ﻓﺘﺤﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ
)ﺹ (٣٢
ﺫﺭﺍﻉ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻏﻄﺎء
ﺗﺠﻮﻳﻒ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ/
ﻓﺘﺤﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ )ﺹ (٣٢

> <xﺯﺭ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ )ﺹ (٨٩
> <S> :<W> <X> <Y> <Zﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻷﺳﻬﻢ )ﺹ (٤٦

> <Lﺯﺭ ﺍﻟﻤﺴﺢ )ﺹ (٢٦٨

> <0/Qﺯﺭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ/
ﺯﺭ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ )ﺹ (٤٦/٤٤

ﻓﺘﺤﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ )ﺹ (٣٢
ﺗﺠﻮﻳﻒ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ )ﺹ (٣٢
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إعدادات التصوير (في أوضاع المنطقة اإلبداعية ،ص )26
ﻓﺘﺤﺔ ﺍﻟﻌﺪﺳﺔ
ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﻘﺮﺹ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
ُﺤﺴﻦ ﺍﻹﺿﺎءﺓ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ )ﺹ (١٣٠
ﻣ ﱢ
ﺳﺮﻋﺔ ) ISOﺹ (٩٨
ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ
)ﺹ (٣٠١

ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻹﺿﺎءﺓ
ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺩﺭﺟﺔ
ﺍﻹﺿﺎءﺓ )ﺹ (١٢٣
ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻀﺎﻫﺎﺓ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻴﺔ ﻟﺸﺪﺓ
ﺍﻹﺿﺎءﺓ )ﺹ (١٢٥
ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ
ﻧﻤﻂ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ )ﺹ (١٠١

 yﺗﻌﻮﻳﺾ ﺩﺭﺟﺔ ﺇﺿﺎءﺓ
ﺍﻟﻔﻼﺵ )ﺹ (١٢٣
ﻭﺿﻊ ﺿﺒﻂ ﻛﺜﺎﻓﺔ
ﺍﻹﺿﺎءﺓ )ﺹ (١٢١
 qﺿﺒﻂ ﺗﻘﺪﻳﺮﻱ
 wﺿﺒﻂ ﺟﺰﺋﻲ
 rﺿﺒﻂ ﻣﻮﺿﻌﻲ
 eﺿﺒﻂ ﻋﻠﻰ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺟﻮﺩﺓ ﺗﺴﺠﻴﻞ
ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ )ﺹ (٩٤
 73ﻛﺒﻴﺮﺓ/ﺩﻗﻴﻘﺔ
 83ﻛﺒﻴﺮﺓ/ﻋﺎﺩﻳﺔ
 74ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ/ﺩﻗﻴﻘﺔ
 84ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ/ﻋﺎﺩﻱ
 7aﺻﻐﻴﺮﺓ /١ﺩﻗﻴﻘﺔ
 8aﺻﻐﻴﺮﺓ /١ﻋﺎﺩﻳﺔ
 bﺻﻐﻴﺮﺓ ) ٢ﺩﻗﻴﻘﺔ(
 cﺻﻐﻴﺮﺓ ) ٣ﺩﻗﻴﻘﺔ(
1+73
 +RAWﻛﺒﻴﺮﺓ/ﺩﻗﻴﻘﺔ
RAW 1
ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻠﻘﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ
ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻠﻘﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ
ﺃﺛﻨﺎء ﻣﻀﺎﻫﺎﺓ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﻠﻮﻥ ﺍﻷﺑﻴﺾ
ﺍﻟﻌﺪ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻟﻲ ﻟﻠﻤﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ
ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺗﺸﻮﻳﺶ ﺍﻟﻠﻘﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ )ﺹ (١٣١
 uﺗﺼﺤﻴﺢ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﻠﻮﻥ ﺍﻷﺑﻴﺾ )ﺹ (١٤٤
 Bﻣﻀﺎﻫﺎﺓ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﻠﻮﻥ ﺍﻷﺑﻴﺾ )ﺹ (١٤٥
 GPSﻣﺆﺷﺮ ﺍﺗﺼﺎﻝ

ستعرض الشاشة اإلعدادات المطبقة حاليًا فقط.
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ﺳﺮﻋﺔ ﺍﻟﻐﺎﻟﻖ

ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ
ﻟﻠﺒﺆﺭﺓ )ﺹ (١٠٣
X
ﺿﺒﻂ ﺍﻟﺒﺆﺭﺓ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎً ﻟﻠﻘﻄﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ
9
ﺿﺒﻂ ﺍﻟﺒﺆﺭﺓ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎً ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ AI
Z
ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻟﻠﺒﺆﺭﺓ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ AI Servo
MF
ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﻟﻴﺪﻭﻱ ﻟﻠﺒﺆﺭﺓ
ﺭﻣﺰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ )ﺹ (٤٤
ﻓﺤﺺ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ )ﺹ (٣٦
zxcn
ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﻠﻮﻥ ﺍﻷﺑﻴﺾ )ﺹ (١٤٢
 Qﺗﻠﻘﺎﺋﻲ
 Wﺿﻮء ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ
 Eﻇﻞ
 Rﻏﺎﺋﻢ
 Yﺿﻮء ﺗﻨﺠﺴﺘﻴﻦ
 Uﺿﻮء ﻓﻠﻮﺭﺳﻴﻨﺖ ﺃﺑﻴﺾ
 Iﻓﻼﺵ
 Oﻣﺨﺼﺺ
ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻘﻞ ) Eye-Fiﺹ (٣١٣
ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ/ﺍﻟﻤﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ
)ﺹ  ١٠٨ﻭ(١١٠
 uﺗﺼﻮﻳﺮ ﻓﺮﺩﻱ
 iﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺴﺘﻤﺮ
 Bﺗﺼﻮﻳﺮ ﻓﺮﺩﻱ ﺻﺎﻣﺖ
 Mﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺻﺎﻣﺖ
ﺛﻮﺍﻥ/ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﺑُﻌﺪ
 Qﻣﻮﻗﺖ ﺫﺍﺗﻲٍ ١٠ :
 lﻣﻮﻗﺖ ﺫﺍﺗﻲ :ﺛﺎﻧﻴﺘﺎﻥ
 qﻣﻮﻗﺖ ﺫﺍﺗﻲ :ﻣﺴﺘﻤﺮ
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معلومات مستكشف العرض
>•< ﻣﺆﺷﺮ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﻣﻮﺿﻊ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﺒﺆﺭﺓ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴًﺎ

ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺿﺒﻂ ﻛﺜﺎﻓﺔ ﺍﻹﺿﺎءﺓ ﺍﻟﻤﻮﺿﻌﻲ
ﺷﺎﺷﺔ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﺒﺆﺭﺓ

ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﺒﺆﺭﺓ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴًﺎ

> <iﺳﺮﻋﺔ
ISO
> <uﺗﺼﺤﻴﺢ
ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﻠﻮﻥ
ﺍﻷﺑﻴﺾ

> <oﺿﻮء ﺗﺄﻛﻴﺪ
ﺿﺒﻂ ﺍﻟﺒﺆﺭﺓ

> <Aﺗﺜﺒﻴﺖ ﺍﻹﺿﺎءﺓ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻴﺔ/
ﺍﻟﻤﻀﺎﻫﺎﺓ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻴﺔ
ﻟﺸﺪﺓ ﺍﻹﺿﺎءﺓ
) (AEBﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ

ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻠﻘﻄﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮﺓ ﺩﻭﻥ ﺗﻮﻗﻒ
> <0ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ
ﺃﺣﺎﺩﻱ ﺍﻟﻠﻮﻥ
ﺳﺮﻋﺔ ISO
> <Aﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ
ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻹﺿﺎءﺓ
ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻹﺿﺎءﺓ
ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻀﺎﻫﺎﺓ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻴﺔ ﻟﺸﺪﺓ ﺍﻹﺿﺎءﺓ
ﻣﺆﺷﺮ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﺼﺒﺎﺡ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍء

> <Dﺍﻟﻔﻼﺵ ﺟﺎﻫﺰ
ﺗﺤﺬﻳﺮ ﺑﺤﺪﻭﺙ
ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻏﻴﺮ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﺪﺭﺟﺔ
ﺇﺿﺎءﺓ ﺍﻟﻔﻼﺵ
> <eﺗﺰﺍﻣﻦ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ
)ﻓﻼﺵ (FP
> <dﺗﺜﺒﻴﺖ ﺩﺭﺟﺔ ﺇﺿﺎءﺓ ﺍﻟﻔﻼﺵ
)/(FEﻣﻀﺎﻫﺎﺓ ﺩﺭﺟﺔ
ﺇﺿﺎءﺓ ﺍﻟﻔﻼﺵ )(FEB
ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ
> <yﺗﻌﻮﻳﺾ ﺩﺭﺟﺔ
ﺇﺿﺎءﺓ ﺍﻟﻔﻼﺵ

ﻓﺘﺤﺔ ﺍﻟﻌﺪﺳﺔ
ﺗﺤﺬﻳﺮ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻣﻤﺘﻠﺌﺔ )(FuLL
ﺗﺤﺬﻳﺮ ﺧﻄﺄ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻗﺔ )(Card
ﺗﺤﺬﻳﺮ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﻄﺎﻗﺔ )(Card

ﺳﺮﻋﺔ ﺍﻟﻐﺎﻟﻖ
ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺇﺿﺎءﺓ ﺍﻟﻔﻼﺵ )(FEL
ﻣﺸﻐﻮﻝ )(buSY
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺪﻭﻳﺮ ﺍﻟﻔﻼﺵ ﺍﻟﻤﺪﻣﺞ
)(D buSY

ستعرض الشاشة اإلعدادات المطبقة حاليًا فقط.
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دليل البدء السريع

قرص األوضاع
يشتمل قرص األوضاع على أوضاع المنطقة األساسية وأوضاع المنطقة اإلبداعية.
المنطقة اإلبداعية
تمنحك هذه األوضاع مزي ًدا من التحكم لتصوير األهداف
المختلفة.
 :إضاءة تلقائية ( )AEمبرمجة (ص)92
d
: sاإلضاءة التلقائية ( )AEمع أولوية
الغالق (ص)114
: fاإلضاءة التلقائية ( )AEمع أولوية
فتحة العدسة (ص)116
 : aاإلضاءة اليدوية (ص)119
المنطقة األساسية
كل ما عليك فعله هو الضغط على زر الغالق.
وستقوم الكاميرا بضبط كل شيء بحيث يالئم الهدف أو المشهد.
 : Aالمشهد التلقائي الذكي(ص)58
 : 7إيقاف تشغيل الفالش (ص)63
 : Cتلقائي إبداعي (ص)64
 : 2صورة شخصية (ص)68
 : 3منظر طبيعي (ص)69
 : 4صورة قريبة (ص)70
 : 5رياضة (ص)71
 : 8المشهد الخاص (ص)72
 : Cاألطفال (ص)73
 : Pالطعام (ص)74
 : xضوء الشموع (ص)75
 : 6صورة شخصية ليلية (ص)76
 : Fمشهد ليلي مع حمل الكاميرا باليد (ص)77
 : Gالتحكم في اإلضاءة الخلفية للنطاق الديناميكي العالي (( )HDRص)78
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دليل البدء السريع

شاحن البطارية LC-E12
شاحن البطارية 12( LP-Eص.)30
قابس الطاقة

مصباح الشحن
مصباح اكتمال الشحن

فتحة البطارية

إرشادات السالمة الهامة  -احتفظ بهذه اإلرشادات.
خطر  -لتقليل مخاطر نشوب الحرائق أو التعرض لصدمة كهربية ،اتبع هذه اإلرشادات بعناية.
للتوصيل بمصدر إمداد بالطاقة خارج الواليات المتحدة األمريكية ،استخدم محول قابس ملحق ذا تكوين مالئم
لمأخذ التيار الكهربي ،إذا لزم األمر.

شاحن البطارية طراز LC-E12E
شاحن البطارية ( LP-E12ص.)30
فتحة البطارية

سلك الطاقة

مصباح اكتمال الشحن
مقبس سلك الطاقة

مصباح الشحن
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1

بدء االستخدام
يتناول هذا الفصل بالشرح الخطوات التمهيدية الواجب إجراؤها قبل بدء
التصوير إلى جانب عمليات التشغيل األساسية للكاميرا.
١
٢

٤
٣

تركيب الحزام
مرر طرف الحزام عبر فتحة تركيب الحزام
بالكاميرا من أسفل .ثم مرره عبر إبزيم الحزام على
النحو المبين بالرسم التوضيحي .اسحب الحزام
للتخلص من أي ارتخاء وتأكد من عدم ارتخاء
الحزام من اإلبزيم.
 يرجى االنتباه إلى أن غطاء العدسة العينية
متصل بالحزام (ص.)310

غطاء العدسة العينية
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شحن البطارية

1
2

٢

١

3

LC-E12

انزع الغطاء الواقي.

قم بتركيب البطارية.

 قم ،كما هو مبين بالرسم التوضيحي ،بتركيب البطارية
بإحكام في الشاحن.
 لفصل البطارية ،اتبع اإلجراء الموضح أعاله بترتيب
عكسي.

أعد شحن البطارية.
بالنسبة للطراز LC-E12

 على النحو الموضح بالسهم ،افرد طرفي شاحن
البطارية وأدخلهما في مأخذ التيار الكهربي.

بالنسبة لطراز LC-E12E

 قم بتوصيل سلك الطاقة بالشاحن وأدخل القابس في
مأخذ التيار الكهربي.

LC-E12E
٢

١

 تبدأ عملية إعادة الشحن تلقائيًا ويضيء مصباح الشحن
باللون البرتقالي.
 عند إعادة شحن البطارية بالكامل ،سيضيء مصباح
اكتمال الشحن باللون األخضر.

 يستغرق األمر حوالي ساعتين إلكمال إعادة شحن بطارية نافدة تمامًا في درجة حرارة الغرفة
( 23درجة مئوية  73 /درجة فهرنهايت) .ستختلف المدة الالزمة إلعادة شحن البطارية بشكل
كبير ً
وفقا لدرجة الحرارة المحيطة والسعة المتبقية في البطارية.
 ألسباب تتعلق بالسالمة ،ستستغرق عملية إعادة الشحن في درجات الحرارة المنخفضة

(من  5درجات مئوية إلى  10درجات مئوية  /من  41درجة فهرنهايت إلى  50درجة
فهرنهايت) ً
وقتا أطول (ما يصل إلى  4ساعات تقريبًا).
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شحن البطارية

تلميحات الستخدام البطارية والشاحن
 ال تكون البطارية مشحونة بالكامل عند شرائها.
لذا اشحن البطارية قبل االستخدام.
 أعد شحن البطارية يوم استخدامها أو قبل االستخدام بيوم.
حتى أثناء التخزين ،سيتم تفريغ شحن بطارية مشحونة تدريجيًا وستفقد سعتها.
 بعد إعادة شحن البطارية ،أخرجها وافصل الشاحن عن مأخذ التيار الكهربي.
 أخرج البطارية في حالة عدم استخدام الكاميرا.
إذا تركت البطارية في الكاميرا لفترة طويلة ،فسيتم تفريغ مقدار ضئيل من التيار الكهربي ،مما
ينتج عنه تفريغ الشحن بشكل مفرط وقصر عمر البطارية .لذا قم بتخزين البطارية مع تركيب
الغطاء الواقي (مُرفق) .فقد يؤدي تخزين البطارية عند شحنها بالكامل إلى خفض أداء البطارية.
 يمكن استخدام شاحن البطارية بالدول األجنبية كذلك.
يتوافق شاحن البطارية مع مصدر طاقة بجهد يتراوح من  100فولت من التيار المتردد إلى
 240فولت من التيار المتردد وتردد قدره  60/50هرتز .وإذا لزم األمر ،فقم بتوصيل أحد
مهايئات القابس المتوفرة باألسواق بالبلد أو المنطقة المعنية .ال تقم بتوصيل أي محول جهد
كهربي محمول بشاحن البطارية .فقد ينجم عن ذلك تلف شاحن البطارية.
 في حالة نفاد شحن البطارية بشكل سريع حتى بعد شحنها بالكامل ،تكون البطارية قد وصلت
إلى نهاية عمرها االفتراضي.
بادر بشراء بطارية جديدة.

ثوان.
 ال تلمس األطراف بعد فصل مقبس الطاقة الخاص بالشاحن لمدة ال تقل عن ٍ 3
 ال تشحن أية بطارية بخالف البطارية طراز .LP-E12
	البطارية طراز  LP-E12مُصممة لمنتجات  Canonفقط .وقد يؤدي استخدامها مع منتج أو شاحن

بطارية غير متوافق إلى التسبب في حدوث أعطال أو حوادث لن تتحمل مسئوليتها شركة .Canon
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تركيب البطارية والبطاقة وإخراجهما
أدخل بطارية  LP-E12مشحونة بالكامل في الكاميرا .يمكن للكاميرا استخدام بطاقة الذاكرة ،SD
أو  ،SDHCأو ( SDXCتُباع بشكل منفصل) .كما يمكن ً
أيضا استخدام بطاقات الذاكرة SDHC
و SDXCمن فئة السرعة  .UHS-Iويتم تسجيل الصور الملتقطة على البطاقة.
ً
متجها ألعلى لتمكين
تأكد من ضبط مفتاح الحماية من الكتابة على البطاقة بحيث يكون
الكتابة/المسح.

تركيب البطاقة

1

١

افتح الغطاء.

 حرك الذراع كما هو موضح باألسهم وافتح الغطاء.

٢

مفتاح الحماية من الكتابة
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2

أدخل البطارية.

3

أدخل البطاقة.

4

أغلق الغطاء.

 أدخل الطرف الموجودة به نقاط تالمس البطارية.
 أدخل البطارية حتى تستقر في موضعها.

 كما هو مبين في الرسم التوضيحي ،اجعل الجانب
الذي يحمل الملصق من البطاقة مواجهًا للجانب
الخلفي للكاميرا وأدخلها حتى تستقر في مكانها
مصدرة صوت طقطقة.

 اضغط على الغطاء حتى يستقر في مكانه.
 عند ضبط مفتاح التشغيل على < ،>1سيتم عرض
عدد اللقطات الممكنة (ص )36على شاشة .LCD

تركيب البطارية والبطاقة وإخراجهما

بعد فتح غطاء تجويف فتحة البطاقة/البطارية ،احرص على عدم إمالته للخلف بشكل زائد .وإال ،فقد تنكسر
المفصلة.
	يعتمد عدد اللقطات الممكنة على السعة المتبقية بالبطاقة ،وجودة تسجيل الصور ،وسرعة  ،ISOوما
إلى ذلك.
	سيحول ضبط [( ]z1: Release shutter without cardتحرير الغالق بدون بطاقة)
على [( ]Disableتعطيل) دون نسيان إدخال البطاقة (ص.)216

إخراج البطاقة

1
2

١

٢

3
١
٢

اضبط مفتاح التشغيل على <>2
(ص.)35
افتح الغطاء.

 تأكد من عدم إضاءة مصباح الوصول ،ثم افتح
الغطاء.
(جار
 في حالة عرض []Recording...
ٍ
التسجيل ،)...أغلق الغطاء.

أخرج البطارية.

 اضغط على ذراع قفل البطارية على النحو الموضح
بالسهم وأخرج البطارية.
 لتجنب حدوث دائرة قصر بأطراف توصيل البطارية،
احرص على تركيب الغطاء الواقي المرفق (ص)30
بالبطارية.

4

أخرج البطاقة.

5

أغلق الغطاء.

 ادفع البطاقة إلى الداخل برفق ،ثم اتركها لتخرج.
 اسحب البطاقة بشكل مستقيم.

 اضغط على الغطاء حتى يستقر في مكانه.
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تركيب البطارية والبطاقة وإخراجهما

 عند إضاءة مصباح الوصول أو وميضه ،يشير ذلك إلى أن الصور تتم كتابتها على البطاقة أو
قراءتها بواسطة البطاقة ،أو مسحها ،أو يتم نقل البيانات .ال تفتح غطاء تجويف فتحة البطاقة/
البطارية .وال تقم ً
مطلقا بأي مما يلي أثناء إضاء مصباح الوصول أو وميضه .وإال ،فقد يؤدي ذلك
إلى إتالف بيانات الصور أو البطاقة أو الكاميرا.
• إخراج البطاقة.
• إخراج البطارية.
• ه ّز الكاميرا أو تعريضها للصدمات.
 إذا كانت البطاقة تحتوي بالفعل على صور مسجلة بالفعل ،فقد ال يبدأ رقم الصورة من العدد 0001
(ص.)221
 عند عرض رسالة خطأ تتعلق بالبطاقة على شاشة  ،LCDفأخرج البطاقة وأعد تركيبها .وإذا استمر
ظهور رسالة الخطأ ،فاستخدم بطاقة مختلفة.
إذا كان بإمكانك نقل جميع الصور الموجودة على البطاقة إلى كمبيوتر ،فانقل جميع الصور ثم قم
بتهيئة البطاقة باستخدام الكاميرا (ص .)48وقد تعود البطاقة حينئ ٍذ إلى حالتها الطبيعية.
 ال تلمس أطراف اتصال البطاقة بأصابعك أو بأجسام معدنية.
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تشغيل الكاميرا
في حالة ضبط مفتاح التشغيل على وضع التشغيل وظهور شاشة ضبط التاريخ/الوقت/المنطقة ،انظر
صفحة  37لضبط التاريخ/الوقت/المنطقة.
<>k
<>1
<>2

:يتم تشغيل الكاميرا .ويصير بإمكانك
تصوير األفالم (ص.)181
:يتم تشغيل الكاميرا .ويصير بإمكانك
التقاط الصور الثابتة.
:يتم إيقاف تشغيل الكاميرا وال تعمل.
اضبط المفتاح على هذا الموضع في حالة
عدم استخدام الكاميرا.

التنظيف التلقائي للمستشعر
	عندما تقوم بضبط مفتاح التشغيل على < >1أو < ،>2فسيتم تنفيذ عملية تنظيف
صوتا ً
ً
خافتا) .أثناء تنظيف المستشعر ،ستقوم شاشة  LCDبعرض
المستشعر تلقائيًا( .قد تسمع
<.>f
	حتى أثناء تنظيف المستشعر ،يظل بإمكانك التصوير بالضغط على زر الغالق حتى منتصفه (ص)43
إليقاف عملية تنظيف المستشعر والتقاط الصورة.
	في حالة إدارة مفتاح التشغيل على وضعي التشغيل واإليقاف < >2</>1بشكل متكرر
ً
عطال.
عند فواصل زمنية قصيرة ،فقد ال يتم عرض الرمز < .>fوهذا أمر طبيعي وال يشكل

 3إيقاف التشغيل التلقائي
	لتوفير طاقة البطارية ،يتم إيقاف تشغيل الكاميرا تلقائيًا بعد حوالي  30ثانية من عدم التشغيل.
ولتشغيل الكاميرا مر ًة أخرى ،ما عليك سوى الضغط على زر الغالق حتى منتصفه (ص.)43
	يمكنك تعيين وقت إيقاف التشغيل التلقائي باستخدام وظيفة [( ]52: Auto power offإيقاف
التشغيل التلقائي) (ص.)217

إذا قمت بضبط مفتاح التشغيل على < >2أثناء تسجيل إحدى الصور على البطاقة ،فسيتم عرض
(جار التسجيل )...كما سيتم إيقاف تشغيل الكاميرا بعد انتهاء البطاقة من تسجيل الصورة.
[ٍ ]Recording...
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تشغيل الكاميرا

 zفحص مستوى شحن البطارية
عند تشغيل الكاميرا ،ستتم اإلشارة إلى مستوى شحن البطارية بأحد المستويات األربعة التالية.
كاف.
 : zمستوى شحن البطارية ٍ
: xمستوى شحن البطارية منخفض ،لكن ال يزال
باإلمكان استخدام الكاميرا.
 : cسينفد شحن البطارية قريبًا( .وميض)
 : nأعد شحن البطارية.
[عدد اللقطات تقريبًا]
عدد اللقطات الممكنة
درجة حرارة الغرفة ( 23درجة درجات حرارة منخفضة ( 0درجة
درجة الحرارة
مئوية  73 /درجة فهرنهايت)
مئوية  2 /درجة فهرنهايت)
420
480
بدون فالش
350
380
استخدام الفالش بنسبة %50
 تعتمد األرقام الواردة أعاله على بطارية  LP-E12مشحونة بالكامل ،دون ميزة التصوير باستخدام العرض
المباشر ،ومعايير اختبار ( CIPAرابطة الكاميرا ومنتجات التصوير).

 سيقل عدد اللقطات الممكنة مع أي من عمليات التشغيل التالية:
• الضغط على زر الغالق حتى المنتصف لفترة زمنية طويلة.
• تنشيط ضبط البؤرة تلقائيًا بشكل متكرر بدون التقاط صورة.
• استخدام مُثبت صور العدسة.
• االستخدام المتكرر لشاشة .LCD
 قد يقل عدد اللقطات الممكنة ً
وفقا لظروف التصوير الفعلية.
	يتم تشغيل العدسة بواسطة بطارية الكاميرا .قد يقل عدد اللقطات الممكنة وذلك ً
وفقا للعدسة المستخدمة.
 لمعرفة عدد اللقطات الممكنة مع وظيفة التصوير باستخدام العرض المباشر ،انظر صفحة .151
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 3ضبط التاريخ ،والوقت ،والمنطقة
عند تشغيل الكاميرا للمرة األولى أو في حالة إعادة ضبط التاريخ/الوقت/المنطقة ،ستظهر شاشة إعداد
التاريخ/الوقت/المنطقة .اتبع الخطوات الموضحة أدناه إلعداد المنطقة الزمنية أولاً  .وإذا قمت بإعداد
الكاميرا على المنطقة الزمنية الصحيحة للبلد الذي تعيش به حاليًا ،وعند السفر إلى منطقة زمنية
أخرى ،فيمكنك ببساطة إعداد الكاميرا على المنطقة الزمنية الصحيحة للوجهة التي تقصدها وذلك
لتحديث التاريخ/الوقت بالكاميرا تلقائيًا.
الحظ أن التاريخ/الوقت المصاحب للصور المسجلة سيعتمد على إعداد التاريخ/الوقت هذا .لذا تأكد
من ضبط التاريخ/الوقت الصحيح.

1

 اضغط على الزر < >Mلعرض شاشة القائمة.

2

من عالمة التبويب [ ،]52حدد [Date/Time/
( ]Zoneالتاريخ/الوقت/المنطقة).

3

اضبط المنطقة الزمنية.

اعرض شاشة القائمة.

 اضغط على مفتاحي < >Z> <Yلتحديد عالمة
التبويب [.]52
 اضغط على مفتاحي < >X< >Wلتحديد [Date/
( ]Time/Zoneالتاريخ/الوقت/المنطقة) ،ثم اضغط
على <.>0





يتم ضبط [( ]Londonلندن) بشكل افتراضي.
اضغط على مفتاحي < >Z> <Yلتحديد مربع
المنطقة الزمنية.
اضغط على < >0حتى يتم عرض <.>r
اضغط على مفتاحي < >X< >Wلتحديد المنطقة
الزمنية ،ثم اضغط على <( .>0يتم الرجوع إلى
<.)>s

 يتم شرح إجراء إعدادات القائمة في الصفحات .47-46
	يكون الوقت المعروض ،في الخطوة  ،3بالزاوية اليمنى العلوية من الشاشة هو فرق التوقيت مقارنة
بالتوقيت العالمي المتفق عليه ( .)UTCوإذا كنت ال ترى المنطقة الزمنية الخاصة بك ،فاضبط
المنطقة الزمنية مع الرجوع إلى فرق التوقيت مقارنة بالتوقيت العالمي المتفق عليه.
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 3ضبط التاريخ ،والوقت ،والمنطقة

4

اضبط التاريخ والوقت.

5

اضبط التوقيت الصيفي.

 اضغط على مفتاحي < >Z> <Yلتحديد الرقم.
 اضغط على < >0حتى يتم عرض <.>r
 اضغط على مفتاحي < >X< >Wلتحديد الرقم ،ثم
اضغط على <( .>0يتم الرجوع إلى <.)>s







6

اضبطه إذا لزم األمر.
اضغط على مفتاحي < >Z> <Yلتحديد [.]Y
اضغط على < >0حتى يتم عرض <.>r
اضغط على مفتاحي < >X< >Wلتحديد [ ،]Zثم
اضغط على <.>0
عند ضبط التوقيت الصيفي على [ ،]Zيتم تقديم
الوقت الذي تم ضبطه في الخطوة  4بمقدار ساعة
واحدة .أما في حالة ضبط [ ،]Yفسيتم إلغاء التوقيت
الصيفي وتأخير الوقت بمقدار ساعة واحدة.

قم بإنهاء اإلعداد.

 اضغط على مفتاحي < >Z> <Yلتحديد []OK
(موافق) ،ثم اضغط على <.>0
	سيتم ضبط التاريخ/الوقت/المنطقة والتوقيت الصيفي
وستظهر القائمة مرة أخرى.

في حالة تخزين الكاميرا دون البطارية أو في حالة نفاد بطارية الكاميرا ،قد تتم إعادة ضبط التاريخ/
الوقت/المنطقة .وإذا حدث ذلك ،فاضبط المنطقة الزمنية والتاريخ/الوقت مرة أخرى.
 سيبدأ إعداد التاريخ/الوقت عند الضغط على < >0في الخطوة .6
 بعد تغيير المنطقة الزمنية ،تحقق من ضبط التاريخ/الوقت الصحيح.
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 3تحديد لغة الواجهة

1

 اضغط على الزر < >Mلعرض شاشة القائمة.

اعرض شاشة القائمة.

2

ضمن عالمة التبويب [ ،]52حدد []Language K
(اللغة).
 اضغط على مفتاحي < >Z> <Yلتحديد عالمة
التبويب [.]52
 اضغط على مفتاحي < >X< >Wلتحديد
[( ]LanguageKاللغة) ،ثم اضغط على <.>0

3

حدد اللغة المطلوبة.

 اضغط على المفاتيح المتقاطعة < >Sلتحديد اللغة،
ثم اضغط على <.>0
 سيتم تغيير لغة الواجهة.
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تركيب العدسة وف ّكها
الكاميرا متوافقة مع جميع عدسات  Canonمن الفئة  EFو .EF-Sويتعذر استخدام الكاميرا مع
عدسات .EF-M

تركيب عدسة

1
المؤشر األبيض

انزع األغطية.

 قم بإزالة غطاء العدسة الخلفي وغطاء جسم الكاميرا
عبر إدارتهما كما هو موضح باألسهم.

2
 قم بمحاذاة المؤشر األبيض أو األحمر بالعدسة مع
قم بتركيب العدسة.

مؤشر الكاميرا باأللوان المتطابقة .أدر العدسة على
النحو الموضح بالسهم حتى تستقر في موضعها.

المؤشر األحمر

3

اضبط مفتاح وضع ضبط بؤرة العدسة على <>AF
(ضبط البؤرة تلقائيًا).
 يرمز االختصار < >AFإلى مصطلح autofocus
أي ضبط البؤرة تلقائيًا.
 أما عند ضبطه على <( >MFضبط البؤرة يدويًا)،
فلن تعمل ميزة ضبط البؤرة تلقائيًا.

4

انزع غطاء العدسة األمامي.

تقليل األتربة
 عند تغيير العدسات ،افعل ذلك بسرعة في مكان يحتوي على أقل قدر ممكن من األتربة.
 عند تخزين الكاميرا دون تركيب عدسة بها ،احرص على تركيب غطاء الجسم بالكاميرا.
 أزل األتربة الموجودة على غطاء الجسم قبل تركيبه بالكاميرا.
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تركيب العدسة ّ
وفكها

التكبير/التصغير
إلجراء التكبير/التصغير ،أدر حلقة التكبير/التصغير
الموجودة بالعدسة مستخدمًا أصابعك.
إذا كنت ترغب في التكبير/التصغير ،فقم بذلك قبل ضبط
البؤرة .فقد يؤدي تدوير حلقة التكبير/التصغير بعد ضبط
البؤرة إلى فقدان ضبط البؤرة.

فصل العدسة
أثناء الضغط على زر تحرير العدسة ،أدر العدسة
كما هو موضح باألسهم.

٢
١
٣

 أدر العدسة حتى تتوقف ،ثم افصلها.
 قم بتركيب غطاء العدسة الخلفي بالعدسة المفصولة.

 ال تنظر إلى الشمس مباشر ًة من خالل أية عدسة .فقد يؤدي ذلك إلى فقدان حاسة البصر.
 عند تركيب العدسة أو فصلها ،اضبط مفتاح تشغيل الكاميرا على <.>2
	في حالة دوران الجزء األمامي (حلقة ضبط البؤرة) من العدسة أثناء ضبط البؤرة تلقائيًا ،فال تلمس
الجزء الدوار.
	في حالة استخدام العدسة  ،TS-Eقد يتم تقييد وظائف تحويل وتدوير معينة ،كما قد يتم تقييد
تركيب العدسة أو فصلها.

عامل تحويل الصورة

نظرا لصغر حجم مستشعر الصور عن
ً
حجم تنسيق الفيلم مقاس  35مم ،فسيبدو
كما لو تمت زيادة البُعد البؤري للعدسة
بمقدار  1.6مرة تقريبًا.

حجم مستشعر الصور (تقريبًا)

( 14,9 × 22,3مم  0,59 × 0,88 /بوصة)

حجم الصورة  35مم
( 24 × 36مم  0,94 × 1,42 /بوصة)
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التشغيل األساسي
ضبط درجة وضوح مستكشف العرض
أدر مقبض ضبط مستوى انكسار الضوء.

يسارا أو يمي ًنا حتى تبدو مواضع ضبط
 أدر القرص ً
البؤرة تلقائيًا (تسعة مربعات) واضحة بمستكشف
العرض.

إذا استمر تعذر ضبط مستوى انكسار الضوء بالكاميرا في توفير صورة واضحة بمستكشف العرض،
فيوصى باستخدام عدسات ضبط مستوى انكسار الضوء من الفئة ( Eتُباع بشكل منفصل).

اإلمساك بالكاميرا
للحصول على صور واضحة ،أمسك الكاميرا بثبات لتقلل من اهتزازها.

التصوير الرأسي

.1
.2
.3
.4
.5
.6

لف يدك اليمنى حول مقبض الكاميرا بثبات.
أمسك الجزء السفلي من العدسة بيدك اليسرى.
ضع إصبع السبابة بيدك اليمنى على زر الغالق برفق.
ادفع ذراعيك ومرفقيك برفق تجاه مقدمة جسدك.
للحفاظ على وضعية ثابتة ،ضع إحدى قدميك ً
قليال أمام األخرى.
ادفع الكاميرا تجاه وجهك وانظر من خالل مستكشف العرض.

للتصوير أثناء النظر إلى شاشة  ،LCDانظر صفحة .149
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التصوير األفقي

التشغيل األساسي

زر الغالق
يعمل زر الغالق على خطوتين .يمكنك الضغط على زر الغالق حتى المنتصف .ثم يمكنك الضغط مرة
أخرى على زر الغالق بالكامل.

الضغط حتى المنتصف

يؤدي ذلك إلى تنشيط ضبط البؤرة تلقائيًا وكذلك نظام اإلضاءة
التلقائي والذي يضبط سرعة الغالق وقيمة فتحة العدسة.
يتم عرض إعداد درجة اإلضاءة (سرعة الغالق وفتحة
العدسة) في مستكشف العرض (.)0

الضغط بالكامل

يؤدي ذلك إلى تحرير الغالق والتقاط الصورة.

منع اهتزاز الكاميرا
تسمى حركة الكاميرا الممسوكة باليد لحظة ضبط درجة اإلضاءة باهتزاز الكاميرا .وهو ما قد يتسبب
في خروج صور باهتة .لمنع اهتزاز الكاميرا ،انتبه لما يلي:
• أمسك الكاميرا وثبتها على النحو الموضح بالصفحة السابقة.
• اضغط على زر الغالق حتى منتصفه لضبط البؤرة تلقائيًا ،ثم اضغط على زر الغالق ببطء تمامًا.

 في حالة الضغط على زر الغالق بالكامل دون الضغط عليه حتى المنتصف ً
أوال ،أو في حالة الضغط
على زر الغالق حتى المنتصف ثم الضغط عليه بالكامل على الفور ،ستستغرق الكاميرا لحظة حتى
يتم التقاط الصورة.
فورا إلى وضع االستعداد
 حتى أثناء عرض القائمة أو عرض الصور أو تسجيلها ،يمكنك الرجوع ً
للتصوير من خالل الضغط عى زر الغالق حتى المنتصف.
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 Qالتحكم السريع في وظائف التصوير
يمكنك تحديد وظائف التصوير المعروضة على شاشة  LCDوضبطها مباشرة .وهذا ما يسمى بشاشة
التحكم السريع.

1

اضغط على الزر <.>Q

2

اضبط الوظيفة المطلوبة.

أوضاع المنطقة األساسية

 ستظهر شاشة التحكم السريع (.)7

 اضغط على المفاتيح المتقاطعة < >Sلتحديد وظيفة ما.
 ستظهر الوظيفة المحددة ودليل الميزات (ص.)52
 أدر القرص < >6لتغيير اإلعداد.
أوضاع المنطقة اإلبداعية

3

التقط الصورة.
 اضغط على زر الغالق بالكامل اللتقاط الصورة.
 سيتم عرض الصورة الملتقطة.

 لمعرفة الوظائف القابلة للضبط في أوضاع المنطقة األساسية وإجراء الضبط ،انظر صفحة .80
 في الخطوتين  1و ،2يمكنك ً
أيضا استخدام شاشة لمس ( LCDص.)53
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 Qالتحكم السريع في وظائف التصوير

نموذج لشاشة التحكم السريع
تصحيح توازن اللون األبيض (ص)144

فتحة العدسة (ص)116

سرعة الغالق (ص)114

أولوية درجة التظليل* (ص)301

وضع التصوير* (ص)26

سرعة ( ISOص)98
تعويض درجة إضاءة الفالش
(ص)124
وضع ضبط كثافة اإلضاءة (ص)121
جودة تسجيل الصور (ص)94

تعويض درجة اإلضاءة/إعداد
( AEBمضاهاة شدة اإلضاءة
تلقائيًا) (ص)125 ،123

نمط الصورة (ص)101

توازن اللون األبيض (ص)142

ُحسن اإلضاءة التلقائي (ص)130
م ِّ

تشغيل ( AFضبط البؤرة تلقائيًا)
(ص)103
رجوع

مضاهاة توازن اللون األبيض (ص)145

موقت التشغيل/الموقت الذاتي (ص)110 ،108

* ال يمكن ضبط هذه الوظائف من خالل شاشة التحكم السريع.

شاشة ضبط الوظيفة

<>0

ê

 حدد الوظيفة المطلوبة واضغط على <.>0
ستظهر شاشة ضبط الوظيفة.
 اضغط على المفتاحين < >Z><Yأو أدر القرص
< >6لتغيير بعض اإلعدادات .وهناك ً
أيضا بعض
الوظائف التي يمكن ضبطها من خالل الضغط على
الزر <.>B
 اضغط على < >0إلنهاء اإلعداد والرجوع إلى
شاشة التحكم السريع.
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 3عمليات تشغيل القوائم
يمكنك ضبط اإلعدادات المختلفة باستخدام القوائم مثل جودة تسجيل الصور والتاريخ/الوقت وما إلى
ذلك .وأثناء النظر إلى شاشة  ،LCDاستخدم الزر < >Mوالمفاتيح المتقاطعة < >Sوالزر
< >0بالجزء الخلفي للكاميرا لتشغيل القوائم.
الزر <>M
الزر <>0
المفاتيح المتقاطعة <>S

شاشة LCD

شاشة القائمة

ستختلف عالمات تبويب القوائم والعناصر المعروضة ً
وفقا لوضع التصوير.
تصوير األفالم

أوضاع المنطقة األساسية

أوضاع المنطقة اإلبداعية
 5اإلعداد

 3التشغيل
 Aالتصوير باستخدام العرض المباشر

 9قائمتي

 zالتصوير
عالمة
التبويب

إعدادات القائمة
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عناصر القائمة

 3عمليات تشغيل القوائم

إجراء ضبط القائمة

1
 2حدد عالمة تبويب.
 اضغط على مفتاحي < >Z> <Yلتحديد عالمة
اعرض شاشة القائمة.

 اضغط على الزر < >Mلعرض شاشة القائمة.

تبويب (مجموعة الوظائف).
 على سبيل المثال ،تشير "عالمة التبويب [ ،"]z3في
هذا الدليل ،إلى الشاشة التي يتم عرضها عند تحديد عالمة
التبويب الثالثة ( zالتصوير) من اليسار [
].

3

حدد العنصر المطلوب.

4

حدد اإلعداد.

 اضغط على مفتاحي < >X< >Wلتحديد الخيار ،ثم
اضغط على <.>0

 اضغط على مفتاحي < >X< >Wأو مفتاحي

< >Z< >Yلتحديد اإلعداد المطلوب( .تتطلب بعض
اإلعدادات الضغط على مفتاحي < >X< >Wأو مفتاحي
< >Z< >Yلتحديدها).
 تتم اإلشارة إلى اإلعداد الحالي باللون األزرق.

5
قم بإنهاء اإلعداد.
6
 اضغط على الزر < >Mللرجوع إلى شاشة
اضبط اإلعداد المطلوب.

 اضغط على < >0لضبطه.

إعدادات وظائف التصوير.







في الخطوة  ،2يمكنك ً
أيضا تدوير القرص < >6لتحديد إحدى عالمات تبويب القائمة.
في الخطوات من  2إلى  ،5يمكنك ً
أيضا استخدام شاشة لمس ( LCDص.)53
يفترض الشرح الالحق لوظائف القائمة أنك قمت بالضغط على الزر < >Mلعرض شاشة القائمة.
لإللغاء ،اضغط على الزر <.>M
للحصول على تفاصيل حول كل عنصر قائمة ،انظر صفحة .324
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 3تهيئة البطاقة
إذا كانت البطاقة جديدة أو تم تهيئتها ً
مسبقا بواسطة كاميرا أخرى أو كمبيوتر ،فقم بتهيئة البطاقة
باستخدام الكاميرا.
عند تهيئة البطاقة ،سيتم مسح جميع الصور والبيانات الموجودة عليها .حتى الصور
المحمية سيتم مسحها ،لذا تأكد من دم وجود أي شيء ترغب في االحتفاظ به .وإذا لزم
األمر ،فانقل الصور والبيانات إلى كمبيوتر ،أو ما إلى ذلك ،قبل تهئة البطاقة.

1

حدد [( ]Format cardتهيئة البطاقة).

2

قم بتهيئة البطاقة.

 من عالمة التبويب [ ،]51حدد []Format card
(تهيئة البطاقة) ،ثم اضغط على <.>0

 حدد [( ]OKموافق) ،ثم اضغط على <.>0
 ستتم تهيئة البطاقة.
 عند اكتمال عملية التهيئة ،ستظهر القائمة مرة أخرى.
 إلجراء تهيئة منخفضة المستوى ،اضغط على الزر
< >Lإللحاق [( ]Low level formatتهيئة
منخفضة المستوى) بعالمة االختيار < ،>Xثم حدد
[( ]OKموافق).
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 3تهيئة البطاقة

قم بتنفيذ [( ]Format cardتهيئة البطاقة) في الحاالت التالية:





كانت البطاقة جديدة.
تمت تهيئة البطاقة بواسطة كمبيوتر أو كاميرا أخرى.
كانت البطاقة ممتلئة بالصور أو البيانات.
يتم عرض أحد األخطاء المتعلقة بالبطاقة (ص.)343

التهيئة المنخفضة المستوى

 قم بإجراء التهيئة المنخفضة المستوى في الحالة التي تبدو فيها سرعة التسجيل أو القراءة الخاصة بالبطاقة
بطيئة و إذا كنت ترغب في مسح كل البيانات الموجودة على البطاقة تمامًا.
نظرا ألن التهيئة المنخفضة المستوى ستؤدي إلى تهيئة جميع القطاعات التي يمكنك التسجيل عليها في
ً 
البطاقة ،فقد تستغرق عملية التهيئة هذه فترة أطول ً
قليال من التهيئة العادية.
 يمكنك إيقاف التهيئة المنخفضة المستوى من خالل تحديد [( ]Cancelإلغاء) .وحتى في هذه الحالة ،سيتم
إنهاء التهيئة العادية ويمكنك استخدام البطاقة على النحو المعتاد.

	عند تهيئة البطاقة أو مسح البيانات ،يتم تغيير معلومات إدارة الملفات فقط .وال يتم مسح البيانات
الفعلية بالكامل .لذا ،انتبه لهذا األمر عند بيع البطاقة أو التخلص منها .وعند التخلص من البطاقة،
قم بتنفيذ تهيئة منخفضة المسوى للبطاقة أو تدميرها ماديًا للحيلولة دون تسرب البيانات الشخصية.
	قبل استخدام بطاقة  Eye-Fiجديدة ،يجب تثبيت البرنامج الموجود في البطاقة على الكمبيوتر.
ثم قم بتهيئة البطاقة باستخدام الكاميرا.
 قد تكون سعة البطاقة المعروضة على شاشة تهيئة البطاقة أقل من تلك السعة المشار إليها على البطاقة.
 يشتمل هذا الجهاز على تقنية  exFATالمرخصة من .Microsoft
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تبديل عرض شاشة LCD
يمكن لشاشة  LCDعرض شاشة إعدادات التصوير وشاشة القائمة والصور الملتقطة وما إلى ذلك.

إعدادات التصوير
 عند تشغيل الكاميرا ،سيتم عرض إعدادات التصوير.
تقرب عينك من العدسة العينية لمستكشف
 عندما ّ
العرض ،يقوم مستشعر إيقاف العرض (ص)230 ،23
بإيقاف تشغيل شاشة  LCDلمنع التوهج .عند تحويل
عينك بعي ًدا عن العدسة العينية لمستكشف العرض ،سيتم
تشغيل شاشة  LCDمن جديد.
 من خالل الضغط على الزر < ،>Bيمكنك
تبديل العرض بشاشة  LCDعلى النحو التالي:
اعرض شاشة إعدادات التصوير (ص ،)24أو
قم بإيقاف تشغيل شاشة  ،LCDأو اعرض شاشة
إعدادات الكاميرا (ص.)226

وظائف القائمة

	تظهر عند الضغط على الزر <.>M
اضغط على هذا الزر مرة أخرى للرجوع
إلى شاشة إعدادات التصوير.
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الصورة الملتقطة

	تظهر عند الضغط على الزر <.>x
اضغط على هذا الزر مرة أخرى للرجوع
إلى شاشة إعدادات التصوير.

تبديل عرض شاشة LCD

	باستخدام [( ]52: LCD auto offاإليقاف التلقائي لشاشة  ،)LCDيمكنك منع إيقاف
التشغيل التلقائي لشاشة ( LCDص.)230
	حتى عند عرض شاشة القائمة أو الصورة الملتقطة ،سيؤدي الضغط على زر الغالق إلى تمكينك
من االلتقاط على الفور.
	إذا نظرت في العدسة العينية لمستكشف العرض أثناء ارتدائك لنظارة شمسية ،فقد ال يتم إيقاف تشغيل
شاشة  LCDتلقائياً .وعند حدوث هذا ،اضغط على الزر < >Bإليقاف تشغيل شاشة .LCD
	قد تتسبب إضاءة الفلورسنت القريبة في إيقاف تشغيل شاشة  .LCDإذا حدث ذلك ،فاحمل الكاميرا
بعي ًدا عن إضاءة الفلورسنت.
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دليل الميزات
سيظهر دليل الميزات عند تغيير وضع التصوير أو ضبط وظيفة تصوير أو التصوير في العرض
ً
مختصرا
وصفا
المباشر أو تصوير األفالم أو التحكم السريع في التشغيل ،وسيعرض هذا الدليل
ً
ً
وصفا عند تحديد
للوضع المعني أو الوظيفة المعنية أو الخيار المعني .كما سيعرض دليل الميزات
وظيفة أو خيار ما في شاشة التحكم السريع .ويتم إيقاف تشغيل دليل الميزات عند النقر فوق الوصف
أو متابعة التشغيل.
 وضع التصوير (عينة)

 التحكم السريع (عينة)

إعدادات التصوير

التصوير باستخدام العرض المباشر

تشغيل

 3تعطيل دليل الميزات
حدد [( ]Feature guideدليل الميزات).
 من عالمة التبويب [ ،]53حدد [Feature
( ]guideدليل الميزات) ،ثم اضغط على
<.>0
 حدد [( ]Disableتعطيل) ،ثم اضغط على
<.>0
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 dاستخدام شاشة اللمس
شاشة  LCDعبارة عن لوحة حساسة للمس يمكنك تشغيلها بأصابعك.

النقر
التحكم السريع (عرض العينة)

 استخدم إصبعك للنقر (اللمس السريع ثم إزالة
األصبع) على شاشة .LCD
 من خالل النقر ،يمكنك تحديد القوائم والرموز وما
إلى ذلك ،المعروضة على شاشة .LCD
 عندما يكون تشغيل شاشة اللمس ممك ًنا ،سيظهر
إطار حول الرمز (باستثناء شاشات القوائم) .فعلى
سبيل المثال ،عند النقر فوق [ ،]Qستظهر شاشة
التحكم السريع .بالنقر فوق [ ،]2يمكنك الرجوع إلى
الشاشة السابقة.

عمليات التشغيل الممكنة بالنقر فوق الشاشة.
 ضبط وظائف القائمة بعد الضغط على الزر <>M
 التحكم السريع
 إعداد الوظائف بعد الضغط على الزر < >iأو الزر <>S
 إعداد الوظائف أثناء التصوير باستخدام العرض المباشر
 إعداد الوظائف أثناء تصوير األفالم
 عمليات التشغيل
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 dاستخدام شاشة اللمس

السحب
شاشة القائمة (عينة شاشة)

 اسحب إصبعك أثناء لمس شاشة .LCD

العرض التدريجي (عينة شاشة)

عمليات التشغيل الممكنة من خالل سحب إصبعك على الشاشة.
 تحديد عالمة تبويب قائمة أو عنصر بعد الضغط على الزر <>M
 إعداد التحكم التدريجي
 التحكم السريع
 إعداد الوظائف أثناء التصوير باستخدام العرض المباشر
 إعداد الوظائف أثناء تصوير األفالم
 عمليات التشغيل

 3كتم صوت الصفير أثناء عمليات تشغيل اللمس
عندما يتم ضبط [( ]z1: Beepالصفير) على
[  Touch toلمس من أجل] ،فلن تصدر الصافرة
ً
صوتا أثناء عمليات تشغيل اللمس.
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 dاستخدام شاشة اللمس

 3ضبط التحكم في اللمس

1

حدد [( ]Touch controlالتحكم في اللمس).

2

اضبط التحكم في اللمس.

 من عالمة التبويب [ ،]53حدد [Custom
( ]Controlالتحكم في اللمس) ،ثم اضغط على
<.>0







حدد اإلعداد الذي تريده ،ثم اضغط على <.>0
اإلعداد [( ]Standardقياسي) هو اإلعداد العادي.
(حساس) استجابة
ويتيح اإلعداد [ّ ]Sensitive
أفضل للمس مقارنة باإلعداد []Standard
(قياسي) .حاول استخدام كال اإلعدادين وحدد اإلعداد
الذي تفضله.
لتعطيل عمليات شاشة اللمس ،ح ّدد []Disable
(تعطيل).

احتياطات خاصة بعمليات تشغيل شاشة اللمس

	نظرا ألن شاشة  LCDليست حساسة للضغط ،ال تستخدم أية أشياء حادة ،كاألظافر أو األقالم ذات
ً 
السنون المدببة ،إلجرا عمليات تشغيل اللمس.
 ال تستخدم األصابع المبتلة لتنفيذ عمليات شاشة اللمس.
	إذا كانت هناك أية رطوبة على شاشة  LCDأو إذا كانت أصابعك مبتلة ،فقد ال تستجيب شاشة اللمس
أو قد يحدث خطأ في تشغيلها .وفي هذه الحالة ،أوقف تشغيل الكاميرا وامسح شاشة  LCDبقطعة قماش.
	ال تلصق أية أغطية واقية (متوفرة باألسواق) أو ملصقات بشاشة  .LCDفقد يؤدي ذلك إلى بطء
االستجابة لعملية اللمس.
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2 Running H/F
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2

التصوير األساسي
وعرض الصور
يتناول هذا الفصل بالشرح كيفية استخدام أوضاع المنطقة األساسية الموضحة
على قرص األوضاع للحصول على أفضل النتائج إلى جانب توضيح كيفية
عرض الصور.
من خالل أوضاع المنطقة األساسية ،كل ما عليك فعله هو التصويب والتقاط الصورة وستقوم
الكاميرا بضبط كل شيء تلقائيًا (صً .)316 ،81
أيضا ،لتفادي الحصول على صور غير
متقنة بسبب عمليات التشغيل الخاطئة ،يتعذر تغيير إعدادات الوظائف المتقدمة للتصوير.

ﺍﻟﻤ

ﻨﻄﻘﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ

عند ضبط قرص األوضاع على < >8أثناء إيقاف تشغيل شاشة  ،LCDفاضغط على
الزر < >Qللتحقق من وضع التصوير قبل التصوير (ص .)72
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 Aالتصوير التلقائي تمامًا (المشهد التلقائي الذكي)
< >Aهو وضع تلقائي تمامًا .تقوم الكاميرا بتحليل المشهد وضبط أفضل اإلعدادات تلقائيًا .كما
تقوم الكاميرا أيضًا بضبط البؤرة تلقائيًا من خالل اكتشاف إذا ما كان الهدف ثابتًا أم متحركًا (ص.)61

موضع ضبط البؤرة تلقائيًا ()AF

1

اضبط قرص األوضاع على <.>A

2

قم بتوجيه أي موضع لضبط البؤرة تلقائيًا ()AF
نحو الهدف.
 سيتم استخدام جميع مواضع ضبط البؤرة تلقائيًا
للتركيز البؤري ،وسيتم ضبط البؤرة بوجه عام على
الهدف األقرب.
 سيؤدي توجيه الموضع المركزي لضبط البؤرة تلقائيًا
( )AFنحو الهدف إلى جعل عملية ضبط البؤرة أكثر
سهولة.

3

ضوء تأكيد ضبط البؤرة
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اضبط البؤرة على الهدف.

 اضغط على زر الغالق حتى منتصفه ،وستدور حلقة
ضبط البؤرة بالعدسة لضبط البؤرة.
 تومض النقطة الموجودة داخل موضع ضبط البؤرة
تلقائيًا ( )AFوالتي تحقق التركيز البؤري باللون
األحمر لفترة وجيزة .وفي نفس الوقت ،سيصدر
صوت صفير وسيضيء ضوء تأكيد ضبط البؤرة
< >oبمستكشف العرض.
 إذا لزم األمر ،فسيتم رفع وحدة الفالش المدمجة تلقائيًا.

 Aالتصوير التلقائي تمامًا (المشهد التلقائي الذكي)

4

التقط الصورة.

 اضغط على زر الغالق بالكامل اللتقاط الصورة.
 سيتم عرض الصورة الملتقطة لمدة ثانيتين على شاشة
.LCD
 بعد إنهاء التصوير ،ادفع وحدة الفالش المدمجة لألسفل
بأصابعك.

تأثيرا وجاذبية في مشاهد الطبيعة واألماكن الخارجية وغروب
يجعل الوضع < >Aاأللوان أكثر ً
الشمس .وإذا لم يتم الحصول على درجة اللون المطلوبة ،فاستخدم أحد أوضاع المنطقة اإلبداعية وحدد
ً
مختلفا عن < >Dوالتقط الصورة (ص .)101
نمط صورة

األسئلة الشائعة
 يومض ضوء تأكيد ضبط البؤرة < >oوال يتم ضبط البؤرة.
وجه موضع ضبط البؤرة تلقائيًا ( )AFنحو منطقة ذات تباين جيد ،ثم اضغط على زر الغالق
ّ
حتى منتصفه (ص .)43إذا كنت قريبًا للغاية من الهدف ،فتحرك بعي ًدا وحاول مرة أخرى.
 تومض مواضع متعددة لضبط البؤرة تلقائيًا ( )AFفي نفس الوقت.
يشير ذلك إلى تحقيق ضبط البؤرة عند جميع مواضع ضبط البؤرة تلقائيًا ( .)AFوعندما يومض
موضع ضبط البؤرة تلقائيًا ( )AFالذي يغطي الهدف المطلوب ،التقط الصورة.
 تستمر الصافرة في إصدار صوت صفير منخفض( .ال يضيء مصباح تأكيد ضبط البؤرة <.)>o
يشير ذلك إلى قيام الكاميرا بضبط البؤرة بشكل مستمر على هدف متحرك( .ال يضيء مصباح
تأكيد ضبط البؤرة < .)>oويمكنك التقاط صور واضحة لهدف متحرك.
الحظ أنه لن يعمل قفل ضبط البؤرة هذا (ص )61في تلك الحالة.
 ال يؤدي الضغط على زر الغالق حتى المنتصف إلى ضبط البؤرة على الهدف.
إذا تم ضبط مفتاح وضع ضبط البؤرة الموجود بالعدسة على <( >MFضبط البؤرة يدويًا)،
فاضبطه على <( >AFضبط البؤرة تلقائيًا).
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 Aالتصوير التلقائي تمامًا (المشهد التلقائي الذكي)

 ينبعث الفالش حتى في ضوء النهار.
بالنسبة لألهداف ذات اإلضاءة الخلفية ،قد ينبعث الفالش للمساعدة على إضاءة المناطق الداكنة
بالهدف .وهناك طريقتان لتعطيل الفالش:
•	اضبط إعداد الفالش على [( ]bإيقاف الفالش) .وفي حالة تغيير وضع التصوير أو ضبط
مفتاح التشغيل على < ،>2سيرجع اإلعداد إلى [( ]aالفالش التلقائي) (ص.)81
• اضبط قرص األوضاع على <( >7إيقاف الفالش) (ص.)63
 انبعث الفالش ولكن الصورة تظهر ساطعة ج ًدا.
ابتعد عن الهدف وقم بتصويره .عند إجراء التصوير الفوتوغرافي باستخدام الفالش ،إذا كان
الهدف قريبًا ج ًدا من الكاميرا ،فقد تظهر الصورة ساطعة ج ًدا (اإلضاءة المفرطة).
 في ظل اإلضاءة الخافتة ،يُطلق الفالش المدمج سلسلة من الومضات.
يؤدي الضغط على زر الغالق حتى المنتصف إلى إطالق الفالش المدمج لسلسلة من الومضات
للمساعدة على ضبط البؤرة تلقائيًا .ويُعرف ذلك بالشعاع المساعد لضبط البؤرة تلقائيًا (.)AF
ويبلغ نطاقه الفعّال حوالي  4أمتار 13.1/قدمًا.
 عند استخدام الفالش ،يظهر الجزء السفلي من الصورة ً
داكنا بشكل غير طبيعي.
كثيرا من الكاميرا.
نظرا القتراب الهدف ً
تم التقاط ظل الجزء األسطواني للعدسة في الصورة ً
ابتعد عن الهدف وقم بتصويره .وفي حالة تركيب غطاء على العدسة ،أزله قبل التقاط الصورة
باستخدام الفالش.
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 Aالتقنيات التلقائية تمامًا (المشهد التلقائي الذكي)
إعادة تكوين اللقطة

ً
وفقا للمشهد ،اجعل الهدف على اليسار أو اليمين إلنشاء خلفية متوازنة ومنظر جيد.
وبينما تضغط على زر الغالق ،في الوضع < ،>Aحتى المنتصف لضبط البؤرة على هدف ثابت،
سيتم قفل البؤرة .ويمكنك بعد ذلك إعادة تكوين اللقطة والضغط على زر الغالق بالكامل اللتقاط
الصورة .ويُطلق على ذلك اسم "قفل البؤرة" .يمكن ً
أيضا قفل البؤرة في أوضاع المنطقة األساسية
األخرى (باستثناء <.)>C<>5

تصوير هدف متحرك

في الوضع < ،>Aإذا تحرك الهدف (تغيرت المسافة بينه وبين الكاميرا) أثناء ضبط البؤرة
أو بعده ،فسيتم تفعيل ضبط البؤرة تلقائيا باستخدام  AI Servoلضبط البؤرة على الهدف بشكل
متواصل( .ستستمر الصافرة في إصدار صوت منخفض) .وطالما تواصل توجيه موضع ضبط البؤرة
تلقائيًا ( )AFعلى الهدف أثناء الضغط على زر الغالق حتى منتصفه ،فسيستمر ضبط البؤرة .عندما
تريد التقاط الصورة ،اضغط على زر الغالق بالكامل.
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 Aالتقنيات التلقائية تمامًا (المشهد التلقائي الذكي)

 Aالتصوير باستخدام العرض المباشر
يمكنك التصوير أثناء عرض الصورة على شاشة  .LCDويُطلق على ذلك اسم "التصوير باستخدام
العرض المباشر" .للحصول على التفاصيل ،انظر صفحة .149

1

اعرض صورة العرض المباشر على شاشة .LCD
 اضغط على الزر <.>A

2

اضبط البؤرة على الهدف.

3

التقط الصورة.

 ستظهر صورة العرض المباشر على شاشة .LCD

 اضغط على زر الغالق حتى المنتصف لضبط البؤرة.
 عند االنتهاء من ضبط البؤرة ،سيتحول لون موضع
ضبط البؤرة تلقائيًا إلى اللون األخضر كما سيصدر
صوت الصافرة.
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اضغط على زر الغالق بالكامل.
سيتم التقاط الصورة وعرضها على شاشة .LCD
بعد االنتهاء من معاينة الصورة ،ستعود الكاميرا إلى
وضع التصوير باستخدام العرض المباشر تلقائيًا.
اضغط على الزر < >Aإلنهاء التصوير باستخدام
العرض المباشر.

 7تعطيل الفالش
تقوم الكاميرا بتحليل المشهد وضبط أفضل اإلعدادات تلقائيًا .واحرص في األماكن التي يُحظر فيها
التصوير الفوتوغرافي باستخدام الفالش مثل المتاحف والمرابي المائية على استخدام الوضع <>7
(إيقاف تشغيل الفالش).

تلميحات حول التصوير
 تجنب هز الكاميرا في حالة وميض العرض الرقمي في مستكشف العرض.
في ظل اإلضاءة الخافتة وعندما تكون الكاميرا ُعرضة لالهتزاز ،سيومض عرض سرعة الغالق
ً
حامال ثالثي القوائم .وعند استخدام
بمستكشف العرض .أمسك عندئذ الكاميرا بثبات أو استخدم
عدسة تكبير/تصغير ،استخدم طرف الزاوية العريضة تقليل البهتان الناتج عن اهتزاز الكاميرا
أثناء حمل الكاميرا باليد.
 التقط الصور الشخصية دون استخدام الفالش.
في ظروف اإلضاءة الخافتة ،اطلب من الهدف أن يظل ً
ثابتا حتى يتم التقاط الصورة .أي حركة
يحدثها الهدف أثناء التصوير قد تؤدي إلى ظهور الهدف ً
باهتا في الصورة.
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 Cالتصوير التلقائي اإلبداعي
في الوضع < ،>Cيمكنك ضبط الوظائف التالية قبل التصوير )1( :لقطة التأثير اإلضافي و()2
اللقطات المعتمدة على المحيط و( )3تبهيت الخلفية و( )4وضع التشغيل/الموقت الذاتي و( )5انبعاث
الفالش .وتكون اإلعدادات االفتراضية هي نفس إعدادات الوضع <.>A
* يشير االختصار  CAإلى  Creative Autoأي الوضع التلقائي اإلبداعي.

1

اضبط قرص األوضاع على <.>C

2

اضغط على الزر <)7( .>Q
 ستظهر شاشة التحكم السريع.

3

اضبط الوظيفة المطلوبة.





4
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اضغط على المفاتيح المتقاطعة < >Sلتحديد
الوظيفة.
ستظهر الوظيفة المحددة ودليل الميزات (ص.)52
اضغط على < >0لضبط الوظيفة.
لمعرفة إجراء الضبط والتفاصيل الخاصة بكل وظيفة،
انظر الصفحة .65

التقط الصورة.

 اضغط على زر الغالق بالكامل اللتقاط الصورة.

 Cالتصوير التلقائي اإلبداعي

()2
()3
()5
()4

()1
سرعة الغالق
فتحة العدسة
سرعة ISO

يُم ّكنك الضغط على الزر < >Qمن ضبط ما يلي :عند ضبط ( )1أو ( )2أو ( )3في حالة ضبط
الكاميرا على التصوير باستخدام العرض المباشر ،فيمكنك رؤية التأثير على الشاشة قبل بدء التصوير.
( )1لقطة التأثير اإلضافي
•	يمكنك تحديد أي من التأثيرات التالية قبل التصوير :المرشحات اإلبداعية (ص )157وأنماط الصورة
(ص )101واللقطات المعتمدة على المحيط (ص.)82
•	أدر القرص < >6لتحديد [( ] : Enableتمكين) .انقر فوق [ ]2للرجوع إلى شاشة
التحكم السريع .كما يمكنك ً
أيضا الضغط على < >0إلجراء التحديد.
•	أدر القرص < >6لتحديد تأثير التصوير.
•	عند التقاط إحدى الصور ،سيتم تسجيل صورتين .حيث يظهر التأثير ً
مطبقا بإحدى الصورتين
وال يظهر في األخرى .سيتم عرض الصورتين سويًا بعد التقاط الصورة مباشرة .ويتم عرض
الصورة التي لم يُطبق التأثير بها على اليسار ،بينما يتم عرض الصور المُطبق بها التأثير على
اليمين.
تسجيل تأثيرات التصوير المفضلة
•	أثناء معاينة الصور بعد التقاطها مباشرة وأثناء العرض ،ستحتوي الصورة المطبق بها التأثير
على الرمز < > .وبعد الضغط على الزر < >Oثم الضغط على الزر <،>B
يمكنك التحقق من تأثير التصوير الذي تم تطبيقه.
• يمكن تسجيل ما يصل إلى تأثيري تصوير اثنين ضمن [( ]9:Favorite effectالتأثير المفضل).
•	عند تحديد [( ]9:Favorite effectالتأثير المفضل) المسجل ،يمكنك التصوير باستخدام
تأثير التصوير المطبق هذا .كما يمكنك ً
أيضا استبدال [( ]9:Favorite effectالتأثير
المفضل).

عند استخدام بطاقة  Eye-Fiوضبطها لمسح الصور بعد نقلها ،فلن يتم عرض الصورة التي لم يتم
تطبيق التأثير عليها أثناء العرض بعد التصوير مباشرة.
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 Cالتصوير التلقائي اإلبداعي

( )2اللقطات التي تستند إلى المحيط
• يمكنك اختيار المحيط الذي تريد نقله في صورك.
•	أدر القرص < >6لتحديد المحيط .يمكنك ً
أيضا تحديده من قائمة بالضغط على <.>0
للحصول على التفاصيل ،انظر صفحة .82
( )3تبهيت الخلفية
• إذا تم ضبط [( ]OFFإيقاف التشغيل) ،فستتغير درجة تبهيت الخلفية ً
وفقا للسطوع.
•	أما إذا تم الضبط على وضع آخر غير [( ]OFFإيقاف التشغيل) ،فيمكنك ضبط تبهيت الخلفية
بصرف النظر عن السطوع.
وضوحا.
• عند إدارة القرص < >6لتحريك المؤشر لجهة اليمين ،ستظهر الخلفية أكثر
ً
•	بينما ستؤدي إدارة القرص < >6لتحريك المؤشر لجهة اليسار إلى تبهيت خلفية الهدف.
الحظ أنه ً
وفقا للحد األقصى لقيمة فتحة العدسة (رقم المع ّدل البؤري) ،فقد تصبح بعض عمليات
ضبط شريط التمرير قابلة للتحديد (يكون ذلك موضحا بعالمة •).
•	عند استخدام التصوير باستخدام العرض المباشر ،يمكنك رؤية كيفية تبهيت الصورة أمام
موضع ضبط البؤرة وخلفه .وأثناء إدارة القرص < ،>6سيتم عرض [Simulating
( ]blurمحاكاة التبهيت) على شاشة .LCD
• إذا كنت ترغب في تبهيت الخلفية ،فانظر "التقاط الصور الشخصية" في صفحة .68
• قد ال تظهر الخلفية باهتة ج ًدا وذلك ً
وفقا للعدسة وظروف التصوير.
•	يتعذر ضبط هذه الوظيفة عند استخدام الفالش .إذا تم ضبط < >aوقمت بضبط تبهيت
الخلفية ،فسيتم ضبط < >bتلقائيًا.

	إذا كان [( ]Simulating blurمحاكاة التبهيت) ً
فعاال في التصوير باستخدام العرض المباشر،
ً
تشويشا أكثر مقارنة
فإن الصورة المعروضة أثناء وميض <( >gص  )152قد تتضمن
بالصورة الفعلية التي يتم تسجيلها أو قد تبدو قاتمة.
كل من ( )1لقطة التأثير اإلضافي و( )2اللقطات المعتمدة على المحيط في نفس الوقت.
	ال يمكنك ضبط ٍ
كل من ( )1لقطة التأثير اإلضافي و( )3تبهيت الخلفية في نفس الوقت.
 ال يمكنك ضبط ٍ
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( )4وضع التشغيل/الموقت الذاتي :استخدم القرص < >6لتحديد الخيار .يمكنك ً
أيضا تحديده من
قائمة بالضغط على <.>0
< >uالتصوير الفردي:
اللتقاط صورة واحدة في المرة.
< >iالتصوير المتواصل:
سيتم التقاط الصور باستمرار أثناء استمرارك في الضغط على زر الغالق
بالكامل .ويمكنك تصوير ما يصل إلى  4لقطات في الثانية تقريبًا.
ثوان/تحكم عن بُعد:
< >Qالموقت الذاتيٍ 10 :
ثوان من الضغط على زر الغالق .ويمكن ً
أيضا
يتم التقاط الصورة بعد ٍ 10
استخدام وحدة التحكم عن بُعد.
< >lالموقت الذاتي :ثانيتان:
يتم التقاط الصورة بعد ثانيتين من الضغط على زر الغالق.
< >qالموقت الذاتي :مستمر:
اضغط على مفتاحي < >X< >Wلضبط عدد اللقطات المتعددة (من  2إلى )10
ثوان من الضغط على زر الغالق،
المراد أخذها باستخدام الموقت الذاتي .وبعد ٍ 10
سيتم تصوير العدد المضبوط من اللقطات المتعددة.
()5انبعاث الفالش :أدر القرص < >6لتحديد اإلعداد المطلوب .يمكنك ً
أيضا تحديده من قائمة
بالضغط على <.>0
 :ينطلق الفالش تلقائيًا عند الحاجة.
< >aالفالش التلقائي
 :ينطلق الفالش طوال الوقت.
< >Iتشغيل الفالش
< >bإيقاف تشغيل الفالش  :يتم تعطيل الفالش.






في صفحة .110
عند استخدام الموقت الذاتي ،انظر المالحظات
عند استخدام < ،>bانظر "تعطيل الفالش" بصفحة .63
في حالة ضبط لقطة التأثير اإلضافي ،سيتعذر ضبط <.>q> <i
في حالة ضبط تبهيت الخلفية ،فلن يمكنك استخدام الفالش.
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 2التقاط الصور الشخصية
يعمل الوضع <( >2صورة شخصية) على تبهيت الخلفية لجعل الهدف البشري المراد تصويره
بارزًا .كما أنه يزيد من تجانس لون البشرة ومظهر الشعر.

تلميحات حول التصوير
 كلما زادت المسافة بين الهدف والخلفية ،كانت الصورة أروع.
كلما زادت المسافة بين الهدف والخلفية ،بدت الخلفية أكثر بهتا ًنا .كما سيظهر الهدف بشكل
أوضح أمام الخلفيات المعتمة غير المزدحمة بالعناصر.
 استخدم عدسة تصوير عن بُعد.
إذا كانت لديك عدسة تكبير/تصغير ،فاستخدم طرف التصوير عن بُعد لملء اإلطار بالهدف من
منطقة الخصر ألعلى .واقترب من الهدف إذا لزم األمر.
 اضبط البؤرة على الوجه.
تحقق وميض موضع ضبط البؤرة تلقائيًا ( )AFالذي يغطي الوجه .واللتقاط صور قريبة للوجه،
قم بضبط البؤرة على العينين.

اإلعداد االفتراضي هو <( >iالتصوير المستمر) .وفي حالة الضغط مع االستمرار على زر الغالق،
يمكنك التصوير باستمرار اللتقاط التغييرات الدقيقة التي تطرأ على وضعية جسد الهدف وتعبيرات وجهه
( 4لقطات/ثانية تقريبًا بحد أقصى).
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 3تصوير المناظر الطبيعية
استخدم الوضع <( >3منظر طبيعي) مع المناظر العريضة أو الحتواء كل شيء في البؤرة بدءًا
من األشياء القريبة حتى البعيدة .ويكون ذلك مناسبًا للصور ذات األلوان الخضراء والزرقاء الزاهية،
وكذلك الصور الشديدة الوضوح.

تلميحات حول التصوير
 مع عدسات التكبير/التصغير ،استخدم طرف الزاوية العريضة.
عند استخدام طرف الزاوية العريضة بعدسة التكبير/التصغير ،ستصبح األهداف القريبة والبعيدة
ً
ً
اتساعا للمناظر
مقارنة بطرف التصوير عن بُعد .كما أنها تضيف
في نطاق البؤرة بشكل أفضل
الطبيعية.
 تصوير المشاهد الليلية.
ً
حامال ثالثي
يُعتبر الوضع < >3جي ًدا كذلك للمشاهد الليلية ألنه يعطل الفالش المدمج .استخدم
القوائم للحيلولة دون اهتزاز الكاميرا.

لن ينبعث الفالش حتى في ظروف التصوير مع وجود إضاءة خلفية أو ظروف إضاءة خافتة.
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 4التقاط الصور القريبة
عندما تريد التقاط صور فوتوغرافية للزهور أو األجسام الصغيرة بتفاصيل رائعة ،استخدم الوضع
<( >4صورة قريبة) .ولجعل األجسام الصغيرة تبدو أكبر ،استخدم عدسة مجهرية (تُباع بشكل
منفصل).

تلميحات حول التصوير
 استخدم خلفية بسيطة.
من شأن تحديد خلفية بسيطة أن يُحسن من ظهور األجسام الصغيرة مثل األزهار.
 اقترب من الهدف بقدر اإلمكان.
افحص العدسة لمعرفة أقل مسافة لضبط البؤرة .تشتمل بعض العدسات على إشارات مثل
<>40.25/0.8ft( 0,25متر 0,8/قدم) .ويتم قياس أقل مسافة لضبط بؤرة العدسة من
العالمة <( >Vالسطح البؤري) الموجودة أعلى الكاميرا فوق الهدف .وإذا كنت قريبًا للغاية
من الهدف ،فسيومض مصباح تأكيد ضبط البؤرة <.>o
إذا استخدمت الفالش وبدا الجزء السفلي من الصورة معتمًا بشكل غير طبيعي ،فتحرك بعي ًدا عن
الهدف.
 مع عدسة التكبير/التصغير ،استخدم طرف التصوير عن بُعد.
إذا كانت لديك عدسة تكبير/تصغير ،فإن استخدام طرف التصوير عن بُعد سيجعل الهدف يظهر أكبر.
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 5تصوير األهداف المتحركة
استخدم الوضع <( >5الرياضة) لتصوير هدف متحرك ،مثل شخص يجري أو مركبة متحركة.

تلميحات حول التصوير
 استخدم عدسة تصوير عن بُعد.
يُوصى باستخدام عدسة تصوير عن بعد للتصوير من مسافة ما.
 استخدم موضع ضبط البؤرة تلقائيًا ( )AFالمركزي إلجراء الضبط البؤري.
وجه موضع ضبط البؤرة تلقائيًا ( )AFالمركزي نحو الهدف ،ثم اضغط على زر الغالق حتى
ّ
المنتصف لضبط البؤرة تلقائيًا .وأثناء ضبط البؤرة تلقائيًا ،ستستمر الصافرة في إصدار صفير
منخفض .وإذا تعذر ضبط البؤرة ،فسيومض مصباح تأكيد ضبط البؤرة <.>o
اإلعداد االفتراضي هو <( >iالتصوير المستمر) .عندما تريد التقاط الصورة ،اضغط على
زر الغالق بالكامل .عند الضغط مع االستمرار على زر الغالق ،فستتمكن من الحفاظ على ضبط
البؤرة تلقائيًا أثناء التصوير المستمر لحركة الهدف ( 4لقطات في الثانية تقريبًا بحد أقصى).

في ظل اإلضاءة الخافتة عندما تكون الكاميرا ُعرضة لالهتزاز ،سيومض عرض سرعة الغالق في الزاوية
اليسرى السفلية من مستكشف العرض .أمسك الكاميرا بثبات وابدأ التصوير.
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 :8وضع المشهد الخاص
ستختار الكاميرات تلقائيًا اإلعدادات المناسبة عند تحديد وضع تصوير للهدف أو المشهد.

1

اضبط قرص األوضاع على <.>8

2

اضغط على الزر <)7( .>Q
 ستظهر شاشة التحكم السريع.

3

حدد وضع تصوير.

 اضغط على المفاتيح المتقاطعة < >Sلتحديد رمز
وضع التصوير المناسب.
 أدر القرص < >6لتحديد وضع التصوير.

 كما يمكنك ً
أيضا تحديد رمز وضع التصوير والضغط
على < >0لعرض مجموعة من أوضاع التصوير
حيث يمكنك اختيار أحدها.

أوضاع التصوير المتاحة في الوضع <>8
وضع التصوير
 Cاألطفال
 Pالطعام

الصفحة
ص73
ص74

6
F

ضوء الشموع

ص75

G

x
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وضع التصوير
صورة شخصية ليلية
مشهد ليلي مع حمل الكاميرا باليد
التحكم في اإلضاءة الخلفية للنطاق
الديناميكي العالي ()HDR

الصفحة
ص76
ص77
ص48

 Cتصوير األطفال
عندما ترغب في ضبط البؤرة تلقائيًا بشكل مستمر وتصوير األطفال وهم يلعبون حولك ،استخدم
<( >Cاألطفال) .حيث ستبدو درجات لون البشرة صحية.

تلميحات حول التصوير
 استخدم موضع ضبط البؤرة تلقائيًا ( )AFالمركزي إلجراء الضبط البؤري.
وجه موضع ضبط البؤرة تلقائيًا ( )AFالمركزي نحو الهدف ،ثم اضغط على زر الغالق حتى
ّ
المنتصف لضبط البؤرة تلقائيًا .وأثناء ضبط البؤرة تلقائيًا ،ستستمر الصافرة في إصدار صفير
منخفض .وإذا تعذر ضبط البؤرة ،فسيومض مصباح تأكيد ضبط البؤرة <.>o
 التقط الصور باستمرار.
اإلعداد االفتراضي هو <( >iالتصوير المستمر) .عندما تريد التقاط الصورة ،اضغط على
زر الغالق بالكامل .عند الضغط مع االستمرار على زر الغالق ،فستتمكن من الحفاظ على ضبط
البؤرة تلقائيًا أثناء التصوير المستمر لحركة الهدف وتعبيرات وجهه المتغيرة ( 4لقطات في
الثانية تقريبًا كحد أقصى).

أثناء إعادة دورة الفالش ،سيتم عرض "( "DbuSYمشغول) في مستكشف العرض ،وسيتعذر التقاط
الصورة .التقط الصورة بعد اختفاء هذا العرض.
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 Pتصوير الطعام
مظهرا
عند تصوير الطعام ،استخدم <( >Pالطعام) .وستبدو الصورة ساطعة وزاهية ،مما يُضفي
ً
شهيا على الطعام.

تلميحات حول التصوير
 قم بتغيير درجة اللون.
يمكنك تغيير [( ]Color toneدرجة اللون) .حيث تجعل صور الطعام التي تتسم بمسحة من
اللون األحمر مظهر الطعام يبدو شهيًا بدرجة أكبر .لزيادة سحة اللون األحمر للطعام ،قم بالضبط
على [( ]Warm toneدرجة لون دافئة) .واضبطها على [( ]Cool toneدرجة لون باردة)
إذا كانت تبدو حمراء للغاية.
 تجنب استخدام الفالش.
إذا استخدمت الفالش ،فقد ينعكس الضوء على الطبق أو الطعام وينتج ذلك عن ظالل غير
طبيعية .يتم ضبط <( >bإيقاف تشغيل الفالش) بشكل افتراضي .حاول منع اهتزاز الكاميرا
عند التصوير في ظروف اإلضاءة الخافتة.

نظرا ألن هذا الوضع يضبط درجة اللون ليجعل الطعام يبدو شهيًا ،فقد يتم تصوير األهداف البشرية في
ً 
درجة لون جلد غير مناسبة.
 في حالة استخدام الفالش ،سيتغير اإلعداد [( ]Color toneدرجة اللون) إلى اإلعداد االفتراضي.
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 xالتقاط الصور الشخصية على ضوء الشموع
عند تصوير هدف بشري على ضوء الشموع ،استخدم الوضع <( >xضوء الشموع) .حيث سيتم
الحفاظ على درجات لون ضوء الشموع في الصورة الملتقطة.

تلميحات حول التصوير
 استخدم موضع ضبط البؤرة تلقائيًا ( )AFالمركزي إلجراء الضبط البؤري.
صوِّب موضع ضبط البؤرة تلقائيًا ( )AFالمركزي في مستكشف العرض نحو الهدف ،ثم التقط
الصورة.
 امنع الكاميرا من االهتزاز في حالة وميض سرعة الغالق في مستكشف العرض.
في ظل اإلضاءة الخافتة وعندما تكون الكاميرا ُعرضة لالهتزاز ،سيومض عرض سرعة الغالق
ً
حامال ثالثي القوائم .وعند استخدام
بمستكشف العرض .أمسك عندئذ الكاميرا بثبات أو استخدم
عدسة تكبير/تصغير ،استخدم طرف الزاوية العريضة تقليل البهتان الناتج عن اهتزاز الكاميرا
أثناء حمل الكاميرا باليد.
 قم بتغيير درجة اللون.
يمكنك تغيير [( ]Color toneدرجة اللون) .لزيادة مسحة اللون األحمر لضوء الشموع ،قم
بالضبط على [( ]Warm toneدرجة لون دافئة) .واضبطها على [( ]Cool toneدرجة
لون باردة) إذا كانت تبدو حمراء للغاية.
 يتعذر استخدام التصوير باستخدام العرض المباشر.
 يكون التصوير بالفالش غير ممكن .كما قد ينبعث الشعاع المساعد لضبط البؤرة تلقائيًا في اإلضاءة
الخافتة (ص .)106
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 6التقاط الصور الشخصية الليلية (باستخدام حامل ثالثي القوائم)
لتصوير األشخاص بالليل والحصول على درجة إضاءة ذات مظهر طبيعي في الخلفية ،استخدم
الوضع <( >6صورة شخصية ليلية) .ويُوصى باستخدام حامل ثالثي القوائم.

تلميحات حول التصوير
ً
وحامال ثالثي القوائم.
 استخدم عدسة ذات زاوية عريضة
عند استخدام عدسة تكبير/تصغير ،استخدم طرف الزاوية العريضة للحصول على منظر ليلي
عريض .واستخدمً ،
أيضا ،حامال ثالثي القوائم للحيلولة دون اهتزاز الكاميرا.
 تحقق من سطوع الهدف.
سينطلق الفالش المدمج تلقائيًا ،في اإلضاءة الخافتة ،للحصول على درجة إضاءة جيدة للهدف.
يُوصى بعرض الصورة بعد التصوير للتحقق من درجة سطوع الصورة .وإذا ظهر الهدف داك ًنا،
فاقترب منه بشكل أكبر وقم بالتصوير مرة أخرى.
 قم كذلك بالتصوير في أوضاع تصوير أخرى.
نظرا ألن الكاميرا معرضة لالهتزاز عند التقاط الصور الليلية ،يوصى ً
أيضا بالتصوير باستخدام
ً
الوضعين < >Aو<.>F

 اطلب من الهدف أن يظل ً
ثابتا حتى بعد انطالق الفالش.
 في حالة استخدام الموقت الذاتي مع الفالش ،سيومض مصباح الموقت الذاتي لفترة وجيزة بعد التقاط
الصورة.
 انظر االحتياطات الواردة بالصفحة .79
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 Fتصوير المشاهد الليلية (مع حمل الكاميرا باليد)
يؤدي استخدام حامل ثالثي القوائم عند تصوير مشهد ليلي إلى تحقيق أفضل النتائج .ومع ذلك ،يتيح
لك وضع <( >Fتصوير المشهد الليلي مع حمل الكاميرا باليد) تصوير المشاهد الليلية حتى أثناء
حمل الكاميرا باليد .حيث يتم تصوير أربع لقطات بشكل مستمر لكل صورة ،ويتم تسجل الصورة
الناتجة مع اهتزاز كاميرا أقل.

تلميحات حول التصوير
 أمسك الكاميرا بثبات.
أمسك الكاميرا بإحكام وثبات أثناء التصوير .وتتم في هذا الوضع محاذاة أربع لقطات ودمجها في
صورة واحدة .ومع ذلك ،إذا كان هناك محاذاة خاطئة بدرجة كبيرة في أي من اللقطات األربع
بسبب اهتزاز الكاميرا ،فقد ال تتم محاذاتها بشكل سليم في الصورة النهائية.
 لتصوير لقطات األفراد ،قم بتشغيل الفالش.
إذا كنت ترغب في أن تشمل لقطة المشهد الليلي األفراد ،فاضغط على الزر < >Qلضبط
<( >Dتشغيل الفالش) .اللتقاط صورة شخصية جميلة ،فإن اللقطة األولى ستستخدم الفالش.
وأخبر الشخص بأال يتحرك لحين تصوير جميع اللقطات المستمرة األربع.

انظر االحتياطات الواردة بالصفحة .79
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 Gتصوير المشاهد ذات اإلضاءة الخلفية
عند تصوير مشهد يتضمن مناطق ساطعة وأخرى معتمة ،فاستخدم الوضع <>G(التحكم في اإلضاءة
الخلفية للنطاق الديناميكي العالي ( .))HDRفعند التقاط صورة واحدة في هذا الوضع ،سيتم تصوير
ثالث لقطات مستمرة بدرجات إضاءة مختلفة .وينتج عن هذا صورة واحدة ،ذات نطاق درجات ألوان
عريض ،وتم فيها تقليل ظالل الحجب الناتجة عن إضاءة الخلفية.

تلميحات حول التصوير
 أمسك الكاميرا بثبات.
أمسك الكاميرا بإحكام وثبات أثناء التصوير .وتتم في هذا الوضع محاذاة ثالث لقطات ودمجها في
صورة واحدة .ومع ذلك ،إذا كان هناك محاذاة خاطئة بدرجة كبيرة في أي من اللقطات الثالث
بسبب اهتزاز الكاميرا ،فقد ال تتم محاذاتها بشكل سليم في الصورة النهائية.

 يكون التصوير بالفالش غير ممكن .كما قد ينبعث الشعاع المساعد لضبط البؤرة تلقائيًا في اإلضاءة
الخافتة (ص .)106
 انظر االحتياطات الواردة بالصفحة .79
يشير االختصار  HDRإلى  High Dynamic Rangeأي :النطاق الديناميكي العالي.
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التنبيهات الخاصة بكل من <( >6الصور الشخصية الليلية) و<( >Fالمشهد الليلي مع حمل الكاميرا باليد)
 قد تواجهك صعوبات ،أثناء التصوير في وضع العرض المباشر ،في ضبط البؤرة على نقاط الضوء
كما هو الحال عند تصوير مشهد ليلي .وفي هذه الحالة ،يتعين عليك إعداد طريقة ضبط البؤرة تلقائيًا
على [( ]Quick modeالوضع السريع) ثم التصوير .وإذا ظل ضبط البؤرة صعبًا ،فقم بإعداد
مفتاح وضع بؤرة العدسة على [<( ]>MFضبط البؤرة يدويًا) ثم اضبط البؤرة يدويًا.
تنبيهات لوضع <( >Fمشهد ليلي مع حمل الكاميرا باليد)
 عند إجراء التصوير الفوتوغرافي باستخدام الفالش ،إذا كان الهدف قريبًا ج ًدا من الكاميرا ،فقد تظهر
الصورة ساطعة ج ًدا (اإلضاءة المفرطة).
 عند استخدام الفالش لتصوير مشهد ليلي به أضواء قليلة ،فقد ال تتم محاذاة اللقطات بشكل سليم .وقد
يتسبب هذا في خرج الصورة باهتة.
 عند استخدام الفالش وكان الهدف البشري قريبًا من الخلفية التي يضيئها الفالش ً
أيضا ،فقد ال تتم محاذاة
اللقطات بشكل صحيح .وقد يتسبب هذا في خروج الصورة باهتة .كما قد تظهر ظالل غير طبيعية
وألوان غير مناسبة.
 تغطية الفالش الخارجي:
•	عند استخدام فالش  Speedliteمع ضبط تغطية الفالش التلقائية ،سيتم تثبيت وضع التكبير/التصغير على
الطرف العريض ،بغض النظر عن وضع التكبير/التصغير للعدسة.
مضطرا إلى ضبط تغطية الفالش يدويًا ،فاضبطها على نهاية الزاوية العريضة.
• إذا كنت
ً
تنبيهات الستخدام <( >Gالتحكم في اإلضاءة الخلفية للنطاق الديناميكي العالي ())HDR
 الحظ أن الصورة قد ال تظهر بتدرج ألوان متجانس وقد تبدو غير منتظمة أو بها قدر كبير من التشويش.
 قد يكون التحكم في اإلضاءة الخلفية للنطاق الديناميكي العالي ( )HDRغير فعّال بالنسبة للمشاهد ذات
اإلضاءة الخلفية المفرطة أو المشاهد ذات التباين العالي بشكل مفرط.
تنبيهات الستخدام كل من <( >Fتصوير المشاهد الليلية مع حمل الكاميرا باليد) و<( >Gالتحكم في
اإلضاءة الخلفية للنطاق الديناميكي العالي ())HDR
 ستكون منطقة التصوير أصغر مقارنة بأوضاع التصوير األخرى.
 ال يمكن تحديد  1+73أو  .1إذا تم ضبط  1+73أو  ،1فسيتم ضبط .73
صورا خلفية.
 في حالة تصوير هدف متحرك ،ستترك حركة األهداف
ً
 قد ال تعمل محاذاة الصورة بشكل سليم مع األنماط المتكررة (الشبكية والشريطية وما إلى ذلك) أو
الصور المستوية ذات درجة اللون الواحدة أو الصور التي تمت محاذاتها على نحو خاطئ بشكل كبير
بسبب اهتزاز الكاميرا.
 سيستغرق تسجيل الصورة على البطاقة ً
وقتا أطول منه عند استخدام التصوير العادي .وأثناء معالجة
الصور ،سيتم عرض "[( "]BUSYمشغول) ولن يمكنك التقاط صورة أخرى حتى تكتمل المعالجة.
 عند ضبط وضع التصوير على < >Fأو < ،>Gتكون الطباعة المباشرة غير ممكنة.
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 Qالتحكم السريع
يمكنك الضغط على الزر < >Qلعرض شاشة التحكم السريع في أوضاع المنطقة األساسية عند
عرض شاشة إعدادات وظيفة التصوير .ويوضح الجدول الموجود بالصفحة التالية الوظائف التي
يمكن ضبطها من خالل شاشة التحكم السريع في كل وضع من أوضاع المنطقة األساسية.

1
اضغط على الزر <)7(.>Q
2
 ستظهر شاشة التحكم السريع.

اضبط قرص األوضاع على أحد أوضاع المنطقة
األساسية.

مثال :وضع الصورة الشخصية

3

اضبط الوظائف.

 اضغط على مفاتيح األسهم < >Sلتحديد وظيفة ما.
(هذه الخطوة غير ضرورية في الوضع .)7
 ستظهر الوظيفة المحددة ودليل الميزات (ص.)52
 اضغط على مفتاحي < >Z> <Yأو أدر القرص
< >6لتغيير اإلعداد.

يمكنك ،في الوضعين < >Pو< ،>xضبط [( ]Color toneدرجة اللون) .لمالءمة مصدر اإلضاءة،
اضبط درجة اللون على [( ]Warm toneدرجة لون دافئة) لزيادة مسحة اللون األحمر .واضبطها على
[( ]Cool toneدرجة لون باردة) إذا كانت درجة اللون تبدو حمراء للغاية.
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 Qالتحكم السريع

الوظائف القابلة للضبط في أوضاع المنطقة األساسية
 :oاإلعداد االفتراضي  :kقابل للتحديد من ِقبل المستخدم
2 C 7 A
الوظيفة
وضع التشغيل
(ص)108
الموقت الذاتي
(ص)110

 :uالتصوير الفردي
 :iالتصوير المستمر
Q
(10ثوان)
ٍ
( lثانيتان)

( qمستمر)
 :aاالنبعاث التلقائي
 :Dتشغيل الفالش (انطالق طوال الوقت)

انطالق الفالش
 :bإيقاف تشغيل الفالش
اللقطات التي تستند إلى المحيط (ص)88

o
k
k
k
k
o
k
k

o
k
k
k
k

o

اللقطات التي تستند إلى اإلضاءة/المشهد (ص)93

o
k
k
k
k
o
k
k
k

تبهيت الخلفية (ص)68

k

لقطة التأثير اإلضافي (ص)66

k

درجة اللون

الوظيفة
وضع التشغيل
(ص)108
الموقت الذاتي
(ص)110

 :uالتصوير الفردي
 :iالتصوير المستمر
Q
(10ثوان)
ٍ
( lثانيتان)

( qمستمر)
 :aاالنبعاث التلقائي
 :Dتشغيل الفالش (انطالق طوال الوقت)

انطالق الفالش
 :bإيقاف تشغيل الفالش
اللقطات التي تستند إلى المحيط (ص)88

اللقطات التي تستند إلى اإلضاءة/المشهد (ص)93
تبهيت الخلفية (ص)68
درجة اللون
لقطة التأثير اإلضافي (ص)66

k
o
k
k
k
o
k
k
k
k

 :غير قابل للتحديد
3
o
k
k
k
k

o
k
k

8
6
x

C

P

k
o
k
k
k
o
k
k
k
k

o
k
k
k
k

o
k
k
k
k

k
o
k

o
k

k

k

o
k
k
k
k
o

k

4
o
k
k
k
k
o
k
k
k
k

5
k
o
k
k
k

o
k
k

F

G

o
k
k
k
k

o
k
k
k
k

k
o
k

o

*	في حالة تغيير وضع التصوير أو ضبط مفتاح التشغيل على < ،>2فسيتم الرجوع إلى اإلعدادات االفتراضية
(باستثناء الموقت الذاتي).
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التصوير من خالل تحديد المحيط
يمكنك تحديد محيط للتصوير باستثناء أوضاع المنطقة األساسية < >Aو< >7و<.>G
المحيط
اإلعداد القياسي
زا ٍه
متجانس
دافئ
كثيف
بارد
ً
سطوعا
أكثر
أكثر إعتامًا
لون أحادي
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/3/2/C
5/4
k
k
k
k
k
k
k
k
k

8

تأثير المحيط

x/P F/6/C
k
k
k
k
k
k
k
k
k

بدون إعداد

k

منخفض  /قياسي  /قوي
منخفض  /قياسي  /قوي
منخفض  /قياسي  /قوي
منخفض  /قياسي  /قوي
منخفض  /قياسي  /قوي

k
k
k

منخفض  /متوسط  /مرتفع
منخفض  /متوسط  /مرتفع
أزرق  /أبيض وأسود  /بني داكن

1

اضبط قرص األوضاع على أي من األوضاع التالية:
< >Cأو < >2أو < >3أو < >4أو
< >5أو <.>8

2

اعرض صورة العرض المباشر.

3

حدد المحيط المطلوب على شاشة التحكم السريع.

 عندما /يكون وضع التصوير < ،>8قم بتعيين أي
مما يلي >C< :أو < >Pأو < >xأو < >6أو
<.>F
 اضغط على الزر < >Aلعرض صورة العرض
المباشر (باستثناء <.)>x

 اضغط على الزر <>Q(.)7
 اضغط على مفتاحي < >X< >Wلتحديد [
( ]Standard settingاإلعداد القياسي).
[ستظهر ]Ambience-based shots
(اللقطات التي تستند إلى المحيط) على الشاشة.

التصوير من خالل تحديد المحيط

 اضغط على مفتاحي < >Z> <Yأو أدر القرص
< >6لتحديد المحيط.
 ستعرض شاشة  LCDالحالة التي ستبدو عليها
الصورة مع المحيط المحدد.

4

حدد تأثير المحيط.

5

التقط الصورة.

 اضغط على مفتاحي < >X< >Wلتحديد شريط
التأثيرات بحيث يظهر [( ]Effectالتأثير) باألسفل.
 اضغط على مفتاحي < >Z> <Yأو أدر القرص
< >6لتحديد التأثير المطلوب.
 اضغط على زر الغالق بالكامل اللتقاط الصورة.
 للرجوع إلى التصوير باستخدام مستكشف العرض،
اضغط على الزر < >Aللخروج من وضع
التصوير باستخدام العرض المباشر .ثم اضغط على
زر الغالق حتى نهايته اللتقاط الصورة.
 في حالة تغيير وضع التصوير أو ضبط مفتاح
التشغيل على < ،>2سيرجع اإلعداد إلى [
( ]Standard settingاإلعداد القياسي) مرة
أخرى.

 لن تبدو صورة العرض المباشر الظاهرة مع تطبيق إعداد المحيط تمامًا مثل الصورة الفعلية.
 فقد يقلل استخدام الفالش من تأثير المحيط.
 وفي األماكن الخارجية الساطعة ،لن تكون صورة العرض المباشر التي تراها على شاشة  LCDلها نفس
درجة السطوع أو المحيط كالصورة الفعلية .اضبط [( ]52: LCD brightnessدرجة سطوع شاشة
 )LCDعلى  4وانظر لصورة العرض المباشر أثناء عدم تأثر شاشة  LCDبالضوء الخارجي.

إذا كنت ال تريد عرض صورة العرض المباشر عند ضبط الوظائف ،فاضغط على الزر < >Qبعد الخطوة 1
واضبط [( ]Ambience-based shotsاللقطات المعتمدة على المحيط) و[( ]Effectالتأثير).
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التصوير من خالل تحديد المحيط

إعدادات المحيط

		 اإلعداد القياسي
خصائص الصورة القياسية لوضع التصوير المعني .الحظ أن الوضع < >2يشتمل على
خصائص الصورة المهيأة للصور الشخصية كما تتم تهيئة الوضع < >3للمناظر الطبيعية.
ويكون كل محيط عبارة عن تعديل لخصائص الصورة الخاصة بوضع التصوير المعني.
		 زا ٍه
تأثيرا مقارنة بالوضع [
سيظهر الهدف
واضحا وزاهيًا .حيث يجعل الصورة تبدو أكثر ً
ً
( ]Standard settingاإلعداد القياسي).
متجانس
تجانسا وأناقة .وهو جيد للصور الشخصية والحيوانات األليفة والزهور وما
سيبدو الهدف أكثر
ً
إلى ذلك.
		 دافئ
تجانسا مع ألوان أكثر ً
دفئا .وهو جيد للصور الشخصية والحيوانات األليفة
سيبدو الهدف أكثر
ً
منظرا ً
دافئا.
واألهداف األخرى التي تريد منحها
ً
		 كثيف
ً
كثافة.
بينما يتم خفض السطوع الكلي بشكل طفيف ،يتم إبراز الهدف للحصول على مظهر أكثر
ويجعل ذلك األهداف البشرية أو الحية تبرز على نحو أفضل.
		 بارد
يتم خفض السطوع الكلي بشكل طفيف مع درجات ألوان أكثر برودة .وسيبدو الهدف الموجود في
وضوحا وجاذبية.
الظل أكثر
ً
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التصوير من خالل تحديد المحيط

ً
سطوعا
أكثر
ً
سطوعا.
ستبدو الصورة أكثر
أكثر إعتامًا
ستبدو الصورة أكثر إعتامًا.
لون أحادي
ستكون الصورة أحادية اللون .ويمكنك تحديد اللون األحادي ليكون األسود واألبيض أو البني
الداكن أو األزرق .وعند تحديد [( ]Monochromeلون أحادي) ،سيظهر <>0
بمستكشف العرض.
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التصوير من خالل نوع اإلضاءة أو المشهد
في أوضاع المنطقة األساسية < >2و< >3و< >4و< >5و< ،>Cيمكنك التصوير
]
عندما تطابق اإلعدادات نوع اإلضاءة أو المشهد .وعاد ًة ما يكون [Default setting
(اإلعداد االفتراضي) كافيًا ،ولكن إذا كانت اإلعدادات تطابق ظروف اإلضاءة أو المشهد ،فستبدو
الصورة أكثر دقة عند النظر إليها.
أما بالنسبة للتصوير باستخدام العرض المباشر ،فإذا قمت بضبط [Light/scene-based
( ]shotsاللقطات المعتمدة على الضوء/المشهد) و[( ]Ambience-based shotsاللقطات
المعتمدة على المحيط) (ص ،)82فيتعين عليك ضبط []Light/scene-based shots
(اللقطات التي تعتمد على الضوء/المشهد) ً
أوال .حيث سيجعل ذلك من السهل مالحظة التأثير الناتج
على شاشة .LCD
اإلضاءة أو المشهد

8
5 4 3 2
C

اإلعداد االفتراضي

k

k

k

k

k

ضوء النهار

k
k
k
k
k
k

k
k
k

k
k
k
k
k
k

k
k
k
k
k
k

k
k
k
k
k
k

ظل
غائم
ضوء التنجستين
ضوء فلورسنت
غروب الشمس

k

1

اضبط قرص األوضاع على أي من األوضاع
التالية >2< :أو < >3أو < >4أو<>5
أو <.>8
 بالنسبة للوضع < ،>8فاضبطه على <.>C

2
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اعرض صورة العرض المباشر.

 اضغط على الزر < >Aلعرض صورة العرض
المباشر.

التصوير من خالل نوع اإلضاءة أو المشهد

3

حدد نوع اإلضاءة أو المشهد من شاشة التحكم
السريع.







4

اضغط على الزر <>Q(.)7
اضغط على مفتاحي < >X< >Wلتحديد
] (اإلعداد االفتراضي).
[Default setting
وسيظهر اإلعداد []Ambience-based shots
(القطات التي تستند على المحيط) على الشاشة.
اضغط على مفتاحي < >Z> <Yأو أدر القرص
< >6لتحديد نوع اإلضاءة أو المشهد.
حيث سيتم عرض الصورة الناتجة مع اإلضاءة
المحددة أو نوع المشهد المحدد.

التقط الصورة.

 اضغط على زر الغالق بالكامل اللتقاط الصورة.
 للرجوع إلى التصوير باستخدام مستكشف العرض،
اضغط على الزر < >Aللخروج من وضع
التصوير باستخدام العرض المباشر .ثم اضغط على
زر الغالق حتى نهايته اللتقاط الصورة.
 في حالة تغيير وضع التصوير أو ضبط مفتاح التشغيل
على < ،>2فسيرجع اإلعداد إلى
[( ] Default settingاإلعداد االفتراضي)
مرة أخرى.

] (اإلعداد االفتراضي)( .على
 في حالة استخدام الفالش ،سيتغير اإلعداد إلى [Default setting
الرغم من ذلك ،ستعرض معلومات التصوير نوع اإلضاءة أو المشهد المضبوط).
 إذا كنت ترغب في ضبط ذلك مع [( ]Ambience-based shotsاللقطات التي تعتمد على
المحيط) ،فاضبط نوع اإلضاءة أو المشهد الذي يتطابق مع المحيط المضبوط على أفضل وجه .أم في
حالة التصوير في وضع [( ]Sunsetغروب الشمس) ،على سبيل المثال ،فستبرز األلوان الدافئة مما
سيحول دون عمل المحيط المضبوط بشكل جيد.
إذا كنت ال تريد عرض صورة العرض المباشر عند ضبط الوظائف ،فاضغط على الزر < >Qبعد
الخطوة  1واضبط [( ]Light/scene-based shotsاللقطات المعتمدة على اإلضاءة/المحيط).
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التصوير من خالل نوع اإلضاءة أو المشهد

إعدادات نوع اإلضاءة أو المشهد

اإلعداد االفتراضي
اإلعداد القياسي المناسب لمعظم األهداف.
ضوء النهار
خاص باألهداف تحت أشعة الشمس .يوفر درجات ألوان أكثر طبيعية للسماء الزرقاء والنباتات
الخضراء كما يصور الزهور ذات األلوان الخفيفة على نحو أفضل.
ظل
خاص باألهداف الموجودة في الظالل .وهو مناسب لدرجات لون البشرة التي قد تبدو زرقاء
للغاية ،وللزهور ذات األلوان الخفيفة.
غائم
خاص باألهداف أسفل السماء الملبدة بالغيوم .حيث يضفي مزي ًدا من الدفء على درجات
البشرة والمناظر الطبيعية التي قد تبدو باهتة في األيام الغائمة .ويكون ً
فعاال ً
أيضا عند تصوير
الزهور ذات األلوان الخفيفة.
ضوء التنجستن
لألهداف المضاءة تحت إضاءة التنجستن .حيث يقلل من درجات األلوان البرتقالية الضاربة
للحمرة التي تسببها إضاءة لتنجستن.
ضوء فلورسنت
خاص باألهداف أسفل إضاءة الفلورسنت .وهو مناسب لجميع أنواع إضاءة الفلورسنت.
غروب الشمس
مناسب عند الرغبة في تصوير األلوان الجذابة لغروب الشمس.
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xعرض الصور
فيما يلي شرح ألسهل أساليب عرض الصور .وللحصول على مزيد من التفاصيل حول إجراء
العرض ،انظر صفحة .241

1

اعرض الصورة.

2

حدد إحدى الصور.

 اضغط على الزر <.>x
 ستظهر آخر صورة تم التقاطها أو عرضها.

 لعرض الصور بدءًا من آخر صورة ،اضغط على
المفتاح <.>Y
لعرض الصور بدءًا من أول (أقدم) صورة ،اضغط
على المفتاح <.>Z
 سيتغير تنسيق العرض في كل مرة تضغط فيها على
الزر <.>B

بدون معلومات

بالمعلومات األساسية

شريط التردد الرسومي

عرض معلومات التصوير

3

قم بإنهاء عرض الصور.

 اضغط على الزر < >xإلنهاء عرض الصور
والعودة إلى شاشة إعدادات التصوير.

89

3

التصوير اإلبداعي
في أوضاع المنطقة األساسية ،يتم ضبط معظم الوظائف تلقائيًا وال يمكن
تغييرها ،وذلك لتجنب اللقطات الرديئة .وفي الوضع <( >dاإلضاءة التلقائية
المبرمجة) ،يمكنك ضبط العديد من الوظائف المختلفة وإضفاء مزيد من
اللمسات اإلبداعية.
=
=
=
=

حيث تقوم الكاميرا ،في الوضع < ،>dبضبط سرعة الغالق وفتحة العدسة تلقائيًا
للحصول على درجة إضاءة قياسية.
تم توضيح الفرق بين أوضاع المنطقة األساسية والوضع < >dفي الصفحات .319-316
يمكن ً
أيضا استخدام الوظائف الموضحة في هذا الفصل في األوضاع <>s
و< >fو< >aالموضحة في الفصل .4
يشير رمز  Mبالزاوية اليمنى العلوية من عنوان الصفحة إلى توفر الوظيفة في
أوضاع المنطقة اإلبداعية فقط (ص.)26

* < >dيشير إلى البرنامج.
*  AEيشير إلى  Auto Exposureأي :اإلضاءة التلقائية.
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 :dاإلضاءة التلقائية ( )AEالمبرمجة
تقوم الكاميرا تلقائيًا بضبط سرعة الغالق وفتحة العدسة لمالءمة سطوع الهدف .وهذا ما يُعرف
باإلضاءة التلقائية لمبرمجة.
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1

اضبط قرص األوضاع على <.>d

2

اضبط البؤرة على الهدف.

3

تحقق من العرض.

4

التقط الصورة.

ووجه موضع ضبط
= انظر من خالل مستكشف العرض ّ
البؤرة تلقائيًا المحدد نحو الهدف .ثم اضغط على زر
الغالق حتى المنتصف.
 تضيء النقطة الموجودة داخل موضع ضبط البؤرة تلقائيًا
لفترة وجيزة باللون األحمر ،ويضيء ضوء تأكيد ضبط
البؤرة < >oعلى يمين الجزء السفلي من مستكشف
العرض (في وضع ضبط البؤرة تلقائيًا للقطة واحدة).
 سيتم ضبط سرعة الغالق وفتحة العدسة تلقائيًا
وعرضها في مستكشف العرض.
= سيتم الحصول على درجة إضاءة قياسية طالما أن
العرض الخاص بسرعة الغالق وفتحة العدسة ال
يومض.
= قم بتكوين اللقطة واضغط على زر الغالق بالكامل.

 :dاإلضاءة التلقائية ( )AEالمبرمجة

تلميحات حول التصوير
= قم بتغيير سرعة  .ISOاستخدم الفالش المدمج.
لمطابقة الهدف مع مستوى اإلضاءة المحيطة ،يمكنك تغيير سرعة ( ISOص )98أو استخدام
الفالش المدمج (ص .)111ولن ينطلق الفالش المدمج تلقائيًا في الوضع < .>dأما أثناء
التصوير في اإلضاءة الخافتة أو في األماكن الداخلية ،فيجب عليك الضغط على زر <>I
(الفالش) لرفع وحدة الفالش المدمجة.
= قم بتغيير البرنامج باستخدام ميزة تغيير البرنامج.
بعد الضغط على زر الغالق حتى المنتصف ،أدر القرص < >6لتغيير مجموعة سرعة الغالق
وفتحة العدسة (البرنامج) .ويتم إلغاء تغيير البرنامج تلقائيًا بعد التقاط الصورة .وال يكون تغيير
البرنامج ممك ًنا مع الفالش.

= في حالة وميض سرعة الغالق " "30والمع ّدل البؤري األدنى ،فإن ذلك يدل
على انخفاض اإلضاءة .لذا ،قم بزيادة سرعة  ISOأو استخدم الفالش.
= في حالة وميض سرعة الغالق " "4000والمع ّدل البؤري األعلى ،فإن ذلك
يدل على وجود إضاءة مفرطة .لذا قم بتقليل سرعة .ISO

الفروق بين < >dو<( >Aالمشهد التلقائي الذكي)

في الوضع < ،>Aيتم ضبط العديد من الوظائف ،مثل تشغيل وضع ضبط البؤرة تلقائيًا ( )AFووضع
ضبط كثافة اإلضاءة ،بشكل تلقائي لمنع ظهور لقطات تالفة .أما الوظائف التي يمكنك ضبطها فتكون محدودة.
باستخدام الوضع < ،>dيتم فقط ضبط سرعة الغالق وقيمة فتحة العدسة بشكل تلقائي .كما يمكنك ضبط
وضع ضبط البؤرة تلقائيًا ( )AFووضع ضبط كثافة اإلضاءة والوظائف األخرى كيفما تشاء (ص.)316
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 3ضبط جودة تسجيل الصور
يمكنك تحديد عدد وحدات البكسل وجودة الصورة .كما تم توفير عشرة إعدادات لجودة تسجيل
الصور 73 :و 83و 74و 84و 7aو 8aو bو cو 1+73و.1

وحدات البكسل المسجلة (عدد وحدات البكسل)
اللقطات الممكنة
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1

حدد [( ]Image qualityجودة الصورة).

2

حدد جودة تسجيل الصور.

= من عالمة التبويب [ ،]z1حدد [Image
( ]qualityجودة الصورة) ،ثم اضغط على
<.>0
 سيظهر اإلعداد [( ]Image qualityجودة
الصورة).

= سيتم عرض عدد وحدات البكسل للجودة المعنية
وعدداللقطات الممكنة لمساعدتك على تحديد الجودة
المطلوبة .ثم اضغط على <.>0

 3ضبط جودة تسجيل الصور

دليل إعدادات جودة تسجيل الصور (تقريبًا)
وحدات البكسل
المسجلة (وحدات
الميجابكسل)
 17.9تقريبًا
( 18ميجابكسل)

جودة الصورة
73
83
74
84
7a
8a

جودة
متوسطة

b

جودة
منخفضة

جودة عالية

 8.0تقريبًا
( 8.0ميجابكسل)
JPEG

c
1+73
1

جودة عالية

 4.5تقريبًا
( 4.5ميجابكسل)
 2.5تقريبًا
( 2.5ميجابكسل)
 0.35تقريبًا
( 0.3ميجابكسل)
 17.9تقريبًا
( 18ميجابكسل)

الحد األقصى لعدد
اللقطات المستمرة
دون توقف
)1140( 28
)2240( 2240
)2150( 2150
)4200( 4200
)3350( 3350
)6360( 6360

حجم الملف
(ميجابايت)

اللقطات
الممكنة

6.4
3.2
3.4
1.7
2.2
1.1

1140
2240
2150
4200
3350
6360

1.3

5570

)5570( 5570

0.3

21560

)21560( 21560

6.4+23.5
23.5

230
290

)4( 4
)8( 7

*	يعتمد حجم الملف واللقطات الممكنة والحد األقصى لعدد اللقطات المستمرة دون توقف أثناء التصوير المستمر
على معايير  Canonاالختبارية (نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ  3:2ومعايير  ISO 100ونمط الصورة القياسي)
باستخدام بطاقة سعة  8جيجابايت .وستختلف هذه األرقام حسب الهدف المراد تصويره ونوع البطاقة المستخدمة
ونسبة العرض إلى االرتفاع وسرعة  ISOونمط الصورة والوظائف المخصصة واإلعدادات األخرى.
*	تنطبق األرقام الموضحة داخل أقواس على بطاقات ذاكرة سعة  8جيجابايت من فئة ً UHS-I
وفقا لمعايير
 Canonاالختبارية.
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 3ضبط جودة تسجيل الصور

األسئلة الشائعة
= أريد تحديد جودة تسجيل الصور المطابقة لحجم ورق الطباعة.
ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻮﺭﻕ ارجع إلى الرسم التوضيحي الموجود على اليسار عند
 ٤٢ ×٥٩٫٤) A2ﺳﻢ ١٦٫٥ × ٢٣٫٤/ﺑﻮﺻﺎﺕ( اختيار جودة تسجيل الصور .إذا كنت تريد اقتصاص
73
الصورة ،فيوصى بتحديد جودة أعلى (مزيد من وحدات
83
ﺳﻢ/
)٢٩٫٧٧٫٩٢x٢٤
× ٤٢) A3
ﺳﻢA3/
البكسل) مثل  73أو  83أو  1+73أو .1
 ٧٫١١x٥٫٦١ﺑﻮﺻﺎﺕ(
١١٫٧ × ١٦٫٥ 1+73
ﺑﻮﺻﺎﺕ(
تُعد  bمناسبة لعرض الصور على إطار الصور
1
74
الرقمي .وتُعد  cمناسبة إلرسال الصورة عبر البريد
84
7a
اإللكتروني أو استخدامها على موقع ويب.
8a
b
 ٢١ × ٢٩٫٧) A4ﺳﻢ/
 ٨٫٣ × ١١٫٧ﺑﻮﺻﺎﺕ(
 ٨٫٩ × ١٢٫٧ﺳﻢ ٣٫٥ × ٥٫٠/ﺑﻮﺻﺎﺕ

=ما الفرق بين  7و8؟
تشير هذه اإلعدادات إلى مستويات جودة الصورة المختلفة الناتجة عن معدالت الضغط المختلفة.
ويُصدر اإلعداد  7صورة بجودة أعلى ولها نفس عدد وحدات البكسل .وعلى الرغم من أن
الوضع  8ينتج جودة صور أدنى بصورة قليلة ،إال أن هذا الوضع يتيح حفظ صور أكثر على
البطاقة .تكون لكل من  bو cجودة ( 7جيدة).
= تمكنت من تصوير عدد من اللقطات يزيد عن عدد اللقطات الممكنة المشار إليه.
ً
وفقا لظروف التصوير ،قد تتمكن من التقاط عدد من اللقطات يزيد عن العدد المشار إليه .وقد
يكون ً
أيضا أقل من العد المشار إليه .فعدد اللقطات الممكنة المعروض ما هو إال عدد تقريبي.
= هل تعرض الكاميرا الحد األقصى لعدد اللقطات المستمرة دون توقف؟
يتم عرض الحد األقصى لعدد اللقطات المستمرة دون توقف بالجانب األيمن من مستكشف
نظرا ألنه مؤشر أحادي الرقم يتراوح من  0إلى  ،9سيتم عرض أي رقم يزيد عن
العرضً .
الرقم  8كرقم " "9فقط .الحظ أنه سيتم عرض هذا الرقم حتى في حالة عدم تركيب بطاقة في
الكاميرا .وتوخ الحذر كي ال تلتقط الصور دون وجود بطاقة في الكاميرا.
= متى ينبغي علي استخدام 1؟
يجب معالجة صور  1على جهاز كمبيوتر .للحصول على التفاصيل ،انظر ""1
و" "1+73بالصفحة التالية.
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 3ضبط جودة تسجيل الصور

1
 1هي عبارة عن بيانات الصور األصلية قبل تحويلها إلى  73أو صور أخرى .ال يمكن
عرض الصور  1على جهاز كمبيوتر بدون استخدام برنامج ،مثل برنامج Digital Photo
( Professionalمرفق ،ص .)366ومع ذلك يمكنك تنفيذ عمليات ضبط مختلفة على هذه الصور
يستحيل تنفيذها مع أنواع الصور األخرى مثل  .73وتكون  1فعالة عندما تريد ضبط الصورة
بنفسك بشكل دقيق أو تصوير هدف مهم.

1+73
تقوم  1+73بتسجيل صورة  1و 73معًا من خالل لقطة واحدة .ويتم حفظ الصورتين
على البطاقة في نفس الوقت .سيتم حفظ الصورتين بنفس المجلد وبنفس أرقام الملفات (يكون امتداد
الملف لتنسيق  JPEGهو  .JPGولتنسيق  RAWهو  .).CR2كما يمكن ً
أيضا عرض الصور
 73أو طباعتها من أجهزة الكمبيوتر المثبت بها البرنامج عندما تكون الكاميرا غير مثبتة.

0001 . CR2

1 image

0001 . JPG

73 image

ﻣﻠﺤﻖ ﺍﻟﻤﻠﻒ

ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻤﻠﻒ

نوصي باستخدام البرامج المرفقة لعرض الصور بتنسيق  RAWعلى جهاز كمبيوتر .وقد يتعذر على
البرامج المتوفرة باألسواق عرض صور بتنسيق  .RAWللتحقق مما إذا كانت الصور بتنسيق RAW
الملتقطة بهذه الكاميرا متوافقة مع البرامج األخرى ،يرجى االستعالم من جهة تصنيع البرامج المعنية.
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 :iتغيير سرعة ISO N
اضبط سرعة ( ISOحساسية مستشعر الصور للضوء) لمالءمة مستوى اإلضاءة المحيطة .في
أوضاع المنطقة األساسية ،يتم ضبط سعة  ISOتلقائيًا (ص.)101

1
2

اضغط على الزر <)9( .>i
 سيظهر [( ]ISO speedسرعة .)ISO

اضبط سرعة .ISO

= اضغط على مفتاحي < >Z> <Yأو أدر القرص
< >6لتحديد سرعة  ISOالمطلوبة ،ثم اضغط
على <.>0
= كما يمكنك ً
أيضا ضبط سرعة  ISOمن خالل إدارة
القرص < >6أثناء عرض إعداد سرعة  ISOفي
مستكشف العرض.
= أثناء تحديد [( ]AUTOتلقائي) ،سيتم ضبط سرعة
 ISOتلقائيًا (ص.)101

دليل سرعة ISO
سرعة ISO
ISO 100 - 400
ISO 400 - 1600
ISO 1600 - 12800, H

ظروف التصوير
(بدون فالش)
أماكن خارجية مشمسة
سماء ملبدة بالغيوم أو وقت المساء
أماكن داخلية مظلمة أو في الليل

نطاق الفالش
كلما زادت سرعة  ،ISOسيزداد
نطاق الفالش (ص.)120

* ستؤدي سرعات  ISOالعالية إلى الحصول على صور أكثر تحببًا.

أسفل [)(C.Fn ( ]54: Custom Functionsالوظائف المخصصة) ،إذا تم ضبط [2: ISO
( ]expansionتوسعة  )ISOعلى [( ]1: Onتشغيل) ،فيمكن ً
أيضا ضبط "( "Hمكافئ لسرعة
( )ISO 25600ص.)300
=	أسفل [)(C.Fn ( ]54: Custom Functionsالوظائف المخصصة) ،إذا تم ضبط
[( ]3: Highlight tone priorityأولوية درجة التمييز) على []1: Enable( :1تمكين) ،فال
يمكن تحديد  ISO 100و"( "Hمكافئ لسرعة ( )ISO 25600ص.)301
= قد يؤدي التصوير في درجات الحرارة المرتفعة إلى الحصول على صور تبدو أكثر تحببًا .كما يمكن
لفترات التعرض لإلضاة الطويلة التسبب في عدم انتظام األلوان بالصورة.
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 :iتغيير سرعة ISON

=
=
=
=
=

ً
ملحوظا.
عند التصوير بسرعات  ISOعالية ،قد يصبح التشويش (مثل نقاط الضوء واألشرطة)
إذا كنت تستخدم سرعة  ISOعالية والفالش لتصوير هدف قريب ،فقد ينتج عن ذلك إضاءة مفرطة.
باستخدام سرعة  ISO 12800أو "( "Hمكافئ لسرعة  ،)ISO 25600سيقل الحد األقصى لعدد
اللقطات المستمرة دون توقف أثناء التصوير المستمر بشكل كبير.
نظرا ألن "( "Hمكافئ لسرعة  )ISO 25600هو إعداد سرعة  ISOالزائدة ،سيكون التشويش (مثل
ً
نقاط الضوء والشريط) واأللوان غير المنتظمة ملحوظة بدرجة أكبر ،وستكون الدقة أقل من المعتاد.
نظرا الختالف الحد األقصى لسرعة  ISOالتي يمكن ضبطها بين التقاط الصور الثابتة وتصوير األفالم
ً
(درجة اإلضاءة اليدوية) ،قد تتغير سرعة  ISOالتي قمت بضبطها عند التبديل من التقاط الصور الثابتة
إلى تصوير األفالم .ولن تتحول سرعة  ISOإلى اإلعداد األصلي حتى إذا قمت بالتبديل إلى التقاط
الصور الثابتة مرة أخرى .يتباين ضبط الحد األقصى لسرعة  ISOالتي يمكن ضبطها ً
وفقا إلعداد
[( ]2: ISO expansionتوسعة  )ISOضمن [)(C.Fn ]54: Custom Functions
(الوظائف المخصصة).
•عند ضبط [( ]0: Offإيقاف التشغيل) :إذا تم ضبط سرعة  ISO 12800أثناء التقاط الصور
الثابتة ثم تم التبديل إلى وضع تصوير األفالم ،فسيتم تغيير سرعة  ISOإلى السرعة .ISO 6400
•عند ضبط [( ]1: Onتشغيل) :إذا تم ضبط سرعة  ISO 12800أو "( "Hمكافئة لسرعة ISO
 )25600أثناء التقاط الصور الثابتة ثم التبديل إلى وضع تصوير األفالم ،فسيتم تغيير سرعة ISO
إلى "( "Hمكافئة لسرعة .)ISO 12800

]( ISO [AUTOتلقائي)
إذا تم ضبط سرعة  ISOعلى [( ]AUTOتلقائي) ،فسيتم
عرض إعداد سرعة  ISOالفعلية عند الضغط على زر
الغالق حتى منتصفه .وكما هو موضح في الصفحة التالية
سيتم ضبط سرعة  ISOتلقائيًا لمالءمة وضع التصوير.
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وضع التصوير
5/4/2/C/7/A
3
G/6/x/P/C
8
F
1
*a/f/s/d
باستخدام الفالش

إعداد سرعة ISO
يتم الضبط تلقائيًا على سرعة تتراوح بين ISO 100 - 6400
يتم الضبط تلقائيًا على سرعة تتراوح بين ISO 100 - 1600
يتم الضبط تلقائيًا على سرعة تتراوح بين ISO 100 - 6400
يتم الضبط تلقائيًا على سرعة تتراوح بين ISO 100 - 12800
2
تم الضبط تلقائيًا على سرعة تتراوح بين*ISO 100 - 6400
5 4 3
* * *ISO 400

* :1ثابت على  ISO 400الستخدام درجات إضاءة المصباح.
* :2يعتمد على حد سرعة  ISOالقصوى المضبوط.
* :3إذا تسبب ملء الفالش في زيادة درجة اإلضاءة ،فسيتم ضبط السرعة على  ISO 100أو أعلى.
* :4باستثناء األوضاع  Aو Cو 6وF
*	:5ضبط سرعة  ISOتلقائيًا بحيث تتراوح بين ( ISO 400 - 1600أو ما يصل إلى الحد األقصى) في
األوضاع 2و 3و 4و 5و Pو< >dفي حالة استخدام الفالش الساطع مع فالش  Speedliteخارجي.
عند ضبط [( ]AUTOتلقائي) ،تتم اإلشارة إلى سرعة  ISOبزيادات كاملة الدرجات .على الرغم من
ذلك ،يتم ضبط سرعة  ISOفعليًا بزيادات أدق .ولذلك ،ففي معلومات التقاط الصور (ص  ،)270قد تجد
سرعة  ISOمثل  125أو  640معروضة على أنها سرعة .ISO

 3ضبط سرعة  ISOالقصوى لإلعداد]( [ISO AUTOسرعة  ISOالتلقائية)M
بالنسبة لسرعة  ISOالتلقائية ،يمكنك ضبط الحد األقصى لسرعة  ISOبحيث يقع في النطاق
.ISO 400 - 6400
من عالمة التبويب [ ،]z2حدد [( ]ISO Autoسرعة
 ISOالتلقائية) ،ثم اضغط على < .>0وحدد سرعة
 ،ISOثم اضغط على <.>0
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 Aخصائص الصورة المثلى التي تتناسب مع الهدف N
من خالل تحديد نمط للصورة ،يمكنك الحصول على خصائص للصورة توافق حسك الفوتوغرافي أو
الهدف المراد تصويره.
وال يمكنك تحديد نمط الصورة في أوضاع المنطقة األساسية.

1

حدد [( ]Picture Styleنمط الصورة).

2

حدد أحد أنماط الصورة.

= من عالمة التبويب [ ،]z3ح ّدد [Picture
( ]Styleنمط الصورة) ،ثم اضغط على <.>0
 ستظهر شاشة تحديد نمط الصورة.

= اضغط على مفتاحي < >X< >Wلتحديد نمط
صورة ،ثم اضغط على <.>0
= سيتم ضبط نمط الصورة وتظهر القائمة مرة أخرى.

خصائص نمط الصورة
 Dتلقائي
سيتم ضبط درجة اللون تلقائيًا لتناسب المشهد .وستبدو األلوان زاهية ،وبخاص ٍة السماء الزرقاء
والنباتات الخضراء ومناظر غروب الشمس في الطبيعة واألماكن الخارجية ومشاهد غروب الشمس.
إذا لم يتم الحصول على درجة اللون المطلوبة باستخدام [( ]Autoتلقائي) ،فاستخدم نمط صورة آخر.

 Pقياسي
تبدو الصورة زاهية ودقيقة وواضحة .يعتبر أحد أنماط الصور ذات األغراض العامة
والمالئمة لمعظم المشاهد.
 Qصورة شخصية
وتجانسا .ويُعد مناسبًا
للحصول على درجات لون لطيفة للبشرة .تبدو الصورة أكثر نعومة
ً
للصور الشخصية القريبة.
من خالل تغيير [( ]Color toneدرجة اللون) (ص ،)138يمكنك ضبط درجة لون البشرة.
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 Rمنظر طبيعي
يكون ذلك مناسبًا للصور ذات األلوان الخضراء والزرقاء الزاهية ،وكذلك الصور الشديدة
الوضوح .مناسب للمناظر الطبيعية المبهرة.
 Sمعتدل
نمط الصورة هذا خاص بالمستخدمين الذين يفضلون معالجة الصور باستخدام الكمبيوتر.
للصور اللطيفة واأللوان الطبيعية.
 Uحقيقي
نمط الصورة هذا خاص بالمستخدمين الذين يفضلون معالجة الصور باستخدام الكمبيوتر .وعند
تصوير الهدف تحت درجة حراة لون تبلغ  5200كلفن ،يتم ضبط اللون ً
وفقا للقياس اللوني
بحيث يطابق لون الهدف .وستظهر الصور باهتة ولطيفة.
 Vلون أحادي
للحصول على صور باللونين األبيض واألسود.
ال يمكن إعادة لقطات الصور باللونين األبيض واألسود في التنسيقات بخالف  1إلى لقطات باأللوان.
وإذا كنت ترغب في التقاط الصور باأللوان ً
الحقا ،فتأكد من إلغاء اإلعداد [( ]Monochromeلون
أحادي) .أما عند تحديد [( ]Monochromeلون أحادي) ،فسيظهر < >0بمستكشف العرض.

 Wمحدد من قِبل المستخدم 3-1
يمكنك تسجيل نمط أساسي مثل [( ]Portraitصورة شخصية) أو [( ]Landscapeمنظر
طبيعي) أو ملف نمط الصورة أو ما إلى ذلك ،وضبطه على النحو المطلوب (ص.)140
وسيكون ألي نمط صورة محدد من ِقبل المستخدم لم يتم ضبطه بعد له نفس اإلعدادات
االفتراضية كنمط الصورة [( ]Autoتلقائي).
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يمكنك تحديد وضع ( AFضبط البؤرة تلقائيًا) ليناسب ظروف التصوير أو الهدف .ويتم ،في أوضاع
المنطقة األساسية ،ضبط التشغيل األمثل لضبط البؤرة تلقائيًا لوضع التصوير المعني.

1

اضبط مفتاح وضع ضبط بؤرة العدسة على
<( >AFضبط البؤرة تلقائيًا).

2

حدد [( ]AF operationتشغيل ضبط البؤرة
تلقائيًا).

3

ح ّدد تشغيل ضبط البؤرة تلقائيًا.

4

اضبط البؤرة على الهدف.

= من عالمة التبويب [ ،]z3حدد [AF
( ]operationتشغيل ضبط البؤرة تلقائيًا) ،ثم
اضغط على <.>0
 سيظهر [( ]AF modeوضع ضبط البؤرة تلقائيًا).
= اضغط على مفتاحي < >Z> <Yلتحديد تشغيل
ضبط البؤرة تلقائيًا المطلوب ،ثم اضغط على
<.>0
وجه موضع ضبط البؤرة تلقائيًا ( )AFنحو الهدف
= ّ
ثم اضغط على زر الغالق حتى المنتصف .وستقوم
الكاميرا بعدئذ بضبط البؤرة تلقائيًا باستخدام تشغيل
ضبط البؤرة تلقائيًا المحدد.

ضبط البؤرة تلقائيًا للقطة واحدة لتصوير األهداف الثابتة
مناسب لألهداف الثابتة .عند الضغط على زر الغالق حتى المنتصف ،ستقوم الكاميرا بضبط البؤرة
ً
مرة واحدة.
= عندما يتم تحقيق عملية ضبط البؤرة ،ستومض النقطة الموجودة داخل موضع ضبط البؤرة تلقائيًا لضبط البؤرة
باللون األحمر لفترة وجيزة ،كما سيضيء ضوء تأكيد ضبط البؤرة <ً >o
أيضا بمستكشف العرض.
= باستخدام عملية الضبط التقديري (ص ،)121سيتم ضبط إعداد درجة اإلضاءة في نفس وقت
ضبط البؤرة.
= أثناء الضغط مع االستمرار على زر الغالق حتى المنتصف ،سيتم قفل البؤرة .ويمكنك حينئ ٍذ
إعادة تكوين اللقطة إذا كنت ترغب في ذلك.
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= إذا تعذر ضبط البؤرة ،فسيومض ضوء تأكيد ضبط البؤرة < >oبمستكشف العرض .وإذا حدث ذلك،
فال يمكن التقاط الصورة حتى إذا تم الضغط على زر الغالق بالكامل .أعد تكوين اللقطة وحاول ضبط
البؤرة من جديد ،أو ارجع إلى قسم "األهداف التي يصعب ضبط البؤرة عليها" (ص.)107
= عندما يتم ضبط [( ]z1: Beepصفير) على [( ]Disableتعطيل) ،فلن يصدر صوت الصافرة
عند ضبط البؤرة.

ضبط البؤرة تلقائيًا باستخدام  AI Servoلألهداف المتحركة
تناسب عملية ضبط البؤرة تلقائيًا ( )AFهذه األهداف المتحركة عندما تتغير مسافة ضبط البؤرة
باستمرار .وأثناء الضغط مع االستمرار على زر الغالق حتى المنتصف ،سيتم ضبط البؤرة على
الهدف بشكل متواصل.
= يتم ضبط درجة اإلضاءة لحظة التقاط الصورة.
= عندما يكون تحديد موضع ضبط البؤرة تلقائيًا (( )AFص )105تلقائيًا ،تستخدم الكاميرا موضع
ضبط البؤرة تلقائيًا ( )AFالمركزي ً
أوال لضبط البؤرة .وإذا تحرك الهدف بعي ًدا عن النقطة
المركزية لضبط البؤرة تلقائيًا ( ،)AFأثناء ضبط البؤرة تلقائيًا ،فستستمر عملية تتبع البؤرة حتى
تتم تغطية الهدف بموضع آخر لضبط البؤرة تلقائيًا.
ً
صوتا حتى عند تحقيق ضبط
باستخدام وضع ضبط البؤرة تلقائيًا باستخدام  ،AI Servoلن تصدر الصافرة
البؤرة .كما لن يضيء ضوء تأكيد ضبط البؤرة < >oبمستكشف العرض.

ضبط البؤرة تلقائيًا باستخدام  AI Focusلتبديل تشغيل ضبط البؤرة تلقائيًا بشكل تلقائي
يقوم وضع ضبط البؤرة تلقائيًا باستخدام  AI Focusبتبديل وضع ضبط البؤرة تلقائيًا من وضع
ضبط البؤرة تلقائيًا للقطة واحدة إلى وضع ضبط البؤرة تلقائيًا باستخدام  AI Servoبشكل تلقائي
إذا ما بدأ الهدف الثابت في التحرك.
= بعد ضبط البؤرة على الهدف في وضع ضبط البؤرة تلقائيًا للقطة واحدة ،وإذا بدأ الهدف في
التحرك ،فستقوم الكاميرا باكتشاف الحركة ،وتغير وضع ضبط البؤرة تلقائيًا ( )AFبشكل تلقائي
إلى وضع ضبط البؤرة تلقائيًا باستخدام  ،AI Servoوتستمر في تعقب الهدف المتحرك.

عند ضبط البؤرة في وضع ضبط البؤرة تلقائيًا باستخدام  AI Focusمع تنشيط وضع  ،Servoسيصدر
صوت صافرة منخفض .ومع ذلك ،لن يضيء مصباح تأكيد ضبط البؤرة < >oبمستكشف العرض.
والحظ أنه لن يتم قفل ضبط البؤرة هذا في هذه الحالة.
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 Sتحديد موضع ضبط البؤرة تلقائيًا ()AFN
في أوضاع المنطقة األساسية ،ستقوم الكاميرا عاد ًة بضبط البؤرة على أقرب هدف بشكل تلقائي.
لذلك ،قد ال تقوم دائمًا بضبط البؤرة على الهدف المطلوب .في األوضاع < >dو<>s
و< >fو< ،>aيمكنك تحديد موضع ضبط البؤرة تلقائيًا ( )AFواستخدامها لضبط البؤرة على
الهدف المطلوب.

1

اضغط على الزر <)9( .>S
 سيتم عرض موضع ضبط البؤرة تلقائيًا ( )AFالمحدد
على شاشة  LCDومستكشف العرض.

2

حدد موضع ضبط البؤرة تلقائيًا (.)AF
=
=

=

=

3

اضغط على المفاتيح المتقاطعة < >Sلتحديد موضع
ضبط البؤرة تلقائيًا (.)AF
أثناء النظر إلى مستكشف العرض ،يمكنك تحديد
موضع ضبط البؤرة تلقائيًا ( )AFمن خالل تدوير
القرص < >6حتى يضيء موضع ضبط البؤرة
تلقائيًا المطلوب باللون األحمر.
عند إضاءة جميع مواضع ضبط البؤرة تلقائيًا (،)AF
سيتم تحديد موضع ضبط البؤرة تلقائيًا بشكل تلقائي.
وسيتم تحديد مضع ضبط البؤرة تلقائيًا ( )AFبشكل
تلقائي لضبط البؤرة على الهدف.
يؤدي الضغط على < >0إلى تبديل عملية تحديد
موضع ضبط البؤرة تلقائيًا ( )AFبين لموضع ضبط
البؤرة تلقائيًا المركزي والتحديد التلقائي موضع ضبط
البؤرة تلقائيًا.

اضبط البؤرة على الهدف.

وجه موضع ضبط البؤرة تلقائيًا ( )AFالمحدد نحو
= ّ
الهدف ثم اضغط على زر الغالق حتى المنتصف
لضبط البؤرة.

= كما يمكنك ً
أيضا النقر فوق شاشة  LCDلتحديد موضع ضبط البؤرة تلقائيًا .وأثناء التحديد اليدوي
لموضع ضبط البؤرة تلقائيًا ،سيؤدي النقر فوق رمز [
] الموجود أسفل يسار الشاشة للتبديل إلى
التحديد التلقائي لموضع ضبط البؤرة تلقائيًا.
= في حالة ضبط [ ]53: Switch S / A buttonعلى [( ]Enableتمكين) ،يمكنك التبديل
بين وظيفتي الزر < >Sوالزر <.>A
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 Sتحديد موضع ضبط البؤرة تلقائيًا ()AFN

تلميحات حول التصوير
= عند التقاط صور شخصية عن قرب ،استخدم وضع ضبط البؤرة تلقائيًا للقطة واحدة واضبط
البؤرة على العينين.
إذا قمت بضبط البؤرة على العينين ً
واضحا.
أوال ،فيمكنك إعادة تكوين اللقطة وسيظل الوجه
ً
= إذا كان من الصعب ضبط البؤرة ،فحدد موضع ضبط البؤرة تلقائيًا ( )AFالمركزي واستخدمه.
يكون موضع ضبط البؤرة تلقائيًا ( )AFالمركزي هو األكثر حساسية بين المواضع التسعة لضبط
البؤرة تلقائيًا.
= لزيادة سهولة ضبط البؤرة على هدف متحرك ،اضبط الكاميرا على التحديد التلقائي لموضع
ضبط البؤرة تلقائيًا ( )AFووضع ضبط البؤرة تلقائيًا باستخدام ( AI Servoص)104
سيتم ً
أوال استخدام موضع ضبط البؤرة تلقائيًا ( )AFالمركزي لضبط البؤرة على الهدف .وإذا
تحرك الهدف بعي ًدا عن النقطة المركزية لضبط البؤرة تلقائيًا ( ،)AFأثناء ضبط البؤرة تلقائيًا،
فستستمر عملية تتبع البؤرة حتى تتم تغطية الهدف بموضع آخر لضبط البؤرة تلقائيًا.

الشعاع المساعد لضبط البؤرة تلقائيًا ( )AFمع الفالش المدمج
في ظروف اإلضاءة الخافتة وعند الضغط على زر الغالق حتى منتصفه ،يطلق الفالش المدمج
مجموعة صغيرة من ومضات الفالش .حيث يضيء الهدف لتمكين ضبط البؤرة تلقائيًا بسهولة.
=
=
=
=

لن ينبعث الشعاع المساعد لضبط البؤرة تلقائيًا ( )AFمن وحدة الفالش المدمجة في أوضاع التصوير
التالية >7< :و< >3و< >5و<.>C
ال يمكن أن ينبعث الشعاع المساعد لضبط البؤرة تلقائيًا أثناء تشغيل ضبط البؤرة تلقائيًا باستخدام وضع
.AI Servo
يبلغ النطاق الفعال للشعاع المساعد لضبط البؤرة تلقائيًا ( )AFالذي تصدره وحدة الفالش المدمجة
حوالي  4أمتار 13.1/قدمًا.
في أوضاع المنطقة اإلبداعية ،عند رفع وحدة الفالش المدمجة باستخدام الزر <( >Iص ،)120سينطلق
الشعاع المساعد لضبط البؤرة تلقائيًا ( )AFعند الضرورة .والحظ أنه ً
وفقا إلعداد [4: AF-assist
]( beam firingانبعاث الشعاع المساعد لضبط البؤرة تلقائيًا) ضمن [54: Custom Functions
])( ،(C.Fnالوظائف المخصصة) ،فلن ينبعث الشعاع المساعد لضبط البؤرة تلقائيًا (ص.)302

في حالة تركيب عدسة إطالة (يُباع بشكل منفصل) وصار المع ّدل البؤري أعلى من  ،f/5.6فلن
يكون التصوير باستخدام ضبط البؤرة تلقائيًا ( )AFممك ًنا (باستثناء [( ]u+Trackingتعقب)
و[ ]FlexiZone - Multi( - FlexiZoneمتعدد) و[] FlexiZone - Single(FlexiZone
 فردي) عند التصوير باستخدام العرض المباشر) .وللحصول على التفاصيل ،ارجع إلى دليل إرشاداتعدسة اإلطالة.
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األهداف التي يصعب ضبط البؤرة عليها
قد تفشل عملية ضبط البؤرة تلقائيًا في إنجاز ضبط البؤرة (يومض مصباح تأكيد ضبط البؤرة
بمستكشف العرض < )>oمع أهداف محددة كما يلي:
= األهداف ذات التباين الضئيل للغاية
(على سبيل المثال :السماء الزرقاء والجدران ذات األلوان المصمتة وما إلى ذلك)
= األهداف الموجودة في إضاءة شديدة االنخفاض
= األهداف العاكسة أو ذات اإلضاءة الخلفية القوية
عال وما إلى ذلك)
(على سبيل المثال :سيارة ذات سطح يتمتع بانعكاس ٍ
= األهداف القريبة والبعيدة التي يغطيها أحد مواضع ضبط البؤرة تلقائيًا ()AF

(على سبيل المثال :الحيوان في القفص وما إلى ذلك)
= األنماط المتكررة
(على سبيل المثال :نوافذ ناطحة السحاب ولوحات مفاتيح الكمبيوتر وما إلى ذلك)
في هذه الحاالت ،قم بإجراء أي مما يلي:
(	)1عند استخدام وضع ضبط البؤرة تلقائيًا للقطة واحدة ،حدد ً
هدفا ما على نفس مسافة الهدف
المراد تصويره واقفل البؤرة قبل إعادة تكوين اللقطة (ص.)61
( )2اضبط مفتاح وضع بؤرة العدسة على <( >MFضبط البؤرة يدويًا) واضبط البؤرة يدويًا.
بالنسبة لألهداف التي يصعب ضبط البؤرة عليها أثناء التصوير باستخدام العرض المباشر مع
[( ]u+Trackingالتعقب) أو [] FlexiZone - Multi( - FlexiZoneمتعدد) أو [FlexiZone
] - Single( - FlexiZoneفردي) ،انظر صفحة .170

 :MFضبط البؤرة يدويًا

1
اضبط البؤرة على الهدف.
2
= اضبط البؤرة بتدوير حلقة ضبط بؤرة العدسة حتى
اضبط مفتاح وضع ضبط بؤرة العدسة على
<( >MFضبط البؤرة يدويًا).

واضحا في مستكشف العرض.
يظهر الهدف
ً

حلقة ضبط البؤرة

إذا قمت بالضغط على زر الغالق حتى منتصفه أثناء ضبط البؤرة يدويًا ،فسيضيء موضع ضبط البؤرة
تلقائيًا ( )AFالذي يحقق ضبط البؤرة لفترة وجيزة باللون األحمر ،ويصدر صوت صفير ،وينير ضوء تأكيد
ضبط البؤرة < >oبمستكشف العرض.
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 iتحديد وضع التشغيل
تم توفير أوضاع تشغيل فردية ومستمرة .وال يمكنك تحديد تصوير فردي صامت وتصوير مستمر
صامت في أوضاع المنطقة األسسية.

: u
: i
:B
:M
:Q
:l
:q

108

1

ح ّدد [( ]Drive/self-tmrموقت التشغيل/
الموقت الذاتي).

2

حدد وضع التشغيل.

= من عالمة التبويب [ ،]z1حدد

[( ]Drive/self-tmrموقت التشغيل/الموقت
الذاتي) ،ثم اضغط على <.>0
[ سيظهر ( ]Drive/self-timer modeموقت
التشغيل/الموقت الذاتي).
= اضغط على مفتاحي < >Z> <Yلتحديد وضع
التشغيل المطلوب ،ثم اضغط على <.>0

التصوير الفردي
عند الضغط على زر الغالق بالكامل ،سيتم التقاط صورة واحدة فقط.
التصوير المستمر (بحد أقصى  4لقطات/ثانية)
ستقوم الكاميرا بالتقاط الصور بشكل متواصل وذلك أثناء استمرارك في الضغط على زر
الغالق بالكامل.
التصوير الفردي الصامتM
ً
انخفاضا عن <.>u
التصوير الفردي مع إصدار صوت تصوير أكثر
التصوير المستمر الصامت (بحد أقصى  2.5لقطة/ثانية)M
ً
انخفاضا عن <.>i
التصوير المستمر مع إصدار صوت تصوير أكثر
ثوان/تحكم عن بُعد
الموقت الذاتيٍ 10 :
الموقت الذاتي :ثانيتان
الموقت الذاتي :مستمر
للتعرف على التصوير باستخدام الموقت الذاتي ،انظر صفحة  .110بالنسبة للتصوير
باستخدام وحدة التحكم عن بُعد ،انظر الصفحة .309

 iتحديد وضع التشغيل

=
=

=
=
=
=

إذا تم ضبط < >Bأو < ،>Mفستكون فترة التأخير الزمني الفاصلة بين الضغط على زر الغالق
بالكامل لحين التقاط الصورة أطول من المعتاد عن التصوير الفردي أو المستمر العادي.
عندما يتم ضبط [( ]z3: AF operationتشغيل ضبط البؤرة تلقائيًا) على []AI Servo AF
(ضبط البؤرة تلقائيًا باستخدام  )AI Servoأو [( ]AI Focus AFضبط البؤرة تلقائيًا باستخدام
 ،)AI Focusفإنه لن يمكن تحديد < >Bو< .>Mعند ضبط < >Bأو < ،>Mسيتم
تثبيت [( ]z3: AF operationتشغيل ضبط البؤرة تلقائيًا) على [( ]One Shot AFضبط
البؤرة تلقائيًا للقطة واحدة).
عند التصوير باستخدام العرض المباشر ،ال يمكن ضبط < >Bو<.>M
عند انخفاض مستوى شحن البطارية ،قد تبطئ سرعة التصوير المتواصل إلى حد ما.
عند تشغيل ضبط البؤرة تلقائيًا باستخدام  ،AI Servoقد تكون سرعة التصوير المستمر أبطأ ً
قليال ً
وفقا
للهدف والعدسة لمستخدمة.
 :iيتم بلوغ الحد األقصى لسرعة التصوير المتواصل والمقدر بـ  4لقطات/ثانية تقريبًا في الحاالت
التالية* :عند سرعة الغالق المقدرة بـ  1/500ثانية أو أسرع من ذلك ،وعند الحد ألقصى لفتحة العدسة
(تختلف حسب العدسات) .وقد تقل سرعة التصوير المستمر حسب سرعة الغالق ،وفتحة العدسة،
وظروف الهدف ،ودرجة السطوع ،والعدسة ،والفالش ،وما إلى ذلك.
*عند استخدام العدسات التالية ،يتحقق تصوير  4لقطات لكل ثانية عند إيقاف تشغيل ضبط البؤرة تلقائيًا للقطة واحدة
ومثبت الصور :عدسة تتمتع ببعد بؤري فعال يبلغ  300مم وطول بؤري  4ومجهّزة بمحرك موجات فوق صوتية
مع ميزة مثبت الصورة ،وعدسات تتمتع ببعد بؤري فعال يتراوح بين  28و 135مم وطول بؤري يتراوح بين 3.5
و 5.6ومجهّزة بمحرك موجات فوق صوتية ،وعدسات تتمتع ببعد بؤري فعال يتراوح بين  75و 300ملم وطول
بؤري يتراوح بين  4و 5.6ومجهّزة بمحرك موجات فوق صوتية مع ميزة مثبت الصورة ،وعدسات تتمتع ببعد بؤري
فعال يتراوح بين  100و 400ملم وطول بؤري يتراوح بين  4.5و 5.6ومجهّزة بمحرك موجات فوق صوتية مع
ميزة مثبت الصورة.
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 jاستخدام الموقت الذاتي

1

ح ّدد [( ]Drive/self-tmrموقت التشغيل/الموقت
الذاتي).

2

حدد الموقت الذاتي.

3

التقط الصورة.

= من عالمة التبويب [ ،]z1حدد []Drive/self-tmr
(موقت التشغيل/الموقت الذاتي) ،ثم اضغط على <.>0
[ سيظهر ( ]Drive/self-timer modeموقت
التشغيل/الموقت الذاتي).

= اضغط على مفتاحي < >Z> <Yلتحديد الموقت
الذاتي ،ثم اضغط على <.>0
ثوان
	:Qالموقت الذاتي لمدة ٍ 10
يمكن ً
أيضا استخدام وحدة التحكم عن بُعد (ص.)309
 :lالموقت الذاتي لمدة ثانيتين (ص)147
ثوان إلى جانب اللقطات المستمرة
 :qموقت ذاتي لمدة ٍ 10
	اضغط على مفتاحي < >X< >Wلتعيين عدد
اللقطات المتعددة ( 2إلى  )10المراد أخذها باستخدام
الموقت الذاتي.
= انظر من خالل مستكشف العرض ،واضبط البؤرة
على الهدف ،ثم اضغط على زر الغالق بالكامل.
 يمكنك فحص تشغيل الموقت الذاتي من خالل مصباح
الموقت الذاتي وصوت الصافرة وعرض العد التنازلي
(بالثواني) على شاشة .LCD
 قبل ثانيتين من التقاط الصورة ،سيبقى مصباح الموقت الذاتي
ً
مضيئا كما تُصدر الصافرة إشارة صوتية بشكل أسرع.

= باستخدام < ،>qقد يمتد الفاصل الزمني بين اللقطات المتعددة ً
وفقا إلعدادات وظائف التصوير مثل جودة تسجيل
الصور أو الفالش.
= إذا كنت ال تنوي النظر خالل مستكشف العرض عند الضغط على زر الغالق ،فقم بتركيب غطاء
العدسة العينية (ص .)310وإذا دخل ضوء شارد إلى مستكشف العرض عند التقاط الصورة ،فقد يتم
إلغاء ضبط درجة اإلضاءة.
= بعد التقاط لقطات باستخدام الموقت الذاتي ،يوصى بعرض الصورة (ص )89للتحقق من ضبط البؤرة واإلضاءة.
= عند استخدام الموقت الذاتي لتصوير نفسك فقط ،استخدم قفل البؤرة (ص )61على هدف يقع على نفس
المسافة تقريبًا حيث كنت ستقف.
= إللغاء الموقت الذاتي ،المس شاشة  LCDأو اضغط على <.>0
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 Dاستخدام الفالش المدمج
عند التصوير في األماكن الداخلية أو في ظروف اإلضاءة الخافتة أو اإلضاءة الخلفية في وضح
النهار ،ما عليك سوى رفع وحدة الفالش المدمجة والضغط على زر الغالق اللتقاط صور باستخدام
الفالش .في الوضع < ،>dسيتم ضبط سرعة الغالق ( 1/60ثانية  1/200 -ثانية) تلقائيًا لمنع
اهتزاز الكاميرا.

نطاق الفالش الفعال
سرعة ISO
(ص)98
100
200
400
800
1600
3200
6400
12800
H: 25600

1

اضغط على الزر <.>D

2

اضغط على زر الغالق حتى المنتصف.

3

التقط الصورة.

= في أوضاع المنطقة اإلبداعية ،يمكنك الضغط على
الزر < >Dفي أي وقت اللتقاط الصور باستخدام
الفالش.
= أثناء إعادة تدوير الفالش ،يتم عرض ""DbuSY
(مشغول) في مستكشف العرض وعرض
[( ]BUSYDمشغول) على شاشة .LCD
= أسفل يسار مستكشف العرض ،تأكد من إضاءة الرمز
<.>D
= عند ضبط البؤرة والضغط على زر الغالق بالكامل،
سينبعث الفالش اللتقاط الصورة.

[بالمتر/القدم تقريبًا]
EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS II
التصوير عن بُعد
الزاوية العريضة
5.6 - 3.3 / 1.7 - 1
8.9 - 3.3 / 2.7 - 1
7.9 - 3.3 / 2.4 - 1
12.5 - 3.3 / 3.8 - 1
11.2 - 3.3 / 3.4 - 1
17.7 - 3.3 / 5.4 - 1
15.4 - 3.3 / 4.7 - 1
24.9 - 3.3 / 7.6 - 1
22.0 - 3.3 / 6.7 - 1
35.1 - 4.3 / 10.7 - 1.3
31.2 - 3.9 / 9.5 - 1.2
49.9 - 6.2 / 15.2 - 1.9
44.0 - 5.6 / 13.4 - 1.7
70.5 - 8.9 / 21.5 - 2.7
62.3 - 7.9 / 19.0 - 2.4
99.7 - 12.5 / 30.4 - 3.8
88.3 - 11.2 / 26.9 - 3.4 141.1 - 17.7 / 43.0 - 5.4
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 Dاستخدام الفالش المدمج

تلميحات حول التصوير
= إذا كان الهدف بعي ًدا ،فقم بزيادة سرعة ( ISOص.)98
فبزيادة سرعة  ،ISOيمكنك توسيع نطاق الفالش.
= في ظل اإلضاءة الساطعة ،قم بتقليل سرعة .ISO
أما في حالة وميض إعداد درجة اإلضاءة بمستكشف العرض ،فقم بتقليل سرعة .ISO
= افصل غطاء العدسة .وال تقترب كثيرًا من الهدف.
في حالة تركيب الغطاء بالعدسة أو االقتراب من الهدف بشدة ،قد يبدو الجزء السفلي من الصورة
نظرا إلعاقة لفالش .وبالنسبة للقطات الهامة ،افحص الصورة على شاشة  LCDللتأكد من
داك ًنا ً
المظهر الطبيعي لدرجة إضاءة الفالش (غير داكنة بالجزء السفلي من الصورة).

 3تقليل العين الحمراء
يمكن أن يؤدي استخدام مصباح تقليل العين الحمراء قبل التقاط الصور باستخدام الفالش إلى الحد من
ظهور العين الحمراء.
وستعمل ميزة تقليل العين الحمراء في أي وضع تصوير باستثناء < >7أو < >3أو < >5أو
< >xأو <.>G
= من عالمة التبويب [ ،]z1حدد [Red-eye
( ]reduc.تقليل العين الحمراء) ،ثم اضغط على
<.>0
= حدد [( ]Enableتمكين) ،ثم اضغط على <.>0
= للتصوير الفوتوغرافي باستخدام الفالش ،سيضيء
مصباح تقليل العين الحمراء عند الضغط على زر
الغالق حتى المنتصف .أما عند الضغط على زر الغالق
بالكامل ،فسيتم التقاط الصورة.

= تبرز فعالية ميزة تقليل العين الحمراء عندما ينظر الهدف إلى مصباح تقليل العين الحمراء أو عند توفر
إضاءة جيدة الغرفة أو عند االقتراب من الهدف.

= عند الضغط على زر الغالق حتى المنتصف ،سيتقلص العرض التدريجي
الظاهر بالجزء السفلي من مستكشف العرض أو سيختفي .وللحصول على
أفضل النتائج ،التقط الصورة بعد اختفاء هذا العرض التدريجي.
= يختلف مدى فعالية ميزة تقليل العين الحمراء حسب الهدف.
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4

التصوير المتقدم
يعتمد هذا الفصل على الفصل رقم  3ويقدم مزي ًدا من األساليب للتصوير بشكل
مبتكر.
=	
=	
=	
=	

يوضح النصف األول منه كيفية استخدام األوضاع < >sو< >fو<>a
على قرص األوضاع.
يمكن ً
أيضا استخدام جميع الوظائف الموضحة في الفصل رقم  3في األوضاع
< >sو< >fو<.>a
لمعرفة الوظائف التي يمكن استخدامها في كل وضع تصوير ،انظر صفحة .316
يشير رمز  Mالموضح بالزاوية اليمنى العلوية من عنوان الصفحة إلى توفر
الوظيفة في أوضاع المنطقة اإلبداعية فقط (ص.)26

 cمؤشر القرص الرئيسي
يشير رمز المؤشر < >cالمعروض مع سرعة الغالق
أو إعداد فتحة العدسة أو مقدار تعويض درجة اإلضاءة
إلى إمكانية إدارة القرص < >6لضبط اإلعداد المعني.
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 :sنقل حركة الهدف
يمكنك تجميد الحركة أو خلق بهتان الحركة من خالل الوضع <( >sاإلضاءة التلقائية مع أولوية
الغالق) بقرص األوضاع.
* يشير < >sإلى قيمة الوقت.

حركة باهتة
(سرعة غالق منخفضة 1/30 :ثانية)

حركة مجمدة
(سرعة غالق عالية 1/2000 :ثانية)

1

اضبط قرص األوضاع على <.>s

2

اضبط سرعة الغالق المطلوبة.

3

التقط الصورة.

=	 انظر "تلميحات التصوير" للحصول على نصيحة حول
ضبط سرعة الغالق.
=	 يؤدي تدوير القرص < >6نحو اليمين إلى ضبط
سرعة غالق أعلى ،بينما يؤدي تدويره نحو اليسار إلى
ضبط سرعة أقل.
=	 عند ضبط البؤرة والضغط على زر الغالق بالكامل،
سيتم التقاط الصورة عند سرعة الغالق المحددة.

عرض سرعة الغالق
تعرض شاشة  LCDسرعة الغالق في صورة كسر .ومع ذلك ،ال يعرض مستكشف العرض سوى قيمة
المقام فقط“ .وتشير " "5"0إلى  0,5ثانية و" ""15إلى  15ثانية.
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 :sنقل حركة الهدف

تلميحات حول التصوير
= لتجميد حركة هدف سريع الحركة
استخدم سرعة غالق عالية مثل  1/4000ثانية إلى  1/500ثانية.
= لتبهيت حركة طفل أو حيوان يركض ونقل انطباع الحركة
استخدم سرعة غالق متوسطة مثل  1/250ثانية إلى  1/30ثانية .وتتبع الهدف المتحرك من
خالل مستكشف العرض واضغط على زر الغالق اللتقاط الصورة .وفي حالة استخدام عدسة
تصوير عن بُعد ،أمسكها بثبات للحيلولة دون اهتزاز الكاميرا.
= لتبهيت صورة نهر متدفق أو نافورة مياه
ً
حامال ثالثي القوائم للحيلولة دون
استخدم سرعة غالق منخفضة تبلغ  1/30ثانية أو أقل .استخدم
اهتزاز الكاميرا أثناء حملها باليد.
= اضبط سرعة الغالق بحيث ال يومض عرض قيمة فتحة العدسة.
في حالة الضغط على زر الغالق حتى المنتصف وتغيير سرعة الغالق أثناء
عرض قيمة فتحة العدسة ،سيتغير ً
أيضا عرض قيم فتحة العدسة للحفاظ
على نفس درجة اإلضاءة (مقدار الضوء الواصل إلى مستشعر الصور).
وإذا تجاوزت نطاق قيمة فتحة العدسة القابلة للضبط ،فسيومض عرض
قيمة فتحة العدسة لإلشارة إلى تعذر الحصول على درجة اإلضاءة القياسية.
إذا أصبحت درجة اإلضاءة داكنة للغاية ،فستومض أقصى قيمة لفتحة
العدسة (أصغر عدد) .وفي حالة حدوث ذلك ،أدر القرص < >6ناحية اليسار لضبط سرعة
غالق أقل أو زيادة سرعة .ISO
إذا أصبحت درجة اإلضاءة ساطعة للغاية ،فستومض أقل قيمة لفتحة العدسة (أعلى عدد) .وفي حالة
حدوث ذلك ،أدر القرص < >6ناحية اليمين لضبط سرعة غالق أعلى أو تقليل سرعة .ISO

 Dاستخدام الفالش المدمج
للحصول على درجة إضاءة صحيحة للفالش ،سيتم ضبط خرج الفالش تلقائيًا (درجة إضاءة الفالش
التلقائي) ليتوافق مع قيمة فتحة العدسة المضبوطة تلقائيًا .ويمكن ضبط سرعة الفالش من  1/200ثانية
إلى  30ثانية.
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 :fتغيير عمق المجال
لتبهيت الخلفية أو لجعل جميع األشياء القريبة والبعيدة تظهر واضحة ،اضبط قرص األوضاع على
<( >fاإلضاءة التلقائية مع أولوية فتحة العدسة) لضبط عمق المجال (نطاق البؤرة المقبولة).
* يشير االختصار < >fإلى قيمة فتحة العدسة ،والتي تمثل حجم فتحة الحاجز بداخل العدسة.

خلفية باهتة
(باستخدام مع ّدل بؤري منخفض لفتحة العدسة)f/5.6 :

مقدمة وخلفية واضحتان
(باستخدام مع ّدل بؤري مرتفع لفتحة العدسة)f/32 :

1

اضبط قرص األوضاع على <.>f

2

اضبط فتحة العدسة المطلوبة.

3

التقط الصورة.

= كلما زاد المع ّدل البؤري ،زاد عمق المجال حيث يتم
الحصول على بؤرة أدق في المقدمة والخلفية.
= يؤدي تدوير القرص < >6نحو اليمين إلى ضبط
مع ّدل بؤري أعلى (فتحة عدسة أصغر) ،بينما يؤدي
تدويره نحو اليسار إلى ضبط مع ّدل بؤري أقل (فتحة
عدسة أكبر).

=	 اضبط البؤرة واضغط على زر الغالق بالكامل .سيتم
التقاط الصورة باستخدام قيمة فتحة العدسة المحددة.

عرض فتحة العدسة
كلما زاد المعدل البؤري ،ستقل قيمة فتحة العدسة .وستختلف قيم فتحة العدسة المعروضة حسب العدسة .إذا
لم يتم تركيب أية عدسة بالكاميرا ،فسيتم عرض القيمة " "00لفتحة العدسة.
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 :fتغيير عمق المجال

تلميحات حول التصوير
عال أو
= الحظ أنه قد يحدث اهتزاز للكاميرا عند استخدام قيمة فتحة عدسة ذات معدل بؤري ٍ
التصوير في مشاهد ذات إضاءة خافتة.
من شأن المعدل البؤري األعلى لفتحة العدسة أن يجعل سرعة الغالق أبطأ .وفي ظل اإلضاءة
الخافتة ،قد تصل سرعة الغالق إلى  30ثانية .وفي هذه الحاالت ،قم بزيادة سرعة  ISOوأمسك
ً
حامال ثالثي القوائم.
الكاميرا بثبات أو استخدم
= ال يعتمد عمق المجال على فتحة العدسة فحسب ،بل يعتمد على العدسة ومسافة الهدف ً
أيضا.
نظرا ألن العدسات العريضة الزاوية ذات عمق مجال عريض (نطاق ضبط البؤرة المقبول
ً
عال لفتحة العدسة من
أمام موضع ضبط البؤرة وخلفه) ،فإنك ال تحتاج إلى ضبط معدل بؤري ٍ
أجل الحصول على صورة واضحة من المقدمة إلى الخلفية .ومن ناحية أخرى ،تتميز عدسات
التصوير عن بُعد بعمق مجال ضيق.
وكلما كان الهدف قريبًا ،ضاق عمق المجال .كما سيتسم الهدف البعيد بعمق مجال أكبر.
= اضبط قيمة فتحة العدسة بحيث ال يومض عرض سرعة الغالق.
في حالة الضغط على زر الغالق حتى المنتصف وتغيير قيمة فتحة العدسة أثناء عرض سرعة
الغالق ،سيتغير ً
أيضا عرض سرعة الغالق للحفاظ على نفس درجة اإلضاءة (مقدار الضوء
الواصل إلى مستشعر الصور) .وإذا تجاوزت نطاق سرعة الغالق القابلة للضبط ،فسيومض
عرض سرعة الغالق لإلشارة إلى تعذر الحصول على درجة اإلضاءة القياسية.
إذا كانت الصورة قاتمة للغاية ،فسيومض عرض سرعة الغالق """30
( 30ثانية) .وفي حالة حدوث ذلك ،أدر القرص < >6ناحية اليسار
لضبط معدل بؤري أقل لفتحة العدسة أو زيادة سرعة .ISO
إذا كانت الصورة ستصير ساطعة للغاية ،فسيومض عرض سرعة الغالق
" 1/4000( "4000ثانية) .وفي حالة حدوث ذلك ،أدر القرص <>6
ناحية اليمين لضبط معدل بؤري أعلى لفتحة العدسة أو خفض سرعة .ISO
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 :fتغيير عمق المجال

 Dاستخدام الفالش المدمج
للحصول على درجة إضاءة صحيحة للفالش ،سيتم ضبط خرج الفالش تلقائيًا بحيث يطابق قيمة فتحة
العدسة المضبوطة (درجة إضاءة الفالش التلقائي) .وسيتم ضبط سرعة الغالق تلقائيًا بين  1/200ثانية
  30ثانية لتتناسب مع درجة سطوع المشهد.معرًضا لإلضاءة من خالل قياس الفالش التلقائي،
في ظل اإلضاءة الخافتة ،يكون الهدف الرئيسي ّ
معرضة لإلضاءة من خالل سرعة غالق بطيئة يتم ضبطها تلقائيًا .ويتم تعريض كل
بينما تكون الخلفية ّ
من الهدف والخلفية لإلضاءة على نحو سليم (مزامنة تلقائية لسرعة الفالش المنخفضة) .في حالة حمل
الكاميرا باليدين ،حافظ على ثباتها للحيلولة دون اهتزازها .ويوصى باستخدام حامل ثالثي القوائم.
لمنع سرعة الغالق البطيئة ،أسفل [( ]z2: Flash controlالتحكم في الفالش) ،اضبط [Flash
( ]sync. speed in Av modeسرعة مزامنة الفالش في وضع الصوت/الفيديو) على
[( ]1/200-1/60 sec. autoتلقائي من  1/60-1/200ثانية) أو [)]1/200 sec. (fixed
( 1/200ثانية (ثابت)) (ص.)232

معاينة عمق المجالN
تتغير فتحة العدسة (الغشاء المرن) فقط في لحظة التقاط الصورة .وإال ،فستظل فتحة العدسة مفتوحة
بالكامل .ولذلك ،سيبدو عمق المجال ً
ضيقا عند النظر إلى المشهد من خالل مستكشف العرض أو على
شاشة .LCD
اضغط على زر معاينة عمق المجال إليقاف العدسة عند
اإلعداد الحالي لفتحة العدسة ثم تحقق من عمق المجال
(نطاق ضبط البؤرة المقبول).

عند النظر إلى صورة العرض المباشر (ص  )150والضغط مع االستمرار على زر معاينة عمق المجال،
يمكنك تغيير فتحة العدسة ورؤية كيف يتغير عمق المجال.
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 :aاإلضاءة اليدوية
يُمكنك ضبط سرعة الغالق وقيمة فتحة العدسة يدويًا على النحو المطلوب .وأثناء مراجعة مؤشر
مستوى اإلضاءة في مستكشف العرض ،يمكنك ضبط درجة اإلضاءة على النحو المطلوب .ويُطلق
على هذا األسلوب اإلضاءة اليدوية.
* يشير االختصار < >aإلى يدوي.

1

اضبط قرص األوضاع على <.>a

2
3
=	 لضبط سرعة الغالق ،أدر القرص <.>6
اضبط سرعة ( ISOص.)98

اضبط سرعة الغالق وفتحة العدسة.

<>6

= لضبط فتحة العدسة ،اضغط مع االستمرار على الزر
< >Oوأدر القرص <.>6

<>O> + <6
مؤشر درجة اإلضاءة القياسية

عالمة مستوى درجة اإلضاءة

5

4

اضبط البؤرة على الهدف.

=	 اضغط على زر الغالق حتى المنتصف.
 سيتم عرض إعداد درجة اإلضاءة في مستكشف
العرض.
=	 تشير عالمة مستوى اإلضاءة < >hإلى مدى ابتعاد
مستوى اإلضاءة الحالي عن مستوى اإلضاءة القياسي.

اضبط درجة اإلضاءة والتقط الصورة.

=	 تحقق من مؤشر مستوى درجة اإلضاءة واضبط سرعة الغالق وقيمة فتحة العدسة المطلوبة.
=	إذا كان مستوى اإلضاءة يتجاوز  2±درجة من درجة اإلضاءة القياسية ،فسيعرض طرف
مؤشر مستوى اإلضاءة < >Iأو < >Jعلى مستكشف العرض( .من شاشة  ،LCDإذا تجاوز
مستوى درجة اإلضاءة  3±درجات ،فسيتم عرض < >Iأو <).>J

عند ضبط  ISOتلقائي ،سيتغير إعداد سرعة  ISOليناسب سرعة الغالق وفتحة العدسة للحصول على
درجة إضاءة قياسية .ولذلك ،قد ال يمكنك الحصول على تأثير اإلضاءة المطلوب.
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 :aاإلضاءة اليدوية

=	 في [( ]z2: Auto Lighting Optimizerمحسن اإلضاءة التلقائي) ،وفي حالة إزالة عالمة
االختيار < >Xلإلعداد [( ]Disable during man expoتعطيل أثناء اإلضاءة اليدوية)،
يمكن ضبط محسن اإلضاءة التلقائي في الوضع <( >aص .)130
= عند ضبط  ISOتلقائي ،يمكنك الضغط على الزر < >Aلقفل سرعة .ISO
=	 أما عند الضغط على الزر < >Aوإعادة تركيب الصورة ،فيمكنك رؤية الفرق في مستوى اإلضاءة
على مؤشر مستوى درجة اإلضاءة (ص  )25 ،24مقارنة بالضغط على الزر <.>A

 Iاستخدام وحدة الفالش المدمجة
للحصول على درجة إضاءة صحيحة للفالش ،سيتم ضبط خرج الفالش تلقائيًا (درجة إضاءة الفالش
التلقائي) ليتوافق مع قية فتحة العدسة المضبوطة يدويًا .يمكن ضبط سرعة الغالق من  1/200ثانية
إلى  30ثانية أو على المصباح.

المصباح :درجات إضاءة المصباح
مفتوحا ما دمت
تحافظ درجة إضاءة المصباح على الغالق
ً
مستمرا في الضغط على زر الغالق .ويمكن استخدامها
ً
ً
فضال عن األشياء األخرى التي تتطلب
لتصوير األعاب النارية
فترات تعرض طويل لإلضاءة.
في الخطوة  3بالصفحة السابقة ،أدر القرص <>6
ناحية اليسار لضبط <( >BULBالمصباح) .سيتم
عرض زمن اإلضاءة المنقضي على شاشة .LCD

توجه العدسة نحو الشمس أثناء ضبط درجة إضاءة المصباح .فقد تؤدي حرارة الشمس إلى إتالف
=	 ال ّ
المكونات الداخلية للكاميرا.
تشويشا أعلى من المعتاد ،فقد تبدو الصورة محببة ً
ً
قليال.
نظرا إلصدار درجات إضاءة المصباح
=	 ً
=	 عندما يتم ضبط [( ]z3: Long exp. noise reductionتقليل تشويش التعرض الطويل
لإلضاءة) على [( ]Autoتلقائي) أو [( ]Enableتمكين) ،يمكن تقليل التشويش الناتج عن التعرض
الطويل لإلضاءة (ص .)132
=	 بالنسبة لدرجات إضاءة المصباح ،يوصى باستخدام حامل ثالثي القوائم ومفتاح التحكم عن بُعد (يباعان
بشكل منفصل ،ص .)310
=	 كما يمكنك ً
أيضا استخدام وحدة التحكم عن بُعد (تباع بشكل منفصل ،ص  )309للتصوير باستخدام
فورا أو
المصباح .وعند الضغط على زر اإلرسال بوحدة التحكم عن بُعد ،سيبدأ تشغيل إضاءة المصباح ً
بعد ثانيتين .واضغط على الزر مر ًة أخرى إليقاف إضاءة المصباح.
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 qتغيير وضع قياس كثافة اإلضاءة N
يتم توفير أربعة أساليب (أوضاع قياس كثافة اإلضاءة) لقياس درجة سطوع الهدف .ويوصى عاد ًة
باستخدام القياس التقديري.
يتم ضبط التحديد التلقائي ،في أوضاع المنطقة األساسية ،تلقائيًا.

1

حدد [( ]Metering modeوضع قياس كثافة
اإلضاءة).

2

اضبط وضع قياس كثافة اإلضاءة.

=	 من عالمة التبويب [ ،]z3ح ّدد [Metering
( ]modeوضع قياس كثافة اإلضاءة) ،ثم اضغط
على <.>0

=	 حدد وضع قياس كثافة اإلضاءة المطلوب ،ثم اضغط
على <.>0

 qقياس كثافة اإلضاءة التقديري
يناسب وضع قياس كثافة اإلضاءة لألغراض العامة هذا األهداف
ذات اإلضاءة الخلفية .حيث تقوم الكاميرا بضبط درجة اإلضاءة
تلقائيًا لتالئم المشهد المراد تصويره.
 wقياس كثافة اإلضاءة الجزئي
ً
نظرا
يكون ذلك فعّاًال عندما تكون الخلفية أكثر
سطوعا من الهدف ً
لإلضاءة الخلفية وما إلى ذلك ،وتشير المنطقة الرمادية بالشكل
األيسر إلى المنطقة التي يتم فيها قياس درجة السطوع للحصول
على درجة اإلضاءة القياسية.
 rقياس كثافة اإلضاءة الموضعي
يستخدم هذا الوضع لقياس كثافة اإلضاءة بجزء محدد من الهدف
أو المشهد .وتظهر المنطقة الرمادية بالشكل األيسر حيث يتم قياس
درجة السطوع للحصول على درجة اإلضاءة القياسية .ويعتبر
وضع قياس كثافة اإلضاءة هذا مناسبًا للمستخدمين المتقدمين.
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 qتغيير وضع قياس كثافة اإلضاءة N

 eقياس كثافة اإلضاءة المق ّدر عند المركز
يتم قياس درجة السطوع في مركز الصورة ثم يتم توسيطها للمشهد
بأكمله .ويعتبر وضع قياس كثافة اإلضاءة هذا مناسبًا للمستخدمين
المتقدمين.

مع ( qقياس كثافة اإلضاءة التقديري) ،سيتم قفل إعداد درجة اإلضاءة عند الضغط على زر الغالق حتى
المنتصف كما يتم تحقيق ضبط البؤرة .في أوضاع ( wقياس كثافة اإلضاءة الجزئي) ،و( rقياس
كثافة اإلضاءة الموضعي) ،و( eقياس كثافة اإلضاءة المق ّدر عند المركز) ،يتم ضبط درجة اإلضاءة عند
التقاط الصورة( .ال يؤدي الضغط على زر الغالق حتى المنتصف إلى قفل درجة اإلضاءة) .وأثناء التصوير
باستخدام العرض المباشر ،يتم ضبط درجة اإلضاءة لحظة التقاط الصورة ،بصرف النظر عن وضع قياس
كثافة اإلضاءة.
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ضبط تعويض درجة اإلضاءة N
 Oضبط تعويض درجة اإلضاءة
اضبط تعويض درجة اإلضاءة إذا لم تحصل على درجة اإلضاءة المطلوبة (بدون الفالش) .يمكن استخدام هذه
الميزة في أوضاع المنطقة اإلبداعية (باستثناء الوضع < .)>aيمكنك ضبط تعويض درجة اإلضاءة لما يصل
إلى  5±توقفات بزيادات توقف قدرها .1/3

ً
سطوعا
درجة إضاءة زائدة للحصول على صورة أكثر

درجة إضاءة منخفضة للحصول على صورة أكثر إعتامًا

درجة إضاءة داكنة

زيادة درجة سطوع الصورة:
اضغط مع االستمرار على الزر < >Oوأدر
القرص < >6جهة اليمين (درجة إضاءة
مرتفعة).
زيادة قتامة الصورة:
اضغط مع االستمرار على الزر < >Oوأدر
القرص < >6جهة اليسار (درجة إضاءة
منخفضة).
 يتم عرض مستوى درجة اإلضاءة على شاشة LCD
ومستكشف العرض ،كما هو موضح بالشكل.
= بعد التقاط الصورة ،قم بإلغاء تعويض درجة اإلضاءة
بضبطه على  0مرة أخرى.

ً
سطوعا
درجة إضاءة زائدة للحصول على صورة أكثر

=	 يرتفع مقدار تعويض درجة اإلضاءة المعروض في مستكشف العرض إلى ما يصل إلى  2±درجة فقط.
إذا تجاوز مقدار تعويض درجة اإلضاءة  ±درجتين ،فسيعرض طرف مؤشر مستوى درجة اإلضاءة
< >Iأو <.>J
=	 إذا كنت تريد ضبط تعويض درجة إضاءة يتجاوز  ±درجتين ،يوصى بضبطها باستخدام

[( ]z2: Expo.comp./AEBتعويض درجة اإلضاءة/مضاهاة شدة اإلضاءة تلقائيًا)
(ص  )125أو باستخدام شاشة التحكم السريع (ص .)44
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ضبط تعويض درجة اإلضاءة N

 yتعويض درجة إضاءة الفالش
اضبط تعويض درجة إضاءة الفالش إذا لم تحصل على درجة إضاءة الفالش المطلوبة .يمكنك ضبط
تعويض درجة اإلضاءة لما يصل إلى  2±توقفات بزيادات توقف قدرها .1/3

1

اضغط على الزر <)7( .>Q
 ستظهر شاشة التحكم السريع (ص.)44

2

حدد [.]y

3

اضبط مقدار تعويض درجة اإلضاءة.

= اضغط على المفاتيح المتقاطعة < >Sلتحديد [.]*y
 سيتم عرض []Flash exposure comp.
(تعويض درجة إضاءة الفالش) بالجزء السفلي.
=	 لزيادة درجة سطوع درجة إضاءة الفالش ،أدر القرص
< >6ناحية اليمين (درجة إضاءة مرتفعة).
ولزيادة درجة إعتامها ،أدر القرص < >6نحو
اليسار (درجة إضاءة منخفضة).
 عند الضغط على زر الغالق حتى منتصفه ،سيظهر
الرمز < >yفي مستكشف العرض.
= بعد التقاط الصورة ،قم بإلغاء تعويض درجة إضاءة
الفالش بضبطه على  0مرة أخرى.

ُحسن اإلضاءة التلقائي) (ص )134
عندما يتم ضبط [( ]z2: Auto Lighting Optimizerم ِّ
على أي إعداد آخر بخالف [( ]Disableتعطيل) ،فقد تبدو الصورة ساطعة حتى عند ضبط تعويض أقل
لدرجة اإلضاءة أو تعويض أقل لدرجة إضاءة الفالش.
يمكنك ً
أيضا ضبط تعويض درجة إضاءة الفالش باستخدام [( ]Built-in flash settingsإعدادات
الفالش المدمج) في [( ]z2: Flash controlالتحكم في الفالش) (ص .)233
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 3مضاهاة درجة اإلضاءة تلقائيًا N
تعمل هذه الميزة على تعزيز عملية تعويض درجة اإلضاءة من خالل تغيير درجة اإلضاءة تلقائيًا
بأخذ ثالث لقطات (بما يصل إلى  2±توقفات بزيادات توقف قدرها  )1/3كما هو موضح أدناه.
فيمكنك حينئذٍ اختيار أفضل درجة إضاءة .ويُعرف ذلك بمضاهاة درجة اإلضاءة تلقائيًا (.)AEB

درجة اإلضاءة القياسية

درجة إضاءة أكثر إعتامًا
(درجة إضاءة منخفضة)

1

ً
سطوعا
درجة إضاءة أكثر
(درجة إضاءة زائدة)

حدد [( ]Expo.comp./AEBتعويض درجة
اإلضاءة/مضاهاة درجة اإلضاءة تلقائيًا).

= من عالمة التبويب [ ،]z2حدد [Expo.comp./
( ]AEBتعويض اإلضاءة/مضاهاة درجة اإلضاءة
تلقائيًا) ،ثم اضغط على <.>0

2

اضبط نطاق مضاهاة درجة اإلضاءة تلقائيًا.
=
=	

نطاق مضاهاة درجة اإلضاءة تلقائيًا ()AEB

=	
=	

3

أدر القرص < >6لضبط نطاق مضاهاة درجة اإلضاءة
تلقائيًا.
اضغط على مفتاحي < >Z> <Yلضبط مقدار
تعويض درجة اإلضاءة .وإذا تم استخدام مضاهاة
درجة اإلضاءة تلقائيًا مع تعويض درجة اإلضاءة،
فسيتم تطبيق مضاهاة درجة اإلضاءة تلقائيًا على وضع
يتوسط مقدار تعويض درجة اإلضاءة.
اضغط على < >0لضبطه.
عند الضغط على الزر < >Mللخروج من
القائمة ،سيتم عرض مستوى مضاهاة درجة اإلضاءة
على شاشة .LCD

التقط الصورة.

=	 اضبط البؤرة واضغط على زر الغالق بالكامل .سيتم
تصوير لقطات المضاهاة الثالث بالتسلسل التالي:
درجة إضاءة قياسية ودرجة إضاءة منخفضة ودرجة
إضاءة زائدة.
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 3مضاهاة درجة اإلضاءة تلقائيًا N

إلغاء مضاهاة درجة اإلضاءة تلقائيًا
=	 اتبع الخطوتين  1و 2إليقاف تشغيل عرض نطاق مضاهاة درجة اإلضاءة تلقائيًا.
=	 سيتم ً
أيضا إلغاء إعداد مضاهاة درجة اإلضاءة تلقائيًا ( )AEBبشكل تلقائي إذا تم ضبط مفتاح
التشغيل على < >2واكتمال إعادة شحن الفالش وما إلى ذلك.

تلميحات حول التصوير
= استخدام مضاهاة درجة اإلضاءة تلقائيًا ( )AEBمع التصوير المستمر
في حالة ضبط موقت التشغيل/الموقت الذاتي على < >iأو <( >Mص )108والضغط
بشكل مستمر بالتسلسل التالي:
على زر الغالق بالكامل ،فسيتم التقاط لقطات المضاهاة الثالث
ٍ
درجة إضاءة قياسية ودرجة إضاءة منخفضة ودرجة إضاءة زائدة .وسيتوقف التصوير بعد ذلك
تلقائيًا.
= استخدام مضاهاة درجة اإلضاءة تلقائيًا مع التصوير الفردي (.)u/B
اضغط على زر الغالق ثالث مرات لتصوير لقطات المضاهاة الثالث .سيتم تعريض لقطات
المضاهاة الثالث لإلضاءة بالتسلسل التالي :درجة إضاءة قياسية ودرجة إضاءة منخفضة ودرجة
إضاءة زائدة.
= استخدام مضاهاة درجة اإلضاءة تلقائيًا مع الموقت الذاتي أو وحدة تحكم عن بُعد ( ُتباع بشكل
منفصل)
عند التصوير باستخدام الموقت الذاتي أو وحدة التحكم عن بُعد (< >Qأو < ،)>lيمكنك
ثوان أو ثانيتين .ومع ضبط <( >qص،)110
التقاط ثالث لقطات مستمرة بعد تأخير لمدة ٍ 10
سيزيد عدد اللقطات المستمرة بنحو ثالثة أضعاف الرقم الذي تم ضبطه.

=	 ال يمكن استخدام مضاهاة درجة اإلضاءة التلقائية مع الفالش ،أو باستخدام [Multi Shot Noise
( ]Reductionتقليل تشويش اللقطات المتعددة) ،أو باستخدام المرشحات اإلبداعية ،أو باستخدام
درجات إضاءة المصباح.
ُحسن اإلضاءة التلقائي)

=	 عندما يتم ضبط [( ] z2: Auto Lighting Optimizerم ِّ
(ص  )134على أي إعداد آخر بخالف [( ]Disableتعطيل) ،فقد يقل تأثير مضاهاة درجة اإلضاءة
تلقائيًا ( )AEBإلى الحد األدنى.
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 Aقفل درجة اإلضاءة N
يمكنك قفل درجة اإلضاءة عندما تختلف منطقة ضبط البؤرة عن منطقة قياس كثافة اإلضاءة أو عندما تريد
تصوير لقطات متعددة بنفس إعداد درجة اإلضاءة .اضغط على الزر < >Aلقفل درجة اإلضاءة ،ثم أعد تكوين
الصورة والتقطها .يُطلق على ذلك اسم "قفل اإلضاءة التلقائية" .وهي فعالة لألهدف ذات اإلضاءة الخلفية.

1

اضبط البؤرة على الهدف.

2

اضغط على الزر <)0( .>A
 يضيء الرمز < >Aبمستكشف العرض ليشير إلى
أنه قد تم تثبيت إعداد درجة اإلضاءة (قفل اإلضاءة
التلقائية).
= يتم قفل إعداد اإلضاءة التلقائية الحالي في كل مرة يتم
فيها الضغط على الزر <.>A

3

=	 اضغط على زر الغالق حتى المنتصف.
 سيتم عرض إعداد درجة اإلضاءة.

أعد تكوين الصورة والتقطها.

=	 إذا أردت االحتفاظ بقفل اإلضاءة التلقائية أثناء التقاط
المزيد من اللقطات ،فاضغط مع االستمرار على الزر
< >Aواضغط على زر الغالق لتصوير لقطة أخرى.

تأثيرات قفل اإلضاءة التلقائية
وضع قياس كثافة
اإلضاءة (ص)122
*q

wre

طريقة تحديد موضع ضبط البؤرة تلقائيًا (()AFص)105
تحديد يدوي
تحديد تلقائي
يتم تطبيق قفل اإلضاءة التلقائية ( )AEعند
يتم تطبيق قفل اإلضاءة التلقائية ( )AEعند
موضع ضبط البؤرة تلقائيًا ( )AFالتي تم
موضع ضبط البؤرة تلقائيًا ( )AFالمحدد.
استخدامها لضبط البؤرة.
يتم تطبيق قفل اإلضاءة التلقائية ( )AEعند موضع ضبط البؤرة تلقائيًا ( )AFالمركزي.

*	عند ضبط مفتاح وضع ضبط بؤرة العدسة على <( >MFضبط البؤرة يدويًا) ،يتم تطبيق قفل اإلضاءة التلقائية
( )AEعند موضع ضبط البؤرة تلقائيًا ( )AFالمركزي.

في حالة ضبط [ ]53: Switch S / A buttonعلى [( ]Enableتمكين) ،يمكنك التبديل بين
وظيفتي الزر < >Sوالزر <.>A
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 Aقفل إضاءة الفالش N
إذا كان الهدف على جانب اإلطار وأنت تستخدم الفالش ،قد يتحول الهدف ليصبح ساطعًا أو قاتمًا
للغاية استنا ًدا إلى الخلفية وما إلى ذلك .ويكون ذلك عندما ينبغي عليك استخدام قفل إضاءة الفالش.
وبعد ضبط إضاءة الفالش المناسبة للدف ،يُمكنك إعادة التكوين (ضع الهدف تجاه الجانب) ثم التقاط
الصورة .كما يمكن استخدام هذه الميزة مع وحدة  Speedliteمن الفئة  EXمن .Canon

* يشير االختصار  FEإلى  Flash Exposureأي درجة إضاءة الفالش.

1

اضغط على الزر <.>D

 ستبرز وحدة الفالش المدمجة.
=	 اضغط على زر الغالق حتى منتصفه وانظر في
مستكشف العرض للتحقق من إضاءة الرمز <.>D

2
اضغط على الزر <)8( .>A
3
وجه دائرة قياس كثافة اإلضاءة الموضعي على
=	 ّ
اضبط البؤرة على الهدف.

دائرة قياس كثافة اإلضاءة الموضعي

الهدف ،ثم اضغط على الزر <.>A
 سيتم إطالق فالش مسبق ويتم حساب خرج الفالش
المطلوب واالحتفاظ به في الذاكرة.
 يتم عرض " "FELفي مستكشف العرض للحظة ثم
يضيء الرمز <.>d
=	 في كل مرة تقوم فيها بالضغط على الزر <،>A
يتم إطالق فالش مسبق ويتم حساب خرج الفالش
المطلوب واالحتفاظ به في الذاكرة.

4
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التقط الصورة.

=	 قم بتكوين اللقطة واضغط على زر الغالق بالكامل.
 ينطلق الفالش عند التقاط الصورة.

 Aقفل إضاءة الفالش N

=	 إذا كان الهدف بعي ًدا للغاية ويتجاوز النطاق الفعال للفالش ،فسيومض الرمز < .>Dاقترب من الهدف
وكرر الخطوات من  2إلى .4
=	 ال يمكن قفل إضاءة الفالش أثناء التصوير في وضع العرض المباشر.
في حالة ضبط [ ]53: Switch S / A buttonعلى [( ]Enableتمكين) ،يمكنك التبديل بين
وظيفتي الزر < >Sوالزر <.>A
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 3التصحيح التلقائي للسطوع والتباين N
ً
منخفضا.
يمكن تصحيح السطوع والتباين بشكل تلقائي إذا أصبحت الصور داكنة اللون أو أصبح التباين
وتُسمى هذه الوظيفة بمُحسن اإلضاءة التلقائي .ويكون اإلعداد االفتراضي هو []Standard
(قياسي) .أما بالنسبة للصور بتنسيق  ،JPEGفيتم تطبيق التصحيح عند التقاط الصورة.
يتم ،في أوضاع المنطقة األساسية ،ضبط [( ]Standardقياسي) تلقائيًا.

1

حدد []Auto Lighting Optimizer
ُحسن اإلضاءة التلقائي).
(م ِّ

2

حدد اإلعداد.

3

التقط الصورة.

=	 من عالمة التبويب [ ،]z2حدد [Auto
( ]Lighting Optimizerمحسن اإلضاءة
التلقائي) ،ثم اضغط على <.>0
=	 حدد اإلعداد الذي تريده ،ثم اضغط على <.>0

=	 سيتم تسجيل الصورة مع تصحيح السطوع والتباين إذا
لزم األمر.

=	 أسفل [)(C.Fn ( ]54: Custom Functionsالوظائف المخصصة) ،إذا تم ضبط
[( ]3: Highlight tone priorityأولوية درجة التمييز) على [( ]1: Enableتمكين) ،فسيتم
ضبط مُحسن اإلضاءة التلقائي على [( ]Disableتعطيل) تلقائيًا ولن يمكن تغيير اإلعداد.
=	 إذا تم ضبط إعداد آخر بخالف [( ]Disableتعطيل) واستخدام تعويض درجة اإلضاءة أو تعويض
درجة إضاءة الفالش لجعل درجة اإلضاءة أكثر إعتامًا ،فقد تظل الصورة ساطعة .إذا كنت ترغب في
الحصول على درجة إضاءة أكثر إعتامًا ،فاضبط هذه الوظيفة على [( ]Disableتعطيل).
=	 ً
وفقا لظروف التصوير ،قد يزداد التشويش.
في الخطوة رقم  ،2إذا تم الضغط على الزر < >Bوإزالة عالمة االختيار < >Xلإلعداد
[( ]Disable during man expoتعطيل أثناء اإلضاءة اليدوية) ،فإنه يمكن ضبط محسن اإلضاءة
التلقائي في الوضع <.>a
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تقليل تشويش سرعة  ISOالعالية
تعمل هذه الوظيفة على تقليل التشويش الناتج في الصورة .على الرغم من تطبيق تقليل التشويش على
جميع سرعات  ،ISOإال أن هذه الميزة تكون فعالة بشكل خاص عند استخدام سرعات  ISOعالية.
وفي سرعات  ISOالمنخفضة ،يتم تقليل التشويش الموجود في األجزاء األكثر إعتامًا من الصورة
(مناطق الظل) بشكل أكبر .قم بتغيير هذا اإلعداد ليالئم مستوى التشويش.

1

حدد [( ]High ISO speed NRتقليل تشويش
سرعة  ISOالعالية).

2

اضبط المستوى.

=	 من عالمة التبويب [ ،]z3حدد [High ISO
( ]speed NRتقليل تشويش سرعة  ISOالعالية)،
ثم اضغط على <.>0

=	 ح ّدد مستوى تقليل التشويش المطلوب ،ثم اضغط على
<.>0
 سيتم إغالق شاشة اإلعداد وستظهر القائمة مرة أخرى.

= [( ]Multi Shot Noise Reduction :Mتقليل تشويش اللقطات المتعددة)
يؤدي هذا إلى استخدام تقليل التشويش مع جودة صورة أعلى من [( ]Highعالية) .بالنسبة
للصورة الفوتوغرافية المفردة ،يتم تصوير أربع لقطات مستمرة دون توقف ومحاذاتها ودمجها
تلقائيًا في صورة واحدة بتنسيق .JPEG

3

التقط الصورة.

=	 سيتم تسجيل الصورة مع تطبيق تقليل التشويش.

(عال) أو [( ]Multi Shot Noise Reductionتقليل تشويش اللقطات
عند ضبط []High
ٍ
المتعددة) ،سيقل الحد األقصى لعدد اللقطات المستمرة دون توقف بشكل كبير.
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عند ضبط [( ]Multi Shot Noise Reductionتقليل تشويش اللقطات المتعددة)
=	 في حالة حمل الكاميرا باليدين ،حافظ على ثباتها للحيلولة دون اهتزازها .في حالة عدم محاذاة الصور
بشكل كبير بسب اهتزاز الكاميرا ،أو في حالة وجود هدف متحرك ،فقد يقل تأثير تقليل التشويش إلى
الحد األدنى .لذا يوصى باستخدام حامل ثالثي القوائم.
=	 قد ال تعمل محاذاة الصورة بشكل سليم مع األنماط المتكررة (شبكية ،وشريطية ،وما إلى ذلك) أو
الصور المستوية ذات دجة اللون الواحدة.
=	 سيستغرق تسجيل الصورة على البطاقة ً
وقتا أطول منه عند استخدام التصوير العادي .أثناء معالجة
الصور ،سيتم عرض [( ]BUSYمشغول) ولن يمكنك التقاط صورة أخرى حتى تكتمل المعالجة.
=	 ال يمكن تحديد  1+73أو  .1ال يمكن استخدام التصوير بمضاهاة درجة اإلضاءة تلقائيًا
ومضاهاة توازن اللون األبيض .ال يمكن ضبط []z3: Long exp. noise reduction
(تقليل تشويش التعرض الطويل لإلضاءة) .إذا تم تحديد أي من هذه الثالثة أو ضبطه ،فلن يمكن ضبط
[( ]Multi Shot Noise Reductionتقليل تشويش اللقطات المتعددة).
= يكون التصوير بالفالش غير ممكن .سينبعث شعاع ضبط البؤرة تلقائيًا ً
طبقا لإلعداد الخاص بـ [54: Custom
)( ]Functions (C.Fnالوظائف المخصصة) وهو [( ]4: AF-assist beam firingانبعاث الشعاع
المساعد لضبط البؤرة تلقائيًا).
=	 ال يمكنك ضبط [( ]Multi Shot Noise Reductionتقليل تشويش اللقطات المتعددة)
لدرجات إضاءة المصباح.
=	 في حالة إيقاف تشغيل الكاميرا ،أو تغيير وضع التصوير إلى أحد أوضاع المنطقة األساسية ،أو
التصوير على إضاءة المصباح ،أو وضع تصوير األفالم ،فسيتغير اإلعداد إلى []Standard
(قياسي) تلقائيًا.
=	 ال يمكن ضبط [( ]z3: Dust Delete Dataبيانات مسح األتربة).
=	 الطباعة المباشرة (ص  )282غير ممكنة.
في حالة عرض صورة بتنسيق  1+73أو  1أو طباعتها مباشرة باستخدام الكاميرا ،فقد يبدو تأثير
تقليل تشويش سرعة  ISOالعالية في الحد األدنى له .لذا تحقق من تأثير تقليل التشويش أو اطبع الصور التي
تم تقليل التشويش بها باستخدام برنامج ( Digital Photo Professionalبرنامج مرفق ،ص .)366

تقليل تشويش التعرض الطويل لإلضاءة
يمكن تقليل التشويش بالصور المعرضة لإلضاءة لمدة ثانية واحدة أو أكثر.

1

حدد []Long exp. noise reduction
(تقليل تشويش التعرض الطويل لإلضاءة).

=	 من عالمة التبويب [ ،]z3حدد [Long exp.
( ]noise reductionتقليل تشويش التعرض
الطويل لإلضاءة) ،ثم اضغط على <.>0

132

 3إعداد تقليل التشويش N

2

اضبط اإلعداد المطلوب.

=	 حدد اإلعداد الذي تريده ،ثم اضغط على <.>0
 سيتم إغالق شاشة اإلعداد وستظهر القائمة مرة أخرى.

=	 [( ]Autoتلقائي)
بالنسبة للتعرض لإلضاءة لثانية واحدة أو أكثر ،يتم تقليل التشويش تلقائيًا في حالة اكتشاف
تشويش مماثل لحاالت لتعرض لإلضاءة الطويلة .يعتبر اإلعداد [( ]Autoتلقائي) هذا ً
فعاال في
معظم الحاالت.
=	 [( ]Enableتمكين)
يتم إجراء تقليل التشويش لجميع فترات التعرض لإلضاءة لمدة ثانية واحدة أو أكثر .يمكن لإلعداد
[( ]Enableتمكين) تقليل التشويش الذي ال يمكن اكتشافه باستخدام اإلعداد [( ]Autoتلقائي).

3

التقط الصورة.

=	 سيتم تسجيل الصورة مع تطبيق تقليل التشويش.

=	 عند استخدام [( ]Autoتلقائي) و[( ]Enableتمكين) ،قد تستهلك عملية تقليل التشويش بعد التقاط
الصورة نفس الوقت الذي يستغرقه التعرض لإلضاءة .وال يمكنك التقاط صورة أخرى حتى اكتمال
عملية تقليل التشويش.
=	 قد تبدو الصور الملتقطة بسرعة  ISO 1600أو أعلى أكثر تحببًا باستخدام اإلعداد []Enable
(تمكين) مقارنة بالصور الملتقطة باستخدام اإلعداد [( ]Disableتعطيل) أو [( ]Autoتلقائي).
=	 باستخدام اإلعدادين [( ]Autoتلقائي) و[( ]Enableتمكين) ،إذا تم التعرض لإلضاءة فترة طويلة
أثناء عرض صورة "العرض المباشر" ،فسيتم عرض "( "BUSYمشغول) أثناء عملية تقليل
التشويش .ولن تظهر شاشة العرض المباشر حتى تكتمل عملية تقليل التشويش( .يتعذر عليك التقاط
صورة أخرى).
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نظرا لخصائص
الفقدان الطرفي لضوء العدسات هو ظاهرة تبدو فيها زوايا الصورة أكثر عتمة ً
العدسة .ويُطلق على الهدب اللوني في تخطيطات الهدف اسم االنحراف اللوني .ويمكن تصحيح كال
نوعي انحراف العدسة .ويمكن تصحيح الصور ذات تنسيق  RAWباستخدام برنامج
( Digital Photo Professionalبرنامج مرفق ،ص.)366

تصحيح اإلضاءة الطرفية

1

حدد []Lens aberration correction
(تصحيح االنحراف اللوني للعدسة).

2

حدد اإلعداد.

=	 من عالمة التبويب [ ،]z1حدد [Lens
( ]aberration correctionتصحيح االنحراف
اللوني للعدسة) ،ثم اضغط على <.>0

=	

=	
=	
=	

3

تأكد من عرض [Correction data
( ]availableتوفر بيانات التصحيح) للعدسة
المركبة.
حدد [( ]Peripheral illumin.اإلضاءة
الطرفية) ،ثم اضغط على <.>0
حدد [( ]Enableتمكين) ،ثم اضغط على <.>0
في حالة عرض [Correction data not
( ]availableعدم توفر بيانات التصحيح) ،انظر
القسم "بيانات تصحيح العدسة" بالصفحة .142

التقط الصورة.

=	 سيتم تسجيل الصورة باستخدام اإلضاءة الطرفية التي
تم تصحيحها.

ً
وفقا لظروف التصوير ،قد يظهر بعض التشويش بالحد الخارجي للصورة.
=	 يقل تطبيق مقدار التصحيح ً
قليال عن الحد األقصى لمقدار التصحيح القابل للضبط باستخدام برنامج
( Digital Photo Professionalبرنامج مرفق ،ص .)366
=	 كلما زادت سرعة  ،ISOسيقل مقدار التصحيح.
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تصحيح االنحراف اللوني

1

حدد اإلعداد.
=	

=	
=	
=	

2

تأكد من عرض [Correction data
( ]availableتوفر بيانات التصحيح) للعدسة
المركبة.
حدد [( ]Chromatic aberrationاالنحراف
اللوني) ،ثم اضغط على <.>0
حدد [( ]Enableتمكين) ،ثم اضغط على <.>0
في حالة عرض [Correction data not
( ]availableعدم توفر بيانات التصحيح) ،انظر
القسم "بيانات تصحيح العدسة" بالصفحة التالية.

التقط الصورة.

=	 سيتم تسجيل الصورة باالنحراف اللوني الذي تم
تصحيحه.

=	 باستخدام [( ]Enableتمكين) ،سيقل الحد األقصى لعدد اللقطات المستمرة دون توقف للتصوير
المستمر بشكل كبير.
=	 في حالة تشغيل صورة بتنسيق  RAWباالنحراف اللوني الذي تم تصحيحه ،سيتم عرض الصورة على
الكاميرا دون تطبيق تصحيح االنحراف اللوني .تحقق من تصحيح االنحراف اللوني باستخدام برنامج
( Digital Photo Professionalبرنامج مرفق ،ص .)366
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بيانات تصحيح العدسة
تحتوي الكاميرا بالفعل على بيانات تصحيح اإلضاءة الطرفية للعدسة وبيانات تصحيح االنحراف
اللوني لحوالي  25عدسة .وفي حالة تحديد [( ]Enableتمكين) ،سيتم تطبيق تصحيح اإلضاءة
الطرفية وتصحيح االنحراف اللوني تلقائيًا على أي عدسة تم تسجيل بيانات التصحيح الخاصة بها
بالكاميرا.
باستخدام برنامج ( EOS Utilityبرنامج مرفق) ،يمكنك التحقق من أنواع العدسات التي تم تسجيل
بيانات التصحيح الخاصة بها بالكاميرا .كما يمكنك ً
أيضا تسجيل بيانات التصحيح للعدسات غير
المسجلة .لمعرفة التفاصيل ،ارجع إلى دليل إرشادات برنامج ( EOS Utilityص )368الموجود
على القرص المضغوط الخاص بدليل إرشادات البرنامج.

مالحظات حول تصحيح اإلضاءة الطرفية وتصحيح االنحراف اللوني
=	 ال يمكن تطبيق تصحيح اإلضاءة الطرفية وتصحيح االنحراف اللوني على الصور بتنسيق JPEG
التي تم التقاطها بالفعل.
=	 عند استخدام عدسة ليست من تصنيع شركة  ،Canonيوصى بضبط التصحيحات على []Disable
(تعطيل) ،حتى في حالة عرض [( ]Correction data availableتوفر بيانات التصحيح).
=	 في حالة استخدام العرض المُكبر أثناء التصوير باستخدام العرض المباشر ،لن ينعكس تصحيح اإلضاءة
الطرفية وتصحيح االنحراف اللوني في الصورة المعروضة على الشاشة.
=	
=	
=	
=	
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إذا لم يكن تأثير التصحيح مرئيًا ،فقم بتكبير الصورة بعد التقاطها وتحقق منها مرة أخرى.
حيث يمكن تطبيق التصحيح حتى عند تركيب عدسة اإلطالة أو محول الحجم الطبيعي.
إذا لم يتم تسجيل بيانات التصحيح للعدسة التي تم تركيبها بالكاميرا ،فستكون النتيجة مشابهة لحالة ضبط
عملية الصحيح على [( ]Disableتعطيل).
في حالة عدم توفر معلومات المسافة بالعدسة ،سيكون مقدار التصحيح أقل.

 Aتخصيص خصائص الصورة N
يمكنك تخصيص أحد أنماط الصورة من خالل ضبط المعلمات الفردية مثل []Sharpness
(الوضوح) و[( ]Contrastالتباين) .لالطالع على التأثيرات الناتجة ،قم بتصوير عدة لقطات
تجريبية .لتخصيص [( ]Monochromeلون أحادي) ،انظر صفحة .139

1

حدد [( ]Picture Styleنمط الصورة).

2

حدد أحد أنماط الصورة.

3

حدد معلمة.

4

اضبط المعلمة.

=	 من عالمة التبويب [ ،]z3ح ّدد [Picture
( ]Styleنمط الصورة) ،ثم اضغط على <.>0
 ستظهر شاشة تحديد نمط الصورة.
 حدد أحد أنماط الصورة ،ثم اضغط على الزر
<.>B

=	 حدد أحد اإلعدادات ،وليكن []Sharpness
(الوضوح) على سبيل المثال ،ثم اضغط على
<.>0

=	 اضغط على مفتاحي < >Z> <Yلضبط المعلّمة
على النحو المطلوب ،ثم اضغط على <.>0
=	 اضغط على الزر < >Mلحفظ المعلمات
المضبوطة .ستظهر شاشة تحديد نمط الصورة مرة
أخرى.
 سيتم عرض أية إعدادات معلمات تختلف عن
اإلعدادات االفتراضية باللون األزرق.

=	 يمكنك ،من خالل تحديد [( ]Default set.اإلعداد االفتراضي) بالخطوة  ،3إعادة نمط الصورة
المعني إلى اإلعدادات االفتراضية للمعلمات.
=	 للتصوير باستخدام نمط الصورة الذي قمت بضبطه ،اتبع الخطوة رقم  2بالصفحة  101لتحديد نمط
الصورة المعدل ثم التقط الصورة.
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إعدادات المعلمة وتأثيراتها
الوضوح
لضبط وضوح الصورة.
تجانسا.
وضوحا ،اضبطه نحو الطرف  .Eكلما اقترب من  ،Eبدت الصورة أكثر
لجعله أقل
ً
ً
وضوحا.
وضوحا ،اضبطه نحو  .Fكلما اقترب من  ،Fستبدو الصورة أكثر
لجعله أكثر
ً
ً
التباين
لضبط تباين الصورة وزهو األلوان.
لتقليل التباين ،اضبطه نحو الطرف السالب .كلما اقترب التباين من  ،Gبدت الصورة ذات ألون
أخف.
لزيادة التباين ،اضبطه نحو الطرف الموجب .كلما اقترب التباين من  ،Hبدت الصورة أكثر حدة.
التشبع
لضبط تشبع األلوان في الصورة.
لتقليل تشبع األلوان ،اضبطه نحو عالمة السالب .كلما اقترب من  ،Gبدت األلوان أكثر خفة.
لزيادة تشبع األلوان ،اضبطه نحو الطرف الموجب .كلما اقترب من  ،Hبدت األلوان أكثر
وضوحا.
ً
درجة اللون
لضبط درجة لون البشرة.
لجعل البشرة تبدو أكثر حمرة ،اضبطها نحو الطرف السالب .كلما اقتربت من  ،Gبدت درجة
لون البشرة أكثر حمرة.
لتقليل درجة احمرار البشرة ،اضبطها نحو الطرف الموجب .كلما اقترب من  ،Hبدت درجة
لون البشرة أكثر صفرة.
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 Vالضبط أحادي اللون
بالنسبة للون األحادي ،يمكنك ً
أيضا ضبط [( ]Filter effectتأثير المرشح) و[Toning
( ]effectتأثير التدرج) باإلضافة إلى [( ]Sharpnessالوضوح) و[( ]Contrastالتباين)
الموضح بالصفحة السابقة.

kتأثير المرشح
أثناء تطبيق أحد تأثيرات المرشح على صورة أحادية
اللون ،يمكنك جعل السحب البيضاء أو األشجار الخضراء
وضوحا بالصورة.
تبدو أكثر
ً

المرشح

عينات التأثيرات

 :Nبدون

صورة عادية باللون األبيض واألسود بدون تأثيرات المرشح.

 :Yeاألصفر

وضوحا.
ستبدو السماء الزرقاء أكثر طبيعية كما ستبدو السحب البيضاء أكثر
ً

 :Orالبرتقالي

إبهارا.
ستبدو السماء الزرقاء أكثر إعتامًا بشكل طفيف .وسيبدو الغروب أكثر
ً

 :Rاألحمر

ً
وسطوعا.
وضوحا
ستبدو السماء الزرقاء داكنة إلى حد ما .كما ستبدو األوراق المتساقطة أكثر
ً

 :Gاألخضر

ً
وسطوعا.
وضوحا
ستبدو درجات لون البشرة والشفاه خافتة .كما ستبدو أوراق الشجر أكثر
ً

وضوحا.
ستؤدي زيادة [( ]Contrastالتباين) إلى جعل تأثير المرشح أكثر
ً

lتأثير التدرج

من خالل تطبيق تأثير تدرج ،يمكنك إنشاء صورة أحادية
اللون بذلك اللون .حيث يمكنه جعل الصورة تبدو أكثر ً
إبداعا.
يمكن تحديد ما يلي( ]N:None[ :بال) أو []S:Sepia
(بني داكن) أو [( ]B:Blueأزرق) أو []P:Purple
(أرجواني) أو [( ]G:Greenأخضر).
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 Aتسجيل خصائص الصورة المفضلة N
يمكنك تحديد أحد األنماط األساسية للصورة مثل [( ]Portraitصورة شخصية) أو []Landscape
(منظر طبيعي) ،ثم ضبط المعلمات الخاصة به حسب الرغبة وتسجيله ضمن [( ]User Def. 1محدد
من قِبل المستخدم  )1أو [( ]User Def. 2محدد من قِبل المستخدم  )2أو [( ]User Def. 3محدد
من قِبل المستخدم .)3
يمكنك إنشاء أنماط صور متعددة بها إعدادات معلمات مختلفة مثل الوضوح والتباين.
كما يمكنك ً
أيضا ضبط معلمات نمط الصورة التي تم تسجيلها بالكاميرا باستخدام برنامج EOS
( Utilityبرنامج مرفق ،ص.)366
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1

حدد [( ]Picture Styleنمط الصورة).

2

حدد [* ( ]User Def.محدد بواسطة المستخدم *).

3

اضغط على <.>0

4

حدد نمط الصورة األساسي.

=	 من عالمة التبويب [ ،]z3ح ّدد [Picture
( ]Styleنمط الصورة) ،ثم اضغط على <.>0
 ستظهر شاشة تحديد نمط الصورة.
=	 حدد [* ( ]User Def.محدد بواسطة المستخدم *)،
ثم اضغط على الزر <.>B
 ستظهر شاشة اإلعداد التفصيلي.

=	 عند تحديد [( ]Picture Styleنمط الصورة)،
اضغط على <.>0

=	 اضغط على المفاتيح المتقاطعة < >Sأو أدر القرص
< >6لتحديد نمط الصورة األساسي ،ثم اضغط
على <.>0
= لضبط المعلمات الخاصة بنمط صورة تم تسجيله بالكاميرا
باستخدام برنامج ( EOS Utilityبرنامج مرفق) ،حدد
نمط الصورة هنا.

 Aتسجيل خصائص الصورة المفضلة N

5

حدد معلمة.

6

اضبط المعلمة.

=	 حدد أحد اإلعدادات ،وليكن []Sharpness
(الوضوح) على سبيل المثال ،ثم اضغط على
<.>0

=	 اضغط على مفتاحي < >Z> <Yلضبط المعلّمة
على النحو المطلوب ،ثم اضغط على <.>0
لمعرفة التفاصيل ،ارجع إلى "تخصيص خصائص
الصورة" بالصفحات .146-143
= اضغط على الزر < >Mلتسجيل نمط الصورة
التي تم تعديلها .بعد ذلك ستظهر شاشة تحديد نمط
الصورة مرة أخرى.
 تتم اإلشارة إلى نمط الصورة األساسي على يمين
]* ( [User Def.محدد بواسطة المستخدم *).
 إذا ما تم تعديل اإلعدادات في نمط صورة مسجلة في
[* ( ]User Def.محدد بواسطة المستخدم *) من
إعدادات نمط الصورة األساسي ،فسيتم عرض اسم
نمط الصورة باللون األزرق.

=	 إذا تم تسجيل نمط صورة ضمن [* ( ]User Def.محدد من قِبل المستخدم *) بالفعل ،فسيؤدي تغيير
نمط الصورة األساسي بالخطوة رقم  4إلى إلغاء إعدادات معلمة نمط الصورة المسجل.
=	 في حالة تنفيذ [( ]Clear all camera settingsمسح جميع إعدادات الكاميرا) (ص ،)227
ستتم إعادة جميع إعدادات [* ( ]User Def.محدد من قِبل المستخدم *) إلى قيمها االفتراضية.
ستشتمل أنماط الصور المسجلة عبر برنامج ( EOS Utilityبرنامج مرفق) على معلماتها المعدلة التي
تمت إعادتها إلى إعداداتها االفتراضية.
=	 للتصوير باستخدام نمط صورة مسجل ،اتبع الخطوة رقم  2بالصفحة  101لتحديد [* ]User Def.
(محدد من قِبل المستخدم *) ،ثم التقط الصورة.
=	 فيما يتعلق بإجراء تسجيل ملف نمط صورة إلى الكاميرا ،الرجاء الرجوع إلى دليل اإلرشادات الخاص
ببرنامج ( EOS Utilityص .)368
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 3مطابقة مصدر الضوءN
تُسمى الوظيفة التي تقوم بضبط درجة ألوان الصورة بحيث تبدو األجسام البيضاء بيضاء في الصورة
بتوازن اللون األبيض ( .)WBعاد ًة ما يحقق اإلعداد <( >Qتلقائي) التوازن الصحيح للون
األبيض .وإذا تعذر الحصول على األلوان ذات المظهر الطبيعي باستخدام اإلعداد < ،>Qفيمكنك
تحديد توازن اللون األبيض الذي يتوافق مع مصدر الضوء أو ضبطه يدويًا من خالل تصوير هدف
أبيض اللون.

1
2

حدد [( ]White balanceتوازن اللون األبيض).
=	 من عالمة التبويب [ ،]z2حدد [White
( ]Balanceتوازن اللون األبيض) ،ثم اضغط على
<.>0

ح ّدد أحد إعدادات توازن اللون األبيض.

= اضغط على مفتاحي < >Z> <Yلتحديد اإلعداد
المطلوب ،ثم اضغط على <.>0
=	 إن رسالة ""Approx. ****K(*** كلفن تقريبًا)
( :Kكلفن) التي يتم عرضها إلعدادات توازن اللون
األبيض < >Wأو < >Eأو < >Rأو
< >Yأو < >Uتمثل درجة حرارة اللون المعني.

 Oتوازن اللون األبيض المخصص
تتيح لك ميزة توازن اللون األبيض المخصص ضبط توازن اللون األبيض يدويًا تبعًا لمصدر خاص
من مصادر الضوء وذلك الضط الدقة بشكل أفضل .قم بهذا اإلجراء في ظل توفر مصدر إضاءة فعلي
لالستخدام.

1

دائرة قياس كثافة اإلضاءة الموضعي
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قم بتصوير هدف أبيض.

=	 يجب أن يمأل الهدف األبيض البسيط دائرة قياس كثافة
اإلضاءة الموضعي.
=	 اضبط البؤرة يدويًا واضبط درجة اإلضاءة القياسية
للهدف األبيض.
=	 يمكنك استخدام أي إعداد لتوازن اللون األبيض.

 3مطابقة مصدر الضوءN

2

حدد [( ]Custom White Balanceتوازن
اللون األبيض المخصص).

3

قم باستيراد بيانات توازن اللون األبيض.

4

حدد [)( ]O (Customمخصص).

=	 من عالمة التبويب [ ،]z2حدد [Custom
( ]White Balanceتوازن األبيض المخصص)،
ثم اضغط على <.>0
 ستظهر شاشة تحديد توازن اللون األبيض المخصص.
=	 حدد الصورة التي تم التقاطها في الخطوة  ،1ثم اضغط
على <.>0
 من على شاشة مربع الحوار التي تظهر ،حدد []OK
(موافق) وسيتم استيراد البيانات.
=	 عند ظهور القائمة مرة أخرى ،اضغط على الزر
< >Mللخروج منها.
=	 من عالمة التبويب [ ،]z2حدد [White
( ]Balanceتوازن اللون األبيض) ،ثم اضغط على
<.>0
=	 حدد [)( ]O (Customمخصص) ،ثم اضغط
على <.>0

=	 إذا كانت درجة اإلضاءة التي تم الحصول عليها في الخطوة  1تختلف بصورة كبيرة عن درجة
اإلضاءة القياسية ،فقد ال يتم الحصول على توازن صحيح للون األبيض.
=	 أما في الخطوة  ،3فال يمكن تحديد الصور التالية :الصور الملتقطة أثناء ضبط نمط الصورة على
[( ]Monochromeلون أحادي) (ص  ،)101والصور التي تمت معالجتها باستخدام المرشح
اإلبداعي ،والصور التي تم اقتصاصها.
=	 ً
بدال من االستعانة بهدف أبيض ،يمكن لمخطط رمادي أو عاكس رمادي بنسبة ( %18متوفرة باألسواق)
تحقيق توازن أكثر دقة للون األبيض.
=	 حيث سيتم تسجيل توازن اللون األبيض المخصص المسجل باستخدام البرنامج EOS Utility
(المرفق ،ص  )366أسفل < .>Oعند القيام بالخطوة  ،3سيتم مسح البيانات الخاصة بتوازن اللون
األبيض الشخصي المسجل.
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 uضبط درجة اللون لمصدر الضوء N
يمكنك تصحيح توازن اللون األبيض الذي تم ضبطه .سيكون لهذا الضبط نفس تأثير استخدام مرشح
تحويل درجة حرارة اللون المتوفر باألسواق أو مرشح تعويض األلوان .يمكن تصحيح كل لون على
واحد من بين تسعة مستويات.
هذه الوظيفة مخصصة للمستخدمين المتقدمين الذين اعتادوا على استخدام مرشحات تحويل درجة
حرارة اللون أو مرشحات تعويض األلوان.

تصحيح توازن اللون األبيض

1

حدد [( ]WB Shift/Bkt.تغيير/مضاهاة توازن
اللون األبيض).

2

اضبط تصحيح توازن اللون األبيض.

=	 من عالمة التبويب [ ،]z2حدد []WB Shift/Bkt.
(تغيير/مضاهاة توازن اللون األبيض) ،ثم اضغط على
<.>0
 ستظهر شاشة تصحيح/مضاهاة توازن اللون األبيض.

=	
=	

نموذج اإلعدادG1 ،A2 :

=	
=	

=	

اضغط على مفاتيح األسهم < >Sلتحريك العالمة
" " إلى الموضع المطلوب.
يشير الحرف  Bإلى اللون األزرق والحرف  Aإلى
اللون الكهرماني والحرف  Mإلى اللون األرجواني
والحرف  Gإلى اللون األخضر .وسيتم تصحيح توازن
ألوان الصورة باتجاه اللون المحدد.
في الزاوية اليمنى العلوية ،تشير الكلمة ""Shift
(تغيير) إلى اتجاه التصحيح ومقداره.
يؤدي الضغط على الزر < >Lإلى إلغاء جميع
إعدادات [( ]WB Shift/Bkt.تغيير/مضاهاة توازن
اللون األبيض).
اضغط على < >0للخروج من اإلعداد والعودة
إلى القائمة.

=	 أثناء عملية تصحيح توازن اللون األبيض ،سيتم عرض < >uبمستكشف العرض وعلى لوحة شاشة .LCD
=	 يعادل مستوى واحد من تصحيح اللون األزرق/الكهرماني  5من وحدات قياس كثافة مرشح التحويل
( )Miredتقريبًا لمرشح تحويل درجة حرارة اللون :Mired( .وحدة قياس تشير إلى كثافة مرشح
تحويل درجة حرارة اللون).
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 uضبط درجة اللون لمصدر الضوء N

المضاهاة التلقائية لتوازن اللون األبيض
يمكن ،خالل الضغط على زر االلتقاط مر ًة واحدة ،تسجيل ثالث صور بدرجات ألوان مختلفة في نفس
الوقت .استنا ًدا إلى درجة حرارة اللون الخاصة باإلعداد الحالي لتوازن اللون األبيض ،ستتم مضاهاة
الصورة باستخدام انحراف اللونين الزرق/الكهرماني أو اللونين األرجواني/األخضر .وهذا ما يطلق عليه
مضاهاة توازن اللون األبيض ( .)WB-BKTيمكن مضاهاة توازن اللون األبيض حتى  3±مستويات
بزيادات قدرها مستوى واحد.

اضبط مقدار مضاهاة توازن اللون األبيض.
=	

 3±مستويات النحراف اللونين األزرق/الكهرماني


=	

=	

في الخطوة  2الخاصة بـ "تصحيح توازن اللون
األبيض" ،عند تدوير القرص < ،>6ستتغير العالمة
" ( 3نقاط).
" " الموجودة على الشاشة إلى "
يؤدي تدوير القرص نحو اليمين إلى ضبط مضاهاة
اللونين األزرق/الكهرماني ،بينما يؤدي تدويره إلى
اليسار إلى مضاهة اللونين األرجواني/األخضر.
على اليمين ،تشير الكلمة "( "Bracketمضاهاة) إلى اتجاه
المضاهاة ومقدار التصحيح.
يؤدي الضغط على الزر < >Lإلى إلغاء جميع
إعدادات [( ]WB Shift/Bkt.تغيير/مضاهاة
توازن اللون األبيض).
اضغط على < >0للخروج من اإلعداد والعودة
إلى القائمة.

تسلسل المضاهاة
ستتم مضاهاة الصور بالتسلسل التالي .1 :توازن اللون األبيض القياسي و .2انحراف األزرق ()B
و .3انحراف الكهرماني ( )Aأو  .1توازن اللون األبيض القياسي و .2انحراف األرجواني ( )Mو.3
انحراف األخضر (.)G

=	
=	

=	
=	

أثناء مضاهاة توازن اللون األبيض ،سيقل الحد األقصى لعدد اللقطات المستمرة دون توقف كما سيقل
ً
أيضا عدد اللقطات الممكنة إلى ثلث العدد الطبيعي تقريبًا.
يمكنك ً
أيضا ضبط تصحيح توازن اللون األبيض وكذلك مضاهاة شدة اإلضاءة تلقائيًا ( )AEBمعًا
باستخدام مضاهاة توازن اللون األبيض .في حالة ضبط مضاهاة شدة اإلضاءة تلقائيًا مع مضاهاة توازن
اللون األبيض ،سيتم تسجيل إجمالي يبلغ  9صور باللقطة الواحدة.
نظرا لتسجيل ثالث صور باللقطة الواحدة ،سيستغرق تسجيل اللقطة على البطاقة مدة أطول.
ً
يشير االختصار " "BKTإلى المضاهاة.
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 3ضبط نطاق إعادة إنتاج األلوان N
يُسمى نطاق األلوان القابلة إلعادة اإلنتاج بمساحة األلوان .يمكنك ،باستخدام هذه الكاميرا ،ضبط
مساحة األلوان للصور الملتقطة على  sRGBأو  .Adobe RGBبالنسبة للتصوير العادي ،يوصى
باستخدام .sRGB
يتم ،في أوضاع المنطقة األساسية ،ضبط  sRGBتلقائيًا.

1

حدد [( ]Color spaceمساحة األلوان).

2

اضبط مساحة األلوان المطلوبة.

=	 من عالمة التبويب [ ،]z3حدد []Color space
(مساحة األلوان) ،ثم اضغط على <.>0
=	 حدد [ ]sRGBأو [ ،]Adobe RGBثم اضغط
على <.>0

Adobe RGB
يتم استخدام مساحة األلوان هذه بشكل أساسي للطباعة التجارية واالستخدامات الصناعية األخرى.
ال يوصى باستخدام هذا اإلعداد إذا لم تكن على دراية بمعالجة الصور و Adobe RGBوقاعدة
تصميم نظام ملفات الكاميرا  Exif 2.21( 2.0أو األحدث) .ستبدو الصورة لطيفة ج ًدا في بيئة
كمبيوتر  sRGBومع الطابعات غير المتوافقة مع قاعدة تصميم نظام ملفات الكاميرا ( 2.0تنسيق
 Exif 2.21أو األحدث) .لذلك ،سيتطلب األمر إجراء معالجة الحقة للصورة باستخدام برنامج جهاز
الكمبيوتر.

=	 إذا تم التقاط الصورة الثابتة بمساحة ألوان  ،Adobe RGBفسيكون الحرف األول في اسم الملف هو
شرطة سفلية "_".
= ال يتم تضمين ملف التعريف  .ICCلذا راجع التوضيحات حول ملف التعريف  ICCفي دليل إرشادات
البرنامج (ص  )368الموجود على القرص المضغوط.
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قفل المرآة لتقليل اهتزاز الكاميرا N
إن االهتزاز الميكانيكي للكاميرا الناتج عن حركة المرآة العاكسة قد يؤدي إلى تبهيت الصور التي يتم
التقاطها بعسات التصوير عن بُعد الفائقة أو عدسات التصوير عن قرب (المجهرية) .وفي مثل هذه
الحاالت ،يعتبر قفل المرآة إجرا ًء ً
فعاال.
يتم تمكين تثبيت المرآة بضبط [( ]5: Mirror lockupقفل المرآة) على []1: Enable
(تمكين) [)( ]54: Custom Functions (C.Fnالوظائف المخصصة) (ص.)302

1

اضبط البؤرة على الهدف ،ثم اضغط على زر الغالق بالكامل.

2

اضغط على زر الغالق بالكامل مرة أخرى.

 ستتأرجح المرآة.

 يتم التقاط الصورة وترجع المرآة إلى وضعها مرة أخرى.
=	بعد التقاط الصورة ،قم بتعيين [( ]5: Mirror lockupقفل المرآة) على [0:
( ]Disableتعطيل).

تلميحات حول التصوير
=	 استخدام الموقت الذاتي < >l< ،>Qمع قفل المرآة.
ثوان
عند الضغط على زر الغالق بالكامل ،سيتم قفل المرآة .ثم يتم التقاط الصورة بعد ذلك بعشر ٍ
أو ثانيتين.
= التصوير باستخدام وحدة التحكم عن بُعد
نظرا لعدم إمكانية لمس الكاميرا أثناء التقاط الصورة ،يمكن أن يحول التصوير باستخدام وحدة
ً
التحكم عن بُعد مع قفل المرآة دون اهتزاز الكاميرا بشكل أكبر (ص .)309مع ضبط وحدة
التحكم عن بُعد ( RC-6تُباع بشكل منفصل) على تأخير مدته ثانيتان ،اضغط على اإلرسال،
وسيتم قفل المرآة والتقاط الصورة بعد ثانيتين.
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قفل المرآة لتقليل اهتزاز الكاميراN

=	 التقط الصورة بعد قفل المرآة على الفور في الضوء شديد السطوع ،مثل الشاطئ أو المنحدر الجليدي أو
التصوير في يوم مشمس.
توجه الكاميرا ناحية الشمس .فقد تؤدي حرارة الشمس إلى إتالف المكونات الداخلية للكاميرا.
=	 ال ّ
=	 عند استخدام الموقت الذاتي وإضاءة المصباح معًا برفقة قفل المرآة ،استمر في الضغط على زر الغالق
بالكامل (تأخير الموقت الذاتي  +زمن إضاءة المصباح) .وإذا تركت زر الغالق أثناء العد التنازلي
للموقت الذاتي ،فستسمع صوت تحرير الغالق ،ولكن لن يتم التقاط الصورة.
=	 حتى عند ضبط موقت التشغيل/الموقت الذاتي على < >iأو < >Mأو < ،>qستظل الكاميرا
تلتقط الصور في وضع الصور الفردية.
=	 عندما يتم ضبط [( ]z3: High ISO speed NRتقليل تشويش سرعة  ISOالعالية) على
[( ،]Multi Shot Noise Reductionتقليل تشويش اللقطات المتعددة) ،سيتم تصوير أربع
لقطات مستمرة إلخراج صورة واحدة بصرف النظر عن إعداد [( ]5: Mirror lockupقفل المرآة).
=	 عند انقضاء  30ثانية بعد قفل المرآة ،ستعود لألسفل مرة أخرى تلقائيًا .ويؤدي الضغط على زر الغالق
مرة أخرى بالكامل إلى قفل المرآة مرة أخرى.
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5

التصوير باستخدام شاشة LCD
(التصوير باستخدام العرض المباشر)
يمكنك التصوير أثناء عرض الصورة على شاشة  LCDالخاصة بالكاميرا.
ويعرف ذلك بميزة "التصوير باستخدام العرض المباشر".
إذا أمسكت الكاميرا بيديك والتقطت الصور أثناء العرض على شاشة  ،LCDفقد يتسبب
اهتزاز الكاميرا في خروج صور باهتة .لذا ،يوصى باستخدام حامل ثالثي القوائم.

التصوير عن بُعد باستخدام العرض المباشر

عند تثبيت برنامج ( EOS Utilityالبرنامج المرفق ،ص )366على الكمبيوتر ،يمكنك
توصيل الكاميرا بالكمبيوتر الشخصي والتصوير عن بُعد أثناء عرض شاشة الكمبيوتر .لمعرفة
التفاصيل ،ارجع إلى دليل إرشادات البرامج (ص )368الموجود على القرص المضغوط.
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1

اعرض صورة العرض المباشر.
=	


=	
=	

2

اضبط البؤرة على الهدف.

3

التقط الصورة.

=	 عند الضغط على زر الغالق حتى منتصفه ،ستقوم
الكاميرا بضبط البؤرة من خالل الطريقة الحالية لضبط
البؤرة تلقائياً (ص.)164

=	


=	

=	
=	
=	

=	
=
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اضغط على الزر <.>A
ستظهر صورة العرض المباشر على شاشة  .LCDيتم عرض
رمز المشهد ،في الوضع < ،>Aللمشهد الذي اكتشفته
الكاميرا بأعلى يسار الشاشة (ص.)153
سيتم تفعيل وضع ضبط البؤرة تلقائيًا بشكل مستمر
(ص )161بشكل افتراضي.
ستعكس صورة العرض المباشر مستوى سطوع
الصورة الفعلية التي تقوم بالتقاطها عن قرب.

اضغط على زر الغالق بالكامل.
سيتم التقاط الصورة وعرضها على شاشة .LCD
بعد االنتهاء من معاينة الصورة ،ستعود الكاميرا إلى وضع
التصوير باستخدام العرض المباشر تلقائيًا.
اضغط على الزر < >Aللخروج من وضع
التصوير باستخدام العرض المباشر.

يبلغ مدى رؤية الصورة  %100تقريبًا (عند ضبط جودة تسجيل الصورة على  JPEG.)73
في أوضاع المنطقة اإلبداعية ،يمكنك فحص عمق المجال بالضغط على زر معاينة عمق المجال.
أثناء التصوير المستمر ،سيتم ً
أيضا استخدام درجة اإلضاءة المضبوطة ألول لقطة مع اللقطات الالحقة.
كما يمكنك ً
أيضا النقر فوق الهدف في شاشة  LCDلضبط البؤرة (ص )173-164والتصوير
(ص.)174
يمكنك ً
أيضا استخدام وحدة التحكم عن بُعد (تُباع بشكل منفصل ،ص )309للتصوير باستخدام العرض المباشر.

 Aالتصوير باستخدام شاشة LCD

تمكين التصوير باستخدام العرض المباشر
اضبط [( ]A: Live View shoot.التصوير
باستخدام العرض المباشر) على [( ]Enableتمكين).

عدد اللقطات الممكنة في التصوير باستخدام العرض المباشر
درجة الحرارة

[عدد اللقطات تقريبًا]

ظروف التصوير
استخدام الفالش بنسبة %50
بدون فالش

درجة حرارة الغرفة
( 23درجة مئوية 73/درجة فهرنهايت)

160

150

درجات حرارة منخفضة
( 0درجة مئوية 32/فهرنهايت)

150

140

=	 تستند األرقام المذكورة أعاله إلى بطارية طراز  LP-E12مشحونة بالكامل ومعايير اختبار (اتحاد الكاميرات
ومنتجات التصوير).
=	 فعند استخدام البطارية  LP-E6كاملة الشحن ،يمكن استخدام وضع التصوير المتواصل باستخدام العرض
المباشر لمدة ساعة تقريبًا .ولمدة  20دقيقة في درجة حرارة الغرفة ( 23درجة مئوية 73/درجة فهرنهايت).
=	
=	
=	
=

في الوضع < ،>xيتعذر التصوير باستخدام العرض المباشر.
أما في وضعي التصوير < >Fو< ،>Gفستكون منطقة التصوير أصغر مقارنة بأوضاع التصوير
األخرى.
ال توجه العدسة نحو الشمس أثناء التصوير باستخدام العرض المباشر .فقد تؤدي حرارة الشمس إلى
إتالف المكونات الداخلية للكاميرا.
توجد تنبيهات الستخدام التصوير باستخدام العرض المباشر على الصفحات .179-178

= عند استخدام الفالش ،سيصدر عن الغالق صوتان ،إال أنه سيتم التقاط صورة واحدة فقط .كما أن الوقت
المستغرق اللتقاط الصورة بعد الضغط على زر الغالق بالكامل سيكون أطول قليلاً مقارنة بالتصوير
باستخدام مستكشف العرض.
=	 إذا لم يتم تشغيل الكاميرا لفترة طويلة ،فسيتم إيقاف التشغيل تلقائيًا بعد مرور الزمن المضبوط في
[( ]52: Auto power offإيقاف التشغيل التلقائي) (ص .)217في حالة ضبط [52: Auto
( ]power offإيقاف التشغيل التلقائي) على [( ]Disableتعطيل) ،سينتهي التصوير باستخدام
العرض المباشر تلقائيًا بعد  30دقيقة (تظل الكاميرا قيد التشغيل).
=	 باستخدام كابل ( AVالصوت والفيديو) االستريو طراز ( AVC-DC400STيُباع بشكل منفصل) أو
كابل ( HDMI-HTC-100يُباع بشكل منفصل) ،يمكنك عرض صورة العرض المباشر على التلفاز
(ص.)265 ،262
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عرض المعلومات
= كل مرة تقوم فيها بالضغط على الزر < ،>Bسيتغير عرض المعلومات.
عرض شريط التردد الرسومي
ُحسن اإلضاءة التلقائي
م ِّ

موضع ضبط البؤرة تلقائيًا (( )AFالوضع السريع)
فحص البطارية
اللقطات الممكنة

التحكم السريع

وضع التصوير
أسلوب ضبط البؤرة تلقائيًا
موقت التشغيل/الموقت الذاتي
وضع قياس كثافة اإلضاءة

توازن اللون
األبيض
نمط الصورة
المرشحات اإلبداعية

جودة تسجيل الصور

حالة نقل بطاقة Eye-Fi

التبديل إلى التحديد التلقائي
(موضع ضبط البؤرة تلقائيًا)

محاكاة درجة اإلضاءة
العرض المكبر
مضاهاة شدة اإلضاءة تلقائيًا
(/)AEBمضاهاة شدة إضاءة
الفالش ( /)FEBتقليل تشويش
اللقطات المتعددة
سرعة ISO
أولوية درجة التمييز
مؤشر اتصال GPS
البوصلة الرقمية

الغالق باللمس
قفل اإلضاءة التلقائية ()AE
الفالش جاهز/تم إيقاف تشغيل الفالش
سرعة الغالق
تعويض درجة إضاءة الفالش
فتحة العدسة
مؤشر مستوى اإلضاءة/نطاق مضاهاة شدة اإلضاءة تلقائيًا ()AEB

=	 عند عرض < >gباللون األبيض ،يشير ذلك إلى أن مستوى سطوع صورة العرض المباشر يكون
قريبًا إلى ما ستبدو عليه الصورة الملتقطة.
=	 في حالة وميض < ،>gفإنه يشير إلى عدم عرض صورة العرض المباشر بسطوع يختلف عن
نتيجة التصوير الفعلية بسبب ظروف اإلضاءة المنخفضة أو الساطعة .ومع ذلك ،ستعكس الصورة
الفعلية المسجلة إعداد درجة اإلضاءة .الحظ أن التشويش قد يصبح ملحوظا أكثر مقارنة بالصورة
الفعلية المسجلة.
=	 عند استخدام وضع التصوير < >Fأو < ،>Gأو استخدام الفالش أو ضبط درجة إضاءة المصباح،
سيظهر الرمز < >gومخطط توزيع األلوان باللون الرمادي (كمرجع) .قد ال يتم عرض المخطط
البياني بشكل مالئم في ظل ظروف اإلضاءة الخافتة أو الساطعة.
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رموز المشهد
في وضع التصوير < ،>Aستكتشف الكاميرا نوع المشهد وتضبط كل شيء تلقائيًا بحيث يناسب
موضحا في أعلى يسار الشاشة .قد ال يطابق الرمز المعروض
المشهد .يظهر نوع المشهد المكتشف
ً
المشهد الفعلي بالنسبة ألوضاع تصوير أو مشاهد معينة.
الهدف

صورة شخصية

الخلفية

*1

الحركة

المنظر الطبيعي
والخارجي

صورة غير شخصية
قريب

الحركة

ساطع

*2

لون الخلفية

رمادي

مع إضاءة
خلفية
تضمين السماء
الزرقاء
اإلضاءة
الخلفية

أزرق فاتح

غروب الشمس

*3

*3

برتقالي

تسليط الضوء
داكن
مع الحامل
ثالثي
القوائم

أزرق داكن
*5*4

*3

*5*4

*3

*	:1يتم عرضه فقط في حالة ضبط طريقة ضبط البؤرة تلقائيًا ( )AFعلى [( ]u+Trackingالتعقب) .إذا
تم ضبط أسلوب آخر لضبط البؤرة تلقائيًا ( ،)AFفسيتم عرض الرمز "صورة غير شخصية" حتى في حالة
اكتشاف شخص.
*	:2يتم عرضه عندما تشتمل العدسة التي تم تركيبها على معلومات المسافة .قد ال يطابق الرمز المعروض المشهد
الفعلي عند استخدام أنبوبة إطالة أو عدسة مقربة.
* :3سيتم عرض الرمز المناسب للمشهد الذي تم اكتشافه.
*	:4يتم عرضه عند تطبيق جميع الظروف التالية:
عندما يكون مشهد التصوير معتمًا وليليًا والكاميرا مثبتة على حامل ثالثي القوائم.

< àتابع في الصفحة التالية>
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* :5يتم عرضه عند استخدام أي من العدسات التالية:
• عدسة  Sتتمتع ببعد بؤري فعال من  18إلى  55ملم
• عدسة  Sتتمتع ببعد بؤري فعال من  55إلى  250ملم
ومعدل بؤري من  3.5إلى  5.6وميزة تثبيت الصور  IIومعدل بؤري من  4إلى  5.6وميزة تثبيت الصور II
• عدسة تتمتع ببعد بؤري فعال يبلغ  300ملم
• عدسة تتمتع ببعد بؤري فعال يبلغ  400ملم ومعدل
ومعدل بؤري  2.8Lومجهّزة بمحرك موجات فوق
بؤري  2.8Lومجهّزة بمحرك موجات فوق صوتية
صوتية مع ميزة مثبت الصور
مع ميزة مثبت الصور
• عدسات مثبت الصور التي تم تسويقها في عام  2012أو أحدث.
* :5*+4إذا تمت تلبية الظروف الموجودة في الحالتين * 4و* ،5فستنخفض سرعة الغالق.

محاكاة الصورة النهائية
تعكس محاكاة الصورة النهائية تأثيرات إعدادات نمط الصورة وتوازن اللون األبيض والوظائف
ثم يمكنك مشاهدة ما ستبدو عليه الصورة الملتقطة.
األخرى في صورة العرض المباشر ومن َّ
وأثناء التقاط الصورة ،ستعكس صورة العرض المباشر تلقائيًا إعدادات الوظيفة المدرجة أدناه.
محاكاة الصورة النهائية خالل التصوير باستخدام العرض المباشر
=	 نمط الصورة

* سيتم عكس جميع اإلعدادات مثل درجة الوضوح والتباين وتشبع األلوان ودرجة ألوان الصورة.

=	
=	
=	
=	
=	
=	
=	
=	
=	
=	
=	
=	
=	
=	
=	

توازن اللون األبيض
تصحيح توازن اللون األبيض
لقطة التأثير اإلضافي (في الوضع <)>C
المرشحات اإلبداعية
اللقطات التي تستند إلى المحيط
اللقطات التي تستند إلى اإلضاءة/المشهد
تبهيت الخلفية (في الوضع <)>C
درجة اللون
وضع قياس كثافة اإلضاءة
درجة اإلضاءة
عمق المجال (أثناء تشغيل زر معاينة عمق المجال)
ُحسن اإلضاءة التلقائي
م ِّ
تصحيح اإلضاءة الطرفية
أولوية درجة التمييز
نسبة االرتفاع إلى العرض (تأكيد منطقة الصورة)
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إعدادات وظائف التصوير
يتم توضيح إعدادات الوظائف الخاصة بالتصوير باستخدام العرض المباشر هنا.

 Qالتحكم السريع
عند الضغط على الزر < >Qأثناء عرض الصورة على شاشة  LCDفي أحد أوضاع المنطقة
اإلبداعية ،يمكنك ضبط أي من التالي :طريقة ضبط البؤرة تلقائيًا ( )AFووضع موقت التشغيل/
الموقت الذاتي ووضع قياس كثافة اإلضاءة وجودة تسجيل الصور وتوازن اللون األبيض ونمط
ومحسن اإلضاءة التلقائي والمرشحات اإلبداعية.
الصورة
ِّ
في أوضاع المنطقة األساسية ،يمكنك ضبط اإلعدادات الموضحة في الجدول الموجود بالصفحة 81
(باستثناء تبهيت الخلفية) ،باإلضافة إلى الوظائف المحددة بالخط السميك أعاله.

1

اضغط على الزر <.>Q

2

حدد وظيفة واضبطها.

 سيتم عرض الوظائف القابلة للضبط.

=	

=	
=	

=	

اضغط على مفتاحي < >X> <Wلتحديد إحدى
الوظائف.
ستظهر الوظيفة المحددة ودليل الميزات (ص.)52
اضغط على مفتاحي < >Z> <Yأو أدر القرص
< >6لضبط الوظيفة.
في الوضع < ،>8ح ّدد مربع وضع التصوير
الموجود بأعلى يسار الشاشة ،ثم اضغط على الزر
< >Bلتحديد وضع التصوير.
لضبط إعداد < >qالخاص بموقت التشغيل/الموقت
الذاتي أو معلمات نمط الصور أو تأثيرات المرشحات
اإلبداعية ،اضغط على الزر <.>B
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3

=	
=	
=	
=	
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قم بإنهاء اإلعداد.

=	 اضغط على < >0إلنهاء اإلعداد والعودة إلى
التصوير باستخدام العرض المباشر.
=	 كما يمكنك ً
أيضا تحديد [ ]2للرجوع إلى التصوير
باستخدام العرض المباشر.

في أوضاع المنطقة اإلبداعية ،يمكنك ضبط سرعة  ISOبالضغط على الزر <.>i
في وضع التصوير باستخدام العرض المباشر ،ال يمكنك ضبط إعدادات < >Bو< >Mالخاصة
بموقت التشغيل/الموقت الذاتي.
عند ضبط ( wقياس كثافة اإلضاءة الجزئية) أو ( rقياس كثافة اإلضاءة الموضعية) ،سيتم عرض
دائرة قياس كثافة اإلضاءة في مركز الشاشة.
أثناء التصوير باستخدام العرض المباشر ،يتم ضبط درجة اإلضاءة لحظة التقاط الصورة ،بصرف
النظر عن وضع قياس كثافة اإلضاءة.

 Uاستخدام المرشحات اإلبداعية
أثناء عرض صورة في وضع العرض المباشر ،يمكنك تطبيق أحد تأثيرات المرشح( ،أبيض/أسود
محبب ،الضبط البؤري غير الدقيق ،تأثير عدسة العين ،التأثير الواضح الفني ،تأثير األلوان المائية،
تأثير الكاميرا البسيطة ،تأثير الشكل المصغر) قبل التصوير .ويطلق عليها اسم المرشحات اإلبداعية.
عند التقاط الصورة ،ال تحفظ الكاميرا إال الصورة المطبق بها تأثير المرشح اإلبداعي .وإذا كنت
ترغب ً
أيضا في حفظ الصورة بدون تطبيق المرشح اإلبداعي ،فالتقط الصورة بدون استخدام مرشح
إبداعي .ثم قم بتطبيق تأثير المرشح اإلبدعي واحفظ الصورة كصورة جديدة (ص.)274

1

اضبط أي وضع تصوير ،باستثناء
< >xأو < >Fأو <.>G

2

اضغط على الزر <.>Q

3

ح ّدد [

4

مرشحا.
حدد
ً

 ستظهر شاشة التحكم السريع.

].

=	 اضغط على مفتاحي < >X> <Wلتحديد [ ]
(المرشح اإلبداعي) الموجود بالجانب األيمن للشاشة.

=	 اضغط على مفتاحي < >Z> <Yأو أدر القرص
< >6لتحديد أحد المرشحات (ص.)159
 سيتم عرض الصورة مع تطبيق المرشح المحدد.
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5

اضبط تأثير المرشح.

6

التقط الصورة.

=	 اضغط على الزر <( >Bباستثناء ما يخص
تأثير الشكل المصغر).
=	 اضغط على مفتاحي < >Z> <Yأو أدر القرص
< >6لضبط تأثير المرشح ،ثم اضغط على <.>0
=	 بالنسبة لتأثير الشكل المصغر ،اضغط على <،>0
ثم اضغط على مفتاحي < >X> <Wلتحريك اإلطار
األبيض إلى المكان الذي تريد أن تكون الصورة
واضحة به.
 يتم التقاط الصورة مع تطبيق تأثير المرشح.

حتى عند ضبط موقت التشغيل/الموقت الذاتي على < >iأو < ،>qستظل الكاميرا تلتقط الصور في
وضع الصور الفردية.
=	

=	
=	
=	
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لن يمكنك التصوير باستخدام المرشحات اإلبداعية عندما تكون جودة التسجيل  1+73أو 1
أو عند ضبط مضاهاة درجة اإلضاءة تلقائيًا أو مضاهاة توازن اللون األبيض أو تقليل تشويش اللقطات
المتعددة.
ال يتم عرض مخطط توزيع األلوان عند التصوير باستخدام المرشحات اإلبداعية.
ً
مختلفا عن
عند استخدام األبيض/األسود المحبب ،سيظهر التأثير المحبب المعروض على شاشة LCD
التأثر المحبب المسجل في الصورة.
باستخدام تأثير ضبط البؤرة غير الدقيق وتأثير الشكل المصغر ،سيظهر التأثير الباهت المعروض على
ً
مختلفا عن التأثير الباهت المسجل في الصورة .في أوضاع المنطقة اإلبداعية ،يمكنك
شاشة LCD
فحص التأثير الباهت للصورة بالضغط على زر معاينة عمق المجال.

 Uاستخدام المرشحات اإلبداعية

خصائص المرشح اإلبداعي
أبيض/أسود محبب
=
إلنشاء صورة بتأثير اللون األبيض واألسود المحبب .يمكنك تغيير تأثير اللون األبيض واألسود
من خالل ضبط درجة التباين.
الضبط البؤري غير الدقيق
=
مظهرا ناعمًا .يمكنك تغيير درجة النعومة من خالل ضبط البهتان.
يمنح الصورة
ً
تأثير عين السمكة
=
يمنح التأثير الخاص بعدسة عين السمكة .وسيكون بالصورة تشوه من النوع األسطواني.
ً
وفقا لمستوى تأثير هذا المرشح ،تتغير المنطقة التي تم تهذيبها بطول الحد الخارجي للصورة.
ً
نظرا ألن تأثير هذا المرشح سيؤدي إلى تكبير مركز الصورة ،فقد تقل الدقة الواضحة عند
أيضاً ،
المنتصف ً
وفقا لعدد وحدات البكسل المسجلة .افحص الصورة المعروضة على الشاشة أثناء ضبط
هذا المرشح .تكون طريقة ضبط البؤرة تلقائيًا إما في  - FlexiZoneفردي (مثبتة في المركز)
أو الوضع السريع (مثبتة في الموضع المركزي لضبط البؤرة تلقائيًا).
التأثير الواضح الفني
=
يجعل الصور تبدو كلوحة زيتية ويجعل الهدف يبدو ثالثي األبعاد .ويمكنك ضبط التباين وتشبع
األلوان .الحظ أن السماء والجدران البيضاء واألهداف المشابهة قد ال تظهر بتدرج ألوان متجانس
وقد تبدو غير منتظمة أو بها قدر كبير من الشويش.
تأثير الرسم باأللوان المائية
=
يجعل الصورة تبدو كلوحة باأللوان المائية ذات ألوان متجانسة .يمكنك ضبط كثافة األلوان .الحظ
أن المشاهد الليلية أو المشاهد الداكنة قد ال تظهر بتدرج ألوان متجانس وقد تبدو غير منتظمة أو
بها قدر كبير من التشويش.
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تأثير الكاميرا البسيطة
=
لتغميق زوايا الصورة وتطبيق درجة لون تجعل الصورة تبدو وكأنها تم التقاطها بواسطة كاميرا
بسيطة .يمكنك تغيير ظالل األلوان من خالل ضبط درجة األلوان.
تأثير الشكل المصغر
=
ينشئ تأثير ديوراما .يمكنك تغيير المكان الذي تبدو فيه الصور شديدة الوضوح .في الخطوة رقم
 5في الصفحة  ،158عند الضغط على الزر <( >uأو النقر فوق [ ] بأسفل اليمين) ،فإنه
يمكنك التبديل بين االتجاهين الرأسي واألفقي لإلطار األبيض .ستكون طريقة ضبط البؤرة تلقايًا
هي  - FlexiZoneفردي لضبط البؤرة في مركز اإلطار األبيض.
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يتم عرض خيارات القائمة الموجودة أدناه.
يتم تطبيق الوظائف القابلة للضبط بشاشة القائمة هذه
فقط خالل التصوير باستخدام العرض المباشر .وال تكون
هذه الوظائف مؤثرة أثناء التصوير بمستكشف العرض
(يتم تعطيل اإلعدادات).

= التصوير باستخدام العرض المباشر
يمكنك ضبط التصوير باستخدام العرض المباشر على [( ]Enableتمكين) أو []Disable
(تعطيل).
= أسلوب ضبط البؤرة تلقائيًا
يمكنك تحديد [( ]u+Trackingتعقب) أو [] FlexiZone - Multi(- FlexiZone
متعدد) أو []FlexiZone - Single( - FlexiZoneفردي) أو []Quick mode
(الوضع السريع) .انظر الصفحات  173-164لتعرف المزيد عن طريقة ضبط البؤرة تلقائيًا.
= ضبط البؤرة تلقائيًا بشكل مستمر
اإلعداد االفتراضي هو [( ]Enableتمكين).
تقوم الكاميرا بضبط البؤرة على الهدف بشكل مستمر لتحقيق ضبط تقريبي للبؤرة .ويقلل هذا
من زمن تحقيق ضبط البؤرة عند الضغط على زر الغالق حتى منتصف المسافة .في حالة ضبط
[( ]Enableتمكين) ،سيتم تشغيل العدسة بشكل متكرر وستستهلك المزيد من طاقة البطارية.
وسيقلل هذا من عدد اللقطات الممكنة (عمر البطارية)ً .
أيضا ،إذا تم ضبط طريقة ضبط البؤرة
تلقائيًا على [( ]Quick modeالوضع السريع) ،فسيتم إعداد ضبط البؤرة تلقائيًا على
[( ]Disableتعطيل) .وعند تحديد طريقة أخرى لضبط البؤرة تلقائيًا ،سيرجع ضبط البؤرة
تلقائيًا المستمر إلى اإلعداد األصلي.
أثناء ضبط البؤرة تلقائيًا المستمر ،قم بإيقاف تشغيل الكاميرا قبل ضبط مفتاح وضع ضبط البؤرة
الخاص بالعدسة على <( >MFضبط البؤرة يدويًا).
= الغالق باللمس
يمكنك ضبط البؤرة والتقاط الصورة تلقائيًا بمجرد النقر فوق شاشة  .LCDللحصول على
التفاصيل ،انظر صفحة .174
= عرض الشبكة
من خالل [( ]Grid 1lالشبكة  )1أو [( ]Grid 2mالشبكة  ،)2تستطيع عرض خطوط
الشبكة .ويمكنك التحقق من اإلمالة األفقية أو الرأسية عند التصوير.
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=	 نسبة العرض إلى اإلرتفاعM
يمكن ضبط نسبة العرض إلى االرتفاع للصورة على [ ]2:3أو [ ]3:4أو [ ]9:16أو [.]1:1
وتتم تغطية المنطقة المحيطة بصورة العرض المباشر باللون األسود عندما يتم ضبط مستويات
العرض إلى االرتفاع التالية.]1:1[ ]9:16[ ]3:4[ :
سيتم حفظ صور  JPEGبنسبة االرتفاع إلى العرض المضبوطة .كما سيتم حفظ صور
 RAWدائمًا بنسبة العرض إلى االرتفاع [ .]2:3تتم إضافة معلومات النسبة المحددة للعرض
إلى االرتفاع إلى ملف الصورة بتنسيق  .RAWعند معالجة الصورة بتنسيق  RAWباستخدام
البرنامج المتاح ،فإن هذا يتيح لك إنشاء صورة بنفس نسبة العرض إلى االرتفاع التي تم ضبطها
لالستخدام في التصوير .وفي حالة نسبة العرض إلى االرتفاع [ ]3:4و[ ]9:16و[ ،]1:1ستظهر
خطوط نسب العرض إلى االرتفاع أثناء عرض الصورة ،لكن لن يتم رسم الخطوط ً
حقا على
الصورة.
جودة الصورة
3
1
4
a
b
c

2:3

نسبة العرض إلى االرتفاع وعدد وحدات البكسل (تقريبًا)
9:16
3:4

1:1

3456x5184
( 17.9ميجابكسل)

3456x4608
( 16.0ميجابكسل)

*2912x5184
( 15.1ميجابكسل)

3456x3456
( 11.9ميجابكسل)

2304x3456
( 8.0ميجابكسل)
1728x2592
( 4.5ميجابكسل)
1280x1920
( 2.5ميجابكسل)
480x720
( 350000بكسل)

2304x3072
( 7.0ميجابكسل)
1728x2304
( 4.0ميجابكسل)
*1280x1696
( 2.2ميجابكسل)
480x640
( 310000بكسل)

1944x3456
( 6.7ميجابكسل)
*1456x2592
( 3.8ميجابكسل)
1080x1920
( 2.1ميجابكسل)
*400x720
( 290000بكسل)

2304x2304
( 5.3ميجابكسل)
1728x1728
( 3.0ميجابكسل)
1280x1280
( 1.6ميجابكسل)
480x480
( 230000بكسل)

=	 ال تطابق إعدادات جودة تسجيل الصور المميزة بعالمة نجمة نسبة العرض إلى االرتفاع المطابقة
بالضبط.
=	 تعد منطقة الصورة المعروضة لنسبة العرض إلى االرتفاع المميزة بعالمة نجمة أكبر نسبيًا من المنطقة
المسجلة .تحقق من الصور الملتقطة على شاشة  LCDعند التصوير.
=	 إذا كنت تستخدم كاميرا مختلفة لطباعة الصور التي تم التقاطها باستخدام هذه الكاميرا مباشرة بنسبة
عرض إلى ارتفع تبلغ  ،1:1فقد ال تتم طباعة الصور بشكل صحيح.
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=	 موقت قياس كثافة اإلضاءةM
يمكنك تغيير مدة عرض إعداد درجة اإلضاءة (زمن قفل اإلضاءة التلقائية ( .))AEفي أوضاع
المنطقة األساسية ،يتم تثبيت وقت قياس كثافة اإلضاءة على قيمة  16ثانية.

سيؤدي تحديد أي من العمليات التالية إلى إيقاف التصوير باستخدام العرض المباشر .لبدء التصوير في
وضع العرض المباشر مرة أخرى ،اضغط على الزر <.>A
• [( ]z3: Dust Delete Dataبيانات مسح األتربة) أو [( ]53: Sensor cleaningتنظيف
المستشعر) أو [( ]54: Clear settingsمسح اإلعدادات) أو []54: z firmware ver.
(إصدار البرنامج الثابت)
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استخدام ميزة ضبط البؤرة تلقائيًا ()AF
لضبط البؤرة (أسلوب ضبط البؤرة تلقائيًا)
تحديد طريقة ضبط البؤرة تلقائيًا
يمكنك تحديد طريقة ضبط البؤرة تلقائيًا بحيث تالئم ظروف التصوير أو الهدف .تكون الطرق التالية
لضبط البؤرة تلقائيًا متوفرة( ]u(face)+Tracking[ :الوجه  +التعقب) و[]FlexiZone - Multi
( - FlexiZoneمتعدد) (ص )166و[ ]FlexiZone - Single( - FlexiZoneفردي)
(ص )168و[( ]Quick modeالوضع السريع) (ص.)172
إذا أردت ضبط البؤرة بدقة ،فاضبط مفتاح وضع ضبط بؤرة العدسة على <( >MFضبط البؤرة
يدويًا) وتكبير الصورة وضبط البؤرة يدويًا (ص.)176

حدد أسلوب ضبط البؤرة تلقائيًا.

= من عالمة التبويب [ ،]Aحدد []AF mode
(وضع ضبط البؤرة تلقائيًا).
=	 حدد وضع ضبط البؤرة تلقائيًا المطلوب ،ثم اضغط
على <.>0
=	 أثناء عرض صورة العرض المباشر ،يمكنك الضغط
على الزر < >Qلتحديد طريقة ضبط البؤرة تلقائيًا
( )AFعلى شاشة التحكم السريع (ص.)155

(uالوجه)+التعقبc:
تكتشف الكاميرا الوجوه البشرية وتضبط البؤرة عليها .وإذا تحرك الوجه ،فسيتحرك موضع ضبط
البؤرة تلقائيًا < >pأيضًا لتعقبه.
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1

اعرض صورة العرض المباشر.

2

حدد موضع ضبط البؤرة تلقائيًا (.)AF

=	 اضغط على الزر <.>A
 ستظهر صورة العرض المباشر على شاشة .LCD
=	 عند اكتشاف أحد األوجه ،سيظهر اإلطار < >pعلى
الوجه الذي سيتم ضبط البؤرة عليه.
=	 عند اكتشاف عدة أوجه ،سيتم عرض <.>q
استخدم < >Z> <Yلتحريك اإلطار < >qعلى
الوجه الذي تريد ضبط البؤرة عليه.

استخدام ميزة ضبط البؤرة تلقائيًا ( )AFلضبط البؤرة (أسلوب ضبط البؤرة تلقائيًا)

=	 كما يمكنك ً
أيضا النقر فوق شاشة  LCDلتحديد الوجه أو
الهدف .إذا لم يكن الهدف وجهًا ،فسيتم عرض < >.
=	 في حالة عدم اكتشاف أية أوجه أو النقر فوق الشاشة
ولكن مع عدم تحديد أي وجه أو هدف ،ستقوم الكاميرا
بالتبديل إلى []FlexiZone - Multi(FlexiZone
 -متعدد) إلجراء التحديد التلقائي (ص.)166

=	
=	
=	
=	

3

اضبط البؤرة على الهدف.

4

التقط الصورة.

=	 اضغط على زر الغالق حتى المنتصف لضبط البؤرة.
 عند االنتهاء من ضبط البؤرة ،سيتحول لون موضع
ضبط البؤرة تلقائيًا إلى اللون األخضر كما سيصدر
صوت الصافرة.
 إذا لم يتم ضبط البؤرة ،فسيتحول موضع ضبط البؤرة
تلقائيًا إلى اللون البرتقالي.
=	 تحقق من ضبط البؤرة ودرجة اإلضاءة ،ثم اضغط
على زر الغالق بالكامل اللتقاط الصورة (ص.)150

كثيرا ،فسيتعذر على الكاميرا اكتشاف الوجه .ويمكن الحيلولة
إذا كان وجه الهدف خارج نطاق البؤرة ً
دون هذا بضبط [( ]Continuous AFضبط البؤرة تلقائيًا المستمر) على [( ]Enableتمكين).
قد يتم اكتشاف جسم آخر بخالف األوجه البشرية كوجه بشري.
كبيرا للغاية أو ساطعًا أو قاتمًا للغاية
لن تعمل ميزة اكتشاف األوجه إذا كان الوجه بالصورة
صغيرا أو ً
ً
أو مخفيا بشكل جزئي.
قد يقوم < >pبتغطية جزء من الوجه فقط.
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استخدام ميزة ضبط البؤرة تلقائيًا ( )AFلضبط البؤرة (أسلوب ضبط البؤرة تلقائيًا)

> في المنتصف وسيمكنك

=	 عند الضغط على الزر < ،>Lسيظهر مستوى ضبط البؤرة تلقائيًا <
استخدام مفاتيح األسهم < >Sلتحريك موضع ضبط البؤرة تلقائيًا.
نظرا لعدم إمكانية استخدام ميزة ضبط البؤرة تلقائيًا عند اكتشاف وجه بالقرب من حافة الصورة،
=	 ً
سيظهر الرمز < >pبلون رمادي .إذا تم الضغط على زر الغالق حتى المنتصف ،فسيتم ضبط البؤرة
على الهدف بأسلوب " - FlexiZoneمتعدد" باستخدام التحديد التلقائي.

 - FlexiZoneمتعددo:
يمكنك استخدام ما يصل إلى  31مستوى لضبط البؤرة تلقائيًا بالنسبة لضبط البؤرة الواسع النطاق
(التحديد التلقائي) .يمكن تقسيم هذه المنطقة الواسعة أيضًا إلى  9مناطق لضبط البؤرة (تحديد المنطقة).

1

إطار المنطقة
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2

اعرض صورة العرض المباشر.

=	 اضغط على الزر <.>A
 ستظهر صورة العرض المباشر على شاشة .LCD

حدد موضع ضبط البؤرة تلقائيًا ()AFN.

=	 سيؤدي الضغط على الزر < >Lإلى التبديل بين
التحديد التلقائي وتحديد المنطقة .في أوضاع المنطقة
األساسية ،يتم ضبط التحديد التلقائي تلقائيًا.
=	 استخدم مفاتيح األسهم < >Sلتحديد منطقة ما.
للرجوع إلى منطقة المنتصف ،اضغط على الزر
< >Lمن جديد.
=	 كما يمكنك ً
أيضا النقر فوق شاشة  LCDلتحديد منطقة
]
ما .أثناء تحديد إحدى المناطق ،انقر فوق الرمز [
الموجود على الشاشة للتبديل إلى التحديد التلقائي.

استخدام ميزة ضبط البؤرة تلقائيًا ( )AFلضبط البؤرة (أسلوب ضبط البؤرة تلقائيًا)

3

اضبط البؤرة على الهدف.

4

التقط الصورة.

=	 قم بتوجيه موضع ضبط البؤرة تلقائيًا على الهدف
واضغط على زر الغالق حتى المنتصف.
 عند االنتهاء من ضبط البؤرة ،سيتحول لون موضع
ضبط البؤرة تلقائيًا إلى اللون األخضر كما سيصدر
صوت الصافرة.
 إذا لم يتم ضبط البؤرة ،فسيتحول إطار المنطقة إلى
اللون البرتقالي.
=	 تحقق من ضبط البؤرة ودرجة اإلضاءة ثم اضغط على
زر الغالق بالكامل اللتقاط الصورة (ص.)150

=	 في حالة عدم قيام الكاميرا بضبط البؤرة على الهدف المطلوب باستخدام التحديد التلقائي لموضع ضبط
البؤرة تلقائيًا ،فقم بتبديل أسلوب ضبط البؤرة تلقائيًا إلى تحديد المنطقة أو إلى [FlexiZone -
] Single( - FlexiZoneفردي) وأعد ضبط البؤرة.
=	 ً
وفقا إلعداد [( ]A: Aspect ratioنسبة العرض إلى االرتفاع) ،سيختلف عدد مواضع ضبط
البؤرة .عند نسبة العرض إلى االرتفاع [ ،]2:3سيكون هناك  31موضعًا لضبط البؤرة تلقائيًا .عند
نسبة العرض إلى االرتفاع [ ]1:1و[ ،]3:4سيكون هناك  25موضعًا لضبط البؤرة تلقائيًا .عند
نسبة العرض إلى االرتفاع [ ،]9:16سيكون هناك  21موضعًا لضبط البؤرة تلقائيًاً .
أيضا ،عند نسبة
العرض إلى االرتفاع [ ،]9:16سيكون هناك ثالث مناطق فقط.
=	 بالنسبة لتصوير األفالم ،سيكون هناك  21موضع لضبط البؤرة تلقائيًا (أو  25موضعًا لضبط البؤرة
تلقائيًا في حالة ضبط [ )]480x640وثالث مناطق في حالة ضبط [.)]480x640
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استخدام ميزة ضبط البؤرة تلقائيًا ( )AFلضبط البؤرة (أسلوب ضبط البؤرة تلقائيًا)

 - FlexiZoneفرديd :
تقوم الكاميرا بضبط البؤرة باستخدام موضع واحد لضبط البؤرة تلقائيًا .وتكون هذه الطريقة فعالة إذا
كنت ترغب ف ضبط البؤرة على هدف معين.

1
موضع ضبط البؤرة تلقائيًا ()AF
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اعرض صورة العرض المباشر.
=	


=	

اضغط على الزر <.>A
ستظهر صورة العرض المباشر على شاشة .LCD
سيظهر موضع ضبط البؤرة تلقائيًا (.> < )AF
أثناء تصوير الفيلم ،إذا كان []Movie Servo AF
(ضبط البؤرة تلقائيًا لألفالم باستخدام )Servo
ً
مضبوطا على [( ]Enableتمكين) ،فسيتم عرض
موضع ضبط البؤرة تلقائيًا ( )AFبحجم أكبر.

2

حرك موضع ضبط البؤرة تلقائيًا (.)AF

3

اضبط البؤرة على الهدف.

4

التقط الصورة.

= اضغط على المفاتيح المتقاطعة < >Sلتحريك موضع
ضبط البؤرة تلقائيًا ( )AFإلى حيثما تريد ضبط البؤرة.
(ال يمكن تحريكها إلى حواف الصورة).
=	 إلعادة ضبط البؤرة تلقائيًا ( )AFإلى الموضع
المركزي ،اضغط على الزر <.>L
=	 كما يمكنك ً
أيضا النقر فوق شاشة  LCDلتحريك
موضع ضبط البؤرة تلقائيًا (.)AF
=	 قم بتوجيه موضع ضبط البؤرة تلقائيًا على الهدف
واضغط على زر الغالق حتى المنتصف.
 عند االنتهاء من ضبط البؤرة ،سيتحول لون موضع ضبط
البؤرة تلقائيًا إلى اللون األخضر كما سيصدر صوت الصافرة.
 إذا لم يتم ضبط البؤرة ،فسيتحول موضع ضبط البؤرة
تلقائيًا إلى اللون البرتقالي.
=	 تحقق من ضبط البؤرة ودرجة اإلضاءة ثم اضغط على
زر الغالق بالكامل اللتقاط الصورة (ص.)150

استخدام ميزة ضبط البؤرة تلقائيًا ( )AFلضبط البؤرة (أسلوب ضبط البؤرة تلقائيًا)

مالحظات حول +uالتعقب  - FlexiZone /متعدد  - FlexiZone /فردي
تشغيل ضبط البؤرة تلقائيًا
=	 سيستغرق ضبط البؤرة زم ًنا أطول مقارنة بالوضع [( ]Quick modeالوضع السريع).
=	 حتى عند ضبط البؤرة ،سيؤدي الضغط على زر الغالق حتى المنتصف إلى ضبط البؤرة مر ًة أخرى.
=	 لن يمكنك ضبط البؤرة على هدف متحرك بشكل مستمر.
=	 قد يتغير سطوع الصورة أثناء تشغيل ضبط البؤرة تلقائيًا وبعده.
=	 إذا تغير مصدر الضوء أثناء عرض صورة العرض المباشر ،فقد تهتز الشاشة ويكون من
الصعب ضبط البؤرة .عند حدوث ذلك ،تقف عن التصوير باستخدام العرض المباشر واضبط
البؤرة تلقائيًا في ظل استخدام مصدر اإلضاءة الفعلي.
=	 عند ضبط []FlexiZone - Multi( - FlexiZoneمتعدد) والضغط على الزر <>u
(أو النقر فوق < > من على الشاشة) ،سيتم تكبير مركز المنطقة المحددة (أو مركز الصورة
باستخدام التحديد التلقائي) .في حالة الضغط عى زر الغالق حتى المنتصف ،ستعود الشاشة إلى
وضع العرض العادي وستقوم الكاميرا بضبط البؤرة.
=	 عند ضبط [] FlexiZone - Single( - FlexiZoneفردي) والضغط على الزر <>u
(أو النقر فوق < > الموجود على الشاشة) ،سيتم تكبير المنطقة التي يغطيها موضع ضبط
البؤرة تلقائيًا .اضغط على زر الغالق حتى منتصف المسافة لضبط البؤرة أثناء العرض المكبَّر.
يكون هذا فعّاًال عند تركيب الكاميرا على حامل ثالثي القوائم والحاجة إلى الحصول على ضبط
أمرا صعبًا في العرض المكبَّر ،فارجع إلى العرض العادي
دقيق ج ًدا للبؤرة .إذا كان ضبط البؤرة ً
واستخدم ضبط البؤرة تلقائيًا .الحظ أن سرعة ضبط البؤرة تلقائيًا ( )AFقد تختلف بين العرض
العادي والعرض المكبر.
=	 في حالة تكبير العرض بعد ضبط البؤرة باستخدام [] FlexiZone - Multi(- FlexiZone
 - Fفردي) في وضع العرض العادي ،قد
متعدد) أو [( ]FlexiZone - Single lexiZone
ال يتم تحقيق ضبط دقيق للبؤرة.
=	 إذا تم ضبط [( ]u+Trackingالتعقب) ،فلن يكون العرض المكبر ممك ًنا.
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استخدام ميزة ضبط البؤرة تلقائيًا ( )AFلضبط البؤرة (أسلوب ضبط البؤرة تلقائيًا)

ظروف التصوير التي تجعل من الصعب ضبط البؤرة
=	 األهداف ذات التباين المنخفض مثل السماء الزرقاء ،أو األسطح المستوية ذات األلوان األحادية،
أو عند فقدان تفاصيل التمييزات أو الظل.
=	 األهداف في اإلضاءة الخافتة.
=	 الخطوط والنماذج األخرى في ظل وجود تباين باالتجاه األفقي فقط.
=	 األهداف ذات األنماط المتكررة (نوافذ ناطحات السحاب ولوحات مفاتيح الكمبيوتر وما إلى ذلك).
=	 الخطوط الدقيقة ومخططات الهدف.
=	 تحت مصدر إضاءة يستمر التغير في درجة سطوعه أو لونه أو نمط إضاءته.
=	 المشاهد الليلية أو نقاط اإلضاءة.
=	 في ظل مصادر إضاءة الفلورسنت أو  LEDعند اهتزاز الصورة.
=	 األهداف متناهية الصغر.
=	 األهداف الموجودة بحافة الصورة.
=	 األهداف العاكسة للضوء بشكل قوي.
=	 عند تغطية موضع ضبط البؤرة تلقائيًا لكل من هدف قريب وبعيد (مثل تصوير حيوان في القفص).
=	 األهداف التي تستمر في التحرك ضمن موضع ضبط البؤرة تلقائيًا وال يمكنها البقاء ثابتة بسبب
اهتزاز الكاميرا أو بهتان الهدف.
=	 الهدف الذي يقترب من الكاميرا أو يبتعد عنها.
=	 ضبط البؤرة تلقائيًا عندما يكون الهدف بعي ًدا ج ًدا عن نطاق البؤرة.
=	 عند تطبيق تأثير البؤرة غير الدقيقة باستخدام عدسة بؤرة غير دقيقة.
=	 عند استخدام مرشح تأثيرات خاصة.
=	 التشويش (البقع والخطوط وما إلى ذلك) التي تظهر أثناء ضبط البؤرة تلقائيًا.
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استخدام ميزة ضبط البؤرة تلقائيًا ( )AFلضبط البؤرة (أسلوب ضبط البؤرة تلقائيًا)

=	 إذا لم يتم ضبط البؤرة في ظروف التصوير الموضحة في الصفحة السابقة ،فاضبط مفتاح وضع ضبط
بؤرة العدسة على <( >MFضبط البؤرة يدويًا) وقم بإجراء ضبط البؤرة يدويًا.
=	 إذا كنت تستخدم ضبط البؤرة تلقائيًا للعدسات التالية ،فيوصى باستخدام []Quick mode
(الوضع السريع) .قد يستغرق ضبط البؤرة تلقائيًا باستخدام األوضاع []u+Tracking
(التعقب) أو [] FlexiZone - Multi( - FlexiZoneمتعدد) أو []FlexiZone - Single
( - FlexiZoneفردي) ً
وقتا أطول أو لن يتم ضبط البؤرة بشكل صحيح.
العدسات التي تتمتع ببعد بؤري فعال يبلغ  50ملم ومعدل بؤري  1.4ومجهّزة بمحرك موجات فوق
صوتية والعدسات التي تتمتع ببعد بؤري فعال يبلغ  50ملم ومعدل بؤري  1.8والعدسات بالغة الصغر
التي تتمتع ببعد بؤري فعال يبلغ  50ملم ومعدل بؤري  2.5والعدسات التي تتمتع ببعد بؤري فعال
يتراوح من  75إلى  300ملم ومعدل بؤري من  4إلى  5.6من الفئة  IIIوالعدسات التي تتتع ببعد بؤري
فعال يتراوح بين  75و 300ملم ومعدل بؤري يتراوح بين  4إلى  5.6من الفئة  IIIومجهّزة بمحرك
موجات فوق صوتية
للحصول على المعلومات عن عدسات التوقف ،ارجع إلى موقع ويب  Canonالمحلي.
=	 في حالة تصوير هدف طرفي خارج عن نطاق البؤرة ً
قليال ،قم بتوجيه موضع ضبط البؤرة تلقائيًا
المركزي أو المنطقة فوق الهدف لضبط البؤرة عليه ،واضبط البؤرة مرة أخرى ثم التقط الصورة.
=	 لن ينبعث الشعاع المساعد لضبط البؤرة تلقائيًا ( .)AFومع ذلك ،فعند استخدام وحدة الفالش
 Speedliteمن الفئة ( EXتباع بشكل منفصل) المزودة بمصباح  ،LEDسيتم تشغيل مصباح
اإلضاءة كمصباح مساعد لضبط البؤرة تلقائيًا.
نظرا الهتزاز الكاميرا
=	 في العرض المكبَّر ،كلما زادت درجة التكبير ،زادت صعوبة ضبط البؤرة ً
أثناء التصوير مع حلها باليد (باإلضافة إلى حالة ضبط مفتاح وضع ضبط بؤرة العدسة على <)>MF
(ضبط البؤرة يدويًا) .يوصى باستخدام حامل ثالثي القوائم.
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استخدام ميزة ضبط البؤرة تلقائيًا ( )AFلضبط البؤرة (أسلوب ضبط البؤرة تلقائيًا)

الوضع السريعf:
يتم استخدام المستشعر المخصص لضبط البؤرة تلقائيًا في وضع ضبط البؤرة تلقائيًا للقطة الواحدة (ص،)103
باستخدام نفس طريقة ضبط البؤرة تلقائيًا كما هو الحال في التصوير باستخدام مستكشف العرض.
على الرغم من إمكانية ضبط بؤرة المنطقة المطلوبة بسرعة ،فستتم مقاطعة صورة العرض المباشر
للحظة أثناء عملية ضبط البؤرة تلقائيًا (.)AF
يمكنك استخدام تسعة مواضع لضبط البؤرة تلقائيًا (التحديد التلقائي) .كما يمكنك ً
أيضا تحديد موضع
واحد لضبط البؤرة تلقائيًا من أجل ضبط البؤرة وإجراء ضبط البؤرة فقط على المنطقة التي يغطيها
مستوى ضبط البؤرة تلقائيًا (التحديد اليدوي).
موضع ضبط البؤرة تلقائيًا ()AF
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1

اعرض صورة العرض المباشر.

2

حدد موضع ضبط البؤرة تلقائيًا ()AFN.

=	 اضغط على الزر <.>A
 ستظهر صورة العرض المباشر على شاشة .LCD
=	 المربعات الصغيرة هي مواضع ضبط البؤرة تلقائيًا.

=	 سيؤدي الضغط على الزر < >Lإلى التبديل بين
التحديد التلقائي والتحديد اليدوي .في أوضاع المنطقة
األساسية ،يتم ضبط التحديد التلقائي تلقائيًا.
=	 اضغط على مفاتيح األسهم < >Sلتحديد أحد مواضع
ضبط البؤرة تلقائيًا ( .)AFللعودة بموضع ضبط
البؤرة تلقائيًا ( )AFإلى المركز ،اضغط على الزر
< >Lمرة أخرى.
=	 كما يمكنك ً
أيضا النقر فوق شاشة  LCDلتحديد
موضع ضبط البؤرة تلقائيًا .أثناء التحديد اليدوي ،انقر
] الموجود على الشاشة للتبديل إلى
فوق الرمز [
التحديد التلقائي.

استخدام ميزة ضبط البؤرة تلقائيًا ( )AFلضبط البؤرة (أسلوب ضبط البؤرة تلقائيًا)

3

اضبط البؤرة على الهدف.
=	






4

قم بتوجيه موضع ضبط البؤرة تلقائيًا على الهدف
واضغط على زر الغالق حتى المنتصف.
ستختفي صورة العرض المباشر ،كما ستعود المرآة
العاكسة إلى أسفل ،وسيتم تنفيذ ضبط البؤرة تلقائيًا
(( .)AFلم يتم التقاط صورة).
عند ضبط البؤرة ،سيتحول موضع ضبط البؤرة تلقائيًا
الذي حقق ضبط البؤرة إلى اللون األخضر وستظهر
صورة العرض المباشر مرة أخرى.
إذا لم يتم ضبط البؤرة ،فسيتغير لون موضع ضبط
البؤرة تلقائيًا ( )AFويومض باللون البرتقالي.

التقط الصورة.

=	 تحقق من ضبط البؤرة ودرجة اإلضاءة ثم اضغط على
زر الغالق بالكامل اللتقاط الصورة (ص.)150

=	 عند ضبط [( ]Quick modeالوضع السريع) ،سيتعذر ضبط [( ]Continuous AFضبط
البؤرة تلقائيًا المستمر) (ص.)161
=	 ال يمكن ضبط [( ]Quick modeالوضع السريع) لتصوير فيلم.
ال يمكنك التقاط الصور أثناء ضبط البؤرة تلقائيًا .التقط الصور أثناء عرض صورة العرض المباشر.
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 xالتصوير باستخدام الغالق باللمس
يمكنك ضبط البؤرة والتقاط الصورة تلقائيًا بمجرد النقر فوق شاشة  .LCDوتعمل هذه الميزة في
جميع أوضاع التصوير.

1

اعرض صورة العرض المباشر.

2

قم بتمكين الغالق باللمس.

3

انقر فوق الشاشة للتصوير.

=	 اضغط على الزر <.>A
 ستظهر صورة العرض المباشر على شاشة .LCD

=	 انقر فوق [ ]yالموجود أسفل يسار الشاشة .كل
مرة يتم فيها النقر فوق الرمز ،يتم التبديل بين []y
و[.]x
=	 [( ]xالغالق باللمس :تمكين)

يمكنك ضبط البؤرة والتصوير بالنقر فوق الشاشة.
=	 [( ]yالغالق باللمس :تعطيل)

يمكنك النقر لتحديد المنطقة التي تريد ضبط البؤرة
عليها .اضغط على زر الغالق بالكامل اللتقاط الصورة.
=	



=	
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انقر فوق الوجه أو الهدف الموجود على الشاشة.
ستقوم الكاميرا بضبط البؤرة على الموضع الذي
تقوم بالنقر فوقه بأسلوب ضبط البؤرة تلقائيًا الذي تم
ضبطه (ص .)173-164عند ضبط [FlexiZone
 ]- Multi( - FlexiZoneمتعدد) ،سيتم التبديل إلى
[]FlexiZone - Single( - FlexiZoneفردي).
عند ضبط البؤرة ،سيتحول موضع ضبط البؤرة تلقائيًا
إلى اللون األخضر كما سيتم التقاط الصورة تلقائيًا.
عند ضبط البؤرة ،سيتحول موضع ضبط البؤرة تلقائيًا
إلى اللون البرتقالي ولن يتم التقاط الصورة .انقر فوق
الوجه أو الهدف الموجود على الشاشة مرة أخرى.

 xالتصوير باستخدام الغالق باللمس

=	 حتى عند ضبط موقت التشغيل/الموقت الذاتي على < ،>iستظل الكاميرا تلتقط الصور في وضع
الصور الفردية.
=	 ال يعمل الغالق باللمس في العرض المكبَّر.
=	 عند ضبط [( ]6: Shutter/AE lock buttonزر قفل اإلضاءة التلقائية/الغالق) على

[( ]1: AE lock/AFقفل اإلضاءة التلقائية/ضبط البؤرة تلقائيًا) أو []3: AE/AF, no AE lock
(اإلضاءة التلقائية/ضبط البؤرة تلقائيًا ،بال قفل لضبط البؤرة تلقائيًا) ضمن [54: Custom
)( ]Functions (C.Fnالوظائف المخصصة) ،لن يتم تفعيل ضبط البؤرة تلقائيًا.
=	 كما يمكنك ً
أيضا ضبط الغالق باللمس باستخدام [( ]A: Touch shutterالغالق باللمس).
=	 اللتقاط درجة إضاءة المصباح ،انقر فوق الشاشة مرتين .ستؤدي النقرة األولى فوق الشاشة إلى بدء
تشغيل إضاءة المصباح .بينما سيؤدي النقر فوقها مرة أخرى إلى إيقاف إضاءة المصباح .توخ الحذر
كي ال تهتز الكاميرا عند النقر فوق الشاشة.
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 :MFضبط البؤرة يدويًا
يمكنك تكبير الصورة وضبط البؤرة بدقة باستخدام ضبط البؤرة يدويًا.

1

اضبط مفتاح وضع ضبط بؤرة العدسة على
<( >MFضبط البؤرة يدويًا).

2

اعرض إطار التكبير.

3

حرك إطار التكبير.

=	 أدر حلقة ضبط بؤرة العدسة لضبط البؤرة بشكل
تقريبي.

إطار التكبير

قفل اإلضاءة التلقائية ()AE
موضع المنطقة المُكبرة
التكبير

176

4

=	 اضغط على الزر <.>u
 سيظهر إطار التكبير.
=	 كما يمكنك ً
أيضا النقر فوق [
الصورة.

] على الشاشة لتكبير

=	 اضغط على المفاتيح المتقاطعة < >Sلتحريك إطار
التكبير إلى حيثما تريد ضبط البؤرة.
=	 للرجوع إلى منتصف الشاشة ،اضغط على الزر <.>L

قم بتكبير الصورة.

=	 في كل مرة يتم فيها الضغط على الزر <،>u
سيتغير التكبير في اإلطار على النحو التالي:
 8 10 x 8 5 x 8 1 xالعرض العادي

 :MFضبط البؤرة يدويًا

5

اضبط البؤرة يدويًا.

6

التقط الصورة.

=	 أثناء النظر إلى الصورة المكبرة ،أدر حلقة ضبط بؤرة
العدسة لضبط البؤرة.
=	 بعد االنتهاء من ضبط البؤرة ،اضغط على الزر
< >uللرجوع إلى العرض العادي.
=	 تحقق من ضبط البؤرة ودرجة اإلضاءة ثم اضغط على
زر الغالق اللتقاط الصورة (ص.)150
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احتياطات التصوير باستخدام العرض المباشر
جودة الصورة

=	
=
=	

=	

ً
ملحوظا.
عند التصوير بسرعات  ISOعالية ،قد يصبح التشويش (مثل النقاط من الضوء واألشرطة)
قد يؤدي التصوير في درجات الحرارة العالية إلى التشويش وعدم انتظام األلوان بالصورة.
في حالة التصوير باستخدام العرض المباشر بشكل متواصل لفترة طويلة ،قد ترتفع درجة الحرارة
الداخلية للكاميرا ،مما يؤدي إلى تقليل جودة الصورة .توقف دائمًا عن استخدام وضع التصوير باستخدام
العرض المباشر في حالة عدم التصوي.
في حالة التصوير بضبط درجة اإلضاءة لفترة طويلة مع ارتفاع درجة الحرارة الداخلية للكاميرا ،قد
تتدهور جودة الصورة .لذا توقف عن استخدام ميزة التصوير باستخدام العرض المباشر وانتظر لبضع
دقائق قبل التصوير مرة أخرى.

رمزا < >sاألبيض و< >Eاألحمر المستخدمان للتحذير من ارتفاع درجة الحرارة الداخلية للكاميرا

=
=	
=	

=	
=

في حالة ارتفاع درجة الحرارة الداخلية للكاميرا نتيجة التصوير الطويل باستخدام العرض المباشر أو ارتفاع درجة
الحرارة المحيطة ،سيظهر رمز < >sأبيض أو < >Eأحمر.
يشير رمز < >sاألبيض إلى أن جودة الصور الثابتة ستتدهور .ويجب إيقاف التصوير باستخدام
العرض المباشر والسماح بانخفاض درجة لحرارة الداخلية للكاميرا قبل إعادة التصوير مرة أخرى.
يشير الرمز < >Eاألحمر إلى أنه سيتم إيقاف التصوير باستخدام العرض المباشر تلقائيًا قريبًا .إذا
حدث ذلك ،فلن تتمكن من التصوير مرة أخرى حتى تنخفض درجة الحرارة الداخلية للكاميرا .أوقف
التصوير باستخدام العرض المباشر أو أوقف تشغيل الكاميرا واتركها بدون استخدام لبعض الوقت.
سيؤدي التصوير باستخدام العرض المباشر في درجة حرارة مرتفعة لفترة طويلة إلى ظهور الرموز
مبكرا .وأثناء عدم التصوير ،أوقف تشغيل الكاميرا.
< >sأو <ً >E
في حالة ارتفاع درجة حرارة الكاميرا الداخلية ،قد تقل جودة الصورة الخاصة بالصور ذات سرعة  ISOالعالية أو درجات
اإلضاءة الطويلة حتى قبل عرض رمز < >sاألبيض.

نتيجة التصوير

= إذا تم التقاط الصورة في العرض المُكبر ،فقد ال تظهر درجة اإلضاءة بالشكل المطلوب .لذا ارجع إلى العرض
العادي قبل التقاط الصورة .في العرض المُكبر ،سيتم عرض سرعة الغالق وقيمة فتحة العدسة باللون البرتقالي.
حتى في حالة التقاط الصورة أثناء العرض المُكبر ،سيتم التقاط الصورة في نطاق العرض العادي.
ُحسن اإلضاءة التلقائي) (ص)130
=	 عندما يتم ضبط [( ]z2: Auto Lighting Optimizerم ِّ
على أي إعداد آخر بخالف [( ]Disableتعطيل) ،فقد تبدو الصورة ساطعة حتى عند ضبط تعويض
أقل لدرجة اإلضاءة أو تعويض أقل لدرجة إضاءة الفالش.
=	 عند استخدام عدسة ( TS-Eباستثناء عدسة  TS-Eذات البعد البؤري  17ملم والمعدل البؤري  4Lأو
عدسة  TS-Eذات البعد البؤري  24مم والمعدل البؤري  3.5Lمن الفئة  )IIوتغيير العدسة أو إمالتها
أو استخدام أنبوب إطالة ،فقد ال يتم الحصول على درجة اإلضاءة القياسية أو قد ينتج عن ذلك درجة
إضاءة غير عادية.
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احتياطات التصوير باستخدام العرض المباشر
صورة العرض المباشر

=	
=	

=	
=	
=	
=	

=	

في ظل ظروف اإلضاءة الخافتة أو الساطعة ،قد ال تعكس صورة العرض المباشر سطوع الصورة
الملتقطة.
حتى عند ضبط سرعة  ISOالمنخفضة ،فقد يتم مالحظة التشويش في صورة العرض المباشر التي
يتم عرضها في اإلضاءة المنخفضة .مع ذلك ،عندما تقوم بالتصوير ،سيكون بالصورة المسجلة تشويش
بسيط( .تختلف جودة الصورة الخاصة بصورة العرض المباشر عن الموجودة بالصورة المسجلة).
في حالة تغير مصدر الضوء (اإلضاءة) بالصورة ،قد تهتز الشاشة .وعند حدوث ذلك ،توقف عن
التصوير باستخدام العرض المباشر واستأنف التصوير باستخدام مصدر اإلضاءة الفعلي.
عند توجيه الكاميرا إلى اتجاه مختلف ،قد يتم فقد الضبط الصحيح لسطوع صورة العرض المباشر
لحظيًا .انتظر حتى يستقر مستوى درجة السطوع قبل التصوير.
في حالة وجود مصدر إضاءة ساطع ج ًدا بالصورة ،قد تظهر المنطقة الساطعة باللون األسود على
شاشة  .LCDومع ذلك ،ستعرض الصورة الفعلية الملتقطة المنطقة الساطعة على نحو سليم.
في اإلضاءة الخافتة ،عند ضبط [( ]52: LCD brightnessسطوع شاشة  )LCDعلى إعداد
ساطع ،قد يظهر تشويش أو ألوان غير منتظمة في صورة العرض المباشر .ورغم ذلك ،لن يتم تسجيل
التشويش أو األلوان غير المنتظمة في الصورة الملتقطة.
ً
بروزا مما كانت عليه في الصورة الفعلية.
عند تكبير الصورة ،قد تبدو درجة وضوح الصورة أكثر

الوظائف المخصصة

=	 لن يتم تفعيل بعض إعدادات الوظائف المخصصة (ص )299خالل التصوير باستخدام العرض المباشر.
العدسة والفالش

=	 تكون وظيفة الضبط المسبق للبؤرة ممكنة في وضع التصوير باستخدام العرض المباشر فقط عند
استخدام عدسات التصوير عن بُعد (الفائقة) المزودة بوضع الضبط المسبق للبؤرة ،والتي تم طرحها
باألسواق منذ النصف الثاني من عام .2011
=	 ال يمكن استخدام ميزة قفل إضاءة الفالش ( )FEعند استخدام وحدة الفالش المدمجة أو وحدة
 Speedliteخارجية .كما ال يمكن استخدام فالش تمثيلي عند استخدام وحدة فالش Speedlite
خارجية.
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6

تصوير األفالم
يتم تمكين تصوير األفالم بضبط مفتاح التشغيل
على < .>kوسيكون تنسيق تسجيل األفالم
هو .MOV

=	 بالنسبة للبطاقات التي يمكنها تسجيل أفالم ،انظر صفحة .3

دقة عالية كاملة 1080

يشير تنسيق الدقة العالية الكاملة  1080إلى الدقة العالية التي تتسم
بوحدات بكسل رأسية عددها ( 1080خطوط المسح).
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 kتصوير األفالم
يوصى بتوصيل الكاميرا بجهاز تلفاز لتشغيل األفالم التي تم تصويرها (ص.)265 ،262

التصوير باستخدام اإلضاءة التلقائية
عند ضبط وضع التصوير على وضع آخر غير < ،>aفسيتم تشغيل التحكم في اإلضاءة التلقائية
لمالءمة درجة السطوع الحالي بالمشهد.

1

اضبط مفتاح التشغيل على <.>k

 سيصدر عن المرآة العاكسة صوت ،ثم ستظهر
الصورة على شاشة .LCD

2
اضبط البؤرة على الهدف.
3
=	 قبل تصوير أحد األفالم ،اضبط البؤرة باستخدام ضبط البؤرة
اضبط أي وضع تصوير باستثناء <.>a

تلقائيًا أو ضبط البؤرة يدويًا (ص.)176 ،173-164
=	 بشكل افتراضي ،يتم ضبط [Movie Servo AF:
( ]Enableضبط البؤرة تلقائيًا لتصوير األفالم
باستخدام  :Servoتمكين) بحيث تقوم الكاميرا بضبط
البؤرة تلقائيًا .إليقاف ضبط البؤرة تلقائيًا لتصوير
ألفالم باستخدام  ،Servoانظر الصفحة .207

4
تسجيل فيلم

الميكروفون
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ابدأ تصوير الفيلم.

=	 اضغط على الزر < >Aلبدء تصوير فيلم .إليقاف
تصوير الفيلم ،اضغط على < >Aمرة أخرى.
 أثناء تصوير الفيلم ،سيتم عرض العالمة ""o
بالجانب العلوي األيمن من الشاشة.

 kتصوير األفالم

= توجد االحتياطات الخاصة بتصوير األفالم بالصفحات  212و.213
= إذا لزم األمر ،فاقرأ احتياطات التصوير باستخدام العرض المباشر ً
أيضا الموجودة في

الصفحات  178و.179
=	
=	
=	
=	
=	

=	
=	

=	

في أوضاع المنطقة األساسية ،ستكون نتيجة التصوير مماثلة للوضع < .>Aكما سيتم عرض رمز
المشهد للمشهد الذي اكتشفته الكاميرا بأعلى يسار الشاشة (ص.)184
في وضعي التصوير < >fو< ،>sستكون اإلعدادات مماثلة للوضع <.>d
ستختلف وظائف القائمة القابلة للضبط بين أوضاع المنطقة األساسية وأوضاع المنطقة اإلبداعية (ص.)320
يتم ضبط سرعة ( ISOمن  100إلى  )6400وسرعة الغالق وقيمة فتحة العدسة تلقائيًا.
في أوضاع المنطقة اإلبداعية ،يمكنك الضغط على الزر <( >Aص )127لقفل درجة اإلضاءة
(قفل اإلضاءة التلقائية) .سيتم عرض إعداد اإلضاءة لعدد الثواني الذي تم تعيينه باستخدام [Z1:
( ]Metering timerموقت قياس كثافة اإلضاءة) .بعد تطبيق قفل اإلضاءة التلقائية أثناء تصوير
الفيلم ،يمكنك إلغاؤه بالضغط على <( .>Sيتم االحتفاظ بإعداد قفل اإلضاءة التلقائية حتى تضغط
على الزر <.)>S
في أوضاع المنطقة اإلبداعية ،يمكنك االستمرار في الضغط على الزر < >Oوإدارة القرص
< >6لضبط تعويض درجة اإلضاءة.
يؤدي الضغط على زر الغالق حتى المنتصف إلى عرض سرعة الغالق وسرعة  ISOبالجزء السفلي
من الشاشة .ويكون هذا هو إعداد درجة اإلضاءة الخاص بالتقاط صورة ثابتة (ص .)187ال يتم عرض
إعداد درجة اإلضاءة لتصوير الفيلم .الحظ أنه قد يختلف إعداد درجة إضاءة تصوير الفيلم عن إعداد
درجة اإلضاءة الخاص بتصوير الصورة الثابتة.
في حالة تصوير فيلم باستخدام اإلضاءة التلقائية ،فلن يتم تسجيل سرعة الغالق وفتحة العدسة في
معلومات الصورة (.)Exif

استخدام وحدة فالش  Speedliteمن الفئة ُ ( EXتباع بشكل منفصل)
المزودة بمصباح LED
عند تصوير فيلم باستخدام اإلضاءة التلقائية (وضع آخر غير  ،)aستقوم الكاميرا تلقائيًا بتشغيل
إضاءة  LEDالخاصة بوحدة فالش  Speedliteفي ظل ظروف اإلضاءة الخافتة .وللحصول على
التفاصيل ،ارجع إلى دليل إرشادات وحدة .Speedlite
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 kتصوير األفالم

رموز المشهد
خالل تصوير األفالم في أحد أوضاع المنطقة األساسية ،سيتم عرض رمز يمثل المشهد الذي اكتشفته
الكاميرا وسيالئم التصوير هذا المشهد .قد ال يطابق الرمز المعروض المشهد الفعلي بالنسبة ألوضاع
تصوير أو مشاهد معينة.
الهدف
الخلفية

صورة شخصية

*1

صورة غير شخصية
المنظر الطبيعي
والخارجي

قريب

ساطع

رمادي

اإلضاءة الخلفية
تضمين السماء الزرقاء

أزرق فاتح

اإلضاءة الخلفية
غروب الشمس
تسليط الضوء
داكن

*2

لون الخلفية

*3

*3

برتقالي
أزرق داكن

*	:1يتم عرضه فقط في حالة ضبط طريقة ضبط البؤرة تلقائيًا ( )AFعلى [( ]u+Trackingالتعقب) .إذا
تم ضبط أسلوب آخر لضبط البؤرة تلقائيًا ( ،)AFفسيتم عرض الرمز "صورة غير شخصية" حتى في حالة
اكتشاف شخص.
*	:2يتم عرضه عندما تشتمل العدسة التي تم تركيبها على معلومات المسافة .قد ال يطابق الرمز المعروض المشهد
الفعلي عند استخدام أنبوبة إطالة أو عدسة مقربة.
* :3سيتم عرض الرمز المناسب للمشهد الذي تم اكتشافه.
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التصوير باستخدام اإلضاءة اليدوية
في الوضع < ،>aيمكنك ضبط سرعة الغالق وقيمة فتحة العدسة وسرعة  ISOالخاصة بتصوير
خاصا بالمستخدمين المحترفين.
الفيلم بحرية تامة .ويكون استخدام اإلضاءة اليدوية لتصوير األفالم ً

<>6
<>O> + <6

1

اضبط مفتاح التشغيل على <.>k

2

اضبط قرص األوضاع على <.>a

3

اضبط سرعة الغالق وفتحة العدسة.

 سيصدر عن المرآة العاكسة صوت ،ثم ستظهر
الصورة على شاشة .LCD

=	 لضبط سرعة الغالق ،أدر القرص < .>6تعتمد سرعات
الغالق القابلة للضبط على معدل اإلطارات <.>9
 4000/1 :ثانية 60/1 - .ثانية.
• 7/8
•  4000/1 : 4/5/6ثانية 30/1 - .ثانية.
=	 لضبط فتحة العدسة ،اضغط مع االستمرار على الزر
< >Oوأدر القرص <.>6

4

اضبط سرعة .ISO

=	 اضغط على الزر < >iثم اضغط على مفتاحي
< >Z> <Yأو أدر القرص < >6لتحديد
سرعة .ISO
=	 للتعرف على التفاصيل حول سرعة  ،ISOراجع
الصفحة التالية.
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5

اضبط البؤرة وقم بتصوير الفيلم.

=	 إن اإلجراء هو نفسه الوارد في الخطوتين  3و 4من
أجل "التصوير باستخدام اإلضاءة التلقائية" (ص.)182

سرعة  ISOأثناء التصوير باستخدام اإلضاءة اليدوية

=	 باستخدام [( ]Autoتلقائي) ،سيتم ضبط سرعة  ISOتلقائيًا ضمن النطاق .ISO 100 - ISO 6400
=	 يمكنك ضبط سرعة  ISOيدويًا ضمن  ISO 100 - ISO 6400بزيادات توقف كاملة .ضمن
[)(C.Fn ( ]54: Custom Functionsالوظائف المخصصة) ،إذا تم ضبط [2: ISO
( ]expansionتوسعة  )ISOعلى [( ]1: Onتشغيل) ،فسيتم توسيع نطاق اإلعداد اليدوي
بحيث يمكنك تحديد ( Hالمكافئ للسرعة ً )ISO 12800
أيضا.
=	 ضمن [)(C.Fn ( ]54: Custom Functionsالوظائف المخصصة) ،إذا تم ضبط

[( ]3: Highlight tone priorityأولوية درجة التمييز) على [( ]1: Enableتمكين)،
فستكون سرعة  ISOهي .ISO 200 - ISO 6400

=	
=	

=	
=	
=	

=	
=	
=	
=	
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نظرا ألن تصوير فيلم بسرعة  ISO 12800قد يسبب المزيد من التشويش ،فقد تم تصميم ISO
ً
كسرعة موسعة (يتم عرضها باعتبارها (".)"H
ضمن [)(C.Fn ( ]54: Custom Functionsالوظائف المخصصة) ،إذا تم ضبط [2: ISO
( ]expansionتوسعة  )ISOعلى [( ]1: Onتشغيل) ،والتبديل من التقاط الصور الثابتة إلى
تصوير األفالم ،فسيكون الحد األقصى لنطاق اإلعداد اليدوي ( Hالمكافئ لسرعة  .)ISO 12800ولن
تتحول سرعة  ISOإلى اإلعداد األصلي حتى إذا قمت بالتبديل إلى التقاط الصور الثابتة مرة أخرى.
يتعذر ضبط تعويض درجة اإلضاءة.
نظرا ألنه سيتم تسجيل
ال يوصى بتغيير سرعة الغالق أو قيمة فتحة العدسة أثناء تصوير األفالم ً
التغييرات التي طرأت على درجة اإلضاءة.
في حالة تغيير سرعة الغالق أثناء التصوير في ظل إضاءة فلورسنت أو  ،LEDفقد يتم تسجيل اهتزاز
الصورة.
عند ضبط  ISOتلقائي ،يمكنك الضغط على الزر < >Aلقفل سرعة .ISO
عند الضغط على الزر < >Aوإعادة تركيب اللقطة ،يمكنك رؤية اختالف مستوى اإلضاءة على
مؤشر مستوى درجة اإلضاءة (ص )187مقارنة بالضغط على الزر <.>A
من خالل الضغط على الزر < ،>Bيمكنك عرض شريط التردد الرسومي.
عند تصوير فيلم لهدف متحرك ،يوصى باستخدام سرعة غالق تتراوح من  30/1ثانية إلى 125/1
ثانية .كلما زادت سرعة الغالق ،بدت حركة الهدف أقل انسيابية.
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عرض المعلومات
= كل مرة تقوم فيها بالضغط على الزر < ،>Bسيتغير عرض المعلومات.
أسلوب ضبط البؤرة تلقائيًا
•  + u : cالتعقب
•  - FlexiZone : oمتعدد
•  - FlexiZone : dفردي
اللقطات الممكنة

وضع تصوير األفالم
:اإلضاءة التلقائية
(أوضاع المنطقة
األساسية)
:اإلضاءة التلقائية
(أوضاع المنطقة
اإلبداعية)
 :الضبط اليدوي لإلضاءة

الوقت المتبقي*  /الوقت المنقضي من تصوير الفيلم
فحص البطارية
موضع ضبط البؤرة تلقائيًا ()AF
( - FlexiZoneفردي)

موقت التشغيل/
الموقت الذاتي

التحكم السريع
توازن اللون األبيض

جودة تسجيل الصور

نمط الصورة
ُحسن اإلضاءة التلقائي
م ِّ

حجم تسجيل الفيلم

فيلم بتأثير الشكل المصغر

معدل اإلطارات

حالة نقل بطاقة Eye-Fi

لقطات فيديو
ضبط البؤرة تلقائيًا لتصوير
األفالم باستخدام Servo
قفل اإلضاءة التلقائية ()AE

وضع درجة اإلضاءة
 :Lاإلضاءة التلقائية
 :Kاإلضاءة اليدوية
العرض المكبر
مستوى التسجيل :يدوي
سرعة ISO
مخفض الصوت
أولوية درجة التمييز

مصباح LED
سرعة الغالق
فتحة العدسة
مؤشر اتصال GPS
البوصلة الرقمية
مؤشر مستوى اإلضاءة

مرشح صوت الرياح
* يسري على مقطع فيديو واحد.
عند بدء تصوير الفيلم ،سيتغير وقت التصوير المتبقي للفيلم ليصبح الوقت المنقضي.
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مالحظات حول تصوير األفالم
=	

أثناء تصوير الفيلم ،ال توجه العدسة باتجاه الشمس .فقد تؤدي حرارة الشمس إلى إتالف المكونات
الداخلية للكاميرا.
إذا تم ضبط < >Qوتغيرت سرعة  ISOأو قيمة فتحة العدسة أثناء تصوير الفيلم ،فقد يتغير توازن
اللون األبيض ً
أيضا.
في حالة تصوير الفيلم في ظل إضاءة فلوروسنت أو  ،LEDقد تهتز صورة الفيلم.
ال يوصى بتكبير/تصغير العدسة أثناء تصوير الفيلم .قد يتسبب تكبير/تصغير العدسة في تغيير درجة
اإلضاءة بغض النظر عما إذا كان سيتغير الحد األقصى لقيمة فتحة العدسة أم ال .قد يتم تسجيل تغييرات
درجة اإلضاءة نتيجة لذلك.
ال يمكنك تكبير الصورة خالل تصوير األفالم.
توخ الحرص حتى ال تغطي الميكروفون (ص )182بإصبعك وما إلى ذلك.
توجد االحتياطات الخاصة بتصوير األفالم بالصفحات  215و.216
وإذا لزم األمر ،فاقرأ احتياطات التصوير باستخدام العرض المباشر ً
أيضا الموجودة في الصفحات
 178و.179

=	
=	

توجد اإلعدادات المتعلقة باألفالم ضمن عالمات التبويب [ ]Z1و[( ]Z2ص.)207
يتم تسجيل ملف فيلم في كل مرة تقوم فيها بتصوير فيلم .وإذا تجاوز حجم الملف  4جيجابايت ،فسيتم
إنشاء ملف جديد لكل  4جيجابايت الحقة.
يبلغ مجال رؤية صورة الفيلم  %100تقريبًا (أثناء ضبط حجم تسجيل الفيلم على [.)]A
يتم تسجيل الصوت األحادي عبر الميكروفون المدمج بالكاميرا (ص.)182
يمكن توصيل معظم ميكروفونات االستريو الخارجية المتوفرة باألسواق ذات القابس الصغير مقاس
 3.5مم بالكاميرا.
كما يمكنك استخدام وحدة التحكم عن بُعد من الطراز ( RC-6تُباع بشكل منفصل ،ص )309لبدء
تصوير الفيلم وإيقافه إذا كان موقت التشغيل/الموقت الذاتي هو < .>Qاضبط مفتاح توقيت التصوير
على <( >2تأخير بمقدار ثانيتين) ،ثم اضغط على زر اإلرسال .في حالة ضبط المفتاح على <>o
(تصوير فوري) ،سيتم تفعيل التقاط الصورة الثابتة.
عند استخدام بطارية طراز  LP-E12مشحونة بالكامل ،سيكون إجمالي مدة تصوير الفيلم كما يلي:
ساعة واحدة و 5دقائق تقريبًا في درجة حرارة الغرفة ( 23درجة مئوية 73/درجة فهرنهايت) ،وساعة
واحدة تقريبًا في درجات حرارة منخفضة ( 0درجة مئوية 32/درجة فهرنهايت).
تكون وظيفة الضبط المسبق للبؤرة ممكنة لتصوير األفالم عند استخدام عدسة تصوير عن بعد (فائقة)
مزودة بوضع البؤرة المضبوطة ً
مسبقا ،والتي تم طرحها في األسواق في النصف الثاني للعام .2011

=	
=	
=	

=	
=	
=
=

=	
=	
=	
=	

=	

=	
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محاكاة الصورة النهائية
تُعد محاكاة الصورة النهائية وظيفة تتيح لك رؤية تأثيرات نمط الصورة ،وتوازن اللون األبيض،
وغيرها ،على الصورة.
أثناء تصوير الفيلم ،ستعكس الصورة المعروضة تأثيرات اإلعدادات المدرجة أدناه تلقائيًا.
محاكاة الصورة النهائية لتصوير الفيلم
=	 نمط الصورة

* سيتم عكس جميع اإلعدادات مثل درجة الوضوح والتباين وتشبع األلوان ودرجة ألوان الصورة.

=	
=	
=	
=	
=	
=	
=	
=	

توازن اللون األبيض
تصحيح توازن اللون األبيض
درجة اإلضاءة
عمق المجال
ُحسن اإلضاءة التلقائي
م ِّ
تصحيح اإلضاءة الطرفية
أولوية درجة التمييز
فيلم بتأثير الشكل المصغر
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التقاط الصور الثابتة
أثناء تصوير فيلم ،يمكنك ً
أيضا التقاط صورة ثابتة عن
طريق الضغط على زر الغالق بالكامل.

التقاط الصور الثابتة أثناء تصوير األفالم
=	 إذا قمت بالتقاط صورة ثابتة أثناء تصوير الفيلم ،فسيسجل الفيلم لحظة ثابتة تستمر لمدة ثانية
واحدة تقريبًا.
=	 سيتم تسجيل الصورة الثابتة الملتقطة في البطاقة ،كما سيتم استئناف تصوير الفيلم تلقائيًا عند
ظهور صورة العرض المباشر.
= سيتم تسجيل الفيلم والصورة الثابتة كملفات منفصلة على البطاقة.
=	 فيما يلي عرض للوظائف الخاصة بالتقاط الصور الثابتة .وستكون الوظائف األخرى مماثلة
لوظائف تصوير األفالم.
الوظيفة
جودة تسجيل
الصورة

سرعة *ISO
إعداد درجة
اإلضاءة
مضاهاة درجة
اإلضاءة تلقائيًا
()AEB
الفالش

اإلعدادات
كما تم الضبط في [( ]z1: Image qualityجودة الصورة).
عندما يكون حجم تسجيل الفيلم هو [ ]1080x1920أو [ ،]720x1280ستكون نسبة
العرض إلى االرتفاع  .9:16وعندما يكون الحجم [ ،]480x640ستكون نسبة العرض إلى
االرتفاع هي .3:4
•	أثناء التصوير باستخدام اإلضاءة التلقائية :يتم ضبطها تلقائيًا على سرعة تتراوح بين
.ISO 100 - 6400
•	أثناء التصوير باستخدام اإلضاءة اليدوية :راجع "سرعة  ISOأثناء التصوير باإلضاءة
اليدوية" في صفحة .186
•	أثناء التصوير باستخدام اإلضاءة التلقائية :يتم ضبط سرعة الغالق وقيمة فتحة العدسة تلقائيًا
(التي يتم عرضها عند الضغط على زر الغالق حتى المنتصف).
• أثناء التصوير باستخدام اإلضاءة اليدوية :ضبط سرعة الغالق وقيمة فتحة العدسة يدويًا.
تم اإللغاء
إيقاف تشغيل الفالش

* في حالة ضبط أولوية درجة التمييز ،سيبدأ نطاق سرعة  ISOمن .ISO 200

بغض النظر عن إعداد موقت التشغيل/الموقت الذاتي ،سيتم تفعيل وضع التصوير الفردي اللتقاط الصور
الثابتة أثناء تصوير الفيلم.
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عند الضغط على زر الغالق حتى منتصف المسافة لضبط البؤرة تلقائيًا أثناء تصوير األفالم ،قد تحدث
الظواهر التالي.
• قد تصبح البؤرة بعيدة بشكل لحظي.
• قد يختلف سطوع الفيلم المسجل عن المشهد الفعلي.
• قد يصبح الفيلم المسجل ً
ثابتا بشكل لحظي.
• قد يسجل الفيلم التشويش الناتج عن تشغيل العدسة.
• سيتعذر عليك التقاط الصور الثابتة عند تحقيق ضبط البؤرة ،أثناء تحرك الهدف على سبيل المثال.
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إعدادات وظائف التصوير
يتم توضيح إعدادات الوظائف الخاصة بتصوير األفالم هنا.

 Qالتحكم السريع
في حالة الضغط على الزر < >Qأثناء عرض الصورة على شاشة  ،LCDيمكنك ضبط ما يلي:
طريقة ضبط البؤرة تلقائيًا ووضع موقت التشغيل/الموقت الذاتي وجودة تسجيل الصور (الصور
الفوتوغرافية الثابتة) وحجم تسجيل الفيلم ولقطات الفيديو وتوازن اللون األبيض ونمط الصورة
ومحسن اإلضاءة التلقائي وفيلم تأثير الشكل المصغر.
ّ
في أوضاع المنطقة األساسية ،يمكن فقط ضبط الوظائف المطبوعة بالخط العريض.

1

اضغط على الزر <)7( .>Q
 سيتم عرض الوظائف القابلة للضبط.

2

حدد وظيفة واضبطها.
=	

=	
=	

3
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اضغط على مفتاحي < >X> <Wلتحديد إحدى
الوظائف.
ستظهر الوظيفة المحددة ودليل الميزات (ص.)52
اضغط على مفتاحي < >Z> <Yأو أدر القرص
< >6لضبط الوظيفة.
لضبط إعداد موقت التشغيل/الموقت الذاتي < >qأو
معلمات نمط الصور ،اضغط على الزر <.>B

قم بإنهاء اإلعداد.

=	 اضغط على < >0إلنهاء اإلعداد والعودة إلى
تصوير األفالم.
=	 كما يمكنك ً
أيضا تحديد [< ]>2للرجوع إلى تصوير
الفيلم.

 3ضبط حجم تسجيل الفيلم
يتيح لك خيار القائمة []Z2: Movie rec. size
(حجم تسجيل الفيلم) تحديد حجم صورة الفيلم [****]****x
ومعدل اإلطارات [( ]9اإلطارات المسجلة في الثانية).
يتم تبديل ( 9معدل اإلطارات) تلقائيًا ً
وفقا إلعداد [52:
( ]Video systemنظام الفيديو).

= حجم الصورة
	: ]1080x1920[ Aجودة تسجيل بدقة عالية كاملة ( .)Full HDوستكون نسبة العرض
إلى االرتفاع .9:16
 :جودة تسجيل عالية الدقة ( .)HDوستكون نسبة العرض إلى االرتفاع .9:16
]720x1280[ B
 :جودة تسجيل بدقة قياسية .وستكون نسبة العرض إلى االرتفاع .3:4
]480x640[ C
=	 معدل اإلطارات ( :fpsعدد اإلطارات في الثانية)
	: 8/6للمناطق التي يكون تنسيق التلفاز فيها هو ( NTSCأمريكا الشمالية واليابان
وكوريا والمكسيك وما إلى ذلك).
	: 7/5للمناطق التي يكون فيها تنسيق التلفاز هو ( PALأوروبا وروسيا والصين
وأستراليا وما إلى ذلك).
 :الصور المتحركة بشكل أساسي.
4
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إجمالي مدة تسجيل الفيلم وحجم الملف في الدقيقة
إجمالي مدة التسجيل (تقريبًا)
بطاقة سعة
بطاقة سعة
بطاقة سعة
 16جيجابايت
 8جيجابايت
 4جيجابايت

حجم تسجيل الفيلم
[]1080x1920
[]720x1280
[]480x640

6
5
4
8
7
6
5

حجم الملف (تقريبًا)

 11دقيقة

 22دقيقة

 44دقيقة

 330ميجابايت/دقيقة

 11دقيقة

 22دقيقة

 44دقيقة

 330ميجابايت/دقيقة

 46دقيقة

ساعة واحدة
و 32دقيقة

 3ساعات
و 4دقائق

 82.5ميجابايت/دقيقة

= حول ملفات األفالم التي يتجاوز حجمها  4جيجابايت
حتى في حالة تصوير فيلم يتجاوز حجمه  4جيجابايت ،يمكنك االستمرار في التصوير دون
انقطاع.
فأثناء تصوير الفيلم ،وقبل أن يصل الفيلم إلى حجم الملف الذي تبلغ مساحته  4جيجابايت بحوالي
 30ثانية ،سيومض رمز بيانات وقت التصوير المنقضي في شاشة تصوير الفيلم .وفي حالة
مواصلة التصوير حتى يتجاوز حجم ملف الفيلم  4جيجابايت ،سيتم تلقائيًا إنشاء ملف فيلم جديد
وسيومض رمز الوقت المنقضي أو رمز بيانات الوقت.
عند تشغيل الفيلم ،سيكون لزامًا عليك تشغيل كل ملف فيلم على حدة .وال يمكن تشغيل ملفات
الفيلم بشكل متتابع تلقائيًا .بعد انتهاء تشغيل الفيلم ،حدد الفيلم التالي المراد تشغيله.
= حد مدة تصوير الفيلم
يبلغ الحد األقصى لمدة تسجيل مقطع فيلم واحد  29دقيقة و 59ثانية .وفي حالة وصول مدة
تصوير الفيلم إلى  29دقيقة و 59ثانية ،سيتم إيقاف تصوير الفيلم تلقائيًا .ويمكنك بدء تصوير فيلم
ما مرة أخرى بمجرد الضغط على الزر <( .>Aيبدأ تسجيل ملف فيلم جديد).

قد تؤدي زيادة درجة الحرارة الداخلية للكاميرا إلى توقف تصوير الفيلم قبل بلوغ الحد األقصى لمدة
التسجيل الموضحة في الجدول أعاله (ص.)212
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 3تصويرأفالم تأثير الشكل المصغر
يمكنك تصوير األفالم التي بها تأثير الشكل المصغر (دايوراما) .حدّد سرعة التشغيل والتصوير.

1

اضغط على الزر <.>Q

2

ح ّدد [

3

حدد سرعة التشغيل.

4

ضع اإلطار األبيض على الجزء الذي تريده أن
واضحا.
يظهر
ً

 ستظهر شاشة التحكم السريع.

].

=	 اضغط على المفتاحين < >X> <Wلتحديد [
(فيلم بتأثير الشكل المصغر) في يمين الشاشة.

]

=	 اضغط على المفتاحين < >Z> <Yأو أدر القرص
< >6لتحديد [ ]5xأو [ ]10xأو [ ،]20xثم
اضغط على <.>0

=	 اضغط على المفتاحين < >X> <Wلتحريك اإلطار
واضحا.
األبيض على الجزء الذي يبدو
ً
=	 لتبديل االتجاه الرأسي/األفقي لإلطار األبيض ،اضغط
على الزر <( >uأو انقر فوق [ ] في أسفل يمين
الشاشة).
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5

قم بتصوير األفالم.

=	 ستكون طريقة ضبط البؤرة تلقائيًا هي - FlexiZone
فردي لضبط البؤرة في مركز اإلطار األبيض.
=	 ال يتم عرض اإلطار األبيض أثناء التصوير:

سرعة التشغيل وطوله (لألفالم التي تستمر لمدة دقيقة واحدة)
السرعة
( 5مرات)
( 10مرات)
( 20مرة)

=	
=	
=	
=	
=	
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طول التشغيل
 12ثانية تقريبًا
ثوان تقريبًا
ٍ 6
ثوان تقريبًا
ٍ 3

لن يتم تسجيل الصوت.
عند استخدام أفالم تأثير الشكل المصغر ،لن يعمل ضبط البؤرة تلقائيًا لتصوير األفالم باستخدام
.Servo
ال يمكن ضبط أفالم تأثير الشكل المصغر إذا تم إعداد لقطة الفيديو.
ال يمكنك التقاط الصور ثابتة أثناء تصوير فيلم بتأثير الشكل المصغر.
ال يمكن تحرير األفالم التي يقل زمن تشغيلها عن ثانية واحدة (ص.)256

 3تصوير لقطات الفيديو
ثوان
ثوان أو ٍ 8
يمكنك تصوير سلسلة من مقاطع األفالم القصيرة التي تستمر لمدة ثانيتين أو ٍ 4
تقريبًا ،والتي يطلق عليها لقطات الفيديو .ويمكنك ربط لقطات الفيديو ببعضها في فيلم واحد يُطلق
عليه ألبوم لقطات الفيديو .ومن ثم ،يمكنك إبراز مميزات سريعة لرحلة أو حدث ما.
يُمكن كذلك تشغيل ألبوم لقطات الفيديو مع خلفية موسيقية (ص.)255 ،204
مفهوم ألبوم لقطات الفيديو
الفيديو
اللقطة 2

الفيديو
اللقطة x

الفيديو
اللقطة 1

ألبوم لقطات الفيديو

ضبط مدة تصوير لقطة الفيديو

1

حدد [( ]Video snapshotلقطة الفيديو).

2

حدد [( ]Enableتمكين).

=	 من عالمة التبويب [ ،]Z2حدد [Video
( ]snapshotلقطة الفيديو) ،ثم اضغط على
<.>0

=	 حدد [( ]Enableتمكين) ،ثم اضغط على <.>0
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3

حدد [( ]Album settingsإعدادات األلبوم).

4

حدد [( ]Create a new albumإنشاء ألبوم
جديد).

5

حدد طول اللقطة.

6

حدد [( ]OKموافق).

=	 حدد [( ]Album settingsإعدادات األلبوم) ،ثم
اضغط على <.>0
=	 إذا كنت ترغب في االستمرار في تصوير األلبوم
الحالي ،فانتقل إلى قسم "إضافة إلى األلبوم الحالي"
(ص.)202

=	 حدد [( ]Create a new albumإنشاء ألبوم
جديد) ،ثم اضغط على <.>0

مدة التصوير
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=	 اضغط على < ،>0واضغط على مفتاحي
< >X> <Wلتحديد طول اللقطة ،ثم اضغط على
<.>0

=	 حدد [( ]OKموافق) ،ثم اضغط على <.>0
=	 اضغط على الزر < >Mللخروج من القائمة.
سيظهر شريط أزرق لإلشارة إلى طول اللقطة.
=	 انتقل إلى "إنشاء ألبوم لقطات الفيديو" (ص.)199

 3تصوير لقطات الفيديو

إنشاء ألبوم لقطات الفيديو

7

قم بتصوير لقطة الفيديو األولى.

8

احفظ كألبوم لقطات فيديو.

9

استمر في التقاط المزيد من لقطات الفيديو.

=	 اضغط على الزر < ،>Aثم قم بالتصوير.
 سيقل الشريط األزرق الذي يشير إلى مدة التصوير
تدريجيًا .بعد انقضاء مدة التصوير المضبوطة ،يتم
إيقاف التصوير تلقائيًا.
 سيظهر مربع حوار التأكيد (ص.)201 ،200
=	 حدد [( ]J Save as albumالحفظ كألبوم) ،ثم
اضغط على <.>0
 سيتم حفظ مقطع الفيلم كلقطة الفيديو األولى بألبوم
لقطات الفيديو.

=	
=	
=	
=	

10

كرر الخطوة رقم  7لتصوير لقطة الفيديو التالية.
حدد [( ]J Add to albumإضافة إلى األلبوم)،
ثم اضغط على <.>0
إلنشاء ألبوم لقطات فيديو آخر ،حدد [W Save as
( ]a new albumحفظ كألبوم جديد).
كرر الخطوة  9على حسب الضرورة.

اخرج من تصوير لقطة الفيديو.

=	 اضبط [( ]Video snapshotلقطة الفيديو) على
[( ]Disableتعطيل) .للرجوع إلى التصوير العادي
لألفالم ،تأكد من ضبط [( ]Disableتعطيل).
=	 اضغط على الزر < >Mللخروج من القائمة
والعودة إلى شاشة تصوير األفالم العادية.
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الخيارات في الخطوتين رقم  8و9
الوظيفة
Jحفظ كألبوم
(الخطوة )8
Jإضافة إلى األلبوم
(الخطوة )9
Wحفظ كألبوم جديد
(الخطوة )9
1تشغيل لقطة فيديو
(الخطوتان رقم  8و)9
rعدم الحفظ في األلبوم (الخطوة )8
rالحذف دون الحفظ في األلبوم
(الخطوة رقم )9

الوصف
سيتم حفظ مقطع الفيلم كلقطة الفيديو األولى بألبوم لقطات الفيديو.
ستتم إضافة لقطة الفيديو التي تم تسجيلها للتو إلى األلبوم المسجل
قبل ذلك مباشر ًة.
يتم إنشاء ألبوم لقطات فيديو جديد كما يتم حفظ مقطع الفيلم كلقطة
الفيديو األولى .سوف يكون األلبوم الجديد ملفاً
ً
مختلفا عن األلبوم
المسجل ً
مسبقا.
سيتم تشغيل لقطة الفيديو التي تم تسجيلها للتو .وبالنسبة لعمليات
التشغيل ،انظر الصفحة التالية.
سيتم مسح لقطة الفيديو التي قمت بتسجيلها للتو ً
بدال من حفظها في
األلبوم .ح ّدد [( ]OKموافق) في مربع حوار التأكيد.

إذا كنت ترغب في تصوير لقطة فيلم أخرى بعد تصوير لقطة
الفيديو ،فاضبط [( ]Show confirm msgإظهار رسالة
التأكيد) على [( ]Disableتعطيل) .سيتيح لك هذا اإلعداد
تصوير لقطة الفيديو التالية بدون عرض رسالة تأكيد بعد
التصوير في كل مرة.
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عمليات [( ]Playback video snapshotتشغيل لقطة الفيديو)
الوظيفة
 7التشغيل
 5اإلطار األول
ِّ
تخط للخلف*
 3اإلطار السابق
 6اإلطار التالي
ِّ
تخط لألمام*
 4اإلطار األخير

وصف التشغيل
من خالل الضغط على < ،>0يمكنك تشغيل لقطة الفيديو المسجلة للتو أو
إيقافها ً
مؤقتا.
لعرض المشهد األول للقطة الفيديو األولى باأللبوم.
لثوان قليلة.
كل مرة يتم الضغط فيها على < ،>0تتخطى لقطة الفيديو للخلف
ٍ
في كل مرة تضغط فيها على < ،>0يتم عرض اإلطار السابق .في حالة
االستمرار في الضغط على < ،>0سيتم إرجاع الفيلم.
في كل مرة تضغط فيها على < ،>0سيتم تشغيل الفيلم بعرض إطار تلو
اآلخر .في حالة االستمرار في الضغط على < ،>0سيتم تشغيل التقديم السريع
للفيلم.
لثوان قليلة.
كل مرة يتم الضغط فيها على < ،>0تتخطى لقطة الفيديو لألمام
ٍ
لعرض المشهد األخير من لقطة الفيديو األخيرة باأللبوم.
موضع التشغيل

 9مستوى الصوت

(دقائق:ثوان)
وقت التشغيل
ٍ
يمكنك ضبط مستوى صوت السماعة المدمجة (ص )254عبر تدوير القرص
<.>6

ثوان''
دقائق' ِ
32

يؤدي الضغط على الزر < >Mإلى العودة إلى الشاشة السابقة.

ِّ
ِّ
(تخط لألمام) ،ستتوافق مدة التخطي مع
(تخط للخلف) ،و[]Skip forward
*	باستخدام []Skip backward
ثوان تقريبًا).
ثوان أو ٍ 8
عدد الثواني المضبوطة ضمن [( ]Video snapshotلقطة الفيديو) (ثانيتان أو ٍ 4
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إضافة إلى األلبوم الحالي

1

حدد [( ]Add to existing albumإضافة
إلى األلبوم الحالي).

=	 اتبع الخطوة رقم  4في صفحة  198لتحديد [Add to
( ]existing albumإضافة إلى األلبوم الحالي)،
ثم اضغط على <.>0

2

حدد ألبومًا حاليًا.
=	
=	

=	


3

اضغط على مفتاحي < >Z> <Yلتحديد األلبوم
الموجود ،ثم اضغط على <.>0
بعد تأكيد مربع الحوار المعروض ،حدد []OK
(موافق) على الشاشة ،ثم اضغط على <.>0
سيتم تغيير إعدادات لقطات فيديو معينة بحيث تطابق
إعدادات األلبوم الحالية.
اضغط على الزر < >Mللخروج من القائمة.
ستظهر شاشة تصوير لقطة الفيديو.

قم بتصوير لقطة الفيديو.

=	 انتقل إلى "إنشاء ألبوم لقطات الفيديو" (ص.)199

ال يمكنك تحديد ألبوم تم التقاطه باستخدام كاميرا أخرى.
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التنبيهات الخاصة بتصوير لقطات الفيديو
=	
=	

=	
=	

ثوان تقريبًا لكل لقطة).
ثوان أو ٍ 8
يمكنك إضافة لقطات الفيديو بنفس المدة فقط إلى األلبوم (ثانيتان أو ٍ 4
الحظ أنه إذا قمت بأي مما يلي أثناء تصوير لقطات الفيديو ،فسيتم إنشاء ألبوم جديد للقطات الفيديو الالحقة.
• قم بتغيير [( ]Movie rec. sizeحجم تسجيل الفيلم) (ص.)193
•	تغيير إعداد [( ]Sound rec.تسجيل الصوت) من [( ]Auto/Manualتلقائي/يدوي) إلى
[( ]Disableتعطيل) أو من [( ]Disableتعطيل) إلى [( ]Auto/Manualتلقائي/يدوي) (ص.)210
• تحديث البرنامج الثابت.
ال يمكنك التقاط الصور ثابتة أثناء تصوير لقطة فيديو.
تُعد مدة تصوير لقطة الفيديو تقريبية فقطً .
وفقا لمعدل اإلطارات ،قد تكون مدة التصوير المعروضة
أثناء التشغيل غير دقيقة.
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عرض ألبوم
يمكنك عرض ألبوم كامل للقطات الفيديو بنفس طريقة عرض فيلم عادي (ص.)254

1

قم بتشغيل الفيلم.

2

حدد األلبوم.

3

قم بتشغيل األلبوم.

=	 اضغط على الزر < >xلعرض الصورة.

=	 في عرض الصورة الواحدة ،يشير الرمز [
المعروض أعلى اليسار إلى ألبوم لقطات فيديو.
=	 اضغط على مفتاحي < >Z> <Yلتحديد ألبوم
لقطات الفيديو.

=	 اضغط على <.>W
=	 عند عرض لوحة عرض الفيلم ،حدد [( ]7تشغيل)،
ثم اضغط على <.>0

موسيقى الخلفية
=	 يمكنك تشغيل موسيقى الخلفية عند تشغيل األلبومات واألفالم العادية وعروض الشرائح على الكاميرا
(ص .)258 ،255لتشغيل موسيقى الخلفية ،يجب ً
أوال نسخ موسيقى الخلفية إلى البطاقة باستخدام
برنامج ( EOS Utilityبرنامج مرفق) .للحصول على معلومات حول كيفية نسخ موسيقى الخلفية،
ارجع إلى دليل إرشادات البرامج الموجود على القرص المضغوط.
=	 يجب استخدام الموسيقى المسجلة على بطاقة الذاكرة للترفيه الخاص فقط .واحرص على عدم انتهاك
حقوق مالك حقوق النشر.
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تحرير ألبوم
يمكنك ،بعد التصوير ،إعادة ترتيب لقطات الفيديو أو حذفها أو تشغيلها في األلبوم.

الوظيفة

1

ح ّدد [.]X

2

حدد عملية تحرير.

=	 عند عرض لوحة عرض الفيلم ،حدد [( ]Xتحرير)،
ثم اضغط على <.>0
 سيتم عرض شاشة التحرير.

=	 استخدم مفتاحي < >Z> <Yلتحديد عملية تحرير،
ثم اضغط على <.>0

الوصف

نقل اللقطة

اضغط على مفتاحي < >Z> <Yلتحديد لقطة الفيديو التي تريد نقلها ،ثم
اضغط على < .>0اضغط على مفتاحي < >Z> <Yلتحريك لقطة
الفيديو ،ثم اضغط على <.>0

حذف اللقطة

اضغط على مفتاحي < >Z> <Yلتحديد لقطة الفيديو التي تريد حذفها ،ثم اضغط
على < .>0سيتم عرض الرمز [ ]Lعلى لقطة الفيديو المحددة .سيؤدي
الضغط على < >0مرة أخرى إلى إلغاء التحديد كما سيختفي الرمز [.]L

تشغيل اللقطة

اضغط على مفتاحي < >Z> <Yلتحديد لقطة الفيديو التي تريد تشغيلها ،ثم
اضغط على <.>0
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3

احفظ األلبوم الذي تم تحريره.
=	
=	

=	

اضغط على الزر < >Mللعودة إلى لوحة
التحرير بالجزء السفلي من الشاشة.
حدد [( ]Wحفظ) ،ثم اضغط على <.>0
ستظهر شاشة الحفظ.
لحفظه كفيلم جديد ،حدد [( ]New fileملف
جديد) .ولحفظه واستبدال ملف الفيلم األصلي،
حدد [( ]Overwriteاستبدال) ،ثم اضغط على
<.>0

=	 إذا كانت البطاقة ال تشتمل على مساحة خالية كافية ،فلن يتوفر الخيار [( ]New fileملف جديد).
=	 عند انخفاض مستوى شحن البطارية ،ال يمكن تحرير األلبومات .استخدم بطارية مشحونة بالكامل.
البرامج المرفقة القابلة لالستخدام مع األلبومات
=	  :EOS Video Snapshot Taskلتمكين تحرير األفالم .يتم تنزيل وظيفة ImageBrowser
 EXاإلضافية هذه من اإلنترنت باستخدام وظيفة التحديث التلقائي.
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عند ضبط مفتاح التشغيل على < ،>kستعرض عالمة التبويب [ ]Z1/Z2الوظائف
المخصصة لتصوير األفالم .فيما يلي خيارات القائمة.
[قائمة [ ،]Z1قائمة

[]Z2

= أسلوب ضبط البؤرة تلقائيًا
ستكون أساليب ضبط البؤرة تلقائيًا ( )AFمماثلة للوصف الوارد في الصفحات .170-164
يمكنك تحديد [( ]u+Trackingالتعقب) أو [] FlexiZone - Multi(- FlexiZone
متعدد) أو [] FlexiZone - Single( - FlexiZoneفردي) .أما بالنسبة لتصوير األفالم،
ال يمكن استخدام [( ]Quick modeالوضع السريع).
= ضبط البؤرة تلقائيًا لتصوير األفالم باستخدام Servo
أثناء تصوير الفيلم ،تضبط الكاميرا البؤرة على الهدف بشكل مستمر .اإلعداد االفتراضي هو
[( ]Enableتمكين).
عند ضبط [( ]Enableتمكين):
•	حتى عند عدم الضغط على زر الغالق حتى منتصف المسافة ،ستستمر الكاميرا في ضبط
البؤرة على الهدف.
• حيث إن العدسات دائمة العمل ،ستستهلك طاقة البطارية وسيقل زمن تصوير األفالم (ص.)194
• ً
	وفقا للعدسة ،قد يتم تسجيل تشويش ضبط البؤرة .لتقليل تسجيل ضوضاء تشغيل العدسة،
متوفرا باألسواق .باستخدام عدسة ذات بعد بؤري فعال يتراوح
استخدم ميكروفو ًنا خارجيًا
ً
من  18إلى  135مم ومعدل بؤري يتراوح من  3.5إلى  5.6ومزودة بميزة تثبيت الصورة
ومحرك التدرج ( ،)STMسيتم تقليل تشويش التشغيل إلى الحد األدنى.
•	أثناء ضبط البؤرة تلقائيًا لتصوير األفالم باستخدام  ،Servoقم بإيقاف تشغيل الكاميرا قبل
ضبط مفتاح اختيار وضع ضبط البؤرة على <( >MFضبط البؤرة يدويًا).
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•	إذا كنت ترغب في ضبط البؤرة على موضع الهدف أو كنت ال ترغب في تسجيل تشويش
تشغيل العدسة ،يمكنك إيقاف ضبط البؤرة تلقائيًا لتصوير األفالم باستخدام ً Servo
مؤقتا كما
يلي :عند إيقاف ضبط البؤرة تلقائيًا لتصوير األفالم باستخدام  ،Servoسيتحول لون موضع
ضبط البؤرة تلقائيًا ( )AFإلى اللون الرمادي .عند تنفيذ نفس الخطوات الموضحة باألسفل،
سيتم استئناف ضبط البؤرة تلقائيًا لتصوير األفالم باستخدام .Servo
• اضغط على الزر <.>D
• انقر فوق الرمز [ ] الموجود أسفل يسار الشاشة.
•	في حالة ضبط [( ]6: Shutter/AE lock buttonزر قفل اإلضاءة التلقائية/الغالق)
على [( ]2: AF/AF lock, no AE lockضبط البؤرة تلقائيًا/قفل ضبط البؤرة تلقائيًا،
بدون قفل اإلضاءة التلقائية) في [)( ]54: Custom Functions (C.Fnالوظائف
المخصصة) ،فسيتم إيقاف ضبط البؤرة تلقائيًا لتصوير األفالم باستخدام  Servoأثناء
الضغط مع االستمرار على الزر < .>Aعند تحرير الزر < ،>Aسيتم استئناف ضبط
البؤرة تلقائيًا لتصوير األفالم باستخدام .Servo
•أثناء توقف ضبط البؤرة تلقائيًا لألفالم باستخدام وضع  ،Servoعند الضغط على أحد
األزرار مثل < >Mأو < >xوالرجوع إلى تصوير األفالم ،سيتم استئناف ضبط
البؤرة تلقائيًا لتصوير األفالم باستخدام .Servo
عند ضبط [( ]Disableتعطيل):
•اضغط على زر الغالق حتى المنتصف لضبط البؤرة.

التنبيهات التي تظهر عند ضبط وضع [( ]Movie Servo AFضبط البؤرة تلقائيًا
لتصوير األفالم باستخدام  )Servoعلى [( ]Enableتمكين).

ظروف التصوير التي تجعل من الصعب ضبط البؤرة
=	 اقتراب الهدف سريع الحركة من الكاميرا أو ابتعاده عنها.
=	 تحرك الهدف على مسافة قريبة أمام الكاميرا.
=	 ارجع ً
أيضا إلى "ظروف التصوير التي تجعل من الصعب ضبط البؤرة" في صفحة .170

•	أثناء التكبير/التصغير أو تكبير الصورة ،سيتم إيقاف تشغيل ضبط البؤرة تلقائيًا لتصوير األفالم
باستخدام  Servoللحظة.
•	أثناء تصوير الفيلم ،إذ اقترب  /ابتعد هدف أو إذا تحركت الكاميرا رأسيًا أو أفقيًا (التحريك) ،فقد يتم
توسيع صور الفيلم المسجلة أو تقليصها (تغير في تكبير الصورة) للحظة.
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=

=

=
=

ضبط البؤرة تلقائيًا باستخدام زر الغالق أثناء تسجيل األفالم
عند الضغط على زر الغالق أثناء تصوير فيلم ،يمكنك التقاط صورة ثابتة .اإلعداد االفتراضي هو
[( ]ONE SHOTلقطة واحدة).
• عند ضبط [( ]ONE SHOTلقطة واحدة):
•	يمكنك إعادة ضبط البؤرة والتقاط صورة ثابتة من خالل الضغط على زر الغالق حتى
المنتصف أثناء تصوير فيلم.
• عند تصوير هدف ثابت (غير متحرك) ،يمكنك التقاط صورة باستخدام ضبط البؤرة الدقيق.
• عند ضبط [( ]Disableتعطيل):
فورا من خالل الضغط على زر الغالق ،حتى على الرغم
•	يمكنك البدء في التقاط صورة ثابتة ً
فعاال عند الرغبة في منح األولوية للتصوير ً
من عدم ضبط البؤرة .يُعد هذا ً
بدال من ضبط
البؤرة.
عرض الشبكة
مع [( ]Grid 1lالشبكة  )1أو [( ]Grid 2mالشبكة  ،)2يمكنك عرض خطوط الشبكة.
ويمكنك فحص اإلمالة األفقية أو الرأسية عند التصوير.
موقت قياس كثافة اإلضاءة N
يمكنك تغيير مدة عرض إعداد درجة اإلضاءة (زمن قفل اإلضاءة التلقائية (.))AE
حجم تسجيل الفيلم
يمكنك ضبط حجم تسجيل الفيلم (حجم الصور ومعدل اإلطارات) .للحصول على التفاصيل ،انظر
الصفحات من  193إلى .194
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= تسجيل الصوت N

ً
صوتا أحاديًا .في حالة
يسجل الميكروفون المضمن
توصيل ميكروفون متوفر باألسواق مزو ًدا بقابس صغير
(يبلغ قطره  3.5مم) بطرف التوصيل ( INدخل) الخاص
بميكروفون الكاميرا الخارجي (ص ،)22سيتم منحه
األولوية.

مقياس المستوى

خيارات [( ]Sound rec./Rec. levelتسجيل الصوت)(/مستوى التسجيل)
:يتم ضبط مستوى تسجيل الصوت تلقائيًا .وسيعمل التحكم التلقائي في
[( ]Autoتلقائي)
مستوى الصوت بشكل تلقائي استجابة لمستوى الصوت.
[( ]Manualيدوي) :للمستخدمين المتقدمين .يمكنك ضبط مستوى تسجيل الصوت إلى
واحد من  64مستوى.
حدد [( ]Rec. levelمستوى التسجيل) وانظر إلى مقياس المستوى
أثناء الضغط على مفتاحي < >Y> <Zلضبط مستوى تسجيل
الصوت .وأثناء النظر إلى مؤشر تعليق الحد األقصى
ثوان تقريبًا) ،قم بالضبط بحيث يومض عداد مستوى الصوت
(ٍ 3
عالمة " 12-( "12ديسيبل) على اليمين بالنسبة لألصوات األعلى.
إذا تجاوز " ،"0فسيتشوه الصوت.
[( ]Disableتعطيل)  :لن يتم تسجيل الصوت.
[( ]Wind filterمرشح صوت الرياح)
عند ضبطه على [( ]Enableتمكين) ،فإنه يقوم بتقليل تشويش صوت الرياح عند وجود
رياح بالخارج .يتم تفعيل هذه الميزة مع الميكروفون المدمج فقط.
الحظ أن [( ]Enableتمكين) سيقلل من أصوات الجهير المنخفضة ً
أيضا ،لذلك اضبط هذه
الوظيفة على [( ]Disableتعطيل) في حالة عدم وجود رياح .حيث سيعمل هذا على تسجيل
صوت طبيعي بشكل أكبر مما هو عليه الحال عند الضبط على [( ]Enableتمكين).
[( ]Attenuatorمخفض الصوت)
حتى في حالة ضبط [( ]Sound recordingتسجيل الصوت) على [( ]Autoتلقائي)
أو [( ]Manualيدوي) قبل التصوير ،قد يظل تشوه الصوت قائمًا في حالة وجود صوت
صاخب .وفي هذه الحالة ،يوصى بضبطه على [( ]Enableتمكين).
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=	 في أوضاع المنطقة األساسية ،ستكون اإلعدادات المتاحة لـ [( ]Sound recordingتسجيل
الصوت) هي [( ]On/Offتشغيل/إيقاف تشغيل) .إذا تم ضبط [( ]Onتشغيل) ،فسيتم ضبط مستوى
تسجيل الصوت تلقائيًا (كما هو الحال مع [( ]Autoتلقائي)) .ومع ذلك ،لن يتم تفعيل وظيفة مرشح
صوت الرياح.
=	 ال يمكن ضبط توازن مستوى الصوت بين ( Lاليسار) و( Rاليمين).
=	 يسجل اليسار ( )Lواليمين ( )Rالصوت بمعدل أخذ عينات يبلغ  48كيلوهرتز 16/بت.

= لقطات فيديو
يمكنك تصوير لقطات الفيديو .للحصول على التفاصيل ،انظر صفحة .197
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تنبيهات تصوير األفالم
رموز تحذير درجة الحرارة الداخلية < >sاألبيض < >Eواألحمر
=	 في حالة ارتفاع درجة الحرارة الداخلية للكاميرا نتيجة تصوير األفالم لفترة طويلة أو ارتفاع درجة
الحرارة المحيطة ،سيظهر رمز < >sأبيض أو < >Eأحمر.
=	 يشير رمز < >sاألبيض إلى أن جودة الصور الثابتة ستتدهور .ويجب إيقاف التقاط الصور الثابتة
ونظرا لصعوبة تأثر
واالنتظار حتى تبرد الحرارة الداخلية في الكاميرا قبل إعادة التصوير مرة أخرى.
ً
جودة الصورة ،فإنه ال يزال بإمكانك تصوير األفالم.
=	 يشير الرمز < >Eاألحمر إلى أنه سيتم إيقاف تصوير الفيلم تلقائيًا قريبًا .إذا حدث ذلك ،فلن تتمكن
من التصوير مرة أخرى حتى تنخفض درجة الحرارة الداخلية للكاميرا .أوقف تشغيل الكاميرا واتركها
لفترة من الوقت.
=	 سيؤدي تصوير الفيلم في درجة حرارة مرتفعة لفترة طويلة إلى ظهور الرمز < >sأو <>E
مبكرا .وأثناء عدم التصوير ،أوقف تشغيل الكاميرا.
ً
جودة الصورة والتسجيل
=	 إذا كانت العدسة المُركبة تشتمل على وظيفة مُثبت الصور وتم ضبط مفتاح مُثبت الصور ( )ISعلى
< ،>1فسيتم تشغيل مُثبت الصور في جميع األوقات حتى في حالة عدم الضغط على زر الغالق
حتى المنتصف .يستهلك مثبت الصورة طاقة البطارية وقد يقلل من المدة اإلجمالية لتصوير الفيلم أو
يقلل عدد اللقطات الممكنة .في حالة استخدام حامل ثالثي القوائم أو إذا لم تقتض الضرورة تشغيل مثبت
الصور ،فيوصى بضبط مفتاح مُثبت الصور على <.>2
=	 سيلتقط الميكروفون المدمج بالكاميرا ضوضاء تشغيل الكاميرا .يمكن أن يحول استخدام أحد
الميكروفونات الخارجية المتوفرة باألسواق دون (أو يقلل) تسجيل هذه الضوضاء.
=	 ال تقم بتوصيل أي شيء آخر بخالف الميكروفون الخارجي بطرف التوصيل ( INإدخال) الخاص
بالميكروفون الخارجي للكاميرا.
= إذا تغير السطوع أثناء تصوير الفيلم باستخدام اإلضاءة التلقائية أو إذا تم تشغيل ضبط البؤرة تلقائيًا أثناء
تصوير الفيلم ،فقد يبدو هذا الجزء ً
ثابتا للحظة عند تشغيل الفيلم .وفي هذه الحاالت ،قم بتصوير األفالم
باستخدام اإلضاءة اليدوية.
=	 في حالة وجود مصدر إضاءة ساطع ج ًدا بالصورة ،قد تظهر المنطقة الساطعة باللون األسود على
شاشة  .LCDوسيتم تسجيل الفيلم بنفس طريقة رؤيته على شاشة  LCDتقريبًا.
=	 في ظروف اإلضاءة الخافتة ،قد يظهر تشويش أو ألوان غير منتظمة في الصورة .وسيتم تسجيل الفيلم
بنفس طريقة رؤيته على شاشة  LCDتقريبًا.
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المؤشر

تنبيهات تصوير األفالم

جودة الصورة والتسجيل

=	 عند استخدام بطاقة ذات سرعة كتابة بطيئة ،قد يظهر مؤشر ذو خمسة مستويات عن
يمين الشاشة أثناء تصوير الفيلم .حيث يشير إلى مقدار البيانات التي لم تتم كتابتها على
البطاقة بعد (السعة المتبقية من ذاكرة المخزن المؤقت الداخلية) .وكلما انخفضت سرعة
ً
ممتلئا ،فسيتم إيقاف
البطاقة ،زادت سرعة صعود المؤشر ألعلى .وإذا أصبح المؤشر
تصوير الفيلم تلقائيًا.
إذا كانت البطاقة ذات سرعة كتابة عالية ،فلن يظهر المؤشر أو يصعد المؤشر (إذا تم
المؤشر
عرضه) ألعلى بصعوبة .قمً ،
أوال ،تصوير بضعة أفالم اختبارية للتأكد من قدرة البطاقة
على الكتابة بسرعة كافية.
التقاط الصور الثابتة أثناء تصوير الفيلم
=	 فيما يتعلق بجودة الصور الثابتة ،انظر "جودة الصورة" في صفحة .178
العرض والتوصيل بالتلفاز
=	 إذا قمت بتوصيل الكاميرا بجهاز تلفاز (ص )265 ،262وتصوير فيلم ،فلن يصدر التلفاز أي صوت
أثناء التصوير .على الرغم من ذلك ،سيتم تسجيل الصوت بشكل سليم.
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الميزات سهلة االستخدام
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

تعطيل الصافرة (ص)216
التذكير بالبطاقة (ص)216
ضبط مدة معاينة الصورة (ص)217
ضبط مدة إيقاف التشغيل التلقائي (ص)217
ضبط سطوع شاشة ( LCDص)218
إنشاء مجلد وتحديده (ص)219
أساليب ترقيم الملفات (ص)221
ضبط معلومات حقوق النشر (ص)223
التدوير التلقائي للصور الرأسية (ص)225
فحص إعدادات الكاميرا (ص)226
إعادة الكاميرا إلى اإلعدادات االفتراضية (ص)227
منع إيقاف تشغيل شاشة  LCDتلقائيًا (ص)230
تغيير لون شاشة إعدادات التصوير (ص)230
ضبط الفالش (ص)231
التنظيف التلقائي للمستشعر (ص)236
إلحاق بيانات مسح األتربة (ص)237
التنظيف اليدوي للمستشعر (ص)239
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الميزات سهلة االستخدام
 3تعطيل الصافرة
يمكنك منع صدور صوت الصافرة عند ضبط البؤرة وأثناء تشغيل الموقت الذاتي ،وأثناء عمليات
تشغيل شاشة اللمس.
من عالمة التبويب [ ،]z1حدد [( ]Beepصفير) ،ثم
اضغط على < .>0حدد [( ]Disableتعطيل) ،ثم
اضغط على <.>0
لكتم صوت الصافرة أثناء عمليات تشغيل شاشة اللمس فقط،
حدد [ ( ]Touch toلمس من أجل).

 3التذكير بالبطاقة
يؤدي هذا اإلعداد إلى منع التصوير في حالة عدم وجود بطاقة في الكاميرا.
من عالمة التبويب [ ،]z1حدد [Release shutter
( ]without cardتحرير الغالق بدون بطاقة) ،ثم
اضغط على < .>0حدد [( ]Disableتعطيل) ،ثم
اضغط على <.>0
في حالة عدم تركيب بطاقة والضغط على زر الغالق،
سيتم عرض "( "Cardالبطاقة) في مستكشف العرض،
وسيتعذر تحرير الغالق.
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 3ضبط مدة معاينة الصورة
يمكنك ضبط مدة عرض الصورة على شاشة  LCDفور التقاطها .في حالة الضبط على []Off
فورا بعد التقاطها .أما في حالة ضبط [( ]Holdتعليق)،
(إيقاف التشغيل) ،لن يتم عرض الصورة ً
فسيتم عرض معاينة الصور حتى انتهاء مدة [( ]Auto power offإيقاف التشغيل التلقائي).
أثناء معاينة الصورة ،ستنتهي معاينة الصورة في حالة استخدام أي من أدوات التحكم في الكاميرا
كالضغط على زر الغالق حتى المنتصف.
من عالمة التبويب [ ،]z1حدد []Image review
(معاينة الصورة) ،ثم اضغط على < .>0حدد اإلعداد
الذي تريده ،ثم اضغط على <.>0

 3ضبط مدة إيقاف التشغيل التلقائي
لتوفير طاقة البطارية ،يتم إيقاف تشغيل الكاميرا تلقائيًا بعد انقضاء المدة المحددة للتشغيل الخامل.
ويمكنك تحديد مدة إيقاف التشغيل التلقائي هذه .وعند إيقاف تشغيل الكاميرا بفعل ميزة إيقاف التشغيل
التلقائي ،يمكنك تشغيل الكاميرا مرة أخرى بالضغط على زر الغالق حتى المنتصف أو الضغط على
أي من األزرار التالية >M< :و< >Bو< >xو< >Aوما إلى ذلك
في حالة ضبط [( ]Disableتعطيل) ،إما أن توقف تشغيل الكاميرا أو تضغط على الزر
< >Bإليقاف تشغيل شاشة  LCDلتوفير طاقة البطارية.
حتى في حالة ضبط [( ]Disableتعطيل) ،وعدم استخدام الكاميرا لمدة  30دقيقة ،سيتم إيقاف
تشغيل شاشة  LCDتلقائيًا .لتشغيل شاشة  LCDمرة أخرى ،اضغط على الزر <.>B
من عالمة التبويب [ ،]52حدد []Auto power off
(إيقاف التشغيل التلقائي) ،ثم اضغط على < .>0حدد
اإلعداد الذي تريده ،ثم اضغط على <.>0
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 3ضبط سطوع شاشة LCD
يمكنك ضبط سطوع شاشة  LCDلتسهيل قراءة المعلومات المعروضة عليها.
من عالمة التبويب [ ،]52حدد []LCD brightness
(سطوع شاشة  ،)LCDثم اضغط على <.>0
واضغط على مفتاحي < >Z><Yلضبط السطوع في
شاشة الضبط ،ثم اضغط على <.>0

عند فحص درجة إضاءة إحدى الصور ،اضبط درجة
سطوع شاشة  LCDعلى  4وامنع الضوء المحيط من
التأثير على الصورة التي تمت معاينتها.
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 3إنشاء مجلد وتحديده
يمكنك إنشاء المجلدات وتحديدها بحرية تامة لحفظ الصور الملتقطة بها.
وهذه العملية اختيارية ألنه سيتم إنشاء مجلد تلقائيًا لحفظ الصور الملتقطة.

إنشاء مجلد

1

حدد [( ]Select folderتحديد مجلد).

2

حدد [( ]Create folderإنشاء مجلد).

3

قم بإنشاء مجلد جديد.

=	من عالمة التبويب [ ،]51حدد []Select folder
(تحديد المجلد) ،ثم اضغط على <.>0

=	حدد [( ]Create folderإنشاء مجلد) ،ثم اضغط
على <.>0

= حدد [( ]OKموافق) ،ثم اضغط على <.>0
 يتم إنشاء مجلد جديد برقم مجلد أكبر برقم واحد.
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تحديد مجلد
أقل رقم ملف
عدد الصور بالمجلد

=	باستخدام شاشة تحديد المجلد المعروضة ،حدد مجل ًدا
ثم اضغط على <.>0
 يتم تحديد المجلد الذي سيتم حفظ الصور الملتقطة به.
= يتم تسجيل الصور الملتقطة الالحقة بالمجلد المحدد.

اسم المجلد
أعلى رقم ملف

المجلدات

ً
متبوعا
كما هو الحال مع " "100CANONعلى سبيل المثال ،يبدأ اسم المجلد بثالثة أرقام (رقم المجلد)
بخمسة حروف أخرى أبجدية رقمية .ويمكن للمجلد أن يحتوي على عدد من الصور يصل إلى 9999
صورة (رقم الملف  .)9999 - 0001في حالة امتالء أحد المجلدات ،يتم إنشاء مجلد جديد برقم مجلد أكبر
برقم واحد تلقائيًاً .
أيضا ،إذا تم إجراء إعادة الضبط اليدوي (ص  ،)222فسيتم إنشاء مجلد جديد تلقائيًا.
يمكن إنشاء المجلدات التي يتم ترقيمها من  100وحتى .999

إنشاء المجلدات باستخدام كمبيوتر

أثناء فتح البطاقة على الشاشة ،أنشئ مجل ًدا جدي ًدا باسم " ."DCIMافتح المجلد  DCIMوأنشئ عدد
المجلدات الالزم لحفظ الصور وتنظيمها .يجب أن يتبع اسم المجلد التنسيق " ."100ABC_Dبحيث تكون
أول ثالثة أرقام هم رقم المجلد ،من  100إلى  .999بينما يمكن أن تكون الخمسة حروف األخيرة هي أي
مجموعة من الحروف الكبيرة والصغيرة من  Aإلى  Zواألرقام والشرطة السفلية "_" .وال يمكن استخدام
المسافة .والحظ كذلك أنه ال يكن مشاركة اثنين من أسماء المجلد لنفس رقم المجلد المكون من ثالثة أرقام
(على سبيل المثال "100ABC_D" ،و" ،)"100W_XYZحتى في حالة اختالف الخمسة حروف
األخرى في كل اسم.
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 3أساليب ترقيم الملفات
سيتم ترقيم ملفات الصور من  0001إلى  9999بالترتيب الذي التقطت به الصور ،ثم يتم حفظها في
مجلد .يمكنك تغيير طريقة تعيين أرقام الملفات.
سيظهر رقم الملف على الكمبيوتر بالتنسيق التالي.IMG_0001.JPG :
من عالمة التبويب [ ،]51حدد []File numbering
(ترقيم الملف) ،ثم اضغط على < .>0يتم توضيح
اإلعدادات المتاحة أدناه .حدد الخيار ،ثم اضغط على <.>0

=	[( ]Continuousمستمر) :يستمر ترقيم الملفات بالتسلسل حتى بعد استبدال البطاقة أو
إنشاء مجلد.
حتى بعد استبدال البطاقة أو إنشاء مجلد جديد ،تستمر عملية ترقيم الملفات بتسلسل يصل إلى
 .9999ويُعد هذا األمر مالئمًا عندما ترغب في حفظ الصور التي تم ترقيمها بأي رقم من
 0001إلى  9999على عدة بطاقات أو مجلدات داخل مجلد واحد بالكمبيوتر الشخصي.
إذا احتوت البطاقة البديلة أو المجلد الموجود بالفعل على صور مسجلة ً
مسبقا ،فقد يستمر ترقيم
الملفات للصور الجيدة بدءًا من ترقيم الملفات الخاص بالصور الموجودة بالبطاقة أو المجلد .وإذا
كنت ترغب في استخدام الترقيم المستمر للملفات ،فيوصى باستخدام بطاقة تمت تهيئتها ً
حديثا في
كل مرة.
ترقيم الملفات بعد استبدال البطاقة

Card-2

Card-1

XXX-0052

XXX-0051

ترقيم الملفات بعد إنشاء مجلد

Card-1
101

100

XXX-0052

XXX-0051

رقم الملف التسلسلي التالي
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=	[( ]Auto resetإعادة ضبط تلقائي) :تتم إعادة تشغيل ترقيم الملفات من  0001في كل مرة
يتم فيها استبدال البطاقة أو إنشاء مجلد جدي.
عند استبدال البطاقة أو إنشاء مجلد ،تتم إعادة تشغيل ترقيم الملفات من  0001للصور التي تم
حفظها ً
حديثا .ويعتبر هذا مالئمًا إذا كنت تريد تنظيم الصور ً
وفقا للبطاقات أو المجلدات.
إذا احتوت البطاقة البديلة أو المجلد الموجود بالفعل على صور مسجلة ً
مسبقا ،فقد يستمر ترقيم
الملفات للصور الجيدة بدءًا من ترقيم الملفات الخاص بالصور الموجودة بالبطاقة أو المجلد .إذا كنت
ترغب في حفظ الصور بترقيم ملفات يبدأ من  ،0001فاستخدم بطاقة تمت تهيئتها حديثًا كل مرة.
ترقيم الملفات بعد استبدال البطاقة

Card-2

Card-1

100-0001

XXX-0051

ترقيم الملفات بعد إنشاء مجلد

Card-1
101

100

XXX-0001

XXX-0051

تتم إعادة ضبط ترقيم الملفات

=	[( ]Manual resetإعادة ضبط يدوي) :إلعادة ضبط ترقيم الملفات على  0001يدويًا أو
للبدء من رقم الملف  0001في مجلد جديد.
في حالة إعادة ضبط ترقيم الملفات يدويًا ،يتم إنشاء مجلد جديد تلقائيًا ويبدأ ترقيم ملفات الصور
المحفوظة في ذلك المجلد من .0001
مريحا إذا كنت ترغب في استخدام مجلدات مختلفة للصور ،على سبيل المثال ،التي
ويكون هذا
ً
تم التقاطها باألمس وتلك التي تم التقاطها اليوم .بعد إعادة الضبط اليدوي ،يعود ترقيم الملفات إلى
الوضع المستمر أو إعادة الضبط التلقائي( .لن تكون هناك شاشة تأكيد خاصة بإعادة الضبط اليدوية).

إذا وصل عدد الملفات بالمجلد  999إلى  ،9999فلن يكون التصوير ممك ًنا حتى لو كانت هناك سعة تخزين
بالبطاقة .وستعرض شاشة  LCDرسالة تطالبك باستبدال البطاقة .فاستبدلها ببطاقة جديدة.
بالنسبة للصور بتنسيقي  JPEGو ،RAWيبدأ اسم الملف بـ " ."_IMGوستبدأ أسماء ملفات األفالم بـ
" ."_MVIوستكون االمتدادات " "JPG.للصور  JPEGو" "CR2.للصور  RAWو" "MOV.لألفالم.
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 3ضبط معلومات حقوق النشرN
عند ضبط معلومات حقوق النشر ،سيتم إلحاقها بالصورة باعتبارها معلومات .Exif

1

حدد [( ]Copyright informationمعلومات
حقوق النشر).

=	من عالمة التبويب [ ،]54حدد [Copyright
( ]informationمعلومات حقوق النشر) ،ثم
اضغط على <.>0

2

حدد الخيار المراد ضبطه.

3

أدخل النص.

4

قم بإنهاء اإلعداد.

=	حدد [( ]Enter author’s nameإدخال اسم
المؤلف) أو [( ]Enter copyright detailsإدخال
تفاصيل حقوق النشر) ،ثم اضغط على <.>0
 ستظهر شاشة إدخال النص.
=	حدد [( ].Display copyright infoعرض
معلومات حقوق النشر) للتحقق من معلومات النشر
المضبوطة حاليًا.
=	حدد []Delete copyright information
(حذف معلومات حقوق النشر) لحذف معلومات حقوق
النشر المضبوطة حاليًا.
=	ارجع إلى "إجراء إدخال النص" في الصفحة التالية
وأدخل معلومات حقوق النشر.
= أدخل حتى  63من األحرف األبجدية الرقمية والرموز.

=	بعد إدخال النص ،اضغط على الزر <>M
للخروج.
=	في مربع حوار التأكيد ،حدد [( ]OKموافق) ،واضغط
على <.>0
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إجراء إدخال النص

=	تغيير منطقة اإلدخال:
اضغط على الزر < >Oللتبديل بين منطقتي
اإلدخال العلوية والسفلية.
= تحريك المؤشر:
اضغط على مفتاحي < >Z> <Yلتحريك المؤشر.

= إدخال النص:
في المنطقة السفلية ،اضغط على المفاتيح المتقاطعة < >Sأو أدر القرص < >6لتحديد
حرف ،ثم اضغط على < >0إلدخاله.
= تغيير وضع اإلدخال*:
] بالجزء السفلي األيمن من منطقة اإلدخال السفلية .في كل مرة تضغط فيها على
حدد [
الزر < ،>0سيتغير وضع اإلدخال على النحو التالي :أحرف صغيرة أرقام  /رموز 1
أرقام  /رموز  2أحرف كبيرة.
*	عند ضبط [( ]Touch control: Disableالتحكم باللمس :تعطيل) ،يمكنك عرض جميع الحروف
المتاحة على الشاشة.

= حذف حرف:
اضغط على الزر < >Lلحذف حرف واحد.
= اإلنهاء:
اضغط على الزر < ،>Mثم تحقق من النص ،ثم حدد [( ]OKموافق) ،ثم اضغط على
< .>0ستظهر الشاشة الخاصة بالخطوة رقم  2مر ًة أخرى.
= إلغاء إدخال النص:
اضغط على الزر < ،>Bثم تحقق من النص ،ثم حدد [( ]OKموافق) ،ثم اضغط على
< .>0ستظهر الشاشة الخاصة بالخطوة رقم  2مر ًة أخرى.

يمكنك ً
أيضا تعيين معلومات حقوق النشر أو التحقق منها باستخدام ( EOS Utilityبرنامج مرفق ،ص .)366
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 3التدوير التلقائي للصور الرأسية
يتم تدوير الصور الرأسية بشكل تلقائي بحيث يتم عرضها في اتجاه رأسي
على شاشة  LCDالخاصة بالكاميرا وعلى جهاز الكمبيوتر ً
بدال من
عرضها في اتجاه أفقي .ويمكنك تغيير إعداد هذه الميزة.

من عالمة التبويب [ ،]51حدد [( ]Auto rotateتدوير
تلقائي) ،ثم اضغط على < .>0يتم توضيح اإلعدادات
المتاحة أدناه .حدد الخيار ،ثم اضغط على <.>0

= [( ]OnzDتشغيل) 	:يتم تدوير الصورة الرأسية تلقائيًا أثناء عرضها على كل من شاشة
 LCDالخاصة بالكاميرا وعلى الكمبيوتر.
= [( ]OnDتشغيل)

 :يتم تدوير الصورة الرأسية تلقائيًا فقط في الكمبيوتر.

= [( ]Offإيقاف تشغيل)  :لن يتم تدوير الصورة الرأسية تلقائيًا.

األسئلة الشائعة
ً
مباشرة.
= ال يتم تدوير الصورة الرأسية أثناء معاينتها بعد التقاطها
اضغط على الزر < >xوسيتم عرض الصورة بعد تدويرها.
= تم الضبط على [( ]On zDتشغيل) ،ولكن ال يتم تدوير الصورة أثناء عرضها.
لن تعمل ميزة التدوير التلقائي مع الصور الرأسية الملتقطة أثناء ضبط [( ]Auto rotateتدوير
تلقائي) على [( ]Offإيقاف) .في حالة التقاط الصورة الرأسية أثناء توجيه الكاميرا ألعلى أو
ألسفل ،فقد ال يتم تدوير الصورة بشكل تلقائي أثناء عرضها .وفي مثل هذه الحالة ،انظر "تدوير
الصورة" في صفحة .247
=	على شاشة  LCDالخاصة بالكاميرا ،أريد تدوير صورة تم التقاطها عند الضبط على
[( ]OnDتشغيل).
اضبط [( ]OnzDتشغيل) ،ثم قم بعرض الصورة .وسيتم تدويرها.
= ال يتم تدوير الصورة الرأسية على شاشة الكمبيوتر.
البرنامج المستخدم غير متوافق مع ميزة تدوير الصور .استخدم البرنامج المرفق مع الكاميرا
ً
بدال منه.
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 Bفحص إعدادات الكاميرا
أثناء عرض إعدادات التصوير (ص ،)50اضغط على الزر < >Bلعرض إعدادات الوظائف
الرئيسية للكاميرا.

عرض اإلعدادات
السعة المتبقية بالبطاقة
مساحة األلوان (ص )146
تصحيح توازن اللون األبيض (ص /)144
مضاهاة توازن اللون األبيض (ص )145
التحكم باللمس (ص )55
تقليل العين الحمراء (ص )112
عرض التدوير التلقائي (ص )225
إيقاف تشغيل شاشة  LCDتلقائيًا (ص )231
التاريخ/الوقت (ص )37
التوقيت الصيفي (ص )37
الصافرة (ص )216
إيقاف التشغيل التلقائي (ص )217
تنظيف المستشعر (ص )240
التصوير باستخدام العرض المباشر (ص )149
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 3إعادة الكاميرا إلى اإلعدادات االفتراضية N
يمكن إعادة إعدادات التصوير بالكاميرا وكذلك إعدادات القائمة إلى اإلعدادات االفتراضية .هذا الخيار
متاح في أوضاع المنطقة اإلبداعية.

1

حدد [( ]Clear settingsمسح اإلعدادات).

=	من عالمة التبويب [ ،]54حدد []Clear settings
(مسح اإلعدادات) ،ثم اضغط على <.>0

2

حدد [( ]Clear all camera settingsمسح
جميع إعدادات الكاميرا).
=	حدد [( ]Clear all camera settingsمسح
جميع إعدادات الكاميرا) ،ثم اضغط على <.>0

3

حدد [( ]OKموافق).

= حدد [( ]OKموافق) ،ثم اضغط على <.>0
	سيؤدي ضبط []Clear all camera settings
(مسح جميع إعدادات الكاميرا) إلى إعادة ضبط
الكاميرا على اإلعدادات االفتراضية على النحو
الموضح في الصفحة التالية.

األسئلة الشائعة
= مسح جميع إعدادات الكاميرا:
بعد اإلجراء المذكور أعاله ،حدد [)( ]Clear all Custom Func. (C.Fnمسح جميع
الوظائف المخصصة) في [( ]54: Clear settingsمسح اإلعدادات) لمسح جميع إعدادات
الوظائف المخصصة (ص.)298
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إعدادات التصوير
وضع <>8

(Cاألطفال)

تشغيل ضبط البؤرة تلقائيًا ( )AFضبط البؤرة تلقائيًا للقطة واحدة
تحديد موضع ضبط البؤرة
تلقائيًا

التحديد التلقائي

موقت التشغيل/الموقت
الذاتي

u
(التصوير الفردي)

( qقياس كثافة
وضع قياس كثافة اإلضاءة
اإلضاءة التقديرية)

تسجيل الصور

جودة الصورة

73

نمط الصورة

تلقائي

ُحسن اإلضاءة التلقائي قياسي
م ِّ
تصحيح اإلضاءة
الطرفية

تمكين/احتفاظ ببيانات
التصحيح

تصحيح االنحراف
اللوني

تعطيل/احتفاظ ببيانات
التصحيح

سرعة ISO

( AUTOتلقائي)

مساحة األلوان

sRGB

سرعة  ISOالتلقائية
تعويض درجة اإلضاءة/
مضاهاة شدة اإلضاءة
تلقائيًا ()AEB

بحد أقصى 6400

توازن اللون األبيض

( Qتلقائي)

تم اإللغاء

توازن اللون األبيض
المخصص

تم اإللغاء

( 0صفر)

تصحيح توازن اللون
األبيض

تم اإللغاء

مضاهاة توازن اللون
األبيض

تم اإللغاء

تعويض درجة إضاءة
الفالش
الوظائف المخصصة

بدون تغيير

إعداد وظيفة الفالش
الخارجي

بدون تغيير

تقليل تشويش
لإلضاءةالتعرض تعطيل
الطويل
تقليل تشويش سرعة
 ISOالعالية
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قياسي

ترقيم الملفات

الترقيم المستمر

تنظيف تلقائي

تمكين

بيانات مسح األتربة

مسح
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إعدادات الكاميرا

التصوير باستخدام العرض المباشر

إيقاف التشغيل التلقائي

 30ثانية

التصوير باستخدام العرض المباشر تمكين

الصفير

تمكين

أسلوب ضبط البؤرة تلقائيًا

تحرير الغالق بدون بطاقة

تمكين

معاينة الصورة

ثانيتان

عرض شريط التردد الرسومي السطوع
االنتقال السريع عبر الصور
باستخدام 6
التدوير التلقائي

 e( 10صور)

+uالتعقب

ضبط البؤرة تلقائيًا بشكل مستمر تمكين
الغالق باللمس

تعطيل

عرض الشبكة

إيقاف التشغيل

نسبة العرض إلى االرتفاع

3:2

موقت قياس كثافة اإلضاءة

 16ثانية

تشغيلzD

تصوير األفالم

درجة سطوع شاشة LCD
إيقاف تشغيل شاشة  LCDتلقائيًا تمكين

أسلوب ضبط البؤرة تلقائيًا

+uالتعقب

اللغة

بدون تغيير

نظام الفيديو

بدون تغيير

لون الشاشة

1

ضبط البؤرة تلقائيًا
لتصوير تمكين
األفالم باستخدام Servo
ضبط البؤرة تلقائيًا باستخدام
لقطة واحدة
زر الغالق أثناء تسجيل
األفالم
إيقاف التشغيل
عرض الشبكة

دليل الميزات

تمكين

موقت قياس كثافة اإلضاءة

 16ثانية

التحكم باللمس

قياسي

حجم تسجيل الفيلم

1080x1920

تبديل الزرS / A

تعطيل

تسجيل الصوت

تلقائي

معلومات حقوق النشر

بدون تغيير

لقطات فيديو

تعطيل

التحكم عبر واجهة HDMI

تعطيل

اإلرسال عبر Eye-Fi

تعطيل

التاريخ/الوقت/المنطقة

بدون تغيير

إعدادات قائمتي

بدون تغيير

العرض من قائمتي

تعطيل
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الميزات سهلة االستخدام

 3منع شاشة  LCDمن إيقاف التشغيل تلقائيًا
يمكنك منع مستشعر إيقاف العرض من إيقاف عرض إعداد التصوير على شاشة  LCDعندما تقترب
عينك من مستكشف العرض.
من عالمة التبويب [ ،]52حدد [( ]LCD auto offإيقاف
تشغيل شاشة  LCDالتلقائي) ،ثم اضغط على <.>0
حدد [( ]Disableتعطيل) ،ثم اضغط على <.>0

 3تغيير لون شاشة إعدادات التصوير
يمكنك تغيير لون خلفية شاشة إعدادات التصوير.
من عالمة التبويب [ ،]53حدد []Screen color
(لون الشاشة) ،ثم اضغط على < ،>0حدد اللون
المطلوب ،ثم اضغط على <.>0
عند الخروج من القائمة ،سيتم عرض شاشة إعدادات
التصوير باللون المحدد.

230

 3ضبط الفالشN
يمكن ضبط إعدادات وحدة الفالش المدمجة ووحدة فالش  Speedliteالخارجية باستخدام قائمة
الكاميرا .ويمكنك استخدام قائمة الكاميرا لضبط إعدادات وظيفة وحدة الفالش  Speedliteالخارجية
فقط إذا كانت وحدة الفالش  Speedliteمن الفئة  EXالمتوافقة مع هذه الوظيفة تم توصيلها
بالكاميرا.
إجراء الضبط هو نفس إجراء ضبط إحدى وظائف القائمة بالكاميرا.

حدد [( ]Flash controlالتحكم في الفالش).

=	من عالمة التبويب [ ،]z2حدد [Flash
( ]controlالتحكم في الفالش) ،ثم اضغط على
<.>0
 ستظهر شاشة التحكم في الفالش.

[( ]Flash firingانطالق الفالش)
=	اضبط هذا اإلعداد ،في العادة ،على []Enable
(تمكين).
=	في حالة ضبط [( ]Disableتعطيل) ،لن ينطلق
الفالش المدمج وال وحدة فالش Speedlite
الخارجية .ويكون هذا اإلعداد مفي ًدا فقط عند الرغبة في
استخدام شعاع مساعد ضبط البؤرة تلقائيًا ( )AFللفالش.

[( ]E-TTL II meter.قياس )E-TTL II
=	بالنسبة لدرجات إضاءة الفالش العادية ،اضبط هذه
الوظيفة على [( ]Evaluativeتقديري).
=	[( ]Averageمتوسط) هو وضع مناسب للمستخدمين
المحترفين .تكون منطقة الضبط ،عند استخدام وحدة
فالش  Speedliteخارجية ،قيمة متوسطة .وقد يكون
تعويض درجة إضاءة الفالش ضروريًا.

وحتى في حالة ضبط [( ]Flash firingانطالق الفالش) على[( ]Disableتعطيل) ،إذا كان من
الصعب تحقيق البؤرة في الضوء الخافت ،فمن المحتمل أن الفالش المدمج يستمر في إطالق سلسلة من
الفالشات (الشعاع المساعد لضبط البؤرة تلقائيًا ،ص .)106
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 3ضبط الفالشN

[]Flash sync. speed in Av mode
(سرعة مزامنة الفالش في الوضع )Av
يمكنك ضبط سرعة مزامنة الفالش للتصوير الفوتوغرافي
باستخدام الفالش في وضع اإلضاءة التلقائية مع أولوية
فتحة العدسة (.)f

=	
 :تلقائي
يتم ضبط سرعة مزامنة الفالش تلقائيًا في نطاق يتراوح من  1/200إلى  30ثانية ليالئم سطوع
المشهد .ويمكن ً
أيضا إجراء مزامنة عالية السرعة.
=
 :تلقائي من  1/60-1/200ثانية
لمنع ضبط سرعة الغالق البطيئة في ظروف اإلضاءة الخافتة .ويعتبر هذا اإلعداد ً
فعاال في منع
بهتان الهدف واهتزاز لكاميرا .ومع ذلك ،قد تصبح الخلفية داكنة أثناء تعريض الهدف لدرجة
إضاءة بشكل سليم باستخدام الفالش.
=
 1/200 :ثانية (ثابت)
يتم تثبيت سرعة مزامنة الفالش عند  200/1ثانية .وهذا اإلعداد هو األكثر فاعلية في الحيلولة
دون بهتان الهدف واهتزاز الكاميرا مقارنة باستخدام [( ]1/200-1/60 sec. autoتلقائي من
 .)1/60-1/200على الرغم من ذلك ،ستصبح خلفية الهدف داكنة بشكل أكبر من [1/200-
( ]1/60 sec. autoتلقائي من  )1/60-1/200في اإلضاءة المنخفضة.

في حالة ضبط [( ]1/200-1/60 sec. autoتلقائي من  1/60-1/200ثانية) أو [1/200 sec.
)](fixed( 1/200ثانية (ثابت)) ،لن تكون المزامنة عالية السرعة م ّ
ُمكنة في الوضع <.>f
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 3ضبط الفالشN

[( ]Built-in flash settingsإعدادات وظيفة الفالش المدمج)
و[( ]External flash func. settingإعداد وظيفة الفالش الخارجي)
يمكنك ضبط الوظائف الواردة في الجدول أدناه .وتختلف الوظائف المعروضة أسفل [External flash
( ]func. settingإعداد وظيفة الفالش الخارجي) ً
وفقا لطراز وحدة فالش .Speedlite
=	ح ّدد [( ]Built-in flash settingsإعدادات
وظيفة الفالش المدمج) و[External flash
( ]func. settingإعداد وظيفة الفالش الخارجي).
	سيتم عرض وظائف الفالش .وباستخدام [Built-
( ]in flash settingsإعدادات وظيفة الفالش
المدمج) ،يمكن تحديد الوظائف المميزة وضبطها.
نموذج الشاشة

وضع الفالش
الوظائف الالسلكية
تكبير/تصغير الفالش
(تغطية الفالش)
مضاهاة درجة إضاءة
الفالش
تعويض درجة إضاءة الفالش

[( ]Built-in flash settingsإعدادات
وظيفة الفالش المدمج)

[]External flash func. setting
(إعداد وظيفة الفالش الخارجي)

مزامنة الغالق

[( ]Built-in flash settingsإعدادات وظيفة الفالش المدمج) و[External flash func.
( ]settingإعداد وظيفة الفالش الخارجي)
الوظيفة

[]External flash func. setting[ ]Built-in flash settings
(إعدادات وظيفة الفالش المدمج)
(إعداد وظيفة الفالش الخارجي)

وضع الفالش

ثابت على E-TTL II

k

مزامنة الغالق

k

k

( *FEBمضاهاة درجة
إضاءة الفالش*)

237
237

k

الوظائف الالسلكية*
تعويض درجة إضاءة
الفالش
ضبط الفالش E-TTL II

الصفحة

k
k

k

124

k

232

k
( *Zoomالتكبير/التصغير*)
k
*	بالنسبة لإلعدادات [( ]FEBمضاهاة درجة إضاءة الفالش) و[( ]Wireless functionsالوظائف
الالسلكية) و[( ]Zoomالتكبير/التصغير) ،ارجع إلى دليل اإلرشادات لوحدة فالش .Speedlite
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 3ضبط الفالشN

= وضع الفالش
باستخدام وحدة فالش  Speedliteخارجية ،يمكنك تحديد وضع الفالش ليالئم التصوير بالفالش.
=	[ ]E-TTL IIهو الوضع القياسي لوحدات الفالش
 Speedliteمن الفئة  EXللتصوير باستخدام الفالش
تلقائيًا.
=	[( ]Manual flashتشغيل الفالش يدويًا) يناسب
المستخدمين المحترفين الذين يرغبون في ضبط
[( ]Flash outputخرج الفالش) ( 1/128إلى
 )1/1بأنفسهم.
=	بالنسبة ألوضاع الفالش األخرى ،ارجع إلى دليل
اإلرشادات لوحدة فالش  Speedliteخارجية متوافقة
مع الوظائف.
= مزامنة الغالق
اضبط هذه الوظيفة في العادة على [( ]1st curtainالستارة األولى) بحيث ينطلق الفالش فور
التعرض للضوء.
في حالة ضبط [( ]2nd curtainالستارة الثانية) ،سينطلق الفالش قبل إغالق الغالق .عند
اقتران هذا بسرعة الغالق البطيئة ،يمكنك إنشاء أثر للضوء كالذي يصدر عن مصابيح السيارة
األمامية ً
ليال .باستخدام ( E-TTL IIدرجة إضاءة الفالش التلقائي) ،ستنبعث ومضتا فالش :مرة
عند الضغط على زر الغالق بالكامل ،ومرة قبل االنتهاء من التعرض للضوء مباشر ًةً .
أيضا ،عند
استخدام سرعات الغالق األعلى من  30/1ثانية ،ستعمل مزامنة الستارة األولى تلقائيًا.
في حالة تركيب وحدة فالش  Speedliteخارجية ،يمكنك ً
أيضا ضبط [( ]Hi-speedسرعة
عالية) ( .)eللحصول على التفاصيل ،ارجع إلى دليل إرشادات وحدة .Speedlite
= تعويض درجة إضاءة الفالش
انظر "تعويض درجة إضاءة الفالش" في صفحة .124
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 3ضبط الفالشN

ضبط وظائف الفالش الخارجي  Speedliteالمخصصة
تختلف الوظائف المخصصة المعروضة أسفل [( ]External flash func. settingإعداد
وظيفة الفالش الخارجي) ً
وفقا لطراز وحدة فالش .Speedlite

مسح اإلعدادات

1

اعرض الوظيفة المخصصة.

2

اضبط الوظيفة المخصصة.

	عندما تكون الكاميرا جاهزة للتصوير باستخدام وحدة
=
الفالش  Speedliteالخارجية ،حدد [External
( ]flash C.Fn settingإعداد وظيفة الفالش
الخارجي المخصصة) ،ثم اضغط على <.>0

	اضغط على مفتاحي < >Z> <Yلتحديد رقم
=
الوظيفة ،ثم اضبط الوظيفة .وهذا اإلجراء هو نفس
إجراء إعداد وظائف الكاميرا المخصصة (ص.)298

1

حدد [( ]Clear settingsمسح اإلعدادات).

2

حدد اإلعدادات المراد مسحها.

	ضمن عالمة التبويب []z2: Flash control
=
(التحكم في الفالش) ،ثم حدد []Clear settings
(مسح اإلعدادات) ،ثم اضغط على <.>0

	ح ّدد [( ]Clear built-in flash set.مسح
=
ضبط الفالش المدمج) أو [Clear external
( ]flash set.مسح ضبط الفالش الخارجي) أو
[]( Clear ext. flash C.Fn set.مسح ضبط
وظيفة الفالش الخارجي المخصصة) ،ثم اضغط على
<.>0
	عند تحديد [( ]OKموافق) ،سيتم مسح إعدادات
=
الفالش المعنية.
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 fالتنظيف التلقائي للمستشعر
عند ضبط مفتاح التشغيل على < >1أو < ،>2تعمل وحدة مستشعر التنظيف الذاتي على
التخلص من األتربة من على مقدمة المستشعر تلقائيًا .وعاد ًة ،ال تحتاج إال أن تسترعي هذه العملية
انتباهك .ولكن ،يمكنك اختيار إجراء تنظيف المستشعر في أي وقت ،أو تعطيله.

تنظيف المستشعر اآلن

1
2

حدد [( ]Sensor cleaningتنظيف المستشعر).

=	من عالمة التبويب [ ،]53حدد []Sensor cleaning
(تنظيف المستشعر) ،ثم اضغط على <.>0

حدد [( ]Clean nowfتنظيف اآلن).
=	حدد [( ]Clean nowfتنظيف اآلن) ،ثم اضغط
على <.>0
= حدد [( ]OKموافق) ،ثم اضغط على <.>0
	ستشير الشاشة إلى أنه يجري تنظيف المستشعر.
صوتا ً
ً
خافتا) .وعلى الرغم من سماع صوت
(قد تسمع
الغالق أثناء التنظيف ،لن يتم التقاط أية صورة.

=	للحصول على أفضل النتائج ،قم بتنظيف المستشعر أثناء وضع الكاميرا في وضع رأسي وثبتها على
مستو آخر.
منضدة أو على أي سطح
ٍ
كثيرا .وفور انتهاء تنظيف المستشعر،
=	حتى إذا كررت عملية تنظيف المستشعر ،فلن تتحسن النتيجة ً
سيظل الخيار [( ]Clean nowfتنظيف اآلن) م ً
ُعطال بشكل مؤقت.

تعطيل التنظيف التلقائي للمستشعر
=	في الخطوة  ،2حدد اإلعداد [( ]Auto cleaningfتنظيف تلقائي) واضبطه على
[( ]Disableتعطيل).
	لن يتم تنفيذ عملية تنظيف المستشعر بعد اآلن عند قيامك بضبط مفتاح التشغيل على < >1أو

<.>2
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 3إلحاق بيانات مسح األتربةN
ستزيل وحدة مستشعر التنظيف الذاتي ،في العادة ،معظم األتربة التي يمكن رؤيتها على الصور
الملتقطة .ومع ذلك ،ففي حالة استمرار ظهور األتربة المرئية ،يمكنك إلحاق بيانات مسح األتربة
بالصورة للقيام فيما بعد بإزالة بقع األتربة .ويتم استخدام بيانات مسح األتربة بواسطة برنامج
( Digital Photo Professionalبرنامج مرفق ،ص )366لمسح بقع األتربة تلقائيًا.

التحضير
= قم بتحضير جسم أبيض خالص كورقة بيضاء.
= اضبط البُعد البؤري للعدسة على  50مم أو أكثر.
=	اضبط مفتاح وضع بؤرة العدسة على <( >MFضبط البؤرة يدويًا) واضبط البؤرة على ما ال
نهاية ( .)¥إذا لم تكن العدسة تشتمل على مقياس مُدرج للمسافة ،فانظر إلى مقدمة العدسة وأدر
حلقة البؤرة باتجاه عقارب السعة بالكامل حتى تتوقف.

الحصول على بيانات مسح األتربة

1

حدد [( ]Dust Delete Dataبيانات مسح األتربة).

2

حدد [( ]OKموافق).

	من عالمة التبويب [ ،]z3حدد [Dust Delete
=
( ]Dataبيانات مسح األتربة) ،ثم اضغط على <.>0

	حدد [( ]OKموافق) ثم اضغط على < .>0بعد
=
إجراء التنظيف الذاتي التلقائي للمستشعر ،ستظهر
رسالة .وعلى الرغم من سماع صوت الغالق أثناء
التنظيف ،لن يتم التقاط أية صورة.
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 3إلحاق بيانات مسح األتربةN

3

قم بتصوير جسم أبيض خالص.

=	من على مسافة تتراوح من  20سم إلى  30سم (من
 0.7قدم إلى  1.0قدم) ،امأل مستكشف العرض بجسم
ً
شكال معينا والتقط له صورة.
أبيض صلب ال يأخذ
	سيتم التقاط الصورة في وضع اإلضاءة التلقائية مع
أولوية فتحة العدسة مع ضبط قيمة فتحة العدسة على
معدل بؤري يبلغ .22
=	بما أن الصورة لن يتم حفظها ،فيمكن الحصول على
البيانات ً
أيضا حتى إذا لم تكن هناك بطاقة موجودة في
الكاميرا.
	عند التقاط الصورة ،ستبدأ الكاميرا في تجميع بيانات
مسح األتربة .وعندما يتم الحصول على بيانات مسح
األتربة ،ستظهر رسالة.
حدد [( ]OKموافق) ،وستظهر القائمة مرة أخرى.
=	إذا لم يتم الحصول على البيانات بنجاح ،فستظهر رسالة
خطأ .اتبع إجراء "التحضير" الموجود بالصفحة السابقة،
ثم حدد [( ]OKموافق) .التقط الصورة مرة أخرى.

بيانات مسح األتربة
بعد الحصول على بيانات مسح األتربة ،يتم إلحاقها بجميع الصور بتنسيق  JPEGو RAWالملتقطة
فيما بعد .قبل التقاط أية صورة مهمة ،يوصى بتحديث بيانات مسح األتربة من خالل الحصول عليها
مرة أخرى.
للحصول على تفاصيل حول استخدام برنامج ( Digital Photo Professionalبرنامج مرفق،
ص )366لمسح بقع األتربة ،ارجع إلى دليل إرشادات البرنامج (ص )368الموجود على القرص
المضغوط.
إن حجم بيانات مسح األتربة الملحقة بالصورة صغير للغاية ،ولذلك فهو بالكاد يؤثر على حجم ملف
الصورة.

احرص على استخدام جسم أبيض خالص كورقة بيضاء جديدة .إذا كانت الورقة تحتوي على أية نماذج أو
تصميمات ،فربما يتم التعرف على هذه النماذج والتصميمات على أنها بيانات خاصة باألتربة ،وذلك ربما
يؤثر على دقة مسح األتربة باستخدام البرنامج المتوفر.
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 3التنظيف اليدوي للمستشعرN
يمكن إزالة األتربة التي تتعذر إزالتها بواسطة تنظيف المستشعر التلقائي بواسطة منفاخ هواء متوفر
باألسواق ،أو ما إلى ذلك .وافصل العدسة عن الكاميرا قبل تنظيف المستشعر.
إن سطح مستشعر الصور رقيق للغاية .وإذا كان المستشعر بحاجة إلى التنظيف المباشر ،فيوصى
بالقيام بذلك عن طريق مركز خدمة .Canon

1

حدد [( ]Sensor cleaningتنظيف المستشعر).

2

حدد [( ]Clean manuallyتنظيف يدوي).

3

حدد [( ]OKموافق).

=	من عالمة التبويب [ ،]53حدد []Sensor cleaning
(تنظيف المستشعر) ،ثم اضغط على <.>0

=	حدد [( ]Clean manuallyتنظيف يدوي) ،ثم
اضغط على <.>0
= حدد [( ]OKموافق) ،ثم اضغط على <.>0
 سيتم غلق المرآة العاكسة وفتح الغالق في لحظة.

4
 5قم بإنهاء عملية التنظيف.
= اضبط مفتاح التشغيل على <.>2
نظف المستشعر.

إذا كنت تستخدم بطارية ،فتأكد من أنه قد تم شحنها بالكامل.
بالنسبة لمصدر الطاقة ،يوصى باستخدام مجموعة محول التيار المتردد طراز ( ACK-E15تُباع بشكل منفصل).
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 3التنظيف اليدوي للمستشعرN

ً
مطلقا بأي مما يلي .إذا انقطعت الطاقة ،فسيتم قفل الغالق وقد تتلف
=	أثناء تنظيف المستشعر ،ال تقم
ستائر الغالق ومستشعر الصور.
• اضبط مفتاح التشغيل على <.>2
• افتح غطاء فتحة البطاقة/تجويف البطارية.
= إن سطح مستشعر الصورة رقيق للغاية .قم بتنظيف المستشعر بحذر.
= استخدم منفاخ هواء ً
بسيطا دون توصيله بأية فرشاة تنظيف .وذلك ألن فرشاة التنظيف قد تخدش المستشعر.
=	ال تُدخل طرف منفاخ الهواء داخل الكاميرا خلف حامل العدسة .في حالة انقطاع الطاقة عن الكاميرا،
سيتم قفل الغالق وقد تتلف ستائر الغالق أو المرآة العاكسة.
ً
مطلقا الهواء المضغوط أو الغاز في تنظيف المستشعر .فقد تؤدي قوة نفخ الهواء إلى إتالف
=	ال تستخدم
المستشعر أو قد يتجمد رذاذ الغاز على المستشعر ويؤدي إلى خدشه.
ً
منخفضا أثناء تنظيف المستشعر ،فسيتم إطالق الصافرة كتحذير.
=	إذا أصبح مستوى شحن البطارية
أوقف تنظيف المستشعر.
=	في حال استمرار وجود األوساخ التي ال يمكن إزالتها بواسطة منفاخ الهواء ،يوصى بإجراء عملية
تنظيف المستشعر عن طريق مركز خدمة .Canon
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8

عرض الصور
يشرح هذا الفصل الوظائف المتعلقة بعرض الصور واألفالم ،بتفصيل أكبر
شروحا
من الفصل الثاني "التصوير األساسي وعرض الصور" .وستجد هنا
ً
حول كيفية عرض الصور واألفالم ومسحها باستخدام الكاميرا وعرضها على
جهاز التلفاز.

الصور الملتقطة والمحفوظة باستخدام جهاز آخر

قد ال تتمكن الكاميرا من عرض الصور الملتقطة باستخدام كاميرا أخرى ،أو التي تم تحريرها
باستخدام كمبيوتر ،أو التي تم تغيير أسماء ملفاتها على نحو مناسب.
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 xالبحث السريع عن الصور
 Hعرض عدة صور على شاشة واحدة (عرض الفهرس)
ابحث عن الصور سريعًا من خالل عرض الفهرس الذي يُظهر عدد  4صور أو  9صور أو  36صورة
أو  100صورة على شاشة واحدة.



1

اعرض الصورة.

2

قم بالتحويل إلى عرض الفهرس.





3
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	عند الضغط على الزر < ،>xسيتم عرض آخر
=
صورة تم التقاطها.

= اضغط على الزر <.>Hy
	سيظهر عرض الفهرس المكون من  4صور .يتم

تمييز الصورة المحددة بإطار برتقالي.
	سيؤدي الضغط على الزر < >Hyإلى التبديل من
=
العرض المكون من  9صور إلى العرض المكون من
 36صورة ثم إلى العرض المكون من  100صورة.
	سيؤدي الضغط على الزر < >uإلى التبديل من
=
العرض المكون من  100صورة إلى العرض المكون
من  9صور ثم إلى العرض المكون من  4صور ثم
إلى العرض المكون من صورة واحدة.

حدد إحدى الصور.



	اضغط على المفاتيح المتقاطعة < >Sلتحريك
=
اإلطار البرتقالي لتحديد صورة.
	سيؤدي تدوير القرص < >6إلى عرض صورة
=
(صور) على الشاشة التالية أو الشاشة السابقة.
	اضغط على < >0في عرض الفهرس لعرض
=
الصورة المحددة كصورة فردية.

 xالبحث السريع عن الصور

 Iالتنقل السريع بين الصور (عرض التنقل السريع)
باستخدام عرض الصورة الواحدة ،يمكنك تدوير القرص < >6للتنقل السريع لألمام أو للخلف بين
الصور وفقًا ألسلوب التنقل السريع المضبوط.

1

حدد [( ]Image jump w/6التنقل السريع
عبر الصور باستخدام).

2

3
أسلوب التنقل السريع

	من عالمة التبويب [ ،]x2حدد [Image jump
=
( ]w/6التنقل السريع بين الصور باستخدام) ،ثم
اضغط على <.>0

حدد أسلوب التنقل السريع.

=	اضغط على المفاتيح المتقاطعة < >Sلتحديد طريقة
التنقل السريع ،ثم اضغط على <.>0
 :dعرض الصور واحدة تلو األخرى
 :eاالنتقال السريع عبر  10صور
 :fاالنتقال السريع عبر  100صورة
 :gالعرض حسب التاريخ
 :hالعرض حسب المجلد
 :iعرض األفالم فقط
 :jعرض الصور الثابتة فقط
: kالعرض حسب تصنيف الصور(ص)248
أدر القرص < >6للتحديد.

استعرض الصور بواسطة التنقل السريع.

= اضغط على الزر < >xلعرض الصور.
= في عرض الصورة الواحدة ،أدر القرص <.>6
	يمكنك استعراض الصور بالطريقة التي قمت بضبطها.


موضع التشغيل
= للبحث عن الصور حسب تاريخ التصوير ،حدد [( ]Dateالتاريخ).
= للبحث عن الصور حسب المجلد ،حدد [( ]Folderالمجلد).
=	إذا كانت البطاقة تحتوي على كل من األفالم والصور الثابتة ،فحدد [( ]Moviesاألفالم) أو
[( ]Stillsالصور الثابتة) لعرض أي منهما فقط.
=	في حالة عدم وجود صور تتوافق مع [( ]Ratingالتصنيف) المحدد ،ال يمكنك استعراض الصور
باستخدام القرص <.>6
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 u/yالعرض المكبر
يمكنك تكبير صورة تم التقاطها بمعدل يتراوح من  1,5مرة إلى  10مرات على شاشة .LCD

1

قم بتكبير الصورة.

= اضغط على الزر < >uأثناء عرض الصور.
 سيتم تكبير الصورة.
=	إذا ضغطت مع االستمرار على الزر < ،>uفسيتم
تكبير الصورة حتى تصل إلى حد التكبير األقصى.
=	اضغط على الزر < >Hyلتقليل معدل التكبير.
في حالة االستمرار في الضغط على الزر ،سينخفض
معدل التكبير إلى أن يصل إلى عرض صورة واحدة.

موضع المنطقة المُكبرة

2

تنقل عبر أجزاء الصورة.

=	استخدم المفاتيح المتقاطعة < >Sللتنقل عبر أجزاء
الصورة المكبرة.
=	إلنهاء العرض المكبر ،اضغط على الزر <>x
وسيعاود عرض الصورة الواحدة الظهور.

= في العرض المكبر ،يمكنك تدوير القرص < >6لعرض صورة أخرى بنفس حجم التكبير.
= يتعذر تكبير الصورة أثناء معاينة الصورة مباشرة بعد االلتقاط.
= ال يمكن تكبير الفيلم.
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 dالعرض باستخدام شاشة اللمس
تُعد شاشة  LCDلوحة حساسة للمس يمكنك لمسها بأصابعك إلجراء عمليات التشغيل .اضغط على
الزر < >xلعرض الصور.

استعراض الصور
اسحب بإصبع واحد.

=	باستخدام عرض الصورة الواحدة ،المس شاشة  LCDبإصبع
واحد .يمكنك االستعراض لالنتقال إلى عرض الصورة التالية
يسارا أو يمي ًنا.
أو السابقة من خالل سحب إصبعك ً
اسحب نحو اليسار لعرض الصورة التالية (األحدث) أو
اسحب نحو اليمين لعرض الصورة السابقة (األقدم).
=	باستخدام عرض الفهرس ،قم ً
أيضا بلمس شاشة LCD
بإصبع واحد .ويمكنك االستعراض لالنتقال إلى الشاشة
التالية أو السابقة بسحب إصبعك ألعلى أو ألسفل.
اسحب إصبعك ألعلى لترى الصور التالية (الجديدة) أو
اسحب إصبعك ألسفل لرؤية الصور السابقة (القديمة).
عند تحديد إحدى الصور ،سيظهر اإلطار البرتقالي.
انقر فوق الصورة مرة أخرى لعرضها كصورة واحدة.

التنقل السريع عبر الصور (عرض التنقل السريع)
اسحب بإصبعين.

المس شاشة  LCDباستخدام إصبعين .عند استخدام
يسارا أو يمي ًنا ،يمكنك التنقل سريعًا
إصبعين للسحب ً
عبر الصور باستخدام األسلوب المضبوط في [Image
( ]jump with w/6التنقل السريع عبر الصور
باستخدام) ضمن عالمة التبويب [.]x2
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 dالعرض باستخدام شاشة اللمس

تصغير الصورة (عرض الفهرس)
قرب إصبعين من بعضهما البعض على الشاشة.

المس الشاشة بإصبعين مبتعدين عن بعضهما البعض،
وقرب اإلصبعين من بعضهما البعض على الشاشة.
=	في كل مرة تقوم فيها بتقريب أصبعين من بعضهما،
سيتغير عرض الصورة الواحدة إلى عرض الفهرس.
=	عند تحديد إحدى الصور ،سيظهر اإلطار البرتقالي.
انقر فوق الصورة مرة أخرى لعرضها كصورة واحدة.

تكبير عرض الصورة
باعد إصبعين عن بعضهما البعض على الشاشة.

المس الشاشة بإصبعين متقاربين من بعضهما البعض ،ثم
ابعدهما عن بعضهما البعض على الشاشة.
= كلما باعدت بين األصابع ،سيتم تكبير الصورة.
= يمكن تكبير الصورة حتى  10مرات.
= يمكنك التمرير عبر الصورة من خالل سحب إصبعك.
= لتصغير الصورة ،قم بتقريب إصبعيك على الشاشة.
=	سيؤدي النقر فوق الرمز [ ]2إلى الرجوع إلى
عرض الصورة الواحدة.

كما يمكن ً
أيضا تنفيذ عمليات على شاشة  LCDللكاميرا أثناء عرض الصور على جهاز  TVمتصل
بالكاميرا (ص .)265 ،262
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 bتدوير الصورة
تستطيع تدوير الصورة المعروضة إلى االتجاه المطلوب.

1

حدد [( ]Rotate imageتدوير الصورة).

	من عالمة التبويب [ ،]x1حدد []Rotate image
=
(تدوير الصورة) ،ثم اضغط على <.>0

2

حدد إحدى الصور.

3

قم بتدوير الصورة.

	اضغط على مفتاحي < >Z> <Yلتحديد الصورة
=
المراد تدويرها.
	كما يمكنك ً
أيضا تحديد صورة من عرض الفهرس
=
(ص.)242

	في كل مرة تضغط فيها على الزر < ،>0سيتم
=
تدوير الصورة في اتجاه عقارب الساعة على النحو
التالي.°0 °270 °90 :
= لتدوير صورة أخرى ،كرر الخطوتين رقم  2و.3
	للخروج والعودة إلى القائمة ،اضغط على الزر
=
<.>M

=	في حالة ضبط [( ]51: Auto rotateتدوير تلقائي) على [( ]OnzDتشغيل) (ص )225
قبل التقاط صور رأسية ،لن تحتاج إلى تدوير الصورة على النحو الموضح أعاله.
=	إذا لم يتم عرض الصورة التي تم تدويرها في اتجاه التدوير أثناء عرضها ،فاضبط [51: Auto
( ]rotateتدوير تلقائي) على [( ]OnzDتشغيل).
= ال يمكن تدوير الفيلم.
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 3إعداد التصنيفات
يمكنك تصنيف الصور (صور ثابتة وأفالم) باستخدام واحدة من عالمات التصنيف الخمس:
 .p/o/n/m/lويطلق على هذه الوظيفة اسم تصنيف.
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1

حدد [( ]Ratingتصنيف).

2

حدد إحدى الصور.

3

ّ
صنف الصورة.

	من عالمة التبويب [ ،]x2حدد []Rating
=
(تصنيف) ،ثم اضغط على <.>0

	اضغط على مفتاحي < >Z> <Yلتحديد صورة أو
=
فيلم يُراد تصنيفه.
	يمكنك عرض ثالث صور بالضغط على الزر
=
< .>Hyللرجوع إلى العرض أحادي الصورة،
اضغط على الزر <.>u
	اضغط على مفتاحي < >X> <Wلتحديد أحد
=
التصنيفات.
	سيتم حساب العدد اإلجمالي للصور واألفالم التي تم

تصنيفها في كل تصنيف.
= لتصنيف صورة أخرى ،كرر الخطوتين رقم  2و.3
= للعودة إلى القائمة ،اضغط على الزر <.>M

 3إعداد التصنيفات

يمكن عرض العدد اإلجمالي للصور ذات التصنيف المحدد البالغ عددها  999صورة .وفي حالة وجود أكثر
من  999صورة بتصنيف محدد ،سيتم عرض [ ]###لهذا التصنيف.
االستفادة من التصنيفات
=	باستخدام [( ]x2: Image jump w/6التنقل السريع عبر الصور باستخدام) ،يمكنك
عرض الصور ذات التصنيف المحدد فقط.
=	باستخدام [( ]x2: Slide showعرض الشرائح) ،يمكنك عرض الصور ذات التصنيف
المحدد فقط.
=	باستخدام ( Digital Photo Professionalبرنامج مرفق ،صفحة  ،)366يمكنك تحديد
الصور محددة التصنيف فقط (الصور الثابتة فقط).
=	مع نظامي التشغيل  Windows 7و ،Windows Vistaيمكنك عرض تصنيف كل ملف
كجزء من عرض معلومات الملف أو عارض الصور المرفق (الصور الثابتة فقط).
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 Qالتحكم السريع للعرض
أثناء عرض الصور المفردة ،يمكنك الضغط على الزر < >Qلضبط أي مما يلي:
[( ] : Protect imagesحماية الصور) و[ :bتدوير الصورة :9 ،التصنيف و:U
المرشحات اإلبداعية و[ :Sتغيير الحجم (صور بتنسيق  JPEGفقط) و :Nاقتصاص الصور :e
التنقل السريع عبر الصور باستخدام .]6/w
بالنسبة لألفالم ،يمكن ضبط الوظائف المذكورة أعاله بالخط العريض فقط.
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1

اضغط على الزر <.>Q

2

حدد وظيفة واضبطها.

3

قم بإنهاء اإلعداد.

= أثناء عرض الصورة ،اضغط على الزر <.>Q
 ستظهر خيارات التحكم السريع.

	اضغط على مفتاحي < >X> <Wلتحديد إحدى
=
الوظائف.
	يتم عرض االسم واإلعداد الحالي للوظيفة المحددة في

أسفل الشاشة.
	اضبط الوظيفة بالضغط على مفتاحي <>Z> <Y
=
أو إدارة القرص <.>6
	بالنسبة للمرشحات اإلبداعية وتغيير الحجم واقتصاص
=
الصورة ،اضغط على < >0ثم اضبط الوظيفة.
للحصول على التفاصيل ،انظر صفحة  274بالنسبة
للمرشحات اإلبداعية ،وصفحة  277لتغيير الحجم،
وصفحة  279لالقتصاص.
= لإللغاء ،اضغط على الزر <.>M
	اضغط على الزر < >Qللخروج من شاشة التحكم
=
السريع.

 Qالتحكم السريع للعرض

لتدوير صورة ،اضبط [( ]51: Auto rotateتدوير تلقائي) على [( ]OnzDتشغيل) .في حالة
ضبط [( ]51: Auto rotateالتدوير التلقائي) على [( ]OnDتشغيل) أو [( ]Offإيقاف التشغيل)،
سيتم تسجيل إعداد [( ]b Rotate imageتدوير الصورة) بالصورة ،ولكن الكاميرا لن تقوم بتدوير
الصورة للعرض.
بالنسبة للصور الملتقطة باستخدام كاميرا أخرى ،قد تكون الخيارات التي يمكنك تحديدها محدودة.
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 kاالستمتاع باألفالم
يمكنك تشغيل األفالم بالطرق الثالثة التالية:

العرض على جهاز تلفاز

(ص)265 ،262

استخدم كابل ( AVالصوت/الفيديو) االستيريو من الفئة
( AVC-DC400STيُباع بشكل منفصل) أو كابل HDMI
من الفئة ( HTC-100يُباع بشكل منفصل) لتوصيل
الكاميرا بجهاز تلفاز .عندئ ٍذ يمكنك عرض األفالم التي تم
تصويرها والصور الثابتة الملتقطة على التلفاز.
إذا كان لديك جهاز تلفاز عالي الدقة وقمت بتوصيل الكاميرا
باستخدام كابل  ،HDMIفيمكنك مشاهدة األفالم بدقة عالية
كاملة ( )Full HD: 1920x1080ودقة عالية (HD:
 )1280x720لتظهر بجودة صورة عالية.
	نظرا ألن أجهزة التسجيل المزودة بقرص ثابت ال تشتمل على طرف توصيل ( HDMI INإدخال
= ً
 ،)HDMIفلن يمكن توصيل الكاميرا بجهاز تسجيل مزود بقرص ثابت باستخدام كابل .HDMI
=	حتى إذا تم توصيل الكاميرا بجهاز تسجيل مزود بقرص ثابت باستخدام كابل  ،USBفلن يمكن تشغيل
األفالم وعرض الصور الثابتة أو حفظها.
= إذا كان جهاز التشغيل ال يتوافق مع ملفات بتنسيق  ،MOVفال يمكن تشغيل الفيلم.

العرض على شاشة  LCDبالكاميرا

(ص)261-254

يمكنك تشغيل األفالم على شاشة  LCDالخاصة بالكاميرا.
كما يمكنك ً
أيضا تحرير المشهدين األول واألخير من الفيلم
وعرض الصور الثابتة واألفالم الموجودة على البطاقة في
عرض شرائح تلقائي.

ال يمكن إعادة كتابة فيلم تم تحريره باستخدام كمبيوتر إلى البطاقة وتشغيله باستخدام الكاميرا .على الرغم
من ذلك ،يمكن تشغيل ألبومات لقطات الفيديو التي تم تحريرها باستخدام EOS Video Snapshot
( Taskص  )206على الكاميرا.
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 kاالستمتاع باألفالم

التشغيل والتحرير باستخدام كمبيوتر

(ص)366

يمكن نقل ملفات األفالم التي تم تسجيلها على البطاقة إلى
كمبيوتر وتشغيلها باستخدام ImageBrowser EX
(برنامج مرفق).

عال .فيما يتعلق بمتطلبات أجهزة
=	لتشغيل الفيلم بسالسة على كمبيوتر ،استخدم كمبيوتر ذا مستوى أداء ٍ
الكمبيوتر اخاصة ببرنامج  ،ImageBrowser EXارجع إلى دليل مستخدم ImageBrowser
 EXالموجود في ملف بتنسيق .PDF
=	في حالة الرغبة في استخدام برنامج متوفر باألسواق لتشغيل األفالم أو تحريرها ،تأكد من توافقه مع
ملفات  .MOVوللحصول على تفاصيل حول البرامج المتوفرة باألسواق ،اتصل بجهة تصنيع البرامج.

قد ال تتمكن الكاميرا من تشغيل أفالم تم تصويرها بكاميرا أخرى.
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 kتشغيل األفالم

1

اعرض الصورة.

2

حدد فيلمًا.

= اضغط على الزر < >xلعرض الصورة.

= اضغط على مفتاحي < >Z> <Yلتحديد فيلم.
>1
	في عرض الصورة الواحدة ،يشير الرمز <
=
المعروض أعلى يسار الشاشة إلى الفيلم .وإذا كان
].
الفيلم عبارة عن لقطة فيديو ،فسيتم عرض [
	في عرض الفهرس ،تشير الثقوب الموجودة على
=
الحافة اليسرى للصورة المصغرة إلى أن الصورة
عبارة عن فيلم .ونظ ًرا ألنه ال يمكن تشغيل األفالم في
عرض الفهرس ،فاضغط على < >0للتحويل
إلى عرض الصورة الواحدة.

3
 4قم بتشغيل الفيلم.
= حدد [( ]7تشغيل) ،ثم اضغط على <.>0

في عرض الصورة الواحدة ،اضغط على <.>W

 ستظهر لوحة تشغيل الفيلم بالجزء السفلي من الشاشة.

السماعة
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 سيبدأ تشغيل الفيلم.
	تستطيع إيقاف تشغيل الفيلم ً
مؤقتا عن طريق الضغط
=
على <.>0
	يمكنك ضبط مستوى الصوت عن طريق تدوير
=
القرص < >6حتى أثناء تشغيل الفيلم.
	للحصول على مزيد من التفاصيل حول إجراء
=
التشغيل ،انظر الصفحة التالية.

 kتشغيل األفالم

لوحة تشغيل الفيلم
وصف التشغيل

عملية التشغيل
 7التشغيل

يؤدي الضغط على < >0إلى التبديل بين التشغيل واإليقاف.

 8حركة بطيئة

اضبط سرعة الحركة البطيئة بالضغط على مفتاحي < .>Z> <Yوتتم اإلشارة إلى
سرعة الحركة البطيئة أعلى يمين الشاشة.

 5اإلطار األول

لعرض اإلطار األول من الفيلم.

 3اإلطار السابق
 6اإلطار التالي
 4اإلطار األخير
موسيقى الخلفية*
 Xتحرير
ثوان''
دقائق' ِ
 9مستوى الصوت

في كل مرة تضغط على < ،>0يتم عرض اإلطار السابق .في حالة االستمرار
في الضغط على < ،>0سيتم إرجاع الفيلم.
في كل مرة تضغط على < ،>0سيتم تشغيل الفيلم بعرض إطار تلو اآلخر .في
حالة االستمرار في الضغط على < ،>0سيتم تشغيل التقديم السريع للفيلم.
لعرض اإلطار األخير للفيلم.
لتشغيل فيلم باستخدام موسيقى الخلفية المحددة (ص.)261
لعرض شاشة التحرير (ص.)256
موضع التشغيل
(دقائق:ثوان)
وقت التشغيل
ٍ
يمكنك ضبط مستوى صوت السماعة المدمجة (ص )257عبر تدوير القرص
<.>6

يؤدي الضغط على الزر < >Mإلى العودة إلى شاشة الصورة الواحدة.
32
* عند ضبط موسيقى الخلفية ،لن يتم تشغيل صوت الفيلم.

التشغيل باستخدام شاشة اللمس
انقر فوق [ ]7الموجود عند منتصف الشاشة.

 سيبدأ تشغيل الفيلم.
=	لعرض لوحة تشغيل الفيلم ،انقر فوق [1

] بأعلى يسار الشاشة.
[
=	عند النقر فوق الشاشة أثناء تشغيل الفيلم ،سيتوقف الفيلم
وستظهر لوحة تشغيل الفيلم.
] أو

=	باستخدام بطارية من طراز  LP-E12كاملة الشحن ،ستكون مدة التشغيل المستمر في درجة حرارة
الغرفة ( 23درجة مئوية 73/درجة فهرنهايت) على النحو التالي :ساعتان و 30دقيقة تقريبًا
=	إذا قمت بتوصيل الكاميرا بجهاز تلفاز لتشغيل فيلم (ص  ،)265 ،262فاضبط مستوى الصوت في جهاز التلفاز( .لن
يؤدي تدوير القرص < >6إلى تغيير مستوى الصوت).
=	في حالة التقاط صورة ثابتة أثناء تصوير الفيلم ،سيتم عرض الصورة الثابتة لمدة ثانية واحدة تقريبًا
أثناء تشغيل الفيلم.
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 Xتحرير المشهدين األول واألخير بأحد األفالم
يمكنك تحرير المشهدين األول واألخير من الفيلم (باستثناء لقطات الفيديو) بزيادات قدرها ثانية واحدة.
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1

من شاشة تشغيل الفيلم ،حدد [.]X

2

حدد الجزء المراد تحريره.

3

افحص الفيلم الذي تم تحريره.

 سيتم عرض شاشة التحرير.

=	حدد إما [( ]Uاقتصاص البداية) أو [( ]Vاقتصاص
النهاية) ،ثم اضغط على <.>0
=	اضغط على مفتاحي < >Z><Yلرؤية إطار
آخر .وسيؤدي االستمرار في الضغط عليه إلى التقديم
السريع لإلطارات.
=	بعد أن تقرر أي األجزاء التي تريد تحريرها ،اضغط
على < .>0الجزء المميز باللون الرمادي بالجزء
العلوي من الشاشة هو ما سيتبقى.

=	حدد [ ]7واضغط على < >0لتشغيل الجزء
المميز باللون الرمادي.
= لتغيير التحرير ،ارجع إلى الخطوة رقم .2
=	إللغاء التحرير ،اضغط على الزر < >Mوحدد
[( ]OKموافق) في شاشة التأكيد ،ثم اضغط على
<.>0

 Xتحرير المشهدين األول واألخير بأحد األفالم

4

احفظ الفيلم الذي تم تحريره.

= حدد [ ،]Wثم اضغط على <.>0
 ستظهر شاشة الحفظ.
=	لحفظه كفيلم جديد ،حدد [( ]New fileملف
جديد) .ولحفظه واستبدال ملف الفيلم األصلي،
حدد [( ]Overwriteاستبدال) ،ثم اضغط على
<.>0
=	من شاشة التأكيد ،حدد [( ]OKموافق) ،ثم اضغط
على < >0لحفظ الفيلم الذي تم تحريره والرجوع
إلى شاشة تشغيل الفيلم.

] في

	نظرا لتنفيذ عملية التحرير بزيادات قدرها ثانية واحدة تقريبًا (الموضع المشار إليه بالعالمة [
= ً
أعلى الشاشة) ،فقد يختلف الموضع الفعلي حيث يتم تحرير الفيلم عن الموضع المحدد.
= إذا كانت البطاقة ال تشتمل على مساحة خالية كافية ،فلن يتوفر الخيار [( ]New fileملف جديد).
= ال يمكن تحرير األفالم عند انخفاض مستوى شحن البطارية .استخدم بطارية مشحونة بالكامل.
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 3عرض الشرائح (التشغيل التلقائي)
يمكنك عرض الصور الموجودة على البطاقة في صورة عرض شرائح تلقائي.

عدد الصور المراد عرضها

1

حدد [( ]Slide showعرض الشرائح).

2

حدد الصور المراد عرضها.

=	من عالمة التبويب [ ،]x2حدد []Slide show
(عرض الشرائح) ،ثم اضغط على <.>0

=	اضغط على مفتاحي < >X> <Wلتحديد الخيار
المطلوب ،ثم اضغط على <.>0

[( ]All imagesجميع الصور)]Movies[/
(األفالم) ( ]Stills[/الصور الثابتة)

=	اضغط على مفتاحي < >X> <Wلتحديد أحد
الخيارات التالية( ]jAll images[ :جميع
الصور)( ]kMovies[/األفالم)]zStills[/
(الصور الثابتة) .ثم اضغط على <.>0

[( ]Dateالتاريخ)( ]Folder[/المجلد)/
[( ]Ratingالتصنيف)

=	اضغط على مفتاحي < >X> <Wلتحديد
أحد الخيارات التالية( ]iDate[ :التاريخ)/
[( ]nFolderالمجلد)( ]9Rating[/التصنيف).
=	عند تظليل < ،>zHاضغط على الزر
<.>B
=	اضغط على مفتاحي < >X> <Wلتحديد الخيار ،ثم
اضغط على <.>0
[( ]Dateالتاريخ)
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[( ]Folderالمجلد)

[( ]Ratingالتصنيف)

 3عرض الشرائح (التشغيل التلقائي)

jجميع الصور

وصف التشغيل
سيتم عرض جميع الصور الثابتة واألفالم الموجودة على البطاقة.

العنصر
iالتاريخ

سيتم عرض الصور الثابتة واألفالم التي تم التقاطها في تاريخ التصوير المحدد.

nالمجلد
kاألفالم

سيتم عرض الصور الثابتة واألفالم الموجودة في المجلد المحدد.
سيتم تشغيل األفالم الموجودة على البطاقة فقط.

zالصور الثابتة

سيتم عرض الصور الثابتة الموجودة على البطاقة فقط.

9التصنيف

سيتم عرض الصور الثابتة واألفالم ذات التصنيف المحدد فقط.

3

اضبط [( ]Set upإعداد) على النحو المطلوب.

=	اضغط على مفتاحي < >X> <Wلتحديد [Set
( ]upإعداد) ،ثم اضغط على <.>0
=	اضبط [( ]Display timeوقت العرض)
و[( ]Repeatالتكرار) (تشغيل متكرر)
و[( ]Transition effectتأثير االنتقال) (تأثير
عند تغيير الصور) و[]Background music
(موسيقى الخلفية) للصور الثابتة.
= يتم شرح إجراء تحديد موسيقى الخلفية في صفحة .261
= بعد تحديد اإلعدادات ،اضغط على الزر <.>M

[( ]Display timeوقت العرض)

[( ]Repeatالتكرار)
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 3عرض الشرائح (التشغيل التلقائي)
[( ]Transition effectتأثيرات االنتقال)

[( ]Background musicموسيقى الخلفية)

4

ابدأ عرض الشرائح.

5

اخرج من عرض الشرائح.

=	اضغط على مفتاحي < >X><Wلتحديد []Start
(بدء) ،ثم اضغط على <.>0
(جار تحميل
	بعد عرض []Loading image...
ٍ
الصورة ،)...سيبدأ تشغيل عرض الشرائح.

=	للخروج من عرض الشرائح والعودة إلى شاشة
الضبط ،اضغط على الزر <.>M

=	إليقاف عرض الشرائح ً
مؤقتا ،اضغط على < .>0أثناء اإليقاف المؤقت ،سيتم عرض [ ]Gأعلى
يسار الصورة .اضغط على الزر < >0مرة أخرى الستئناف تشغيل عرض الشرائح .يمكنك ً
أيضا
إيقاف عرض الشرائح ً
مؤقتا من خالل النقر فوق الشاشة.
=	أثناء التشغيل التلقائي ،يمكنك الضغط على الزر < >Bلتغيير تنسيق عرض الصور الثابتة (ص .)89
= أثناء تشغيل الفيلم ،يمكنك ضبط مستوى الصوت عن طريق تدوير القرص <.>6
=	أثناء التشغيل أو اإليقاف المؤقت ،يمكنك الضغط على مفتاحي < >Y> <Zلعرض صورة أخرى.
= أثناء التشغيل التلقائي ،لن تعمل وظيفة إيقاف التشغيل تلقائيًا.
= قد تختلف مدة العرض ً
وفقا للصورة.
= لتشغيل عرض الشرائح على جهاز تلفاز ،انظر صفحة .262
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 3عرض الشرائح (التشغيل التلقائي)

تحديد موسيقى الخلفية

1

حدد [( ]Background musicموسيقى الخلفية).

2

حدد موسيقى الخلفية.

3

قم بتشغيل موسيقى الخلفية.

=	اضبط [( ]Background musicموسيقى
خلفية) على [( ]Onتشغيل) ،ثم اضغط على
<.>0
=	ال يمكنك تنفيذ الخطوة رقم  2في البطاقات التي ال
تتضمن موسيقى خلفية.

=	اضغط على مفتاحي < >X> <Wلتحديد موسيقى
الخلفية المطلوبة ،ثم اضغط على < .>0يمكنك
ً
أيضا تحديد مقطوعات متعددة لموسيقى الخلفية.
=	لالستماع إلى نموذج لموسيقى الخلفية ،اضغط على
الزر <.>B
=	اضغط على مفتاحي < >X> <Wلتشغيل مقطوعة
موسيقى خلفية أخرى .للتوقف عن االستماع إلى موسيقى
الخلفية ،اضغط على الزر < >Bمرة أخرى.
= اضبط مستوى الصوت بتدوير القرص <.>6
=	لحذف مقطوعة موسيقى خلفية ،اضغط على مفتاحي
< >X> <Wوحدد المقطوعة ،ثم اضغط على
الزر <.>L

ال يمكنك تحديد موسيقى الخلفية باستخدام الكاميرا في وقت الشراء .حيث يجب عليك ً
أوال استخدام EOS
( Utilityبرنامج مرفق) لنسخ موسيقى الخلفية إلى البطاقة .وللحصول على التفاصيل ،ارجع إلى دليل
إرشادات برنامج  EOS Utilityالموجود على القرص المضغوط.
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عرض الصور على جهاز تلفاز
يمكنك عرض الصور الثابتة واألفالم على جهاز تلفاز.
= اضبط مستوى صوت الفيلم في جهاز التلفاز .وال يمكن ضبط مستوى الصوت باستخدام الكاميرا.
= قبل توصيل الكابل بين الكاميرا والتلفاز أو فصله ،أوقف تشغيل الكاميرا وجهاز التلفاز.
= ً
وفقا لنوع جهاز التلفاز ،قد يتم قص جزء من الصورة المعروضة.

العرض على أجهزة تلفاز ( )HDعالية الدقة
(متصلة باستخدام كابل )HDMI
يلزم توفر كابل  HDMIطراز ( HTC-100يُباع بشكل منفصل).

1

قم بتوصيل كابل  HDMIبالكاميرا.

2

قم بتوصيل كابل  HDMIبجهاز التلفاز.

=	بجعل شعار < >dHDMI MINIالموجود على
القابس مواجهًا للجزء األمامي من الكاميرا ،أدخله
بالطرف <.>D

	قم بتوصيل كابل  HDMIبمنفذ ( HDMI INإدخال
=
 )HDMIالخاص بالتلفاز.

3
4
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قم بتشغيل التلفاز وتبديل إدخال الفيديو الخاص
بالتلفاز لتحديد المنفذ المتصل.
اضبط مفتاح تشغيل الكاميرا على <.>1

عرض الصور على جهاز تلفاز

5

اضغط على الزر <.>x

	ستظهر الصورة على شاشة التلفاز( .لن يتم عرض أي
شيء على شاشة  LCDالخاصة بالكاميرا).
= سيتم عرض الصور تلقائيًا بالدقة المثلى للتلفاز.
=	بالضغط على الزر < ،>Bيمكنك تغيير تنسيق
العرض.
= لتشغيل األفالم ،انظر صفحة .254

ال يمكن إخراج الصور في نفس الوقت من طرفي التوصيل < >Dو<.>q
=	ال تقم بتوصيل خرج أي جهاز آخر بطرف التوصيل < >Dالخاص بالكاميرا .فقد يؤدي
ذلك إلى حدوث عطل.
=	قد ال تتمكن أجهزة تلفاز معينة من تشغيل الصور الملتقطة .في هذه الحالة ،استخدم كابل ( AVالصوت/
الفيديو) من طراز ( AVC-DC400STيُباع بشكل منفصل) للتوصيل بالتلفاز.

استخدام أجهزة التلفاز التي تعمل مع HDMI CEC
في حالة توصيل جهاز التلفاز المتصل بالكاميرا باستخدام كابل  HDMIوالمتوافق مع HDMI
 ،*CECيمكنك استخدام وحدة التحكم عن بُعد الخاصة بالتلفاز لعمليات التشغيل.

*	تمكن وظيفة  HDMIالقياسية أجهزة  HDMIمن التحكم في بعضها البعض بحيث يمكنك التحكم فيها باستخدام
وحدة تحكم عن بُعد واحدة.

1

اضبط [( ]Ctrl over HDMIالتحكم عبر
 )HDMIعلى [( ]Enableتمكين).

=	من عالمة التبويب [ ،]x2حدد [Ctrl over
( ]HDMIالتحكم عبر  ،)HDMIثم اضغط على
<.>0
= حدد [( ]Enableتمكين) ،ثم اضغط على <.>0
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عرض الصور على جهاز تلفاز

قائمة عرض الصور الثابتة

2

قم بتوصيل الكاميرا بجهاز تلفاز.

3

اضغط على الزر < >xالموجود على الكاميرا.

4

حدد إحدى الصور.

= استخدم كابل  HDMIلتوصيل الكاميرا بالتلفاز.
	سيتم تبديل دخل التلفاز تلقائيًا إلى منفذ HDMI
المتصل بالكاميرا.
	ستظهر صورة على شاشة التلفاز ويمكنك استخدام
وحدة التحكم عن بُعد الخاصة بالتلفاز لعرض الصور.
	وجه وحدة التحكم عن بُعد نحو جهاز التلفاز واضغط
= ّ
على الزر ! "/لتحديد صورة.

5

قائمة تشغيل األفالم
 :رجوع
 :الفهرس المكون من  9صور
 :تشغيل الفيلم
 :عرض الشرائح
 :عرض معلومات التصوير
 :التدوير

اضغط على زر ( Enterاإلدخال) بوحدة التحكم
عن بُعد.

	ستظهر القائمة كما ستتمكن من تنفيذ عمليات التشغيل
الموضحة على اليسار.
=	اضغط على الزر ! "/لتحديد الخيار المطلوب ،ثم
اضغط على زر ( Enterاإلدخال) .لعرض الشرائح،
اضغط على الزر  $/#بوحدة التحكم عن بُعد لتحديد أحد
الخيارات ،ثم اضغط على زر ( Enterاإلدخال).
=	في حالة تحديد [( ]Returnرجوع) والضغط على
الزر ( Enterاإلدخال) ،ستختفي القائمة ويمكنك
استخدام الزر ! "/لتحديد صورة.

=	تتطلب بعض أجهزة التلفاز تمكين اتصال ً HDMI CEC
أوال .للحصول على التفاصيل ،ارجع إلى
دليل إرشادات جهاز التلفاز.
=	قد ال تعمل أجهزة تلفاز معينة ،حتى تلك المتوافقة مع  ،HDMI CECبشكل صحيح .وفي هذه
الحالة ،افصل كابل  ،HDMIواضبط [( ]x2: Ctrl over HDMIالتحكم عبر  )HDMIعلى
[( ]Disableتعطيل) ،واستخدم الكاميرا للتحكم بعملية التشغيل.
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عرض الصور على جهاز تلفاز

العرض على أجهزة تلفاز ليست عالية الدقة (متصلة باستخدام كابل ( AVالصوت/الفيديو))
يلزم وجود كابل الصوت والفيديو االستيريو من الفئة ( AVC-DC400STيُباع بشكل منفصل).

1

(األحمر)
AUDIO

VIDEO

(األبيض)

2

قم بتوصيل كابل الصوت والفيديو بالكاميرا.

	مع مواجهة شعار < >Canonالموجود على القابس
=
للجزء الخلفي من الكاميرا ،أدخل القابس بطرف
التوصيل <.>q

قم بتوصيل كابل ( AVالصوت/الفيديو) بجهاز التلفاز.

	قم بتوصيل كابل ( AVصوت/فيديو) بطرفي توصيل
=
إدخال الفيديو وإدخال الصوت في جهاز التلفاز.

(األصفر)

3
 4اضبط مفتاح تشغيل الكاميرا على <.>1
 5اضغط على الزر <.>x
	ستظهر الصورة على شاشة التلفاز( .لن يتم عرض أي

قم بتشغيل التلفاز وتبديل إدخال الفيديو الخاص
بالتلفاز لتحديد المنفذ المتصل.

شيء على شاشة  LCDالخاصة بالكاميرا).
= لتشغيل األفالم ،انظر صفحة .254

=	ال تستخدم أي كابل ( AVالصوت/الفيديو) بخالف كابل الصوت والفيديو االستيريو من الفئة AVC-
( DC400STيُباع بشكل منفصل) .قد ال يتم عرض الصور في حالة استخدام كابل مختلف.
=	إذا كان تنسيق نظام الفيديو ال يتوافق مع ذلك الخاص بالتلفاز ،فلن يتم عرض الصور على نحو سليم.
إذا حدث ذلك ،فقم التبديل إلى تنسيق نظام الفيديو المناسب باستخدام []52: Video system
(نظام الفيديو).
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 Kحماية الصور
تحول حماية الصورة دون مسحها بشكل عرضي.

 3حماية صورة مفردة

رمز حماية الصورة

1

حدد [( ]Protect imagesحماية الصور).

2

حدد [( ]Select imagesتحديد الصور).

	من عالمة التبويب [ ،]x1حدد [Protect
=
( ]imagesحماية الصور) ،ثم اضغط على <.>0
 ستظهر شاشة إعداد الحماية.

=	حدد [( ]Select imagesتحديد صور) ،ثم
اضغط على <.>0
 سيتم عرض صورة.

3
=	اضغط على مفتاحي < >Z> <Yلتحديد الصورة
احم الصورة.

المراد حمايتها ،ثم اضغط على <.>0
	عند حماية الصورة ،سيظهر الرمز < >Kبالجزء
العلوي من الشاشة.
=	إللغاء حماية الصورة ،اضغط على < >0مرة
أخرى .سيختفي الرمز <.>K
= لحماية صورة أخرى ،كرر الخطوة رقم .3
= للعودة إلى القائمة ،اضغط على الزر <.>M
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 Kحماية الصور

 3حماية جميع الصور الموجودة في مجلد أو على بطاقة
يمكنك حماية جميع الصور الموجودة في مجلد أو على بطاقة في آن واحد.
عند تحديد [( ]All images in folderكل الصور
في المجلد) أو [( ]All images on cardكل الصور
على البطاقة) في [( ]x1: Protect imagesحماية
الصور) ،ستتم حماية كل الصور الموجودة في المجلد أو
على البطاقة.
إللغاء حماية الصور ،حدد [Unprotect all
( ]images in folderإلغاء حماية جميع الصور في
المجلد) أو []Unprotect all images on card
(إلغاء حماية جميع الصور على البطاقة).

إذا تمت تهيئة البطاقة (ص  ،)48فسيتم مسح الصور المحمية ً
أيضا.
= يمكن حماية األفالم ً
أيضا.
=	بمجرد حماية الصورة ،ال يمكن مسحها بواسطة وظيفة المسح الخاصة بالكاميرا .لمسح صورة محمية،
يجب ً
أوال إلغاء الحماية.
مريحا عند الرغبة في
=	في حالة مسح جميع الصور (ص  ،)269ستبقى الصور المحمية فقط .يُعد هذا
ً
آن واحد.
مسح جميع الصور غير الضرورية في ٍ
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 Lمسح الصور
يمكنك إما تحديد الصور ومسحها الواحدة تلو األخرى أو مسحها جميعًا دفعة واحدة .لن يتم مسح
الصور المحمية (ص.)266
بمجرد مسح صورة ،ال يمكن استردادها .لذا تأكد من أنك لم تعد بحاجة إلى الصورة قبل مسحها.
للحيلولة دون مسح الصور الهامة بشكل عرضي ،قم بحمايتها .يؤدي مسح صورة 1+73
إلى مسح الصورتين بتنسيق  RAWو.JPEG

مسح صورة واحدة

1
 2اضغط على الزر <.>L
 ستظهر قائمة المسح بالجزء السفلي من الشاشة.
قم بتشغيل الصورة المراد مسحها.

3

امسح الصورة.
=	حدد [( ]Eraseمسح) ،ثم اضغط على <.>0
سيتم مسح الصورة المعروضة.

 3وضع عالمات االختيار < >Xعلى الصور المراد مسحها دفعة واحدة
بإلحاق عالمات االختيار < >Xبالصور المراد مسحها ،يمكنك مسح عدة صور في آن واحد.

1
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حدد [( ]Erase imagesمسح الصور).
	من عالمة التبويب [ ،]x1حدد [Erase
=
( ]imagesمسح الصور) ،ثم اضغط على <.>0

 Lمسح الصور

2

حدد []Select and erase images
(تحديد الصور ومسحها).

=	حدد [( ]Select and erase imagesتحديد
الصور ومسحها) ،ثم اضغط على <.>0
 سيتم عرض صورة.
=	إلظهار العرض ثالثي الصور ،اضغط على الزر
< .>Hyللرجوع إلى العرض أحادي الصورة،
اضغط على الزر <.>u

3

حدد الصور المراد مسحها.

=	اضغط على مفتاحي < >Z> <Yلتحديد الصورة
المراد مسحها ،ثم اضغط على <.>0
	سيتم عرض عالمة االختيار < >Xبأعلى يسار
الشاشة.
= لتحديد صور أخرى لمسحها ،كرر الخطوة رقم .3

4

امسح الصورة.

= اضغط على الزر <.>L
= حدد [( ]OKموافق) ،ثم اضغط على <.>0
 سيتم مسح الصور المحددة.

 3مسح جميع الصور الموجودة في مجلد أو على بطاقة
يمكنك مسح جميع الصور الموجودة في مجلد أو على بطاقة في آن واحد .عند ضبط [x1:
( ]Erase imagesمسح الصور) على [( ]All images in folderجميع الصور في
المجلد) أو [( ]All images on cardجميع الصور على البطاقة) ،سيتم مسح جميع الصور
الموجودة في المجلد أو على البطاقة.

لمسح الصور المحمية ً
أيضا ،قم بتهيئة البطاقة (ص .)48
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 Bعرض معلومات التصوير
نموذج صورة ملتقطة في أحد أوضاع المنطقة اإلبداعية
حماية الصور

مقدار تعويض درجة اإلضاءة

التصنيف

مقدار تعويض درجة إضاءة الفالش

رقم المجلد  -رقم الملف
فتحة العدسة

شريط التردد الرسومي
(السطوع)RGB/

سرعة الغالق

نمط الصورة/اإلعدادات

وضع قياس كثافة اإلضاءة
وضع التصوير

سرعة ISO
أولوية درجة التمييز

توازن اللون األبيض

مساحة األلوان
تاريخ ووقت التصوير

جودة تسجيل الصور

تصحيح توازن اللون األبيض

رقم العرض/
إجمالي الصور المسجلة

حجم الملف
نقل عبر Eye-Fi

* مع الصور  ،1+73سيتم عرض حجم الملف .1
* بالنسبة للصور الثابتة التي تم التقاطها أثناء تصوير الفيلم ،سيتم عرض <.>G
* في حالة تطبيق مرشح إبداعي أو تم إجراء تغيير حجم للصورة ،سيتغير الرمز < >1+إلى <.>u
*	إذا تم تطبيق االقتصاص على الصورة ،فسيتغير الرمز < >1+إلى < >uوسيتغير الرمز < >73إلى <.>N
*	سيتم تمييز الصور الملتقطة باستخدام الفالش بدون أي تعويض لدرجة إضاءة الفالش بالرمز < > .ويتم تمييز
الصور الملتقطة باستخدام تعويض درجة إضاءة الفالش بالرمز <.>y
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 Bعرض معلومات التصوير

نموذج صورة ثابتة ملتقطة في أحد أوضاع المنطقة األساسية

المحيط وتأثيرات المحيط

وضع التصوير

اإلضاءة أو المشهد

* ستختلف المعلومات المعروضة ً
وفقا لوضع التصوير عند التقاط الصور في أحد أوضاع المنطقة األساسية.

نموذج فيلم
مدة التصوير
تشغيل

سرعة الغالق
فتحة العدسة

وضع التصوير
حجم تسجيل الفيلم

حجم ملف الفيلم
معدل اإلطارات

* في حالة استخدام اإلضاءة اليدوية ،سيتم عرض سرعة الغالق وفتحة العدسة وسرعة ( ISOعند ضبطها يدويًا).
* سيتم عرض الرمز < > للقطات الفيديو.
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 Bعرض معلومات التصوير

= تنبيه التمييز
عند عرض معلومات التصوير ،ستومض أية مناطق ذات إضاءة زائدة من الصورة .وللحصول
على مزيد من تفاصيل الصورة في المناطق ذات درجة اإلضاءة الزائدة ،اضبط تعويض اإلضاءة
على قيمة سلبية وقم بالتصوير مرة أخرى.
= شريط التردد الرسومي
يوضح شريط التردد الرسومي للسطوع توزيع مستوى اإلضاءة والسطوع الكلي .وتكمن أهمية
شريط التردد الرسومي الخاص باأللوان األساسية ( RGBاألحمر واألخضر واألزرق) في
فحص تشبع األلوان وتدرجها .يمكن تبديل العرض باستخدام []x2: Histogram disp
(عرض شريط التردد الرسومي).
عرض [( ]Brightnessالسطوع)
يُعد شريط التردد الرسومي هذا بمثابة رسم بياني يوضح توزيع مستوى سطوع
الصورة .ويشير المحور األفقي إلى مستوى السطوع (أكثر إعتامًا على اليسار
ً
سطوعا على اليمين) ،بينما يشير المحور الرأسي إلى عدد وحدات
وأكثر
البكسل الموجودة لكل مستوى من مستويات السطوع .وكلما زاد عدد وحدات
البكسل جهة اليسار ،أصبحت الصورة أكثر إعتامًا .وكلما زاد عدد وحدات
ً
سطوعا .سيتم فقدان تفاصيل الظل
البكسل جهة اليمين ،أصبحت الصورة أكثر
في حالة وجود عدد كبير للغاية من وحدات البكسل على اليسار .كما سيتم
فقدان تفاصيل التمييز في حالة وجود عدد كبير للغاية من وحدات البكسل على
اليمين .ستتم إعادة إنتاج التدرجات اللونية بين الجهتين اليمنى واليسرى .يمكنك
رؤية انحراف مستوى درجة اإلضاءة والتدرجات اللونية الكلية من خالل
فحص الصورة وشريط التردد الرسومي الخاص بسطوعها.

نماذج ألشرطة التردد الرسومية

صورة داكنة

السطوع العادي

صورة ساطعة

عرض []RGB
يُعد شريط التردد الرسومي هذا بمثابة رسم بياني يوضح كيفية توزيع كل مستوى من مستويات سطوع
األلوان األساسية في الصورة ( RGBأو األحمر واألخضر واألزرق) .ويشير المحور األفقي إلى
ً
مستوى سطوع اللون (أكثر إعتامًا على اليسار وأكثر
سطوعا على اليمين) ،بينما يوضح المحور الرأسي
عدد وحدات البكسل الموجودة لكل مستوى من مستويات سطوع األلوان .وكلما زاد عدد وحدات البكسل
وضوحا .وكلما زاد عدد وحدات البكسل جهة اليمين،
جهة اليسار ،أصبحت األلوان أكثر إعتامًا وأقل
ً
أصبحت األلوان أكثر إعتامًا وكثافة .إذا كان هناك عدد كبير للغاية من وحدات البكسل على اليسار ،فسيتم
فقدان معلومات اللون المعني .أما إذا كان هناك عدد كبير للغاية من وحدات البكسل على اليمين ،فستكون
ً
فضال عن درجة
األلوان متبعة بدرجة زائدة دون تدرج .ويمكنك االطالع على حالة تدرج اللون وتشبعه،
انحراف توازن اللون األبيض عن طريق فحص شريط التردد الرسومي الخاص بألوان  RGBللصورة.
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9

المعالجة الالحقة
للصور
بعد التقاط إحدى الصور ،يمكنك تطبيق تأثير أحد المرشحات اإلبداعية أو تغيير
حجم الصورة (تصغير عدد وحدات البكسل) أو اقتصاص الصورة.

= قد ال تتمكن الكاميرا من معالجة الصور الملتقطة بكاميرا أخرى.
=	ال يمكن إجراء المعالجة الالحقة للصور على النحو الموضح في هذا الفصل أثناء اتصال
الكاميرا بكمبيوتر شخصي عبر طرف التوصيل <.>C
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Uتطبيق تأثيرات المرشحات اإلبداعية

 Uتطبيق تأثيرات المرشحات اإلبداعية
يمكنك تطبيق المرشحات اإلبداعية التالية على صورة وحفظها كصورة جديدة :أبيض/أسود محبب،
والضبط البؤري غير الدقق ،وتأثير عين السمكة ،والتأثير الفني الواضح ،وتأثير الرسم باأللوان
المائية ،وتأثير الكاميرا البسيطة ،وتأير الشكل المصغر.

1
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حدد [( ]Creative filtersالمرشحات اإلبداعية).

	ضمن عالمة التبويب [ ،]x1حدد [Creative
=
( ]filtersالمرشحات اإلبداعية) ،ثم اضغط على
<.>0
 سيتم عرض صورة.

2

حدد إحدى الصور.

3

مرشحا.
حدد
ً

4

اضبط تأثير المرشح.

= حدد الصورة التي ترغب في تطبيق مرشح عليها.
	بالضغط على الزر < ،>Hyيمكنك االنتقال إلى
=
عرض الفهرس وتحديد صورة.

	عند الضغط على < ،>0سيتم عرض أنواع
=
المرشحات اإلبداعية (ص.)275
	اضغط على مفتاحي < >Z> <Yلتحديد المرشح
=
اإلبداعي المطلوب ،ثم اضغط على <.>0
	سيتم عرض الصورة مع تطبيق المرشح المطابق عليها.

	اضغط على مفتاحي < >Y> <Zلضبط تأثير
=
المرشح ،ثم اضغط على <.>0
	بالنسبة لتأثير الشكل المصغر ،اضغط على مفتاحي
=
< >X> <Wوحدد منطقة الصورة (داخل اإلطار
األبيض) التي ترغب في جعلها شديدة الوضوح ،ثم
اضغط على <.>0

 Uتطبيق تأثيرات المرشحات اإلبداعية

5

احفظ الصورة.

= حدد [( ]OKموافق) لحفظ الصورة.
=	تحقق من مجلد الوجهة ورقم ملف الصورة ،ثم حدد
[( ]OKموافق).
=	لتطبيق مرشحات على صورة أخرى ،كرر الخطوات
من رقم  2إلى رقم .5
= للعودة إلى القائمة ،اضغط على الزر <.>M

=	عند التقاط صور  1+73أو  ،1سيتم تطبيق المرشح اإلبداعي على صورة  1كما سيتم
حفظ الصورة كصورة بتنسيق .JPEG
=	في حالة ضبط نسبة عرض إلى ارتفاع لتصوير صورة  1وتطبيق مرشح إبداعي عليها ،سيتم حفظ
الصورة بنسبة العرض إلى االرتفاع التي تم ضبطها.

خصائص المرشح اإلبداعي
أبيض/أسود محبب
=
إلنشاء صورة بتأثير اللون األبيض واألسود المحبب .حيث يمكنك تغيير تأثير اللون األبيض
واألسود من خالل ضبط درجة التباين.
=
الضبط البؤري غير الدقيق
مظهرا ناعمًا .حيث يمكنك تغيير درجة النعومة من خالل ضبط البهتان.
يمنح الصورة
ً
تأثير عين السمكة
=
يمنح التأثير الخاص بعدسة عين السمكة .وسيكون بالصورة تشوه من النوع األسطواني.
ً
وفقا لمستوى تأثير هذا المرشح ،تتغير المنطقة التي تم تهذيبها بطول الحد الخارجي للصورة.
ً
نظرا ألن تأثير هذا المرشح سيؤدي إلى تكبير مركز الصورة ،فقد تقل الدقة الواضحة
أيضاً ،
عند المنتصف ً
وفقا لعدد وحدات البكسل المسجلة .وقم ،في الخطوة  ،4بضبط تأثير المرشح أثناء
التحقق من الصورة الناتجة.
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 Uتطبيق تأثيرات المرشحات اإلبداعية

التأثير الواضح الفني
=
يجعل الصور تبدو كلوحة زيتية ويجعل الهدف يبدو ثالثي األبعاد .يمكنك ضبط التباين وتشبع
األلوان .الحظ أن السماء والجدران البيضاء واألهداف المشابهة قد ال تظهر بتدرج ألوان متجانس
وقد تبدو غير منتظمة أو بها قدر كبير من التويش.
=
تأثير الرسم باأللوان المائية
يجعل الصورة تبدو كلوحة باأللوان المائية ذات ألوان متجانسة .يمكنك ضبط كثافة األلوان .الحظ
أن المشاهد الليلية أو المشاهد الداكنة قد ال تظهر بتدرج ألوان متجانس وقد تبدو غير منتظمة أو
بها قدر كبير من التشويش.
=
تأثير الكاميرا البسيطة
لتغميق زوايا الصورة وتطبيق درجة لون تجعل الصورة تبدو وكأنه تم التقاطها بواسطة كاميرا
بسيطة .يمكنك تغيير ظالل األلوان من خالل ضبط درجة األلوان.
=
تأثير الشكل المصغر
ينشئ تأثير ديوراما .يمكنك تغيير المكان الذي تبدو فيه الصور شديدة الوضوح .إذا قمت ،في
الخطوة رقم  4في الصفحة  ، 274بالضغط على الزر <( >Bأو النقر فوق [ ]z
بأسفل الشاشة) ،فيمكنك التبديل بين االتجاهين الرأسي واألفقي لإلطار األبيض.
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 Sتغيير حجم الصور ذات تنسيق JPEG
يمكنك تغيير حجم الصورة لجعل عدد وحدات البكسل أقل وحفظها كصورة جديدة .يكون تغيير حجم
الصورة ممك ًنا مع الصور بتنسيقات  b/a/4/JPEG 3فقط .وال يمكن تغيير حجم الصور
بتنسيقات  JPEG cو.RAW

األحجام المستهدفة

1

حدد [( ]Resizeتغيير الحجم).

2

حدد إحدى الصور.

3

حدد حجم الصورة المطلوب.

4

=	من عالمة التبويب [ ،]x1حدد [( ]Resizeتغيير
الحجم) ،ثم اضغط على <.>0
 سيتم عرض صورة.

= حدد الصورة التي ترغب في تغيير حجمها.
=	بالضغط على الزر < ،>Hyيمكنك االنتقال إلى
عرض الفهرس وتحديد صورة.

= اضغط على < >0لعرض أحجام الصور.
=	اضغط على مفتاحي < >Z> <Yلتحديد حجم
الصورة المطلوب ،ثم اضغط على <.>0

احفظ الصورة.

=	حدد [( ]OKموافق) لحفظ الصورة التي تم تغيير
حجمها.
=	تحقق من مجلد الوجهة ورقم ملف الصورة ،ثم حدد
[( ]OKموافق).
=	لتغيير حجم صورة أخرى ،كرر الخطوات من رقم 2
إلى رقم .4
= للعودة إلى القائمة ،اضغط على الزر <.>M
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خيارات تغيير الحجم ً
وفقا لحجم الصورة األصلي
حجم الصورة األصلي
3
4
a
b
c

4
k

إعدادات تغيير الحجم المتوفرة
b
a
k
k
k
k
k

c
k
k
k
k

أحجام الصور
يتمتع حجم الصور المعروض في الخطوة  3من الصفحة السابقة ،مثل [*** ،]****M ****xبنسبة
عرض إلى ارتفاع تبلغ  .3:2ويتم عرض حجم الصورة ً
وفقا لنسب العرض إلى االرتفاع في الجدول
الوارد أدناه.
وال تطابق أرقام جودة تسجيل الصور المميزة بعالمة نجمة نسبة العرض إلى االرتفاع بالضبط .حيث
سيتم اقتصاص الصورة بشكل طفيف.
جودة الصورة
4
a
b
c
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نسبة العرض إلى االرتفاع وعدد وحدات البكسل (تقريبًا)
1:1
9:16
3:4
2:3
2304×3456
2304×2304
1944×3456
2304×3072
( 5.3ميجابكسل)
( 6.7ميجابكسل)
( 7.0ميجابكسل)
( 8.0ميجابكسل)
1728×1728
*1456×2592
1728×2304
1728×2592
( 3.0ميجابكسل)
( 3.8ميجابكسل)
( 4.0ميجابكسل)
( 4.5ميجابكسل)
1280×1280
1080×1920
*1280×1696
1280×1920
( 1.6ميجابكسل)
( 2.1ميجابكسل)
( 2.2ميجابكسل)
( 2.5ميجابكسل)
480×480
*400×720
480×640
480×720
( 230000بكسل)
( 290000بكسل)
( 310000بكسل)
( 350000بكسل)

 Nاقتصاص الصور ذات تنسيق JPEG
يمكنك اقتصاص الصورة على النحو المطلوب وحفظها كصورة جديدة .ال يمكن اقتصاص الصور
ذات تنسيق  .RAWال يمكن اقتصاص الصور ذات تنسيق  JPEGالخاصة بصور .1+73

1
2

ح ّدد [( ]Croppingاقتصاص).

=	من عالمة التبويب [ ،]x2حدد []Cropping
(اقتصاص) ،ثم اضغط على <.>0
 سيتم عرض صورة.

حدد إحدى الصور.

= حدد الصورة التي ترغب في اقتصاصها.
=	بالضغط على الزر < ،>Hyيمكنك االنتقال إلى
عرض الفهرس وتحديد صورة.

3

اضبط الحجم ونسبة العرض إلى االرتفاع
والموضع واالتجاه إلطار االقتصاص.

= اضغط على < >0لعرض إطار االقتصاص.
 سيتم مسح أي شيء يقع خارج إطار االقتصاص.

قم بتغيير حجم إطار االقتصاص.
= اضغط على الزر < >uأو الزر <.>Hy
 سيتغير حجم إطار االقتصاص .وكلما صغر حجم إطار االقتصاص ،زاد حجم تكبير الصورة.
تغيير نسبة العرض إلى االرتفاع الخاصة باالقتصاص
= أدر القرص <.>6
	يمكن ضبط نسبة العرض إلى االرتفاع إلطار االقتصاص على [ ]2:3أو [ ]9:16أو []3:4
أو [.]1:1
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تحريك إطار االقتصاص
= اضغط على المفاتيح المتقاطعة <.>S
يسارا أو يمي ًنا.
 سيتحرك إطار االقتصاص ألعلى أو ألسفل أو ً
= كما يمكنك ً
أيضا لمس إطار االقتصاص لسحبه إلى الموضع المطلوب.
تدوير اتجاه إطار االقتصاص
= اضغط على الزر <.>B
	سيتم تبديل إطار االقتصاص بين االتجاهين األفقي والرأسي .ويتيح لك هذا إنشاء صورة رأسية
من صورة أفقية ،والعكس.

4

اعرض الصورة التي تم اقتصاصها في وضع
العرض الكامل.

5

= اضغط على الزر <.>O
 يمكنك رؤية الصورة التي تم اقتصاصها.
	للرجوع إلى وضع العرض األصلي ،اضغط على
=
الزر < >Oمرة أخرى.

احفظ الصورة.

	اضغط على < >0وح ّدد [( ]OKموافق) لحفظ
=
الصورة التي تم اقتصاصها.
	تحقق من مجلد الوجهة ورقم ملف الصورة ،ثم حدد
=
[( ]OKموافق).
= القتصاص صورة أخرى ،كرر الخطوات من  2إلى .4
= للعودة إلى القائمة ،اضغط على الزر <.>M

= ال يمكنك اقتصاص صورة تم اقتصاصها من قبل.
= ال يمكنك تطبيق أحد المرشحات اإلبداعية على صورة تم اقتصاصها.
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10
طباعة الصور

= الطباعة (ص)282
يمكنك توصيل الكاميرا بالطابعة مباشر ًة وطباعة الصور الموجودة على البطاقة.
فالكاميرا متوافقة مع " ،"wPictBridgeالذي يمثل معيار الطباعة المباشرة.
= تنسيق ترتيب الطباعة الرقمي (( )DPOFص)291
يتيح لك تنسيق ترتيب الطباعة الرقمي ( )DPOFطباعة الصور المسجلة على
البطاقة ً
وفقا إلرشادات الطباعة ،مثل تحديد الصور وكمية الصور المراد طباعتها
وما إلى ذلك .كما يمكنك طباعة صور متعددة ً
دفعة واحدة أو منح ترتيب الطباعة
لوحة إنهاء الصور الفوتوغرافية.
= تحديد الصور الخاصة بدليل الصور (ص)295
يمكنك تحديد الصور الموجودة على البطاقة لطباعتها في دليل صور.
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التحضير للطباعة
يمكن تنفيذ إجراء الطباعة المباشرة بشكل كامل باستخدام الكاميرا أثناء النظر إلى شاشة LCD
الخاصة بالكاميرا.

توصيل الكاميرا بطابعة

1

اضبط مفتاح تشغيل الكاميرا على <.>2

2

قم بإعداد الطابعة.

3

قم بتوصيل الكاميرا بالطابعة.

=	للحصول على التفاصيل ،ارجع إلى دليل إرشادات
الطابعة.
= استخدم كابل التوصيل المرفق بالكاميرا.
=	قم بتوصيل الكابل بطرف التوصيل <>C
الخاص بالكاميرا بحيث يكون رمز قابس الكابل
< >Dمواجهًا للجزء األمامي من الكاميرا.
=	لتوصيل الكاميرا بالطابعة ،ارجع إلى دليل اإلرشادات
الخاص بالطابعة.

4
 5اضبط مفتاح تشغيل الكاميرا على <.>1
 قد تُصدر بعض الطابعات صوت صفير.
قم بتشغيل الطابعة.
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التحضير للطباعة

}wPictBridge

6
= اضغط على الزر <.>x
اعرض الصورة.

	ستظهر الصورة مع الرمز < >wأعلى يسار
الشاشة لإلشارة إلى توصيل الكاميرا بالطابعة.

= قبل استخدام الطابعة ،تأكد من توفر منفذ توصيل  PictBridgeبها.
= ال يمكن طباعة األفالم.
=	ال يمكن استخدام الكاميرا مع الطابعات المتوافقة مع تقنية  CP Directأو Bubble Jet
 Directفقط.
= ال تستخدم أي كابل واجهة بخالف الكابل المرفق.
=	في حالة صدور صوت صفير طويل في الخطوة رقم  ،5فإن ذلك يشير إلى وجود مشكلة بالطابعة.
قم بحل المشكلة المعروضة في رسالة الخطأ (ص.)290
=	ال يمكن تنفيذ الطباعة أثناء ضبط وضع التصوير على < >Fأو < >Gفي الوضع <،>8
أو عند ضبط تقليل تشويش اللقطات المتعددة.
= يمكنك ً
أيضا طباعة صور بتنسيق  RAWتم التقاطها باستخدام هذه الكاميرا.
=	إذا كنت تستخدم بطارية لتشغيل الكاميرا ،فتأكد من أنها مشحونة بالكامل .فعند استخدام بطارية
مشحونة بالكامل ،يكن إجراء الطباعة لمدة تقريبية تصل إلى  3ساعات و 20دقيقة.
= قبل فصل الكابل ،أوقف تشغيل الكاميرا والطابعة ً
أوال .أمسك القابس (وليس السلك) لفصل الكابل.
=	بالنسبة للطباعة المباشرة ،يوصى باستخدام مجموعة أدوات محول التيار المتردد طراز
( ACK-E15تُباع بشكل منفصل) لتشغيل الكاميرا.
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 wالطباعة

سوف يختلف عرض الشاشة وخيارات اإلعداد ً
وفقا للطابعة .وقد ال تكون بعض اإلعدادات متوفرة.
للحصول على التفاصيل ،ارجع إلى دليل إرشادات الطابعة.
رمز توصيل الطابعة

1
= تأكد من عرض الرمز < >wأعلى يسار شاشة .LCD
حدد الصورة المراد طباعتها.

2

=	اضغط على مفتاحي < >Y><Zلتحديد الصورة
المراد طباعتها.

اضغط على <.>0
 ستظهر شاشة إعداد الطباعة.

لضبط تأثيرات
لضبط تأثيرات الطباعة
شاشة إعداد الطباعة
(ص.)286الطباعة (ص.)286شاشة إعداد الطباعة
الملفالتاريخ أو رقم الملف
لضبطرقمطباعة
لضبط طباعة التاريخ أو
تشغيل أو إيقاف تشغيل.
على تشغيل أو إيقافعلى
تشغيل.
الكمية المراد طباعتها.
لتحديد الكمية المراد لتحديد
طباعتها.
(ص.)289الطباعة (ص.)289
لضبط منطقة الطباعةلضبط منطقة
الورق ونوعه وتخطيطه.
لتحديد حجم
وتخطيطه.
لتحديد حجم الورق ونوعه
الموجودة في الخطوة رقم .1
الموجودةإلىفيالشاشة
للعودة إلى الشاشة للعودة
الخطوة رقم .1
لبدء عملية الطباعة.لبدء عملية الطباعة.
المحددين.وتخطيطه المحددين.
الورق ونوعه
عرض حجم
يتم عرض حجم يتم
وتخطيطه
الورق ونوعه

الطابعة ،قد ً
واالقتصاص غير قابلة للتحديد.
الملفالتاريخ ورقم
ورقمطباعة
المعينة مثل
تكون
الطابعة ،قد
*
الملفقابلة للتحديد.
واالقتصاص غير
اإلعدادات التاريخ
بعضمثل طباعة
المعينة
اإلعدادات
لنوعبعض
وفقاتكون
ع

3
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حدد [( ]Paper settingsإعدادات الورق).

=	حدد [( ]Paper settingsإعدادات الورق) ،ثم
اضغط على <.>0
 ستظهر شاشة إعدادات الورق.

 wالطباعة

 Qضبط حجم الورق
=	حدد حجم الورق الذي تم تحميل الطابعة به ،ثم اضغط
على <.>0
 ستظهر شاشة نوع الورق.

 Yضبط نوع الورق
=	حدد نوع الورق الذي تم تحميل الطابعة به ،ثم اضغط
على <.>0
 ستظهر شاشة تخطيط الصفحة.

 Uضبط تخطيط الصفحة
= حدد تخطيط الصفحة ،ثم اضغط على <.>0
 ستظهر شاشة إعداد الطباعة مرة أخرى.

ذو حدود

ستشتمل النسخة المطبوعة على حدود بيضاء بطول الحواف.

بدون حدود

لن تشتمل النسخة المطبوعة على أية حدود .إذا لم تتمكن الطابعة من طباعة مطبوعات بدون
حدود ،فستشتمل النسخة المطوعة على حدود.

ذو حدودc
عدة صور على
ورقة واحدة
 20صورة على
ورقة واحدةc
 35صورة على
ورقة واحدةp
افتراضي

ستتم طباعة معلومات التصوير* 1على الحد بمقاس  13×9سم أو على المطبوعات األكبر حجمًا.
خيار لطباعة  2أو  4أو  8أو  9أو  16أو  20صورة على الورقة الواحدة.
ستتم طباعة  20أو  35صورة كصور مُصغرة على ورق بحجم  A4أو *Letter.2
• [] 20-upc( 20صورة على ورقة واحدة) سيشتمل على طباعة معلومات التصوير*.1
سيتباين تخطيط الصفحة ً
وفقا لطراز الطابعة أو إعداداتها.

*	:1ستتم طباعة اسم الكاميرا واسم العدسة ووضع التصوير وسرعة الغالق وقيمة فتحة العدسة ومقدار تعويض
اإلضاءة وسرعة  ISOوتوازن اللون األبيض وما إلى ذلك ،وذلك كله من خالل بيانات .Exif
*	:2بعد طلب طباعة الصور باستخدام "تنسيق ترتيب الطباعة الرقمية (( ")DPOFص ،)291يوصى بالطباعة باتباع
"الطباعة المباشرة للصور المطلوب طباعتها" (ص.)294
إذا كانت نسبة العرض إلى االرتفاع الخاصة بالصورة مختلفة عن نسبة العرض إلى االرتفاع الخاصة بورق الطباعة،
فقد يتم اقتصاص الصورة بشكل كبير في حالة طباعتها كنسخة مطبوعة بدون حدود .وإذا تم اقتصاص الصورة ،فقد تبدو
نظرا لقلة عدد وحدات البكسل.
محببة أكثر على الصفحة ً
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4

تأثير الطباعة
Eتشغيل
Eإيقاف تشغيل
Eزاهية

اضبط تأثيرات الطباعة (تحسين الصورة).

=	اضبطها إذا لزم األمر .إذا لم تكن بحاجة إلى ضبط أي
تأثير من تأثيرات الطباعة ،فانتقل إلى الخطوة رقم .5
= يختلف ما يتم عرضه على الشاشة ً
وفقا للطابعة.
= حدد الخيار ،ثم اضغط على <.>0
=	حدد تأثير الطباعة المطلوب ،ثم اضغط على <.>0
ً
معروضا على نحو ساطع
=	إذا كان الرمز <>e
بجوار < ،>zفسوف تستطيع ً
أيضا ضبط تأثير
الطباعة (ص.)288

الوصف
ستتم طباعة الصورة باستخدام األلوان القياسية للطابعة .ويتم استخدام بيانات Exif
الخاصة بالصورة إلجراء تصحيحات تلقائية.
لن يتم تطبيق أي تصحيح تلقائي.
ستتم طباعة الصورة بتشبع أعلى لأللوان إلنتاج درجات اللونين األخضر واألزرق بشكل
أكثر زهوًا.
يتم تقليل تشويش الصورة قبل الطباعة.
للطباعة باألبيض واألسود باستخدام درجات اللون األسود األشبه بالحقيقية.

Eتقليل التشويش
 0أبيض/أسود
 0درجة لون
للطباعة باألبيض واألسود مع استخدام درجات هادئة من اللون األسود المائل للزرقة.
هادئة
 0درجة لون دافئة للطباعة باألبيض واألسود باستخدام درجات دافئة من اللون األسود المائل للصفرة.
لطباعة الصورة باأللوان والتباين الفعلي .لن يتم تطبيق عمليات ضبط األلوان التلقائية.
zطبيعي
zطبيعي معدل
Eافتراضي

تكون خصائص الطباعة هي نفسها التي يمكن الحصول عليها في اإلعداد "طبيعي" .ومع
ذلك ،يتيح هذا اإلعداد إجراء عمليا ضبط أدق للطباعة من اإلعداد "طبيعي".
سوف تختلف عملية الطباعة ً
وفقا للطابعة .للحصول على التفاصيل ،ارجع إلى دليل
إرشادات الطابعة.

*	عند تغيير تأثيرات الطباعة ،تنعكس التغييرات في الصورة المعروضة أعلى يسار الشاشة .الحظ أن الصورة
المطبوعة قد تبدو مختلفة ً
قليال عن الصورة المعروضة ،التي هي عبارة عن تقريب فقط .ينطبق هذا ً
أيضا على
اإلعداد [( ]Brightnessالسطوع) واإلعداد [( ]Adjust levelsمستويات الضبط) في صفحة .288
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5

اضبط طباعة رقم الملف والتاريخ.

6

اضبط عدد ُ
النسخ.

7

ابدأ الطباعة.

= اضبطها إذا لزم األمر.
= حدد < ،>Iثم اضغط على <.>0
=	اضبط إعدادات الطباعة حسب رغبتك ،ثم اضغط على
<.>0

= اضبطه إذا لزم األمر.
= حدد < ،>Rثم اضغط على <.>0
= حدد عدد النُسخ ،ثم اضغط على <.>0

= حدد [( ]Printطباعة) ،ثم اضغط على <.>0

=	يمثل اإلعداد [( ]Defaultافتراضي) الخاص بتأثيرات الطباعة والخيارات األخرى اإلعدادات
االفتراضية الخاصة بالطابعة كما تم الضبط بواسطة الشركة المصنعة للطابعة .ارجع إلى دليل
إرشادات الطابعة الكتشاف إعدادات [( ]Defaultافتراضي).
= ً
	وفقا لحجم ملف الصورة وجودة تسجيلها ،قد يستغرق بدء الطباعة بعض الوقت بعد تحديد []Print
(طباعة).
= إذا تم تطبيق تصحيح ميل الصور (ص ،)289فقد تستغرق طباعة الصور ً
وقتا أطول.
= إليقاف الطباعة ،اضغط على < >0أثناء عرض [( ]Stopإيقاف) ،ثم حدد [( ]OKموافق).
=	في حالة تنفيذ [( ]Clear all camera settingsمسح جميع إعدادات الكاميرا) (ص،)227
فستتم إعادة جميع اإلعدادات إلى قيمها االفتراضية.
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 eضبط تأثيرات الطباعة
في الخطوة رقم  4الواردة بصفحة  ،286حدد تأثير
الطباعة .عند عرض الرمز < >eبوضوح بجوار
< ،>zاضغط على الزر < .>Bيمكنك حينئذ
ضبط تأثير الطباعة .سيعتمد ما يمكن ضبطه أو عرضه
على التحديد الذي تم إجراؤه في الخطوة رقم .4

= السطوع
يمكن ضبط سطوع الصورة.
= مستويات الضبط
عندما تحدد [( ]Manualيدوي) ،تستطيع تغيير توزيع المخطط
البياني وضبط سطوع الصورة وتباينها.
باستخدام شاشة مستويات الضبط المعروضة ،اضغط على الزر
< >Bلتغيير موضع < .>hاضغط على المفتاح <>Y
< >Zلضبط مستوى الظل بحرية (من  0إلى  )127أو ضبط
مستوى التمييز (من  128إلى .)255
= kزيادة السطوع
فعّال في ظروف اإلضاءة الخلفية التي قد تجعل وجه الهدف يبدو داك ًنا .عند ضبط []On
(تشغيل) ،ستتم زيادة سطوع الوجه إلجراء الطباعة.
= تصحيح العين الحمراء
فعّال في صور الفالش حيث يظهر الهدف بعين حمراء .عند تحديد [( ]Onتشغيل) ،سيتم
تصحيح العين الحمراء إلجراء الطباعة.
=	لن ينعكس التأثيران [( ]kBrightenerزيادة السطوع) و[( ]Red-eye corr.تصحيح العين
الحمراء) على الشاشة.
=	عند تحديد [( ]Detail set.إعداد التفاصيل) ،يمكنك ضبط [( ]Contrastالتباين) و[]Saturation
(التشبع) و[( ]Color toneدرجة اللون) و[( ]Color balanceتوازن اللون) .لضبط [Color
( ]balanceتوازن اللون) ،استخدم المفاتيح المتقاطعة < .>Sيشير الحرف  Bإلى اللون األزرق
والحرف  Aإلى اللون الكهرماني والحرف  Mإلى اللون األرجواني والحرف  Gإلى اللون األخضر .سيتم
تصحيح توازن ألوان الصورة باتجاه اللون المحدد.
=	في حالة تحديد [( ]Clear allمسح الكل) ،سيتم إرجاع جميع إعدادات تأثيرات الطباعة إلى قيمها
االفتراضية.
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اقتصاص الصورة
تصحيح الميل

يمكنك اقتصاص الصورة وطباعة نسخ مكبرة فقط من
الجزء الذي تم اقتصاصه ،كما لو كانت الصورة قد تمت
إعادة تكوينها.
ً
مباشرة .عند تغيير إعدادات
اضبط االقتصاص قبل الطباعة
الطباعة بعد ضبط االقتصاص ،فقد تُضطر إلى ضبط
االقتصاص مرة أخرى قبل الطباعة.

1
 2اضبط حجم إطار االقتصاص وموضعه ونسبة العرض إلى االرتفاع الخاصة به.
في شاشة إعداد الطباعة ،حدد [( ]Croppingاقتصاص).

=	ستتم طباعة منطقة الصورة الموجودة داخل إطار االقتصاص .يمكن تغيير نسبة العرض إلى
االرتفاع الخاصة بإطار االقتصاص باستخدام [( ]Paper settingsإعدادات الورق).

3

تغيير حجم إطار االقتصاص.
عند الضغط على الزر < >uأو الزر < ،>Hyسيتغير حجم إطار االقتصاص .كلما
صغر حجم إطار االقتصاص ،زاد حجم تكبير الصورة للطباعة.
تحريك إطار االقتصاص
اضغط على المفاتيح المتقاطعة < >Sلنقل اإلطار فوق الصورة رأسيًا أو أفقيًا .حرك إطار االقتصاص حتى
يغطي منطقة الصور المطلوبة.
تدوير اإلطار
سيؤدي الضغط على الزر < >Bإلى تبديل إطار االقتصاص بين االتجاهين الرأسي
واألفقي .ويتيح لك ذلك إنشاء نسخة مطبوعة ذات اتجاه رأسي من صور أفقية.
تصحيح ميل الصورة
عن طريق تدوير القرص < ،>6يمكنك ضبط زاوية ميل الصورة حتى  10±درجات
بزيادات قدرها  0.5درجة .وعند ضبط ميل الصورة ،سيتحول الرمز < >Oالموجود على
الشاشة إلى اللون األزرق.

اضغط على < >0إلنهاء االقتصاص.

 ستظهر شاشة إعداد الطباعة مرة أخرى.
=	يمكنك فحص منطقة الصورة التي تم اقتصاصها في الجزء األيسر العلوي من شاشة إعداد
الطباعة.
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= ً
وفقا للطابعة ،قد ال تتم طباعة منطقة الصورة التي تم اقتصاصها على النحو المحدد.
= كلما صغر حجم إطار االقتصاص ،ظهرت الصورة أكثر تحببًا على النُسخة المطبوعة.
=	أثناء اقتصاص الصورة ،انظر إلى شاشة  LCDالخاصة بالكاميرا .إذا نظرت إلى الصورة على شاشة
تلفاز ،فقد ال يتم عرض إطار االقتصاص بدقة.

معالجة أخطاء الطابعة

في حالة حل خطأ في الطابعة (مثل عدم وجود حبر أو ورق أو ما إلى ذلك) وتحديد [( ]Continueمتابعة)
الستئناف الطباعة ولكن لم يتم استئنافها ،قم بتشغيل األزرار الموجودة على الطابعة الستئناف عملية الطباعة.
للحصول على تفاصيل حول استئناف الطباعة ،ارجع إلى دليل إرشادات الطابعة.

رسائل الخطأ

إذا حدثت مشكلة أثناء الطباعة ،فستظهر رسالة خطأ على شاشة  LCDالخاصة بالكاميرا .اضغط على
< >0إليقاف الطباعة .بعد إصالح المشكلة ،استأنف عملية الطباعة .لالطالع على تفاصيل بخصوص
كيفية حل مشكلة تتعلق بالطباعة ،ارجع إلى دليل إرشادات الطابعة.
خطأ في الورق
تحقق ما إذا تم تحميل الورق بشكل سليم في الطابعة أم ال.
خطأ في الحبر
تحقق من مستوى الحبر داخل الطابعة وافحص خزان فاقد الحبر.
خطأ في األجهزة
ابحث عن أية مشكالت أخرى بالطابعة بخالف الورق والحبر.
خطأ في الملف
ال يمكن طباعة الصورة المحددة عبر  .PictBridgeوقد ال تكون الصور التي تم التقاطها بكاميرا
مختلفة أو الصور التي تم تحريرها باستخدام كمبيوتر قابلة للطباعة.
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يمكنك ضبط نوع الطباعة وطباعة التاريخ ورقم الملف .وسيتم تطبيق إعدادات الطباعة على جميع
الصور التي تم ترتيب طباعتها( .ال يمكن ضبطها لكل صورة على حدة).

ضبط خيارات الطباعة

[( ]Print typeنوع الطباعة)

1

حدد [( ]Print orderترتيب الطباعة).

2

حدد [( ]Set upإعداد).

3

اضبط الخيار على النحو المطلوب.

=	من عالمة التبويب [ ،]x1حدد []Print order
(ترتيب الطباعة) ،ثم اضغط على <.>0

= حدد [( ]Set upإعداد) ،ثم اضغط على <.>0

=	اضبط [( ]Print typeنوع الطباعة) و[]Date
(التاريخ) و[( ]File No.رقم الملف).
=	حدد الخيار المراد ضبطه ،ثم اضغط على <.>0
حدد اإلعداد الذي تريده ،ثم اضغط على <.>0
[( ]Dateالتاريخ)

[( ]File No.رقم الملف)
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نوع الطباعة

التاريخ
رقم الملف

K

قياسي

لطباعة صورة واحدة على ورقة واحدة.

L

الفهرس

تتم طباعة عدة صور مصغرة على ورقة واحدة.

K
L

كالهما

تشغيل
إيقاف
التشغيل
تشغيل
إيقاف
التشغيل

لطباعة كال من مطبوعات الطباعة القياسية وطباعة الفهرس.

[( ]Onتشغيل) لطباعة التاريخ المسجل على النسخة المطبوعة.
[( ]Onتشغيل) لطباعة رقم الملف على النسخة المطبوعة.

4

قم بإنهاء اإلعداد.

>.
= اضغط على الزر <
 ستظهر شاشة ترتيب الطباعة مرة أخرى.
= بعد ذلك ،حدد [( ]Sel.Imageتحديد صورة) أو
[( ]Bynبواسطة) أو [( ]All imageجميع الصور)
لترتيب الصور المراد طباعتها.

=	حتى في حالة ضبط [( ]Dateالتاريخ) و[( ]File No.رقم الملف) على [( ]Onتشغيل) ،قد ال تتم
طباعة التاريخ أو رقم الملف ً
وفقا إلعداد نوع الطباعة وطراز الطابعة.
=	مع مطبوعات [( ]Indexالفهرس) ،ال يمكن ضبط كل من [( ]Dateالتاريخ) و[( ]File No.رقم
الملف) على [( ]Onتشغيل) في نفس الوقت.
=	عند الطباعة باستخدام ( DPOFتنسيق ترتيب الطباعة الرقمي) ،استخدم البطاقة التي تم ضبط
مواصفات ترتيب الطباعة الخاصة بها .حيث لن تتم الطباعة إذا قمت فقط باستخراج الصور من البطاقة
وحاولت طباعتها.
=	قد ال تتمكن بعض الطابعات المتوافقة مع معيار ( DPOFتنسيق ترتيب الطباعة الرقمي) ووحدات
إنهاء الصور الفوتوغرافية من طباعة الصور على النحو المحدد .ارجع إلى دليل اإلرشادات الخاص
بالطابعة قبل تنفيذ الطباعة أو تحقق من التوافق باستخدام وحدة إنهاء الصور الفوتوغرافية عند ترتيب
المطبوعات.
=	ال تقم بإدخال بطاقة تم ضبط ترتيب الطباعة الخاص بها باستخدام كاميرا أخرى في الكاميرا ثم حاول
بعد ذلك تحديد ترتيب الطباعة .يمكن استبدال ترتيب الطباعة .كما قد ال يمكن إجراء ترتيب الطباعة
ً
وفقا لنوع الصورة.
ال يمكن ترتيب طباعة األفالم والصور بتنسيق  .RAWويمكنك طباعة صور بتنسيق  RAWمن خالل
( PictBridgeص.)282
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ترتيب الطباعة
= تحديد صورة

حدد الصور وقم بترتيبها الواحدة تلو األخرى.
إلظهار العرض ثالثي الصور ،اضغط على الزر
< .>Hyللرجوع إلى العرض أحادي الصورة ،اضغط
على الزر <.>u
اضغط على الزر < >Mلحفظ ترتيب الطباعة على
البطاقة.

الكمية
إجمالي الصور المحددة

عالمة االختيار
رمز الفهرس

[( ]Standardقياسي) [( ]Bothكالهما)
اضغط على مفتاحي < >X> <Wلتحديد عدد النُسخ
المراد طباعتها من الصورة المعروضة.
[( ]Indexالفهرس)
اضغط على < >0إلضافة عالمة اختيار إلى المربع
< .>Xسيتم تضمين الصورة في طباعة الفهرس.

= بواسطةn
حدد [( ]Mark all in folderتحديد الكل في المجلد) ثم حدد المجلد .سيتم إجراء ترتيب
الطباعة لنسخة واحدة من جميع الصور الموجودة في المجلد .في حالة تحديد [Clear all in
( ]folderمسح الكل بالمجلد) وتحديد المجلد ،فسيتم إلغاء ترتيب الطباعة لهذا المجلد.
= جميع الصور
في حالة تحديد [( ]Mark all on cardتحديد الكل على البطاقة) ،سيتم ضبط نسخة واحدة
من جميع الصور الموجودة على البطاقة لطباعتها .أما في حالة تحديد []Clear all on card
(مسح الكل على البطاقة) ،فسيتم مسح ترتيب الطباعة لجميع الصور الموجودة على البطاقة.

=	الحظ أنه لن يتم تضمين األفالم والصور بتنسيق  RAWفي ترتيب الطباعة حتى في حالة ضبط
[( ]Bynبواسطة) أو [( ]All imageجميع الصور).
=	عند استخدام طابعة تدعم معيار  ،PictBridgeال تطبع أكثر من  400صورة لترتيب الطباعة الواحد.
في حالة تحديد أكثر من ذلك ،قد ال تتم طباعة جميع الصور.
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باستخدام طابعة تدعم معيار  ،PictBridgeيمكنك بسهولة
طباعة الصور باستخدام ( DPOFتنسيق ترتيب الطباعة
الرقمي).

1

قم بالتحضير للطباعة.
=	انظر صفحة .282

اتبع إجراء "توصيل الكاميرا بالطابعة" حتى الخطوة .5

2
 3حدد [( ]Printطباعة).

ضمن عالمة التبويب [ ،]x1حدد [( ]Print orderترتيب الطباعة).

4
5

= سيتم عرض [( ]Printطباعة) فقط إذا كانت الكاميرا متصلة بالطابعة وكانت الطباعة ممكنة.

اضبط [( ]Paper settingsإعدادات الورق) (ص.)284
= اضبط تأثيرات الطباعة (ص )286إذا لزم األمر.

حدد [( ]OKموافق).

=
=
=
=

قبل الطباعة ،احرص على ضبط حجم الورق.
ال تتمكن بعض الطابعات من طباعة رقم الملف.
إذا تم ضبط [( ]Borderedذو حدود) ،فقد تقوم طابعات معينة بطباعة التاريخ على الحد.
ً
وفقا للطابعة ،قد يظهر التاريخ ً
باهتا إذا تمت طباعته على خلفية فاتحة أو على الحد.

= ضمن [( ]Adjust levelsضبط المستويات) ،ال يمكن تحديد [( ]Manualيدوي).
=	في حالة إيقاف الطباعة والرغبة في استئناف طباعة الصور المتبقية ،حدد [( ]Resumeاستئناف) .الحظ أنه لن
يتم استئناف الطباعة عند حدوث أي من التالي:
• تم تغيير ترتيب الطباعة أو حذف الصور المدرجة في ترتيب طباعة قبل استئناف الطباعة.
• قمت بتغيير إعداد الورق قبل استئناف عملية الطباعة عند ضبط الفهرس.
• كانت السعة المتبقية في البطاقة منخفضة ،عند إيقاف الطباعة ً
مؤقتا.
= إذا حدثت مشكلة أثناء الطباعة ،فانظر صفحة .290
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 pتحديد الصور الستخدامها في دليل الصور
عند تحديد صور الستخدامها في أدلة الصور (ما يصل إلى  998صورة) واستخدام EOS Utility
(برنامج مرفق) لنقلها إلى جهاز كمبيوتر ،سيتم نسخ الصور المحددة في مجلد مخصص .تُعد هذه
الوظيفة مفيدة لترتيب أدلة الصور عبر اإلنترنت وطباعتها على طابعة.

تحديد صورة واحدة في المرة

1

حدد [( ]Photobook Set-upإعداد دليل الصور).

2

حدد [( ]Select imagesتحديد الصور).

3

حدد الصورة المراد تحديدها.

=	من عالمة التبويب [ ،]x1حدد [Photobook
( ]Set-upإعداد دليل الصور) ،ثم اضغط على
<.>0

=	حدد [( ]Select imagesتحديد صور) ،ثم اضغط
على <.>0
 سيتم عرض صورة.
=	إلظهار العرض ثالثي الصور ،اضغط على الزر
< .>Hyللرجوع إلى العرض أحادي الصورة،
اضغط على الزر <.>u
=	اضغط على مفتاحي < >Z> <Yلتحديد الصورة
المراد تعيينها ،ثم اضغط على <.>0
=	كرر هذه الخطوة لتحديد صور أخرى .سيتم عرض
عدد الصور التي تم تحديدها بأعلى يسار الشاشة.
=	إللغاء تحديد الصورة ،اضغط على < >0مرة أخرى.
= للعودة إلى القائمة ،اضغط على الزر <.>M
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تحديد جميع الصور الموجودة في مجلد أو على بطاقة
يمكنك تحديد جميع الصور الموجودة في مجلد أو على بطاقة في آن واحد.
عند ضبط [( ]x1: Photobook Set-upإعداد
دليل الصور) على [( ]All images in folderجميع
الصور في المجلد) أو []All images on card
(جميع الصور على البطاقة) ،سيتم تحديد جميع الصور
الموجودة في المجلد أو على البطاقة.
إللغاء تحديد الصورة ،اضغط على [Clear all in
( ]folderمسح الجميع في المجلد) أو [Clear all
( ]on cardمسح الجميع من على البطاقة).

ال تقم بتحديد صور تم تحديدها بالفعل لدليل صور في كاميرا أخرى إلى دليل صور آخر باستخدام هذه
الكاميرا .يمكن استبدال إعدادات دليل الصور.
ال يمكن تحديد األفالم والصور بتنسيق .RAW
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11

تخصيص الكاميرا
يمكنك تخصيص وظائف الكاميرا المتعددة لتالئم تفضيالتك في التقاط الصور
باستخدام الوظائف المخصصة .ويمكن ضبط الوظائف المخصصة واستخدامها
في أوضاع المنطقة اإلبداعية فقط.

ﺍﻋﻴﺔ
ﻹﺑﺪ
ﺍ

ﺍﻟﻤﻨ
ﻄﻘﺔ
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1

حدد [)]Custom Functions (C.Fn
(الوظائف المخصصة).

=	ضمن عالمة التبويب [ ،]54حدد [Custom
( ]Functionsالوظائف المخصصة) ،ثم اضغط
على <.>0
رقم الوظيفة المخصصة

2

حدد رقم الوظيفة المخصصة.

3

قم بتغيير اإلعداد على النحو المطلوب.

4

قم بإنهاء اإلعداد.

=	اضغط على المفتاح < >Z> <Yلتحديد رقم
الوظيفة المخصصة ،ثم اضغط على <.>0

=	اضغط على مفتاحي < >X> <Wلتحديد اإلعداد
(الرقم) المطلوب ،ثم اضغط على <.>0
=	وكرر الخطوتين  2و 3إذا كنت تريد ضبط وظائف
مخصصة أخرى.
=	في الجزء السفلي من الشاشة ،تتم اإلشارة إلى إعدادات
الوظائف المخصصة الحالية أسفل أرقام الوظائف
الخاصة بها.
= اضغط على الزر <.>M
 ستظهر الشاشة الخاصة بالخطوة رقم  1مر ًة أخرى.

مسح جميع الوظائف المخصصة
ضمن [( ]54: Clear settingsمسح اإلعدادات) ،حدد [)]Clear all Custom Func. (C.Fn
(مسح جميع الوظائف المخصصة) لمسح جميع إعدادات الوظائف المخصصة (ص.)227
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الوظائف المخصصة
 Aالتصوير
باستخدام
العرض المباشر

الوظيفة المخصصة  :1درجة اإلضاءة
1

زيادات مستوى درجة اإلضاءة

2

زيادة سرعة ISO

ص300

 kتصوير
األفالم

k

k

k

في a

k

k

الوظيفة المخصصة رقم  :2الصورة
3

أولوية درجة التمييز

ص301

الوظيفة المخصصة رقم  :3ضبط البؤرة تلقائيًا/
التشغيل
4

انطالق شعاع مساعد ضبط البؤرة تلقائيًا ()AF

5

تثبيت المرآة

ص302

( kباستخدام
)*f

*	في حالة استخدام وحدة فالش  Speedliteمن الفئة ( EXتُباع بشكل منفصل) المزود بمصباح  ،LEDسيتم
تشغيل مصباح  LEDللمساعدة على ضبط البؤرة تلقائيًا في األوضاع  cو oو.d

الوظيفة المخصصة  :4التشغيل/عمليات أخرى
6

زر الغالق/قفل اإلضاءة التلقائية ()AE

7

تخصيص الزر ( SETضبط)

8

عرض شاشة  LCDعند التشغيل

ص303

k

k

ص304

k
(باستثناء )3

k
(باستثناء *)3 ،2

* تكون [] 5: ISO speed( :5سرعة  )ISOقابلة للتحديد في حالة التصوير باستخدام اإلضاءة اليدوية.

ال تعمل الوظائف المخصصة المظللة أثناء التصوير باستخدام العرض المباشر ( )LVأو تصوير األفالم.
(يتم تعطيل اإلعدادات).
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يتم تنظيم الوظائف المخصصة في أربع مجموعات استنا ًدا إلى نوع الوظيفة :الوظيفة المخصصة :1
درجة اإلضاءة ،الوظيف المخصصة  :2الصورة ،الوظيفة المخصصة  :3ضبط البؤرة تلقائيًا/
التشغيل ،الوظيفة المخصصة  :4التشغيل/عمليات أخرى.

الوظيفة المخصصة  :1درجة اإلضاءة
الوظيفة المخصصة 1

زيادات مستوى درجة اإلضاءة

 1/3 :0درجة
 1/2 :1درجة
لضبط الزيادات بمقدار  1/2توقف لسرعة الغالق وفتحة العدسة وتعويض درجة اإلضاءة
ومضاهاة درجة اإلضاءة تلقائيًا ( )AEBوتعويض درجة إضاءة الفالش وما إلى ذلك .ويُعد هذا
ً
فعاال عند تفضيل التحكم في درجة اإلضاءة بزيادات أقل دقة من الزيادات بمقدار  1/3توقف.
باستخدام اإلعداد  ،1سيتم عرض مستوى درجة اإلضاءة على مستكشف العرض وشاشة  LCDعلى
النحو الموضح أدناه.

الوظيفة المخصصة 2

زيادة سرعة ISO

 :0إيقاف تشغيل
 :1تشغيل
عند ضبط سرعة  ،ISOسيكون بإمكانك ضبط "( "Hالمكافئ للسرعة  )ISO 25600للصور
الثابتة و"( "Hالمكافئ للسرعة  )ISO 12800لألفالم .الحظ أنه في حالة ضبط [C.Fn-3:
( ]Highlight tone priorityالوظيفة المخصصة  :3أولوية درجة التمييز) على
[( ]1: Enableتمكين) ،لن يمكن ضبط "."H
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الوظيفة المخصصة  :2الصورة
الوظيفة المخصصة 3

أولوية درجة التمييز

 :0تعطيل
 :1تمكين
لتحسين تفاصيل التمييز .يتم توسيع النطاق الديناميكي للتمييز بدءًا من اللون الرمادي القياسي
الذي تبلغ نسبته  %18حتى درجات التمييز الساطعة .وبذلك يصبح التدرج بين درجات اللون
تجانسا.
الرمادي وألوان التمييز األخرى أكثر
ً
=	باستخدام اإلعداد  ،1يتم ضبط مُحسن اإلضاءة التلقائي (ص )130على [( ]Disableتعطيل) بشكل
تلقائي وال يمكن تغيير اإلعداد.
وضوحا بشكل
=	باستخدام اإلعداد  ،1قد يصبح التشويش (الصور المحببة واألشرطة وما إلى ذلك) أكثر
ً
طفيف منه عند استخدم اإلعداد .0
عند إعداد  ،1سيكون النطاق القابل للضبط بين  ISO 200و( ISO 12800ما يصل إلى ISO 6400
لألفالم).
باإلضافة إلى ذلك ،سيتم عرض الرمز < >Aعلى شاشة  LCDوفي مستكشف العرض عند تمكين
أولوية درجة التمييز.
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الوظيفة المخصصة  :3ضبط البؤرة تلقائيًا/التشغيل
الوظيفة المخصصة 4

إطالق شعاع مساعد ضبط البؤرة تلقائيًا

لتمكين أو تعطيل الشعاع المساعد لضبط البؤرة تلقائيًا والخاص بالفالش المدمج أو لتمكين أو تعطيل
الشعاع المساعد لضبط البؤرة تلقائيًا والخاص بوحدة فالش الخارجية المخصصة لكاميرات .EOS
 :0تمكين
سينبعث الشعاع المساعد لضبط البؤرة تلقائيًا ( )AFفي حالة الضرورة.
 :1تعطيل
لن ينبعث الشعاع المساعد لضبط البؤرة تلقائيًا .ويمنع هذا شعاع مساعد ضبط البؤرة تلقائيًا
من التأثير سلبًا على اآلخرين.
 :2تمكين الفالش الخارجي فقط
في حالة تركيب وحدة فالش  Speedliteخارجية ،ستعمل على إطالق الشعاع المساعد
لضبط البؤرة تلقائيًا ( )AFعند الضرورة .ولن يقوم الفالش المدمج بالكاميرا بإطالق الشعاع
المساعد لضبط البؤرة تلقائيًا (.)AF
 :3الشعاع المساعد لضبط البؤرة تلقائيًا باألشعة تحت الحمراء فقط
في حالة تركيب وحدة فالش  Speedliteخارجية ،سينبعث شعاع األشعة تحت الحمراء
المساعد لضبط البؤرة تلقائيًا فقط.
ويحول ذلك دون إطالق الشعاع المساعد لضبط البؤرة تلقائيًا على هيئة مجموعة من الفالشات
الصغيرة.
بمصباح  ،LEDلن
 Speedliteالفئة
 Speedliteمن
وحدة الفالش
وباستخدام
]AF-assist
المجهزةbeam
firing[EX
الخارجية
المخصصة لوحدة
الوظيفة
في حالة ضبط
ًا .سيتم تجاوز إعداد الوظيفة هذا
(تعطيل)،
[]Disable
للمساعدةعلى
البؤرة تلقائيًا)
مساعد
يومض شعاع
(انطالق
البؤرة تلقائي
على ضبط
ضبطتلقائيًا
LED
مصباح
ولن يصدر شعاع مساعد ضبط البؤرة تلقائيًا.

الوظيفة المخصصة 5

قفل المرآة

 :0تعطيل
 :1تمكين
لمنع االهتزازات الميكانيكية للكاميرا الناتجة عن حركة المرآة العاكسة (تعرض المرآة لصدمة)،
والتي قد تعيق عملية التصوير باستخدام عدسات التصوير عن بُعد الفائقة أو عملية التقاط الصور
القريبة (التصوير عن قرب) .انظر الصفحه  147لالطالع على إجراء قفل المرآة.
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الوظيفة المخصصة  :4التشغيل/عمليات أخرى
الوظيفة المخصصة 6
:0
:1

:2

:3

زر الغالق/قفل اإلضاءة التلقائية ()AE

ضبط البؤرة تلقائيًا/قفل اإلضاءة التلقائية
قفل اإلضاءة التلقائية/ضبط البؤرة تلقائيًا
يُعد هذا مالئمًا عند الرغبة في ضبط البؤرة والقياس بشكل منفصل .اضغط على الزر <>A
إلجراء ضبط تلقائي للبؤرة واضغط على زر الغالق حتى منتصفه لتطبيق تثبيت اإلضاءة
التلقائية (.)AE
ضبط البؤرة تلقائيًا/قفل ضبط البؤرة تلقائيًا وليس قفل اإلضاءة التلقائية
في الوضع ( AI Servo AFضبط البؤرة تلقائيًا باستخدام  ،)AI Servoيمكنك الضغط على
الزر < >Aإليقاف عملية ضبط البؤرة تلقائيًا ( )AFللحظة .ويحول ذلك دون انحراف ضبط
البؤرة تلقائيًا ( )AFبواسطة أي عائق يمر بين الكاميرا والهدف .يتم ضبط درجة اإلضاءة
لحظة التقاط الصورة.
اإلضاءة التلقائية/ضبط البؤرة تلقائيًا وليس قفل اإلضاءة التلقائية
يعتبر ذلك مفي ًدا بالنسبة لألهداف التي تستمر في التحرك والتوقف بشكل متكرر .في وضع
( AI Servo AFضبط البؤرة تلقائيًا باستخدام  ،)AI Servoيمكنك الضغط على الزر <>A
لبدء ضبط البؤرة تلقائيًا أو إيقافه باستخدام  .AI Servoيتم ضبط درجة اإلضاءة لحظة التقاط
الصورة .وبالتالي ،سيتم ضبط البؤرة ودرجة اإلضاءة المثلى دائمًا أثناء انتظارك للحظة التصوير.
أثناء التصوير باستخدام العرض المباشر أو تصوير األفالم
=	عند ضبط  1أو  ،3اضغط على الزر < >Aضبط البؤرة تلقائيًا للقطة واحدة (.)One-Shot AF
كما أن استخدام الغالق باللمس سيؤدي إلى التقاط الصورة بدون ضبط البؤرة تلقائيًا.
=	عند تعيين  ،2اضغط على زر الغالق حتى منتصف المسافة إلجراء ضبط البؤرة تلقائيًا للقطة واحدة
(.)One-Shot AF
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الوظيفة المخصصة 7

تخصيص زر ( SETضبط)

يمكنك تعيين إحدى الوظائف متكررة االستخدام للزر < .>Q/0عندما تكون الكاميرا جاهزة
للتصوير ،سيؤدي الضغط على الزر < >Q/0إلى عرض شاشة إعداد الوظيفة المعنية.
 :0شاشة التحكم السريع
ستظهر شاشة التحكم السريع.
 :1جودة الصورة
ستظهر شاشة إعداد جودة الصورة .حدد جودة تسجيل الصورة المرغوبة ثم اضغط على
<.>Q/0
 :2تعويض درجة إضاءة الفالش
ستظهر شاشة إعداد تعويض درجة إضاءة الفالش .حدد تعويض درجة إضاءة الفالش ،ثم
اضغط على <.>Q/0
 :3تشغيل/إيقاف شاشة LCD
لتعيين نفس وظيفة الزر <.>B
 :4عرض القائمة
سوف تظهر شاشة القائمة.
 :5سرعة ISO
ستظهر شاشة إعداد سرعة  .ISOاضبط سرعة  ISOباستخدام مفتاحي < >Z> <Yأو
القرص < .>6كما يمكنك ً
أيضا ضبط سرعة  ISOللنظر عبر مستكشف العرض.

الوظيفة المخصصة 8

شاشة  LCDأثناء التشغيل

 :0العرض على
عند ضبط مفتاح التشغيل على وضع التشغيل ،سيتم عرض إعدادات التصوير (ص.)50
 :1حالة العرض السابق
في حالة الضغط على الزر < >Bوتم إيقاف تشغيل الكاميرا أثناء إيقاف شاشة ،LCD
لن يتم عرض إعدادات التصوير عند تشغيل الكاميرا مرة أخرى .ويساعد ذلك في توفير طاقة
البطارية .سيستمر عرض شاشات القوائم والصور عند االستخدام.
في حالة الضغط على الزر < >Bلعرض إعدادات التصوير ثم تم إيقاف تشغيل
الكاميرا ،سيتم عرض إعدادات التصوير عند تشغيل الكاميرا مرة أخرى.

304

 3تسجيل قائمتيN
يمكنك ،أسفل عالمة التبويب "قائمتي" ،تسجيل ما يصل إلى ستة خيارات قائمة باإلضافة إلى الوظائف
المخصصة التي تقو بتغيير إعداداتها بشكل متكرر.

1

حدد [( ]My Menu settingsإعدادات قائمتي).

=	من عالمة التبويب [ ،]9حدد [My Menu
( ]settingsإعدادات قائمتي) ،ثم اضغط على
<.>0

2

حدد [( ]Register to My Menuالتسجيل
بقائمتي).

=	حدد [( ]Register to My Menuالتسجيل
بقائمتي) ،ثم اضغط على <.>0

3

قم بتسجيل العناصر المطلوبة.

= حدد العنصر ،ثم اضغط على <.>0
=	عندما يظهر مربع حوار التأكيد ،حدد [( ]OKموافق)
واضغط على < >0لتسجيل العنصر.
= يمكنك تسجيل ما يصل إلى  6عناصر.
=	للعودة إلى الشاشة الموجودة في الخطوة رقم ،2
اضغط على الزر <.>M

إعدادات قائمتي
= فرز
يمكنك تغيير ترتيب العناصر المسجلة في قائمتي .حدد [( ]Sortفرز) وحدد العنصر الذي تريد
تغيير ترتيبه .ثم اضغط على < .>0أثناء عرض [ ،]zاضغط على مفتاحي <>X> <W
لتغيير الترتيب ،ثم اضغط على <.>0
= حذف عنصر/عناصر وحذف جميع العناصر
يمكنك حذف أي من العناصر المسجلة( ]Delete item/items[ .حذف عنصر/عناصر)
لحذف عنصر واحد في المرة ،بينما يعمل [( ]Delete all itemsحذف جميع العناصر) على
حذف جميع العناصر المسجلة.
= العرض من قائمتي
عند ضبط [( ]Enableتمكين) ،سيتم عرض عالمة التبويب [ً ]9
أوال عند عرض شاشة
القائمة.

305

 3ضبط الوظائف المخصصةN

306

12
المرجع

يوفر هذا الفصل معلومات مرجعية لميزات الكاميرا وملحقات النظام وما
إلى ذلك.

شعار المصادقة
من عالمة التبويب [ ،]54في حالة تحديد [( ]Certification Logo Displayعرض
شعار المصادقة) والضغط على < ،>0ستظهر بعض الشعارات الخاصة بمصادقات
الكاميرا .يمكن العثور على شعارات المصادقة األخرى في دليل اإلرشادات هذا وعلى جسم
الكاميرا وعبوتها.
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استخدام مأخذ تيار كهربي منزلي
باستخدام مجموعة محول التيار المتردد طراز ( ACK-E15يُباع بشكل منفصل) ،يمكنك توصيل
الكاميرا بمأخذ تيار كهربي منزلي دون القلق بشأن مستوى الشحن المتبقي في البطارية.

٢

1

١

قم بتوصيل سلك الطاقة.

	قم بتوصيل سلك الطاقة على النحو المبين بالرسم
التوضيحي.
	بعد استخدام الكاميرا ،افصل قابس الطاقة عن مأخذ
التيار الكهربي.

2

قم بتوصيل قارنة التيار المستمر.

3

أدخل قارنة التيار المستمر.

4

ادفع سلك التيار المستمر.

	قم بتوصيل قابس سلك التيار المستمر بقارنة التيار
المستمر.

	افتح الغطاء وأدخل قارنة التيار المستمر حتى تستقر
في موضعها.

	افتح غطاء فتحة سلك التيار المستمر وقم بتركيب
السلك كما هو موضح.
 أغلق الغطاء.

ال تقم بتوصيل سلك الطاقة أو فصله أثناء ضبط مفتاح تشغيل الكاميرا على <.>1
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التصوير باستخدام وحدة التحكم عن بُعد
وحدة التحكم عن بُعد طراز ُ ( RC-6تباع بشكل منفصل)
تمكنك وحدة التحكم عن بُعد هذه من التقاط الصور السلكيًا من على بُعد يصل إلى  5أمتار 16.4/قدمًا
من الكاميرا تقريبًا .حيث يمكنك إما التقاط الصور على الفور أو استخدام تأخير مدته ثانيتان.

مستشعر وحدة التحكم عن بُعد

= اضبط الموقت الذاتي على <( >Qص.)110
=	قم بتوجيه وحدة التحكم عن بُعد نحو مستشعر وحدة التحكم عن بُعد بالكاميرا واضغط على زر
اإلرسال.
 ستقوم الكاميرا بضبط البؤرة تلقائيًا.
 عند ضبط البؤرة ،سيضيء مصباح الموقت الذاتي كما سيتم التقاط الصورة.

قد تسبب إضاءة الفلورسنت أو ً LED
خلال في تشغيل الكاميرا من خالل تشغيل الغالق بدون قصد .حاول
الحفاظ على الكامير بعي ًدا عن مصادر اإلضاءة هذه.
= يمكن استخدام وحدة التحكم عن بُعد طراز ( RC-1/RC-5تُباع بشكل منفصل).
=	كما يكون التصوير بالتحكم عن بُعد ممكنا ً
أيضا باستخدام وحدات الفالش  Speedliteمن السلسلة
 EXالمزودة بوظيفة التحرير عن بُعد.
=	كما يمكن استخدام وحدة التحكم عن بُعد ً
أيضا لتصوير األفالم (ص .)181وال يمكن استخدام وحدة
التحكم عن بُعد طراز  RC-5اللتقاط الصور الثابتة في وضع تصوير األفالم.
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التصوير باستخدام وحدة التحكم عن بُعد

 Fمفتاح التحكم عن بُعد طراز ( RS-60E3يُباع بشكل منفصل)
يأتي مفتاح التحكم عن بُعد طراز ( RS-60E3يُباع بشكل منفصل) مع سلك بطول  60سم 2.0/قدم
تقريبًا .وعند توصيل مفتاح التحكم عن بعد طراز  RS-60E3بطرف وحدة التحكم عن بعد للكاميرا،
فيمكن الضغط عليه حتى منتصف المسافة والضغط عليه بالكامل ،مثل زر الغالق تمامًا.

استخدام غطاء العدسة العينية
عند استخدام الموقت الذاتي أو المصباح أو مفتاح التحكم عن بُعد ولم تنظر عبر مستكشف العرض،
فقد يؤدي دخول ضوء شارد إلى مستكشف العرض إلى ظهور الصورة قاتمة .ولمنع حدوث ذلك،
استخدم غطاء العدسة العينية (ص )29المرفق بحزام الكاميرا.
ليس من الضروري توصيل غطاء العدسة العينية خالل التصوير باستخدام العرض المباشر وتصوير األفالم.
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1

افصل منظار العدسة.

2

قم بتوصيل غطاء العدسة العينية.

= ادفع الجزء السفلي من منظار العدسة لفصله.

=	حرك غطاء العدسة العينية لألسفل داخل تجويف العدسة
العينية لتركيبه.
=	بعد التقاط الصورة ،افصل غطاء العدسة العينية وركب
منظار العين عن طريق تحريكه ألسفل داخل تجويف
العدسة العيني.

وحدات فالش  Speedliteالخارجية
وحدات فالش  Speedliteمن الفئة  EXالمخصصة لكاميرات EOS
تعمل وحدة الفالش هذه بشكل أساسي كفالش مدمج من أجل سهولة التشغيل.
عند تركيب وحدة فالش  Speedliteمن الفئة ( EXتُباع بشكل منفصل) بالكاميرا ،يتم التحكم
في الفالش تلقائيًا بواسطة الكاميرا .وبمعنى آخر ،فهو يشبه ً
فالشا عالي اإلضاءة يتم تركيبه بشكل
خارجي في مكان الفالش المدمج.
للحصول على اإلرشادات التفصيلية ،ارجع إلى دليل إرشادات وحدة فالش  Speedliteمن الفئة .EX
هذه الكاميرا من النوع  Aالذي يمكنه استخدام جميع ميزات وحدات فالش  Speedlitمن الفئة .EX

وحدات فالش  Speedliteالمثبتة على قاعدة

وحدات فالش Macro Lites

=	باستخدام فالش  Speedliteمن الفئة  EXغير متوافق مع إعدادات وظيفة الفالش (ص ،)233يمكن
فقط ضبط [( ]Flash exposure compensationتعويض درجة إضاءة الفالش) من أجل
[( ]External flash func. settingإعداد وظيفة الفالش الخارجي)( .كما يمكن ضبط [Shutter
( ]synchronizationمزامنة الغالق) باستخدام وحدات  Speedliteمن فئة  EXمحددة).
=	إذا تم ضبط تعويض درجة اإلضاءة باستخدام وحدة فالش  Speedliteالخارجية ،فسيتم تغيير رمز
تعويض درجة إضاءة الفالش المعروض على شاشة  LCDبالكاميرا من  yإلى .0
=	إذا كانت الوظيفة المخصصة لوحدة فالش  Speedliteالخارجية تشتمل على وضع قياس فالش
ً
مضبوطا على الفالش التلقائي  ،TTLفسينبعث الفالش عند أقصى خرج له فقط.
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وحدات فالش  Speedliteالخارجية

وحدات فالش  Speedliteمن  Canonاألخرى بخالف الفئة EX
=	أثناء ضبط وحدة فالش  Speedliteمن الفئة  EZ/E/EG/ML/TLفي وضع الفالش
التلقائي  TTLأو  ،A-TTLيمكن إطالق الفالش بأقصى خرج له فقط.
اضبط وضع التصوير بالكاميرا على <( >aإضاءة يدوية) أو <( >fإضاءة تلقائية مع
أولوية فتحة العدسة) واضبط إعداد فتحة العدسة قبل التصوير.
=	عند استخدام وحدة فالش  Speedliteمزودة بوضع فالش يدوي ،قم بالتصوير في وضع
الفالش اليدوي.

استخدام وحدات فالش ليست من إنتاج Canon
سرعة المزامنة
يمكن للكاميرا المزامنة مع وحدات الفالش الصغيرة التي ليست من إنتاج Canon
عند سرعات غالق  1/200ثانية أو أبطأ.
استخدم سرعة مزامنة أقل من  1/200ثانية.
احرص على اختبار وحدة الفالش بشكل مسبق للتأكد من مزامنتها مع الكاميرا بشكل سليم.

تنبيهات للتصوير باستخدام العرض المباشر

لن تنطلق وحدات الفالش التي ليست من إنتاج  Canonخالل التصوير باستخدام العرض المباشر.

=	في حالة استخدام الكاميرا مع وحدة أو ملحق فالش مخصص لكاميرا تحمل ماركة أخرى ،قد ال تعمل
الكاميرا على نحو سليم وقد يتسبب ذلك في حدوث عطل بها.
عال على قاعدة التركيب بالكاميرا .فقد ال تعمل.
= ال تقم بتركيب وحدة فالش ذات جهد كهربي ٍ

312

 Hاستخدام بطاقات Eye-Fi
باستخدام بطاقة  Eye-Fiالمتوفرة باألسواق والتي تم إعدادها بالفعل ،يمكنك نقل الصور التي تم التقاطها
تلقائيًا إلى جهاز كمبيوتر أو تحميلها إلى إحدى الخدمات عبر اإلنترنت عبر شبكة  LANالسلكية.
إن نقل الصورة هي وظيفة من وظائف بطاقة  .Eye-Fiللحصول على إرشادات حول كيفية إعداد
بطاقة  Eye-Fiواستخدامها أو استكشاف أخطاء نقل أي صورة وإصالحها ،ارجع إلى دليل إرشادات
بطاقة  Eye-Fiأو اتصل بالجهة المُصنّعة للبطاقة.
ال يضمن دعم هذه الكاميرا لوظائف بطاقة ( Eye-Fiبما في ذلك النقل الالسلكي) .وفي حالة
وجود مشكلة ببطاقة  ،Eye-Fiيرجى مراجعة الجهة المصنعة للبطاقة .الحظ ً
أيضا أنه يلزم
الحصول على موافقة الستخدام بطاقات  Eye-Fiفي العديد من البلدان أو المناطق .فبدون هذه
الموافقة ،ال يتم السماح باستخدام البطاقة .إذا لم يكن من الواضح ما إذا تمت الموافقة على
استخدام البطاقة في المنطقة أم ال ،فيرجى مراجعة الجهة المصنعة للبطاقة.

1
حدد [( ]Eye-Fi settingsإعدادات .)Eye-Fi
2
=	من عالمة التبويب [ ،]51حدد []Eye-Fi settings
أدخل بطاقة ( Eye-Fiص.)32

(إعدادات  ،)Eye-Fiثم اضغط على <.>0
=	يتم عرض هذه القائمة عند إدخال بطاقة  Eye-Fiفي
الكاميرا فقط.

3

قم بتمكين نقل Eye-Fi.

4

اعرض معلومات االتصال.

=	ح ّدد [( ]Eye-Fi trans.نقل  )Eye-Fiثم اضغط
على <.>0
= حدد [( ]Enableتمكين) ،ثم اضغط على <.>0
=	في حالة ضبط [( ]Disableتعطيل) ،لن يحدث النقل
التلقائي حتى أثناء إدخال بطاقة ( Eye-Fiرمز حالة
النقل .)I
=	حدد [( ]Connection info.معلومات االتصال)،
ثم اضغط على <.>0
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 Hاستخدام بطاقات Eye-Fi

5

6

تحقق من [( ]Access point SSID:معرف
مجموعة الخدمات لنقطة الوصول.):

=	تحقق من عرض نقطة وصول لإلعداد [Access
( ]point SSID:معرف مجموعة الخدمات لنقطة
الوصول.):
=	يمكنك ً
أيضا التحقق من عنوان  MACالخاص ببطاقة
 Eye-Fiوإصدار البرنامج الثابت.
=	اضغط على الزر < >Mثالث مرات للخروج
من القائمة.

التقط الصورة.
	يتم نقل الصورة ويتحول الرمز < >Hمن اللون الرمادي
(غير متصل) إلى واحد من الرموز الواردة أدناه.
	بالنسبة للصور المنقولة ،يتم عرض  Oعلى شاشة
=
معلومات التصوير (ص.)270

رمز حالة النقل
( Hرمادي) غير متصل

 :ال يوجد اتصال بنقطة وصول.

جار االتصال : ...يتم االتصال بنقطة وصول.
( Hوامض) ٍ
( Hمعروض) متصل

 :تم إنشاء اتصال بنقطة وصول.

جار النقل...
ٍ )#(H

 :نقل الصورة إلى نقطة الوصول قيد التقدم.
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 Hاستخدام بطاقات Eye-Fi

احتياطات استخدام بطاقات Eye-Fi

=	إذا تم عرض " ،"Jفقد حدث خطأ أثناء استرداد معلومات البطاقة .أدر مفتاح تشغيل الكاميرا على
إيقاف ثم تشغيل مرة أخرى.
=	حتى في حالة ضبط [( ]Eye-Fi trans.نقل  )Eye-Fiعلى [( ]Disableتعطيل) ،قد تستمر في
إرسال إشارة .في المستشفيات والمطارات واألماكن األخرى التي يحظر فيها عمليات النقل الالسلكية،
أخرج بطاقة  Eye-Fiمن الكاميرا.
=	إذا لم تعمل وظيفة نقل الصور ،فتحقق من إعدادات بطاقة  Eye-Fiوالكمبيوتر .للحصول على
التفاصيل ،ارجع إلى دليل إرشادات البطاقة.
= ً
وفقا لظروف اتصال شبكة  LANالالسلكية ،قد يستغرق نقل الصور ً
وقتا أطول أو قد تتم مقاطعته.
= بسبب وظيفة النقل ،قد تصبح بطاقة  Eye-Fiساخنة.
= سيتم استهالك طاقة البطارية بشكل أسرع.
= أثناء عملية نقل الصور ،لن تعمل ميزة إيقاف التشغيل التلقائي.
=	إذا قمت بإدخال بطاقة شبكة  LANالسلكية بخالف بطاقة  ،Eye-Fiفلن تظهر []Eye-Fi settings
(إعدادات  )Eye-Fiفي القائمة .كما لن يظهر رمز حالة النقل < >Hعلى شاشة .LCD
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جدول توفر الوظيفة ً
وفقا لوضع التصوير
التقاط الصور الثابتة في أوضاع المنطقة األساسية
 :oيتم ضبطها تلقائيًا  :kقابل للتحديد من ِقبل المستخدم
الوظيفة
جميع إعدادات جودة الصورة القابلة للتحديد
سرعة ISO

يتم ضبطها تلقائيًا/سرعة
 ISOتلقائية

5 4 3 2 C 7 A

 :غير قابلة للتحديد/معطلة
8

6 x P C

G

F

*k k k k k k k k k k k k

1

o o o o o o o o o o o

o

*k

1

o

يدوي
الحد األقصى للوضع التلقائي

نمط الصورة

يتم ضبطه تلقائيًا/تلقائي
التحديد اليدوي

لقطة التأثير اإلضافي
اللقطات التي تستند إلى المحيط
اللقطات التي تعتمد على اإلضاءة/المشهد
تبهيت الخلفية
درجة اللون
المرشحات اإلبداعية*

2

تلقائي
توازن
اللون األبيض

D DDDDDDDDDDD

D

مضبوط ً
مسبقا

k
k k k k k k k k k k
k k k k k
k
k k
k
k k k k k k k k k
o o o o o o o o o o o o

o

مخصص
التصحيح/المضاهاة

ُحسن اإلضاءة التلقائي
م ِّ
تصحيح انحراف تصحيح اإلضاءة الطرفية
العدسة
تصحيح االنحراف اللوني

o o o o o o o o o o o o
k k k k k k k k k k k k
k k k k k k k k k k k k

o
k
k

o o o o o o o o o o o

o

o

o o o o o o o o o o o

o

o

تقليل تشويش التعرض الطويل لإلضاءة
تقليل تشويش سرعة  ISOالعالية
أولوية درجة التمييز
مساحة األلوان

sRGB
Adobe RGB

* : 1يتعذر تحديد  1+73أو .1
* : 2قابل للضبط فقط لوضع التصوير باستخدام العرض المباشر.
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جدول توفر الوظيفة ً
وفقا لوضع التصوير

الوظيفة

5 4 3 2 C 7 A

o o o

ضبط البؤرة

8
G F 6 x P C

o o o o o

ضبط البؤرة تلقائيًا للقطة واحدة
ضبط البؤرة تلقائيًا باستخدام
o o
AI Servo
ضبط البؤرة تلقائيًا باستخدام
o o o
AI Focus
تحديد موضع ضبط البؤرة تلقائيًا o o o o o o o o o o o o o
o o o o o 3* 3* o
o o
الشعاع المساعد لضبط البؤرة تلقائيًا o

قياس كثافة اإلضاءة التقديري o o o o o o o o o

وضع قياس
كثافة اإلضاءة

قياس كثافة اإلضاءة المق ّدر
عند المركز
تحديد وضع قياس كثافة
اإلضاءة
تغيير البرنامج

o o o
o

تعويض درجة اإلضاءة
درجة اإلضاءة

مضاهاة درجة اإلضاءة تلقائيًا
()AEB

قفل اإلضاءة التلقائية ()AE
معاينة عمق المجال
التصوير الفردي
التصوير المستمر
التصوير الفردي الصامت
موقت التشغيل /التصوير المستمر الصامت
الموقت الذاتي
ثوان)
 Q(ٍ 10
( lثانيتان)
( qمستمر)
االنبعاث التلقائي
انطالق الفالش يدويًا
الفالش المدمج

إيقاف تشغيل الفالش
تقليل العين الحمراء

قفل إضاءة الفالش
تعويض درجة إضاءة الفالش
وحدة الفالش إعدادات الوظائف
الخارجية
إعدادات الوظائف المخصصة
التصوير باستخدام العرض المباشر
2
نسبة العرض إلى االرتفاع*
التحكم السريع
دليل الميزات

k k k k k k k k k k k k k
k k k k k k k k k k k k k

k
k
k
o
k
k
k

k k k k
k k k k
k k k k
o o
k k
o k k o
k k

k k k k
k k k k
k k k k
o
o
k k
k
o k o k
k k
k

k k k k k k k k k

k k k k
k k k k
k k k k
o
k
o o
o
k k

k k k

k k k k k k k k k k k k k
k k k k k k k k k k k k k
*	:3إذا كان وضع ضبط البؤرة تلقائيًا هو الوضع السريع خالل التصوير أثناء العرض المباشر ،فستقوم وحدة
الفالش  Speedliteالخارجية بإطالق الشعاع المساعد لضبط البؤرة تلقائيًا ( )AFعند الضرورة.
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جدول توفر الوظيفة ً
وفقا لوضع التصوير

التقاط الصور الثابتة في أوضاع المنطقة اإلبداعية
 :oيتم ضبطها تلقائيًا  :kقابل للتحديد من ِقبل المستخدم
الوظيفة
جميع إعدادات جودة الصورة القابلة للتحديد
يتم ضبطها تلقائيًا/سرعة  ISOتلقائية
سرعة ISO

يدوي
الحد األقصى للوضع التلقائي

نمط الصورة

يتم ضبطه تلقائيًا/تلقائي
التحديد اليدوي

 :غير قابلة للتحديد/معطلة

d

s

f

a

k
k
k
k
k
k

k
k
k
k
k
k

k
k
k
k
k
k

k
k
k
k
k
k

لقطة التأثير اإلضافي
اللقطات التي تستند إلى المحيط
اللقطات التي تعتمد على اإلضاءة/المشهد
تبهيت الخلفية
درجة اللون
1
المرشحات اإلبداعية*
k
تلقائي
k
مضبوط ً
مسبقا
k
توازن اللون األبيض
مخصص
k
التصحيح/المضاهاة
k
ُحسن اإلضاءة التلقائي
k
م ِّ
تصحيح االنحراف اللوني تصحيح اإلضاءة الطرفية
k
للعدسة
تصحيح االنحراف اللوني
k
تقليل تشويش التعرض الطويل لإلضاءة
k
تقليل تشويش سرعة  ISOالعالية
k
أولوية درجة التمييز
k
sRGB
k
مساحة األلوان
Adobe RGB
k
ضبط البؤرة تلقائيًا للقطة واحدة
k
ضبط البؤرة تلقائيًا باستخدام Servo AF
k
ضبط البؤرة تلقائيًا باستخدام Focus AF
ضبط البؤرة
k
تحديد موضع ضبط البؤرة تلقائيًا
k
الشعاع المساعد لضبط البؤرة تلقائيًا
k
* : 1قابل للضبط فقط لوضع التصوير باستخدام العرض المباشر.
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k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k

k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k

k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k

جدول توفر الوظيفة ً
وفقا لوضع التصوير

الوظيفة
وضع قياس كثافة
اإلضاءة

درجة اإلضاءة

d
قياس كثافة اإلضاءة التقديري
تحديد وضع قياس كثافة
اإلضاءة
تغيير البرنامج

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

تعويض درجة اإلضاءة

k

مضاهاة درجة اإلضاءة تلقائيًا
()AEB

k

k

k

k

قفل اإلضاءة التلقائية ()AE

k

k

k

*2

معاينة عمق المجال

k

k

k

k

التصوير الفردي

k

k

k

k

التصوير المستمر

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

التصوير الفردي الصامت*

3

موقت التشغيل/
الموقت الذاتي

s

f

a

التصوير المستمر الصامت*

3

ثوان)
 Q(ٍ 10

k

k

k

k

( lثانيتان)

k

k

k

k

( qمستمر)

k

k

k

k

انطالق الفالش يدويًا

k

k

k

k

إيقاف تشغيل الفالش

k

k

k

k

تقليل العين الحمراء

k

k

k

k

قفل إضاءة الفالش

k

k

k

k

تعويض درجة إضاءة الفالش

k

k

k

k

إعدادات الوظائف

k

k

k

k

إعدادات الوظائف المخصصة

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

التحكم السريع

k

k

k

k

دليل الميزات

k

k

k

k

االنبعاث التلقائي

الفالش المدمج

وحدة الفالش الخارجية

التصوير باستخدام العرض المباشر
نسبة العرض إلى االرتفاع*

1

* :2باستخدام  ISOتلقائي ،يمكنك ضبط سرعة  ISOثابتة.
* :3قابل للضبط فقط لوضع التصوير باستخدام مستكشف العرض.
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جدول توفر الوظيفة ً
وفقا لوضع التصوير

تصوير األفالم
 :oيتم ضبطها تلقائيًا  :kقابل للتحديد من ِقبل المستخدم
الوظيفة

األفالم

صور ثابتة

a fs d 8 5 4 3 2 C 7 A

*z

y
جميع إعدادات جودة الصورة القابلة
للتحديد (فيلم)

 :غير قابلة للتحديد/معطلة

k

M k yM

k k k k k k k k k k k k

جميع إعدادات جودة الصورة (صور ثابتة)
لقطة الفيديو

k k k
k k k k k k k k k k k k

يتم ضبطها تلقائيًا/سرعة
سرعة  ISO ISOتلقائية
يدوي
نمط الصورة

1

يتم ضبطه تلقائيًا/تلقائي

k o o k o o o o o o o o o o o
k
k k k k

التحديد اليدوي
تلقائي

k

k k o k k k k o o o o o o o o
k k

k k o k k k k o o o o o o o o

مضبوط ً
مسبقا
توازن األبيض مخصص
اللون
تصحيح

k k k k

k k

k k k k

k k

k k k k

k k

المضاهاة

k k

ُحسن اإلضاءة التلقائي
م ِّ

k k o k k k k o o o o o o o o

تصحيح انحراف تصحيح اإلضاءة الطرفية k k k k k k k k k k k k k k k
العدسة

تصحيح االنحراف اللوني

تقليل تشويش التعرض الطويل لإلضاءة
تقليل تشويش سرعة  ISOالعالية
أولوية درجة التمييز
مساحة
األلوان

sRGB

k k k k

Adobe RGB

* :1يشير الرمز  zإلى التقاط الصور الثابتة أثناء تصوير األفالم.
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k k

k k o o o o o o o o o o o o o
k k

جدول توفر الوظيفة ً
وفقا لوضع التصوير

الوظيفة

األفالم

صور ثابتة

a fs d 8 5 4 3 2 C 7 A

*z

y

ضبط البؤرة

k

1

M k yM

الوجه+التعقب

k k k k k k k k k k k k k k k

 - FlexiZoneمتعدد

k k k k k k k k k k k k k k k

 - FlexiZoneفردي

k k k k k k k k k k k k k k k

ضبط البؤرة يدويًا
()MF

k k k k k k k k k k k k k k k

وضع قياس كثافة اإلضاءة
تغيير البرنامج
قفل اإلضاءة التلقائية ()AE

k k k

درجة اإلضاءة تعويض درجة اإلضاءة

*2

k k k

k

*2

k

مضاهاة درجة اإلضاءة
تلقائيًا ()AEB

معاينة عمق المجال
التصوير الفردي

k k k

التصوير المستمر*

k k k

3

التصوير الفردي الصامت
موقت التشغيل /التصوير المستمر
الموقت الذاتي الصامت
ثوان*).
 Q(ٍ 10

k k k

3

( lثانيتان)*

k k k

3

( qمستمر)*

k k k

3

الفالش المدمج
نسبة العرض إلى االرتفاع
تسجيل الصوت

k k k k k k k k k k k k

التحكم السريع

k k k k k k k k k k k k k k k

* :2باستخدام  ISOتلقائي ،يمكنك ضبط سرعة  ISOثابتة.
* :3يعمل فقط قبل بدء تصوير فيلم.
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مخطط النظام

430EX II 600EX-RT/ Macro Ring Lite Macro Twin Lite
600EX
MR-14EX
MT-24EX

320EX

ST-E2 ST-E3-RT 90EX 270EX II

ﻣﻠﺤﻘﺎﺕ ﻣﺠﻤّﻌﺔ
ﺍﻟﻜﺎﺱ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ Ef

ﻭﺣﺪﺓ ﺇﻃﺎﻟﺔ ﻏﻄﺎء ﺍﻟﻌﺪﺳﺔ
EP-EX15ll

ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﻄﺎﻃﻲ Ef

ﻋﺪﺳﺎﺕ ﺿﺒﻂ ﺍﻧﻜﺴﺎﺭ
ﺍﻟﻀﻮء ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺌﺔ E
ﺍﻟﺤﺰﺍﻡ ﺍﻟﻌﺮﻳﺾ
EW-300D
ﻣﺤﺪﺩ ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ C

ﺍﻟﻌﺒﻮﺓ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ
EH25-L

ﻃﻘﻢ ﻣﺤﻮﻝ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺮﺩﺩ
ACK-E15
ﺷﺎﺣﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ
 LC-E12ﺃﻭ LC-E12E
ﻗﺎﺭﻧﺔ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ
DR-E15
ﻣﺤﻮﻝ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺻﻐﻴﺮ
ﺍﻟﺤﺠﻢ
CA-PS700
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ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ
LP-E12
ﺷﺮﻳﻂ ﺍﻟﻤﻌﺼﻢ E2

مخطط النظام

ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ
RS-60E3

ﺍﻟﻌﺪﺳﺎﺕ EF-S

ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ
ﻋﻦ ﺑﻌﺪ
RC-6

ﺟﻬﺎﺯ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻧﻈﺎﻡ  GPSﻃﺮﺍﺯ
GP-E2

ﺍﻟﻌﺪﺳﺎﺕ EF
ﻣﻴﻜﺮﻭﻓﻮﻥ ﺧﺎﺭﺟﻲ

ﻛﺎﺑﻞ HDMI
 ٩٫٢) HTC-100ﻡ ٥٫٩/ﺃﻗﺪﺍﻡ(
ﺗﻠﻔﺎﺯ/ﻓﻴﺪﻳﻮ

ﻛﺎﺑﻞ ﺻﻮﺕ ﻭﻓﻴﺪﻳﻮ ﺍﺳﺘﺮﻳﻮ AVC-DC400ST
) ١٫٣ﻣﺘﺮ ٤٫٣/ﺃﻗﺪﺍﻡ(

ﻃﺎﺑﻌﺔ ﻣﺘﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﻣﻌﻴﺎﺭ PictBridge

EOS DIGITAL
Solution Disk
ﻛﺎﺑﻞ ﻭﺍﺟﻬﺔ
) ١٫٣ﻣﺘﺮ ٤٫٣/ﺃﻗﺪﺍﻡ(

ﻛﺎﺑﻞ ﺍﻟﻮﺍﺟﻬﺔ IFC-200U/500U
) ١٫٩ﻣﺘﺮ ٦٫٢/ﺃﻗﺪﺍﻡ(  ٤٫٧) /ﺃﻣﺘﺎﺭ ١٥٫٤/ﻗﺪﻡ(

ﻛﻤﺒﻴﻮﺗﺮ
Windows 8
Windows 7
Windows Vista
Windows XP
Mac OS X

ﻣﻨﻔﺬ USB
ﻗﺎﺭﺉ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ

ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺫﺍﻛﺮﺓ
SD/SDHC/SDXC

ﻓﺘﺤﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ

* ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻃﻮﺍﻝ ﺍﻟﻜﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻫﻲ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺗﻘﺮﻳﺒﻴﺔ.
* ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﻇﻴﻔﺔ  ،GPSﺍﺣﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﻭﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ،ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ً
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﻟﻮﺍﺋﺢ
ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
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 3إعدادات القائمة
التصوير باستخدام مستكشف العرض والتصوير باستخدام العرض المباشر
التصوير ( 1أحمر)
جودة الصورة

الصفحة

/7a/b/c/84/74/83/73
1
*1/1*1+73

94

الصفير

تمكين  /لمس من أجل

موقت التشغيل/
الموقت الذاتي
تحرير الغالق بدون بطاقة

q/l/Q/i/u
2
*M/2*B
تمكين  /تعطيل

108
110
216

معاينة الصورة

ثوان  /تعليق
ثوان ٍ 8 /
إيقاف تشغيل  /ثانيتان ٍ 4 /

217

 /تعطيل

تصحيح اإلضاءة الطرفية :تمكين  /تعطيل
تصحيح االنحراف اللوني للعدسة
تصحيح االنحراف اللوني :تمكين  /تعطيل
تعطيل  /تمكين
تقليل العين الحمراء

216

134
112

* :1غير قابل للتحديد في الوضع < >Fأو <.>G
* :2غير قابل للضبط لوضع التصوير باستخدام العرض المباشر.

التصوير ( 2أحمر)
تعويض درجة اإلضاءة/مضاهاة زيادات بمقدار  1/3توقف أو  1/2توقف أو  5±توقفات (مضاهاة
شدة اإلضاءة تلقائيًا ()AEB
شدة اإلضاءة تلقائيًا 2± :درجة)

125

التحكم في الفالش

انطالق الفالش  /قياس  / E-TTL IIسرعة مزامنة الفالش في
وضع  / Avإعدادات وحدة الفالش المدمجة  /إعدادات وحدة الفالش
الخارجية  /إعداد الوظائف المخصصة لوحدة الفالش الخارجية /
مسح اإلعدادات

231

سرعة  ISOالتلقائية

أقصى سرعة  ،400أقصى سرعة  ،800أقصى سرعة ،1600
أقصى سرعة  ،3200أقصى سرعة 6400

100

ُحسن اإلضاءة التلقائي
م ِّ

عال
تعطيل  /منخفض  /قياسي ٍ /
تعطيل أثناء ضبط درجة اإلضاءة يدويًا

130

توازن اللون األبيض

O/I/U/Y/R/E/W/Q

142

توازن اللون األبيض المخصص ضبط يدوي لتوازن اللون األبيض
مضاهاة/تغيير توازن اللون
األبيض

تصحيح  :WBتصحيح توازن اللون األبيض
إعداد المضاهاة :مضاهاة توازن اللون األبيض

ال يتم عرض خيارات القائمة المظللة في أوضاع المنطقة األساسية.
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142
144
145

 3إعدادات القائمة

التصوير ( 3أحمر)

الصفحة

مساحة األلوان

sRGB / Adobe RGB

146

نمط الصورة

Dتلقائي P /قياسي /
Qصورة شخصية R /منظر طبيعي /
Sمتعادل U /حقيقي /
Vأحادي اللون W /محدد بواسطة المستخدم3-1 .

101
137
140

تشغيل ضبط البؤرة تلقائيًا
(*)AF

ضبط البؤرة تلقائيًا للقطة واحدة و ضبط البؤرة تلقائيًا باستخدام
 AI Focusوضبط البؤرة تلقائيًا باستخدام AI Servo

103

وضع قياس كثافة اإلضاءة

 qقياس كثافة اإلضاءة التقديري  w /قياس كثافة اإلضاءة
الجزئي  r /قياس كثافة اإلضاءة الموضعي /
 eقياس كثافة اإلضاءة المق ّدر عند المركز

121

للحصول على البيانات التي تستخدم لمسح بقع األتربة

237

بيانات مسح األتربة
تقليل تشويش التعرض الطويل
لإلضاءة

تعطيل  /تلقائي  /تمكين

عال /
تقليل تشويش سرعة ISO
تعطيل  /منخفض  /قياسي ٍ /
العالية
تقليل تشويش اللقطات المتعددة
* ال يمكن ضبطه لوضع التصوير باستخدام العرض المباشر.

132
131

Aالتصوير باستخدام العرض المباشر (أحمر)
التصوير باستخدام العرض
المباشر

تمكين  /تعطيل

151

أسلوب ضبط البؤرة تلقائيًا

+uالتعقب  - FlexiZone /متعدد /
 - FlexiZoneفردي  /الوضع السريع

164

ضبط البؤرة تلقائيًا بشكل مستمر
الغالق باللمس
عرض الشبكة
نسبة العرض إلى االرتفاع
موقت قياس كثافة اإلضاءة

تمكين  /تعطيل
تعطيل  /تمكين
إيقاف تشغيل  /الشبكة  / l1الشبكة m2
1:1 / 16:9 / 4:3 / 3:2
ثوان  16 /ثانية  30 /ثانية  /دقيقة واحدة  10 /دقائق  30 /دقيقة
ٍ 4

161
174
161
162
163
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 3إعدادات القائمة

التشغيل ( 1أزرق)

الصفحة

حماية الصور

تحديد الصور  /جميع الصور في المجلد  /إلغاء حماية جميع
الصور في المجلد  /جميع الصور على البطاقة  /إلغاء حماية جميع
الصور على البطاقة

تدوير الصورة

تدوير الصور

247

مسح الصور

تحديد الصور ومسحها  /جميع الصور في المجلد  /جميع الصور
على البطاقة

268

ترتيب الطباعة

تحديد الصور المراد طباعتها ()DPOF

291

إعداد دليل الصور

تحديد الصور  /جميع الصور في المجلد  /مسح الجميع في المجلد /
جميع الصور على البطاقة  /مسح الجميع على البطاقة

295

المرشحات اإلبداعية

أبيض/أسود محبب  /الضبط البؤري غير الدقيق  /تأثير عدسة
العين /التأثير الواضح الفني  /تأثير األلوان المائية /
تأثير الكاميرا البسيطة  /تأثير الشكل المصغر

274

تغيير الحجم

تقليل عدد وحدات بكسل الصورة

277

االقتصاص

اقتصاص جزء من الصورة

279

عرض شريط التردد الرسومي

السطوع RGB /

272

التنقل السريع عبر الصور
باستخدام 6/

صورة واحدة  10 /صور  100 /صورة  /التاريخ  /المجلد /
األفالم  /الصور الثابتة  /التصنيف

243

عرض الشرائح

وصف العرض  /عرض الوقت  /التكرار  /تأثير االنتقال /
موسيقى خلفية

258

التصنيف

[( ]OFFإيقاف تشغيل) p / o / n / m / l /

248

التحكم عبر واجهة HDMI

تعطيل  /تمكين

263

266

التشغيل ( 2أزرق)
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 3إعدادات القائمة

اإلعداد ( 1أصفر)

الصفحة

تحديد مجلد
ترقيم الملفات

إنشاء مجلد وتحديده
مستمر  /إعادة ضبط تلقائية  /إعادة ضبط يدوية

219
221

التدوير التلقائي

تشغيل / zDتشغيل / Dإيقاف تشغيل
تهيئة البيانات الموجودة على البطاقة ومسحها
اإلرسال عبر  :Eye-Fiتعطيل  /تمكين معلومات االتصال

225

تهيئة البطاقة
إعدادات *Eye-Fi

48
313

* يتم عرضها فقط في حالة استخدام بطاقة .Eye-Fi

اإلعداد ( 2أصفر)
إيقاف التشغيل التلقائي

 30ثانية  /دقيقة  /دقيقتان  4 /دقائق  8 /دقائق  15 /دقيقة  /تعطيل

تتوفر سبعة مستويات للسطوع
درجة سطوع شاشة LCD
إيقاف تشغيل شاشة  LCDتلقائيًا تمكين  /تعطيل
التاريخ (السنة ،الشهر ،اليوم)  /الوقت (الساعة ،الدقيقة ،الثانية) /
التاريخ/الوقت/المنطقة
التوقيت الصيفي  /المنطقة الزمنية

217
218
230
37

اللغةK

تحديد لغة الواجهة

39

نظام الفيديو

NTSC / PAL

265
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اإلعداد ( 3أصفر)

الصفحة

لون الشاشة

تحديد لون شاشة إعدادات التصوير

230

دليل الميزات
التحكم باللمس
تبديل الزر A / S

تمكين  /تعطيل
قياسي  /حساس  /تعطيل
تعطيل  /تمكين

52
55
105

تنظيف المستشعر

التنظيف التلقائي :تمكين  /تعطيل
التنظيف اآلن
التنظيف بشكل يدوي

إعدادات جهاز GPS

تتوفر هذه اإلعدادات عندما يتم توصيل وحدة استقبال  GPSمن
طراز ( GP-E2تباع بشكل منفصل)

236
239
-

اإلعداد ( 4أصفر)
عرض شعار المصادقة

لعرض بعض شعارات مصادقات الكاميرا

307

الوظائف المخصصة ()C.Fn

تخصيص وظائف الكاميرا على النحو المطلوب

298

معلومات حقوق النشر

عرض معلومات حقوق النشر /
إدخال اسم المؤلف /
إدخال تفاصيل حقوق النشر /
مسح معلومات حقوق النشر

223

مسح اإلعدادات

مسح جميع إعدادات الكاميرا /
مسح جميع الوظائف المخصصة ()C.Fn

227

لتحديث البرنامج الثابت
zإصدار البرنامج الثابت*
* سيتم تعطيل شاشة اللمس لمنع عمليات التشغيل غير المقصود أثناء تحديثات البرنامج الثابت.

-

 9قائمتي (أخضر)
إعدادات قائمتي

تسجيل خيارات القائمة والوظائف المخصصة األكثر استخدامًا

عند استخدام وظيفة  ،GPSاحرص على التحقق من بلدان ومناطق االستخدام ،واستخدم الجهاز ً
وفقا
لقوانين ولوائح البلد أو المنطقة.
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 kتصوير األفالم
التصوير ( 1أحمر)
جودة الصورة
الصفير

الصفحة

8a / b / c / / 84 / 74 / 83 / 73
1 / 1+73
تمكين  /لمس من أجل

 /تعطيل

94
216

موقت التشغيل/
الموقت الذاتي
تحرير الغالق بدون بطاقة

تمكين  /تعطيل

216

معاينة الصورة

ثوان  /تعليق
ثوان ٍ 8 /
إيقاف تشغيل  /ثانيتان ٍ 4 /

217

q/l/Q/i/u

تصحيح االنحراف اللوني للعدسة تصحيح اإلضاءة الطرفية :تمكين  /تعطيل

108

134

التصوير ( 2أحمر)
تعويض درجة اإلضاءة

زيادات بمقدار  1/3توقف أو  2±توقفات ،أو  5±توقفات

125

ُحسن اإلضاءة التلقائي
م ِّ

عال
تعطيل  /منخفض  /قياسي ٍ /
تعطيل أثناء ضبط درجة اإلضاءة يدويًا

130

توازن اللون األبيض

O/I/U/Y/R/E/W/Q

142

توازن اللون األبيض المخصص ضبط يدوي لتوازن اللون األبيض
تصحيح  :WBتصحيح توازن اللون األبيض
مضاهاة/تغيير توازن اللون
األبيض
إعداد المضاهاة :مضاهاة توازن اللون األبيض

142
144
145

= ال يتم عرض خيارات القائمة المظللة في أوضاع المنطقة األساسية.
=	ستختلف عالمات تبويب وخيارات القائمة المعروضة للتصوير باستخدام مستكشف العرض/العرض
المباشر وتصوير األفالم .الحظ أن عالمتي تبويب وخيارات القائمة المعروضة في [( ]x1العرض )1
و[( ]x2العرض  )2و[( ]51اإلعداد  )1إلى [( ]54اإلعداد  )4و[( ]9قائمتي) مماثلة لتلك المعروضة
في التصوير باستخدام مستكشف العرض/العرض المباشر (ص.)334 - 332
= ستظهر عالمات تبويب القائمة [ ]Z1و[ ]Z2في حالة التصوير باستخدام العرض المباشر فقط..

329

 3إعدادات القائمة

التصوير ( 3أحمر)

الصفحة

مساحة األلوان

sRGB / Adobe RGB

146

نمط الصورة

Dتلقائي P /قياسي /
Qصورة شخصية R /منظر طبيعي /
Sمتعادل U /حقيقي /
Vأحادي اللون W /محدد بواسطة المستخدم3-1 .

101
137
140

بيانات مسح األتربة

للحصول على البيانات التي تستخدم لمسح بقع األتربة

237

الفيلم ( 1أحمر)
أسلوب ضبط البؤرة تلقائيًا
ضبط البؤرة تلقائيًا لتصوير
األفالم باستخدام Servo
ضبط البؤرة تلقائيًا باستخدام زر
الغالق أثناء تسجيل األفالم k
عرض الشبكة
موقت قياس كثافة اإلضاءة

+uالتعقب  - FlexiZone /متعدد /
 - FlexiZoneفردي

207

تمكين  /تعطيل

207

لقطة واحدة  /تعطيل

209

إيقاف تشغيل  /الشبكة  / l1الشبكة m2
ثوان  16 /ثانية  30 /ثانية  /دقيقة واحدة  10 /دقائق  30 /دقيقة
ٍ 4

209
209

/ )7/8( 720×1280 / )4/5/6( 1080×1920
)5/6( 480×640

193

الفيلم ( 2أحمر)
حجم تسجيل الفيلم

تسجيل الصوت*

تسجيل الصوت :تلقائي  /يدوي  /تعطيل
مستوى التسجيل

210

مرشح صوت الرياح  /مخفض الصوت :تعطيل  /تمكين
لقطة الفيديو :تمكين  /تعطيل
لقطة الفيديو

إعدادات األلبوم :إنشاء ألبوم جديد  /إضافة إلى األلبوم الحالي
إظهار رسالة التأكيد :تمكين  /تعطيل

*في أوضاع المنطقة األساسية ،سيتم إعداد [( ]Sound recordingتسجيل الصوت) على []On/Off
(تشغيل/إيقاف تشغيل).
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197

دليل استكشاف األخطاء وإصالحها
في حالة حدوث مشكلة بالكاميرا ،ارجع ً
أوال إلى دليل استكشاف األخطاء وإصالحها هذا .وإذا لم يتم
ِّ
بالموزع أو بأقرب مركز
حل المشكلة باالستعانة بدليل استكشاف األخطاء وإصالحها هذا ،فاتصل
خدمة .Canon

المشكالت المتعلقة بالطاقة
ال تتم إعادة شحن البطارية.
= ال تقم بإعادة شحن أية بطارية أخرى بخالف بطارية  LP-E12األصلية من .Canon

يومض مصباح شاحن البطارية.
	في حالة وجود مشكلة بشاحن البطارية ،ستعمل الدائرة الواقية على إيقاف عملية الشحن كما
=
سيومض مصباح الشحن باللون البرتقالي .إذا حدث ذلك ،فافصل قابس طاقة الشاحن من مأخذ التيار
الكهربي وأخرج البطارية .قم بتوصيل البطارية بالشاحن مرة أخرى وانتظر لفترة قبل توصيل
الشاحن بمأخذ التيار الكهربي مرة أخرى.

الكاميرا ال تعمل عندما يتم ضبط مفتاح التشغيل على <.>1
=
=
=
=

تأكد من تركيب البطارية بشكل سليم داخل الكاميرا (ص.)32
تأكد من إغالق غطاء فتحة البطاقة/تجويف البطارية (ص.)32
أعد شحن البطارية (ص.)30
اضغط على الزر <( >Bص.)50

استمرار وميض مصباح الوصول حتى عندما يتم ضبط مفتاح التشغيل على <.>2
	إذا انقطعت الطاقة أثناء تسجيل الصورة في البطاقة ،فسيظل مصباح الوصول يعمل/يستمر في
=
ثوان .عند اكمال تسجيل الصورة ،سيتم إيقاف التشغيل تلقائيًا.
الوميض لبضع ٍ
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ينفد شحن البطارية بسرعة.
= استخدم بطارية مشحونة بالكامل (ص.)30
= سينخفض أداء البطارية القابلة إلعادة الشحن بعد االستخدام المتكرر .لذا يجب شراء بطارية جديدة.
= سيقل عدد اللقطات الممكنة مع أي من عمليات التشغيل التالية:
• الضغط على زر الغالق حتى المنتصف لفترة زمنية طويلة.
• يتم تنشيط ضبط البؤرة تلقائيًا ( )AFبشكل متكرر دون التقاط صورة.
• استخدام ميزة مُثبت الصور الخاص بالعدسة.
• استخدام شاشة  LCDمعظم الوقت.
• مواصلة استخدام التصوير باستخدام العرض المباشر أو التقاط الفيلم لمدة طويلة.

تتوقف الكاميرا عن العمل من تلقاء نفسها.
	ميزة إيقاف التشغيل التلقائي قيد التشغيل .إذا كنت ترغب في تفعيل وظيفة إيقاف التشغيل التلقائي ،فاضبط

=
[( ]52: Auto power offإيقاف التشغيل التلقائي) على [( ]Disableتعطيل) (ص.)217
	حتى إذا تم ضبط [( ]52: Auto power offإيقاف التشغيل التلقائي) على []Disable
=
(تعطيل) ،فسيتم إيقاف تشغيل شاشة  LCDبعدما تترك الكاميرا خاملة لمدة  30دقيقة( .ال يتم إيقاف
تشغيل الكاميرا نفسه) .اضغط على الزر < >Bلتشغيل شاشة .LCD

المشكالت المتعلقة بالتصوير
ال يمكن تركيب عدسة الكاميرا.
= يتعذر استخدام الكاميرا مع عدسات ( EF-Sص.)40
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ال يمكن التقاط الصور أو تسجيلها.
= تأكد من إدخال البطاقة بشكل سليم (ص.)32
= حرك مفتاح الحماية من الكتابة بالبطاقة إلى موضع الكتابة/المسح (ص.)32
	إذا كانت البطاقة ممتلئة ،فاستبدل البطاقة أو احذف الصور غير الضرورية إلفراغ مساحة

=
(ص.)268 ،32
	إذا حاولت ضبط بؤرة الكاميرا على وضع ضبط البؤرة تلقائيًا للقطة واحدة أثناء وميض مصباح
=
ضبط البؤرة < >oفي مستكشف العرض ،فال يمكن التقاط الصورة .اضغط على زر الغالق حتى
منتصفه مر ًة أخرى إلعادة ضبط البؤرة تلقائيًا أو يدويًا (ص.)107 ،43

ال يمكن استخدام البطاقة.
= إذا تم عرض رسالة خطأ بالبطاقة ،فانظر الصفحة  34أو .343

الصورة خارج نطاق البؤرة.
= اضبط مفتاح وضع بؤرة العدسة على <( >AFضبط البؤرة تلقائيًا) (ص.)40
= للحيلولة دون اهتزاز الكاميرا ،اضغط على زر الغالق برفق (ص.)43 ،42
= إذا كانت العدسة مجهّزة بمثبت صور ،فاضبط مفتاح مثبت الصور ( )ISعلى <.>1
	في اإلضاءة الخافتة ،قد تصبح سرعة الغالق منخفضة .استخدم سرعة غالق أسرع (ص )114أو
=
ً
حامال ثالثي القوائم.
اضبط سرعة  ISOأعلى (ص )98أو استخدم الفالش (ص )111أو استخدم

ال يمكنني قفل ضبط البؤرة وإعادة تركيب اللقطة.
	اضبط تشغيل ضبط البؤرة تلقائيًا ( )AFعلى ضبط البؤرة تلقائيًا للقطة واحدة .يتعذر قفل ضبط
=
البؤرة في وضع ضبط البؤرة تلقائيًا باستخدام  ،AI Servoأو عندما يتم تفعيل وضع  servoفي
وضع ضبط البؤرة تلقائيًا باستخدام ( AI Focuseص.)103
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تظهر خطوط أفقية أو أن درجة اإلضاءة أو اللون تبدو غريبة.
	يمكن أن تكون الخطوط األفقية (التشويش) أو درجات اإلضاءة غير العادية ناتجة عن إضاءة
=
الفلورسنت أو مصابيح  LEDأو أية مصادر إضاءة أخرى أثناء التصوير باستخدام مستكشف
العرض أو التصوير باستخدام العرض المباشر .وقد تظهر ً
أيضا درجة اإلضاءة أو اللون بشكل غير
صحيح .وقد تحل سرعة الغالق البطيئة المشكلة.

ال يمكن الحصول على درجة اإلضاءة القياسية أو درجة اإلضاءة غير عادية.
	أثناء التصوير باستخدام مستكشف العرض أو التصوير في العرض المباشر ،عند استخدام عدسة
=
( TS-Eباستثناء عدسة  TS-Eذات لبعد البؤري  17ملم والمعدل البؤري  4Lأو عدسة TS-E
ذات البعد البؤري  24ملم والمعدل البؤري  3.5Lمن الفئة  )IIوتغيير العدسة أو إمالتها أو استخدام
أنبوب إطالة ،فقد ال يتم الحصول على درجة اإلضاءة القياسية أو قد ينتج عن ذلك درجة إضاءة
غير عادية.

سرعة التصوير المستمر منخفضة.
	قد تصبح سرعة التصوير المستمر أبطأ ً
وفقا لنوع العدسة وسرعة الغالق وقيمة فتحة العدسة
=
وظروف الهدف والسطوع وما إلى ذلك.

انخفاض الحد األقصى لعدد اللقطات المستمرة دون توقف أثناء التصوير المستمر.
	باستخدام سرعة  ISO 12800أو "( "Hالمكافئ للسرعة  ،)ISO 25600سيقل الحد األقصى
=
لعدد اللقطات المستمرة دون توقف أثناء التصوير المستمر بشكل كبير (ص.)99
	اضبط [( ]z3: High ISO speed NRتقليل تشويش سرعة  ISOالعالية) على
=
[( ]Standard/Low/Disableقياسي/منخفض/تعطيل) .إذا تم الضبط على [( ]Highعالي)
أو إذا تم الضبط على [( ]Multi Shot Noise Reductionتقليل تشويش اللقطات المتعددة)،
فسيقل الحد األقصى لعدد اللقطات المستمرة دون توقف أثناء التصوير المستمر (ص.)131
	باستخدام [( ]Chromatic aberration: Enableاالنحراف اللوني :تمكين) ،سيقل الحد
=
األقصى لعدد اللقطات المستمرة دون توقف أثناء التصوير المستمر بشكل كبير (ص.)135
	أثناء مضاهاة توازن اللون األبيض ،سيقل الحد األقصى لعدد اللقطات المستمرة دون توقف أثناء
=
التصوير المستمر (ص.)145
=
	في حالة تصوير شيء ذي تفاصيل دقيقة (مثل حقل عشبي) ،سيكون حجم الملف أكبر كما سيقل
الحد األقصى الفعلي لعدد اللقطات المستمرة دون توقف عن العدد المذكور في الصفحة .95
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ال يمكن ضبط سرعة .ISO 100
	ضمن [)(C.Fn ( ]54: Custom Functionsالوظائف المخصصة) ،إذا تم ضبط

=
[( ]3: Highlight tone priorityأولوية درجة التمييز) على [( ]1: Enableتمكين) ،فلن
يمكن ضبط سرعة  .ISO 100عند ضبط [( ]0: Disableتعطيل) ،يمكن عندئذ ضبط سرعة
( ISO 100ص .)301ينطبق هذا ً
أيضا على تصوير األفالم (ص.)186

ال يمكن ضبط سرعة ISO[( ]Hمكافئة لسرعة .)ISO 25600
	ضمن [)(C.Fn ( ]54: Custom Functionsالوظائف المخصصة) ،إذا تم ضبط

=
[( ]3: Highlight tone priorityأولوية درجة التمييز) على [( ]1: Enableتمكين) ،فلن
يمكن تحديد سرعة  ISO[( ]Hالمكافئ للسرعة  )ISO 25600حتى في حالة ضبط
[( ]2: ISO expansionزيادة سرعة  )ISOعلى [( ]1: Onتشغيل) .عند ضبط []0: Disable
(تعطيل) لإلعداد [( ]3: Highlight tone priorityأولوية درجة التمييز) ،يمكن ضبط []H
(ص.)301

ال يمكن ضبط محسن اإلضاءة التلقائية.
	ضمن [)(C.Fn ( ]54: Custom Functionsالوظائف المخصصة) ،إذا تم ضبط

=
[( ]3: Highlight tone priorityأولوية درجة التمييز) على [( ]1: Enableتمكين) ،فلن
يمكن ضبط محسن اإلضاءة التلقائي .في حالة ضبط [( ]0: Disableتعطيل) ،يمكن ضبط مُحسن
اإلضاءة التلقائي (ص.)301

تخرج الصورة ساطعة على الرغم من قيامي بضبط تعويض درجة إضاءة منخفض.
	اضبط [( ]z2: Auto Lighting Optimizerمُحسن اإلضاءة التلقائي) على []Disable
=
(تعطيل) .عندما يتم ضبط [( ]Standard/Low/Highقياسي/منخفض/عالي) ،حتى إذا قمت بتقليل
تعويض درجة اإلضاءة أو تعويض درجة إضاءة الفالش ،قد تخرج الصورة ساطعة (ص.)130

تصبح سرعة الغالق بطيئة عندما أستخدم الوضع < >fمع الفالش.
	إذا قمت بالتصوير ً
ليال والخلفية مظلمة ،فستقل سرعة الغالق تلقائيًا (تصوير بسرعة مزامنة بطيئة)
=
وذلك حتى تتم إضاءة كل من الهدف والخلفية بشكل سليم .لمنع سرعة الغالق البطيء ،في
[( ]z2: Flash controlالتحكم في الفالش) ،اضبط []Flash sync. speed in Av mode
(سرعة مزامنة الفالش في وضع الصوت/الفيديو) على [( ]1/200-1/60 sec. autoتلقائي من
 1/60-1/200ثانية) أو [) ]1/200 sec. (fixed( 1/200ثانية (ثابت)) (ص.)232
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ينطلق الفالش المدمج من تلقاء نفسه.
	في أوضاع التصوير (< )>6< >C< >4< >2< >C< >Aالتي يكون اإلعداد
=
االفتراضي لها هو <( >aالفالش التلقائي) ،سينطلق الفالش المدمج تلقائيًا عند الضرورة.

ً
وميضا.
وحدة الفالش المدمجة ال تصدر
	في حالة التصوير بشكل مستمر باستخدام وحدة الفالش المدمجة مع فواصل زمنية قصيرة للتصوير،
=
قد يتوقف الفالش عن التشغيل لحماية وحدة الفالش.

ينبعث الفالش بأقصى خرج له دائمًا.
	في حالة استخدام وحدة فالش أخرى بخالف  Speedliteمن الفئة  ،EXسينبعث الفالش بأقصى
=
خرج له دائمًا (ص.)312
=
	من [( ]z2: Flash controlالتحكم في الفالش) و[]External flash C.Fn setting
(التحكم في إعداد الوظائف المخصصة للفالش الخارجي)  ،إذا تم ضبط [Flash metering
( ]modeوضع قياس كثافة إضاءة الفالش) على [( ]TTLنظام العدسة  ،)TTLفسينبعث الفالش
بأقصى خرج له دائمًا (ص.)233

ال يمكن ضبط تعويض درجة إضاءة الفالش عند استخدام وحدة الفالش الخارجية
.Speedlite
	إذا كان تعويض درجة إضاءة الفالش قد تم ضبطه بالفعل باستخدام وحدة الفالش الخارجية
=
 ،Speedliteفإن تعويض درجة إضاءة الفالش ال يمكن ضبطها باستخدام الكاميرا .وعندما يتم إلغاء
تعويض درجة إضاءة الفالش الخاصة بوحدة الفالش  Speedliteالخارجية (على اإلعداد رقم ،)0
فإن تعويض درجة إضاءة الفالش يمكن ضبطه باستخدام الكاميرا.

ال يمكن ضبط المزامنة عالية السرعة في الوضع <.>f
	من [( ]z2: Flash controlالتحكم في الفالش) ،اضبط [Flash sync. speed in Av
=
( ]modeسرعة مزامنة الفالش في وضع الصوت/الفيديو) على [( ]Autoتلقائي) (ص.)232

يحدث تشوش بالكاميرا عند اهتزازها.
ً
= تتحرك آلية انبثاق وحدة الفالش المدمجة ً
عطال.
قليال .وهذا أمر طبيعي وال يشكل

336

دليل استكشاف األخطاء وإصالحها

يصدر الغالق صوتين للتصوير خالل التصوير باستخدام العرض المباشر.
	إذا كنت تستخدم الفالش ،فسيصدر الغالق صوتين في كل مرة تقوم بالتصوير (ص.)151
=

باستخدام الوضع  - FlexiZoneمتعدد ،سيستغرق ضبط البؤرة تلقائيًا وق ًتا أطول.
= ً
	وفقا لظروف التصوير ،قد يستغرق ضبط البؤرة على الهدف ً
وقتا أطول .استخدم الوضع
 - FlexiZoneفردي أو اضبط البؤرة يدويًا.

خالل التصوير أثناء العرض المباشر أو تصوير األفالم ،يتم عرض رمز < >sأبيض
أو < >Eأحمر.
	يشير ذلك إلى ارتفاع درجة الحرارة الداخلية للكاميرا .في حالة عرض رمز < >sاألبيض ،فقد
=
تنخفض جودة الصور الثابتة .أما في حالة عرض رمز < >Eاألحمر ،فيشير إلى أنه سيتم إنهاء
التصوير باستخدام العرض المباشر أو التقاط األفالم سريعًا وبشكل تلقائي (ص.)212 ،178

يتم إيقاف تصوير الفيلم من تلقاء نفسه.
	إذا كانت سرعة كتابة البطاقة منخفضة ،فربما يتم إيقاف تصوير الفيلم تلقائيًا .استخدم بطاقة SD
=
" أو بطاقة أسرع .لمعرفة سرعة القراءة/الكتابة الخاصة
من فئة السرعة " 6
بالبطاقة ،ارجع إلى موقع الويب الخاص بجهة تصنيع البطاقة وما إلى ذلك.
= إذا وصل وقت تصوير الفيلم إلى  29دقيقة و 59ثانية ،فسيتم إيقاف تصوير الفيلم تلقائيًا.

ال يمكن ضبط سرعة  ISOلتصوير فيلم.
	في أوضاع التصوير األخرى غير < ،>aيتم ضبط سرعة  ISOتلقائيًا .في الوضع <،>a
=
يمكنك ضبط سرعة  ISOبحرية (ص.)186
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تتغير درجة اإلضاءة أثناء تصوير الفيلم.
	إذا قمت بتغيير سرعة الغالق أو قيمة فتحة العدسة أثناء تصوير الفيلم ،فقد يتم تسجيل التغييرات في
=
درجة اإلضاءة.
=
	قد يتسبب تكبير/تصغير العدسة أثناء تصوير الفيلم في تغييرات بدرجة اإلضاءة بغض النظر عن
تغير الحد األقصى لقيمة فتحة العدسة من عدمه .وقد يتم تسجيل التغييرات في درجة اإلضاءة
كنتيجة لذلك.

ً
مشوها أثناء تصوير الفيلم.
يبدو الهدف
	إذا قمت بتحريك الكاميرا نحو اليسار أو اليمين بسرعة (التحريك عالي السرعة) أو تصوير هدف
=
متحرك ،فقد تبدو الصورة مشوهة.

يحدث اهتزاز للصورة أو ظهور خطوط أفقية أثناء تصوير الفيلم.
	يمكن أن يكون االهتزاز أو الخطوط األفقية (التشويش) أو درجات اإلضاءة غير العادية ناتجة عن
=
إضاءة الفلورسنت أو مصابيح  LEDأو غيرها من مصادر اإلضاءة أثناء تصوير الفيلمً .
أيضا،
قد يتم تسجيل التغيرات في درجة اإلضاءة (السطوع) و درجة اللون .في الوضع < ،>aقد تحل
سرعة الغالق البطيئة المشكلة.

مشكالت التشغيل
أثناء عمليات تشغيل شاشة اللمس ،تصدر الصافرة صو ًتا خاف ًتا بشكل مفاجئ.
= تحقق مما إذا كان إصبعك يغطي السماعة (ص.)22

يتعذر تشغيل شاشة اللمس.
	تحقق من ضبط [( ]53: Touch controlالتحكم باللمس) على [( ]Standardقياسي) أو
=
[( ]Sensitiveحساس) (ص.)55
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مشكالت العرض
تعرض شاشة القائمة عالمات تبويب وخيارات قليلة.
	ال يتم عرض بعض خيارات القائمة وعالمات التبويب في أوضاع المنطقة األساسية وفي وضع
=
تصوير األفالم .اضبط وضع التصوير على أحد أوضاع المنطقة اإلبداعية (ص.)46

الحرف األول من اسم الملف عبارة عن شرطة سفلية ("_").
	اضبط مساحة األلوان على  .sRGBإذا تم ضبط  ،Adobe RGBفسيكون عبارة عن شرطة
=
سفلية (ص.)146

يبدأ اسم الملف بـ "_."MVI
= إنه ملف فيلم (ص.)222

ال يبدأ ترقيم الملفات من .0001
	إذا كانت البطاقة تحتوي بالفعل على صور مسجلة ،فقد ال يبدأ رقم الصورة من العدد 0001

=
(ص.)221

تاريخ ووقت التصوير المعروضان غير صحيحين.
= تأكد من ضبط التاريخ والوقت الصحيحين (ص.)37
= تحقق من المنطقة الزمنية والتوقيت الصيفي (ص.)37

ال يظهر التاريخ والوقت على الصورة.
	ال يظهر تاريخ ووقت التصوير على الصورة .يتم تسجيل التاريخ والوقت في بيانات الصورة
=
كمعلومات تصوير ً
بدال من ذلك .وعند الطباعة ،يمكنك طباعة التاريخ والوقت على الصورة
باستخدام التاريخ والوقت المسجلين في معلومات التصوير (ص.)287

339

دليل استكشاف األخطاء وإصالحها

[يتم عرض [.]###
	في حالة تسجيل البطاقة عد ًدا من الصور أكثر من العدد الذي يمكن للكاميرا عرضه ،فسيتم عرض
=
[( ]###ص.)249

ال تعرض شاشة  LCDصورة واضحة.
= إذا كانت شاشة  LCDمتسخة ،فاستخدم قطعة قماش ناعمة لتنظيفها.
	في درجات الحرارة المنخفضة أو المرتفعة ،قد يبدو عرض شاشة ً LCD
بطيئا أو داك ًنا .وتعود
=
الشاشة إلى الوضع الطبيعي هذا في درجة حرارة الغرفة.

ال تظهر [( ]Eye-Fi settingsإعدادات .)Eye-Fi
	ستظهر [( ]Eye-Fi settingsإعدادات  )Eye-Fiفقط عند إدخال بطاقة  Eye-Fiفي الكاميرا.
=
وإذا كانت بطاقة  Eye-Fiتشتمل على مفتاح حماية ضد الكتابة مضبوط على الوضع LOCK
(قفل) ،فلن تتمكن من التحقق من حالة اتصال البطاقة أو تعطيل نقل بطاقة ( Eye-Fiص.)313

مشكالت التشغيل
يومض جزء من الصورة باللون األسود.
= إنه تنبيه التمييز (ص .)272ستومض المناطق ذات اإلضاءة الزائدة مع فقدان تفاصيل التمييز.

ال يمكن مسح الصورة.
= إذا كانت الصورة محمية ،فلن يمكن مسحها (ص.)266

ال يمكن تشغيل الفيلم.
	ال يمكن تشغيل األفالم التي تم تحريرها باستخدام جهاز كمبيوتر من خالل استخدام برنامج
=
 ImageBrowser EXالمرفق (ص )366أو برنامج آخر باستخدام الكاميرا .على الرغم من
ذلك ،يمكن تشغيل ألبومات لقطات الفيديو التي تم تحريرها باستخدام EOS Video Snapshot
( Taskص )206على الكاميرا.
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يتم سماع ضوضاء تشغيل الكاميرا عند تشغيل الفيلم.
	في حالة تشغيل أقراص الكاميرا أو العدسة أثناء تصوير الفيلم ،سيتم تسجيل ضوضاء التشغيل
=
ً
أيضا .يوصى باستخدام ميكروفون خارجي (متوفر باألسواق) (ص.)210

يتوقف الفيلم للحظات.
	أثناء تصوير األفالم باستخدام اإلضاءة التلقائية ،إذا كان هناك تغيير كبير في مستوى درجة
=
اإلضاءة ،فسيتم إيقاف التسجيل للحظات حتى تستقر درجة السطوع .إذا حدث ذلك ،فالتقط الصور
في وضع التصوير <( >aص.)185

ال تظهر أي صورة على شاشة التلفاز.
	تأكد من إدخال قابس كابل ( AVالصوت/الفيديو) االستريو أو كابل  HDMIحتى نهايته

=
(ص.)265 ،262
	اضبط نظام إخراج الفيديو ( )NTSC/PALعلى نفس نظام الفيديو الموجود بجهاز التلفاز

=
(ص.)265

توجد ملفات أفالم متعددة للقطة فيلم واحدة.
= إذا وصل حجم ملف الفيلم إلى  4جيجابايت ،فسيتم إنشاء ملف فيلم آخر تلقائيًا (ص.)194

ال يتعرف قارئ البطاقات على البطاقة.
= ً
	وفقا لقارئ البطاقة ونظام تشغيل الكمبيوتر المستخدم ،قد ال يتم التعرف على بطاقات SDXC
بشكل صحيح .وإذا حدث ذلك ،فقم بتوصيل الكاميرا بالكمبيوتر باستخدام كابل التوصيل المرفق ،ثم
انقل الصور إلى الكمبيوتر باستخدام ( EOS Utilityبرنامج مرفق ،ص.)366

ال يمكنني تغيير حجم الصورة.
= ال يمكن تغيير حجم الصور بتنسيق  JPEG cو( RAWص.)277
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مشكالت تنظيف المستشعر
يصدر الغالق ضوضاء أثناء تنظيف المستشعر.
	إذا تم تحديد [( ]Clean nowfتنظيف اآلن) ،فسيصدر الغالق ضوضاء ،ولكن لن يتم التقاط
=
أية صورة (ص.)236

ال يعمل التنظيف التلقائي للمستشعر.
	في حالة إدارة مفتاح التشغيل على < >2< / >1بشكل متكرر بفواصل زمنية قصيرة ،فقد
=
ال يتم عرض الرمز <( >fص.)35

المشكالت المتعلقة بالطباعة
توجد تأثيرات طباعة أقل من المدرجة بدليل اإلرشادات.
	يختلف ما يتم عرضه على الشاشة ً
وفقا للطابعة .يسرد دليل اإلرشادات هذا جميع تأثيرات الطباعة
=
المتوفرة (ص.)286

مشاكل اتصال الكمبيوتر
ال أستطيع تنزيل الصور على جهاز كمبيوتر.
	ثبّت البرنامج (القرص المضغوط لبرنامج  )EOS DIGITAL Solution Diskالمرفق
=
بالكمبيوتر (ص.)367
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رموز األخطاء
رقم الخطأ

إذا حدثت مشكلة بالكاميرا ،فستظهر رسالة خطأ .اتبع
اإلرشادات التي تظهر على الشاشة.

السبب واإلجراءات المضادة
رسالة الخطأ والحل

الرقم

التوصيالت بين الكاميرا والعدسة معيبة .قم بتنظيف مناطق اتصال العدسة.
01

02

04
05
06
10, 20
30, 40
50, 60
70, 80
99


 قم بتنظيف مناطق االتصال الكهربية بالكاميرا والعدسة أو استخدم عدسة من إنتاج Canon
(ص.)22 ،21
ال يمكن الوصول إلى البطاقة .أعد إدخال/قم بتغيير البطاقة أو تهيئتها باستخدام الكاميرا.
 أخرج البطاقة وأدخلها مرة أخرى ،أو استبدل البطاقة ،أو قم بتهيئتها (ص.)48 ،32
ال يمكن حفظ الصور نظ ًرا المتالء البطاقة .استبدل البطاقة.
 استبدل البطاقة ،أو امسح الصور غير الضرورية ،أو قم بتهيئة البطاقة (ص.)48 ،268 ،32
ال يمكن انبعاث الفالش المدمج .أوقف تشغيل الكاميرا وأعد تشغيلها مرة أخرى.
 قم بتشغيل مفتاح التشغيل (ص.)35
ال يمكن إجراء تنظيف المستشعر .أوقف تشغيل الكاميرا وأعد تشغيلها مرة أخرى.
 قم بتشغيل مفتاح التشغيل (ص.)35
حال خطأ دون إجراء التصوير .أوقف تشغيل الكاميرا وأعد تشغيلها مرة أخرى أو قم بإعادة تركيب
البطارية.
	قم بتشغيل مفتاح التشغيل أو إخراج البطارية وتركيبها مرة أخرى أو استخدم عدسة من إنتاج
( Canonص.)32 ،35

* إذا استمر الخطأ ،فقم بتدوين رقم الخطأ واتصل بأقرب مركز خدمة تابع لشركة .Canon
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المواصفات
• النوع
النوع:

وسائط التسجيل:
حجم مستشعر الصور:
العدسات المتوافقة:
موضع تركيب العدسة:

• مستشعر الصور

النوع:
وحدات البكسل الفعالة:
نسبة العرض إلى االرتفاع:
ميزة مسح األتربة:

• نظام التسجيل

تنسيق التسجيل:
نوع الصور:

وحدات البكسل المسجلة:

• معالجة الصور أثناء التصوير

كاميرا رقمية بعدسة أحادية عاكسة مزودة بميزة الضبط التلقائي للبؤرة/درجة
اإلضاءة ( )AF/AEمع فالش مدمج
طاقة الذاكرة  ،SDبطاقة الذاكرة  ،SDHCبطاقة الذاكرة SDXC
* متوافقة مع البطاقات فائقة السرعة UHS-I
 14.9 × 22.3ملم تقريبًا
عدسات  EFمن إنتاج ( Canonبما في ذلك عدسات )EF-S
* مع استثناء عدسات EF-M
(البُعد البؤري المكافئ لمقاس  35ملم يبلغ  1.6ضعف البُعد البؤري للعدسة تقريبًا)
حامل  EFمن إنتاج Canon

		

مستشعر CMOS
 18.0ميجابكسل تقريبًا
2:3
تلقائية ،يدوية ،إلحاق بيانات مسح األتربة
قاعدة التصميم لنظام ملفات الكاميرا ( )DCFاإلصدار 2.0
( RAW ،JPEGتنسيق  Canonاألصلي بنظام  14بت)
إمكانية تسجيل الصور الكبيرة بتنسيق  RAW+JPEGفي نفس الوقت
:حوالي  17.9ميجابكسل ()3456 × 5184
( Lكبيرة)
( Mمتوسطة)  8.0 :ميجابكسل تقريبًا ()2304 × 3456
( S1صغيرة  4.5 : )1ميجابكسل تقريبًا ()1728 × 2592
( S2صغيرة  2.5 : )2ميجابكسل تقريبًا ()1280 × 1920
( S3صغيرة  350000 : )3بكسل تقريبًا ()480 × 720
 17.9 :ميجابكسل تقريبًا ()3456 × 5184
RAW

تلقائي ،قياسي ،صورة شخصية ،منظر طبيعي ،معتدل ،حقيقي ،أحادي اللون		 ،
نمط الصورة:
محدد بواسطة المستخدم 3 - 1
اللقطات المعتمدة على المحيط ،اللقطات المعتمدة على الضوء/المشهد
أساسي:+
ممكن (في الوضع <)>CA
لقطة التأثير اإلضافي:
		
تلقائي ،مسبق الضبط (ضوء النهار ،ظل ،غائم ،ضوء التنجستين ،ضوء
توازن اللون األبيض:
فلورسنت أبيض ،فالش) ،مخصص
يمكن إجراء تصحيح توازن اللون األبيض ومضاهاة توازن اللون األبيض
* تم تمكين نقل معلومات درجة حرارة لون الفالش
		
قابل للتطبيق على التعرض الطويل لإلضاءة وكذلك على الصور التي يتم
تقليل التشويش:
التقاطها بسرعة  ISOعالية
ُحسن اإلضاءة التلقائي
تصحيح السطوع التلقائي للصورة :م ِّ
مقدمة
أولوية درجة التمييز:
تصحيح اإلضاءة الطرفية وتصحيح االنحراف اللوني
تصحيح انحراف العدسة:
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• مستكشف العرض

النوع:
التغطية:
التكبير:
نقطة العين:
الضبط المدمج النكسار الضوء:
شاشة ضبط البؤرة:
المرآة:
معاينة عمق المجال:

مرآة خماسية على مستوى العين
 %95رأسي/أفقي تقريبًا (مع نقطة عين تبلغ  19ملم تقريبًا)
حوالي  1-( × 0.87م 1-مع عدسة  50ملم عند الضبط على وضع ماال نهاية)
 19ملم تقريبًا (من منتصف العدسة العينية على بعد  1-م)1-
حوالي  1.0+ - 3.0-م( 1-نقطة لكل بوصة)
غير زاهية ذات دقة ثابتة
نوع يسمح بالرجوع السريع
مقدمة

• ضبط البؤرة تلقائيًا

التسجيل الثانوي لصور  ،TTLاكتشاف المرحلة
النوع:
مواضع ضبط البؤرة تلقائيًا ( :)AFضبط البؤرة تلقائيًا ذو تسعة مواضع (الموضع المركزي :من النوع المتداخل 		
الحساس للخطوط الرأسية )f/2.8
( EV -0.5 - 18الموضع المركزي لضبط البؤرة تلقائيًا في درجة حرارة الغرفة 		
نطاق سطوع ضبط البؤرة:
وسرعة )ISO 100
تشغيل ضبط البؤرة تلقائيًا ( :)AFضبط البؤرة تلقائيًا للقطة واحدة و ضبط البؤرة تلقائيًا باستخدام 		 AI Servo
وضبط البؤرة تلقائيًا باستخدام AI Focus
الشعاع المساعد لضبط البؤرة تلقائيًا :سلسلة صغيرة من ومضات الفالش تنطلق بواسطة وحدة الفالش المدمجة

• التحكم في درجة اإلضاءة

قياس فتحة العدسة الكاملة  TTLمن خالل  63منطقة
أوضاع قياس كثافة اإلضاءة:
• قياس كثافة اإلضاءة التقديري (موصولة بجميع مواضع ضبط البؤرة تلقائيًا ())AF
• قياس كثافة اإلضاءة الجزئي ( %9تقريبًا من مستكشف العرض في المنتصف)
• قياس كثافة اإلضاءة الموضعي ( %4تقريبًا من مستكشف العرض في المنتصف)
• قياس متوسط كثافة اإلضاءة المق ّدر عند المركز
نطاق سطوع قياس كثافة اإلضاءة( EV 1 - 20 :في درجة حرارة الغرفة مع عدسة ذات بُعد بؤري فعال يبلغ  50ملم ومعدل 		
بؤري يبلغ  1.8من الفئة  ،IIوسرعة )ISO 100
اإلضاءة التلقائية المبرمجة (المشهد التلقائي الذكي ،إيقاف تشغيل الفالش ،التلقائي 		
التحكم في درجة اإلضاءة:
		
اإلبداعي ،الصورة الشخصية المنظر الطبيعي ،الصورة القريبة ،الرياضة،
أوضاع المشاهد الخاصة( ،األطفال  ،الطعام ،ضوء الشموع ،الصور الشخصية
الليلية ،الصورة الشخصية الليلية ،المشهد الليلي مع حمل الكاميرا باليد ،التحكم في 		
اإلضاءة الخلفية للنطاق الديناميكي العالي " ،"HDRالبرنامج) ،اإلضاءة التلقائية
مع أولوية الغالق ،اإلضاءة التلقائية مع أولوية فتحة العدسة ،ودرجة اإلضاءة اليدوية
أوضاع المنطقة األساسية* :يتم ضبط سرعة  ISO 6400 - ISO 100تلقائيًا
سرعة :ISO
* منظر طبيعي >SCN< ،ISO 1600 - ISO 100 :المشهد الليلي مع 		
(مؤشر اإلضاءة الموصى به)
		 حمل الكاميرا باليدISO 12800 - ISO 100 :
		
أوضاع المنطقة اإلبداعية( ISO 12800 - ISO 100 :زيادات توقف
كاملة) ،أو يتم ضبط  ISO 6400 - ISO 100تلقائيًا ،أو الحد األقصى
		
لسرع  ISOالقابلة للضبط لوضع  ISOتلقائي ،أو زيادة سرعة  ISOإلى
"( "Hالمكافئ للسرعة )ISO 25600
 5±درجات بزيادات قدرها  -1/3أو 1/2
يدوي:
تعويض
		
 2±درجة بزيادة قدرها  1/3أو 1/2
:AEB
درجة اإلضاءة:
(مضاهاة شدة اإلضاءة تلقائيًا) درجة (يمكن ضمه مع تعويض اإلضاءة يدويًا)
يتم تطبيقه في ضبط البؤرة تلقائيًا للقطة واحدة
تلقائي:
قفل اإلضاءة التلقائية (:)AE
باستخدام قياس كثافة اإلضاءة التقديري عند ضبط البؤرة
		
بواسطة زر قفل اإلضاءة التلقائية ()AE
يدوي:
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• الغالق

النوع:
سرعات الغالق:
			
			

غالق بؤري يتم التحكم به إلكترونيًا
من  1/4000ثانية إلى  30ثانية (النطاق اإلجمالي لسرعة الغالق.
			
يختلف النطاق المتوفر حسب وضع التصوير ).مصباح،
 X-syncعند  1/200ثانية.

• الفالش

وحدة فالش منبثقة تلقائية قابلة للسحب
وحدة الفالش المدمجة:
رقم الدليل :تقريبًا  ،ISO 100( 30.8/9.4باألمتار/القدم)
			
تغطية الفالش :زاوية رؤية عدسة مقاس  18ملم تقريبًا
			
ثوان تقريبًا إلعادة دورة التشغيل
			
ٍ 3
وحدة الفالش  Speedliteمن الفئة ( EXوظائف فالش قابلة 			
وحدة الفالش الخارجية:
للضبط باستخدام الكاميرا)
			
الفالش التلقائي E-TTL II
قياس كثافة إضاءة الفالش:
 2±درجات بزيادة قدرها  1/3أو  1/2درجة
تعويض درجة إضاءة الفالش:
قفل درجة إضاءة الفالش ( :)FEمقدمة
بال
طرف التوصيل بالكمبيوتر:

• نظام التشغيل

أوضاع التشغيل:
		
		
سرعة التصوير المستمر:
		
الحد األقصى لعدد اللقطات
المستمرة دون توقف:
		

تصوير فردي ،تصوير مستمر ،تصوير فردي صامت ،تصوير
ثوان وثانيتان و 			
مستمر صامت ،موقت ذاتي بتأخير مدته ٍ 10
10ثوان مع التصوير المستمر
ٍ
التصوير المستمر 4 :لقطات/ثانية تقريبًا كحد أقصى
التصوير المستمر الصامت 2.5 :لقطات/ثانية تقريبًا كحد أقصى
تنسيق  JPEGبدقة كبيرة/دقيقة )1140( 28 :لقطة
 )8( 7 :RAWلقطات
تنسيق  RAW+JPEGبدقة كبيرة/دقيقة )4( 4 :لقطات
*	تنطبق األرقام الموضحة داخل األقواس على البطاقات سعة  8جيجابايت
والمتوافقة مع  UHS-Iاستنا ًدا إلى معايير  Canonاالختبارية.
*	تستند األرقام إلى معايير  Canonاالختبارية (بسرعة ISO 100
ونمط الصورة القياسي) باستخدام بطاقة سعتها  8جيجابايت.

• التصوير باستخدام العرض المباشر

إعدادات نسبة العرض إلى االرتفاع1:1 ،9:16 ،3:4 ،2:3 :
نظام  CMOSالمزدوج لضبط البؤرة تلقائيًا (( *)AFالوجه+التعقب،
طرق ضبط البؤرة:
 FlexiZoneمتعدد-FlexiZone ،فردي) ،اكتشاف اختالف المرحلة،
		
(الوضع السريع)
		
ضبط البؤرة يدويًا (إمكانية التكبير بمعدل  5/10أضعاف تقريبًا)
		
*	نطاق سطوع ضبط البؤرة( EV 18 - 1 :عند درجة حرارة
الغرفة ،سرعة )ISO 100
ضبط البؤرة تلقائيًا بشكل مستمر :مقدمة
مقدمة
الغالق باللمس:
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أوضاع قياس كثافة اإلضاءة:

نطاق سطوع قياس كثافة اإلضاءة:
المرشح اإلبداعي:
عرض الشبكة:

قياس كثافة اإلضاءة في الوقت الفعلي باستخدام مستشعر الصور
قياس كثافة اإلضاءة التقديري ( 315منطقة) ،قياس كثافة اإلضاءة الجزئي
(حوالي  %10من شاشة العرض المباشر) ،قياس كثافة اإلضاءة الموضعي
(حوالي  %2.6من شاشة العرض المباشر) ،قياس كثافة اإلضاءة المق ّدر عند المركز
( EV 0 - 20في درجة حرارة الغرفة مع عدسة ذات بعد بؤري
		
فعال يبلغ  50ملم ومعدل بؤري يبلغ  1.4ومحرك موجات فوق
صوتية ،وسرعة )ISO 100
أبيض/أسود محبب  /الضبط البؤري غير الدقيق  /تأثير عدسة العين  /التأثير
الفني الواضح  /تأثير الرسم باأللوان المائية  /تأثير الكاميرا البسيطة  /تأثير 		
الشكل المصغر
نوعان

• تصوير األفالم

MOV
تنسيق التسجيل:
MPEG-4 AVC/H.264
األفالم:
معدل نقل بيانات متغير (متوسط)
 PCMالخطي
الصوت:
معدل اإلطارات وحجم التسجيل( 1080 × 1920 :دقة عالية كاملة)30p/25p/24p :
60p/50p :
( 720×1280دقة عالية)
30p/25p :
( 480×640دقة قياسية)
إطارا في الثانية:24p ،
	
إطارا في
الثانيةً 25.00 :25p ،
* ً 29.97 :30p
إطارا في الثانية50.00 :50p ،
إطارا في الثانيةً 59.94 :60p ،
ً 23.98
إطارا في الثانية
ً
حجم الملف:
 330 : )30p/25p/24p( 1080×1920ميجابايت/الدقيقة تقريبًا
 330 :ميجابايت/الدقيقة تقريبًا
)60p/50p( 720×1280
		
 82.5 :ميجابايت/الدقيقة تقريبًا
)30p/25p( 480×640
		
نظام ( *Hybrid CMOS AF IIالوجه+التعقب FlexiZone ،متعدد،
ضبط البؤرة:
		
-FlexiZoneفردي)
ضبط البؤرة يدويًا (إمكانية التكبير بمعدل  10/5أضعاف تقريبًا)
		
		
*	نطاق سطوع ضبط البؤرة( EV 18 - 1 :عند درجة حرارة الغرفة،
سرعة )ISO 100
قياس متوسط كثافة اإلضاءة المق ّدر عند المركز وقياس كثافة اإلضاءة التقديري 		
أوضاع قياس كثافة اإلضاءة:
باستخدام مستشعر الصور
		
* يتم الضبط تلقائيًا من خالل وضع ضبط البؤرة تلقائيًا
مقدمة
ضبط البؤرة تلقائيًا باستخدام
وضع :Servo
نطاق سطوع قياس كثافة اإلضاءة( EV 0 - 20 :في درجة حرارة الغرفة مع عدسة ذات بعد بؤري
		
فعال يبلغ  50ملم ومعدل بؤري يبلغ  1.4ومحرك موجات فوق
صوتية ،وسرعة )ISO 100
اإلضاءة التلقائية المبرمجة لألفالم واإلضاءة اليدوية
التحكم في درجة اإلضاءة:
 3±درجة بزيادات  1/3درجة (الصور الثابتة 5± :درجات)
تعويض درجة اإلضاءة:
أثناء التصوير باستخدام اإلضاءة التلقائية:
سرعة :ISO
(مؤشر اإلضاءة
يتم ضبط سرعة  ISO 6400 - ISO 100تلقائيًا
باستخدام درجة اإلضاءة اليدوية :سرعة ISO 6400 - ISO 100
الموصى به)
المضبوطة تلقائيًا /يدويًا ،القابلة للمد إلى ( Hمكافئة لسرعة )ISO 12800
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لقطات الفيديو:
فيلم بتأثير الشكل المصغر:
تسجيل الصوت:

عرض الشبكة:

• شاشة LCD

ثوان
ثوانٍ 8/
قابلة للضبط على ثانيتانٍ 4/
ممكن
ميكروفون مدمج أحادي الصوت
يتوفر طرف توصيل ميكروفون استريو خارجي
مستوى تسجيل الصوت القابل للضبط ،مرشح صوت الرياح متوفر ،مخفض
الصوت متوفر
نوعان

		

النوع:
حجم الشاشة والنقاط:
ضبط السطوع:
لغات الواجهة:
تقنية شاشة اللمس:
دليل الميزات:

شاشة بللورية سائلة باللوان تعمل بتقنية TFT
العرض 7.7 ،سم ( 3.0بوصات) ( )3:2مع  1.04مليون نقطة تقريبًا
يدوي ( 7مستويات)
25
االستشعار السعوي
قابل للعرض

تنسيقات عرض الصور:

عرض صورة واحدة ،صورة واحدة  +عرض معلومات (المعلومات األساسية		،
معلومات االلتقاط ،شريط التردد الرسومي) ،فهرس لصور ()100/36/9/4
 10 - 1.5مرات تقريبًا
وميض التمييزات ذات اإلضاءة الزائدة
صورة واحدة ،التنقل السريع بمعدل  10أو  100صورة ،حسب تاريخ التصوير ،حسب
المجلد ،حسب األفالم ،حسب الصور الثابتة ،حسب التصنيف
ممكن
مقدمة
مُمكنة (شاشة  ،LCDخرج الفيديو/الصوت ،خرج  )HDMIالسماعة المدمجة
ممكنة
جميع الصور ،حسب التاريخ ،حسب المجلد ،حسب األفالم ،حسب الصور الثابتة ،حسب

• تشغيل

قوة التكبير/التصغير:
تنبيه التمييز:
طرق استعراض الصور:
تدوير الصور:
التصنيفات:
تشغيل األفالم:
حماية الصور:
عرض الشرائح:
التصنيف
موسيقى الخلفية:

• المعالجة الالحقة للصور
المرشحات اإلبداعية:

تغيير الحجم:
االقتصاص:

• الطباعة المباشرة

الطابعات المتوافقة:
الصور القابلة للطباعة:
ترتيب الطباعة:
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خمسة تأثيرات انتقال قابلة للتحديد
قابلة للتحديد لعروض الشرائح وتشغيل األفالم
أبيض/أسود محبب ،الضبط البؤري غير الدقيق ،تأثير عين السمكة ،التأثير الفني
الواضح ،تأثير الرسم باأللوان المائية ،تأثير الكاميرا البسيطة ،تأثير الشكل المصغر
ممكن
ممكن
الطابعات المتوافقة مع معيار PictBridge
صور بتنسيق  JPEGوRAW
متوافقة مع تنسيق ترتيب الطباعة الرقمي ( )DPOFمن اإلصدار 1.1
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• الوظائف المخصصة

الوظائف المخصصة:
تسجيل قائمتي:
معلومات حقوق النشر:

8
ممكن
تمكين اإلدخال والتضمين

• واجهة التوصيل

طرف توصيل خرج الصوت/الفيديو/طرف توصيل رقمي الفيديو التناظري (متوافق مع /)NTSC/PALصوت
خرج
استريو:
		
التوصيل بالكمبيوتر ،الطباعة المباشرة ( USBعالي السرعة أو
ما يعادله) ،اتصال  GP-E2لجهاز استقبال GPS
من النوع ( Cتبديل تلقائي للدقة) متوافق مع CEC
طرف خرج  HDMIصغير:
طرف توصيل قابس استريو دقيق مقاس  3.5ملم
طرف توصيل دخل
ميكروفون خارجي:
طرف توصيل وحدة التحكم عن بُعد :لتوصيل مفتاح التحكم عن بُعد طراز RS-60E3
متوافق مع وحدة التحكم عن بعد طراز RC-6
التحكم الالسلكي عن بُعد:
متوافقة
بطاقة :Eye-Fi

• الطاقة

البطارية:

عدد اللقطات الممكنة:
ً
(وفقا لمعايير اختبار رابطة
الكاميرا ومنتجات التصوير
())CIPA
		
		
مدة تصوير الفيلم:
		
		
		

• األبعاد والوزن

األبعاد
(العرض × االرتفاع × العمق):
الوزن:
		

بطارية ( LP-E12العدد )1
		
*	يمكن التزويد بالتيار الكهربي المتردد من خالل مجموعة أدوات محول
التيار المتردد طراز ACK-E15
عند التصوير باستخدام مستكشف العرض 380 :لقطة تقريبًا في درجة
		
حرارة الغرفة ( 23درجة مئوية 73/درجة فهرنهايت) 350 ،لقطة تقريبًا
في درجة حرارة الغرفة ( 0درجة مئوية 32/درجة فهرنهايت)
عند التصوير باستخدام العرض المباشر 150 :لقطة تقريبًا في درجة حرارة 		
الغرفة ( 23درجة مئوية 73/درجة فهرنهايت) 140 ،لقطة تقريبًا في درجة 		
حرارة الغرفة ( 0درجة مئوية 32/درجة فهرنهايت)
ساعة واحدة و 5دقائق تقريبًا في درجة حرارة الغرفة ( 23درجة مئوية/
 73درجة فهرنهايت)
ساعة واحدة تقريبًا عند درجات حرارة منخفضة ( 0درجة مئوية 32/درجة فهرنهايت)
(باستخدام بطارية طراز  LP-E12مشحونة بالكامل)
حوالي  69.4 × 90.7 × 116.8ملم  2.74 × 3.57 × 4.60 /بوصة
حوالي  407جرام  14.36 /أوقية( .توجيهات ،)CIPA
حوالي  370جم  13.06 /أوقية (الجسم فقط)

• بيئة التشغيل

نطاق درجة الحرارة أثناء التشغيل 0 :درجة مئوية إلى  40درجة مئوية  32 /درجة فهرنهايت إلى
 104درجات فهرنهايت
 %85أو أقل
نسبة الرطوبة أثناء التشغيل:
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• البطارية طراز LP-E12

بطارية ليثيوم أيون قابلة إلعادة الشحن
النوع:
 7.2فولت من التيار المستمر
الجهد الكهربي المقدر:
 875مللي أمبير في الساعة
سعة البطارية:
نطاق درجة الحرارة أثناء التشغيل :أثناء الشحن 5 :درجات مئوية إلى  40درجة مئوية  41 /درجة فهرنهايت إلى
 104درجات فهرنهايت
أثناء التصوير 0 :درجة مئوية إلى  40درجة مئوية  32 /درجة فهرنهايت
إلى  104درجات فهرنهايت
 %85أو أقل
نسبة الرطوبة أثناء التشغيل:
حوالي  48.5 × 12.5 × 32.5ملم  1.9 × 0.49 × 1.3 /بوصة
األبعاد
(العرض × االرتفاع × العمق):
حوالي  35جرام  1.2 /أوقية
الوزن:

• شاحن البطارية طراز LC-E12

البطارية طراز LP-E12
البطارية المتوافقة:
ساعتان تقريبًا (في درجة حرارة الغرفة ( 23درجة مئوية 73/درجة فهرنهايت))
مدة إعادة الشحن:
 240 - 100فولت من التيار المتردد ( 60/50هرتز)
الدخل المُقدر:
 8.4فولت من التيار المستمر  540 /ملي أمبير
اإلخراج المقدر:
نطاق درجة الحرارة أثناء التشغيل 5 :درجات مئوية إلى  40درجة مئوية  41 /درجة فهرنهايت إلى
 104درجات فهرنهايت
 %85أو أقل
نسبة الرطوبة أثناء التشغيل:
حوالي  90 × 25.5 × 65ملم  3.5 × 1.0 × 2.6 /بوصات
األبعاد
(العرض × االرتفاع × العمق):
حوالي  81جرام  2.9 /أوقية
الوزن:

• شاحن البطارية طراز LC-E12E

البطارية طراز LP-E12
البطارية المتوافقة:
ساعتان تقريبًا (في درجة حرارة الغرفة ( 23درجة مئوية 73/درجة فهرنهايت))
مدة إعادة الشحن:
 240 - 100فولت من التيار المتردد ( 60/50هرتز)
الدخل المُقدر:
 8.4فولت من التيار المستمر  540 /ملي أمبير
اإلخراج المقدر:
نطاق درجة الحرارة أثناء التشغيل 5 :درجات مئوية إلى  40درجة مئوية  41 /درجة فهرنهايت إلى
 104درجات فهرنهايت
 %85أو أقل
نسبة الرطوبة أثناء التشغيل:
األبعاد (العرض × االرتفاع × العمق) 90 × 25.5 × 65 :ملم  3.5 × 1.0 × 2.6 /بوصة (دون احتساب سلك الطاقة)
حوالي  76جم  2.7 /أوقية (دون احتساب سلك الطاقة)
الوزن:
=	تستند جميع البيانات الواردة أعاله إلى معايير  Canonاالختبارية وإرشادات ومعايير اختبار ( CIPAاتحاد
الكاميرات ومتجات التصوير).
=	كما تستند األبعاد والحد األقصى للقطر والطول والوزن المذكورة أعاله إلى إرشادات ( CIPAباستثناء وزن
جسم الكاميرا فقط).
= تكون مواصفات المنتج واألجزاء الخارجية عرضة للتغيير دون إشعار.
= في حالة حدوث مشكلة بعدسة ليست من إنتاج  Canonتم تركيبها بالكاميرا ،استشر الجهة المصنعة لهذه العدسة.
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العالمات التجارية

=  Adobeهي عالمة تجارية لشركة .Adobe Systems Incorporated
=	 Windowsهي عالمة تجارية أو عالمة تجارية مسجلة لشركة  Microsoft Corporationفي الواليات
المتحدة والدول األخرى.
=	 Macintoshو Mac OSهما عالمتان تجاريتان أو عالمتان تجاريتان مسجلتان لشركة  Apple Inc.في
الواليات المتحدة والدول األخرى.
= شعار  SDXCهو عالمة تجارية لشركة SD-3C, LLC.
=	يعد كل من  HDMIوشعار  HDMIو High-Definition Multimedia Interfaceعالمات تجارية أو
عالمات تجارية مسجلة لشركة HDMI Licensing LLC.
= جميع أسماء الشركات والمنتجات والعالمات التجارية األخرى المذكورة في هذا الدليل تخص مالكيها المعنيين.

حول ترخيص MPEG-4

"هذا المنتج مرخص بموجب براءات االختراع  AT&Tللمعيار  MPEG-4وقد يستخدم لتشفير الفيديو المتوافق مع المعيار
 MPEG-4و/أ فك تشفير الفيديو المتوافق مع المعيار  MPEG-4والذي تم تشفيره فقط ( )1لألغراض الشخصية وغير التجارية،
أو ( )2من ِقب موفر فيديو مرخص بموجب براءات االختراع  AT&Tلتقديم فيديو متوافق مع المعيار  .MPEG-4ولم يتم منح أي
ترخيص أو تضمينه ألي استخدام آخر لمعيار ".MPEG-4
* اإلشعار معروض بالعربية على النحو المطلوب.
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يوصى باستخدام ملحقات  Canonاألصلية
هذا المنتج مصمم لتحقيق أداء فائق إذا استخدمت معه ملحقات  Canonاألصلية.
ولن تتحمل شركة  Canonأية مسؤولية عن أي تلف يحدث لهذا المنتج و/أو أية حوادث ،مثل نشوب الحرائق
وما شابه ذلك ،تحدث نتيجة لحدوث أعطال في ملحقات غير أصلية ليست من إنتاج شركة ( Canonمثال
حدوث تسريب و/أو انفجار البطارية) .ويرجى االنتباه إلى أن هذا الضمان ال يغطي أعمال اإلصالح الناجمة عن
عيوب الملحقات غير األصلية والتي ليست من إنتاج شركة  ،Canonعلى الرغم من إمكانية طلب إجراء مثل
تلك األعمال ولكن الخدمة في هذه الحالة ستكون مدفوعة األجر.
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تحذيرات السالمة

اتبع إرشادات السالمة هذه واستخدم الجهاز بشكل صحيح للوقاية من اإلصابة ولعدم التعرض للوفاة والتلف المادي.

تجنب اإلصابات الخطيرة أو الوفاة

• اتبع إرشادات السالمة أدناه لتجنب نشوب الحرائق والسخونة المفرطة والتسرب الكيميائي واالنفجارات:
 ال تستخدم أية بطاريات ومصادر طاقة وملحقات غير محددة بهذا الكتيب .ال تستخدم أية بطاريات منزلية الصنع أو مٌعدة.	ال تقم بإحداث دائرة قصر أو تقم بفك أو تعديل البطارية أو البطارية االحتياطية .ال تقم بتسخين أو لحام البطارية أوالبطارية االحتياطية .ال تُعرض البطارية أو البطارية االحتياطية للنار أو الماء .وال تعرض البطارية أو البطارية
االحتياطية للصدمات المادية القوية.
	ال تقم بتركيب البطارية أو البطارية االحتياطية في وضعية أقطاب منعكسة ( .)- +ال تمزج بين البطاريات الجديدةوالقديمة أو بين أنواع مختلفة من البطاريات.
	ال تقم بإعادة شحن البطارية خارج نطاق درجة الحرارة المحيطة المسموح به والذي يتراوح من  0إلى  40درجة مئوية(من  32درجة فهرنهايت إلى  104درجات فهرنهايت) .عالو ًة على ذلك ،ال تتعد وقت إعادة الشحن.
 ال تقم بإدخال أية أجسام معدنية غريبة في مناطق االتصال الكهربي للكاميرا ،والملحقات وكابالت التوصيل وما إلى ذلك.•	أبق البطارية االحتياطية بعي ًدا عن متناول األطفال .إذا ابتلع طفل البطارية ،فاستشر طبيبًا على الفور( .فقد تتسب المواد
الكيماوية الموجودة بالبطارية في إلحاق الضرر بالمعدة واألمعاء).
•	عند التخلص من البطارية أو البطارية االحتياطية ،قم بعزل مناطق االتصال الكهربية بشريط عازل لمنع تالمسها مع
األجسام المعدنية أو البطاريات األخرى .مما يؤدي إلى الحيلولة دون نشوب الحرائق أو االنفجار.
•	في حالة انبعاث حرارة زائدة أو دخان أو أبخرة أثناء إعادة شحن البطارية ،قم على الفور بفصل شاحن البطارية من مأخذ
التيار الكهربي إليقاف عملية إعادة الشحن ومنع نشوب حريق.
•	في حالة حدوث تسرب بالبطارية أو البطارية االحتياطية أو تغير اللون أو ظهور تلفيات أو انبعاث دخان أو أبخرة ،فانزعها
على الفور .توخ الحذر حتى ال تُصاب بحروق أثناء القيام بذلك.
•	امنع مالمسة أي تسرب من البطارية لعينيك أو جلدك أو مالبسك .حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى العمى أو إلى حدوث
مشاكل بالجلد .إذا حدث والمست المواد المتسربة من البطارية عينيك أو جلدك أو مالبسك ،فقم بغسل المنطقة المتأثرة
بكثير من الماء النظيف دون حكها .قم بزيارة الطبيب على الفور.
• أثناء إعادة الشحن ،أبق الجهاز بعي ًدا عن متناول األطفال .فقد يخنق السلك الطفل عن غير قصد أو يعرضه لصدمة كهربية.
•	ال تترك أية أسالك بالقرب من مصدر حرارة .حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تشوه السلك أو صهر المادة العازلة والتسبب
في شوب حريق أو التعرض لصدمة كهربية.
• ال تطلق الفالش في مواجهة شخص ما يقود سيارة .حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى وقوع حادث.
•	ال تطلق الفالش بالقرب من أعين األشخاص .حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بحاسة البصر لدى الشخص .عند
استخدام الفالش اللتقاط صورة فوتوغرافية لطفل رضيع ،حافظ على وجود مسافة تبلغ متر واحد 3.3/أقدام بينك وبينه.
•	قبل تخزين الكاميرا أو أحد الملحقات في حالة عدم االستخدام ،أخرج البطارية وافصل قابس الطاقة .وذلك للحيلولة دون
التعرض لصدمة كهربية وتولد الحرارة ونشوب حريق.
• ال تستخدم الجهاز في األماكن التي توجد بها غازات قابلة لالشتعال .وذلك للحيلولة دون حدوث انفجار أو نشوب حريق.
نظرا الحتمال
•	إذا سقط الجهاز منك وكانت الشقوق التي حدثت تكشف األجزاء الداخلية ،فال تلمس هذه األجزاء الداخلية ً
التعرض لصدمة كهربية.
•	ال تقم بفك الجهاز أو تغير في مكوناته .حيث يمكن أن تتسبب األجزاء الداخلية ذات الجهد الكهربي العالي في التعرض
صدمة كهربية.
•	ال تنظر إلى الشمس أو إلى مصدر ضوء ساطع ج ًدا من خالل الكاميرا أو العدسة .حيث يمكن أن يؤدي القيام بذلك إلى
إلحاق الضرر بحاسة البصر لديك.
• أبق الكاميرا بعي ًدا عن متناول األطفال .يمكن أن يؤدي حزام تعليق الكاميرا على الرقبة إلى اختناق األطفال.
• ال ّ
تخزن الجهاز في أماكن متربة أو رطبة .وذلك للحيلولة دون نشوب الحرائق والتعرض للصدمات الكهربية.
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مسموحا بذلك .حيث يمكن أن تتداخل الموجات
•	قبل استخدام الكاميرا داخل الطائرات أو المستشفيات ،تأكد إذا ما كان
ً
الكهرومغناطيسية المنبعثة من الكاميرا مع أجهزة الطائرة أو المعدات الطبية بالمستشفى.
• اتبع إرشادات السالمة أدناه لتفادي نشوب الحرائق والتعرض للصدمات الكهربية:
 قم دومًا بتوصيل قابس الطاقة حتى نهايته. ال تتعامل مع قابس الطاقة بأي ٍد مبللة. عند القيام بفصل قابس طاقة ،أمسك القابس واسحب منه وليس السلك.ً
	ال تقم بخدش السلك أو قطعه أو ثنيه بشكل مفرط أو وضع شيء ثقيل فوقه .أيضا ال تلو األسالك أو تربطها. ال تقم بتوصيل العديد من القوابس بنفس مأخذ التيار الكهربي. ال تستخدم ًسلكا مادته العازلة تالفة.
•	قم ،من حين آلخر ،بفصل قابس الطاقة واستخدم قطعة قماش جافة لتنظيف األتربة الموجودة حول مأخذ التيار الكهربي.
إذا كانت األجواء المحيطة بالجهاز متربة أو رطبة أو ملوثة بالزيت ،فقد تصبح األتربة الموجودة على مأخذ التيار الكهربي
رطبة مما يؤدي إلى حدوث دائرة قصر بهذا المأخذ ،قد تتسبب في اندالع حريق.

الحيلولة دون وقوع اإلصابات أو تلف الجهاز
•	ال تترك الجهاز داخل سيارة تحت الشمس المحرقة أو بالقرب من مصدر حرارة .فقد يسخن الجهاز ويتسبب في إصابة
الجلد بحروق.
•	ال تحمل الكاميرا إلى هنا وهناك أثناء تركيبها على حامل ثالثي القوائم .فقد يتسبب ذلك في حدوث إصابات .تأكد ً
أيضا من
كاف لدعم الكاميرا والعدسة.
أن الحامل ثالثي القوائم ثابت بشكل ٍ
•	ال تترك عدسة أو كاميرا بها عدسة تحت أشعة الشمس المباشرة دون أن يكون غطاء العدسة مركبًا .وإال ،فقد تقوم العدسة
ً
حريقا.
بتركيز أشعة الشمس مسببة
•	ال تُ ّ
غط جهاز إعادة شحن البطارية أو ّ
تلفه بقماش .فقد يتسبب ذلك في احتباس الحرارة مما يؤدي إلى تشويه الغالف أو
نشوب الحريق.
•	إذا أسقطت الكاميرا في الماء أو إذا دخل الماء أو شظايا معدنية إلى داخل الكاميرا ،فعليك إخراج البطارية والبطارية
فورا .وذلك للحيلولة دون نشوب الحرائق والتعرض للصدمات الكهربية.
االحتياطية ً
•	ال تستخدم البطارية أو البطارية االحتياطية أو تتركها في بيئة حارة .حيث يمكن أن يتسبب ذلك في حدوث تسرب
ً
ً
بالبطارية أو تقصير العمر االفتراضي لها .يمكن أيضا أن تسخن البطارية أو البطارية االحتياطية وتسبب حروقا بالجلد.
• ال تستخدم سائل تخفيف الدهان (ثنر الطالء) أو البنزين أو مذيبات عضوية أخرى لتنظيف الجهاز .حيث يمكن أن يؤدي
ذلك إلى التسبب في نشوب حريق أو تشكيل خطر على الصحة.

إصالحا ،فاتصل بالوكيل أو أقرب مركز خدمة .Canon
إذا لم يعمل الجهاز بشكل سليم أو إذا تطلب
ً
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أنظمة الكاميرا الرقمية طراز DS126441

يتوافق هذا الجهاز مع الفقرة  15من قواعد لجنة االتصاالت الفيدرالية ( .)FCCيخضع التشغيل للشرطين
التاليين )1( :ال يجوز أن يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار ،و( )2يجب أن يتقبل هذا الجهاز أي تداخل
يتم استقباله ،بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبب في التشغيل غير المرغوب فيه.
مالحظة	:تم اختبار هذا الجهاز وثبت توافقه مع قيود األجهزة الرقمية من الفئة ب ،بموجب الفقرة  15من قواعد
لجنة التصاالت الفيدرالية ( .)FCCوقد وُضعت هذه القيود لتوفير حماية معقولة ضد التداخل الضار
في عملية التركيب داخل المنازل .حيث يولّد هذا الجهاز طاقة من ترددات موجات الراديو ويستخدمها
ومن الممكن أن يصدرها كذلك ،وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه ً
وفقا لإلرشادات ،فقد يتسبب في حدوث
تداخل ضار مع االتصاالت الالسلكية .ومع ذلك ،ال يوجد أي ضمان بأن هذا التداخل لن يحدث في
حالة التركيب في منشأة معينة .إذا تسبب هذا الجهاز في حدوث أي تداخل ضار مع استقبال الموجات
الالسلكية أو موجات التلفاز ،األمر الذي يمكن تحديده عن طريق إيقاف تشغيل الجهاز ثم إعادة
تشغيله ،فينبغي على المستخدم محاولة تصحيح التداخل بواسطة إجراء أو أكثر من اإلجراءات التالية:
— إعادة توجيه هوائي االستقبال أو تغيير موقعه.
— زيادة المساحة الفاصلة بين الجهاز وجهاز االستقبال.
—توصيل الجهاز بمأخذ للتيار الكهربي على دائرة كهربية مختلفة عن
		 الدائرة التي يتصل بها جهاز االستقبال.
— استشارة الموزع أو فني تلفاز/راديو متخصص للمساعدة.
يجب استخدام السلك الحديدي المرفق بالكاميرا الرقمية مع هذا الجهاز حتى يتم التوافق مع حدود الفئة ب من
الفقرة الفرعية ب للفقرة رقم  15من قواعد لجنة االتصاالت الفيدرالية (.)FCC
يُنصح بعدم إجراء أية تغييرات أو تعديالت على الجهاز ما لم يتم تحديد خالف ذلك في الدليل .وإذا تحتم إجراء
هذه التغييرات أو التعديالت ،فقد يُطلب منك إيقاف تشغيل الجهاز.
Canon U.S.A. Inc.
One Canon Plaza, Lake Success, NY 11042, U.S.A.
هاتف رقم)516(328-5600 :

يتوافق هذا الجهاز الرقمي من الفئة ب مع معيار  ICES-003الكندي.
عند التوصيل بمأخذ تيار كهربي منزلي أو استخدامه ،استخدم مجموعة محول التيار المتردد طراز
 ACK-E15فقط (الدخل المُدر 240 - 100 :فولت من التيار المتردد  60/50هرتز ،الخرج
المُقدر 7.4 :فولت من التيار المستمر) .فقد يتسبب استخدام أي شيء آخر في نشوب حريق أو
حدوث سخونة زائدة أو التعرض لصدمة كهربية.
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إرشادات السالمة الهامة
	.1احتفظ بهذه اإلرشادات — يحتوي هذا الدليل على إرشادات مهمة خاصة بالسالمة والتشغيل لكل من
شاحن البطارية طراز  LC-E12و.LC-E12E
	.2قبل استخدام الشاحن ،اقرأ جميع اإلرشادات والمالحظات التحذيرية الخاصة بكل من ( )1الشاحن ،و()2
البطارية ،و( )3المنتج الذي يستخدم البطارية.
	.3تنبيه — لتقليل خطر التعرض لإلصابة ،اشحن البطارية من طراز  LP-E12فقط .فقد تنفجر أنواع
البطاريات األخرى ،مسببة بذلك إصابات جسدية وتلفيات أخرى.
 .4ال تعرض الشاحن إلى المطر أو الثلوج.
	.5قد يؤدي استخدام أية ملحقات غير تلك التي تقدمها  Canonأو توصي بشرائها ،إلى نشوب حريق أو
التعرض لصدمة كهربية أو حدوث إصابات جسدية.
	.6لتقليل مخاطر حدوث تلف في السلك والقابس الكهربيين ،اسحب السلك من القابس الخاص به وليس السلك
نفسه عند فصل الشاحن.
	.7تأكد من أن السلك موضوع في مكان ال يسمح ألحد بالمشي عليه أو وضع أشياء عليه ،وإال فإنه قد
يتعرض للتلف أو الشد.
 .8ال تقم بتشغيل الشاحن بسلك أو قابس تالفين  -استبدلهما بآخرين على الفور.
	.9ال تستخدم الشاحن في حالة توقفه المفاجئ عن العمل أو في حالة سقوطه ،أو في حالة تلفه بأية طريقة
أخرى؛ بل عليك أن تأخذه إلى فني صيانة مؤهل جي ًدا.
	.10ال تقم بفك الشاحن؛ بل قم بأخذه إلى فني صيانة مؤهل عندما يستدعي األمر إصالح الجهاز .حيث قد تؤدي
إعادة تركيب الجهاز بشكل غير سليم إلى خطر التعرض لصدمة كهربية أو نشوب حريق.
	.11لتقليل خطر التعرض لصدمة كهربية ،انزع الشاحن من مأخذ التيار الكهربي قبل محاولة إجراء أية صيانة
أو تنظيف.
إرشادات الصيانة
ال توجد أجزاء بالداخل يمكن للمستخدم صيانتها بنفسه ،ما لم يذكر خالف ذلك في هذا الدليل .يرجى إحالة
أعمال الصيانة إلى أفراد الصيانة المؤهلين.
الواليات المتحدة وكندا فقط:
بطارية الليثيوم أيون/بوليمر التي تعمل على تشغيل المنتج قابلة إلعادة التدوير .يرجى
االتصال برقم  1-800-8-BATTERYللحصول على معلومات حول كيفية إعادة
تدوير هذه البطارية.

خاص بكندا والواليات المتحدة األمريكية فقط
تحتوي بطارية الليثيوم المرفقة على مادة البيركلوريت – قد تتطلب معاملة خاصة .تفضل بزيارة الموقع
 www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/للحصول على التفاصيل.

تنبيه

توجد مخاطر بحدوث انفجار إذا ما تم استبدال البطارية بنوع غير مناسب .يجب التخلص من البطاريات المستعملة
بما يتوافق مع اللوائح المحلية.

356

مذكرة

357

مذكرة

358

مذكرة

359

مذكرة

360

13

عرض أدلة اإلرشادات بالقرص المضغوط /
تنزيل الصور على جهاز الكمبيوتر
يوضح هذا الفصل كيفية تثبيت دليل إرشادات الكاميرا (الموجود على القرص
المضغوط المرفق) على الكمبيوتر وتنزيل الصور من الكاميرا إلى الكمبيوتر،
ويقدم نظرة عامة على البرامج الموجودة على EOS DIGITAL Solution
( Diskالقرص المضغوط) ،كما وضح كيفية تثبيت البرامج على الكمبيوتر.
كما يشرح ً
أيضا كيفية عرض ملفات  PDFالموجودة في القرص المضغوط
لدليل إرادات البرنامج.

الكاميرا
دليل اإلرشادات

EOS DIGITAL
Solution Disk
(البرامج)

البرامج
دليل اإلرشادات
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عرض القرص المضغوط لدليل اإلرشادات الخاصة بالكاميرا
يحتوي القرص المضغوط لدليل إرشادات الكاميرا على األدلة اإللكترونية التالية
(بتنسيق :)PDF

 دليل إرشادات الكاميرا
يوضح كل إجراءات الكاميرا ووظائفها ،بما في ذلك المحتوى األساسي.
 الدليل المرجعي السريع
يوضح الوظائف األساسية للكاميرا واإلجراءات األساسية للتصوير والعرض.

عرض دليل إرشادات الكاميرا على القرص المضغوط
لعرض أدلة اإلرشادات (ملفات بتنسيق  ،)PDFيجب أن يكون برنامج  Adobe Readerمن
اإلصدار  6.0أو األحدث ً
مثبتا على الكمبيوتر .يمكن تنزيل برنامج  Adobe Readerمجا ًنا من
اإلنترنت .بعد تثبيت برنامج  ،Adobe Readerاتبع اإلجراء التالي.
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1

أدخل القرص المضغوط "CAMERA INSTRUCTION
( "MANUALدليل إرشادات الكاميرا) في الكمبيوتر.

2

مزدوجا فوق رمز محرك األقراص المضغوطة.
انقر نقرًا
ً

 بالنسبة لنظام التشغيل  ،Windowsيتم عرض الرمز في [)(My
( ]Computerجهاز الكمبيوتر).
 بالنسبة لنظام التشغيل  ،Macintoshيتم عرض الرمز على سطح المكتب.
 سيختلف الرمز المعروض تبعًا لنظام تشغيل الكمبيوتر.

عرض القرص المضغوط لدليل اإلرشادات الخاصة بالكاميرا

3

مزدوجا فوق الملف .START
انقر نقرًا
ً

4

انقر فوق الدليل الذي تريد عرضه.

 ستظهر الشاشة الموضحة في الخطوة .4
 سيختلف الرمز المعروض تبعًا لنظام تشغيل الكمبيوتر.

 انقر فوق اسم الدليل من اللغة الخاصة بك.

 سيتم عرض دليل اإلرشادات باللغة الخاصة بك.

 يمكنك حفظ ملف  PDFعلى جهاز الكمبيوتر.
 تشتمل كل أدلة اإلرشادات (ملفات  )PDFعلى روابط صفحات حتى تجد الصفحة المطلوبة بسرعة.
انقر فوق رقم صفحة في جدول المحتويات أو الفهرس وستظهر هذه الصفحة.
 سيتم عرض دليل اإلرشادات بلغتك.
 لمعرفة كيفية استخدام برنامج  ،Adobe Readerانظر قسم التعليمات ببرنامج .Adobe Reader
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تنزيل الصور على الكمبيوتر
يمكنك استخدام البرامج المرفقة لتنزيل الصور الموجودة في الكاميرا إلى الكمبيوتر .هناك طريقتان
للقيام بذلك.

التنزيل من خالل توصيل الكاميرا بالكمبيوتر

364

1

قم بتثبيت البرنامج (ص .)367

2

استخدم كابل التوصيل المرفق لتوصيل الكاميرا
بالكمبيوتر.

3

استخدم برنامج  EOS Utilityلتنزيل الصور.

 استخدم كابل التوصيل المرفق مع الكاميرا.
 قم بتوصيل الكابل بطرف التوصيل <>C
الخاص بالكاميرا بحيث يكون رمز قابس الكابل
< >Dمواجهًا للجزء األمامي من الكاميرا.
 قم بتوصيل قابس السلك بطرف توصيل USB
الخاص بالكمبيوتر.
 للحصول على التفاصيل ،ارجع إلى دليل إرشادات
البرامج الموجودة على القرص المضغوط (ص .)368

تنزيل الصور على الكمبيوتر

تنزيل الصور باستخدام قارئ البطاقات
كما يمكنك ً
أيضا استخدام جهاز قراءة البطاقات لتنزيل الصور على الكمبيوتر.

1

قم بتثبيت البرنامج (ص .)367

2

أدخل البطاقة في قارئ البطاقات.

3

استخدم برامج  Canonلتنزيل الصور.

 استخدم برنامج .Digital Photo Professional
 استخدم برنامج .ImageBrowser EX
 للحصول على التفاصيل ،ارجع إلى دليل إرشادات
البرامج الموجودة على القرص المضغوط (ص .)368

عند تنزيل الصور من الكاميرا إلى الكمبيوتر ،باستخدام قارئ بطاقات دون استخدام برامج ،Canon
فانسخ مجلد  DCIMالموجود على البطاقة إلى الكمبيوتر.

365

نظرة عامة على البرامج
EOS DIGITAL Solution Disk

يحتوي هذا القرص على برامج متنوعة لكاميرات .EOS DIGITAL

EOS Utility
أثناء توصيل الكاميرا بالكمبيوتر ،يُمكنك برنامج  EOS Utilityمن نقل الصور الثابتة واألفالم
المصورة باستخدام الكاميرا إلى الكمبيوتر .ويمكنك ً
أيضا استخدام هذا البرنامج لضبط العديد من
إعدادات الكاميرا والتصوير عن بُعد مع توصيل الكمبيوتر بالكاميرا .كما يمكنك كذلك نسخ مقاطع
موسيقى الخلفية ،مثل  ،*EOS Sample Musicإلى البطاقة.

*يمكنك استخدام موسيقى الخلفية كمسار صوتي في ألبوم لقطات فيديو أو فيلم أو عرض شرائح يتم تشغيله على
الكاميرا.

Digital Photo Professional
يوصى باستخدام هذا البرنامج للمستخدمين الذين يقومون بتصوير صور  RAWبشكل أساسي .يمكنك
عرض صور  RAWوتحريرها ومعالجتها بشكل سريع .كما يمكنك ً
أيضا تحرير صور  JPEGمع
االحتفاظ بالصور األصلية.

ImageBrowser EX
يوصى باستخدام هذا البرنامج للمستخدمين الذين يقومون بتصوير صور  JPEGبشكل أساسي .حيث
ً
فضال عن طباعة صور
يمكنك عرض الصور واألفالم وألبومات لقطات الفيديو وتشغيلها بسهولة،
 .JPEGيمكن ً
أيضا تنزيل الميزات اإلضافية مثل ( EOS Video Snapshot Taskص )206
من اإلنترنت.
الحظ أن برنامج  ZoomBrowser EX/ImageBrowserالمرفق مع الكاميرات السابقة ال يدعم الصور
الثابتة ولقطات ملفات األفالم بهذه لكاميرا (غير متوافق) .استخدم برنامج  ImageBrowser EXالمرفق مع
هذه الكاميرا.

Picture Style Editor
يمكنك تحرير أنماط الصور وإنشاء ملفات نمط الصورة األصلية وحفظها .يستهدف هذا البرنامج
المستخدمين المحترفين ذوي الخبرة في معالجة الصور.
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تثبيت البرنامج
= ال تقم بتوصيل الكاميرا بالكمبيوتر قبل تثبيت البرنامج .فلن يتم تثبيت البرنامج بشكل صحيح.
= حتى في حالة تثبيت برنامج  ImageBrowser EXعلى الكمبيوتر بالفعل ،قم بتثبيت برنامج
 ImageBrowser EXالمضمن في القرص المضغوط المرفق مع هذه الكاميرا .حيث يُعد أحدث
إصدار مزو ٍد بالميزات المحسنة للكاميرا .يمكنك ً
أيضا استخدام ميزة التحديث التلقائي إلضافة أحدث
الوظائف.
= حتى بالنسبة للبرامج المختلفة عن  ،ImageBrowser EXفي حالة تثبيت إصدار سابق منها ،قم
بتحديثه باتباع الخطوات الموضحة أدناه لتثبيت البرنامج الملحق مع الكاميرا( .سوف يحل اإلصدار
األحدث محل اإلصدار السابق).

1

أدخل قرص ( EOS DIGITAL Solution Diskالقرص المضغوط).

مزدوجا لفتح رمز القرص المضغوط
نقرا
	بالنسبة لنظام التشغيل  ،Macintoshانقر ً
ً
مزدوجا فوق [Canon EOS Digital
نقرا
المعروض على سطح المكتب ،ثم انقر ً
ً
( ]Installerمثبت برنامج .)Canon EOS Digital
	عند ظهور شاشة خاصة بتحديد البلد الذي تعيش به أو اللغة الخاصة بك ،فاتبع التعليمات
المعروضة على هذه الشاشة.

	2انقر فوق [( ]Easy Installationالتثبيت السهل) واتبع اإلرشادات التي تظهر
على الشاشة للتثبيت.
 بالنسبة لنظام التشغيل  ،Macintoshانقر فوق [( ]Installتثبيت).
	إذا تم عرض شاشة تثبيت " "Microsoft Silverlightأثناء عملية التثبيت ،فقم بتثبيت
"."Microsoft Silverlight

	3انقر فوق [( ]Restartإعادة التشغيل) وأخرج القرص المضغوط بعد إعادة تشغيل
الكمبيوتر.
 عند إعادة تشغيل الكمبيوتر ،يكون التثبيت قد اكتمل.
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دليل إرشادات البرامج
يحتوي على أدلة إرشادات البرامج.

نسخ ملفات  PDFلدليل اإلرشادات وعرضها

 1أدخل القرص المضغوط [( ]Software INSTRUCTION MANUALدليل
	
إرشادات البرامج) في الكمبيوتر.

2

مزدوجا فوق رمز القرص المضغوط.
انقر نقرًا
ً

3

انسخ المجلد [( ]Englishاإلنجليزية) إلى الكمبيوتر.

	بالنسبة لنظام التشغيل  ،Windowsيتم عرض الرمز في [( ]My Computerجهاز
الكمبيوتر).
 بالنسبة لنظام التشغيل  ،Macintoshيتم عرض الرمز على سطح المكتب.
 يتم نسخ ملفات  PDFلدليل اإلرشادات باألسماء الواردة أدناه.
نظام التشغيل  Windowsنظام تشغيل Macintosh
EOS Utility
Digital Photo Professional

EUx.xW_E_xx

EUx.xM_E_xx

DPPx.xW_E_xx

DPPx.xM_E_xx

ImageBrowser EX
Picture Style Editor

4

IBXx.x_E_xx
PSEx.xW_E_xx

مزدوجا فوق ملف  PDFالذي تم نسخه.
انقر نقرًا
ً

PSEx.xM_E_xx

	يجب أن يكون برنامج ( Adobe Readerيوصى باستخدام اإلصدار األحدث) ً
مثبتا على
الكمبيوتر.
 يمكن تنزيل برنامج  Adobe Readerمجا ًنا من اإلنترنت.
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الدليل المرجعي السريع
والفهرس
عمليات تشغيل القوائم - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
جودة تسجيل الصورة - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 Aنمط الصورة- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 Qالتحكم السريع - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
مجموعة المصطلحات- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
أوضاع المنطقة األساسية - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dاستخدام الفالش المدمج - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
أوضاع المنطقة اإلبداعية - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 :dإضاءة تلقائية ( )AEمبرمجة - - - - - - - - - - - - - -
 :sاإلضاءة التلقائية مع أولوية الغالق- - - - - - - - - - -
 :fاإلضاءة التلقائية مع أولوية فتحة العدسة - - - - - - -
 :fتشغيل ضبط البؤرة تلقائيًا (- - - - - - - - - - - - - - )AF
 Sنقطة ضبط البؤرة تلقائيًا (- - - - - - - - - - - - - - - )AF
 :iسرعة - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ISO
 iوضع التشغيل - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 Aالتصوير باستخدام العرض المباشر - - - - - - - - - - - - -
 kتصوير األفالم- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
عرض الصور  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ص370
ص371
ص371
ص372
ص373
ص375
ص375
ص376
ص376
ص376
ص376
ص377
ص377
ص378
ص378
ص379
ص380
ص381
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الدليل المرجعي السريع

ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ
ﺯﺭ>< M
ﺯﺭ
> <0
LCD
ﺷﺎﺷﺔ/ﺍﻟﻠﻤﺲ

><S
ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻷﺳﻬﻢ
.١
.٢
.٣
.٤

ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ > <Mﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻋﺮﺽ ﺯﺭ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.
ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ > <Z> <Yﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺒﻮﻳﺐ ،ﺛﻢ ﺍﺿﻐﻂ
ﻋﻠﻰ > <X> <Wﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ.
ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ > <0ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻋﺮﺽ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ.
ﺑﻌﺪ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ،ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ >.<0

ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ

ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ
ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺍﻷﻓﻼﻡ

ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﻮﻳﺐ

ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
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ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ

الدليل المرجعي السريع

ﺟﻮﺩﺓ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ
 oﺣﺪﺩ ] :z1ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ[ ،ﺛﻢ ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ >.<0
 oﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ > <Z> <Yﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ،ﺛﻢ ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ >.<0
ﺟﻮﺩﺓ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺼﻮﺭ
ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺒﻜﺴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ
ﺍﻟﻠﻘﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ

 Aﻧﻤﻂ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓN
 oﺣﺪﺩ ] :z3ﻧﻤﻂ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ[ ،ﺛﻢ ﺍﺿﻐﻂ
ﻋﻠﻰ >.<0
 oﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ > <X> <Wﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ،
ﺛﻢ ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ >.<0

ﺍﻟﻨﻤﻂ
 Dﺗﻠﻘﺎﺋﻲ
 Pﻗﻴﺎﺳﻲ

ﺍﻟﻮﺻﻒ
ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ.
ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ ﺍﻟﺰﺍﻫﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﻮﺍﺿﺤﺔ.

 Qﺻﻮﺭﺓ ﺷﺨﺼﻴﺔ

ﺩﺭﺟﺎﺕ ﻟﻮﻥ ﺍﻟﺒﺸﺮﺓ ﺍﻟﻠﻄﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﻮﺍﺿﺤﺔ ً
ﻗﻠﻴﻼ.

 Rﻣﻨﻈﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ

ﺍﻟﺴﻤﺎء ﺍﻟﺰﺭﻗﺎء ﺍﻟﺰﺍﻫﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﻀﺮﺓ ﻭﺍﻟﺼﻮﺭ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﻮﺿﻮﺡ.

 Vﻟﻮﻥ ﺃﺣﺎﺩﻱ

ﺻﻮﺭ ﺑﺎﻷﺑﻴﺾ ﻭﺍﻷﺳﻮﺩ.

 oﻣﻦ ﺃﺟﻞ >) <Sﻣﺘﻌﺎﺩﻝ( ﻭ>) <Uﺣﻘﻴﻘﻲ( ،ﺍﻧﻈﺮ ﺻﻔﺤﺔ .١٠٢
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 Qﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ

 oﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ >.<Q
 ﺳﻮﻑ ﺗﻈﻬﺮ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ.

ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ

ﻓﺘﺤﺔ ﺍﻟﻌﺪﺳﺔ
ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ
ﺳﺮﻋﺔ ISO
ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺩﺭﺟﺔ ﺇﺿﺎءﺓ
ﺍﻟﻔﻼﺵ
ﻣﺤﺴﻦ
ﺍﻹﺿﺎءﺓ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻴﺔ ّ
ﻭﺿﻊ ﺿﺒﻂ
ﻛﺜﺎﻓﺔ ﺍﻹﺿﺎءﺓ
ﺟﻮﺩﺓ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ

ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ

ﺳﺮﻋﺔ ﺍﻟﻐﺎﻟﻖ
ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ
ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻹﺿﺎءﺓ/
ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﻀﺎﻫﺎﺓ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻴﺔ
ﻟﺸﺪﺓ ﺍﻹﺿﺎءﺓ
ﻧﻤﻂ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ
ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻀﺒﻂ
ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻟﻠﺒﺆﺭﺓ )(AF
ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﻠﻮﻥ ﺍﻷﺑﻴﺾ

ﻣﻀﺎﻫﺎﺓ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﻠﻮﻥ ﺍﻷﺑﻴﺾ
ﺭﺟﻮﻉ
ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ/ﺍﻟﻤﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ
ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﻠﻮﻥ ﺍﻷﺑﻴﺾ
 oﺗﺨﺘﻠﻒ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ،ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻀﺒﻂ ﺗﺒﻌًﺎ ﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ.
 oﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ > <Sﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻭﻇﻴﻔﺔ ،ﺛﻢ > <6ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺿﺒﻄﻬﺎ.
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ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎﺕ
ﻗﺮﺹ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ

ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
ﺯﺭ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺳﺮﻋﺔ OSI

> <Dﺯﺭ
ﺍﻟﻔﻼﺵ

><6
ﺍﻟﻘﺮﺹ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
ﺯﺭ ﺍﻟﻐﺎﻟﻖ

ﻣﻔﺘﺎﺡ ﻭﺿﻊ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﺒﺆﺭﺓ
> <Sﺯﺭ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﺿﻊ ﺿﺒﻂ
ﺍﻟﺒﺆﺭﺓ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴًﺎ
> <Aﺯﺭ ﺗﺜﺒﻴﺖ
ﺍﻹﺿﺎءﺓ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻴﺔ
><S
ﺍﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻃﻌﺔ

> <Oﺯﺭ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻓﺘﺤﺔ ﺍﻟﻌﺪﺳﺔ/
ﺷﺪﺓ ﺍﻹﺿﺎءﺓ
> <Aﺯﺭ ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﺍﻷﻓﻼﻡ /ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ

><L
ﺯﺭﺍﻟﻤﺴﺢ
ﻣﺼﺒﺎﺡ
ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ

> <Q/0ﺯﺭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ/
ﺯﺭ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ
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ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ
ﻓﺘﺤﺔ ﺍﻟﻌﺪﺳﺔ
ُﺤﺴﻦ ﺍﻹﺿﺎءﺓ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ
ﻣ ﱢ
 ISOﺳﺮﻋﺔ
ﻭﺿﻊ ﺿﺒﻂ
ﻛﺜﺎﻓﺔ ﺍﻹﺿﺎءﺓ
ﺟﻮﺩﺓ ﺗﺴﺠﻴﻞ
ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ
ﺍﻟﻠﻘﻄﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ
ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ/ﺍﻟﻤﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ

ﺳﺮﻋﺔ ﺍﻟﻐﺎﻟﻖ
ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﻠﻮﻥ ﺍﻷﺑﻴﺾ
ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺩﺭﺟﺔ
ﺍﻹﺿﺎءﺓ
ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ
ﻧﻤﻂ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ
ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ
ﻟﻠﺒﺆﺭﺓ )(AF
ﺭﻣﺰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ
ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ
ﻓﺤﺺ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ

zxcn

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﺴﺘﻜﺸﻒ ﺍﻟﻌﺮﺽ
ﻣﺆﺷﺮ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﻣﻮﺿﻊ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﺒﺆﺭﺓ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴًﺎ
ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺿﺒﻂ ﻛﺜﺎﻓﺔ
ﺍﻹﺿﺎءﺓ ﺍﻟﻤﻮﺿﻌﻴﺔ
ﺿﻮء ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺿﺒﻂ
ﺍﻟﺒﺆﺭﺓ
ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻌﺪﺩ
ﺍﻟﻠﻘﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮﺓ ﺩﻭﻥ ﺗﻮﻗﻒ

ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺃﺣﺎﺩﻱ ﺍﻟﻠﻮﻥ
ﺳﺮﻋﺔ ISO
ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺷﺪﺓ ﺍﻹﺿﺎءﺓ
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ﻣﻮﺍﺿﻊ ﺿﺒﻂ
ﺍﻟﺒﺆﺭﺓ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴًﺎ A
ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺍﻹﺿﺎءﺓ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻴﺔ )(AE
ﺍﻟﻔﻼﺵ ﺟﺎﻫﺰ
ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺩﺭﺟﺔ ﺇﺿﺎءﺓ ﺍﻟﻔﻼﺵ
ﺳﺮﻋﺔ ﺍﻟﻐﺎﻟﻖ
ﻓﺘﺤﺔ ﺍﻟﻌﺪﺳﺔ
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ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻳﺘﻢ ﺿﺒﻂ ﻛﻞ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ
ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺮ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴًﺎ.
ﻣﻊ ﻋﻠﻴﻚ ﺳﻮﻯ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺯﺭ
ﺍﻟﻐﺎﻟﻖ ،ﻭﺳﺘﻘﻮﻡ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ ﺑﻌﻤﻞ
ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ.
 Aﻣﺸﻬﺪ ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﺫﻛﻲ
 7ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻔﻼﺵ
 Cﺇﺑﺪﺍﻋﻲ ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ
 2ﺻﻮﺭﺓ ﺷﺨﺼﻴﺔ
 3ﻣﻨﻈﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ
 4ﺻﻮﺭﺓ ﻗﺮﻳﺒﺔ
 5ﺭﻳﺎﺿﺔ

 8ﻣﺸﻬﺪ ﺧﺎﺹ
 Cﺃﻃﻔﺎﻝ
 Pﻃﻌﺎﻡ
 xﺿﻮء ﺍﻟﺸﻤﻮﻉ
 6ﺻﻮﺭﺓ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻟﻴﻠﻴﺔ
 Fﻣﺸﻬﺪ ﻟﻴﻠﻲ ﻣﻊ ﺣﻤﻞ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ ﺑﺎﻟﻴﺪ
 Gﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻹﺿﺎءﺓ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﻟﻠﻨﻄﺎﻕ
ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ

 Dﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻔﻼﺵ ﺍﻟﻤﺪﻣﺞ
ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ،ﻳﺮﺗﻔﻊ ﺍﻟﻔﻼﺵ ﺍﻟﻤﺪﻣﺞ ﻭﻳﻨﻄﻠﻖ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴًﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﺿﺎءﺓ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺃﻭ ﻇﺮﻭﻑ
ﺍﻹﺿﺎءﺓ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ )ﻣﻊ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻌﻴﻨﺔ(.
ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ
 oﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺯﺭ > <Dﻛﻲ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﺍﻟﻔﻼﺵ ﺍﻟﻤﺪﻣﺞ،
ﺛﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ.
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ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ
ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺗﺮﻳﺪ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺮ
ﺑﻄﺮﻕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ.

 :dﺑﺮﻣﺠﺔ ﺍﻹﺿﺎءﺓ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻴﺔ

ﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﺮﻋﺔ ﺍﻟﻐﺎﻟﻖ
ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴًﺎ ﺑﻀﺒﻂ ٍ
ﻭﻓﺘﺤﺔ ﺍﻟﻌﺪﺳﺔ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺜﻞ > <Aﺍﻟﻮﺿﻊ.
 oﺍﺿﺒﻂ ﻗﺮﺹ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﻋﻠﻰ > .< d

 :sﺍﻹﺿﺎءﺓ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻴﺔ ﻣﻊ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﺍﻟﻐﺎﻟﻖ
 oﺍﺿﺒﻂ ﻗﺮﺹ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﻋﻠﻰ > .<s
 oﺃﺩﺭ ﺍﻟﻘﺮﺹ >  < 6ﻟﻀﺒﻂ
ﺳﺮﻋﺔ ﺍﻟﻐﺎﻟﻖ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ،ﺛﻢ
ﺍﺿﺒﻂ ﺍﻟﺒﺆﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺪﻑ.
 ﺳﻴﺘﻢ ﺿﺒﻂ ﻓﺘﺤﺔ ﺍﻟﻌﺪﺳﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴًﺎ.
 oﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺎﺷﺔ ﻋﺮﺽ ﻓﺘﺤﺔ ﺍﻟﻌﺪﺳﺔ ﺗﻮﻣﺾ ،ﻓﺄﺩﺭ
ﺍﻟﻘﺮﺹ > < 6ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻣﻴﺾ.

 :fﺍﻹﺿﺎءﺓ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻴﺔ ﻣﻊ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﻓﺘﺤﺔ ﺍﻟﻌﺪﺳﺔ

 oﺍﺿﺒﻂ ﻗﺮﺹ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﻋﻠﻰ > .< f
 oﺃﺩﺭ ﺍﻟﻘﺮﺹ >  < 6ﻟﻀﺒﻂ ﻓﺘﺤﺔ ﺍﻟﻌﺪﺳﺔ
ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ،ﺛﻢ ﺍﺿﺒﻂ ﺍﻟﺒﺆﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺪﻑ.
 ﺳﻴﺘﻢ ﺿﺒﻂ ﺳﺮﻋﺔ ﺍﻟﻐﺎﻟﻖ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴًﺎ.
 oﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺎﺷﺔ ﻋﺮﺽ ﺳﺮﻋﺔ ﺍﻟﻐﺎﻟﻖ
ﺗﻮﻣﺾ ،ﻓﺄﺩﺭ ﺍﻟﻘﺮﺹ > < 6ﺣﺘﻰ
ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻣﻴﺾ.
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 :fﺗﺸﻐﻴﻞ ﺿﺒﻂ N
ﺍﻟﺒﺆﺭﺓ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴًﺎ N

 oﺍﺿﺒﻂ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﻭﺿﻊ ﺑﺆﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ >.<f
 :3ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻟﻠﺒﺆﺭﺓ )،[ (AF
 oﺗﺤﺪﻳﺪ ]z
ﺛﻢﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ >.<0
 oﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ >  < Z> <Yﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ
ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻟﻠﺒﺆﺭﺓ ﺛﻢ ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ >.<0
) Xﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻟﻠﺒﺆﺭﺓﻟﻠﻘﻄﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ(:
ﺧﺎﺹ ﺑﺎﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ
:(AI Focus AF) 9

ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻟﻠﺒﺆﺭﺓ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴًﺎ

:(Al Servo AF) Z
ﺧﺎﺹ ﺑﺎﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ

 Sﻧﻘﻄﺔ
N
ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻟﻠﺒﺆﺭﺓ N

 oﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﺭ >.<S

 oﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻃﻌﺔ > <Sﻣﻦ ﺃﺟﻞ
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻟﻠﺒﺆﺭﺓ.
 oﺃﺛﻨﺎء ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺴﺘﻜﺸﻒ ﺍﻟﻌﺮﺽ،
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻟﻠﺒﺆﺭﺓ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺪﻭﻳﺮ ﺍﻟﻘﺮﺹ >  <6ﺣﺘﻰ
ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻟﻠﺒﺆﺭﺓ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ
ﺗﻮﻣﺾ ﺑﺎﻷﺣﻤﺮ.
 oﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ > <0ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺒﺪﻳﻞ
ﻧﻘﻄﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻟﻠﺒﺆﺭﺓ ﺑﻴﻦ ﺗﻮﺳﻴﻂ ﻧﻘﻄﺔ
ﻟﻠﺒﺆﺭﺓ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻟﻨﻘﻄﺔ
ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻟﻠﺒﺆﺭﺓ.
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 :iﺳﺮﻋﺔ N ISO

 iﻭﺿﻊ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ

 oﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﺭ>. <i
 oﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ >  < Z> <Yﺃﻭ ﻗﻢ ﺑﺘﺪﻭﻳﺮ
ﺍﻟﻘﺮﺹ > <6ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﺮﻋﺔ ،ISO
ﺛﻢ ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ >.<0
 oﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ] ) [ AUTOﺗﻠﻘﺎﺋﻲ( ﻣﺤﺪ ًﺩﺍ،
ﺳﺮﻋﺔ  ISOﺿﺒﻄﻬﺎ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴًﺎ .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ
ﺯﺭ ﺍﻟﻐﺎﻟﻖ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺼﻒ ،ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺳﺮﻋﺔ .ISO

 oﺣﺪﺩ ]  :1zﻭﺿﻊ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ/ﺍﻟﻤﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ [،
ﺛﻢ ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ >.<0
 oﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ >  <Z><Yﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ
ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ،ﺛﻢ ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ >.< 0
 : uﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ
 : iﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ
*
ﺍﻟﺼﺎﻣﺖ
 : Bﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ
ﺍﻟﺼﺎﻣﺖ
 :Mﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ *
ﺛﻮﺍﻥ/
 : Qﺍﻟﻤﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ١٠ :
ٍ
ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﺑُﻌﺪ
 : lﺍﻟﻤﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ :ﺛﺎﻧﻴﺘﺎﻥ
 : qﺍﻟﻤﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ :ﻣﺘﻮﺍﺻﻞ

* ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.
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 Aﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺃﺛﻨﺎء ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ
 oﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﺭ > <Aﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻋﺮﺽ
ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ.

 oﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺯﺭ ﺍﻟﻐﺎﻟﻖ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺼﻒ
ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﺒﺆﺭﺓ.

 oﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺯﺭ ﺍﻟﻐﺎﻟﻖ
ﺑﺎ ﻟﻜﺎ ﻣﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻘﺎﻁ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ.

 oﻋﺪﺩ ﺍﻟﻠﻘﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ )ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺑﺴﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ(

ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ
ﻋﻨﺪ  ٢٣ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ /
 ٧٣ﺩﺭﺟﺔ ﻓﻬﺮﻧﻬﺎﻳﺖ

ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻟﻔﻼﺵ

 ٪٥٠ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻔﻼﺵ

ﺣﻮﺍﻟﻲ  ١٦٠ﻟﻘﻄﺔ

ﺣﻮﺍﻟﻲ  ١٥٠ﻟﻘﻄﺔ
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 kﺗﺼﻮﻳﺮ ﺍﻷﻓﻼﻡ )ﺍﻹﺿﺎءﺓ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻴﺔ(
 oﺍﺿﺒﻂ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻋﻠﻰ >.<k
 oﺍﺿﺒﻂ ﻗﺮﺹ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ
ﻭﺿﻊ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء >.<a

 oﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﺭ > <Aﻣﻦ ﺃﺟﻞ
ﺍﻟﺒﺪء ﻓﻲ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻓﻴﻠﻢ.
 oﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺗﺼﻮﻳﺮﺍﻷﻓﻼﻡ ،ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺰﺭ > <Aﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ.

ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻓﻴﻠﻢ

ﺍﻟﻤﻴﻜﺮﻭﻓﻮﻥ
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ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺼﻮﺭ
y

u

u

ﺗﻜﺒﻴﺮ

y

ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ

ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺻﻮﺭﺓ

S

ﻣﺴﺢ L

ﺗﺸﻐﻴﻞ x

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ B
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193....................................... 720×1280
193......................................1080×1920
193......................................... 480×640
( Aالمشهد التلقائي الذكي) 58........................
146....................................Adobe RGB
( AEBمضاهاة شدة اإلضاءة تلقائيًا) 300 ،125.....
 / AFضبط البؤرة
( AI FOCUSضبط البؤرة تلقائيًا
باستخدام )AI Focus104.............................
( AI SERVOضبط البؤرة تلقائيًا
باستخدام ............................. )AI Servo104
( Avاإلضاءة التلقائية مع أولوية
فتحة العدسة) 116........................................
( Cتلقائي إبداعي) 64.................................
( FEBمضاهاة إضاءة الفالش) 233...................
263..................................... HDMI CEC
HDMI262 ،252......................................
95............................................... JPEG
( Mاإلضاءة اليدوية) 185 ،119.......................
( MFضبط البؤرة يدويًا) 176 ،107..................
NTSC 327 ،193.....................................
( ONE SHOTضبط البؤرة تلقائيًا
للقطة واحدة) 103........................................
( Pاإلضاءة التلقائية المبرمجة)92......................
PAL 327 ،193........................................
PictBridge 281......................................
( Qالتحكم السريع) 250 ،192 ،155 ،80 ،44......
sRGB 146.............................................
( Tvاإلضاءة التلقائية مع أولوية الغالق)114..........
( WBتوازن اللون األبيض)142.......................

أ

أبيض/أسود (لون أحادي) 139 ،102..................
أبيض/أسود محبب 275 ،159..........................
أحادي اللون 139 ،102 ،82...........................
اإلرجاع إلى اإلعدادات االفتراضية227................
اسم الملف 221...........................................
إصدار البرنامج الثابت 328.............................
اإلضاءة التلقائية مع أولوية الغالق 114.................
اإلضاءة التلقائية مع أولوية فتحة العدسة 116..........
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اإلضاءة اليدوية 185 ،119.............................
إضاءة تلقائية ( )AEمبرمجة 92........................
األطفال 73................................................
إعادة الشحن30...........................................
إعادة الضبط التلقائية222................................
إعادة الضبط اليدوي 222................................
إعداد دليل الصور 295..................................
إعدادات التصوير 50 ،24...............................
إعدادات الورق (الطباعة)284..........................
أفالم الدقة العالية ()HD 252 ،193...................
األفالم181................................................
طريقة ضبط البؤرة تلقائيًا 207 ،192............
مخفض الصوت 210...............................
اإلضاءة التلقائية182...............................
تحرير256..........................................
حجم الملف 194....................................
معدل اإلطارات 193...............................
الشبكة209..........................................
عرض المعلومات187.............................
اإلضاءة اليدوية 185...............................
ضبط البؤرة يدويًا182.............................
موقت ضبط كثافة اإلضاءة209...................
تأثير الشكل المصغر لألفالم195..................
ضبط البؤرة تلقائيًا لتصوير األفالم
باستخدام Servo 207.............................
حجم تسجيل الفيلم 193.............................
التشغيل254.........................................
التحكم السريع 192.................................
مدة التسجيل 194...................................
تسجيل الصوت210................................
التقاط الصور الثابتة190...........................
ألبوم لقطات الفيديو197............................
لقطات الفيديو197..................................
العرض على جهاز تلفاز 262 ،252.............
مرشح صوت الرياح210..........................
اقتصاص الصورة 279..................................
ألبوم لقطات الفيديو 197.................................
إنشاء/تحديد المجلد 219..................................
أوضاع المنطقة اإلبداعية26.............................
أوضاع المنطقة األساسية26.............................
أولوية درجة التمييز 301................................
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أولوية درجة اللون 301..................................
إيقاف التشغيل التلقائي 217 ،35........................

ب
البرامج366...............................................
البطارية 36 ،32 ،30...................................
بطاقات  SDو SDHCوSDXC /البطاقات
بطاقات الذاكرة  /البطاقات
البطاقات 48 ،32 ،21...................................
التذكير بالبطاقة216................................
التهيئة 48............................................
التهيئة منخفضة المستوى 49.......................
المشاكل 49 ،34....................................
فئة سرعة بطاقة SD3.............................
مفتاح الحماية من الكتابة32........................
بطاقة Eye-Fi 313.....................................
بني داكن (لون أحادي) 139 ،82.......................
بيانات مسح األتربة 237.................................

ت
تأثير التدرج (لون أحادي)139..........................
تأثير الرسم باأللوان المائية276 ،159.................
تأثير الشكل المصغر لألفالم195........................
تأثير الشكل المصغر276 ،160........................
تأثير الكاميرا البسيطة 276 ،160......................
تأثير المرشح 139........................................
التأثير الواضح الفني276 ،159........................
تأثير عين السمكة 275 ،159...........................
التاريخ/الوقت 37.........................................
التباين138................................................
تبهيت الخلفية66..........................................
التحديد التلقائي لموضع ضبط البؤرة
تلقائيًا ()AF105.........................................
تحديد اللغة39.............................................
التحديد اليدوي (ضبط البؤرة تلقائيًا ())AF105.......
تحديد ضبط البؤرة تلقائيًا ( )AFذي
المواضع التسعة تلقائيًا105..............................
تحذير درجة الحرارة 212 ،178.......................
تحذيرات السالمة 353...................................
تحرير الغالق بدون بطاقة 216..........................

التحكم في اإلضاءة الخلفية للنطاق الديناميكي
العالي ()HDR 78.......................................
التدوير (الصورة)289 ،247 ،225...................
التدوير التلقائي 225......................................
الترقيم المستمر للملفات221.............................
تشبع اللون138...........................................
التشغيل التلقائي 258.....................................
التشغيل 241 ،89........................................
تصحيح اإلضاءة الطرفية134...........................
تصحيح االنحراف اللوني135...........................
التصوير أثناء العرض المباشر 149 ،62..............
نسبة العرض إلى االرتفاع 162...................
ضبط البؤرة تلقائيًا المستمر 161..................
الوجه+التعقب 164.................................
 - FlexiZoneمتعدد166........................
 - FlexiZoneفردي168........................
عرض الشبكة 161.................................
عرض المعلومات152.............................
ضبط البؤرة يدويًا176 ،107.....................
موقت ضبط كثافة اإلضاءة163...................
اللقطات الممكنة 151...............................
التحكم السريع 155.................................
الوضع السريع172.................................
التصوير الصامت
التصوير المستمر 108.............................
التصوير الفردي108...............................
التصوير الفردي 321 ،319 ،317 ،108 ،67.......
التصوير الفوتوغرافي عن قرب 70.....................
التصوير المستمر 108...................................
التصوير باستخدام وحدة التحكم عن بُعد309...........
التصوير عن قرب 70....................................
تعويض درجة اإلضاءة123.............................
تغيير البرنامج93.........................................
تغيير الحجم 277.........................................
تقليل التشويش
سرعة ISO العالية 131...........................
فترات التعرض الطويل لإلضاءة 132............
تقليل العين الحمراء 112.................................
تقليل تشويش التعرض الطويل لإلضاءة132...........
تقليل تشويش اللقطات المتعددة 131.....................
تقليل تشويش سرعة  ISOالعالية 131.................
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التكبير 244 ،176.......................................
تلقائي إبداعي64..........................................
تلقائي كامل (المشهد التلقائي الذكي) 58.................
تنبؤي ()AI Servo 104...............................
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