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EOS 1300D (W)

دليل اإلرشادات

 )PDF ميكن حتميل سرد دليل اإلرشادات )ملفات بتنسيق
والربامج من موقع كانون )ص. ٤، ٣١٥(.

العربية

www.canon.com/icpd
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مقدمة
مبستشعر   تتميز  األداء  فائقة  العدسة  أحادية  عاكسة  رقمية  كامريا   EOS  1300D تعد 
 ،DIGIC 4+ للتفاصيل الدقيقة مع دقة تبلغ ٠. ١٨ ميجابكسل فعالة تقريًبا ، ومعالج  CMOS
وميزة الضبط التلقائي للبؤرة AF فائقة الدقة والسرعة العالية من خالل ٩ نقاط مع إمكانية 
التصوير املستمر مبعدل ٠.٣ إطارات يف الثانية تقريًبا . والتصوير أثناء العرض املباشر وتصوير 

   .)Wi-Fi/NFC(  ووظائف السلكية ،)Full HD( األفالم فائقة الدقة

قبل البدء بالتصوير، تأكد من قراءتك ملا يلي
و“احتياطات    )٢2-٢0 )ص.  السالمة”  “حتذيرات  قراءة  يرجى  واحلوادث،  الرديئة  الصور  لتجنب 
التعامل مع الكامريا” )ص. ٢٣- ٢٥(.  وكذلك قم بقراءة هذا الدليل بدقة لتضمن استخدامك 

الصحيح للكامريا.  

ارجع إىل هذا الدليل أثناء استخدام الكامريا للتعرف على الكامريا بشكل أكرب
أثناء قراءة هذا الدليل، قم بتصوير عدة لقطات جتريبية وشاهد كيف تظهر يف النهاية. وبذلك، 
ميكنك التعرف على إمكانات الكامريا بشكل أفضل. وتأكد من حفظ هذا الدليل يف مكان آمن، 

لتعود عليه عندما تقتضي احلاجة اىل ذلك. 

اختبار الكامريا قبل االستخدام واملسؤولية القانونية 
بعد التصوير، قم بعرض الصور وحتقق من تسجيلها على نحو سليم. إذا كانت الكامريا أو بطاقة 
الذاكرة معيبة وتعذر تسجيل الصور أو تنزيلها على الكمبيوتر، فال تتحمل Canon  املسؤولية 

عن أي خسارة أو إزعاج ينجم عن ذلك.

حقوق النشر
 قد حتظر قوانني حقوق النشر يف بلدك استخدام صورك املسجلة أو املوسيقى والصور ذات 
الرتفيه  باستثناء  الذاكرة ألي غرض  النشر املوجودة يف بطاقة  بحقوق  املوسيقى احملمية 
أيض  انتبه  اخلاص.  التصوير  حتظر  قد  ذلك  إىل  وما  واملعارض  العامة  املسارح  بعض  أن  إىل  ا 

الفوتوغرايف حتى لو كان بغرض التسلية اخلاصة.
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قائمة فحص حمتويات العبوة
أي  فقدان  حالة  ويف  معها.  التالية  العناصر  جميع  توفر  من  تأكد  الكامريا،  استخدام  بدء  قبل 

منها، اتصل باملوزع.

 شاحن البطارية
LC-E10/LC-E10E*

  LP-E10 البطارية 
 )مزودة بغطاء واق(  

الكامريا
 )مزودة مبنظار للعني 

وغطاء للجسم(

* شاحن البطارية LC-E10 أو LC-E10E  مرفق )يأتي LC-E10 مزودا بسلك طاقة(. 

يرد سرد دليل اإلرشادات املرفقة بالكامريا يف الصفحة التالية
يف حالة شراء طقم العدسات، حتقق من اّن العدسات مضمنة

وفقا لنوع طقم العدسات، قد تكون أدلة إرشادات العدسة مضمنة كذلك.ً
احرص على أال تفقد أي من العناصر املذكورة أعاله.

حزام عريض

عندما تريد دليل إرشادات خاصة بالعدسة، قم بتحميلها عن موقع كانون )ص. 4(. ان 
هذا الدليل )بتنسيق PDF(هو فقط للعدسات التي يتم بيعها بشكل فردي. الحظ عند 
شراءك لطقم العدسات، ان بعض العناصر املضمنة مع العدسة قد ال توافق تلك 

املوجودة على دليل االرشادات اخلاص بالعدسات. 

كابل التوصيل
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دليل اإلرشادات

دليل إرشادات الكامريا ووظائف الشبكات الالسلكية األساسية 
اإلرشــادات  من  مزيد  على  للحصول  األساسي.  اإلرشــادات  دليل  هو  الكتيب 
على  املتوفر  الكامريا  ــادات  إرشـ دليل  راجــع   ،)PDF )بتنسيق  التفصيلية 

الصفحة الكرتونية اخلاصة بشركة كانون وقم بتحميله. 

ميكن حتميل الربنامج من على املوقع اخلاص بكانون )ص. ٥١٣(.

.)PDF ١  حّمل دليل اإلرشادات )ملفات بتنسيق
           قم باالتصال بشبكة االنرتنت وادخل اىل موقع كانون االلكرتوين التايل

www.canon.com/icpd
           اخرت البلد او املنطقة التي تقيم فيها وقم بتحميل دليل االرشادات 

ادلة اإلرشادات التي ميكن حتميلها
• دليل إرشادات الكامريا

• دليل ارشادات الوظائف الالسلكية
• دليل إرشادات الكامريا والوظائف الالسلكية

• دليل إرشادات خاصة بالعدسة 
• أدلة إرشادات الربامج

)PDF ٢  النظر اىل أدلة اإلرشادات )بتنسيق
أتقر مرتني على دليل إرشادات مت حتميله مسبقا )بتنسيق PDF( لفتحه. 

أو   DC ريدر  أكروبات  أدوب  برنامج   .)PDF بتنسيق  )ملفات  اإلرشــادات  دليل  عرض  يتطلب 
برنامج أدوبي فيوير أخر لقراءة امللفات بتنسيق  PDF )اإلصدار األحدث مستحسن( 

ميكن حتميل برنامج أدوب أكروبات ريدر DC من على شبكة االنرتنت.
للمزيد من املعلومات عن كيفية استخدام برنامج فتح ملفات، ارجع اىل قسم املساعدة 

اخلاص به.

)PDF حتميل ومراجعة دليل اإلرشادات )ملفات بتنسيق
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البطاقات املتوافقة
ميكن للكامريا استخدام البطاقات التالية بغض النظر عن سعتها. إذا كانت البطاقة جديدة أو 
مّتت تهيئتها من قبل بواسطة كامريا او كمبيوتر. فيوصى بتهيئة البطاقة باستخدام هذه 

الكامريا )ص. ٥٢(.

SD بطاقات الذاكرة •
SDHC بطاقات الذاكرة •
SDXC بطاقات الذاكرة •

                              ٦ السرعة  فئة  من  مصنفة  السعة  كبرية   SD بطاقة  استخدام  ميكن  األفــالم،  تصوير   عند 
                       لبطاقات SD أو أعلى.

عند استخدام بطاقة ذات سرعة كتابة بطيئة عند تصوير األفالم، قد ال يتم تسجيل الفيلم 
بشكل صحيح. وأيضًا إذا قمت بتشغيل فيلم على بطاقة ذات سرعة قراءة بطيئة، فقد 

ال يتم تشغيل الفيلم بصورة صحيحة.
للتحقق من سرعة القراءة/ الكتابة اخلاصة بالبطاقة، ارجع اىل املوقع اإللكرتوين اخلاص 

بالشركة املصنعة للبطاقة.

البطاقات التي ميكنها تسجيل أفالم

ميكن ان تستخدم الكامريا بطاقات، لكن نظرًا ألّنها غري متوافقة مع معيار 
UHS-I، فستكون سرعات القراءة/ الكتابة متكافئًة مع سرعة بطاقة SD الفئة 

٠١ على أكرث تقدير.

 SDHCوبطاقات الذاكرة SD تشري الكلمة “بطاقة” يف هذا الدليل اىل بطاقات الذاكرة
SDXC وبطاقات الذاكرة

بشكل  شراؤها  يرجى  لذا،  الصور/األفالم.  لتسجيل  بطاقة  أية  مع  الكامريا  تأتي  ال   *
منفصل.
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قم برتكيب العدسة )ص. ٤٤(
البيضاء  الــعــدســة  عــالمــة  ــاذاة  ــح مب قــم 
املطابق  الــلــون  عــالمــة  مــع  ــراء  ــم احل أو 

املوجودة بالكامريا.

دليل البدء السريع

	

	

	

	

١

٢

٣

٤

٥

أدخل البطارية )ص. 36(.
لشحن البطارية، أنظر صفحة ٣4

أدخل البطاقة )ص. ٣٦(.
بحيث   فــتــحــتــهــا،  يف  ــبــطــاقــة  ال  أدخــــل 
للجزء   مــوجــّهــا  البطاقة  ملصق   يــكــون 

اخللفي للكامريا.

العدسة  ــؤرة  ب ضبط  وضــع  مفتاح  اضبط 
على >AF< )ص. ٤٤(.

 >ON< على  التشغيل  مفتاح  اضــبــط 
)ص. ٣٩(.

بــعــرض   LCD شــاشــة  تــقــوم  ــدمــا  عــن
ــخ/ الـــوقـــت/  ــاريـ ــتـ ــات اعـــــداد الـ ــاشـ شـ

املنطقة، انظر صفحة ٤١.

العالمة البيضاء العالمة احلمراء
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٦

٧

٨

٩

 >A<اضبط قرص األوضاع على
)املشهد التلقائي الذكي( )ص. ٥٨(. 

سيتم ضبط جمع اعدادات الكامريا الالزمة 
تلقائيًا.

قم برتكيز البؤرة على الهدف )ص. ٤٧(. 
ــه  ووّج املشهد  مستكشف  عــرب  انــظــر 

مركز مستكشف املشهد على الهدف.
املنتصف.  حتى  الغالق  زر  على  اضغط 
وســتــقــوم الــكــامــريا بــرتكــيــز الــبــؤرة على 
اذا  تلقائيًا  املدمج  الفالش  الهدفريتفع 

لزم األمر. 

قم مبعاينة الصورة
مباشرة  امللتقطة  الصورة  عرض  سيتم 

LCD ملدة ثانيتني على شاشة
على  اضغط  ــرى،  أخ مــّرة  الصورة  لعرض 

الزر>x< )ص .٨٣(.

التقط الصورة )ص. ٤٧(. 
االلتقاط  بالكامل  الــغــالــق  زر  على  اضــغــط 

الصورة.

	

	

	

	

	

للتصوير أثناء النظر اىل شاشة LCD، أنظر “التصوير أثناء العرض املباشر” )ص. ١٣٩(. 
لعرض الصور التي مّت التقاطها حتى اآلن، أنظر “تشغيل صور” )ص .٨٣(.
حلذف صورة أنظر “مسح الصور” )ص.٢٣٠(. )االنتقال اىل الصفحة الثانية(

	
	
	

دليل البدء السريع
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املصطلحات املستخدمة يف هذا الدليل
الرموز الواردة يف هذا الدليل

: لإلشارة اىل القرص الرئيسي.   >6<
ولليسار  وألســفــل  ألعلى   >S< األســهــم  مفاتيح  اىل  لــإلشــارة   :  >W<>X<>Y<>Z< 

: يشري اىل مفتاح الضبط.   0
:لإلشارة اىل اّن الوظيفة املناظرة تظل نشطة ملدة ٤ ثوان أو ٦     0, 9, 7, 8

    ثوان أو ٠١ ثوان أو ٦١ ثانية على التوايل بعد حترير الزر مباشرة. 

 * يف هذا الدليل، تتوافق الرموز والعالمات التي تشري اىل أزرار الكامريا وأقراصها واعداداتها مع    
LCD الرموز والعالمات املوجودة بالكامريات وتلك التي تظهر على شاشة   

: يشري اىل وظيفة ميكن تغيريها عن طريق الضغط على الزر >M< وتغيري     3
   االعداد.

: تظهر أعلى ميني عنوان الصفحة لتشري اىل الوظيفة املتوفرة يف أوضاع     M
   املنطقة اإلبداعية فقط )ص. ٣٠(.

: أرقام صفحات مرجعية ملزيد من املعلومات.  )p.**(
: حتذير ملنع مشاكل التصوير.  

: معلومات تكميلية  
: التلميحات أو النصائح للحصول على تصوير أفضل.  

: نصيحة حلل املشكالت  

االفرتاضات األساسية
 	>1< على  التشغيل  مفتاح  ضبط  الدليل  هذا  يف  املوضحة  العمليات  جمع   تفرتض 

 )ص. ٣٩( 
يفرتض ضبط جميع اعدادات القوائم والوظائف اخملصصة على القيم االفرتاضية.	 
 	-5.6 IS II تبّين الرسوم التوضيحية الواردة يف هذا الدليل الكامريا وهي مّتصلة بالعدسة

EF-S18-55mm f/3.5   كمثال.

ولليمني.
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الفصول
التصوير  إجراءات  للكامريا وكذلك  التشغيل األساسية  والثاين عمليات  األول  الفصالن  يوضح 

ملستخدمي الكامريا الرقمية العاكسة أحادية العدسة DSLR للمرة األوىل. 

مقدمة

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠

١١

١٢

١٣

التصوير األساسي وتشغيل الصور

بدء االستخدام

التصوير اإلبداعي

التصوير املتقّدم 

التصوير باستخدام شاشة LCD )التصوير أثناء العرض املباشر(

تصوير األلوان

امليزات سهلة االستخدام

تشغيل الصور

املعاجلة الالحقة للصور

طباعة الصور

تخصيص الكامريا

املرجع

عرض أدلة االرشادات بالقرص املدمج/ تنزيل الصور 
على جهاز الكمبيوتر

٢

٣٣

٥٧

٨٥

١٠٧

١٣٩

١٥٩

١٨٣

٢٠٧

٢٣٥

٢٤١

٢٥٧

٢٦٩

٣١٣
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التصوير تلقائيا

التصوير

التصوير املتواصل

يف  لنفسك  ــورة  ص التقاط 
جمموعة 

تثبيت احلركة

تبهيت اخللفية

ضبط سطوع الصورة )درجة اإلضاءة(

التصوير يف اضاءة خافتة

التصوير بدون فالش

تصوير األلعاب النارية يف الليل

 LCD التصوير أثناء العرض على شاشة

تصوير األفالم

ــريات الــصــورة  ــأث الــتــصــويــر بــاســتــخــدام ت
املطابقة للهدف

طباعة نسخة كبرية احلجم من الصورة

تبهيت احلركة

االحتفاظ يف اخللفية يف بؤرة واضحة

ص.٥٧-٨٢ )أوضاع املنطقة األساسية(

ص. ١٠٢ )i التصوير املستمر(

ص. ١٠٣ )j املّوقت الذاتي(

ص. s( 108 اإلضاءة التلقائية مع أولوية الغالق(

ص. ٦٤ )C تلقائي ابداعي(

ص. 116 )تعويض درجة االضاءة(

ص. D( 103 ،85 التصوير الفوتوغرايف باستخدام 
الفالش(

ص. ٦٣ )7 إيقاف تشغيل الفالش(

ص. 114 )إضاءة املصباح(

ص. A( 139 التصوير أثناء العرض املباشر(

ص. k(  159 تصوير األفالم(

ص. ٩٥ )منط الصورة(

ص. ٨٨ )37، 38، 1( 

ص.  ٩٢ )ISO اعداد سرعة(

ص. ٧٥ )b إيقاف تشغيل الفالش(

فتحة  أولوية  مع  التلقائية  اإلضــاءة   f(  110 ص. 
العدسة(



























	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

نظرة  سريعة على احملتويات

جودة الصورة
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التقاط العديد من الصور

تغيري  نقطة  ضبط  البؤرة

عرض الصور على الكامريا

تصنيف  الصور

حــمــايــة الـــصـــور املــهــمــة مـــن احلـــذف 
العرضي

حذف الصور غري  الضرورية

التشغيل التلقائي للصور واألفالم

عرض الصور أو األفالم على جهاز التلفاز

 LCD ضبط سطوع شاشة

تطبيق تأثري خاص على الصور

طباعة الصور بسهولة

تصوير هدف متحرك

البحث عن الصور بسرعة

)c ،b ،a8 ،a7( ص. ٨٨

 )SAF ص. ٩٥ ) حتديد نقطة الضبط التلقائي

)x ص. ٨٣ )التشغيل

ص. ٢١٢ )التصنيفات(

)K ص. ٢٢٨ )حماية الصورة

 )L ص. 230 )حذف

ص. ٢٢٢ )عرض الشرائح( 

ص. ٢٢٦ )جهاز التلفاز(

  )LCD ص. 185 )سطوع شاشة

ص. ٦٣٢ )املرشحات اإلبداعية(

ص. 241 )الطباعة املباشر(

)AI Servo AF  ( ص. ٧٠، ٩٨

)H ص. ٢٠٨ )عرض الفهرس
)Iص. ٢٠٩ )استعراض الصور

 



























	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

ضبط البؤرة

تشغيل

الطباعة
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فهرس امليزات
جودة الصورة الطاقة

البطاقات

AF الضبط التلقائي للبؤرة 

AF الضبط التلقائي للبؤرة 

البطاقات

التصويرالبطاقات

االعدادات األساسية

جودة تسجيل الصور
منط الصورة

توازن اللون األبيض

جودة تسجيل الصور

الرتكيب/االخراج

AF تشغيل الضبط
التلقائي للبؤرة

وضع التشغيل

الرتكيب/ الفصل

وضع التصويرإنشاء/حتديد جملد

ضبط مستوى انكسار 
الضوء

مساحة األلوان
مأخذ التيار الكهربائي

املنزيل
حتسني الصورة

إيقاف التشغيل التلقائي

• الرتكيب/االخراج

التهيئة

AF حتديد نقطة الضبط
التلقائي للبؤر

التصوير املستمر

ضبط البؤرة يدويا

املوقت الذاتي
احلد األقصى لعدد

اللقطات املستمرة دون 
توقف

التكبري/التصغري

سرعة ISOترقيم امللفات
دليل امليزات

املصباح

التحكم السريع

وضع ضبط كثافة
اإلضاءة

التاريخ/الوقت/املنطقة
الصافرة

التشغيل /إيقاف التشغيل
LCD شاشة زر

الضبط LCD درجة
سطوع شاشة

حترير الغالق بدون بطاقة

• الشحن

• حسن اإلضاءة
    التلقائي

• تصحيح االضاءة
تقليل  التشويش  تقليل   • 

    التشويش لسرعة
ISO العالية •

• أولوية درجة التمييز

• فحص البطارية

ص. ٨٨
ص. ٩٥
ص. ١٣١

ص. ٣٤

ص. ٥٢

ص. ٩٩

ص. ١٠٢

ص. ١٠١

ص. ١٠٣

ص. ٩٠

ص. ٤٥

ص. ٩٢ص. ١٨٨
ص. ٥٥
ص. ١١٤

ص. ٤٨
ص. ١١٥

ص. ٤٣
ص. ١٨٤

ص. ١٩٧
ص. ١٨٥

ص. ١٨٤

ص. ٣٦

ص. ٩٧

ص. ٢٨

ص. ٤٤

ص. ٣٠ص. ١٨٦

ص. ٤٦

ص. ٣٦
ص. ١٣٧ص. ٤٠

ص. ٢٧٠
ص. ١٢٣
ص. ١٢٤

ص. ٢٢٦
ص. ٢٦٣
ص. ٢٦٣

ص. ٣٩
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فهرس امليزات

جودة الصورة ضبط درجة اإلضاءة

الفالش

حترير الصورة

تصوير األفالم

التشغيل

الطباعة

التخصيص

الربامج

الوظائف الالسلكية
دليل إرشادات الوظائف الالسلكية

التصوير أثناء العرض املباشر

)عرض  الصور  استعراض 
التنقل السريع(

ر العرض امُلكبَّ
تدوير الصور

التصنيف
تشغيل األفالم

حترير املشهدين األول/
األخري بالفيلم

عرض الشرائح
جهاز  على  الصور  عــرض 

التلفاز
احلماية
املسح

التحكم السريع

تعويض درجة اإلضاءة

الفالش املدمج

الفالش اخلارجي
التحكم يف الفالش

املرشحات اإلبداعية

تصوير األفالم

مدة معاينة الصورة

PictBridge معيار

الوظائف اخملصصة
 )C.Fn(

برنامج دليل البدء

الــتــصــويــر أثــنــاء الــعــرض 
املباشر

مضاهاة شدة اإلضاءة
)AEB( تلقائيًا

• تعويض درجة إضاءة
    الفالش

• تثبيت درجة إضاءة
)FE( الفالش    

تغيري احلجم

تسجيل الصوت

عرض الصورة الواحدة
عرض معلومات التصوير

عرض الفهرس

عرض الشبكة
اإلضاءة اليدوية
التحكم السريع

لقطة الفيديو

)DPOF( ترتيب الطباع

قائمتي

دليل إرشادات الربامج

إعداد دليل الصور

 أساليب الضبط التلقائي
AF للبؤرة

نسبة العرض إىل االرتفاع
عرض الشبكة

التحكم السريع

تثبيت اإلضاءة التلقائية

ص. ٢٠٩
ص. ٢١٠
ص. ٢١١

ص. ٢١٢
ص. ٢١٨

ص. ٢٢٠
ص. ٢٢٢

ص. ٢٢٦
ص. ٢٢٨
ص. ٢٣٠
ص. ٢١٤

ص.١١٨
ص. ١١٦

ص. ٥٢

ص. ١٢١

ص. ٢٣٩

ص. ١٧٨

ص. ٨٣
ص. ٢٣٢
ص. ٢٠٨

ص. ١٧٩
ص. ١٦٢
ص. ١٦٧
ص. ١٧٠

ص. ٢٥١

ص. ٢٦٧

ص. 316

ص. ٢٥٥

ص. ١٤٨
ص. ١٤٦
ص. ١٤٥
ص. ١٤٤

ص. ١٠٤

ص. ٢٧٢
ص. ١٩٨

ص. ٢٣6

ص. ١٥٩

ص. ١٨٤

ص. ٢٤٤

ص. ٢٥٨

ص. 314

ص. ١٣٩

ص. ١٢٠
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احتياطات السالمة
اّن هذه االحتياطات متوفرة ملنع حصول أي حوادث أذى أو ضرر لصاحب الكامريا أو ألي أحد آخر. 

تأكد من فهمك الصحيح لالحتياطات التالية قبل استخدام هذا املنتج.    
الفور أقرب مركز خدمة  أذا واجهت أي عطل او مشكلة او ضرر يف املنتج، فاستشر على 

كانون أو االتصال باملورد الذي قمت بشراء املنتج منه. 

يجب  	 الكهربائية،  والصدمات  واالنفجارات،  الكيميائية،  املواد  وتسرب  املفرطة،  واحلرارة  احلرائق  ملنع 
اتباع الضمانات التالية:

ال تستخدم أي بطاريات، ومصادر طاقة، أو امللحقات غري احملددة يف دليل االرشادات. ال تستخدم  •
أي بطاريات أو بطاريات معدلة الصنع، أو إذا كان املنتج تالفا.

حتتوي الكامريا على دوائر كهربية إلكرتونية دقيقة. ال حتاول مطلًقا تفكيك الكامريا بنفسك.ال تعرض  •
البطارية للحرارة. ال تعرض البطارية للنار أو املياه. ال تعرض البطارية لصدمة جسدية قوية. 

ال تدخل إشارات الزائد والناقص على البطارية بشكل خاطئ.  •
ال تعيد شحن البطارية على درجات احلرارة خارج درجات الشحن املسموح بها واخملصصة. وأيضا،  •

ال تتجاوز وقت إعادة شحن الوارد يف دليل االرشادات.
ال تدخل أي أجسام معدنية غريبة يف التماسات الكهربائية للكامريا، واإلكسسوارت، والكابالت، الخ •
عندما تقوم بالتخلص من البطارية، قم بإلصاق التماسات الكهربائية بالتلزيق. اّن احتكاكها مع أي شيء  	

معدين أو بطاريات أخرى قد ينتج عنها حريق أو انفجار. 
إذا صدر يف خالل عملية شحن البطارية أي حرارة مفرطة او دخان أو لهب، قم على الفور بسحبها عن  	

الشاحن لوقف الشحن. واال، قد ينتج عن ذلك حريق، وضرر ناجت عن احلرارة او صدمة كهربائية. 
لهب،  	 أو  دخان  اصدرت  حال  يف  او  تشوهات  اي  او  اللون،  يف  تغري  او  البطارية،  عن  تسرب  اي  جنم  إذا 

باستخدامها  استمريت  فاذا  العملية.  خالل  يف  للحريق  تعرضك  عدم  من  واحذر  الفور.  على  انتزعها 
ستؤدي اىل صدمة كهربائية. 

منع أي تسرب ناجم عن البطارية من االتصال بعينيك، واجللد، واملالبس. حيث ميكنه أن يسبب العمى  	
أو مشاكل يف اجللد. إذا يف حال حصول اي اتصال يجب ان تقوم مبسح املنطقة املصابة بالكثري من 

املياه النظيفة دون فرك. وراجع الطبيب فورا.
ال ترتك أي أسالك بالقرب من مصدر احلرارة. وميكن أن تشوه احلبل أو إذابة العزل ويتسبب يف نشوب  	

حريق أو صدمة كهربائية.
ال تضع الكامريا يف نفس املوقف لفرتات طويلة من الزمن. حتى إذا مل تكن الكامريا حارة جدا، ان االتصال  	

لفرتة طويلة مع نفس اجلزء من اجلسم قد يسبب احمرار اجللد وظهور تقرحات بسبب احلروق ناجتة 
عن درجات احلرارة املنخفضة. باستخدام تراي بود ينصح لألشخاص الذين يعانون مشاكل يف الدورة 

الدموية أو البشرة احلساسة جدا، أو عند استخدام الكامريا يف األماكن الساخنة جدا.
ال تطلق ضوء الفالش على أي شخص يقود سيارة أو وسيلة أخرى. فإنه قد يسبب وقوع حادث. 	

املنتج  استخدام  سوء  عن  ينتج  قد  واال  التالية.  التحذيرات  اّتباع  يرجى 
حوادث تودي للموت أو اإلصابة اخلطرية.   التحذيرات:
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احتياطات السالمة

يف حالة عدم استخدام الكامريا لفرتة زمنية طويلة، أخرج البطارية وقم بتخزين الكامريا. وهذا من أجل  	
منع الصدمات الكهربائية، والسخونة الزائدة واحلريق أو التآكل.   

ال تقوم باستخدام الكامريا يف مكان وجود غاز قابل لالشتعال. وهذا لتجنب وقوع انفجار أو حريق. 	
إذا قمت بإسقاط املعدات وفواصل غالف أصبحت مكشوفة لفضح األجزاء الداخلية، ال تلمس األجزاء  	

الداخلية املكشوفة. هناك إمكانية حلدوث صدمة كهربائية.
ال تقم بفك أو تعديل املعدات. األجزاء الداخلية ذات الفولت العايل ميكن أن يسبب صدمة كهربائية. 	
ال تنظر إىل الشمس أو مصدر الضوء الساطع للغاية من خالل الكامريا أو العدسة. القيام بذلك قد يؤدي  	

إىل تلف رؤيتك.
االستعمال.  	 قيد  تكون  عندما  ذلك  يف  مبا  والرضع،  األطفال  متناول  عن  بعيدا  املعدات  على  حافظ 

األشرطة أو احلبال قد تسبب دون قصد االختناق والصدمة الكهربائية، أو اإلصابة. االختناق أو قد حتدث 
أو  الطفل  كان  إذا  ملحق.  أو  الكامريا  جزءا  اخلطأ  بطريق  يبتلع  الرضيع  أو  الطفل  كان  إذا  أيضا  اإلصابة 

الرضيع يبتلع جزء أو ملحق، يجب استشارة الطبيب فورا. 
ال تستخدم أو تخزن املعدات يف األماكن املرتبة أو الرطبة. وباملثل، واحلفاظ على البطارية بعيدا عن  	

احلريق  ملنع  وهذا  كهربائي.  التماس  ملنع  به  املرفقة  الواقي  الغطاء  مع  وتخزينها  الفلزية  العناصر 
واحلرارة املفرطة، والصدمة الكهربائية، واحلروق.

املوجات  	 أوال.  باستخدامها  يسمح  إذا  حتقق  مستشفى،  أو  طائرة  داخــل  الكامريا  استخدام  قبل 
يف  الطبية  املعدات  أو  الطائرة  صكوك  مع  تتداخل  قد  الكامريا  من  املنبعثة  الكهرومغناطيسية 

املستشفى. 
لنجنب حصول اي حريق او صدمات كهربائية، اتبع تعليمات السالمة التالية:  	

االدخال الكلي لقابس الطاقة.  •
ال تستخدم قابس الطاقة بأيدي مبلولة.  •
تقم  • ال  احلائط.  من  الكابل  وليس  القابس  بسحب  قم  الطاقة  /اخذ  من  الطاقة  قابس  اخراج  عند 

بخدش أو قطع أو ثني الكابل أو وضع أي أدوات ثقيلة عليه. كما ال تقم بلّف أو ربط الكابل.  
ال تقم بتوصيل الكثري من املقابس إىل نفس مأخذ الطاقة.  •
ال تستخدم كابل ذات شرائط متلفة أو فاصل متضرر.  •
افصل قابس الطاقة بشكل دوري وقم بتنظيف الغبار حول مأخذ الطاقة بقطعة قماش جافة.  •
يف  	 تسبب  مما  رطبة  الطاقة  مقبس  على  الغبار  تصبح  فقد  زيتي،  أو  رطب،  مغّبر،  احمليط  كان  إذا 

احلريق.
أن  	 للبطارية  ميكن  السيارة.  يف  السجائر  أو  الكهربائي  التيار  مبأخذ  مباشرة  البطارية  بتوصيل  تقم  ال 

تسّرب، وتولد احلرارة املفرطة أو تنفجر، مما يسبب حريق، وحروق، أو إصابات.
قبل  	 من  املنتج  استخدام  عند  بالغ  شخص  قبل  من  املنتج  استخدام  لكيفية  دقيق  شرح  مطلوب 

اىل  الصحيح  يؤدي االستخدام غري  للمنتج. قد  األطفال. واإلشراف على األطفال يف حني استخدامهم 
صدمة كهربائية أو إصابة.

ال ترتك العدسة أو الكامريا املرفقة يف الشمس دون غطاء. خالف ذلك، فإن العدسة قد تركز أشعة  	
الشمس وينتج عنها حريق.

الداخل مما قد يضر  	 احتباس احلرارة يف  اىل  يؤدي  ان ه<ا قد  بالقماش.  أو تغطية املنتج  بلف  تقوم  ال 
بالغالف أو االشتعال.

احرص على عدم تعرض الكامريا اىل اي شيء رطب. إذا قمت بإسقاط املنتج يف املاء أو إذا دخل املاء  	
أو املعدن اىل داخل املنتج، يجب ازالة البطارية فورا. وهذا ملنع احلرائق والصدمات الكهربائية، واحلروق.

اىل  	 يؤدي  قد  بذلك  القيام  املنتج.  لتنظيف  األخرى  العضوية  املذيبات  أو  والبنزين،  الطالء،  تستخدم  ال   
حصول حريق أو يشكل خطرا على الصحة.
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ال تستخدم أو تقوم بتخزين املنتج يف مكان ذات درجة حرارة عالية مثل داخل السيارة وحتت أشعة  	
الشمس احلارقة. قد يصبح املنتج ساخنًا ويسبب حروقًا. القيام بذلك قد يسبب يف تسرب أو حتى 

يف انفجار البطارية، والذي سوف يؤدي ايضًا إىل تدهور األداء أو تقصري العمر االفرتاضي للمنتج.
ال تقوم بالتنقل والكامريا عندما تعلقها على احلامل الثالثي األرجل. القيام بذلك قد يؤدي إىل إصابة أو  	

حادث. كما تأكد من تراي بود هو قوي مبا يكفي لدعم الكامريا والعدسة.
ال ترتك املنتج يف بيئة درجة حرارة منخفضة لفرتة ممتدة من الزمن. بحيث سوف يصبح املنتج باردًا  	

وقد يسبب اإلصابة عند ملسه.
ال تطلق ضوء الفالش بالقرب من العينني. قد تؤذي ذلك العيون. 	

احتياطات السالمة

املنتج  استخدام  سوء  عن  ينتج  قد  واال  التالية.  التحذيرات  اّتباع  يرجى 
حوادث تودي للموت أو اإلصابة اخلطرية.   التحذيرات:
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احتياطات التعامل مع الكامريا
العناية بالكامريا

تعترب هذه الكامريا جهاًزا دقيًقا. لذا، فال تسقطها أو تعرضها للصدمات املادية.  	
الكامريا ليست مقاومة للماء وال ميكن استخدامها حتت املاء. إذا سقطت الكامريا يف املاء بشكل  	

جافة  قماش  بقطعة  ماء  قطرات  أي  وجفف  كانون  خدمة  مركز  أقرب  الفور  على  فاستشر  عرضي، 
عصرها  بعد  مبللة  قماش  بقطعة  فامسحها  باألمالح،  مشبع  لهواء  الكامريا  تعرضت  إذا  ونظيفة. 

جيًدا. 
أو احملرك  	 بالقرب من أي شيء يصدر جمااًل مغناطيسًيا قوًيا كاملغناطيس  الكامريا مطلًقا  ال ترتك 

بالقرب من أي شيء ُيصدر موجات السلكية، مثل  تركها  أو  الكامريا  أيًضا استخدام  الكهربي. وجتنب 
الكامريا على نحو صحيح  القوية يف عدم تشغيل  هوائي كبري. فقد تتسبب اجملاالت املغناطيسية 

أو تدمري بيانات الصور.
ال ترتك الكامريا يف األماكن الشديدة السخونة، مثل وضعها داخل سيارة تتعرض ألشعة الشمس  	

املباشرة. فقد تتسبب درجات احلرارة العالية يف تعطل الكامريا.
حتتوي الكامريا على دوائر كهربية إلكرتونية دقيقة. ال حتاول مطلًقا تفكيك الكامريا بنفسك. 	
ال تقم بسد الفالش املدمج وفتحات تشغيل املرآة بإصبعك أو ما إىل ذلك، فقد يؤدي ذلك إىل حدوث  	

أي عطل.
استخدم منفاًخا للتخلص من األتربة املوجودة على العدسة ومستكشف املشهد واملرآة العاكسة  	

وشاشة ضبط البؤرة. وال تستخدم املنظفات التي حتتوي على مذيبات عضوية لتنظيف جسم الكامريا 
 .CANON أو العدسة. للتخلص من األوساخ املستعصية، اصطحب الكامريا إىل أقرب مركز خدمة

ال تلمس مناطق التالمس الكهربي للكامريا بأصابعك. وذلك للحيلولة دون تآكل مناطق التالمس. فقد  	
يتسبب تآكل مناطق التالمس يف عدم تشغيل الكامريا بشكل صحيح. 

 إذا مت نقل الكامريا من غرفة باردة إىل أخرى دافئة بشكل مفاجئ، فقد يتكون تكاثف لبخار املاء على  	
الغلق  أواًل يف كيس بالستيكي حمكم  الكامريا  تكاثف بخار املاء، ضع  الداخلية. ملنع  الكامريا واألجزاء 

ودعها تتكيف مع درجة احلرارة األعلى قبل إخراجها من الكيس.
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يف حالة تكون التكاثف على الكامريا، ال تستخدمها. وذلك لتجنب إتالفها. إذا حدث تكاثف، فقم بفك  	
العدسة وإخراج البطاقة والبطارية من الكامريا، وانتظر حتى يتبخر املاء املتكاثف قبل استخدام 

الكامريا
يف حالة عدم استخدام الكامريا لفرتة زمنية طويلة، أخرج البطارية وقم بتخزين الكامريا يف مكان بارد  	

وجاف وجيد التهوية. حتى أثناء تخزين الكامريا، اضغط على زر الغالق بضع مرات كل فرتة قصرية من 
الوقت للتأكد من أنها ال تزال تعمل. 

جتنب تخزين الكامريا يف مكان توجد به مواد كيميائية تؤدي إىل الصدأ والتآكل كاخملتربات الكيميائي  	
على سبيل املثال. 

يف حالة عدم استخدام الكامريا لفرتة طويلة، اخترب كل وظائفها قبل استخدامها. إذا كنت مل  	
تستخدم الكامريا لبعض الوقت أو إذا كانت هناك مناسبة تصوير هامة خمطط لها يف املستقبل 

كرحلة خارجية، فاطلب من موزع  CANON فحص الكامريا أو فحصها بنفسك وتأّكد من أنها تعمل 
بالشكل الصحيح. 

إذا مت استخدام ميزة التصوير املستمر أو التصوير أثناء العرض املباشر أو تصوير األفالم ملدة طويلة،  	
فقد تسخن الكامريا. ال يعترب ذلك عطال. 

اذا كان هناك مصدر ضوء ساطع يف داخل أو خارج منطقة الصورة، قد يصدر عن ذلك ظّل.   	
 

LCD شاشة
على الرغم من أنه قد مت تصنيع شاشة LCD بتقنية فائقة تتخطى  99،99% من وحدات البيكسل  	

الفعالة، إال أنه رمبا يكون هناك القليل من وحدات البيكسل غري الفعالة والتي تعرض اللون األسود أو 
األحمر فقط، وما إىل ذلك وتبلغ نسبتها 10،0 % أو أقل من وحدات البيكسل املتبقية. وال متثل وحدات 

البيكسل غري الفعالة عطاًل بالشاشة. فهي ال تؤثر على الصور امُلسجلة.
إذا مت ترك شاشة LCD   يف وضع التشغيل لفرتة طويلة، فقد يحدث تشّوه بالشاشة تظهر فيه  	

بقايا ما كان يتم عرضه. ومع ذلك، فإن هذا األمر يحدث لفرتة مؤقتة وسيختفي مبجرد ترك الكامريا 
دون استخدام لبضعة أيام.

قد يبدو عرض شاشة LCD  بطيًئا يف درجات احلرارة املنخفضة أو قد يظهر باللون األسود يف  	
درجات احلرارة العالية. وتعود شاشة LCD إىل الوضع الطبيعي لها يف درجة حرارة الغرفة.

احتياطات التعامل مع الكامريا
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البطاقات
حلماية البطاقة والبيانات املسجلة عليها، الحظ ما يلي:

الصدمات  	 أو  املفرطة  للقوة  كذلك  تعرضها  وال  للماء.  تعريضها  أو  ثنيها  أو  البطاقة  سقوط  جتنب 
املادية أو االهتزاز.

ال تلمس مناطق التالمس اإللكرتوين للبطاقة بأصابعك أو بأية أجسام معدنية. 	
ال تضع أية ملصقات أو ما إىل ذلك على البطاقة. 	
ال تقم بتخزين البطاقة أو استخدامها بالقرب من أي شيء ُيصدر جمااًل مغناطيسًيا قوًيا، مثل جهاز  	

التلفاز أو السماعات أو املغناطيس. جتنب أيًضا األماكن احملتمل احتواؤها على كهرباء إستاتيكية.
ال ترتك البطاقة يف أشعة الشمس املباشرة أو بالقرب من مصدر حرارة. 	
قم بتخزين البطاقة يف حاوية مالئمة. 	
ال تقم بتخزين البطاقة يف أماكن حارة أو مرتبة أو رطبة. 	

العدسة
بعد فصل العدسة عن الكامريا، قم برتكيب العدسة بحيث يكون طرفها
اخللفي متجًها ألعلى وقم برتكيب أغطية العدسة لتجنب خدش سطح

العدسة ومناطق التالمس الكهربية.

بقع األوساخ امللتصقة باجلانب األمامي للمستشعر
بجانب دخول األتربة من اخلارج إىل الكامريا، فقد تلتصق مادة التزييت

املوجودة باألجزاء الداخلية للكامريا مبقدمة املستشعر يف حاالت نادرة. يف 
حالة استمرار البقع املرئية على الصورة، فيوصى بتنظيف املستشعر عن 

.CANON طريق مركز خدمة

احتياطات التعامل مع الكامريا

مناطق التالمس
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زر حترير العدسة (ص 45)

مفتاح التشغيل (ص.39)

<D> زر الفالش (ص. 104)

<6> القرص الرئيسي

زر الغالق (ص 47)

مصباح تقليل 
العني احلمراء/ 
املوقت الذاتي 

(ص 106 -103)

مقبض

املرآة (ص 204 )
مناطق التالمس (ص 25)

موضع تركيب العدسة

سن قفل العدسة

الفالش املدمج/الشعاع املساعد للضبط التلقائي للبؤرة
(ص 96/101)

 غطاء أطراف 
التوصيل

عالمة تركيب العدسة EF (ص. 44 )

عالمة تركيب العدسة EF-S (ص 40)

مناطق تالمس مزامنة الفالش

قاعدة تركيب وحدة الفالش (ص 272)

<V> عالمة السطح البؤري 
(ص 69)

السماعة (ص 218)

موضع تركيب 
احلزام (ص 33)

امليكروفون (ص 178 -160)

عد (ص 271) طرف توصيل وحدة التحكم عن ُب

طرف التوصيل الرقمي (ص 317 -242)

غطاء اجلسم (ص 44)

ص.30

226

 NFC يستخدم للتصاالت الالسلكية عبر وظيفة @

p
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<A> التصوير أثناء العرض املباشر/ زر 
تصوير الفيلم (ص 160 /140)

مقبض ضبط مستوى انكسار الضوء (ص 46)

منظار العني (ص 271)

العدسة العينية ملستكشف املشهد

LCD شاشة 
(ص 185 /50)

<O/L> فتحة 
العدسة/ زر تعويض درجة 

(ص 106 -103)

زر التحكم <Q> السريع (ص 47)

فتحة احلامل ثالثي القوائم

الرقم السري

> زر القائمة (ص 50) M>

<x> زر التشغيل (ص 83)

0>

S> :<W><X><Y><Z>
> زر إعداد سرعة ISO (ص 92) Wi>

XB>
<Yi/j> زر حتديد موقت التشغيل/املوقت الذاتي 

(ص 103 -102)
> زر حتديد تشغيل الضبط التلقائي للبؤرة (ص 97) Zf>

فتحة البطاقة (ص 36)
جتويف البطارية (ص 36)

مصباح الوصول (ص 34)

 <k> مصباح الالسلكي 

فتحة البطاقة/ذراع حترير غطاء جتويف 
البطارية (ص 36)

 فتحة البطاقة/غطاء جتويف 
البطارية (ص 36)

فتحة سلك التيار 
املستمر (ص 270)

<S/u> زر حتديد 
نقطة الضبط التلقائي 

(ص 249 ،210 /99)

A/Hy>
التلقائية/ تثبيت درجة إضاءة 

(ص 120/121/208/249)

> زر العرض (ص 193 ,164 ,142 ,83 ,54) B>

131

(ص 50 )

(ص 50 )
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(30 إعدادات التصوير 

ا فقط. ً

c مؤشر القرص الرئيسي (ص 107)

c مؤشر القرص الرئيسي (ص 103)

منط الصورة (ص 95)

 

(ص 116)

ا (AEB) (ص 118) تلقائًي

تشغيل الضبط التلقائي 
للبؤرة (AF) (ص 97)

:X
الضبط التلقائي للبؤرة 

للقطة واحدة
:9

ضبط البؤرة تلقائًيا 
AI Focus باستخدام

:Z
الضبط التلقائي للبؤرة 

:AI Servo MF باستخدام
ضبط البؤرة يدوًيا

وضع التصوير

رمز التحكم السريع (ص 74 ،48)

فحص البطارية (ص 40)
zxcn

تلقائي
131

 Q

ضوء النهار  W

E ظل

R غائم

ضوء التنجستني  Y

ضوء فلورسنت أبيض  U
فالش  I

 O

موقت التشغيل/املوقت الذاتي 
(ص 103 -102)

u التصوير الفردي

i التصوير املستمر

j املوقت الذاتي ملدة 10 ثواٍن

l املوقت الذاتي ملدة ثانيتني

q املوقت الذاتي:مستمر

سرعة الغالق
فتحة العدسة

ُمحسِّ

سرعة ISO (ص 92)

أولوية درجة التمييز (ص 263)

y تعويض درجةإضاءة 
الفالش (ص 117)

0 تعويض درجة إضاءة
الفالش اخلارجي

رفع الفالش املدمج (ص 49)

جودة تسجيل الصور (ص 88)
 73

 83

متوسطة/جودة عالية  74

متوسطة/جودة عادية  84

 7a
 8a

 b
 c

73+1

 
RAW  1

عدد اللقطات املمكنة أثناء 
عدد اللقطات املمكنة

u
B

q الضبط التقديري
w الضبط اجلزئي

e

مؤشر اتصال GPS (ص 282)

حالة نقل Eye-Fi (ص 274)

123

136
135

(ص 115 )
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معلومات مستكشف املشهد

ا فقط. ً

شاشة ضبط البؤرة مستويات الضبط التلقائي للبؤرة

<•> (AF) مؤشر تنشيط نقطة الضبط التلقائي للبؤرة

A>
التلقائية/مضاهاة 

ا  ً
قيد التنفيذ

 <D> الفالش جاهز
حتذير بحدوث تثبيت 

إضاءة الفالش
<e> مزامنة عالية السرعة 

(FP فالش)
<d> تثبيت درجة إضاءة الفالش 

(FE)/مضاهاة شدة 
إضاءة الفالش قيد التنفيذ

<y> تعويض درجةالفالش

سرعة الغالق
تثبيت درجة إضاءة الفالش 
(buSY) مشغول (FEL)

إعادة تدوير الفالش املدمج 
(D buSY (مشغول))

(FuLL) حتذير امتالء البطاقة
(Card

(Card) حتذير بعدم وجود بطاقة

<i>
ISO سرعة

<u>

تصحيح

 <o> مصباح
تأكيد ضبط البؤرة

املستمرة دون توقف
<0> تصوير أحادي اللون

ISO سرعة

<A>أولوية درجة التمييز

(AEB) ا ً
مؤشر إضاءة مصباح تخفيف العني احلمراء

فتحة العدسة
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كل ما عليك فعله هو الضغط على زر الغالق. 

الهدف أو املشهد.

: املشهد التلقائي الذكي (ص 58)  A
: إيقاف تشغيل الفالش (ص 63)  7

:  (ص 64)  C

أوضاع منطقة الصور

: صورة شخصية (ص 67)  2

: منظر طبيعي (ص 68)  3

: صورة قريبة (ص 69)  4
: رياضة (ص 70)  5

: صورة للطعام (ص 71)      P

: صورة شخصية ليلية (ص 72)  6

k:  (ص 159)

ا من التحكم لتصوير  ً

 d
  :  s

(ص 108)
  :  f

العدسة (ص 110)
 a

86

113
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LC-E10 شاحن  البطارية 
شاحن البطارية LP-E10 (ص34)

LC-E10 شاحن البطارية 
LP-E10 (ص 34) شاحن البطارية 

قابس الطاقة

مصباح الشحن

مصباح اكتمال الشحن

ً إضافًيا لقابس 

سلك الطاقة

مقبس سلك الطاقة

فتحة البطارية 

مصباح الشحن

مصباح اكتمال الشحن

فتحة البطارية
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3333

بدء االستخدام

يتناول هذا الفصل بالشرح اخلطوات التمهيدية الواجب إجراؤها قبل بدء
التصوير إىل جانب العمليات األساسية للكامريا.

تركيب احلزام
مرر طرف احلزام عرب فتحة تركيب احلزام

بالكامريا من أسفل. ثم مرره عرب إبزمي احلزام 
على النحو املبني بالرسم التوضيحي. اسحب 

احلزام للتخلص من أي ارتخاء وتأكد من عدم 
ارتخاء احلزام من اإلبزمي.

 يرجى االنتباه إىل أن غطاء العدسة العينية 	
متصل باحلزام أيضا)ص.١٧٢( 

1

2

3

4

1

غطاء العدسة العينية
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1

2

شحن البطارية
1

2

3

انزع الغطاء الواقي.
افصل الغطاء الواقي املرفق مع البطارية 	

قم برتكيب البطارية
كما هو مبني بالرسم التوضيحي، قم برتكيب  	

البطارية بإحكام يف الشاحن.
لفصل البطارية، اتبع اإلجراء املوضح أعاله  	

برتتيب عكسي. 

أعد شحن البطارية.
	 LC-E10  بالنسبة لطراز
على النحو املوضح بالسهم، افرد طريف  	

شاحن البطارية وأدخلهما يف مأخذ التيار 
الكهربائي.

	 LC-E10E  بالنسبة لطراز
قم بتوصيل سلك الطاقة بالشاحن وأدخل  	

القابس يف مأخذ التيار الكهربائي.
W  تبدأ عملية إعادة الشحن تلقائًيا ويضيء

مصباح الشحن باللون الربتقايل.
W  عند إعادة شحن البطارية بالكامل، سيضيئ

مصباح اكتمال الشحن باللون األخضر. 

يستغرق األمر حوايل ساعتني إلكمال إعادة شحن بطارية نافدة متاًما يف درجة حرارة  	
الغرفة ) 23 درجة مئوية / 73 درجة فهرنهايت(. ستختلف املدة الالزمة إلعادة 

شحن البطارية بشكل كبري وفًقا لدرجة احلرارة احمليطة والسعة املتبقية يف 
البطارية.

وألغراض تتعلق بالسالمة، ستستغرق إعادة شحن البطارية يف درجات حرارة  	
منخفضة ) من 6 إىل 10 درجات مئوية / من 43 إىل 50 درجة فهرنهايت ( وقًتا أطول )ما 

يصل إىل 4 -ساعات تقريًبا (.

LC-E10

LC-E10E

مصباح اكتمال الشحن
مصباح الشحن
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شحن البطارية

تلميحات الستخدام البطارية والشاحن

ال تلمس مقبس الطاقة اخلاص بالشاحن، وال األطراف بعد فصله ملدة ال تقل  	
عن 3 ثواٍن.

	 .LP-E10 ال تشحن أية بطارية بخالف البطارية
مت تصميم البطارية طراز LP-E10 ملنتجات CANON فقط. وقد يؤدي  	

استخدامها مع منتج أو شاحن بطارية غري متوافق إىل التسبب يف حدوث 
.CANON أعطال أو حوادث لن تتحمل مسئوليتها شركة

عند الشراء، ال تكون البطارية مشحونة بالكامل. 	
 لذا اشحن البطارية قبل االستخدام.

أعد شحن البطارية يوم استخدامها أو قبل االستخدام بيوم.  	
 حتى أثناء التخزين، سيتم تفريغ شحن البطارية املشحونة تدريجًيا وستفقد سعتها. 

 بعد إعادة شحن البطارية، أخرجها وافصل الشاحن عن مأخذ التيار الكهربائي.  	

أخرج البطارية من الكامريا يف حالة عدم االستخدام. 	
 إذا مت ترك البطارية يف الكامريا لفرتة طويلة، فسيتم تفريغ مقدار ضئيل من الطاقة، 

مما ينتج عنه تفريغ الشحن بشكل مفرط وقصر عمر البطارية. قم بتخزين البطارية مع 
تركيب الغطاء الواقي املرفق. فقد يؤدي تخزين البطارية عند شحنها بالكامل إىل خفض 

 أداء البطارية.

ميكن أيًضا استخدام شاحن البطارية يف الدول األجنبية. 	
يتوافق شاحن البطارية مع مصدر طاقة بجهد يرتاوح من 100 فولت من التيار املرتدد  60 

هرتز. إذا لزم األمر، فقم بتوصيل أحد / حتى 240 فولت من التيار املرتدد وتردد قدره 50 
حموالت قابس الطاقة املتوفرة باألسواق للبلد أو املنطقة املعنية. ال تقم بتوصيل أي 

 حمول جهد كهربي حممول بشاحن البطارية. فقد ينجم عن ذلك تلف شاحن البطارية.

يف حالة نفاد شحن البطارية بشكل سريع حتى بعد شحنها بالكامل، تكون البطارية  	
قد وصلت إىل نهاية عمرها االفرتاضي.

 بادر بشراء بطارية جديدة
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تركيب البطارية والبطاقة وإخراجهما
أدخل بطارية LP-E01  كاملة الشحن يف الكامريا . ميكن للكامريا استخدام بطاقة الذاكرة  	

SD  أو SDHC أٍو SDXC )تباع بشكل منفصل(. يتم تسجيل الصور امللتقطة على 
البطاقة.

تأكد من ضبط مفتاح احلماية من الكتابة اخلاص بالبطاقة ألعلى لتمكني الكتابة/ 
املسح

1

2

3

4

افتح الغطاء.
حرك الذراع كما هو موضح باألسهم وافتح  	

الغطاء

أدخل البطارية.
أدخل الطرف الذي توجد به مناطق  	

تالمسالبطارية
أدخل البطارية حتى تستقر يف موضعها 	

أدخل البطاقة
كما هو مبني يف الرسم التوضيحي، اجعل  	

اجلانب الذي يحمل امللصق من البطاقة 
مواجًها للجانب اخللفي للكامريا وأدخلها 

حتى تستقريف مكانها مصدرة صوت 
طقطقة.

أغلق الغطاء.
اضغط على الغطاء حتى يستقر يف مكانه.  	
عند ضبط مفتاح التشغيل على >ON< سيتم  	

عرض عدد اللقطات املمكنة )ص. 40( على 
.LCD شاشة

LC-E10E

مفتاح احلماية من الكتابة

تركيب البطارية والبطاقة 
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تركيب البطارية والبطاقة وإخراجهما

إخراج البطارية والبطاقة

اضبط مفتاح التشغيل على <2> (ص 39)  1

افتح الغطاء. 2
تأكد من عدم إضاءة مصباح الوصول، ثم افتح    

الغطاء.
ٍ التسجيل...)،  ] (جار Recording...   

أغلق الغطاء.

أخرج البطارية. 3
اضغط على ذراع قفل البطارية على النحو    

املوضح بالسهم وأخرج البطارية.
لتجنب حدوث دائرة قصر بأطراف توصيل    

البطارية، احرص على تركيب الغطاء الواقي 
املرفق (ص  34) بالبطارية.

أخرج البطاقة. 4
  

اسحب البطاقة بشكل مستقيم.   

أغلق الغطاء. 5
  

بعد فتح غطاء جتويف فتحة البطاقة/البطارية، احرص على عدم إمالته للخلف بشكل زائد. وإال، 
فقد تنكسر املفصلة.

يعتمد عدد اللقطات املمكنة على السعة املتبقية بالبطاقة وجودة تسجيل الصور وسرعة   

حترير الغالق بدون بطاقة)    ) [z1: Release shutter without card سيحول ضبط [
Disable] (تعطيل) دون نسيان إدخال البطاقة (ص 184). على [

1

2

2

1
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تركيب البطارية والبطاقة وإخراجهما

عند إضاءة مصباح الوصول أو وميضه، يشري ذلك إىل أنه جتري كتابة الصور  	
على البطاقة أو قراءتها بواسطة البطاقة أو مسحها أو نقل البيانات. ال تفتح 

غطاء جتويف فتحة البطاقة/ البطارية. وال تقم مطلًقا بأي مما يلي أثناء 
إضاءة مصباح الوصول أو وميضه. وإال، فقد يؤدي ذلك إىل إتالف بيانات الصور أو 

البطاقة أو الكامريا. 
إخراج البطاقة. •
إخراج البطارية. •
هّز الكامريا أو تعريضها للصدمات. •
اّن عملية اخراج او توصيل شريط الطاقة )عندما يتم استخدام قابس الطاقة  •

يف املنزل(  الذي يباع منفصاًل، )ص.  270(. 
إذا كانت البطاقة تشتمل على صور مسجلة بالفعل، فقد ال يبدأ رقم الصور من  	

0001 )ص. 188(.
 عند عرض رسالة خطأ تتعلق بالبطاقة على شاشة LCD.  فأخرج البطاقة  	

وأعد تركيبها. وإذا استمر ظهور رسالة اخلطأ، فاستخدم بطاقة أخرى. إذا  كان 
بإمكانك نقل جميع الصور املوجودة على البطاقة إىل كمبيوتر، فانقل جميع 

الصور ثم قم بتهيئة البطاقة باستخدام الكامريا )ص. 52(. وقد  
ترجع البطاقة حينئٍذ إىل حالتها الطبيعية. 

ال تلمس مواضع تالمس البطاقة بأصابعك أو بأية أجسام معدنية. وال تعرض  	
مواضع التالمس لألتربة أو املاء. وإذا التصقت األوساخ مبواضع   

التالمس، فقد ينتج عن ذلك عطل يف موضع التالمس.
يتعذر على الكامريا استخدام بطاقات )MMC( Multimedia cards. )يظهر خطأ  	

يف البطاقة(. 
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املنطقة، انظر صفحة 41 لضبط التاريخ/الوقت/املنطقة.

 <1>
  :  <2>

3 إيقاف التشغيل التلقائي

ا بعد 30 ثانية تقريًبا من عدم    ً
ً أخرى، ما عليك سوى الضغط على زر الغالق حتى 

املنتصف (ص 47).
   [51: Auto power o� ميكنك ضبط وقت إيقاف التشغيل التلقائي باستخدام وظيفة [

(ص185). (إيقاف التشغيل التلقائي)

> أثناء تسجيل إحدى الصور على البطاقة، فسيتم  2 إذا قمت بضبط مفتاح التشغيل على <
...Recording] (جاٍر التسجيل... عرض [

تسجيل الصورة.

تشغيل الكامريا
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سيؤدي القيام بأي مما يلي إىل نفاد طاقة البطارية سريًعا: 	
الضغط على زر الغالق حتى املنتصف لفرتة زمنية طويلة. •
تنشيط الضبط التلقائي للبؤرة بشكل متكرر بدون التقاط صورة. •
استخدام ُمثبت صور العدسة. •
•  LCD االستخدام املتكرر لشاشة
قد يقل عدد اللقطات املمكنة وفًقا لظروف التصوير الفعلية  	
يتم تشغيل العدسة بواسطة بطارية الكامريا. حسب العدسة املستخدمة، قد يتم  	

استهالك طاقة البطارية بشكل أسرع.
ملعرفة عدد اللقطات املمكنة مع وظيفة التصوير أثناء العرض املباشر، انظر صفحة 141. 	

تشغيل الكامريا

z فحص مستوى طاقة البطارية

: مستوى طاقة البطارية كاٍف.  z  

:  مستوى طاقة البطارية منخفض، لكن ال   x  

: ستنفد طاقة البطارية قريًبا. (وميض)  c  

: أعد شحن البطارية.  n  

(العدد التقريبي للقطات) عدد اللقطات املمكنة 

درجة احلرارة
 درجة حرارة الغرفة 
 (23 درجة مئوية / 

73 درجة فهرنهايت)

درجات احلرارة املنخفضة 
(0 درجة مئوية / 32 درجة 

فهرنهايت)

600580بدون فالش

استخدام الفالش بنسبة 
٪50500410

LP-E10 مشحونة بالكامل، دون ميزة التصوير أثناء العرض   
CIPA
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 3 ضبط التاريخ، والوقت، واملنطقة

الزمنية أوًال
حالًي

ا. ً

تأكد من ضبط التاريخ/الوقت الصحيح.

اعرض شاشة القائمة. 1
اضغط على الزر <M> لعرض شاشة    

القائمة.

2   Date/] من عالمة التبويب [52]، حدد
Time/Zone] (التاريخ/الوقت/املنطقة).

Y> لتحديد عالمة  > <Z اضغط على مفتاحي <   
.[ التبويب [52

Date/ W> لتحديد [ > <X اضغط على مفتاحي <   
Time/Zone] (التاريخ/الوقت/املنطقة)، ثم 

.< اضغط على <0

اضبط املنطقة الزمنية. 3
] (لندن) London يتم ضبط [   

Y> لتحديد مربع  > <Z اضغط على مفتاحي <   
املنطقة الزمنية.

.<a> اضغط على <0> حتى يتم عرض   
W> لتحديد املنطقة  > <X اضغط على مفتاحي <   
(.<b 0 الزمنية، ثم اضغط على <

  
  

مقارنة بالتوقيت العاملي املتفق عليه (UTC). إذا كنت ال ترى املنطقة الزمنية اخلاصة بك، 















50- 51
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اضبط التاريخ والوقت. 4
Y> لتحديد الرقم. > <Z اضغط على مفتاحي <   

.<a اضغط على <0> حتى يتم عرض <   
W> لتحديد الرقم، ثم  > <X اضغط على مفتاحي <   

(.<b اضغط على <0

اضبط التوقيت الصيفي. 5
  

.[Y Y> لتحديد [ > <Z اضغط على مفتاحي <   
.<a 0> حتى يتم عرض < اضغط على <   

]، ثم  Z] لتحديد <W > <X اضغط على مفتاحي <   
.<0 اضغط على <

Z]، يتم تقدمي  عند ضبط التوقيت الصيفي على [   
4 مبقدار ساعة 

]، فسيتم إلغاء  Y

6 
 [OK Y> لتحديد [ > <Z اضغط على مفتاحي <   

.<0 (موافق)، ثم اضغط على <
سيتم ضبط التاريخ/الوقت/املنطقة والتوقيت   

الصيفي وستظهر القائمة مرة أخرى.

.

اضبط التاريخ/الوقت/املنطقة مرة أخرى.
 •
 •
 •

سيبدأ تشغيل التاريخ/الوقت الذي مت ضبطه من وقت الضغط على <0  
  



















3 ضبط التاريخ، والوقت، واملنطقة
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اعرض شاشة القائمة. 1
> لعرض شاشة القائمة. M اضغط على الزر <   

ضمن عالمة التبويب [52]، حدد  2
] (اللغة). Language K ]

Y> لتحديد عالمة  > <Z اضغط على مفتاحي <   
.[52 التبويب [

W> لتحديد  > <X اضغط على مفتاحي <   
.< ] (اللغة)، ثم اضغط على <0 Language K ]

حدد اللغة املطلوبة. 3

 لتحديد اللغة، 
<W> <X>   

.< ثم اضغط على <0

 









3 حتديد لغة الواجهة
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تركيب العدسة وفصلها
 .EF-S EF و Canon من الفئة 

.EF-M مع عدسات 

تركيب عدسة

1 
  

2 
قم مبحاذاة العالمة احلمراء أو البيضاء على    

العدسة مع العالمة ذات اللون املطابق على 

اضبط مفتاح وضع ضبط بؤرة العدسة على  3
AF> (الضبط التلقائي للبؤرة). >

autofocus أي  AF يرمز االختصار <   
الضبط التلقائي للبؤرة.

MF> (الضبط اليدوي للبؤرة)،  عند ضبطه على <   
لن تعمل ميزة الضبط التلقائي للبؤرة.

4 

1

2

العالمة البيضاء

العالمة احلمراء
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تركيب العدسة وفصلها

1

2

3

ال تنظر إىل الشمس مباشرًة من خالل أية عدسة. فقد يؤدي ذلك إىل فقدان حاسة البصر. 	
ند تركيب أو فصل إحدى العدسات، اضبط مفتاح تشغيل الكامريا على > 2< 	
يف حالة دوران اجلزء األمامي (حلقة ضبط البؤرة) من العدسة أثناء ضبط البؤرة تلقائًيا، فال  	

تلمس اجلزء الدوار.

عامل حتويل الصورة
نظًرا لصغر حجم مستشعر الصور عن 

حجم تنسيق الفيلم مقاس 53 ملم، 
فسيبدو كما لو متت زيادة الُبعد البؤري 

للعدسة مبقدار 6,1 مرة تقريًبا.

للتكبري/التصغري، أدر حلقة التكبري/التصغري 
املوجودة بالعدسة مستخدًما أصابعك.

إذا كنت ترغب يف التكبري/التصغري، فقم بذلك  	
قبل ضبط البؤرة. فقد يؤدي تدوير حلقة التكبري/

التصغري بعد ضبط البؤرة إىل فقدان ضبط البؤرة.

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

أدر العدسة حتى تتوقف، ثم افصلها.  	
قم برتكيب غطاء العدسة اخللفي بالعدسة  	

املفصولة.
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التشغيل األساسي
ضبط وضوح مستكشف املشهد

أدر مقبض ضبط مستوى انكسار الضوء.
أدر القرص يساًرا أو مييًنا حتى تبدو مواضع    

ضبط البؤرة تلقائًيا (تسعة مربعات) واضحة 
مبستكشف املشهد.(ص 271)

 .1
أمسك اجلزء السفلي من العدسة بيدك اليسرى.  .2

ضع إصبع السبابة بيدك اليمنى على زر الغالق برفق.  .3
ادفع ذراعيك ومرفقيك برفق جتاه مقدمة جسدك.  .4

للحفاظ على وضعية ثابتة، ضع إحدى قدميك قليًال  .5
 .6

املشهد، فيوصى باستخدام عدسات ضبط مستوى انكسار الضوء من الفئة E (ُتباع بشكل 
منفصل).

التصوير الرأسي

139
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تركيب العدسة وفصلها

زر الغالق

يعمل زر الغالق على خطوتني. ميكنك الضغط على زر الغالق حتى املنتصف. ثم ميكنك 
الضغط مرة أخرى على زر الغالق بالكامل.

الضغط حتى املنتصف

وقيمة فتحة العدسة.

.(0
أثناء الضغط على زر الغالق حتى املنتصف، سيتم 

(ص 197). LCD إيقاف تشغيل شاشة 

الضغط بالكامل

 �
� اضغط على زر الغالق حتى منتصفه لضبط البؤرة تلقائًيا، ثم اضغط على زر الغالق ببطء متاًما.

  ً

حلظة حتى يتم التقاط الصورة.
حتى أثناء عرض القائمة أو تشغيل الصور أو تسجيلها، ميكنك الرجوع فوًر  

للتصوير من خالل الضغط على زر الغالق حتى املنتصف.
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Q التحكم السريع يف وظائف التصوير
LCD وضبطها مباشرة. وتعرف هذه  ميكنك حتديد وظائف التصوير املعروضة على شاشة 

امليزة باسم التحكم السريع.

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

اضبط الوظيفة املطلوبة. 2
S> لتحديد    

وظيفة ما.
ستظهر الوظيفة احملددة ودليل امليزات (ص 55).

 <0> يمكنك أيضا االختيار من قائمة عبر اختيار
 وظيفة والضغط على

 
أدر القرص <6   

التقط الصورة. 3
اضغط على زر الغالق بالكامل اللتقاط الصورة.   

سيتم عرض الصورة امللتقطة.  









74
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Q التحكم السريع يف وظائف التصوير

منوذج شاشة التحكم السريع

شاشة ضبط الوظيفة
 .< حدد الوظيفة املطلوبة واضغط على <0   

ستظهر شاشة ضبط الوظيفة.
اضغط على مفتاحي <Y> <Z> أو أدر القرص    

ا بعض  ً 6>
الوظائف التي ميكن ضبطها من خالل الضغط 

.< B على الزر <
0 اضغط على <   

شاشة التحكم السريع.

سرعة الغالق (ص 108)

تعويض درجة إضاءة الفالش 
(ص 117)

تشغيل الضبط التلقائي للبؤرة 
(AF) (ص 97)

وضع التصوير@ (ص 30)

أولوية درجة التمييز@ (ص 263)

ُمحسِّ

ضبط AEB (مضاهاة شدة 
ا) (ص 116,118) ً

منط الصورة (ص 95)

سرعة ISO (ص 92)

جودة تسجيل الصور (ص 88)

فتحة العدسة (ص 110)

رفع الفالش املدمج

موقت التشغيل/املوقت الذاتي (ص 103، 102)

 @ال ميكن ضبط هذه الوظائف من خالل شاشة التحكم السريع.  
عند حتديد <s> والضغط على <0>، فسينبثق الفالش املدمج.  

<0>

131

123

(115












50

3 عمليات تشغيل القوائم

SLCD شاشة

الزر <0>

شاشة القائمة
ستختلف عناصر وعالمات تبويب القوائم وفًقا لوضع التصوير.

<M> الزر

عناصر القائمة
إعدادات القائمة

z التصوير

5

9 قائمتي

3 التشغيل

عالمة التبويب
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3 عمليات تشغيل القوائم

إجراء ضبط القائمة

اعرض شاشة القائمة. 1
اضغط على الزر <M> لعرض شاشة    

القائمة.

حدد عالمة تبويب. 2
اضغط على مفتاحي <Y> <Z> لتحديد عالمة    

 ،"[z 3   

z (التصوير) من  حتديد عالمة التبويب الثالثة 
.[ اليسار [

حدد العنصر املطلوب. 3
اضغط على مفتاحي <W> <X> لتحديد اخليار، ثم    

اضغط على <0>.

4 
 <Y> أو مفتاحي <W> <X> اضغط على مفتاحي   

<Z>
W> <X> أو 

مفتاحي <Y> <Z> لتحديدها.)
  

5 
اضغط على <0> لضبطه.   

6 
M> اضغط على الزر   
إعدادات وظائف التصوير.

ا تدوير القرص <6> لتحديد إحدى عالمات تبويب القائمة.   ً
> لعرض شاشة القائمة.   M

  .< M

للحصول على تفاصيل حول كل عنصر قائمة، انظر صفحة 280.  
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3 تهيئة البطاقة

إذا كانت البطاقة جديدة أو متت تهيئتها مسبًق

  عند  تهيئة  البطاقة،  سيتم  مسح  جميع  الصور والبيانات  املوجودة عليها.  حتى الصور  احملمية 

] (تهيئة البطاقة). 1 Format card حدد [
 [ Format card من عالمة التبويب [51]، حدد [   

(تهيئة البطاقة)، ثم اضغط على <0>.

قم بتهيئة البطاقة. 2
OK] (موافق)، ثم اضغط على <0>. حدد [   

ستتم تهيئة البطاقة.  
عند اكتمال عملية التهيئة، ستظهر القائمة مرة   

أخرى.

  
] (تهيئة  Low level format L>

منخفضة املستوى) بعالمة االختيار <X>، ثم 
OK] (موافق). حدد [









53

3 تهيئة البطاقة

Format card قم بتنفيذ [
كانت البطاقة جديدة.  
  
كانت البطاقة ممتلئة بالصور أو البيانات.  
(ص 298).  

التهيئة املنخفضة املستوى
  

ا. ً
نظًر  

ً من التهيئة العادية.
Cancel] (إلغاء   ميكنك إيقاف التهيئة منخفضة املستوى بتحديد [

إنهاء التهيئة العادية وميكنك استخدام البطاقة على النحو املعتاد.

  

ًا للحيلولة دون تسرب 
البيانات الشخصية.

قبل استخدام بطاقة Eye-Fi جديدة، يجب تثبيت برنامج البطاقة على الكمبيوتر. وبعد   

قد تكون سعة البطاقة املعروضة على شاشة تهيئة البطاقة أقل من تلك السعة املشار   
إليها على البطاقة.

  .Microsoft املرخصة من exFAT يشتمل هذا اجلهاز على تقنية
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LCD 3 تبديل عرض شاشة
LCD عرض شاشة إعدادات التصوير وشاشة القائمة والصور امللتقطة  ميكن لشاشة 

إعدادات التصوير

عدادات    
التصوير.

عند الضغط على زر الغالق حتى املنتصف،    
سيختفي العرض. وعند حترير زر الغالق، 

سيظهر العرض.

ميكنك أيًضا إخفاء العرض بالضغط على الزر    
B>. اضغط على الزر مرة أخرى لتشغيل  >

العرض.

وظائف القائمة

 .<M> تظهر عند الضغط على الزر   
اضغط على هذا الزر مرة أخرى للرجوع 

الصورة امللتقطة

 .<x> تظهر عند الضغط على الزر   
اضغط على هذا الزر مرة أخرى للرجوع 

زر إيقاف/تشغيل شاشة LCD) بحيث ال يتم إيقاف    ) [5 2: LCD o�/on btn ميكنك ضبط [
عرض إعدادات التصوير ثم تشغيله (ص 197).

  
متكينك من االلتقاط على الفور.
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دليل امليزات

ا  ً
ا للوضع املعني أو الوظيفة املعنية أو اخليار املعني. كما سيعرض دليل امليزات  ً

وصًف
املتابعة مع إجراء أية عملية.

وضع التصوير (منوذج)  

التحكم السريع (منوذج)  

3 تعطيل دليل امليزات

] (دليل امليزات). Feature guide حدد [
 [Feature guide 52]، حدد [ من عالمة التبويب [   

 (دليل امليزات)، ثم اضغط على <0>.
] (تعطيل)، ثم اضغط على <0>. Disable حدد [   

تشغيلالتصوير أثناء العرض املباشرإعدادات التصوير
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2
تشغيل الصور.

، ما عليك سوى التوجيه وااللتقاط وستقوم 
ا (ص 75 و276). أيًضا، لتفادي احلصول على صور  ً

املتقدمة للتصوير. 

ُمحسِّ
ُ

الصورة تلقائًيا للحصول على أفضل درجات السطوع والتباين. كما يتم متكينه أيًضا 
123

57
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A التصوير التلقائي متاًما )املشهد التلقائي الذكي(

> هو وضع تلقائي متاًم >
ا بضبط البؤرة تلقائًيا من خالل اكتشاف ما إذا كان الهدف ثابًتا أم  ً تلقائًيا. 

.(  ص( اًكرحتم

1 .<A ا

قم بتوجيه أي نقطة من نقاط الضبط التلقائي  2
AF) على الهدف. للبؤرة (

وسيتم استخدام جميع نقاط الضبط التلقائي   

سيؤدي توجيه النقطة املركزية للضبط التلقائي   
AF للبؤرة (

اضبط البؤرة على الهدف اُملراد تصويره. 3
اضغط على زر الغالق حتى املنتصف، وستدور   

حلقة ضبط البؤرة بالعدسة لضبط البؤرة.
AF) التي    تومض نقطة الضبط التلقائي للبؤرة (  

 <o> كما سيضيء ضوء تأكيد ضبط البؤرة
مبستكشف املشهد.

يرتفع الفالش املدمج تلقائًي    

(AF) نقطة الضبط التلقائي للبؤرة

ضوء تأكيد ضبط البؤرة

A

61
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A التصوير التلقائي متاًما )املشهد التلقائي الذكي(

ً  

التقط الصورة. 4
اضغط على زر الغالق بالكامل اللتقاط الصورة.  

  سيتم عرض الصورة امللتقطة ملدة ثانيتني على   
.LCD شاشة 

 

 .وال يتم ضبط البؤرة <o يومض ضوء تأكيد ضبط البؤرة <
AF) نحو منطقة ذات تباين جيد، ثم اضغط على زر الغالق  وّجه نقطة الضبط التلقائي للبؤرة (

حتى منتصفه (ص 47). إذا كنت قريًبا للغاية من الهدف، فتحرك بعيًدا وحاول مرة أخرى.
 AF تومض نقاط متعددة للضبط التلقائي للبؤرة (

AF). عندما تومض 
AF) التي تغطي الهدف املطلوب، التقط الصورة. نقطة الضبط التلقائي للبؤرة (

 .(<

o>). وميكنك التقاط صور واضحة لهدف متحرك. مصباح تأكيد ضبط البؤرة <
61 الحظ أنه لن يعمل قفل ضبط البؤرة هذا (ص

 
MF> (الضبط اليدوي  إذا مت ضبط مفتاح وضع ضبط البؤرة املوجود بالعدسة على <

AF> (الضبط التلقائي للبؤرة). للبؤرة)، فاضبطه على <

ً يجعل الوضع <

ا عن <D> والتقط الصورة (ص 95). ً

A

 o



60

A التصوير التلقائي متاًما )املشهد التلقائي الذكي(

58

 

.<A الفالش (ص                                                      3 6 ). بدًال
 

ً كان الهدف قريًبا جًد
 .ُطلق الفالش املدمج سلسلة من الفالشات

الفالشات للمساعدة على ضبط البؤرة تلقائًيا. وُيعرف ذلك بالشعاع املساعد للضبط 
AF). ويبلغ نطاقه الفعال 4 أمتار/13.1 قدًما تقريًبا. التلقائي للبؤرة (

 عند استخدام الفالش، يظهر اجلزء السفلي من الصورة داكًن
ا من  ً ً

التقاط الصورة باستخدام الفالش.

انطلق الفالش ولكن الصورة تظهر ساطعة جدًا.
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A التقنيات التلقائية متاًما )املشهد التلقائي الذكي(
إعادة تكوين اللقطة

وفًق
A

قفل البؤرة. ميكنك بعد ذلك إعادة تكوين اللقطة والضغط على زر الغالق بالكامل اللتقاط 
الصورة. وُيطلق على ذلك اسم "قفل البؤرة". ميكن أيًض

.(<5

تصوير هدف متحرك

A
AI Servo أو بعده، فسيتم تفعيل الضبط التلقائي للبؤرة باستخدام 

AF) على الهدف أثناء الضغط على زر الغالق حتى املنتصف،  نقطة الضبط التلقائي للبؤرة (
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A التقنيات التلقائية متاًما )املشهد التلقائي الذكي(

A التصوير أثناء العرض املباشر
LCD. ويعرف ذلك مبيزة "التصوير أثناء  ميكنك التصوير أثناء عرض الصورة على شاشة 

.139 العرض املباشر". للحصول على التفاصيل، انظر صفحة 

اعرض صورة العرض املباشر على شاشة  1
.LCD

.<A اضغط على الزر <  
.LCD   ستظهر صورة العرض املباشر على شاشة   

اضبط البؤرة على الهدف اُملراد تصويره. 2
وجه النقطة املركزية من نقاط الضبط التلقائي   

> على الهدف. للبؤرة <
اضغط على زر الغالق حتى املنتصف لضبط البؤرة.  
  عند االنتهاء من ضبط البؤرة، سيتحول لون نقطة   

سيصدر صوت الصافرة.
يرتفع الفالش املدمج تلقائًي    

التقط الصورة. 3
اضغط على زر الغالق بالكامل.  

.LCD   سيتم التقاط الصورة وعرضها على شاشة       
ا. ً

A اضغط على الزر <  
العرض املباشر.
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7 تعطيل الفالش
ُحظر  ً

الوضع <7> (إيقاف تشغيل الفالش). يكون هذا الوضع فعاًال أيًضا اللتقاط احمليط اخلاص 
باملشهد، مثل مشاهد ضوء الشموع.

تلميحات التصوير

 
رضة لالهتزاز، ستومض شاشة عرض  ُ

ً ثالثي 

 .التقط الصور الشخصية دون استخدام الفالش

ً
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C التصوير التلقائي اإلبداعي
 

C
الفالش بسهولة. ميكنك أيًض

.<A
CA @

1 .<C ا

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

اضبط الوظيفة املطلوبة. 3
S> لتحديد   

وظيفة ما.
ستظهر الوظيفة احملددة ودليل امليزات (ص 55).    

ملعرفة إجراء الضبط والتفاصيل اخلاصة بكل   
.65 -66 وظيفة، انظر الصفحات 

التقط الصورة. 4
اضغط على زر الغالق بالكامل اللتقاط الصورة.  
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C التصوير التلقائي اإلبداعي

يتيح لك الضغط على زر <Q> إمكانية ضبط ما يلي:

 (1)
Y> <Z> أو أدر   
القرص <6> لتحديد احمليط املطلوب. ميكنك أيًضا حتديده من قائمة بالضغط على 

. 76 <0>. للحصول على التفاصيل، انظر صفحة 

تبهيت/زيادة درجة وضوح اخللفية  (2)

ً

         67. اضغط على مفتاحي 
<Y> <Z> أو أدر القرص <6> لتحديد احمليط املطلوب.

قد ال تظهر اخللفية باهتة جًدا وذلك وفًقا للعدسة وظروف التصوير. وال ميكن ضبط هذه 
<a

سرعة الغالق (1)

فحص البطارية اللقطات املمكنة

ISO سرعة

جودة تسجيل الصور

فتحة العدسة

(3)

(2)

(4)
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C التصوير التلقائي اإلبداعي

(3)   التشغيل/املؤقت الذاتي: اضغط على <0> واضبطه باستخدام <Y> <Z> أو 
القرص <6>.

التصوير الفردي:   <u>
التصوير املستمر:    < i>

ا. ً 3
يتم التقاط الصورة بعد 10 ثواٍن من الضغط على زر الغالق. املؤقت الذاتي: 10 ثواٍن :   <j>

املؤقت الذاتي: مستمر:  اضغط على مفتاحي <W> <X> لضبط عدد اللقطات   <q>
10) املراد تصويرها باستخدام املؤقت  املتعددة (من 2

الذاتي. بعد 10 ثواٍن من الضغط على زر الغالق، سيتم تصوير 
العدد املضبوط من اللقطات املتعددة.

انطالق الفالش: اضغط على <0> واضبطه باستخدام <Y> <Z> أو القرص <6>.  (4)
ينطلق الفالش تلقائًيا عند احلاجة.  : الفالش التلقائي   <a>

ينطلق الفالش طوال الوقت.  : تشغيل الفالش   <I>
يتم تعطيل الفالش. إيقاف تشغيل الفالش:   <b>

  عند استخدام املؤقت الذاتي، انظر املالحظات
 b> 63عند استخدام

103
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يعمل الوضع <2> (صورة شخصية) على تبهيت اخللفية جلعل الهدف البشري املراد 
.رعشلا رهظمو ةرشبلا نول سناجت نم ديزي هنأ امك .اًزراب هريوصت

تلميحات التصوير
 .كلما زادت املسافة بني الهدف واخللفية، كانت الصورة أروع

ًا. كما سيظهر الهدف 

 .استخدم عدسة تصوير عن ُبعد
ُ

 .اضبط البؤرة على الوجه
AF) يغطي الوجه. واللتقاط صور  حتقق من أن وميض نقطة الضبط التلقائي للبؤرة (

قريبة للوجه، قم بضبط البؤرة على العينني.

 
ا بحد أقصى). ً

 .ا ً

2 التقاط الصور الشخصية
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استخدم الوضع <3
بدًء

للصور شديدة الوضوح.

تلميحات التصوير
 

ا للمناظر الطبيعية. ً
 .تصوير املشاهد الليلية

نظًرا لتعطيل الفالش املدمج، يتناسب هذا الوضع 
3> أيًضا مع املشاهد الليلية.  > 

استخدم حامًال

6> (صورة شخصية ليلية) 
واستخدم حامًال ثالثي القوائم (ص 72).

لن يتم اطالق الفالش المدمج حتى في وضع الضوء الخلفي أو في ظروف ا�ضواء الخافتة.
.Speedlite اذا كنت تستخدم ضوء عالي خارجي، سيتم اطالق الضوء العالي




3 تصوير املناظر الطبيعية
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الوضع <4
(تباع بشكل منفصل).

تلميحات التصوير
 .استخدم خلفية بسيطة

من شأن حتديد خلفية بسيطة أن ُي

 

0,8 قدم 0,25)   < 0.25m /0.8ft إشارات مثل <
ضبط بؤرة العدسة من العالمة <V> (السطح البؤري

.<o> الهدف. إذا كنت قريًبا للغاية من الهدف، فسيومض مصباح تأكيد ضبط البؤرة
إذا استخدمت الفالش وبدا اجلزء السفلي من الصورة معتًم

بعيًدا عن الهدف.

 .ُعد
ُعد الهدف 

mMACRO

4 التقاط الصور القريبة
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استخدم الوضع <5> (الرياضة) لتصوير هدف متحرك، مثل شخص يجري أو مركبة متحركة.

تلميحات التصوير

 .استخدم عدسة تصوير عن ُبعد
ُيوصى باستخدام عدسة تصوير عن ُبعد للتصوير من مسافة ما.

 .لضبط البؤرة (AF استخدم النقطة املركزية للضبط التلقائي للبؤرة (
AF) على الهدف، ثم اضغط على زر  قم بتوجيه النقطة املركزية للضبط التلقائي للبؤرة (

الغالق حتى املنتصف لضبط البؤرة تلقائًيا. أثناء ضبط البؤرة تلقائًي
.< o

على زر الغالق، فستتمكن من احلفاظ على ضبط البؤرة تلقائًيا أثناء التصوير املستمر 
ا كحد أقصى). ً حلركة الهدف (3

ُ

لن يومض الفالش الداخلي حتى في الصور ذات الضوء بالخلفية أو حالة ا°ضواء الخافتة.  




5 تصوير األهداف املتحركة
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P التقاط صور للطعام
ومثرية  فاحتة  الصورة  ستبدو  )الطعام(.   >  P  < وضع  استخدم  الطعام،  صور  التقاط  عند 
للشهية. أيضا، بحسب مصدر الضوء، سيتم تخفيف اللون األحمر يف الصور التي يتم التقاطها 

حتت أضواء طنجستني والخ.

 قم بتغيري حدة اللون. 	
ميكنك تغيري  ]Colour Tone[ )حدة اللون(. بهدف زيادة لون األحمر للطعام املعتم، وقم 

بضبطها على موضع ]Warm[ )دافئ(. واضبطها على موضع ]Cool[ يف حال كانت 
شديدة احلمار. 

 تفادى استخدام الفالش. 	
قمت باستخدام الفالش، قد ال يعكس الضوء لون الطبق أو الصعام الصحيح ويظهرها 

كأنها ظالل. بشكا افرتاضي، يتم تشغيل >b< )الفالش الداخلي(. حاول ان متنع اهتزاز 
الكامريا عند التقاط الصور يف ظروف األنوار اخلافتة.

معلومات مفيدة حول التصوير

بحني يسمح لك املوضع بتصوير الصور باللوان تثري الشهية، قد يتم تصوير األشخاص  	
بطريقة غري مناسبة.

عند يتم تضمني أكرث من مصدر ضوء واحد على الشاشة، قد ال تتمكن العدسة من حتديد  	
للون الزهري الدافئ اخلاص بالصورة بشكل جيد

ان لون الزهر الدافئ اخلاص بالغرض قد يتالشى. 	
قمت باستخدام الفالش، ان اعداد ]Colour Tone[ )درجة اللون( سوف تتبدل اىل االعدادات  	

األساسية.    
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6 التقاط الصور الشخصية أثناء الليل

استخدم الوضع <6> (صورة شخصية ليلية). يوصى باستخدام حامل ثالثي القوائم.

تلميحات التصوير

 .استخدم عدسة ذات زاوية عريضة وحامًال ثالثي القوائم

ليلي عريض. استخدم أيًضا حامًال

 .حتقق من سطوع الهدف
ا للحصول على درجة إضاءة جيدة  ً

للهدف املراد تصويره.
ُيوصى بتشغيل الصورة بعد التصوير للتحقق من درجة سطوع الصورة. إذا ظهر الهدف 

داكًن

 .(املشهد التلقائي الذكي) <A> التقط أيًضا صورة باستخدام الوضع
.<A ً نظًر
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6 التقاط الصور الشخصية أثناء الليل

 [Quick mode
(الوضع السريع) والقيام بالتصوير. وإذا ظل ضبط البؤرة صعًبا، فاضبط مفتاح وضع بؤرة العدسة 

MF>] (الضبط اليدوي للبؤرة) ثم اضبط البؤرة يدوًيا. على [<

 .اطلب من الشخص أن يحافظ على ثباته حتى بعد انطالق الفالش
 

بعد التقاط الصورة.
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Q التحكم السريع
Q> ميكنك الضغط على الزر

عند عرض شاشة إعدادات وظيفة التصوير. ويوضح اجلدول املوجود بالصفحة التالية 

1 
2 (7 ) .<Q> اضغط على الزر

ستظهر شاشة التحكم السريع.    

اضبط الوظائف. 3
اضغط على مفتاحي  <S> لتحديد إحدى   

(.A/7
ستظهر الوظيفة احملددة ودليل امليزات (ص 55).    

اضغط على مفتاحي <Y> <Z> أو أدر القرص 

يمكنك أيضا االختيار من قائمة عبر اختيار وظيفة
 والضغط على <0> 

 



6>

مثال: وضع الصورة الشخصية
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Q التحكم السريع

5

k

k

o

o

k

k

: قابلة للتحديد من ِقبل املستخدم    : يتم ضبطها تلقائًيا   

A7C234P6الوظيفة

وضع 
التشغيل

ukkkkk: التصوير الفردي

ik: التصوير املستمر

jkk: 10 ثواٍن

k

kkkkkk

qkkkkkkk: التصوير املستمر@

k

k

انطالق الفالش

ao: االنطالق التلقائي

o

o

ooooo o

oo

o

oo

D: تشغيل الفالش 
k(انطالق طوال الوقت)

b: إيقاف تشغيل 
okooالفالش

(76kkkkkk

(80kkk

kتبهيت/زيادة وضوح اخللفية (ص 65)

استخدم املفتاحني <W> <X> لضبط عدد اللقطات املتواصلة.  @

kدرجة اللون (ص. 71)

(ص 102-103 )

2
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التصوير من خالل حتديد احمليط
7 A> و<

A7C23456احمليط

1)kkkkkkبدون إعداد

منخفض / قياسي / قويkkkkkk(2) زاٍه

منخفض / قياسي / قويkkkkkk(3) متجانس

منخفض / قياسي / قويkkkkkk(4) دافئ

منخفض / قياسي / قويkkkkkk(5) كثيف

منخفض / قياسي / قويkkkkkk(6) بارد

ا ً 7)kkkkkkمنخفض / متوسط / مرتفع

ا ً 8)kkkkkkمنخفض / متوسط / مرتفع

kkkkkk(9) لون أحادي

P

k

k

k

kأزرق / أبيض/أسود / بني داكن

1
> أو  > أو <4 > أو <3 > أو <2 C> :التالية

P >.> أو < 6 > أو < 5>

اعرض صورة العرض املباشر. 2
اضغط على الزر <A> لعرض صورة العرض   

املباشر.

على شاشة التحكم السريع، حدد احمليط  3
املطلوب.

.(7)  <Q> اضغط على الزر  
اضغط على مفتاحي <W> <X> لتحديد   

Standard setting ]
Ambience-based shots] (اللقطات  ستظهر [

اضغط على مفتاحي <Y> <Z> أو أدر القرص   
<6> لتحديد احمليط.

LCD احلالة التي ستبدو عليها الصورة    ستعرض شاشة  مع احمليط احملدد. 
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التصوير من خالل حتديد احمليط

4 
اضغط على مفتاحي <W> <X> لتحديد شريط   

) [
اضغط على مفتاحي <Y> <Z> أو أدر القرص   

6>

التقط الصورة. 5
اضغط على زر الغالق بالكامل اللتقاط الصورة.  

 
اضغط على الزر <A> للخروج من وضع التصوير 
باستخدام العرض املباشر. بعد ذلك، اضغط على 

زر الغالق بالكامل اللتقاط الصورة.
 

التشغيل على <2
 ( ) [Standard setting ]

مرة أخرى.

 .لن تبدو صورة العرض املباشر الظاهرة مع تطبيق إعداد احمليط متاًما مثل الصورة الفعلية
 
 

 [ 2: LCD brightness] لها نفس درجة السطوع أو احمليط كالصورة الفعلية. اضبط
(درجة سطوع شاشة LCD) على 4 وانظر لصورة العرض املباشر بحيث ال تتأثر شاشة 

LCD بالضوء اخلارجي.

إذا كنت ال تريد عرض صورة العرض املباشر عند ضبط الوظائف، فاضغط على الزر <Q> بعد 
 [ اللقطات املعتمدة على احمليط) و[ ) [ Ambience-based shots اخلطوة 1 واضبط [

.( )

5
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التصوير من خالل حتديد احمليط

إعدادات احمليط
 (1)

خصائص الصورة القياسية لوضع التصوير املعني. الحظ أن الوضع <2> يشتمل 
على خصائص الصورة املهيأة للصور الشخصية كما تتم تهيئة الوضع <3> للمناظر 

ً خلصائص الصورة اخلاصة بوضع التصوير املعني.
ٍ  (2)

.( ) [Standard setting عن التي مت التقاطها باستخدام [
متجانس  (3)

ا وأناقة. وهو جيد للصور  ً ً

دافئ  (4)
ا وأناقة. وهو  ً ً

ا دافًئا. ً
كثيف  (5)

كثافًة
بارد  (6)

ا  ً
ا وجاذبية. ً

حي
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التصوير من خالل حتديد احمليط

ا ً  (7)
ا. ً

ا ً  (8)
ا. ً

لون أحادي  (9)

] (لون أحادي)، سيظهر <0>  Monochrome
مبستكشف املشهد.
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التصوير من خالل نوع اإلضاءة أو املشهد

2> و<3> و<4> و<5>، ميكنك التصوير باستخدام 

 [Default setting ً ما يكون [
) كافًي )

 Light/scene-based بالنسبة للتصوير أثناء تشغيل العرض املباشر، إذا قمت بضبط [
 [Ambience-based shots]و ( ) [shots

 Light/scene-based] (ص 76)، فيوصى بضبط ( )
) أوًال. وسيضفي ذلك مزيًدا من  ) [shots

.LCD

A7C2345P

 Default setting  (1)kkkk

Daylight (ضوء النهار)  (2)kkkk

Shade (ظل)  (3)kkkk

Cloudy (غائم)  (4)kkkk
Tungsten light (ضوء   (5)

kkkتنجستني)

 Fluorescent light  (6)
kkk(ضوء فلورسنت)

Sunset (غروب   (7)
kkkkالشمس)

1 
.< 4> أو<5 3> أو < > أو < 2 التالية: <

اعرض صورة العرض املباشر. 2
A> لعرض صورة العرض  اضغط على الزر <  

املباشر.

6
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3 
أو املشهد.

.(7)  <Q> اضغط على الزر  
 Default اضغط على مفتاحي <W> <X> لتحديد [   

) [setting
اللقطات  ) [ Light/scene-based shots ]

) على الشاشة.
اضغط على مفتاحي <Y> <Z> أو أدر القرص   

6>

    
أو نوع املشهد احملدد.

التقط الصورة. 4
اضغط على زر الغالق بالكامل اللتقاط الصورة.  

 
A> للخروج من  املشهد، اضغط على الزر <

وضع التصوير باستخدام العرض املباشر. بعد ذلك، 
اضغط على زر الغالق بالكامل اللتقاط الصورة.

 
2 التشغيل على <

) مرة  ) [ Default setting ]
أخرى.

  .( ) [ Default setting 

  اللقطات التي تعتمد) [Ambience-based shots
على احمليط

] (غروب الشمس)، على سبيل املثال،  Sunset

  بعد <Q> إذا كنت ال تريد عرض صورة العرض املباشر عند ضبط الوظائف، فاضغط على الزر
) [Light/scene-based shots] اخلطوة 1 واضبط

احمليط).

التصوير من خالل نوع اإلضاءة أو املشهد
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التصوير من خالل نوع اإلضاءة أو املشهد

 (1)

ضوء النهار  (2)

اخلضراء، كما يصور الزهور امللونة بالضوء على نحو أفضل.
ظل  (3)

وللزهور امللونة بالضوء.
غائم  (4)

ا من الدفء على درجات البشرة  ً
ً أيًضا لتصوير الزهور 

امللونة بالضوء.
ضوء التنجستني  (5)

تسببها إضاءة التنجستني.
ضوء فلورسنت  (6)

غروب الشمس  (7)
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التشغيل، انظر صفحة   207.

قم بتشغيل الصورة. 1
.<x> اضغط على الزر  

ستظهر آخر صورة مت التقاطها أو عرضها.    

حدد صورة. 2
لعرض الصور بدًءا من آخر صورة مت التقاطها،   

.<Y> اضغط على املفتاح 
لعرض الصور بدًءا من أول (أقدم) صورة، اضغط 

.< Z> على املفتاح
 ،< B  

قم بإنهاء تشغيل الصور. 3
x> اضغط على الزر  

جودة الصورة/رقم التشغيل

عرض معلومات التصوير

x تشغيل الصور
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3
ا وال  ً

d

ا    ً d

للحصول على درجة إضاءة قياسية.
  d

.276 -277
   < s ميكن أيًض

.4 a>و <f و<
  M

.(30
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)AE( برجمة اإلضاءة التلقائية :d

ا بضبط سرعة الغالق وقيمة فتحة العدسة ملالءمة درجة سطوع  ً

1 .<d ا

اضبط البؤرة على الهدف اُملراد تصويره. 2
انظر من خالل مستكشف املشهد وقم بتوجيه    

AF) احملددة على  نقطة الضبط التلقائي للبؤرة (
الهدف. بعد ذلك، اضغط على زر الغالق حتى 

املنتصف.
  تضيء العالمة املوجودة داخل نقطة الضبط   
o> باجلزء  ويضيء ضوء تأكيد ضبط البؤرة <

وضع الضبط التلقائي للبؤرة للقطة واحدة).
  سيتم ضبط سرعة الغالق وفتحة العدسة تلقائًيا   

حتقق من العرض. 3
سيتم احلصول على درجة إضاءة قياسية    

طاملا أن سرعة الغالق وقيمة فتحة العدسة ال 
تومضان.

التقط الصورة. 4
قم بتكوين اللقطة واضغط على زر الغالق بالكامل.   

d  @

AE  @
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)AE( برجمة اإلضاءة التلقائية :d

تلميحات التصوير

ISO. استخدم الفالش املدمج.  
92) أو  ISO (ص 

ًا.  >، لن ينطلق الفالش املدمج تلقائي d استخدام الفالش املدمج (ص 104

I> (الفالش) لرفع الفالش املدمج. (ميكنك أيًضا رفع الفالش املدمج عن طريق  >
s> على شاشة التحكم السريع.) حتديد <

  
6 بعد الضغط على زر الغالق حتى املنتصف، أدر القرص <

ا بعد التقاط  ً

"30" واملعّد  

استخدم الفالش.
4000" واملعّد  

A> (املشهد التلقائي الذكي) > و< d> االختالفات بني
 (AF) يتم ضبط العديد من الوظائف، مثل تشغيل وضع الضبط التلقائي للبؤرة ،<A

d>، يتم فقط ضبط سرعة الغالق وقيمة فتحة 

 (AF) العدسة بشكل تلقائي. كما ميكنك بسهولة تامة ضبط تشغيل الضبط التلقائي للبؤرة
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3 ضبط جودة تسجيل الصور

تسجيل الصور: 73 و83 و74 و84 و7a و8a وb وc و1+73 و1.

Image quality] (جودة الصورة). 1 حدد [
 Image z1]، حدد [ من عالمة التبويب [   

quality] (جودة الصورة)، ثم اضغط على <0>.
Image quality] (جودة      

الصورة).

حدد جودة تسجيل الصور. 2
سيتم عرض عدد وحدات البكسل للجودة املعنية    

وعدداللقطات املمكنة ملساعدتك على حتديد 
اجلودة املطلوبة. ثم اضغط على <0>.

 وحدات البكسل املسجلة 
(عدد وحدات البكسل)

اللقطات املمكنة
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3 ضبط جودة تسجيل الصور

 

دليل إعدادات جودة تسجيل الصور (تقريًبا)

جودة الصورة
وحدات البكسل 

املسجلة (وحدات 
امليجابكسل)

حجم امللف 
(ميجابايت)

اللقطات 
املمكنة

لعدد اللقطات 
املستمرة دون 

توقف
73

جودة عالية

JPEG

17٫9 تقريًبا
(18 ميجابكسل)

6٫411101110
833٫221902190
جودة 74

متوسطة
8٫0 تقريًبا

(8٫0 ميجابكسل)
3٫421002100

841٫741004100
7a

جودة 
منخفضة

4٫5 تقريًبا
(4٫5 ميجابكسل)

2٫232703270
8a1٫162106210

b 2٫5 تقريًبا 
1٫354405440(2٫5 ميجابكسل)

c 0٫35 تقريًبا 
0٫32106021060(0٫3 ميجابكسل)

1+73
17٫9 تقريًباجودة عالية

(18 ميجابكسل)
6٫4+24٫52305

124٫52906

  @
ISO 100 ومنط الصورة  3:2 و Canon

القياسي) باستخدام بطاقة اختبارية سعة 8 جيجابايت. 
ISO ومنط الصورة والوظائف 
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3 ضبط جودة تسجيل الصور

أريد حتديد جودة تسجيل الصور املطابقة حلجم ورق الطباعة.  

اختيار جودة تسجيل الصور. إذا كنت تريد اقتصاص 
الصورة، فيوصى بتحديد جودة أعلى (مزيد من وحدات 

البكسل) مثل 73 أو 83 أو 1+73 أو 1.
ُتعد b مناسبة لعرض الصور على إطار الصور 

c الرقمي. وُتعد

ما الفرق بني 7 و8؟  

7 صورة بجودة أعلى ولها نفس عدد وحدات البكسل. وعلى  ُ
الرغم من أن الوضع 8 ينتج جودة صور أدنى قليًال

على البطاقة. تكون لكل من b وc جودة 7 (دقيقة).
  .متكنت من تصوير عدد من اللقطات يزيد عن عدد اللقطات املمكنة املشار إليه

وفًقا لظروف التصوير، قد تتمكن من التقاط عدد من اللقطات يزيد عن العدد املشار 
إليه. وقد يكون أيًضا أقل من العدد املشار إليه. فعدد اللقطات املمكنة املعروض ما هو 

إال عدد تقريبي.
  

9، فسيتم عرض أي رقم يزيد   0 املشهد. نظًر
عن الرقم 8 كـ "9

متى ينبغي علي استخدام 1؟  
يجب معاجلة صور 1 على جهاز كمبيوتر. للحصول على التفاصيل، انظر "1" 

و"73+1" بالصفحة التالية.

7a 

8a b 

حجم الورق

A2 (42x59٫4 سم/16٫5x23٫4 بوصة)

29٫7x42) A3 سم
/11٫7x16٫5 بوصة)

8٫3x1 بوصة) 21x29٫7) A4 سم/1٫7

8٫9x12٫7 سم/3٫5x5٫0 بوصة

74 

84 

73 

83 

1+73 

1 
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3 ضبط جودة تسجيل الصور

1

73 أو صور أخرى. ال ميكن عرض  1

  Professional EOS، مثل برنامج  الصور 1 على جهاز كمبيوتر بدون استخدام برنامج 
  Digital Photo (مرفق، ص 318

73. وتكون 1 فعالة عندما تريد ضبط 

الصورة بنفسك بشكل دقيق أو تصوير هدف مهم.

1+73

تقوم 73+1 بتسجيل صورة 1 و73 مًعا من خالل لقطة واحدة. ويتم حفظ 

CR2). ميكن  RAW هو . JPG ولتنسيق  JPEG هو . امللفات (يكون امتداد امللف لتنسيق 
.EOS كذلك عرض الصور 73

1 صورة

73 صورة

رقم امللف امتداد امللف

0001 . CR2 

0001 . JPG 

    

 

RAW برنامج معاجلة الصور بتنسيق
يوصى باستخدام برنامج “Digital Photo Professional” )برنامج EOS ص. ٤١٣( عند عرض  ●

الصور بتنسيق RAW على الكمبيوتر. 
قد ال تتمكن اإلصدارات األقدم من برنامج DPP اصدار رقم 4 من معاجلة الصورة بتنسيق  ●

RAW التي مت التقاطها باستخدام هذه الكامريا. يف حالة تثبيت إصدار أقدم من برنامج 
Digital Photo Professional على الكمبيوتر، فقم بتحديثه )استبداله( عن موقع كانون )ص. 
٥١٣(. )سوف يتم الكتابة على االصدار األقدم من الربنامج(. يجدر املالحظة ان اصدار رقم 3 

من برنامج DPP أو األقدم منه ال ميكنه معاجلة الصورة بتنسيق RAW امللتقطة بالكامريا. 
وقد يتعذر على الربامج املتوفرة باألسواق عرض صور بتنسيق RAW التي مت التقاطها  ●

باستخدام هذه الكامريا. للحصول على معلومات التوافق، اتصل باجلهة املصنعة للربنامج. 
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NISO تغيري سرعة :i
ISO اضبط سرعة 

.(93 ISO    ص( اًيئاقلت 

1 .<Wi> اضغط على الزر
.(ISO سرعة) [ ISO speed سيظهر [    

2 .ISO اضبط سرعة 
اضغط على مفتاحي <Y> <Z> أو أدر القرص    

<6> لتحديد سرعة ISO املطلوبة، ثم اضغط 
على <0>.

AUTO] (تلقائي)، سيتم ضبط  أثناء حتديد [   
ISO تلقائًيا (ص   93). سرعة 

ISO دليل سرعة 

ISO سرعة 
ظروف التصوير
(بدون فالش)

نطاق الفالش

ISO 100 - 400أماكن خارجية مشمسة
ISO، زاد نطاق  كلما زادت سرعة 

الفالش (ص  105). ISO 400 - 1600سماء ملبدة بالغيوم أو وقت املساء
ISO 1600 - 6400, H

ا. ً ISO ستؤدي سرعات   @

   2: ISO )، إذا مت ضبط [ ) [53: Custom Functions  ( C.Fn ضمن [(
On :1] (تشغيل)، فيمكن أيًضا ضبط "H" (املكافئ  زيادة سرعة ISO) على [ ) [expansion

للسرعة ISO 12800) (ص 260).
   إذا مت ضبط ،( ) [5 3: Custom Functions  (C.Fn)  ضمن [

] (سرعة  1: ISO speed Flash button function :10] (وظيفة زر الفالش) على [ ]
.<D> باستخدام الزر ISO ميكنك ضبط سرعة ،( ISO

   إذا مت ضبط ،( ) [53: Custom Functions  (C.Fn)  ضمن [
] (متكني)، فلن  1: Enable ] (أولوية درجة التمييز) على [ 6: Highlight tone priority ]

”H“ (املكافئ للسرعة ISO 12800) (ص 263). ميكن حتديد ISO 100 و
   ا. كما ميكن ً
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NISO تغيري سرعة :i

ISO [AUTO (تلقائي) ]
AUTO] (تلقائي)،  ISO على [ إذا مت ضبط سرعة 

ISO الفعلية عند  فسيتم عرض إعداد سرعة 
الضغط على زر الغالق حتى منتصفه. وعلى النحو 

ISO تلقائًيا ملالءمة وضع التصوير.

  ISO عند التصوير بسرعات
ذلك) ملحوًظا.

إذا كنت تستخدم سرعة ISO عالية والفالش لتصوير هدف قريب، فقد ينتج عن ذلك إضاءة   
مفرطة.

" (املكافئ للسرعة ISO 12800) هو إعداد سرعة ISO الزائدة، فسيالحظ    H" حيث إن

الدقة أقل من املعتاد.
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NISO تغيري سرعة :i

ISOوضع التصوير إعداد سرعة 

6/ P/5/4/3/C/7/AISO 100 - 3200 يتم الضبط تلقائًي

a /f /s /d
1 @

ISO 100 - 6400 الضبط تلقائًي

2ISO 100

باستخدام الفالش

باستخدام لمبة زيادة درجة االضائة

5@4@3@2@

ISO 800

 ISO  

ثابت على  ISO 400 في موضع <P> في حالة استخدام ملء الفالش في زيادة درجة االضاءة في
موضع <P> سيتم ضبط ISO 400 -ISO 1600 تلقائيا.

 : ISO القصوى املضبوط.@1 يعتمد على حد سرعة 
 : ISO 100 أو أعلى.@2

 :3@Speedlite  

: 4@
ا. ً ISO 800 - 1600 >، فسيتم ضبط  d> (باستثناء <6>) أو

.ISO 400 ISO 400 ثابت على   :5@

N(التلقائية ISO ] (سرعة  ISO Auto ISO 3 ضبط سرعة 
ISO ISO بالنسبة لسرعة 

.ISO 400 - ISO 6400

ISO Auto] (سرعة  z]، حدد [ من عالمة التبويب [3
ISO تلقائية)، ثم اضغط على <0>. حدد سرعة 

ISO، ثم اضغط على <0>.

AUTO] (تلقائي   عند ضبط [
ISO فعلًي ذلك، يتم ضبط سرعة 

.ISO مثل 125 أو 640 معروضة على أنها سرعة ISO جتد سرعة 
  2

.ISO 100 عدم عرض السرعة

232




5@
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Nخصائص الصورة املثلى للهدف :A
من خالل حتديد منط للصورة، ميكنك احلصول على خصائص للصورة توافق حسك 

Picture] (منط الصورة). 1 Style حدد [
 Picture من عالمة التبويب [z2]، حّدد [   

Style] (منط الصورة)، ثم اضغط على <0>.
ستظهر شاشة حتديد منط الصورة.    

حدد أحد أمناط الصورة. 2
     اضغط على مفتاحي <W> <X> لتحديد منط 

صورة، ثم اضغط على <0>.
سيتم ضبط منط الصورة وتظهر القائمة مرة أخرى.   

خصائص منط الصورة
تلقائي  D

 ٍ سيتم ضبط درجات اللون تلقائًي

اخلارجية ومشاهد غروب الشمس.

قياسي  P

واملالئمة ملعظم املشاهد.
صورة شخصية  Q

ا. وُيعد  ً
مناسًبا للصور الشخصية القريبة.

127)، ميكنك ضبط درجة لون البشرة. ] (درجة اللون) (ص  Color tone
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Nخصائص الصورة املثلى للهدف :A

منظر طبيعي  

للمناظر الطبيعية املبهرة.
S معتدل

منط الصورة هذا خاص باملستخدمني الذين يفضلون معاجلة الصور باستخدام 

U حقيقي
منط الصورة هذا خاص باملستخدمني الذين يفضلون معاجلة الصور باستخدام 

الكمبيوتر. عند تصوير الهدف حتت درجة حرارة لون تبلغ 5200 كلفن، يتم ضبط اللون 
وفًق

لون أحادي  V

بل املستخدم 3-1 ِ  W
 [Landscape ] (صورة شخصية) أو [ Portrait ميكنك تسجيل منط أساسي مثل [

 .(129 (منظر طبيعي
ِ

Auto] (تلقائي).

1

ً
] (لون أحادي)، سيظهر  Monochrome ] (لون أحادي). عند حتديد [ Monochrome ]

<0> مبستكشف املشهد.

R
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Nتغيري تشغيل الضبط التلقائي للبؤرة :f
AF (الضبط التلقائي للبؤرة) التي تناسب ظروف التصوير أو  ميكنك حتديد خصائص تشغيل 

التصوير املعني.

قم بضبط مفتاح وضع بؤرة العدسة على  1
AF> (الضبط التلقائي للبؤرة). >

2 .<Zf> اضغط على الزر
AF operation] (تشغيل الضبط    سيظهر [  

التلقائي للبؤرة).

حّدد تشغيل الضبط التلقائي للبؤرة. 3
اضغط على مفتاحي <Y> <Z> أو أدر القرص    
<6> لتحديد تشغيل الضبط التلقائي للبؤرة 

AF) املطلوب، ثم اضغط على <0>. )

اضبط البؤرة على الهدف اُملراد تصويره. 4
قم بتوجيه نقطة الضبط التلقائي للبؤرة على    

الهدف واضغط على زر الغالق حتى املنتصف. 
ً

تشغيل الضبط التلقائي للبؤرة احملدد.

ضبط البؤرة تلقائًي

البؤرة مرًة واحدة.
عند ضبط البؤرة، ستضيء النقطة املوجودة داخل نقطة الضبط التلقائي للبؤرة لضبط   

o> أيًضا 
مبستكشف املشهد.

باستخدام عملية الضبط التقديري (ص 115  
وقت ضبط البؤرة.

أثناء الضغط مع االستمرار على زر الغالق حتى املنتصف، سيتم قفل البؤرة. ميكنك حينئٍذ   
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Nتغيري تشغيل الضبط التلقائي للبؤرة :f

AI Servo الضبط التلقائي للبؤرة باستخدام 
AF يناسب تشغيل الضبط التلقائي للبؤرة (

  
99) تلقائًي   AF) (ص  عندما يكون حتديد نقطة الضبط التلقائي للبؤرة (

AF) املركزية لضبط البؤرة. أثناء الضبط التلقائي للبؤرة،  أوًال نقطة الضبط التلقائي للبؤرة (
AF) املركزية، فستستمر  إذا حترك الهدف بعيًدا عن نقطة الضبط التلقائي للبؤرة (
.(AF عملية تتبع البؤرة حتى تتم تغطية الهدف بنقطة أخرى للضبط التلقائي للبؤرة (

AI Focus لتبديل تشغيل الضبط التلقائي  الضبط التلقائي للبؤرة باستخدام 
للبؤرة بشكل تلقائي

AI Focus بتبديل تشغيل الضبط التلقائي  يقوم وضع الضبط التلقائي للبؤرة باستخدام 

AI Servo باستخدام 
  

AF التلقائي للبؤرة (

AF
AI Servo للبؤرة باستخدام 

إذا تعذر ضبط البؤرة، فسيومض ضوء تأكيد ضبط البؤرة <o> مبستكشف املشهد. إذا حدث   
ذلك، فإنه يتعذر التقاط الصورة حتى إذا مت الضغط على زر الغالق بالكامل. أعد تكوين اللقطة 

] (تعطيل)، لن يصدر صوت الصافرة    Disable ) على [ ) [z1: Beep
عند ضبط البؤرة.

باستخدام وضع الضبط التلقائي للبؤرة باستخدام AI Servo، لن تصدر الصافرة صوًتا حتى عند 
ضبط البؤرة. ولن يضيء أيًضا ضوء تأكيد ضبط البؤرة <o> مبستكشف املشهد.

سيصدر صوت صافرة منخفض. ومع ذلك، لن يضيء مصباح تأكيد ضبط البؤرة <o> مبستكشف 
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  Nحتديد نقطة الضبط التلقائي للبؤرة :f

ً بضبط البؤرة على أقرب هدف بشكل 
تلقائي. ولذلك، قد ال تقوم دائًما بضبط البؤرة على الهدف املطلوب. 

>، ميكنك حتديد نقطة الضبط التلقائي للبؤرة  a>و < f s> و< > و< d

AF )

1 (9 ) .<S اضغط على الزر <
 (AF   سيتم عرض نقطة الضبط التلقائي للبؤرة (  

LCD ومستكشف املشهد. احملددة على شاشة 

حدد نقطة الضبط التلقائي للبؤرة. 2
S> لتحديد نقطة    

.(AF الضبط التلقائي للبؤرة (
  

AF) من  حتديد نقطة الضبط التلقائي للبؤرة (
6> حتى تضيء نقطة  خالل تدوير القرص <

عند إضاءة جميع نقاط الضبط التلقائي للبؤرة    
AF)، سيتم حتديد نقطة الضبط التلقائي للبؤرة  )

بشكل تلقائي. سيتم حتديد نقطة الضبط التلقائي 
AF) تلقائًيا لضبط البؤرة على الهدف. للبؤرة (

يؤدي الضغط على <0   
AF) بني النقطة  نقطة الضبط التلقائي للبؤرة (
AF) والتحديد  املركزية للضبط التلقائي للبؤرة (

.(AF التلقائي لنقطة الضبط التلقائي للبؤرة (

اضبط البؤرة على الهدف اُملراد تصويره. 3
قم بتوجيه النقطة احملددة للضبط التلقائي    

AF) على الهدف واضغط على زر الغالق  للبؤرة (
حتى املنتصف لضبط البؤرة.
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  Nحتديد نقطة الضبط التلقائي للبؤرة :f

تلميحات التصوير

عند التقاط صور شخصية عن قرب، استخدم الضبط التلقائي للبؤرة للقطة واحدة   
واضبط البؤرة على العينني.

إذا قمت بضبط البؤرة على العينني أوًال، فيمكنك إعادة تكوين اللقطة وسيظل الوجه واضًحا.
   (AF إذا كان من الصعب ضبط البؤرة، فحدد النقطة املركزية للضبط التلقائي للبؤرة (

واستخدمها.
AF تكون النقطة املركزية للضبط التلقائي للبؤرة (

التسع للضبط التلقائي للبؤرة.
  

 AI AF) ووضع الضبط التلقائي للبؤرة باستخدام  لنقطة الضبط التلقائي للبؤرة (
Servo (ص 98).

AF) املركزية لضبط البؤرة على  سيتم أوًال استخدام نقطة الضبط التلقائي للبؤرة (
الهدف. أثناء الضبط التلقائي للبؤرة، إذا حترك الهدف بعيًدا عن نقطة الضبط التلقائي 

AF) املركزية، فستستمر عملية تتبع البؤرة حتى تتم تغطية الهدف بنقطة أخرى  للبؤرة (
.(AF للضبط التلقائي للبؤرة (

AF) مع الفالش املدمج الشعاع املساعد للضبط التلقائي للبؤرة (

ا بسهولة. ً

 
 

أوضاع التصوير التالية: <7> و<3> و<5>

ال ميكن أن ينبعث الشعاع املساعد للضبط التلقائي للبؤرة أثناء تشغيل الضبط التلقائي للبؤرة   
.AI Servo باستخدام 

يبلغ النطاق الفعال للشعاع املساعد للضبط التلقائي للبؤرة (AF) الذي يصدره الفالش   
املدمج 4 أمتار/13٫1 قدًما تقريًبا.

I> (ص104)، سينبعث   
7: AF- الشعاع املساعد للضبط التلقائي للبؤرة (AF) عند الضرورة. الحظ أنه وفًق

AF)) ضمن  انبعاث الشعاع املساعد للضبط التلقائي للبؤرة ( ) [ assist beam 
)، لن ينبعث شعاع الضبط  ) [ 3: Custom Functions  (C.Fn )]

التلقائي للبؤرة (ص 264).

ل البؤري أعلى من f/5.6، فلن  ّ
 [FlexiZone - Single يكون التصوير باستخدام الضبط التلقائي للبؤرة (AF) ممكًنا (باستثناء 

u Live mode] (الوضع املباشر) عند التصوير باستخدام العرض  FlexiZone - فردي) و[ ) 

5














.<P> أو <C> في <b> وضاع التاليةÑعلى ا  

،أو عندما يتم ضبط الفلتش المدمج المنبعث
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o> البؤرة مبستكشف املشهد
 
  
  
  
  ٍ
   (AF  

  
  

(1)  عند استخدام وضع الضبط التلقائي للبؤرة للقطة واحدة، اضبط البؤرة على أي هدف 
يكون موجوًدا على نفس مسافة الهدف املراد تصويره واقفل البؤرة قبل إعادة تكوين 

.(61 اللقطة (ص 
MF> (الضبط اليدوي للبؤرة) واضبط البؤرة يدوًيا. اضبط مفتاح وضع بؤرة العدسة على <  (2)

MF: الضبط اليدوي للبؤرة

اضبط مفتاح وضع ضبط بؤرة العدسة على  1
MF> (الضبط اليدوي للبؤرة). >

اضبط البؤرة على الهدف اُملراد تصويره. 2
اضبط البؤرة عن طريق تدوير حلقة ضبط    

بؤرة العدسة حتى يظهر الهدف واضًح
مستكشف املشهد.

 FlexiZone -
uLive mode] (الوضع املباشر)، انظر الصفحة 152. (FlexiZone - فردي) و[  [Single

حلقة ضبط البؤرة

إذا قمت بالضغط على زر الغالق حتى منتصفه أثناء الضبط اليدوي للبؤرة، فسيضيء موضع 

o> مبستكشف املشهد.

















(AF) اا«هداف كنقاط من الضوء المؤطرة باحدى نقاط الضبط التلقائي للبؤرة

األهداف التي يصعب ضبط البؤرة عليها 
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ا. وُيعد هذا فعاًال ً 3

1 .<Yij> اضغط على الزر

2 .<i> حدد
اضغط على املفتاحني <Y> <Z> أو أدر القرص    

<6> لتحديد التصوير املتواصل <i>، ثم 
اضغط على <0>.

التقط الصورة. 3
  

الضغط مع االستمرار على زر الغالق بالكامل.

تلميحات التصوير
) املطابق للهدف. اضبط أيًضا تشغيل الضبط التلقائي للبؤرة (ص 97

 •
AI Servo، تستمر عملية ضبط البؤرة  عند ضبط وضع الضبط التلقائي للبؤرة باستخدام 

أثناء التصوير املتواصل.
 •

واحدة فقط أثناء التصوير املتواصل.

   5: High )، إذا مت ضبط [ ) [ 3: Custom Functions  (C.Fn ) ضمن [
)  [ ISO speed noise reduction

] (2: قوي 2: Strong العالية) على [

  
عند تشغيل الضبط التلقائي للبؤرة باستخدام AI Servo، قد تكون سرعة التصوير املتواصل   

أقل قليًال وفًقا للهدف والعدسة املستخدمة.
  ً

5

263




 N التصوير املتواصل i
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1 .<Yij> اضغط على الزر

حدد املوقت الذاتي. 2
اضغط على املفتاحني <Y> <Z> أو أدر القرص    

<6> لتحديد املوقت الذاتي، ثم اضغط على <0>.

موقت ذاتي ملدة 10 ثواٍن  :  j

N املوقت الذاتي ملدة ثانيتني  :  l
q:  موقت ذاتي ملدة 10 ثواٍن

اللقطات املستمرة
 <W> <X> اضغط على مفتاحي 

 (10 لضبط عدد اللقطات (من 2
املراد تصويرها باستخدام املوقت 

الذاتي. 

التقط الصورة. 3
انظر من خالل مستكشف املشهد، واضبط    

البؤرة على الهدف، ثم اضغط على زر الغالق 
بالكامل.

ميكنك التحقق من تشغيل املوقت الذاتي من خالل مصباح املوقت الذاتي والصافرة   
.LCD

قبل ثانيتني من التقاط الصورة، سيظل مصباح املوقت الذاتي مضيًئا كما سيصدر صوت   
الصافرة بشكل أسرع.

باستخدام <q>، قد ميتد الفاصل الزمني بني اللقطات وفًقا لظروف التصوير مثل جودة   
تسجيل الصور أو الفالش.

  
العدسة العينية (ص 271

بعد تصوير لقطات املوقت الذاتي، يوصى بتشغيل الصورة (ص 83 للتحقق من ضبط البؤرة   

عند استخدام املوقت الذاتي لتصوير نفسك فقط، استخدم قفل البؤرة (ص 61) على هدف   
يقع على نفس املسافة تقريًبا التي ستقف عندها.

  .<Yij



 











j استخدام املوقت الذاتي
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النهار، ما عليك سوى رفع الفالش املدمج والضغط على زر الغالق اللتقاط صور باستخدام 
d>، سيتم ضبط سرعة الغالق (1/60 ثانية - 1/200 ثانية) تلقائًيا للحيلولة 

1 .<D> اضغط على الزر
  

D> على الزر
باستخدام الفالش.

 "DbuSY أثناء إعادة تدوير الفالش، يتم عرض "   
(مشغول

.LCD BUSY] (مشغول) على شاشة  D]

اضغط على زر الغالق حتى املنتصف. 2
أسفل يسار مستكشف املشهد، تأكد من    

.<D> إضاءة الرمز

التقط الصورة. 3
عند ضبط البؤرة والضغط على زر الغالق بالكامل،    

سينطلق الفالش اللتقاط الصورة.









تلميحات التصوير

  .ISO
.ISO

ا من الهدف.   ً

من الصورة داكًنا نظًر
LCD شاشة 

السفلي من الصورة).





D استخدام الفالش املدمج 
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النهار، ما عليك سوى رفع الفالش املدمج والضغط على زر الغالق اللتقاط صور باستخدام 
d>، سيتم ضبط سرعة الغالق (1/60 ثانية - 1/200 ثانية) تلقائًيا للحيلولة 

1 .<D> اضغط على الزر
  

D> على الزر
باستخدام الفالش.

 "DbuSY أثناء إعادة تدوير الفالش، يتم عرض "   
(مشغول

.LCD BUSY] (مشغول) على شاشة  D]

اضغط على زر الغالق حتى املنتصف. 2
أسفل يسار مستكشف املشهد، تأكد من    

.<D> إضاءة الرمز

التقط الصورة. 3
عند ضبط البؤرة والضغط على زر الغالق بالكامل،    

سينطلق الفالش اللتقاط الصورة.









تلميحات التصوير

  .ISO
.ISO

ا من الهدف.   ً

من الصورة داكًنا نظًر
LCD شاشة 

السفلي من الصورة).





 

 

ا) ً نطاق الفالش الفعال 

(92 ISO (ص سرعة 
EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS II

 f/3.5 :الزاوية العريضةf/5.6 :التصوير عن ُبعد
ISO 1008٫5-3٫3 / 2٫6-15٫2-3٫3 / 1٫6-1
ISO 40017٫4-3٫3 / 5٫3-110٫8-3٫3 / 3٫3-1

@ISO 800/AUTO24٫3-3٫3 / 7٫4-115٫1-3٫3 / 4٫6-1
ISO 160034٫4-4٫3 / 10٫5-1٫321٫7-3٫3 / 6٫6-1
ISO 640068٫9-8٫5 / 21٫0-2٫643٫0-5٫2 / 13٫1-1٫6

.ISO 800 ISO على سرعة أقل من  @ بالنسبة للفالش الذي يعمل بامللء، رمبا يتم ضبط سرعة 

D استخدام الفالش املدمج 



106

3> أو <5> أو . > أو < 7
.<k>

 Red-eye z1]، حدد [ من عالمة التبويب [   
.reduc] (تقليل العني احلمراء)، ثم اضغط   

على <0>.
Enable] (متكني)، ثم اضغط على <0>. حدد [   

  
مصباح تقليل العني احلمراء عند الضغط على زر 

الغالق حتى املنتصف. وعند الضغط على زر الغالق 
بالكامل، سيتم التقاط الصورة.

  

 عند الضغط على زر الغالق حتى املنتصف، سيتقلص أو سيختفي   
العرض التدريجي الظاهر باجلزء السفلي من مستكشف املشهد. 
وللحصول على أفضل النتائج، التقط الصورة بعد اختفاء هذا العرض 

التدريجي.
  .يختلف مدى فعالية ميزة تقليل العني احلمراء حسب الهدف









استخدام الفالش المدمج3

D استخدام الفالش املدمج 
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4
التصوير املتقدم

يعتمد هذا الفصل على الفصل 3 ويقدم مزيًد
بشكل إبداعي.

   <f>و <s

a>و
  3 ميكن أيًض

.<a>و <f>و <s>
  .276
  M

.(30

مؤشر القرص الرئيسي c

c> املعروض مع سرعة الغالق 

6
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s> ميكنك إما جتميد احلركة أو إنشاء ضبابية للحركة باستخدام الوضع

s @

1 .<s

اضبط سرعة الغالق املطلوبة. 2
انظر "تلميحات التصوير" للحصول على نصيحة    

حول ضبط سرعة الغالق.
يؤدي تدوير القرص <6   

سرعة غالق أعلى، بينما يؤدي تدويره نحو اليسار 

التقط الصورة. 3
عند ضبط البؤرة والضغط على زر الغالق بالكامل،    

سيتم التقاط الصورة بسرعة الغالق احملددة.

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

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

عرض سرعة الغالق
LCD تعرض شاشة

15 " 0 "5
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تلميحات التصوير
لتجميد حركة هدف سريع احلركة  

1/500 ثانية. استخدم سرعة غالق عالية مثل 1/4000

لتبهيت حركة طفل أو حيوان يركض ونقل انطباع احلركة  
1/30 استخدم سرعة غالق متوسطة مثل 1/250

تصوير عن ُب

لتبهيت حركة نهر متدفق أو نافورة مياه  
استخدم سرعة غالق منخفضة تبلغ 1/30 ثانية أو أقل. استخدم حامًال ثالثي القوائم 

اضبط سرعة الغالق بحيث ال يومض عرض قيمة فتحة العدسة.  
 

ًا عرض قيمة فتحة   
 

  مستشعر الصور). إذا جتاوزت نطاق قيمة فتحة العدسة القابلة 
 

(أصغر عدد). للحصول على درجة إضاءة قياسية، فأدر القرص <6> نحو اليسار لضبط 
.ISO سرعة غالق أقل أو زيادة سرعة 

(أعلى عدد). للحصول على درجة إضاءة قياسية، فأدر القرص <6> نحو اليمني لضبط 
.ISO سرعة غالق أعلى أو تقليل سرعة 

D استخدام الفالش املدمج

للحصول على درجة إضاءة صحيحة للفالش، سيتم ضبط خرج الفالش تلقائًيا (درجة إضاءة 
الفالش التلقائي) ليتوافق مع قيمة فتحة العدسة املضبوطة تلقائًيا. ميكن ضبط سرعة 

30 ثانية. الفالش من 1/200









j استخدام املوقت الذاتي
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f على <
املقبول لضبط البؤرة).

f  @

1 .<f

اضبط فتحة العدسة املطلوبة. 2
كلما زاد الُب   

ُعد  يؤدي تدوير القرص <6   
بؤري أعلى (فتحة عدسة أصغر)، بينما يؤدي تدويره نحو 

ُ

التقط الصورة. 3
اضبط البؤرة واضغط على زر الغالق بالكامل.    
سيتم التقاط الصورة باستخدام قيمة فتحة 

العدسة احملددة.

مقدمة وخلفية واضحتان
 (باستخدام ُبعد بؤري عاٍل لفتحة 

(f/32 :العدسة

خلفية باهتة
 (باستخدام ُبعد بؤري منخفض لفتحة 

(f/5.6 :العدسة

عرض قيمة فتحة العدسة
عد البؤري، تقل قيمة فتحة العدسة. ستختلف قيم فتحة العدسة املعروضة حسب 

ُ
كلما زاد الب

“ لفتحة العدسة. 00









f:  يري عمق اجملال 
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تلميحات التصوير

ُعد بؤري عاٍل   عند استخدام قيمة فتحة عدسة ذات ب

ستجعل قيمة فتحة العدسة "الُب
 ISO 30

ً ثالثي القوائم.

  
الهدف أيًضا.

نظًر
ُعد 

عدسات التصوير عن ُبعد بعمق ضيق للمجال.
وكلما كان الهدف قريًب

اضبط قيمة فتحة العدسة بحيث ال يومض عرض سرعة الغالق.  
 

ا عرض سرعة  ً  
 
 
 

إذا كانت الصورة داكنة للغاية، فسيومض عرض سرعة الغالق 
""30" (30 ثانية). للحصول على درجة إضاءة قياسية، أدر القرص <6> نحو اليسار 

.ISO لضبط ُبعد بؤري أقل لفتحة العدسة أو زيادة سرعة 
4000" (1/4000 ثانية).  إذا كانت الصورة ساطعة للغاية، فسيومض عرض سرعة الغالق "
للحصول على درجة إضاءة قياسية، أدر القرص <6> نحو اليمني لضبط ُبعد بؤري أعلى 

.ISO لفتحة العدسة أو تقليل سرعة 
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D استخدام الفالش املدمج

للحصول على درجة إضاءة صحيحة للفالش، سيتم ضبط خرج الفالش تلقائًيا بحيث يطابق 
قيمة فتحة العدسة املضبوطة (درجة إضاءة الفالش التلقائي). سيتم ضبط سرعة الغالق 

تلقائًيا بني 1/200 ثانية - 30 ثانية لتتناسب مع درجة سطوع املشهد.
ًض ّ

التلقائي، بينما تكون اخللفية معّر
تلقائًي

يوصى باستخدام حامل ثالثي القوائم.
)  Custom Functions :53] (الوظائف  C.Fn ملنع سرعة الغالق البطيئة، ضمن [(

] (3: سرعة مزامنة الفالش  3 : Flash sync. speed in Av mode )، اضبط [
] (1: تلقائي من 1/200-1/60 ثانية) أو  1: 1/200-1/60 sec. auto Av) على [  

.(261 xed�sec. ( 1/200 :2]  (1/200 ثانية (ثابت)) (ص  ) ]

N 3

ً LCD أو على شاشة 

1 
)، اضبط  ) [ 3 : Custom Functions  ( C.Fn ) ضمن [     

 4: Depth-of-�eld SET) على [ ] (تخصيص الزر  9 : Assign SET button ]
.( ) (ص 266 ) [preview

.258 للحصول على تفاصيل حول   

اخرج من القائمة. 2
اضغط على الزر <M> مرتني للخروج من القائمة.   

اضغط على الزر <0>. 3
 

0

5 
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ُيمكنك ضبط سرعة الغالق وقيمة فتحة العدسة يدوًيا على النحو املطلوب. أثناء معاينة 

ًا.
a @

1 .<a

2 .(92 ISO (ص  اضبط سرعة 

اضبط سرعة الغالق وقيمة فتحة العدسة. 3
لضبط سرعة الغالق، أدر القرص <6>.   

لضبط قيمة فتحة العدسة، اضغط مع االستمرار    
على الزر <O> وأدر القرص <6>.

اضبط البؤرة على الهدف اُملراد تصويره. 4
اضغط على زر الغالق حتى املنتصف.   

    
املشهد.

h   

القياسي.

5 
 اضبط سرعة الغالق وقيمة فتحة العدسة حسب احلاجة.

2  

I> أو <J> على مستكشف املشهد. إذا كان 
2

 ،LCD I> أو <J> على مستكشف املشهد. (على شاشة 
3 درجة, سيومض الرمز <N> مكان عرض 

<3-> أو <3+>.)

<O> + <6>

<6>

) (ص123)    ) [z2: Auto Lighting Optimizer
Disable] (تعطيل)، فقد تظل الصورة ساطعة حتى عند الضبط على  على أي إعداد بخالف [

ا. ً
عند ضبط ISO تلقائي   

a:اإلضاءة اليدوية 
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D استخدام الفالش املدمج
للحصول على درجة إضاءة صحيحة للفالش، سيتم ضبط خرج الفالش تلقائًيا (درجة إضاءة 

الفالش التلقائي) ليتوافق مع قيمة فتحة العدسة املضبوطة يدوًيا. ميكن ضبط سرعة 
30 ثانية أو على املصباح. الغالق من 1/200

املصباح: درجات إضاءة املصباح
تعمل درجة إضاءة املصباح على احلفاظ على الغالق 

مفتوًحا ما دمت مستمًر
ً عن 

3 بالصفحة السابقة، أدر القرص <6> 
BULB> (املصباح). يتم عرض  نحو اليسار لضبط <

.LCD

  
نهاٍر

  . ً ً نظًر
   4: Long exp.

 3: Custom ) ضمن [ ) [ noise reduction
 [2: On ] (1: تلقائي) أو [ 1: Auto ) على [ ) [ Functions  ( C.Fn )

(تشغيل) (ص 262).
عند ضبط سرعة ISO التلقائية أثناء استخدام إضاءة املصباح، ستكون سرعة ISO ثابتة هي   

ISO 800 (ص 94).

بالنسبة لدرجات إضاءة املصباح، يوصى باستخدام حامل ثالثي القوائم ومفتاح التحكم عن ُبعد 
(يباعان بشكل منفصل، ص 271).

I

5









a:اإلضاءة اليدوية 
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 ً
باستخدام الضبط التقديري.

Metering mode] (وضع ضبط كثافة  1 حدد [

 Metering ]، حدد [ z2] ضمن عالمة التبويب   
)، ثم اضغط  ) [mode

على <0>.

2 
  

اضغط على <0>.

الضبط التقديري q  
ُي

ا لتالئم املشهد املراد تصويره. ً  

الضبط اجلزئي w  
ا من الهدف  ً يكون ذلك فّعاًال

نظًر

e  

هذا مناسًبا للمستخدمني املتقدمني.

q مع
 e w الغالق حتى املنتصف كما يتم حتقيق ضبط البؤرة. ومع

 





Nتغيري وضع ضبط كثافة اإلضاءة q
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O

a>). ميكنك 

5 توقفات بزيادات توقف قدرها 1/3.

زيادة درجة سطوع الصورة:
اضغط مع االستمرار على الزر <O> وأدر القرص 

<6> جهة اليمني (درجة إضاءة مرتفعة).
ا: ً  

اضغط مع االستمرار على الزر <O> وأدر القرص 
<6> جهة اليسار (درجة إضاءة منخفضة).

  كما هو موضح بالشكل، يتم عرض مستوى درجة   
LCD ومستكشف املشهد.

بعد التقاط الصورة، قم بإلغاء تعويض درجة    
0 مرة أخرى.

ا ً

ا ً

ادرجة إضاءة داكنة ً

  

.<J> أو <I
  

) [z2: Expo.comp./AEB ضبطه باستخدام [
ا (AEB)) (ص 118) أو شاشة التحكم السريع (ص 48). ً





Nضبط تعويض درجة اإلضاءة
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تعويض درجة إضاءة الفالش y

2 درجة توقف بزيادات توقف 
قدرها 1/3.

1 (7) .<Q> اضغط على الزر
ستظهر شاشة التحكم السريع (ص 48).    

2 .[y] حدد
.[@y] لتحديد <S   
 [Flash exposure comp.   سيتم عرض [  

(تعويض درجة إضاءة الفالش) باجلزء السفلي 
من الشاشة.

3 
ا، أدر  ً   

 القرص <6
ولزيادة درجة إعتامها، أدر القرص <6> نحو 

اليسار (درجة إضاءة منخفضة).
  عند الضغط على زر الغالق حتى املنتصف،   

y> سيظهر الرمز
بعد التقاط الصورة، قم بإلغاء تعويض درجة    

0 مرة أخرى. إضاءة الفالش بضبطه على 

) (ص 123) على  z2: Auto Lighting Optimizer] (ُمحسِّ
Disable] (تعطيل)، قد تبدو الصورة ساطعة حتى عند ضبط تعويض أقل  أي إعداد آخر بخالف [

 [Built-in  func. setting ميكنك أيًضا ضبط تعويض درجة إضاءة الفالش باستخدام [
) (ص  199). ) [ z 1: Flash control (إعداد وظيفة الفالش املدمج) ضمن [





Nضبط تعويض درجة اإلضاءة
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2 درجة توقف قدرها 1/3) كما هو  تلقائًي
موضح أدناه. فيمكنك حينئٍذ اختيار أفضل درجة إضاءة.

.(AEB

Expo.comp./AEB] (تعويض درجة  1 حدد [
ا). ً

Expo.comp./ من عالمة التبويب [z2]، حدد [   
AEB

ا)، ثم اضغط على <0>. ً

ا. 2 ً
أدر القرص <6> لضبط نطاق مضاهاة شدة    

ا. ً
اضغط على مفتاحي <Y> <Z> لضبط مقدار    

ً
ا  ً

اضغط على <0> لضبطه.   
عند الضغط على الزر <M> للخروج من    

القائمة، سيتم عرض نطاق مضاهاة شدة 
.LCD ا على شاشة ً

التقط الصورة. 3
اضبط البؤرة واضغط على زر الغالق بالكامل.    

سيتم تصوير لقطات املضاهاة الثالث بالتسلسل 

ا اً ً

(AEB) ا تلقائًي













N3مضاهاة شدة اإلضاءة تلقائًيا
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ا ً
ا.   ً اتبع اخلطوتني 1 و2
ا بشكل تلقائي إذا مت ضبط مفتاح    ً سيتم أيًض

التشغيل على <2

تلميحات التصوير
AEB) مع التصوير املتواصل   ا ( ً

102) والضغط على زر الغالق بالكامل، سيتم  i> (ص 
التقاط لقطات املضاهاة الثالث بشكٍل

ومنخفضة وزائدة.
ا <u> مع التصوير الفردي   ً

اضغط على زر الغالق ثالث مرات لتصوير لقطات املضاهاة الثالث. سيتم تعريض لقطات 

AEB) مع املوقت الذاتي   ا ( ً
j> <l> (ص       103)، يتم التقاط لقطات املضاهاة 

103) يزيد عدد  الثالث بشكل مستمر بفاصل مدته 10 ثواٍن أو ثانيتني. ومع ضبط <q> (ص
اللقطات املتواصلة ثالثة أضعاف الرقم الذي مت ضبطه.

ا (AEB) مع إضاءة الفالش أو املصباح.   ً
) (ص 119)    z ] (ُمحسِّ 2: Auto Lighting Optimizer

ا  ً Disable] (تعطيل على أي إعداد آخر بخالف [
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 <A

اضبط البؤرة على الهدف اُملراد تصويره. 1
اضغط على زر الغالق حتى املنتصف.  

   
2 (0) .<A> اضغط على الزر

A> يضيء الرمز    
  

.<A> فيها الضغط على الزر

أعد تكوين الصورة والتقطها. 3
  

التلقائية أثناء التقاط املزيد من الصور، فاضغط 
مع االستمرار على الزر <A> واضغط على زر 

الغالق لتصوير لقطة أخرى.

وضع ضبط كثافة 
(  (ص   115

(99 طريقة حتديد نقطة الضبط التلقائي للبؤرة (ص 
حتديد يدويحتديد تلقائي

@q
 (AE
 (AF عند نقطة الضبط التلقائي للبؤرة (

التي مت استخدامها لضبط البؤرة.

 (AE
عند النقطة احملددة للضبط التلقائي 

.(AF للبؤرة (

we عند النقطة املركزية للضبط التلقائي (AE
.(AF للبؤرة (

MF> (الضبط اليدوي للبؤرة)، يتم تطبيق تثبيت  @  عند ضبط مفتاح وضع ضبط بؤرة العدسة على <

.(AF AE) عند النقطة املركزية للضبط التلقائي للبؤرة (







ال يتم تطبيق تثبيت االضاءة التلقائية في موضع زيادة اضائة اللمبة. 

N تثبيت درجة اإلضاءة A
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ا أو  ً
داكًنا للغاية استناًد

الفالش. وبعد ضبط إضاءة الفالش املناسبة للهدف، ُيمكنك إعادة التكوين (وضع الهدف 
Speedlite من  جتاه اجلانب) والتقاط الصورة. كما ميكن استخدام هذه امليزة مع وحدة 

.Canon EX من  الفئة 
FE @

1 .<D> اضغط على الزر
سيظهر الفالش املدمج.    

  
.<D> مستكشف املشهد للتحقق من إضاءة الرمز

اضبط البؤرة على الهدف اُملراد تصويره. 2

3 (8) .<A> اضغط على الزر
قم بتوجيه مركز مستكشف املشهد أعلى الهدف    

.<A> فيها ثم اضغط على الزر
  سيتم إطالق فالش مسبق، ويتم حساب خرج   
 "FEL     

.<d> للحظة ثم يضيء الرمز
 ،<A   

يتم إطالق فالش مسبق ويتم حساب خرج 

التقط الصورة. 4
قم بتكوين اللقطة واضغط على زر الغالق بالكامل.  

ينطلق الفالش عند التقاط الصورة.     









N تثبيت درجة إضاءة الفالش A
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  D> إذا كان الهدف بعيًدا للغاية ويتجاوز النطاق الفعال للفالش، فسيومض الرمز

  





N تثبيت درجة إضاءة الفالش A
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ميكن تصحيح السطوع والتباين بشكل تلقائي إذا أصبحت الصور داكنة اللون أو أصبح 
التباين منخفًضا. ُتعرف هذه الوظيفة باسم ُم

] (قياسي). أما بالنسبة للصور بتنسيق JPEG، فيتم تطبيق التصحيح عند  Standard ]
التقاط الصورة.

.اًيئاقلت ] (قياسي)  Standard

1  [Auto Lighting Optimizer حدد [
(ُمحسِّ

 Auto من عالمة التبويب [z2]، حدد [   
) [ Lighting Optimizer

التلقائي)، ثم اضغط على <0>.

2 
.<0   

التقط الصورة. 3
سيتم تسجيل الصورة مع تصحيح السطوع    

)، إذا مت ضبط    ) [ 3: Custom Functions  ( C.Fn  ضمن [(
Enable :1] (متكني)، فسيتم  أولوية درجة التمييز) على [ ) [6: Highlight tone priority ]

] (تعطيل) تلقائًي Disable ضبط ُم
ًا للغاية وكانت الصورة ساطعة للغاية، فاضبطه على    ُ

] (تعطيل). Disable Low] (منخفض) أو [ ]
] (تعطيل   Disable إذا مت ضبط إعداد آخر بخالف [

ا، فقد تظل الصورة ساطعة. إذا كنت ترغب  ً
] (تعطيل). Disable ا، فاضبط هذه الوظيفة على [ ً

وفًقا لظروف التصوير، قد يزداد التشويش.  

5













N 3 التصحيح التلقائي للسطوع والتباين
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تبًع

، فيتم تطبيق  JPEG Enable] (متكني). أما بالنسبة للصور بتنسيق 
، فيمكن تصحيحها باستخدام  RAW التصحيح عند التقاط الصورة. وبالنسبة للصور بتنسيق 

، ص 314). EOS برنامج Digital Photo Professional (برنامج 

1  [Peripheral illumin. correct. حدد [
)

 Peripheral z1]، حدد [ من عالمة التبويب [   
 ( ) [ illumin. correct.

ثم اضغط على <0>.

2 
 Correction data تأكد من عرض [   

توفر بيانات التصحيح) للعدسة  ) [ available
املركبة.

 Correction data not   
available] (عدم توفر بيانات التصحيح)، انظر 

القسم "بيانات تصحيح العدسة" بالصفحة التالية.
] (متكني)، ثم اضغط على <0>. Enable حدد [   

التقط الصورة. 3
  

الطرفية التي مت تصحيحها.

مت متكني التصحيحمت تعطيل التصحيح

N 3 تصحيح األركان القامتة بالصورة
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بيانات تصحيح العدسة
25 عدسة. 

Enable] (متكني 2، إذا قمت بتحديد [
تلقائًي

EOS، ص318)، ميكنك التحقق من أنواع العدسات  EOS Utility (برنامج  باستخدام برنامج 
ا تسجيل بيانات التصحيح  ً

 EOS Utility
(ص 314

  
وفًقا لظروف التصوير، قد يظهر بعض التشويش باحلد اخلارجي للصورة.  
عند استخدام عدسة ليست من تصنيع شركة Canon، يوصى بضبط التصحيحات على   

] (توفر بيانات  Correction data available ] (تعطيل Disable ]
التصحيح).

  ُ

  ً
 
 

] (تعطيل). Disableمشابهة لعملية ضبط عملية التصحيح على [
  يقل تطبيق مقدار التصحيح قليًال

.(EOS برنامج) Digital Photo Professional برنامج
 
  .قل مقدار التصحيح ،ISO كلما زادت سرعة
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 [ Sharpness ميكنك تخصيص أحد أمناط الصورة من خالل ضبط املعلمات الفردية مثل [
] (التباين Contrast (الوضوح) و[

.128 ] (لون أحادي)، انظر صفحة  Monochrome جتريبية. لتخصيص [

Picture Style] (منط الصورة). 1 حدد [
 Picture من عالمة التبويب [z2]، حّدد [   

] (منط الصورة)، ثم اضغط على <0>. Style
ستظهر شاشة حتديد منط الصورة.    

حدد أحد أمناط الصورة. 2
  حدد أحد أمناط الصورة، ثم اضغط على الزر   

.<B>

حدد معلمة. 3
 [ Sharpness   

(الوضوح) على سبيل املثال، ثم اضغط على <0>.

اضبط املعلمة. 4
اضغط على مفتاحي <Y> <Z> لضبط املعلمة    

على النحو املطلوب، ثم اضغط على <0>.

اضغط على الزر <M> حلفظ املعلمات    
املضبوطة. ستظهر شاشة حتديد منط الصورة 

مرة أخرى.
  سيتم عرض أية إعدادات معلمات تختلف عن   

) باخلطوة 3، ميكنك إعادة منط الصورة    ) [ Default set. من خالل حتديد [

للتصوير باستخدام منط الصورة الذي قمت بضبطه، اتبع اخلطوة رقم 2 بالصفحة 95 لتحديد   
منط الصورة املعدل ثم التقط الصورة.





Nتخصيص خصائص الصورة A
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  الوضوح
لضبط درجة وضوح الصورة.

ا. ً E E جلعله أقل وضوًحا، اضبطه نحو الطرف
ا. ً F F ا، اضبطه نحو ً

  التباين

G، بدت الصورة ذات 
ألون أخف.

H

  لتشبع

G
ا. ً H

  درجة اللون
لضبط درجة لون البشرة.

G، بدت  ُ
مرة. ُ

H، بدت درجة  لتقليل درجة ُح

Nتخصيص خصائص الصورة A
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الضبط أحادي اللون V

 Toning ) و[ ) [Filter e�ect ا ضبط [ ً
Contrast] (التباين)  Sharpness] (الوضوح) و[ ) [e�ect

املوضح بالصفحة السابقة.

k

ا بالصورة.  ً

املرشح

بدون  :N

 :Ye.ا ً

 :Or.ا ً ً

 :R.وضوًحا وسطوًعا

 :G.ا وسطوًعا ً

أحادية اللون بذلك اللون، حيث ميكنه جعل الصورة 
ا. ً

 [S:Sepia N:None] (بال) أو [ ميكن حتديد ما يلي: [
 [P:Purple B:Blue] (أزرق) أو [ (بني داكن) أو [

G:Green] (أخضر). ) أو [ )

ا. ً Contrast] (التباين تؤدي زيادة [

l

Nتخصيص خصائص الصورة A
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] (صورة شخصية) أو  Portrait
] (منظر طبيعي)، ثم ضبط املعلمات اخلاصة به حسب الرغبة وتسجيله  Landscape ]

بل  ِ ) [User Def. 2] بل املستخدم 1) أو ِ ) [User Def. 1 ضمن [
بل املستخدم 3). ِ ) [ User Def. 3 املستخدم 2) أو [

 EOS ميكنك أيًض
، ص   314). EOS Utility (برنامج 

Picture Style] (منط الصورة). 1 حدد [
 Picture من عالمة التبويب [z2]، حّدد [   

] (منط الصورة)، ثم اضغط على <0>. Style
ستظهر شاشة حتديد منط الصورة.    

2 User Def. @
.( املستخدم @

@) [ User Def. @] حدد   
.<B> املستخدم)، ثم اضغط على الزر

   

اضغط على <0>. 3
Picture Style] (منط الصورة)،  أثناء حتديد [   

اضغط على <0>.

4 
اضغط على مفتاحي <W> <X> لتحديد منط    

.<0
لضبط املعلمات اخلاصة بنمط صورة مت تسجيله    
EOS Utility (برنامج 

)، حدد منط الصورة هنا. EOS











حدد [

N تسجيل خصائص الصورة املفضلة :A



130

 

حدد معلمة. 5
 [ Sharpness   

(الوضوح) على سبيل املثال، ثم اضغط على <0>.

اضبط املعلمة. 6
اضغط على مفتاحي <Y> <Z> لضبط املعّلمة    

 على النحو املطلوب، ثم اضغط على <0>.

بالصفحات 128- 126 

> لتسجيل منط الصورة  M> اضغط على الزر   
التي مت تعديلها. بعد ذلك ستظهر شاشة حتديد 

منط الصورة مرة أخرى.

    
بل املستخدم@). ِ ) [ User Def.@]

    
 (@ ) [ User Def. @

بل املستخدم@)، فسيؤدي    ِ ) [User Def.@] إذا مت تسجيل منط صورة بالفعل ضمن

) (ص 194)،    ) [ Clear all camera settings
بل املستخدم@ ِ ) [User Def.@] ستتم إعادة جميع إعدادات

   [ User Def.@] للتصوير باستخدام منط صورة مسجل، اتبع اخلطوة رقم 2 بالصفحة 91 لتحديد
بل املستخدم@)، ثم التقط الصورة. ِ )

  















N تسجيل خصائص الصورة املفضلة :A
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ُت
Q> (تلقائي) التوازن  ). عادًة WB

ًا من  Q>
خالل تصوير هدف أبيض اللون.

1 .<XB> ضغط على الزر  ا
] (توازن  White balance     

.(

حّد 2
Y> أو أدر القرص  > < Z> اضغط على مفتاحي   

6 >
على <0>.

K@@@ تقريًبا)  ) “Approx. @@@@K يتم عرض رسالة "   
K )

W> أو <E> أو <R> أو <Y> أو 

<U> التي متثل درجة حرارة اللون املعني.





 )Ambience priority( ]Q[ يف موضع املنطقة األساسة، غالبا ما يتم اعداد
 )White priority( ]Qw[ يتم اعداد >P< أولوية احمليط( تلقائيا. )يف حال موضع(

)أولوية األبيض(.

N مطابقة مصدر الضوء:B
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باستخدام ]Ambience priority( ]Q( )أولوية احمليط(، ميكنك ان تزيد من حدية لون 
الصور عند التقاط الصور حتت ضوء التنجستني. ا<ا قمت باختيار يف حال اخرتت موضع 

]White priority( ]AWB w(، ميكنك ان تقلل من حدية لون الصور. 
يف حال اردت ان تقابل بني توازن اللون األبيض التلقائي لكامريات EOS قدمية، اخرت 

]Ambience priority( ]Q( )اولوية احمليط(.  اردت ان 

1

2

3

Q اعداد توازن اللون األبيض التلقائي

>XB<  اضغط على زر
توازن اللون األبيض سيظهر.

]Q[ اخرت
>DISP< ثم اضغط على موضع ،]Q[ اخرت

اخرت املوضع املطلوب
 Priority[ or ]Auto: White Priority[   اخرت

Auto: Ambience[ ثم اضغط على >0<

Q تلقائي     : اولوية احمليط
wQ تلقائي : أولوية اللون األبيض

W

N مطابقة مصدر الضوء:B

	

	

]White Priority[ ]wQ[ انتباه العدادات
قد يختفي اللون الدافئ للهدف

عندما تتضمن الشاشة أكرث من مصدر انارة، ال ميكن تضمني اللون الدافئ يف 
العدسة.

عند استخدام الفالش، ستكون درجة اللون مشابهة ملوضع 
)Ambience priority( ]Q[
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قم بتصوير هدف أبيض. 1
  

مستكشف املشهد.
اضبط البؤرة يدوًي   

  

Custom White Balance] (توازن  2 حدد [

 Custom من عالمة التبويب [z2]، حدد [   
) [ White Balance

)، ثم اضغط على <0>.

    
3 

1، ثم    
اضغط على <0>.

 [OK] على شاشة مربع احلوار التي تظهر، حدد    
(موافق

عند ظهور القائمة مرة أخرى، اضغط على الزر    
<M> للخروج منها.













 O

ًا تبًعا ملصدر خاص 

إضاءة فعلي لالستخدام.

 

N مطابقة مصدر الضوء:B
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4 O (Custom حدد [(
.<XB اضغط على الزر <   

)، ثم اضغط  ) [O ( Custom حدد [(   
على <0>.

  

  
Monochrome] (لون أحادي) (ص 96) والصور التي متت معاجلتها باستخدام مرشح إبداعي. ]

بدًال  

  
O] أسفل (ص 314 ، EOS برنامج)

N مطابقة مصدر الضوء:B
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لون على واحد من بني تسعة مستويات.

1 WB Shift/Bkt. حدد [

WB Shift/ ضمن عالمة التبويب [z2]، حدد [   

)، ثم  ) [Bkt.
اضغط على <0>.

  ستظهر شاشة تصحيح/مضاهاة توازن اللون   
2 

S> لتحريك    

العالمة "
A B   

M
G

الصورة باجتاه اللون احملدد.
 "Shift   

)
B> يؤدي الضغط على الزر   

) [WB Shift/BKT. إعدادات [
.(

اضغط على <0  
القائمة.

u> مبستكشف املشهد وعلى   
.LCD شاشة

ا من مرشح    ً

اللون).







N ضبط درجة ألوان مصدر الضوء :u
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ميكن، خالل الضغط على زر االلتقاط مرًة
الوقت. استناًد

ُعرف ذلك باسم 
3 مستويات  WB-BKT

بزيادات قدرها مستوى واحد.

2 اخلاصة بـ "تصحيح توازن اللون    

6
 "  العالمة "  

(3 نقاط).

Bracket    اجتاه املضاهاة ومقدار التصحيح. 
B> يؤدي الضغط على الزر   
) [WB Shift/BKT. إعدادات [

.(
اضغط على <0   

القائمة.
تسلسل املضاهاة

 (B 2 1
M) و3.  2 A) أو 1 و3

.(G

ا عدد  ً
ا. ً

   (AEB) ا ً ميكنك أيًض
ا مع  ً مًع

نظًرا لتسجيل ثالث صور باللقطة الواحدة، سيستغرق تسجيل اللقطة على البطاقة مدة أطول.  
  BKT











N ضبط درجة ألوان مصدر الضوء :u
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ُي
Adobe RGB. بالنسبة للتصوير  sRGB أو 

.sRGB العادي، يوصى باستخدام 
.اًيئاقلت  sRGB

1 Color space حدد [
 [Color space من عالمة التبويب [z2]، حدد [   

)، ثم اضغط على <0>. )

2 
Adobe RGB]، ثم اضغط  sRGB] أو [ حدد [   

على <0>.

Adobe RGB

 Adobe RGB
Exif 2.21 ) 2٫0

sRGB جًد
Exif 2.21 2٫0 (تنسيق 

باستخدام برنامج جهاز الكمبيوتر.

  
امللف هو شرطة سفلية "_".

  




.

3ضبط نطاق إعادة إنتاج األلوان
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5
LCD  التصوير باستخدام شاشة 
(التصوير أثناء العرض املباشر)

LCD ميكنك التصوير أثناء عرض الصورة على شاشة 
ويعرف ذلك مبيزة "التصوير أثناء العرض املباشر".

 ،LCD

ثالثي القوائم.

التصوير عن ُبعد باستخدام العرض املباشر

ُعد أثناء عرض شاشة 
.

314

139
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LCD التصوير باستخدام شاشةA

اعرض صورة العرض املباشر. 1
.< A> اضغط على الزر  

.LCD   ستظهر صورة العرض املباشر على شاشة   
ستعكس صورة العرض املباشر مستوى سطوع   

الصورة الفعلية التي تقوم بالتقاطها عن قرب.

اضبط البؤرة على الهدف اُملراد تصويره. 2
عند الضغط على زر الغالق حتى املنتصف،   

AF) (ص 148).

التقط الصورة. 3
اضغط على زر الغالق بالكامل.  

.LCD   سيتم التقاط الصورة وعرضها على شاشة       
ا. ً

> للخروج من وضع التصوير  A> اضغط على الزر  
باستخدام العرض املباشر.

 .(JPEG  73 عند ضبط جودة تسجيل الصورة على) ا ً
 




  9: Assign SET

Custom Functions  (C.Fn :53] (الوظائف  ) ) ضمن [
ان موضع القياس سيتم معالجته لتقييم مقياس التصوير المباشر. 

SET تخصيص الزر ) [ button
) [ 4: Depth-of-field preview ] على (


 ً

أثناء التصوير املتواصل، سيتم أيض
اللقطات الالحقة.

(ص 97)

 .

.(<0> والضغط على زر



141

متكني التصوير أثناء العرض املباشر
.Live View shoot] (التصوير أثناء العرض  حدد [

] (متكني). Enable املباشر) على [

Live View (العرض املباشر) أسفل  القائمة 
z2]

.[z4] أسفل

(العدد التقريبي للقطات)  

درجة احلرارة
ظروف التصوير

استخدام الفالش بنسبة 50٪بدون فالش
 درجة حرارة الغرفة ( 23درجة مئوية/

73190180 درجة فهرنهايت)

 درجات حرارة منخفضة (0 درجة مئوية /
32180170 فهرنهايت)

  احتاد) CIPA LP-E10

  كاملة الشحن، ميكن استخدام التصوير املتواصل باستخدام LP-E10 باستخدام حزمة بطاريات 
23 درجة  العرض املباشر أثناء العرض ملدة ساعة واحدة وملدة 25

مئوية/73درجة فهرنهايت).

  مشمس أو مصدر ضوء ٍ

 

  .عند استخدام الفالش، سيصدر عن الغالق صوتان، إال أنه سيتم التقاط صورة واحدة فقط
أيًضا، سيكون الوقت الذي يستغرقه التقاط الصورة بعد الضغط على زر الغالق بالكامل أطول 

  ا بعد مرور الزمن ً
Auto power off :51 (إيقاف التشغيل التلقائي

Disable] (تعطيل)، سينتهي  �Auto power o :51] (إيقاف التشغيل التلقائي) على [ ]
التصوير باستخدام العرض املباشر تلقائًي

  (يباع بشكل منفصل)، ميكنك عرض صورة العرض املباشر على HDMI باستخدام كابل
التلفاز (ص 226).

157- 158

LCD التصوير باستخدام شاشةA
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LCD التصوير باستخدام شاشةA

عرض املعلومات
 B

طريقة الضبط التلقائي للبؤرة
: FlexiZone - فردي  d •

u الوضع املباشر  :  c •
: الوضع السريع  f •

ISO سرعة

(AEB) ا فتحة العدسةً

سرعة الغالق

منط الصورة

فحص البطارية

جودة تسجيل الصور

y تعويض درجة إضاءة الفالش
0 تعويض درجة إضاءة 

الفالش اخلارجي

 (AF) موضع الضبط التلقائي للبؤرة 
(الوضع السريع)

مضاهاة شدة إضاءة 
(FEB) الفالش

(AEB) ا تلقائًي

أولوية درجة التمييز

وضع التشغيل/الرسومي
املوقت الذاتي

(AE) التلقائية
Dالفالش جاهز

b إيقاف تشغيل الفالش
e مزامنة عالية السرعة

التلقائي

اللقطات املمكنة

Eye-Fi حالة إرسال بطاقة

وضع التصوير

GPS مؤشر اتصال

حتذير درجة احلرارة

 g> عند عرض
يكون قريًب

 g

ا بشكل  ً

 g
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LCD التصوير باستخدام شاشةA

َّ ميكنك مشاهدة ما ستبدو عليه الصورة امللتقطة.
وأثناء التقاط الصورة، ستعكس صورة العرض املباشر تلقائًيا إعدادات الوظيفة املدرجة أدناه.

 منط الصورة
 @

 
 
 
 
 

 (<0> 9-4) وتشغيل C.Fn-9-4
 ِّحس

(<P> في موضع) درجة اللون

ُم
 
 أولوية درجة التمييز
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إعدادات وظائف التصوير
يتم توضيح إعدادات الوظائف اخلاصة بالتصوير أثناء العرض املباشر هنا.

Q التحكم السريع
LCD Q> أثناء عرض الصورة على شاشة 

AF) والتشغيل/

ISO الصورة وسرعة 
.75

1 .<Q> اضغط على الزر
  ستظهر الوظائف القابلة للضبط باستخدام   
إذا كانت طريقة الضبط التلقائي للبؤرة هي   

<f>، سيتم عرض نقطة ضبط البؤرة. 
وميكنك أيًضا حتديد نقطة الضبط التلقائي للبؤرة 

(ص 154).

حدد وظيفة واضبطها. 2
اضغط على مفتاحي <W> <X> لتحديد إحدى   

الوظائف.
ستظهر الوظيفة احملددة ودليل امليزات (ص 55).    

اضغط على مفتاحي <Y> <Z> أو أدر القرص   
<6> لضبط الوظيفة. سيؤدي الضغط على 

0>  
 [Q] لضبط توازن اللون ا¹بيض  التلقائي، اختر

  
 


3 
Q> اضغط على الزر  

العرض املباشر.

] (وظيفة زر  10: Flash button function
 [5:3 Custom Functions (C.Fn) ISO سرعة ) [1: ISO speed الفالش) على [

)، ميكنك رفع الفالش املدمج باستخدام التحكم السريع. سيتم ضبط سرعة  )
.<D> باستخدام الزر ISO

 واضغط على 
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إعدادات وظائف القائمة
فيما يلي خيارات القائمة.

يتم تطبيق الوظائف القابلة للضبط بشاشة 
القائمة هذه فقط خالل التصوير باستخدام العرض 

املباشر. وال تكون هذه الوظائف مؤثرة أثناء التصوير 

Live View (العرض املباشر) أسفل  القائمة 
z2]

.[z4] أسفل

 التصوير أثناء العرض املباشر
] (تعطيل). Disable ] (متكني) أو [ Enable ميكنك ضبط التصوير أثناء العرض املباشر على [

 طريقة الضبط التلقائي للبؤرة
 [u Live mode FlexiZone - فردي) أو [ ) [ FlexiZone - Single ميكنك حتديد [

Quick mode] (الوضع السريع). انظر الصفحات 153-143  (الوضع املباشر) أو [
لتعرف املزيد من املعلومات حول طريقة الضبط التلقائي للبؤرة.

 عرض الشبكة
Grid 1] (الشبكة 1) أو [Grid 2m] (الشبكة 2)، ميكنك عرض خطوط  l] من خالل
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 N
3:2] أو [4:3] أو [16:9] أو [1:1]. وتتم 

.[1:1] [16:9] [4:3
JPEG سيتم حفظ صور 

3:2]. تتم إضافة معلومات النسبة احملددة  RAW دائًم
 RAW RAW. عند معاجلة الصورة بتنسيق 

EOS
4:3] و[16:9] 

و[1:1
اخلطوط حًقا على الصورة.

جودة 
الصورة

ا) ً

3:24:316:91:1

3
5184x3456

(17٫9 ميجابكسل)
4608x3456

(16٫0 ميجابكسل)
@5184x2912

(15٫1 ميجابكسل)
3456x3456
(11٫9 ميجابكسل)

43456x2304
(8٫0 ميجابكسل)

3072x2304
(7٫0 ميجابكسل)

3456x1944
(6٫7 ميجابكسل)

2304x2304
(5٫3 ميجابكسل)

a2592x1728
(4٫5 ميجابكسل)

2304x1728
(4٫0 ميجابكسل)

@2592x1456
(3٫8 ميجابكسل)

1728x1728
(3٫0 ميجابكسل)

b1920x1280
(2٫5 ميجابكسل)

@1696x1280
(2٫2 ميجابكسل)

1920x1080
(2٫1 ميجابكسل)

1280x1280
(1٫6 ميجابكسل)

c720x480
(350,000 بكسل)

640x480
(310,000 بكسل)

@720x400
(290,000 بكسل)

480x480
(230,000 بكسل)

 
املطابقة بالضبط.

  ا ً
من املنطقة املسجلة. حتقق من الصور امللتقطة على شاشة LCD عند التصوير.

 

إعدادات وظائف القائمة
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 N
AE
8 ثواٍن.

.<A

 [5 2: Clean manually ) أو [ ) [z 3: Dust Delete Data]
 5 ) أو [:3

(تغيير موضع التصوير(بين موضع المنطقة ا�ساسية صموضع منطقة االبداعية)

) [5 3: Clear settings (التنظيف اليدوي)، أو [
( ) [ Firmware ver.

•

•

إعدادات وظائف القائمة
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)AF( استخدام ميزة الضبط التلقائي للبؤرة
لضبط البؤرة )طريقة الضبط التلقائي للبؤرة(

حتديد طريقة الضبط التلقائي للبؤرة

ميكنك حتديد طريقة الضبط التلقائي للبؤرة بحيث تالئم ظروف التصوير أو الهدف. تكون 
 - FlexiZone) [ FlexiZone - Single الطرق التالية للضبط التلقائي للبؤرة متوفرة: [

 [ Quick mode 149) و[ u] (الوضع املباشر Live mode فردي) و[
(الوضع السريع) (ص 154).

MF> (الضبط  إذا أردت ضبط البؤرة بدقة، فاضبط مفتاح وضع ضبط بؤرة العدسة على <
.(156 اليدوي للبؤرة

حدد طريقة الضبط التلقائي للبؤرة.
 [AF method من عالمة التبويب [z4]، حدد [  

(طريقة الضبط التلقائي للبؤرة
(.[z2

حدد الطريقة املطلوبة للضبط التلقائي للبؤرة ثم   
اضغط على <0>.

أثناء عرض صورة العرض املباشر، ميكنك الضغط   
على الزر <Q> لتحديد طريقة الضبط التلقائي 

.(144 AF) على شاشة التحكم السريع (ص  للبؤرة (

d :فردي - FlexiZone

يتم استخدام مستشعر الصور لضبط البؤرة. على الرغم من إمكانية ضبط البؤرة أثناء عرض صورة 
AF) وقًتا أطول من ذلك املستغرق  العرض املباشر، فستستغرق عملية الضبط التلقائي للبؤرة (

اعرض صورة العرض املباشر. 1
.<A> اضغط على الزر  

.LCD ستظهر صورة العرض املباشر على شاشة     
.(AF >نقطة الضبط التلقائي للبؤرة ( ستظهر <    

2 .(AF حرك نقطة الضبط التلقائي للبؤرة (
S> لتحريك   

AF نقطة الضبط التلقائي للبؤرة (

الصورة).
اضغط على الزر <0  

 ،C.Fn-9 AF )
اضغط مع االستمرار على الزر <O/L> واضغط 

على <0>.)

(AF) نقطة الضبط التلقائي للبؤرة
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اضبط البؤرة على الهدف اُملراد تصويره. 3
قم بتوجيه نقطة الضبط التلقائي للبؤرة على   

الهدف واضغط على زر الغالق حتى املنتصف.
  عند االنتهاء من ضبط البؤرة، سيتحول لون نقطة   

سيصدر صوت الصافرة.

    
التقط الصورة. 4

 
.(140 على زر الغالق بالكامل اللتقاط الصورة (ص 

c u

] (FlexiZone - فردي). اجعل الشخص الذي ترغب  FlexiZone - Single للبؤرة مثل [

اعرض صورة العرض املباشر. 1
.<A> اضغط على الزر  

.LCD   ستظهر صورة العرض املباشر على شاشة   
2 .(AF حدد نقطة الضبط التلقائي للبؤرة (

 <p  
على الوجه الذي سيتم ضبط البؤرة عليه.

 .<q> عند اكتشاف عدة أوجه، سيتم عرض  
Y> <Z> استخدم املفتاحني

<q> على الوجه الذي تريد ضبط البؤرة عليه.

استخدام ميزة الضبط التلقائي للبؤرة )AF( لضبط البؤرة )طريقة الضبط التلقائي للبؤرة(
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اضبط البؤرة على الهدف اُملراد تصويره. 3
اضغط على زر الغالق حتى منتصفه وستقوم   

.<p
  عند االنتهاء من ضبط البؤرة، سيتحول لون نقطة   

سيصدر صوت الصافرة.

    
 

> وسيتم تنفيذ  > (AF الضبط التلقائي للبؤرة (
الضبط التلقائي للبؤرة عند املركز.

التقط الصورة. 4
 

على زر الغالق بالكامل اللتقاط الصورة (ص 140).

 ً
العدسة بتمكني الضبط اليدوي للبؤرة حتى أثناء ضبط مفتاح وضع ضبط بؤرة العدسة على 

f>
.<p> ويتم عرض

 
  ا للغاية أو ساطًعا أو قاًمتا ً ً

ا بشكل جزئي. ً للغاية أو مائًال
 .بتغطية جزء من الوجه فقط <p> قد يقوم

  الوضع) [ Live mode عندما تضغط على الزر <0
املباشر) (ص 148). ميكنك الضغط على املفتاح <S> لتحريك نقطة الضبط التلقائي للبؤرة 

 [u (Face detection )  Live Mode (AF). اضغط على الزر <0
). (عند ضبط C.Fn-9، اضغط مع االستمرار على الزر 

<O/L> واضغط على <0>.)
  نظًرا لعدم إمكانية استخدام ميزة الضبط التلقائي للبؤرة عند اكتشاف وجه بالقرب من حافة

الصورة، سيظهر الرمز <p> بلون رمادي. وبعد ذلك، عند الضغط على زر الغالق حتى منتصفه، 
> لضبط البؤرة. > (AF) سيتم استخدام النقطة املركزية للضبط التلقائي للبؤرة

استخدام ميزة الضبط التلقائي للبؤرة )AF( لضبط البؤرة )طريقة الضبط التلقائي للبؤرة(
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استخدام ميزة الضبط التلقائي للبؤرة )AF( لضبط البؤرة )طريقة الضبط التلقائي للبؤرة(

FlexiZone - فردي)  ) [ FlexiZone - Single مالحظات حول [
uLive mode] (الوضع املباشر) و[

تشغيل الضبط التلقائي للبؤرة
  الوضع) [Quick mode ستستغرق عملية ضبط البؤرة زمًن

السريع).
  ً

أخرى.
 .لن ميكنك ضبط البؤرة على هدف متحرك بشكل مستمر
 
 

بتنفيذ ضبط البؤرة تلقائي

  ،<u> والضغط على الزر ( FlexiZone - فردي )  [ FlexiZone - Single عند ضبط [

اًال عند تركيب  ّ
ا للبؤرة. إذا كان  ً

َّ ضبط البؤرة أمًرا صعًب
) قد تختلف بني العرض  AF) التلقائي للبؤرة. الحظ أن سرعة الضبط التلقائي للبؤرة

  [ FlexiZone - Single
FlexiZone  - فردي  )

 الوضع املباشر) [u Live mode إذا مت ضبط [

العرض المكبر
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استخدام ميزة الضبط التلقائي للبؤرة )AF( لضبط البؤرة )طريقة الضبط التلقائي للبؤرة(

ظروف التصوير التي جتعل من الصعب ضبط البؤرة
 

 
 
 
 
 
 .املشاهد الليلية أو نقاط الضوء
 .عند اهتزاز الصورة LED
 
 
 
 

 

 
 .ضبط البؤرة تلقائًيا عندما يكون الهدف بعيًدا جًدا عن نطاق البؤرة
 
 
 

(مثال: سيارة بجسم يعكس بقوة، الخ)
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استخدام ميزة الضبط التلقائي للبؤرة )AF( لضبط البؤرة )طريقة الضبط التلقائي للبؤرة(

 
MF> (الضبط اليدوي للبؤرة) وقم بإجراء ضبط البؤرة يدوًيا. وضع ضبط بؤرة العدسة على <

  Quick إذا كنت تستخدم الضبط التلقائي للبؤرة للعدسات التالية، فيوصى باستخدام [
 [ FlexiZone - Single mode] (الوضع السريع). قد يستغرق ضبط البؤرة التلقائي [

Live mode] (الوضع املباشر) وقًتا أطول أو قد ال يتحقق ضبط  FlexiZone - فردي) أو [ )
البؤرة الصحيح.

 EF50mm f/2.5 Compact Macroو EF50mm f/1.8 IIو EF50mm f/1.4 USM 
 EF75-300mm f/4-5.6 IIIو EF100mm f/2.8 Macro USMو 

EF75-300mm f/4-5.6 III USMو
 

.Canon لشركة

  قم بتوجيه منتصف نقطة الضبط ، ً
التلقائي للبؤرة على الهدف لضبط البؤرة عليه، واضبط البؤرة مرة أخرى ثم التقط الصورة.

  على الرغم من ذلك، إذا مت استخدام .(AF) لن ينبعث الشعاع املساعد للضبط التلقائي للبؤرة
ُباع بشكل منفصل) املزودة مبصباح LED، سيتم  وحدة الفالش Speedlite من الفئة EX (ت

 ً َّ
 (<MF التصوير مع حملها باليد (كما هو احلال مع ضبط مفتاح وضع ضبط بؤرة العدسة على <

(الضبط اليدوي للبؤرة). يوصى باستخدام حامل ثالثي القوائم.
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f:الوضع السريع

97 للقطة الواحدة (ص
التصوير باستخدام مستكشف املشهد.

ستتم مقاطعة صورة العرض املباشر 
.(AF للحظة أثناء تشغيل الضبط التلقائي للبؤرة (

ميكنك استخدام تسعة نقاط للضبط التلقائي للبؤرة (التحديد التلقائي). كما ميكنك أيًضا 
حتديد نقطة واحدة للضبط التلقائي للبؤرة من أجل ضبط البؤرة وإجراء ضبط البؤرة فقط 

على املنطقة التي تغطيها نقطة الضبط التلقائي للبؤرة (التحديد اليدوي).

اعرض صورة العرض املباشر. 1
.<A> اضغط على الزر  

.LCD ستظهر صورة العرض املباشر على شاشة     
 

AF)، بينما  متثل نقاط الضبط التلقائي للبؤرة (

2 N. (AF حدد نقطة الضبط التلقائي للبؤرة (
اضغط على الزر <Q> (7) لعرض شاشة   

التحكم السريع.
  سيتم عرض الوظائف القابلة للضبط على اجلانب   

اضغط على املفتاحني <W> <X> جلعل نقطة   
AF) قابلة للتحديد. الضبط التلقائي للبؤرة (

أدر القرص <6> لتحديد نقطة الضبط التلقائي   
.(AF للبؤرة (

(AF) نقطة الضبط التلقائي للبؤرة

استخدام ميزة الضبط التلقائي للبؤرة )AF( لضبط البؤرة )طريقة الضبط التلقائي للبؤرة(
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اضبط البؤرة على الهدف اُملراد تصويره. 3
قم بتوجيه نقطة الضبط التلقائي للبؤرة على   

الهدف واضغط على زر الغالق حتى املنتصف.
  ستختفي صورة العرض املباشر كما ستعود   

  عند ضبط البؤرة، ستتحول نقطة الضبط التلقائي   
وستظهر صورة العرض املباشر مرة أخرى.

    

التقط الصورة. 4
 

.( 140 على زر الغالق بالكامل اللتقاط الصورة (ص 

ال ميكنك التقاط الصور أثناء الضبط التلقائي للبؤرة. التقط الصور أثناء عرض صورة العرض املباشر.

استخدام ميزة الضبط التلقائي للبؤرة )AF( لضبط البؤرة )طريقة الضبط التلقائي للبؤرة(
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MF: الضبط اليدوي للبؤرةMF :الضبط اليدوي للبؤرة

اضبط مفتاح وضع ضبط بؤرة العدسة على  1
MF> (الضبط اليدوي للبؤرة). >

أدر حلقة ضبط بؤرة العدسة لضبط البؤرة بشكل   
تقريبي.

2 
S> لتحريك إطار   

اضغط على الزر <0  
C.Fn-9، اضغط مع االستمرار  املركزية. (عند ضبط 

على الزر <O/L> واضغط على <0>.)

3 
.<u> اضغط على الزر  

 


 
 ،<u  

اضبط البؤرة يدوًيا. 4
 

بؤرة العدسة لضبط البؤرة.
بعد االنتهاء من ضبط البؤرة، اضغط على الزر   

u>

التقط الصورة. 5
 

.( 140 على زر الغالق اللتقاط الصورة (ص

موضع املنطقة اُمل

5 مرات  10 مرات  العرض العادي

ان المنطقة في نطاق اطار التكبير سيتم تكبيره.  
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تنبيهات التصوير أثناء العرض املباشر
جودة الصورة

 ISO عند التصوير بسرعات
ذلك) ملحوًظا.

 
 

ا عن استخدام وضع التصوير  ً

 

املباشر وانتظر لبضع دقائق قبل التصوير مرة أخرى.
E s> رمزا

 
احلرارة احمليطة، سيظهر رمز <s> أبيض أو <E> أحمر.

 s

العرض املباشر مؤقًت
  .ا قريًبا ً E

لبعض الوقت.
 

الرموز <s> أو <E> مبكًر
 

s

نتيجة التصوير

 ُ
ُ

ُ
نطاق العرض العادي.

 ِّ ُ 

 

عند استخدام عدسة TS-E (باستثناء عدسة TS-E ذات البعد البؤري 17 ملم واملعدل 



158

تنبيهات التصوير أثناء العرض املباشر
صورة العرض املباشر

 
امللتقطة.

 

تشويش بسيط. (تختلف جودة الصورة اخلاصة بصورة العرض املباشر عن املوجودة بالصورة 
املسجلة.)

 

 
املباشر حلظًيا. انتظر حتى يستقر مستوى درجة السطوع قبل التصوير.

  ا بالصورة، قد تظهر املنطقة الساطعة باللون ً

الساطعة على نحو سليم.
  على (LCD سطوع شاشة ) [ 2: LCD brightness

 ً

 
املباشر.

العدسة والفالش
  أثناء التصوير باستخدام العرض املباشر، ال ميكن استخدام ضبط البؤرة الذي مت ضبطه مسبًقا

لعدسات التصوير عن ُب
  عند استخدام الفالش املدمج أو وحدة (FE) ال ميكن استخدام ميزة تثبيت إضاءة الفالش

Speedlite خارجية. لن يعمل الفالش التمثيلي مع وحدة فالش Speedlite اخلارجية.

ساخًن

5

259
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6
k>. سيكون 

.MOV تنسيق تسجيل الفيلم هو 

بالنسبة للبطاقات التي ميكنها تسجيل أفالم، انظر صفحة 5.  

دقة عالية كاملة 1080

البكسل الرأسية البالغ عددها 1080 (خطوط املسح).

159
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k تصوير األفالم

154

.( 226 

1 .<k
ستصدر املرآة العاكسة صوًتا، ثم ستظهر   

.LCD الصورة على شاشة 

اضبط البؤرة على الهدف اُملراد تصويره. 2
  

باستخدام الضبط التلقائي للبؤرة أو الضبط اليدوي 
.(150 للبؤرة (ص 142

عند الضغط على زر الغالق حتى منتصفه، ستقوم    

للضبط التلقائي للبؤرة.

قم بتصوير الفيلم. 3
A> اضغط على الزر   

تصوير الفيلم، اضغط على <A> مرة أخرى.
 "o أثناء تصوير الفيلم، سيتم عرض العالمة "  

تسجيل فيلم

امليكروفون

تسجيل الصوت عبر الميكروفون المدمج 
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k تصوير األفالم

 LED ا بتشغيل إضاءة  ً
للحصول على التفاصيل،  Speedlite

اخلاصة بوحدة فالش 

. EX Speedlite

  
ً   

  

تلقائًيا.
A> ميكنك الضغط على الزر   

 [ 2: Metering timer

S> إلغاؤه بالضغط على الزر
.(<S> بالضغط على الزر

6>، ميكنك ضبط تعويض  من خالل الضغط مع االستمرار على الزر <O> وتدوير القرص <   

  

  

k







182 و 181.
158 و 157.

120

158
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k تصوير األفالم

ISO لتصوير الفيلم بحرية. ويكون  ميكنك ضبط سرعة الغالق وفتحة العدسة وسرعة 

1 .<k
ستصدر املرآة العاكسة صوًتا، ثم ستظهر   

.LCD الصورة على شاشة 

2 Movie exposure حدد [
اضغط على الزر <M>، وضمن عالمة التبويب    

Movie exposure] (درجة  ] حدد [ 1 ]
إضاءة الفيلم) ثم اضغط على <0>.

Manual] (يدوي). 3 حدد [
Manual] (يدوي) ثم اضغط على <0>. حدد [  

اضبط سرعة الغالق وقيمة فتحة العدسة. 4
لضبط سرعة الغالق، أدر القرص <6>. تعتمد    

سرعات الغالق القابلة للضبط على معدل 
.<9

: 1/4000 ثانية - 1/60 ثانية.  7/8 •
• 4/5/6 : 1/4000 ثانية - 1/30 ثانية

لضبط قيمة فتحة العدسة، اضغط مع االستمرار    
على الزر <O> وأدر القرص <6>.

5 .ISO اضبط سرعة 
اضغط على الزر <D> ثم اضغط على مفتاحي    

<Y> <Z> أو أدر القرص <6> لتحديد سرعة 
.ISO

ISO، انظر  ملعرفة تفاصيل حول سرعة    
الصفحة التالية.

<6>
<O> + <6>

k
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k تصوير األفالم

اضبط البؤرة وقم بتصوير الفيلم. 6
2 و3 من    

.(160

ISO سرعة 
   ISO 100 ISO تلقائًيا ضمن النطاق من  Auto] (تلقائي)، سيتم ضبط سرعة  باستخدام [

. ISO 6400
ISO 6400 بزيادات    ISO 100 ISO يدوًيا ضمن النطاق من  ميكنك ضبط سرعة 

توقف كاملة.
أولوية درجة التمييز) على    ) [ 1:k Highlight tone priority عند ضبط [

. ISO 6400  - ISO 200 ISO ] (متكني)، ستكون سرعة  Enable ]

ا. ً   

ً   

  

اهتزاز الصورة.

  

B> من خالل الضغط على الزر   

  

كلما زادت سرعة الغالق، بدت حركة الهدف أقل انسيابية.







k
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عرض املعلومات

  B

الوقت املتبقي لتصوير الفيلم / الوقت املنقضي

تسجيل فيلم

موضع الضبط التلقائي للبؤرة (AF) (الوضع السريع)

ISO سرعة
فتحة العدسة

(AE) التلقائية

حجم تسجيل الفيلم

التلقائي

سرعة الغالق

طريقة الضبط التلقائي للبؤرة
FlexiZone - فردي  :  d •

:u الوضع املباشر  c •
: الوضع السريع  f •

فحص البطارية

اللقطات املمكنة

LED مصباح

أولوية درجة التمييز

GPS مؤشر اتصال

 :L
الضبط اليدوي   :K

مستوى التسجيل: 
لقطة الفيديويدوي

جودة تسجيل الصور

وقت تصوير لقطة الفيديو

حتذير درجة احلرارة

منط الصورة

Eye-Fi حالة إرسال بطاقة

  







k تصوير األفالم
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ساخًن

  
عند [ k AFw/shutter button during k  ] يتم اعداده الى موضع [ Enable ]  (ص. 176 )

 الضغط على الغالق الى ا�سفل نصف الطريق في خالل تصوير الفيلم سيقوم بضبط
 موضع التركيز التلقائي. اال ان التالي ممكن ان يحدث.  

•  قد يصبح التركيز بعيدا جد البعد عن اللحظة.
•  ان سطوع الفيلم المسجل قد يتغير.

•  ان الفيلم المسجل قد يكون ساكنا للحظة واحدة.
•  قد يسجل ه<ا الفيلم عدسة عملية الصوت.  

  

  

  

  

  

  

ٍ مشمس أو مصدر ضوء 
أ

Q> إذا مت ضبط
ا. ً

u> لن يؤدي الضغط على الزر
توّخ احلذر كيال تغطي امليكروفون (ص 160) بإصبعك، إلخ.

ً

  


















.181     182

.157    158

k تصوير األفالم
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َّ ميكنك مشاهدة ما ستبدو عليه الصورة امللتقطة.
ا. ً

  

منط الصورة
 @

  
  
  
ُمحسِّ  
  

 

أولوية درجة التمييز 















k] (ص 176). 3 ] و [ k ] و [2 k 1
  

.([A] أثناء ضبط حجم تسجيل الفيلم على) ا ً   

  

  

واحدة تقريًبا و15 دقيقة تقريًب

أثناء تصوير الفيلم، ال ميكن استخدام ضبط البؤرة الذي مت ضبطه مسبًقا لعدسات التصوير عن    
ُب












160

التقاط الصور الثابتة
Dial ال يمكن التقاط الصور في موضع التقاط الفيلم. اللتقاط صور ثابتة، اضبط موضع

 لتغيير موضع التصوير. 

k تصوير األفالم
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إعدادات وظائف التصوير

Q التحكم السريع

LCD، ميكنك ضبط أي مما  Q> أثناء عرض الصورة على شاشة 
AF يلي: طريقة الضبط التلقائي للبؤرة (

التلقائي وحجم تسجيل الفيلم ولقطة الفيديو وجودة تسجيل الصورة (الصور الثابتة).

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

إذا كانت طريقة الضبط التلقائي للبؤرة هي    
<f>، سيتم عرض نقطة ضبط البؤرة. 

وميكنك أيًضا حتديد نقطة الضبط التلقائي للبؤرة 
(ص 154).

حدد وظيفة واضبطها. 2
W> <X> لتحديد إحدى  اضغط على مفتاحي <   

الوظائف.
 ستظهر الوظيفة احملددة ودليل امليزات (ص 55).

اضغط على مفتاحي <Y> <Z> أو أدر القرص    
> لضبط الوظيفة. سيؤدي الضغط على  6>

0>

3 
Q> اضغط على الزر   

.ISO



 







 لضبط موضع توازن اللون ا´بيض التلقائي، اختر 
<B> واضغط على <0> ثم اضغط على زر [Q] 
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3 ضبط حجم تسجيل الفيلم

 [k 2:Movie rec. size يتيح لك خيار القائمة [
(حجم تسجيل الفيلم) إمكانية حتديد حجم صورة 

 [9 @@@@x@@@@ الفيلم [
 9

 k 2: Video ا وفًق ً
system] (نظام الفيديو).

  حجم الصورة
:  جودة تسجيل بدقة عالية كاملة (Full HD). وستكون نسبة   (A ) [ 1920x1080 ]

.16:9
HD :  جودة تسجيل عالية الدقة (  ( B) [ 1280x720 ]

االرتفاع 16:9.
  :  (C ) [ 640x480 ]

االرتفاع 4:3.

  fps) 
:  للمناطق التي يكون تنسيق التلفاز فيها هو NTSC (أمريكا الشمالية   8 /6

:  للمناطق التي يكون فيها تنسيق التلفاز هو PAL (أوروبا وروسيا والصني   7 /5

الصور املتحركة بشكل أساسي.  :  4
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3 ضبط حجم تسجيل الفيلم

حجم تسجيل الفيلم
ا) ً

حجم امللف (تقريًبا)  بطاقة سعة 
4 جيجابايت

 بطاقة سعة 
16 جيجابايت

 بطاقة سعة 
64 جيجابايت

[ 1920x1080 ]

6

44 دقيقة11 دقيقة
ساعتان

 و59 دقيقة
340 ميجابايت/

دقيقة
5

4

[ 1280x720]
8

44 دقيقة11 دقيقة
ساعتان

 و59 دقيقة
340 ميجابايت/

دقيقة 7

[640x480]
6

ساعتان42 دقيقة
و32 دقيقة

11 ساعة
 و02 دقيقة 

90 ميجابايت/ 
دقيقة 5

4 جيجابايت  
نظًرا لنظام امللف، سيتوقف تصوير الفيلم تلقائًي

 .<A> واحد 4 جيجابايت. وميكنك بدء تصوير فيلم ما مرة أخرى مبجرد الضغط على الزر
(يبدأ تسجيل ملف فيلم جديد.)

حد مدة تصوير الفيلم  
29 دقيقة و59

29 دقيقة و59 ثانية، سيتم إيقاف تصوير الفيلم تلقائًيا. وميكنك بدء 
تصوير فيلم ما مرة أخرى مبجرد الضغط على الزر <A>. (يبدأ تسجيل ملف فيلم جديد.)

ً
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3 تصوير لقطات الفيديو

4 ثواٍن أو 8 ثواٍن 
تقريًب

ُيطلق عليه ألبوم لقطات الفيديو. ومن ثّم، ميكنك إبراز مميزات سريعة لرحلة أو حدث ما.
مكن تشغيل ألبوم لقطات الفيديو مع خلفية موسيقية (ص 219 و174). ُي

ضبط مدة تصوير لقطة الفيديو

Video snapshot] (لقطة الفيديو). 1 حدد [
 Video ]، حدد [ k ضمن عالمة التبويب [2   

)، ثم اضغط على  ] (لقطة الفيديو snapshot
.<0>

2  [Video snapshot حدد وقت تصوير [
(لقطة فيديو).

حدد وقت التصوير للقطة فيديو واحدة، ثم اضغط    
على <0>.

  اضغط على الزر <M> للخروج من القائمة 

مفهوم ألبوم لقطات الفيديو

ألبوم لقطات الفيديو

الفيديو
x اللقطة

الفيديو
اللقطة 2

الفيديو
اللقطة 1
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3 تصوير لقطات الفيديو

إنشاء ألبوم لقطات فيديو

3 
اضغط على الزر <A>، ثم قم بالتصوير.   


   تدريجًيا. بعد انقضاء مدة التصوير املضبوطة، يتم

إيقاف التصوير تلقائًيا.
سيظهر مربع حوار التأكيد (ص 172). 

  

احفظه كألبوم لقطات فيديو. 4
J Save as album] (احلفظ كألبوم)،  حدد [   

ثم اضغط على <0>.

بألبوم لقطات الفيديو.

5 
كرر اخلطوة رقم 3 لتصوير لقطة الفيديو التالية.   

 ،( ) [J Add to album حدد [   
ثم اضغط على <0>.

 W Save   
] (حفظ كألبوم جديد). as a new album

كرر اخلطوة 5 على حسب الضرورة.   

اخرج من تصوير لقطة الفيديو. 6
لقطة الفيديو)  ) [ Video snapshot اضبط [   

تعطيل).  ) [ Disable على [
 [Disable

(تعطيل).
اضغط على الزر <M> للخروج من القائمة    

مدة التصوير
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4 و5
الوصفالوظيفة

J حفظ كألبوم (اخلطوة رقم 4)

قبل ذلك مباشرًة.J حفظ كألبوم (اخلطوة رقم 5)

W حفظ كألبوم جديد 
(اخلطوة رقم 5)

يتم إنشاء ألبوم لقطات فيديو جديد كما يتم حفظ مقطع الفيلم 
OK] (موافق د [ ّ

ا. ً ً ً

1 تشغيل لقطة الفيديو
(اخلطوة رقم 4 و5)

سيتم تشغيل لقطة الفيديو التي مت تسجيلها للتو. ملعرفة عمليات 
التشغيل، انظر اجلدول الوارد أدناه.

r
(اخلطوة رقم 4)

 r
(اخلطوة 5)

سيتم مسح لقطة الفيديو التي قمت بتسجيلها للتو بدًال من 
OK] (موافق د [ ّ

] (تشغيل لقطة فيديو) Playback video snapshot عمليات [
وصف التشغيلالوظيفة

ستظهر الشاشة السابقة مرة أخرى.2 خروج

من خالل الضغط على <0>، ميكنك تشغيل لقطة الفيديو املسجلة للتو  التشغيل
أو إيقافها مؤقًتا.

 

تخطِّ للخلف@ 0>، تتخطى لقطة الفيديو للخلف لثواٍن قليلة. 

 30
0>، سيتم إرجاع الفيلم.

 6
0

0>، سيتم إجراء التقدمي 
السريع للفيلم.

0تخطٍّ
لثواٍن قليلة.

 
موضع التشغيل

مدة التشغيل (دقائق:ثواٍن)دقائق' ثواٍن''

مستوى الصوت 218) عن طريق تدوير 9 
القرص <6>.

Skip forward] (تخطِّ ] (تخطِّ للخلف)، و[ Skip backward] باستخدام  @

Video snapshot] (لقطة الفيديو) (ثانيتان أو 4 ثواٍن أو 8 ثواٍن تقريًبا). املضبوطة ضمن [

P

7

5

4

3 تصوير لقطات الفيديو
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التنبيهات اخلاصة بتصوير لقطات الفيديو
ٍ أو 8 ثواٍن تقريًبا    

لكل لقطة).
الحظ أنه إذا قمت بأي مما يلي أثناء تصوير لقطات الفيديو، فسيتم إنشاء ألبوم جديد للقطات    

الفيديو الالحقة.
] (حجم تسجيل الفيلم) (ص 168). Movie rec. size ]  

) (ص 170). ] (لقطة فيديو Video snapshot ]  وقت تصوير 
] (يدوي)  Manual ] (تلقائي) أو [ Auto ] (تسجيل الصوت) من [ Sound rec.]  إعداد 

 [ Manual Auto] (تلقائي) أو [ ] (تعطيل Disable ] (تعطيل) أو من [ Disable
(يدوي) (ص 178).

البطارية. فتحة   حتفا• غطاء 
باع بشكل  ACK-E15 (تُ طراز  التيار   استخدام    عن  نأ • تتوقف 

منفصل).
الثابت.   

  

  

ال ميكنك التقاط صور ثابتة أثناء تصوير لقطة فيديو.   

ُتعد مدة تصوير لقطة الفيديو تقريبية فقط. وفًق   











3 تصوير لقطات الفيديو
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تشغيل ألبوم
ميكنك عرض ألبوم كامل للقطات الفيديو بنفس طريقة عرض فيلم عادي (ص 218).

قم بتشغيل الفيلم. 1
اضغط على الزر <x> لعرض الصورة.   

2 
 [ s   

اضغط على مفتاحي <Y> <Z> لتحديد ألبوم    
لقطة الفيديو، ثم اضغط على <0>.

3 
عند عرض لوحة عرض الفيلم، حدد [7] (تشغيل)،    

ثم اضغط على <0>.



3 تصوير لقطات الفيديو
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موسيقى اخللفية
  

ً
البطاقة باستخدام برنامج EOS Utility (برنامج EOS). للحصول على معلومات حول كيفية 

  

مالك حقوق النشر.

  



174 219

3 تصوير لقطات الفيديو
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3 إعدادات وظائف القائمة
k.أدناه [ 3 ] و[ 2 ] و[ 1 يتم توضيح خيارات القائمة ضمن عالمات التبويب [

[ 1 ]

Movie exposure (درجة إضاءة الفيلم)  
] (تلقائي). Auto

 ISO ] (يدوي Manual فقد يؤدي ضبطه على [
.(162 وسرعة الغالق وفتحة العدسة لتصوير الفيلم (ص 

طريقة الضبط التلقائي للبؤرة  
 .148-155 AF) ستكون طرق الضبط التلقائي للبؤرة

 [u Live mode ) أو [ FlexiZone - فردي ) [ FlexiZone - Single ميكنك حتديد [
] (الوضع السريع). الحظ أنه ليس من املمكن  Quick mode (الوضع املباشر) أو [

  
AF Enable] (متكني)، ميكن إجراء ضبط تلقائي للبؤرة ( عند ضبط [

ا التشويش الناجت عن تشغيل العدسة. ً
 [Quick mode أثناء تصوير الفيلم، عند ضبط طريقة الضبط التلقائي للبؤرة على [

 [FlexiZone - Single ] (الوضع السريع
FlexiZone - فردي). )

 [ ] و[2   

.<k و[3
AF method] (طريقة الضبط التلقائي للبؤرة كذلك، سيتم تطبيق إعداد [   

العرض املباشر.

k k

k

k k
kk







k
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3 إعدادات وظائف القائمة

(AE k   

 •
الوظيفة العادية. اضغط على زر الغالق حتى منتصفه لتنفيذ الضبط التلقائي للبؤرة 

.(AE A AF). اضغط على الزر < )
 •

AE
A>. ويكون ذلك مالئًم AF)، اضغط على الزر < التلقائي للبؤرة (

 •
AF). أثناء الضبط  اضغط على زر الغالق حتى منتصفه لتنفيذ الضبط التلقائي للبؤرة (

التلقائي للبؤرة عن طريق الضغط على زر الغالق حتى املنتصف، ميكنك إيقاف الضبط 
A>. وميكنك  التلقائي للبؤرة مؤقًتا عن طريق الضغط مع االستمرار على الزر <

A استئناف الضبط التلقائي للبؤرة بتحرير الزر <
 •

A AF)، اضغط على الزر < )

k أولوية درجة التمييز   
] (متكني)، سيتم حتسني تفاصيل التمييز. يتم توسيع النطاق  Enable

الديناميكي للتمييز بدًءا من اللون الرمادي القياسي الذي تبلغ نسبته 18٪ حتى درجات 

 ISO 200 ISO القابل للضبط بني  ً  
ا بشكل تلقائي على  ً ISO 6400 و

] (تعطيل Disable ]
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[ 2]

  حجم تسجيل الفيلم

التفاصيل، انظر صفحة 168.
  تسجيل الصوت

سيتم تسجيل الصوت بواسطة ميكروفون مدمج 
أحادي الصوت. وال ميكن استخدام ميكروفون خارجي.

Rec. level] (مستوى التسجيل) .Sound rec] (تسجيل الصوت) و[ خيارات [
:  يتم ضبط مستوى تسجيل الصوت تلقائًيا. وسيعمل التحكم  Auto] (تلقائي)  ]

الصوت.
:  للمستخدمني املتقدمني. ميكنك ضبط مستوى تسجيل  Manual] (يدوي)  ]

64 مستوى.  
] (مستوى التسجيل Rec. level حدد [

املستوى أثناء الضغط على مفتاحي <Y> <Z> لضبط 

3 ثواٍن تقريًبا)، قم بالضبط بحيث يضيء عداد 
مستوى الصوت عالمة "12" (-12 ديسيبل) على اليمني 

0"، فسيتشوه الصوت.
لن يتم تسجيل الصوت.  : ] (تعطيل)  Disable ]

مقياس املستوى

k

3 إعدادات وظائف القائمة
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[ Wind] (مرشح صوت الرياح)
Enable] (متكني)، فإنه يقوم بتقليل تشويش صوت الرياح عند وجود  عند ضبطه على [

رياح باخلارج.
ا، لذلك اضبط هذه  ً Enable] (متكني الحظ أن [

Disable] (تعطيل الوظيفة على [
Enable] (متكني).

  
.((AE

  عرض الشبكة
] (الشبكة 2)، ميكنك عرض خطوط  Grid 2 Grid 1] (الشبكة 1) أو [ مع [

  لقطة الفيديو
.170 ميكنك تصوير لقطات الفيديو. للحصول على التفاصيل، انظر صفحة 

  نظام الفيديو
PAL] ليتناسب مع نظام الفيديو اخلاص بالتلفاز (ص 168). NTSC] أو [ حدد [

يتم تسجيل الصوت مبعدل منوذجي يبلغ 48 كيلوهرتز/16 بت.

ً



ml

3 إعدادات وظائف القائمة
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[ 3]

  
3 فقط. بالنسبة للصور الثابتة، قد 

ُمحسِّ  
.123 ميكن ضبط ُم

 [ k Highlight tone priority ]  إذا مت ضبط [ 1
] (متكني)، فسيتم تعيني ُم Enable (أولوية درجة التمييز) على [

] (تعطيل Disable بشكل تلقائي على [

  

133

منط الصورة  
.95

k

k









3 إعدادات وظائف القائمة
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E رمزا 

> أحمر. E> احلرارة احمليطة، سيظهر رمز
ا قريبًا. إذا حدث ذلك، فلن    ً   

 <E   

مبكًر
جودة الصورة والتسجيل

إذا كانت العدسة اُملركبة تشتمل على وظيفة ُمثبت الصور وقمت بضبط مفتاح ُمثبت الصور    

(IS) على <1>، فسيتم تشغيل ُم
على زر الغالق حتى املنتصف. يستهلك مثبت الصور طاقة البطارية وقد يقلل من املدة 

ثبت الصور على <2>. ُ
  

  
التلقائي للبؤرة أثناء تصوير الفيلم، فقد يبدو هذا اجلزء ثابًتا للحظة عند تشغيل الفيلم.

ً   

ا. ً على شاشة LCD. وسيتم تسجيل الفيلم بنفس طريقة رؤيته على شاشة LCD تقريب
  

ا. ً تسجيل الفيلم بنفس طريقة رؤيته على شاشة LCD تقريب

المستخدم رمز

E
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جودة الصورة والتسجيل
عند استخدام بطاقة ذات سرعة كتابة بطيئة، قد يظهر مؤشر ذو خمسة     

 

 
 إذا أصبح املؤشر ممتلًئا، فسيتم إيقاف تصوير الفيلم تلقائًيا.

 إذا كانت البطاقة ذات سرعة كتابة عالية، فلن يظهر املؤشر أو يصعد املؤشر 
ً، قم بتصوير بضعة أفالم اختبارية للتأكد من   

 قدرة البطاقة على الكتابة بسرعة كافية. 
التقاط الصور الثابتة أثناء تصوير الفيلم 

التشغيل والتوصيل بالتلفاز  

  
1280x720] أو [ 1920x1080

سيستمر تسجيل الفيلم بحجم تسجيل الفيلم الذي قمت بإعداده.

  
التصوير. على الرغم من ذلك، سيتم تسجيل الصوت بشكل سليم.

املؤشر
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7
امليزات سهلة االستخدام

تعطيل الصافرة (ص 184)
(184

ضبط مدة معاينة الصورة (ص 184)
ضبط مدة إيقاف التشغيل التلقائي (ص 185)

LCD (ص 185) ضبط سطوع شاشة 
(182

أساليب ترقيم امللفات (ص 188)
(190 ضبط معلومات حقوق النشر (ص 

التدوير التلقائي للصور الرأسية (ص 192)
( 193

(194
(197 LCD (ص  تشغيل/إيقاف شاشة 

(197
ضبط الفالش (ص 198)

(202
التنظيف اليدوي للمستشعر (ص 204)
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امليزات سهلة االستخدام
تعطيل الصافرة 3

ميكنك منع صدور صوت الصافرة عند ضبط البؤرة أو أثناء استخدام املوقت الذاتي.

 [ Beep z1]، حدد [ ضمن عالمة التبويب [
 [ Disable (الصافرة)، ثم اضغط على <0>. حدد [

(تعطيل)، ثم اضغط على <0>.

3

 Release z1]، حدد [ ضمن عالمة التبويب [
حترير الغالق بدون  ) [ shutter without card

 [ Disable بطاقة)، ثم اضغط على <0>. حدد [
(تعطيل)، ثم اضغط على <0>.

 " Card بالضغط على زر الغالق، سيتم عرض "
(البطاقة) على مستكشف املشهد ولن تتمكن من 

حترير الغالق.

ضبط مدة معاينة الصورة 3

LCD ميكنك ضبط مدة عرض الصورة على شاشة 
�O] (إيقاف التشغيل)، لن يتم عرض الصورة فوًر ]

 [5 1: Auto power o� Hold] (تعليق)، سيتم عرض معاينة الصورة حتى انتهاء مدة [ ]
(إيقاف التشغيل التلقائي).

زر الغالق حتى املنتصف، سيتم إنهاء معاينة الصورة.
 [Image review z1]، حدد [ ضمن عالمة التبويب [

(معاينة الصورة)، ثم اضغط على <0
املطلوب، ثم اضغط على <0>.
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امليزات سهلة االستخدام

ضبط مدة إيقاف التشغيل التلقائي 3

ا بعد انقضاء املدة احملددة للتشغيل  ً

 < x> أو <B> أو < M  
A> أو

 <B Disable
LCD

30 دقيقة،  Disable
LCD مرة أخرى، اضغط على  LCD تلقائًيا. لتشغيل شاشة  سيتم إيقاف تشغيل شاشة 

.<B> الزر
 Auto power ]، حدد [ 1 ضمن عالمة التبويب [

�o] (إيقاف التشغيل التلقائي)، ثم اضغط على 
.<0 0>

LCD ضبط سطوع شاشة  3

LCD لتسهيل قراءة املعلومات املعروضة عليها. ميكنك ضبط درجة سطوع شاشة 

 [ LCD brightness ضمن عالمة التبويب [52]، حدد [
)، ثم اضغط على <0>.  LCD (سطوع شاشة 

واضغط على مفتاحي <Y> <Z> لضبط السطوع 
.<0

عند فحص درجة إضاءة إحدى الصور، اضبط درجة 
LCD على 4 وامنع الضوء احمليط  سطوع شاشة 

5
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 3

1 Select folder حدد [
 Select ]، حدد [ 1 ضمن عالمة التبويب [   

)، ثم اضغط على <0>. ) [ folder

2 Create folder حدد [
)، ثم  ) [ Create folder حدد [   

اضغط على <0>.

3 
OK] (موافق)، ثم اضغط على <0>. حدد [   

 

5 
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ًدا  د، حد  أثناء عرض شاشة حتديد ا
واضغط على <0>.

د الذي سيتم حفظ الصور  يتم حتديد ا 
امللتقطة به.

 وبعد ذلك، سيتم تسجيل الصور امللتقطة 
د احملدد.

د عدد ا

د اسم ا

أقل رقم ملف

أعلى رقم ملف

د)  د بثالثة أرقام (رقم ا سبيل املثال، يبدأ اسم ا " على  100CANON كما هو احلال مع "
متبوًعا بخمسة حروف أخرى أبجدية رقمية. وميكن للمجلد أن يحتوي على عدد من ا

د جديد برقم  دات، يت ة امتالء أحد ا 9999 صورة (رقم امل
د  وي (ص 189)، فسيت احد تلقائًيا. كذلك، إذا مت إجراء إعادة الضبط اليد د

دات التي يتم ترقيمها من 100 وحتى 999. جديد تلقائًيا. ميكن إنشاء ا

د DCIM وأنشئ  DCIM". افتح ا ًدا جديًدا باسم " أثناء فتح البطاقة على الشاشة
 ." 100ABC_D" د التنسيق دات الالزم حلفظها وتنظيمها. يجب أن يتبع اسم ا عدد ا

ينما ميكن أن تكون احلروف اخلمسة  د بحيث تكون أول ثالثة أرقام هي رقم ا
م والشرطة السفلية "_".  ا ا ة من احلروف ا ا

د لنفس  وال ميكن استخدام املسافة. والحظ كذلك أنه ال ميكن مشاركة اثنني من أسماء ا
د املكون من ثالثة أرقام (على سبيل املثال، "100ABC_D" و"100W_XYZ")، حتى  رقم ا

اسم. ة اختالف احلروف اخلمسة املتبقية

امليزات سهلة االستخدام



188

أساليب ترقيم امللفات 3

يب الذي التقطت به الصور، ثم يتم حفظها  9999 سيتم ترقيم ملفات الصور من 0001
ة تعيني أرقام امللفات. د. ميكنك تغي

.IMG_0001.JPG سيظهر رقم امللف على الكمبيوتر بالتنسيق الت

 [File numbering ]، حدد [ 1 ضمن عالمة التبويب [
(ترقيم امللفات)، ثم اضغط على <0>. يتم توضيح 
دادات املتوفرة أدناه. حدد اخليار، ثم اضغط على  ا

.<0>

  (مستمر): يستمر ترقيم امللفات بالتسلسل حتى بعد استبدال [Continuous ]

د جديد، تستمر عملية ترقيم امللفات بتسلسل  حتى بعد استبدال البطاقة
الصور التي مت ترقيمها بأي  ا عند ً 9999. وُيعد هذا ا

د واحد بالكمبيوتر الشخصي. دات دا 9999 على عدة بطاقات رقم من 0001
د املوجود يحتوي بالفعل على صور مسجلة مسبًقا،  إذا كانت البطاقة البديلة أو ا

فقد يستمر ترقيم امللفات للصور اجلديدة بدًءا من ترقيم امللفات اخلاص بالصور 
يم املستمر للملفات،  استخدام ا د. وإذا املوجودة بالبطاقة أو ا

فيوصى باستخدام بطاقة متت تهيئتها حد

0051 

البطاقة 1

0052 

البطاقة 2

 ترقيم امللفات بعد 
استبدال البطاقة

رقم امللف التسلسلي الت

البطاقة 1
100 

0051 0052 

101 

 ترقيم امللفات بعد 

5
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 0001 (إعادة ضبط تلقائية): تتم إعادة تشغيل ترقيم امللفات من [ Auto reset ]

د، تتم إعادة تشغيل ترقيم امللفات من 0001 للصور  عند استبدال البطاقة
ا مالئًما إذا كنت تريد تنظيم الصور وفًقا للبطاقات   التي مت حفظها حديًثا. ويعت

دات. أو ا
د املوجود يحتوي بالفعل على صور مسجلة مسبًقا،  إذا كانت البطاقة البديلة أو ا

فقد يستمر ترقيم امللفات للصور اجلديدة بدًءا من ترقيم امللفات اخلاص بالصور 
يم ملفات يبدأ من 0001،  ا د. إذا املوجودة بالبطاقة أو ا

فاستخدم بطاقة متت تهيئتها حد

  0001 يدوًيا Manual reset ] 
أو للبدء من رقم امللف 0001

د جديد تلقائًيا ويبدأ ترقيم ملفات  ة إعادة ضبط ترقيم امللفات يدوًيا، يت
د من 0001. ا الصور احملفوظة

تلفة للصور، على سبيل املثال،  دات استخدام ويكون هذا مريًحا إذا
التي مت التقاطها اليوم. بعد إعادة الضبط اليدوية،  للصور التي مت التقاطه

الوضع املستمر أو إعادة الضبط التلقائية. (لن تكون هناك شاشة  يعود ترقيم امللفات
تأكيد خاصة بإعادة الضبط اليدوية).

0051 

البطاقة 1

0001 

البطاقة 2

 ترقيم امللفات بعد 
استبدال البطاقة

تتم إعادة ضبط ترقيم امللفات

البطاقة 1
100 

0051 0001 

101 

 ترقيم امللفات بعد 

التصوير ممكًنا حتى لو كانت هناك  د إذا وصل عدد امللفات
سعة تخزين بالبطاقة. وستعرض شاشة LCD رسالة تطالبك باستبدال البطاقة. فاستبدلها 

ببطاقة جديدة.

لف بـ "_IMG". وستبدأ أسماء ملفات  ق JPEG وRAW، سيبدأ اسم امل بالنسبة للصور بتنسي
يق  تنس ق JPEG و"CR2." للصور ب م بـ "_MVI". ستكون االمتدادات "JPG." للصور بتنسي ا

م.

امليزات سهلة االستخدام
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N3 ضبط معلومات حقوق النشر
.Exif عند ضبط معلومات حقوق النشر، سيتم إحلاقها بالصورة باعتبارها معلومات 

1  [ Copyright  information حدد [
(معلومات حقوق النشر).

 Copyright 53]، حدد [ ضمن عالمة التبويب [  
] (معلومات حقوق النشر)، ثم  information

اضغط على <0>.

حدد اخليار املراد ضبطه. 2
] (إدخال اسم  Enter author’s name حدد [

 [ Enter copyright details املؤلف) أو [
(إدخال تفاصيل حقوق النشر)، ثم اضغط على 

.<0>
ستظهر شاشة إدخال النص.

] (عرض  Display copyright info. حدد [
معلومات حقوق النشر) للتحقق من معلومات 

حقوق النشر املضبوطة حالًيا.
 [ Delete copyright information حدد [

(حذف معلومات حقوق النشر) حلذف معلومات 
حقوق النشر املضبوطة حاليًا.

أدخل النص. 3
الصفحة التالية  اء إدخال ا ا  

وأدخل معلومات حقوق النشر.
دية الرقمية  ا أدخل حتى 63 من ا  

والرموز.

4 
 <M> بعد إدخال النص، اضغط على الزر

هاء.
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إجراء إدخال النص
 

اضغط على الزر <Q> للتبديل بني منطقتي 
العلوية والسفلية. ا

 :حتريك املؤشر
اضغط على مفتاحي <Y> <Y> لتحريك 

املؤشر.

 :إدخال النص
سهم <S> أو أدر القرص <6> لتحديد  املنطقة السفلية، اضغط على مفاتيح ا

حرف، ثم اضغط على <0

 :حذف حرف
اضغط على الزر <L> حلذف حرف واحد.

 

الشاشة هاء إدخال النص وا M> بعد إدخال النص، اضغط على الزر
اخلطوة رقم 2.

 :إلغاء إدخال النص
اخلطوة  الشاشة ا B> النص، اضغط على الزر

رقم 2.

 ،EOS برنامج) EOS Utility ميكنك أيًضا تعيني معلومات حقوق النشر أو التحقق منها باستخدام
ص 314).

امليزات سهلة االستخدام
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3 التدوير التلقائي للصور الرأسية

LCD رأسي على شاشة 
زة.

 [Auto rotate 51]، حدد [ ضمن عالمة التبويب [
(تدوير تلقائي)، ثم اضغط على <0>. يتم توضيح 

على <0>.

On]  (تشغيل):     يتم تدوير الصورة الرأسية تلقائًيا أثناء تشغيلها على كل من    zD]
LCD شاشة 

:   يتم تدوير الصورة الرأسية تلقائًيا على الكمبيوتر فقط.   On] (تشغيل)  D]
:   لن يتم تدوير الصورة الرأسية تلقائًيا.   �O] (إيقاف تشغيل)  ]

ال يتم تدوير الصورة الرأسية أثناء معاينتها بعد التقاطها مباشرًة.  
اضغط على الزر <x> وسيتم عرض الصورة بعد تدويرها.

On] (تشغيل)، ولكن ال يتم تدوير الصورة أثناء تشغيلها.   zD] مت الضبط على
 [ Auto rotate لن تعمل ميزة التدوير التلقائي مع الصور الرأسية امللتقطة أثناء ضبط [

�O] (إيقاف (تدوير تلقائي) على [

.211

  LCD على شاشة 
On] (تشغيل). D]

On] (تشغيل)، ثم قم بتشغيل الصورة. وسيتم تدويرها. zD] اضبط

ال يتم تدوير الصورة الرأسية على شاشة الكمبيوتر.  
.EOS زة تدوير الصور. بدًال من ذلك، استخدم برنامج 

امليزات سهلة االستخدام
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 B
B> أثناء عرض القائمة، اضغط على الزر

 <B> أثناء عرض القائمة، اضغط على الزر   

B> اضغط على الزر   
القائمة.

التاريخ/الوقت (ص 41)

 

عرض التدوير التلقائي (ص 192)

إيقاف التشغيل التلقائي (ص 185)

السعة املتبقية بالبطاقة

تقليل العني احلمراء (ص 106)

الصافرة (ص 184)

التصوير أثناء العرض املباشر (ص 139)

التوقيت الصيفي (ص 42)

(.137

(.136
\135
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N 3

1 Clear settings حدد [
 Clear 53]، حدد [ ضمن عالمة التبويب [   

)، ثم اضغط على  ) [settings
.<0>

2  [Clear all camera settings] حدد

] (مسح  Clear all camera settings حدد [   
)، ثم اضغط على <0>.

OK] (موافق). 3 حدد [
] (موافق)، ثم اضغط على <0>. OK حدد [   

 [ Clear all camera settings سيؤدي ضبط [  
)

  
] (مسح جميع  Clear all Custom Func. (C.Fn)

) ملسح جميع  ) [53: Clear settings
.(258 

امليزات سهلة االستخدام
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إعدادات التصوير
تشغيل الضبط التلقائي 

(AF للبؤرة (
الضبط التلقائي 

للبؤرة للقطة واحدة

حتديد نقطة الضبط 
التحديد التلقائيالتلقائي للبؤرة

موقت التشغيل/املوقت 
الذاتي

u 
(التصوير الفردي)

q (قياس كثافة 

ISO AUTO (تلقائي)سرعة 

ISO التلقائية 3200سرعة 

(AEB تلقائًيا (
مت إلغاؤها

تعويض درجة إضاءة 
0 (صفر)الفالش

إعداد وظيفة الفالش 
اخلارجي

تسجيل الصور

73جودة الصور

تلقائيمنط الصورة

قياسيُمحسِّ

متكني/حفظ بيانات 
التصحيح

sRGB

Q (تلقائي)

مت إلغاؤها

مت إلغاؤها

مت إلغاؤهامضاهاة توازن اللون 

مستمرترقيم امللفات
مسح

امليزات سهلة االستخدام
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30 ثانيةإيقاف التشغيل التلقائي

متكنيالصافرة

متكنيحترير الغالق بدون بطاقة

ثانيتانمدة معاينة الصورة

السطوعالرسومي

e  (10 صور)باستخدام 6

تشغيلzDالتدوير التلقائي

درجة سطوع شاشة 
LCD

زر تشغيل/إيقاف تشغيل 
LCD زر الغالقشاشة 

التاريخ/الوقت/املنطقة

 اللغة

1لون الشاشة

متكنيدليل امليزات

معلومات حقوق النشر

Eye-Fi نقل 

 Wi-Fi/ NFC

تعطيل

تعطيل

  Wi-Fi ةفيظو

تعطيلالعرض من قائمتي

التصوير أثناء العرض املباشر
التصوير أثناء العرض 

متكنياملباشر

طريقة الضبط التلقائي 
FlexiZone - فرديللبؤرة

إيقاف تشغيلعرض الشبكة
3:2

8 ثواٍنموقت ضبط كثافة 

تلقائيدرجة إضاءة الفيلم
طريقة الضبط التلقائي 

FlexiZone - فرديللبؤرة

الضبط التلقائي للبؤرة 
تعطيلباستخدام زر الغالق أثناء 

k زر الغالق/تثبيت 
(AE

الضبط التلقائي للبؤرة/

تعطيلk أولوية درجة التمييز
1920x1080حجم تسجيل الفيلم

تلقائيتسجيل الصوت

8 ثواٍن

إيقاف تشغيلعرض الشبكة
تعطيللقطة الفيديو
نظام الفيديو

مت إلغاؤها

قياسيُمحسِّ

مت إلغاؤها

تلقائيمنط الصورة

اعدادات تصوير ا²فالم

Wi- Fi Wi- Fi/ NFC

إعدادات قائمتي

امليزات سهلة االستخدام
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LCD 3 تشغيل/إيقاف شاشة 
ميكن تشغيل عرض إعدادات الصور (ص 54) أو إيقاف تشغيله من خالل الضغط على زر 

(<A> أو الضغط على زر) .الغالق حتى املنتصف
 [ LCD o�/on btn من عالمة التبويب [52]، حدد [
)، ثم اضغط على  LCD (زر تشغيل/إيقاف شاشة 

0>
.<0

] (زر الغالق):  عند الضغط على زر الغالق حتى املنتصف،    Shutter btn.]
سيختفي العرض. وعند حترير زر الغالق، 

سيظهر العرض.

):  عند الضغط على زر الغالق حتى املنتصف،    DISP ] (زر الغالق/ Shutter/DISP]
سيختفي العرض. سيظل العرض مغلًقا حتى 

بعد حترير زر الغالق. لتشغيل العرض، اضغط 
.<B> على الزر

] (استمرار التشغيل):  يستمر العرض حتى عند الضغط على زر    Remains on]

.<B> على الزر

 3

 [Screen color 51]، حدد [ ضمن عالمة التبويب [
(لون الشاشة)، ثم اضغط على <0>. حدد اللون 

املطلوب، ثم اضغط على <0>.

عند اخلروج من القائمة، سيتم عرض شاشة 
إعدادات التصوير باللون احملدد.
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N 3 ضبط الفالش
Speedlite اخلارجية باستخدام  ميكن ضبط إعدادات الفالش املدمج ووحدة فالش 

 EX Speedlite من الفئة  تركيب وحدة فالش  Speedlite
متوافقة مع هذه الوظيفة.

Flash control حدد [
 Flash z1]، حدد [ ضمن عالمة التبويب [   

)، ثم اضغط على  ) [control
.<0>

 

] (انطالق الفالش) Flash �ring ]

 [Enable   
(متكني).

] (تعطيل)،  Disable
لن ينطلق الفالش املدمج وال وحدة فالش 

ا  ً Speedlite اخلارجية. 

.(AF) املساعد للضبط التلقائي للبؤرة

] (تعطيل)، إذا كان من  Disable ] (انطالق الفالش) على [ Flash �ring

سلسلة من الفالشات (الشعاع املساعد للضبط التلقائي للبؤرة، ص 100).
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N 3 ضبط الفالش

] (إعداد وظيفة الفالش املدمج)  Built-in �ash func. setting ]
] (إعداد وظيفة الفالش اخلارجي) External �ash func. setting]و

] (إعداد وظيفة الفالش املدمج)  Built-in �ash func. setting باستخدام [
إعداد وظيفة الفالش اخلارجي)، ميكنك ضبط  ) [ External �ash func. setting و[
 External �ash func.

.Speedlite ] (إعداد وظيفة الفالش اخلارجي شالف ةدحو زارطل اًقفو ) setting

 [ Built-in �ash func. setting حدد [   
 External (إعداد وظيفة الفالش املدمج) أو [
إعداد وظيفة الفالش  ) [ �ash func. setting

اخلارجي).
سيتم عرض وظائف الفالش. ميكن حتديد 

الوظائف املميزة وضبطها.

 External ] (إعداد وظيفة الفالش املدمج) و[ Built-in �ash func. setting الوظيفتان [
] (إعداد وظيفة الفالش اخلارجي) �ash func. setting

الوظيفة
 Built-in �ash func. ]
setting] (إعداد وظيفة 

الفالش املدمج)

 External �ash func.]
setting] (إعداد وظيفة 

الفالش اخلارجي)
الصفحة

E-TTL IIk200 (ثابت)وضع الفالش
k200مزامنة الغالق

-k-مضاهاة درجة إضاءة الفالش@
k117تعويض درجة إضاءة الفالش

E-TTL II k200ضبط الفالش 
-k-

-k-الوظائف الالسلكية@
 Wireless]و ( ) [Zoom FEB] (مضاهاة درجة إضاءة الفالش) و[  @

Speedlite املتوافق مع الوظيفة. ] (الوظائف الالسلكية func.

تنبيهات خاصة بالتصوير باستخدام الفالش الالسلكي املزود مبيز   
ال ميكن ضبط التصوير باستخدام الفالش الالسلكي املزود مبيز  •

100/1 أو أقل.  •
 •
 •

Flash mode] (وضع الفالش)    

ash� MULTI] (الفالش املتعدد)، حسب طراز  ) و[ ) [Zoom و[
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وضع الفالش  
Speedlite خارجية، ميكنك حتديد وضع الفالش ليالئم التصوير  باستخدام وحدة فالش 

بالفالش.
] هو الوضع القياسي لوحدات فالش  E-TTL II ]  

Speedlite من الفئة EX للتصوير باستخدام 
الفالش تلقائًيا.

] (الفالش اليدوي) يتيح لك  Manual �ash ]  
إمكانية ضبط خرج الفالش بنفسك. وهو وضع 

Speedlite خارجية 
متوافقة مع الوظائف.

مزامنة الغالق  
) بحيث ينطلق  ) [ 1st curtain بوجه عام، اضبط هذه الوظيفة على [

الفالش فور التعرض للضوء.
2nd curtain] (الستارة الثانية)، ينطلق الفالش قبل إغالق الغالق 

E-TTL II (درجة إضاءة الفالش التلقائي)،  . باستخدام  ً
ستنبعث ومضتا فالش: مرة عند الضغط على زر الغالق بالكامل، ومرة قبل االنتهاء 

30/1 ثانية،  من التعرض للضوء مباشرًة. أيًض
ا. ً ستعمل مز

 [ Hi-speed Speedlite خارجية، ميكنك أيًضا حتديد [
.Speedlite e) (سرعة عالية)

تعويض درجة إضاءة الفالش  
.117

  E-TTL II ضبط الفالش 
 [ Evaluative بالنسبة لدرجات إضاءة الفالش العادية، اضبط هذه الوظيفة على [

] (املتوسط) هو وضع خاص باملستخدمني املتقدمني. كما هو  Average (تقديري). [
احلال مع وحدة فالش Speedlite اخلارجية، تكون قيمة الضبط للمنطقة بالكامل ذات 

قيمة متوسطة. وقد يكون تعويض درجة إضاءة الفالش ضرورًيا.















N 3 ضبط الفالش
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مسح إعدادات الفالش  
 ،( إعداد وظيفة الفالش اخلارجي ) [ External �ash func. setting من الشاشة [

اضغط على الزر <B> لعرض الشاشة ملسح إعدادات الفالش. 
OK ]

Speedlite اخلارجية.

Speedlite ضبط وظائف وحدة فالش 

إعداد  ) [ External �ash func. setting
.Speedlite وظيفة الفالش اخلارجي شالف ةدحو زارطل اًقفو )

1 
 [ External �ash C.Fn setting حدد [   

 ،( ) 
ثم اضغط على <0>.

2 
اضغط على مفتاحي <Y> <Z> لتحديد رقم    

(ص 258).
  

مسح  ) [ Clear ext. �ash C.Fn set. حدد [

اخلطوة 1.









N 3 ضبط الفالش
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N 3 إحلاق بيانات مسح األتربة

Digital Photo Professional (برنامج 
EOS، ص 314

  
واضبط الُبعد البؤري للعدسة على 50  
MF> (الضبط اليدوي للبؤرة) واضبط البؤرة على    اضبط مفتاح وضع بؤرة العدسة على <

ُ u) ما ال نهاية
مقدمة العدسة وأدر حلقة البؤرة باجتاه عقارب الساعة بالكامل حتى تتوقف.

] (بيانات مسح  1 Dust Delete Data حدد [

 Dust ضمن عالمة التبويب [z3]، حدد [   
)، ثم اضغط  ) [ Delete Data

على <0>.

OK] (موافق). 2 حدد [
OK] (موافق)، ثم اضغط على <0>.  حدد [   
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N 3 إحلاق بيانات مسح األتربة

قم بتصوير جسم أبيض خالص. 3
30 سم  20   

(0٫7 قدم - 1٫0
بجسم أبيض صلب ال يأخذ شكًال معيًنا والتقط 

له صورة.
 

أولوية فتحة العدسة مع ضبط قيمة فتحة العدسة 
على بعد بؤري يبلغ 22.

ومبا أن الصورة لن يتم حفظها، فيمكن احلصول    
على البيانات أيًض

 

 
OK] (موافق)، وستظهر القائمة مرة أخرى. حدد [

  

OK] (موافق). التقط  بالصفحة السابقة، ثم حدد [
الصورة مرة أخرى.

 RAW JPEG و

خالل احلصول عليها مرة أخرى.
Digital Photo Professional (برنامج  للحصول على تفاصيل حول استخدام برنامج 

EOS، ص 314

ملف الصورة.

احرص على استخدام جسم أبيض خالص كورقة بيضاء جديدة. إذا كانت الورقة حتتوي على أية 
مناذج أو تصميمات، فرمبا يتم التعرف على هذه النماذج والتصميمات على أنها بيانات خاصة 

.EOS
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N 3 إحلاق بيانات مسح األتربة

.Canon فيوصى بالقيام بذلك عن طريق مركز خدمة 

] (التنظيف يدوًيا). 1 Clean manually حدد [
 Clean ]، حدد [   ضمن عالمة التبويب [2

] (التنظيف يدوًيا)، ثم اضغط على  manually
.<0>

OK] (موافق). 2 حدد [
OK] (موافق)، ثم اضغط على <0>. حدد [   

 
الغالق.

قم بتنظيف املستشعر. 3

قم بإنهاء عملية التنظيف. 4
2.< اضبط مفتاح التشغيل على <   

إذا كنت تستخدم بطارية، فتأكد من شحنها بالكامل.

5

بالنسبة لمصدر الطاقة، يوصى باستخدام مجموعة محول التيار المتردد طراز
    .CA- PS700 (يباع بشكل منفصل) DR-E10  (يباع بشكل منفصل) ومحول طاقة 
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N 3 إحلاق بيانات مسح األتربة

أثناء تنظيف املستشعر، ال تقم مطلًقا بأي مما يلي. إذا مت فصل الطاقة، فسيتم قفل    
الغالق وقد تتلف ستائر الغالق ومستشعر الصور.

  
  

إن سطح مستشعر الصورة رقيق للغاية. قم بتنظيف املستشعر بحذر.   
استخدم منفاخ هواء بسيًطا دون توصيله بأية فرشاة تنظيف. فقد تخدش فرشاة التنظيف    

املستشعر.
ال ُت   

ال تستخدم مطلًق   

إذا انخفض مستوى شحن البطارية أثناء تنظيف املستشعر، فسيصدر صوت الصافرة    
كتحذير. أوقف تنظيف املستشعر.

  
.Canon عملية تنظيف املستشعر عن طريق مركز خدمة

اضبط مفتاح التشغيل على <2>  •
افتح غطاء فتحة البطاقة/تجويف البطارية.  •
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8
تشغيل الصور

2
وستجد هنا شروًح

الصور امللتقطة واحملفوظة باستخدام جهاز آخر

207
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x البحث السريع عن الصور

H عرض عدة صور على شاشة واحدة (عرض الفهرس)

ابحث عن الصور سريًعا من خالل عرض الفهرس الذي ُيظهر أربع أو تسع صور على شاشة 
واحدة.

قم بتشغيل الصورة. 1
عند الضغط على الزر <x>، سيتم عرض آخر   

صورة مت التقاطها.

2 
.<Hy> اضغط على الزر 

 سيظهر عرض الفهرس املكون من 4 صور. يتم 

 اضغط على الزر <

العرض املكون من 9 صور.
 سيؤدي الضغط على الزر <

العرض املكون من تسع صور والعرض املكون 
من أربع صور والعرض املكون من صورة واحدة.

حدد صورة. 3
S  

سيؤدي تدوير القرص <6
 


على الشاشة التالية أو الشاشة السابقة.

 اضغط على <0
الصورة احملددة كصورة فردية.



Hy

u
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x البحث السريع عن الصور

I التنقل السريع بني الصور (عرض التنقل السريع)
باستخدام عرض الصورة الواحدة، ميكنك تدوير القرص <6

] (التنقل  1 Image jump w/6 حدد [
.

 Image  ضمن عالمة التبويب [x2]، حدد [
 [jump w/ 6

باستخدام)، ثم اضغط على <0>.

حدد أسلوب التنقل السريع. 2
S> لتحديد   

طريقة التنقل السريع، ثم اضغط على <0>.
 :

10 صور  :
100 صورة  :

: العرض حسب التاريخ
 :
 :

: عرض الصور الثابتة فقط
:  العرض حسب تصنيف الصور (ص 212)

أدر القرص <6> للتحديد.

استعرض الصور بواسطة التنقل السريع. 3
 اضغط على الزر <x> لتشغيل الصور.

.<6  
 ميكنك استعراض الصور بالطريقة التي قمت 

بضبطها.
موضع التشغيل

أسلوب التنقل السريع

Date] (التاريخ).  للبحث عن الصور وفًقا لتاريخ التصوير، حدد [

.( ) [Folder  للبحث عن الصور وفًقا للمجلد، حدد [

) أو  ) [Movies  

Stills] (الصور الثابتة) لعرض أي منهما فقط. ]
Rating] (التصنيف) احملدد، ال ميكنك استعراض الصور   

باستخدام القرص <6>.

d
e

f

g
h

i

j
k
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u/ y  العرض املكرب
.LCD 10 مرات على شاشة  1,5

1 
 اضغط على الزر <u> أثناء تشغيل الصورة.

  ،<u
 

Hy> اضغط على الزر 

الصورة الواحدة.

2 
S  

 <x  
وسيعاود عرض الصورة الواحدة الظهور.

6  

. ً  

 

موضع املنطقة اُمل
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b تدوير الصور

Rotate image] (تدوير الصورة). 1 حدد [
 Rotate x1]، حدد [  ضمن عالمة التبويب [

] (تدوير الصورة)، ثم اضغط على <0>. image

حدد صورة. 2
 اضغط على مفتاحي <Y> <Z> لتحديد الصورة 

املراد تدويرها.
 كما ميكنك أيًضا حتديد صورة من عرض الفهرس 

(ص 208).

قم بتدوير الصورة. 3
0>، سيتم   

 
.°0 {{{ °270 {{ °90

 لتدوير صورة أخرى، كرر اخلطوتني رقم 2 و3.
  

.<M> الزر

) (ص192)  On] (تشغيل zD] 51] (التدوير التلقائي) على: Auto rotate  

 51: Auto  

On] (تشغيل). z5D] (التدوير التلقائي) على [rotate
 ال ميكن تدوير الفيلم.

9

9

9
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3 إعداد التصنيفات

ميكنك تصنيف الصور (صور ثابتة وأفالم) باستخدام واحدة من عالمات التصنيف اخلمس: 
l/m/n/o/p. ويطلق على هذه الوظيفة اسم التصنيف.

Rating] (تصنيف). 1 حدد [
 [Rating  ضمن عالمة التبويب [x2]، حدد [

.<y (التصنيف)، ثم اضغط على <

حدد صورة. 2
 اضغط على مفتاحي <Y> <Z> لتحديد صورة 

ثابتة أو فيلم مطلوب تصنيفه.
 ميكنك عرض ثالث صور بالضغط على الزر 

Hy>
.<u> اضغط على الزر

صّنف الصورة. 3
 اضغط على مفتاحي <W> <X> لتحديد أحد 

التصنيفات.
 

 لتصنيف صورة أخرى، كرر اخلطوتني رقم 2 و3.
.<M  
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3 إعداد التصنيفات

###] لهذا التصنيف.

االستفادة من التصنيفات
) ، ميكنك عرض الصور  ) [x 2: Image jump w/  باستخدام [6

ذات التصنيف احملدد فقط.
x2: Slide show] (عرض الشرائح)، ميكنك عرض الصور ذات التصنيف   باستخدام [

احملدد فقط.
 باستخدام Digital Photo Professional (برنامج EOS، ص 314)، ميكنك حتديد الصور 

 مع نظام التشغيل Windows 8 أو Windows 7 أو Windows Vista، ميكنك عرض كل 
تصنيف ملف كجزء من عرض معلومات امللف أو عارض الصور املرفق (الصور الثابتة فقط).
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Q التحكم السريع للتشغيل

 : Protect أثناء عرض الصور املفردة، ميكنك الضغط على الزر <Q> لضبط أي مما يلي: [
 [ : Rating b: Rotate image] (تدوير الصورة) و[ ] (حماية الصور) و[ images
 S: Resize (JPEG : Creative �lters (التصنيف) و[

 [e : Image jump w/U6فقط)) و JPEG ( images only

1 .<Q> اضغط على الزر
.<Q> أثناء عرض الصورة، اضغط على الزر 

 ستظهر خيارات التحكم السريع.

حدد وظيفة واضبطها. 2
 اضغط على مفتاحي <W> <X> لتحديد إحدى 

الوظائف.
 

أسفل الشاشة.
  ميكنك ضبطها بالضغط على املفتاحني 

.<Y> <Z>
 

اضغط على <0> ثم اضبط الوظيفة. للحصول 
على التفاصيل، انظر صفحة 234 بالنسبة 

237
.<

3 
> للخروج من شاشة التحكم   اضغط على الزر <

السريع.

U

9

M

Q
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Q التحكم السريع للتشغيل

On] (تشغيل zD] (التدوير التلقائي) على [ 1: Auto rotate لتدوير صورة، اضبط [
�O] (إيقاف  On] (تشغيل) أو [ D] (التدوير التلقائي) على [ 1: Auto rotate حالة ضبط [

b] (تدوير الصور  Rotate image التشغيل)، سيتم تسجيل إعداد [
تقوم بتدوير الصورة لعرضها.

Q> سيؤدي الضغط على الزر 

Q> ستظهر رموز التحكم السريع. سيؤدي الضغط مرة أخرى على الزر
الفهرس.

 

5

5
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k االستمتاع باألفالم

(ص 226)العرض على جهاز تلفاز

HDMI (ُيباع بشكل منفصل) ضرورًيا  ُيعد كابل 

ا. ً HDMI توصيل 

HDMI، ُي
جهاز التلفاز.

HDMI، فيمكنك مشاهدة 
1920x1080 :Full HD) وعالية 

1280x720 :HD) بجودة صورة عالية. الدقة (

 

باستخدام كابل AV تناظري.
 نظًر

 

 إذا كان جهاز التشغيل ال يتوافق مع امللفات بتنسيق MOV، فال ميكن تشغيل الفيلم.
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k االستمتاع باألفالم

LCD )التشغيل على شاشة  218 (الصفحات من 225

LCD اخلاصة 
ً

املوجودة على البطاقة كعرض شرائح تلقائي.

التشغيل والتحرير باستخدام كمبيوتر

 
MOV توافقه مع ملفات

EOS

لتشغيل وتحرير الفيلم، استخدم برامج تم تنزيلها 
مسبقا أو برامج بهدف محدد، يتناسب مع تنسيق 

الفبلم المسجل.  
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k تشغيل األفالم
قم بتشغيل الصورة. 1

 اضغط على الزر <x> لعرض الصورة.

حدد فيلًما. 2
 اضغط على مفتاحي <Y> <Z> لتحديد فيلم.

 <S1s  

 الفيلم عبارة عن لقطة فيديو، فسيتم عرض 
.[ s]
 

عبارة عن فيلم. ونظًر
 <0

3 .<0
 ستظهر لوحة تشغيل الفيلم باجلزء السفلي من 

الشاشة.

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

 سيبدأ تشغيل الفيلم.
 ميكنك إيقاف تشغيل الفيلم مؤقًتا عن طريق 

الضغط على <0>.
 ميكنك ضبط مستوى الصوت عن طريق تدوير 

القرص <6> حتى أثناء تشغيل الفيلم.
للحصول على مزيد من التفاصيل حول إجراء   

التشغيل، انظر الصفحة التالية.

السماعة
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 k تشغيل األفالم

لوحة تشغيل الفيلم

وصف التشغيلالعملية

x خروج

يؤدي الضغط على <o0 التشغيل

اضبط سرعة احلركة البطيئة بالضغط على مفتاحي <Y> <Z>. تتم 8 احلركة البطيئة

 5

3
0

0>، سيتم إرجاع الفيلم.

6
0> سيتم تشغيل الفيلم بعرض 

0>، سيتم إجراء 
التقدمي السريع للفيلم.

4

لعرض شاشة التحرير (ص  220).X حترير

). موسيقى اخللفية@ لتشغيل فيلم باستخدام موسيقى اخللفية احملددة (ص 225

موضع التشغيل

مدة التشغيل (دقائق:ثواٍن)دقائق' ثواٍن''

218) بتدوير القرص 9 مستوى الصوت
.<6>

عند ضبط موسيقى اخللفية، لن يتم تشغيل صوت الفيلم.  @

باستخدام حزمة بطاريات من طراز LP-E10 كاملة الشحن، ستكون مدة التشغيل املستمر    

و20 دقيقة.
B> أثناء عرض الصورة الواحدة، ميكنك الضغط على الزر   

  

جهاز التلفاز. (لن يؤدي تدوير القرص <6
  

2

7

223
226
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X حترير املشهدين األول واألخري بأحد األفالم

1 .[X] على شاشة تشغيل الفيلم، حدد
 سيتم عرض شاشة التحرير.

حدد اجلزء املراد حتريره. 2
 حدد إما [U] (اقتصاص البداية) أو [V] (اقتصاص 

النهاية)، ثم اضغط على <0>.
 اضغط على مفتاحي <Y> <Z> لرؤية إطار آخر. 

 بعد حتديد اجلزء املراد حتريره، اضغط على 
<0>. اجلزء املميز باللون الرمادي باجلزء العلوي 

من الشاشة هو ما سيتبقى.

افحص الفيلم الذي مت حتريره. 3
] واضغط على <0> لتشغيل اجلزء  o حدد [

املميز باللون الرمادي.
.2  

2x] واضغط على <0>.   
OK] (موافق) على شاشة التأكيد، ثم  حدد [

اضغط على <0>.

7 
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X حترير املشهدين األول واألخري بأحد األفالم

احفظ الفيلم الذي مت حتريره. 4
 حدد [W]، ثم اضغط على <0>.

 ستظهر شاشة احلفظ.
] (ملف  New ] حلفظه كفيلم جديد، حدد 

جديد). وحلفظه واستبدال ملف الفيلم 
Overwrite] (استبدال)، ثم 

اضغط على <0>.
OK] (موافق)، ثم   من شاشة التأكيد، حدد [

اضغط على <0> حلفظ الفيلم الذي مت حتريره 

 [  نظًرا لتنفيذ عملية التحرير بزيادات قدرها ثانية واحدة تقريًبا (املوضع املشار إليه بالعالمة [

] (ملف جديد). New ] إذا كانت البطاقة ال تشتمل على مساحة خالية كافية، فلن يتوفر اخليار 
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3 عرض الشرائح )التشغيل التلقائي(

ميكنك تشغيل الصور املوجودة على البطاقة كعرض شرائح تلقائي.

Slide show] (عرض الشرائح). 1 حدد [
 Slide  ضمن عالمة التبويب [x2]، حدد [

] (عرض الشرائح)، ثم اضغط على <0>. show

حدد الصور املراد عرضها. 2
 اضغط على مفتاحي <W> <X> لتحديد اخليار 

املطلوب، ثم اضغط على <0>.

 اضغط على مفتاحي <W> <X> لتحديد أحد 
] (جميع الصور)  All images اخليارات التالية: [
zStills] (الصور  ) أو [ ) [ Movies أو [

الثابتة). ثم اضغط على <0>.

 اضغط على مفتاحي <W> <X> لتحديد 
iDate] (التاريخ) أو  أحد اخليارات التالية: [

9 [ Rating ) أو [ ) [ Folder ]
(التصنيف).

.<B> اضغط على الزر ،<zH> عند متييز 
 اضغط على مفتاحي <W> <X> لتحديد اخليار، ثم 

اضغط على <0>.

عدد الصور املراد تشغيلها

Date] (التاريخ) ]( ) [Folder Rating] (التصنيف)[ ]

n

k

j



223

3 عرض الشرائح )التشغيل التلقائي(

وصف التشغيلالعنصر
jجميع الصور

iالتاريخ
n

k

سيتم تشغيل الصور الثابتة املوجودة على البطاقة فقط.zالصور الثابتة
9التصنيف

 
3 Set up اضبط [

 [Set up  اضغط على مفتاحي <W> <X> لتحديد [
(إعداد)، ثم اضغط على <0>.

Display time] (وقت العرض)   اضبط [
Repeat] (التكرار) (تشغيل متكرر)  و[

) ( ) [Transition ]و
 [Background music ) و[

(موسيقى اخللفية) للصور الثابتة.
 
صفحة 225.

.<M  

Display time] (وقت العرض) Repeat] (التكرار)[ ]
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ابدأ عرض الشرائح. 4
 [Start  اضغط على مفتاحي <W> <X> لتحديد [

(بدء)، ثم اضغط على <0>.
...Loading image] (جاٍر حتميل   بعد عرض [

الصورة...)، سيبدأ تشغيل عرض الشرائح.

اخرج من عرض الشرائح. 5
 

.<M> الضبط، اضغط على الزر

 [ Transition ] 
( )

 [ Background music ] 
(موسيقى اخللفية)

G] أعلى  ا، اضغط على <0 ً  

يسار الصورة. اضغط على الزر <0> مرة أخرى الستئناف تشغيل عرض الشرائح.
B> أثناء التشغيل التلقائي، ميكنك الضغط على الزر 

(ص 83).
 أثناء تشغيل الفيلم، ميكنك ضبط مستوى الصوت عن طريق تدوير القرص <6>.

Y> <Z> لعرض صورة أخرى.  

 أثناء التشغيل التلقائي، لن تعمل وظيفة إيقاف التشغيل تلقائًيا.

 قد تختلف مدة العرض وفًقا للصورة.

 لتشغيل عرض الشرائح على جهاز تلفاز، انظر صفحة 226.

3 عرض الشرائح )التشغيل التلقائي(
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حتديد موسيقى اخللفية

] (موسيقى  1 Background music حدد [
اخللفية).

] (موسيقى  Background music  اضبط [

] (تشغيل)، ثم اضغط  On] اخللفية) على
على <0>.

 ال ميكنك تنفيذ اخلطوة رقم 2

تتضمن موسيقى خلفية.

حدد موسيقى اخللفية. 2
 اضغط على مفتاحي <W> <X> لتحديد 

موسيقى اخللفية املطلوبة، ثم اضغط على 
<0>. ميكنك أيًضا حتديد مقطوعات متعددة 

ملوسيقى اخللفية.

قم بتشغيل موسيقى اخللفية. 3
 

.<B> على الزر
 اضغط على مفتاحي <W> <X> لتشغيل 

مقطوعة موسيقى خلفية أخرى. للتوقف عن 

<B> مرة أخرى.
 اضبط مستوى الصوت بتدوير القرص <6>.

 حلذف مقطوعة موسيقى خلفية، اضغط على 

مفتاحي <W> <X> وحدد املقطوعة، ثم اضغط 
.<L> على الزر

ً استخدام 
EOS برنامج) EOS Utility 

(برنامج EOS Softwareُ ) EOS (EOS) بعد استخدام حزمةلنقل موسيقى
 الخلفية الى البطاقة، يمكنك من لعب الموسيقى وعرض الصفائح معا في نفس الوقت.

3 عرض الشرائح )التشغيل التلقائي(
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التشغيل على جهاز تلفاز عايل الدقة

HDMI (ُيباع بشكل  ُيعد كابل 
HDMI كذلك يكون طرف توصيل  منفصل) ضرورًي

التلفاز مطلوًبا.

1 HDMI قم بتوصيل كابل 
dHDMI MINI> املوجود   أثناء مواجهة شعار <

.<D> بطرف التوصيل

HDMI بجهاز التلفاز. 2 قم بتوصيل كابل 
HDMI IN (دخل  HDMI مبنفذ   قم بتوصيل كابل 

) اخلاص بجهاز التلفاز. HDMI

قم بتشغيل جهاز التلفاز وتبديل دخل الفيديو  3
اخلاص بجهاز التلفاز لتحديد املنفذ املتصل.

4 .<1

اذ [ Wi-Fi/NFC ] :53 ] تم ضبطها الى [ Enable ] (تمكين)،  ال يمكن 
ربط الكاميرا بجهاز التلفاز. اضبط  [ Wi-Fi/NFC ] الى [ Disable ] (عدم تمكين)، 

HDMI ثم قم بربط الكاميرا مجددا بجهاز التلفاز باستخدام كابل
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التشغيل على جهاز تلفاز عايل الدقة

5 .<x> اضغط على الزر
 ستظهر الصورة على شاشة التلفاز. (لن يتم 

LCD اخلاصة  عرض أي شيء على شاشة 

 سيتم عرض الصور تلقائًيا بأفضل دقة يوفرها 
جهاز التلفاز.

B> بالضغط على الزر 
العرض.

.218  

D> ال تقم بتوصيل خرج أي جهاز آخر بطرف التوصيل

قد ال تتمكن أجهزة تلفاز معينة من تشغيل الصور امللتقطة.

بحسب جهاز التلفاز، ان جزء من الصور المعروضة قد تكون مقطوعة. 
قبلربط او الغاء ربط الكابل بين الكاميرا وجهاز التلفاز، قم باطفاء الكاميرا وجهاز التلفاز.

قم بتعديل صوت الفيلم مع جهاز التلفاز. ال يمكن تعديل حجم الصوت مع الكاميرا.
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K حماية الصور

حتول حماية الصورة دون مسحها بشكل عرضي.

3 حماية صورة مفردة

] (حماية الصور). 1 Protect images حدد [
 Protect x1]، حدد [  ضمن عالمة التبويب [

] (حماية الصور)، ثم اضغط على <0>. images
 ستظهر شاشة إعداد احلماية.

] (حتديد الصور). 2 Select images حدد [
] (حتديد الصور)، ثم  Select images  حدد [

اضغط على <0>.
 سيتم عرض صورة.

قم بحماية الصورة. 3
 اضغط على مفتاحي <Y> <Z> لتحديد الصورة 

املراد حمايتها، ثم اضغط على <0>.
 عند حماية الصورة، سيظهر الرمز <K> باجلزء 

العلوي من الشاشة.
0> مرة   

.<K> أخرى. سيختفي الرمز
 حلماية صورة أخرى، كرر اخلطوة رقم 3.

.<M  

رمز حماية الصور
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3

] (كل الصور  All images in folder عند حتديد [
 [ All images on card ) أو [

 x1: (كل الصور املوجودة على البطاقة
Protect images] (حماية الصور)، ستتم حماية 

 Unprotect all
) [ images in folder

 [ Unprotect all images on card ) أو [
(إلغاء حماية جميع الصور على البطاقة).

إذا مت تنسيق البطاقة (ص 52)، فسيتم مسح الصور احملمية أيًضا.

ا. ً  

 

ً إلغاء احلماية.
ُعد هذا مريًحا عند   

ٍ واحد.
(ص 231)

K حماية الصور
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L مسح الصور

ا دفعة واحدة. لن يتم  ً
مسح الصور احملمية (ص 228).

 

قبل مسحها. للحيلولة دون مسح الصور الهامة بشكل عرضي، قم بحمايتها. يؤدي 
.JPEG RAW و 73+ 1 مسح صورة 

مسح صورة واحدة

1 
قم بتشغيل الصورة املراد مسحها.

2 .<L> اضغط على الزر
ستظهر قائمة املسح باجلزء السفلي من   

الشاشة.

امسح الصورة. 3
Erase] (مسح)، ثم اضغط على <0>.  حدد [  

سيتم مسح الصورة املعروضة.

3 وضع عالمات االختيار <X> على الصور املراد مسحها دفعة واحدة

X> من خالل إحلاق عالمات االختيار

حدد [Erase images] (مسح الصور). 1
 Protect x1]، حدد [ ضمن عالمة التبويب [  

images] (حماية الصور)، ثم اضغط على <0>.
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L مسح الصور

2  [ Select and erase images] حدد
(حتديد الصور ومسحها).

Select and erase images] (حتديد   حدد [
الصور ومسحها)، ثم اضغط على <0>.

 سيتم عرض صورة.
 

Hy>
.<u> اضغط على الزر

حدد الصور املراد مسحها. 3
 اضغط على مفتاحي <Y> <Z> لتحديد الصورة 

.<W> <X> املراد مسحها، ثم اضغط على مفتاحي
 سيتم عرض عالمة االختيار <X> أعلى يسار 

الشاشة.
 لتحديد صور أخرى ملسحها، كرر اخلطوة رقم 3.

امسح الصورة. 4
.<L> اضغط على الزر 

OK] (موافق)، ثم اضغط على <0>.  حدد [
 سيتم مسح الصور احملددة.

3

] (جميع الصور  All images in folder x1: Erase images] (مسح الصور) على [ ]
] (جميع الصور على البطاقة)، سيتم مسح جميع  All images on card ) أو [

ملسح الصور احملمية أيًضا، قم بتهيئة البطاقة (ص 52).
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B عرض معلومات التصوير

مع الصور 1+73، سيتم عرض حجم امللف 1.  @ 
.<u 1+  @

سيتم متييز الصور امللتقطة باستخدام الفالش بدون أي تعويض لدرجة إضاءة الفالش بالرمز <0>.   @

.<y> ويتم متييز الصور امللتقطة باستخدام تعويض درجة إضاءة الفالش بالرمز

مقدار تعويض درجة إضاءة 
الفالش

وضع التصوير

أولوية درجة التمييز

تاريخ ووقت التصوير

(RGB/السطوع)

حجم امللف

جودة تسجيل الصور

الصور املسجلة

التصنيف

فتحة العدسة

سرعة الغالق

حماية الصور

ISO سرعة

Eye-Fi نقل باستخدام

    اذا مت التقاط الصورة بكامريا أخرى، قد تكون بعض معلومات التصوير غري قابلة للعرض.
    وقد يكون من الصعب تشغيل الصور امللتقطة بهذه الكامريا على كامريا أخرى. 
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B عرض معلومات التصوير

ستختلف املعلومات املعروضة وفًق  @

منوذج فيلم

ISO (عند   @

ضبطها يدوًيا).
> للقطات الفيديو. سيتم عرض الرمز <  @

وضع التصوير

تنسيق التسجيلحجم ملف الفيلم

حجم تسجيل الفيلم

مدة التصوير

عرض الفيلم

سرعة الغالق

حجم ملف الفيلم

فتحة العدسة
ISO سرعة
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 تنبيه التمييز
عند عرض معلومات التصوير، ستومض أية مناطق ذات إضاءة زائدة من الصورة. 

 

RGB
 [ x 2: Histogram disp

.( )

Brightness] (السطوع) عرض [
ُي

ا على اليمني)،  ً ً

لكل مستوى من مستويات السطوع. كلما زاد عدد وحدات 
ا. وكلما زاد عدد  ً

ا.  ً

من وحدات البكسل على اليسار. كما سيتم فقدان تفاصيل 

اليمني. ستتم إعادة إنتاج التدرجات اللونية بني اجلهتني اليمنى 

[RGB عرض [
ُي

RGB
ا على اليمني)، بينما يوضح  ً ً

ا وأقل وضوًحا. وكلما زاد عدد  ً
ً

من وحدات البكسل على اليسار، فسيتم فقدان معلومات اللون املعني. وإذا كان هناك عدد 

RGB للصورة، ميكنك االطالع على 
حالة تدرج اللون وتشبعه، فضًال

صورة داكنة

السطوع العادي

صورة ساطعة

B عرض معلومات التصوير
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9
املعاجلة الالحقة للصور
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U تطبيق تأثريات املرشحات اإلبداعية
 Grainy

 Fish-eye e�ect Soft focus B/W
 Miniature e�ect Toy camera e�ect

] (املرشحات  1 Creative �lters حدد [

 Creative x1]، حدد [  ضمن عالمة التبويب [
)، ثم اضغط على  ) [ �lters

.<0>
 سيتم عرض صورة.

حدد صورة. 2
 

Hy> بالضغط على الزر 
عرض الفهرس وحتديد صورة.

حدد مرشًحا. 3
 عند الضغط على <0>، سيتم عرض أنواع 

.(238
 اضغط على مفتاحي <Y> <Z> لتحديد 

.<0>
 

املرشح.

4 
Y> <Z> اضغط على مفتاحي 
املرشح، ثم اضغط على <0>.

 
مفتاحي <W> <X> وحدد منطقة الصورة (داخل 

الوضوح، ثم اضغط على <0>.
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U تطبيق تأثريات املرشحات اإلبداعية

احفظ الصورة. 5
OK] (موافق) حلفظ الصورة. حدد [  

 
OK] (موافق). حدد [

لتطبيق مرشحات على صورة أخرى، كرر اخلطوات   
.5 من رقم 2

.<M  

1 كما  73+1 أو 1  عند التقاط صورة 

.JPEG سيتم حفظ الصورة كصورة بتنسيق
1  

   .(تأثير عدسة العين) Fish-eye بيانات محو ا¡تربة (ص. 202 ) لن تكون ملحقة بالصور ذات موضع
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من خالل ضبط درجة التباين.
  

مينح الصورة مظهًرا ناعًم

  

وفًق
للصورة. أيًضا، نظًر

الدقة الواضحة عند املنتصف وفًق
4 أثناء التحقق من الصورة الناجتة.

  

 الشكل املصغر  

236، عند الضغط على الزر <B>، فإنه ميكنك التبديل  اخلطوة رقم 4

U تطبيق تأثريات املرشحات اإلبداعية
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a/3/4 فقط.  b/  JPEG ا مع الصور بتنسيقات  ً
.RAW حجم الصور بتنسيقات JPEG c و

1 Resize حدد [
 [Resize x1]، حدد [ ضمن عالمة التبويب [

)، ثم اضغط على <0>. )
سيتم عرض صورة.

حدد صورة. 2

Hy> بالضغط على الزر
عرض الفهرس وحتديد صورة.

حدد حجم الصورة املطلوب. 3
اضغط على <0> لعرض أحجام الصور.

اضغط على مفتاحي <Y> <Z> لتحديد حجم 
الصورة املطلوب، ثم اضغط على <0>.

احفظ الصورة. 4
OK] (موافق حدد [

حجمها.

OK] (موافق). حدد [
 2

.4
.<M



















JPEG تغيري حجم الصور ذات تنسيق S
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JPEG تغيري حجم الصور ذات تنسيق S

ً

4abc

3kkkk

4kkk

akk

bk

c

أحجام الصور

 ،[@@@M @@@@x@@@@ 3 من الصفحة السابقة، مثل [
3:2. ويتم عرض حجم الصورة وفًق

اجلدول الوارد أدناه.

سيتم اقتصاص الصورة بشكل طفيف.

جودة 
الصورة

ا) ً
3:24:316:91:1

4 3456x2304 
(8٫0 ميجابكسل)

3072x2304 
(7٫0 ميجابكسل)

3456x1944 
(6٫7 ميجابكسل)

2304x2304 
(5٫3 ميجابكسل)

a2592x1728 
(4٫5 ميجابكسل)

2304x1728 
(4٫0 ميجابكسل)

@2592x1456 
(3٫8 ميجابكسل)

1728x1728 
(3٫0 ميجابكسل)

b1920x1280 
(2٫5 ميجابكسل)

@1696x1280 
(2٫2 ميجابكسل)

1920x1080 
(2٫1 ميجابكسل)

1280x1280 
(1٫6 ميجابكسل)

c720x480 
(350,000 بكسل)

640x480 
(310,000 بكسل)

@720x400 
(290,000 بكسل)

480x480 
(230000 بكسل)
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10
طباعة الصور

الطباعة (ص 242)  
ً وطباعة الصور املوجودة على 

wPictBridge"، الذي ميثل معيار 
الطباعة املباشرة.

  (251 ) (ص  DPOF تنسيق ترتيب الطباعة الرقمي (
) طباعة الصور املسجلة  DPOF يتيح لك تنسيق ترتيب الطباعة الرقمي (

على البطاقة وفًق
ً واحدة أو منح 

ترتيب الطباعة لوحدة إنهاء الصور الفوتوغرافية.

حتديد الصور اخلاصة بدليل الصور (ص 255)  

235
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التحضري للطباعة

LCD

1 .<2

قم بإعداد الطابعة. 2
  

الطابعة.

3 
  

قم بتوصيل الكابل بطرف التوصيل الرقمي    

<D> مواجًه
  

الطابعة.

قم بتشغيل الطابعة. 4

5 .<1
قد ُت
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التحضري للطباعة

قم بتشغيل الصورة. 6
.<x> اضغط على الزر   

ستظهر الصورة مع الرمز <w> أعلى يسار   

.PictBridge قبل استخدام الطابعة، تأكد من اشتمالها على منفذ توصيل   

  

  

Direct فقط.
ال تستخدم أي كابل واجهة بخالف الكابل املرفق.   

  

ميكنك أيًض   

  

ً. أمسك القابس (وليس السلك)    

لفصل الكابل.

للطباعة المباشرة، يوصى استخدام محول التيار DR-E10 (يباع بشكل منفصل)
ومحول الطاقة CA- PS 700 (يباع بشكل منفصل) لتشغيل الكاميرا.
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في حال تم ضبط [Wi-Fi/NFC :53] الى موضع [Enable] (تمكين)، ال يمكن توصيل

 الكاميرا بالطابعة. اما في حال تم ضبطها علية موضع [Disable] (تعطيل)، ثم 
قم بتوصيل الكاميرا الى الطابعة باستخدام كابل الواجهة.
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w الطباعة
ا للطابعة.  ً

حدد الصورة املراد طباعتها. 1
تأكد من عرض الرمز <w> أعلى يسار شاشة    

. LCD
اضغط على مفتاحي <Y> <Z> لتحديد الصورة    

املراد طباعتها.

اضغط على <0>. 2
ستظهر شاشة إعداد الطباعة.  

] (إعدادات الورق). 3 Paper settings حدد [
] (إعدادات الورق)،  Paper settings حدد [    

ثم اضغط على <0>.
ستظهر شاشة إعدادات الورق.  

رمز التوصيل بالطابعة

شاشة إعداد الطباعة

@ وفًق

لضبط طباعة التاريخ أو رقم امللف على تشغيل أو إيقاف تشغيل.
لتحديد الكمية املراد طباعتها.

لضبط منطقة الطباعة (ص 249).
لتحديد حجم الورق ونوعه وتخطيطه.

لبدء الطباعة.

يتم عرض حجم الورق ونوعه وتخطيطه احملددين.

246



245

w الطباعة

Q ضبط حجم الورق
  

على <0>.
ستظهر شاشة نوع الورق.  

Y ضبط نوع الورق
  

على <0>.
ستظهر شاشة تخطيط الصفحة.  

U ضبط تخطيط الصفحة
حدد تخطيط الصفحة، ثم اضغط على <0>.   

ستظهر شاشة إعداد الطباعة مرة أخرى.  

ستشتمل النسخة املطبوعة على حدود بيضاء بطول احلواف.بحدود

طباعة مطبوعات بدون حدود، فستشتمل النسخة املطبوعة على حدود.بدون حدود

c13 سم أو على بحدودx9 ستتم طباعة معلومات التصوير@1 على احلد مبقاس
ا. ً

xx-up (عدة صور على 
خيار لطباعة 2 أو 4 أو 8 أو 9 أو 16 أو 20 صورة على الورقة الواحدة.ورقة واحدة)

up c-20 (20 صورة على 
ورقة واحدة)

up p-35 (35 صورة على 
ورقة واحدة)

 ستتم طباعة 20 أو 35 صورة كصور ُمصغرة على ورق بحجم 4 
.2@Letter أو 

up-20]  (20 صورة على ورقة واحدة) سيشتمل على طباعة  c • [
معلومات التصوير@1.

سيتباين تخطيط الصفحة وفًقا لطراز الطابعة أو إعداداتها.

 :1@
.Exif ISO

251)، يوصى  DPOF)" (ص  بعد ترتيب املطبوعات باستخدام "تنسيق ترتيب الطباعة الرقمية (  :2@
بالطباعة باتباع "الطباعة املباشرة للصور املطلوب طباعتها" (ص 254).

ا لقلة عدد وحدات البكسل. ً

@
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4 
  

رقم 5.
تختلف احملتويات التي يتم عرضها على    

الشاشة وفًقا للطابعة.
حدد اخليار، ثم اضغط على <0>.   

.<0   
إذا كان الرمز <e> معروًضا بشكل ساطع بجوار    

<z>، فيمكنك أيًض
(ص 248).

الوصف

EExifتشغيل
لن يتم تطبيق أي تصحيح تلقائي.Eإيقاف تشغيل

Eزاٍه

يتم تقليل تشويش الصورة قبل الطباعة.Eتقليل التشويش
0 أبيض/أسود

للزرقة.0 درجة لون هادئة

للصفرة.0 درجة لون دافئة

zطبيعي

zطبيعي معدل

E
سوف تختلف عملية الطباعة وفًق

دليل إرشادات الطابعة.

 @
ً عن الصورة املعروضة، التي هي عبارة عن تقريب فقط. 

Adjust levels ] (السطوع) و[ Brightness ينطبق هذا أيًضا على [
صفحة 842 .

في حال قمت بطباعة معلومات التصوير على الصورة التي تم تصويرها على سرعة  
(H) من ISO ، قد ال تكون سرعة ISO  الصحيحة قد طبعت.  

w الطباعة
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اضبط ميزة طباعة التاريخ ورقم امللف. 5
  

حدد <I>، ثم اضغط على <0>.   
اضبط إعدادات الطباعة حسب رغبتك، ثم اضغط    

على <0>.

اضبط عدد الُنسخ. 6
  

حدد <R>، ثم اضغط على <0>.   
حدد عدد الُنسخ، ثم اضغط على <0>.   

ابدأ الطباعة. 7
Print] (طباعة)، ثم اضغط على <0>. حدد [   

) [ Default   

.( ) [Default] إرشادات الطابعة الكتشاف إعدادات
وفًقا حلجم ملف الصورة وجودة تسجيلها، قد يستغرق بدء الطباعة بعض الوقت بعد حتديد    

Print] (طباعة). ]
إذا مت تطبيق تصحيح إمالة الصور (ص 247)، فقد تستغرق طباعة الصور وقًتا أطول.   

OK] (موافق). Stop] (إيقاف)، ثم حدد [ 0> أثناء عرض [   

) (ص 194)،  ) [Clear all camera settings   









w الطباعة



248

e

4 الواردة بصفحة 246
الطباعة. عند عرض الرمز <e> بشكل ساطع 

 .<B> ميكنك الضغط على الزر ،<z> بجوار

اخلطوة رقم 4.

السطوع  
ميكن ضبط سطوع الصورة.

مستويات الضبط  
] (يدوي Manual عند حتديد [

باستخدام شاشة مستويات الضبط املعروضة، اضغط على 
 <Y> اضغط على املفتاح .<h B> الزر

127) أو ضبط  <Z> لضبط مستوى الظل بحرية (من 0
.(255 مستوى التمييز (من 128

kزيادة السطوع  
 [On ا. عند ضبط [ ً فّع

(تشغيل
تصحيح العني احلمراء  

فّع
On] (تشغيل ]

.Red-eye corr] (تصحيح  kBrightener (زيادة السطوع)] و[   

العني احلمراء) على الشاشة.
عندما يتم حتديد [.Detail set] (إعداد التفاصيل)، ميكنك ضبط [Contrast] (التباين) 
Color balance] (توازن  ] (درجة اللون) و[ Color tone و[Saturation] (التشبع) و[

S ] (توازن اللون Color balance اللون). لضبط [

] (مسح الكل Clear all   

w الطباعة
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اقتصاص الصورة

من اجلزء الذي مت اقتصاصه، كما لو كانت الصورة قد 
متت إعادة تكوينها.

اضبط عملية االقتصاص قبل الطباعة مباشرًة. عند 

ُت

] (اقتصاص). Cropping  1
 2

  
 [ Paper settings

(إعدادات الورق).

Hy> أو <u> عند الضغط على الزر

حتريك إطار االقتصاص
ا أو أفقًيا. حرك إطار  ً S

االقتصاص حتى يغطي منطقة الصور املطلوبة.

B> سيؤدي الضغط على الزر

تصحيح ميل الصورة
من خالل تدوير القرص <6>، ميكنك ضبط زاوية ميل الصورة حتى ±10 درجات 

بزيادات قدرها 0,5 درجة. عند ضبط ميل الصورة، سيتحول الرمز <O> املوجود على 

3  اضغط على <0> للخروج من االقتصاص.
ستظهر شاشة إعداد الطباعة مرة أخرى.  

  
إعداد الطباعة.

تصحيح امليل





w الطباعة
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وفًقا للطابعة، قد ال تتم طباعة منطقة الصورة التي مت اقتصاصها على النحو احملدد.   

ا على الُنسخ املطبوعة. ً   

  

شاشة تلفاز، فقد ال يتم عرض إطار االقتصاص بدقة.

معاجلة أخطاء الطابعة
Continue] (متابعة) 

رسائل اخلطأ

اضغط على <0






w الطباعة
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ميكنك ضبط نوع الطباعة وطباعة التاريخ ورقم امللف. سيتم تطبيق إعدادات الطباعة على 
جميع الصور التي مت ترتيب طباعتها. (ال ميكن ضبطها لكل صورة على حدة.)

ضبط خيارات الطباعة

] (ترتيب الطباعة). 1 Print order حدد [
 Print x1]، حدد [ ضمن عالمة التبويب [   

] (ترتيب الطباعة)، ثم اضغط على <0>. order

] (إعداد). 2 Set up] حدد
] (إعداد)، ثم اضغط على <0>. Set up] حدد

اضبط اخليار على النحو املطلوب. 3
 [Date ] (نوع الطباعة) و[ Print type اضبط [   

] (رقم امللف). File No (التاريخ) و[.
حدد اخليار املراد ضبطه، ثم اضغط على <0>. 

.<0

Print type] (نوع الطباعة) Date] (التاريخ)[ .File No] (رقم امللف)[ ]









)DPOF( تنسيق ترتيب الطباعة الرقمي W
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نوع الطباعة

Kلطباعة صورة واحدة على ورقة واحدة.قياسي

Lتتم طباعة عدة صور مصغرة على ورقة واحدة.الفهرس

K
L

لطباعة كل من املطبوعات القياسية ومطبوعات كالهما
الفهرس.

التاريخ
On تشغيل

On] (تشغيل) لطباعة التاريخ املسجل على النسخة املطبوعة. ]  (إيقاف 
تشغيل)

رقم امللف
On تشغيل

On] (تشغيل) لطباعة رقم امللف على النسخة املطبوعة. ]  (إيقاف 
تشغيل)

4 
.<M> اضغط على الزر   

 ستظهر شاشة ترتيب الطباعة مرة أخرى.

Sel.Image] (حتديد صورة)  بعد ذلك، حدد [   
All image] (جميع  By] (حسب) أو [ أو [

الصور

On] (تشغيل)، قد ال  .File No] (رقم امللف) على [ Date] (التاريخ) و[   

تتم طباعة التاريخ أو رقم امللف وفًق
.File No] (رقم  Date] (التاريخ) و[ Index] (الفهرس)، ال ميكن ضبط كل من [ مع مطبوعات [  

On] (تشغيل امللف) على [
عند الطباعة باستخدام DPOF (تنسيق ترتيب الطباعة الرقمي)، استخدم البطاقة التي مت    

ضبط مواصفات ترتيب الطباعة اخلاصة بها. فلن تتم الطباعة إذا قمت فقط باستخراج الصور 
من البطاقة وحاولت طباعتها.

قد ال تتمكن بعض الطابعات املتوافقة مع معيار DPOF (تنسيق ترتيب الطباعة الرقمي) 
  

الفوتوغرافية عند ترتيب املطبوعات.   

ا لنوع الصورة، 
ً

ا، ووفق
ً

حاول بعد ذلك حتديد ترتيب الطباعة. ميكن استبدال ترتيب الطباعة. أيض
قد ال ميكن إجراء ترتيب الطباعة.

PictBridge (ص 242).

n













)DPOF( تنسيق ترتيب الطباعة الرقمي W



253

)DPOF( تنسيق ترتيب الطباعة الرقمي W

ترتيب الطباعة
حتديد صورة  

Hy>
.<u> على الزر

M> حلفظ ترتيب الطباعة  اضغط على الزر <
على البطاقة.

Both] (كالهما) Standard] (قياسي) [ ]
اضغط على مفتاحي <W> <X> لتحديد عدد الُنسخ 

املراد طباعتها من الصورة املعروضة.

Index] (الفهرس) ]
W> <X> اضغط على املفتاحني

X
طباعة الفهرس.

حسب   
) [Mark all in folder حدد [

 Clear
) [all in folder

جميع الصور  
Mark all on card] (حتديد الكل على البطاقة)، سيتم ضبط نسخة 

 Clear
all on card] (مسح الكل على البطاقة)، فسيتم مسح ترتيب الطباعة جلميع الصور 

املوجودة على البطاقة.

الكمية

رمز الفهرس
عالمة االختيار

All image] (جميع الصور).   Byn] (حسب) أو [ ]

  

n
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W الطباعة املباشرة للصور املطلوب طباعتها
PictBridge، ميكنك  باستخدام طابعة تدعم معيار 
DPOF (تنسيق  بسهولة طباعة الصور باستخدام 

ترتيب الطباعة الرقمي).

 1
  .242 انظر صفحة  

.5

] (ترتيب الطباعة). Print order x1]، حدد [ ضمن عالمة التبويب [  2
Print] (طباعة). حدد [  3

  طباعة) [ Print سيتم عرض [
الطباعة.

] (إعدادات الورق) (ص 244). Paper settings اضبط [  4
  246 

OK] (موافق). حدد [  5

Manual] (يدوي). ] (مستويات الضبط)، ال ميكن حتديد [ Adjust levels   ضمن [

 [ Resume   

(استئناف
الطباعة. استئناف  قبل  طباعتها  مطلوب  صور  أي  حذف  أو  أمر طباعة الصور  تمق •

الفهرس. ضبط  عند  الطباعة  عملية  استئناف  تمق •  إعداد الورق قبل 
ا. مؤقتً الطباعة  إيقاف  عند  منخفضة،  البطاقة  تناك • السعة   

  إذا حدثت مشكلة أثناء الطباعة، فانظر صفحة 250.

قبل الطباعة، احرص على ضبط حجم الورق.   

  ال تتمكن بعض الطابعات من طباعة رقم امللف.

Bordered] (بحدود)، فقد تقوم طابعات معينة بطباعة التاريخ على احلد.   إذا مت ضبط [

  وفًقا للطابعة، قد يظهر التاريخ باهًتا إذا متت طباعته على خلفية فاحتة أو على احلد.
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p حتديد الصور الستخدامها يف دليل الصور
ميكنك حتديد الصور (حتى 998

EOS EOS Utility (برنامج 

] (إعداد دليل  1 Photobook Set-up حدد [
الصور).

x1]، حدد  ضمن عالمة التبويب [   
] (إعداد دليل الصور)،  Photobook Set-up ]

ثم اضغط على <0>.

] (حتديد الصور). 2 Select images حدد [
] (حتديد الصور)،  Select images حدد [    

ثم اضغط على <0>.
 سيتم عرض صورة.

  
Hy>

.<u> اضغط على الزر

حدد الصورة املراد حتديدها. 3
اضغط على مفتاحي <Y> <Z> لتحديد الصورة    
.<W> <X> املراد حتديدها، ثم اضغط على مفتاحي

كرر هذه اخلطوة لتحديد صورة أخرى. سيتم    
عرض عدد الصور التي مت حتديدها بأعلى يسار 

الشاشة.
  

<W> <X> مرة أخرى.
.<M   
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x)] (إعداد  1: Photobook Set-up عند ضبط [
] (جميع  All images in folder دليل الصور) على [

 [ All images on card ) أو [
(جميع الصور على البطاقة)، سيتم حتديد جميع 

 [ Clear all in folder
 Clear all on ) أو [ )

] (مسح جميع الصور على البطاقة). card

ال يمكن تحديد ا فالم والصور بتنسيق  

RAW

p حتديد الصور الستخدامها يف دليل الصور
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N3 ضبط الوظائف اخملصصة
1  [ Custom Functions (C.Fn حدد [(

 Custom  ضمن عالمة التبويب [53]، حدد [
 ،( ) [ Functions (C.Fn )

ثم اضغط على <0>.

2 
 اضغط على املفتاح <Y> <Z> لتحديد رقم 

.<0

3 
W> <X> اضغط على مفتاحي 

(الرقم) املطلوب، ثم اضغط على <0>.
 وكرر اخلطوتني 2 و3 إذا كنت تريد ضبط وظائف 

 

الوظائف اخلاصة بها.

4 
.<M> اضغط على الزر 

 ستظهر الشاشة اخلاصة باخلطوة رقم 1 مرة 
أخرى.

 Clear all Custom Func. )، حدد [ ) [5 3: Clear settings ضمن [
) [(C.Fn )

(ص 194).
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N 3 ضبط الوظائف اخملصصة

1

1
260 ص 

k

2ISO kزيادة سرعة 

3Av261 kص 

262

2: الصورة

kص 4

ISO العالية5 تقليل تشويش سرعة 
ص 261

k

kأولوية درجة التمييز6

3: الضبط التلقائي للبؤرة/
التشغيل

7(AF @)ص انبعاث الشعاع املساعد للضبط التلقائي للبؤرة (
f k

EX Speedlite من الفئة  إذا كنت تستخدم وحدة فالش   @

.c أو d LED LED، سيومض مصباح 

4: التشغيل/عمليات أخرى

8(AE265 صk

SET (ضبط)9 تخصيص الزر 

266 ص

k (باستثناء 3)

kوظيفة زر الفالش10

LCD عند التشغيل11 عرض شاشة 

 

 

A التصوير باستخدام 
العر ض املباشر

(ستخدام  264
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N 3 إعدادات الوظائف اخملصصة

ً
3: الضبط  2 1

4: التشغيل/عمليات أخرى.

1

 1  
1/3 توقف  :0
1/2 توقف  :1

لضبط الزيادات مبقدار 1/2 درجة توقف لسرعة الغالق وقيمة فتحة العدسة وتعويض درجة 
ُعد  AEB ا ( ً

1/3 درجة. هذا فعاًال

ISO زيادة سرعة   2  
إيقاف تشغيل  :0

تشغيل  :1
ISO 12800 ISO، ستتمكن من ضبط "H" (املكافئ لـ  عند ضبط سرعة 

6-: أولوية درجة التمييز)  ) [ C.Fn6-: Highlight tone priority ضبط [
."H" (متكني)، لن ميكن ضبط [ 1: Enable على [

LCD كما هو موضح أدناه.
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Av  2  

.(f) مع أولوية فتحة العدسة
تلقائي   :0

30 ثانية ليالئم سطوع  1/200 يتم ضبط سرعة مزامنة الفالش تلقائًي
املشهد. وباستخدام وحدة الفالش 5 اخلارجية، ميكن أيًضا إجراء مزامنة عالية السرعة.

تلقائي من 1/200-1/60 ثانية  :1
ً

بشكل سليم باستخدام الفالش.
1 ثانية (ثابتة)) / 200) 1/200 sec. (�xed )   :2

يتم تثبيت سرعة مزامنة الفالش عند 1/200
تلقائي من  ) [ 1/200-1/60 sec. auto

1/200- 1/200-1/60 ثانية
-1/60 ثانية تلقائي من 1/200 ) [ 1/60 sec. auto

خارجية.

N 3 إعدادات الوظائف اخملصصة



262

2: الصورة

 4  
إيقاف تشغيل  :0

تلقائي   :1
ً

Auto] (تلقائي) هذا فعاًال
معظم احلاالت.

تشغيل  :2

On :2] (تشغيل) فعاًال ]
Auto :1] (تلقائي). ]

، فإنه بعد التقاط الصورة، رمبا تستهلك عملية تقليل التشويش وقًتا   

مساوًي
ً  

 

BUSY" (مشغول) أثناء عملية تقليل التشويش. ولن تظهر شاشة  املباشر، فسيتم عرض "
العرض املباشر حتى تكتمل عملية تقليل التشويش. (يتعذر عليك التقاط صورة أخرى).

N 3 إعدادات الوظائف اخملصصة
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ISO العالية تقليل تشويش سرعة   5  

ISO عالية.  ISO، إال أن هذه امليزة تكون فعالة بشكل خاص عند استخدام سرعات  على جميع سرعات 
ا من الصورة (مناطق  ً ISO

قوي  :2 قياسي   :0
تعطيل  :3 منخفض   :1

  

أولوية درجة التمييز  6  
تعطيل  :0
متكني  :1

لتحسني تفاصيل التمييز. يتم توسيع النطاق الديناميكي للتمييز بدًءا من اللون الرمادي القياسي 
الذي تبلغ نسبته 18

ا. ً

 

التصوير املتواصل. كذلك، قد تقل سرعة التصوير املتواصل.
1 + أو   

. ميكنك التحقق من نتيجة تقليل  ً
 Digital Photo التشويش أو طباعة الصور التي مت تقليل التشويش بها باستخدام برنامج

Professional (برنامج EOS، ص 314).

] (تعطيل)  Disable ُ  

ا  ً  

> على شاشة LCD ومبستكشف املشهد عند متكني 
أولوية درجة التمييز.

173

<ا ارسلت صور بتنسيق   RAW   الجهاز الذكي، قد يصبح تأثير سرعة ضوضاء   

173+قيسنتبRAW روصلا ةيعون ليجست طبضب  اذا ،كلذل .يكذلا زاهجلا



روص ريوصتب تمقISOىلع اهظفح مت يتلا روصلل ةفيفخ ةيلاعلا

123

A

N 3 إعدادات الوظائف اخملصصة
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3: الضبط التلقائي للبؤرة/التشغيل

إطالق الشعاع املساعد لضبط البؤرة تلقائًيا  7  
يتم متكني أو تعطيل الشعاع املساعد للضبط التلقائي للبؤرة املنبعث من الفالش املدمج أو وحدة 

.EOS Speedlite
متكني  :0

AF سينبعث الشعاع املساعد للضبط التلقائي للبؤرة (
تعطيل  :1

لن ينبعث الشعاع املساعد للضبط التلقائي للبؤرة. ومينع هذا شعاع مساعد الضبط التلقائي 
ً

متكني الفالش اخلارجي فقط  :2
Speedlite خارجية، ستعمل على إطالق الشعاع املساعد للضبط 

AF التلقائي للبؤرة (
.(AF للضبط التلقائي للبؤرة (

 :3
Speedlite

Speedlite للضبط التلقائي للبؤرة فقط. مينع هذا أية وحدة فالش 
الفالشات املتقطعة (مثل الفالش املدمج) من إطالق الشعاع املساعد للضبط التلقائي للبؤرة.

LED، لن يضيء مصباح  EX املزودة مبصباح  Speedlite من الفئة  وباستخدام وحدة الفالش 
LED تلقائًيا للمساعدة على الضبط التلقائي للبؤرة.

] (إطالق الشعاع املساعد  AF-assist beam �ring
] (تعطيل)،  Disabled ) اخلاصة بوحدة فالش Speedlite اخلارجية على [ للضبط التلقائي للبؤرة

لن تقوم وحدة فالش Speedlite بإطالق الشعاع املساعد للضبط التلقائي للبؤرة حتى إذا مت 

N 3 إعدادات الوظائف اخملصصة
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4: التشغيل/عمليات أخرى

(AE  8  
 :0
 :1

A> لضبط  ُيعد هذا مالئًم
.(AE البؤرة تلقائًي

 :2
AI Servo)، ميكنك الضغط على  AI Servo AF (الضبط التلقائي للبؤرة باستخدام 

AF) للحظة. ويحول هذا دون انحراف الضبط  A> الزر
AF التلقائي للبؤرة (

التقاط الصورة.
 :3

ً
> لبدء أو إيقاف تشغيل الضبط  ، ميكنك الضغط على الزر < AI Servo التلقائي للبؤرة باستخدام 

AI Servo التلقائي للبؤرة باستخدام 
ا أثناء انتظارك للحظة التصوير. ً

أثناء تصوير العرض املباشر
.(One-Shot AF) للضبط التلقائي للبؤرة للقطة واحدة < A> عند ضبط 1 أو 3، اضغط على الزر 

 
.(One-Shot AF) واحدة

A

N 3 إعدادات الوظائف اخملصصة
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SET (ضبط) تخصيص الزر   9  
ميكنك تعيني إحدى الوظائف متكررة االستخدام للزر <0

0>
Normal (عادية) (تعطيل)  :0

جودة الصورة  :1
.<0 ستظهر شاشة إعداد جودة الصورة. حدد جودة تسجيل الصور املطلوبة، ثم اضغط على <

تعويض درجة إضاءة الفالش  :2
ستظهر شاشة إعداد تعويض درجة إضاءة الفالش. حدد تعويض درجة إضاءة الفالش، ثم اضغط 

.<0 على <

LCD تشغيل/إيقاف تشغيل شاشة   :3
.<B> لتعيني نفس وظيفة الزر

 :4

وظيفة زر الفالش  10  
رفع الفالش املدمج  :0

ISO سرعة   :1
ISO. اضغط على مفتاحي <Y> <Z> أو أدر القرص <6 ستظهر شاشة إعداد سرعة 

.ISO ISO. ميكنك أيًض سرعة 

LCD عند التشغيل عرض شاشة   11  
تشغيل العرض  :0

54.( عند ضبط مفتاح التشغيل على وضع التشغيل، سيتم عرض إعدادات التصوير (ص 
حالة العرض السابقة  :1

LCD، لن يتم  B

عرض شاشات القوائم وتشغيل الصور عند االستخدام.
B

N 3 إعدادات الوظائف اخملصصة
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My Menu ضمن عالمة التبويب

] (إعدادات قائمتي). 1 My Menu settings حدد [
 My Menu 9]، حدد [  ضمن عالمة التبويب [

] (إعدادات قائمتي)، ثم اضغط  settings
على <0>.

] (التسجيل  2 Register to My Menu حدد [
بقائمتي).

] (التسجيل  Register to My Menu  حدد [
بقائمتي)، ثم اضغط على <0>.

قم بتسجيل العناصر املطلوبة. 3
 حدد العنصر، ثم اضغط على <0>.

 [OK  عندما يظهر مربع حوار التأكيد، حدد [
(موافق) واضغط على <0> لتسجيل العنصر.

6 عناصر.  
 ،2  

.<M> اضغط على الزر

إعدادات قائمتي

 فرز
] (فرز) وحدد العنصر الذي ترغب  Sort

<W> <X> اضغط على مفتاحي ،[z] 0>. أثناء عرض
.<0

 حذف عنصر/عناصر وحذف جميع العناصر
] (حذف عنصر/عناصر)  Delete item/items ميكنك حذف أي من العناصر املسجلة. [

] (حذف جميع العناصر)  Delete all items
على حذف جميع العناصر املسجلة.

 العرض من قائمتي
] (متكني)، سيتم عرض عالمة التبويب [9] أوًال عند عرض شاشة  Enable عند ضبط [

القائمة.

N 3 تسجيل قائمتي
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12
املرجع

شعار املصادقة
 [ Certi�cation Logo Display 5 3 من عالمة التبويب [

(عرض شعار املصادقة) والضغط على <0>، ستظهر بعض الشعارات اخلاصة 

269
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استخدام مأخذ تيار كهربي منزيل
ACK-E10 (يباع منفصًال

قم بتوصيل قارنة التيار املستمر. 1
 قم بتوصيل قابس سلك التيار املستمر بقارنة 

التيار املستمر.

أدخل قارنة التيار املستمر. 2
 افتح الغطاء وأدخل قارنة التيار املستمر حتى 

ادفع سلك التيار املستمر. 3
 افتح غطاء فتحة سلك التيار املستمر وقم 

أغلق الغطاء.  

.<1

قم بتوصيل سلك الطاقة. 4
 قم بتوصيل سلك الطاقة على النحو املبني 

بالرسم التوضيحي.
 

مأخذ التيار الكهربي.

2

11

2

  AC Adapter ACK-E10يمكن ايضا استخدام حزمة
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F استخدام مفتاح التحكم عن ُبعد
 يأتي مفتاح التحكم عن ُبعد طراز RS-60E3 (ُيباع بشكل منفصل) مع سلك بطول 60 سم/

2٫0 قدم تقريًبا. عند توصيله بطرف توصيل وحدة التحكم عن ُب
عليه حتى املنتصف وبالكامل مثل زر الغالق.

استخدام غطاء العدسة العينية

عند استخدام املوقت الذاتي أو املصباح أو مفتاح التحكم عن ُب

داكنة. وملنع حدوث ذلك، استخدم غطاء العدسة العينية (ص 33
ليس من الضروري تركيب غطاء العدسة العينية خالل التصوير أثناء العرض املباشر 

افصل منظار العني. 1
ادفع اجلزء السفلي من منظار العني لفصله.  

2 
 

بعد التقاط الصورة، افصل غطاء العدسة العينية   

داخل جتويف العدسة العينية.

ال ميكن استخدام وحدة التحكم عن بعد من طراز RC-6 وRC-1 وRC-5 (ُتباع بشكل منفصل) 
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وحدات فالش Speedlite اخلارجية

EOS EX Speedlite من الفئة  وحدات فالش 

EX من الفئة Speedlite عند تركيب وحدة فالش 
ً ً

Speedlite من الفئة 
 Speedlit A الذي ميكنه استخدام جميع ميزات وحدات فالش   . EX

.EX من الفئة

وحدات فالش Macro Litesوحدات فالش Speedlite املثبتة على قاعدة

 ،(199 Speedlite من الفئة EX ال تتوافق مع إعدادات وظيفة الفالش (ص   باستخدام وحدة فالش 

 [ E-TTL II meter. ] (تعويض درجة إضاءة الفالش) و[ Flash exp. comp ميكن فقط ضبط [
ash func. setting� External] (إعداد وظيفة الفالش  E-TTL II) من أجل [ (قياس 

 Speedlite .Shutter sync] (مزامنة الغالق) باستخدام وحدات  اخلارجي). ([كما ميكن ضبط 
EX من فئة

Speedlite  

.0 y LCD رمز تعويض درجة إضاءة الفالش املعروض على شاشة 
Speedlite اخلارجية تشتمل على وضع قياس   

، فسينبعث الفالش عند أقصى خرج له فقط. TTL فالش مضبوًطا على الفالش التلقائي
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اخلارجية Speedlite وحدات فالش

EX Canon بخالف الفئة  Speedlite من  وحدات فالش 
 EZ/E/EG/ML/TL Speedlite من الفئة  أثناء ضبط وحدة فالش 

A-TTL، ميكن إطالق الفالش بأقصى خرج له فقط. TTL أو   الفالش التلقائي 
a> (إضاءة يدوية) أو <f> (إضاءة تلقائية مع 

أولوية فتحة العدسة) واضبط إعداد فتحة العدسة قبل التصوير.
 Speedlite عند استخدام وحدة فالش 

الفالش اليدوي.

Canon استخدام وحدات الفالش التي ليست من إنتاج 

سرعة املزامنة
Canon بسرعات 

غالق 1/200 ثانية أو أبطأ. استخدم سرعة مزامنة أبطأ من 1/200 ثانية.

 

ٍ  
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Eye-Fi باستخدام بطاقة 
التي مت التقاطها تلقائًي

 LAN السلكية.
. للحصول على إرشادات حول كيفية  Eye-Fi إن نقل الصورة هي وظيفة من وظائف بطاقة 

Eye-Fi إعداد بطاقة 
Eye-Fi أو اتصل باجلهة اُملصّنعة للبطاقة. دليل إرشادات بطاقة 

Eye-Fi  
Eye-Fi، يرجى مراجعة اجلهة املصنعة 

Eye-Fi للبطاقة. الحظ أيًضا أنه يلزم احلصول على موافقة الستخدام بطاقات 
العديد من البلدان أو املناطق. فدون هذه املوافقة، ال يتم السماح باستخدام 

أدخل بطاقة Eye-Fi (ص 36). 1

2 .(Eye-Fi إعدادات) [Eye-Fi settings حدد [
 Eye-Fi 51]، حدد [ ضمن عالمة التبويب [

Eye-Fi)، ثم اضغط على  settings] (إعدادات 
.<0>

Eye- يتم عرض هذه القائمة عند إدخال بطاقة
Fi

3 . Eye-Fi قم بتمكني نقل 
) ثم اضغط  Eye-Fi ] (نقل  Eye-Fi trans. حّدد [

على <0>.
] (متكني)، ثم اضغط على <0>. Enable حدد [
] (تعطيل)، لن يحدث  Disable
 Eye-Fi النقل التلقائي حتى أثناء إدخال بطاقة 

.(I رمز حالة النقل)

اعرض معلومات االتصال. 4
] (معلومات االتصال)،  Connection info.] حدد  

ثم اضغط على <0>.













 Eye-Fi  استخدام بطاقات H
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] (معرف  5 Access point SSID:] حتقق من
SSID) لنقطة الوصول:).

 Access  
) [point SSID:

SSID) لنقطة الوصول:). )
 ميكنك أيًضا التحقق من عنوان MAC اخلاص 

Eye-Fi card ببطاقة 
 اضغط على الزر <M> ثالث مرات للخروج من 

القائمة.

رمز حالة النقل

التقط الصورة. 6
يتم نقل الصورة ويتحول الرمز <H> من اللون   

أدناه.
O بالنسبة للصور املنقولة، يتم عرض 

معلومات التصوير (ص 232).

: ال يوجد اتصال بنقطة وصول. H (رمادي)  
: يتم االتصال بنقطة وصول. H (وامض) جاٍر االتصال... 

: مت إنشاء اتصال بنقطة وصول. H (معروض) متصل 
 : H() جاٍر النقل... 

Eye-Fi احتياطات استخدام بطاقات

J" إذا مت عرض 

 

] (تعطيل)، قد  Disable نقل Eye-Fi) على [ ) [51: Eye-Fi trans. حتى إذا مت ضبط [

 .Eye-Fi (تمكين)، ال يمكن نقل الصور بواسطة بطاقة [ Enable ] الى وضع

 

 

LAN الالسلكية، قد يستغرق نقل الصور وقًتا أطول أو قد تتم مقاطعته.  وفًقا لظروف اتصال شبكة 

 بسبب وظيفة النقل، قد تصبح بطاقة Eye-Fi ساخنة.

 سيتم استهالك طاقة البطارية بشكل أسرع.

 أثناء عملية نقل الصور، لن تعمل ميزة إيقاف التشغيل التلقائي.

 [51: Eye-Fi settings Eye-Fi، لن تظهر [ LAN السلكية بخالف بطاقة   عند إدخال بطاقة شبكة 

.LCD ) على القائمة. كما لن يظهر رمز حالة النقل <H> على شاشة  Eye-Fi (إعدادات 

Eye-Fi  استخدام بطاقات H
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جدول الوظائف املتاحة وفًقا لوضع التصوير
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k: قابلة للتحديد من ِقبل املستخدم  o: يتم ضبطها تلقائًيا   

k
A7C2345P6dsfa

kkkkkkkkجميع إعدادات جودة الصورة القابلة للتحديد

سرعة 
ISO

ISO تلقائية ooooooooيتم ضبطها تلقائًيا/سرعة 
يدوي

منط 
الصورة

ooooooooيتم ضبطه تلقائًيا/تلقائي
التحديد اليدوي

kkkkkk

k

kkkk
kتبهيت/زيادة وضوح اخللفية

توازن 
اللون 

QQQQQQQQQتلقائي

التعيني املسبق

التصحيح/املضاهاة

ooooooooُمحسِّ

kkkkkkkk

ISO العالية ooooooooتقليل تشويش سرعة 
أولوية درجة التمييز

sRGBooooooooمساحة 
Adobe RGB

عملية 
الضبط

التلقائي
للبؤرة

(التصوير
المباشر) 

عملية 
الضبط

التلقائي
للبؤرة

(التصوير
المباشر) 

طرقة
الضبط

التلقائي
للبؤرة

(في موضع
التصوير

المباشر)

 

الضبط التلقائي للبؤرة للقطة واحدة

الضبط التلقائي للبؤرة للقطة واحدة

oooo
AI Servo oالضبط التلقائي للبؤرة باستخدام 
AI Focus oooالضبط التلقائي للبؤرة باستخدام 

ooo ooooo
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دردرجة اللون
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w
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f

يتم ضبطها فقط لزيادة االضاءة يدويًا.
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k
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وضع ضبط 
كثافة 

موضع
قياس

المسافة
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k(الوظيفة 
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موقت 
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املوقت 
الذاتي

kkkkkkkkkالتصوير الفردي
kkkkالتصوير املتواصل kkk
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الفالش 
املدمج

okoooاالنطالق التلقائي
kkkkkتشغيل الفالش (انطالق طوال الوقت)

okookkkkoإيقاف تشغيل الفالش
kkkkkkkkkتقليل العني احلمراء

kkkkتثبيت درجة إضاءة الفالش
kkkkتعويض درجة إضاءة الفالش

الفالش 
اخلارجي

kkkkإعدادات الوظائف

kkkk
kkkkkkkkالتصوير أثناء العرض املباشر kkkkk

5@kkkk
kkkkkkkkkkkkkالتحكم السريع

kkkkkkkkدليل امليزات

k

kkkkkk

: قابل للضبط فقط للتصوير أثناء العرض املباشر. 5@

 : 6@

 : 3@
 

إذا كانت طريقة الضبط التلقائي للبؤرة هي <f> خالل التصوير أثناء العرض املباشر، فستقوم وحدة   : 4@

f

قياس تقييمي

اختيار موضع القياس

4@ 3@

 عندما يتم استخدام Speedlite خارجي، سوف تصدر شعاع AF مساعد عند الضرورة. 
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خمطط النظام

270EX IIST-E2 ST-E3-RT Macro Twin Lite 
MT-24EX

Macro Ring Lite 
MR-14EX II

LP-E10 LC-E10 or LC-E10E

CA-PS700*1

DR-E10 *1

600EX-RT/
600EX

430EX III-RT/
430EX III

EP-EX15II

E2

EH26-L/EH27-L

المكبر
MG-Ef

Ef منظار العني 

حزام عريض

البطارية شاحن البطارية
حاوية شبه صلبةالزاويا

C مكتشف الزاويا

E انكسار الضوء منالفئة  
عدسات ضبطمستوى 

Ef إطار مطاطي 

وحدةإ طالة العدسةالعينية 

مهايئ الطاقة 
 احلجم

امللحقاتاملرفقة

حزام اليد
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خمطط النظام

270EX IIST-E2 ST-E3-RT Macro Twin Lite 
MT-24EX

Macro Ring Lite 
MR-14EX II

LP-E10 LC-E10 or LC-E10E

CA-PS700*1

DR-E10 *1

600EX-RT/
600EX

430EX III-RT/
430EX III

EP-EX15II

E2

EH26-L/EH27-L

المكبر
MG-Ef

Ef منظار العني 

حزام عريض

البطارية شاحن البطارية
حاوية شبه صلبةالزاويا

C مكتشف الزاويا

E انكسار الضوء منالفئة  
عدسات ضبطمستوى 

Ef إطار مطاطي 

وحدةإ طالة العدسةالعينية 

مهايئ الطاقة 
 احلجم

امللحقاتاملرفقة

حزام اليد

IFC-200U/500U

HDMI
HTC-100

EF EF-S

RS-60E3GP-E2*2

Remote Controller Adapter RA-E3

Connect Station
CS100

جهاز تحكم موقت
TC-80N3

   GPS جهاز استقبال مفتاح التحكم عن بعد   ُ

عدسات  عدسات 

كابل 
(2.9 م/9.5 قدم)

جهاز تلفاز/فيديو

PictBridge طابعة متوافقة مع معيار 
كابل واجهة التوصيل

(1٫3 م/4٫3 قدم)

كابل واجهة التوصيل 
1٫9 م (6٫2 قدم) / 4٫7 م (15٫4 قدم)

قارئ البطاقات
بطاقة الذاكرة

SD/SDHC/SDXC
كمبيوتر

فتحة البطاقة

USB منفذ 

AC Adapter Kit ACK-E10 1 :يمكن استخدام حزمة@
.GP-E2 باستخدام الكابل املرفق مع  فقم بتوصيله  GP-E2 مع هذه  @2 :عند استخدام 

@ كل أطوال الكابالت الواردة هنا هي أرقام تقريبية. 
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3إ عدادات القائمة
التصوير باستخدام مستكشف املشهد والتصوير باستخدام العرض املباشر

الصفحة التصوير 1 (أحمر) 

 c/b/8a/7a/84/74/83/73/جودة الصور
1/73+1

88

184متكني / تعطيلالصافرة

184متكني / تعطيلحترير الغالق بدون بطاقة

184إيقاف تشغيل / ثانيتان / 4 ثواٍن / 8 ثواٍن / تعليقمدة معاينة الصورة

124متكني / تعطيل

106تعطيل / متكنيتقليل العني احلمراء

 Built-in �ash function / (انطالق الفالش) Flash �ring
 External / (إعداد وظيفة الفالش املدمج) setting

ash function setting� (إعداد وظيفة الفالش اخلارجي) 
/ ash C.Fn setting� External (إعداد وظيفة الفالش 

 Clear external �ash C.Fn setting

198

 التصوير 2 (أحمر)

(AEB تلقائًيا (

 زيادات مبقدار 1/3 توقف أو 2/1 توقفات، أو ±5 توقفات 
ًا: ±2 توقفات)

118

123تعطيل / منخفض / قياسي / عاٍلُمحسِّ

 
115

133

WB 135تصحيح 
136

sRGB / Adobe RGB137

منط الصورة

Dتلقائي/ Pقياسي/
Qصورة شخصية/ Rمنظر طبيعي/

Sمتعادل/ Uحقيقي/

3-1 W /أحادي اللونV

95
126
129



281

3إ عدادات القائمة

الصفحة  التصوير 3 (أحمر) 

202

ISO التلقائية سرعة 
Max.:800  (800 كحد أقصى)  Max.:400  (400 كحد أقصى) / 
Max.:3200  (3200 كحد  Max.:1600  (1600 كحد أقصى) /   /

Max.:6400  (6400 كحد أقصى) أقصى) / 
94

 التصوير 4@ (أحمر)
141متكني / تعطيلالتصوير أثناء العرض املباشر

FlexiZone148- فردي / u الوضع املباشر / الوضع السريعطريقة الضبط التلقائي للبؤرة

145إيقاف تشغيل / الشبكة 1l / الشبكة 2mعرض الشبكة

1:1 / 16:9 / 4:3 / 3:2146

 4 ثواٍن / 8 ثواٍن / 16 ثانية / 30 ثانية / 1 دقيقة / 10 دقائق/
30 دقيقة

147

] التصوير 2. 2 @

 التشغيل 1 (أزرق)

حماية الصور
جميع الصور على البطاقة

228

211تدوير الصورتدوير الصورة

مسح الصور
الصور على البطاقة

230

DPOF)ترتيب الطباعة 251حتديد الصور املراد طباعتها (

إعداد دليل الصور
البطاقة

255

236

239تقليل عدد وحدات بكسل الصورة

z
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الصفحة  التشغيل 2 (أزرق) 
RGB 234السطوع / 

باستخدام 6
صورة واحدة / 10 صور / 100
/ الصور الثابتة / التصنيف

209

عرض الشرائح
موسيقى اخللفية

222

OFF] (إيقاف تشغيل) / p / o / n / m / lالتصنيف ]212

HDMI185تعطيل / متكني

1 (أصفر)     

إيقاف التشغيل التلقائي
 30 ثانية / دقيقة / دقيقتان / 4 دقائق / 8 دقائق / 

15 دقيقة / تعطيل
192

192تشغيلzD / تشغيلD / إيقاف تشغيلالتدوير التلقائي

52تهيئة البيانات املوجودة على البطاقة ومسحهاتهيئة البطاقة

188مستمر / إعادة ضبط تلقائي / إعادة ضبط يدويترقيم امللفات

186

197حتديد لون شاشة إعدادات التصويرلون الشاشة

Eye-Fi Eye-Fiإعدادات  274تظهر عند إدخال بطاقة 

2 (أصفر)    

LCD 185تتوفر سبعة مستويات للسطوعدرجة سطوع شاشة 

زر تشغيل/إيقاف تشغيل 
LCD شاشة 

 Remains Shutter/DISP (عرض الغالق) /   زر الغالق / 
on (تشغيل دائًما)

197

التاريخ/الوقت/املنطقة
التاريخ (السنة، الشهر، اليوم) / الوقت (الساعة، الدقيقة، 

الثانية) / التوقيت الصيفي / املنطقة الزمنية
41

K43حتديد لغة الواجهةاللغة

204مسح مستشعر الصور يدوًياتنظيف يدوي

55متكني / تعطيلدليل امليزات

GPS إعدادات جهاز 
 GPS  

GP-E2 (ُتباع بشكل منفصل) طراز 
283

3إ عدادات القائمة
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الصفحة
تعطيل/ تمكين

NFC السماح باتصاالت
الوصل بجهاز الذكي/ تحميل خدمة الويب

3 (أصفر) 

269عرض شعار املصادقة

(C.Fn258

معلومات حقوق النشر
عرض معلومات حقوق النشر / إدخال اسم املؤلف / إدخال 

تفاصيل حقوق النشر / حذف معلومات حقوق النشر
190

(C.Fn
194

-

9 قائمتي (أخضر)

اإعدادات قائمتي ً265

تنبيهات حول استخدام GP-E2 جلهاز استقبال GPS (يباع بشكل منفصل)
تأكد مما إذا كانت مدينتك أو منطقتك تسمح باستخدام GPS والتزم بأي قواعد قانونية.

 .GP-E2 GP-E2 عند استخدام 

 •  
  •  

 

Wi-Fi/NFC

Wi-Fi وظيفة
-@

تأكد من اختيار المناطق والبلدان التي تستخدمها، وقم باستخدام الجهاز
بما يتناسب مع القوانين وا¾نظمة السائدة في البلد. Wi-Fi عند استخدام وظيفة 

ال يمكن ضبط  [Wi-Fi/NFC] اذا كانت الكاميرا متصلة بجهاز الكمبيوتر،  
الطابعة او جهاز استقبال GPS وجهاز التلفاز او غيرها من ا¾جهزة مع كابل.

   عند ضبط [Wi-Fi/NFC] الى [Enable] (تمكين) ال يمكنك توصيل الكاميرا با¾جهزة 
المذكورة أعاله. 











@للمزيد من المعلومات، ارجع الى دليل ارشادات الوظائف الالسلكية لالنترنت. 

3إ عدادات القائمة
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3إ عدادات القائمة

k

الصفحة  الفيلم 1 (أحمر) 
Manual (يدوي)درجة إضاءة الفيلم Auto172 (تلقائي) / 

 FlexiZone- فردي / u الوضع املباشر / طريقة الضبط التلقائي للبؤرة
172الوضع السريع

الضبط التلقائي للبؤرة 
باستخدام زر الغالق أثناء 

k
172تعطيل / متكني

k
177التلقائية

177تعطيل / متكنيkأولوية درجة التمييز

 الفيلم 2 (أحمر)

حجم تسجيل الفيلم
 / (7/8) 720×1280 / (4 / 5 / 6) 1080×1920

(5/6) 480×640
168

تسجيل الصوت

تسجيل الصوت: تلقائي / يدوي / تعطيل

178 مستوى التسجيل

مرشح صوت الرياح: تعطيل / متكني

 4 ثواٍن / 8 ثواٍن / 16 ثانية / 30 ثانية / 1 دقيقة / 10 دقائق/
30179 دقيقة 

179إيقاف تشغيل / الشبكة l1 / الشبكة m2عرض الشبكة

لقطات فيديو
تعطيل / فيلم ملدة ثانيتني / فيلم ملدة 4 ثواٍن / 

فيلم ملدة 8 ثواٍن
170

PALنظام الفيديو NTSC / بالنسبة لـ 179بالنسبة لـ
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3إ عدادات القائمة

الصفحة  الفيلم 3 (أحمر) 
180زيادات مبقدار 1/3 درجة، ±5 درجات

180تعطيل / منخفض / قياسي / عاٍلُمحسِّ

180

منط الصورة
Dتلقائي/ Pقياسي/ Qصورة شخصية/ 

Rمنظر طبيعي/ Sمتعادل/ Uحقيقي/

W /أحادي اللونV
180

قوائم وضع تصوير الفيلم
k k] و[3 k] و[2 1  ستظهر عالمات التبويب [

.[9] z] و[z  4] و 3  ال تظهر عالمات التبويب [z2] و[

 ال تظهر عناصر القائمة التالية:

z1]  •
5]: لون الشاشة 1  •

LCD، التنظيف اليدوي ]: زر تشغيل/إيقاف تشغيل شاشة 
[53]: عرض شعار الشهادة، الوظائف العادية (C.Fn)، معلومات حقوق النشر، 

 .[Firmware Ver] اعدادات واضحة، البرامج الثابتة

5 2  •
•

]
]
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دليل استكشاف املشكالت وحلها
ً  

ع  ِّ  
.Canon أو بأقرب مركز خدمة 

املشكالت املتعلقة بالطاقة

ال تتم إعادة شحن البطارية.

 . Canon LP-E ال تستخدم أية بطارية أخرى بخالف بطارية 10

يومض مصباح شاحن البطارية.
 

قابس طاقة الشاحن من مأخذ التيار الكهربي وأخرج البطارية. قم بتوصيل البطارية 

.<1

 .(36 ص)
 .(36 ص) تأكد من إغالق غطاء فتحة البطاقة/جتويف البطارية
 .(34 أعد شحن البطارية (ص 
 .(54 ص) <B> اضغط على الزر

التشغيل على <2>.
  إذا مت فصل الطاقة أثناء تسجيل الصورة على البطاقة، فسيظل مصباح الوصول قيد

. عند اكتمال تسجيل الصورة، سيتم إيقاف  ٍ التشغيل/مستمًر
التشغيل تلقائًيا.
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دليل استكشاف املشكالت وحلها

ينفد شحن البطارية بسرعة.

.( استخدم بطارية مشحونة بالكامل (ص 34 
 

بطارية جديدة.
 :سيقل عدد اللقطات املمكنة مع أي من عمليات التشغيل التالية

 •
تنشيط الضبط التلقائي للبؤرة بشكل متكرر بدون التقاط صورة.• 
استخدام ميزة ُمثبت الصور اخلاص بالعدسة.• 
LCD بشكل متكرر.•  استخدام شاشة 
 •
Eye-Fi قيد التشغيل.•  ترك وظيفة اتصال بطاقة 

 
5] (إيقاف التشغيل التلقائي)  1: Auto power o� التشغيل التلقائي، فاضبط [

.( Disable] (تعطيل) (ص 185 على [
  5] (إيقاف التشغيل التلقائي) على 1: Auto power o� حتى إذا مت ضبط [

LCD ] (تعطيل)، فسيتم إيقاف تشغيل شاشة  Disable ]
اخلمول ملدة 30

.LCD <B> لتشغيل شاشة 

املشكالت املتعلقة بالتصوير

 .( EF-M44 (ص 
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دليل استكشاف املشكالت وحلها

ال ميكن التقاط الصور أو تسجيلها.

 .(36 تأكد من إدخال البطاقة بشكل سليم (ص 
 .(36
 

.(230 مساحة (ص 36 و
 

o> مصباح ضبط البؤرة
.( 101 ا أو يدوًيا (ص 47 و ً على زر الغالق حتى املنتصف مرًة

ال ميكن استخدام البطاقة.
 .298 إذا مت عرض رسالة خطأ بالبطاقة، فانظر الصفحة 38 أو 

الصورة خارج نطاق البؤرة.

 .(44 ص) < (الضبط التلقائي للبؤرة) AF اضبط مفتاح وضع بؤرة العدسة على < 
 .(47 ،46
 .<1 IS) على < إذا كانت العدسة بها مثبت للصور، فاضبط مفتاح مثبت الصور (
 

92) أو استخدم الفالش (ص 104) أو استخدم  ISO أعلى (ص  (ص 108) أو اضبط سرعة 
حامًال ثالثي القوائم.

ال ميكنني تثبيت ضبط البؤرة وإعادة تكوين اللقطة.

  .على الضبط التلقائي للبؤرة للقطة واحدة (AF اضبط تشغيل الضبط التلقائي للبؤرة (
AI Servo، أو عندما يتم 

AI Servo (ص 97). servo تفعيل 
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LED أو أية مصادر إضاءة أخرى أثناء التصوير باستخدام  إضاءة الفلورسنت أو مصابيح 
مستكشف املشهد أو التصوير باستخدام العرض املباشر. وقد تظهر أيًضا درجة 

 
TS-E ذات البعد البؤري 17 ملم واملعدل  TS-E (باستثناء عدسة  استخدام عدسة 

 (II TS-E ذات البعد البؤري 24 ملم واملعدل البؤري 3.5L من الفئة  4L أو عدسة  البؤري 

سرعة التصوير املستمر منخفضة.
  قد تصبح سرعة التصوير املستمر أبطأ وفًقا لنوع العدسة وسرعة الغالق وقيمة

  اضبط ،( ) [ 53: Custom Functions  (C.Fn  ضمن [(
ISO العالية)  ]  (5: تقليل تشوش سرعة  5: High ISO speed noise reduction ]

] (تعطيل).  3: Disable ] (منخفض) أو [ 1: Low Standard :0] (قياسي) أو [ على [
] (قوي 2: Strong عند الضبط على [

.(263
 

توقف أثناء التصوير املتواصل (ص 136
 

.89

.(

دليل استكشاف املشكالت وحلها
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دليل استكشاف املشكالت وحلها

.ISO 100 ال ميكن ضبط سرعة 
  إذا مت ضبط ،( ) [ 5 3: Custom Functions  (C.Fn ضمن [(

] (متكني)،  1: Enable أولوية درجة التمييز) على [ ) [ 6: Highlight tone priority ]
] (تعطيل)، ميكن  0: Disable ISO 100 فلن ميكن ضبط سرعة 

.(177 ). ينطبق هذا أيًض ISO 100 (ص  عندئذ ضبط سرعة 

.(ISO 12800 ISO  [H] (مكافئة لسرعة  ال ميكن ضبط سرعة 
  إذا مت ضبط ،( ) [5 3: Custom Functions  ( C.Fn ) ضمن [

] (متكني)،  1: Enable ] (أولوية درجة التمييز) على [ 6: Highlight tone priority ]
ISO 12800 H] (املكافئ للسرعة  ]  ISO فلن ميكن حتديد سرعة 

On] (تشغيل  :1 ISO) على [ زيادة سرعة  ) [ ISO expansion ضبط [2: 
 [ 0: Disable ] (أولوية درجة التمييز) على [ 6: Highlight tone priority ضبط [

.(263 H] (ص (تعطيل)، فيمكن ضبط [

  إذا مت ضبط ،( ) [5 3: Custom Functions  ( C.Fn ) ضمن [
] (متكني)،  1: Enable ] (أولوية درجة التمييز) على [ 6: Highlight tone priority ]

] (تعطيل)،  0: Disable
.( ميكن ضبط ُم

تخرج الصورة ساطعة على الرغم من قيامي بضبط تعويض درجة إضاءة منخفض.
  على ( ] (ُم 2: Auto Lighting Optimizer اضبط [

Low] (منخفض)  ] (قياسي) أو [ Standard ] (تعطيل). عند ضبط [ Disable ] 
High] (عاٍل)، حتى إذا قمت بضبط تعويض درجة إضاءة أو تعويض درجة إضاءة  أو [

263
263

263

z

فالش منخفض، ميكن أن تخرج الصورة ساطعة (ص 123).
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دليل استكشاف املشكالت وحلها

ينطلق الفالش املدمج من نفسه.

 6> <4> <2> <C> <A
لها هي <a> (الفالش التلقائي)، سينطلق الفالش املدمج تلقائًيا عند الضرورة.

الفالش املدمج ال ينطلق.
 

للتصوير، قد يتوقف الفالش عن التشغيل حلماية وحدة الفالش.

ينبعث الفالش بأقصى خرج له دائًما.
  ،EX من الفئة Speedlite

.( 273 سينبعث الفالش بأقصى خرج له دائًما (ص 
 Flash )، إذا مت ضبط [ ) [z 1: Flash control ضمن [

 External ] (وضع ضبط كثافة إضاءة الفالش) لـ [ metering mode
 [TTL ) على [ ) [ C.Fn setting

)، فسينبعث الفالش بأقصى خرج له دائًما (ص 201). TTL (نظام العدسة 

ال ميكن ضبط تعويض درجة إضاءة الفالش عند استخدام وحدة 
. Speedlite الفالش اخلارجية 

  إذا كان تعويض درجة إضاءة الفالش قد مت ضبطه بالفعل باستخدام وحدة الفالش
، فإن تعويض درجة إضاءة الفالش ال ميكن ضبطه باستخدام  Speedlite اخلارجية 

0)، فإن تعويض درجة إضاءة الفالش ميكن  Speedlite

تصبح سرعة الغالق بطيئة عندما أستخدم الوضع <f> مع الفالش.

 إذا قمت بالتصوير ليًال واخللفية مظلمة، فستقل سرعة الغالق تلقائًيا (تصوير بسرعة
مزامنة بطيئة) وذلك حتى تتم إضاءة كل من الهدف واخللفية بشكل سليم. ملنع 

c] (الوظائف  3: Custom Functions  (C.Fn ) سرعة الغالق البطيئة، ضمن [
Flash sync. speed in Av mode :3] (3: سرعة مزامنة  )، اضبط [

sec. auto 1/60-1/200 :1] (1: تلقائي من 200/1- Av) على [
xed)�sec. ( 1/200 :2]  (200/1 ثانية (ثابت)) (ص 259). 60/1 ثانية) أو [ 
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 .تتحرك آلية انبثاق الفالش املدمج قليًال. وهذا أمر طبيعي وال يشكل عطًال

يصدر الغالق صوتني للتصوير خالل التصوير أثناء العرض املباشر.

 
.(141 (ص 

.<E> أو أحمر <s

  قد ،<s
E

.( 157 ا بشكل تلقائي (ص  ً

يتم إيقاف تصوير الفيلم من تلقاء نفسه.

<E>خالل تصوير الفيلم، يتم عرض رمز أحمر





إذا كانت سرعة الكتابة على البطاقة منخفضة، فرمبا يتم إيقاف تصوير الفيلم تلقائًيا.  
" أو بطاقة أسرع. ملعرفة  SD من فئة السرعة 6 " استخدم بطاقة 

  4 جيجابايت أو إذا سيتوقف تصوير الفيلم تلقائًي
29 دقيقة و59 ثانية.

.<f

  اضبط ،( ) [5 3: Custom Functions C.Fn (  ضمن [(
 (Av 3) [ 3: Flash sync. speed in Av mode ]

.(261 Auto :0] (تلقائي) (ص على [

  <E>يشير <لك الى ارتفاع درجة حرارة الكاميرا. في حالةعرض الرمز ا¹حمر
فيشير الى أنه سيتم ايقاف التصوير قريبا بشكل تلقائي.(ص. 181) 
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يبدو الهدف مشوًها أثناء تصوير الفيلم.
 

هدف متحرك، فقد تبدو الصورة مشوهة.

يحدث اهتزاز للصورة أو تظهر خطوط أفقية أثناء تصوير الفيلم.
 

LED ناجتة عن إضاءة الفلورسنت أو مصابيح 
تصوير الفيلم. أيًض

ال يمكن ضبط االتصال الالسلكي
 



  

ال ميكن ضبط سرعة ISO لتصوير فيلم.

  [Auto ] (درجة إضاءة الفيلم) على [ 1: Movie exposure
Manual] (يدوي)، ميكنك  ISO تلقائًيا. عند ضبط [ (تلقائي)، سيتم ضبط سرعة 

.(162 ISO يدوًيا (ص  ضبط سرعة 

k

 ،GPS في حال كانت الكاميرا متصلة بجهاز الكمبيوتر، الطابعة أو جهاز استقبال 
Wi-Fi جهز التلفاز او غيرها من ا¨جهزة بكابل، ال يمكن ضبط اتصال

  [Wi-Fi/NFC :53]. قم بفصل الكابل قبل تغيير االعدادات.
ارجع الى دليل ارشادات الوظائف الالسلكية. 

وظيفة الالسلكية
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.“MVI_" يبدأ اسم امللف بـ

 .(189 إنه ملف فيلم (ص 

.0001 ال يبدأ ترقيم امللفات من 

  0001 إذا كانت البطاقة تشتمل على صور مسجلة بالفعل، فقد ال يبدأ رقم الصور من 
(ص 188).

 .(41 ص) تأكد من ضبط التاريخ والوقت الصحيحني
 .(41 ص) حتقق من املنطقة الزمنية والتوقيت الصيفي

ال يظهر التاريخ والوقت على الصورة.

 
الصورة كمعلومات تصوير. عند الطباعة، ميكنك طباعة التاريخ والوقت على الصورة 

.(247

.[### يتم عرض [

 ً
###] (ص 213). سيتم عرض [

 

تعرض شاشة القائمة عالمات تبويب وخيارات أقل.

 
.(50

  فسيكون احلرف ،Adobe RGB إذا مت ضبط .sRGB
.(137

مشكالت العرض
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مشكالت التشغيل

234 إنه تنبيه التمييز (ص
التمييز.

ال ميكن مسح الصورة.

.(228

ال ميكن تشغيل الفيلم.




التشغيل أيًضا.

LCD صورة واضحة. ال تعرض شاشة 

.متسخة، فاستخدم قطعة قماش ناعمة لتنظيفها LCD إذا كانت شاشة 
 بطيًئا أو LCD

LCD داكًنا. وتعود شاشة 

.(Eye-Fi Eye-Fi settings] (إعدادات  ال تظهر [

 Eye-Fi Eye-Fi) فقط عند إدخال بطاقة  Eye-Fi settings] (إعدادات  ستظهر [
Eye-Fi تشتمل على مفتاح حماية ضد الكتابة مضبوط 

LOCK (قفل)، فلن تتمكن من التحقق من حالة اتصال البطاقة أو تعطيل  على الوضع 
Eye-Fi (ص 274). نقل بطاقة 

الكاميرا.
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ال تظهر أي صورة على شاشة التلفاز.





تأكد من أن قابس كابل HDMI مت إدخاله حتى نهايته (ص 226).
في حال ضبط موضع [Wi-Fi/NFC :53] الى [Enable] (تمكين)، ال يمكن توصيل 

الكاميرا الى جهاز التلفازر. اما في حال تم ضبطه على [Disable] (تعطيل)،
 .IMDH عندها قم بتوصيل الكاميرا الى جهاز التلفاز بكابل

ال يتعرف قارئ البطاقات على البطاقة.
 وفًقا لقارئ البطاقة ونظام تشغيل الكمبيوتر املستخدم، قد ال يتم التعرف على بطاقات

SDXC
 ،EOS EOS Utility (برنامج 

ص 314).

RAW JPEG c و  
(ص 239).

يتوقف الفيلم للحظات.



.( 162

يتعذر علّي

(ُيباع بشكل منفصل) ضرورًي HDMI ُيعد كابل 
HTC-100 (يباع بشكل منفصل) (ص 226). HDMI طراز  باستخدام كابل 

 بالتلفاز اخلاص بك. إذا كان جهاز التلفاز HDMI IN حتقق أيًضا من وجود طرف دخل 
HDMI IN ال يحتوي على طرف دخل 

(A/V الفيديو (

دليل استكشاف املشكالت وحلها
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املشكالت املتعلقة بالطباعة

تختلف احملتويات التي يتم عرضها على الشاشة وفًق
.(246

مشاكل توصيل الكمبيوتر

ال ميكنني تنزيل الصور على جهاز كمبيوتر.





EOS املرفق على الكمبيوتر (ص 315).برنامج 

 

ال يمكنني توصيل الكاميرا بالطابعة.

 اذا تم ضبط [Wi-Fi/NFC :53] الىموضع [Enable] (تمكين)،
 ،[Disable] (تعطيل) ال يمكن توصيل الكاميرا بالطابعة. اما اذا كانت بموضع 

  ثم قم بتوصيل الكاميرا بالطابعة بكابل. 

في حال ضبط موضع [Wi-Fi/NFC :53] الى [Enable] (تمكين)، ال يمكن توصيل 
الكاميرا الى جهاز التلفازر. اما في حال تم ضبطه على [Disable] (تعطيل)،

عندها قم بتوصيل الكاميرا الى جهاز التلفاز الكمبيوتر بكابل.  . 

دليل استكشاف املشكالت وحلها
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رموز األخطاء

رسالة اخلطأ واحللالرقم

01

 Communications between the camera and lens is faulty. Clean the
lens contacts

تالمس العدسة.)

 ç
.(25 26 و Canon (ص 

02

 Card cannot be accessed. Reinsert/change card or format card
with camera

.( 36 أخرج البطاقة وأدخلها مرة أخرى، أو استبدل البطاقة، أو قم بتهيئتها (ص 52 و  ç

04
. (ال ميكن حفظ  Cannot save images because card is full. Replace card

الصور نظًرا المتالء البطاقة. استبدل البطاقة.)

.(230-52-36  ç

05
 . The built-in �ash could not be raised. Turn the camera o� and on again

.(39 قم بتشغيل مفتاح التشغيل (ص   ç

 ،30 ،20 ،10
 ،60 ،50 ،40
99 ،80 ،70

 An error prevented shooting. Turn the camera o� and on again or
re-install the battery

تشغيلها مرة أخرى أو قم بإعادة تركيب البطارية.)

قم بتشغيل مفتاح التشغيل أو أخرج البطارية وأعد تركيبها مرة أخرى أو استخدم عدسة   ç
.( Canon (ص 39 -36 من إنتاج 

.Canon إذا استمر اخلطأ، فقم بتدوين رقم اخلطأ واتصل بأقرب مركز خدمة تابع لشركة   @

رقم اخلطأ
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النوع• 
النوع:

AF/AE) مع فالش مدمج
SDXCوسائط التسجيل: SDHC، بطاقة الذاكرة  SD، بطاقة الذاكرة  بطاقة الذاكرة 

22٫3 × 14٫9 ملم تقريًباحجم مستشعر الصور:
EF-S)العدسات املتوافقة: Canon EF من إنتاج  عدسات 

EF-M @ مع استثناء عدسات 
(الُبعد البؤري املكافئ ملقاس 35 ملم يبلغ 1،6 ضعف الُبعد البؤري للعدسة تقريًبا)

Canonموضع تركيب العدسة: EF من إنتاج  حامل 

مستشعر الصور• 
CMOSالنوع: مستشعر 

18٫0 ميجابكسل تقريًباوحدات البكسل الفعالة:
3:2

نظام التسجيل• 
2٫0تنسيق التسجيل: DCF

14 بت)نوع الصور: Canon JPEG، RAW (تنسيق 
RAW+JPEG

: 17٫9 ميجابكسل تقريًبا (3456 × 5184)وحدات البكسل املسجلة:  L
: 8٫0 ميجابكسل تقريًبا (2304 × 3456) M (متوسطة) 
: 4٫5 ميجابكسل تقريًبا (1728 × 2592)  (1 S1

: 2٫5 ميجابكسل تقريًبا (1280 × 1920)  (2 S2
: 350٫000 بكسل تقريًبا (480 × 720)  (3 S3

RAW : 17٫9 ميجابكسل تقريًبا (3456 × 5184)
ممكن

مستمر / إعادة ضبط تلقائية / إعادة ضبط يدويةترقيم امللفات:

معاجلة الصور أثناء التصوير• 
تلقائي، قياسي، صورة شخصية، منظر طبيعي، معتدل، حقيقي، أحادي اللون، منط الصورة:

3 - 1
اللقطات املعتمدة على احمليط، اللقطات املعتمدة على الضوء/املشهدأساسي+:

تلقائي، مسبق الضبط (ضوء النهار، ظل، غائم، ضوء التنجستني، ضوء فلورسنت 

@ مت متكني نقل معلومات درجة حرارة لون الفالش

املواصفات
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املواصفات

مستكشف املشهد• 
مرآة خماسية على مستوى العنيالنوع:

95٪ رأسي/أفقي تقريًبا (مع نقطة عني تبلغ 21 ملم تقريًبا)التغطية:
0٫8 مرة (-1 م-1 مع عدسة 50 ملم عند الضبط على وضع ماال نهاية)

21 ملم تقريًبا (من منتصف العدسة العينية على بعد -1 م-1)نقطة العني:
2٫5 - +0٫5 م-1 (نقطة لكل بوصة)الضبط املدمج النكسار الضوء:

شاشة ضبط البؤرة:
نوع يسمح بالرجوع السريعاملرآة:

 •

TTL، اكتشاف املرحلةالنوع: التسجيل الثانوي لصور 
:(AF 9 نقاط (الضبط التلقائي للبؤرة) من النوع املتداخل احلساس على f/5.6 باستخدام نقاط الضبط التلقائي للبؤرة (

النقطة املركزية للضبط التلقائي للبؤرة)
EV 0 - 18 (النقطة املركزية للضبط التلقائي للبؤرة)نطاق سطوع ضبط البؤرة:

)EV 1 - 18 (نقاط أخرى للضبط التلقائي للبؤرة)
ISO 100 (باستخدام الضبط التلقائي للبؤرة للقطة واحدة، بدرجة حرارة الغرفة، 

:(AF تشغيل الضبط التلقائي للبؤرة (
 
AI Servo الضبط التلقائي للبؤرة للقطة واحدة والضبط التلقائي للبؤرة باستخدام 

AI Focus والضبط التلقائي للبؤرة باستخدام 
الشعاع املساعد للضبط التلقائي 

للبؤرة:

 •
TTL من خالل 63 منطقة ))قياس فتحة العدسة الكاملة 

AF
10٪ تقريًب

ّ
(ISO 100 EV (عند درجة حرارة الغرفة، سرعة   1 - 20

تقليل التشويش:
ISO عالية بسرعة 

ُمحسِّتصحيح السطوع التلقائي للصورة:
متوفرأولوية درجة التمييز:

متوفرتصحيح انحراف العدسة:

(لموضع تصوير مستكشف المجال)

لطعام

الضبط التلقائي للبؤرة
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الغالق• 
االنوع: ً

30سرعات الغالق: من 1/4000
X عند 1/200 ثانية. يختلف النطاق املتوفر حسب وضع االلتقاط.) املصباح، مزامنة 

الفالش• 
وحدة فالش منبثقة تلقائية قابلة للسحب

 ،

ISO 200 ) 42٫7/13 ISO 100 ) 30٫2/9٫2

تغطية الفالش: زاوية رؤية عدسة مقاس 17 ملم تقريًبا
2 ثواٍن تقريًب

EXوحدة الفالش اخلارجية: Speedlite من الفئة  وحدة الفالش 
E-TTL IIقياس كثافة إضاءة الفالش: الفالش التلقائي 

±2 درجات توقف بزيادة قدرها 1/3 أو 1/2 درجةتعويض درجة إضاءة الفالش:
:(FE متوفرتثبيت درجة إضاءة الفالش (

ال يوجدطرف التوصيل بالكمبيوتر:

نظام التشغيل• 
10 ثواٍن مع أوضاع التشغيل: تصوير فردي، تصوير متواصل، موقت ذاتي بفاصل مدته 10 ثواٍن

التصوير املتواصل
3٫0 لقطات/ثانية تقريًبا كحد أقصىسرعة التصوير املتواصل:

املستمرة دون توقف:
69 لقطة JPEG تنسيق 

4 لقطات RAW+JPEG
RAW: 6 لقطات 

  
@
 

ISO 100 واستخدام منط صورة قياسي). Canon (بسرعة  8 جيجابايت من 

ISO سرعة 
ISO 100املوصى به) Portrait (صورة شخصية):   

ISO 100 - ISO 6400 (زيادات توقف كاملة)، أو يتم 
ISO القابلة للضبط  ً ISO 100 - ISO 6400 تلقائي ضبط 

(ISO 12800 H" (املكافئ للسرعة  ISO لوضع 
يدوي: ±5 درجات بزيادات قدرها 3/1- أو 2/1

ا: ًا)ً ±2 درجة بزيادة قدرها 3/1 أو 2/1
:(AE

(AE

ISO 100 - ISO 3200 تلقائًيا : يتم ضبط سرعة 
@

@
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 •

MOVتنسيق التسجيل:
MPEG-4 AVC/H.264

PCM اخلطيالصوت:
30p/25p/24p  : 1080 × 1920 (دقة عالية كاملة): 

60p/50p  : 720×1280 (دقة عالية) 
30p/25p  : 480×640 (دقة قياسية) 

24p: 23٫98 إطاًر 25p: 25٫00 إطاًر 30p: 29٫97 إطاًر  
 @ 

50p: 50٫00 إطاًر 60p: 59٫94 إطاًر
: 330 ميجابايت/الدقيقة تقريًباحجم امللف:  (30p/25p/24p ) 1080×1920

: 330 ميجابايت/الدقيقة تقريًبا  (60p/50p ) 720×1280
: 82٫5 ميجابايت/الدقيقة تقريًبا  (30p/25p ) 480×640

نفس ضبط البؤرة الذي يتم باستخدام التصوير أثناء العرض املباشرضبط البؤرة:
ّ

باستخدام مستشعر الصور
 يتم الضبط تلقائًيا من خالل وضع الضبط التلقائي للبؤرة

@

(ISO 100 EV (عند درجة حرارة الغرفة، سرعة   0 - 20

±3 درجة بزيادات 3/1 درجة (الصور الثابتة: ±5 توقفات)
ISO سرعة 
ا (ISO 100 - ISO 3200 اللتقاط املوصى به) ً ISO 6400 تلقائي ISO 100 يتم ضبط سرعة

الصور الثابتة)
ISO 6400 تلقائي ISO 100

قابلة للضبط على ثانيتني/4 ثواٍن/8 ثواٍنلقطات الفيديو:
ميكروفون مدمج أحادي الصوتتسجيل الصوت:

مستوى تسجيل الصوت القابل للضبط، مرشح صوت الرياح املتوفر
نوعانعرض الشبكة:

ممكنالتقاط الصور الثابتة: 

 •

التصوير أثناء العرض املباشر
1:1 ،16:9 ،4:3 ،3:2

FlexiZoneطرق ضبط البؤرة: اكتشاف التباين (
 اختالف املرحلة (الوضع السريع)

10/5 أضعاف تقريًبا) ضبط البؤرة يدوًي
ISO 100)نطاق سطوع ضبط البؤرة: EV (عند درجة حرارة الغرفة، سرعة   1 - 18

(ISO 100 EV (عند درجة حرارة الغرفة، سرعة   0 - 20
نوعانعرض الشبكة:

غير ممكن في خالل تصوير اÎفالم

املواصفات
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التشغيل• 
تنسيقات عرض الصور:

(9/4
10 أضعاف تقريًبا 1٫5

تنبيه التمييز:
صورة واحدة، التنقل السريع مبعدل 10 أو 100 صورة، حسب تاريخ التصوير، حسب طرق استعراض الصور:

ممكنتدوير الصورة:
متوفرالتصنيفات:

(HDMI LCD، خرج   متكني (شاشة 

ممكنImage protection (حماية الصور):
عرض الشرائح:

التصنيف 
موسيقى اخللفية:

املعاجلة الالحقة للصور• 
Soft focus Grainy B/W 

Toy camera e�ect Fish-eye e�ect و
Miniature e�ect البسيطة) و

ممكن

الطباعة املباشرة• 
PictBridgeالطابعات املتوافقة: الطابعات املتوافقة مع معيار 

RAWالصور القابلة للطباعة: JPEG و صور بتنسيق 
1٫1ترتيب الطباعة: DPOF متوافقة مع تنسيق ترتيب الطباعة الرقمي (

 •
11

ممكنتسجيل قائمتي:
معلومات حقوق النشر:

LCD شاشة 
TFTالنوع:

460,000 نقطة تقريبحجم الشاشة والنقاط: 7٫5 سم (3٫0 بوصات) (4:3) مع 
يدوي (7 مستويات)ضبط السطوع:

25لغات الواجهة:
قابل للعرضدليل امليزات:

 •
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الطاقة• 
بطارية LP-E10 (عدد 1)البطارية:

ACK-E 10 @

 عدد اللقطات املمكنة:
(وفًق

((CIPA) ومنتجات التصوير

عند التصوير باستخدام مستكشف املشهد: 500 لقطة تقريًب
الغرفة (23 درجة مئوية/73 درجة فهرنهايت)، 410 لقطة تقريًب

الغرفة (0 درجة مئوية/32 درجة فهرنهايت)
 عند التصوير باستخدام العرض املباشر: 180 لقطة تقريًب

 (23 درجة مئوية/73 درجة فهرنهايت)، 170 لقطة تقريًب
(0 درجة مئوية/32 درجة فهرنهايت)

23 درجة مئوية/مدة تصوير الفيلم:  ساعة واحدة تقريًبا و15 دقيقة تقريًب
73 درجة فهرنهايت)

 ساعة واحدة تقريًبا و10 دقائق تقريًبا عند درجات حرارة منخفضة (0 درجة مئوية/
32 درجة فهرنهايت)

(باستخدام بطارية  كاملة الشحن)

 •
129٫6 × 99٫7 × 77٫9 ملم / 5٫10 × 3٫93 × 3٫07 بوصة

CIPA)،الوزن: 480 جراًما / 16٫93 أوقية (توجيهات   
435 جراًما / 15٫34 أوقية (اجلسم فقط)

بيئة التشغيل• 
104 درجات فهرنهايتنطاق درجة احلرارة أثناء التشغيل: 40 درجة مئوية / 32 0

85٪ أو أقلنسبة الرطوبة أثناء التشغيل:

واجهة التوصيل• 
التوصيل بالكمبيوتر، الطباعة املباشرة (USBطرف التوصيل الرقمي:

GPS GP-E2 جلهاز استقبال 
HDMI C (تبديل تلقائي للدقة) متوافق مع CECطرف خرج  من النوع 

RS-60E3طرف توصيل وحدة التحكم عن ُبعد: لتوصيل مفتاح التحكم عن ُبعد طراز 
:Eye-Fi متوافقةبطاقة 

%مع استخدام الفالش بنسبة *5

       

LP-E10

املواصفات
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املواصفات

 •LC-E10 شاحن البطارية 
LP-E10البطارية املتوافقة: البطارية 
1 م/ 3٫3 قدمطول سلك الطاقة:
73 درجة فهرنهايت)مدة إعادة الشحن: 23 درجة مئوية/

60/50 هرتز)الدخل اُملقدر: 240 - 100
8٫3 فولت من التيار املستمر / 580

40 درجة مئوية / 43نطاق درجة احلرارة أثناء التشغيل: 6 
104 درجات فهرنهايت

85٪ أو أقلنسبة الرطوبة أثناء التشغيل:
67٫0 × 30٫5 × 87٫5 ملم / 2٫6 × 1٫2 × 3٫4 بوصات

82 جراًما / 2٫9 أوقية (بدون سلك الطاقة)الوزن:

 •LP-E10 البطارية 
النوع:

7٫4 فولت من التيار املستمراجلهد الكهربي املقدر:
860سعة البطارية:

104 درجات نطاق درجة احلرارة أثناء التشغيل: 40 درجة مئوية / 43 أثناء الشحن: 6
فهرنهايت

104 درجات  40 درجة مئوية / 32 أثناء التصوير: 0
فهرنهايت

85٪ أو أقلنسبة الرطوبة أثناء التشغيل:
36٫2 × 14٫7 × 49٫0 ملم / 1٫4 × 0٫6 × 1٫9 بوصة

45 جراًما / 1٫6 أوقيةالوزن:

 •LC-E10 شاحن البطارية 
LP-E10البطارية املتوافقة: البطارية 
23 درجة مئوية/73 درجة فهرنهايت)مدة إعادة الشحن:

60/50 هرتز)الدخل اُملقدر: 240 - 100
8٫3 فولت من التيار املستمر / 580

104 درجات فهرنهايتنطاق درجة احلرارة أثناء التشغيل: 40 درجة مئوية / 43 6
85٪ أو أقلنسبة الرطوبة أثناء التشغيل:

67٫0 × 30٫5 × 87٫5 ملم / 2٫6 × 1٫2 × 3٫4 بوصات
85 جراًما / 3٫0 أوقيةالوزن:

  CIPA Canon  

  CIPA  

 
 Canon

املصنعة لهذه العدسة.
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العالمات التجارية
 .Adobe Systems Incorporated Adobe هي عالمة جتارية لشركة 
  Microsoft Windows هما عالمتان جتاريتان أو عالمتان جتاريتان مسجلتان لشركة  Microsoft و إن 

Corporation
 Apple Inc Mac OS هما عالمتان جتاريتان لشركة . Macintosh و إن 

 .SD-3C, LLC SDXC هو عالمة جتارية مسجلة لشركة  شعار 
  عالمات جتارية High-De�nition Multimedia Interface HDMI و HDMI وشعار   يعد كل من 

.HDMI Licensing LLC أو عالمات جتارية مسجلة لشركة 
 

MPEG-4 حول ترخيص 
MPEG-4 AT&T للمعيار 

1 MPEG-4 MPEG-4 املعيار 
AT&T لتقدمي فيديو متوافق مع  2) من ِق

".MPEG-4 ا كان أم ضمنًي ً MPEG-4 املعيار 
@ املالحظة معروضة بالعربية على النحو املطلوب.
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لن تتحمل شركة Canon أية مسؤولية عن أي تلف يحدث لهذا املنتج و/أو أية حوادث، مثل نشوب 
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خاص باالتحاد ا�وروبي والوكالة �وروبية للبيئة 
(النرويج، وآيسالند وليشتينستاينظ)

ان هذه الرموز تدل على ان هذا المنتج ال يجب رميه مع
 المنزل، وفقا لتوجيهات النفايات الكهربائية والمعدات

نفايات
االلكترونية (WEEE Directive)(االتحاد ا�وروبي/2102/91)،

  وتوجيهات البطارية(االتحاج ا�وروبي/6002/66)،
 و/أو التشريعات الوطنية التي تطبق هذه التوجيهات.

اذا تم طباعة عالمة مواد كيميائية تحت الرمز المذكور أعاله، ووفقا لتوجيهات
(Hg= Mercury, Cd= Cadium, Pb= Lead) البطارية، هذا يظهر ان معدن ثقيل 

 موجود في هذه البطارية بكثافة أعلى من الحدّ المسموح به في توجيهات البطارية.
يجب تسليم هذا المنتج في نقطة تحصيل معينة، على 1 شبيل المثال: 

 على اساس واحد مقابل واحد مرخّص عندما تقوم بشراء منتج مشابه،
او في منطقة تحصيل مرخصة العادة تدوير النفايات الكهربائية والمعدات االلكترونية
(EEE) أو البطاريات. ان التعامل غير المناسب مع هذا النوع من النفايات ا قد يؤثر على

البيئة وصحة االنسان بسبب المواد المسمة التي تحتويها. ان تعاونكم في هذا الشأن
  وفي التخلص السليم من هذا المنتج سيسهم في االستخدام الفعال للموارد الطبيعية.

 للمزيد من المعلومات عن عمليةاعادة تدوير هذا المنتج، يرجى االتصال 
  يالمكتب المحلي في مدينتك، او سلطةادارة النفايات، او خدمة  رمي النفايات في 

 منزلك المرخصة او يمكن زيارة موقع

www.canon-europe.com/weee
www.canon-europe.com/battery.
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تنبيه:
 للقوانين   حال استبدلت البطارية بأخرى غير مناسبة وليس من النوع نفسه، هناك احتمال   

 في حصول انفجار. برجى التخلص من البطاريات المستخدمة وفقا
 الوطنية المنصوص عليها. 
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13
/ تنزيل الصور على جهاز الكمبيوتر

 

 

(PDF بتنسيق)كيفية تنزيل واالضطالع على أدلة ارشادات البرامج
كيفية تنزيل الصور من الكاميرا على جهاز الكمبيوتر.

EOS لمحة سريعة عن برامج كاميرات
كيفية تنزيل وتثبيت البرنامج على جهاز الكمبيوتر. 







يوصغ هذا الفصل:
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13
/ تنزيل الصور على جهاز الكمبيوتر

 

 

(PDF بتنسيق)كيفية تنزيل واالضطالع على أدلة ارشادات البرامج
كيفية تنزيل الصور من الكاميرا على جهاز الكمبيوتر.

EOS لمحة سريعة عن برامج كاميرات
كيفية تنزيل وتثبيت البرنامج على جهاز الكمبيوتر. 







يوصغ هذا الفصل:
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EOS Utility

EOS Utility إمكانية نقل الصور الثابتة 

ُ
@EOS Sample Music كذلك نسخ مقاطع موسيقى اخللفية، مثل 

 @

Digital Photo Professional
RAW بشكل 

RAW وحتريرها ومعاجلتها بشكل سريع. كما ميكنك أيًضا  أساسي. ميكنك عرض صور 
JPEG حترير صور 

Picture Style Editor

   هذا القسم وجهة نظر عن عدد من تطبيقات البرامج لكاميرات EOS. ان االتصال      
    يشرح بشبكة االنترنت امر ضروري لتنزيل وتحميل البرامج. ان التنزيل والتركيب غير

 ممكن حدوثهم في بيئة ال يوجد فيها اتصال باالنترنت.

دلبل البدء

@   تختلف بعض الوظائف بين االصدارات التي يجب تحميلها على كمبيوتر  بسرعة 64 والتي يجب
 تنزيلها على كمبيوتر بمساحة 32. 

دلبل البدء
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ال تقوم بوصل الكاميرا بحهاز الكمبيوتر قبل تنزيل البرنامج. واال لن يتم تنزيل البرنامج 
 بشكل مناسب. 

وحتى اذا قمت بتنزيل اصدار قديم من البرنامج على الكمبيوتر، اتبع التعليمات التالية  
لتنزيل االصدار ا�جدّ. (سيتم الكتابة على البرنامج القديم).  

1  تنزيل البرنامج.
.Canon عبر جهاز الكمبيوتر وقم بالولوج الى الموقع االلكتروني التالي الخص بشركة 

www.canon.com/icpd@ قم باالتصال بشبكة االنترنت
اختر البلد ومنطقة السكن الخاصة بك وقم بتحميل دليل االرشادات

ل Windows: انقر على الملف المثبت المعروض لبدء التثبيت. 
 سيتم خلق ملف dmg وعرضه. اتبع الخطوات التالية للبدء بتشغيل المثبّت. 

:Macintosh حهزة ال�

gmd (1) انقر مرتين على ملف
سيظهر رمز التشغيل والمثبت علىسطح المكتب. اذا لم يظهر    

ملف المثبت، انقر مرتين على رمز التشغيل لعرضه. 
(2) انقر مرتين على ملف المثبت.

يبدأ تشغيل المثبت. 

2 انقر على زر  [ Easy Installation ] (التثبيت السهل) واتبع   
 تعليمات الظاهرة على الشاشة لتثبيت البرنامج.

�جهزة Macintosh، انقر على [Install] (تثبيت).  

تنزيل وتثبيت البرنامج

















دلبل البدء
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تنزيل واالضطالع على دليل ارشادات الربامج 
)PDF ملفات بتنسيق(

 .( PDF ملفات بتنسيق) ان االتصال بشبكة االنترنت ضوري لتنزيل دليل ارشادات البرنامج 
 ان التنزيل غير ممكن في بيئة ال تتوفر فيها اتصال بشبكة االنترنت.

 .(PDF ملفات بتنسيق) 1     تنزيل دليل ارشادات البرنامج
.Canon اتصل بشبكة االنترنت وقم بالولوج الى الموقع االلكتروني الخاص بشركة  

 www.canon.com/icpd
 لبدء التثبيت. اختر البلد ومنطقة السكن الخاصة بك وقم بتحميل دليل االرشادات. 

     .(PDF ملفات بتنسيق) 2  عرض دليل ارشادات البرنامج
(PDF ملفات بتنسيق) قم بالنقر مرتين على دليل االرشادات

الذي تم تنزيله لتقوم بفتحه. 
 لعرض دليل االرشادات (ملفات بتنسيقPDF)، يتطلب برنامج

Adobe Acrobat Reader أو Adobe PDF viewer (يوصى باستخدام االصدار ا©جد). 
يمكن تنزيل Adobe Acrobat Reade CD مجانا عن شبكة االنترنت. 

 .(Help) ارجع الى قسم المساعدة ،PDF viewer للتعلم عن كيفية استخدام برنامج
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تنزيل الصور على الكمبيوتر
EOS ميكنك استخدام برنامج 

طريقتان للقيام بذلك.

1 .( (ص 315

 استخدم كابل التوصيل املرفق لتوصيل  2
 

  
قم بتوصيل الكابل بطرف التوصيل الرقمي    

<D> مواجًه
 USB قم بتوصيل قابس السلك بطرف توصيل   

اخلاص بالكمبيوتر.

EOS Utility لتنزيل الصور. 3 استخدم برنامج 
  








في حال ضبط موضع [Wi-Fi/NFC :53] الى [Enable] (تمكين)، ال يمكن توصيل
الكاميرا الى جهاز الكمبيوتر. اما في حال تم ضبطه على [Disable] (تعطيل)،

  عندها قم بتوصيل الكاميرا الى جهاز الكمبيوتر بكابل.  
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تنزيل الصور على الكمبيوتر

تنزيل الصور باستخدام قارئ البطاقات

ميكنك أيًضا استخدام جهاز قراءة البطاقات لتنزيل الصور على الكمبيوتر.

(ص   315). 1

2 

3 Digital Photo استخدم برنامج 

 

Professional

  



AI Servo) التنبئي........................................ 94 )
720×1280 (فيلم)............................................ 168
1080×1920 (فيلم)............................................ 168
168 ............................................ 480×640 (فيلم)
138 .......................................... Adobe RGB
260، 118  ... ا) ً AEB

AF ضبط البؤرة
 AI FOCUS (الضبط التلقائي للبؤرة 

95 ...................................  (AI Focus باستخدام 
 AI SERVO (الضبط التلقائي للبؤرة 

95  .................................... (AI Servo باستخدام 
Av 

110  ........................................................ العدسة)
BULB (درجة إضاءة املصباح)........................ 114
65 ...................................... C (تلقائي إبداعي)

DPOF 
251  ................... (تنسيق ترتيب الطباعة الرقمي)
199  .................... FEB (مضاهاة إضاءة الفالش)
238 ........... Grainy B/W
226  ..............................................HDMI CEC
226 ، 216 ..................................................HDMI
89  ..........................................................JPEG
113 ........................................ M
156 ، 101  ...................... MF (الضبط اليدوي للبؤرة)
267 ................................... My Menu (قائمتي)
282، 164 .................................................  NTSC

ONE SHOT (الضبط التلقائي للبؤرة   
97  ............................................... للقطة واحدة)
284، 168 .....................................................  PAL
241  ...............................................  PictBridge
Q (التحكم السريع)....... 48 ،73 ، 133 ،167 ، 214
137 .......................................................... sRGB
108 ........... Tv
131  ............................... WB

أ
124 ،92 ......................... أبيض/أسود (لون أحادي)
124 ،92 ،73 أحادي اللون....................................... 

194 .......................
188 ............................. اسم امللف (ترقيم امللف)
281 .....................................
108 ...................
110  .......
162، 113 ........................................
24 ................................................. إعادة الشحن
160 إعادة الضبط التلقائية....................................
160 إعادة الضبط اليدوية......................................
إعداد دليل الصور......................................... 255
54 ، 28 ...................................... إعدادات التصوير
244 ............................ إعدادات الورق (الطباعة)
159  .....................................................
176 ، 167  .... (AF طريقة الضبط التلقائي للبؤرة (
160  .......................................
حترير.........................................................220
169  .............................................. حجم امللف
168 ........................................
179 .......................................... عرض الشبكة
164 ..................................... عرض املعلومات
162  ........................................

 ................................ ضبط البؤرة يدوًيا
179 .......................
168 ................................. حجم تسجيل الفيلم
التشغيل.................................................. 218
167  ......................................... التحكم السريع
169  .......................................... مدة التسجيل
178 ........................................ تسجيل الصوت
التقاط الصور الثابتة.................................... 161
174.................................. ألبوم لقطات الفيديو
174 ........................................ لقطات الفيديو
217، 216  .................... العرض على جهاز تلفاز
179 مرشح صوت الرياح..................................
ألبوم لقطات الفيديو........................................174
186 .....................................
46 .................................................

263

 .........................
 .......................

82،57

 ...................................... أولوية درجة التمييز

156، 101

 82،57
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الفهرس
AI Servo) التنبئي........................................ 94 )
720×1280 (فيلم)............................................ 168
1080×1920 (فيلم)............................................ 168
168 ............................................ 480×640 (فيلم)
138 .......................................... Adobe RGB
260، 118  ... ا) ً AEB

AF ضبط البؤرة
 AI FOCUS (الضبط التلقائي للبؤرة 

95 ...................................  (AI Focus باستخدام 
 AI SERVO (الضبط التلقائي للبؤرة 

95  .................................... (AI Servo باستخدام 
Av 

110  ........................................................ العدسة)
BULB (درجة إضاءة املصباح)........................ 114
65 ...................................... C (تلقائي إبداعي)

DPOF 
251  ................... (تنسيق ترتيب الطباعة الرقمي)
199  .................... FEB (مضاهاة إضاءة الفالش)
238 ........... Grainy B/W
226  ..............................................HDMI CEC
226 ، 216 ..................................................HDMI
89  ..........................................................JPEG
113 ........................................ M
156 ، 101  ...................... MF (الضبط اليدوي للبؤرة)
267 ................................... My Menu (قائمتي)
282، 164 .................................................  NTSC

ONE SHOT (الضبط التلقائي للبؤرة   
97  ............................................... للقطة واحدة)
284، 168 .....................................................  PAL
241  ...............................................  PictBridge
Q (التحكم السريع)....... 48 ،73 ، 133 ،167 ، 214
137 .......................................................... sRGB
108 ........... Tv
131  ............................... WB

أ
124 ،92 ......................... أبيض/أسود (لون أحادي)
124 ،92 ،73 أحادي اللون....................................... 

194 .......................
188 ............................. اسم امللف (ترقيم امللف)
281 .....................................
108 ...................
110  .......
162، 113 ........................................
24 ................................................. إعادة الشحن
160 إعادة الضبط التلقائية....................................
160 إعادة الضبط اليدوية......................................
إعداد دليل الصور......................................... 255
54 ، 28 ...................................... إعدادات التصوير
244 ............................ إعدادات الورق (الطباعة)
159  .....................................................
176 ، 167  .... (AF طريقة الضبط التلقائي للبؤرة (
160  .......................................
حترير.........................................................220
169  .............................................. حجم امللف
168 ........................................
179 .......................................... عرض الشبكة
164 ..................................... عرض املعلومات
162  ........................................

 ................................ ضبط البؤرة يدوًيا
179 .......................
168 ................................. حجم تسجيل الفيلم
التشغيل.................................................. 218
167  ......................................... التحكم السريع
169  .......................................... مدة التسجيل
178 ........................................ تسجيل الصوت
التقاط الصور الثابتة.................................... 161
174.................................. ألبوم لقطات الفيديو
174 ........................................ لقطات الفيديو
217، 216  .................... العرض على جهاز تلفاز
179 مرشح صوت الرياح..................................
ألبوم لقطات الفيديو........................................174
186 .....................................
46 .................................................

263

 .........................
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185 ،  .......................... إيقاف التشغيل التلقائي

ب
315 .........................................................
86 ......................... (AE
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بطاقات الذاكرة البطاقات

52 ، 36 ،35 ................................... البطاقات
184 .....................................
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53 .................... التهيئة منخفضة املستوى
5 ................................  SD فئة سرعة بطاقة 
53، 38 .............. استكشاف املشكالت وحلها
مفتاح احلماية من الكتابة......................... 36
274 ............................................  Eye-Fi بطاقة 
124 ،73  ............................. بني داكن (لون أحادي)
202 ........................................

ت
124 ..................................
236 ....................................
236 ..................................
124 .................................................
236 ........................................
التاريخ/الوقت................................................ 43
التباين............................................................ 123
117 .............................  (FE تثبيت إضاءة الفالش (
120 ........................... (AE
59 ........................................... تثبيت ضبط البؤرة

التحديد التلقائي لنقاط الضبط التلقائي للبؤرة 
99  ................................................... AF) التسع )

 التحديد التلقائي لنقطة الضبط التلقائي 
99  ....................................................  (AF للبؤرة (
43 ................................................... حتديد اللغة

99  .....  ((AF التحديد اليدوي (الضبط التلقائي للبؤرة (
حتديد تلقائي (الضبط التلقائي للبؤرة)............. 97
181 ، حتذير درجة احلرارة.................................. 157
حتذيرات السالمة.......................................... 307
184 ................................ حترير الغالق بدون بطاقة
247 ،207 ، 188  ........................... التدوير (الصورة)
192  .............................................. التدوير التلقائي
188 ..............................
127 تشبع اللون.................................................... 
185 .......................................... التشغيل التلقائي
265 ، 83 ............................................. التشغيل

 ................................
139 ، التصوير أثناء العرض املباشر............. 24
146 ............................

99  ....................(AF الضبط التلقائي للبؤرة (
148 ................................ FlexiZone - فردي
145.......................................... عرض الشبكة
142  ..................................... عرض املعلومات
101 ضبط البؤرة يدوًيا................................  
115.........................
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144  ........................................ التحكم السريع
154 ......................................... الوضع السريع
275 ، 64 ...................................... التصوير الفردي
67 .........................
98 .......................................... التصوير املتواصل
112 ......................................
83 .................................................
239 .................................................

تقليل التشويش
263................................ ISO  العالية سرعة 
262 ................
تقليل العني احلمراء........................................ 106
262 ........
226 ............. ISO العالية تقليل تشويش سرعة 
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تلقائي إبداعي................................................. 64
تلقائي متاًما (املشهد التلقائي الذكي).......... 56
231 ................................................... تنبيه التمييز
تنظيف (مستشعر الصورة)............................ 200
25 ........................................ تنظيف املستشعر
52.................................. التهيئة (تهيئة البطاقة)
127 ...........................
133 ........................
132 ....................................
118  ................................................ املضاهاة
التصحيح.................................................. 124
133 ..................................................
133 ..................................................
274 ............... توفر الوظيفة حسب وضع التصوير
42 التوقيت الصيفي............................................ 
268 ....................................

ج
88 ....................................... جودة تسجيل الصور

ح
232 ،169  ،89 حجم امللف..................................... 

 
99 دون توقف..................................................... 
32 ............................................................. احلزام
حقيقي........................................................... 92
حماية الصور................................................. 228

د
127  .................................................... درجة اللون
127  ................................................ درجة الوضوح
131 درجة حرارة اللون........................................... 
212 ،164 ....................... (Full HD الدقة الفائقة (
24 ......................... دقيقة (جودة تسجيل الصور)
دليل امليزات.................................................. 53

ر
8 .................................................... الرمز3
8 ............................. رمز 

298 ................................................... رموز اخلطأ
رياضة............................................................. 78

ز
48 ........................................................ زر الغالق
260  ................................

س
92  ....................................................ISO سرعة 
92 ............................
260  ..................................  ISO زيادة سرعة 

ISO القصوى لوضع
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سرعة 
 ............ ISO التلقائية) ISO Auto  (سرعة 

112 .................................
السماعة....................................................... 218

ش
34 ،31 الشاحن.................................................... 
24 .............................................. LCD شاشة 
ضبط السطوع.......................................... 185
207 تشغيل الصور.................................... 83، 
280  ،50  ................................ شاشة القائمة
197 ألوان الشاشة..........................................
إعدادات التصوير................................. 28، 54
231 .... (RGB

ص
184 ......................................................... الصافرة

 
238 ،24 ........................... (جودة تسجيل الصور)
91  ،  ،89 28  ......................................  RAW صور 
91 ، 89  ،28 ........................ RAW+JPEG صور 
الصور القريبة.................................................. 67

الصور
التشغيل التلقائي..................................... 222
192 التدوير التلقائي......................................... 
230 ................................................... املسح
تنبيه التمييز.............................................. 234
234 ............................
129  ،126 ،95 ..... خصائص الصورة (منط الصورة)
الفهرس.................................................. 208 M
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209 عرض التنقل السريع (استعراض الصور)..... 
210  ..........................................
211  ........................................... التدوير اليدوي
188 .....................................................
207 التشغيل 83، 
228 ................................................... احلماية
212  .................................................. التصنيف
مدة املعاينة............................................. 212
232 .................................... معلومات التصوير
222 .........................................  عرض الشرائح
226 ،  .................... العرض على جهاز تلفاز
124 ،92 ،73 .....................
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91 ،65 ......................................... صورة شخصية

ض
ضبط البؤرة

176 ،148 .. (AF طريقة الضبط التلقائي للبؤرة (
97  ........ (AF تشغيل الضبط التلقائي للبؤرة (
99  .. (AF حتديد نقطة الضبط التلقائي للبؤرة (

الشعاع املساعد للضبط التلقائي للبؤرة 
264 ،100   ................................................ (AF )
الصافرة.................................................... 184

 
152 ،101  ....................................... البؤرة عليها
101  ............................................ ضبط البؤرة يدوًيا
152 ،101  ،46 ......  ................. خارج نطاق البؤرة
61  ............................................ إعادة التكوين
236 .............................
99 الضبط التلقائي للبؤرة.............................. ......
101  ............................  (MF الضبط اليدوي للبؤرة (
111 ............................
111 ..............................

 
متوسط املركز................................................. 115
ضبط مستوى انكسار الضوء........................... 46
45 ............................................. الضغط بالكامل
45 .................................. الضغط حتى املنتصف
ضوء تأكيد ضبط البؤرة.................................... 56

ط
الطاقة

إيقاف التشغيل التلقائي............................ 185
40  ........................................ فحص البطارية
270  ...............................
141  ،88 ، اللقطات املمكنة............................ 
30 إعادة الشحن ............................................
24  ......................................... الطباعة املباشرة
241  ................................................. الطباعة
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245 .................................... تخطيط الصفحة
242 ......................................... إعدادات الورق
255 ................................... إعداد دليل الصور
251  .........................  (DPOF ترتيب الطباعة (
246 .......................................
249 ......................................... تصحيح امليل
316 ،240 .......................... طرف التوصيل الرقمي
USB (رقمي).................. 240، 316 طرف توصيل 

ع
24 .......................... عادية (جودة تسجيل الصور)

(HD  عالية الدقة (
159  ............ ............................................
44..................................................... العدسة
ُمثبت الصور.............................................. 43
41 ............................................... حترير القفل
124 ...........................
209  .................................... عرض التنقل السريع
145 ،179 عرض الشبكة........................................ 
عرض الشرائح............................................... 222
عرض الصورة الواحدة...................................... 83
208 ............................................. عرض الفهرس
210 ...... ......................................... العرض اُمل
226 العرض على جهاز تلفاز.......................... ......

عرض معلومات التصوير................................ 
عطل............................................................ 284

عالمة التصنيف.............................................. 
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232
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............................................
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غ
غطاء العدسة العينية............................. 29، 269

ف
27  ............................. فتحة احلامل ثالثي القوائم
116 .........................
فحص البطارية.............................................. 36
فقدان تفاصيل التمييز................................... 231
272 ...................................... الفالش اخلارجي
285 .................................
104 .......................................... الفالش املدمج
195 ..................................... إعدادات الوظائف

الفالش
10  4........................................ الفالش املدمج
272 .................................
النطاق الفعال............................................. 105
272 ...................................... الفالش اخلارجي
117 ........................  (FE تثبيت إضاءة الفالش (
198 ...................................
117  ..................... تعويض درجة إضاءة الفالش
200  ........................................... وضع الفالش
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مناطق تالمس مزامنة الفالش.................. 26
261  ،273 .................... سرعة مزامنة الفالش
200  ............................... تشغيل الفالش يدوًيا
106 .................................. تقليل العني احلمراء

 مزامنة الغالق
200  .............................

ق
قارنة التيار املستمر..................................... 268
270 ،22 ..................... قاعدة تركيب وحدة الفالش
48 ..................................................... القائمة
My Menu (قائمتي).............................. 267
51 إجراء الضبط.............................................. 
280  ................................................
26 .................................................
103 ،22 .................................................... القرص

ك
317 ،278 ،242 ،226 ،216 ،3 ........................ الكابل

194 ..............................
46 ......................................
193 ........................................

 ...........................
ل

80  .....
76  .....................
170 لقطات الفيديو................................................
40 ، 88 141 ،  ........................... اللقطات املمكنة

م
متعادل........................................................... 92
متوسطة (جودة تسجيل الصورة) 28
ُمثبت الصور (العدسة)................................... 43
26 ...................................
268 ........................
160 ،137 ..........................
119 ،55 ......................... ُم
276 ..............................................
175....................................... مرشح صوت الرياح
236 ....................................
175 .....................................
196 ................................... مزامنة الستارة الثانية
196 ................................................ مزامنة الغالق

 
137 ................................
29  ................................ مستكشف املشهد
46 ..................... ضبط مستوى انكسار الضوء
219 مستوى الصوت (تشغيل الفيلم).................... 
190 ...................................
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املشاهد الليلية....................................... 66، 69
A (املشهد التلقائي الذكي)....................... 85
34 مصباح الوصول .............................................
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118  ......... ............................................  (AEB )
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118 .............. (AE
115 .................................

 أسلوب القياس
111 ........................
املضاهاة.................................................114، 130
264 ،108 ...............................
164 ..............................................
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269 ................................... مفتاح التحكم عن ُبعد
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5 ......................................................... امللحقات
131 .......................................... ICC ملف التعريف
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57 ............................................... منطقة الصورة
2  ................................................. منظار العني
68  ........................................... منظر طبيعي
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103 ................................................. املوقت الذاتي
175 ،141 ......................
160  ................................................... امليكروفون

ن
140 .................................
168  ،179 .......................................... نظام الفيديو
101 نقطة الضبط التلقائي للبؤرة........................... 
101 النقطة الفردية للضبط التلقائي للبؤرة............ 
95  ،126 ،129 ...................................... منط الصورة

و
88 .............................................. وحدات البكسل
273 Canon وحدات الفالش التي ليست من إنتاج 
83 ،207  ................................. وضع التشغيل 
30 ............................................ وضع التصوير
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115 .................................. M
86 ...................... P
108 ..... Tv
85 ................. A (املشهد التلقائي الذكي)
7 (إيقاف تشغيل الفالش)..................... 63
64 ................................. C (تلقائي إبداعي)
67 ................................ 2 (صورة شخصية)
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69 ..................................... 4 (صورة قريبة)
70  ........................................... 5 (رياضة)
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104  ........................................ الوضع السريع
115 .......................
206  ..............................
184 ............................... وقت معاينة الصورة
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ا من ديسمبر 2015.للحصول  ا اعتباًر ً
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.www.canon-europe.com/Support 

ان المنتج والضمانة المرافقة تتوفر في البلدان ا�وروبية من قبل شركة Canon أوروبا.
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