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دليل اإلرشادات

EEتم تضمين "الدليل المرجعي السريع" في نهاية هذا الدليل. دليل اإلرشادات
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مقدمة
تُعد EOS REBEL T5i/EOS 700D كاميرا رقمية عاكسة أحادية العدسة ذات أداء فائق 
تتميز بمستشعر CMOS للتفاصيل الدقيقة مع دقة تلغ ۱۸٫۰۰ ميجابكسل فعالة تقريًبا ومعالج 

DIGIC 5 وميزة الضبط التلقائي للبؤرة (AF) فائقة الدقة والسرعة من خالل ۹ نقاط مع إمكانية 
التصوير المستمر بمعدل ٥ إطارات في الثانية تقريًبا، والتصوير أثناء العرض المباشر وتصوير 

.(Full HD) األفالم فائقة الدقة
تتسم هذه الكاميرا باالستجابة العالية ألي من ظروف التصوير، كما توفر العديد من الميزات اللتقاط 

اللقطات ذات المتطلبات الخاصة.

ارجع إلى هذا الدليل أثناء استخدام الكاميرا للتعرف على الكاميرا بشكل أكبر
مع الكاميرات الرقمية، يمكنك عرض الصور فور التقاطها. أثناء قراءة هذا الدليل، قم بتصوير عدة 

لقطات تجريبية وشاهد كيف تظهر في النهاية. فيمكنك بعدئذ التعرف على إمكانات الكاميرا بشكل أفضل.
لتجنب الصور الرديئة والحوادث، يُرجى قراءة "تحذيرات السالمة" (صفحة ۳٤۹ و۳٥۰) 

و"احتياطات التعامل مع الكاميرا" (صفحة ۱٦ و۱۷) أوًال.

اختبار الكاميرا قبل االستخدام والمسؤولية القانونية
بعد التصوير، قم بعرض الصور وتحقق من تسجيلها على نحو سليم. إذا كانت الكاميرا أو بطاقة 

الذاكرة معيبة وتعذر تسجيل الصور أو تنزيلها على الكمبيوتر، فال تتحمل Canon المسؤولية عن 
أي خسارة أو إزعاج ينجم عن ذلك.

حقوق النشر
قد تحظر قوانين حقوق النشر في بلدك استخدام صورك المسجلة أو الموسيقى والصور ذات الموسيقى 

المحمية بحقوق النشر الموجودة في بطاقة الذاكرة ألي غرض باستثناء الترفيه الخاص. انتبه أيًضا 
إلى أن بعض المسارح العامة والمعارض وما إلى ذلك قد تحظر التصوير الفوتوغرافي حتى لو كان 

بغرض التسلية الخاصة.

تتوافق هذه الكاميرا مع بطاقات الذاكرة SD وSDHC وSDXC. في هذا الدليل، تشير الكلمة 
"بطاقة" إلى جميع هذه البطاقات.

ال تأتي الكاميرا مع أحد البطاقات المستخدمة لتسجيل الصور/األفالم. لذا، يُرجى شراؤها   *
بشكل منفصل.

البطاقات التي يمكنها تسجيل األفالم
" أو أعلى (صفحة ۱۷۳). عند تصوير األفالم، استخدم بطاقة SD كبيرة السعة ذات فئة السرعة ٦ "
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قائمة فحص محتويات العبوة
قبل بدء استخدام الكاميرا، تأكد من توفر جميع العناصر التالية معها. وفي حالة فقدان أي منها، اتصل 

بالموزع.

شاحن البطارية LC-E8 أو LC-E8E مرفق. (يأتي LC-E8E مزوًدا بسلك طاقة).  *

في حالة شراء مجموعة عدسات، تحقق من أن العدسة مضمنة.  
وفًقا لنوع مجموعة العدسة، قد يتوفر أيًضا دليل إرشادات العدسة.  

احرص على أال تفقد أًيا من العناصر المذكورة أعاله.  

مجموعة البطارية
LP-E8

(مزودة بغطاء حماية)

شاحن البطارية
*LC-E8/LC-E8E

كابل التوصيل حزام عريض
EW-100DB IV

الكاميرا
(مزودة بمنظار للعين وغطاء للجسم)

 EOS قرص حلول كاميرا
الرقمية
(البرامج)

الكاميرادليل إرشادات البرامج
دليل اإلرشادات
(هذا الكتيب)

أدلة إرشادات البرنامج
يشتمل القرص المضغوط على أدلة إرشادات البرامج في صورة ملفات بتنسيق PDF. انظر 

صفحة ۳٦۷ للحصول على اإلرشادات الخاصة بالبحث عن المعلومات في أدلة اإلرشادات 
الخاصة بالبرامج.
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االصطالحات المستخدمة في هذا الدليل
الرموز الواردة في هذا الدليل

: يشير إلى القرص الرئيسي.   <6>
.<S> تشير إلى مفاتيح األسهم :  <U> <V>

: يشير إلى زر الضبط.   <0>
:  تشير إلى بقاء الوظيفة المعنية نشطة لمدة ٤ ثواٍن أو ٦ ثواٍن أو 0 و9 و7 و8 

۱۰ ثواٍن أو ۱٦ ثانية على التوالي بعد تحرير الزر.
*  في هذا الدليل، تتوافق الرموز والعالمات التي تشير إلى أزرار الكاميرا وأقراصها وإعداداتها مع الرموز 

.LCD والعالمات الموجودة بالكاميرا وتلك التي تظهر على شاشة

:  يشير إلى وظيفة يمكن تغييرها عن طريق الضغط على الزر <M> وتغيير   3
اإلعداد.

:  في حالة ظهوره أعلى يمين الصفحة، فإنه يشير إلى توفر الوظيفة في أوضاع   M
المنطقة اإلبداعية فقط (صفحة ۲٤).

رقم الصفحة المرجعية لمزيد من المعلومات.  : (صفحة **) 
تحذير لمنع مشاكل التصوير.  :  

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

نصيحة لحل المشكالت.  :  

االفتراضيات األساسية
 تفترض جميع العمليات الموضحة في هذا الدليل ضبط مفتاح التشغيل بالفعل على <1> 

(صفحة ۳٤).
 يُفترض ضبط جميع إعدادات القوائم والوظائف المخصصة على القيم االفتراضية.

 تبين الرسوم التوضيحية الواردة في هذا الدليل الكاميرا وهي متصلة بالعدسة
EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM كمثال.
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الفصول
يوضح الفصالن األول والثاني عمليات التشغيل األساسية للكاميرا وكذلك إجراءات التصوير 

لمستخدمي الكاميرا الرقية العاكسة أحادية العدسة (DSLR) للمرة األولى.

۲ مقدمة  

۲۷ بدء االستخدام۱  

٥۷ التصوير األساسي وتشغيل الصور۲  

۸٥ التصوير اإلبداعي۳  

۱۰۹ التصوير المتقدم٤  

۱٤٥ التصوير باستخدام شاشة LCD (التصوير أثناء العرض المباشر)٥  

۱۷۳ تصوير األفالم٦  

۲۰۳ الميزات سهلة االستخدام۷  

۲۲۹ التصوير الفوتوغرافي باستخدام الفالش الالسلكي۸  

۲٤۱ تشغيل الصور۹  

۲۷۳ المعالجة الالحقة للصور۱۰  

۲۷۹ طباعة الصور۱۱  

۲۹٥ تخصيص الكاميرا۱۲  

۳۰٥ المرجع۱۳  

۳٦۱ تنزيل الصور على الكمبيوتر۱٤  

۳٦۹ الدليل المرجعي السريع والفهرس۱٥  
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نظرة سريعة على المحتويات
التصوير

ç صفحة ٥۷ - ۷٥ (أوضاع المنطقة األساسية) التصوير التلقائي   

ç صفحة ۱۰٤ (i التصوير المستمر) التصوير باستمرار   

ç صفحة ۱۰٦ (j الموقت الذاتي) التقاط صورة لنفسك في مجموعة   

ç صفحة s)  ۱۱۰ اإلضاءة التلقائية مع  تثبيت الحركة   
أولوية الغالق)

تبهيت الحركة  

ç صفحة ٦٤ (C تلقائي إبداعي) تبهيت الخلفية   
ç صفحة f)  ۱۱۲ اإلضاءة التلقائية مع  الحفاظ على الخلفية في بؤرة واضحة   

أولوية فتحة العدسة)

ç صفحة ۱۱۹ (تعويض درجة اإلضاءة) ضبط سطوع الصورة (درجة اإلضاءة)   

ç  صفحة ٥۸، D)  ۱۰۷ التصوير الفوتوغرافي  التصوير في اإلضاءة الخافتة   
باستخدام الفالش)

(ISO إعداد سرعة) صفحة ۹۲ ç  

ç  صفحة ٦۳ (7 إيقاف تشغيل الفالش) التصوير بدون الفالش   
صفحة ۷٦ (b إيقاف تشغيل الفالش)

ç صفحة ۱۱٦ (إضاءة المصباح) تصوير األلعاب النارية في الليل   

ç صفحة A)  ۱٤٥ التصوير أثناء العرض    LCD التصوير أثناء العرض على شاشة  
المباشر)

ç صفحة ۱٥۲ (المرشحات اإلبداعية) استخدام المرشحات اإلبداعية   

ç صفحة ۱۷۳ (k تصوير األفالم) تصوير األفالم   

جودة الصورة
ç صفحة ۹٥ (نمط الصورة) التصوير باستخدام تأثيرات الصورة المتوافقة مع الهدف   
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ç صفحة ۸۸ (73، 83، 1) طباعة نسخة كبيرة الحجم للصورة   

(c ،8a، b ،7a) ۸۸ صفحة ç التقاط العديد من الصور   

ضبط البؤرة
ç صفحة S)  ۱۰۰ تحديد نقطة الضبط  تغيير نقطة ضبط البؤرة   

((AF) التلقائي للبؤرة

ç  صفحة ۷۰، ۹۸  (ضبط البؤرة تلقائًيا باستخدام  تصوير هدف متحرك   
(AI Servo وضع

التشغيل
ç صفحة ۸٤ (x التشغيل) عرض الصور على الكاميرا   

ç صفحة ۲٤۲ (H عرض الفهرس) البحث عن الصور بسرعة   
صفحة۲٤۳ (I استعراض الصور)  

ç صفحة ۲٤۸ (التصنيفات) تصنيف الصور   

ç صفحة ۲٦٦ (K حماية الصور) حماية الصور المهمة    
من الحذف العرضي

ç صفحة ۲٦۸ (L حذف) حذف الصور غير الضرورية   

ç صفحة ۲٥۸ (عرض الشرائح) التشغيل التلقائي للصور واألفالم   

ç صفحة ۲٦۲ (خرج الفيديو) عرض الصور أو األفالم على جهاز التلفاز   

(LCD سطوع شاشة) صفحة ۲۰٥ ç   LCD ضبط سطوع شاشة  

الطباعة
ç صفحة ۲۷۹ (الطباعة المباشرة) طباعة الصور بسهولة   
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فهرس الميزات

الطاقة
البطارية

ç صفحة ۲۸ • الشحن 
ç صفحة ۳۰ • التركيب/اإلخراج 
ç صفحة ۳٥ • فحص البطارية 
ç صفحة ۳۰٦ مأخذ التيار الكهربي 
ç صفحة ۳٤ إيقاف التشغيل التلقائي 

البطاقة
ç صفحة ۳۱ التركيب/اإلخراج 
ç صفحة ٤۸ التنسيق 
ç صفحة ۲۰٤ تحرير الغالق بدون البطاقة 

العدسة
ç صفحة ۳۹ التركيب/الفصل 
ç صفحة ٤۰ التكبير/التصغير 
ç صفحة ٤۱ مثبت الصور 

اإلعدادات األساسية
ç صفحة ٤۲ ضبط مستوى انكسار الضوء 
ç صفحة ۳۸ اللغة 
ç صفحة ۳٦ المنطقة/التاريخ/الوقت 
ç صفحة ۲۰٤ الصافرة 

LCD شاشة
ç صفحة ۳۳   LCD استخدام شاشة

التشغيل /إيقاف التشغيل التلقائي
ç صفحة ۲۱۷   LCD لشاشة
ç صفحة ۲۰٥ ضبط درجة السطوع 
ç صفحة ٥۳ شاشة اللمس 

تسجيل الصور
ç صفحة ۲۰٦ إنشاء/تحديد المجلد 
ç صفحة ۲۰۸ ترقيم الملفات 

جودة الصورة
ç صفحة ۸۸ جودة تسجيل الصور 
ç صفحة ۹٥ نمط الصورة 
ç صفحة ۱۳۷ توازن اللون األبيض 
ç صفحة ۱٤۱ مساحة األلوان 

ميزات تحسين الصورة
ç صفحة ۱۲٥ • ُمحسن اإلضاءة التلقائي 

• تصحيح اإلضاءة 
ç صفحة ۱۲۹ الطرفية للعدسة 
ç صفحة ۱۳۰ • تصحيح االنحراف اللوني 

• تقليل تشويش درجات
ç صفحة ۱۲۷ اإلضاءة الطويلة 

• تقليل تشويش  سرعات
ç صفحة ۱۲٦ ISO العالية 
ç صفحة ۲۹۹ • أولوية درجة التمييز 

(AF) ضبط البؤرة تلقائًيا
ç صفحة ۹۷ تشغيل AF (ضبط البؤرة تلقائًيا) 

تحديد نقطة الضبط التلقائي
ç صفحة ۱۰۰ للبؤرة 
ç صفحة ۱۰۳ ضبط البؤرة يدوًيا 

التشغيل
ç صفحة ۳۲ وضع التشغيل 
ç صفحة ۱۰٤ التصوير المستمر 
ç صفحة ۱۰٦ الموقت الذاتي 

الحد األقصى لعدد اللقطات
ç صفحة ۹۰ المستمرة دون توقف 

التصوير
ç صفحة ۳٤ وضع التصوير 
ç صفحة ۹۲   ISO سرعة
ç صفحة ٥۲ دليل الميزات 
ç صفحة ۱۱٦ المصباح 
ç صفحة ۱٤۲ قفل المرآة 
ç صفحة ۱۱۷ وضع ضبط كثافة اإلضاءة 
ç صفحة ۳۰۷ التحكم عن ُبعد 
ç صفحة ٤٤ التحكم السريع 
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فهرس الميزات

ضبط درجة اإلضاءة
ç صفحة ۱۱۹ تعويض درجة اإلضاءة 

مضاهاة شدة اإلضاءة تلقائًيا
ç صفحة ۱۲۱   (AEB)
ç صفحة ۱۲۳ قفل اإلضاءة التلقائية 

الفالش
ç صفحة ۱۰۷ الفالش المدمج 
ç صفحة ۱۲۰ • تعويض درجة إضاءة الفالش 
ç صفحة ۱۲٤   FE قفل •
ç صفحة ۳۰۹ الفالش الخارجي 
ç صفحة ۲۱۸ التحكم في الفالش 
ç صفحة ۲۲۹ • الفالش الالسلكي 

التصوير أثناء العرض المباشر
ç صفحة ۱٤٥ التصوير أثناء العرض المباشر 

أساليب الضبط التلقائي
ç صفحة ۱٥۹  (AF) للبؤرة
ç صفحة ۱٥٦ الضبط المستمر للبؤرة تلقائًيا 
ç صفحة ۱٦۸ الغالق باللمس 
ç صفحة ۱٥۷ نسبة العرض إلى االرتفاع 
ç صفحة ۱٥٦ عرض الشبكة 
ç صفحة ۱٥۱ التحكم السريع 
ç صفحة ۱٥۲ المرشحات اإلبداعية 

تصوير األفالم
ç صفحة ۱۷۳ تصوير األفالم 

ضبط البؤرة تلقائًيا لألفالم
ç صفحة ۱۹٦  Servo باستخدام وضع
ç صفحة ۱۹۸ تسجيل الصوت 
ç صفحة ۱۹۸ عرض الشبكة 
ç صفحة ۱۷۷ اإلضاءة اليدوية 
ç صفحة ۱۸۲ التقاط الصور الثابتة 
ç صفحة ۱۸٤ التحكم السريع 
ç صفحة ۱۸۷ لقطة الفيديو 

التشغيل
ç صفحة ۲۰٤ مدة مراجعة الصورة 
ç صفحة ۸٤ عرض الصورة الواحدة 

عرض معلومات 
ç صفحة ۲۷۰ التصوير 
ç صفحة ۲٤۲ عرض الفهرس 

استعراض الصور 
ç صفحة ۲٤۳ (عرض التنقل السريع) 
ç صفحة ۲٤٤ العرض الُمكبَّر 
ç صفحة ۲٤۷ تدوير الصورة 
ç صفحة ۲٤۸ التصنيف 
ç صفحة ۲٥٤ تشغيل األفالم 

تحرير المشهدين
ç صفحة ۲٥٦ األول/األخير بالفيلم 
ç صفحة ۲٥۸ عرض الشرائح 
ç صفحة ۲٦۲ عرض الصور على التلفاز 
ç صفحة ۲٦٦ الحماية 
ç صفحة ۲٦۸ المسح 
ç صفحة ۲٥۰ التحكم السريع 

تحرير الصورة
ç صفحة ۲۷٤ المرشحات اإلبداعية 
ç صفحة ۲۷۷ تغيير الحجم 

الطباعة
ç صفحة ۲۸۲   PictBridge معيار
ç صفحة ۲۸۹   (DPOF) ترتيب الطباعة
ç صفحة ۲۹۳ إعداد دليل الصور 

التخصيص
ç صفحة ۲۹٦   (C.Fn) الوظائف المخصصة
ç صفحة ۳۰۳ قائمتي 

البرامج
تنزيل الصور على الكمبيوتر

ç صفحة ۳٦۱ الشخصي 
ç صفحة ۳٦۷ دليل إرشادات البرامج 
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احتياطات التعامل مع الكاميرا
العناية بالكاميرا

تعتبر هذه الكاميرا جهاًزا دقيًقا. لذا، فال تسقطها أو تعرضها للصدمات المادية.  
الكاميرا ليست مقاومة للماء وال يمكن استخدامها تحت الماء. إذا سقطت الكاميرا في الماء بشكل عرضي،   
فاستشر على الفور أقرب مركز خدمة Canon. جفف أية قطرات ماء بقطعة قماش جافة. إذا تعرضت 

الكاميرا لهواء مشبع باألمالح، فامسحها بطعة قماش مبللة بعد عصرها عصًرا جيًدا.
ال تترك الكاميرا مطلًقا بالقرب من أي شيء يصدر مجاًال مغناطيسًيا قوًيا كالمغناطيس أو المحرك الكهربي.   
تجنب أيًضا استخدام الكاميرا أو تركها بالقرب من أي شيء يُصدر موجات السلكية قوية، مثل هوائي ضخم. 

فقد تتسبب المجاالت المغناطيسية القوية في عدم تشغيل الكاميرا على نحو صحيح أو تدمير بيانات الصور.
ال تترك الكاميرا في األماكن شديدة السخونة، مثل وضعها داخل السيارة أسفل أشعة الشمس المباشرة. حيث قد   

تتسبب درات الحرارة العالية في تعطل الكاميرا.
تحتوي الكاميرا على دوائر كهربية إلكترونية دقيقة. ال تحاول مطلًقا تفكيك الكاميرا بنفسك.  

ال تقم بسد فتحات تشغيل المرآة بإصبعك أو ما إلى ذلك، فقد يؤدي فعل ذلك إلى حدوث عطل.  
استخدم منفاًخا للتخلص من األتربة الموجودة على العدسة ومستكشف العرض والمرآة العاكسة وشاشة ضبط   

البؤرة. وال تستخدم المنظفات التي تحتوي على مذيبات عضوية لتنظيف جسم الكاميرا أو العدسة. للتخلص 
.Canon من األوساخ المستعصية، اصطحب الكاميرا إلى أقرب مركز خدمة

ال تلمس مناطق االتصال الكهربي للكاميرا بأصابعك. وذلك للحيلولة دون تآكل مناطق االتصال. حيث يمكن   
أن تتسبب مناطق االتصال المتآكلة في عدم تشغيل الكاميرا بشكل صحيح.

إذا تم نقل الكاميرا من غرفة باردة إلى أخرى دافئة بشكل مفاجئ، فقد يتكون تكاثف لبخار الماء على الكاميرا   
واألجزاء الداخلية. لمنع تكاثف بخار الماء، ضع الكاميرا أوًال في كيس بالستيكي محكم الغلق ودعها تتكيف 

مع درجة الحرارة األعلى قبل إخراجها من الكيس.
في حالة تكون التكاثف على الكاميرا، ال تستخدمها. وذلك لتجنب إتالفها. إذا حدث تكاثف، فقم بفك العدسة   

وإخراج البطاقة والبطارية من الكاميرا، وانتظر حتى يتبخر الماء المتكاثف قبل استخدام الكاميرا.
في حالة عدم استخدام الكاميرا لفترة زمنية طويلة، أخرج البطارية وقم بتخزين الكاميرا في مكان بارد وجاف   

وجيد التهوية. حتى أثناء تخزين الكاميرا، اضغط على زر الغالق بضع مرات كل فترة قصيرة من الوقت 
للتأكد من أنها ال تزال تعمل.

تجنب تخزين الكاميرا في مكان توجد به مواد كيميائية تؤدي إلى الصدأ والتآكل كالمختبرات الكيميائية على   
سبيل المثال.

في حالة عدم استخدام الكاميرا لفترة طويلة، اختبر كل وظائفها قبل استخدامها. إذا كنت لم تستخدم الكاميرا   
لبعض الوقت أو إذا كانت هناك مناسبة تصوير هامة آتية كرحلة خارجية، فاطلب من موزع Canon فحص 

الكاميرا أو افحصها بنفسك وتأكد من أنها تعمل بالشكل الصحيح.
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احتياطات التعامل مع الكاميرا

LCD شاشة
على الرغم من أنه قد تم تصنيع شاشة LCD بتقنية فائقة الدقة تتخطى ۹۹٫۹۹٪ من وحدات البكسل الفعالة،   
إال أنه ربما يكون ناك القليل من وحدات البكسل غير الفعالة والتي تعرض اللون األسود أو األحمر فقط، وما 
إلى ذلك وتبلغ نسبتها ۰٫۰۱٪ أو أقل من وحدات البكسل المتبقية. وال تمثل وحدات البكسل غير الفعالة عطًال 

بالشاشة. فهي ال تؤثر على الصور الُمسجلة.
إذا تم ترك شاشة LCD في وضع التشغيل لفترة طويلة، فقد يحدث تشّوه بالشاشة تظهر فيه بقايا ما كان يتم   

عرضه. ومع ذلك، فإن هذا األمر يحدث لفترة مؤقتة وسيختفي بمجرد ترك الكاميرا دون استخدام لبضعة أيام.
قد يبدو عرض شاشة LCD بطيًئا في درجات الحرارة المنخفضة أو قد يظهر باللون األسود في درجات   

الحرارة العالية. وتعود شاشة LCD إلى الوضع الطبيعي لها في درجة حرارة الغرفة.

البطاقات
لحماية البطاقة والبيانات المسجلة عليها، الحظ ما يلي:

تجنب سقوط البطاقة أو ثنيها أو تعريضها للماء. وال تعرضها كذلك للقوة المفرطة أو الصدمات المادية أو   
االهتزاز.

ال تلمس مناطق االتصال اإللكتروني للبطاقة بأصابعك أو بأية أجسام معدنية.  
ال تقم بلصق أيه ملصقات أو ما إلى ذلك على البطاقة.  

ال تقم بتخزين البطاقة أو استخدامها بالقرب من أي شيء يُصدر مجاًال مغناطيسًيا قوًيا، مثل جهاز التلفاز أو   
السماعات أو المغناطيس. تجنب أيًضا األماكن المحتمل احتواؤها على كهرباء إستاتيكية.

ال تترك البطاقة في أشعة الشمس المباشرة أو بالقرب من مصدر حرارة.  
قم بتخزين البطاقة في حاوية مالئمة.  

ال تقم بتخزين البطاقة في أماكن حارة أو متربة أو رطبة.  

العدسة
بعد فصل العدسة عن الكاميرا، قم بتركيب العدسة بحيث يكون طرفها الخلفي 
متجًها ألعلى وقم بتركيب أغطية العدسة لتجنب خدش سطح العدسة ومناطق 

االتصال الكهربية.

االحتياطات المتعلقة باالستخدام لفترات طويلة
إذا تم استخدام ميزة التصوير المستمر أو التصوير أثناء العرض المباشر أو 
تصوير األفالم لمدة طويلة، فقد تسخن الكاميرا. وعلى الرغم من أن ذلك ال 

يُعد عيًبا، إال أن حمل الكاميرا وهي ساخنة لفترة طويلة يمكن أن يصيب الجلد 
بحروق.

حول البقع الملتصقة بمقدمة المستشعر
بجانب دخول األتربة من الخارج إلى الكاميرا، فقد تلتصق مادة التزييت الموجودة باألجزاء الداخلية للكاميرا 
بمقدمة المستشعر في حاالت نادرة. إذا استمر وجود بقع مرئية بعد تنظيف المستشعر تلقائًيا، فيوصى بإجراء 

.Canon عملية تنظيف المستشعر عن طريق مركز الخدمة التابع لشركة

مناطق االتصال
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۲ أدخل البطارية (صفحة ۳۰).۱

۱
   لشحن البطارية، انظر صفحة ۲۸.

أدخل بطاقة (صفحة ۳۱).۲

۱ ۲

  أدخل البطاقة في فتحتها، بحيث يكون 
ملصق البطاقة مواجًها للجزء الخلفي 

للكاميرا.

قم بتركيب العدسة (صفحة ۳۹).۳ White index Red index

  قم بمحاذاة عالمة العدسة البيضاء أو الحمراء مع 
عالمة الكاميرا باأللوان المتطابقة.

اضبط مفتاح وضع ضبط بؤرة العدسة على ٤
<AF> (صفحة ۳۹).

اضبط مفتاح التشغيل على <1>، واضبط ٥
قرص األوضاع على <A> (المشهد 

التلقائي الذكي) (صفحة ٥۸).
 سيتم ضبط جميع إعدادات الكاميرا الالزمة تلقائًيا.



۱۹

دليل البدء السريع

افتح شاشة LCD (صفحة ۳۳).٦
  عندما تعرض شاشة LCD شاشات ضبط التاريخ/

الوقت والمنطقة الزمنية، انظر صفحة ۳٦.

اضبط البؤرة على الهدف (صفحة ٤۳).۷
  انظر عبر مستكشف العرض ووجه مركز مستكشف 

العرض على الهدف.
  اضغط على زر الغالق حتى المنتصف، وستقوم 

الكاميرا بضبط البؤرة على الهدف.
 يرتفع الفالش المدمج تلقائًيا، إذا لزم األمر.

التقط الصورة (صفحة ٤۳).۸
 اضغط على زر الغالق بالكامل اللتقاط الصورة.

راجع الصورة (صفحة ۲۰٤).۹
  سيتم عرض الصورة الملتقطة لمدة ثانيتين على 

.LCD شاشة
  لعرض الصورة مرًة أخرى، اضغط على الزر 

<x> (صفحة ۸٤).

للتصوير أثناء النظر إلى شاشة LCD، انظر "التصوير أثناء العرض المباشر" (صفحة ۱٤٥).  
لعرض الصور التي تم التقاطها حتى اآلن، انظر "تشغيل الصور" (صفحة ۸٤).  

لحذف صورة، انظر "مسح الصور" (صفحة ۲٦۸).  



۲۰

مجموعة المصطلحات
تشير األسماء المطبوعة بالخط العريض إلى األجزاء المذكورة باألعلى حتى قسم "التصوير األساسي 

وتشغيل الصور".
Built-in flash/AF-assist beam
(p.107/101)

EF Lens mount index (p.39)

Power switch (p.34)

Mode Dial (p.24)

<i> ISO speed
setting button (p.92)

<6> Main Dial

Shutter button
(p.43)

EF-S Lens mount index 
(p.39)

Strap mount
(p.27)

<q/C>
Audio/video OUT/
Digital terminal (p.265, 280, 362)

Body cap (p.39)

Lens release button
(p.40)

Grip

Contacts (p.17)

Red-eye
reduction/
Self-timer 
lamp 
(p.108/106)

Mirror (p.142, 226)

Remote control
sensor
(p.142, 307)

Hot shoe (p.309)

Flash-sync contacts

Microphone (p.174)

<V> Focal plane
mark (p.69)

<D> Flash button 
(p.107)

Lens mount

Terminal cover

Lens lock pin Depth-of-field preview
button (p.114)

<F> Remote control terminal 
(p.308)

<Y> External microphone
IN terminal (p.198)

<D> HDMI mini OUT
terminal (p.262)



۲۱

مجموعة المصطلحات

Display off sensor (p.50, 217) Dioptric adjustment knob (p.42)

Card slot
cover (p.31)

Access lamp (p.32)

Battery compartment
cover release lever (p.30)

Battery compartment cover
(p.30)

Viewfinder eyepiece

Eyecup (p.308)

<A> Live View shooting/
Movie shooting button (p.146/174)

<A/Hy> AE lock/
FE lock button/
Index/Reduce button
(p.123/124/242/244, 287)

<S/u>
AF point selection/
Magnify button
(p.100/244, 287)

Speaker
(p.254)

DC cord hole
(p.306)

<�B> Info button
(p.50, 84, 148, 179, 213)

<M> Menu
button (p.46)

LCD monitor/
Touch screen
(p.33, 46, 205/
53, 245, 255)

<O> Aperture/
Exposure compensation
button (p.115/119)

<Q/l�> Quick Control button/
Direct print button (p.44/285)

<S> Cross keys (p.46)
<WB> White balance selection button (p.137)
<XA> Picture Style selection button (p.95)
<Yi／Q> Drive mode selection button (p.104, 106)
<Zf> AF operation selection button (p.97)

<0> Setting button (p.46) <L> Erase button (p.268) 

Card slot (p.31)

<x> Playback button (p.84)

Tripod socket



۲۲

مجموعة المصطلحات

إعدادات التصوير (في أوضاع المنطقة اإلبداعية، صفحة ۲٤)

سيظهر العرض اإلعدادات المطبقة حالًيا فقط.

Shutter speed

Shooting mode

Aperture

ISO speed (p.92)

Self-timer countdown

Number of possible shots

Battery check (p.35)
zxcn

Quick Control icon (p.44)

Exposure level indicator
Exposure compensation
amount (p.119)
AEB range (p.121)

White balance (p.137)
 Q Auto
 W Daylight
E Shade
R Cloudy
 Y Tungsten light
 U White fluorescent light
 I Flash
 O Custom

Image-recording 
quality (p.88)
73 Large/Fine
83 Large/Normal
74 Medium/Fine
84 Medium/Normal
7a Small 1/Fine
8a Small 1/Normal
b Small 2 (Fine)
c Small 3 (Fine)
1+73 
 RAW+Large/Fine
1 RAW

AF operation (p.97)
X
One-Shot AF
9
AI Focus AF
Z
AI Servo AF
MF
Manual Focus

Picture Style (p.95)

Auto Lighting Optimizer (p.125)

Main Dial pointer

Multi Shot Noise Reduction (p.126)

Highlight tone priority 
(p.299)

Built-in flash settings
(p.220)

y Flash exposure
compensation (p.120)
0 External flash
exposure compensation

Number of possible shots
during WB bracketing

Eye-Fi transmission status (p.311)

GPS connection indicator

Drive mode (p.104, 106)
u Single shooting
i Continuous shooting
Q Self-timer:10 sec/Remote control
l Self-timer:2 sec
q Self-timer:Continuous

Metering mode (p.117)
q Evaluative metering
w Partial metering
r Spot metering
e Center-weighted average metering

u White balance correction (p.139)
B White balance bracketing (p.140)



۲۳

مجموعة المصطلحات

معلومات مستكشف العرض

سيظهر العرض اإلعدادات المطبقة حالًيا فقط.

AF point activation indicator <•>

AF points

<D> Flash-ready 
 Improper FE lock warning

Max. burst

<o> Focus
 confirmation light

<e> High-speed sync
 (FP flash)
<d> FE lock/FEB in-progress

<y> Flash exposure
 compensation

Card full warning (FuLL)
Card error warning (Card)
No card warning (Card)

Exposure level indicator
 Exposure compensation amount
 AEB range
Red-eye reduction lamp-on indicator

<A> Highlight tone priority

<0> Monochrome 
 shooting

ISO speed

Shutter speed
FE lock (FEL)
Busy (buSY)
Built-in flash recycling (D buSY)

Aperture

Spot metering circle

Focusing screen

<A> AE lock/
 AEB in-progress

<u>
White balance
correction

<i>
ISO speed



۲٤

مجموعة المصطلحات

قرص األوضاع
يشتمل قرص اختيار األوضاع على أوضاع المنطقة األساسية وأوضاع المنطقة اإلبداعية.

المنطقة األساسية
كل ما عليك فعله هو الضغط على زر الغالق. 

وستقوم الكاميرا بضبط كل شيء بحيث يالئم الهدف
أو المشهد.

: المشهد التلقائي الذكي (صفحة ٥۸)  A
: إيقاف تشغيل الفالش (صفحة ٦۳)  7

: التلقائي اإلبداعي (صفحة ٦٤)  C

المنطقة اإلبداعية
تمنحك هذه األوضاع مزيًدا من التحكم لتصوير األهداف 

المختلفة.
: برمجة AE (اإلضاءة التلقائية) (صفحة ۸٦)  d

: اإلضاءة التلقائية مع أولوية الغالق (صفحة ۱۱۰)  s

: اإلضاءة التلقائية مع أولوية فتحة العدسة (صفحة ۱۱۲)  f

: اإلضاءة اليدوية (صفحة ۱۱٥).  a

منطقة الصور

: صورة شخصية (صفحة ٦۷)  2
: منظر طبيعي (صفحة ٦۸)  3
: صورة قريبة (صفحة ٦۹)  4

: رياضة (صفحة ۷۰)  5
8 : وضع المشهد الخاص (صفحة ۷۱)

6: صورة شخصية ليلية (صفحة ۷۲)
F: مشهد ليلي مع حمل الكاميرا باليد (صفحة ۷۳)

G:  التحكم في اإلضاءة الخلفية للنطاق الديناميكي العالي 
(HDR) (صفحة ۷٤)
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مجموعة المصطلحات

العدسة
عدسة بدون مقياس ُمدرج للمسافة

عدسة مزودة بمقياس مُدرج للمسافة

Image Stabilizer switch (p.41)

Lens mount index (p.39)

Contacts (p.17)

Zoom ring (p.40)

Focus mode switch (p.39)

Focusing ring (p.103, 170)

Hood mount (p.344) Zoom position index (p.40)

Filter thread
(front of lens) (p.344)

Focus mode switch (p.39)

Zoom ring (p.40)

Image Stabilizer switch (p.41) Lens mount index (p.39)

Contacts (p.17)

Hood mount (p.344)

Distance scale

Zoom position index (p.40)

Focusing ring (p.103, 170)

Filter thread
(front of lens) (p.344)



۲٦

مجموعة المصطلحات

LC-E8 شاحن البطارية
شاحن البطارية LP-E8 (صفحة ۲۸).

LC-E8E شاحن البطارية
شاحن البطارية LP-E8 (صفحة ۲۸).

فتحة البطارية
قابس الطاقة

مصباح الشحن
مصباح اكتمال الشحن

إرشادات السالمة الهامة - احتفظ بهذه اإلرشادات.
خطر - لتقليل مخاطر نشوب الحرائق أو التعرض لصدمة كهربية، اتبع هذه اإلرشادات بعناية.

للتوصيل بمصدر إمداد بالطاقة خارج الواليات المتحدة األمريكية، استخدم محوًال إضافًيا لقابس الطاقة ذا تكوين 
مالئم لمأخذ التيار الكهربي، إذا لزم األمر.

سلك الطاقة 

مقبس سلك الطاقة

فتحة البطارية 
مصباح الشحن

مصباح اكتمال الشحن



۲۷

۱
بدء االستخدام

يتناول هذا الفصل بالشرح الخطوات التمهيدية الواجب إجراؤها قبل بدء 
التصوير إلى جانب العمليات األساسية للكامرا.

تركيب الحزام
مرر طرف الحزام عبر فتحة تركيب الحزام 

بالكاميرا من أسفل. ثم مرره عبر إبزيم الحزام على 
النحو المبين بالرسم التوضيحي. اسحب الحزام 
للتخلص من أي ارتخاء وتأكد من عدم ارتخاء 

الحزام من اإلبزيم.
  يرجى االنتباه إلى أن غطاء العدسة العينية 

متصل بالحزام أيًضا (صفحة ۳۰۸).

۱

۲

۳

٤

غطاء العدسة العينية
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شحن البطارية
أزل الغطاء الواقي. افصل الغطاء الواقي المزّود مع البطارية.۱   

قم بتركيب البطارية. كما هو مبين بالرسم التوضيحي، قم بتركيب البطارية ۲   
بإحكام في الشاحن.

لفصل البطارية، اتبع اإلجراء الموضح أعاله بترتيب   
عكسي.

أعد شحن البطارية.  ۳LC-E8 بالنسبة للبطارية على النحو الموضح بالسهم، افرد طرفي شاحن    
البطارية وأدخلهما في مأخذ التيار الكهربي.

LC-E8E بالنسبة للبطارية قم بتوصيل سلك الطاقة  بالشاحن وأدخل القابس في    
مأخذ التيار الكهربي. 

تبدأ عملية إعادة الشحن تلقائًيا ويضيء مصباح   
الشحن باللون البرتقالي.

عند إعادة شحن البطارية بالكامل، سيضيء مصباح   
اكتمال الشحن باللون األخضر.

تستغرق عملية إعادة الشحن بالكامل لبطارية فارغة تماًما حوالي ساعتين في درجة حرارة   
تبلغ ۲۳ درجة مئوية / ۷۳ درجة هرنهايت. وستتفاوت المدة الالزمة إلعادة شحن البطارية 

بشكل كبير وفًقا لدرجة الحرارة المحيطة وسعة الشحن المتقية بالبطارية.
ألسباب تتعلق بالسالمة، تستغرق عملية إعادة الشحن في درجات الحرارة المنخفضة (من  

٦ درجات مئوية إلى ۱۰ درجات مئوية / من ٤۳ درجة فهرنهايت إلى ٥۰ درجة فهرنهايت) 
وقًتا أطول (ما يصل إلى ٤ ساعات تقريًبا).

۲

۱

LC-E8

LC-E8E

۱
۲



۲۹

شحن البطارية

تلميحات الستخدام البطارية والشاحن
عند الشراء، ال تكون البطارية مشحونة بالكامل.  

أعد شحن البطارية قبل االستخدام.

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

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

أخرج البطارية من الكاميرا في حالة عدم االستخدام.  
إذا تركت البطارية في الكاميرا لفترة طويلة، فسيتم تفريغ مقدار ضئيل من الطاقة، مما ينتج عنه 

تفريغ الشحن بشكل فرط وقصر عمر البطارية. قم بتخزين البطارية مع تركيب الغطاء الواقي 
(المرفق). فقد يؤدي تخزين البطارية عند شحنها بالكامل إلى خفض أداء البطارية.

يمكن أيًضا استخدام شاحن البطارية بالدول األجنبية.  
يتوافق شاحن البطارية مع مصدر طاقة بجهد يتراوح من ۱۰۰ فولت من التيار المتردد حتى 

۲٤۰ فولت من التيار المتردد وتردد قدره ٦۰/٥۰ هرتز. إذا لزم األمر، فقم بتوصيل أحد 
محوالت قابس الطاقة المتوفرة باألسواق خاص بالبلد أو المنطقة العنية. ال تقم بتوصيل أي محول 

جهد كهربي محمول بشاحن البطارية. فقد ينجم عن ذلك تلف شاحن البطارية.

في حالة نفاد شحن البطارية بشكل سريع حتى بعد شحنها بالكامل، تكون البطارية قد وصلت   
إلى نهاية عمرها االفتراضي.

بادر بشراء بطارية جديدة.

ال تلمس مقبس الطاقة الخاص بالشاحن، وال األطراف بعد فصله لمدة ال تقل عن ۳ ثواٍن.  

.LP-E8 ال تشحن أية بطارية بخالف البطارية  

البطارية LP-E8 ُمصممة لمنتجات Canon فقط. وقد يؤدي استخدامها مع منتج أو شاحن بطارية   
.Canon غير متوافق إلى التسبب في حدوث عطال أو حوادث لن تتحمل مسئوليتها شركة



۳۰

تركيب البطارية وإخراجها
أدخل بطارية LP-E8 كاملة الشحن في الكاميرا.

تركيب البطارية
افتح الغطاء. حرك الذراع كما هو موضح باألسهم وافتح الغطاء.۱   

أدخل البطارية. أدخل الطرف الموجودة به مناطق اتصال البطارية.۲   
أدخل البطارية حتى تستقر في موضعها.  

أغلق الغطاء. اضغط على الغطاء حتى يستقر في مكانه.۳   

إخراج البطارية
افتح الغطاء وأخرج البطارية. اضغط على ذراع تحرير البطارية على النحو    

الموضح بالسهم وأخرج البطارية.
لتجنب حدوث دائرة قصر بأطراف البطارية، احرص   

على تركيب الغطاء الواقي (مرفق، صفحة ۲۸) 
بالبطارية.

۲

۱

۱
۲

بعد فتح غطاء تجويف البطارية، احرص على عدم إمالته للخلف بشكل زائد. وإال، فقد تنكسر المفصلة.



۳۱

تركيب البطاقة وإخراجها
يمكن استخدام بطاقات الذاكرة SD أو SDHC أو SDXC  (التي تباع بشكل منفصل). كما يمكن 
أيًضا استخدام بطاقتي الذاكرة SDHC وSDXC مع البطاقات فائقة السرعة UHS-I. يتم تسجيل 

لصور الملتقطة على البطاقة.
تأكد من ضبط مفتاح الحماية من الكتابة الخاص بالبطاقة ألعلى لتمكين الكتابة/المسح.

تركيب البطاقة
افتح الغطاء. حرك الغطاء كما هو موضح باألسهم لفتحه.۱   

أدخل البطاقة. كما هو مبين في الرسم التوضيحي، اجعل جانب ۲   
ملصق البطاقة مواجًها لك وأدخلها حتى تسمع 

صوت استقرارها في مكانها.

أغلق الغطاء. أغلق الغطاء وحركه في االتجاه الموضح باألسهم ۳   
حتى يستقر في موضع اإلغالق.

عند ضبط مفتاح التشغيل على <1>، سيتم عرض   
.LCD عدد اللقطات الممكنة (صفحة ۳٥) على شاشة

۱ ۲

مفتاح الحماية من الكتابة

۱۲

اللقطات الممكنة

يعتمد عدد اللقطات الممكنة على السعة المتبقية بالبطاقة وجودة تسجيل الصور وسرعة ISO وما  
إلى ذلك.

سيحول ضبط [z1: Release shutter without card (تحرير الغالق بدون بطاقة)] على   

[Disable] (تعطيل) دون نسيان إدخال البطاقة (صفحة ۲۰٤).



۳۲

تركيب البطاقة وإخراجها

إخراج البطاقة
افتح الغطاء. اضبط مفتاح التشغيل على <2>.۱   

تأكد من عدم إضاءة مصباح الوصول، ثم افتح   
الغطاء.

في حالة عرض [...Recording] (جاٍر   
التسجيل...)، أغلق الغطاء.

أخرج البطاقة. ادفع البطاقة إلى الداخل برفق، ثم اتركها إلخراجها.۲   
اسحب البطاقة بشكل مستقيم إلى الخارج، ثم أغلق   

الغطاء.

۱ ۲

مصباح الوصول

عند إضاءة مصباح الوصول أو وميضه، يشير ذلك إلى أنه تجري كتابة الصور على البطاقة أو   

قراءتها بواسطة البطاقة أو مسحها أو نقل البيانات. ال تفتح غطاء فتحة البطاقة في هذا الوقت. 
أيًضا، ال تقم مطلًقا بأي مما يلي أثناء إضاءة مباح الوصول أو وميضه. وإال، فقد يؤدي ذلك إلى تلف 

بيانات الصور أو البطاقة أو الكاميرا.
• إخراج البطاقة.

• إخراج البطارية.
• هز الكاميرا أو تعريضها للصدمات.

إذا كانت البطاقة تشتمل على صور مسجلة بالفعل، فقد ال يبدأ رقم الصور من 0001 (صفحة ۲۰۸).  
إذا تم عرض رسالة خطأ تتعلق بالبطاقة على شاشة LCD، فأخرج البطاقة وأعد إدخالها. وإذا استمر   

ظهور رسالة الخطأ، فاستخدم بطاقة أخرى. 
إذا كان بإمكانك نقل جميع الصور الموجودة على البطاقة إلى كمبيوتر، فانقل جميع الصور ثم قم 

بتنسيق البطاقة باستخدام الكاميرا (صفحة ٤۸). وقد ترجع البطاقة حينئٍذ إلى حالتها الطبيعية.
ال تلمس أطراف اتصال البطاقة بأصابعك أو بأية أجسام معدنية.  



۳۳

LCD استخدام شاشة
بعد فتح شاشة LCD، يمكنك ضبط وظائف القائمة، واستخدام التصوير أثناء العرض المباشر، 

.LCD وتصوير األفالم، وتشغيل الصور واألفالم. يمكنك تغيير اتجاه وزاوية شاشة

.LCD افتح شاشة  ۱

.LCD أدر شاشة عند فتح شاشة LCD، يمكنك تدويرها ألعلى أو ۲   
ألسفل أو توجيهها لألمام نحو الهدف.

الزاوية الموضحة هي زاوية تقريبية فقط.  

وجهها نحوك. قم عادًة بتوجيه شاشة LCD نحوك.۳   

°۱۸۰

°۱۷٥

°۹۰

.LCD توخ الحذر كي ال تفرط في استخدام القوة مع المفصلة وتقوم بكسرها عند تدوير شاشة

في حالة عدم استخدام الكاميرا، أغلق شاشة LCD بحيث تكون متجهة للداخل. سيؤدي ذلك إلى حماية   
الشاشة.

عند التصوير أثناء العرض المباشر أو تصوير األفالم، سيؤدي توجيه شاشة LCD نحو الهدف إلى   

عرض صورة عاكسة على شاشة لكاميرا.
حسب زاوية شاشة LCD، قد يختفي العرض قبل إغالق شاشة LCD مباشرًة.  



۳٤

تشغيل الكاميرا
في حالة ضبط مفتاح التشغيل على وضع التشغيل وظهور شاشات ضبط التاريخ/الوقت والمنطقة 

الزمنية، انظر صفحة ۳٦ لضبط المنطقة الزمنية والتاريخ/الوقت.

:  يتم تشغيل الكاميرا. يمكنك تصوير األفالم   <k> 
(صفحة ۱۷۳).

:  يتم تشغيل الكاميرا. يمكنك التقاط الصور   <1>
الثابتة.

:  يتم إيقاف تشغيل الكاميرا وال تعمل.   <2>
اضبط المفتاح على هذا الموضع في حالة 

عدم استخدام الكاميرا.

حول مستشعر التنظيف الذاتي التلقائي
عند ضبط مفتاح التشغيل على <1> أو <2>، سيتم تنفيذ عملية تنظيف المستشعر   

تلقائًيا. (قد يتم سماع صوت خافت). أثناء تنظيف المستشعر، ستقوم شاشة LCD بعرض 
.<f>

سيظل بإمكانك إجراء التصوير أثناء تنظيف المستشعر. اضغط على زر الغالق حتى المنتصف   
(صفحة ٤۳) إليقاف عملية تنظيف المستشعر والتقاط الصورة.

في حالة إدارة مفتاح التشغيل على وضعي التشغيل وإيقاف التشغيل <1>/<2> بشكل   
متكرر بفواصل زمنية قصيرة، قد ال يتم عرض الرمز <f>. وهذا أمر طبيعي وال يمثل أية 

مشكلة.

3 حول وظيفة إيقاف التشغيل التلقائي

لتوفير طاقة البطارية، يتم إيقاف تشغيل الكاميرا تلقائًيا بعد ۳۰ ثانية تقريًبا من عدم التشغيل.   
لتشغيل الكامير مرًة أخرى، ما عليك سوى الضغط على زر الغالق حتى المنتصف (صفحة ٤۳).
يمكنك ضبط وقت إيقاف التشغيل التلقائي باستخدام وظيفة [Auto power off :52 (إيقاف   

التشغيل التلقائي)] (صفحة ۲۰٥).

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



۳٥

تشغيل الكاميرا

z فحص مستوى شحن البطارية
عند تشغيل الكاميرا، ستتم اإلشارة إلى مستوى شحن البطارية بأحد المستويات األربعة التالية.

: مستوى شحن البطارية كاٍف.  z

:  مستوى شحن البطارية منخفض، لكن ال يزال   x

باإلمكان استخدام الكاميرا.
: سينفد شحن البطارية قريًبا. (وميض)  c

: أعد شحن البطارية.  n

[العدد التقريبي للقطات] عمر البطارية 

عند درجة حرارة ۲۳ درجة درجة الحرارة
مئوية / ۷۳ درجة فهرنهايت

عند درجة حرارة ۰ درجة 
مئوية / ۳۲ درجة فهرنهايت

٥٥۰٤۷۰بدون فالش
٤٤۰٤۰۰استخدام الفالش بنسبة ٥۰٪

تستند األرقام المذكورة أعاله إلى بطارية LP-E8 مشحونة بالكامل، دون ميزة التصوير أثناء العرض المباشر،   
ومعايير اختبار CIPA (اتحاد الكاميرات ومنتجا التصوير).

BG-E8 اللقطات الممكنة مع استخدام حامل البطاريات  
• عند استخدام بطاريتين LP-E8: يمكن تصوير ضعف عدد اللقطات التي تقوم الكاميرا وحدها بتصويرها تقريًبا.

•  عند استخدام البطاريات القلوية مقاس AA/LR6 (عند درجة حرارة ۲۳ درجة مئوية / ۷۳ درجة فهرنهايت): 
٤۷۰ لقطة تقريبًا دون استحدام الفالش، و۲۷۰ لقطة تقريبًا باستخدام الفالش بنسبة ٥۰٪.

سيقل عدد اللقطات الممكنة مع أي من عمليات التشغيل التالية:  

• الضغط على زر الغالق حتى المنتصف لفترة زمنية طويلة.  
• تنشيط الضبط التلقائي للبؤرة (AF) بكثرة دون التقاط صورة.  

• استخدام ُمثبت صور العدسة.  
• استخدام شاشة LCD بشكل متكرر.  

قد يقل عدد اللقطات الممكنة وفًقا لظروف التصوير الفعلية.  
يتم تشغيل العدسة بواسطة بطارية الكاميرا. قد ينخفض عدد اللقطات الممكنة وذلك وفًقا للعدسة   

المستخدمة.
لمعرفة عدد اللقطات الممكنة مع وظيفة التصوير أثناء العرض المباشر، انظر صفحة ۱٤۷.  



۳٦

3 ضبط المنطقة الزمنية، والوقت والتاريخ
عند تشغيل الكاميرا للمرة األولى أو في حالة إعادة ضبط المنطقة الزمنية والتاريخ/الوقت، ستظهر 

شاشات إعداد المطقة الزمنية والتاريخ/الوقت. اتبع الخطوات الموضحة أدناه إلعداد المنطقة الزمنية 
أوًال. يمكنك أيًضا ضبط المنطقة الزمنية الخاصة بعنوانك الحالي. ثم إذا سافرت إلى منطقة زمنية 

أخرى، فيمكنك ببساطة ضبط المنطقة الزمنية لوجهتك حتى يتم تسجيل التاريخ/الوقت الصحيح.
الحظ أن التاريخ/الوقت المصاحب للصور المسجلة سيستند إلى إعداد التاريخ/الوقت هذا. تأكد من 

ضبط التاريخ/الوقت اصحيح.

ضبط المنطقة الزمنية
يتم ضبط [London] (لندن) بشكل افتراضي.

.<M> اضغط على الزر  
 [Time zone] من عالمة التبويب [52]، حدد  

(المنطقة الزمنية)، ثم اضغط على <0>.
اضغط على المفتاح <U> لتحديد منطقة زمنية.  

.<a> اضغط على <0> حتى يتم عرض  
اضغط على المفتاح <V> لتحديد المنطقة الزمنية،   

ثم اضغط على <0>.

ضبط التاريخ والوقت
اعرض شاشة القائمة.  ۱.<M> اضغط على الزر  

Date/] ضمن عالمة التبويب [52]، حدد Time] (التاريخ/الوقت).۲ 
اضغط على المفتاح <U> لتحديد عالمة التبويب   

.[52]
Date/] لتحديد <V> اضغط على المفتاح  

Time] (التاريخ/الوقت)، ثم اضغط على <0>.

يتم شرح إجراء إعدادات القائمة في الصفحات ٤٦-٤۷.  
يمثل الوقت المعروض بالجزء السفلي األيمن فرق التوقيت مقارنة بالتوقيت العالمي المتفق عليه   

(UTC). إذا كنت ال ترى المنطقة الزمنية الخاصة بك، فاضبط المنطقة الزمنية مع الرجوع إلى فرق 
التوقيت مقارنة بالتوقيت العالمي المتفق عليه.



۳۷

3 ضبط المنطقة الزمنية، والوقت والتاريخ

اضبط التاريخ والوقت. اضغط على المفتاح <U> لتحديد رقم التاريخ أو ۳   
الوقت.

.<a> اضغط على <0> حتى يتم عرض  
اضغط على المفتاح <V> لتحديد الرقم، ثم اضغط   

(.<b> للعودة إلى) .<على <0

اضبط التوقيت الصيفي. اضبطه إذا لزم األمر.٤   
.[Y] لتحديد <U> اضغط على المفتاح  
.<a> اضغط على <0> حتى يتم عرض  

اضغط على المفتاح <V> لتحديد [Z]، ثم   
اضغط على <0>.

عند ضبط التوقيت الصيفي على [Z]، يتم تقديم   
الوقت الذي تم ضبطه في الخطوة ۳ بمقدار ساعة 

واحدة. أما في حالة ضبط [Y]، فسيتم إلغاء التوقيت 
الصيفي وتأخير الوقت بمقدار ساعة واحدة.

قم بإنهاء اإلعداد.  ٥ [OK] لتحديد <U> اضغط على المفتاح  
(موافق) ثم اضغط على <0>.

سيتم ضبط التاريخ/الوقت والتوقيت الصيفي وستظهر   
القائمة مرة أخرى.

في حالة تخزين الكاميرا دون البطارية أو في حالة نفاد طاقة بطارية الكاميرا، قد تتم إعادة ضبط المنطقة 
الزمنية التاريخ/الوقت. إذا حدث ذلك، فاضبط المنطقة الزمنية والتاريخ/الوقت مرة أخرى.

سيبدأ تشغيل التاريخ/الوقت الذي تم ضبطه من وقت الضغط على <0> في الخطوة ٥.  

بعد تغيير المنطقة الزمنية، تحقق من ضبط التاريخ/الوقت الصحيح.  
يمكنك أيًضا ضبط التوقيت الصيفي باستخدام [Time zone :52 (المنطقة الزمنية)].  

52: Date/]و [(المنطقة الزمنية) 52: Time zone] ترتبط إعدادات التوقيت الصيفي لكل من  
Time (التاريخ/الوقت)] ببعضها البعض.



۳۸

3 تحديد لغة الواجهة
اعرض شاشة القائمة. اضغط على الزر <M> لعرض شاشة القائمة.۱   

ضمن عالمة التبويب [52]، حدد [K Language (اللغة)].۲ 
اضغط على المفتاح <U> لتحديد عالمة التبويب   

.[52]
اضغط على المفتاح <V> لتحديد  

[K Language (اللغة)] (العنصر السادس من 
األعلى)، ثم اضغط على <0>.

حدد اللغة المطلوبة. اضغط على المفتاح <S> لتحديد اللغة، ثم اضغط ۳   
على <0>.

سيتم تغيير لغة الواجهة.  



۳۹

تركيب العدسة وفصلها
تتوافق الكاميرا مع جميع عدسات Canon من الفئة EF وعدسات EF-S. يتعذر استخدام الكاميرا 

.EF-M مع عدسات

أزل األغطية. أزل غطاء العدسة الخلفي وغطاء جسم الكاميرا ۱   
بإدارتهما كما هو موضح باألسهم.

قم بتركيب العدسة. قم بمحاذاة عالمة العدسة الحمراء أو البيضاء مع ۲   
عالمة الكاميرا باأللوان المتطابقة. أدر العدسة على 

النحو الموح بالسهم حتى تستقر في موضعها.

اضبط مفتاح وضع ضبط بؤرة العدسة على  <AF> (ضبط البؤرة تلقائًيا).۳ 
يشير االختصار <AF> إلى ضبط البؤرة تلقائًيا.  

عند ضبطه على <MF> (ضبط البؤرة يدوًيا)، لن   
تعمل ميزة ضبط البؤرة تلقائًيا.

أزل غطاء العدسة األمامي.  ٤

۲

۱

العالمة البيضاء

العالمة الحمراء

تقليل األتربة
عند تغيير العدسات، افعل ذلك بسرعة في مكان يحتوي على أقل قدر ممكن من األتربة.  

عند تخزين الكاميرا دون تركيب عدسة بها، احرص على تركيب غطاء الجسم بالكاميرا.  

أزل األتربة الموجودة على غطاء الجسم قبل تركيبه بالكاميرا.  



٤۰

تركيب العدسة وفصلها

حول التكبير/التصغير
للتكبير/التصغير، أدر حلقة التكبير/التصغير الموجودة 

بالعدسة مستخدًما أصابعك.
إذا كنت ترغب في التكبير/التصغير، فقم بذلك قبل ضبط 

البؤرة. فقد يؤدي تدوير حلقة التكبير/التصغير بعد ضبط 
البؤرة إلى فقدان ضبط البؤرة.

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

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

۳
۱

۲

ال تنظر إلى الشمس مباشرًة من خالل أية عدسة. فقد يؤدي ذلك إلى فقدان حاسة البصر.  

عند تركيب أو فصل إحدى العدسات، اضبط مفتاح تشغيل الكاميرا على <2>.  

في حالة دوران الجزء األمامي (حلقة ضبط البؤرة) من العدسة أثناء ضبط البؤرة تلقائًيا، فال تلمس   
الجزء الدوار.

إذا قمت بشراء مجموعة العدسة EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM أو  
EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS STM، فانظر "احتياطات التعامل مع الكاميرا" في صفحة ۳٤٦.

عامل تحويل الصورة
نظًرا لصغر حجم مستشعر الصور عن 

حجم تنسيق الفيلم مقاس ۳٥ مم، فسيبدو كما 
لو تمت زيادة البُعد البؤري للعدسة بمقدار 

۱٫٦ مرة تقريًبا.

حجم مستشعر الصور (تقريًبا)
(۲۲٫۳ × ۱٤٫۹ مم / ۰٫۸۸ × ۰٫٥۹ بوصة)

حجم الصورة ۳٥ مم
(۳٦ × ۲٤ مم / ۱٫٤۲ × ۰٫۹٤ بوصة)



٤۱

حول ُمثبت صور العدسة
عند استخدام ميزة مثبت الصور المدمج الخاصة بعدسة مثبت الصور (IS)، يتم تصحيح اهتزاز 

الكاميرا للحصول على لقطة أكثر وضوًحا. يستند اإلجراء الموضح هنا على عدسة
EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM كمثال.

* يشير االختصار IS إلى مُثبت الصور.

اضبط مفتاح مثبت الصور على <1>. اضبط مفتاح تشغيل الكاميرا أيًضا على <1>.۱   

اضغط على زر الغالق حتى المنتصف. سيتم تشغيل ُمثبت الصور.۲   

التقط الصورة. عندما تظهر الصورة ثابتة في مستكشف العرض، ۳   
اضغط على زر الغالق بالكامل اللتقاط الصورة.

ال يمكن لُمثبت الصور تصحيح "بهتان الهدف"، عند تحرك الهدف في وقت اإلضاءة.  

بالنسبة لدرجات إضاءة المصباح، اضبط مفتاح مثبت الصور على <2>. إذا تم ضبط <1>،   
فقد يتم تشغيل مثبت الصور بشكل غير صحيح.

قد ال يكون ُمثبت الصور فعاًال لألهداف شديدة االهتزاز مثل قارب متأرجح.  

يمكن تشغيل ُمثبت الصور أثناء ضبط مفتاح وضع ضبط بؤرة العدسة على <AF> (ضبط البؤرة   
تلقائًيا) أو <MF> (ضبط البؤرة يدوًيا).

عند استخدام حامل ثالثي القوائم، يمكنك مواصلة التصوير باستخدام مفتاح مثبت الصور الذي تم   

ضبطه على <1> بدون مشكلة. ومع ذلك، يوصى بضبط مفتاح مثبت الصور على <2> 
لتوفير طاقة البطارية.

تكون وظيفة ُمثبت الصور فعالة حتى عند تثبيت الكاميرا على حامل أحادي القائم.  
توفر لك بعض عدسات IS (ُمثبت الصور) إمكانية تبديل وضع IS (ُمثبت الصور) يدوًيا لمالءمة   

ظروف التصوير. ومع ذلك، تقوم العدسات التالية بتبديل وضع IS (ُمثبت الصور) تلقائًيا:
EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS STM •  EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM •

EF-S18-200mm f/3.5-5.6 IS •  EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS II •
 EF-S15-85mm f/3.5-5.6 IS USM •



٤۲

التشغيل األساسي
ضبط درجة وضوح مستكشف العرض

أدر مقبض ضبط مستوى انكسار الضوء. أدر المقبض يساًرا أو يميًنا حتى تبدو النقاط التسع    
لضبط البؤرة تلقائًيا (AF) بمستكشف العرض واضحة.

اإلمساك بالكاميرا
للحصول على صور واضحة، أمسك الكاميرا بثبات لتقليل اهتزاز الكاميرا.

۱. لف يدك اليمنى حول مقبض الكاميرا بثبات.
۲. أمسك الجزء السفلي من العدسة بيدك اليسرى.

۳. ضع إصبع السبابة بيدك اليمنى برفق على زر الغالق.
٤. ادفع ذراعيك ومرفقيك برفق تجاه مقدمة جسدك.

٥. للحفاظ على وضعية ثابتة، ضع إحدى قدميك قليًال أمام األخرى.
٦. ادفع الكاميرا تجاه وجهك وانظر من خالل مستكشف العرض.

في حالة استمرار عدم قدرة ضبط مستوى انكسار الضوء بالكاميرا على توفير صورة واضحة بمستكشف 
العرض، يوصى باستخدا عدسات ضبط مستوى انكسار الضوء من الفئة E  (۱۰ أنواع، تباع بشكل منفصل).

التصوير الرأسيالتصوير األفقي

للتصوير أثناء النظر إلى شاشة LCD، انظر صفحة ۱٤٥.
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التشغيل األساسي

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

أخرى على زر الغالق بالكامل.

الضغط حتى المنتصف يؤدي ذلك إلى تنشيط الضبط التلقائي للبؤرة وكذلك نظام  
اإلضاءة التلقائي الذي يضبط سرعة الغالق وقيمة فتحة 

العدة.
يتم عرض إعداد درجة اإلضاءة (سرعة الغالق وفتحة 

العدسة) في مستكشف العرض (0).

الضغط بالكامل يؤدي ذلك إلى تحرير الغالق والتقاط الصورة. 

منع اهتزاز الكاميرا
تسمى حركة الكاميرا الممسوكة باليد لحظة ضبط درجة اإلضاءة باهتزاز الكاميرا. وهو ما قد يتسبب 

في خروج صور باهتة. لمنع اهتزاز الكاميرا، الحظ ما يلي:
أمسك الكاميرا وثبتها على النحو الموضح بالصفحة السابقة.  •

اضغط على زر الغالق حتى المنتصف لضبط البؤرة تلقائًيا، ثم اضغط على زر الغالق بالكامل ببطء.  •

في حالة الضغط على زر الغالق بالكامل دون الضغط عليه حتى المنتصف أوًال أو في حالة الضغط   
على زر الغالق حتى المنتصف ثم الضغط عليه بالكامل على الفور، ستستغرق الكاميرا لحظة حتى يتم 

التقاط الصورة.
حتى أثناء عرض القائمة أو تشغيل الصور أو تسجيلها، يمكنك الرجوع فوًرا إلى وضع االستعداد   

للتصوير من خالل الضغط على زر الغالق حتى المنتصف.
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Q التحكم السريع في وظائف التصوير
يمكنك تحديد وظائف التصوير المعروضة على شاشة LCD وضبطها مباشرة. وهذا ما يسمى بشاشة 

التحكم السريع.

.<Q> اضغط على الزر ستظهر شاشة التحكم السريع (7).۱   

اضبط الوظيفة المطلوبة. اضغط على المفتاح <S> لتحديد وظيفة.۲   
ستظهر الوظيفة المحددة ودليل الميزات (صفحة ٥۲).  

أدر القرص <6> لتغيير اإلعداد.  

التقط الصورة. اضغط على زر الغالق بالكامل اللتقاط الصورة.۳   
سيتم عرض الصورة الملتقطة.  

أوضاع المنطقة اإلبداعيةأوضاع المنطقة األساسية

لمعرفة الوظائف القابلة للضبط في أوضاع المنطقة األساسية وإجراء الضبط، انظر صفحة ۷٦.  
في الخطوتين ۱ و۲، يمكنك أيًضا استخدام شاشة لمس LCD (صفحة ٥۳).  
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Q التحكم السريع في وظائف التصوير

نموذج شاشة التحكم السريع

شاشة ضبط الوظيفة
حدد الوظيفة المطلوبة واضغط على <0>.   

ستظهر شاشة ضبط الوظيفة.
اضغط على المفتاح <U> أو أدر القرص   

<6> لتغيير اإلعداد. هناك أيًضا وظائف يتم 
.<B> ضبطها من خالل الضغط على الزر

اضغط على <0> إلنهاء اإلعداد والرجوع إلى   
شاشة التحكم السريع.

سرعة الغالق (صفحة ۱۱۰)

تشغيل AF (ضبط البؤرة تلقائًيا)
(صفحة ۹۷)

توازن اللون األبيض (صفحة ۱۳۷)

وضع التصوير* (صفحة ۲٤)
أولوية درجة التمييز* (صفحة ۲۹۹)

ن اإلضاءة التلقائي (صفحة ۱۲٥) ُمحسِّ
وضع ضبط كثافة اإلضاءة (صفحة ۱۱۷)

نمط الصورة (صفحة ۹٥)

AEB تعويض درجة اإلضاءة/ ضبط
(مضاهاة شدة اإلضاءة تلقائًيا)

(صفحة ۱۱۹ و۱۲۱) تعويض درجة إضاءة الفالش
(صفحة ۱۲۰)

سرعة ISO (صفحة ۹۲)

جودة تسجيل الصور (صفحة ۸۸)

فتحة العدسة (صفحة ۱۱۲)

إعدادات الفالش المدمج
(صفحة ۲۳٤)

مضاهاة توازن اللون األبيض (صفحة ۱٤۰)

وضع التشغيل (صفحة ۱۰٤ و۱۰٦)

تصحيح توازن اللون األبيض (صفحة ۱۳۹)

الرجوع

ال يمكن ضبط الوظائف المصحوبة بعالمة النجمة * من خالل شاشة التحكم السريع.

<0> ê
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3 عمليات تشغيل القوائم
يمكنك ضبط اإلعدادات المختلفة باستخدام القوائم مثل جودة تسجيل الصور والتاريخ/الوقت وما إلى 

ذلك. فأثناء النظر إلى شاشة LCD، استخدم الزر <M> ومفاتيح األسهم <S> والزر 
<0> الموجود بالجزء الخلفي للكاميرا لتشغيل القوائم.

<S> مفاتيح األسهم

عالمة التبويب

عناصر القائمة
إعدادات القائمة

z التصوير

LCD شاشة

5 اإلعداد

9 قائمتي

الزر <0>

3 التشغيل

شاشة القائمة
ستختلف عناصر وعالمات تبويب القوائم وفًقا لوضع التصوير.

أوضاع المنطقة األساسية

أوضاع المنطقة اإلبداعية

<M> الزر

A التصويرأثناء العرض المباشر

تصوير األفالم
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3 عمليات تشغيل القوائم

إجراء ضبط القائمة
اعرض شاشة القائمة. اضغط على الزر <M> لعرض شاشة القائمة.۱   

حدد عالمة تبويب. اضغط على المفتاح <U> لتحديد عالمة تبويب ۲   
بالقائمة.

على سبيل المثال، تشير عالمة التبويب [z3] إلى   
الشاشة التي يتم عرضها عند تحديد z (تصوير) 

] من اليسار. النقطة الثالثة لعالمة التبويب [

حدد العنصر المطلوب. اضغط على المفتاح <V> لتحديد العنصر، ثم ۳   
اضغط على <0>.

حدد اإلعداد. اضغط على المفتاح <V> أو <U> لتحديد ٤   
اإلعداد المطلوب. (تتطلب منك بعض اإلعدادات 

الضغط على مفتاح <V> أو <U> لتحديدها.)
تتم اإلشارة إلى اإلعداد الحالي باللون األزرق.  

اضبط اإلعداد المطلوب. اضغط على <0> لضبطه.٥   

قم بإنهاء اإلعداد. اضغط على الزر <M> للرجوع إلى عرض ٦   
إعدادات التصوير.

في الخطوة ۲، يمكنك أيًضا تدوير القرص <6> لتحديد إحدى عالمات تبويب القائمة.  
في الخطوات من ۲ إلى ٥، يمكنك أيًضا استخدام شاشة لمس LCD (صفحة ٥۳).  

يفترض الشرح الالحق لوظائف القائمة أنك قمت بالضغط على الزر <M> لعرض شاشة القائمة.  
.<M> لإللغاء، اضغط على الزر  

للحصول على تفاصيل حول كل عنصر قائمة، انظر صفحة ۳۱۸.  
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3 تنسيق البطاقة
إذا كانت البطاقة جديدة أو تم تنسيقها مسبًقا بواسطة كاميرا أخرى أو كمبيوتر، فقم بتنسيق البطاقة 

باستخدام هذه الكاميرا.
عند تنسيق البطاقة، سيتم مسح جميع الصور والبيانات الموجودة عليها. حتى الصور 

المحمية سيتم مسحها، لذا تأكد من عدم وجود أي شيء ترغب في االحتفاظ به على البطاقة. 
إذا لزم األمر، فانقل الصور إلى كمبيوتر، أو ما إلى ذلك، قبل تنسيق البطاقة.

حدد [Format card] (تنسيق البطاقة).  ۱ [Format card] من عالمة التبويب [51]، حدد  
(تنسيق البطاقة)، ثم اضغط على <0>.

قم بتنسيق البطاقة. حدد [OK] (موافق)، ثم اضغط على <0>.۲   
سيتم تنسيق البطاقة.  

عند اكتمال عملية التنسيق، ستظهر القائمة مرة أخرى.  

إلجراء تنسيق منخفض المستوى، اضغط على الزر   
<L> إللحاق [Low level format] (تنسيق 
منخفض المستوى) بعالمة االختيار <X>، ثم حدد 

[OK] (موافق).
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3 تنسيق البطاقة

قم بتنفيذ [Format card] (تنسيق البطاقة) في الحاالت التالية:
كانت البطاقة جديدة.  

تم تنسيق البطاقة بواسطة كاميرا أخرى أو كمبيوتر.  
كانت البطاقة ممتلئة بالصور أو البيانات.  

عرض أحد األخطاء المتعلقة بالبطاقة (صفحة ۳۳۷).  

حول التنسيق منخفض المستوى
قم بإجراء التنسيق منخفض المستوى في الحالة التي تبدو فيها سرعة التسجيل أو القراءة الخاصة بالبطاقة   

منخفضة أو إذا كنت ترغب في مسح كل البيانات الموجودة على البطاقة تماًما.
نظًرا ألن التنسيق منخفض المستوى سيؤدي إلى تنسيق جميع القطاعات التي يمكنك التسجيل عليها في   

البطاقة، فقد تسترق عملية التنسيق هذه فترة أطول قليًال من التنسيق العادي.
يمكنك إيقاف التنسيق منخفض المستوى بتحديد [Cancel] (إلغاء). وحتى في هذه الحالة، سيتم إنهاء   

التنسيق العادي ويمكنك استخدام البطاقة على النحو المعتاد.

عند تنسيق البطاقة أو مسح البيانات، يتم تغيير معلومات إدارة الملفات فقط. وال يتم مسح البيانات   

الفعلية بالكامل. لذا انتبه لهذا األمر عند بيع البطاقة أو التخلص منها. عند التخلص من البطاقة، قم بتنفيذ 
تنسيق منخفض المستوى للبطاقة أو تدميرها مادًيا للحيلولة دون تسرب البيانات الشخصية.

قبل استخدام بطاقة Eye-Fi جديدة، يجب تثبيت برنامج البطاقة على الكمبيوتر. ثم قم بتنسيق   
البطاقة باستخدام الكاميرا.

قد تكون سعة البطاقة المعروضة على شاشة تنسيق البطاقة أقل من تلك السعة المشار إليها على البطاقة.  
.Microsoft المرخصة من exFAT يشتمل هذا الجهاز على تقنية  
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LCD تبديل عرض شاشة
يمكن لشاشة LCD عرض شاشة إعدادات التصوير وشاشة القائمة والصور الملتقطة وغير ذلك.

إعدادات التصوير
عند تشغيل الكاميرا، سيتم عرض إعدادات التصوير.  

عندما تقترب عينك من العدسة العينية لمستكشف   
العرض، يقوم مستشعر إيقاف العرض (صفحة ۲۱ 
و۲۱۷) بإيقاف تشغيل شاشة LCD لمنع التوهج. 
سيتم تشغيل شاشة LCD مرة أخرى عندما تبتعد 

عينك عن العدسة العينية لمستكشف العرض.
بالضغط على الزر <B>، يمكنك تبديل شاشة   

LCD على النحو التالي: عرض شاشة إعدادات 
 LCD التصوير (صفحة ۲۲) أو إيقاف تشغيل شاشة

أو عرض شاشة إعدادات الكاميرا (صفحة ۲۱۳).

وظائف القائمة

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

إلى شاشة إعدادات التصوير.

الصورة الملتقطة

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

إلى شاشة إعدادات التصوير.
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LCD تبديل عرض شاشة

باستخدام [LCD auto off :52 (إيقاف التشغيل التلقائي لشاشة LCD)]، يمكنك منع إيقاف   
تشغيل شاشة LCD تلقائًيا (صفحة ۲۱۷).

حتى عند عرض شاشة القائمة أو الصورة الملتقطة، سيؤدي الضغط على زر الغالق إلى تمكينك من   

االلتقاط على الفور.

إذا ارتديت نظارة شمسية ونظرت إلى العدسة العينية لمستكشف العرض، فقد ال يتم إيقاف تشغيل شاشة   
.LCD إليقاف تشغيل شاشة <B> تلقائًيا. إذا حدث ذلك، فاضغط على الزر LCD

قد تتسبب إضاءة الفلورسنت المجاورة في إيقاف تشغيل شاشة LCD. إذا حدث ذلك، فاحمل الكاميرا   
بعيًدا عن إضاءة الفلورسنت.
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دليل الميزات
دليل الميزات هو وصف بسيط للوظيفة أو الخيار المعني. ويتم عرضه عند تغيير وضع التصوير أو 

استخدام شاشة التحكم السريع لضبط إحدى وظائف التصوير أو التصوير أثناء العرض المباشر أو 
تصوير األفالم أو أثناء التشغيل. عند تحديد إحدى الوظائف أو الخيارات على شاشة التحكم السريع، يتم 
عرض وصف دليل الميزات. يتم إيقاف تشغيل دليل الميزات عند النقر فوق الوصف أو متابعة التشغيل.

وضع التصوير (نموذج)  

التحكم السريع (نموذج)  

3 تعطيل دليل الميزات
حدد [Feature guide] (دليل الميزات).   Feature] من عالمة التبويب [53]، حدد  

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

التشغيلالتصوير أثناء العرض المباشروظائف التصوير
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d عمليات تشغيل شاشة اللمس
شاشة LCD عبارة عن لوحة حساسة للمس يمكنك تشغيلها بأصابعك.

النقر
التحكم السريع (عرض النموذج)

استخدم إصبعك للنقر (اللمس والتحرير) على شاشة   
.LCD

بالنقر، يمكنك تحديد القوائم والرموز وما إلى ذلك،   
.LCD المعروضة على شاشة

يتم عرض الرموز التي يمكنك النقر فوقها في إطار   
(مع استبعاد شاشة القائمة).

على سبيل المثال، عند النقر فوق [Q]، ستظهر 
شاشة التحكم السريع. بالنقر فوق [2]، يمكنك الرجوع 

إلى الشاشة السابقة.

عمليات التشغيل الممكنة بالنقر فوق الشاشة.
<M> ضبط وظائف القائمة بعد الضغط على الزر  

التحكم السريع  
 <XA> أو <WB> أو <S> أو <i> ضبط الوظائف بعد الضغط على الزر  

<Zf> أو <Yi/Q> أو
ضبط الوظائف خالل التصوير أثناء العرض المباشر  

ضبط الوظائف أثناء تصوير األفالم  
عمليات التشغيل  
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d عمليات تشغيل شاشة اللمس

السحب

شاشة القائمة (عرض النموذج)
.LCD اسحب أصبعك أثناء لمس شاشة  

العرض التدريجي (عرض النموذج)

عمليات التشغيل التي يمكن إجراؤها بسحب إصبعك على الشاشة.
<M> تحديد عالمة تبويب قائمة أو عنصر بعد الضغط على الزر  

إعداد التحكم التدريجي  
ضبط الوظائف خالل التصوير أثناء العرض المباشر  

ضبط الوظائف أثناء تصوير األفالم  
عمليات التشغيل (السحب)  

3 كتم صوت الصفير أثناء عمليات تشغيل اللمس
في حالة ضبط [z1: Beep (الصفير)] على 

[ Touch to (لمس من أجل)]، لن يصدر صوت 
الصفير خالل عمليات اللمس.
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d عمليات تشغيل شاشة اللمس

3 إعدادات التحكم في اللمس
حدد [Touch control] (التحكم في اللمس).  ۱ Touch] من عالمة التبويب [53]، حدد  
control] (التحكم في اللمس)، ثم اضغط على 

.<0>

اضبط التحكم في اللمس. حدد [Enable] (تمكين).۲   
يؤدي ضبطه على [Disable] (تعطيل) إلى تعطيل   

عمليات اللمس.

احتياطات خاصة بعمليات تشغيل شاشة اللمس
نظًرا لعدم حساسية شاشة LCD للضغط، ال تستخدم أية أشياء حادة كاألظافر أو األقالم ذات السنون   

المدببة أو ما إلى ذك إلجراء عمليات تشغيل اللمس.
ال تستخدم األصابع المبتلة إلجراء عمليات تشغيل شاشة اللمس.  

إذا كانت هناك أية رطوبة على شاشة LCD أو إذا كانت أصابعك مبتلة، فقد ال تستجيب شاشة اللمس   
أو قد يحدث سوء تشغيل. وي هذه الحالة، أوقف تشغيل الكاميرا وامسح شاشة LCD بقطعة قماش.
ال تلصق أية أغطية واقية (متوفرة باألسواق) أو ملصقات بشاشة LCD. فقد يؤدي ذلك إلى بطء   

االستجابة لعملية اللمس.
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۲
التصوير األساسي وتشغيل الصور

يتناول هذا الفصل بالشرح كيفية استخدام أوضاع المنطقة األساسية على قرص 
األوضاع للحصول على أفضل النتائج إلى جنب توضيح كيفية تشغيل الصور.

باستخدام أوضاع المنطقة األساسية، ما عليك سوى التوجيه وااللتقاط وستقوم الكاميرا
بضبط كل شيء تلقائًيا (صفحة ۷٦ و۳۱٤). أيًضا، لتفادي الحصول على صور رديئة 

بسبب عمليات التشغيل الخاطئة، يتعذر تغيير إعدادات التصوير الرئيسية.
                    Basic Zone

في حالة ضبط قرص األوضاع على <8> أثناء إيقاف تشغيل شاشة LCD، اضغط على 
الزر <Q> للتحقق من وضع التصوير قبل التصوير (صفحة ۷۱).
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A التصوير التلقائي تماًما (المشهد التلقائي الذكي)
<A> هو وضع تلقائي تماًما. تقوم الكاميرا بتحليل المشهد وضبط أفضل اإلعدادات تلقائًيا. كما تقوم 

الكاميرا أيضًا بضبط البؤرة تلقائيًا من خالل اكتشاف ما إذا كان الهدف ثابتًا أم متحركًا (صفحة ٦۱).

.<A> اضبط قرص األوضاع على  ۱
 (AF) قم بتوجيه أي نقطة لضبط البؤرة تلقائًيا على الهدف.۲ 

وسيتم استخدام جميع نقاط ضبط البؤرة تلقائًيا للتركيز   
البؤري، وسيتم ضبط البؤرة بوجه عام على الهدف 

األقرب.
سيؤدي توجيه النقطة المركزية لضبط البؤرة تلقائًيا   

(AF) على الهدف إلى جعل عملية الضبط أكثر سهولة.

اضبط البؤرة على الهدف. اضغط على زر الغالق حتى المنتصف، وستدور حلقة ۳   
ضبط البؤرة بالعدسة لضبط البؤرة.

تومض نقطة الضبط التلقائي للبؤرة (AF) التي تحقق   
ضبط البؤرة باللون األحمر لفترة وجيزة. وفي نفس 
الوقت، سيصدر صوت الصافرة كما سيضيء ضوء 

تأكيد ضبط البؤرة <o> بمستكشف العرض.
يرتفع الفالش المدمج تلقائًيا، إذا لزم األمر.  

(AF) نقطة ضبط البؤرة تلقائًيا

ضوء تأكيد ضبط البؤرة
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A التصوير التلقائي تماًما (المشهد التلقائي الذكي)

التقط الصورة. اضغط على زر الغالق بالكامل اللتقاط الصورة.٤   
سيتم عرض الصورة الملتقطة لمدة ثانيتين على شاشة   

.LCD
بعد التقاط الصورة، قم بسحب الفالش المدمج عن   

طريق الضغط عليه ألسفل بأصابعك.

األسئلة الشائعة
يومض ضوء تأكيد ضبط البؤرة <o> وال يتم ضبط البؤرة.  

وّجه نقطة ضبط البؤرة تلقائًيا (AF) على منطقة ذات تباين جيد، ثم اضغط على زر الغالق حتى 
المنتصف (صفحة ٤۳). إذا كنت قريًبا للغاية من الهدف، فتحرك بعيًدا وحاول مرة أخرى.

تومض نقاط متعددة لضبط البؤرة تلقائًيا (AF) في نفس الوقت.  
ويشير ذلك إلى ضبط البؤرة بجميع نقاط ضبط البؤرة تلقائًيا (AF). عندما تومض نقطة ضبط 

البؤرة تلقائًيا (AF) التي تغطي الهدف المطلوب، التقط الصورة.
(.<o> ال يضيء مصباح تأكيد ضبط البؤرة) .تستمر الكاميرا في إصدار صفير منخفض  

يشير ذلك إلى قيام الكاميرا بضبط البؤرة بشكل مستمر على هدف متحرك. (ال يضيء مصباح 
تأكيد ضبط البؤرة <o>). ويمكنك التقاط صور واضحة لهدف متحرك.

الحظ أنه لن يعمل قفل ضبط البؤرة هذا (صفحة ٦۱) في تلك الحالة.
ال يؤدي الضغط على زر الغالق حتى المنتصف إلى ضبط البؤرة على الهدف.  

إذا تم ضبط مفتاح وضع ضبط البؤرة الموجود بالعدسة على <MF> (ضبط البؤرة يدوًيا)، 
فاضبطه على <AF> (ضبط البؤرة تلقائًيا).

يجعل الوضع <A> األلوان أكثر تأثيًرا وجاذبية في مشاهد الطبيعة واألماكن الخارجية وغروب الشمس. 
إذا لم يتم الحصول على درجة اللون المطلوبة، فاستخدم أحد أوضاع المنطقة اإلبداعية وحدد نمط صورة 

مختلف عن <D> والتقط الصورة (صفحة ۹٥).
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A التصوير التلقائي تماًما (المشهد التلقائي الذكي)

يرتفع الفالش حتى في ضوء النهار.  
بالنسبة لألهداف ذات اإلضاءة الخلفية، قد ينبثق الفالش للمساعدة على إضاءة المناطق الداكنة 

بالهدف. إذا كنت ال ترغب في انطالق الفالش، فاضبطه على إيقاف تشغيل الفالش (صفحة ٦۳). 
.<A> باستثناء إعداد الفالش، ستكون اإلعدادات هي نفس اإلعدادات في

انطلق الفالش ولكن الصورة تظهر ساطعة جًدا.  
ابتعد عن الهدف وقم بتصويره. عند إجراء التصوير الفوتوغرافي باستخدام الفالش، إذا كان 

الهدف قريًبا جًدا من الكاميرا، فقد تظهر الصورة ساطعة جًدا (اإلضاءة المفرطة).
في ظل اإلضاءة الخافتة، ُيطلق الفالش المدمج سلسلة من الفالشات.  

يؤدي الضغط على زر الغالق حتى المنتصف إلى إطالق الفالش المدمج لسلسلة من الفالشات 
 .(AF) للمساعدة على ضبط البؤرة تلقائًيا. ويُعرف ذلك بالشعاع المساعد لضبط البؤرة تلقائًيا

ويبلغ نطاقه الفعال ٤ أمتار/۱۳٫۱ قدًما تقريًبا.
عند استخدام الفالش، يظهر الجزء السفلي من الصورة داكًنا بشكل غير طبيعي.  

لقد كنت قريًبا للغاية من الهدف، وتسبب األنبوب األسطواني الخاص بالعدسة في ظهور ظل. 
ابتعد أكثر عن الهدف. في حاة تركيب غطاء على العدسة، أزله قبل التقاط الصورة باستخدام 

الفالش.
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A التقنيات التلقائية تماًما (المشهد التلقائي الذكي)
إعادة تكوين اللقطة

وفًقا للمشهد، اجعل الهدف على اليسار أو اليمين إلنشاء خلفية متوازنة ومنظر جيد.
في الوضع <A>، وأثناء الضغط على زر الغالق حتى المنتصف لضبط البؤرة على هدف ثابت، 

سيتم قفل البؤرة. يمكنك بعد ذلك إعادة تكوين اللقطة والضغط على زر الغالق بالكامل اللتقاط 
الصورة. ويسمى ذلك "قفل البؤرة". يمكن أيًضا قفل البؤرة في أوضاع المنطقة األساسية األخرى 

(باستثناء <5>).

تصوير هدف متحرك

في الوضع <A>، إذا تحرك الهدف (تغيرت المسافة بينه وبين الكاميرا) أثناء ضبط البؤرة 
أو بعده، فسيتم تفعيل ضبط البؤرة تلقائًيا باستخدام AI Servo لضبط البؤرة على الهدف بشكل 

متواصل. (ستستمر الصافرة في إصدار صوت منخفض). طالما أنك تحتفظ بتوجيه نقطة ضبط البؤرة 
تلقائًيا (AF) على الهدف أثناء الضغط على زر الغالق حتى المنتصف، سيستمر ضبط البؤرة. عند 

الرغبة في التقاط الصورة، اضغط على زر الغالق بالكامل.
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A التقنيات التلقائية تماًما (المشهد التلقائي الذكي)

A التصوير أثناء العرض المباشر
يمكنك التصوير أثناء عرض الصورة على شاشة LCD. ويعرف ذلك بميزة "التصوير أثناء العرض 

المباشر". للحصول على التفاصيل، انظر صفحة ۱٤٥.
.LCD اعرض صورة العرض المباشر على شاشة  ۱.<A> اضغط على الزر  

.LCD ستظهر صورة العرض المباشر على شاشة  

اضبط البؤرة على الهدف. اضغط على زر الغالق حتى المنتصف لضبط البؤرة.۲   
عند االنتهاء من ضبط البؤرة، سيتحول لون نقطة   

ضبط البؤرة تلقائًيا إلى اللون األخضر كما سيصدر 
صوت الصافرة.

التقط الصورة. اضغط على زر الغالق بالكامل.۳   
.LCD سيتم التقاط الصورة وعرضها على شاشة  

بعد االنتهاء من معاينة الصورة، ستعود الكاميرا إلى   
وضع التصوير أثناء العرض المباشر تلقائًيا.

اضغط على الزر <A> إلنهاء التصوير أثناء   
العرض المباشر.

يمكنك أيضًا تدوير شاشة LCD في اتجاهات مختلفة (صفحة ۳۳).

الزاوية المرتفعةالزاوية المنخفضةالزاوية العادية
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7 تعطيل الفالش
تقوم الكاميرا بتحليل المشهد وضبط أفضل اإلعدادات تلقائًيا. في األماكن التي يُحظر فيها التصوير 
الفوتوغرافي باستخدام الفالش، استخدم الوضع <7> (إيقاف تشغيل الفالش). يكون هذا الوضع 

فعاالً أيضًا اللتقاط المحيط الخاص بالمشهد، مثل مشاهد ضوء الشموع.

تلميحات التصوير

تجنب اهتزاز الكاميرا في حالة وميض العرض الرقمي في مستكشف العرض.  
في ظل اإلضاءة الخافتة وعندما تكون الكاميرا ُعرضة لالهتزاز، سيومض عرض سرعة الغالق 

بمستكشف العرض. أمسك الكامرا بثبات أو استخدم حامًال ثالثي القوائم. عند استخدام عدسة 
تكبير/تصغير، استخدم طرف الزاوية العريضة لتقليل البهتان الناتج عن اهتزاز الكاميرا.

التقط الصور الشخصية دون استخدام الفالش.  
في ظروف اإلضاءة الخافتة، اطلب من الهدف أن يثبت حتى يتم التقاط الصورة. وفي حالة تحرك 

الشخص أثناء ضبط درجة اإلضاءة، قد يظهر باهًتا في الصورة.
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C التصوير التلقائي اإلبداعي
في الوضع <C>، يمكنك تغيير عمق الحقل ووضع التشغيل وانطالق الفالش بسهولة. يمكنك أيًضا اختيار 

.<A> المحيط الذي تريد نقله في صورك. وتكون اإلعدادات االفتراضية هي نفس إعدادات الوضع
* يشير االختصار CA إلى الوضع التلقائي اإلبداعي.

.<C> اضبط قرص األوضاع على  ۱
(7) .<Q> اضغط على الزر ستظهر شاشة التحكم السريع.۲   

اضبط الوظيفة المطلوبة. اضغط على المفتاح <S> لتحديد الوظيفة المراد ۳   
ضبطها.

ستظهر الوظيفة المحددة ودليل الميزات (صفحة ٥۲).  
لمعرفة إجراء الضبط والتفاصيل الخاصة بكل وظيفة،   

انظر الصفحات من ٦٥ إلى ٦٦.

التقط الصورة. اضغط على زر الغالق بالكامل اللتقاط الصورة.٤   
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C التصوير التلقائي اإلبداعي

ُيمّكنك الضغط على زر <Q> من ضبط ما يلي:

اللقطات التي تستند إلى المحيط  (۱)
يمكنك اختيار المحيط الذي تريد نقله في صورك. اضغط على المفتاح <U> أو أدر القرص 

<6> لتحديد المحيط المطلوب. يمكنك أيًضا تحديده من قائمة بالضغط على <0>. 
للحصول على التفاصيل، انظر صفحة ۷۷.

تبهيت/زيادة درجة وضوح الخلفية  (۲)

إذا قمت بتحريك عالمة المؤشر نحو اليسار، فستظهر الخلفية أكثر بهتاًنا. وفي حالة تحريكها 
نحو اليمين، ستبدو الخلفية داخل نطاق البؤرة بشكل أكبر. إذا كنت ترغب في تبهيت الخلفية، 

فانظر "التقاط الصور الشخصية" في صفحة ٦۷. اضغط على المفتاح <U> أو أدر القرص 
<6> لتحديد المحيط المطلوب.

قد ال تظهر الخلفية باهتة جًدا وذلك وفًقا للعدسة وظروف التصوير. وال يمكن ضبط هذه الوظيفة 
(تظهر باللون الرمادي) أثناء ارتفاع الفالش المدمج في الوضع <a> أو <D>. في حالة 

استخدام الفالش، لن يتم تطبيق هذا اإلعداد.

سرعة الغالق (۱)

(۲)

(٤)

فحص البطارية اللقطات الممكنة

ISO سرعة

جودة تسجيل الصور

فتحة العدسة

(۳)
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C التصوير التلقائي اإلبداعي

(۳)  وضع التشغيل: أدر القرص <6> لضبطه على النحو المطلوب. يمكنك أيًضا تحديده من 
قائمة بالضغط على <0>.

<u > التصوير الفردي:
اللتقاط صورة واحدة في المرة.

<i > التصوير المستمر: 
سيتم التقاط الصور بشكل متواصل أثناء االستمرار في الضغط على زر 

الغالق بالكامل. يمكنك تصوير ما يصل إلى ٥ لقطات في الثانية تقريًبا.
<Q> الموقت الذاتي: ۱۰ ثواٍن/عن ُبعد:

يتم التقاط الصورة بعد ۱۰ ثواٍن من الضغط على زر الغالق. يمكن أيًضا 
استخدام وحدة التحكم عن بُعد.

<l> الموقت الذاتي: ثانيتان:
يتم التقاط الصورة بعد ثانيتين من الضغط على زر الغالق.

<q> الموقت الذاتي: مستمر:
اضغط على المفتاح <V> لضبط عدد اللقطات المتعددة (۲ إلى ۱۰) 

المراد التقاطها باستخدام الموقت الذاتي. بعد ۱۰ ثواٍن من الضغط على زر 
الغالق، سيتم تصوير العدد المضبوط من اللقطات المتعددة.

انطالق الفالش: أدر القرص <6> لضبطه على النحو المطلوب. يمكنك أيًضا تحديده من   (٤)
قائمة بالضغط على <0>.

ينطلق الفالش تلقائًيا عند الحاجة.  : الفالش التلقائي   <a>
ينطلق الفالش طوال الوقت.  : تشغيل الفالش   <I>

يتم تعطيل الفالش.  : إيقاف تشغيل الفالش   <b>

في حالة استخدام وحدة فالش Speedlite خارجية، ال يمكن ضبط [Flash firing] (انطالق الفالش).

عند استخدام الموقت الذاتي، انظر المالحظات  في صفحة ۱۰٦.  

عند استخدام <b>، انظر "تعطيل الفالش" في صفحة ٦۳.  



٦۷

2 التقاط الصور الشخصية
يعمل الوضع <2> (صورة شخصية) على تبهيت الخلفية لجعل الهدف البشري المراد تصويره 

بارزًا. كما أنه يزيد من تجانس لون البشرة ومظهر الشعر.

تلميحات التصوير

كلما زادت المسافة بين الهدف والخلفية، كانت الصورة أروع.  
كلما زادت المسافة بين الهدف والخلفية، بدت الخلفية أكثر بهتاًنا. سيبرز الهدف أيًضا بشكل 

أفضل أمام الخلفيات الداكنة غير المزخرفة.

استخدم عدسة تصوير عن ُبعد.  
إذا كانت لديك عدسة تكبير/تصغير، فاستخدم طرف التصوير عن بُعد لملء اإلطار بالهدف من 

منطقة الخصر ألعلى. اقترب من الهدف إذا لزم األمر.

اضبط البؤرة على الوجه.  
تحقق من وميض نقطة ضبط البؤرة تلقائًيا (AF) التي تغطي الوجه باللون األحمر. اللتقاط صور 

قريبة للوجه، قم بضبط البؤرة على العينين.

اإلعداد االفتراضي هو <i> (التصوير المستمر). في حالة الضغط مع االستمرار على زر الغالق،   
يمكنك التصوير باستمرار للحصول على وضعيات وتعبيرات وجه مختلفة للهدف (بحد أقصى يبلغ

٥ لقطات/ثانية تقريًبا).
سينطلق الفالش المدمج تلقائًيا، إذا لزم األمر.  
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3 تصوير المناظر الطبيعية
استخدم الوضع <3> (منظر طبيعي) مع المناظر العريضة أو لتضمين كل شيء في البؤرة بدًءا 

من األشياء القريبة حتى البعيدة. للصور ذات األلوان الخضراء والزرقاء الزاهية وكذلك للصور شديدة 
الوضوح.

تلميحات التصوير

مع عدسات التكبير/التصغير، استخدم طرف الزاوية العريضة.  
عند استخدام طرف الزاوية العريضة بعدسة التكبير/التصغير، ستصبح األهداف القريبة والبعيدة 
في نطاق البؤرة بشكل أفضل مقارنًة بطرف التصوير عن بُعد. كما أنها تضيف اتساًعا للمناظر 

الطبيعية.

تصوير المشاهد الليلية.   
نظًرا لتعطيل الفالش المدمج، يتناسب هذا الوضع <3> أيًضا مع المشاهد الليلية.

عند تصوير المشاهد الليلية، استخدم حامًال ثالثي القوائم للحيلولة دون اهتزاز الكاميرا.

لن ينطلق الفالش المدمج حتى في ظروف اإلضاءة الخافتة أو اإلضاءة الخلفية.



٦۹

4 التقاط الصور القريبة
عند الرغبة في التقاط صور فوتوغرافية للزهور أو األجسام الصغيرة بتفاصيل رائعة، استخدم الوضع 
<4> (صورة قريبة). لجعل األشياء الصغيرة تبدو أكبر بكثير، استخدم عدسة مجهرية (تباع بشكل 

منفصل).

تلميحات التصوير

استخدم خلفية بسيطة.  
تجعل الخلفية البسيطة الزهرة أو ما إلى ذلك يظهر بشكل أفضل.

اقترب من الهدف بقدر اإلمكان.  
افحص العدسة لمعرفة الحد األدنى لمسافة ضبط البؤرة. تشتمل بعض العدسات على إشارات مثل 
<40.25m/0.8ft>  (۰٫۲٥ متر/۰٫۸ قدم). يتم قياس الحد األدنى لمسافة ضبط بؤرة العدسة 

من العالمة <V> (السطح البؤري) بالجزء العلوي من الكاميرا إلى الهدف. إذا كنت قريًبا 
.<o> للغاية من الهدف، فسيومض مصباح تأكيد ضبط لبؤرة

في ظل اإلضاءة الخافتة، سينطلق الفالش المدمج. إذا كنت قريًبا للغاية من الهدف وظهر الجزء 
السفلي من الصورة داكًنا، فابتعد عن الهدف.

مع عدسة التكبير/التصغير، استخدم طرف التصوير عن ُبعد.  
إذا كانت لديك عدسة تكبير/تصغير، فسيجعل استخدام طرف التصوير عن بُعد الهدف يبدو أكبر.



۷۰

5 تصوير األهداف المتحركة
اللتقاط صورة فوتوغرافية لهدف متحرك، سواء كان طفًال راكًضا أو سيارة متحركة، استخدم الوضع 

<5> (رياضة).

تلميحات التصوير

استخدم عدسة تصوير عن ُبعد.  
يوصى باستخدام عدسة تصوير عن بُعد حتى تتمكن من التصوير من مسافات بعيدة.

استخدم النقطة المركزية لضبط البؤرة تلقائًيا (AF) لضبط البؤرة.  
قم بتوجيه النقطة المركزية لضبط البؤرة تلقائًيا (AF) على الهدف، ثم اضغط على زر الغالق 

حتى المنتصف لضبط البؤرة تلقائًيا. أثناء ضبط البؤرة تلقائًيا، ستستمر الكاميرا في إصدار صفير 
.<o> منخفض. إذا تعذر ضبط البؤرة، فسيومض مصباح تأكيد ضبط البؤرة

اإلعداد االفتراضي هو <i> (التصوير المستمر). عند الرغبة في التقاط الصورة، اضغط 
على زر الغالق بالكامل. في حالة الضغط مع االستمرار على زر الغالق، سيتم تفعيل التصوير 
المستمر (بحد أقصى ٥ لقطات في الثانية تقريًبا) مع ضبط البؤرة تلقائًيا لتصوير حركة الهدف.

في ظل اإلضاءة الخافتة عندما تكون الكاميرا ُعرضة لالهتزاز، سيومض عرض سرعة الغالق في بالجزء 
السفلي األيسر من مستكشف العرض. أمسك الكاميرا بثبات وابدأ التصوير.



۷۱

8: وضع المشهد الخاص
حدد وضع التصوير "صورة شخصية ليلية" أو "مشهد ليلي مع حمل الكاميرا باليد" أو "التحكم في 
اإلضاءة الخلفية للنطاق الديناميكي العالي (HDR)". ستقوم الكاميرا بضبط كل شيء بحيث يالئم 

وضع التصوير المحدد.

اضبط قرص األوضاع على <8>.  ۱
(7) .<Q> اضغط على الزر ستظهر شاشة التحكم السريع.۲   

حدد وضع التصوير. اضغط على المفتاح <V> أو <U> لتحديد ۳   
رمز وضع التصوير.

أدر القرص <6> لتحديد وضع تصوير.  

يمكنك أيًضا اختيار رمز وضع التصوير والضغط   
على <0> لعرض مجموعة من أوضاع التصوير 

التي يمكنك اختيار وضع من بينها.

أوضاع التصوير المتاحة في الوضع <8>
الصفحةوضع التصوير

صفحة ۷۲صورة شخصية ليلية6
Fصفحة ۷۳مشهد ليلي مع حمل الكاميرا باليد

G التحكم في اإلضاءة الخلفية للنطاق
(HDR) صفحة ۷٤الديناميكي العالي
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6 التقاط الصور الشخصية الليلية (باستخدام حامل ثالثي القوائم)
لتصوير األشخاص بالليل والحصول على درجة إضاءة ذات مظهر طبيعي في الخلفية، استخدم 

الوضع <6> (صورة شخصية ليلية).

تلميحات التصوير

استخدم عدسة ذات زاوية عريضة وحامًال ثالثي القوائم.  
عند استخدام عدسة تكبير/تصغير، استخدم طرف الزاوية العريضة للحصول على منظر ليلي 

عريض. استخدم أيًضا حامًال ثالثي القوائم للحيلولة دون اهتزاز الكاميرا.

تحقق من سطوع الهدف.  
في ظل اإلضاءة الخافتة، سينطلق الفالش المدمج تلقائًيا للحصول على درجة إضاءة جيدة للهدف 

المراد تصويره. يجب عليك بعدئذ تشغيل الصورة للتحقق من سطوعها. إذا ظهر الهدف داكًنا، 
فاقترب منه بشكل أكبر وقم بالتصوير مرة أخرى.

وقم بالتصوير في وضع تصوير آخر أيًضا.  
نظًرا إلمكانية حدوث اهتزاز للكاميرا عند التقاط الصور الليلية، يوصى أيًضا بالتصوير باستخدام 

.<F>و <A> الوضعين

اطلب من الشخص أن يحافظ على ثباته حتى بعد انطالق الفالش.  
في حالة استخدام الموقت الذاتي مع الفالش، سيومض مصباح الموقت الذاتي لفترة وجيزة بعد التقاط   

الصورة.
انظر التنبيه الوارد في صفحة ۷٥.  
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F تصوير المشاهد الليلية أثناء حمل الكاميرا باليد
في الظروف العادية، يلزم استخدام حامل ثالثي القوائم لتثبيت الكاميرا عند تصوير مشهد ليلي. على 

الرغم من ذلك، عد استخدام الوضع <F> (مشهد ليلي مع حمل الكاميرا باليد)، يمكنك تصوير 
المشاهد الليلية أثناء حمل الكاميرا باليد. يتم تصوير أربع لقطات بشكل مستمر لكل صورة، ويتم 

تسجيل الصورة الساطعة ذات التأثير المنخفض الهتزاز الكاميرا.

تلميحات التصوير
أمسك الكاميرا بثبات.  

أثناء التصوير، أمسك الكاميرا بإحكام وثبات. في هذا الوضع، تتم محاذاة أربع لقطات ودمجها في 
صورة واحدة. على الرغم من ذلك، إذا كان هناك عدم محاذاة بشكل كبير بأي من اللقطات األربع 

بسبب اهتزاز الكاميرا، فقد ال تتم محاذاتها بشكل صحيح في الصورة النهائية.
بالنسبة للقطات األشخاص، قم بتشغيل الفالش.  

إذا كنت ترغب في إدراج أشخاص في لقطة المشهد الليلي، فاضغط على الزر <Q> لضبط 
<D> (تشغيل الفالش).

اللتقاط صورة شخصية جميلة، ستستخدم اللقطة األولى الفالش. أخبر الشخص بأال يتحرك إلى 
أن يتم تصوير جميع اللقطات المستمرة األربع.

انظر التنبيهات الواردة في صفحة ۷٥.
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G تصوير المشاهد ذات اإلضاءة الخلفية
عند تصوير مشهد يتضمن مناطق ساطعة وأخرى داكنة، استخدم الوضع <G>  (التحكم في 

اإلضاءة الخلفية للنطاق الديناميكي العالي (HDR)). عند التقاط صورة واحدة في هذا الوضع، 
يتم تصوير ثالث لقطات مستمرة بدرجات إضاءة مختلفة. مما ينتج عنه صورة واحدة، ذات نطاق 

درجات ألوان عريض، يعمل على تقليل الظالل لمحتجزة التي تسببها اإلضاءة الخلفية.
* يشير االختصار HDR إلى النطاق الديناميكي العالي.

تلميحات التصوير
أمسك الكاميرا بثبات.  

أثناء التصوير، أمسك الكاميرا بإحكام وثبات. في هذا الوضع، تتم محاذاة ثالث لقطات ودمجها 
في صورة واحدة. على الرغم من ذلك، إذا كان هناك عدم محاذاة بشكل كبير بأي من اللقطات 

الثالث بسبب اهتزاز الكاميرا، فقد ال تتم محاذاتها بشكل صحيح في الصورة النهائية.

 (AF) ال يمكن استخدام الفالش. في الضوء الخافت، سينبعث الشعاع المساعد لضبط البؤرة تلقائًيا  

(صفحة ۱۰۱).
انظر التنبيهات الواردة في صفحة ۷٥.  



۷٥

تنبيه <6> (صورة شخصية ليلية) و<F> (مشهد ليلي مع حمل الكاميرا باليد)
خالل التصوير أثناء العرض المباشر، قد يصعب ضبط البؤرة على نقاط الضوء كما في حالة المشهد   

 [Quick mode] الليلي. وفي هذه الحالة، يتعين عليك ضبط أسلوب ضبط البؤرة تلقائًيا على
(الوضع السريع) والقيام بالتصوير. وإذا استمرت الصعوبة في ضبط البؤرة، فاضبط مفتاح وضع 

ضبط بؤرة العدسة على [MF] (ضبط البؤرة يدوًيا) واضبط البؤرة يدوًيا.
تنبيهات <F> (مشهد ليلي مع حمل الكاميرا باليد)

عند إجراء التصوير الفوتوغرافي باستخدام الفالش، إذا كان الهدف قريًبا جًدا من الكاميرا، فقد تظهر   

الصورة ساطعة جًدا (اإلضاءة المفرطة).
إذا كنت تستخدم الفالش لتصوير مشهد ليلي بقليل من األضواء، فقد ال تتم محاذاة اللقطات بشكل   

صحيح. وقد يتسبب هذا في خروج الصورة باهتة.
إذا كنت تستخدم الفالش والهدف البشري قريب من الخلفية المضاءة بواسطة الفالش أيًضا، فقد ال تتم   
محاذاة اللقطات بشكل صحيح. وقد يتسبب هذا في خروج الصورة باهتة. وقد تظهر أيًضا ظالل غير 

طبيعية وألوان غير مناسبة.
التصوير باستخدام وحدة الفالش Speedlite خارجية  

عند استخدام وحدة فالش Speedlite أثناء ضبط تغطية الفالش التلقائية، سيتم تثبيت وضع التكبير/  •
التصغير على الطرف العريض، بغض النظر عن وضع التكبير/التصغير للعدسة.

عند استخدام وحدة فالش Speedlite مزودة بمفتاح تغطية الفالش اليدوية، قم بالتصوير بحيث   •
يكون رأس الفالش مسحوًبا نحو الوضع العريض (العادي).

((HDR) التحكم في اإلضاءة الخلفية للنطاق الديناميكي العالي) <G> تنبيهات
الحظ أن الصورة قد ال تظهر بتدرج ألوان متجانس وقد تبدو غير منتظمة أو بها قدر كبير من   

التشويش.
قد يكون التحكم في اإلضاءة الخلفية للنطاق الديناميكي العالي (HDR) غير فّعال بالنسبة للمشاهد ذات   

اإلضاءة الخلفية المفرطة أو المشاهد ذات التباين العالي بشكل مفرط.

تنبيهات <F> (مشهد ليلي مع حمل الكاميرا باليد) و<G> (التحكم في اإلضاءة الخلفية للنطاق 
((HDR) الديناميكي العالي

مقارنة بأوضاع التصوير األخرى، ستكون منطقة التصوير أصغر.  

ال يمكن تحديد 73+1 أو 1. حتى في حالة ضبط 73+1 أو 1 على وضع   

تصوير آخر، سيتم تسجيل الصورة في 73.
وفي حالة تصوير هدف متحرك، ستترك حركة األهداف صوًرا خلفية.  

قد ال تعمل محاذاة الصورة بشكل سليم مع األنماط المتكررة (الشبكية والشريطية وما إلى ذلك)   
أو الصور المستوية ذات درجة اللون الواحدة أو اللقطات غير المتحاذية بشكل كبير بسبب اهتزاز 

الكاميرا.
مقارنة بالتصوير العادي، سيستغرق تسجيل الصورة على البطاقة وقًتا أطول. أثناء معالجة الصور،   

سيتم عرض [BUSY] (مشغول) ولن يمكنك التقاط صورة أخرى حتى تكتمل المعالجة.
في حالة ضبط وضع التصوير على <F> أو <G>، تكون الطباعة المباشرة (صفحة ۲۸۰) غير   

ممكنة.
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Q التحكم السريع
في أوضاع المنطقة األساسية وعند عرض إعدادات 
التصوير، يمكنك الضغط على الزر <Q> لعرض 

شاشة التحكم السريع. يشير الجدول أدناه إلى الوظائف 
التي يمكن ضبطها من خالل شاشة التحكم السريع في كل 

وضع من أوضاع المنطقة األساسية.

اضبط قرص األوضاع على أحد أوضاع المنطقة األساسية.  ۱
(7) .<Q> اضغط على الزر ستظهر شاشة التحكم السريع.۲   

اضبط الوظيفة. اضغط على المفتاح <S> لتحديد وظيفة. (هذه الخطوة غير ضرورية في الوضعين ۳   
<A> و<7>.)

ستظهر الوظيفة المحددة ودليل الميزات (صفحة ٥۲).  
اضغط على المفتاح <U> أو أدر القرص <6> لتغيير اإلعداد.  

الوظائف القابلة للضبط في أوضاع المنطقة األساسية
o: اإلعداد االفتراضي  k: قابلة للتحديد من ِقبل المستخدم   : غير قابلة للتحديد

A7C2345الوظيفة
8

6FG

وضع 
التشغيل

uoookookooo: التصوير الفردي
ikkkokkokkk: التصوير المستمر

الموقت الذاتي 
(صفحة ۱۰٦)

Qkkkkkkkkkk
lkkkkkkkkkk
qkkkkkkkkkk

انطالق 
الفالش

aooooo: االنطالق التلقائي
Dkk: تشغيل الفالش (انطالق طوال الوقت)

bokoooo: إيقاف تشغيل الفالش
kkkkkkkاللقطات التي تستند إلى المحيط (صفحة ۷۷)

kkkkاللقطات التي تستند إلى اإلضاءة/المشهد (صفحة ۸۱)
kتبهيت/زيادة وضوح الخلفية (صفحة ٦٥)

في حالة تغيير وضع التصوير أو ضبط مفتاح التشغيل على <2>، سيعود الوضع إلى اإلعدادات االفتراضية   *
(باستثناء الموقت الذاتي).

مثال: وضع الصورة الشخصية
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التصوير من خالل تحديد المحيط
باستثناء التشغيل في أوضاع المنطقة األساسية <A> و<7> و<G>، يمكنك تحديد محيط 

التصوير.

C2345المحيط
تأثير المحيط8

6F
بدون إعدادkkkkkkk اإلعداد القياسي

منخفض / قياسي / قويkkkkkkk زاٍه

منخفض / قياسي / قويkkkkkkk متجانس

منخفض / قياسي / قويkkkkkkk دافئ

منخفض / قياسي / قويkkkkkkk كثيف

منخفض / قياسي / قويkkkkkkk بارد

منخفض / متوسط / مرتفعkkkkkkk أكثر سطوًعا

منخفض / متوسط / مرتفعkkkkkkk أكثر إعتاًما

أزرق / أبيض وأسود / بني داكنkkkkkkk لون أحادي

اضبط قرص األوضاع على أي من األوضاع  التالية: <C> أو <2> أو <3> أو <4> ۱ 
أو <5> أو <8>.

إذا كان وضع التصوير هو <8>، فاضبط أًيا   
مما يلي: <F> أو <6>.

اعرض صورة العرض المباشر. اضغط على الزر <A> لعرض صورة العرض ۲   
المباشر.

يمكنك فحص تأثير المحيط على الشاشة.  

على شاشة التحكم السريع، حدد المحيط المطلوب.  ۳.(7)  <Q> اضغط على الزر  
اضغط على المفتاح <V> لتحديد  

[Standard setting  (اإلعداد القياسي)]. 
 [Ambience-based shots] ستظهر

(اللقطات التي تستند إلى المحيط) على الشاشة.
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التصوير من خالل تحديد المحيط

اضغط على المفتاح <U> أو أدر القرص   
<6> لتحديد المحيط المطلوب.

ستعرض شاشة LCD الحالة التي ستبدو عليها   
الصورة مع المحيط المحدد.

حدد تأثير المحيط. اضغط على المفتاح <V> لتحديد شريط التأثيرات ٤   
بحيث يظهر [Effect] (التأثير) باألسفل.

اضغط على المفتاح <U> أو أدر القرص   
<6> لتحديد التأثير المطلوب.

التقط الصورة. اضغط على زر الغالق بالكامل اللتقاط الصورة.٥   
للتصوير من خالل مستكشف العرض، اضغط أوًال   
على الزر <A> إلنهاء التصوير أثناء العرض 

المباشر. ثم اضغط على زر الغالق بالكامل اللتقاط 
الصورة.

في حالة تغيير وضع التصوير أو ضبط مفتاح   
التشغيل على <2>، سيرجع اإلعداد إلى

[Standard setting  (اإلعداد القياسي)] 
مرة أخرى.

لن تبدو صورة العرض المباشر الظاهرة أثناء تطبيق إعداد المحيط مثل الصورة الفعلية الملتقطة تماًما.  
قد يقلل استخدام الفالش من تأثير المحيط.  

في األماكن الخارجية الساطعة، قد ال يكون لصورة العرض المباشر التي تراها على الشاشة نفس درجة   
سطوع أو محيط الصرة الفعلية تماًما. اضبط [LCD brightness :52 (درجة سطوع شاشة 

LCD)] على ٤ وانظر إلى الصورة أثناء عدم تأثر الشاشة بالضوء الشارد.

 <Q> إذا كنت ال ترغب في عرض صورة العرض المباشر عند ضبط الوظائف، فاضغط على الزر
بعد الخطوة ۱. يمكنك بعدئذ ضبط [Ambience-based shots] (اللقطات التي تستند إلى المحيط) 

و[Effect] (التأثير) على شاشة التحكم السريع.
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التصوير من خالل تحديد المحيط

إعدادات المحيط
اإلعداد القياسي

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

ويكون كل محيط تعديًال لخصائص الصورة الخاصة بوضع التصوير المعني.
زاٍه

سيظهر الهدف واضًحا وزاهًيا. وهو يجعل الصورة تبدو أكثر تأثيًرا وجاذبية عن
[Standard setting (اإلعداد القياسي)].

متجانس
سيبدو الهدف أكثر تجانًسا وأناقة. وهو جيد للصور الشخصية والحيوانات األليفة والزهور وما 

إلى ذلك من أهداف.
دافئ

سيبدو الهدف أكثر تجانًسا مع ألوان أكثر دفًئا. وهو جيد للصور الشخصية والحيوانات األليفة 
واألهداف األخرى الت تريد منحها منظًرا دافًئا.

كثيف
أثناء خفض السطوع الكلي بشكل طفيف، يتم إبراز الهدف للحصول على مظهر أكثر كثافًة. وهو 

يجعل األهداف البشرية والحية تبرز على نحو أفضل.
بارد

يتم خفض السطوع الكلي بشكل طفيف مع درجات ألوان أكثر برودة. سيبدو الهدف الموجود في 
الظل أكثر وضوًحا وجاذبية.
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التصوير من خالل تحديد المحيط

أكثر سطوًعا
ستبدو الصورة أكثر سطوًعا.

أكثر إعتاًما
ستبدو الصورة أكثر إعتاًما.

لون أحادي
ستكون الصورة أحادية اللون. يمكنك تحديد اللون األحادي ليكون األسود واألبيض أو البني 

الداكن أو األزرق. عند تحديد [Monochrome] (لون أحادي)، سيظهر <0> 
بمستكشف العرض.
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التصوير من خالل نوع اإلضاءة أو المشهد
في أوضاع المنطقة األساسية <2> و<3> و<4> و<5>، يمكنك التصوير عندما تطابق 

اإلعدادات نوع اإلضاءة أو المشهد. عادًة ما يكون [Default setting  (اإلعداد االفتراضي)] 
كافًيا، ولكن إذا كانت اإلعدادات تطابق ظروف اإلضاءة أو المشهد، فستبدو الصورة أكثر دقة عند 

النظر إليها.
 Light/scene-based] بالنسبة للتصوير أثناء تشغيل العرض المباشر، إذا قمت بضبط
 [Ambience-based shots](اللقطات التي تستند إلى اإلضاءة/المشهد) و [shots

 Light/scene-based] (اللقطات التي تستند إلى المحيط) (صفحة ۷۷)، يجب عليك ضبط
shots] (اللقطات التي تستند إلى اإلضاءة/المشهد) أوًال. وسيضفي ذلك مزيًدا من السهولة على 

.LCD رؤية التأثير الناتج على شاشة

2345اإلضاءة أو المشهد
kkkk اإلعداد االفتراضي

kkkk ضوء النهار

kkkk ظل

kkkk غائم

kkk ضوء التنجستين

kkk ضوء فلورسنت

kkkk غروب الشمس

اضبط قرص األوضاع على أي من األوضاع التالية:  <2> أو <3> أو <4> أو <5>.۱ 
اعرض صورة العرض المباشر. اضغط على الزر <A> لعرض صورة العرض ۲   

المباشر.
يمكنك فحص التأثير الناتج على الشاشة.  
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التصوير من خالل نوع اإلضاءة أو المشهد

على شاشة التحكم السريع، حدد نوع اإلضاءة أو  المشهد.۳ 
.(7)  <Q> اضغط على الزر  
اضغط على المفتاح <V> لتحديد  

[Default setting  (اإلعداد االفتراضي)]. 
 Light/scene-based] سيظهر اإلعداد

shots] (اللقطات التي تستند إلى اإلضاءة/المشهد) 
على الشاشة.

اضغط على المفتاح <U> أو أدر القرص   
<6> لتحديد نوع اإلضاءة أو المشهد المطلوب.

سيتم عرض الصورة الناتجة مع اإلضاءة المحددة أو   
نوع المشهد المحدد.

التقط الصورة. اضغط على زر الغالق بالكامل اللتقاط الصورة.٤   
للتصوير من خالل مستكشف العرض، اضغط أوًال   
على الزر <A> إلنهاء التصوير أثناء العرض 

المباشر. ثم اضغط على زر الغالق بالكامل اللتقاط 
الصورة.

في حالة تغيير وضع التصوير أو ضبط مفتاح   
التشغيل على <2>، سيرجع اإلعداد إلى

[Default setting  (اإلعداد االفتراضي)] 
مرة أخرى.

في حالة استخدام الفالش، سيتغير اإلعداد إلى [Default setting  (اإلعداد االفتراضي)]. (على   
الرغم من ذلك، ستعرض معلومات التصوير نوع اإلضاءة أو المشهد المضبوط.)

إذا كنت ترغب في ضبط ذلك مع [Ambience-based shots] (اللقطات التي تستند إلى   
المحيط)، فاضبط [Light/scene-based shots] (اللقطات التي تستند إلى اإلضاءة/المشهد) 

التي تطابق المحيط المضبوط على أفضل وجه. في حالة [Sunset] (غروب الشمس) على سبيل 
المثال، ستبرز األلوان الدافئة مما سيحول دون عمل المحيط المضبوط بشكل جيد.

إذا كنت ال ترغب في عرض صورة العرض المباشر عند ضبط الوظائف، فاضغط على الزر <Q> بعد 
الخطوة ۱. يمكنك بعدئذ ضبط [Light/scene-based shots] (اللقطات التي تستند إلى اإلضاءة/

المشهد) على شاشة التحكم السريع.
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التصوير من خالل نوع اإلضاءة أو المشهد

إعدادات نوع اإلضاءة أو المشهد
 اإلعداد االفتراضي

اإلعداد القياسي المناسب لمعظم األهداف.
 ضوء النهار

لألهداف تحت أشعة الشمس. يوفر درجات ألوان أكثر طبيعية للسماء الزرقاء والنباتات 
الخضراء، كما يصور الزهور المونة بالضوء على نحو أفضل.

 ظل
لألهداف الموجودة في الظالل. مناسب لدرجات البشرة التي قد تبدو زرقاء للغاية، وللزهور 

الملونة بالضوء.
 غائم

لألهداف أسفل السماء الملبدة بالغيوم. يضفي مزيًدا من الدفء على درجات البشرة والمناظر 
الطبيعية التي قد تبدو باهتة في األيام الغائمة. ويكون فعاًال أيًضا لتصوير الزهور الملونة بالضوء.

 ضوء التنجستين
لألهداف المضاءة تحت إضاءة التنجستين. يقلل من درجات األلوان البرتقالية الحمراء التي تسببها 

إضاءة التنجستين.
 ضوء فلورسنت

لألهداف أسفل إضاءة الفلورسنت. مناسب لجميع أنواع إضاءة الفلورسنت.
 غروب الشمس

مناسب عند الرغبة في التقاط األلوان الجذابة لغروب الشمس.
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x تشغيل الصور
فيما يلي شرح ألسهل أساليب تشغيل الصور. للحصول على مزيد من التفاصيل حول إجراء التشغيل، 

انظر صفحة ۲٤۱.

قم بتشغيل الصورة.  ۱.<x> اضغط على الزر  
ستظهر الصورة األخيرة التي تم التقاطها أو عرضها.  

حدد صورة. لعرض الصور بدًءا من آخر صورة، اضغط على ۲   
المفتاح <Y>. لعرض الصور بدًءا من أول (أقدم) 

.<Z> صورة، اضغط على المفتاح
كل مرة تضغط فيها على الزر <B>، سيتغير   

تنسيق العرض.

قم بإنهاء تشغيل الصور. اضغط على الزر <x> إلنهاء تشغيل الصور ۳   
والعودة إلى شاشة إعدادات التصوير.

بدون معلومات

شريط التردد الرسومي

بالمعلومات األساسية

عرض معلومات التصوير



۸٥

۳
التصوير اإلبداعي

في أوضاع المنطقة األساسية، ال يمكن تغيير إعدادات الوظيفة المتقدمة لتجنب 
اللقطات الرديئة. على الرغم من ذلك، في الوضع <d> (برمجة اإلضاءة 

التلقائية)، يمكنك ضبط العديد من الوظائف المختلفة وإضفاء المزيد من 
اللمسات اإلبداعية على صورك.

في الوضع <d>، تقوم الكاميرا بضبط سرعة الغالق وفتحة العدسة تلقائًيا للحصول   
على درجة إضاءة قياسية.

تم توضيح الفرق بين أوضاع المنطقة األساسية والوضع <d> في صفحة ۳۱٤.  
 <s> يمكن أيًضا استخدام الوظائف الموضحة في هذا الفصل في األوضاع  

و<f> و<a> الموضحة في الفصل ٤.
تشير عالمة M الموضحة على يسار عنوان الصفحة إلى توفر الوظيفة في أوضاع   

المنطقة اإلبداعية فقط (صفحة ۲٤).

يشير <d> إلى البرنامج.  *
يشير AE إلى درجة اإلضاءة التلقائية.  *
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(AE) برمجة اإلضاءة التلقائية :d
تقوم الكاميرا تلقائًيا بضبط سرعة الغالق وقيمة فتحة العدسة لمالءمة درجة سطوع الهدف. وهذا ما 

يُعرف ببرمجة اإلضاءة التلقائية.

.<d> اضبط قرص األوضاع على  ۱
اضبط البؤرة على الهدف. انظر من خالل مستكشف العرض وقم بتوجيه نقطة ۲   

ضبط البؤرة تلقائًيا المحددة على الهدف. ثم اضغط 
على زر الغالق حتى امنتصف.

تضيء العالمة الموجودة داخل نقطة ضبط البؤرة   
تلقائًيا لفترة وجيزة باللون األحمر، ويضيء ضوء 

تأكيد ضبط البؤرة <o> بالجزء السفلي األيمن من 
مستكشف العرض (في وضع ضبط البؤرة تلقائًيا 

للقطة واحدة).
سيتم ضبط سرعة الغالق وفتحة العدسة تلقائًيا   

وعرضها في مستكشف العرض.

تحقق من العرض. سيتم الحصول على درجة إضاءة قياسية طالما أن ۳   
سرعة الغالق وقيمة فتحة العدسة ال تومضان.

التقط الصورة. قم بتكوين اللقطة واضغط على زر الغالق بالكامل.٤   
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(AE) برمجة اإلضاءة التلقائية :d

تلميحات التصوير

قم بتغيير سرعة ISO واستخدام الفالش المدمج.  
لمطابقة الهدف ومستوى اإلضاءة المحيطة، يمكنك تغيير سرعة ISO (صفحة ۹۲) أو استخدام 
الفالش المدمج (صفحة ۱۰۷). في الوضع <d>، لن ينطلق الفالش المدمج تلقائًيا. ولذلك في 

ظل اإلضاءة الخافتة، اضغط على الزر <I> (الفالش) لرفع الفالش المدمج.
يمكن تغيير البرمجة. (تغيير البرمجة)  

بعد الضغط على زر الغالق حتى المنتصف، أدر القرص <6> لتغيير اإلعداد الخاص 
بسرعة الغالق وفتحة العدسة (البرمجة). يتم إلغاء تغيير البرمجة تلقائًيا بعد التقاط الصورة. وال 

يمكن تغيير البرمجة مع استخدام الفالش.

في حالة وميض الرمز ""30" الدال على القيمة القصوى لفتحة العدسة   
 ISO وسرعة الغالق، يدل ذلك على انخفاض اإلضاءة. لذا، قم بزيادة سرعة

أو اسخدم الفالش.
في حالة وميض الرمز "4000" الدال على الحد األدنى لقيمة فتحة العدسة   

.ISO وسرعة الغالق، فإنه يشير إلى اإلضاءة الزائدة. قم بتقليل سرعة

الفروق بين <d> و<A> (المشهد التلقائي الذكي)
في الوضع <A>، يتم ضبط العديد من الوظائف مثل تشغيل الضبط التلقائي للبؤرة (AF) ووضع ضبط 
كثافة اإلضاءة تلقائًيا لمنع إتالف اللقطات. أما الوظائف التي يمكنك تغييرها فهي محدودة. في حين استخدام 

الوضع <d>، يتم فقط ضبط سرعة الغالق وقيمة فتحة العدسة تلقائًيا. كما يمكنك ضبط تشغيل الضبط 
التلقائي للبؤرة (AF) ووضع ضبط كثافة اإلضاءة وغيرها من الوظائف األخرى (صفحة ۳۱٤).
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3 ضبط جودة تسجيل الصور
يمكنك تحديد عدد وحدات البكسل وجودة الصورة. كما تم توفير عشرة إعدادات لجودة تسجيل 
الصور: 73 و83 و74 و84 و7a و8a وb وc و73+1 و1.

حدد [Image quality] (جودة الصورة).  ۱ Image] حدد ،[z1] من عالمة التبويب  
quality] (جودة الصورة)، ثم اضغط على <0>.

سيظهر اإلعداد [Image quality] (جودة   
الصورة).

حدد جودة تسجيل الصور. سيتم عرض عدد وحدات البكسل للجودة المعنية ۲   
وعدد اللقطات الممكنة لمساعدتك على تحديد الجودة 

المطلوبة. ثم اضغط على <0>.

وحدات البكسل المسجلة (عدد وحدات البكسل)
اللقطات الممكنة
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3 ضبط جودة تسجيل الصور

دليل أعدادات جودة تسجيل الصور (تقريباً)

وحدات البكسل المسجلة جودة الصورة
(وحدات الميجابكسل)

حجم الملف
(ميجابايت)

اللقطات 
الممكنة

الحد األقصى لعدد 
اللقطات المستمرة 

دون توقف
جودة عالية73

JPEG

۱۷٫۹ تقريًبا
(۱۸ ميجابكسل)

٦٫٤۱۱٤۰(۳۰) ۲۲
83۳٫۲۲۲٤۰(۲۲٤۰) ۲۲٤۰
جودة 74

متوسطة
۸٫۰ تقريًبا

(۸ ميجابكسل)
۳٫٤۲۱٥۰(۲۱٥۰) ٤۱۰

84۱٫۷٤۲۰۰(٤۲۰۰) ٤۲۰۰
7a

جودة 
منخفضة

٤٫٥ تقريًبا
(٤٫٥ ميجابكسل)

۲٫۲۳۳٥۰(۳۳٥۰) ۳۳٥۰
8a۱٫۱٦۳٦۰(٦۳٦۰) ٦۳٦۰

b
۲٫٥ ميجابكسل تقريًبا 

٥٥۷۰ (٥٥۷۰)۱٫۳٥٥۷۰(۲٫٥ ميجابكسل)

c
۰٫۳٥ تقريًبا

۲۱٥٦۰ (۲۱٥٦۰)۰٫۳۲۱٥٦۰(۰٫۳٥ ميجابكسل)

۱۷٫۹ تقريًباجودة عالية1+73
(۱۸ ميجابكسل)

٦٫٤+۲۳٫٥۲۳۰(۳) ۳
1۲۳٫٥۲۹۰(٦) ٦

تعتمد األرقام الخاصة بحجم الملف وعدد اللقطات الممكنة والحد األقصى لعدد اللقطات المستمرة دون توقف على معايير   *
Canon االختبارية (نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ ۲:۳ وISO 100 ونمط الصورة القياسي) باستخدام بطاقة اختبارية 

سعة ۸ جيجابايت. وستختلف هذه األرقام حسب الهدف المراد تصويره ونوع البطاقة المستخدمة ونسبة العرض إلى 
االرتفاع وسرعة ISO ونمط الصورة والوظائف المخصصة واإلعدادات األخرى.

تنطبق األرقام الموضحة داخل أقواس على بطاقات ذاكرة سعة ۸ جيجابايت متوافقة مع UHS-I استناًدا إلى معايير   *
Canon االتبارية.



۹۰

3 ضبط جودة تسجيل الصور

األسئلة الشائعة
أريد تحديد جودة تسجيل الصور المطابقة لحجم ورق الطباعة.  

ارجع إلى الرسم التوضيحي الموجود على اليسار عند 
اختيار جودة تسجيل الصور. إذا كنت تريد اقتصاص 

الصورة، فيوصى بحديد جودة أعلى (مزيد من وحدات 
البكسل) مثل 73 أو 83 أو 73+1 أو 1.

تُعد b مناسبة لتشغيل الصور على إطار الصور 
الرقمي. وتُعد c مناسبة إلرسال الصورة عبر البريد 

اإللكتروني أو استخدامها على موقع الويب.

ما الفرق بين 7 (دقيقة) و 8(عادية)؟  
يشير ذلك إلى جودة صورة مختلفة نظًرا الختالف معدل الضغط. حتى مع نفس عدد وحدات 

البكسل، تتسم صور 7بجودة أعلى. في حالة تحديد 8، ستكون جودة الصورة أقل بشكل طفيف، 
إال أنه يمكن حفظ المزيد من الصور على البطاقة. تكون لكل من b وc جودة 7.

تمكنت من تصوير عدد من اللقطات يزيد عن عدد اللقطات الممكنة المشار إليه.  
وفًقا لظروف التصوير، قد تتمكن من التقاط عدد من اللقطات يزيد عن العدد المشار إليه. وقد 
يكون أيًضا أقل من العد المشار إليه. فعدد اللقطات الممكنة المعروض ما هو إال عدد تقريبي.

هل تعرض الكاميرا الحد األقصى لعدد اللقطات المستمرة دون توقف؟  
يتم عرض الحد األقصى لعدد اللقطات المستمرة دون توقف بالجانب األيمن بمستكشف العرض. 
نظًرا ألنه مؤشر أحادي الرقم فقط يتراوح من ۰ إلى ۹، سيتم عرض أي رقم يزيد عن الرقم ۹ 
كـ "9" فقط. الحظ أنه سيتم عرض هذا الرقم حتى في حالة عدم تركيب بطاقة في الكاميرا. توخ 

الحذر كي ال تلتقط الصور دون وجود بطاقة في الكاميرا.
متى ينبغي علي استخدام 1؟  

تتطلب صور 1 المعالجة باستخدام الكمبيوتر. للحصول على التفاصيل، انظر "حول 1" 
و"حول 73+1" بالصفحة التالية.

A4 (29.7x21cm/11.7x8.3in.)

12.7x8.9cm/5.0x3.5in.

A3(42x29.7cm/
16.5x11.7in.)

74  

84  

A2 (59.4x42cm/23.4x16.5in.)
73  

83  

1+73  

1  

8ab

Paper size

A4 (بحجم ۲۹٫۷ × ۲۱ سم/
۱۱٫۷ × ۸٫۳ بوصة)

۱۲٫۷ × ۸٫۹ سم/٥٫۰ × ۳٫٥ بوصة

A3 (بحجم ٤۲ × ۲۹٫۷ سم/
۱٦٫٥ × ۱۱٫۷ بوصة)

  74

  84

A2 (بحجم ٥۹٫٤ × ٤۲ سم/
۲۳٫٤ × ۱٦٫٥ بوصة)

73  

83  

1+73  

1  

7a

8ab

حجم الورق
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3 ضبط جودة تسجيل الصور

حول 1
1 هي عبارة عن بيانات الصور األصلية قبل تحويلها إلى 73 أو صور أخرى. على الرغم من 

أن صور 1 تتطلب توفر برنامج مثل Digital Photo Professional (المرفق، صفحة ۳٦٤) 
حتى يمكن عرضها على الكمبيوتر، فهي توفر أيًضا المرونة الالزمة إلجراء تعديالت ال تتم إال مع 

صور 1. وتكون 1 فعالة عندما تريد ضبط الصورة بنفسك بشكل دقيق أو تصوير هدف مهم.

حول 1+73
تقوم 73+1 بتسجيل صورة 1 و73 مًعا من خالل لقطة واحدة. ويتم حفظ الصورتين 
على البطاقة في نفس الوقت. سيتم حفظ الصورتين بنفس المجلد وبنفس أرقام الملفات (يكون امتداد 

الملف لتنسيق JPEG هو JPG. ولتنسيق RAW هو CR2.). يمكن عرض صور 73 أو 
طباعتها حتى باستخدام كمبيوتر غير مثبت عليه البرنامج المرفق مع الكاميرا.

File extensionرقم الملف امتداد الملف

0001 . CR2 1 صورة 

73 JPG . 0001صورة 

لعرض صور 1 على جهاز الكمبيوتر، يوصى باستخدام البرنامج المرفق (صفحة ۳٦٤).  
قد يتعذر على البرامج المتوفرة باألسواق عرض صور 1 التي تم التقاطها بهذه الكاميرا. للتحقق   

مما إذا كانت صور 1 متوافقة مع البرامج األخرى، يرجى التحقق من جهة تصنيع البرامج.
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N ISO تغيير سرعة :i
اضبط سرعة ISO (حساسية مستشعر الصور للضوء) لمالءمة مستوى اإلضاءة المحيطة. في 

أوضاع المنطقة األساسية، يتم ضبط سعة ISO تلقائيًا (صفحة ۹۳).

(9) .<i> اضغط على الزر  ۱.(ISO سرعة) [ISO speed] سيظهر  

.ISO اضبط سرعة اضغط على المفتاح <U> أو أدر القرص ۲   
<6> لتحديد سرعة ISO المطلوبة، ثم اضغط 

على <0>.
يمكنك أيًضا ضبط سرعة ISO في مستكشف   

العرض أثناء تدوير القرص <6>.
أثناء تحديد [AUTO] (تلقائي)، سيتم ضبط سرعة   

ISO تلقائًيا (صفحة ۹۳).

ISO دليل سرعة

ISO ظروف التصويرسرعة
نطاق الفالش(بدون فالش)

أماكن خارجية مشمسة400 - 100
كلما زادت سرعة ISO، زاد نطاق 

الفالش (صفحة ۱۰۷).
سماء ملبدة بالغيوم أو وقت المساء1600 - 400

1600 - 12800, Hأماكن داخلية مظلمة أو في الليل
ستؤدي سرعات ISO العالية إلى الحصول على صور أكثر تحبًبا.  *

 2: ISO] إذا تم ضبط ،[(الوظائف المخصصة) 54: Custom Functions  (C.Fn)] ضمن
expansion (زيادة سرعة ISO)] على [On :1 (تشغيل)]، فيمكن أيًضا ضبط "H" (المكافئ للسرعة 

ISO 25600) (صفحة ۲۹۸).

ضمن [Custom Functions  (C.Fn) :54 (الوظائف المخصصة)]، إذا تم ضبط  

[Highlight tone priority :3 (أولوية درجة التمييز)] على [Enable :1 (تمكين)]، فلن 
يمكن تحديد ISO 100 و"H" (المكافئ للسرعة ISO 25600) (صفحة ۲۹۹).

قد يؤدي التصوير في درجات الحرارة المرتفعة إلى الحصول على صور تبدو أكثر تحبًبا. كما يمكن   
لدرجات اإلضاءة الطولة التسبب في عدم انتظام األلوان بالصورة.
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N ISO تغيير سرعة :i

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

عرض سرعة ISO الفعلية التي سيتم ضبطها عند 
الضغط على زر الغالق حتى المنتصف. وعلى النحو 

 ISO المشار إليه في الصفحة التالية، سيتم ضبط سرعة
تلقائًيا لمالءمة وضع التصوير.

عند التصوير بسرعات ISO عالية، قد يصبح التشوش (نقاط من الضوء أو األشرطة أو ما إلى ذلك)   

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

باستخدام سرعة ISO 12800 أو "H" (المكافئ للسرعة ISO 25600)، سيقل الحد األقصى لعدد   
اللقطات المستمرة دون توقف أثناء التصوير المستمر بشكل كبير.

حيث إن "H" (المكافئ للسرعة ISO 25600) هو إعداد سرعة ISO الزائدة، سيالحظ بدرجة كبيرة   

وجود تشويش (مثل نقاط من الضوء والشريط) وألوان غير منتظمة، وستكون الدقة أقل من المعتاد.
نظًرا الختالف الحد األقصى لسرعة ISO التي يمكن ضبطها بين التقاط الصور الثابتة وتصوير   

األفالم (درجة اإلضاءة الدوية)، قد يتم تغيير سرعة ISO التي قمت بضبطها عند التبديل من التقاط 
الصور الثابتة إلى تصوير األفالم. لن تتحول سرعة ISO إلى اإلعداد األصلي حتى إذا قمت بالتبديل 

إلى تصوير الصور الثابتة مرة أخرى.
يتباين الحد األقصى لسرعة ISO القابلة للضبط وفًقا لإلعداد [ISO expansion :2 (زيادة سرعة 

ISO)] ضمن [Custom Functions  (C.Fn) :54 (الوظائف المخصصة)].
عند ضبط [Off :0 (إيقاف التشغيل)]: إذا تم ضبط سرعة ISO 12800 أثناء التقاط الصور   •

.ISO 6400 إلى السرعة ISO الثابتة ثم تم التبديل إلى وضع تصوير األفالم، فسيتم تغيير سرعة
عند ضبط [On :1 (تشغيل)]: إذا تم ضبط سرعة ISO 12800 أو "H" (المكافئة للسرعة  •

ISO 25600) أثناء التقاط الصور الثابتة ثم تم التبديل إلى وضع تصوير األفالم، فسيتم تغيير 
.(ISO 12800 المكافئ للسرعة) "H" إلى ISO سرعة
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إعداد سرعة ISOوضع التصوير
G/6/5/4/3/C/7/AISO 6400 - ISO 100 يتم الضبط تلقائًيا على سرعة تتراوح بين

2ISO 100

F - ISO 100 يتم الضبط تلقائًيا على سرعة تتراوح بين
ISO 12800

۱*a/f/s/d- ISO 100 يتم الضبط تلقائًيا على سرعة تتراوح بين
۲*ISO 6400

ISO 400*۳*٤*٥باستخدام الفالش

*۱: ثابت على ISO 400 الستخدام درجات إضاءة المصباح.
.ISO ۲: يعتمد على الحد األقصى المضبوط لسرعة*

*۳: إذا تسبب فالش الملء في زيادة اإلضاءة، فسيتم ضبط السرعة على ISO 100 أو أعلى.
.Fو6 و A ٤: باستثناء األوضاع*

*٥:  يتم ضبط سرعة ISO تلقائًيا بحيث تتراوح بين ISO 1600 - ISO 400 (أو ما يصل إلى الحد األقصى) 
 Speedlite في حالة استخدام الفالش مع وحدة فالش <d>و2 و3 و4 و5 و C في األوضاع

خارجية.

N(التلقائية ISO سرعة) [ISO Auto] القصوى لإلعداد ISO 3 ضبط سرعة
بالنسبة لسرعة ISO التلقائية، يمكنك ضبط الحد األقصى لسرعة ISO بحيث يتراوح بين

.ISO 6400 - ISO 400

من عالمة التبويب [z3]، حدد [ISO Auto] (سرعة 
ISO تلقائية)، ثم اضغط على <0>. حدد سرعة 

ISO، ثم اضغط على <0>.

عند ضبط [AUTO] (تلقائي)، تتم اإلشارة إلى سرعة ISO بزيادة كاملة التوقفات. على الرغم من   

ذلك، يتم ضبط سرعة ISO فعلًيا بزيادات أدق. لذلك، في معلومات التقاط الصور (صفحة ۲۷۰)، قد 
.ISO مثل ۱۲٥ أو ٦٤۰ معروضة على أنها سرعة ISO تجد سرعة

في الوضع <2>، يتم بشكل فعلي استخدام سرعة ISO الموضحة في الجدول حتى في حالة عدم   
.ISO 100 عرض السرعة
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Nخصائص الصورة المثلى للهدف A

من خالل تحديد نمط للصورة، يمكنك الحصول على خصائص للصورة توافق حسك الفوتوغرافي أو 
الهدف المراد تصويره.

في أوضاع المنطقة األساسية، ال يمكنك تحديد نمط الصورة.

.<XA> اضغط على الزر سيظهر اإلعداد [Picture Style] (نمط الصورة).۱   

حدد أحد أنماط الصورة. اضغط على المفتاح <U> أو أدر القرص ۲   
<6> لتحديد نمط الصورة المطلوب، ثم اضغط 

على <0>.

خصائص نمط الصورة
D Auto (تلقائي)

سيتم ضبط درجة اللون لتناسب المشهد. وستبدو األلوان زاهية، وبخاصٍة السماء الزرقاء 
والنباتات الخضراء ومناظر غروب الشمس في الطبيعة واألماكن الخارجية ومشاهد غروب 

الشمس.

P Standard (قياسي)
تبدو الصورة زاهية ودقيقة وواضحة. يعتبر أحد أنماط الصور ذات األغراض العامة 

والمالئمة لمعظم المشاهد.
Q Portrait (صورة شخصية)

للحصول على درجات لون لطيفة للبشرة. تبدو الصورة أكثر نعومة وتجانًسا. ويُعد مناسًبا 
للصور الشخصية القريبة.

من خالل تغيير [Color tone] (درجة اللون) (صفحة ۱۳۳)، يمكنك ضبط درجة لون 
البشرة.

إذا لم يتم الحصول على درجة اللون المطلوبة باستخدام [Auto] (تلقائي)، فاستخدم نمط صورة آخر.
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R Landscape (منظر طبيعي)
للصور ذات األلوان الخضراء والزرقاء الزاهية وكذلك للصور شديدة الوضوح. مناسب 

للمناظر الطبيعية المبهرة.
S Neutral (معتدل)

نمط الصورة هذا خاص بالمستخدمين الذين يفضلون معالجة الصور باستخدام الكمبيوتر. 
للصور اللطيفة واأللوان الطبيية.

U Faithful (حقيقي)
نمط الصورة هذا خاص بالمستخدمين الذين يفضلون معالجة الصور باستخدام الكمبيوتر. عند 
تصوير الهدف تحت درجة حرار لون تبلغ ٥۲۰۰ كلفن، يتم ضبط اللون وفًقا للقياس اللوني 

بحيث يطابق لون الهدف. ستظهر الصور باهتة ولطيفة.
V Monochrome (لون أحادي)

للحصول على صور باللونين األبيض واألسود.

W User Def. 1-3 (محدد من ِقبل المستخدم ۳-۱)
يمكنك تسجيل نمط أساسي مثل [Portrait] (صورة شخصية) أو [Landscape] (منظر 
طبيعي) أو ملف نمط الصورة أو ما إلى ذلك، وضبطه على النحو المطلوب (صفحة ۱۳٥). 

سيكون ألي نمط صورة محدد من ِقبل المستخدم ولم يتم ضبطه بعد نفس اإلعدادات االفتراضية 
لنمط الصورة [Auto] (تلقائي).

ال يمكن إعادة لقطات الصور باللونين األبيض واألسود في التنسيقات بخالف 1 إلى لقطات باأللوان. 
إذا كنت ترغب في التقاط الصور باأللوان الحًقا، فتأكد من إلغاء اإلعداد [Monochrome] (لون 

أحادي). عند تحديد [Monochrome] (لون أحادي)، سيظهر <0> بمستكشف العرض.
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Nتغيير تشغيل ضبط البؤرة تلقائًيا :f
يمكنك تحديد خصائص تشغيل AF (الضبط التلقائي للبؤرة) التي تناسب ظروف التصوير أو الهدف. 

في أوضاع المنطقة األساسية، يتم ضبط تشغيل الضبط التقائي للبؤرة لوضع التصوير المعني.

اضبط مفتاح وضع ضبط البؤرة، بالعدسة، على  <AF> (ضبط البؤرة تلقائًيا).۱ 

.<Zf> اضغط على الزر سيظهر [AF operation] (تشغيل الضبط ۲   
التلقائي للبؤرة).

حّدد تشغيل الضبط التلقائي للبؤرة. اضغط على المفتاح <U> أو أدر القرص ۳   
 (AF) 6> لتحديد تشغيل الضبط التلقائي للبؤرة>

المطلوب، ثم اضغط على <0>.

اضبط البؤرة على الهدف. قم بتوجيه نقطة ضبط البؤرة تلقائًيا على الهدف ٤   
واضغط على زر الغالق حتى المنتصف. ستقوم 

الكاميرا بعدئذ بضبط البؤرة تلقائًيا في تشغيل الضبط 
التلقائي للبؤرة المحدد.
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ضبط البؤرة تلقائًيا للقطة واحدة لألهداف الثابتة
مناسب لألهداف الثابتة. عند الضغط على زر الغالق حتى المنتصف، ستقوم الكاميرا بضبط البؤرة 

مرًة واحدة.
عند ضبط البؤرة، ستضيء النقطة الموجودة داخل نقطة ضبط البؤرة تلقائًيا لضبط البؤرة باللون   

األحمر لفترة وجيزة، كما سيضيء ضوء تأكيد ضبط البؤرة <o> أيًضا بمستكشف العرض.
باستخدام عملية الضبط التقديري (صفحة ۱۱۷)، سيتم ضبط إعداد درجة اإلضاءة في نفس وقت   

ضبط البؤرة.
أثناء الضغط مع االستمرار على زر الغالق حتى المنتصف، سيتم قفل البؤرة. يمكنك حينئٍذ إعادة   

تكوين اللقطة إذا كن ترغب في ذلك.

ضبط البؤرة تلقائًيا باستخدام AI Servo لألهداف المتحركة
يناسب تشغيل الضبط التلقائي للبؤرة (AF) األهداف المتحركة عند تغير مسافة ضبط البؤرة 

باستمرار. أثناء الضغط مع االستمرار على زر الغالق حتى المنتصف، سيتم ضبط البؤرة على 
الهدف بشكل متواصل.

يتم ضبط درجة اإلضاءة لحظة التقاط الصورة.  
عندما يكون تحديد نقطة الضبط التلقائي للبؤرة (AF) (صفحة ۱۰۰) تلقائًيا، تستخدم الكاميرا   

أوًال النقطة المركزية لضبط البؤرة تلقائًيا (AF) لضبط البؤرة. أثناء الضبط التلقائي للبؤرة، إذا 
تحرك الهدف بعيًدا عن النقطة المركزية لضبط البؤرة تلقائًيا (AF)، فستستمر عملية تتبع البؤرة 

.(AF) حتى تم تغطية الهدف بنقطة أخرى لضبط البؤرة تلقائًيا

إذا تعذر ضبط البؤرة، فسيومض ضوء تأكيد ضبط البؤرة <o> بمستكشف العرض. إذا حدث ذلك،   
فال يمكن التقاط الصورة حتى إذا تم الضغط على زر الغالق بالكامل. أعد تكوين الصورة وحاول ضبط 

البؤرة مرة أخرى. أو انظر "األهداف التي يصعب ضبط البؤرة عليها" (صفحة ۱۰۳).
في حالة ضبط [z1: Beep (الصفير)] على [Disable] (تعطيل)، لن يصدر صوت الصافرة   

عند ضبط البؤرة.

باستخدام وضع ضبط البؤرة تلقائًيا باستخدام AI Servo، لن تصدر الصافرة صوًتا حتى عند ضبط 
البؤرة. ولن يضيء أيًضا ضو تأكيد ضبط البؤرة <o> بمستكشف العرض.



۹۹

Nتغيير تشغيل ضبط البؤرة تلقائًيا :f

ضبط البؤرة تلقائًيا باستخدام AI Focus لتبديل تشغيل الضبط التلقائي للبؤرة تلقائًيا
يقوم وضع ضبط البؤرة تلقائًيا باستخدام AI Focus بتبديل تشغيل الضبط التلقائي للبؤرة من 

وضع ضبط البؤرة تلقائًيا لقطة واحدة إلى وضع ضبط البؤرة تلقائًيا باستخدام AI Servo بشكل 
تلقائي إذا ما بدأ الهدف الثابت في التحرك.

بعد ضبط البؤرة على الهدف في وضع ضبط البؤرة تلقائًيا للقطة واحدة، وإذا بدأ الهدف في   
التحرك، فستقوم الكاميرا اكتشاف الحركة، وتغير تشغيل ضبط البؤرة تلقائًيا (AF) بشكل تلقائي 

إلى وضع ضبط البؤرة تلقائًيا باستخدام AI Servo، ومواصلة تعقب الهدف المتحرك.

 ،Servo أثناء تنشيط تشغيل AI Focus عند ضبط البؤرة باستخدام وضع ضبط البؤرة تلقائًيا باستخدام
 <o> ستستمر الصافرة في إصدار الصوت المنخفض. ومع ذلك، لن يضيء مصباح تأكيد ضبط البؤرة

بمستكشف العرض. الحظ أنه لن يتم قفل البؤرة في هذه الحالة.



۱۰۰

N(AF) تحديد نقطة ضبط البؤرة تلقائًيا S
في أوضاع المنطقة األساسية، ستقوم الكاميرا عادًة بضبط البؤرة على أقرب هدف بشكل تلقائي. 

ولذلك، قد ال تقوم دائًما بضبط البؤرة على الهدف المطلوب.
 (AF) يمكنك تحديد نقطة ضبط البؤرة تلقائًيا ،<a>و <f>و <s>و <d> في األوضاع

واستخدامها لضبط البؤرة على الهدف المطلوب.

(9) .<S> اضغط على الزر سيتم عرض نقطة ضبط البؤرة تلقائًيا (AF) المحددة ۱   
على شاشة LCD ومستكشف العرض.

.(AF) حدد نقطة ضبط البؤرة تلقائًيا استخدم المفتاح <S> لتحديد نقطة ضبط البؤرة ۲   
.(AF) تلقائًيا

أثناء النظر إلى مستكشف العرض، يمكنك تحديد نقطة   
ضبط البؤرة تلقائًيا (AF) بتدوير القرص <6> 

حتى تضيء نقطة ضبط البؤرة تلقائًيا (AF) المطلوبة 
باللون األحمر.

 ،(AF) عند إضاءة جميع نقاط ضبط البؤرة تلقائًيا  
سيتم تحديد نقطة ضبط البؤرة تلقائًيا بشكل تلقائي. 

سيتم تحديد نقط الضبط التلقائي للبؤرة (AF) تلقائًيا 
لضبط البؤرة على الهدف.

يؤدي الضغط على <0> إلى تبديل عملية تحديد   
نقطة ضبط البؤرة تلقائًيا (AF) بين النقطة المركزية 

لضبط البؤرة تلقائًيا (AF) والتحديد التلقائي لنقطة 
.(AF) ضبط البؤرة تلقائًيا

اضبط البؤرة على الهدف.  ۳ (AF) قم بتوجيه النقطة المحددة لضبط البؤرة تلقائًيا  
على الهدف واضغط على زر الغالق حتى المنتصف 

لضبط البؤرة.

يمكنك أيًضا النقر فوق الشاشة لتحديد نقاط ضبط البؤرة تلقائًيا (AF). أثناء التحديد اليدوي لنقطة ضبط 
] الموجود أسفل يسار الشاشة إلى التبديل إلى التحديد  البؤرة تلقائًيا (AF)، سيؤدي النقر فوق الرمز [

.(AF) التلقائي لنقطة ضبط البؤرة تلقائًيا



۱۰۱

N(AF) تحديد نقطة ضبط البؤرة تلقائًيا S

تلميحات التصوير
عند التقاط صور شخصية عن قرب، استخدم ضبط البؤرة تلقائًيا للقطة واحدة واضبط البؤرة   

على العينين.
إذا قمت بضبط البؤرة على العينين أوًال، فيمكنك إعادة تكوين اللقطة وسيظل الوجه واضًحا.

إذا كان من الصعب ضبط البؤرة، فحدد النقطة المركزية لضبط البؤرة تلقائًيا (AF) واستخدمها.  
تكون النقطة المركزية لضبط البؤرة تلقائًيا (AF) األكثر حساسية بين النقاط التسع لضبط البؤرة 

تلقائًيا.
لزيادة سهولة ضبط البؤرة على هدف متحرك، اضبط الكاميرا على التحديد التلقائي لنقطة ضبط   

البؤرة تلقائًيا (AF) واضبط البؤرة تلقائًيا باستخدام AI Servo (صفحة ۹۸).
سيتم أوًال استخدام نقطة ضبط البؤرة تلقائًيا (AF) المركزية لضبط البؤرة على الهدف. أثناء 

 ،(AF) الضبط التلقائي للبؤرة إذا تحرك الهدف بعيًدا عن النقطة المركزية لضبط البؤرة تلقائًيا
.(AF) فستستمر عملية تتبع البؤرة حتى تتم تغطية الهدف بنقطة أخرى لضبط البؤرة تلقائًيا

الشعاع المساعد لضبط البؤرة تلقائًيا (AF) مع الفالش المدمج
في ظروف اإلضاءة الخافتة وعند الضغط على زر الغالق حتى المنتصف، يطلق الفالش المدمج 

مجموعة صغيرة من الفالشات. هو يضيء الهدف لتمكين الضبط التلقائي للبؤرة بسهولة.

لن يصدر الشعاع المساعد لضبط البؤرة تلقائًيا (AF) في أوضاع التصوير التالية: <7> و<3>   
و<5>.

ال يمكن أن ينبعث الشعاع المساعد لضبط البؤرة تلقائًيا أثناء تشغيل ضبط البؤرة تلقائًيا باستخدام  

.AI Servo
يبلغ النطاق الفعال للشعاع المساعد لضبط البؤرة تلقائًيا (AF) الذي يصدره الفالش المدمج ٤ أمتار/  

۱۳٫۱ قدًما تقريًبا.
في أوضاع المنطقة اإلبداعية، عند رفع الفالش المدمج باستخدام الزر <I> (صفحة ۱۰۷)، سينبعث   
 4: AF-assist] عند الضرورة. الحظ أنه وفًقا لإلعداد (AF) الشعاع المساعد لضبط البؤرة تلقائًيا
 54: Custom] ضمن [((AF) انبعاث الشعاع المساعد لضبط البؤرة تلقائًيا) beam firing

Functions  (C.Fn) (الوظائف المخصصة)]، لن ينبعث شعاع ضبط البؤرة تلقائًيا (صفحة ۳۰۰). 



۱۰۲

N(AF) تحديد نقطة ضبط البؤرة تلقائًيا S

تشغيل ضبط البؤرة تلقائًيا (AF) والحد األقصى لفتحات العدسة
:f/5.6 بحد أقصى لفتحات العدسة يصل إلى

يمكن استخدام ضبط البؤرة من النوع المتداخل (اكتشاف الخطوط الرأسية واألفقية في نفس الوقت) مع 
 (AF) جميع نقاط ضبط البؤرة تلقائًيا. وبعدسات معينة (انظر أدناه)، ستقوم نقاط ضبط البؤرة تلقائًيا

البعيدة عن المركز باكتشاف الخطوط الرأسية أو األفقية (بدون ضبط البؤرة من النوع المتداخل).

:f/2.8 بحد أقصى لفتحات العدسة يصل إلى
يمكن إجراء ضبط البؤرة تلقائًيا (AF)* عالي الدقة مع اكتشاف الخطوط الرأسية واألفقية باستخدام 
النقطة المركزية لبط البؤرة تلقائًيا (AF)، باإلضافة إلى ضبط البؤرة من النوع المتداخل (اكتشاف 

الخطوط الرأسية واألفقية في نفس القت).
تقوم نقاط ضبط البؤرة تلقائًيا (AF) الثماني المتبقية بتمكين ضبط البؤرة من النوع المتداخل بنفس 

.f/5.6 الطريقة التي يتم فيها استخدام العدسات ذات الحد األقصى للفتحات الذي يصل إلى
.EF50mm f/2.5و EF28-80mm f/2.8-4L USM باستثناء العدسات الدقيقة متناهية الصغر *

ال تقوم العدسات بتمكين ضبط البؤرة من النوع المتداخل مع جميع نقاط ضبط البؤرة 
(AF) تلقائًيا

تقوم العدسات التالية بتمكين ضبط البؤرة الحساس للخطوط األفقية فقط باستخدام نقاط ضبط البؤرة 
تلقائًيا (AF) الثالث على اليسار ونقاط ضبط البؤرة تلقائًيا (AF) الثالث على اليمين وضبط البؤرة 

الحساس للخطوط الرأسية فقط باستخدا نقاط ضبط البؤرة تلقائًيا (AF) العلوية والسفلية. يمكن إجراء 
ضبط البؤرة من النوع المتداخل مع النقطة المركزية لضبط البؤرة تلقائًيا (AF) فقط.

EF35-80mm f/4-5.6
EF35-80mm f/4-5.6 II
EF35-80mm f/4-5.6 III

EF35-80mm f/4-5.6 USM
EF35-105mm f/4.5-5.6

EF35-105mm f/4.5-5.6 USM
EF80-200mm f/4.5-5.6 II

EF80-200mm f/4.5-5.6 USM

في حالة تركيب ُمضاعف (يباع بشكل منفصل) وصغر الحد األقصى لفتحة العدسة عن f/5.6، لن يمكن 
 FlexiZone -]و [(تعقب) u+Tracking] باستثناء) (AF) التصوير باستخدام الضبط التلقائي للبؤرة
Multi (متعدد)] و[FlexiZone - Single (فردي)] خالل التصوير أثناء العرض المباشر). للحصول 

على التفاصيل، ارجع إلى دليل إرشادات المضاعف.



۱۰۳

األهداف التي يصعب ضبط البؤرة عليها
يمكن أن تفشل عملية ضبط البؤرة تلقائًيا في ضبط البؤرة (يومض ضوء تأكيد ضبط البؤرة 

بمستكشف العرض <o>) مع أهداف محددة كما يلي:
األهداف قليلة التباين للغاية   

(على سبيل المثال: السماء الزرقاء والحوائط ذات األلوان الخالصة وما إلى ذلك)  
األهداف الموجودة في إضاءة شديدة االنخفاض  

األهداف ذات اإلضاءة الخلفية القوية أو المنعكسة   
(على سبيل المثال: السيارة ذات السطح الذي يتمتع بانعكاس عاٍل وما إلى ذلك)  

(AF) األهداف القريبة والبعيدة التي تتم تغطيتها بإحدى نقاط ضبط البؤرة تلقائًيا  
(على سبيل المثال: الحيوان في القفص، أو ما إلى ذلك)  

األنماط المتكررة  
(على سبيل المثال: نوافذ ناطحة السحاب ولوحات مفاتيح الكمبيوتر وما إلى ذلك)  

في هذه الحاالت، قم بإجراء أي مما يلي:
عند التعامل مع وضع ضبط البؤرة تلقائًيا للقطة واحدة، حدد هدًفا ما على نفس مسافة الهدف   (۱)

المراد تصويره واقفل لبؤرة قبل إعادة التكوين (صفحة ٦۱).
اضبط مفتاح وضع بؤرة العدسة على <MF> (ضبط البؤرة يدوًيا) واضبط البؤرة يدوًيا.  (۲)

MF: ضبط البؤرة يدوًيا
اضبط مفتاح وضع ضبط بؤرة العدسة على  <MF> (ضبط البؤرة يدوًيا).۱ 

اضبط البؤرة على الهدف. اضبط البؤرة بتدوير حلقة ضبط بؤرة العدسة حتى ۲   
يظهر الهدف واضًحا في مستكشف العرض.

بالنسبة لألهداف التي يصعب ضبط البؤرة عليها خالل التصوير أثناء العرض المباشر مع 
 FlexiZone - Single] أو [(متعدد) FlexiZone - Multi] أو [(التعقب) u+Tracking]

(فردي)]، انظر صفحة ۱٦٥.

حلقة ضبط البؤرة

إذا قمت بالضغط مع االستمرار على زر الغالق حتى المنتصف أثناء ضبط البؤرة يدوًيا، فستضيء نقطة 
ضبط البؤرة تلقائًيا (AF) التي تضبط البؤرة لفترة وجيزة باللون األحمر وسيصدر صوت الصافرة كما 

سينير ضوء تأكيد ضبط البؤرة <o> بمستكشف العرض.



۱۰٤

i التصوير المستمر
يمكنك تصوير ما يصل إلى ٥ لقطات في الثانية تقريًبا. ويُعد هذا فعاًال لتصوير األطفال وهي تركض 

باتجاهك أو التقاط تعبيرات الوجه المختلفة.

.<i> اضغط على الزر  ۱
.<i> حدد اضغط على المفتاح <U> أو أدر القرص ۲   

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

التقط الصورة. تقوم الكاميرا بالتصوير باستمرار أثناء القيام بالضغط ۳   
مع االستمرار على زر الغالق بالكامل.

تلميحات التصوير
اضبط أيًضا تشغيل ضبط البؤرة تلقائًيا (صفحة ۹۷) المطابق للهدف.  

بالنسبة للهدف المتحرك  •
عند ضبط وضع ضبط البؤرة تلقائًيا باستخدام AI Servo، تستمر عملية ضبط البؤرة أثناء 

التصوير المستمر.
بالنسبة لألهداف الثابتة  •

عند ضبط وضع ضبط البؤرة تلقائًيا للقطة واحدة، ستقوم الكاميرا بضبط البؤرة مرة واحدة فقط 
أثناء التصوير المستمر.

يمكن أيًضا استخدام الفالش.  
نظًرا ألن الفالش سيتطلب وقًتا إلعادة التدوير، فستقل سرعة التصوير المستمر.



۱۰٥

i التصوير المستمر

يتم الوصول إلى الحد األقصى لسرعة التصوير المستمر التي تبلغ ٥ لقطات في الثانية تقريًبا* مع   
سرعة الغالق التي تبلغ ۱/٥۰۰ ثانية أو أسرع وبالحد األقصى لفتحة العدسة (يختلف وفًقا للعدسة). قد 
تقل سرعة التصوير المستمر حسب سرعة الغالق، وفتحة العدسة، وظروف الهدف، ودرجة السطوع، 

ونوع العدسة، واستخدام الفالش، وما إلى ذلك.
باستخدام العدسات التالية، يتم الوصول إلى ٥ لقطات في الثانية بوضع ضبط البؤرة تلقائًيا للقطة   *

،EF300mm f/4L IS USM :واحدة كما يتم إيقاف تشغيل مثبت الصور
،EF75-300mm f/4-5.6 IS USMو ،EF28-135mm f/3.5-5.6 IS USMو

.EF100-400mm f/4.5-5.6L IS USMو
عند تشغيل ضبط البؤرة تلقائًيا باستخدام AI Servo، قد تكون سرعة التصوير المستمر أقل قليًال وفًقا   

للهدف والعدسة امستخدمة.
عند انخفاض مستوى شحن البطارية، ستصبح سرعة التصوير المستمر أقل قليًال.  



۱۰٦

j استخدام الموقت الذاتي
.<YiQ> اضغط على الزر  ۱

حدد الموقت الذاتي. اضغط على المفتاح <U> أو أدر القرص <6> ۲   
لتحديد الموقت الذاتي، ثم اضغط على <0>.

Q:  الموقت الذاتي لمدة ۱۰ ثواٍن
يمكن أيًضا استخدام وحدة التحكم عن بُعد 

(صفحة ۳۰۷)
الموقت الذاتي لمدة ثانيتين (صفحة ۱٤۲)  :l

q:  موقت ذاتي لمدة ۱۰ ثواٍن إلى جانب اللقطات 
المستمرة

اضغط على المفتاح <V>لضبط عدد 
اللقطات المتعددة (۲ إلى ۱۰) المراد أخذها 

باستخدام الموقت الذاتي.
التقط الصورة. انظر من خالل مستكشف العرض، واضبط البؤرة ۳   

على الهدف، ثم اضغط على زر الغالق بالكامل.
يمكنك التحقق من تشغيل الموقت الذاتي من خالل   

مصباح الموقت الذاتي والصافرة وعرض العد 
.LCD التنازلي (بالثواني) على شاشة

قبل ثانيتين من التقاط الصورة، سيظل مصباح   
الموقت الذاتي مضيًئا كما سيصدر صوت الصافرة 

بشكل أسرع.

باستخدام <q>، قد يمتد الفاصل الزمني بين اللقطات المتعددة وفًقا إلعدادات وظائف التصوير مثل جودة   
تسجيل الصور أو الفالش.

إذا كنت ال تنوي النظر خالل مستكشف العرض عند الضغط على زر الغالق، فقم بتركيب غطاء   
العدسة العينية (صفحة ۳۰۸). وإذا دخل ضوء شارد إلى مستكشف العرض عند التقاط الصورة، فقد 

يتم إلغاء ضبط درجة اإلضاءة.

يتيح لك <l> إمكانية التصوير دون لمس الكاميرا المحمولة على الحامل ثالثي القوائم. ويحول هذا   
دون اهتزاز الكاميرا أثناء تصوير أهداف ثابتة أو استخدام درجات اإلضاءة الطويلة.

بعد تصوير اللقطات باستخدام الموقت الذاتي، يوصى بتشغيل الصورة (صفحة ۸٤) للتحقق من ضبط   
البؤرة ودرجة اإلضاءة.

عند استخدام الموقت الذاتي لتصوير نفسك فقط، استخدم قفل البؤرة (صفحة ٦۱) على هدف يقع على   

نفس المسافة تقريًبا حيث كنت ستقف.
 .<YiQ> إللغاء الموقت الذاتي بعد بدء تشغيله، اضغط على الزر  



۱۰۷

D استخدام الفالش المدمج
عند التصوير في األماكن الداخلية أو في ظروف اإلضاءة الخافتة أو اإلضاءة الخلفية في وضح 

النهار، ما عليك سوى رفع الفالش المدمج والضغط على زر الغالق اللتقاط صور باستخدام الفالش. 
في الوضع <d>، سيتم ضبط سرعة الغالق (۱/٦۰ ثانية - ۱/۲۰۰ ثانية) تلقائًيا للحيلولة دون 

اهتزاز الكاميرا.

.<D> اضغط على الزر في أوضاع المنطقة اإلبداعية، يمكنك الضغط على ۱   
الزر <D> في أي وقت اللتقاط الصور باستخدام 

الفالش.
أثناء إعادة تدوير الفالش، يتم عرض "Dمشغول"   

(مشغول) في مستكشف العرض وعرض
.LCD على شاشة [(مشغول) BUSYD]

اضغط على زر الغالق حتى المنتصف. أسفل يسار مستكشف العرض، تأكد من إضاءة۲   
.<D> الرمز

التقط الصورة. عند ضبط البؤرة والضغط على زر الغالق بالكامل، ۳   
سينطلق الفالش اللتقاط الصورة.

[بالمتر/القدم تقريًبا] نطاق الفالش الفعال 

ISO سرعة
(صفحة ۹۲)

EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM
EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS STM

التقريبالزاوية العريضة
100۱۲٫۱ - ۳٫۳ / ۳٫۷ - ۱۷٫٥ - ۳٫۳ / ۲٫۳ - ۱
200۱۷٫٤ - ۳٫۳ / ٥٫۳ - ۱۱۰٫۸ - ۳٫۳ / ۳٫۳ - ۱
400۲٤٫۳ - ۳٫۳ / ۷٫٤ - ۱۱٥٫۱ - ۳٫۳ / ٤٫٦ - ۱
800۳٤٫٤ - ۳٫۳ / ۱۰٫٥ - ۱۲۱٫۷ - ۳٫۳ / ٦٫٦ - ۱

1600٤۸٫۹ - ۳٫۳ / ۱٤٫۹ - ۱۳۰٫٥ - ۳٫۳ / ۹٫۳ - ۱
3200٦۸٫۹ - ۳٫۳ / ۲۱٫۰ - ۱٤۳٫۰ - ۳٫۳ / ۱۳٫۱ - ۱
6400۹۷٫٤ - ۳٫۳ / ۲۹٫۷ - ۱٦۱٫۰ - ۳٫۳ / ۱۸٫٦ - ۱

12800۱۳۷٫۸ - ۳٫۳ / ٤۲٫۰ - ۱۸٦٫۳ - ۳٫۳ / ۲٦٫۳ - ۱
H: 25600۱۹٤٫۹ - ۳٫۳ / ٥۹٫٤ - ۱۱۲۱٫۷ - ۳٫۳ / ۳۷٫۱ - ۱
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D استخدام الفالش المدمج

تلميحات التصوير
إذا كان الهدف بعيًدا، فقم بزيادة سرعة ISO (صفحة ۹۲).  

بزيادة سرعة ISO، يمكنك توسيع نطاق الفالش.
.ISO في ظل اإلضاءة الساطعة، قم بتقليل سرعة  

.ISO في حالة وميض إعداد درجة اإلضاءة بمستكشف العرض، قم بتقليل سرعة
افصل غطاء العدسة وال تقترب كثيًرا من الهدف.  

في حالة تركيب الغطاء بالعدسة أو االقتراب من الهدف بشدة، قد يبدو الجزء السفلي من الصورة 
داكًنا نظًرا إلعاقة لفالش. بالنسبة للقطات الهامة، افحص الصورة على شاشة LCD للتأكد من 

المظهر الطبيعي لدرجة إضاءة الفالش (غير داكن بالجزء السفلي من الصورة).

3 تقليل العين الحمراء
يمكن أن يؤدي استخدام مصباح تقليل العين الحمراء قبل التقاط الصور باستخدام الفالش إلى الحد من 

ظهور العين باللون األحمر.
ستعمل ميزة تقليل العين الحمراء في أي وضع تصوير باستثناء <7> أو <3> أو <5>

.<G> أو

 Red-eye] حدد ،[z1] من عالمة التبويب  
.reduc] (تقليل العين الحمراء)، ثم اضغط على 
<0>. حدد [Enable] (تمكين)، ثم اضغط

على <0>.
للتصوير الفوتوغرافي باستخدام الفالش، سيضيء   
مصباح تقليل العين الحمراء عند الضغط على زر 

الغالق حتى المنتصف. عند الضغط على زر الغالق 
بالكامل، سيتم التقاط الصورة.

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

عند الضغط على زر الغالق حتى المنتصف، سيتقلص أو سيختفي العرض   

التدريجي الظاهر بالجزء السفلي من مستكشف العرض. للحصول على 
أفضل النتائج، التقط الصورة بعد اختفاء هذا العرض التدريجي.

يختلف مدى فعالية ميزة تخفيف العين الحمراء حسب الهدف.  



۱۰۹

٤
التصوير المتقدم

يعتمد هذا الفصل على الفصل رقم ۳ ويقدم مزيًدا من األساليب للتصوير بشكل 
مبتكر.

 <f>و <s> يوضح النصف األول من هذا الفصل كيفية استخدام األوضاع  
و<a> على قرص األوضاع.

يمكن أيًضا استخدام جميع الوظائف الموضحة في الفصل رقم ۳ في األوضاع   
.<a>و <f>و <s>

لمعرفة الوظائف التي يمكن استخدامها في كل وضع تصوير، انظر صفحة ۳۱٤.  
تشير عالمة M الموضحة على يسار عنوان الصفحة إلى توفر الوظيفة في أوضاع   

المنطقة اإلبداعية فقط (صفحة ۲٤).

c حول مؤشر القرص الرئيسي
يشير رمز المؤشر <c> المعروض مع سرعة الغالق 

أو إعداد فتحة العدسة أو مقدار تعويض درجة اإلضاءة 
إلى إمكانية إدارة القرص <6> لضبط اإلعداد المعني.
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s: نقل حركة الهدف
يمكنك إما تجميد الحركة أو إنشاء ضبابية للحركة باستخدام الوضع <s> (اإلضاءة التلقائية مع 

أولوية الغالق) الموجود على قرص األوضاع.
* يشير االختصار <s> إلى قيمة الوقت.

.<s> ۱  اضبط قرص األوضاع على
اضبط سرعة الغالق المطلوبة. انظر "تلميحات التصوير" للحصول على نصيحة ۲   

حول ضبط سرعة الغالق.
يؤدي تدوير القرص <6> نحو اليمين إلى ضبط   

سرعة غالق أعلى، بينما يؤدي تدويره نحو اليسار 
إلى ضبط سرعة أقل.

التقط الصورة. عند ضبط البؤرة والضغط على زر الغالق بالكامل، ۳   
سيتم التقاط الصورة بسرعة الغالق المحددة.

حركة ضبابية
(سرعة غالق منخفضة: ۱/۳۰ ثانية)

حركة مجمدة
(سرعة غالق عالية: ۱/۲۰۰۰ ثانية)

عرض سرعة الغالق
تعرض شاشة LCD سرعة الغالق في صورة كسر. على الرغم من ذلك، ال يعرض مستكشف العرض 

سوى قيمة المقام فقط. عالوًة على ذك، تشير "5"0" إلى ۰٫٥ ثانية و""15" إلى ۱٥ ثانية.



۱۱۱

s: نقل حركة الهدف

تلميحات التصوير

لتجميد حركة هدف سريع الحركة  
استخدم سرعة غالق سريعة مثل ۱/٤۰۰۰ ثانية إلى ۱/٥۰۰ ثانية.

لتبهيت حركة طفل أو حيوان يركض ونقل انطباع الحركة  
استخدم سرعة غالق متوسطة مثل ۱/۲٥۰ ثانية إلى ۱/۳۰ ثانية واتبع الهدف المتحرك عبر 

مستكشف العرض واضغط على زر الغالق التقاط الصورة. في حالة استخدام عدسة تصوير عن 
بُعد، أمسكها بثبات للحيلولة دون اهتزاز الكاميرا.

لتبهيت حركة نهر متدفق أو نافورة مياه.  
استخدم سرعة غالق منخفضة تبلغ ۱/۳۰ ثانية أو أقل. استخدم حامًال ثالثي القوائم للحيلولة دون 

اهتزاز الكاميرا أثناء حملها باليد.

اضبط سرعة الغالق بحيث ال يومض عرض قيمة فتحة العدسة.  
في حالة الضغط على زر الغالق حتى المنتصف وتغيير سرعة الغالق أثناء 

عرض قيمة فتحة العدسة، سيتغير أيًضا عرض قيم فتحة العدسة للحفاظ 
على نفس درجة اإلضاءة (مقدار الضوء الواصل إلى مستشعر الصور). 

إذا تجاوزت نطاق قيمة فتحة العدسة القابلة للضبط، فسيومض عرض قيمة 
فتحة العدسة لإلشارة إلى تعذر الحصول على درجة اإلضاءة القياسية.
إذا كانت درجة اإلضاءة ستصبح داكنة للغاية، فستومض أقصى قيمة 

لفتحة العدسة (أصغر عدد). وفي حالة حدوث ذلك، فأدر القرص <6> نحو اليسار لضبط 
.ISO سرعة غالق أقل أو زيادة سرعة

إذا كانت درجة اإلضاءة ستصبح ساطعة للغاية، فستومض أقل قيمة لفتحة العدسة (أعلى عدد). 
وفي حالة حدوث ذلك، أدر القرص <6> نحو اليمين لضبط سرعة غالق أعلى أو تقليل 

.ISO سرعة

D استخدام الفالش المدمج
للحصول على درجة إضاءة صحيحة للفالش، سيتم ضبط خرج الفالش تلقائًيا (درجة إضاءة الفالش 
التلقائي) ليتوافق مع قية فتحة العدسة المضبوطة تلقائًيا. يمكن ضبط سرعة الفالش من ۱/۲۰۰ ثانية 

إلى ۳۰ ثانية.
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f: تغيير عمق المجال
لتبهيت الخلفية أو لجعل جميع األشياء القريبة والبعيدة تظهر واضحة، اضبط قرص األوضاع على 
<f> (اإلضاءة التلقائية مع أولوية فتحة العدسة) لضبط عمق المجال (النطاق المقبول لضبط 

البؤرة).
* يشير االختصار <f> إلى قيمة فتحة العدسة، التي تمثل حجم فتحة الغشاء المرن بداخل العدسة.

.<f> اضبط قرص األوضاع على  ۱
اضبط قيمة فتحة العدسة المطلوبة. كلما زاد البُعد البؤري، زاد عمق المجال حيث يتم ۲   

الحصول على بؤرة أكثر حدة في المقدمة والخلفية.
يؤدي تدوير القرص <6> نحو اليمين إلى ضبط   

بُعد بؤري أعلى (فتحة عدسة أصغر)، بينما يؤدي 
تدويره نحو اليسار إلى ضبط بُعد بؤري أقل (فتحة 

عدسة أكبر).

التقط الصورة. اضبط البؤرة واضغط على زر الغالق بالكامل. سيتم ۳   
التقاط الصورة باستخدام قيمة فتحة العدسة المحددة.

مقدمة وخلفية واضحتان
(f/32 :باستخدام بعد بؤري عاٍل لفتحة العدسة)

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

عرض قيمة فتحة العدسة
كلما زاد البُعد البؤري، ستقل قيمة فتحة العدسة. ستختلف قيم فتحة العدسة المعروضة حسب العدسة. إذا لم 

يتم تركيب أية عدسة بالكاميرا، فسيتم عرض القيمة "00" لفتحة العدسة.
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f: تغيير عمق المجال

 تلميحات التصوير
عند استخدام قيمة فتحة عدسة ذات ُبعد بؤري عاٍل أو التصوير في مشاهد ذات إضاءة خافتة،   

الحظ أنه قد يحدث اهتزاز لكاميرا.
ستجعل قيمة فتحة العدسة "البُعد البؤري" العالية سرعة الغالق أبطأ. في ظل اإلضاءة الخافتة، 
قد تصل سرعة الغالق إلى ۳۰ ثانية. في هذه الحاالت، قم بزيادة سرعة ISO وأمسك الكاميرا 

بثبات أو استخدم حامًال ثالثي القوائم.

ال يعتمد عمق المجال على فتحة العدسة فحسب، بل يعتمد على العدسة ومسافة الهدف أيًضا.  
نظًرا ألن العدسات عريضة الزاوية ذات عمق عريض للمجال (النطاق المقبول لضبط البؤرة 
أمام وخلف نقطة ضبط البؤرة)، فإنك ال تحتاج إلى ضبط قيمة فتحة عدسة "بُعد بؤري" عالية 

للحصول على صورة واضحة من المقدمة إلى الخلفية. من ناحية أخرى، تتميز عدسات التصوير 
عن بُعد بعمق ضيق للمجال.

كلما كان الهدف قريًبا، ضاق عمق المجال. كما يتسم الهدف البعيد بعمق مجال أكبر.

اضبط قيمة فتحة العدسة بحيث ال يومض عرض سرعة الغالق.  
في حالة الضغط على زر الغالق حتى المنتصف وتغيير قيمة فتحة العدسة 

أثناء عرض سرعة الغالق، سيتغير أيًضا عرض سرع الغالق للحفاظ 
على نفس درجة اإلضاءة (مقدار الضوء الواصل إلى مستشعر الصور). 
إذا تجاوزت نطاق سرعة الغالق القابلة للضبط، فسيومض عرض سرعة 

الغالق لإلشارة إلى تعذر الحصول على درجة اإلضاءة القياسية.
إذا كانت الصورة داكنة للغاية، فسيومض عرض سرعة الغالق ""30" 

(۳۰ ثانية). وفي حالة حدوث ذلك، أدر القرص <6> نحو اليسار لضبط بعد بؤري أقل 
.ISO لفتحة العدسة أو زيادة سرعة

إذا كانت الصورة ساطعة للغاية، فسيومض عرض سرعة الغالق "4000" (۱/٤۰۰۰ ثانية). 
وفي حالة حدوث ذلك، أدر القرص <6> نحو اليمين لضبط بعد بؤري أعلى لفتحة العدسة أو 

.ISO خفض سرعة
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f: تغيير عمق المجال

D استخدام الفالش المدمج
للحصول على درجة إضاءة صحيحة للفالش، سيتم ضبط خرج الفالش تلقائًيا بحيث يطابق قيمة فتحة 
العدسة المضبوطة (درجة إضاءة الفالش التلقائي). سيتم ضبط سرعة الغالق تلقائًيا بين ۱/۲۰۰ ثانية 

- ۳۰ ثانية لتتناسب مع درجة سطوع المشهد.
في ظل اإلضاءة الخافتة، يتم تعريض الهدف الرئيسي لإلضاءة من خالل الفالش التلقائي، بينما يتم 

تعريض الخلفية لإلضاءة من خالل سرعة غالق منخفضة يتم ضبطها تلقائًيا. يتم تعريض كل من 
الهدف والخلفية لإلضاءة على نحو سليم (مزامنة تلقائية منخفضة السرعة للفالش). في حالة حمل 

الكاميرا باليدين، حافظ على ثباتها للحيلولة دون اهتزازها. يوصى باستخدام حامل ثالثي القوائم.
لمنع سرعة الغالق البطيئة، ضمن [z1: Flash control (التحكم في الفالش)]، اضبط 

[Flash sync. speed in Av mode] (سرعة مزامنة الفالش في وضع Av (الصوت/
الفيديو)) على [sec. auto 1/60-1/200] (تلقائي من ۱/۲۰۰-۱/٦۰ ثانية) أو [1/200 

sec. (fixed)]  (۱/۲۰۰ ثانية (ثابت)) (صفحة ۲۱۹).

Nمعاينة عمق المجال
تتغير فتحة العدسة (الغشاء المرن) فقط في لحظة التقاط الصورة. وإال، فستظل فتحة العدسة مفتوحة 

بالكامل. ولذلك، عد النظر إلى المشهد من خالل مستكشف العرض أو علي شاشة LCD، سيبدو عمق 
المجال ضيًقا.

اضغط على زر معاينة عمق المجال إليقاف العدسة عند 
اإلعداد الحالي لفتحة العدسة ثم تحقق من عمق المجال 

(النطاق المقبول لضبط البؤرة).

عند النظر على صورة العرض المباشر (صفحة ۱٤٦) والضغط مع االستمرار على زر معاينة عمق 
المجال، يمكنك تغيير فتحة العدسة ورؤية كيفية تغيير عمق المجال.
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a: اإلضاءة اليدوية
يُمكنك ضبط سرعة الغالق وقيمة فتحة العدسة يدوًيا على النحو المطلوب. أثناء مراجعة مؤشر 

مستوى اإلضاءة على مستكشف العرض، يمكنك ضبط درجة اإلضاءة على النحو المطلوب. يطلق 
على هذا األسلوب ضبط درجة اإلضاءة يدوًيا.

* يشير االختصار <a> إلى يدوي.

.<a> اضبط قرص األوضاع على  ۱
اضبط سرعة ISO (صفحة ۹۲).  ۲

اضبط سرعة الغالق وقيمة فتحة العدسة. لضبط سرعة الغالق، أدر القرص <6>.۳   
لضبط قيمة فتحة العدسة، اضغط مع االستمرار على   

الزر <O> وأدر القرص <6>.

ضبط البؤرة على الهدف. اضغط على زر الغالق حتى المنتصف.٤   
سيتم عرض إعداد درجة اإلضاءة على مستكشف   

العرض.
تشير عالمة مستوى اإلضاءة <h> إلى مدى   

ابتعاد مستوى اإلضاءة الحالي عن مستوى اإلضاءة 
القياسي.

اضبط درجة اإلضاءة والتقط الصورة. تحقق من مستوى درجة اإلضاءة واضبط سرعة الغالق وقيمة فتحة العدسة المطلوبة.٥   
إذا كان مقدار تعويض درجة اإلضاءة يتجاوز ±۲ توقفات من درجة اإلضاءة القياسية،   

فسيعرض طرف مؤشر مستوى اإلضاءة <I> أو <J> على مستكشف العرض. (على 
(.<J> أو <I> إذا تجاوز مستوى اإلضاءة ±۳ توقفات، فسيتم عرض ،LCD شاشة

<6>
<O> + <6>

عالمة مستوى درجة اإلضاءة

مؤشر درجة اإلضاءة القياسية

عند ضبط سرعة ISO التلقائية ، سيتغير إعداد سرعة ISO ليناسب سرعة الغالق وفتحة العدسة للحصول 
على درجة اإلضاءة القياسية. ولذلك، قد ال يمكنك الحصول على تأثير اإلضاءة المطلوب.
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a: اإلضاءة اليدوية

I استخدام الفالش المدمج
للحصول على درجة إضاءة صحيحة للفالش، سيتم ضبط خرج الفالش تلقائًيا (درجة إضاءة الفالش 
التلقائي) ليتوافق مع قية فتحة العدسة المضبوطة يدوًيا. يمكن ضبط سرعة الفالش من ۱/۲۰۰ ثانية 

إلى ۳۰ ثانية أو <BULB> (المصباح).

المصباح: درجات إضاءة المصباح
تحافظ إضاءة المصباح على فتح الغالق ما دمت مستمًرا 
في الضغط على زر الغالق. ويمكن استخدامها لتصوير 
األلعاب النارية فوتوغرافًيا فضًال عن األشياء األخرى 

التي تتطلب فترات تعرض طويل لإلضاءة.
في الخطوة ۳ بالصفحة السابقة، أدر القرص <6> 

نحو اليسار لضبط <BULB> (المصباح). 
.LCD يتم عرض زمن اإلضاءة المنقضي على شاشة

في [z2: Auto Lighting Optimizer (محسن اإلضاءة التلقائي)]، إذا تمت إزالة عالمة   
االختيار <X> لإلعداد [Disable during man expo] (تعطيل أثناء اإلضاءة اليدوية)، 

فيمكن ضبطه في الوضع <a> (صفحة ۱۲٥).
.ISO لقفل سرعة <A> التلقائية، يمكنك الضغط على الزر ISO عند ضبط سرعة  

وبعد إعادة تركيب الصورة، يمكنك رؤية اختالف مستوى اإلضاءة على مؤشر مستوى درجة اإلضاءة   

.<A> (صفحة ۲۲ و۲۳) مقارنة بالوقت الذي قمت بالضغط فيه على الزر

أثناء استخدام إضاءة المصباح، ال توجه العدسة نحو الشمس. فقد تؤدي حرارة الشمس إلى تلف   
المكونات الداخلية للكاميرا.

نظًرا إلصدار درجات إضاءة المصباح تشويًشا أعلى من المعتاد، فقد تبدو الصورة محببة قليًال.  
عند ضبط [z3: Long exp. noise reduction (تقليل تشويش التعرض الطويل   

لإلضاءة)] على [Auto] (تلقائي) أو [Enable] (تمكين)، يمكن تقليل التشويش الناتج عن التعرض 
الطويل لإلضاءة (صفحة ۱۲۷).

عند ضبط سرعة ISO التلقائية، ستكون سرعة ISO هي ISO 400 (صفحة ۹٤).   

بالنسبة لدرجات إضاءة المصباح، يوصى باستخدام حامل ثالثي القوائم ومفتاح التحكم عن بُعد (يباعان   
بشكل منفصل، صحة ۳۰۸).

يمكنك أيًضا استخدام وحدة التحكم عن بُعد (تباع بشكل منفصل، صفحة ۳۰۷) الستخدام درجات إضاءة   
المصباح. عند الضغط على زر اإلرسال بوحدة التحكم عن بُعد، يتم تشغيل إضاءة المصباح فوًرا أو 

بعد ثانيتين. اضغط على الزر مرًة أخرى إليقاف إضاءة المصباح.
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Nتغيير وضع ضبط كثافة اإلضاءة q
يتم توفير أربعة أساليب (أوضاع ضبط كثافة اإلضاءة) لقياس درجة سطوع الهدف. ويوصى عادًة 

باستخدام الضبط التقديري.
في أوضاع المنطقة األساسية، يتم ضبط الضبط التقديري تلقائيًا.

حدد [Metering mode] (وضع ضبط كثافة  اإلضاءة).۱ 
 Metering] حدد ،[z2] ضمن عالمة التبويب  
mode] (وضع ضبط كثافة اإلضاءة)، ثم اضغط 

على <0>.

اضبط وضع ضبط كثافة اإلضاءة. حدد وضع ضبط كثافة اإلضاءة، ثم اضغط على <0>.۲   

q ضبط كثافة اإلضاءة التقديري  
يُعد هذا وضع ضبط كثافة إضاءة لألغراض العامة يناسب األهداف 

ذات اإلضاءة الخلفية. حيث تقوم الكاميرا بضبط درجة إلضاءة 
تلقائًيا لتالئم المشهد المراد تصويره.

w ضبط كثافة اإلضاءة الجزئي  
يكون ذلك فّعاًال عندما تكون الخلفية أكثر سطوًعا من الهدف نظًرا 

لإلضاءة الخلفية وما إلى ذلك، وتشير المنطقة الرمادية بالشكل 
األيسر إلى المنطقة التي يتم فيها قياس درجة السطوع للحصول على 

درجة اإلضاءة القياسية.

r ضبط كثافة اإلضاءة الموضعي  
يستخدم هذا الوضع لضبط كثافة اإلضاءة لجزء محدد من الهدف أو 
المشهد. تظهر المنطقة الرمادية بالشكل األيسر حيث يتم قياس درجة 
السطوع للحصول على درجة اإلضاءة القياسية. ويعتبر وضع ضبط 

كثافة اإلضاءة هذا مناسًبا للمستخدمين المتقدمين.
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Nتغيير وضع ضبط كثافة اإلضاءة q

e ضبط كثافة اإلضاءة متوسط المركز  
يتم قياس درجة السطوع في منتصف الصورة، ثم يتم توسيطها 

للمشهد بأكمله. ويعتبر وضع ضبط كثافة اإلضاءة هذا مناسًبا 
للمستخدمين المتقدمين.

نطاق ضبط كثافة اإلضاءة خالل التصوير أثناء العرض المباشر
مع q (ضبط كثافة اإلضاءة التقديري) وe (ضبط كثافة اإلضاءة متوسط المركز)، يكون   

نطاق ضبط كثافة اإلضاءة نفس نطاق التصوير باستخدام مستكشف العرض تقريبا.
مع w (ضبط كثافة اإلضاءة الجزئي) وr (ضبط كثافة اإلضاءة الموضعي)، يختلف نطاق   

ضبط كثافة اإلضاءة عن نطاق التصوير باستخدام مستشكف العرض بشكل طفيف. كون نطاقات 
ضبط كثافة اإلضاءة التقريبية على النحو الموضح أدناه:

.LCD ال يتم عرض نطاقات ضبط كثافة اإلضاءة على شاشة .[(الشبكة ۲) Grid 2 m] تظهر األشكال عند ضبط  *

مع q (ضبط كثافة اإلضاءة التقديري) أثناء التصوير باستخدام مستكشف العرض، سيتم قفل إعداد 
درجة اإلضاءة عند الضغط على زر الغالق حتى المنتصف كما سيتم ضبط البؤرة. ومع w (ضبط كثافة 
اإلضاءة الجزئي) وr (ضبط كثافة اإلضاءة الموضعي) وe (ضبط كثافة اإلضاءة متوسط المركز)، 

يتم ضبط إعداد درجة اإلضاءة لحظة التعريض الضوئي. (ال يتم قفل إعداد درجة اإلضاءة عند الضغط 
على زر الغالق حتى المنتصف.) خالل التصوير أثناء العرض المباشر، يتم ضبط إعداد درجة اإلضاءة 

لحظة التعريض الضوئي، بغض النظر عن إعداد وضع ضبط كثافة اإلضاءة.

ضبط كثافة اإلضاءة الموضعيضبط كثافة اإلضاءة الجزئي
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Nضبط تعويض درجة اإلضاءة
O ضبط تعويض درجة اإلضاءة

اضبط تعويض درجة اإلضاءة إذا لم تحصل على درجة اإلضاءة المطلوبة (بدون الفالش). يمكن 
استخدام هذه الميزة في أوضاع المنطقة اإلبداعية (باستثناء الوضع <a>). يمكنك ضبط تعويض 

درجة اإلضاءة لما يصل إلى ±٥ توقفات بزيادات توقف قدرها ۱/۳.

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

القرص <6> نحو اليمين. (زيادة درجة اإلضاءة)
جعل درجة اإلضاءة أكثر إعتاًما:

اضغط مع االستمرار على الزر <O> وأدر 
القرص <6> نحو اليسار. (خفض درجة اإلضاءة)

كما هو موضح بالشكل، يتم عرض مستوى درجة   
اإلضاءة على شاشة LCD ومستكشف العرض.

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

زيادة درجة اإلضاءة للحصول على صورة أكثر سطوًعا

خفض درجة اإلضاءة للحصول على صورة أكثر إعتاًما

زيادة درجة اإلضاءة للحصول على صورة أكثر سطوًعادرجة إضاءة داكنة

يرتفع مقدار تعويض درجة اإلضاءة المعروض في مستكشف العرض لما يصل إلى ±۲ توقفات فقط.   
إذا تجاوز مقدار تعويض درجة اإلضاءة ±۲ توقفات، فسيعرض طرف مؤشر مستوى درجة اإلضاءة 

.<J> أو <I>
إذا كنت ترغب في ضبط تعويض درجة اإلضاءة بما يزيد عن ±۲ توقفات، فيستحسن ضبطه باستخدام   
 [((AEB) تعويض درجة اإلضاءة/مضاهاة شدة اإلضاءة تلقائًيا) z2: Expo.comp./AEB]

(صفحة ۱۲۱) أو شاشة التحكم السريع (صفحة ٤٤).
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Nضبط تعويض درجة اإلضاءة

y تعويض درجة إضاءة الفالش
اضبط تعويض درجة إضاءة الفالش إذا لم تحصل على درجة إضاءة الفالش المطلوبة. يمكنك ضبط 

تعويض درجة اإلضاءة لما يصل إلى ±۲ توقفات بزيادات توقف قدرها ۱/۳.

(7) .<Q> اضغط على الزر ستظهر شاشة التحكم السريع (صفحة ٤٤).۱   

.[y] حدد  ۲.[y*] لتحديد <S> اضغط على المفتاح  
 [Flash exposure comp.] سيتم عرض  

(تعويض درجة إضاءة الفالش) بالجزء السفلي.

اضبط مقدار تعويض درجة اإلضاءة. لجعل درجة إضاءة الفالش أكثر سطوًعا، أدر القرص ۳   
<6> نحو اليمين (زيادة درجة اإلضاءة). لجعلها 

أكثر إعتاًما، أدر القرص <6> نحو اليسار 
(خفض درجة اإلضاءة).

عند الضغط على زر الغالق حتى المنتصف، سيظهر   
الرمز <y> في مستكشف العرض.

بعد التقاط الصورة، قم بإلغاء تعويض درجة إضاءة   
الفالش بضبطه على 0 مرة أخرى.

ن اإلضاءة التلقائي)] (صفحة ۱۲٥)  في حالة ضبط [z2: Auto Lighting Optimizer (ُمحسِّ
على أي إعداد آخر بخالف [Disable] (تعطيل)، قد تبدو الصورة ساطعة حتى عند ضبط تعويض أقل 

لدرجة اإلضاءة أو تعويض أقل لدرجة إضاءة الفالش.

يمكنك أيًضا ضبط تعويض درجة إضاءة الفالش باستخدام [Built-in flash settings] (إعدادات 
الفالش المدمج) في [z1: Flash control (التحكم في الفالش)] (صفحة ۲۲۰).
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N3 مضاهاة شدة اإلضاءة تلقائًيا
تعمل هذه الميزة على تعزيز عملية تعويض درجة اإلضاءة من خالل تغيير درجة اإلضاءة تلقائًيا 

بأخذ ثالث لقطات (بما يصل إلى ±۲ توقفات بزيادات توقف قدرها ۱/۳) كما هو موضح أدناه. 
فيمكنك حينئٍذ اختيار أفضل درجة إضاءة.

.(AEB) ويُعرف ذلك بمضاهاة شدة اإلضاءة تلقائيًا

حدد [Expo.comp./AEB] (تعويض درجة   ۱.((AEB) اإلضاءة/مضاهاة شدة اإلضاءة تلقائًيا
Expo.comp./] حدد ،[z2] ضمن عالمة التبويب  

AEB] (تعويض درجة اإلضاءة/مضاهاة شدة اإلضاءة 
تلقائًيا (AEB))، ثم اضغط على <0>.

اضبط نطاق مضاهاة شدة اإلضاءة تلقائًيا. أدر القرص <6> لضبط نطاق مضاهاة شدة ۲   
اإلضاءة تلقائًيا.

اضغط على المفتاح <U> لضبط مقدار تعويض   
درجة اإلضاءة. إذا تم التعامل مع مضاهاة شدة 

اإلضاءة تلقائًيا إلى جانب تعويض درجة اإلضاءة، 
فسيتم  تطبيق مضاهاة شدة اإلضاءة تلقائًيا على وضع 

يتوسط مقدار تعويض درجة اإلضاءة.
اضغط على <0> لضبطه.  

عند الضغط على الزر <M> للخروج من   
القائمة، سيتم عرض نطاق مضاهاة شدة اإلضاءة 

.LCD تلقائًيا على شاشة

التقط الصورة. اضبط البؤرة واضغط على زر الغالق بالكامل. سيتم ۳   
تصوير لقطات المضاهاة الثالث بالتسلسل التالي: 

درجة إضاءة قياسية ومنخفضة وزائدة.

درجة إضاءة أكثر إعتاًمادرجة اإلضاءة القياسية
(خفض درجة اإلضاءة)

درجة إضاءة أكثر سطوًعا
(زيادة درجة اإلضاءة)

(AEB) نطاق مضاهاة شدة اإلضاءة تلقائًيا
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N3 مضاهاة شدة اإلضاءة تلقائًيا

إلغاء مضاهاة شدة اإلضاءة تلقائًيا
اتبع الخطوتين ۱ و۲ إليقاف تشغيل عرض مستوى مضاهاة شدة اإلضاءة تلقائًيا.  

سيتم أيًضا إلغاء إعداد مضاهاة شدة اإلضاءة تلقائًيا بشكل تلقائي إذا تم ضبط مفتاح التشغيل على   
<2> واكتمال إعادة شحن الفالش وما إلى ذلك.

  تلميحات التصوير
استخدام مضاهاة شدة اإلضاءة تلقائًيا (AEB) مع التصوير المستمر  

في حالة ضبط التصوير المستمر <i> (صفحة ۱۰٤) والضغط على زر الغالق بالكامل، سيتم 
التقاط لقطات المضاهاة الثالث بشكٍل مستمر بالتسلسل التالي: درجة إضاءة قياسية ومنخفضة 

وزائدة.
استخدام مضاهاة شدة اإلضاءة تلقائًيا <u> مع التصوير الفردي:  

اضغط على زر الغالق ثالث مرات لتصوير لقطات المضاهاة الثالث. سيتم تعريض لقطات 
المضاهاة الثالث لإلضاءة بالتسلل التالي: درجة إضاءة قياسية ومنخفضة وزائدة.

استخدام مضاهاة شدة اإلضاءة تلقائًيا مع الموقت الذاتي أو وحدة التحكم عن ُبعد (ُتباع بشكل منفصل).  
أثناء التصوير باستخدام الموقت الذاتي أو وحدة التحكم عن بُعد (<Q> أو <l>)، يمكنك التقاط 
ثالث لقطات مستمرة بعد تأخير لمدة ۱۰ ثواٍن أو ثانيتين. وأثناء ضبط <q> (صفحة ۱۰٦)، يزيد 

عدد اللقطات المستمرة بنحو ثالثة أضعاف الرقم الذي تم ضبطه.

ال يمكن استخدام مضاهاة شدة اإلضاءة التلقائية مع الفالش وتقليل تشويش اللقطات المتعددة والمرشحات   

اإلبداعية ودرجات إضاءة المصباح.
ن اإلضاءة التلقائي)] (صفحة ۱۲٥)  في حالة ضبط [z2: Auto Lighting Optimizer (ُمحسِّ  

 (AEB) (تعطيل)، قد يقل تأثير مضاهاة شدة اإلضاءة تلقائًيا [Disable] على أي إعداد آخر بخالف
إلى الحد األدنى.
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Nقفل درجة اإلضاءة A
يمكنك قفل درجة اإلضاءة عندما تختلف منطقة ضبط البؤرة عن منطقة ضبط كثافة اإلضاءة أو عندما 

تريد التقاط عدة صور بنفس إعداد درجة اإلضاءة. اضغط على الزر <A> لتثبيت درجة اإلضاءة 
ثم أعد تكوين الصورة والتقطها. يطلق على هذه العملية اسم "قفل اإلضاءة التلقائية". وهي فعالة 

لألهداف ذات اإلضاءة الخلفية.

اضبط البؤرة على الهدف. اضغط على زر الغالق حتى المنتصف.۱   
سيتم عرض إعداد درجة اإلضاءة.  

(0) .<A> اضغط على الزر يضيء الرمز <A> بمستكشف العرض ليشير إلى ۲   
أنه قد تم قفل إعداد درجة اإلضاءة (قفل اإلضاءة 

التلقائية).
يتم قفل إعداد اإلضاءة التلقائية الحالي كل مرة يتم   

.<A> فيها الضغط على الزر

أعد تكوين الصورة والتقطها. إذا كنت ترغب في االحتفاظ بقفل اإلضاءة التلقائية ۳   
أثناء التقاط المزيد من الصور، فاضغط مع االستمرار 
على الزر <A> واضغط على زر الغالق لتصوير 

لقطة أخرى.

تأثيرات قفل اإلضاءة التلقائية

وضع ضبط كثافة 
اإلضاءة (صفحة ۱۱۷)

أسلوب تحديد نقطة ضبط البؤرة تلقائًيا (صفحة ۱۰۰)
تحديد يدويتحديد تلقائي

*q
يتم تطبيق قفل اإلضاءة التلقائية (AE) عند 

نقطة ضبط البؤرة تلقائًيا (AF) التي تم 
استخدامها لضبط البؤرة.

يتم تطبيق قفل اإلضاءة التلقائية (AE) عند 
.(AF) النقطة المحددة لضبط البؤرة تلقائًيا

erw.(AF) عند النقطة المركزية لضبط البؤرة تلقائًيا (AE) يتم تطبيق قفل اإلضاءة التلقائية

*  عند ضبط مفتاح وضع ضبط بؤرة العدسة على <MF> (ضبط البؤرة يدوًيا)، يتم تطبيق قفل اإلضاءة التلقائية 
.(AF) عند النقطة المركزية لضبط البؤرة تلقائًيا (AE)



۱۲٤

Nقفل إضاءة الفالش A
إذا كان الهدف على جانب اإلطار وأنت تستخدم الفالش، فقد يتحول الهدف ليصبح ساطًعا أو داكًنا للغاية 
استناًدا إلى الخلفية وما إلى ذلك. ويكون ذلك عندما ينبغي عليك استخدام قفل درجة إضاءة الفالش. وبعد 
ضبط إضاءة الفالش المنابة للهدف، يُمكنك إعادة التكوين (وضع الهدف تجاه الجانب) والتقاط الصورة. 

.Canon من EX من الفئة Speedlite كما يمكن استخدام هذه الميزة مع وحدة
* يشير االختصار FE إلى درجة إضاءة الفالش.

.<D> اضغط على الزر سيظهر الفالش المدمج.۱   
اضغط على زر الغالق حتى المنتصف وانظر في   

.<D> مستكشف العرض للتحقق من إضاءة الرمز

اضبط البؤرة على الهدف.  ۲
 (8) .<A> اضغط على الزر  ۳

وّجه دائرة ضبط كثافة اإلضاءة الموضعي على   
.<A> الهدف، ثم اضغط على الزر

سيتم إطالق فالش مسبق، ويتم حساب خرج الفالش   
المطلوب واالحتفاظ به في الذاكرة.

في مستكشف العرض، يتم عرض "FEL" للحظة ثم   
.<d> يضيء الرمز

 ،<A> كل مرة تقوم فيها بالضغط على الزر  
يتم إطالق فالش مسبق ويتم حساب خرج الفالش 

المطلوب واالحتفاظ به في الذاكرة.

التقط الصورة. قم بتكوين اللقطة واضغط على زر الغالق بالكامل.٤   
ينطلق الفالش عند التقاط الصورة.  

دائرة ضبط كثافة اإلضاءة الموضعي

إذا كان الهدف بعيًدا للغاية ويتجاوز النطاق الفعال للفالش، فسيومض الرمز <D>. اقترب من الهدف   
وكرر الخطوات من ۲ إلى ٤.

ال يمكن استخدام قفل درجة إضاءة الفالش خالل التصوير أثناء العرض المباشر.  



۱۲٥

N3 التصحيح التلقائي للسطوع والتباين
يمكن تصحيح السطوع والتباين بشكل تلقائي إذا أصبحت الصور داكنة اللون أو أصبح التباين 

 [Standard] منخفًضا. تُسمى هذه الوظيفة بُمحسن اإلضاءة التلقائي. اإلعداد االفتراضي هو
(قياسي). بالنسبة للصور بتنسيق JPEG، يتم إجراء التصحيح عند التقاط الصورة.

في أوضاع المنطقة األساسية، يتم ضبط [Standard] (قياسي) تلقائيًا.

 [Auto Lighting Optimizer] حدد ن اإلضاءة التلقائي).۱  (ُمحسِّ
 Auto Lighting] حدد ،[z2] من عالمة التبويب  
Optimizer] (محسن اإلضاءة التلقائي)، ثم اضغط 

على <0>.

حدد اإلعداد. حدد اإلعداد المطلوب، ثم اضغط على <0>.۲   

التقط الصورة. سيتم تسجيل الصورة مع تصحيح السطوع والتباين إذا ۳   
لزم األمر.

ضمن [Custom Functions  (C.Fn) :54 (الوظائف المخصصة)]، إذا تم ضبط   

[Highlight tone priority :3 (أولوية درجة التمييز)] على [Enable :1] (تمكين)، 
فسيتم ضبط ُمحسن اإلضاءة التلقائي على [Disable] (تعطيل) تلقائًيا ولن يمكن تغيير اإلعداد.

إذا تم ضبط إعداد آخر بخالف [Disable] (تعطيل) واستخدام تعويض درجة اإلضاءة أو تعويض   
درجة إضاءة الفالش لجعل درجة اإلضاءة أكثر إعتاًما، فقد تظل الصورة ساطعة. إذا كنت ترغب في 

الحصول على درجة إضاءة أكثر إعتاًما، فاضبط هذه الوظيفة على [Disable] (تعطيل).
وفًقا لظروف التصوير، قد يزداد التشويش.  

في الخطوة رقم ۲، إذا تم الضغط على الزر <B> وإزالة عالمة االختيار <X> لإلعداد 
[Disable during man expo] (تعطيل أثناء اإلضاءة اليدوية)، فيمكن ضبط محسن اإلضاءة 

.<a> التلقائي في الوضع
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N3 إعدادات تقليل التشويش
تقليل تشويش سرعة ISO العالية

تعمل هذه الوظيفة على تقليل التشويش الناتج في الصورة. على الرغم من تطبيق تقليل التشويش على 
جميع سرعات ISO، إال أن هذه الميزة تكون فعالة بشكل خاص عند استخدام سرعات ISO عالية. 
وفي سرعات ISO المنخفضة، يتم تقليل التشويش الموجود في األجزاء األكثر إعتاًما من الصورة 

(مناطق الظل) بشكل أكبر. قم بتغيير هذا اإلعداد ليالئم مستوى التشويش.

حدد [High ISO speed NR] (تقليل  تشويش سرعة ISO العالية).۱ 
 High ISO] حدد ،[z3] من عالمة التبويب  

 ISO تقليل تشويش سرعة) [speed NR
العالية)، ثم اضغط على <0>.

اضبط اإلعداد. حدد اإلعداد المطلوب، ثم اضغط على <0>.۲   
سيتم إغالق شاشة اإلعداد وستظهر القائمة مرة أخرى.  

[M:Multi Shot Noise Reduction (تقليل تشويش اللقطات المتعددة)]  
تقليل التشويش بجودة أعلى للصورة منها عند تطبيق [High] (عالي). بالنسبة للصورة المفردة، 
.JPEG يتم تصوير أربع لقطات بشكل مستمر ومحاذاتها ودمجها تلقائًيا في صورة واحدة بتسيق

لتقط الصورة. سيتم تسجيل الصورة بتطبيق تقليل التشويش.۳   

عند ضبط [High] (عالي) أو [Multi Shot Noise Reduction] (تقليل تشويش اللقطات 
المتعددة)، سيقل الحد األقصى لعدد اللقطات المستمرة دون توقف بشكل كبير.



۱۲۷

N3 إعدادات تقليل التشويش

تقليل تشويش التعرض الطويل لإلضاءة
يمكنك تقليل التشويش في فترات التعرض الطويل لإلضاءة.

 [Long exp. noise reduction] حدد (تقليل تشويش التعرض الطويل لإلضاءة).۱ 
 Long exp.] حدد ،[z3] من عالمة التبويب  
noise reduction] (تقليل تشويش التعرض 

الطويل لإلضاءة)، ثم اضغط على <0>.

حول [Multi Shot Noise Reduction] (تقليل تشويش اللقطات المتعددة)
ال يمكن ضبط الوظائف التالية: مضاهاة شدة اإلضاءة تلقائًيا (AEB) ومضاهاة توازن اللون األبيض   

[z3: Long exp. noise reduction (تقليل تشويش التعرض الطويل لإلضاءة)] 
 Multi Shot Noise] و73/1+1. في حالة ضبط أي منها بالفعل، لن يمكن ضبط

Reduction] (تقليل تشويش اللقطات المتعددة).
يكون التصوير بالفالش غير ممكن. سينبعث الشعاع المساعد لضبط البؤرة تلقائًيا وفًقا إلعداد   
 4: AF-assist] ،[(الوظائف المخصصة) 54: Custom Functions  (C.Fn)]

beam firing] (انبعاث الشعاع المساعد لضبط البؤرة تلقائًيا).
ال يمكنك ضبط [Multi Shot Noise Reduction] (تقليل تشويش اللقطات المتعددة)   

لدرجات إضاءة المصباح.
في حالة إيقاف تشغيل الكاميرا أو تغيير وضع التصوير إلى أحد أوضاع المنطقة األساسية أو وضع   

تصوير األفالم أو إضاءة المصباح، سيتغير اإلعداد إلى [Standard] (قياسي).
في حالة عدم محاذاة الصور بشكل كبير نظًرا الهتزاز الكاميرا أو في حالة وجود هدف متحرك، قد يقل   

تأثير تقليل التشويش إلى الحد األدنى.
في حالة حمل الكاميرا باليدين، حافظ على ثباتها للحيلولة دون اهتزازها. يوصى باستخدام حامل ثالثي   

القوائم.
قد ال تعمل محاذاة الصورة بشكل سليم مع األنماط المتكررة (شبكية، وشريطية، وما إلى ذلك) أو   

الصور المستوية ذات دجة اللون الواحدة.
سيستغرق تسجيل الصورة على البطاقة وقًتا أطول منه عند استخدام التصوير العادي. أثناء معالجة   

الصور، سيتم عرض "BUSY" (مشغول) ولن يمكنك التقاط صورة أخرى حتى تكتمل المعالجة.
ال يمكن ضبط [z3: Dust Delete Data (بيانات مسح األتربة)].  

في حالة ضبط [Multi Shot Noise Reduction] (تقليل تشويش اللقطات المتعددة)، ال يمكن   
إجراء الطباعة المباشرة (صفحة ۲۸۰).

في حالة تشغيل صورة بتنسيق 73+1 أو 1 باستخدام الكاميرا أو طباعة صورة مباشرة، قد 
يبدو تأثير تقليل تشويش سرعة ISO ضئيًال. تحقق من تأثير تقليل التشوش أو اطبع الصور التي تم تقليل 

التشويش بها باستخدام برنامج Digital Photo Professional (برنامج مرفق، صفحة ۳٦٤).



۱۲۸

N3 إعدادات تقليل التشويش

اضبط اإلعداد. حدد اإلعداد المطلوب، ثم اضغط على <0>.۲   
سيتم إغالق شاشة اإلعداد وستظهر القائمة مرة أخرى.  

[Auto] (تلقائي)  
بالنسبة للتعرض لإلضاءة لثانية واحدة أو أكثر، يتم تقليل التشويش تلقائًيا في حالة اكتشاف 

تشويش مماثل لحاالت لتعرض لإلضاءة الطويلة. يعتبر اإلعداد [Auto] (تلقائي) هذا فعاًال في 
معظم الحاالت.

[Enable] (تمكين)  
يتم إجراء تقليل التشويش لجميع فترات التعرض لإلضاءة لمدة ثانية واحدة أو أكثر. يمكن لإلعداد 
[Enable] (تمكين) تقليل التشويش الذي ال يمكن اكتشافه باستخدام اإلعداد [Auto] (تلقائي).

التقط الصورة. سيتم تسجيل الصورة بتطبيق تقليل التشويش.۳   

باستخدام [Auto] (تلقائي) و[Enable] (تمكين)، قد تستهلك عملية تقليل التشويش بعد التقاط   
الصورة نفس الوقت الذي يستغرقه التعرض لإلضاءة. وال يمكنك التقاط صورة أخرى حتى اكتمال 

عملية تقليل التشويش.
 [Enable] أو أعلى أكثر تحبًبا باستخدام اإلعداد ISO 1600 قد تبدو الصور الملتقطة بسرعة  

(تمكين) من الصور الملتقطة باستخدام اإلعداد [Disable] (تعطيل) أو [Auto] (تلقائي).
أثناء استخدام [Auto] (تلقائي) و[Enable] (تمكين)، إذا تم التعرض لإلضاءة فترة طويلة خالل   
العرض أثناء العرض المباشر، فسيتم عرض "BUSY" (مشغول) أثناء عملية تقليل التشويش. ولن 

تظهر شاشة العرض المباشر مرة أخرى إلى أن تكتمل عملية تقليل التشويش. (يتعذر عليك التقاط 
صورة أخرى).
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3 تصحيح اإلضاءة الطرفية للعدسة / تصحيح االنحراف اللوني
الفقدان الطرفي لضوء العدسات هو ظاهرة تبدو فيها زوايا الصورة أدكن نظًرا لخصائص العدسة. 

ويمثل االنحراف اللون في حدود الهدف ضرًبا آخر من االنحراف اللوني. ويمكن تصحيح كال نوعي 
 Digital Photo انحراف العدسة. يمكن تصحيح الصور بتنسيق 1 باستخدام برنامج

Professional (برنامج مرفق، صفحة ۳٦٤).

تصحيح اإلضاءة الطرفية
 [Lens aberration correction] حدد (تصحيح االنحراف اللوني للعدسة).۱ 

 Lens] حدد ،[z1] ضمن عالمة التبويب  
aberration correction] (تصحيح االنحراف 

اللوني للعدسة)، ثم اضغط على <0>.

حدد اإلعداد.  ۲ Correction data] تأكد من عرض  
available] (توفر بيانات التصحيح) للعدسة 

المركبة.
حدد [.Peripheral illumin] (اإلضاءة   

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

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

"حول بيانات تصحيح العدسة" في صفحة ۱۳۱.

التقط الصورة. سيتم تسجيل الصورة باستخدام اإلضاءة الطرفية التي ۳   
تم تصحيحها.

وفًقا لظروف التصوير، قد يظهر بعض التشويش بالحد الخارجي للصورة.

يقل تطبيق مقدار التصحيح قليال عن الحد األقصى لمقدار التصحيح القابل للضبط باستخدام برنامج   
Digital Photo Professional (برنامج مرفق).

كلما زادت سرعة ISO، قل مقدار التصحيح.  
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3 تصحيح اإلضاءة الطرفية للعدسة / تصحيح االنحراف اللوني

تصحيح االنحراف اللوني
حدد اإلعداد.  ۱ Correction data] تأكد من عرض  

available] (توفر بيانات التصحيح) للعدسة 
المركبة.

حدد [Chromatic aberration] (االنحراف   
اللوني)، ثم اضغط على <0>.

حدد [Enable] (تمكين)، ثم اضغط على <0>.  
 Correction data not] في حالة عرض  

available] (عدم توفر بيانات التصحيح)، انظر 
"حول بيانات تصحيح العدسة" بالصفحة التالية.

التقط الصورة. سيتم تسجيل الصورة باالنحراف اللوني الذي تم ۲   
تصحيحه.

باستخدام [Enable] (تمكين)، سيقل الحد األقصى لعدد اللقطات المستمرة دون توقف للتصوير   
المستمر بشكل كبير.

إذا قمت بتشغيل التقاط صورة 1 باالنحراف اللوني الذي تم تصحيحه، فسيتم عرض الصورة على   
الكاميرا دون تطبيق تصحيح االنحراف اللوني. تحقق من تصيح االنحراف اللوني باستخدام برنامج 

Digital Photo Professional (برنامج مرفق، صفحة ۳٦٤).
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3 تصحيح اإلضاءة الطرفية للعدسة / تصحيح االنحراف اللوني

حول بيانات تصحيح العدسة
تحتوي الكاميرا بالفعل على بيانات تصحيح اإلضاءة الطرفية للعدسة وبيانات تصحيح االنحراف 
اللوني لحوالي ۲٥ عدسة. في حالة تحديد [Enable] (تمكين)، سيتم تطبيق تصحيح اإلضاءة 

الطرفية وتصحيح االنحراف اللوني تلقائًيا على أي عدسة تم تسجيل بيانات التصحيح الخاصة بها 
بالكاميرا.

باستخدام برنامج EOS Utility (برنامج مرفق)، يمكنك التحقق من أنواع العدسات التي تم تسجيل 
بيانات التصحيح الخاصة بها بالكاميرا. يمكنك أيًضا تسجيل بيانات التصحيح للعدسات غير المسجلة. 

للحصول على تفاصيل، ارجع إلى دليل إرشادات البرامج (على القرص المضغوط) لبرنامج 
EOS Utility (صفحة ۳٦۷).

مالحظات حول تصحيح اإلضاءة الطرفية وتصحيح االنحراف اللوني

إذا لم يكن تأثير التصحيح مرئًيا، فقم بتكبير الصورة وتحقق منها.  
يمكن تطبيق التصحيح حتى عند تركيب الُمضاعف أو محول العمر االفتراضي - الحجم.  

إذا لم يتم تسجيل بيانات التصحيح للعدسة التي تم تركيبها بالكاميرا، فستكون النتيجة مشابهة لحالة ضبط   
عملية الصحيح على [Disable] (تعطيل).

في حالة عدم توفر معلومات المسافة بالعدسة، سيكون مقدار التصحيح أقل.  

 JPEG ال يمكن تطبيق تصحيح اإلضاءة الطرفية وتصحيح االنحراف اللوني على الصور بتنسيق  

التي تم التقاطها بالفعل.
 [Disable] يوصى بضبط التصحيحات على ،Canon عند استخدام عدسة ليست من تصنيع شركة  

(تعطيل)، حتى في حالة عرض [Correction data available] (توفر بيانات التصحيح).
في حالة استخدام العرض الُمكبر أثناء التصوير في وضع العرض المباشر، لن ينعكس تصحيح   

اإلضاءة الطرفية وتصحيح النحراف اللوني في الصورة المعروضة على الشاشة.



۱۳۲

Nتخصيص خصائص الصورة A
 [Sharpness] يمكنك تخصيص أحد أنماط الصورة من خالل ضبط المعلمات الفردية مثل

(الوضوح) و[Contrast] (التباين). لالطالع على التأثيرات الناتجة، قم بتصوير عدة لقطات 
تجريبية. لتخصيص [Monochrome] (لون أحادي)، انظر صفحة ۱۳٤.

.<XA> ضغط على الزر  ۱
حدد أحد أنماط الصورة.  ۲.<B> حدد أحد أنماط الصورة، ثم اضغط على الزر  

ستظهر شاشة اإلعداد التفصيلي.  

حدد معلمة.  ۳ [Sharpness] حدد أحد اإلعدادات، وليكن  
(الوضوح) على سبيل المثال، ثم اضغط على <0>.

اضبط المعلمة. اضغط على المفتاح <U> لضبط المعلمة على ٤   
النحو المطلوب، ثم اضغط على <0>.

اضغط على الزر <M> لحفظ المعلمات   
المضبوطة. ستظهر شاشة تحديد نمط الصورة مرة 

أخرى.
سيتم عرض أية إعدادات معلمات تختلف عن   

اإلعدادات االفتراضية باللون األزرق.

من خالل تحديد [.Default set] (اإلعداد االفتراضي) بالخطوة ۳، يمكنك إعادة نمط الصورة   

المعني إلى إعدادات معلماته االفتراضية.
للتصوير باستخدام نمط الصورة الذي قمت بتعديله، اتبع الخطوة رقم ۲ بالصفحة ۹٥ لتحديد نمط   

الصورة المعدل ثم التقط الصورة.



۱۳۳

Nتخصيص خصائص الصورة A

إعدادات وتأثيرات المعلمة
 الوضوح

لضبط درجة وضوح الصورة.
لجعله أقل وضوًحا، اضبطه نحو الطرف E. كلما اقترب من E، بدت الصورة أكثر تجانًسا.

لجعله أكثر وضوًحا، اضبطه نحو F. كلما اقترب من F، ستبدو الصورة أكثر وضوًحا.
 التباين

لضبط تباين الصورة وزهو األلوان.
لتقليل التباين، اضبطه نحو الطرف السالب. كلما اقترب التباين من G، بدت الصورة ذات ألون أخف.

لزيادة التباين، اضبطه نحو الطرف الموجب. كلما اقترب التباين من H، بدت الصورة أكثر حدة.
 التشبع

يمكن ضبط تشبع ألوان الصورة.
لتقليل تشبع األلوان، اضبطه نحو عالمة السالب. كلما اقترب من G، بدت األلوان أكثر خفة.

لزيادة تشبع األلوان، اضبطه نحو الطرف الموجب. كلما اقترب من H، بدت األلوان أكثر وضوًحا.
 درجة اللون

يمكن ضبط درجات ألوان البشرة.
لجعل البشرة تبدو أكثر حمرة، اضبطها نحو الطرف السالب. كلما اقتربت من G، بدت درجة 

لون البشرة أكثر حمرة.
لجعل البشرة تبدو أقل حمرة، اضبط هذا اإلعداد تجاه عالمة الموجب. كلما اقترب من H، بدت 

درجة لون البشرة أكثر صفرة.



۱۳٤

Nتخصيص خصائص الصورة A

V الضبط أحادي اللون
 Toning](تأثير المرشح) و [Filter effect] بالنسبة للون األحادي، يمكنك أيًضا ضبط

effect] (تأثير التدرج) باإلضافة إلى [Sharpness] (الوضوح) و[Contrast] (التباين) 
الموضح بالصفحة السابقة.

kتأثير المرشح
أثناء تطبيق أحد تأثيرات المرشح على صورة أحادية 

اللون، يمكنك جعل السحب البيضاء أو األشجار الخضراء 
تبدو أكثر وضوًحا بالصورة. 

نموذج التأثيراتالمرشح
: بال  N.صورة عادية باللون األبيض واألسود بدون تأثيرات المرشح

: أصفر  Ye.ستبدو السماء الزرقاء أكثر طبيعية كما ستبدو السحب البيضاء أكثر وضوًحا
: برتقالي  Or.ستبدو السماء الزرقاء أكثر إعتاًما بشكل طفيف. سيبدو الغروب أكثر إبهاًرا
: أحمر  R.ستبدو السماء الزرقاء داكنة إلى حد ما. كما ستبدو األوراق المتساقطة أكثر وضوًحا وسطوًعا
: أخضر  G.ستبدو درجات لون البشرة والشفاة خافتة. كما ستبدو أوراق الشجر أكثر وضوًحا وسطوًعا

l تأثير التدرج
من خالل تطبيق تأثير تدرج، يمكنك إنشاء صورة أحادية 

اللون بذلك اللون. حيث يمكنه جعل الصورة تبدو أكثر إبداًعا.
 [S:Sepia] (بال) أو [N:None] :يمكن تحديد ما يلي

 [P:Purple] (أزرق) أو [B:Blue] (بني داكن) أو
(أرجواني) أو [G:Green] (أخضر).

تؤدي زيادة [Contrast] (التباين) إلى جعل تأثير المرشح أكثر وضوًحا.



۱۳٥

Nتسجيل خصائص الصورة المفضلة A
 [Landscape] (صورة شخصية) أو [Portrait] يمكنك تحديد أحد األنماط األساسية للصورة مثل
(منظر طبيعي)، ثم ضبط المعلمات الخاصة به حسب الرغبة وتسجيله ضمن [User Def. 1] (محدد 
من ِقبل المستخدم ۱) أو [User Def. 2] (محدد من ِقبل المستخدم ۲) أو [User Def. 3] (محدد 

من ِقبل المستخدم ۳).
يمكنك إنشاء أنماط صور متعددة تختلف فيها إعدادات المعلمات مثل الوضوح والتباين.

 EOS Utility يمكنك أيًضا ضبط معلمات نمط الصورة التي تم تسجيلها بالكاميرا باستخدام برنامج
(برنامج مرفق، صفحة ۳٦٤).

.<XA> اضغط على الزر  ۱
حدد [*.User Def] (محدد من ِقبل المستخدم*). حدد نمط [*.User Def] (محدد من ِقبل ۲   

.<B> المستخدم*)، ثم اضغط على
ستظهر شاشة اإلعداد التفصيلي.  

ضغط على <0>. أثناء تحديد [Picture Style] (نمط الصورة)، ۳   
اضغط على <0>.

حدد نمط الصورة األساسي. اضغط على المفتاح <S> أو أدر القرص ٤   
<6> لتحديد نمط الصورة األساسي، ثم اضغط 

على <0>.
لضبط المعلمات الخاصة بنمط صورة تم تسجيله   

بالكاميرا باستخدام برنامج EOS Utility (برنامج 
مرفق)، حدد نمط الصورة هنا.



۱۳٦

Nتسجيل خصائص الصورة المفضلة A

حدد معلمة.  ٥ [Sharpness] حدد أحد اإلعدادات، وليكن  
(الوضوح) على سبيل المثال، ثم اضغط على 

.<0>

اضبط المعلمة. اضغط على المفتاح <U> لضبط المعلمة على ٦   
النحو المطلوب، ثم اضغط على <0>. لمعرفة 

التفاصيل، انظر "تخصيص خصائص الصورة" في 
الصفحات ۱۳۲-۱۳٤.

اضغط على الزر <M> لتسجيل نمط الصورة   
التي تم تعديلها. بعد ذلك ستظهر شاشة تحديد نمط 

الصورة مرة أخرى.
تتم اإلشارة إلى نمط الصورة األساسي على يمين   

[*.User Def] (محدد من ِقبل المستخدم*).

إذا تم تسجيل نمط صورة بالفعل ضمن [*.User Def] (محدد من ِقبل المستخدم*)، فسيؤدي تغيير   
نمط الصورة األساسي بالخطوة رقم ٤ إلى إلغاء إعدادات معلمة نمط الصورة المسجل.

في حالة تنفيذ [Clear all camera settings] (مسح جميع إعدادات الكاميرا) (صفحة ۲۱٤)،   
ستتم إعادة جميع إعدادات [*.User Def] (محدد من ِقبل المستخدم*) إلى قيمها االفتراضية. 

ستشتمل أنماط الصور المسجلة عبر برنامج EOS Utility (برنامج مرفق) فقط على معلماتها المعدلة 
التي تمت إعادتها إلى إعداداتها االفتراضية.

 [User Def.*] للتصوير باستخدام نمط صورة مسجل، اتبع الخطوة رقم ۲ بالصفحة ۹٥ لتحديد  
(محدد من ِقبل المستخدم*)، ثم التقط الصورة.

للتعرف على إجراء تسجيل ملف نمط الصورة على الكاميرا، يُرجى الرجوع إلى إرشادات برنامج   
EOS Utility (صفحة ۳٦۷).



۱۳۷

Nمطابقة مصدر الضوء :B
تُسمى الوظيفة التي تقوم بضبط درجة ألوان الصورة بحيث تبدو األجسام البيضاء بيضاء في الصورة 

بتوازن اللون األبيض (WB). عادًة ما يحقق اإلعداد <Q> (تلقائي) التوازن الصحيح للون 
األبيض. إذا تعذر الحصول على األلوان ذات المظهر الطبيعي باستخدام اإلعداد <Q>، فيمكنك 
تحديد توازن اللون األبيض الذي يتوافق مع مصدر الضوء أو ضبطه يدوًيا من خالل تصوير هدف 

أبيض اللون. 

.<WB> اضغط على الزر سيظهر اإلعداد [White balance] (توازن ۱   
اللون األبيض).

حدد توازن اللون األبيض. اضغط على المفتاح <U> أو أدر القرص ۲   
<6> لتحديد توازن اللون األبيض المطلوب، ثم 

اضغط على <0>.
يتم عرض رسالة "Approx. ****K" (K*** تقريًبا)   

(K: كلفن) التي يتم عرضها إلعدادات توازن اللون 
 <Y> أو <R> أو <E> أو <W> األبيض

أو <U> التي تمثل درجة حرارة اللون المعني.

O توازن اللون األبيض المخصص
تتيح لك ميزة توازن اللون األبيض المخصص ضبط توازن اللون األبيض يدوًيا تبًعا لمصدر خاص 

من مصادر الضوء وذلك لضبط الدقة بشكل أفضل. قم بهذا اإلجراء في ظل توفر مصدر إضاءة فعلي 
لالستخدام.

قم بتصوير هدف أبيض فوتوغرافًيا.  ۱
يجب أن يمأل الهدف األبيض البسيط دائرة ضبط   

كثافة اإلضاءة الموضعي.
اضبط البؤرة يدوًيا واضبط درجة اإلضاءة القياسية   

للهدف األبيض.
يمكنك ضبط أي توازن للون األبيض.  

دائرة ضبط كثافة اإلضاءة الموضعي



۱۳۸

Nمطابقة مصدر الضوء :B

حدد [Custom White Balance] (توازن  اللون األبيض المخصص).۲ 
 Custom] حدد ،[z2] من عالمة التبويب  
White Balance] (توازن اللون األبيض 

المخصص)، ثم اضغط على <0>.
ستظهر شاشة تحديد توازن اللون األبيض المخصص.  

قم باستيراد بيانات توازن اللون األبيض. حدد الصورة التي تم التقاطها في الخطوة ۱، ثم ۳   
اضغط على <0>.

 [OK] على شاشة مربع الحوار التي تظهر، حدد  
(موافق) وسيتم استيراد البيانات.

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

حدد توازن اللون األبيض المخصص.  ٤.<WB> اضغط على الزر  
حدد <O>، ثم اضغط على <0>.  

إذا كانت درجة اإلضاءة التي تم الحصول عليها في الخطوة ۱ تختلف بصورة كبيرة عن درجة اإلضاءة   
القياسية، فقد ال يتم الحصول على توازن صحيح للون األبيض.

في حالة التقاط صورة أثناء ضبط نمط الصورة على [Monochrome] (لون أحادي) (صفحة ۹٦)   
أو معالجة صورة باستخدام مرشح إبداعي، ال يمكن تحديدها في الخطوة رقم ۳.

بدًال من االستعانة بهدف أبيض، يمكن للبطاقة الرمادية بنسبة ۱۸٪ (متوفرة باألسواق) تحقيق توازن   
أكثر دقة للون األبيض.

سيتم تسجيل توازن اللون األبيض المخصص المسجل باستخدام البرنامج EOS Utility (المرفق،   

صفحة ۳٦٤) أسفل <O>. في حالة القيام بالخطوة ۳، سيتم مسح البيانات الخاصة بتوازن اللون 
األبيض المخصص المسجل.



۱۳۹

Nضبط درجة ألوان مصدر الضوء u
يمكنك تصحيح توازن اللون األبيض الذي تم ضبطه. سيكون لهذا الضبط نفس تأثير استخدام مرشح 
تحويل درجة حرارة اللون المتوفر باألسواق أو مرشح تعويض األلوان. يمكن تصحيح كل لون على 

واحد من بين تسعة مستويات.
هذه الوظيفة مخصصة للمستخدمين المتقدمين الذين اعتادوا على استخدام مرشحات تحويل درجة 

حرارة اللون أو مرشحات تعويض األلوان.

تصحيح توازن اللون األبيض
حدد [.WB Shift/Bkt] (تغيير/مضاهاة توازن  اللون األبيض).۱ 
WB Shift/] حدد ،[z2] ضمن عالمة التبويب  
.Bkt] (تغيير/مضاهاة توازن اللون األبيض)، ثم 

اضغط على <0>.
ستظهر شاشة تصحيح/مضاهاة توازن اللون األبيض.  

اضبط تصحيح توازن اللون األبيض. " إلى ۲  اضغط على المفتاح <S> لتحريك العالمة "  
الموضع المطلوب.

يشير الحرف B إلى اللون األزرق والحرف A إلى   
اللون الكهرماني والحرف M إلى اللون األرجواني 

والحرف G إلى اللون األخضر. سيتم تصحيح اللون 
في االتجاه المعني.

 "SHIFT" في الجانب العلوي األيمن، تشير الكلمة  
(تغيير) إلى االتجاه ومقدار التصحيح.

يؤدي الضغط على الزر <L> إلى إلغاء جميع   
إعدادات [.WB Shift/Bkt] (تغيير/مضاهاة 

توازن اللون األبيض).
اضغط على <0> للخروج من اإلعداد والعودة إلى   

القائمة.

G1 ،A2 :نموذج اإلعداد

.LCD بمستكشف العرض وعلى شاشة <u> أثناء عملية تصحيح توازن اللون األبيض، سيتم عرض  
يعادل مستوى واحد من تصحيح اللون األزرق/الكهرماني ٥ وحدات Mired تقريًبا من مرشح تحويل   

درجة حرارة اللون. (Mired: وحد قياس تشير إلى كثافة مرشح تحويل درجة حرارة اللون).



۱٤۰

Nضبط درجة ألوان مصدر الضوء u

المضاهاة التلقائية لتوازن اللون األبيض
بمجرد االلتقاط مرًة واحدة، يمكن تسجيل ثالث صور بتوازنات ألوان مختلفة في نفس الوقت. استناًدا إلى 

درجة حرارة اللون الخاصة باإلعداد الحالي لتوازن اللون األبيض، ستتم مضاهاة الصورة باستخدام انحراف 
اللونين األزرق/الكهراني أو اللونين األرجواني/األخضر. وهذا ما يطلق عليه مضاهاة توازن اللون األبيض 

(WB-BKT). يمكن مضاهاة توازن اللون األبيض حتى ±۳ مستويات بزيادات قدرها مستوى واحد.

اضبط مقدار مضاهاة توازن اللون األبيض.  
في الخطوة ۲ الخاصة بتصحيح توازن اللون األبيض؛   

 " عند تدوير القرص <6> ستتغير العالمة "
" (۳ نقاط). يؤدي  الموجودة على الشاشة إلى "  
تدوير القرص نحو اليمين إلى ضبط مضاهاة اللونين 

األزرق/الكهرماني، بينما يؤدي تدويره نحو اليسار 
إلى ضبط ضاهاة اللونين األحمر األرجواني/األخضر.

على اليمين، تشير الكلمة "Bracket" (مضاهاة)   
إلى اتجاه المضاهاة ومقدار التصحيح.

يؤدي الضغط على الزر <L> إلى إلغاء جميع   
إعدادات [.WB Shift/Bkt] (تغيير/مضاهاة 

توازن اللون األبيض).
اضغط على <0> للخروج من اإلعداد والعودة إلى   

القائمة.
تسلسل المضاهاة

 (B) ستتم مضاهاة الصور بالتسلسل التالي: ۱. توازن اللون األبيض القياسي و۲. انحراف األزرق
و۳. انحراف الكهرماني (A) ۱. توازن اللون األبيض القياسي و۲. انحراف األرجواني (M) و۳. 

.(G) انحراف األخضر

±۳ مستويات النحراف اللونين 
األزرق/الكهرماني

أثناء مضاهاة توازن اللون األبيض، سيقل الحد األقصى لعدد اللقطات المستمرة دون توقف كما سيقل   
أيًضا عدد اللقطات الممكنة إلى ثلث العدد الطبيعي تقريًبا.

يمكنك أيًضا ضبط تصحيح توازن اللون األبيض وكذلك مضاهاة شدة اإلضاءة تلقائًيا (AEB) مًعا   
باستخدام مضاهاة توازن اللون األبيض. في حالة ضبط مضاهاة شدة اإلضاءة تلقائًيا مع مضاهاة توازن 

اللون األبيض، سيتم تسجيل إجمالي يبلغ ۹ صور باللقطة الواحدة.
نظًرا لتسجيل ثالث صور باللقطة الواحدة، سيستغرق تسجيل اللقطة على البطاقة مدة أطول.  

يشير االختصار ".Bkt" إلى المضاهاة.  
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N3 ضبط نطاق إعادة إنتاج األلوان
يُسمى نطاق األلوان القابلة إلعادة اإلنتاج بمساحة األلوان. باستخدام هذه الكاميرا، يمكن ضبط مساحة ألوان 

.sRGB بالنسبة للتصوير العادي، يوصى باستخدام .Adobe RGB أو sRGB الصور الملتقطة على
في أوضاع المنطقة األساسية، يتم ضبط sRGB تلقائيًا.

حدد [Color space] (مساحة األلوان).  ۱ [Color space] حدد ،[z2] من عالمة التبويب  
(مساحة األلوان)، ثم اضغط على <0>.

اضبط مساحة األلوان المطلوبة. حدد [sRGB] أو [Adobe RGB]، ثم اضغط ۲   
على <0>.

Adobe RGB حول
يتم استخدام مساحة األلوان هذه بشكل أساسي للطباعة التجارية واالستخدامات الصناعية األخرى. 
ال يوصى باستخدام هذا اإلعداد إذا لم تكن على دراية بمعالجة الصور وAdobe RGB وقاعدة 

تصميم نظام ملفات الكاميرا ۲٫۰ (Exif 2.21 أو األحدث). ستبدو الصورة لطيفة جًدا بتنسيق 
sRGB ببيئة الكمبيوتر ومع الطابعات غير المتوافقة مع قاعدة تصميم نظام ملفات الكاميرا ۲٫۰ 
(Exif 2.21 أو األحدث). لذلك، سيتطلب األمر إجراء معالجة الحقة للصورة باستخدام البرنامج.

إذا تم التقاط الصورة الثابتة بمساحة ألوان Adobe RGB، فسيكون الحرف األول في اسم الملف   
عبارة عن شرطة سفلية "_".

ال يتم تضمين ملف التعريف ICC. راجع التوضيحات حول ملف التعريف ICC في دليل إرشادات   
البرنامج (صفحة ۳٦۷) الموجود على القرص المضغوط.



۱٤۲

Nقفل المرآة لتقليل اهتزاز الكاميرا
قد يؤدي االهتزاز الميكانيكي للكاميرا الناتج عن حركة المرآة العاكسة إلى تبهيت الصور التي يتم 

التقاطها بعدسات التصوير عن بُعد الفائقة أو عدسات التصوير عن قرب (المجهرية). وفي مثل هذه 
الحاالت، يُعد قفل المرآة إجراًء فعاًال.

يتم تمكين قفل المرآة بضبط [Mirror lockup :5 (قفل المرآة)] على [Enable :1 (تمكين)] 
في [Custom Functions  (C.Fn) :54 (الوظائف المخصصة)] (صفحة ۳۰۰).

اضبط البؤرة على الهدف، ثم اضغط على زر الغالق بالكامل.  ۱
ستتأرجح المرآة.  

اضغط على زر الغالق بالكامل مرة أخرى.  ۲
يتم التقاط الصورة وترجع المرآة إلى وضعها مرة أخرى.  

 0: Disable] على [(قفل المرآة) 5: Mirror lockup] بعد التقاط الصورة، اضبط  
(تعطيل)].

تلميحات التصوير
استخدام الموقت الذاتي <l> ،<Q> أثناء قفل المرآة.  

عند الضغط على زر الغالق بالكامل، يتم قفل المرآة ثم يتم التقاط الصورة بعد مرور ۱۰ ثواٍن 
أو ثانيتين.

التصوير باستخدام وحدة التحكم عن ُبعد  
نظًرا لعدم لمس الكاميرا عند التقاط الصورة، يمكن أن يحول التصوير باستخدام وحدة التحكم عن 
بُعد مع قفل المرآة دون اهتزاز الكاميرا بشكل أكبر (صفحة ۳۰۷). أثناء ضبط وحدة التحكم عن 
بُعد RC-6 (تُباع بشكل منفصل) على تأخير مدته ثانيتان، اضغط على زر اإلرسال وسيتم قفل 

المرآة والتقاط الصورة بعد ثانيتين.
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 Nقفل المرآة لتقليل اهتزاز الكاميرا

في الضوء شديد السطوع، مثل الشاطئ أو المنحدر الجليدي أو التصوير في يوم مشمس، التقط الصورة   
فوًرا بعد قفل المرآة.

ال توجه الكاميرا نحو الشمس. فقد تؤدي حرارة الشمس إلى تلف المكونات الداخلية للكاميرا.  

عند استخدام الموقت الذاتي وإضاءة المصباح مع قفل المرآة، استمر في الضغط على زر الغالق   

بالكامل (مدة تأخير الموقت الذاتي + مدة إضاءة المصباح). إذا تركت زر الغالق أثناء العد التنازلي 
للموقت الذاتي، فستسمع صوت تحرير الغالق، ولكن لن يتم التقاط الصورة.

حتى في حالة ضبط <i> أو <q> لوضع التشغيل، سيتم تفعيل التصوير الفردي.  

 Multi] على [(العالية ISO تقليل تشويش سرعة) z3: High ISO speed NR] عند ضبط  

Shot Noise Reduction] (تقليل تشويش اللقطات المتعددة)، سيتم تصوير أربع لقطات 
مستمرة للصورة المفردة بغض النظر عن اإلعداد [Mirror lockup :5 (قفل المرآة)].

عند انقضاء ۳۰ ثانية بعد قفل المرآة، ستعود لألسفل مرة أخرى تلقائًيا. يؤدي الضغط على زر الغالق   

مرة أخرى بالكامل إلى قفل المرآة مرة أخرى.
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٥
 LCD التصوير باستخدام شاشة
(التصوير أثناء العرض المباشر)

يمكنك التصوير أثناء عرض الصورة على شاشة LCD الخاصة بالكاميرا. 
ويعرف ذلك بميزة "التصوير أثناء العرض المباشر".

إذا أمسكت الكاميرا بيديك والتقطت الصور أثناء العرض على شاشة LCD، فقد يتسبب 
اهتزاز الكاميرا في إخراج صور باهتة. لذا، يوصى باستخدام حامل ثالثي القوائم.

حول التصوير عن ُبعد باستخدام العرض المباشر
باستخدام برنامج EOS Utility (البرنامج المرفق، صفحة ۳٦٤) المثبت على الكمبيوتر، 

يمكنك توصيل الكاميرا بالكمبيوتر والتصوير عن بُعد أثناء عرض شاشة الكمبيوتر. لمعرفة 
التفاصيل، ارجع إلى دليل إرشادات البرامج (صفحة ۳٦۷) الموجود على القرص المضغوط.
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LCD التصوير باستخدام شاشة A
اعرض صورة العرض المباشر.  ۱.<A> اضغط على الزر  

 .LCD ستظهر صورة العرض المباشر على شاشة  
في الوضع <A>، سيتم عرض رمز المشهد 

الخاص بالمشهد الذي اكتشفته الكاميرا أعلى اليسار 
(صفحة ۱٤۹).

افتراضًيا، سيتم تفعيل الضبط المستمر للبؤرة تلقائًيا   
(صفحة ۱٥٦).

ستعكس صورة العرض المباشر مستوى سطوع   
الصورة الفعلية التي تقوم بالتقاطها عن قرب.

اضبط البؤرة على الهدف. عند الضغط على زر الغالق حتى المنتصف، ستقوم ۲   
الكاميرا بضبط البؤرة من خالل األسلوب الحالي 

لضبط البؤرة تلقائًيا (AF) (صفحة ۱٥۹).

التقط الصورة. اضغط على زر الغالق بالكامل.۳   
.LCD سيتم التقاط الصورة وعرضها على شاشة  

بعد االنتهاء من معاينة الصورة، ستعود الكاميرا إلى   
وضع التصوير أثناء العرض المباشر تلقائًيا.

اضغط على الزر <A> إلنهاء التصوير أثناء   
العرض المباشر.

.(JPEG  73 عند ضبط جودة تسجيل الصورة على) يبلغ مجال رؤية الصورة ۹۹٪ تقريًبا  
في أوضاع المنطقة اإلبداعية، يمكنك فحص عمق المجال بالضغط على زر معاينة عمق المجال.  

أثناء التصوير المستمر، سيتم أيًضا استخدام درجة اإلضاءة المضبوطة ألول لقطة مع اللقطات الالحقة.  
يمكنك أيًضا النقر فوق الهدف على شاشة LCD لضبط البؤرة عليه (الصفحات من ۱٥۹ إلى ۱٦۷)   

والقيام بالتصوير (صفحة ۱٦۸).
يمكنك أيًضا استخدام وحدة التحكم عن بُعد (تباع بشكل منفصل، صفحة ۳۰۷) للتصوير أثناء العرض   

المباشر.
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LCD التصوير باستخدام شاشة A

تمكين التصوير أثناء العرض المباشر
اضبط [.A: Live View shoot (التصوير أثناء 

العرض المباشر)] على [Enable] (تمكين).

[العدد التقريبي للقطات] عمر البطارية مع التصوير أثناء العرض المباشر 

درجة الحرارة
ظروف التصوير

استخدام الفالش بنسبة ٥۰٪بدون فالش
عند درجة حرارة ۲۳ درجة 
۲۰۰۱۸۰مئوية / ۷۳ درجة فهرنهايت

عند درجة حرارة ۰ درجة 
۱۷۰۱٥۰مئوية / ۳۲ درجة فهرنهايت

تعتمد األرقام المذكورة أعاله على بطارية LP-E8 كاملة الشحن ومعايير اختبار CIPA (اتحاد الكاميرات   
ومنتجات التصوير).

باستخدام بطارية LP-E8 كاملة الشحن، يمكن استخدام التصوير المستمر أثناء العرض المباشر لمدة ساعة   
تقريًبا. و۳۰ دقيقة في درجة حرارة ۲۳ درجة مئوية / ۷۳ درجة فهرنهايت.

في وضعي التصوير <F> و<G>، ستكون منطقة الصورة أصغر منها في أوضاع التصوير   
األخرى.

ال توجه العدسة نحو الشمس خالل التصوير أثناء العرض المباشر. فقد تؤدي حرارة الشمس إلى تلف   

المكونات الداخلية لكاميرا.
تنبيهات استخدام التصوير أثناء العرض المباشر بالصفحات ۱۷۲-۱۷۱.  

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 إلى حد ما من الوقت 
الذي يستغرقه في التصوير باستخدام متكشف العرض.

إذا لم يتم تشغيل الكاميرا لفترة طويلة، فسيتم إيقاف التشغيل تلقائًيا على النحو المضبوط باستخدام   
[Auto power off :52 (إيقاف التشغيل التلقائي)] (صفحة ۲۰٥). في حالة ضبط

[Auto power off :52 (إيقاف التشغيل التلقائي)] على [Disable] (تعطيل)، سينتهي 
التصوير أثناء العرض المباشر تلقائًيا بعد ۳۰ دقيقة تقريًبا (تظل الكاميرا قيد التشغيل).

 HDMI (يُباع بشكل منفصل) أو كابل AVC-DC400ST باستخدام كابل استريو الصوت/الفيديو  
طراز HTC-100 (يُباع بشكل منفصل)، يمكنك عرض صورة العرض المباشر على التلفاز

(صفحة ۲٦۲ و۲٦٥).
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LCD التصوير باستخدام شاشة A

عرض المعلومات
كل مرة تقوم فيها بالضغط على الزر <B>، سيتغير عرض المعلومات.  

ISO سرعة
(AEB) مؤشر مستوى اإلضاءة/نطاق مضاهاة شدة اإلضاءة تلقائًيا

فتحة العدسة

سرعة الغالق

نمط الصورة

فحص البطارية

محاكاة درجة اإلضاءة

جودة تسجيل الصور
توازن اللون األبيض

نقطة ضبط البؤرة تلقائًيا (AF) (الضبط التلقائي السريع)

شريط التردد الرسومي

وضع التشغيل

(AE) قفل اإلضاءة التلقائية

D الفالش جاهز
b إيقاف تشغيل الفالش

ن اإلضاءة التلقائي أسلوب ضبط البؤرة تلقائًياُمحسِّ

اللقطات الممكنة

حالة نقل بطاقة 
Eye-Fi

وضع التصوير

الغالق باللمس

GPS مؤشر اتصال

التبديل إلى التحديد التلقائي (نقطة
((AF) ضبط البؤرة تلقائًيا

البوصلة الرقمية

/(AEB) مضاهاة شدة اإلضاءة تلقائًيا
/(FEB) مضاهاة شدة إضاءة الفالش

تقليل تشويش اللقطات المتعددة

العرض المكبر

التحكم السريع

وضع ضبط كثافة اإلضاءة

إعدادات الفالش المدمج

أولوية درجة التمييز

المرشحات اإلبداعية

تعويض درجة إضاءة الفالش

عند عرض <g> باللون األبيض، يشير ذلك إلى أن مستوى سطوع صورة العرض المباشر يكون   

قريًبا إلى ما ستبدو عليه الصورة الملتقطة.
في حالة وميض <g>، فإنه يشير إلى عرض صورة العرض المباشر بسطوع يختلف عن النتيجة   

الفعلية للتصوير بسبب ظروف اإلضاءة المنخفضة أ الساطعة. ومع ذلك، ستعكس الصورة الفعلية المسجلة 
إعداد درجة اإلضاءة. الحظ أن التشويش قد يكون ملحوًظا بشكل أكر عن الصورة الفعلية المسجلة.

في حالة استخدام وضع التصوير <F> أو <G> أو إضاءة المصباح أو الفالش، سيظهر الرمز   
<g> وشريط التردد الرسومي باللون الرمادي (كمرجع لك). قد ال يتم عرض شريط التردد 

الرسومي بشكل مالئم في ظل ظروف اإلضاءة الخافتة أو الساطعة.
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LCD التصوير باستخدام شاشة A

رموز المشهد
خالل التصوير أثناء العرض المباشر في الوضع <A>، سيتم عرض رمز يمثل المشهد الذي 
تكتشفه الكاميرا وستتم تهيئة التصوير لهذا المشهد. قد ال يطابق الرمز المعروض المشهد الفعلي 

بالنسبة ألوضاع تصوير أو مشاهد معينة.

الهدف
الخلفية

صورة غير شخصيةصورة شخصية*۱
لون الخلفية المنظر الطبيعي الحركة

قريب*۲الحركةوالخارجي

ساطع
رمادي

اإلضاءة الخلفية

تضمين السماء 
الزرقاء

أزرق فاتح
اإلضاءة الخلفية

برتقالي*۳*۳غروب الشمس

تسليط الضوء

أزرق داكن داكن

مع الحامل ثالثي 
القوائم

٤*٥*
 

۳*٤*٥*۳*

*۱:  يتم عرضه فقط في حالة ضبط أسلوب ضبط البؤرة تلقائًيا (AF) على [u+Tracking (التعقب)]. إذا تم ضبط 
أسلوب آخر لضبط البؤرة تلقائًيا (AF)، فسيتم عرض الرمز "Non-Portrait" (صورة غير شخصية) حتى في حالة 

اكتشاف شخص.
*۲:  يتم عرضه عندما تشتمل العدسة التي تم تركيبها على معلومات المسافة. قد ال يطابق الرمز المعروض المشهد الفعلي 

عند استخدام أنبوبة امتداد أو عدسة مقربة.
*۳:  سيتم عرض الرمز المناسب للمشهد الذي تم اكتشافه.

*٤:  يتم عرضه عند تطبيق جميع الظروف التالية: عندما يكون مشهد التصوير داكًنا أو مشهًدا ليلًيا والكاميرا مثبتة على 
حامل ثالثي القوائم.

<← تابع في الصفحة التالية>
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LCD التصوير باستخدام شاشة A

*٥: يتم عرضه عند استخدام أي من العدسات التالية:
EF-S55-250mm f/4-5.6 IS II •  EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS II •
EF400mm f/2.8L IS II USM •  EF300mm f/2.8L IS II USM •

• عدسات مثبت الصور التي تم تسويقها في عام ۲۰۱۲ أو أحدث.
*٤*٥: عند تطبيق الظروف المحددة في كل من *٤ و*٥، ستصبح سرعة الغالق أقل.

محاكاة الصورة النهائية
تعكس محاكاة الصورة النهائية تأثيرات نمط الصورة وتوازن اللون األبيض وما إلى ذلك في صورة 

العرض المباشر حتى يمكنك مشاهدة ما ستبدو عليه الصورة الملتقطة.
وأثناء التقاط الصورة، ستعكس صورة العرض المباشر تلقائًيا إعدادات الوظيفة المدرجة أدناه.

محاكاة الصورة النهائية خالل التصوير أثناء العرض المباشر
نمط الصورة  

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

تصحيح توازن اللون األبيض  
اللقطات التي تستند إلى المحيط  

اللقطات التي تستند إلى اإلضاءة/المشهد  
المرشحات اإلبداعية  

وضع ضبط كثافة اإلضاءة  
درجة اإلضاءة  

عمق المجال (أثناء تشغيل زر معاينة عمق المجال)  
ن اإلضاءة التلقائي ُمحسِّ  

تصحيح اإلضاءة الطرفية  
أولوية درجة التمييز  

نسبة العرض إلى االرتفاع (تأكيد منطقة الصورة)  
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إعدادات وظائف التصوير
يتم توضيح إعدادات الوظائف الخاصة بالتصوير أثناء العرض المباشر هنا.

Q التحكم السريع
في حالة الضغط على الزر <Q> أثناء عرض الصورة على شاشة LCD في أحد أوضاع المنطقة 

اإلبداعية، يمكنك ضبط أي من التالي: أسلوب ضبط البؤرة تلقائًيا (AF) ووضع التشغيل ووضع 
ضبط كثافة اإلضاءة وجودة تسجيل الصور وإعدادات الفالش المدمج وتوازن اللون األبيض ونمط 

ن اإلضاءة التلقائي والمرشحات اإلبداعية. الصورة ومحسِّ
في أوضاع المنطقة األساسية، يمكنك ضبط وضع ضبط البؤرة تلقائًيا واإلعدادات الموضحة في 

الجدول الموجود بصفحة ۷٦.

.<Q> اضغط على الزر سيتم عرض الوظائف القابلة للضبط.۱   

حدد وظيفة واضبطها. اضغط على المفتاح <V> لتحديد وظيفة.۲   
ستظهر الوظيفة المحددة ودليل الميزات (صفحة ٥۲).  

اضغط على المفتاح <U> أو أدر القرص   
<6> لتغيير اإلعداد.

لضبط إعداد <q> الخاص بوضع التشغيل أو   
المعلمات الخاصة بنمط الصور، اضغط على الزر 

.<B>

قم بإنهاء اإلعداد. اضغط على <0> إلنهاء اإلعداد والعودة إلى ۳   
التصوير أثناء العرض المباشر.

يمكنك أيًضا تحديد <2> للعودة إلى التصوير أثناء   
العرض المباشر.

.<i> بالضغط على الزر ISO في أوضاع المنطقة اإلبداعية، يمكنك ضبط سرعة  
للحصول على تفاصيل حول أوضاع ضبط كثافة اإلضاءة، انظر صفحة ۱۱۷.  
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U استخدام المرشحات اإلبداعية
أثناء النظر إلى شاشة العرض المباشر، يمكنك التصوير أثناء تطبيق أحد تأثيرات المرشح (أبيض/

أسود محبب / الضبط البؤري غير الدقيق / تأثير عدسة العين / التأثير الواضح الفني / تأثير األلوان 
المائية / تأثير الكاميرا البسيطة / تأير الشكل المصغر). ويطلق على هذه العناصر المرشحات 

اإلبداعية.
عند التصوير أثناء تطبيق أحد المرشحات اإلبداعية، سيتم حفظ الصور التي تم تطبيق المرشح اإلبداعي 

عليها فقط. إذا كنت ترغب أيًضا في حفظ الصورة دون مرشح إبداعي، فالتقط الصورة بدون المرشح 
اإلبداعي وقم بتطبيق المرشح اإلبداعي بعد ذلك، ثم قم بحفظها كصورة منفصلة (صفحة ۲۷٤).

اضبط أي وضع تصوير باستثناء <F> أو   ۱.<G>
.<Q> اضغط على الزر ستظهر شاشة التحكم السريع.۲   

.[ حدد [ ] (المرشح ۳  اضغط على المفتاح <V> لتحديد [  
اإلبداعي) على الجانب األيمن من الشاشة. 

حدد تأثير المرشح اإلبداعي. اضغط على المفتاح <U> لتحديد مرشح إبداعي ٤   
(صفحة ۱٥٤).

سيظهر تأثير المرشح اإلبداعي على الشاشة.  
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U استخدام المرشحات اإلبداعية

اضبط تأثير المرشح اإلبداعي. اضغط على الزر <B> (باستثناء تأثير الشكل ٥   
المصغر).

اضغط على المفتاح <U> لضبط تأثير المرشح   
اإلبداعي، ثم اضغط على <0>.

بالنسبة لتأثير الشكل المصغر، اضغط على <0>،   
ثم اضغط على المفتاح <V> لتحريك اإلطار 
األبيض في المكان الذي ترغب أن يكون شديد 

الوضوح في الصورة.

التقط الصورة. سيتم تطبيق الصورة باستخدام المرشح اإلبداعي.٦   

حتى في حالة ضبط وضع التشغيل على <i> أو الموقت الذاتي على <q>، سيتم تفعيل وضع 
التصوير الفردي.

 1+JPEG ال يمكن استخدام المرشحات اإلبداعية في حالة ضبط أي مما يلي: جودة الصورة  

أو 1 أو مضاهاة شدة اإلضاءة تلقائًيا (AEB) أو مضاهاة توازن اللون األبيض أو تقليل تشويش 
اللقطات المتعددة.

عند التصوير باستخدام مرشح إبداعي، لن يتم عرض شرط التردد الرسومي.  
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U استخدام المرشحات اإلبداعية

ميزات المرشح اإلبداعي
  أبيض/أسود محبب

يجعل الصورة محببة وباللونين األبيض واألسود. بضبط درجة التباين، يمكنك تغيير تأثير اللون 
األبيض واألسود.

  الضبط البؤري غير الدقيق

يمنح الصورة مظهًرا ناعًما. بضبط البهتان، يمكنك تغيير درجة النعومة.
  تأثير عدسة العين

يمنح تأثير عدسة العين. وسيكون بالصورة تشوه من النوع األسطواني.
وفًقا لمستوى تأثير هذا المرشح، يتغير المقدار الذي تم تهذيبه بطول الحد الخارجي للصورة. 

أيًضا، نظًرا ألن تأثير هذا المرشح يؤدي إلى تكبير منتصف الصورة، فقد تقل الدقة الواضحة 
عند المنتصف وفًقا لعدد وحدات البكسل المسجلة. اضبط تأثير المرشح أثناء التحقق من الصورة 

الناتجة. سيكون أسلوب ضبط البؤرة تلقائًيا (AF) إما FlexiZone - فردي (ثابت عند المركز) 
أو الوضع السريع.

  التأثير الواضح الفني
يجعل الصور تبدو كلوحة زيتية ويجعل الهدف يبدو ثالثي األبعاد. يمكنك ضبط التباين وتشبع 

األلوان. الحظ أن السماء والجدران البيضاء واألهداف المشابهة قد ال تظهر بتدرج ألوان متجانس 
وقد تبدو غير منتظمة أو بها قدر كبير من التويش.

  تأثير األلوان المائية
يجعل الصورة تبدو كلوحة باأللوان المائية ذات ألوان متجانسة. يمكنك ضبط كثافة األلوان. الحظ 

أن المشاهد الليلية أو المشاهد الداكنة قد ال تظهر بتدرج ألوان متجانس وقد تبدو غير منتظمة أو 
بها قدر كبير من التشويش.
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U استخدام المرشحات اإلبداعية

  تأثير الكاميرا البسيطة
يمنح ظالل ألوان مماثًال للكاميرات البسيطة ويغمق أركان الصورة األربعة. بضبط درجة 

األلوان، يمكنك تغيير ظالل أللوان.
  تأثير الشكل المصغر

ينشئ تأثير ديوراما. يمكنك تغيير المكان الذي ترغب أن تبدو فيه الصورة شديدة الوضوح. في 
] على الشاشة) لتغيير اتجاه  الخطوة ٥، يمكنك الضغط على الزر <u> (أو النقر فوق [
اإلطار األبيض (أفقي/رأسي) في المكان الذي ترغب أن يكون شديد الوضوح في الصورة. 

سيكون سلوب ضبط البؤرة تلقائًيا FlexiZone - فردي أثناء ضبط بؤرة الكاميرا على منتصف 
اإلطار األبيض.

باستخدام األبيض/ األسود المحبب، لن يبدو التأثير المحبب المعروض على شاشة LCD نفس تأثير   
الصورة الفعلية.

مع تأثير الضبط البؤري غير الدقيق أو تأثير الشكل المصغر، قد ال يبدو تأثير البهتان المعروض على   

شاشة LCD نفس تأثير الصورة الفعلية. يمكنك التحقق من تأثير بهتان الصورة الفعلية بالضغط على 
زر معاينة عمق المجال (في أوضاع المنقة اإلبداعية فقط).
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A إعدادات وظائف القائمة
يتم عرض خيارات القائمة الموجودة أدناه.

يتم تطبيق الوظائف القابلة للضبط بشاشة القائمة هذه 
فقط خالل التصوير أثناء العرض المباشر. وال تكون 

هذه الوظائف مؤثرة أثناء التصوير باستخدام مستكشف 
العرض.

التصوير أثناء العرض المباشر  
يمكنك ضبط التصوير أثناء العرض المباشر على [Enable] (تمكين) أو [Disable] (تعطيل).

أسلوب ضبط البؤرة تلقائًيا  
 FlexiZone - Multi] (صفحة ۱٥۹) أو [(التعقب) u+Tracking] يمكنك تحديد

 Quick] (صفحة ۱٦۲) أو [(فردي) FlexiZone - Single] (متعدد)] (صفحة ۱٦۱) أو
mode] (الوضع السريع) (صفحة ۱٦٦).

الضبط المستمر للبؤرة تلقائًيا  
اإلعداد االفتراضي هو [Enable] (تمكين).

نظًرا القتراب البؤرة من الهدف دائًما، ستقوم الكاميرا بضبط البؤرة بشكل سريع على الهدف عند 
الضغط على زر الغالق. في حالة ضبط [Enable] (تمكين)، سيتم تشغيل العدسة بشكل متكرر 

وستستهلك المزيد من طاقة البطارية. مما سيقلل من عدد اللقطات الممكنة (عمر البطارية). 
أيًضا، في حالة ضبط أسلوب ضبط البؤرة تلقائًيا على [Quick mode] (الوضع السريع)، 
سيتم ضبط الضبط المستمر للبؤرة تلقائًيا على [Disable] (تعطيل). إذا قمت بتحديد أسلوب 

آخر لضبط البؤرة تلقائًيا (AF)، فسيعود الضبط المستمر للبؤرة تلقائًيا إلى اإلعداد األصلي.
أثناء الضبط المستمر للبؤرة تلقائًيا، أوقف تشغيل الكاميرا قبل ضبط مفتاح وضع ضبط بؤرة 

العدسة على <MF> (ضبط البؤرة يدوًيا).
الغالق باللمس  

بمجرد النقر فوق شاشة LCD، يمكنك ضبط البؤرة والتقاط الصورة تلقائًيا. للحصول على 
التفاصيل، انظر صفحة ۱٦۸.

عرض الشبكة  
باستخدام [Grid 1l (الشبكة ۱)] أو [Grid 2m (الشبكة ۲)]، يمكنك عرض خطوط 

الشبكة لمساعدتك على تحديد مستوى الكاميرا رأسًيا أو أفقًيا.
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A إعدادات وظائف القائمة

Nنسبة العرض إلى االرتفاع  
يمكن ضبط نسبة العرض إلى االرتفاع للصورة على [۳:۲] أو [٤:۳] أو [۱٦:۹] أو [۱:۱]. 

وتتم تغطية المنطقة المحيطة بصورة العرض المباشر باللون األسود عند ضبط مستويات العرض 
إلى االرتفاع التالية: [۳:٤] [۹:۱٦] [۱:۱].

سيتم حفظ صور JPEG بنسبة العرض إلى االرتفاع المضبوطة. كما سيتم حفظ صور 1 
دائًما بنسبة العرض إلى االرتفاع [۳:۲]. ونظًرا ألن معلومات نسبة العرض إلى االرتفاع مرفقة 

بصورة 1، سيتم إنشاء الصورة بنسبة العرض إلى االرتفاع المعنية عند معالجة صورة 
1 باستخدام البرنامج المرفق. وفي حالة نسب العرض إلى االرتفاع [٤:۳] و[۹:۱٦] 

و[۱:۱]، ستظهر خطوط نسب العرض إلى االرتفاع أثناء تشغيل الصورة، لكن لن يتم رسم 
الخطوط حًقا على الصورة.

جودة 
الصورة

نسبة العرض إلى االرتفاع وعدد وحدات البكسل (تقريًبا)
۳:۲٤:۳۱٦:۹۱:۱

3٥۱۸٤x۳٤٥٦
(۱۷٫۹ ميجابكسل)

٤٦۰۸x۳٤٥٦
(۱٦٫۰ ميجابكسل)

*٥۱۸٤x۲۹۱۲
(۱٥٫۱ ميجابكسل)

۳٤٥٦x۳٤٥٦
(۱۱٫۹ ميجابكسل) 1

4۳٤٥٦x۲۳۰٤
(۸٫۰ ميجابكسل)

۳۰۷۲x۲۳۰٤
(۷٫۰ ميجابكسل)

۳٤٥٦x۱۹٤٤
(٦٫۷ ميجابكسل)

۲۳۰٤x۲۳۰٤
(٥٫۳ ميجابكسل)

a۲٥۹۲x۱۷۲۸
(٤٫٥ ميجابكسل)

۲۳۰٤x۱۷۲۸
(٤٫۰ ميجابكسل)

*۲٥۹۲x۱٤٥٦
(۳٫۸ ميجابكسل)

۱۷۲۸x۱۷۲۸
(۳٫۰ ميجابكسل)

b۱۹۲۰x۱۲۸۰
(۲٫٥ ميجابكسل)

*۱٦۹٦x۱۲۸۰
(۲٫۲ ميجابكسل)

۱۹۲۰×۱۰۸۰
(۲٫۱ ميجابكسل)

۱۲۸۰x۱۲۸۰
(۱٫٦ ميجابكسل)

c
۷۲۰x٤۸۰

(۳٥۰,۰۰۰ بكسل)
٦٤۰x٤۸۰

(۳۱۰,۰۰۰ بكسل)
*۷۲۰x٤۰۰

(۲۹۰,۰۰۰ بكسل)
٤۸۰x٤۸۰

(۲۳۰,۰۰۰ بكسل)

ال تطابق معايير جودة تسجيل الصور المصحوبة بعالمة نجمة بالضبط نسبة العرض إلى االرتفاع   

المضبوطة.
وتعد منطقة الصورة المعروضة لنسبة العرض إلى االرتفاع المميزة بعالمة نجمة أكبر نسبًيا من   

المنطقة المسجلة. تحقق من الصور الملتقطة على شاشة LCD عند التصوير.
إذا كنت تستخدم كاميرا مختلفة لطباعة الصور التي تم التقاطها باستخدام هذه الكاميرا مباشرة بنسبة   

عرض إلى ارتفع تبلغ ۱:۱، فقد ال تتم طباعة الصور بشكل صحيح.
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A إعدادات وظائف القائمة

N موقت ضبط كثافة اإلضاءة  
يمكنك تغيير مدة عرض إعداد درجة اإلضاءة (مدة قفل اإلضاءة التلقائية (AE)). في أوضاع 

المنطقة األساسية، يتم تثبيت وقت ضبط كثافة اإلضاءة على ۱٦ ثانية.

سيتوقف التصوير أثناء العرض المباشر عند القيام بأي من العمليات التالية. الستئناف التصوير أثناء   

العرض المباشر، اضغط على الزر <A> مرة أخرى.
 53: Sensor] أو [(بيانات مسح األتربة) z3: Dust Delete Data] عند تحديد  •
cleaning (تنظيف المستشعر)] أو [Clear settings :54 (مسح اإلعدادات)] أو

[.z firmware ver :54 (إصدار البرنامج الثابت)]
حتى عند ضبط سرعة ISO منخفضة، قد تتم مالحظة التشويش في صورة العرض المباشر   

المعروضة في اإلضاءة الخافتة. مع ذلك، عندما تقوم بالتصوير، سيكون بالصورة المسجلة تشويش 
بسيط. (تختلف جودة الصورة الخاصة بصورة العرض المباشر عن الموجودة بالصورة المسجلة.)
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(AF أسلوب) تغيير أسلوب ضبط البؤرة تلقائًيا
تحديد أسلوب ضبط البؤرة تلقائًيا

يمكنك تحديد أسلوب ضبط البؤرة تلقائًيا المالئم لظروف التصوير أو الهدف. يتم توفيراألساليب التالية 
لضبط البؤرة تلقائًيا: [u(الوجه)+Tracking (التعقب)] و[FlexiZone - Multi (متعدد)] 

 [Quick mode](صفحة ۱٦۲) و [(فردي) FlexiZone - Single](صفحة ۱٦۱) و
(الوضع السريع) (صفحة ۱٦٦).

تستخدم أساليب ضبط البؤرة تلقائًيا بخالف [Quick mode] (الوضع السريع) مستشعر الصور 
لضبط البؤرة تلقائيًا أثناء عرض صورة العرض المباشر.

حدد أسلوب ضبط البؤرة تلقائًيا.   [AF method] حدد ،[A] ضمن عالمة التبويب  
(أسلوب ضبط البؤرة تلقائًيا).

حدد األسلوب المطلوب لضبط البؤرة تلقائًيا، ثم   
اضغط على <0>.

أثناء عرض صورة العرض المباشر، يمكنك الضغط   
أيًضا على الزر <Q> لتحديد أسلوب ضبط البؤرة 

تلقائًيا على شاشة التحكم السريع (صفحة ۱٥۱).

c :(الوجه)+التعقبu
يتم اكتشاف األوجه البشرية وضبط البؤرة عليها. إذا تحرك الوجه، فستتحرك نقطة ضبط البؤرة 

تلقائيًا <p> أيضًا لتعقبه.

اعرض صورة العرض المباشر.  ۱.<A> اضغط على الزر  
.LCD ستظهر صورة العرض المباشر على شاشة  

.(AF) حدد نقطة ضبط البؤرة تلقائًيا عند اكتشاف أحد األوجه، ستظهر نقطة ضبط البؤرة ۲   
تلقائًيا <p> على الوجه الذي سيتم ضبط البؤرة عليه.

 .<q> عند اكتشاف عدة أوجه، سيتم عرض  
 <q> لنقل اإلطار <U> اضغط على المفتاح

على الوجه الهدف المطلوب.
يمكنك أيًضا النقر فوق شاشة LCD لتحديد الوجه أو   

.< الهدف. إذا لم يكن الهدف وجًها، فسيتم عرض <
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(AF أسلوب) تغيير أسلوب ضبط البؤرة تلقائًيا

في حالة عدم اكتشاف أية أوجه أو النقر فوق الشاشة   
LCD ولكن مع عدم تحديد أي وجه أو هدف، ستقوم 

 FlexiZone - Multi] الكاميرا بالتبديل إى
(متعدد)] إلجراء التحديد التلقائي (صفحة ۱٦۱).

اضبط البؤرة على الهدف. اضغط على زر الغالق حتى المنتصف لضبط البؤرة.۳   
عند االنتهاء من ضبط البؤرة، سيتحول لون نقطة   

ضبط البؤرة تلقائًيا إلى اللون األخضر كما سيصدر 
صوت الصافرة.

إذا لم يتم ضبط البؤرة، فستتحول نقطة ضبط البؤرة   
تلقائًيا إلى اللون البرتقالي.

التقط الصورة. تحقق من ضبط البؤرة ودرجة اإلضاءة ثم اضغط على ٤   
زر الغالق بالكامل اللتقاط الصورة (صفحة ۱٤٦).

إذا كانت البؤرة بعيدة، فلن يكون اكتشاف األوجه ممكًنا. إذا تم ضبط [Continuous AF] (الضبط   
المستمر للبؤرة تلقائًيا) على [Enable] (تمكين)، فيمكنك الحيلولة دون خروج الصورة عن نطاق 

البؤرة بشكل كبير.
قد يتم اكتشاف جسم آخر بخالف األوجه البشرية كوجه بشري.  

لن تعمل ميزة اكتشاف األوجه إذا كان الوجه بالصورة صغيًرا أو كبيًرا للغاية أو ساطًعا أو داكًنا للغاية   
أو مخفيا بشكل جزئي.

قد يقوم <p> بتغطية جزء من الوجه فقط.  

> في  في حالة الضغط على الزر <0> أو <L>، ستظهر نقطة ضبط البؤرة تلقائًيا <  
المنتصف ويمكنك استخدام مفاتيح <S> لتحريك نقطة ضبط البؤرة تلقائًيا.

نظًرا لعدم إمكانية استخدام ميزة ضبط البؤرة تلقائًيا عند اكتشاف وجه بالقرب من حافة الصورة،   
سيظهر الرمز <p> بلون رمادي. إذا تم الضغط على زر الغالق حتى المنتصف، فسيتم ضبط البؤرة 

على الهدف بأسلوب "FlexiZone - متعدد" باستخدام التحديد التلقائي.



۱٦۱

(AF أسلوب) تغيير أسلوب ضبط البؤرة تلقائًيا

o :متعدد - FlexiZone
يمكن استخدام ما يصل إلى ۳۱ نقطة ضبط تلقائي للبؤرة (يتم تحديدها تلقائًيا) تغطي منطقة واسعة 
لضبط البؤرة. يمكن تقسيم هذه المنطقة الواسعة أيضًا إلى ۹ مناطق لضبط البؤرة (تحديد المنطقة). 

اعرض صورة العرض المباشر.  ۱.<A> اضغط على الزر  
.LCD ستظهر صورة العرض المباشر على شاشة  

N .حدد منطقة ضبط البؤرة تلقائًيا سيؤدي الضغط على الزر <0> أو <L> إلى ۲   
التبديل بين التحديد التلقائي وتحديد المنطقة. في 

أوضاع المنطقة األساسية، يتم ضبط التحديد التلقائي 
تلقائًيا.

استخدم مفاتيح <S> لتحديد منطقة. للرجوع إلى   
منطقة المنتصف، اضغط على الزر <0> أو 

<L> مرة أخرى.
يمكنك أيًضا النقر فوق شاشة LCD لتحديد منطقة.   
] الموجود على  عند تحديد منطقة، انقر فوق [

الشاشة للتبديل إلى التحديد التلقائي.

 Movie servo](الضبط المستمر للبؤرة تلقائًيا) (صفحة ۱٥٦) أو [Continuous AF] عند ضبط
AF] (ضبط البؤرة تلقائًيا لألفالم باستخدام وضع Servo) (صفحة ۱۹٦) على [Enable] (تمكين)
عند ضبط [u+Tracking (التعقب)] أو [FlexiZone - Multi (متعدد)] باستخدام التحديد   

التلقائي، سيتم عرض نقطة ضبط البؤرة تلقائًيا للحظة في منتصف الصورة إذا لم يتم اكتشاف الهدف. 
 FlexiZone" في حالة الضغط على زر الغالق حتى المنتصف، ستقوم الكاميرا بضبط البؤرة بأسلوب

- متعدد" باستخدام التحديد التلقائي. في حالة الضغط على زر الغالق حتى المنتصف أثناء تصوير 
الفيلم، سيتم استخدام النقطة المركزية لضبط الؤرة تلقائًيا (AF) لضبط البؤرة.

إطار المنطقة



۱٦۲

(AF أسلوب) تغيير أسلوب ضبط البؤرة تلقائًيا

اضبط البؤرة على الهدف. قم بتوجيه نقطة ضبط البؤرة تلقائًيا على الهدف ۳   
واضغط على زر الغالق حتى المنتصف.

عند االنتهاء من ضبط البؤرة، سيتحول لون نقطة   
ضبط البؤرة تلقائًيا إلى اللون األخضر كما سيصدر 

صوت الصافرة.
إذا لم يتم ضبط البؤرة، فسيتحول إطار المنطقة إلى   

اللون البرتقالي.

التقط الصورة. تحقق من ضبط البؤرة ودرجة اإلضاءة ثم اضغط على ٤   
زر الغالق بالكامل اللتقاط الصورة (صفحة ۱٤٦).

d :فردي - FlexiZone
نظرًا الستخدام نقطة واحدة فقط لضبط البؤرة تلقائيًا، يمكنك ضبط البؤرة على الهدف.

اعرض صورة العرض المباشر.  ۱.<A> اضغط على الزر  
.LCD ستظهر صورة العرض المباشر على شاشة  

> نقطة ضبط البؤرة تلقائًيا (AF). أثناء  ستظهر <  
 [Movie servo AF] تصوير الفيلم، إذا تم ضبط

 (Servo ضبط البؤرة تلقائًيا لألفالم باستخدام وضع)
على [Enable] (تمكين)، فسيتم عرض نقطة ضبط 

البؤرة تلقائًيا (AF) بحجم أكبر.

في حالة عدم قيام الكاميرا بضبط البؤرة على الهدف المطلوب باستخدام التحديد التلقائي لنقطة ضبط   
 FlexiZone -] البؤرة تلقائًيا، قم بتبديل أسلوب ضبط البؤرة تلقائًيا إلى تحديد المنطقة أو إلى

Single (فردي)] وأعد ضبط البؤرة.
وفًقا إلعداد نسبة العرض إلى االرتفاع، سيختلف عدد نقاط ضبط البؤرة تلقائًيا. عند نسبة العرض إلى   

االرتفاع [۳:۲]، سيكون هناك ۳۱ نقطة لضبط البؤرة تلقائًيا. عند نسبة العرض إلى االرتفاع [۱:۱] 
و [٤:۳]، سيكون هناك ۲٥ نقطة لضبط البؤرة تلقائًيا. عند [۱٦:۹]، ستكون هناك ۲۱ نقطة لضبط 

البؤرة تلقائًيا. أيًضا، عند نسبة العرض إلى االرتفاع [۱٦:۹]، سيكون هناك ثالث مناطق فقط.
بالنسبة لتصوير األفالم، سيكون هناك ۲۱ نقطة لضبط البؤرة تلقائًيا (أو ۲٥ نقطة لضبط البؤرة تلقائًيا   

.([٦٤۰x٤۸۰] وثالث مناطق في حالة ضبط ([٦٤۰x٤۸۰] في حالة ضبط

(AF) نقطة ضبط البؤرة تلقائًيا



۱٦۳

(AF أسلوب) تغيير أسلوب ضبط البؤرة تلقائًيا

.(AF) حرك نقطة ضبط البؤرة تلقائًيا اضغط على المفتاح <S> لتحريك نقطة ضبط ۲   
البؤرة تلقائًيا إلى المكان الذي تريد ضبط البؤرة عليه. 
(ال يمكن تحريكها إلى حواف الصورة). إلعادة نقطة 
ضبط البؤرة تلقائًيا إلى المنتصف، اضغط على الزر 

.<L> 0> أو>
يمكنك أيًضا النقر فوق شاشة LCD لتحريك نقطة   

ضبط البؤرة تلقائًيا.

اضبط البؤرة على الهدف. قم بتوجيه نقطة ضبط البؤرة تلقائًيا على الهدف ۳   
واضغط على زر الغالق حتى المنتصف.

عند االنتهاء من ضبط البؤرة، سيتحول لون نقطة   
ضبط البؤرة تلقائًيا إلى اللون األخضر كما سيصدر 

صوت الصافرة.
إذا لم يتم ضبط البؤرة، فستتحول نقطة ضبط البؤرة   

تلقائًيا إلى اللون البرتقالي.

التقط الصورة. تحقق من ضبط البؤرة ودرجة اإلضاءة ثم اضغط على ٤   
زر الغالق بالكامل اللتقاط الصورة (صفحة ۱٤٦).



۱٦٤

(AF أسلوب) تغيير أسلوب ضبط البؤرة تلقائًيا

مالحظات حول [u+Tracking (التعقب)] و[FlexiZone - Multi (متعدد)] 
و[FlexiZone - Single (فردي)]

تشغيل ضبط البؤرة تلقائًيا
ستستغرق عملية ضبط البؤرة زمًنا أطول مما تستغرقه في [Quick mode] (الوضع السريع).  
حتى عند ضبط البؤرة، سيؤدي الضغط على زر الغالق حتى المنتصف إلى ضبط البؤرة مرًة أخرى.  

قد يتغير سطوع الصورة أثناء تشغيل ضبط البؤرة تلقائًيا وبعده.  
إذا تغير مصدر الضوء أثناء عرض صورة العرض المباشر، فقد تهتز الشاشة ويكون من   

الصعب ضبط البؤرة. في حالة حدوث ذلك، قم بإنهاء التصوير أثناء العرض المباشر واضبط 
البؤرة تلقائًيا في ظل استخدام مصدر اإلضاءة الفعلي.

عند ضبط [FlexiZone - Multi (متعدد)] والضغط على الزر <u> (أو النقر فوق  
> على الشاشة)، سيتم تكبير منتصف المنطقة المحددة (أو منتصف الصورة باستخدام  >

التحديد التلقائي). في حالة الضغط على زر الغالق حتى المنتصف، ستعود الشاشة إلى وضع 
العرض العادي وستقوم الكاميرا بضبط البؤرة.

عند ضبط [FlexiZone - Single (فردي)] والضغط على الزر <u> (أوالنقر فوق  
> على الشاشة)، سيتم تكبير المنطقة التي تغطيها نقطة ضبط البؤرة تلقائًيا. اضغط على  >

زر الغالق حتى المنتصف لضبط البؤرة أثناء تشغيل العرض المكبر. يكون هذا فّعاًال عند تركيب 
الكاميرا على حامل ثالثي القوائم والحاجة إلى الحصول على ضبط دقيق جًدا للبؤرة. إذا كان ضبط 

البؤرة أمًرا صعًبا في العرض الُمكبر، فارجع إلى العرض العادي واستخدم ضبط البؤرة تلقائًيا. 
الحظ أن سرعة ضبط البؤرة تلقائًيا قد تختلف بين العرض العادي والعرض الُمكبر.

في حالة تكبير العرض بعد ضبط البؤرة باستخدام [FlexiZone - Multi (متعدد)] أو   
[FlexiZone - Single (فردي)] في وضع العرض العادي، قد ال يبدو أنه تم ضبط البؤرة 

على العرض.
إذا تم ضبط [u+Tracking (التعقب)]، فلن يمكن الحصول على العرض المكبر.  

في حالة تصوير هدف طرفي خارج عن نطاق البؤرة قليًال، قم بتوجيه منتصف نقطة ضبط البؤرة   
تلقائًيا أو المنطقة على الهدف لضبط البؤرة عليه، واضبط البؤرة مرة أخرى ثم التقط الصورة.

لن ينبعث الشعاع المساعد لضبط البؤرة تلقائًيا (AF). على الرغم من ذلك، إذا تم استخدام وحدة   
الفالش Speedlite من الفئة EX (تُباع بشكل منفصل) المزودة بمصباح LED، سيتم تشغيل مصباح 

LED لتوفير الشعاع المساعد لضبط البؤرة تلقائًيا عند الضرورة.
في العرض المكبر، كلما زاد التكبير، ازدادت صعوبة ضبط البؤرة بسبب اهتزاز الكاميرا عند   

 <MF> التصوير أثناء حمل الكايرا باليد (وكذلك عند ضبط مفتاح وضع ضبط بؤرة العدسة على
(ضبط البؤرة يدوًيا)). يوصى باستخدام حامل ثالثي القوائم.



۱٦٥

(AF أسلوب) تغيير أسلوب ضبط البؤرة تلقائًيا

ظروف التصوير التي تجعل من الصعب ضبط البؤرة
األهداف ذات التباين المنخفض مثل السماء الزرقاء، واألسطح المستوية ذات األلوان الخالصة أو   

عند فقدان تفاصيل التمييزات أو الظل.
األهداف في اإلضاءة الخافتة.  

الخطوط والنماذج األخرى في ظل وجود تباين باالتجاه األفقي فقط.  
األهداف ذات األنماط المتكررة (نوافذ ناطحات السحاب ولوحات مفاتيح الكمبيوتر وما إلى ذلك).  

الخطوط الدقيقة ومخططات الهدف.  
تحت مصدر إضاءة يستمر التغير في درجة سطوعه أو لونه أو نمط إضاءته.  

المشاهد الليلية أو نقاط اإلضاءة.  
.LED عند اهتزاز الصورة تحت مصادر إضاءة الفلورسنت أو إضاءة  

األهداف متناهية الصغر.  
األهداف الموجودة عند حافة الصورة.  
األهداف العاكسة للضوء بشكل قوي.  

عند تغطية نقطة ضبط البؤرة تلقائًيا لكل من هدف قريب وبعيد (مثل تصوير حيوان في القفص).  
األهداف التي تستمر في التحرك ضمن نقطة ضبط البؤرة تلقائًيا وال يمكنها البقاء ثابتة بسبب   

اهتزاز الكاميرا أو عدم وضوح الهدف.
الهدف الذي يقترب من الكاميرا أو يبتعد عنها.  

ضبط البؤرة تلقائًيا عندما يكون الهدف بعيًدا جًدا عن نطاق البؤرة.  
عند تطبيق تأثير الضبط البؤري غير الدقيق باستخدام عدسة بؤرة غير دقيقة.  

عند استخدام مرشح تأثيرات خاصة.  
يظهر تشويش (بقع أو أشرطة أو ما إلى ذلك) على الشاشة أثناء ضبط البؤرة تلقائًيا.  

إذا لم يتم ضبط البؤرة في ظل ظروف التصوير المذكورة أعاله، فاضبط مفتاح ضبط بؤرة العدسة   
على [<MF>] (ضبط البؤرة يدوًيا) واضبط البؤرة يدوًيا.

إذا كنت تستخدم ضبط البؤرة تلقائًيا للعدسات التالية، فيوصى باستخدام [Quick mode] (الوضع   
السريع). إذا كنت تستخدم [u+Tracking (التعقب)] أو [FlexiZone - Multi (متعدد)] أو 

[FlexiZone - Single (فردي)] لضبط البؤرة تلقائًيا، فقد يستغرق هذا وقًتا أطول إلجراء ضبط 
البؤرة أو قد ال تتمكن الكاميرا من إجراء الضبط الصحيح للبؤرة.

 ،EF50mm f/2.5 Compact Macroو ،EF50mm f/1.8 IIو ،EF50mm f/1.4 USM
EF75-300mm f/4-5.6 III USMو ،EF75-300mm f/4-5.6 IIIو

للحصول على معلومات حوال العدسات التي تم إيقافها، ارجع إلى موقع ويب Canon المحلي.



۱٦٦

(AF أسلوب) تغيير أسلوب ضبط البؤرة تلقائًيا

f :(الوضع السريع) Quick Mode
يتم استخدام المستشعر المخصص لضبط البؤرة تلقائًيا في تشغيل ضبط البؤرة للقطة الواحدة تلقائًيا 

(صفحة ۹۸)، باستخدام نفس أسلوب ضبط البؤرة تلقائًيا كما هو الحال مع التصوير باستخدام 
مستكشف العرض. على الرغم من إمكانية ضبط البؤرة على الهدف بسرعة، ستتم مقاطعة صورة 

.(AF) العرض المباشر للحظة أثناء تشغيل ضبط البؤرة تلقائًيا
يمكنك استخدام تسع نقاط لضبط البؤرة تلقائًيا (AF) لضبط البؤرة (يتم تحديدها تلقائًيا). كما يمكنك 

أيًضا تحديد نقطة واحدة لضبط البؤرة تلقائًيا لضبط البؤرة وإجراء ضبط البؤرة في المنطقة التي 
تغطيها نقطة ضبط البؤرة تلقائًيا (يتم تحديدها يدوًيا). في أوضاع المنطقة األساسية، سيتم تحديد نقطة 

ضبط البؤرة تلقائيًا. وال يمكنك تحديد نقطة ضط البؤرة تلقائيًا.

اعرض صورة العرض المباشر.  ۱.<A> اضغط على الزر  
.LCD ستظهر صورة العرض المباشر على شاشة  

المربعات الصغيرة هي نقاط ضبط البؤرة تلقائًيا.  

N .حدد نقطة ضبط البؤرة تلقائًيا سيؤدي الضغط على الزر <0> أو <L> إلى ۲   
التبديل بين التحديد التلقائي والتحديد اليدوي.
استخدم المفاتيح <S> لتحديد نقطة ضبط   

البؤرة تلقائًيا. إلعادة نقطة ضبط البؤرة تلقائًيا إلى 
.<L> المنتصف، اضغط على الزر <0> أو

يمكنك أيًضا النقر فوق الشاشة LCD لتحديد نقطة   
ضبط البؤرة تلقائًيا. أثناء التحديد اليدوي، انقر فوق
] على الشاشة للتبديل إلى التحديد التلقائي. ]

(AF) نقطة ضبط البؤرة تلقائًيا



۱٦۷

(AF أسلوب) تغيير أسلوب ضبط البؤرة تلقائًيا

اضبط البؤرة على الهدف. قم بتوجيه نقطة ضبط البؤرة تلقائًيا على الهدف ۳   
واضغط على زر الغالق حتى المنتصف.

ستختفي صورة العرض المباشر كما ستعود المرآة   
العاكسة إلى أسفل، وسيتم تنفيذ ضبط البؤرة تلقائًيا. 

(لم يتم التقاط صورة).
عند ضبط البؤرة، ستتحول نقطة ضبط البؤرة تلقائًيا   

التي حققت ضبط البؤرة إلى اللون األخضر وستظهر 
صورة العرض المباشر مرة أخرى.

إذا لم يتم ضبط البؤرة، فستتحول نقطة ضبط البؤرة   
تلقائًيا إلى اللون البرتقالي وتومض.

التقط الصورة. تحقق من ضبط البؤرة ودرجة اإلضاءة ثم اضغط على ٤   
زر الغالق بالكامل اللتقاط الصورة (صفحة ۱٤٦).

عند ضبط [Quick mode] (الوضع السريع)، ال يمكن ضبط [Continuous AF] (الضبط   

المستمر للبؤرة تلقائًيا) (صفحة ۱٥٦). 
ال يمكن ضبط [Quick mode] (الوضع السريع) لتصوير األفالم.  

ال يمكنك التقاط الصور أثناء ضبط البؤرة تلقائًيا. التقط الصور أثناء عرض صورة العرض المباشر.
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x التصوير باستخدام الغالق باللمس
بمجرد النقر فوق شاشة LCD، يمكنك ضبط البؤرة والتقاط الصورة تلقائًيا. وتعمل هذه الميزة في 

جميع أوضاع التصوير.

اعرض صورة العرض المباشر.  ۱.<A> اضغط على الزر  
.LCD ستظهر صورة العرض المباشر على شاشة  

قم بتمكين الغالق باللمس. انقر فوق [y] الموجود أسفل يسار الشاشة. كل ۲   
مرة يتم فيها النقر فوق الرمز، سيتم التبديل بين 

 .[x]و [y]
[x] (الغالق باللمس: تمكين)  

يمّكنك من ضبط البؤرة والتصوير عن طريق النقر 
فوق الشاشة.

[y] (الغالق باللمس: تعطيل)  
يمكنك النقر حيثما ترغب لضبط البؤرة على الشاشة. 

بعدئذ، اضغط على زر الغالق بالكامل للتصوير.

انقر فوق الشاشة للتصوير. انقر فوق الوجه أو الهدف الموجود على الشاشة.۳   
ستقوم الكاميرا بضبط البؤرة على النقطة التي تقوم   

بالنقر فوقها بأسلوب ضبط البؤرة تلقائًيا الذي تم 
ضبطه (الصفحات من ۱٥۹ إلى ۱٦۷). عند ضبط 

[FlexiZone - Multi (متعدد)]، سيتم التبديل إلى 
[FlexiZone - Single (فردي)].

عند ضبط البؤرة، ستتحول نقطة ضبط البؤرة تلقائًيا   
إلى اللون األخضر وسيتم التقاط الصورة تلقائًيا.

إذا لم يتم ضبط البؤرة، فستتحول نقطة ضبط البؤرة   
تلقائًيا إلى اللون البرتقالي. انقر فوق الوجه أو الهدف 

الموجو على الشاشة مرة أخرى.
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x التصوير باستخدام الغالق باللمس

حتى في حالة ضبط <i> (التصوير المستمر)، سيتم تفعيل التصوير الفردي.  

ال يعمل الغالق باللمس مع العرض المكبر.  

عند ضبط [Shutter/AE lock button :6 (زر قفل اإلضاءة التلقائية/الغالق)] على  

 3: AE/AF, no AE lock] أو [(قفل اإلضاءة التلقائية/ضبط البؤرة تلقائًيا) 1: AE lock/AF]
 54: Custom] (اإلضاءة التلقائية/ضبط البؤرة تلقائًيا وليس قفل اإلضاءة التلقائية)] ضمن

Functions (C.Fn) (الوظائف المخصصة)]، لن يتم تفعيل ضبط البؤرة تلقائًيا.

يمكنك أيًضا تمكين الغالق باللمس من خالل ضبط [Touch Shutter: Enable (الغالق باللمس:   
.[A] تمكين)] في عالمة التبويب

اللتقاط إضاءة المصباح، انقر فوق الشاشة مرتين. ستؤدي النقرة األولى فوق الشاشة إلى بدء تشغيل   

إضاءة المصباح. بينما سيؤدي النقر فوقها مرة أخرى إلى إيقاف إضاءة المصباح. توخ الحذر كيال تهتز 
الكاميرا عند النقر فوق الشاشة.
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MF: ضبط البؤرة يدوًيا
يمكنك تكبير الصورة وضبط البؤرة بدقة باستخدام ضبط البؤرة يدويًا.

اضبط مفتاح وضع ضبط بؤرة العدسة على  <MF> (ضبط البؤرة يدوًيا).۱ 
أدر حلقة ضبط بؤرة العدسة لضبط البؤرة بشكل تقريبي.  

اعرض إطار التكبير.  ۲.<u> اضغط على الزر  
سيظهر إطار التكبير.  

] على الشاشة لتكبير  يمكنك أيًضا النقر فوق [  
الصورة.

حرك إطار التكبير. اضغط على المفتاح <S> لتحريك إطار التكبير ۳   
إلى الموضع الذي تريد ضبط البؤرة عليه.

إلعادة إطار التكبير إلى المنتصف، اضغط على الزر   
.<L> 0> أو>

قم بتكبير الصورة. كل مرة يتم فيها الضغط على الزر <u>، سيتغير ٤   
التكبير داخل اإلطار على النحو التالي:

اضبط البؤرة يدوًيا. أثناء النظر إلى الصورة المكبرة، أدر حلقة ضبط ٥   
بؤرة العدسة لضبط البؤرة.

بعد االنتهاء من ضبط البؤرة، اضغط على الزر   
<u> للرجوع إلى العرض العادي.

التقط الصورة. تحقق من ضبط البؤرة ودرجة اإلضاءة ثم اضغط ٦   
على زر الغالق اللتقاط الصورة (صفحة ۱٤٦).

إطار التكبير

10x ← 5x ← 1x ← إلغاء التكبير

(AE) قفل اإلضاءة التلقائية
موضع المنطقة الُمكبرة

التكبير
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تنبيهات التصوير أثناء العرض المباشر
جودة الصورة

عند التصوير بسرعات ISO عالية، قد يصبح التشوش (نقاط من الضوء أو األشرطة أو ما إلى ذلك)   

ملحوًظا.
قد يؤدي التصوير في درجات الحرارة العالية إلى التشويش وعدم انتظام األلوان بالصورة.  

في حالة التصوير أثناء العرض المباشر بشكل مستمر لفترة طويلة، قد ترتفع درجة الحرارة الداخلية   
للكاميرا، مما قد يؤدي إلى تدهور جودة الصورة. توقف عن التصوير أثناء العرض المباشر في حالة 

عدم التقاط الصور.
في حالة التصوير أثناء ضبط درجة اإلضاءة لفترة طويلة مع ارتفاع درجة الحرارة الداخلية للكاميرا،   

قد تتدهور جودة الصورة. توقف عن استخدام ميزة التصوير أثناء العرض المباشر وانتظر لبضع دقائق 
قبل التصوير مرة أخرى.

<E> واألحمر <s> رمزا تحذير درجة الحرارة الداخلية األبيض
في حالة ارتفاع درجة الحرارة الداخلية للكاميرا نتيجة التصوير المتواصل أثناء العرض المباشر أو   

في ظل ارتفاع دجة الحرارة المحيطة، سيظهر رمز أبيض <s>. في حالة استمرار التصوير أثناء 
عرض هذا الرمز، قد تتدهور جودة الصور الثابتة. لذا، يوصى بإنهاء التصوير أثناء العرض المباشر 

مؤقًتا وترك الكاميرا تبرد قبل التصوير مرة أخرى.
في حالة ارتفاع درجة الحرارة الداخلية للكاميرا بشكل أكبر أثناء عرض الرمز <s> األبيض،   
سيومض الرمز األحمر <E>. يشير رمز الوميض هذا إلى أنه سيتم قريًبا إيقاف التصوير أثناء 

العرض المباشر تلقائًيا. إذا حدث ذلك، فلن تتمكن من التصوير مرة أخرى حتى تنخفض درجة الحرارة 
الداخلية للكاميرا. أوقف تشغيل الكاميرا واتركها لفترة من الوقت.

سيؤدي استخدام التصوير أثناء العرض المباشر في درجة حرارة مرتفعة لفترة طويلة إلى ظهور   

الرمزين <s> و<E> مبكًرا. أثناء عدم القيام بالتصوير، أوقف تشغيل الكاميرا.
في حالة ارتفاع درجة حرارة الكاميرا الداخلية، قد تقل جودة الصورة الخاصة بالصور ذات سرعة   

ISO العالية أو درجات اإلضاءة الطويلة حتى قبل عرض رمز <s> األبيض.
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تنبيهات التصوير أثناء العرض المباشر
نتيجة التصوير

إذا تم التقاط الصورة في العرض الُمكبر، فقد ال تظهر درجة اإلضاءة بالشكل المطلوب. لذا ارجع إلى   
العرض العادي قبل التقاط الصورة. في العرض الُمكبر، سيتم عرض سرعة الغالق وقيمة فتحة العدسة 
باللون البرتقالي. حتى في حالة التقاط الصورة أثناء العرض الُمكبر، سيتم التقاط الصورة في العرض 

العادي.
ن اإلضاءة التلقائي)] (صفحة ۱۲٥)  في حالة ضبط [z2: Auto Lighting Optimizer (ُمحسِّ  

على [Disable] (تعطيل)، قد تبدو الصورة ساطعة حتى عند ضبط تعويض أقل لدرجة اإلضاءة أو 
تعويض أقل لدرجة إضاءة الفالش.

 (TS-E24mm f/3.5L II أو TS-E17mm f/4L بخالف العدسة) TS-E في حالة استخدام عدسة  
وتغيير العدسة أو إمالتها أو استخدام أنبوب امتداد، قد ال يتم الحصول على درجة اإلضاءة القياسية أو قد 

تنتج درجة إضاءة غير عادية.

صورة العرض المباشر
في ظل اإلضاءة الخافتة أو الساطعة، قد ال تعكس صورة العرض المباشر سطوع الصورة الملتقطة.  
في حالة تغير مصدر اإلضاءة بالصورة، قد تهتز الشاشة. إذا حدث ذلك، فقم بإنهاء التصوير أثناء   

العرض المباشر واستنف التصوير باستخدام مصدر اإلضاءة الفعلي.
في حالة توجيه الكاميرا إلى اتجاه آخر، قد يتم فقدان السطوع الصحيح لصورة العرض المباشر لحظًيا.   

انتظر حتى يستقر مستوى درجة السطوع قبل التصوير.
في حالة وجود مصدر إضاءة ساطع جًدا بالصورة، قد تظهر المنطقة الساطعة باللون األسود على   

شاشة LCD. على الرغم من ذلك، ستعرض الصورة الفعلية الملتقطة المنطقة الساطعة على نحو سليم.
في اإلضاءة الخافتة، عند ضبط [LCD brightness :52 (سطوع شاشة LCD)] على إعداد   

ساطع، قد يظهر تشويش التشبع اللوني في صورة العرض المباشر. على الرغم من ذلك، لن يتم تسجيل 
تشوش التشبع اللوني في الصورة الملتقطة.

عند تكبير الصورة، قد تبدو درجة وضوح الصورة أكثر بروًزا مما كانت عليه في الصورة الفعلية.  

الوظائف المخصصة
خالل التصوير أثناء العرض المباشر، سيتم تعطيل إعدادات معينة للوظائف المخصصة (صفحة ۲۹۷).  

العدسة والفالش
يمكن استخدام وظيفة الضبط المسبق للبؤرة بالعرض المباشر فقط عند استخدام عدسة التصوير عن بُعد   

(الفائقة) المزودة بوضع الضبط المسبق للبؤرة التي تم تسويقها منذ النصف الثاني من عام ۲۰۱۱.
 Speedlite عند استخدام الفالش المدمج أو وحدة (FE) ال يمكن استخدام ميزة قفل إضاءة الفالش  

خارجية. لن يعمل الفالش التمثيلي مع وحدة فالش Speedlite الخارجية.
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٦
تصوير األفالم

يمكنك تصوير األفالم بضبط مفتاح الطاقة 
على <k>. سيكون تنسيق تسجيل الفيلم 

.MOV هو

البطاقات التي يمكنها تسجيل األفالم
 SD كبيرة السعة ذات فئة السرعة ٦ لبطاقات SD عند تصوير األفالم، استخدم بطاقة

" أو أعلى. "
عند استخدام بطاقة ذات سرعة كتابة بطيئة عند تصوير األفالم، قد ال يتم تسجيل الفيلم بشكل 
صحيح. وأيًضا، إذا قمت تشغيل فيلم على بطاقة ذات سرعة قراءة بطيئة، فقد ال يتم تشغيل 

الفيلم بصورة صحيحة.
للتحقق من سرعة القراءة/الكتابة الخاصة بالبطاقة، ارجع إلى موقع الويب الخاص بجهة تصنيع 

البطاقة.

Full HD 1080 حول
يشير Full HD 1080 إلى التوافق مع الدقة العالية التي تميز 

وحدات البكسل الرأسية البالغ عددها ۱۰۸۰ (خطوط المسح).
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k تصوير األفالم
يوصى بتوصيل الكاميرا بجهاز تلفاز لتشغيل األفالم التي تم تصويرها (صفحة ۲٦۲ و۲٦٥).

التصوير باستخدام اإلضاءة التلقائية
عند ضبط وضع التصوير على وضع آخر بخالف <a>، سيتم تشغيل التحكم في اإلضاءة التلقائية 

لمالءمة درجة السطوع الحالية للمشهد.

.<k> اضبط مفتاح التشغيل على ستصدر المرآة العاكسة صوًتا، ثم ستظهر الصورة ۱   
.LCD على شاشة

اضبط وضع التصوير. اضبط قرص األوضاع على أي وضع تصوير ۲   
.<a> باستثناء

اضبط البؤرة على الهدف. قبل الشروع في تصوير الفيلم، اضبط البؤرة ۳   
باستخدام ضبط البؤرة تلقائًيا أو ضبط البؤرة يدوًيا 

(الصفحات من ۱٥۹ إلى ۱٦۷ و۱۷۰).
 Movie Servo AF:] افتراضًيا، يتم ضبط  

Enable] (ضبط البؤرة تلقائًيا لألفالم باستخدام 
وضع Servo: تمكين) حتى يمكن للكاميرا ضبط 

البؤرة دائًما. إليقاف ضبط البؤرة تلقائًيا لألفالم 
باستخدام وضع Servo، انظر صفحة ۱۹٦.

قم بتصوير الفيلم. اضغط على الزر <A> لبدء تصوير فيلم. إليقاف ٤   
تصوير الفيلم، اضغط على <A> مرة أخرى.
 "o" أثناء تصوير الفيلم، سيتم عرض العالمة  

بالجانب العلوي األيمن من الشاشة.

تسجيل فيلم

الميكروفون
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k تصوير األفالم

استخدام وحدة فالش Speedlite من الفئة EX (ُتباع بشكل منفصل) المزودة 
LED بمصباح

تتوافق هذه الكاميرا مع وظيفة تشغيل مصباح LED تلقائًيا في ظروف اإلضاءة الخافتة أثناء 
التصوير باستخدام اإلضاء التلقائية. للحصول على التفاصيل، ارجع إلى دليل إرشادات وحدة فالش 

.Speedlite

التنبيهات الخاصة بتصوير األفالم بالصفحتين ۲۰۰ و۲۰۱.  
إذا لزم األمر، فاقرأ احتياطات التصوير أثناء العرض المباشر أيًضا الموجودة في الصفحتين ۱۷۱ و۱۷۲.  

في أوضاع المنطقة األساسية، ستكون نتيجة التصوير مماثلة للوضع <A>. كما سيتم عرض رمز   
المشهد الخاص بالمشهد الذي اكتشفته الكاميرا أعلى اليسار الشاشة (صفحة ۱۷٦).

.<d> ستكون اإلعدادات مماثلة إلعدادات الوضع ،<s>و <f> في أوضاع التصوير  
ستختلف وظائف القائمة القابلة للضبط بين أوضاع المنطقة األساسية وأوضاع المنطقة اإلبداعية   

(صفحة ۳۲۲).
يتم ضبط سرعة ISO (من ISO 100 إلى ISO 6400) وسرعة الغالق وقيمة فتحة العدسة تلقائًيا.  

في أوضاع المنطقة اإلبداعية، يمكنك الضغط على الزر <A> لقفل درجة اإلضاءة (قفل اإلضاءة   
التلقائية، صفحة ۱۲۳ و۱۹۸). بعد تطبيق قفل اإلضاءة التلقائية أثناء تصوير الفيلم، يمكنك إلغاؤه بالضغط 

(.<S> يتم االحتفاظ بإعداد قفل اإلضاءة التلقائية حتى تقوم بالضغط على الزر) .<S> على الزر
في أوضاع المنطقة اإلبداعية، يمكنك الضغط مع االستمرار على الزر <O> وتدوير القرص   

<6> لضبط تعويض درجة اإلضاءة.
يؤدي الضغط على زر الغالق حتى المنتصف إلى عرض سرعة الغالق وسرعة ISO بالجزء السفلي   
من الشاشة. ويكون هذا هو إعداد درجة اإلضاءة الخاص بالتقاط صورة ثابتة (صفحة ۱۷۹). ال يتم 

عرض إعداد درجة اإلضاءة لتصوير الفيلم. الحظ أنه قد يختلف إعداد درجة إضاءة تصوير الفيلم عن 
إعداد درجة اإلضاءة الخاص بتصوير الصورة الثابتة.

في حالة تصوير فيلم باستخدام اإلضاءة التلقائية، لن يتم تسجيل سرعة الغالق وفتحة العدسة في   
.(Exif) معلومات الصورة
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k تصوير األفالم

رموز المشهد
أثناء تصوير األفالم في أحد أوضاع المنطقة األساسية، سيتم عرض رمز يمثل المشهد الذي اكتشفته 
الكاميرا وسيالئم لتصوير هذا المشهد. قد ال يطابق الرمز المعروض المشهد الفعلي بالنسبة ألوضاع 

تصوير أو مشاهد معينة.

صورة الهدف
شخصية*۱

صورة غير شخصية
لون الخلفية المنظر الطبيعي الخلفية

والخارجي
قريب*۲

ساطع
رمادي

اإلضاءة الخلفية

تضمين السماء الزرقاء
أزرق فاتح

اإلضاءة الخلفية

غروب الشمس
۳*۳*

برتقالي

تسليط الضوء
أزرق داكن

داكن

*۱:  يتم عرضه فقط في حالة ضبط أسلوب ضبط البؤرة تلقائًيا (AF) على [u+Tracking (التعقب)]. إذا تم ضبط أسلوب آخر 
لضبط البؤرة تلقائًيا (AF)، فسيتم عرض الرمز Non-Portrait (صورة غير شخصية) حتى في حالة اكتشاف شخص.

*۲:  يتم عرضه عندما تشتمل العدسة التي تم تركيبها على معلومات المسافة. قد ال يطابق الرمز المعروض المشهد الفعلي عند استخدام 
أنبوبة امتداد أو عدسة مقربة.

*۳: سيتم عرض الرمز المناسب للمشهد الذي تم اكتشافه.
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التصوير باستخدام اإلضاءة اليدوية
في الوضع <a>، يمكنك ضبط سرعة الغالق وقيمة فتحة العدسة وسرعة ISO الخاصة بتصوير 
األفالم بحرية تامة. ويكون استخدام اإلضاءة اليدوية لتصوير األفالم خاًصا بالمستخدمين المتقدمين.

.<k> اضبط مفتاح التشغيل على ستصدر المرآة العاكسة صوًتا، ثم ستظهر الصورة ۱   
.LCD على شاشة

.<a> اضبط قرص األوضاع على  ۲

اضبط سرعة الغالق وقيمة فتحة العدسة. لضبط سرعة الغالق، أدر القرص <6>. تعتمد ۳   
سرعات الغالق القابلة للضبط على معدل اإلطارات 

.<9>
: ۱/٤۰۰۰ ثانية - ۱/٦۰ ثانية  7 / 8•
: ۱/٤۰۰۰ ثانية - ۱/۳۰ ثانية  4 / 5 / 6•

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

.ISO اضبط سرعة اضغط على الزر <i> واضغط على المفتاح ٤   
.ISO أو أدر القرص <6> لتحديد سرعة <U>
لمعرفة تفاصيل حول سرعة ISO، انظر الصفحة التالية.  

<6> 
<O> + <6>
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اضبط البؤرة وقم بتصوير الفيلم. إن اإلجراء هو نفسه الوارد في الخطوتين ۳ و٤ من أجل ٥   
"التصوير باستخدام اإلضاءة التلقائية" (صفحة ۱۷٤).

سرعة ISO أثناء التصوير باستخدام اإلضاءة اليدوية
باستخدام [Auto] (تلقائي)، سيتم ضبط سرعة ISO تلقائًيا ضمن النطاق من ISO 100 إلى   

.ISO 6400
يمكنك ضبط سرعة ISO يدوًيا ضمن النطاق من ISO 100 إلى ISO 6400 بزيادات توقف   

كاملة. ضمن [Custom Functions  (C.Fn) :54 (الوظائف المخصصة)]، إذا تم 
ضبط [ISO expansion :2 (زيادة سرعة ISO)] على [On :1 (تشغيل)]، فسيتم توسيع 

نطاق اإلعداد اليدوي بحيث يمكنك تحديد "H" (المكافئ للسرعة ISO 12800) أيًضا.
ضمن [Custom Functions  (C.Fn) :54 (الوظائف المخصصة)]، إذا تم ضبط   

[Highlight tone priority :3 (أولوية درجة التمييز)] على [Enable :1 (تمكين)]، 
.ISO 6400 إلى ISO 200 هي ISO فستكون سرعة

 ISO قد يسبب المزيد من التشويش، فقد تم تصميم ISO 12800 نظًرا ألن تصوير فيلم بسرعة  
.("H") كسرعة موسعة (يتم عرضها باعتبارها

ضمن [Custom Functions  (C.Fn) :54 (الوظائف المخصصة)]، إذا تم ضبط   

[ISO expansion :2 (زيادة سرعة ISO)] على [On :1 (تشغيل)] وقمت بالتبديل من 
 H تصوير الصور الثابتة إلى تصوير األفالم، فسيكون الحد األقصى لنطاق اإلعداد اليدوي هو
(المكافئ للسرعة ISO 12800). لن تتحول سرعة ISO إلى اإلعداد األصلي حتى إذا قمت 

بالتبديل إلى تصوير الصور الثابتة مرة أخرى.
ال يمكن ضبط تعويض درجة اإلضاءة.  

ال يوصى بتغيير سرعة الغالق أو قيمة فتحة العدسة أثناء تصوير األفالم نظًرا ألنه سيتم تسجيل   

التغييرات التي طرأت على درجة اإلضاءة.
في حالة تغيير سرعة الغالق أثناء التصوير في ظل إضاءة فلورسنت أو LED، قد يتم تسجيل اهتزاز   

الصورة.

.ISO لقفل سرعة <A> التلقائية، يمكنك الضغط على الزر ISO عند ضبط سرعة  

وبعد إعادة تكوين الصورة، يمكنك رؤية االختالف في مستوى درجة اإلضاءة على مؤشر مستوى   

.<A> درجة اإلضاءة (صفحة ۱۷۹) مقارنة بما إذا قمت بالضغط على الزر
بالضغط على الزر <B>، يمكنك عرض شريط التردد الرسومي.  

عند تصوير فيلم لهدف متحرك، يوصى باستخدام سرعة غالق تتراوح من ۱/۳۰ ثانية إلى ۱/۱۲٥ ثانية.   

كلما زادت سرعة الغالق، بدت حركة الهدف أقل انسيابية.
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عرض المعلومات
كل مرة تقوم فيها بالضغط على الزر <B>، سيتغير عرض المعلومات.  

نقطة ضبط البؤرة تلقائًيا 
(AF)  (FlexiZone - فردي)

وضع درجة اإلضاءة
L: اإلضاءة التلقائية 
K: اإلضاءة اليدوية

ISO سرعة

مؤشر مستوى اإلضاءة

فتحة العدسة

(AE) قفل اإلضاءة التلقائية

توازن اللون األبيض

حجم تسجيل الفيلم

جودة تسجيل الصور

سرعة الغالق

ن اإلضاءة التلقائي ُمحسِّ

أسلوب ضبط البؤرة تلقائًيا
: u+التعقب  c  •

: FlexiZone - متعدد  o  •
: FlexiZone - فردي  d  •

فحص البطارية

نمط الصورة

وضع تصوير األفالم
: اإلضاءة التلقائية

  (أوضاع المنطقة األساسية)
: اإلضاءة التلقائية

  (أوضاع المنطقة اإلبداعية)
: اإلضاءة اليدوية

مصباح اإلضاءة

مستوى التسجيل: يدوي

لقطة الفيديو

اللقطات الممكنة

أولوية درجة التمييز

معدل اإلطارات

وضع التشغيل

العرض المكبر

GPS مؤشر اتصال

التحكم السريع

ضبط البؤرة تلقائًيا لألفالم
Servo باستخدام وضع

الوقت المتبقي لتصوير الفيلم/الوقت المنقضي

Eye-Fi نقل بطاقة

البوصلة الرقمية

مرشح صوت الرياح

مخفض الصوت

عند بدء تصوير الفيلم، سيتغير الوقت المتبقي لتصوير الفيلم ليصبح الوقت المنقضي.



۱۸۰

k تصوير األفالم

مالحظات حول تصوير األفالم

أثناء تصوير الفيلم، ال توجه العدسة نحو الشمس. فقد تؤدي حرارة الشمس إلى تلف المكونات الداخلية   
للكاميرا.

إذا تم ضبط <Q>، فيجب عدم تغيير سرعة ISO أو قيمة فتحة العدسة أثناء تصوير الفيلم، ألن هذا   
قد يتسبب في تغيير توازن اللون األبيض أيًضا.

في حالة تصوير الفيلم في ظل إضاءة فلوروسنت أو LED، قد تهتز صورة الفيلم.  
ال يوصى بتكبير/تصغير العدسة أثناء تصوير الفيلم. قد يتسبب تكبير/تصغير العدسة في تغيير درجة   

اإلضاءة بغض النظر عما إذا كان سيتغير الحد األقصى لقيمة فتحة العدسة أم ال. قد يتم تسجيل تغييرات 
درجة اإلضاءة نتيجة لذلك.

ال يمكنك تكبير الصورة خالل تصوير األفالم.  
توخ الحذر كيال تغطي الميكروفون (صفحة ۱۷٤) بإصبعك، إلخ.  

التنبيهات الخاصة بتصوير األفالم بالصفحتين ۲۰۰ و۲۰۱.  
إذا لزم األمر، فاقرأ احتياطات التصوير أثناء العرض المباشر أيًضا الموجودة في الصفحتين ۱۷۱ و۱۷۲.  

توجد اإلعدادات المتعلقة باألفالم ضمن عالمتي التبويب [Z1] و[Z2] (صفحة ۱۹٦).  
يتم تسجيل ملف فيلم في كل مرة تقوم فيها بتصوير فيلم. إذا تجاوز حجم الملف ٤ جيجابايت، فسيتم   

إنشاء ملف جديد تلقائًيا.
.([A] أثناء ضبط حجم تسجيل الفيلم على) يبلغ مجال رؤية صورة الفيلم ۱۰۰٪ تقريًبا  

سيتم تسجيل الصوت في وضع االستريو من خالل الميكروفون المدمج بالكاميرا (صفحة ۱۷٤).  

يمكن توصيل معظم ميكروفونات االستريو الخارجية المتوفرة باألسواق ذات القابس الصغير الذي   
يبلغ قطره ۳٫٥ مم بالكاميرا. إذا تم توصيل ميكروفون خارجي بطرف التوصيل IN (دخل) الخاص 

بميكروفون الكاميرا الخارجي (صفحة ۲۰)، فسيتم منحه األولوية عن الميكروفون المدمج.
يمكنك استخدام وحدة التحكم عن بُعد RC-6 (تُباع بشكل منفصل، صفحة ۳۰۷) لبدء تصوير الفيلم   
وإيقافه إذا كان وضع التشغيل هو <Q>. اضبط مفتاح توقيت التصوير على <2> (تأخير بمقدار 

ثانيتين)، ثم اضغط على زر اإلرسال. في حالة ضبط المفتاح على <o> (تصوير فوري)، سيتم 
تفعيل التقاط الصورة الثابتة.

باستخدام بطارية طراز LP-E8 مشحونة بالكامل، سيكون إجمالي مدة تصوير الفيلم كما يلي: ساعة واحدة   
و٤۰ دقيقة تقريًبا في درجة حرارة الغرفة (۲۳ درجة مئوية/۷۳ درجة فهرنهايت)، وحوالي ساعة واحدة 

و۲۰ دقيقة في درجة الحرارة المنخفضة (۰ درجة مئوية/۳۲ درجة فهرنهايت).
ال يمكن استخدام وظيفة الضبط المسبق للبؤرة في تصوير األفالم إال عند استخدام العدسة التصوير عن   

بُعد (الفائقة) المزودة بوضع الضبط المسبق للبؤرة التي تم تسويقها منذ النصف الثاني لعام ۲۰۱۱.
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محاكاة الصورة النهائية
تُعد محاكاة الصورة األخيرة وظيفة تتيح لك رؤية تأثيرات نمط الصورة، وتوازن اللون األبيض، 

وغيرها، على الصورة.
أثناء تصوير الفيلم، ستعكس الصورة المعروضة تأثيرات اإلعدادات المدرجة أدناه تلقائًيا.

محاكاة الصورة النهائية لتصوير الفيلم
نمط الصورة  

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

تصحيح توازن اللون األبيض  
درجة اإلضاءة  
عمق المجال  

ن اإلضاءة التلقائي ُمحسِّ  
تصحيح اإلضاءة الطرفية  

أولوية درجة التمييز  
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التقاط الصور الثابتة
أثناء تصوير فيلم، يمكنك أيًضا التقاط صورة ثابتة عن 

طريق الضغط على زر الغالق بالكامل.

التقاط الصور الثابتة أثناء تصوير األفالم
إذا قمت بالتقاط صورة ثابتة أثناء تصوير الفيلم، فسيسجل الفيلم لحظة ثابتة تستمر لمدة ثانية واحدة   

تقريًبا.
سيتم تسجيل الصورة الثابتة الملتقطة على البطاقة، كما سيتم استئناف تصوير الفيلم تلقائًيا في   

حالة عرض صورة العرض المباشر.
وسيتم تسجيل الفيلم والصورة الثابتة كملفات منفصلة على البطاقة.  

فيما يلي عرض للوظائف الخاصة بالتقاط الصور الثابتة. ستكون الوظائف األخرى مماثلة   
لوظائف تصوير األفالم.

اإلعداداتالوظيفة

جودة تسجيل 
الصورة

كما تم الضبط في [z1: Image quality (جودة الصورة)].
عندما يكون حجم تسجيل الفيلم هو [۱۹۲۰x۱۰۸۰] أو [۱۲۸۰x۷۲۰]، ستكون نسبة 

العرض إلى االرتفاع ۱٦:۹. وعندما يكون الحجم [٦٤۰x٤۸۰]، ستكون نسبة العرض إلى 
االرتفاع هي ۳:٤.

*ISO سرعة
 ISO 100 أثناء التصوير باستخدام اإلضاءة التلقائية: يتم الضبط تلقائًيا على سرعة تتراوح بين  •

.ISO 6400 إلى
•  أثناء التصوير باستخدام اإلضاءة اليدوية: انظر "سرعة ISO أثناء التصوير باإلضاءة 

اليدوية" في صفحة ۱۷۸.

إعداد درجة 
اإلضاءة

•  التصوير باستخدام اإلضاءة التلقائية: يتم ضبط سرعة الغالق وقيمة فتحة العدسة تلقائًيا 
(التي يتم عرضها عند الضغط على زر الغالق حتى المنتصف).

التصوير باستخدام اإلضاءة اليدوية: يتم ضبط سرعة الغالق وقيمة فتحة العدسة يدوًيا.  •
مضاهاة شدة 

اإلضاءة تلقائًيا 
(AEB)

تم اإللغاء

إيقاف تشغيل الفالشالفالش
.ISO 200 من ISO في حالة ضبط أولوية درجة التمييز، سيبدأ نطاق سرعة *

بغض النظر عن إعداد وضع التشغيل، سيتم تفعيل وضع التصوير الفردي اللتقاط الصور الثابتة أثناء 
تصوير الفيلم.
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عند الضغط على زر الغالق حتى المنتصف لضبط البؤرة تلقائًيا أثناء تصوير الفيلم، قد تحدث الظواهر 
التالية.

قد تصبح البؤرة بعيدة للحظات.  •
قد يختلف سطوع الفيلم المسجل عن سطوع المشهد الفعلي.  •

قد يتوقف الفيلم المسجل للحظات.  •
قد يتم تسجيل التشويش الناتج عن تشغيل العدسة.  •

•  قد ال تتمكن من التقاط صورة ثابتة في حالة عدم ضبط البؤرة في الحاالت التي يتحرك فيها الهدف على 
سبيل المثال.



۱۸٤

إعدادات وظائف التصوير
يتم توضيح إعدادات الوظائف الخاصة بتصوير األفالم هنا.

Q التحكم السريع
في حالة الضغط على الزر <Q> أثناء عرض الصورة على شاشة LCD، يمكنك ضبط أي مما يلي: 

أسلوب ضبط البؤرة تلقائًيا ووضع التشغيل  وجودة تسجيل الصور (الصور الثابتة) وحجم تسجيل 
ن اإلضاءة التلقائي. األفالم ولقطات الفيديو وتوازن اللون األبيض ونمط الصورة وُمحسِّ
في أوضاع المنطقة األساسية، يمكن فقط ضبط الوظائف المطبوعة بالخط العريض.

(7) .<Q> اضغط على الزر سيتم عرض الوظائف القابلة للضبط.۱   

حدد وظيفة واضبطها. اضغط على المفتاح <V> لتحديد وظيفة.۲   
ستظهر الوظيفة ودليل الميزات (صفحة ٥۲).  

اضغط على المفتاح <U> أو أدر القرص   
<6> لتغيير اإلعداد.

لضبط إعداد <q> الخاص بوضع التشغيل أو المعلمات   
.<B> الخاصة بنمط الصور، اضغط على الزر

قم بإنهاء اإلعداد. اضغط على <0> إلنهاء اإلعداد والعودة إلى ۳   
تصوير األفالم.

يمكنك أيًضا تحديد <2> للعودة إلى تصوير الفيلم.  
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3 ضبط حجم تسجيل الفيلم
 Z2: Movie rec. size] يُمكنك خيار القائمة

(حجم تسجيل الفيلم)] من تحديد حجم صورة الفيلم 
[****x****] ومعدل اإلطارات [9] (اإلطارات 

المسجلة في الثانية). يتم تبديل 9 (معدل اإلطارات) 
تلقائًيا وفًقا إلعداد [Video system :52 (نظام 

الفيديو)].

حجم الصورة  
.(Full HD) جودة تسجيل فائقة الدقة :  [1920x1080]  A

ستكون نسبة العرض إلى االرتفاع ۹:۱٦.
.(HD) جودة تسجيل عالية الدقة :  [1280x720]  B

ستكون نسبة العرض إلى االرتفاع ۹:۱٦.
: جودة تسجيل ذات دقة قياسية.  [640x480]  C

ستكون نسبة العرض إلى االرتفاع ۳:٤.

معدل اإلطارات (إطار في الثانية: عدد اإلطارات في الثانية)  
:  للمناطق التي يكون تنسيق التلفاز فيها هو NTSC (أمريكا الشمالية واليابان وكوريا   8/6

والمكسيك وما إلى ذلك).
:  للمناطق التي يكون فيها تنسيق التلفاز هو PAL (أوروبا وروسيا والصين وأستراليا   7/5

وما إلى ذلك).
الصور المتحركة بشكل أساسي.  :  4



۱۸٦

3 ضبط حجم تسجيل الفيلم

إجمالي مدة تسجيل الفيلم وحجم الملف في الدقيقة

حجم تسجيل
الفيلم

إجمالي مدة التسجيل (تقريًبا)
حجم الملف (تقريًبا) بطاقة سعة 

٤ جيجابايت
بطاقة سعة 
۸ جيجابايت

بطاقة سعة 
۱٦ جيجابايت

[۱۹۲۰x۱۰۸۰]
6

۳۳۰ ميجابايت/دقيقة٤٤ دقيقة۲۲ دقيقة۱۱ دقيقة 5

4

[۱۲۸۰x۷۲۰]8۳۳۰ ميجابايت/دقيقة٤٤ دقيقة۲۲ دقيقة۱۱ دقيقة
7

[٦٤۰x٤۸۰]6ساعة واحدة ٤٦ دقيقة
و۳۲ دقيقة

۳ ساعات 
و٤ دقائق

۸۲٫٥ ميجابايت/
دقيقة 5

حول ملفات األفالم التي يتجاوز حجمها ٤ جيجابايت  
حتى في حالة تصوير فيلم يتجاوز حجمه ٤ جيجابايت، يمكنك االستمرار في التصوير دون انقطاع.
أثناء تصوير الفيلم، وقبل أن يصل الفيلم إلى حجم الملف الذي تبلغ مساحته ٤ جيجابايت بحوالي 

۳۰ ثانية، ستبدأ مدة التصوير المنقضية المعروضة على شاشة تصوير الفيلم في الوميض. في 
حالة االستمرار في تصوير الفيلم وتجاوز حجم الملف ٤ جيجابايت، سيتم إنشاء ملف فيلم جديد 

تلقائًيا وستتوقف مدة التصوير المنقضية أو رمز الوقت عن الوميض.
عند تشغيل الفيلم، سيكون لزاًما عليك تشغيل كل ملف فيلم على حدة. وال يمكن تشغيل ملفات الفيلم 

بشكل متتابع تلقائًيا. بعد انتهاء تشغيل الفيلم، حدد الفيلم التالي المراد تشغيله.
حد مدة تصوير الفيلم  

يبلغ الحد األقصى لمدة تسجيل قصاصة فيلم واحدة ۲۹ دقيقة و٥۹ ثانية. في حالة وصول مدة 
تصوير الفيلم إلى ۲۹ دقيقة و٥۹ ثانية، سيتم إيقاف تصوير الفيلم تلقائًيا. يمكنك استئناف تصوير 

الفيلم بالضغط على الزر <A>. (يتم تسجيل ملف فيلم جديد.)

قد يؤدي زيادة درجة الحرارة الداخلية للكاميرا إلى توقف تصوير الفيلم تلقائًيا قبل الحد األقصى لمدة التسجيل 
الموضحة في الجدول أعاله (صفحة ۲۰۰).



۱۸۷

3 تصوير لقطات الفيديو
يُمكنك إنشاء فيلم قصير بسهولة باستخدام وظيفة لقطة الفيديو.

تُعد لقطة الفيديو بمثابة قصاصة فيلم قصير تستمر لمدة ثانيتين أو ٤ ثواٍن أو ۸ ثواٍن تقريًبا. وتُعرف 
مجموعة لقطات الفيديو بألبوم لقطات الفيديو والذي يمكن حفظه على البطاقة كملف فيلم واحد. بتغيير 

المشهد أو الزاوية في كل لقطة فيديو، يُمكنك إنشاء أفالم قصيرة مفعمة بالحيوية.
يُمكن تشغيل ألبوم لقطات الفيديو مع خلفية موسيقية (صفحة ۱۹۳ و۲٥٥).

ضبط مدة تصوير لقطة الفيديو
حدد [Video snapshot] (لقطة الفيديو).  ۱ Video] حدد ،[Z2] ضمن عالمة التبويب  
snapshot] (لقطة الفيديو)، ثم اضغط على 

.<0>

حدد [Enable] (تمكين). حدد [Enable] (تمكين)، ثم اضغط على <0>.۲   

مفهوم ألبوم لقطات الفيديو

ألبوم لقطات الفيديو

لقطة الفيديو xلقطة الفيديو ۲لقطة الفيديو ۱
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3 تصوير لقطات الفيديو

حدد [Album settings] (إعدادات األلبوم). حدد [Album settings] (إعدادات األلبوم)، ثم ۳   
اضغط على <0>.

إذا كنت تريد االستمرار في تصوير األلبوم الحالي،   
فانتقل إلى قسم "إضافة إلى ألبوم حالي" (صفحة ۱۹۲).

حدد [Create a new album] (إنشاء ألبوم  جديد).٤ 
حدد [Create a new album] (إنشاء ألبوم   

جديد)، ثم اضغط على <0>.

حدد طول اللقطة. اضغط على <0> واستخدم <V> لتحديد طول ٥   
اللقطة، ثم اضغط على <0>.

حدد [OK] (موافق). حدد [OK] (موافق)، ثم اضغط على <0>.٦   
اضغط على الزر <M> للخروج من القائمة   

والعودة إلى شاشة تصوير الفيلم. سيظهر شريط 
أزرق لإلشارة إلى طول اللقطة.

انتقل إلى "إنشاء ألبوم لقطات الفيديو" (صفحة ۱۸۹).  

مدة التصوير



۱۸۹

3 تصوير لقطات الفيديو

إنشاء ألبوم لقطات الفيديو

قم بتصوير لقطة الفيديو األولى. اضغط على الزر <A> وقم بالتصوير.۷   
سيقل الشريط األزرق الذي يشير إلى مدة التصوير   
تدريجًيا. بعد انقضاء مدة التصوير المضبوطة، يتم 

إيقاف التصوير تلقائًيا.
بعد إيقاف تشغيل شاشة LCD وتوقف مصباح الوصول   

عن الوميض، ستظهر شاشة التأكيد (صفحة ۱۹۰).

احفظ كألبوم لقطات فيديو.  ۸ JSave] لتحديد <U> اضغط على المفتاح  
as album (حفظ كألبوم)]، ثم اضغط على 

.<0>
سيتم حفظ قصاصة الفيلم كلقطة الفيديو األولى بألبوم   

لقطات الفيديو.

استمر في التقاط المزيد من لقطات الفيديو. كرر الخطوة رقم ۷ لتصوير لقطة الفيديو التالية.۹   
 JAdd] لتحديد <U> اضغط على المفتاح  

to album (إضافة إلى األلبوم)]، ثم اضغط على 
.<0>

 W Save] إلنشاء ألبوم لقطات فيديو آخر، حدد  
as a new album (حفظ كألبوم جديد)]، ثم حدد 

[OK] (موافق).



۱۹۰

3 تصوير لقطات الفيديو

اضبط [Video snapshot] (لقطة الفيديو) على ۱۰قم بإنهاء تصوير لقطة الفيديو.  
[Disable] (تعطيل). للرجوع إلى التصوير العادي 

لألفالم، تأكد من ضبط [Disable] (تعطيل).
اضغط على الزر <M> للخروج من القائمة   

والعودة إلى شاشة تصوير األفالم العادية.

الخيارات المعروضة على الشاشة في الخطوتين رقم ۸ و۹
الوصفالوظيفة

Jحفظ كألبوم
سيتم حفظ قصاصة الفيلم كلقطة الفيديو األولى بألبوم لقطات الفيديو.(الخطوة رقم ۸)

Jإضافة إلى األلبوم
(الخطوة رقم ۹)

ستتم إضافة لقطة الفيديو التي تم تسجيلها للتو إلى األلبوم المسجل 
قبل ذلك مباشرًة.

Wحفظ كألبوم جديد
(الخطوة رقم ۹)

يتم إنشاء ألبوم لقطات فيديو جديد كما يتم حفظ قصاصة الفيلم كلقطة 
الفيديو األولى. سوف يكون األلبوم الجديد ملفا مختلًفا عن األلبوم 

المسجل مسبًقا.
1 تشغيل لقطة الفيديو

(الخطوتان رقم ۸ و۹)
سيتم تشغيل لقطة الفيديو التي تم تسجيلها للتو. للتعرف على عمليات 

التشغيل، انظر الجدول الوارد في الصفحة التالية.
rعدم الحفظ في األلبوم

(الخطوة رقم ۸)
rالحذف بدون حفظ في األلبوم

(الخطوة رقم ۹)

إذا كنت ترغب في حذف لقطة الفيديو التي قمت بتسجيلها للتو وال 
ترغب في حفظها باأللبوم، فحدد [OK] (موافق).
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3 تصوير لقطات الفيديو

عمليات [Playback video snapshot] (تشغيل لقطة الفيديو)
وصف التشغيلالوظيفة

من خالل الضغط على <0>، يمكنك تشغيل لقطة الفيديو المسجلة للتو أو إيقافها مؤقًتا.7 التشغيل

لعرض المشهد األول للقطة الفيديو األولى باأللبوم.5 اإلطار األول

كل مرة يتم الضغط فيها على <0>، تتخطى لقطة الفيديو للخلف لثواٍن قليلة. تخطي للخلف*

كل مرة يتم الضغط فيها على <0>، يتم عرض اإلطار السابق. في حالة االستمرار 3 اإلطار السابق
في الضغط على <0>، سيتم إرجاع الفيلم.

كل مرة يتم الضغط فيها على <0> سيتم تشغيل الفيلم بعرض اإلطار تلو اآلخر. في 6 اإلطار التالي
حالة االستمرار في الضغط على <0>، سيتم إجراء التقديم السريع للفيلم.

كل مرة يتم الضغط فيها على <0>، تتخطى لقطة الفيديو لألمام لثواٍن قليلة. تخطي لألمام*

لعرض المشهد األخير للقطة الفيديو األخيرة باأللبوم.4 اإلطار األخير

موضع التشغيل
مدة التشغيل (دقائق:ثواٍن)دقائق' ثوان''

يمكنك ضبط مستوى صوت السماعة المدمجة (صفحة ۲٥٤) بتدوير القرص <6>.9 مستوى الصوت

يؤدي الضغط على الزر <M> إلى العودة إلى الشاشة السابقة.32

*  باستخدام [Skip backward/Skip forward] (تخطي للخلف/تخطي لألمام)، ستتوافق مدة التخطي مع عدد 
الثواني المضبوطة ضمن [Video snapshot] (لقطة الفيديو) (ثانيتان أو ٤ ثواٍن أو ۸ ثواٍن تقريًبا).



۱۹۲

3 تصوير لقطات الفيديو

إضافة إلى األلبوم الحالي
حدد [Add to existing album] (إضافة  إلى األلبوم الحالي).۱ 
 Add] اتبع الخطوة رقم ٤ في صفحة ۱۸۸ لتحديد  

to existing album] (إضافة إلى األلبوم 
الحالي)، ثم اضغط على <0>.

حدد ألبوًما حالًيا. اضغط على المفتاح <U> لتحديد ألبوم، ثم ۲   
اضغط على <0>.

تحقق من النص وحدد [OK] (موافق)، ثم اضغط   
على <0>.

سيتم تغيير إعدادات لقطات فيديو معينة بحيث تطابق   
إعدادات األلبوم الحالية.

اضغط على الزر <M> للخروج من القائمة   
والعودة إلى شاشة تصوير الفيلم.

قم بتصوير لقطة الفيديو. انتقل إلى "إنشاء ألبوم لقطات الفيديو" (صفحة ۱۸۹).۳   

ال يمكنك تحديد ألبوم تم التقاطه باستخدام كاميرا أخرى.
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3 تصوير لقطات الفيديو

تشغيل ألبوم
يمكنك تشغيل ألبوم كامل بنفس طريقة تشغيل فيلم عادي (صفحة ۲٥٤).

قم بتشغيل الفيلم. اضغط على الزر <x> لعرض الصور.۱   

حدد األلبوم. اضغط على المفتاح <U> لتحديد األلبوم.۲   
 [ في عرض الصور الواحدة، يشير الرمز [  

المعروض أعلى اليسار إلى أن الصورة عبارة عن لقطة 
فيديو.

قم بتشغيل األلبوم. اضغط على <0>.۳   
عند عرض لوحة عرض الفيلم، حدد [7] (تشغيل)،   

ثم اضغط على <0>.

التنبيهات الخاصة بتصوير لقطات الفيديو
يمكنك إضافة لقطات الفيديو بنفس المدة فقط إلى األلبوم (ثانيتان أو ٤ ثواٍن أو ۸ ثواٍن تقريًبا لكل لقطة).  
الحظ أنه إذا قمت بأي مما يلي أثناء تصوير لقطات الفيديو، فسيتم إنشاء ألبوم جديد للقطات الفيديو الالحقة.  

تغيير [Movie rec. size] (حجم تسجيل الفيلم) (صفحة ۱۸٥).  •
•  تغيير إعداد [.Sound rec] (تسجيل الصوت) من [Auto/Manual] (تلقائي/يدوي) إلى 
[Disable] (تعطيل) أو من [Disable] (تعطيل) إلى [Auto/Manual] (تلقائي/يدوي) 

(صفحة ۱۹۸).
تحديث البرنامج الثابت.  •

ال يمكنك التقاط الصور ثابتة أثناء تصوير لقطة فيديو.  

تُعد مدة تصوير لقطة الفيديو تقريبية فقط. وفًقا لمعدل اإلطارات، قد تكون مدة التصوير المعروضة   
أثناء التشغيل غير دقيقة.
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3 تصوير لقطات الفيديو

تحرير ألبوم
بعد التصوير، يمكنك إعادة ترتيب لقطات الفيديو أو حذفها أو تشغيلها في األلبوم.

على لوحة التشغيل، حدد [X] (تحرير) سيتم عرض شاشة التحرير.۱   

حدد عملية تحرير. استخدم المفاتيح <U> لتحديد عملية تحرير، ثم ۲   
اضغط على <0>.

الوصفالوظيفة

 نقل اللقطة
اضغط على المفتاح <U> لتحديد لقطة الفيديو التي ترغب في نقلها، ثم 
اضغط على <0>. واضغط على المفتاح <U> لنقل لقطة الفيديو، ثم 

اضغط على <0>.

 حذف اللقطة
اضغط على المفتاح <U> لتحديد لقطة الفيديو التي ترغب في حذفها، ثم 

اضغط على <0>. سيتم عرض الرمز [L] على لقطة الفيديو المحددة. سيؤدي 
.[L] الضغط على <0> مرة أخرى إلى إلغاء التحديد كما سيختفي الرمز

اضغط على المفتاح <U> لتحديد لقطة الفيديو التي ترغب في تشغيلها، ثم  تشغيل اللقطة
اضغط على <0>.

موسيقى الخلفية
يجب استخدام الموسيقى المسجلة على بطاقة الذاكرة للترفيه الخاص فقط. ال تنتهك حقوق مالك حقوق   

النشر.
يمكنك تشغيل موسيقى الخلفية عند تشغيل األلبومات واألفالم العادية وعروض الشرائح على الكاميرا   

(صفحة ۲٥٥ و۲٥۸). لتشغيل موسيقى الخلفية، يجب أوًال نسخ موسيقى الخلفية إلى البطاقة باستخدام 
برنامج EOS Utility (برنامج مرفق). للحصول على معلومات حول كيفية نسخ موسيقى الخلفية، 

ارجع إلى دليل إرشادات البرامج الموجود على القرص المضغوط.
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3 تصوير لقطات الفيديو

احفظ األلبوم الذي تم تحريره. اضغط على الزر <M> للعودة إلى لوحة ۳   
التحرير بالجزء السفلي من الشاشة.

اضغط على المفتاح <U> لتحديد [W] (حفظ)،   
ثم اضغط على <0>.

ستظهر شاشة الحفظ.  
لحفظه كفيلم جديد، حدد [New file] (ملف   

جديد). ولحفظه واستبدال ملف الفيلم األصلي، حدد 
[Overwrite] (استبدال)، ثم اضغط على <0>.

البرامج المرفقة القابلة لالستخدام مع األلبومات
EOS Video Snapshot Task: يمكن تحرير األلبومات. يتم تنزيل وظيفة   

ImageBrowser EX اإلضافية من اإلنترنت تلقائًيا باستخدام وظيفة التحديث التلقائي.

إذا كانت البطاقة ال تشتمل على مساحة خالية كافية، فلن يتوفر الخيار [New file] (ملف جديد).  
عند انخفاض مستوى شحن البطارية، ال يمكن تحرير األلبومات. استخدم بطارية مشحونة بالكامل.  
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3 إعدادات وظيفة قائمة األفالم
عند ضبط مفتاح التشغيل على <k>، ستعرض عالمة التبويب [Z1/Z2] الوظائف 

المخصصة لتصوير األفالم. فيما يلي خيارات القائمة.

[Z2]  القائمة   [Z1] القائمة

أسلوب ضبط البؤرة تلقائًيا  
ستكون أساليب ضبط البؤرة تلقائًيا (AF) مماثلة للوصف الوارد في الصفحات ۱٥۹-۱٦٥. يمكنك 

 FlexiZone -]و [(متعدد) FlexiZone - Multi]و [(التعقب) u+Tracking] تحديد
Single (فردي)].

Servo ضبط البؤرة تلقائًيا لألفالم باستخدام وضع  
اإلعداد االفتراضي هو [Enable] (تمكين). يمكنك ضبط البؤرة من خالل الضغط على زر 

الغالق حتى المنتصف بغض النظر عن اإلعداد.
عند ضبط [Enable] (تمكين):  •

•  يمكنك تصوير فيلم أثناء ضبط البؤرة على هدف متحرك باستمرار. الحظ أن الكاميرا قد 
تسجل ضوضاء تشغيل العدسة. لتقليل تسجيل ضوضاء تشغيل العدسة، استخدم ميكروفوًنا 

خارجًيا متوفًرا باألسواق. يمكن أن يقلل استخدام عدسة فئة STM من ضوضاء ضبط 
البؤرة الذي يتم تسجيلها أثناء تصوير الفيلم.

•  أثناء ضبط البؤرة تلقائًيا لألفالم باستخدام وضع Servo، أوقف تشغيل الكاميرا قبل ضبط 
مفتاح وضع ضبط بؤرة العدسة عى <MF> (ضبط البؤرة يدوًيا).
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•  إذا كنت ترغب في استمرار ضبط البؤرة على نقطة معينة أو تجنب تسجيل ضوضاء تشغيل 
العدسة قبل أو أثناء تصوير الفيلم، فيمكنك إيقاف ضبط البؤرة تلقائًيا لألفالم باستخدام وضع 

Servo مؤقًتا بتنفيذ إحدى عمليات التشغيل الواردة أدناه. عند إيقاف ضبط البؤرة تلقائًيا 
لألفالم باستخدام وضع Servo، سيتحول لون نقطة ضبط البؤرة تلقائًيا (AF) إلى اللون 

الرماي. عند إجراء نفس العملية الواردة أدناه مرة أخرى، سيتم استئناف ضبط البؤرة تلقائًيا 
.Servo لألفالم باستخدام وضع

] الموجود أسفل يسار الشاشة. انقر فوق الرمز [  •
.<D> اضغط على الزر  •

•  في حالة ضبط [Shutter/AE lock button :6 (زر قفل اإلضاءة التلقائية/الغالق)] 
على [AF/AF lock, no AE lock :2 (ضبط البؤرة تلقائًيا/قفل ضبط البؤرة 

 54: Custom Functions (C.Fn)] تلقائًيا، بدون قفل اإلضاءة التقائية)] في
 Servo (الوظائف المخصصة)]، سيتم إيقاف ضبط البؤرة تلقائًيا لألفالم باستخدام وضع
أثناء الضغط مع االستمرار على الزر <A>. عند تحرير الزر <A>، سيتم استئناف 

.Servo ضبط البؤرة تلقائًيا لألفالم باستخدام وضع
•  أثناء توقف ضبط البؤرة تلقائًيا لألفالم باستخدام وضع Servo، إذا قمت بالضغط على الزر 
<M> أو <x> أو ما إلى ذلك ثم قمت بالرجوع إلى تصوير الفيلم، فسيتم استئناف 

.Servo ضبط البؤرة تلقائًيا لألفالم باستخدام وضع
•  لمعرفة التنبيهات الخاصة بضبط [Movie servo AF] (ضبط البؤرة تلقائًيا لألفالم 

باستخدام وضع Servo) على [Enable] (تمكين)، انظر صفحة ۲۰۲.
عند ضبط [Disable] (تعطيل):  •

يمكنك ضبط البؤرة فقط عند الضغط على زر الغالق حتى المنتصف.  •
ضبط البؤرة تلقائًيا باستخدام زر الغالق أثناء k (تسجيل األفالم)  

عند الضغط على زر الغالق أثناء تصوير فيلم، يمكنك التقاط صورة ثابتة. اإلعداد االفتراضي هو 
[ONE SHOT] (لقطة واحدة).

عند ضبط [ONE SHOT] (لقطة واحدة):  •
•  يمكنك إعادة ضبط البؤرة والتقاط صورة ثابتة من خالل الضغط على زر الغالق حتى 

المنتصف أثناء تصوير الفيلم.
•  عند تصوير هدف ثابت (غير متحرك)، يمكنك إجراء التصوير باستخدام ضبط البؤرة الدقيق.

عند ضبط [Disable] (تعطيل):  •
•  يمكنك البدء في التقاط صورة ثابتة فوًرا من خالل الضغط على زر الغالق، حتى على الرغم 

من عدم ضبط البؤرة. يُعد هذا فعاًال عند الرغبة في منح األولوية لفرصة الغالق بدًال من 
ضبط البؤرة.
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عرض الشبكة  
باستخدام [Grid 1l (الشبكة ۱)] أو [Grid 2m (الشبكة ۲)] يمكنك عرض خطوط 

الشبكة لمساعدتك على تحديد مستوى الكاميرا رأسًيا أو أفقًيا.
Nموقت ضبط كثافة اإلضاءة  

.((AE) مدة قفل اإلضاءة التلقائية) يمكنك تغيير مدة عرض إعداد درجة اإلضاءة
حجم تسجيل الفيلم  

يمكنك ضبط حجم تسجيل الفيلم (حجم الصور ومعدل اإلطارات). للحصول على التفاصيل، انظر 
الصفحات من ۱۸٥ إلى ۱۸٦.

Nتسجيل الصوت  
عادة، يقوم الميكروفون المدمج بتسجيل صوت االستريو. 

في حالة توصيل ميكروفون متوفر باألسواق مزوًدا بقابس 
صغير (يبلغ قطره ۳٫٥ مم) بطرف التوصيل IN (دخل) 

الخاص بميكروفون الكاميرا الخارجي (صفحة ۲۰)، سيتم 
منحه األولوية.

خيارات [Sound rec./Rec. level] (تسجيل الصوت/مستوى التسجيل)
:  يتم ضبط مستوى تسجيل الصوت تلقائًيا. وسيعمل التحكم التلقائي في  [Auto] (تلقائي) 

مستوى الصوت بشكل تلقائي استجابة لمستوى الصوت.
:  للمستخدمين المتقدمين. يمكنك ضبط مستوى تسجيل الصوت إلى واحد  [Manual] (يدوي) 
من ٦٤ مستوى. حدد [Rec. level] (مستوى التسجيل) وانظر إلى 

عداد المستوى أثناء الضغط على المفتاح <U> لضبط مستوى 
تسجيل الصوت.

وأثناء النظر إلى مؤشر تعليق الحد األقصى (۳ ثواٍن تقريًبا)، قم 
بالضبط بحيث يضيء عداد المستوى العالمة "12" (-۱۲ ديسيبل) 

الموجودة على يمين األصوات الصاخبة في بعض األحيان. إذا تجاوز 
"0"، فسيتشوه الصوت.
[Disable] (تعطيل) :  لن يتم تسجيل الصوت.

مقياس المستوى
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[Wind filter] (مرشح صوت الرياح)
عند ضبطه على [Enable] (تمكين)، فإنه يقوم بتقليل تشويش صوت الرياح عند وجود 

رياح بالخارج. يتم تفعيل هذه الميزة مع الميكروفون المدمج فقط.
الحظ أن [Enable] (تمكين) سيقلل من أصوات الجهير المنخفضة أيًضا، لذلك اضبط هذه 

الوظيفة على [Disable] (تعطيل) في حالة عدم وجود رياح. حيث سيعمل هذا على تسجيل 
صوت طبيعي بشكل أكبر مما هو عليه الحال عند الضبط على [Enable] (تمكين).

[Attenuator] (مخفض الصوت)
حتى في حالة ضبط [Sound recording] (تسجيل الصوت) على [Auto] (تلقائي) أو 
[Manual] (يدوي) والتصوير، قد يظل تشوه الصوت قائًما في حالة وجود صوت صاخب. 

وفي هذه الحالة، يوصى بضبطه على [Enable] (تمكين).

لقطة الفيديو  
يمكنك تصوير لقطات الفيديو. للحصول على التفاصيل، انظر صفحة ۱۸۷.

في أوضاع المنطقة األساسية، ستكون إعدادات [Sound recording] (تسجيل الصوت) المتوفرة   
هي [On/Off] (تشغيل/إيقاف تشغيل). إذا تم ضبط [On] (تشغيل)، فسيتم ضبط مستوى تسجيل 

الصوت تلقائًيا (كما هو الحال مع [Auto] (تلقائي)). على الرغم من ذلك، سيتم تفعيل وظيفة مرشح 
صوت الرياح.

ال يمكن ضبط توازن مستوى الصوت بين L (اليسار) وR (اليمين).  

يسجل اليسار (L) واليمين (R) الصوت بمعدل نموذجي يبلغ ٤۸ كيلوهرتز/۱٦ بت.  
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 <E> واألحمر <s> رمزا تحذير درجة الحرارة الداخلية األبيض

في حالة ارتفاع درجة الحرارة الداخلية للكاميرا نتيجة التصوير المتواصل لألفالم أو ارتفاع درجة   
الحرارة المحية، سيظهر رمز أبيض <s>. وستتأثر جودة صورة الفيلم بصعوبة حتى في حالة 

التصوير أثناء عرض هذا الرمز. ومع ذلك، في حالة التقاط صور ثابتة قد تتدهور جودة الصور الثابتة. 
يوصى بالتوقف عن التقاط الصور الثابتة لفترة وترك الكاميرا تبرد.

في حالة ارتفاع درجة الحرارة الداخلية للكاميرا بشكل أكبر أثناء عرض الرمز <s> األبيض،   
سيومض الرمز األحمر <E>. يشير رمز الوميض هذا إلى أنه سيتم إيقاف تصوير الفيلم تلقائًيا في 
وقت قريب. إذا حدث ذلك، فلن تتمكن من التصوير مرة أخرى حتى تنخفض درجة الحرارة الداخلية 

للكاميرا. أوقف تشغيل الكاميرا واتركها لفترة من الوقت.
 <E>و <s> سيؤدي تصوير الفيلم في درجة حرارة مرتفعة لفترة طويلة إلى ظهور الرمزين  

مبكًرا. أثناء عدم القيام بالتصوير، أوقف تشغيل الكاميرا.

التسجيل
إذا كانت العدسة الُمركبة تشتمل على وظيفة ُمثبت الصور وقمت بضبط مفتاح ُمثبت الصور (IS) على   

<1>، فسيتم تشغيل ُمثبت الصور في جميع األوقات حتى في حالة عدم الضغط على زر الغالق 
حتى المنتصف. يستهلك مثبت الصورة طاقة البطارية وقد يقلل من المدة اإلجمالية لتصوير الفيلم أو 

يقلل عدد اللقطات الممكنة. في حالة استخدام حامل ثالثي القوائم أو إذا لم تقتض الضرورة تشغيل مثبت 
الصور، فيوصى بضبط مفتاح ُمثبت الصور على <2>.

سيلتقط الميكروفون المدمج بالكاميرا الصوت الناتج عن تشغيل الكاميرا. يمكن أن يحول استخدام أحد   

الميكروفونات الخارجية المتوفرة باألسواق دون (أو يقلل) تسجيل هذه الضوضاء.
ال تقم بتوصيل أي شيء آخر بخالف الميكروفون الخارجي بطرف التوصيل IN (دخل) الخاص   

بالميكروفون الخارجي للكاميرا.
إذا تغير السطوع أثناء تصوير الفيلم باستخدام اإلضاءة التلقائية، فقد يبدو هذا الجزء ثابًتا للحظة عند   

تشغيل الفيلم. في هذه الحاالت، قم بتصوير األفالم باستخدام اإلضاءة اليدوية.
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التسجيل

عند استخدام بطاقة ذات سرعة كتابة بطيئة، قد يظهر مؤشر ذو خمسة مستويات عن   

يمين الشاشة أثناء تصوير الفيلم. وهو يشير إلى مقدار البيانات التي لم تتم كتابتها على 
البطاقة بعد (السعة المتبقية من ذاكرة المخزن المؤقت الداخلية). كلما انخفضت سرعة 

البطاقة، زادت سرعة صعود المؤشر ألعلى. إذا أصبح المؤشر ممتلًئا، فسيتم إيقاف 
تصوير الفيلم تلقائًيا.

إذا كانت البطاقة ذات سرعة كتابة عالية، فلن يظهر المؤشر أو يصعد المؤشر (إذا تم 
عرضه) ألعلى بصعوبة. أوًال، قم بتصوير بضعة أفالم اختبارية للتأكد من قدرة 

البطاقة على الكتابة بسرعة كافية.
في حالة وجود مصدر إضاءة ساطع جًدا بالصورة، قد تظهر المنطقة الساطعة باللون   

األسود على شاشة LCD. في األفالم، سيم تسجيل المناطق الساطعة بنفس طريقة رؤية العرض على 
شاشة LCD تقريًبا.

التقاط الصور الثابتة أثناء تصوير الفيلم
فيما يتعلق بجودة الصور الثابتة، انظر "جودة الصورة" في صفحة ۱۷۱.  

توصيل التلفاز
إذا قمت بتوصيل الكاميرا بجهاز تلفاز (صفحة ۲٦۲ و۲٦٥) وتصوير فيلم، فلن يصدر التلفاز أي   

صوت أثناء التصوير. على الرغم من ذلك، سيتم تسجيل الصوت بشكل سليم.

المؤشر
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تنبيهات عند ضبط [Movie servo AF] (ضبط البؤرة تلقائًيا لألفالم باستخدام وضع 
Servo) على [Enable] (تمكين)

ظروف التصوير التي تجعل من الصعب ضبط البؤرة
اقتراب الهدف سريع الحركة من الكاميرا أو ابتعاده عنها.  

تحرك الهدف على مسافة قريبة أمام الكاميرا.  
ارجع أيًضا إلى "ظروف التصوير التي تجعل من الصعب ضبط البؤرة" في صفحة ۱٦٥.  

نظًرا ألن ضبط البؤرة تلقائًيا لألفالم باستخدام وضع Servo سيستهلك طاقة البطارية، فسيقل عدد   •
اللقطات الممكنة فضًال عن مدة تصوير األفالم الممكنة.

أثناء التكبير/التصغير أو تكبير الصورة، سيتم إيقاف تشغيل ضبط البؤرة تلقائًيا لألفالم باستخدام وضع   •
ServoF للحظة.

أثناء تصوير الفيلم، إذ اقترب / ابتعد هدف أو إذا تحركت الكاميرا رأسًيا أو أفقًيا (التحريك)، فقد يتم   •
توسيع صورة الفيلم المسجلة أو تقليصها (تغير في تكبير الصورة) لحظًيا.
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۷
الميزات سهلة االستخدام

تعطيل الصافرة (صفحة ۲۰٤)  
التذكير بالبطاقة (صفحة ۲۰٤)  

ضبط مدة مراجعة الصورة (صفحة ۲۰٤)  

ضبط مدة إيقاف التشغيل التلقائي (صفحة ۲۰٥)  

ضبط سطوع شاشة LCD (صفحة ۲۰٥)  

إنشاء مجلد وتحديده (صفحة ۲۰٦)  
أساليب ترقيم الملفات (صفحة ۲۰۸)  

ضبط معلومات حقوق النشر (صفحة ۲۱۰)  

التدوير التلقائي للصور الرأسية (صفحة ۲۱۲)  
فحص إعدادات الكاميرا (صفحة ۲۱۳)  

إعادة الكاميرا إلى اإلعدادات االفتراضية (صفحة ۲۱٤)  
منع إيقاف تشغيل شاشة LCD تلقائًيا (صفحة ۲۱۷)  

تغيير لون شاشة إعدادات التصوير (صفحة ۲۱۷)  
ضبط الفالش (صفحة ۲۱۸)  

التنظيف التلقائي للمستشعر (صفحة ۲۲۳)  
إلحاق بيانات مسح األتربة (صفحة ۲۲٤)  
التنظيف اليدوي للمستشعر (صفحة ۲۲٦)  
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3 تعطيل الصافرة

يمكنك منع صدور صوت الصافرة عند ضبط البؤرة وأثناء تشغيل الموقت الذاتي وأثناء عمليات 
تشغيل شاشة اللمس.

ضمن عالمة التبويب [z1]، حدد [Resize] (تغيير 
 [Disable] الحجم)، ثم اضغط على <0>. حدد

(تعطيل)، ثم اضغط على <0>.
لكتم صوت الصافرة أثناء عمليات تشغيل شاشة اللمس 

فقط، حدد [ Touch to (لمس من أجل)].

3 التذكير بالبطاقة
يؤدي هذا اإلعداد إلى منع التصوير في حالة عدم وجود بطاقة في الكاميرا.

 Release] حدد ،[z1] ضمن عالمة التبويب
shutter without card] (تحرير الغالق بدون 
 [Disable] بطاقة)، ثم اضغط على <0>. حدد

(تعطيل)، ثم اضغط على <0>.
في حالة عدم إدخال بطاقة في الكاميرا وقيامك بالضغط 
على زر الغالق، سيتم عرض "Card" (البطاقة) على 

مستكشف العرض ولن يمكنك تحرير الغالق.

3 ضبط مدة مراجعة الصورة

 [Off] فور التقاطها. في حالة الضبط على LCD يمكنك ضبط مدة عرض الصورة على شاشة
(إيقاف التشغيل)، لن يتم عرض الصورة فوًرا بعد التقاطها. في حالة ضبط [Hold] (تعليق)، سيتم 

عرض مراجعة الصورة حتى انتهاء مدة [Auto power off] (إيقاف التشغيل التلقائي).
أثناء مراجعة الصورة، سيتم إنهاء مراجعة الصورة في حالة تشغيل أي من عناصر التحكم في 

الكاميرا كالضغط على زر الغالق حتى المنتصف.
 [Image review] حدد ،[z1] ضمن عالمة التبويب
(مراجعة الصورة)، ثم اضغط على <0>. حدد اإلعداد 

المطلوب، ثم اضغط على <0>.
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3 ضبط مدة إيقاف التشغيل التلقائي

لتوفير طاقة البطارية، يتم إيقاف تشغيل الكاميرا تلقائًيا بعد انقضاء المدة المحددة للتشغيل في وضع 
الخمول. يمنك ضبط مدة إيقاف التشغيل التلقائي هذه. عند إيقاف تشغيل الكاميرا بسبب إيقاف التشغيل 
التلقائي، يمكنك تشغيل الكاميرا مرة أخرى بالضغط على زر الغالق حتى المنتصف أو الضغط على 

أي من األزرار التالية: <M> أو <B> أو <x> أو <A> أو ما إلى ذلك.
 <B> (تعطيل)، قم إما بإيقاف تشغيل الكاميرا أو اضغط على الزر [Disable] في حالة ضبط

إليقاف تشغيل شاشة LCD لتوفير طاقة البطارية.
حتى في حالة ضبط [Disable] (تعطيل)، إذا لم يتم استخدام الكاميرا لمدة ۳۰ دقيقة، فسيتم 

.<B> مرة أخرى، اضغط على الزر LCD تلقائًيا. لتشغيل شاشة LCD إيقاف تشغيل شاشة
 Auto power] ضمن عالمة التبويب [52]، حدد

off] (إيقاف التشغيل التلقائي)، ثم اضغط على <0>. 
حدد اإلعداد المطلوب، ثم اضغط على <0>.

LCD 3 ضبط سطوع شاشة
يمكنك ضبط درجة سطوع شاشة LCD لتسهيل قراءة المعلومات المعروضة عليها.

 [LCD brightness] ضمن عالمة التبويب [52]، حدد
(سطوع شاشة LCD)، ثم اضغط على <0>. أثناء 

عرض شاشة الضبط، اضغط على المفتاح <U> لضبط 
درجة السطوع، ثم اضغط على <0>.

عند فحص درجة إضاءة إحدى الصور، اضبط درجة 
سطوع شاشة LCD على ٤ وامنع الضوء المحيط من 

التأثير على الصورة التي تمت مراجعتها.
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3 إنشاء مجلد وتحديده
يمكنك إنشاء المجلدات وتحديدها بحرية تامة لحفظ الصور الملتقطة بها.

وهذه العملية اختيارية نظرًا ألنه سيتم إنشاء مجلد تلقائيًا لحفظ الصور الملتقطة.

إنشاء مجلد
حدد [Select folder] (تحديد مجلد).  ۱ Select] ضمن عالمة التبويب [51]، حدد  

folder] (تحديد مجلد)، ثم اضغط على <0>.

حدد [Create folder] (إنشاء مجلد). حدد [Create folder] (إنشاء مجلد)، ثم اضغط ۲   
على <0>.

قم بإنشاء مجلد جديد. حدد [OK] (موافق)، ثم اضغط على <0>.۳   
يتم إنشاء مجلد جديد برقم مجلد أكبر برقم واحد.  
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تحديد مجلد
أثناء عرض شاشة تحديد المجلد، حدد مجلًدا واضغط   

على <0>.
يتم تحديد المجلد الذي سيتم حفظ الصور الملتقطة به.  
سيتم تسجيل الصور الملتقطة الالحقة بالمجلد المحدد.  

عدد الصور في مجلد

اسم المجلد

أقل رقم ملف

أعلى رقم ملف

حول المجلدات
كما هو األمر مع المجلد "100CANON" على سبيل المثال، يبدأ اسم المجلد بثالثة أرقام (رقم المجلد) 

متبوًعا بخمسة أحرف أبجدية رقمية. ويمكن للمجلد أن يحتوي على عدد من الصور يصل إلى 9999 صورة 
(رقم الملف 0001 - 9999). في حالة امتالء أحد المجلدات، يتم إنشاء مجلد جديد برقم مجلد أكبر برقم 

واحد تلقائًيا. أيًضا، إذا تم إجراء إعادة الضبط اليدوي (صفحة ۲۰۹)، فسيتم إنشاء مجلد جديد تلقائًيا. يمكن 
إنشاء المجلدات التي يتم ترقيمها من ۱۰۰ وحتى ۹۹۹.

إنشاء المجلدات باستخدام الكمبيوتر
افتح البطاقة على الشاشة وأنشئ مجلًدا جديًدا باسم "DCIM". افتح المجلد DCIM وأنشئ عدد المجلدات 

الالزم لحفظها وتنظيمها. يجب أن يتبع اسم المجلد التنسيق "100ABC_D". تمثل األرقام الثالثة 
األولى رقم المجلد، من ۱۰۰ إلى ۹۹۹. ويمكن أن تتكون األحرف الخمسة التالية من الحروف الكبيرة 

والصغيرة من األلف إلى الياء، واألرقام والشرطة السفلية "_". وال يمكن استخدام المسافة. الحظ كذلك 
أنه ال يمكن مشاركة اثنين من أسماء المجلدات لنفس رقم المجلد المكون من ثالثة أرقام (على سبيل المثال، 

"100ABC_D" و"100W_XYZ")، حتى في حالة اختالف الخمسة أحرف األخرى في كل اسم، نظًرا 
لعدم تمكن الكاميرا من التعرف على المجلدات.
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3 أساليب ترقيم الملفات
سيتم ترقيم ملفات الصور من 0001 إلى 9999 بالترتيب الذي التقطت به الصور، ثم يتم حفظها في 

مجلد. يمكنك تغيير طريقة تعيين أرقام الملفات.
.IMG_0001.JPG :سيظهر رقم الملف على الكمبيوتر بالتنسيق التالي

 File] ضمن عالمة التبويب [51]، حدد
numbering] (ترقيم الملفات)، ثم اضغط على 

<0>. يتم توضيح اإلعدادات المتوفرة أدناه. حدد 
الخيار، ثم اضغط على <0>.

[Continuous] (مستمر): يستمر ترقيم الملفات بالتسلسل حتى بعد استبدال البطاقة أو   
إنشاء مجلد.

حتى بعد استبدال البطاقة أو إنشاء مجلد جديد، تستمر عملية ترقيم الملفات بتسلسل يصل إلى 
9999. ويُعد هذا األمر مالئًما عند الرغبة في حفظ الصور التي تم ترقيمها بأي رقم بين 0001 

إلى 9999 على عدة بطاقات أو مجلدات داخل مجلد واحد على الكمبيوتر.
ومع ذلك، إذا كانت البطاقة البديلة أو المجلد الموجود يحتوي بالفعل على صور مسجلة مسبًقا، 

فقد يستمر ترقيم الملفات للصور الجديدة بدًءا من ترقيم الملفات الخاص بالصور الموجودة 
بالبطاقة أو المجلد. إذا كنت ترغب في استخدام الترقيم المستمر للملفات، فاستخدم بطاقة تم 

تنسيقها حديثًا في كل مرة.

0051

Card-1

0052

Card-2

ترقيم الملفات بعد استبدال البطاقة

رقم الملف التسلسلي التالي

100

0051

101

0052

Card-1

ترقيم الملفات بعد إنشاء مجلد
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[Auto reset] (إعادة ضبط تلقائية): تتم إعادة تشغيل ترقيم الملفات من 0001 كل مرة يتم   
فيها استبدال البطاقة أو إنشاء مجلد جديد.

عند استبدال البطاقة أو إنشاء مجلد، تتم إعادة تشغيل ترقيم الملفات من 0001 للصور التي تم 
حفظها حديًثا. ويعتبر هذا مالئًما إذا كنت تريد تنظيم الصور وفًقا للبطاقات أو المجلدات.

ومع ذلك، إذا كانت البطاقة البديلة أو المجلد الموجود يحتوي بالفعل على صور مسجلة مسبًقا، 
فقد يستمر ترقيم الملفات للصور الجديدة بدًءا من ترقيم الملفات الخاص بالصور الموجودة 

بالبطاقة أو المجلد. إذا كنت ترغب في حفظ الصو بترقيم ملفات يبدأ من 0001، فاستخدم بطاقة 
منسقة حديثًا كل مرة.

[Manual reset] (إعادة ضبط يدوية): إلعادة ضبط ترقيم الملفات على 0001 يدوًيا أو   
للبدء من رقم الملف 0001 في مجلد جديد.

في حالة إعادة ضبط ترقيم الملفات يدوًيا، يتم إنشاء مجلد جديد تلقائًيا ويبدأ ترقيم ملفات الصور 
المحفوظة في ذلك المجلد من 0001.

ويكون هذا مريًحا إذا كنت ترغب في استخدام مجلدات مختلفة للصور، على سبيل المثال، 
للصور التي تم التقاطها باألمس وتلك التي تم التقاطها اليوم. بعد إعادة الضبط اليدوي، يعود 

ترقيم الملفات إلى الوضع المستمر أو إعادة الضبط التلقائي. (ال توجد شاشة تأكيد خاصة بإعادة 
الضبط اليدوية).

0051 

Card-1 

0001 

Card-2 

تتم إعادة ضبط ترقيم الملفات

100

0051

101

0001

Card-1

ترقيم الملفات بعد إنشاء مجلدترقيم الملفات بعد استبدال البطاقة

إذا وصل عدد الملفات بالمجلد 999 إلى 9999، فلن يكون التصوير ممكًنا حتى لو كانت هناك سعة تخزين 
بالبطاقة. وستعرض شاشة LCD رسالة تطالبك باستبدال البطاقة. فاستبدلها ببطاقة جديدة.

بالنسبة للصور بتنسيق JPEG وRAW، سيبدأ اسم الملف بـ "_IMG". وستبدأ أسماء ملفات األفالم 
 RAW للصور بتنسيق ".CR2"و JPEG للصور بتنسيق ".JPG" وسيكون الملحق ."MVI_" بـ

و"MOV ." لألفالم.
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N3 ضبط معلومات حقوق النشر

.Exif عند ضبط معلومات حقوق النشر، سيتم إلحاقها بالصورة باعتبارها معلومات

حدد [Copyright information] (معلومات  حقوق النشر).۱ 
 Copyright] ضمن عالمة التبويب [54]، حدد  

information] (معلومات حقوق النشر)، ثم 
اضغط على <0>.

حدد الخيار المراد ضبطه. حدد [Enter author’s name] (إدخال اسم ۲   
 [Enter copyright details] المؤلف) أو

(إدخال تفاصيل حقوق النشر)، ثم اضغط على <0>.
ستظهر شاشة إدخال النص.  

حدد [.Display copyright info] (عرض   
معلومات حقوق النشر) للتحقق من معلومات حقوق 

النشر المضبوطة حالًيا.
 [Delete copyright information] حدد  

(حذف معلومات حقوق النشر) لحذف معلومات 
حقوق النشر المضبوطة حالًيا.

أدخل النص. ارجع إلى "إجراء إدخال النص" في الصفحة التالية ۳   
وأدخل معلومات حقوق النشر.

أدخل حتى ۳٦ من األحرف األبجدية الرقمية والرموز.  

قم بإنهاء اإلعداد.  ٤ <M> بعد إدخال النص، اضغط على الزر  
لإلنهاء.

في مربع حوار التأكيد، حدد [OK] (موافق) واضغط   
على <0>.
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إجراء إدخال النص
تغيير منطقة اإلدخال:  

اضغط على الزر <Q> للتبديل بين منطقتي 
اإلدخال العلوية والسفلية.

تحريك المؤشر:  
اضغط على المفتاح <U> لتحريك المؤشر.

إدخال النص:  
في المنطقة السفلية، اضغط على المفتاح <S> أو أدر القرص <6> لتحديد حرف، ثم 

اضغط على <0> إلدخاله.

تغيير وضع اإلدخال:*  
] بالجزء السفلي األيمن لمنطقة اإلدخال السفلية. كل مرة تضغط فيها على الزر  حدد [

<0>، سيتم تغيير وضع اإلدخال على النحو التالي: أحرف صغيرة ← أرقام / رموز ۱ ← أرقام 
/ رموز ۲ ← أحرف كبيرة.

*  في حالة ضبط [Touch control: Disable] (التحكم في اللمس: تعطيل)، يمكنك 
عرض جميع األحرف المتوفرة على شاشة واحدة.

حذف حرف:  
اضغط على الزر <L> لحذف حرف واحد.

اإلنهاء:  
اضغط على الزر <M> وتحقق من النص وحدد [OK] (موافق)، ثم اضغط على <0>. 

ستظهر الشاشة الموضحة في الخطوة رقم ۲ مرًة أخرى.

إلغاء إدخال النص:  
اضغط على الزر <B> وتحقق من النص وحدد [OK] (موافق)، ثم اضغط على <0>. 

ستظهر الشاشة الموضحة في الخطوة رقم ۲ مرًة أخرى.

يمكنك أيًضا تعيين معلومات حقوق النشر أو التحقق منها باستخدام EOS Utility (برنامج مرفق، صفحة ۳٦٤).
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3 التدوير التلقائي للصور الرأسية
يتم تدوير الصور الرأسية بشكل تلقائي حتى يتم عرضها بشكل رأسي 

على شاشة LCD الخاصة بالكاميرا وعلى جهاز الكمبيوتر بدًال من 
عرضها بشكل أفقي. يمكنك تغيير إعداد هذه الميزة.

ضمن عالمة التبويب [51]، حدد [Auto rotate] (تدوير 
تلقائي)، ثم اضغط على <0>. يتم توضيح اإلعدادات 

المتوفرة أدناه. حدد الخيار، ثم اضغط على <0>.

:  يتم تدوير الصورة الرأسية بشكل تلقائي أثناء التشغيل على شاشة LCD الخاصة   [OnzD]  

بالكاميرا وعلى الكمبيوتر.
: يتم تدوير الصورة الرأسية تلقائًيا على الكمبيوتر فقط.  [OnD]  

: (إيقاف): لن يتم تدوير الصورة الرأسية تلقائًيا.  [Off]  

األسئلة الشائعة
ال يتم تدوير الصورة الرأسية أثناء مراجعتها بعد التقاطها مباشرًة.  

اضغط على الزر <x> وسيتم عرض الصورة بعد تدويرها.
تم الضبط على [OnzD (تشغيل)]، ولكن ال يتم تدوير الصورة أثناء تشغيلها.  

 [Auto rotate] لن تعمل ميزة التدوير التلقائي مع الصور الرأسية الملتقطة أثناء ضبط
(تدوير تلقائي) على [Off] (إيقاف). في حالة التقاط الصورة الرأسية أثناء توجيه الكاميرا ألعلى 
أو ألسفل، قد ال يتم تدوير الصورة بشكل تلقائي لتشغيلها. وفي هذه الحالة، انظر "تدوير الصورة" 

في صفحة ۲٤۷.
 OnD] الخاصة بالكاميرا، أريد تدوير صورة تم التقاطها عند الضبط على LCD على شاشة  

(تشغيل)].
اضبط [OnzD (تشغيل)]، ثم قم بتشغيل الصورة. وسيتم تدويرها.

ال يتم تدوير الصورة الرأسية على شاشة الكمبيوتر.  
البرنامج المستخدم غير متوافق مع ميزة تدوير الصور. استخدم البرنامج المرفق مع الكاميرا بدًال منه.
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B فحص إعدادات الكاميرا
أثناء عرض إعدادات التصوير (صفحة ٥۰)، اضغط على الزر <B> لعرض إعدادات الوظائف 

الرئيسية للكاميرا.

التاريخ/الوقت (صفحة ۳٦)

تصحيح توازن اللون األبيض (صفحة ۱۳۹)/
مضاهاة توازن اللون األبيض (صفحة ۱٤۰)

مساحة األلوان (صفحة ۱٤۱)

عرض التدوير التلقائي (صفحة ۲۱۳)

إيقاف التشغيل التلقائي (صفحة ۲۰٥)

السعة المتبقية بالبطاقة

عرض اإلعدادات

تقليل العين الحمراء (صفحة ۱۰۸)

الصافرة (صفحة ۲۰٤)

تنظيف المستشعر (صفحة ۲۲۳)

التحكم باللمس (صفحة ٥٥)

التصوير أثناء العرض المباشر (صفحة ۱٤٥)

إيقاف تشغيل شاشة LCD تلقائًيا (صفحة ۲۱۹)

التوقيت الصيفي (صفحة ۳۷)
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N3 إعادة الكاميرا إلى اإلعدادات االفتراضية
يمكن إعادة إعدادات التصوير بالكاميرا وإعدادات القائمة إلى اإلعدادات االفتراضية. يتوفر هذا 

الخيار في أوضاع المنطقة اإلبداعية.

حدد [Clear settings] (مسح اإلعدادات).  ۱ [Clear settings] ضمن عالمة التبويب [54]، حدد  
(مسح اإلعدادات)، ثم اضغط على <0>.

 [Clear all camera settings] حدد (مسح جميع إعدادات الكاميرا).۲ 
حدد [Clear all camera settings] (مسح   

جميع إعدادات الكاميرا)، ثم اضغط على <0>.

حدد [OK] (موافق). حدد [OK] (موافق)، ثم اضغط على <0>.۳   
 [Clear all camera settings] سيؤدي ضبط  

(مسح جميع إعدادات الكاميرا) إلى إعادة ضبط 
الكاميرا على اإلعدادات االفتراضية على النحو 

الموضح في الصفحة التالية.

األسئلة الشائعة

مسح جميع إعدادات الكاميرا:  
بعد اإلجراء المذكور أعاله، حدد [Clear all Custom Func. (C.Fn)] (مسح جميع 

الوظائف المخصصة) في [Clear settings :54 (مسح اإلعدادات)] لمسح جميع إعدادات 
الوظائف المخصصة (صفحة ۲۹٦).
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إعدادات الكاميراإعدادات التصوير
تشغيل ضبط البؤرة تلقائًيا 

(AF)
ضبط البؤرة تلقائًيا للقطة 

۳۰ ثانيةإيقاف التشغيل التلقائيواحدة

تمكينالصفيرالتحديد التلقائيتحديد نقطة ضبط البؤرة تلقائًيا
تمكينتحرير الغالق بدون بطاقةu (تصوير فردي)وضع التشغيل q (ضبط تقديري)وضع ضبط كثافة اإلضاءة
ISO (تلقائي)سرعة AUTOثانيتانمراجعة الصورة

السطوععرض شريط التردد الرسوميبحد أقصى ٦٤۰۰سرعة ISO التلقائية

تعويض درجة اإلضاءة/مضاهاة 
(AEB) تم اإللغاءشدة اإلضاءة تلقائًيا

االنتقال السريع عبر الصور 
e  (۱۰ صور)باستخدام 6

تشغيلzDالتدوير التلقائي
درجة سطوع شاشة LCDانطالق عاديإعدادات الفالش المدمج

۰ (صفر)تعويض درجة إضاءة الفالش
 LCD إيقاف تشغيل شاشة

تمكينتلقائًيا

بدون تغييرالمنطقة الزمنية
بدون تغييرالتاريخ/الوقتبدون تغييرالوظائف المخصصة

بدون تغيير اللغةبدون تغييرإعداد وظيفة الفالش الخارجي
بدون تغييرنظام الفيديو

۱لون الشاشةإعدادات تسجيل الصور
تمكيندليل الميزات

تمكينالتحكم باللمس73جودة الصورة
بدون تغييرمعلومات حقوق النشرتلقائينمط الصورة ن اإلضاءة التلقائي قياسيُمحسِّ

تمكين/احتفاظ ببيانات تصحيح اإلضاءة الطرفية
التصحيح

HDMI تعطيلالتحكم عبر واجهة
Eye-Fi تعطيلنقل

تعطيل/احتفاظ ببيانات تصحيح االنحراف اللوني
التصحيح

بدون تغييرإعدادات قائمتي

تعطيلالعرض من قائمتي sRGBمساحة األلوان
Q (تلقائي)توازن اللون األبيض

تم اإللغاءتوازن اللون األبيض المخصص

تم اإللغاءتصحيح توازن اللون األبيض

تم اإللغاءمضاهاة توازن اللون األبيض

تقليل تشويش التعرض الطويل 
تعطيللإلضاءة

 ISO تقليل تشويش سرعة
قياسيالعالية

مستمررقم الملف
تمكينالتنظيف التلقائي

تم المسحبيانات مسح األتربة
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الميزات سهلة االستخدام

تصوير األفالمالتصوير أثناء العرض المباشر
التصوير أثناء العرض 

u+التعقبأسلوب ضبط البؤرة تلقائًياتمكينالمباشر

ضبط البؤرة تلقائًيا لألفالم u+التعقبأسلوب ضبط البؤرة تلقائًيا
Servo تمكينباستخدام وضع

الضبط المستمر للبؤرة 
تمكينتلقائًيا

الضبط التلقائي للبؤرة 
k لقطة واحدةباستخدام زر الغالق أثناء تعطيلالغالق باللمس

إيقاف التشغيلعرض الشبكة
إيقاف تشغيلعرض الشبكة۳:۲نسبة العرض إلى االرتفاع
۱٦ ثانيةموقت ضبط كثافة اإلضاءة۱٦ ثانيةموقت ضبط كثافة اإلضاءة

۱۹۲۰x۱۰۸۰حجم تسجيل الفيلم
تلقائيتسجيل الصوت
تعطيللقطة الفيديو
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3 منع شاشة LCD من إيقاف التشغيل تلقائًيا
 LCD يمكنك منع مستشعر إيقاف العرض من إيقاف تشغيل عرض إعدادات التصوير على شاشة

عند اقتراب العين من مستكشف العرض.
 [LCD auto off] ضمن عالمة التبويب [52]، حدد

(إيقاف تشغيل شاشة LCD تلقائًيا)، ثم اضغط على <0>. 
حدد [Disable] (تعطيل)، ثم اضغط على <0>.

3 تغيير لون شاشة إعدادات التصوير
يمكنك تغيير لون خلفية شاشة إعدادات التصوير.

 [Screen color] ضمن عالمة التبويب [53]، حدد
(لون الشاشة)، ثم اضغط على <0>. حدد اللون 

المطلوب، ثم اضغط على <0>.

عند الخروج من القائمة، سيتم عرض شاشة إعدادات 
التصوير باللون المحدد.
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N3 ضبط الفالش
يمكن ضبط إعدادات الفالش المدمج ووحدة فالش Speedlite الخارجية باستخدام قائمة الكاميرا. 
يمكنك استخدام قائمة الكاميرا لضبط إعدادات وظيفة وحدة فالش Speedlite الخارجية فقط في 

حالة تركيب وحدة فالش Speedlite من الفئة EX متوافقة مع هذه الوظيفة.
إجراء الضبط هو نفس اإلجراء المتبع عند ضبط إحدى وظائف القائمة بالكاميرا.

حدد [Flash control] (التحكم في الفالش).  ۱ Flash] حدد ،[z1] ضمن عالمة التبويب  
control] (التحكم في الفالش)، ثم اضغط على 

.<0>
ستظهر شاشة التحكم في الفالش.  

[Flash firing] (انطالق الفالش)
 [Enable] اضبط هذا اإلعداد في العادة على  

(تمكين).
في حالة ضبط [Disable] (تعطيل)، لن ينطلق   

 Speedlite الفالش المدمج وال وحدة فالش
الخارجية. ويكون هذا اإلعداد مفيًدا فقط عند الرغبة 

في استخدام شعاع الفالش المساعد لضبط البؤرة 
.(AF) تلقائًيا

(E-TTL II قياس) [E-TTL II meter.]
بالنسبة لدرجات إضاءة الفالش العادية، اضبط هذه   

الوظيفة على [Evaluative] (تقديري).
[Average] (المتوسط) هو وضع خاص   

بالمستخدمين المتقدمين. كما هو الحال مع وحدة فالش 
Speedlite الخارجية، تكون منطقة ضبط كثافة 

اإلضاءة ذات قيمة متوسطة. وقد يكون تعويض درجة 
إضاءة الفالش ضرورًيا.

حتى في حالة ضبط [Flash firing] (انطالق الفالش) على [Disable] (تعطيل)، إذا كان من الصعب 
ضبط البؤرة في الضوء الخافت، فمن المحتمل أن يستمر الفالش في إطالق سلسلة من الفالشات (الشعاع 

المساعد لضبط البؤرة تلقائًيا، صفحة ۱۰۱).



۲۱۹

N3 ضبط الفالش

 [Flash sync. speed in Av mode]
(سرعة مزامنة الفالش في وضع Av (الصوت/الفيديو))

يمكنك ضبط سرعة مزامنة الفالش للتصوير الفوتوغرافي 
باستخدام الفالش في وضع اإلضاءة التلقائية مع أولوية 

.(f) فتحة العدسة

: تلقائي  
يتم ضبط سرعة مزامنة الفالش تلقائًيا في نطاق يتراوح من ۱/۲۰۰ إلى ۳۰ ثانية ليالئم سطوع 

المشهد. يمكن أيًضا إجراء مزامنة عالية السرعة.

: تلقائي من ۱/۲۰۰-۱/٦۰ ثانية  
لمنع ضبط سرعة الغالق البطيئة في ظروف اإلضاءة الخافتة. ويعتبر هذا اإلعداد فعاًال في منع 

بهتان الهدف واهتزاز لكاميرا. ومع ذلك، قد تصبح الخلفية داكنة أثناء تعريض الهدف لدرجة 
إضاءة بشكل سليم باستخدام الفالش.

: ۱/۲۰۰ ثانية (ثابت)  
يتم تثبيت سرعة مزامنة الفالش عند ۱/۲۰۰ ثانية. وهذا اإلعداد هو األكثر فاعلية في الحيلولة 

دون بهتان الهدف واهتزاز الكاميرا من استخدام [sec. auto 1/60-1/200] (تلقائي 
من ۱/۲۰۰-۱/٦۰ ثانية). على الرغم من ذلك، ستصبح خلفية الهدف داكنة بشكل أكبر من 

[sec. auto 1/60-1/200] (تلقائي من ۱/۲۰۰-۱/٦۰ ثانية) في اإلضاءة الخافتة.

 [1/200 sec. (fixed)] (تلقائي من ۱/۲۰۰-۱/٦۰ ثانية) أو [1/60-1/200 sec. auto] في حالة ضبط
.<f> (۱/۲۰۰ ثانية (ثابت))، لن تكون المزامنة عالية السرعة ممكنة في الوضع
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 External](إعدادات الفالش المدمج) و [Built-in flash settings]
flash func. setting] (إعداد وظيفة الفالش الخارجي)

 External flash] يمكنك ضبط الوظائف الواردة في الجدول أدناه. تختلف الوظائف المعروضة ضمن
.Speedlite (إعداد وظيفة الفالش الخارجي) وفًقا لطراز وحدة فالش [func. setting

حدد [Built-in flash settings] (إعدادات   
 External flash func.] الفالش المدمج) أو

setting] (إعداد وظيفة الفالش الخارجي).
 Built-in] سيتم عرض وظائف الفالش. باستخدام  
flash settings] (إعدادات الفالش المدمج)، 

يمكن تحديد الوظائف المميزة وضبطها.

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

وضع الفالش
تكبير/تصغير الفالش 

(تغطية الفالش)

تعويض درجة إضاءة 
الفالش

الوظائف الالسلكية

مزامنة الغالق

مضاهاة شدة إضاءة 
(FEB) الفالش

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

الوظيفة

 [Built-in flash settings]
(إعدادات الفالش المدمج)

 External]
 flash func.

 [setting
(إعداد وظيفة 

الفالش الخارجي)

الصفحة
انطالق عادي

الالسلكي 
السهل

(صفحة ۲۳۱)

الالسلكي 
المخصص

(صفحة ۲۳٤)
kk۲۲۱وضع الفالش
kk۲۲۱مزامنة الغالق

kمضاهاة شدة إضاءة الفالش*
kk۲۲۹الوظائف الالسلكية

kkk۲۳۲القناة
kk۲۳٥مجموعة الفالش

kkkk۱۲۰تعويض درجة إضاءة الفالش
kالتكبير/التصغير*

*  بالنسبة إلى [FEB] (مضاهاة شدة إضاءة الفالش) و[Zoom] (التكبير/التصغير)، ارجع إلى دليل إرشادات 
وحدة فالش Speedlite المتوافقة مع الوظائف.

 [Built-in flash settings]
(إعدادات الفالش المدمج)

نموذج الشاشة
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مزامنة الغالق  
اضبط هذه الوظيفة في العادة على [1st curtain] (الستارة األولى) بحيث ينطلق الفالش فور 

بدء التعرض للضوء.
في حالة ضبط [2nd curtain] (الستارة الثانية)، ينطلق الفالش قبل إغالق الغالق مباشرة. 

عند اقتران هذا بسرعة الغالق البطيئة، يمكنك إنشاء أثر للضوء كالذي يصدر عن مصابيح 
السيارة األمامية ليًال. ومع E-TTL II (درجة إضاءة الفالش التلقائية)، سينطلق فالشان: مرة 

عند الضغط على زر الغالق بالكامل ومرة قبل االنتهاء من التعرض للضوء مباشرًة. أيًضا، عند 
استخدام سرعات الغالق األعلى من ۱/۳۰ ثانية، ستعمل مزامنة الستارة األولى تلقائًيا.

في حالة تركيب وحدة فالش Speedlite خارجية، يمكنك أيًضا تحديد [Hi-speed] (سرعة 
.Speedlite للحصول على التفاصيل، ارجع إلى دليل إرشادات وحدة فالش .(e) (عالية

الوظائف الالسلكية  
عند إجراء التصوير بالفالش الالسلكي عبر اإلرسال البصري باستخدام الوظيفة الرئيسية للفالش 
المدمج، انظر "التصوير الفوتوغرافي باستخدام الفالش الالسلكي" في صفحة ۲۲۹. عند إجراء 

التصوير بالفالش الالسلكي عبر اإلرسال البصري أو الالسلكي باستخدام الوظيفة الرئيسية لوحدة 
.Speedlite الخارجية، ارجع إلى دليل إرشادات وحدة فالش Speedlite فالش

تعويض درجة إضاءة الفالش  
انظر "تعويض درجة إضاءة الفالش" في صفحة ۱۲۰.

وضع الفالش  
يمكنك تحديد وضع الفالش بحيث يتناسب مع التصوير باستخدام الفالش المطلوب.

  [E-TTL II] هو الوضع القياسي لوحدات فالش 
Speedlite من الفئة EX للتصوير باستخدام 

الفالش تلقائًيا.
[Manual flash] (الفالش اليدوي) يناسب   
المستخدمين المتقدمين الذين يرغبون في ضبط 

[Flash output] (خرج الفالش) (۱/۱ إلى 
۱/۱۲۸) بأنفسهم.

فيما يتعلق بأوضاع الفالش األخرى، ارجع إلى دليل   
إرشادات وحدة فالش Speedlite المتوافقة مع 

الوظائف.
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ضبط وظائف وحدة فالش Speedlite الخارجية المخصصة
تختلف الوظائف المخصصة المعروضة ضمن [External flash func. setting] (إعداد 

.Speedlite وظيفة الفالش الخارجي) وفًقا لطراز وحدة فالش
اعرض الوظيفة المخصصة. عندما تكون الكاميرا جاهزة للتصوير باستخدام وحدة ۱   

 External] الخارجية، حدد Speedlite فالش
flash C.Fn setting] (إعداد وظيفة الفالش 

الخارجي المخصصة)، ثم اضغط على <0>.

اضبط الوظيفة المخصصة. اضغط على المفتاح <U> لتحديد رقم الوظيفة، ۲   
ثم اضبط الوظيفة. وهذا اإلجراء هو نفس إجراء 

إعداد وظائف الكاميرا المخصصة (صفحة ۲۹٦).

مسح اإلعدادات
ضمن عالمة التبويب [z1: Flash control ۱حدد [Clear settings] (مسح اإلعدادات).  

 [Clear settings] (التحكم في الفالش)]، حدد
(مسح اإلعدادات)، ثم اضغط على <0>.

حدد اإلعدادات المراد مسحها. حدد [.Clear built-in flash set] (مسح إعداد ۲   
 Clear external flash] الفالش المدمج) أو
 Clear] (مسح إعداد الفالش الخارجي) أو [set.
.ext. flash C.Fn set] (مسح إعداد وظيفة 

الفالش الخارجي المخصصة)، ثم اضغط على <0>.
عند تحديد [OK] (موافق)، سيتم مسح إعدادات   

الفالش المعنية.
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f التنظيف التلقائي للمستشعر
عند ضبط مفتاح التشغيل على <1> أو <2>، تعمل وحدة مستشعر التنظيف الذاتي على 
التخلص من األتربة الموجودة على مقدمة المستشعر تلقائًيا. وعادًة، ال تحتاج إلى أن تسترعي هذه 

العملية انتباهك. ولكن، يمكنك اختيار إجراء تنظيف المستشعر في أي وقت، أو تعطيله.

تنظيف المستشعر اآلن
حدد [Sensor cleaning] (تنظيف  المستشعر).۱ 

 Sensor] ضمن عالمة التبويب [53]، حدد  
cleaning] (تنظيف المستشعر)، ثم اضغط على 

.<0>
حدد [Clean nowf (تنظيف اآلن)]. حدد [Clean nowf (تنظيف اآلن)]، ثم ۲   

اضغط على <0>.
حدد [OK] (موافق) على شاشة مربع الحوار، ثم   

اضغط على <0>.
ستشير الشاشة إلى أنه يجري تنطيف المستشعر. (قد يتم   

سماع صوت خافت). وعلى الرغم من سماع صوت 
الغالق أثناء التنظيف إال أنه لن يتم التقاط أية صورة.

تعطيل التنظيف التلقائي للمستشعر
في الخطوة ۲، حدد اإلعداد [Auto cleaningf (التنظيف التلقائي)] واضبطه على   

[Disable] (تعطيل).
لن يتم تنفيذ عملية تنظيف المستشعر بعد اآلن عند قيامك بضبط مفتاح التشغيل على <1> أو   

.<2>

للحصول على أفضل النتائج، قم بتنظيف المستشعر أثناء وضع الكاميرا في وضع رأسي وثباتها على   
منضدة أو على أي سطح مستٍو آخر.

حتى إذا كررت عملية تنظيف المستشعر، فلن تتحسن النتيجة كثيًرا. فور انتهاء تنظيف المستشعر،   

سيظل الخيار [Clean nowf (تنظيف اآلن)] ُمعطًال بشكل مؤقت.
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N3 إلحاق بيانات مسح األتربة
ستزيل وحدة مستشعر التنظيف الذاتي، في العادة، معظم األتربة التي يمكن رؤيتها على الصور 
الملتقطة. ومع ذلك، في حالة استمرار ظهور األتربة المرئية، يمكنك إلحاق بيانات مسح األتربة 

بالصورة للقيام فيما بعد بإزالة بقع األتربة. ويتم استخدام بيانات مسح األتربة بواسطة برنامج 
Digital Photo Professional (برنامج مرفق، صفحة ۳٦٤) لمسح بقع األتربة تلقائيًا.

التحضير
قم بتحضير جسم أبيض خالص كورقة بيضاء.  

اضبط البُعد البؤري للعدسة على ٥۰ مم أو أكثر.  
اضبط مفتاح وضع بؤرة العدسة على <MF> (ضبط البؤرة يدوًيا) واضبط البؤرة على ما ال   

نهاية (∞). إذا لم تكن العدسة تشتمل على مقياس ُمدرج للمسافة، فانظر إلى مقدمة العدسة وأدر 
حلقة البؤرة باتجاه عقارب السعة بالكامل حتى تتوقف.

الحصول على بيانات مسح األتربة
حدد [Dust Delete Data] (بيانات مسح  األتربة).۱ 

 Dust] حدد ،[z3] ضمن عالمة التبويب  
Delete Data] (بيانات مسح األتربة)، ثم اضغط 

على <0>.

حدد [OK] (موافق). حدد [OK] (موافق) واضغط على <0>. بعد ۲   
إجراء التنظيف الذاتي التلقائي للمستشعر، ستظهر 
رسالة. على الرغم من سماع صوت الغالق أثناء 

التنظيف، إال نه لن يتم التقاط أية صورة.
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التقط صورة فوتوغرافية لجسم أبيض خالص. من على مسافة تتراوح من ۲۰ سم إلى ۳۰ سم ۳   
(۰٫۷ قدم - ۱٫۰ قدم)، امأل مستكشف العرض بجسم 

أبيض صلب ال يأخذ شكًال معيًنا والتقط له صورة.
سيتم التقاط الصورة في وضع اإلضاءة التلقائية مع   

أولوية فتحة العدسة مع ضبط قيمة فتحة العدسة على 
بعد بؤري يبلغ ۲۲.

وبما أن الصورة لن يتم حفظها، فيمكن الحصول على   
البيانات أيًضا حتى إذا لم تكن هناك بطاقة موجودة في 

الكاميرا.
عند التقاط الصورة، ستبدأ الكاميرا في تجميع بيانات   

مسح األتربة. وعند الحصول على بيانات مسح األتربة، 
ستظهر رسالة. حدد [OK] (موافق)، وستظهر القائمة 

مرًة أخرى.
إذا لم يتم الحصول على البيانات بنجاح، فستظهر   

رسالة خطأ. اتبع اإلجراء "التحضير" الموجود في 
الصفحة السابقة، ثم حدد [OK] (موافق). التقط 

الصورة مرة أخرى.

حول بيانات مسح األتربة
بعد الحصول على بيانات مسح األتربة، يتم إلحاقها بجميع صور JPEG و1الملتقطة فيما بعد. 

قبل التقاط أية صورة مهمة، يوصى بتحديث بيانات مسح األتربة من خالل الحصول عليها مرة أخرى.
للحصول على تفاصيل حول استخدام Digital Photo Professional (برنامج مرفق، صفحة ۳٦٤) 

لمسح مواضع األتربة، ارجع إلى دليل إرشادات استخدام البرنامج (صفحة ۳٦۷) في دليل إرشادات 
البرامج على القرص المضغوط.

إن حجم بيانات مسح األتربة الملحقة بالصورة صغير للغاية، ولذلك فهو بالكاد يؤثر على حجم ملف 
الصورة.

احرص على استخدام جسم أبيض خالص كورقة بيضاء جديدة. إذا كانت الورقة تحتوي على أية نماذج أو 
تصميمات، فربما يتم التعرف على هذه النماذج والتصميمات على أنها بيانات خاصة باألتربة، وذلك ربما 

يؤثر على دقة مسح األتربة باستخدام البرنامج.



۲۲٦

N3 التنظيف اليدوي للمستشعر
يمكن إزالة األتربة التي تعذرت إزالتها بواسطة التنظيف التلقائي للمستشعر بواسطة منفاخ هواء، أو 

ما إلى ذلك. افصل العدسة عن الكاميرا قبل تنظيف المستشعر.
إن سطح مستشعر الصور رقيق للغاية. إذا كان المستشعر بحاجة إلى التنظيف المباشر، فيوصى 

.Canon بالقيام بذلك عن طريق مركز خدمة

حدد [Sensor cleaning] (تنظيف  المستشعر).۱ 
 Sensor] ضمن عالمة التبويب [53]، حدد  
cleaning] (تنظيف المستشعر)، ثم اضغط 

على <0>.

حدد [Clean manually] (التنظيف يدوًيا). حدد [Clean manually] (التنظيف يدوًيا)، ثم ۲   
اضغط على <0>.

حدد [OK] (موافق). حدد [OK] (موافق)، ثم اضغط على <0>.۳   
وفي لحظة، سيتم قفل المرآة العاكسة وفتح الغالق.  

نظف المستشعر.  ٤
قم بإنهاء عملية التنظيف. اضبط مفتاح التشغيل على <2>.٥   

إذا كنت تستخدم بطارية، فتأكد من شحنها بالكامل. في حالة تركيب حامل بطاريات مزود ببطاريات مقاس 
AA/LR6، لن يمكن إجراء التنظيف اليدوي للمستشعر.

بالنسبة لمصدر الطاقة، يوصى باستخدام مجموعة محول التيار المتردد طراز ACK-E8 (تُباع بشكل 
منفصل).



۲۲۷

N3 التنظيف اليدوي للمستشعر

أثناء تنظيف المستشعر، ال تقم مطلًقا بأي مما يلي. إذا انقطعت الطاقة، فسيتم قفل الغالق وقد تتلف   
ستائر الغالق ومستشعر الصور.

• ضبط مفتاح التشغيل على <2>.
• فتح غطاء تجويف البطارية.

• فتح غطاء فتحة البطاقة.
إن سطح مستشعر الصورة رقيق للغاية. قم بتنظيف المستشعر بحذر.  

استخدم منفاخ هواء بسيًطا دون توصيله بأية فرشاة تنظيف. حيث قد تخدش فرشاة التنظيف المستشعر.  
ال تُدخل طرف منفاخ الهواء داخل الكاميرا خلف حامل العدسة. في حالة فصل الطاقة عن الكاميرا،   

سيتم قفل الغالق وقد تتلف ستائر الغالق أو المرآة العاكسة.
ال تستخدم مطلًقا الهواء المضغوط أو الغاز في تنظيف المستشعر. حيث قد تؤدي قوة اندفاع الهواء إلى   

تلف المستشعر أو قد يتجمد رذاذ الغاز على المستشعر.
إذا انخفض مستوى شحن البطارية أثناء تنظيف المستشعر، فسيصدر صوت الصافرة كتحذير. أوقف   

تنظيف المستشعر.
في حال استمرار وجود األوساخ التي ال يمكن إزالتها بواسطة منفاخ الهواء، يوصى بإجراء عملية   

.Canon تنظيف المستشعر عن طريق مركز خدمة



۲۲۸



۲۲۹

۸
التصوير الفوتوغرافي باستخدام 
الفالش الالسلكي

يمكنك استخدام الفالش المدمج للتصوير 
باستخدام الفالش الالسلكي.

يمكن أن يعمل الفالش المدمج بالكاميرا كوحدة رئيسية مع وحدات فالش 
Speedlite من إنتاج Canon التي تتمتع بميزة اإلعداد لالسلكي التابع 

وإمكانية إطالق وحدة (وحدات) فالش Speedlite السلكًيا.

إلغاء إيقاف التشغيل التلقائي للوحدة التابعة
 <A> إللغاء إيقاف التشغيل التلقائي للوحدة التابعة، اضغط على الزر

الموجود على الكاميرا. إذا كنت تستخدم انطالق الفالش اليدوي، فاضغط على 
زر اختبار انطالق الوحدة التابعة (الدليل) إللغاء إيقاف التشغيل التلقائي.

احرص على قراءة المعلومات الخاصة بالتصوير الفوتوغرافي باستخدام الفالش الالسلكي في 
.Speedlite دليل اإلرشادات الخاص بوحدة فالش



۲۳۰

Nاستخدام الفالش الالسلكي
إعدادات الوحدة التابعة وموضعها

فيما يتعلق بوحدة فالش Speedlite (الوحدة التابعة)، ارجع إلى دليل اإلرشادات الخاص بها 
واضبطها على النحو التالي. يتم ضبط جميع اإلعدادات بخالف اإلعدادات الواردة أدناه والخاصة 

بالتحكم في الوحدة التابعة باستخدام الكاميرا. يمن استخدام أنواع مختلفة من وحدات فالش 
Speedlite التابعة من Canon والتحكم فيها مًعا.

اضبط وحدة Speedlite كوحدة تابعة.  (۱)
(۲)  اضبط قناة اإلرسال الخاصة بوحدة Speedlite على نفس القناة التي تم ضبطها على الكاميرا.*۱

إذا كنت ترغب في ضبط نسبة الفالش، (صفحة ۲۳٦)، فاضبط معرف الوحدة التابعة.  (۳)
ضع الكاميرا والوحدة (الوحدات) التابعة في النطاق الموضح أدناه.  (٤)

اجعل المستشعر الالسلكي الخاص بالوحدة التابعة في مواجهة الكاميرا.*۲  (٥)

إذا كانت وحدة Speedlite ال تشتمل على وظيفة إعداد قناة إرسال، فيمكن للكاميرا أن تعمل باستخدام أي قناة.  :۱*
*۲:  وقد تعمل الوحدة التابعة، في الغرف الصغيرة، حتى لو كان مستشعرها الالسلكي غير مواجه للكاميرا. وقد ترتد 

إشارات الكاميرا الالسلكية من الحائط ويتم استالمها من قبل الوحدة التابعة. عند استخدام وحدة فالش Speedlite من 
الفئة EX ذا رأس فالش ثابت ومستشعر السلكي، التقط صور للتأكد من قدرته على اإلطالق.

 ١٠ أمتار
(٣٢٫٨ قدم) تقريًبا

 ٧ أمتار
(٢٣٫٠ قدم) تقريًبا

٨٠ درجة تقريًبا

 ٧ أمتار
(٢٣٫٠ قدم) تقريًبا

 ٥ أمتار
(١٦٫٤ قدم) تقريًبا

مثال على إعداد الفالش الالسلكي

بالداخل

بالخارج

ال يمكن استخدام وظيفة الوحدة الرئيسية للكاميرا للتصوير بالفالش الالسلكي مع اإلرسال الالسلكي.



۲۳۱

التصوير السهل باستخدام الفالش الالسلكي
سيتم شرح أساسيات التصوير السهل والتلقائي تمامًا باستخدام الفالش الالسلكي أدناه.

التصوير التلقائي تماًما باستخدام وحدة Speedlite خارجية واحدة
يتم تطبيق الخطوات من ۱ إلى ٤ ومن ٤ إلى ٦ على 
كل عمليات التصوير باستخدام الفالش الالسلكي. لذا، 

فقد تم حذف هذه الخطوات من إعدادات الفالش 
الالسلكي األخرى الموضحة في الصفحات التالية.

اضغط على الزر <I> ليرتفع الفالش المدمج. بالنسبة للتصوير باستخدام الفالش الالسلكي، تأكد من ۱   
ارتفاع الفالش المدمج.

حدد [Flash control] (التحكم في الفالش).  ۲ [Flash control] حدد ،[z1] ضمن عالمة التبويب  
(التحكم في الفالش)، ثم اضغط على <0>.

حدد [Evaluative] (تقديري). بالنسبة إلى [.E-TTL II meter] (قياس ۳   
E-TTL II) حدد [Evaluative] (تقديري)، ثم 

اضغط على <0>.



۲۳۲

التصوير السهل باستخدام الفالش الالسلكي

حدد [Built-in flash settings] (إعدادات  الفالش المدمج).٤ 
حدد [Built-in flash settings] (إعدادات   

الفالش المدمج)، ثم اضغط على <0>.

.[EasyWireless] حدد ضمن [Built-in flash] (الفالش المدمج)، حدد ٥   
[EasyWireless]، ثم اضغط على <0>.

اضبط [Channel] (القناة). اضبط قناة اإلرسال (من ۱ إلى ٤) على القناة نفسها ٦   
التي تم ضبطها بالوحدة التابعة.

التقط الصورة. اضبط الكاميرا والتقط صورة بنفس الطريقة المتبعة ۷   
مع التصوير العادي.

اخرج من التصوير باستخدام الفالش الالسلكي. بالنسبة إلى [Built-in flash] (الفالش المدمج)، ۸   
.[NormalFiring] حدد

يوصى بضبط [.E-TTL II meter] (قياس E-TTL II) على [Evaluative] (تقديري).  
على الرغم من تعطيل انطالق الفالش المدمج عند ضبط [EasyWireless]، إال أنه سيستمر في   

إطالق فالش صغير للتحكم في الوحدة التابعة. وقد يظهر الفالش الذي تم إطالقه للتحكم في الوحدة 
التابعة في الصورة وفًقا لظروف التصوير.

وال يمكن إطالق فالش اختباري مع الوحدة التابعة.  



۲۳۳

التصوير السهل باستخدام الفالش الالسلكي

التصوير التلقائي تماًما باستخدام وحدات Speedlite خارجية متعددة
يمكنك جعل العديد من الوحدات التابعة تطلق فالًشا كما لو كانت وحدة Speedlite واحدة. ويعد هذا 

مناسًبا عند الحاجة إلى خرج فالش كبير.

اإلعدادات األساسية:  E-TTL II : وضع الفالش 
: تقديري  .E-TTL II قياس

EasyWireless : الفالش المدمج: 
القناة         : (نفس القناة المضبوطة في   

           الوحدات التابعة) 

ستقوم جميع الوحدات التابعة بإطالق الفالش بنفس 
الخرج، ويمكن التحكم فيها للحصول على درجة إضاءة 

قياسية.
 A بصرف النظر عن معرف الوحدة التابعة (سواء كان

أو B أو C)، ستقوم كل الوحدات التابعة بإطالق الفالش 
كمجموعة واحدة.

تعويض درجة إضاءة الفالش
إذا كانت إضاءة الفالش تبدو داكنة جًدا أو ساطعة جًدا، فيمكنك ضبط تعويض درجة إضاءة الفالش 

لضبط خرج فالش الوحدت التابعة.
 [Flash exposure compensation] حدد  
(تعويض درجة إضاءة الفالش)، ثم اضغط على <0>.

إذا كانت إضاءة الفالش داكنة للغاية، فاضغط على   
المفتاح <Z> لزيادة درجة إضاءة الفالش وجعلها 

أكثر سطوًعا. إذا كانت إضاءة الفالش ساطعة للغاية، 
فاضغط على المفتاح <Y> لتقليل درجة إضاءة 

الفالش وجعلها داكنة.



۲۳٤

التصوير المخصص باستخدام الفالش الالسلكي

التصوير التلقائي تماًما باستخدام وحدة Speedlite خارجية واحدة والفالش 
المدمج

يتناول هذا القسم بالشرح التصوير التلقائي تماًما بالفالش 
الالسلكي وباستخدام وحدة فالش Speedlite خارجية 

واحدة والفالش المدمج.
 Speedlite يمكنك تغيير نسبة الفالش بين وحدة

الخارجية والفالش المدمج لضبط كيفية ظهور الظالل 
على الهدف.

على شاشات القوائم، يشير الرمزان <0> و<1> 
إلى وحدة Speedlite الخارجية، بينما يشير الرمزان 

<3> و<2> إلى الفالش المدمج.

.[CustWireless] حدد اتبع الخطوة رقم ٥ في الصفحة ۲۳۲ لتحديد ۱   
[CustWireless]، ثم اضغط على <0>.

حدد [.Wireless func] (الوظيفة الالسلكية). ضمن [.Wireless func] (الوظيفة الالسلكية)، ۲   
حدد [0:3]، ثم اضغط على <0>.

اضبط نسبة الفالش المطلوبة والتقط الصورة. حدد [0:3] واضبط نسبة الفالش بين ۸:۱ إلى ۳   
۱:۱. ال يمكن ضبط نسبة الفالش على النسب الواقعة 

إلى يمين النسبة ۱:۱.
إذا لم يكن خرج الفالش المدمج كافًيا، فاضبط سرعة   

ISO أعلى (صفحة ۹۲).

نسبة الفالش من ۸:۱ إلى ۱:۱ تكافئ النسب من ۳:۱ إلى ۱:۱ توقف (بزيادات قدرها ۱/۲ توقف).



۲۳٥

التصوير المخصص باستخدام الفالش الالسلكي

التصوير التلقائي تماًما باستخدام وحدات Speedlite خارجية متعددة
يمكن معاملة وحدات Speedlite التابعة المتعددة كوحدة فالش واحدة أو كمجموعات تابعة منفصلة 

يمكن ضبط نسبة الفالش الخاصة بها.
يتم توضيح اإلعدادات األساسية أدناه. بتغيير ضبط [Firing group] (إطالق مجموعة)، يمكنك 

التصوير بإعدادات فالش السلكي مختلفة باستخدام وحدات Speedlite متعددة.

اإلعدادات األساسية:  
E-TTL II :        وضع الفالش

: تقديري  .E-TTL II قياس
0: الوظيفة الالسلكية 

القناة        :  (نفس القناة المضبوطة في الوحدات    
التابعة)

[1All (الكل)] استخدام وحدات Speedlite متعددة تابعة كوحدة فالش واحدة
 ويعد هذا مناسًبا عند الحاجة إلى خرج فالش كبير. ستقوم 

جميع الوحدات التابعة بإطالق الفالش بنفس الخرج، 
ويمكن التحكم فيها للحصول على درجة إضاءة قياسية.

 A بصرف النظر عن معرف الوحدة التابعة (سواء كان
أو B أو C)، ستقوم كل الوحدات التابعة بإطالق الفالش 

كمجموعة واحدة.

اضبط [Firing group] (إطالق مجموعة) 
على [1All (الكل)]، ثم قم بالتقاط الصورة.



۲۳٦

التصوير المخصص باستخدام الفالش الالسلكي

[(A:B) 1] وحدات تابعة متعددة في مجموعات متعددة
قّسم الوحدات التابعة إلى مجموعتين A وB، وقم بتغيير 

نسبة الفالش للحصول على تأثير اإلضاءة المطلوب.
ارجع إلى دليل اإلرشادات الخاص بوحدة فالش 

 A لضبط معرف وحدة تابعة واحدة على Speedlite
(المجموعة A) ومعرف الوحدة التابعة األخرى على 

B (المجموعة B) ووضعهما على النحو المبين بالرسم 
التوضيحي.

حدد [.Wireless func] (الوظيفة الالسلكية). اتبع الخطوة رقم ۲ في الصفحة ۲۳٤ لتحديد [0]، ۱   
ثم اضغط على <0>.

اضبط [Firing group] (إطالق مجموعة)   ۲.[1 (A:B)] على

اضبط نسبة الفالش المطلوبة والتقط الصورة.  ۳ [(A:B نسبة اإلطالق) A:B fire ratio] حدد  
واضبط نسبة الفالش.

A B

إذا تم ضبط [Firing group] (إطالق مجموعة) على [(A:B) 1]، فلن تقوم المجموعة C بإطالق الفالش.

نسبة الفالش من ۱:۸ إلى ۱:۱ تكافئ النسب من ۱:۳ إلى ۱:۱ إلى ۱:۳ توقفات (بزيادات قدرها ۱/۲ توقف).



۲۳۷

التصوير المخصص باستخدام الفالش الالسلكي

 Speedlite التصوير التلقائي تماًما باستخدام الفالش المدمج ووحدات فالش
خارجية متعددة

يمكن أيًضا إضافة الفالش المدمج للتصوير باستخدام الفالش الالسلكي كما هو موضح في الصفحات ۲۳٥-۲۳٦.
يتم توضيح اإلعدادات األساسية أدناه. بتغيير ضبط [Firing group] (إطالق مجموعة)، يمكنك 

التصوير باستخدام إعدادات الفالش الالسلكي المختلفة الخاصة بوحدات فالش Speedlite المتعددة 
المستخدمة بجانب الفالش المدمج.

اإلعدادات األساسية:  ۱E-TTL II : وضع الفالش 
: تقديري  .E-TTL II قياس

[0+3] : الوظيفة الالسلكية 
:  (نفس القناة المضبوطة في الوحدات القناة 

 التابعة)

حدد [Firing group] (إطالق مجموعة). حدد مجموعة إطالق الفالش، ثم اضبط نسبة ۲   
الفالش وتعويض درجة إضاءة الفالش، وغيرها من 

اإلعدادات الضرورية قبل بد التصوير.

[1 (A:B) 2] [1All and 2 (الكل و)]



۲۳۸

إعدادات أخرى

تعويض درجة إضاءة الفالش
عند ضبط [Flash mode] (وضع الفالش) على [E-TTL II]، يمكن ضبط تعويض درجة 

إضاءة الفالش. تختلف إعدادات تعويض درجة إضاة الفالش (انظر أدناه) التي يمكن ضبطها وفًقا 
إلعدادين [.Wireess func] (الوظيفة الالسلكية) و[Firing group] (إطالق مجموعة).

[.Flash exp. comp] (تعويض درجة  إضاءة الفالش) 
يتم تطبيق تعويض درجة إضاءة الفالش على الفالش   

المدمج وكل وحدات فالش Speedlite الخارجية.
[.2exp. comp (تعويض درجة اإلضاءة)] يتم تطبيق تعويض درجة إضاءة الفالش على الفالش    

المدمج.
[.1exp. comp (تعويض درجة اإلضاءة)] يتم تطبيق تعويض درجة إضاءة الفالش على جميع    

وحدات فالش Speedlite الخارجية.

قفل درجة إضاءة الفالش
 <A> فيمكنك الضغط على الزر ،[E-TTL II] (وضع الفالش) على [Flash mode] إذا تم ضبط

.(FE) إلجراء قفل درجة إضاءة الفالش



۲۳۹

إعدادات أخرى

ضبط خرج الفالش يدوًيا للتصوير
باستخدام الفالش الالسلكي

عند ضبط [Flash mode] (وضع الفالش) على [Manual flash] (الفالش اليدوي)، يمكن ضبط 
درجة إضاءة الفالش يدوًيا. تختلف إعدادات خرج الفالش ([flash output 1 (خرج الفالش)] 

و[Group A output] (خرج المجموعة A) وما إلى ذلك) والتي يمكن ضبطها وفًقا إلعداد 
[.Wireless func] (الوظيفة الالسلكية) (انظر أدناه).

[Wireless func.0 (الوظيفة الالسلكية)]  
[Firing group: 1All (إطالق مجموعة:   
الكل)]: سيتم تطبيق اإلعداد اليدوي لخرج الفالش 

على جميع وحدات Speedlite الخارجية.
[Firing group: 1 (A:B) (إطالق مجموعة)]:   

يمكنك ضبط خرج الفالش بشكل منفصل للمجموعات 
.Bو A التابعة

[Wireless func. 0+3 (الوظيفة  الالسلكية)] 
[Firing group: 1All and2 (إطالق   

مجموعة: الكل و)]: يمكن ضبط خرج الفالش بشكل 
منفصل لوحدة (وحدات) Speedlite الخارجية 

والفالش المدمج.
[Firing group: 1 (A:B)2 (إطالق   

مجموعة)]: يمكنك ضبط خرج الفالش بشكل منفصل 
للمجموعات التابعة A وB. كما يمكنك أيًضا ضبط 

خرج الفالش للفالش المدمج.



۲٤۰



۲٤۱

۹
تشغيل الصور

يتناول هذا الفصل بالشرح الوظائف المتعلقة بعرض الصور واألفالم، بتفاصيل 
أكثر مما في الفصل الثاني "التصوير الساسي وتشغيل الصور". وستجد 

هنا شروًحا حول كيفية تشغيل الصور واألفالم ومسحها باستخدام الكاميرا 
وعرضها على جهاز التلفاز.

حول الصور الملتقطة والمحفوظة باستخدام جهاز آخر
قد ال تتمكن الكاميرا من عرض الصور الملتقطة باستخدام كاميرا أخرى أو التي تم تحريرها 

باستخدام كمبيوتر أو التي تم تغيير أسماء ملفاتها بشكل سليم.
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x البحث السريع عن الصور

H عرض صور متعددة على شاشة واحدة (عرض الفهرس)
ابحث عن الصور سريعًا من خالل عرض الفهرس الذي يُظهر أربع أو تسع صور على شاشة واحدة.

قم بتشغيل الصورة. عند الضغط على الزر <x>، سيتم عرض آخر ۱   
صورة تم التقاطها.

قم بالتبديل إلى عرض الفهرس.  ۲.<Hy> اضغط على الزر  
سيظهر عرض الفهرس المكون من ٤ صور. سيتم   

تمييز الصورة المحددة حالًيا بإطار أزرق.
اضغط على الزر <Hy> مرة أخرى لالنتقال إلى   

عرض الفهرس المكون من ۹ صور.
سيؤدي الضغط على الزر <u> إلى تبديل العرض   

من ۹ صور إلى ٤ صور ثم إلى صورة واحدة.

حدد صورة. اضغط على المفتاح <S> لتحريك اإلطار األزرق ۳   
لتحديد صورة.

سيؤدي تدوير القرص <6> إلى عرض الشاشة   
التالية أو الشاشة السابقة.

اضغط على <0> وسيتم عرض الصورة المحددة   
كصورة واحدة.

BB
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I التنقل السريع بين الصور (عرض التنقل السريع)
باستخدام عرض الصورة الواحدة، يمكنك تدوير القرص <6> للتنقل السريع لألمام أو للخلف بين 

الصور وفقًا ألسلوب التنقل السريع المضبوط.

عبر الصور باستخدام)].۱  حدد [Image jump w/6 (التنقل السريع 
ضمن عالمة التبويب [x2]، حدد   

[Image jump w/6 (التنقل السريع عبر 
الصور باستخدام)]، ثم اضغط على <0>.

حدد أسلوب التنقل السريع. اضغط على المفتاح <S> لتحديد أسلوب التنقل ۲   
السريع، ثم اضغط على <0>.

عرض الصور واحدة تلو األخرى  :d
التنقل السريع عبر ۱۰ صور  :e

التنقل السريع عبر ۱۰۰ صورة  :f
عرض حسب التاريخ  :g
عرض حسب المجلد  :h
عرض األفالم فقط  :i

عرض الصور الثابتة فقط  :j
العرض حسب تصنيف الصور (صفحة ۲٤۸)   :k

أدر القرص <6> للتحديد.

استعرض الصور بواسطة التنقل السريع. اضغط على الزر <x> لتشغيل الصور.۳   
في عرض الصورة الواحدة، أدر القرص <6>.  

للبحث عن الصور وفًقا لتاريخ التصوير، حدد [Date] (التاريخ).  
للبحث عن الصور وفًقا للمجلد، حدد [Folder] (المجلد).  

 [Stills] (األفالم) أو [Movies] إذا كانت البطاقة تحتوي على كل من األفالم والصور الثابتة، فحدد  
(الصور الثابتة) لعرض أي منهما فقط.

في حالة عدم وجود صور تتوافق مع [Rating] (التصنيف) المحدد، ال يمكنك استعراض الصور   
باستخدام القرص <6>.

موضع التشغيل
أسلوب التنقل السريع

x البحث السريع عن الصور



۲٤٤

y/u العرض المكبر
.LCD يمكنك تكبير صورة تم التقاطها بمعدل يتراوح من ۱٫٥ مرة إلى ۱۰ مرات على شاشة

قم بتكبير الصورة. اضغط على الزر <u> أثناء تشغيل الصورة.۱   
سيتم تكبير الصورة.  

 ،<u> في حالة الضغط مع االستمرار على الزر  
سيتم تكبير الصورة حتى تصل إلى الحد األقصى للتكبير.

اضغط على الزر <Hy> لتقليل معدل التكبير.   
في حالة االستمرار في الضغط على الزر، سينخفض 

معدل التكبير إلى أن يصل إلى عرض الصورة الواحدة.

تنقل عبر أجزاء الصورة. استخدم المفتاح <S> للتنقل عبر أجزاء الصورة ۲   
المكبرة.

 <x> للخروج من العرض المكبر، اضغط على الزر  
وسيتم الرجوع إلى عرض الصورة الواحدة.

موضع المنطقة الُمكبرة

في العرض المكبر، يمكنك تدوير القرص <6> لعرض صورة أخرى بنفس حجم التكبير.  
وال يمكن تكبير الصورة أثناء مراجعتها بعد التقاطها مباشرًة.  

ال يمكن تكبير الفيلم.  
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d التشغيل باستخدام شاشة اللمس
تُعد شاشة LCD لوحة حساسة للمس يمكنك لمسها بأصابعك إلجراء عمليات التشغيل. اضغط على 

الزر <x> لتشغيل الصور.

استعراض الصور
اسحب بإصبع واحد. أثناء عرض الصورة الواحدة، استخدم إصبع واحد    

لسحب الصورة نحو اليسار أو اليمين لعرض صورة 
أخرى. اسحب نحو اليسار لعرض الصورة التالية 
(األحدث) أو اسحب نحو المين لعرض الصورة 

السابقة (األقدم).
أثناء عرض الفهرس، استخدم إصبع واحد للتمرير   

ألعلى أو ألسفل الشاشة لعرض شاشة أخرى لصور 
الفهرس. اسحب إصبعك ألعلى لعرض الصور 
األحدث أو اسحب إصبعك أسفل لعرض الصور 

األقدم. عند تحديد صورة والنقر فوقها، سيتم عرضها 
كصورة واحدة.

التنقل السريع عبر الصور (عرض التنقل السريع)
اسحب بإصبعين. عند استخدام إصبعين للسحب يميًنا أو يساًرا على الشاشة،  

يمكنك التنقل سريًعا عبر الصور باستخدام األسلوب 
المضبوط في [Image jump w/6 (التنقل السريع 

.[x2] عبر الصور باستخدام)] ضمن عالمة التبويب
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d التشغيل باستخدام شاشة اللمس

تصغير الصورة (عرض الفهرس)

قرب إصبعين من بعضهما البعض على الشاشة. المس الشاشة بإصبعين مبتعدين عن بعضهما البعض،  
وقرب اإلصبعين من بعضهما البعض على الشاشة.

كل مرة تقوم فيها بتقريب إصبعيك من بعضهما   
البعض، تتغير الشاشة من عرض الصورة الواحدة 

إلى عرض فهرس مكون من ٤ صور وفهرس مكون 
من ۹ صور. ستؤدي مباعدة إصبعين على الشاشة 

إلى عكس هذه العملية.
يتم تمييز الصورة المحددة بإطار أزرق. عند النقر   

فوق الصورة المحددة، سيتم عرضها كصورة واحدة.

تكبير الصورة
باعد إصبعين عن بعضهما البعض على الشاشة. المس الشاشة بإصبعين متقاربين من بعضهما البعض،  

ثم أبعدهما عن بعضهما البعض على الشاشة.
كلما باعدت بين األصابع، سيتم تكبير الصورة.  

يمكن تكبير الصورة حتى ۱۰ مرات.  
يمكنك التنقل عبر أجزاء الصورة عن طريق تحريك   

إصبعك.
لتصغير الصورة، قرب إصبعيك من بعضهما البعض   

على الشاشة.
سيؤدي النقر فوق الرمز [2] إلى العودة إلى عرض   

الصورة الواحدة.

يمكن أيًضا إجراء عمليات تشغيل شاشة اللمس الموضحة في الصفحات ۲٤٥ - ۲٤٦ أثناء عرض الصور 
على جهاز التلفاز المتصل بالكاميرا (صفحة ۲٦۲ و۲٦٥).
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b تدوير الصور
يمكنك تدوير الصورة المعروضة إلى االتجاه المطلوب.

حدد [Rotate image] (تدوير الصورة).  ۱ Rotate] حدد ،[x1] ضمن عالمة التبويب  
image] (تدوير الصورة)، ثم اضغط على <0>.

حدد صورة. اضغط على المفتاح <U> لتحديد الصورة المراد ۲   
تدويرها.

يمكنك أيًضا تحديد صورة من عرض الفهرس   
(صفحة ۲٤۲).

قم بتدوير الصورة. كل مرة تضغط فيها على الزر <0>، سيتم تدوير ۳   
الصورة في اتجاه عقارب الساعة على النحو التالي: 

.°۰ ← °۲۷۰ ← °۹۰
لتدوير صورة أخرى، كرر الخطوتين رقم ۲ و۳.  

.<M> للخروج والعودة إلى القائمة، اضغط على الزر  

في حالة ضبط [Auto rotate :51 (التدوير التلقائي)] على [OnzD (تشغيل)] (صفحة ۲۱۲)   
قبل التقاط صور رأسية، لن تحتاج إلى تدوير الصورة على النحو الموضح أعاله.

 51: Auto] إذا لم يتم عرض الصورة التي تم تدويرها في اتجاه التدوير أثناء تشغيلها، فاضبط  
rotate (التدوير التلقائي)] على [OnzD (تشغيل)].

ال يمكن تدوير الفيلم.  
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3 إعداد التصنيفات
l/m/n/ :يمكنك تصنيف الصور واألفالم باستخدام واحدة من عالمات التصنيف الخمس

o/p. ويطلق على هذه الوظيفة اسم التصنيف.

حدد [Rating] (تصنيف).  ۱ [Rating] حدد ،[x2] ضمن عالمة التبويب  
(التصنيف)، ثم اضغط على <0>.

حدد صورة أو فيلًما. اضغط على المفتاح <U> لتحديد الصورة أو ۲   
الفيلم المراد تصنيفه.

يمكنك عرض ثالث صور بالضغط على الزر   
<Hy>. للرجوع إلى عرض الصورة الواحدة، 

.<u> اضغط على الزر

صنف الصورة أو الفيلم. اضغط على المفتاح <V> لتحديد تصنيف.۳   
سيتم حساب العدد اإلجمالي للصور واألفالم التي تم   

تصنيفها في كل تصنيف.
لتصنيف صورة أو فيلم آخر، كرر الخطوتين رقم ۲ و۳.  

اضغط على الزر <M> للعودة إلى القائمة.  
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3 إعداد التصنيفات

يمكن عرض العدد اإلجمالي للصور ذات التصنيف المحدد البالغ ۹۹۹ صورة. في حالة وجود أكثر من 
۹۹۹ صورة بالتصنيف المحدد، سيتم عرض [###] لهذا التصنيف.

االستفادة من التصنيفات
باستخدام [x2: Image jump w/6 (التنقل السريع عبر الصور باستخدام)]، يمكنك فقط   

عرض الصور واألفالم محددة التصنيف.
باستخدام [x2: Slide show (عرض الشرائح)]، يمكنك تشغيل الصور واألفالم ذات التصنيف   

المحدد فقط.
باستخدام Digital Photo Professional (برنامج مرفق، صفحة ۳٦٤)، يمكنك فقط تحديد   

الصور واألفالم محددة التصنيف (الصور الثابتة فقط).
مع نظام التشغيل Windows Vista أو Windows 7 أو ما إلى ذلك، يمكنك عرض كل تصنيف   

ملف كجزء من عرض معلومات الملف أو عارض الصور المرفق (الصور الثابتة فقط).
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Q التحكم السريع أثناء التشغيل
 : Protect images] :لضبط أي مما يلي <Q> أثناء التشغيل، يمكنك الضغط على الزر

(حماية الصور)] و[b: Rotate image (تدوير الصور)] و[Rating :9 (التصنيف)] 
 S: Resize (JPEG images only)]و [(المرشحات اإلبداعية) U: Creative filters]و

(تغيير الحجم (صور JPEG فقط))] و[e: Image jump w/6 (التنقل السريع عبر 
الصور باستخدام)].

بالنسبة لألفالم، يمكن ضبط الوظائف المذكورة أعاله بالخط العريض.

.<Q> اضغط على الزر  ۱.<Q> أثناء عرض الصورة، اضغط على الزر  
ستظهر شاشة التحكم السريع.  

حدد وظيفة واضبطها. اضغط على المفتاح <V> لتحديد وظيفة.۲   
يتم عرض االسم واإلعداد الحالي للوظيفة المحددة   

أسفل الشاشة.
.<U> يمكنك ضبطها بالضغط على المفتاح  

بالنسبة للمرشحات اإلبداعية وتغيير الحجم، اضغط   
على <0> ثم اضبط الوظيفة. للحصول على 

التفاصيل، انظر صفحة ۲۷٤ بالنسبة للمرشحات 
اإلبداعية وصفحة ۲۷۷ لتغيير الحجم. لإللغاء، 

.<M> اضغط على الزر

قم بإنهاء اإلعداد. اضغط على الزر <Q> للخروج من شاشة التحكم ۳   
السريع.
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Q التحكم السريع أثناء التشغيل

لتدوير صورة، اضبط [Auto rotate :51 (التدوير التلقائي)] على [OnzD (تشغيل)]. في حالة 
ضبط [Auto rotate :51 (التدوير التلقائي)] على [OnD] (تشغيل) أو [Off] (إيقاف التشغيل)، 

سيتم تسجيل إعداد [b Rotate image (تدوير الصور)] للصورة، ولكن الكاميرا لن تقوم بتدوير 
الصورة لعرضها.

سيؤدي الضغط على الزر <Q> أثناء عرض الفهرس إلى التبديل إلى عرض الصورة الواحدة كما   

ستظهر شاشة التحكم السريع. سيؤدي الضغط مرة أخرى على الزر <Q> إلى الرجوع إلى عرض 
الفهرس.

بالنسبة للصور الملتقطة باستخدام كاميرا أخرى، قد تكون الوظائف التي يمكنك تحديدها محدودة.  
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k االستمتاع باألفالم
يمكنك تشغيل األفالم بالطرق الثالث التالية:

(صفحة ۲٦۲ و۲٦٥)التشغيل على جهاز التلفاز

AVC- (الصوت/الفيديو) االستريو AV استخدم كابل
 HDMI (يُباع بشكل منفصل) أو  كابل DC400ST

من نوع HTC-100 (يُباع بشكل منفصل) لتوصيل 
الكاميرا بجهاز التلفاز. عندئٍذ يمكنك تشغيل األفالم التي تم 

تصويرها والصور الثابتة الملتقطة على التلفاز.
إذا كان لديك جهاز تلفاز عالي الدقة وقمت بتوصيل 

الكاميرا باستخدام كابل HDMI، فيمكنك مشاهدة األفالم 
فائقة الدقة (Full HD: 1920x1080) وعالية الدقة 

(HD: 1280x720) بجودة صورة عالية.

(الصفحات من ۲٥٤ إلى ۲٦۱)التشغيل على شاشة LCD الخاصة بالكاميرا

يمكنك تشغيل األفالم على شاشة LCD الخاصة بالكاميرا. 
كما يمكنك أيًضا تحرير المشهدين األول واألخير من الفيلم 

وتشغيل الصور الثابتة واألفالم الموجودة على البطاقة 
كعرض شرائح تلقائي.

نظًرا ألن أجهزة التسجيل المزودة بقرص ثابت ال تشتمل على طرف التوصيل HDMI IN (دخل   
.HDMI فلن يمكن توصيل الكاميرا بجهاز تسجيل مزود بقرص ثابت باستخدام كابل ،(HDMI

حتى إذا تم توصيل الكاميرا بجهاز تسجيل مزود بقرص ثابت باستخدام كابل، فلن يمكن تشغيل األفالم   

والصور أو حفظها.
إذا كان جهاز التشغيل ال يتوافق مع الملفات بتنسيق MOV، فال يمكن تشغيل الفيلم.  

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

Task (صفحة ۱۹٥) على الكاميرا.
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k االستمتاع باألفالم

(صفحة ۳٦٤)التشغيل والتحرير باستخدام كمبيوتر شخصي

يمكن نقل ملفات األفالم التي تم تسجيلها على البطاقة إلى 
 ImageBrowser EX الكمبيوتر وتشغيلها باستخدام

(برنامج مرفق).

لتشغيل الفيلم بسالسة على الكمبيوتر، استخدم جهاز كمبيوتر ذا مستوى أداء عاٍل. فيما يتعلق   
بمتطلبات أجهزة الكميوتر الخاصة ببرنامج ImageBrowser EX، ارجع إلى دليل مستخدم 

.PDF الموجود في ملف بتنسيق ImageBrowser EX
في حالة الرغبة في استخدام برنامج متوفر باألسواق لتشغيل األفالم أو تحريرها، تأكد من توافقه مع   
ملفات MOV. للحصول على تفاصيل حول البرامج المتوفرة باألسواق، اتصل بجهة تصنيع البرامج.
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k تشغيل األفالم
قم بتشغيل الصورة. اضغط على الزر <x> لعرض الصور.۱   

حدد فيلًما. اضغط على المفتاح <U> لتحديد أحد األفالم.۲   
أثناء عرض الصورة الواحدة، يشير الرمز   

<s1> المعروض في الجزء األيسر العلوي 
إلى فيلم. إذا كان الفيلم عبارة عن لقطات فيديو، فسيتم 

.< عرض <
يمكنك الضغط على الزر <B> للتبديل إلى   

عرض معلومات التصوير (صفحة ۲۷۱).
في عرض الفهرس، تشير الثقوب الموجودة على الحافة   

اليسرى للصورة المصغرة إلى أن الصورة عبارة 
عن فيلم. نظًرا لعدم إمكانية تشغيل األفالم في عرض 

الفهرس، اضغط على <0> للتبديل إلى عرض 
الصورة الواحدة.

في عرض الصورة الواحدة، اضغط على <0>. ستظهر لوحة تشغيل الفيلم بالجزء السفلي من الشاشة.۳   

قم بتشغيل الفيلم. حدد [7] (تشغيل)، ثم اضغط على <0>.٤   
سيبدأ تشغيل الفيلم.  

يمكنك إيقاف تشغيل الفيلم مؤقًتا عن طريق الضغط   
على <0>.

أثناء تشغيل الفيلم، يمكنك تدوير القرص <6>   
لضبط مستوى صوت السماعة المدمجة.

للحصول على مزيد من التفاصيل حول إجراء   
التشغيل، انظر الصفحة التالية.

السماعة

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

لوحة تشغيل الفيلم
وصف التشغيلعملية التشغيل

يؤدي الضغط على <0> إلى التبديل بين التشغيل واإليقاف.7  التشغيل

اضبط سرعة الحركة البطيئة بالضغط على المفتاح <U>. تتم اإلشارة إلى سرعة 8 الحركة البطيئة
الحركة البطيئة أعلى يمين الشاشة.

لعرض اإلطار األول من الفيلم.5 اإلطار األول

كل مرة يتم الضغط فيها على <0>، يتم عرض اإلطار السابق. في حالة االستمرار 3 اإلطار السابق
في الضغط على <0>، سيتم إرجاع الفيلم.

كل مرة يتم الضغط فيها على <0> سيتم تشغيل الفيلم بعرض اإلطار تلو اآلخر. في 6 اإلطار التالي
حالة االستمرار في الضغط على <0>، سيتم إجراء التقديم السريع للفيلم.

لعرض اإلطار األخير للفيلم.4 اإلطار األخير

لتشغيل فيلم باستخدام الموسيقى الخلفية المحددة (صفحة ۲٦۱). موسيقى الخلفية*
لعرض شاشة التحرير (صفحة ۲٥٦).X تحرير

وضع التشغيل

مدة التشغيل (دقائق:ثواٍن)دقائق' ثواٍن'

يمكنك ضبط مستوى صوت السماعة المدمجة (صفحة ۲٥٤) بتدوير القرص <6>.9 مستوى الصوت
يؤدي الضغط على الزر <M> إلى العودة إلى عرض الصورة الواحدة.32

عند ضبط موسيقى الخلفية، لن يتم تشغيل صوت الفيلم.  *

التشغيل باستخدام شاشة اللمس

انقر فوق [7] الموجود عند منتصف الشاشة. سيبدأ تشغيل الفيلم.   
 <s1> لعرض لوحة تشغيل الفيلم، انقر فوق  

أعلى يسار الشاشة.
إليقاف الفيلم مؤقًتا أثناء تشغيله، انقر فوق الشاشة.   

ستظهر لوحة تشغيل الفيلم أيًضا.

باستخدام بطارية LP-E8 كاملة الشحن، ستكون مدة التشغيل المستمر في درجة الحرارة ۲۳ درجة   
مئوية/۷۳ درجة فهرنهايت على النحو التالي: ساعتان و۳۰ دقيقة تقريًبا

في حالة التقاط صورة ثابتة أثناء تصوير الفيلم، سيتم عرض الصورة الثابتة لمدة ثانية واحدة تقريًبا   
أثناء تشغيل الفيلم.
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X تحرير المشهدين األول واألخير بفيلم
يمكنك تحرير المشهدين األول واألخير من الفيلم بزيادات قدرها ۱ ثانية (باستثناء لقطات الفيديو).

.[X] على شاشة تشغيل الفيلم، حدد سيتم عرض شاشة التحرير.۱   

حدد الجزء المراد تحريره.  ۲ [V] (اقتصاص البداية) أو [U] حدد إما  
(اقتصاص النهاية)، ثم اضغط على <0>.

اضغط على المفتاح <U> لعرض اإلطارات   
السابقة أو التالية. سيؤدي االستمرار في الضغط عليه 

إلى التقديم السريع لإلطارات.
بعد تقرير الجزء المراد تحريره، اضغط على <0>.   

الجزء المميز باللون األزرق أعلى الشاشة هو ما 
سيتبقى.

افحص الفيلم المحرر. حدد [7] واضغط على <0> لتشغيل الجزء ۳   
المميز باللون األزرق.

لتغيير التحرير، ارجع إلى الخطوة رقم ۲.  
إللغاء التحرير، اضغط على الزر <M> وحدد   

[OK] (موافق) على شاشة التأكيد، ثم اضغط على 
.<0>
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X تحرير المشهدين األول واألخير بفيلم

احفظ الفيلم المحرر. حدد [W]، ثم اضغط على <0>.٤   
ستظهر شاشة الحفظ.  

لحفظه كفيلم جديد، حدد [New file] (ملف   
جديد). لحفظه واستبدال ملف الفيلم األصلي، حدد 

[Overwrite] (استبدال). ثم اضغط على <0>.
من شاشة التأكيد، حدد [OK] (موافق)، ثم اضغط   

على <0> لحفظ الفيلم الذي تم تحريره والرجوع 
إلى شاشة تشغيل الفيلم.

 ،([ نظًرا لتنفيذ عملية التحرير بزيادات قدرها ثانية واحدة تقريًبا (الموضع المشار إليه بالعالمة [  
قد يختلف الموضع الفعلي حيث يتم تحرير الفيلم قليًال عن الموضع المحدد.

إذا كانت البطاقة ال تشتمل على مساحة خالية كافية، فلن يتوفر الخيار [New file] (ملف جديد).  
عند انخفاض مستوى شحن البطارية، ال يمكن تحرير الفيلم. استخدم بطارية مشحونة بالكامل.  
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3 عرض الشرائح (التشغيل التلقائي)
يمكنك تشغيل الصور الموجودة على البطاقة كعرض شرائح تلقائي.

حدد [Slide show] (عرض الشرائح).  ۱ [Slide show] حدد ،[x2] ضمن عالمة التبويب  
(عرض الشرائح)، ثم اضغط على <0>.

حدد الصور المراد عرضها. اضغط على المفتاح <V> لتحديد الخيار المطلوب، ۲   
ثم اضغط على <0>.

الصور/األفالم/الصور الثابتة)  [All images/Movies/Stills] (جميع 
اضغط على المفتاح <V> لتحديد أحد الخيارات   

التالية: [jAll images (جميع الصور)/
kMovies (األفالم)/zStills (الصور 

الثابتة)]. ثم اضغط على <0>.

التصنيف)  [Date/Folder/Rating] (التاريخ/المجلد/
اضغط على المفتاح <V> لتحديد أحد الخيارات   

 nFolder/(التاريخ) iDate] :التالية
(المجلد)/9Rating (التصنيف)].

.<B> اضغط على الزر ،<zH> عند تمييز  
اضغط على المفتاح <V> لتحديد الخيار المطلوب،   

ثم اضغط على <0>.

عدد الصور المراد تشغيلها

[Rating] (التصنيف)[Folder] (المجلد)[Date] (التاريخ)
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3 عرض الشرائح (التشغيل التلقائي)

وصف التشغيلالعنصر
سيتم تشغيل جميع الصور الثابتة واألفالم الموجودة على البطاقة.jجميع الصور

سيتم تشغيل الصور الثابتة واألفالم التي تم التقاطها في تاريخ التصوير المحدد.iالتاريخ
سيتم تشغيل الصور الثابتة واألفالم الموجودة في المجلد المحدد.nالمجلد
سيتم تشغيل األفالم الموجودة على البطاقة فقط.kاألفالم

سيتم تشغيل الصور الثابتة الموجودة على البطاقة فقط.zالصور الثابتة
سيتم تشغيل الصور الثابتة واألفالم ذات التصنيف المحدد فقط.9التصنيف

اضبط [Set up] (اإلعداد) على النحو المطلوب.   ۳ [Set up] لتحديد <V> اضغط على المفتاح  
(إعداد)، ثم اضغط على <0>.

اضبط [Display time] (وقت العرض)   
 [Transition effect](التكرار) و [Repeat]و

 [Background music](تأثير االنتقال) و
(موسيقى الخلفية) للصور الثابتة.

يتم شرح إجراء تحديد موسيقى الخلفية في صفحة ۲٦۱.  

.<M> بعد تحديد اإلعدادات، اضغط على الزر  

[Repeat] (التكرار)[Display time] (وقت العرض)
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3 عرض الشرائح (التشغيل التلقائي)

ابدأ عرض الشرائح. اضغط على المفتاح <V> لتحديد [Start] (بدء)، ٤   
ثم اضغط على <0>.

بعد عرض [...Loading image ] (جاٍر تحميل   
الصورة...)، سيبدأ تشغيل عرض الشرائح.

قم بإنهاء عرض الشرائح. إلنهاء عرض الشرائح والعودة إلى شاشة الضبط، ٥   
.<M> اضغط على الزر

[Background music] (موسيقى الخلفية)[Transition effect] (تأثيرات االنتقال)

إليقاف عرض الشرائح مؤقًتا، اضغط على <0>. أثناء اإليقاف المؤقت، سيتم عرض [G] أعلى   

يسار الصورة. اضغط على الزر <0> مرة أخرى الستئناف تشغيل عرض الشرائح. يمكنك أيًضا 
إيقاف عرض الشرائح مؤقًتا من خالل النقر فوق الشاشة.

أثناء التشغيل التلقائي، يمكنك الضغط على الزر <B> لتغيير تنسيق عرض الصور الثابتة   
(صفحة ۸٤).

أثناء تشغيل الفيلم، يمكنك ضبط مستوى الصوت عن طريق تدوير القرص <6>.  
أثناء التشغيل التلقائي أو اإليقاف المؤقت، يمكنك الضغط على المفتاح <U> 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 ۲٦۲.  
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3 عرض الشرائح (التشغيل التلقائي)

تحديد موسيقى الخلفية

حدد [Background music] (موسيقى  الخلفية).۱ 
اضبط [Background music] (موسيقى   

الخلفية) على [On] (تشغيل)، ثم اضغط على <0>.

حدد موسيقى الخلفية. اضغط على المفتاح <V> لتحديد موسيقى الخلفية ۲   
المطلوبة، ثم اضغط على <0>. يمكنك أيًضا 

تحديد مقطوعات متعددة لموسيقى الخلفية.
قم بتشغيل موسيقى الخلفية. لالستماع إلى نموذج لموسيقى الخلفية، اضغط على ۳   

.<B> الزر
اضغط على المفتاح <V> لتشغيل مقطوعة   

موسيقى خلفية أخرى. للتوقف عن االستماع إلى 
موسيقى الخلفية، اضغط على الزر <B> مرة 

أخرى.
اضبط مستوى الصوت بتدوير القرص <6>.  

لحذف مقطوعة موسيقى خلفية، اضغط على المفتاح   
.<L> وحدد المقطوعة، ثم اضغط على الزر <V>

 EOS في وقت الشراء، ال يمكنك تحديد موسيقى الخلفية باستخدام الكاميرا. يجب عليك أوًال استخدام
Utility (برنامج مرفق) لنسخ موسيقى الخلفية إلى البطاقة. للحصول على التفاصيل، ارجع إلى دليل 

إرشادات EOS Utility الموجود على القرص المضغوط.



۲٦۲

عرض الصور على التلفاز
يمكنك عرض الصور الثابتة واألفالم على جهاز تلفاز.

(HDMI متصلة بكابل) (HD) العرض على أجهزة تلفاز عالية الدقة

يلزم توفر كابل HDMI طراز HTC-100 (يُباع بشكل منفصل).

قم بتوصيل كابل HDMI بالكاميرا. أثناء مواجهة شعار <dHDMI MINI> الموجود ۱   
على القابس للجزء األمامي من الكاميرا، أدخله 

.<D> بطرف التوصيل

قم بتوصيل كابل HDMI بجهاز التلفاز. قم بتوصيل كابل HDMI بمنفذ HDMI IN (دخل ۲   
HDMI) الخاص بالتلفاز.

قم بتشغيل التلفاز وتبديل دخل الفيديو الخاص  بالتلفاز لتحديد المنفذ المتصل.۳ 
اضبط مفتاح تشغيل الكاميرا على <1>.  ٤

اضبط مستوى صوت الفيلم باستخدام جهاز التلفاز. ال يمكن ضبط مستوى الصوت باستخدام الكاميرا.  
قبل توصيل الكابل بين الكاميرا والتلفاز أو فصله، أوقف تشغيل الكاميرا وجهاز التلفاز.  

وفًقا لنوع جهاز التلفاز، قد يتم قص جزء من الصورة المعروضة.  
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عرض الصور على التلفاز

.<x> اضغط على الزر ستظهر الصورة على شاشة التلفاز. (لن يتم عرض ٥   
أي شيء على شاشة LCD الخاصة بالكاميرا).
سيتم عرض الصور تلقائًيا بالدقة المثلى للتلفاز.  

بالضغط على الزر <B>، يمكنك تغيير تنسيق   
العرض.

لتشغيل األفالم، انظر صفحة ۲٥٤.  

HDMI CEC استخدام أجهزة التلفاز التي تعمل مع

في حالة توصيل جهاز تلفاز متوافق مع HDMI CEC* بالكاميرا باستخدام كابل HDMI، يمكنك 
استخدام وحدة التحكم عن بُعد الخاصة بالتلفاز إلجراء عمليات التشغيل.

تمكن وظيفة HDMI القياسية أجهزة HDMI من التحكم في بعضها البعض بحيث يمكنك التحكم فيها باستخدام   *
وحدة تحكم عن بُعد واحدة.

اضبط [Ctrl over HDMI] (التحكم عبر  HDMI) على [Enable] (تمكين).۱ 
 Ctrl over] حدد ،[x2] ضمن عالمة التبويب  

HDMI] (التحكم عبر HDMI)، ثم اضغط على <0>.
حدد [Enable] (تمكين)، ثم اضغط على <0>.  

.<q>و <D> ال يمكن إخراج الصور في نفس الوقت من طرفي التوصيل

ال تقم بتوصيل خرج أي جهاز آخر بطرف التوصيل <D> الخاص بالكاميرا. فقد يؤدي   

ذلك إلى حدوث عطل.
قد ال تتمكن أجهزة تلفاز معينة من تشغيل الصور الملتقطة. في هذه الحالة، استخدم كابل AV (الصوت/  

الفيديو) االستريو AVC-DC400ST (يُباع بشكل منفصل) للتوصيل بالتلفاز.
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عرض الصور على التلفاز

قم بتوصيل الكاميرا بجهاز تلفاز. استخدم كابل HDMI لتوصيل الكاميرا بالتلفاز.۲   
 HDMI سيتم تبديل دخل التلفاز تلقائًيا إلى منفذ  

المتصل بالكاميرا.
اضغط على الزر <x> الموجود على الكاميرا. ستظهر صورة على شاشة التلفاز ويمكنك استخدام ۳   

وحدة التحكم عن بُعد الخاصة بالتلفاز لتشغيل الصور.
حدد صورة. وجه وحدة التحكم عن بُعد إلى جهاز التلفاز واضغط ٤   

/ لتحديد صورة. على الزر 

اضغط على الزر Enter (إدخال) بوحدة التحكم عن ُبعد. ستظهر القائمة كما ستتمكن من تنفيذ عمليات التشغيل ٥   
الموضحة على اليسار.

/ لتحديد الخيار المطلوب، ثم  اضغط على الزر   
اضغط على الزر Enter (إدخال). بالنسبة لعرض 

/ بوحدة التحكم عن بُعد  الشرائح، اضغط على الزر 
 Enter لتحديد أحد الخيارات، ثم اضغط على الزر

(إدخال).
في حالة تحديد [Return] (رجوع) والضغط على   

الزر Enter (إدخال)، ستختفي القائمة ويمكنك 
/ لتحديد صورة. استخدام الزر 

قائمة تشغيل الصور الثابتة

قائمة تشغيل األفالم

تتطلب بعض أجهزة التلفاز تمكين اتصال HDMI CEC أوًال. للحصول على التفاصيل، ارجع إلى   
دليل إرشادات جهاز التلفاز.

قد ال تعمل أجهزة تلفاز معينة، حتى تلك المتوافقة مع HDMI CEC، بشكل صحيح. في هذه   
الحالة، افصل كابل HDMI واضبط [x2: Ctrl over HDMI (التحكم عبر HDMI)] على 

[Disable] (تعطيل)، واستخدم الكاميرا للتحكم في عملية التشغيل.

: رجوع  
: الفهرس المكون من ۹ صور  

: تشغيل الفيلم  
: عرض الشرائح  

: عرض معلومات التصوير  
: التدوير  



۲٦٥

عرض الصور على التلفاز

العرض على أجهزة تلفاز ليست عالية الدقة (متصلة باستخدام كابل AV (الصوت/الفيديو))

يلزم توفر كابل AV (الصوت/الفيديو) االستريو AVC-DC400ST (يُباع بشكل منفصل).

قم بتوصيل كابل AV (الصوت/الفيديو) بالكاميرا. أثناء مواجهة شعار <Canon> الموجود على ۱   
القابس للجزء الخلفي من الكاميرا، أدخله بطرف 

.<q> التوصيل

قم بتوصيل كابل AV (الصوت/الفيديو) بجهاز  التلفاز.۲ 
قم بتوصيل كابل AV (الصوت/الفيديو) بطرفي   

توصيل دخل الفيديو ودخل الصوت بالتلفاز.

قم بتشغيل التلفاز وتبديل دخل الفيديو الخاص  بالتلفاز لتحديد المنفذ المتصل.۳ 
اضبط مفتاح تشغيل الكاميرا على <1>.  ٤

.<x> اضغط على الزر ستظهر الصورة على شاشة التلفاز. (لن يتم عرض ٥   
أي شيء على شاشة LCD الخاصة بالكاميرا).

لتشغيل األفالم، انظر صفحة ۲٥٤.  

AUDIO

VIDEO

(األحمر)

(األبيض)

(األصفر)

AVC- (الصوت/الفيديو) االستريو AV (صوت/فيديو) بخالف كابل AV ال تستخدم أي كابل  

DC400ST (يُباع بشكل منفصل). قد ال يتم عرض الصور في حالة استخدام كابل مختلف.
إذا كان تنسيق نظام الفيديو ال يتوافق مع ذلك الخاص بالتلفاز، فلن يتم عرض الصور بشكل سليم. إذا حدث   

ذلك، فقم بالتبديل إلى تنسيق نظام الفيديو المناسب باستخدام [Video system :52 (نظام الفيديو)].
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K حماية الصور
تحول حماية الصورة دون مسحها بشكل عرضي.

3 حماية صورة مفردة

حدد [Protect images] (حماية الصور).  ۱ Protect] حدد ،[x1] ضمن عالمة التبويب  
images] (حماية الصور)، ثم اضغط على <0>.

ستظهر شاشة إعداد الحماية.  

حدد [Select images] (تحديد الصور). حدد [Select images] (تحديد الصور)، ثم ۲   

اضغط على <0>.
سيتم عرض الصور.  

احم الصورة. اضغط على المفتاح <U> لتحديد الصورة المراد ۳   
حمايتها، ثم اضغط على <0>.

عند حماية الصورة، سيظهر الرمز <K> بالجزء   
العلوي من الشاشة.

إللغاء حماية الصورة، اضغط على <0> مرة   
.<K> أخرى. سيختفي الرمز

لحماية صورة أخرى، كرر الخطوة رقم ۳.  
اضغط على الزر <M> للعودة إلى القائمة.  

رمز حماية الصورة



۲٦۷

K حماية الصور

3 حماية جميع الصور الموجودة في مجلد أو على بطاقة
يمكنك حماية جميع الصور الموجودة في مجلد أو على بطاقة في آن واحد.

عند تحديد [All images in folder] (كل الصور 
 [All images on card] الموجودة في المجلد) أو

 x1: Protect] (كل الصور الموجودة على البطاقة) في
images (حماية الصور)]، ستتم حماية جميع الصور 

الموجودة في المجلد أو على البطاقة.
 Unprotect all images] إللغاء حماية الصور، حدد

in folder] (إلغاء حماية جميع الصور في المجلد) أو 
[Unprotect all images on card] (إلغاء حماية 

جميع الصور على البطاقة).

إذا تم تنسيق البطاقة (صفحة ٤۸)، فسيتم مسح الصور المحمية أيًضا.

يمكن حماية األفالم أيًضا.  
بمجرد حماية الصورة، ال يمكن مسحها بواسطة وظيفة المسح الخاصة بالكاميرا. لمسح صورة محمية،   

يجب أوًال إلغاء الحماية.
في حالة مسح جميع الصور (صفحة ۲٦۹)، ستبقى الصور المحمية فقط. يُعد هذا مريًحا عند الرغبة   

في مسح جميع الصور غير الضرورية في آٍن واحد.
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L مسح الصور
يمكنك إما تحديد الصور ومسحها الواحدة تلو األخرى أو مسحها جميًعا دفعة واحدة. لن يتم مسح 

الصور المحمية (صفحة ۲٦٦).
بمجرد مسح الصورة، ال يمكن استردادها. تأكد من عدم الحاجة إلى الصورة فيما بعد قبل 

مسحها. للحيلولة دون مسح الصور الهامة بشكل عرضي، قم بحمايتها. يؤدي مسح صورة 
.JPEGو RAW 73+1 إلى مسح الصورتين بتنسيق

مسح صورة واحدة

قم بتشغيل الصورة المراد مسحها.  ۱
.<L> اضغط على الزر ستظهر قائمة المسح بالجزء السفلي من الشاشة.۲   

امسح الصورة. حدد [Erase] (مسح)، ثم اضغط على <0>. ۳   
سيتم مسح الصورة المعروضة.

3 وضع عالمات االختيار <X> على الصور المراد مسحها دفعة واحدة

بإلحاق عالمات االختيار <X> بالصور المراد مسحها، يمكنك مسح عدة صور في آن واحد.

حدد [Erase images] (مسح الصور).  ۱ Protect] حدد ،[x1] ضمن عالمة التبويب  
images] (حماية الصور)، ثم اضغط على <0>.
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L مسح الصور

 [Select and erase images] حدد (تحديد الصور ومسحها).۲ 
حدد [Select and erase images] (تحديد   

الصور ومسحها)، ثم اضغط على <0>.
سيتم عرض الصور.  

إلظهار العرض ثالثي الصور، اضغط على الزر   
<Hy>. للرجوع إلى عرض الصورة الواحدة، 

.<u> اضغط على الزر

حدد الصور المراد مسحها. اضغط على المفتاح <U> لتحديد الصورة المراد ۳   
مسحها، ثم اضغط على <0>.

سيتم عرض عالمة االختيار <X> أعلى يسار   
الشاشة.

لتحديد صور أخرى لمسحها، كرر الخطوة رقم ۳.  

امسح الصورة.  ٤.<L> اضغط على الزر  
حدد [OK] (موافق)، ثم اضغط على <0>.  

سيتم مسح الصور المحددة.  

3 مسح جميع الصور الموجودة في مجلد أو على بطاقة

 x1: Erase] يمكنك مسح جميع الصور الموجودة في مجلد أو على بطاقة في آن واحد. عند ضبط
images (مسح الصور)] على [All images in folder] (جميع الصور في المجلد) أو 

[All images on card] (جميع الصور على البطاقة)، سيتم مسح جميع الصور الموجودة في 
المجلد أو على البطاقة.

لمسح الصور المحمية أيًضا، قم بتنسيق البطاقة (صفحة ٤۸).
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B: عرض معلومات التصوير
نموذج صورة ملتقطة في وضع المنطقة اإلبداعية

* مع صور 73+1، يتم عرض حجم ملف 1.
.<G> بالنسبة للصور الثابتة التي تم التقاطها أثناء تصوير الفيلم، سيتم عرض *

.<u> في حالة تطبيق مرشح إبداعي أو تغيير الحجم على الصورة، سيتم عرض الرمز *
>. بينما سيتم تمييز  * سيتم تمييز الصور الملتقطة باستخدام الفالش بدون تعويض درجة إضاءة الفالش بالرمز <

.<y> الصور الملتقطة باستخدام تعويض درجة إضاءة الفالش بالرمز

مقدار تعويض درجة إضاءة الفالش

وضع ضبط كثافة اإلضاءة
وضع التصوير

أولوية درجة التمييز

تاريخ ووقت التصوير

تصحيح توازن اللون األبيض

شريط التردد الرسومي
(RGB/السطوع)

مساحة األلوان
توازن اللون األبيض

نمط الصورة/اإلعدادات

حجم الملف

جودة تسجيل الصور

رقم التشغيل/إجمالي 
الصور المسجلة

رقم المجلد - رقم الملف
التصنيف

فتحة العدسة

سرعة الغالق

حماية الصور
مقدار تعويض درجة اإلضاءة

ISO سرعة

Eye-Fi نقل باستخدام
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B: عرض معلومات التصوير

نموذج صورة ملتقطة في وضع المنطقة األساسية

* مع الصور الملتقطة في أحد أوضاع المنطقة األساسية، ستختلف المعلومات المعروضة وفًقا لوضع التصوير.
ستقوم الصور الملتقطة في الوضع <C> بعرض [Background blur] (تبهيت الخلفية).  *

نموذج فيلم

* في حالة استخدام اإلضاءة اليدوية، سيتم عرض سرعة الغالق وقيمة فتحة العدسة وسرعة ISO (عند ضبطها يدوًيا).
> للقطات الفيديو. * سيتم عرض الرمز <

تأثير المحيط
اإلضاءة أو المشهد

وضع التصوير المحيط

وضع التصوير

حجم ملف الفيلم

سرعة الغالق

معدل اإلطارات

حجم تسجيل الفيلم

مدة التصوير

التشغيل

فتحة العدسة
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B: عرض معلومات التصوير

حول تنبيه التمييز  
عند عرض معلومات التصوير، ستومض أية مناطق ذات إضاءة زائدة من الصورة. للحصول على مزيد 

من تفاصيل الصورة في المناطق ذات اإلضاءة الزائدة، اضبط تعويض درجة اإلضاءة على قيمة سلبية 
وقم بالتصوير مرة أخرى.

حول شريط التردد الرسومي  
يوضح شريط التردد الرسومي للسطوع توزيع مستوى اإلضاءة والسطوع الكلي. وتكمن أهمية 

شريط التردد الرسومي الخاص باأللوان األساسية RGB (األحمر واألخضر واألزرق) في 
 x2: Histogram disp] فحص تشبع األلوان وتدرجها. يمكن تبديل العرض باستخدام

(عرض شريط التردد الرسومي)].
عرض [Brightness] (السطوع)

يُعد شريط التردد الرسومي هذا بمثابة رسم بياني يوضح توزيع مستوى سطوع 
الصورة. يشير المحور األفقي إلى مستوى الطوع (أكثر إعتاًما على اليسار 

وأكثر سطوًعا على اليمين)، بينما يشير المحور الرأسي إلى عدد وحدات البكسل 
الموجودة لكل مستوى من مستويات السطوع. كلما زاد عدد وحدات البكسل جهة 
اليسار، أصبحت الصورة أكثر إعتاًما. وكلما زاد عد وحدات البكسل جهة اليمين، 

أصبحت الصورة أكثر سطوًعا. سيتم فقدان تفاصيل الظل في حالة وجود عدد 
كبير للغاية من وحدات البكسل على اليسار. كما سيتم فقدان تفاصيل التمييز في 

حالة وجود عدد كبير للغاية من وحدات البكسل على اليمين. ستتم إعادة إنتاج 
التدرجات اللونية بين الجهتين اليمنى واليسرى. من خالل فحص الصورة وشريط 
التردد الرسومي الخاص بسطوعها، يمكنك رؤية انحراف مستوى درجة اإلضاءة 

والتدرجات اللونية الكلية.
عرض [RGB] (األحمر واألخضر واألزرق)

يُعد شريط التردد الرسومي هذا بمثابة رسم بياني يوضح كيفية توزيع 
كل مستوى من مستويات سطوع األلوان األساسية في الصورة (RGB أو األحمر واألخضر 

واألزرق). يشير المحور األفقي إلى مستوى سطوع اللون (أكثر إعتاًما على اليسار أكثر سطوًعا 
على اليمين)، بينما يوضح المحور الرأسي عدد وحدات البكسل الموجودة لكل مستوى من مستويات 

سطوع األلوان. لما زاد عدد وحدات البكسل جهة اليسار، أصبحت األلوان أكثر إعتاًما وأقل 
وضوًحا. وكلما زاد عدد وحدات البكسل جهة اليمين، أصبحت األلوان أكثر إعتاًما وكثافة. إذا كان 

هناك عدد كبير للغاية من وحدات البكسل على اليسار، فسيتم فقدان معلومات اللون المعني. وإذا 
كان هناك عدد كبير للغاية من وحدات البكسل على اليمين، فستكون األلوان متشبعة درجة زائدة 

دون تدرج. عن طريق فحص شريط التردد الرسومي الخاص بألوان RGB للصورة، يمكنك 
االطالع على حالة تدرج اللون وتشبعه، فضًال عن درجة انحراف توازن اللون األبيض.

نماذج ألشرطة التردد الرسومية

صورة داكنة

السطوع العادي

صورة ساطعة
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۱۰
المعالجة الالحقة 
للصور

بعد التصوير، يمكنك تطبيق المرشحات اإلبداعية أو تغيير حجم الصورة 
(تخفيض عدد وحدات البكسل).

قد ال تتمكن الكاميرا من معالجة الصور الملتقطة بكاميرا أخرى.  
ال يمكن إجراء المعالجة الالحقة للصور على النحو الموضح في هذا الفصل أثناء اتصال   

.<C> الكاميرا بكمبيوتر عبر طرف التوصيل
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U تطبيق المرشحات اإلبداعية على الصورة
يمكنك تطبيق المرشحات اإلبداعية التالية على صورة وحفظها كصورة جديدة: أبيض/أسود محبب 

والضبط البؤري غير الدقيق وتأثير عدسة العين والتأثير الواضح الفني وتأثير األلوان المائية وتأثير 
الكاميرا البسيطة وتأثير الشكل المصغر.

حدد [Creative filters] (المرشحات  اإلبداعية).۱ 
 Creative] حدد ،[x1] ضمن عالمة التبويب  
filters] (المرشحات اإلبداعية)، ثم اضغط على 

.<0>
سيتم عرض الصور.  

حدد صورة. حدد الصورة التي ترغب في تطبيق مرشح عليها.۲   
بالضغط على الزر <Hy>، يمكنك التبديل إلى   

عرض الفهرس وتحديد صورة.

حدد مرشح. عند الضغط على <0>، سيتم عرض أنواع ۳   
المرشحات اإلبداعية.

للحصول على تفاصيل حول خصائص المرشحات   
اإلبداعية، انظر الصفحتين ۲۷٥ و۲۷٦.

اضغط على المفتاح <U> لتحديد مرشح ثم   
اضغط على <0>.

سيتم عرض الصورة مع تطبيق المرشح المطابق عليها.  

اضبط تأثير المرشح. اضغط على المفتاح <U> لضبط تأثير المرشح ٤   
ثم اضغط على <0>.

بالنسبة لتأثير الشكل المصغر، اضغط على المفتاح   
<V> وحدد منطقة الصورة (داخل اإلطار 

األبيض) التي ترغب في جعلها شديدة الوضوح. ثم 
اضغط على <0>.
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U تطبيق المرشحات اإلبداعية على الصورة

احفظ الصورة. حدد [OK] (موافق) لحفظ الصورة.٥   
تحقق من مجلد الوجهة ورقم ملف الصورة، ثم حدد   

[OK] (موافق).
لتطبيق مرشح على صورة أخرى، كرر الخطوات   

من رقم ۲ إلى رقم ٥.
اضغط على الزر <M> للعودة إلى القائمة.  

ميزات المرشح اإلبداعي

  أبيض/أسود محبب
يجعل الصورة محببة وباللونين األبيض واألسود. بضبط درجة التباين، يمكنك تغيير تأثير اللون 

األبيض واألسود.
  الضبط البؤري غير الدقيق

يمنح الصورة مظهًرا ناعًما. بضبط البهتان، يمكنك تغيير درجة النعومة.

عند التقاط صور 73+1 أو 1، سيتم تطبيق المرشح اإلبداعي على صورة 1 كما سيتم 
حفظ الصورة كصورة بتنسيق JPEG. في حالة ضبط نسبة العرض إلى االرتفاع للتصوير أثناء 

1، سيتم حفظ الصورة بنسبة العرض إلى  العرض المباشر وتطبيق مرشح إبداعي على الصورة 
المحددة. االرتفاع 
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U تطبيق المرشحات اإلبداعية على الصورة

  تأثير عدسة العين
يمنح تأثير عدسة العين. وسيكون بالصورة تشوه من النوع األسطواني.

وفًقا لمستوى تأثير هذا المرشح، تتغير المنطقة التي تم تهذيبها بطول الحد الخارجي للصورة. 
أيًضا، نظًرا ألن تأثير هذا المرشح سيؤدي إلى تكبير منتصف الصورة، فقد تقل الدقة الواضحة 
عند المنتصف وفًقا لعدد وحدات البكسل المسجلة. اضبط تأثير المرشح في الخطوة رقم ٤ أثناء 

التحقق من الصورة الناتجة.
  التأثير الواضح الفني

يجعل الصور تبدو كلوحة زيتية ويجعل الهدف يبدو ثالثي األبعاد. يمكنك ضبط التباين وتشبع 
األلوان. الحظ أن السماء والجدران البيضاء واألهداف المشابهة قد ال تظهر بتدرج ألوان متجانس 

وقد تبدو غير منتظمة أو بها قدر كبير من التويش.
  تأثير األلوان المائية

يجعل الصورة تبدو كلوحة باأللوان المائية ذات ألوان متجانسة. يمكنك ضبط كثافة األلوان. الحظ 
أن المشاهد الليلية أو المشاهد الداكنة قد ال تظهر بتدرج ألوان متجانس وقد تبدو غير منتظمة أو 

بها قدر كبير من التشويش.
  تأثير الكاميرا البسيطة

يمنح ظالل ألوان مماثًال للكاميرات البسيطة ويغمق أركان الصورة األربعة. بضبط درجة 
األلوان، يمكنك تغيير ظالل أللوان.

  تأثير الشكل المصغر
ينشئ تأثير ديوراما. يمكنك تغيير المكان الذي تبدو فيه الصور شديدة الوضوح. في الخطوة رقم ٤، 

] على الشاشة) لتغيير اتجاه اإلطار  يمكنك الضغط على الزر <B> (أو النقر فوق [
األبيض (أفقي/رأسي) في المكان الذي ترغب أن يكون شديد الوضوح في الصورة.
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JPEG تغيير حجم صورة بتنسيق S
يمكنك تغيير حجم الصورة لجعل عدد وحدات البكسل أقل وحفظها كصورة جديدة. يكون تغيير حجم 

الصورة ممكًنا مع الصور بتنسيقات JPEG 3/4/a/b فقط. ال يمكن تغيير حجم الصور 
بتنسيقات JPEG c و1.

حدد [Resize] (تغيير الحجم).  ۱ [Resize] حدد ،[x1] ضمن عالمة التبويب  
(تغيير الحجم)، ثم اضغط على <0>.

سيتم عرض الصور.  

حدد صورة. حدد الصورة التي ترغب في تغيير حجمها.۲   

بالضغط على الزر <Hy>، يمكنك التبديل إلى   
عرض الفهرس وتحديد صورة.

حدد حجم الصورة المطلوب. اضغط على <0> لعرض أحجام الصور.۳   
اضغط على المفتاح <U> لتحديد حجم الصورة   

المطلوب، ثم اضغط على <0>.

احفظ الصورة. حدد [OK] (موافق) لحفظ الصورة التي تم تغيير ٤   
حجمها.

تحقق من مجلد الوجهة ورقم ملف الصورة، ثم حدد   
[OK] (موافق).

لتغيير حجم صورة أخرى، كرر الخطوات من رقم ۲   
إلى رقم ٤.

اضغط على الزر <M> للعودة إلى القائمة.  

األحجام المستهدفة
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JPEG تغيير حجم صورة بتنسيق S

خيارات تغيير الحجم وفًقا لحجم الصورة األصلي

حجم الصورة األصلي
إعدادات تغيير الحجم المتوفرة

4abc

3kkkk

4kkk

akk

bk

c

حول أحجام الصور

يتمتع حجم الصورة المعروض في الخطوة رقم ۳ بالصفحة السابقة، مثل [***M ****x****]، بنسبة 
عرض إلى ارتفاع تبلغ ۳:۲. ويتم عرض حجم الصورة وفًقا لنسب العرض إلى االرتفاع في الجدول 

الوارد أدناه.
ال تطابق أرقام جودة تسجيل الصور المميزة بعالمة نجمة نسبة العرض إلى االرتفاع بالضبط. سيتم 

اقتصاص الصورة بشكل طفيف.

جودة 
الصورة

نسبة العرض إلى االرتفاع وعدد وحدات البكسل (تقريًبا)
۳:۲٤:۳۱٦:۹۱:۱

4
 ۳٤٥٦×۲۳۰٤
(۸٫۰ ميجابكسل)

 ۳۰۷۲×۲۳۰٤
(۷٫۰ ميجابكسل)

 ۳٤٥٦×۱۹٤٤
(٦٫۷ ميجابكسل)

 ۲۳۰٤×۲۳۰٤
(٥٫۳ ميجابكسل)

a
 ۲٥۹۲×۱۷۲۸
(٤٫٥ ميجابكسل)

 ۲۳۰٤×۱۷۲۸
(٤٫۰ ميجابكسل)

*۲٥۹۲×۱٤٥٦
(۳٫۸ ميجابكسل)

 ۱۷۲۸×۱۷۲۸
(۳٫۰ ميجابكسل)

b
 ۱۹۲۰×۱۲۸۰
(۲٫٥ ميجابكسل)

*۱٦۹٦×۱۲۸۰
(۲٫۲ ميجابكسل)

 ۱۹۲۰×۱۰۸۰
(۲٫۱ ميجابكسل)

 ۱۲۸۰×۱۲۸۰
(۱٫٦ ميجابكسل)

c
 ۷۲۰×٤۸۰

 (۳٥۰,۰۰۰ بكسل)
 ٦٤۰×٤۸۰

 (۳۱۰,۰۰۰ بكسل)
*۷۲۰×٤۰۰

(۲۹۰,۰۰۰ بكسل)
 ٤۸۰×٤۸۰

 (۲۳۰,۰۰۰ بكسل)
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۱۱
طباعة الصور

الطباعة (صفحة ۲۸۰)  
يمكنك توصيل الكاميرا بالطابعة مباشرًة وطباعة الصور الموجودة على البطاقة. 
فالكاميرا متوافقة مع "wPictBridge"، الذي يمثل معيار الطباعة المباشرة.

تنسيق ترتيب الطباعة الرقمي (DPOF) (صفحة ۲۸۹)  
يتيح لك تنسيق ترتيب الطباعة الرقمي (DPOF) طباعة الصور المسجلة على 

البطاقة وفًقا إلرشادات الطباعة، مثل تحديد الصور وكمية الصور المراد طباعتها 
وما إلى ذلك. كما يمكنك طباعة صور متعددة دفعًة واحدة أو منح ترتيب الطباعة 

لوحدة إنهاء الصور الفوتوغرافية.

تحديد الصور الخاصة بدليل الصور (صفحة ۲۹۳)  
يمكنك تحديد الصور الموجودة على البطاقة لطباعتها في دليل صور.
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التحضير للطباعة
.LCD يمكن تنفيذ إجراء الطباعة المباشرة بشكل كامل باستخدام الكاميرا أثناء النظر إلى شاشة

توصيل الكاميرا بالطابعة

اضبط مفتاح تشغيل الكاميرا على <2>.  ۱

قم بإعداد الطابعة.  ۲
للحصول على التفاصيل، انظر دليل إرشادات الطابعة.  

قم بتوصيل الكاميرا بالطابعة. استخدم كابل الواجهة المرفق مع الكاميرا.۳   
 <C> قم بتوصيل الكابل بطرف التوصيل  

الخاص بالكاميرا بحيث يكون رمز قابس الكابل 
<D> مواجًها للجزء األمامي للكاميرا.

للتوصيل بالطابعة، ارجع إلى دليل إرشادات الطابعة.  

قم بتشغيل الطابعة.  ٤
اضبط مفتاح تشغيل الكاميرا على <1>. قد تُصدر بعض الطابعات صوت صفير.٥   
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التحضير للطباعة

قم بتشغيل الصورة.  ٦.<x> اضغط على الزر  
ستظهر الصورة كما سيظهر رمز <w> أعلى   

يسار الشاشة لإلشارة إلى توصيل الكاميرا بالطابعة.

wPictBridge

.PictBridge قبل استخدام الطابعة، تأكد من اشتمالها على منفذ توصيل  
ال يمكن طباعة األفالم.  

ال يمكن استخدام الكاميرا مع الطابعات المتوافقة مع تقنية CP Direct أو Bubble Jet Direct فقط.  

ال تستخدم أي كابل واجهة بخالف الكابل المرفق.  

في حالة صدور صوت صفير طويل في الخطوة رقم ٥، فإن ذلك يشير إلى وجود مشكلة بالطابعة.   
قم بحل المشكلة المعروضة في رسالة الخطأ (صفحة ۲۸۸).

ال يمكن إجراء الطباعة في حالة ضبط وضع التصوير <F> أو <G> أو تقليل تشويش اللقطات المتعددة.  

يمكنك أيًضا طباعة صور بتنسيق 1 تم التقاطها باستخدام هذه الكاميرا.  
إذا كنت تستخدم بطارية لتشغيل الكاميرا، فتأكد من أنها مشحونة بالكامل. باستخدام بطارية مشحونة   

بالكامل، يمكن إجراء الطباعة لمدة تصل إلى ثالث ۳ ساعات و۳۰ دقيقة تقريًبا.
قبل فصل الكابل، أوقف تشغيل الكاميرا والطابعة أوًال. أمسك القابس (وليس السلك) لفصل الكابل.  

بالنسبة للطباعة المباشرة، يوصى باستخدام مجموعة محول التيار المتردد طراز ACK-E8 (تُباع   
بشكل منفصل) لتزويد الكاميرا بالطاقة.
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w الطباعة
سوف يختلف عرض الشاشة وخيارات اإلعداد وفًقا للطابعة. وقد ال تتوفر بعض اإلعدادات. 

للحصول على التفاصيل، ارجع إلى دليل إرشادات الطابعة.

حدد الصورة المراد طباعتها.  ۱.LCD أعلى يسار شاشة <w> تأكد من عرض الرمز  
اضغط على المفتاح <U> لتحديد الصورة المراد   

طباعتها.

اضغط على <0>. ستظهر شاشة إعداد الطباعة.۲   

حدد [Paper settings] (إعدادات الورق). حدد [Paper settings] (إعدادات الورق)، ثم ۳   
اضغط على <0>.

ستظهر شاشة إعدادات الورق.  

رمز التوصيل بالطابعة

شاشة إعداد الطباعة

* وفًقا للطابعة، قد ال تكون بعض اإلعدادات مثل طباعة التاريخ ورقم الملف والتهذيب قابلة للتحديد.

لضبط تأثيرات الطباعة (صفحة ۲۸٤).
لضبط طباعة التاريخ أو رقم الملف على تشغيل 

أو إيقاف تشغيل.
لتحديد الكمية المراد طباعتها.

لضبط االقتصاص (التهذيب) (صفحة ۲۸۷).
لتحديد حجم الورق ونوعه وتخطيطه.

للعودة إلى الشاشة الموجودة في الخطوة رقم ۱.
لبدء عملية الطباعة.

يتم عرض حجم الورق ونوعه وتخطيطه المحددين.
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w الطباعة

Q ضبط حجم الورق
حدد حجم الورق المحمل في الطابعة، ثم اضغط   

على <0>.
ستظهر شاشة نوع الورق.  

Y ضبط نوع الورق
حدد نوع الورق المحمل في الطابعة، ثم اضغط   

على <0>.
ستظهر شاشة تخطيط الصفحة.  

U ضبط تخطيط الصفحة
حدد تخطيط الصفحة، ثم اضغط على <0>.  

ستظهر شاشة إعدادات الطباعة مرة أخرى.  

ستشتمل النسخة المطبوعة على حدود بيضاء بطول الحواف.بحدود

لن تشتمل النسخة المطبوعة على أية حدود. إذا لم تتمكن الطابعة من طباعة مطبوعات بدون بدون حدود
حدود، فستشتمل النسخة المطبوعة على حدود.

cستتم طباعة معلومات التصوير*۱ على الحد بمقاس ۹×۱۳ سم وكذلك على المطبوعات األكبر حجًما.بحدود
xx-up (عدة صور 

خيار لطباعة ۲ أو ٤ أو ۸ أو ۹ أو ۱٦ أو ۲۰ صورة على الورقة الواحدة.على ورقة واحدة)

upc-20 (۲۰ صورة 
على ورقة واحدة)

upp-35 (۳٥ صورة 
على ورقة واحدة)

.۲*Letter أو A4 ستتم طباعة ۲۰ أو ۳٥ صورة كصور ُمصغرة على ورق بحجم
سيشتمل الخيار [upc-20 (۲۰ صورة على ورقة واحدة)] على معلومات التصوير*۱   •

مطبوعة.

سيتباين تخطيط الصفحة وفًقا لطراز الطابعة أو إعداداتها.افتراضي
ستتم طباعة اسم الكاميرا واسم العدسة ووضع التصوير وسرعة الغالق وقيمة فتحة العدسة ومقدار تعويض درجة اإلضاءة   :۱*

.Exif وتوازن اللون األبيض وما إلى ذلك من خالل بيانات ISO وسرعة
بعد ترتيب المطبوعات باستخدام "تنسيق ترتيب الطباعة الرقمي (DPOF)" (صفحة ۲۸۹)، يوصى بإجراء الطباعة   :۲*

باتباع "الطباعة المباشرة باستخدام DPOF" (صفحة ۲۹۲).

إذا كانت نسبة العرض إلى االرتفاع الخاصة بالصورة مختلفة عن نسبة العرض إلى االرتفاع الخاصة بورق الطباعة، 
فقد يتم اقتصاص الصورة بشكل كبير في حالة طباعتها كنسخة مطبوعة بدون حدود. إذا تم اقتصاص الصورة، فقد تبدو 

محببة أكثر على الصفحة نظًرا لقلة عدد وحدات البكسل.
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w الطباعة

اضبط تأثيرات الطباعة (تحسين الصورة). اضبطها إذا لزم األمر. إذا لم تكن بحاجة إلى ضبط أي ٤   
تأثير من تأثيرات الطباعة، فانتقل إلى الخطوة رقم ٥.

يختلف ما يتم عرضه على الشاشة وفًقا للطابعة.  
حدد الخيار، ثم اضغط على <0>.  

حدد تأثير الطباعة المطلوب، ثم اضغط على <0>.  
إذا كان الرمز <e> معروًضا بشكل ساطع بجوار   

<z>، فيمكنك أيًضا ضبط تأثير الطباعة 
(صفحة ۲۸٦).

الوصفتأثير الطباعة

ستتم طباعة الصورة باستخدام األلوان القياسية للطابعة. يتم استخدام بيانات E Exifتشغيل
الخاصة بالصورة إلجراء التصحيحات التلقائية.

لن يتم تطبيق أي تصحيح تلقائي.Eإيقاف تشغيل

ستتم طباعة الصورة بتشبع أعلى لأللوان إلنتاج درجات اللونين األخضر واألزرق Eزاهية
بشكل أكثر زهًوا.

يتم تقليل تشويش الصورة قبل الطباعة.Eتقليل التشويش
للطباعة باألبيض واألسود باستخدام درجات اللون األسود األشبه بالحقيقية.0 أبيض/أسود

للطباعة باألبيض واألسود مع استخدام درجات هادئة من اللون األسود المائل للزرقة.0 درجة لون هادئة
للطباعة باألبيض واألسود باستخدام درجات دافئة من اللون األسود المائل للصفرة.0 درجة لون دافئة

لطباعة الصورة باأللوان والتباين الفعلي. لن يتم تطبيق عمليات ضبط األلوان التلقائية.zطبيعي

zطبيعي معدل
تكون خصائص الطباعة هي نفسها التي يمكن الحصول عليها في اإلعداد "طبيعي". 

على الرغم من ذلك، يتيح هذا اإلعداد إجراء تعديالت للحصول على طباعة أدق بشكل 
يفوق اإلعداد "طبيعي".

سوف تختلف عملية الطباعة وفًقا للطابعة. للحصول على التفاصيل، ارجع إلى دليل Eافتراضي
إرشادات الطابعة.

عند تغيير تأثيرات الطباعة، تنعكس التغييرات على الصورة المعروضة أعلى اليسار. الحظ أن الصورة المطبوعة قد تبد مختلفة   *
 Adjust](السطوع) و [Brightness] قليًال عن الصورة المعروضة، التي هي عبارة عن تقريب فقط. ينطبق هذا أيًضا على

levels] (مستويات الضبط) في صفحة ۲۸٦.
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w الطباعة

اضبط ميزة طباعة التاريخ ورقم الملف. اضبطهما إذا لزم األمر.٥   
حدد <I>، ثم اضغط على <0>.  

اضبطهما حسب الرغبة، ثم اضغط على <0>.  

اضبط عدد الُنسخ. اضبطه إذا لزم األمر.٦   
حدد <R>، ثم اضغط على <0>.  

حدد عدد النُسخ، ثم اضغط على <0>.  

ابدأ الطباعة. حدد [Print] (طباعة)، ثم اضغط على <0>.۷   

باستخدام الطباعة السهلة، يمكنك طباعة صورة أخرى باستخدام نفس اإلعدادات. ما عليك سوى تحديد   
الصورة والضغط على الزر <l>. أثناء استخدام الطباعة السهلة، سيكون دائًما عدد النُسخ هو ۱. 

(لن تتمكن من ضبط عدد النُسخ). أيًضا، لن يتم تطبيق أي اقتصاص (صفحة ۲۸۷).
يمثل اإلعداد [Default] (افتراضي) الخاص بتأثيرات الطباعة والخيارات األخرى اإلعدادات   

االفتراضية الخاصة بالطابعة وفًقا لما حددته اشركة المصنعة للطابعة. ارجع إلى دليل إرشادات الطابعة 
الكتشاف ماهية إعدادات [Default] (افتراضي).

 [Print] وفًقا لحجم ملف الصورة وجودة تسجيلها، قد يستغرق بدء الطباعة بعض الوقت بعد تحديد  

(طباعة).
إذا تم تطبيق تصحيح ميل الصور (صفحة ۲۸۷)، فقد تستغرق طباعة الصور وقًتا أطول.  

إليقاف الطباعة، اضغط على <0> أثناء عرض [Stop] (إيقاف)، ثم حدد [OK] (موافق).  

في حالة تنفيذ [Clear all camera settings] (مسح جميع إعدادات الكاميرا) (صفحة ۲۱٤)،   
ستتم إعادة جميع اإلعدادات إلى قيمها االفتراضية.
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w الطباعة

e ضبط تأثيرات الطباعة

في الخطوة رقم ٤ الواردة بصفحة ۲۸٤، حدد تأثير 
الطباعة. عند عرض الرمز <e> بشكل ساطع بجوار 

 .<B> يمكنك الضغط على الزر ،<z>
ويمكنك حينئذ ضبط تأثير الطباعة. سيعتمد ما يمكن 

ضبطه أو عرضه على التحديد الذي تم إجراؤه في الخطوة 
رقم ٤.

السطوع  
يمكن ضبط سطوع الصورة.

مستويات الضبط  
عند تحديد [Manual] (يدوي)، يمكنك تغيير توزيع شريط التردد 

الرسومي وضبط سطوع الصورة وتباينها.
باستخدام شاشة مستويات الضبط المعروضة، اضغط على الزر 

 <U> اضغط على المفتاح .<h> لتغيير موضع <B>
لضبط مستوى الظل (من ۰ إلى ۱۲۷) أو مستوى التمييز 

(من ۱۲۸ إلى ۲٥٥) كيفما تشاء.
kزيادة السطوع  

فّعال في ظروف اإلضاءة الخلفية التي قد تجعل وجه الهدف يبدو داكًنا. عند ضبط [On] (تشغيل)، 
ستتم زيادة سطوع الوجه إلجراء الطباعة.

تصحيح العين الحمراء  
 [On] فّعال في الصور الملتقطة باستخدام الفالش حيث يظهر الهدف بعين حمراء. عند تحديد

(تشغيل)، سيتم تصحيح العين الحمراء إلجراء الطباعة.

لن ينعكس التأثيرين [kBrightener (زيادة السطوع)] و[.Red-eye corr] (تصحيح العين   
الحمراء) على الشاشة.

 [Saturation](التباين) و [Contrast] (إعداد التفاصيل)، يمكنك ضبط [Detail set.] عند تحديد  
 Color] (توازن اللون). لضبط [Color balance](درجة اللون) و [Color tone](التشبع) و
 A إلى اللون األزرق والحرف B يشير الحرف .<S> (توازن اللون)، استخدم المفاتيح [balance

إلى اللون الكهرماني والحرف M إلى اللون األرجواني والحرف G إلى اللون اأخضر. سيتم تصحيح 
توازن ألوان الصورة باتجاه اللون المحدد.

في حالة تحديد [Clear all] (مسح الكل)، سيتم إرجاع جميع إعدادات تأثيرات الطباعة إلى قيمها   
االفتراضية.
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اقتصاص الصورة
يمكنك اقتصاص الصورة وطباعة الجزء الذي تم 

اقتصاصه فقط كما لو كانت الصورة قد تمت إعادة 
تكوينها.

اضبط عملية االقتصاص قبل الطباعة مباشرًة. في حالة 
ضبط االقتصاص ثم ضبط إعدادات الطباعة بعد ذلك، 

ربما تضطر إلى ضبط االقتصاص مرًة أخرى قبل 
الطباعة.

۱ على شاشة إعدادات الطباعة، حدد [Cropping] (اقتصاص).
۲ اضبط حجم إطار االقتصاص وموضعه ونسبة العرض إلى االرتفاع.

ستتم طباعة منطقة الصورة الموجودة داخل إطار االقتصاص. يمكن تغيير نسبة العرض إلى   
االرتفاع الخاصة بإطار االقتصاص باستخدام [Paper settings] (إعدادات الورق).

تغيير حجم إطار االقتصاص
عند الضغط على الزر <u> أو <Hy>، سيتم تغيير حجم إطار االقتصاص. كلما 

صغر حجم إطار االقتصاص، زاد مقدار تكبير الصورة لطباعتها.
تحريك إطار االقتصاص

اضغط على المفتاح <S> لتحريك اإلطار فوق الصورة رأسًيا أو أفقًيا. حرك إطار االقتصاص حتى يغطي 
منطقة الصور المطلوبة.

تدوير اإلطار
سيؤدي الضغط على الزر <B> إلى تبديل إطار االقتصاص بين االتجاهين الرأسي 

واألفقي. مما يتيح لك إنشاء نسخة مطبوعة ذات اتجاه رأسي من صورة أفقية.
تصحيح ميل الصورة

بتدوير القرص <6>، يمكنك ضبط زاوية ميل الصورة حتى ±۱۰ درجات بزيادات 
قدرها ۰٫٥ درجة. عند ضبط ميل الصورة، سيتحول الرمز <O> الموجود على الشاشة 

إلى اللون األزرق.
۳ اضغط على <0> للخروج من االقتصاص.

ستظهر شاشة إعدادات الطباعة مرة أخرى.  
يمكنك فحص منطقة الصورة التي تم اقتصاصها أعلى يسار شاشة إعدادات الطباعة.  

تصحيح الميل
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وفًقا للطابعة، قد ال تتم طباعة منطقة الصورة التي تم اقتصاصها على النحو المحدد.  

كلما صغر حجم إطار االقتصاص، بدت الصورة أكثر تحبًبا على النُسخ المطبوعة.  

أثناء اقتصاص الصورة، انظر إلى شاشة LCD الخاصة بالكاميرا. إذا نظرت إلى الصورة على شاشة   
تلفاز، فقد ال يتم عرض إطار االقتصاص بدقة.

معالجة أخطاء الطابعة
 [Continue] في حالة حل خطأ في الطابعة (مثل عدم وجود حبر أو ورق أو ما إلى ذلك) وتحديد

(متابعة) الستئناف الطباعة ولكن لم يتم استئنافها، قم بتشغيل األزرار الموجودة على الطابعة الستئناف 
عملية الطباعة. للحصول على تفاصيل حول استئناف الطباعة، ارجع إلى دليل إرشادات الطابعة.

رسائل الخطأ
إذا حدثت مشكلة أثناء الطباعة، فستظهر رسالة خطأ على شاشة LCD الخاصة بالكاميرا. اضغط على 

<0> إليقاف الطباعة. بعد إصالح المشكلة، استأنف عملية الطباعة. للحصول على تفاصيل حول كيفية 
حل مشكلة طباعة، ارجع إلى دليل إرشادات الطابعة.

خطأ في الورق
تحقق ما إذا تم تحميل الورق بشكل سليم في الطابعة أم ال.

خطأ في الحبر
تحقق من مستوى الحبر بالطابعة، وافحص خزان فاقد الحبر.

خطأ في األجهزة
تحقق من عدم وجود أية مشكالت أخرى بالطابعة بخالف الورق والحبر.

خطأ في الملف
ال يمكن طباعة الصورة المحددة عبر PictBridge. قد ال تكون الصور التي تم التقاطها بكاميرا مختلفة 

أو الصور التي تم تحيرها باستخدام كمبيوتر قابلة للطباعة.
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يمكنك ضبط نوع الطباعة وطباعة التاريخ ورقم الملف. سيتم تطبيق إعدادات الطباعة على جميع 

الصور التي تم ترتيب طباعتها. (ال يمكن ضبطها لكل صورة على حدة.)

ضبط خيارات الطباعة

حدد [Print order] (ترتيب الطباعة).  ۱ Print] حدد ،[x1] ضمن عالمة التبويب  
order] (ترتيب الطباعة)، ثم اضغط على <0>.

حدد [Set up] (إعداد). حدد [Set up] (إعداد)، ثم اضغط على <0>.۲   

اضبط الخيارات على النحو المطلوب.  ۳ [Date](نوع الطباعة) و [Print type] اضبط  
(التاريخ) و[.File No] (رقم الملف).

حدد الخيار المراد ضبطه، ثم اضغط على <0>.   

حدد اإلعداد المطلوب، ثم اضغط على <0>.
[.File No] (رقم الملف)[Date] (التاريخ)[Print type] (نوع الطباعة)
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نوع الطباعة

Kلطباعة صورة واحدة على ورقة واحدة.قياسية

Lتتم طباعة عدة صور مصغرة على ورقة واحدة.الفهرس

K
L

لطباعة كل من المطبوعات القياسية ومطبوعات الفهرس.كالهما

التاريخ
تشغيل

[On] (تشغيل) لطباعة التاريخ المسجل على النسخة المطبوعة. إيقاف 
تشغيل

رقم الملف
تشغيل

[On] (تشغيل) لطباعة رقم الملف على النسخة المطبوعة. إيقاف 
تشغيل

قم بإنهاء اإلعداد. اضغط على الزر <7>.٤   
ستظهر شاشة ترتيب الطباعة مرة أخرى.  

بعد ذلك، حدد [Sel.Image] (تحديد صورة) أو   
[Byn (بواسطة)] أو [All image] (جميع 

الصور) لترتيب الصور المراد طباعتها.

حتى في حالة ضبط [Date] (التاريخ) و[.File No] (رقم الملف) على [On] (تشغيل)، قد ال تتم   

طباعة التاريخ أو رقم الملف وفًقا إلعداد نوع الطباعة وطراز الطابعة.
مع مطبوعات [Index] (الفهرس)، ال يمكن ضبط كل من [Date] (التاريخ) و[.File No] (رقم   

الملف) على [On] (تشغيل) في نفس الوقت.
عند الطباعة باستخدام DPOF (تنسيق ترتيب الطباعة الرقمي)، يجب استخدام البطاقة التي تم ضبط   

مواصفات ترتيب الطباعة الخاصة بها. حيث لن تتم الطباعة إذا قمت فقط باستخراج الصور من البطاقة 
وحاولت طباعتها.

قد ال تتمكن بعض الطابعات المتوافقة مع معيار DPOF (تنسيق ترتيب الطباعة الرقمي) ووحدات   
إنهاء الصور الفوتوغرافية من طباعة الصور على النحو المحدد. ارجع إلى دليل إرشادات الطابعة قبل 

الطباعة. أو تأكد من التوافق باستخدام وحدة إنهاء الصور الفوتوغرافية عند ترتيب المطبوعات.
ال تقم بإدخال بطاقة تم ضبط ترتيب الطباعة الخاص بها باستخدام كاميرا أخرى في الكاميرا ثم حاول   

بعد ذلك تحديد ترتيب الطباعة. يمكن استبدال ترتيب الطباعة. أيًضا، ووفًقا لنوع الصورة، قد ال يمكن 
إجراء ترتيب الطباعة.

ال يمكن ترتيب طباعة الصور بتنسيق 1 واألفالم. يمكنك طباعة الصور بتنسيق 1 من خالل 
الطباعة المباشرة (صفحة ۲۹۲).
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ترتيب الطباعة

تحديد صورة  
حدد الصور وقم بترتيبها الواحدة تلو األخرى.

إلظهار العرض ثالثي الصور، اضغط على الزر 
<Hy>. للرجوع إلى عرض الصورة الواحدة، اضغط 

.<u> على الزر
اضغط على الزر <M> لحفظ ترتيب الطباعة 

على البطاقة.

[Standard] (قياسية) [Both] (كالهما)
اضغط على المفتاح <V> لتحديد عدد النُسخ المراد 

طباعتها من الصورة المعروضة.

[Index] (الفهرس)
اضغط على <0> إلضافة عالمة اختيار إلى المربع 

<X>. سيتم تضمين الصورة في طباعة الفهرس.

nبواسطة  
حدد [Mark all in folder] (تحديد الكل في المجلد) وحدد المجلد. سيتم إجراء ترتيب 

 Clear all in] الطباعة لنسخة واحدة من جميع الصور الموجودة في المجلد. في حالة تحديد
folder] (مسح الكل بالمجلد) وتحديد المجلد، فسيتم إلغاء ترتيب الطباعة لهذا المجلد.

جميع الصور  

في حالة تحديد [Mark all on card] (تحديد الكل على البطاقة)، سيتم ضبط نسخة واحدة 
 [Clear all on card] من جميع الصور الموجودة على البطاقة لطباعتها. أما في حالة تحديد

(مسح الكل على البطاقة)، فسيتم مسح ترتيب الطباعة لجميع الصور الموجودة على البطاقة.

الكمية
إجمالي الصور المحددة

رمز الفهرس
عالمة االختيار

الحظ أنه لن يتم تضمين الصور بتنسيق 1 واألفالم في ترتيب الطباعة حتى في حالة ضبط   

"بواسطةn" أو "جميع الصور".
عند استخدام طابعة تدعم معيار PictBridge، ال تطبع أكثر من ٤۰۰ صورة لترتيب الطباعة الواحد.   

في حالة تحديد أكثر من ذلك، قد ال تتم طباعة جميع الصور.
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باستخدام طابعة تدعم معيار PictBridge، يمكنك 

بسهولة طباعة الصور باستخدام DPOF (تنسيق ترتيب 
الطباعة الرقمي).

قم بالتحضير للطباعة.  ۱
انظر صفحة ۲۸۰. اتبع إجراء "توصيل الكاميرا بالطابعة" حتى الخطوة رقم ٥.  

ضمن عالمة التبويب [x1]، حدد [Print order] (ترتيب الطباعة).  ۲
حدد [Print] (طباعة).  ۳

[سيتم عرض [Print] (طباعة) في حالة اتصال الكاميرا بالطابعة فقط وإمكانية إجراء الطباعة.  

اضبط [Paper settings] (إعدادات الورق) (صفحة ۲۸۲).  ٤
اضبط تأثيرات الطباعة (صفحة ۲۸٤) إذا لزم األمر.  

حدد [OK] (موافق).  ٥

قبل الطباعة، احرص على ضبط حجم الورق.  
ال تتمكن بعض الطابعات من طباعة رقم الملف.  

إذا تم ضبط [Bordered] (بحدود)، فقد تقوم طابعات معينة بطباعة التاريخ على الحد.  
وفًقا للطابعة، قد يظهر التاريخ باهًتا إذا تمت طباعته على خلفية فاتحة أو على الحد.  

ضمن [Adjust levels] (مستويات الضبط)، ال يمكن تحديد [Manual] (يدوي).  

في حالة إيقاف الطباعة والرغبة في استئناف طباعة الصور المتبقية، حدد [Resume] (استئناف).   
الحظ أنه لن يتم اسئناف الطباعة إذا تم إيقاف الطباعة وحدث أي مما يلي:

قيامك بتغيير ترتيب الطباعة أو بحذف الصور التي تم ترتيب طباعتها، وذلك قبل استئناف الطباعة.  •
عند ضبط الفهرس، وقيامك بتغيير إعداد الورق قبل استئناف الطباعة.  •

انخفاض السعة المتبقية بالبطاقة عند قيامك بإيقاف الطباعة مؤقًتا.  •
إذا حدثت مشكلة أثناء الطباعة، فانظر صفحة ۲۸۸.  
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عند تحديد الصور (ما يصل إلى ۹۹۸ صورة) المراد استخدامها لدليل صور ونقلها من الكاميرا إلى 

الكمبيوتر باستخدام EOS Utility (برنامج مرفق)، سيتم نسخ الصور إلى مجلد مخصص. وتعد هذه 
الوظيفة مناسبة عند طلب دليل صور من اإلنترنت.

تحديد صورة واحدة في المرة

حدد [Photobook Set-up] (إعداد دليل  الصور).۱ 
 Photobook] حدد ،[x1] ضمن عالمة التبويب  

Set-up] (إعداد دليل الصور)، ثم اضغط على 
.<0>

حدد [Select images] (تحديد الصور). حدد [Select images] (تحديد الصور)، ۲   
ثم اضغط على <0>.

سيتم عرض الصور.  
إلظهار العرض ثالثي الصور، اضغط على الزر   

<Hy>. للرجوع إلى عرض الصورة الواحدة، 
.<u> اضغط على الزر

حدد الصورة المراد تحديدها. اضغط على المفتاح <U> لتحديد الصورة المراد ۳   
تحديدها، ثم اضغط على <0>.

كرر هذه الخطوة لتحديد صورة أخرى. سيتم عرض   
عدد الصور التي تم تحديدها أعلى يسار الشاشة.

إللغاء الصورة المحددة، اضغط على <0> مرة   
أخرى.

.<M> للعودة إلى القائمة، اضغط على الزر  
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تحديد جميع الصور الموجودة في مجلد أو على بطاقة

يمكنك تحديد جميع الصور الموجودة في مجلد أو على بطاقة دفعة واحدة.
عند ضبط [x1: Photobook Set-up (إعداد 

 [All images in folder] دليل الصور)] على
 All images on] (جميع الصور في المجلد) أو

card] (جميع الصور على البطاقة)، سيتم تحديد جميع 
الصور الموجودة في المجلد أو على البطاقة.

 [Clear all in folder] إللغاء تحديد الصور، حدد
 Clear all on] (مسح جميع الصور في المجلد) أو

card] (مسح جميع الصور على البطاقة).

ال تقم بتحديد صور تم تحديدها بالفعل لدليل صور موجود على كاميرا أخرى لدليل صور آخر باستخدام هذه 
الكاميرا. يمكن استبدال إعدادات دليل الصور.

ال يمكن تحديد الصور بتنسيق 1 واألفالم.
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۱۲
تخصيص الكاميرا

يمكنك تخصيص وظائف الكاميرا المتعددة لتالئم تفضيالتك في التقاط الصور 
باستخدام الوظائف المخصصة. ويمكن ضبط الوظائف المخصصة واستخدامها 

في أوضاع المنطقة اإلبداعية فقط.

عية
إلبدا

قة ا
لمنط

ا
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N 3 ضبط الوظائف المخصصة

 [Custom Functions (C.Fn)] حدد (الوظائف المخصصة).۱ 
 Custom] ضمن عالمة التبويب [54]، حدد  

Functions (C.Fn)] (الوظائف المخصصة)، 
ثم اضغط على <0>.

حدد رقم الوظيفة المخصصة. اضغط على المفتاح <U> لتحديد رقم الوظيفة ۲   
المخصصة، ثم اضغط على <0>.

قم بتغيير اإلعداد على النحو المطلوب. اضغط على المفتاح <V> لتحديد اإلعداد (الرقم)، ۳   
ثم اضغط على <0>.

كرر الخطوتين رقم ۲ و۳ إذا كنت ترغب في ضبط   
وظائف مخصصة أخرى.

في الجزء السفلي من الشاشة، تتم اإلشارة إلى   
إعدادات الوظائف المخصصة الحالية أسفل أرقام 

الوظائف الخاصة بها.

قم بإنهاء اإلعداد.  ٤.<M> اضغط على الزر  
ستظهر الشاشة الخاصة بالخطوة رقم ۱ مرة أخرى.  

مسح جميع الوظائف المخصصة

 Clear all Custom Func.] حدد ،[(مسح اإلعدادات) 54: Clear settings] ضمن
(C.Fn)] (مسح جميع الوظائف المخصصة) لمسح جميع إعدادات الوظائف المخصصة المضبوطة 

حالًيا (صفحة ۲۱٤).

رقم الوظيفة المخصصة



۲۹۷

N 3 ضبط الوظائف المخصصة

الوظائف المخصصة

الوظيفة المخصصة ۱: درجة اإلضاءة
A التصوير 

المباشر
k تصوير 

األفالم
زيادات مستوى درجة اإلضاءة۱

صفحة ۲۹۸
kk

۲ISO زيادة سرعةka في

الوظيفة المخصصة ۲: الصورة
kkصفحة ۲۹۹أولوية درجة التمييز۳

الوظيفة المخصصة ۳: الضبط التلقائي للبؤرة/التشغيل

٤(AF) انبعاث الشعاع المساعد لضبط البؤرة تلقائًيا
صفحة ۳۰۰

k (باستخدام 
(*f

قفل المرآة٥
في حالة استخدام وحدة فالش Speedlite من الفئة EX (تُباع بشكل منفصل) المزودة بمصباح LED، سيتم   *

.dو oو c للمساعدة على ضبط البؤرة تلقائًيا في األوضاع LED تشغيل مصباح

الوظيفة المخصصة ٤: التشغيل/عمليات أخرى
٦(AE) صفحة ۳۰۱زر الغالق/قفل اإلضاءة التلقائيةkk

kصفحة ۳۰۲تخصيص الزر SET (ضبط)۷
(باستثناء ۳)

k
(باستثناء 
*(۳ ،۲

صفحة ۳۰۲عرض شاشة LCD عند التشغيل۸

* يمكن ضبط [ISO speed :5] (٥: سرعة ISO) للتصوير باستخدام درجة اإلضاءة اليدوية فقط. 

 ((LV) التصوير المباشر) ال تعمل الوظائف المخصصة المظللة خالل التصوير أثناء العرض المباشر
أو تصوير األفالم. (يتم تعطيل اإلعدادات.)



۲۹۸

N3 إعدادات الوظائف المخصصة
يتم تنظيم الوظائف المخصصة في أربع مجموعات استناًدا إلى نوع الوظيفة: الوظيفة المخصصة 

۱: درجة اإلضاءة، الوظيف المخصصة ۲: الصورة، الوظيفة المخصصة ۳: الضبط التلقائي للبؤرة/
التشغيل، الوظيفة المخصصة ٤: التشغيل/عمليات أخرى.

الوظيفة المخصصة ۱: درجة اإلضاءة

زيادات مستوى درجة اإلضاءة الوظيفة المخصصة ۱   
۳/۱ توقف  :۰
۲/۱ توقف  :۱

لضبط الزيادات بمقدار ۲/۱ توقف لسرعة الغالق وقيمة فتحة العدسة وتعويض درجة اإلضاءة 
ومضاهاة شدة اإلضاءة تلقائًيا (AEB) وتعويض درجة إضاءة الفالش وما إلى ذلك. ويُعد هذا فعاًال 

عند تفضيل التحكم في رجة اإلضاءة بزيادات أقل دقة من الزيادات بمقدار ۳/۱ توقف.

باستخدام اإلعداد ۱، سيتم عرض مستوى درجة اإلضاءة على مستكشف العرض وعلى شاشة LCD كما 
هو موضح أدناه.

ISO زيادة سرعة الوظيفة المخصصة ۲   
إيقاف تشغيل  :۰

تشغيل  :۱
عند ضبط سرعة ISO، سيكون بإمكانك ضبط "H" (المكافئ للسرعة ISO 25600) للصور الثابتة 
 C.Fn-3: Highlight] لألفالم. الحظ أنه في حالة ضبط (ISO 12800 المكافئ للسرعة) "H"و
tone priority (الوظيفة المخصصة ۳: أولوية درجة التمييز)] على [Enable :1 (تمكين)]، لن 

."H" يمكن ضبط



۲۹۹

N3 إعدادات الوظائف المخصصة

الوظيفة المخصصة ۲: الصورة

أولوية درجة التمييز الوظيفة المخصصة ۳   
تعطيل  :۰
تمكين  :۱

لتحسين تفاصيل التمييز. يتم توسيع النطاق الديناميكي للتمييز بدًءا من اللون الرمادي القياسي الذي 
تبلغ نسبته ۱۸٪ حتى درجات تمييز األلوان الساطعة. وبذلك يصبح التدرج بين درجات اللون الرمادي 

وألوان التمييز األخرى أكثر تجانًسا.

باستخدام اإلعداد ۱، يتم ضبط ُمحسن اإلضاءة التلقائي (صفحة ۱۲٥) على [Disable] (تعطيل)   
بشكل تلقائي وال يمكن تغيير اإلعداد.

باستخدام اإلعداد ۱، قد يصبح التشويش (الصور المحببة واألشرطة وما إلى ذلك) أكثر وضوًحا بشكل   
طفيف منه عند استخدم اإلعداد ۰.

 ISO 12800 إلى ISO 200 من ISO باستخدام اإلعداد ۱، سيتراوح النطاق القابل للضبط لسرعة
(ما يصل إلى ISO 6400 لألفالم).

باإلضافة إلى ذلك، سيتم عرض الرمز <A> على شاشة LCD وبمستكشف العرض عند تمكين أولوية 
درجة التمييز.
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N3 إعدادات الوظائف المخصصة

الوظيفة المخصصة ۳: الضبط التلقائي للبؤرة/التشغيل

إطالق الشعاع المساعد لضبط البؤرة تلقائًيا الوظيفة المخصصة ٤   
يمكن ضبط اإلعدادات الخاصة بتحديد ما إذا كان سينبعث الشعاع المساعد لضبط البؤرة تلقائًيا من عدمه بواسطة 

.EOS خارجية مخصصة لكاميرات Speedlite الفالش المدمج بالكاميرا أو بواسطة وحدة فالش
تمكين  :۰

 Speedlite سينبعث الشعاع المساعد لضبط البؤرة تلقائًيا بواسطة الفالش المدمج أو وحدة فالش
الخارجية، إذا لزم األمر.

تعطيل  :۱
لن ينبعث الشعاع المساعد لضبط البؤرة تلقائًيا.

تمكين الفالش الخارجي فقط  :۲
في حالة تركيب وحدة فالش Speedlite خارجية، ستعمل على إطالق الشعاع المساعد لضبط البؤرة 

تلقائًيا (AF) عند الضرورة. ولن يقوم الفالش المدمج بالكاميرا بإطالق الشعاع المساعد لضبط البؤرة تلقائًيا 
.(AF)

الشعاع المساعد لضبط البؤرة تلقائًيا باألشعة تحت الحمراء فقط  :۳
من بين وحدات الفالش Speedlite الخارجية، تتمكن فقط تلك الوحدات التي تشتمل على شعاع 

األشعة تحت الحمراء المساعد لضط البؤرة تلقائًيا من إطالق الشعاع. يمنع هذا أية وحدة فالش 
Speedlite تستخدم مجموعة من الفالشات المتقطعة (مثل الفالش المدمج) من إطالق الشعاع 

المساعد لضبط البؤرة تلقائًيا.
وباستخدام وحدة الفالش Speedlite من الفئة EX المزودة بمصباح LED، لن يضيء مصباح 

LED تلقائًيا للمساعدة على ضبط البؤرة تلقائًيا.

في حالة ضبط الوظيفة المخصصة [AF-assist beam firing] (إطالق الشعاع المساعد لضبط 
البؤرة تلقائًيا) الخاصة بوحدة فالش Speedlite الخارجية على [Disabled] (تعطيل)، لن تقوم وحدة 

فالش Speedlite بإطالق الشعاع المساعد لضبط البؤرة تلقائًيا حتى إذا تم ضبط C.Fn-4 (الوظيفة 
المخصصة ٤) الخاصة بالكاميرا على ۰ أو ۲ أو ۳.

قفل المرآة الوظيفة المخصصة ٥   
تعطيل  :۰
تمكين  :۱

لمنع االهتزازات الميكانيكية للكاميرا الناتجة عن حركة المرآة العاكسة (تعرض المرآة للصدمات)، 
والتي قد تعيق عملية التصوير باستخدام عدسات التصوير عن بُعد الفائقة أو عملية التقاط الصور 

القريبة (التصوير عن قرب). انظر صفح ۱٤۲ لالطالع على إجراء قفل المرآة.
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N3 إعدادات الوظائف المخصصة

الوظيفة المخصصة ٤: التشغيل/عمليات أخرى

(AE) زر الغالق/قفل اإلضاءة التلقائية الوظيفة المخصصة ٦   
ضبط البؤرة تلقائًيا/قفل اإلضاءة التلقائية  :۰
قفل اإلضاءة التلقائية/ضبط البؤرة تلقائًيا  :۱

يُعد هذا مالئًما عند الرغبة في ضبط البؤرة والقياس بشكل منفصل. اضغط على الزر <A> لضبط 
.(AE) البؤرة تلقائًيا واضغط على زر الغالق حتى المنتصف لتطبيق قفل اإلضاءة التلقائية

ضبط البؤرة تلقائًيا/قفل ضبط البؤرة تلقائًيا وليس قفل اإلضاءة التلقائية  :۲
أثناء تشغيل ضبط البؤرة تلقائًيا باستخدام AI Servo، يمكنك الضغط على الزر <A> إليقاف 

تشغيل ضبط البؤرة تلقائًيا (AF) لحظًيا. مما يحول دون انحراف ضبط البؤرة تلقائًيا (AF) بواسطة 
أي عائق يمر بين الكاميرا والهدف. يتم ضبط درجة اإلضاءة لحظة التقاط الصورة.

اإلضاءة التلقائية/ضبط البؤرة تلقائًيا وليس قفل اإلضاءة التلقائية  :۳
يُعد هذا مفيًدا بالنسبة لألهداف التي تستمر في التحرك والتوقف بشكل متكرر. أثناء ضبط البؤرة 

تلقائًيا باستخدا AI Servo، يمكنك الضغط على الزر <A> لبدء أو إيقاف تشغيل ضبط البؤرة 
تلقائًيا باستخدام AI Servo. يتم ضبط درجة اإلضاءة لحظة التقاط الصورة. وبالتالي، يتم ضبط 

البؤرة ودرجة اإلضاءة المثلى دائًما أثناء انتظارك للحظة التصوير.

خالل التصوير أثناء العرض المباشر أو تصوير األفالم
باستخدام اإلعداد ۱ أو ۳، اضغط على الزر <A> لضبط البؤرة تلقائًيا للقطة واحدة. أيًضا، سيؤدي   •

استخدام الغالق باللمس إلى التقاط الصورة بدون ضبط البؤرة تلقائًيا.
باستخدام اإلعداد ۲، اضغط على زر الغالق حتى المنتصف لضبط البؤرة تلقائًيا للقطة واحدة.  •
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N3 إعدادات الوظائف المخصصة

تخصيص الزر SET (ضبط) الوظيفة المخصصة ۷   
يمكنك تعيين إحدى الوظائف متكررة االستخدام للزر <0>. اضغط على <0> عندما تكون الكاميرا 

جاهزة للتصوير.
عادي (تعطيل)  :۰
جودة الصورة  :۱

اضغط على <0> لعرض شاشة إعداد جودة تسجيل الصور على شاشة LCD. حدد جودة تسجيل 
الصور المطلوبة، ثم اضغط على <0>.

تعويض درجة إضاءة الفالش  :۲
عند الضغط على <0>، ستظهر شاشة إعداد تعويض درجة إضاءة الفالش. حدد تعويض درجة 

إضاءة الفالش، ثم اضغط على <0>.
LCD تشغيل/إيقاف تشغيل شاشة  :۳

.<B> لتعيين نفس وظيفة الزر
عرض القائمة  :٤

اضغط على <0> لعرض شاشة القائمة.
ISO سرعة  :٥

ستظهر شاشة إعداد سرعة ISO. اضغط على مفتاح <U> أو أدر القرص <6> لتغيير سرعة 
.ISO يمكنك أيًضا الرجوع إلى مستكشف العرض لضبط سرعة .ISO

عرض شاشة LCD عند التشغيل الوظيفة المخصصة ۸   
العرض على  :۰

عند ضبط مفتاح التشغيل على وضع التشغيل، سيتم عرض إعدادات التصوير (صفحة ٥۰).
حالة العرض السابقة  :۱

في حالة الضغط على الزر <B> وإيقاف تشغيل الكاميرا أثناء إيقاف تشغيل شاشة LCD، لن 
يتم عرض إعدادات التصوير عند تشغيل الكاميرا مرة أخرى. مما يساعد على توفير طاقة البطارية. 

سيستمر عرض شاشات القوائم وتشغيل الصور عند االستخدام.
في حالة الضغط على الزر <B> لعرض إعدادات التصوير ثم إيقاف تشغيل الكاميرا، سيتم 

عرض إعدادات التصوير عند تشغيل الكاميرا مرة أخرى.
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N3 تسجيل قائمتي
ضمن عالمة التبويب My Menu (قائمتي)، يمكنك تسجيل ما يصل إلى ستة خيارات قائمة 

باإلضافة إلى الوظائف المخصصة التي توم بتغيير إعداداتها بشكل متكرر.

حدد [My Menu settings] (إعدادات قائمتي).  ۱ My Menu] ضمن عالمة التبويب [9]، حدد  
settings] (إعدادات قائمتي)، ثم اضغط على <0>.

حدد [Register to My Menu] (التسجيل  بقائمتي).۲ 
حدد [Register to My Menu] (التسجيل   

بقائمتي)، ثم اضغط على <0>.
قم بتسجيل العناصر المطلوبة. حدد الخيار المراد تسجيله، ثم اضغط على <0>.۳   

 [OK] عندما يظهر مربع حوار التأكيد، حدد  
(موافق) واضغط على <0> لتسجيل العنصر.

يمكنك تسجيل ما يصل إلى ٦ عناصر.  
للعودة إلى الشاشة الموجودة في الخطوة رقم ۲،   

.<M> اضغط على الزر

حول إعدادات قائمتي

فرز  
يمكنك تغيير ترتيب العناصر المسجلة في قائمتي. حدد [Sort] (فرز) وحدد العنصر الذي 
ترغب في تغيير ترتيبه. ثم اضغط على <0>. أثناء عرض [z]، اضغط على المفتاح 

<V> لتغيير الترتيب، ثم اضغط على <0>.
حذف عنصر/عناصر وحذف جميع العناصر  

يمكنك حذف أي من العناصر المسجلة. [Delete item/items] (حذف عنصر/عناصر) 
لحذف عنصر واحد في المرة، بينما يعمل [Delete all items] (حذف جميع العناصر) على 

حذف جميع العناصر المسجلة.
العرض من قائمتي  

عند ضبط [Enable] (تمكين)، سيتم عرض عالمة التبويب [9] أوالً عند عرض شاشة القائمة.



۳۰٤

 



۳۰٥

۱۳
المرجع

يوفر هذا الفصل معلومات مرجعية لميزات الكاميرا وملحقات النظام وما إلى ذلك.

شعار المصادقة
في حالة تحديد [Certification Logo Display :54 (عرض شعار المصادقة)] 

والضغط على <0>، ستظهر بعض الشعارات الخاصة بمصادقات الكاميرا. يمكن 
العثورعلى شعارات المصادقة األخرى في دليل اإلرشادات هذا أو على جسم الكاميرا أوعبوتها.



۳۰٦

استخدام مأخذ تيار كهربي منزلي
باستخدام مجموعة محول التيار المتردد ACK-E8 (يُباع بشكل منفصل)، يمكنك توصيل الكاميرا 

بمأخذ تيار كهربي منزلي دون القلق بشأن مستوى الشحن المتبقي في البطارية.

قم بتوصيل سلك الطاقة. قم بتوصيل سلك الطاقة على النحو المبين بالرسم ۱   
التوضيحي.

بعد استخدام الكاميرا، افصل قابس الطاقة عن مأخذ   
التيار الكهربي.

قم بتوصيل قارنة التيار المستمر. قم بتوصيل قابس سلك التيار المستمر بقارنة التيار ۲   
المستمر.

أدخل قارنة التيار المستمر. افتح الغطاء وأدخل قارنة التيار المستمر حتى تستقر ۳   
في موضعها.

ادفع سلك التيار المستمر. افتح غطاء فتحة سلك التيار المستمر وقم بتركيب ٤   
السلك على النحو الموضح.

أغلق الغطاء.  

۱

۲

ال تقم بتوصيل سلك الطاقة أو فصله أثناء ضبط مفتاح تشغيل الكاميرا على <1>.
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التصوير باستخدام وحدة التحكم عن ُبعد
وحدة التحكم عن ُبعد طراز RC-6 (ُتباع بشكل منفصل)

تمكنك وحدة التحكم عن بُعد هذه من التقاط الصور السلكًيا من على بُعد يصل إلى ٥ أمتار/۱٦٫٤ قدًما 
تقريًبا من الكاميرا. يمكنك إما التقاط الصور على الفور أو استخدام تأخير مدته ثانيتان.

اضبط الموقت الذاتي على <Q> (صفحة ۱۰٦).  
قم بتوجيه وحدة التحكم عن بُعد نحو مستشعر وحدة التحكم عن بُعد بالكاميرا واضغط على زر   

اإلرسال.
ستقوم الكاميرا بضبط البؤرة تلقائًيا.  

عند ضبط البؤرة، سيضيء مصباح الموقت الذاتي كما سيتم التقاط الصورة.  

مستشعر وحدة التحكم عن بُعد

قد تسبب إضاءة الفلورسنت أو LED خلًال في تشغيل الكاميرا من خالل تشغيل الغالق بدون قصد. حاول 
الحفاظ على الكامير بعيًدا عن مصادر اإلضاءة هذه.

يمكن استخدام وحدة التحكم عن بُعد طراز RC-1/RC-5 (تُباع بشكل منفصل).  
كما يمكن التصوير بالتحكم عن بُعد أيًضا باستخدام وحدة فالش Speedlite من الفئة EX المزودة   

بوظيفة التحرير عن بُعد.
ويمكن استخدام وحدة التحكم عن بُعد أيًضا أثناء تصوير األفالم (صفحة ۱۷۳). الحظ أنه ال يمكن   

.RC-5 التقاط الصور الثابتة في وضع تصوير األفالم باستخدام وحدة التحكم عن بُعد



۳۰۸

التصوير باستخدام وحدة التحكم عن بُعد

F مفتاح التحكم عن ُبعد طراز RS-60E3 (ُيباع بشكل منفصل)

يأتي مفتاح التحكم عن بُعد طراز RS-60E3 (يُباع بشكل منفصل) مع سلك بطول ٦۰ سم/
۲٫۰ قدم تقريًبا. عند توصيله بطرف توصيل وحدة التحكم عن بُعد في الكاميرا، يمكن الضغط عليه 

حتى المنتصف وبالكامل مثل زر الغالق.

استخدام غطاء العدسة العينية

عند استخدام الموقت الذاتي أو المصباح أو مفتاح التحكم عن بُعد وعدم النظر عبر مستكشف العرض، 
قد يؤدي دخول ضوء شارد إلى مستكشف العرض إلى ظهور الصورة داكنة. ولمنع حدوث ذلك، 

استخدم غطاء العدسة العينية (صفحة ۲۷) المرفق بحزام الكاميرا.
ليس من الضروري تركيب غطاء العدسة العينية خالل التصوير أثناء العرض المباشر وتصوير األفالم.

أزل منظار العين. ادفع الجزء السفلي من منظار العين إلزالته.۱   

قم بتركيب غطاء العدسة العينية. حرك غطاء العدسة العينية لألسفل داخل تجويف ۲   
العدسة العينية لتركيبه.

بعد التقاط الصورة، افصل غطاء العدسة العينية   
وركب منظار العين عن طريق تحريكه ألسفل داخل 

تجويف العدسة العينية.



۳۰۹

وحدات فالش Speedlite الخارجية
EOS المخصصة لكاميرات EX من الفئة Speedlite وحدات فالش

تعمل وحدة الفالش هذه بشكل أساسي كفالش مدمج لتوفير سهولة التشغيل.
عند تركيب وحدة فالش Speedlite من الفئة EX (تباع بشكل منفصل) بالكاميرا، يتم التحكم 

في الفالش تلقائًيا بواسطة الكاميرا. وبمعنى آخر، فهي تشبه فالًشا عالي اإلضاءة يتم تركيبه بشكل 
خارجي في مكان الفالش المدمج.

 .EX من الفئة Speedlite للحصول على اإلرشادات التفصيلية، ارجع إلى دليل إرشادات فالش
.EX من الفئة Speedlit الذي يمكنه استخدام جميع ميزات وحدات فالش A هذه الكاميرا من النوع

وحدات فالش Macro Litesوحدات فالش Speedlite المثبتة على قاعدة

باستخدام فالش Speedlite من الفئة EX غير متوافق مع إعدادات وظيفة الفالش (صفحة ۲۲۰)،   
يمكن فقط ضبط [Flash exposure compensation] (تعويض درجة إضاءة الفالش) من 
أجل [External flash func. setting] (إعداد وظيفة الفالش الخارجي). (مع وحدات فالش 
Speedlite معينة من الفئة EX، يمكن أيًضا ضبط [Shutter synchronization] (مزامنة 

الغالق)).
إذا تم ضبط تعويض درجة اإلضاءة باستخدام فالش Speedlite الخارجي، فسيتم تغيير رمز تعويض   

درجة إضاءة الفالش المعروض على شاشة LCD بالكاميرا من y إلى 0.
إذا كانت الوظيفة المخصصة لفالش Speedlite تشتمل على وضع قياس فالش مضبوًطا على   

الفالش التلقائي TTL، فسينبعث الفالش بأقصى خرج له فقط.



۳۱۰

وحدات فالش Speedlite الخارجية

EX بخالف الفئة Canon من Speedlite وحدات فالش
أثناء ضبط وحدة فالش Speedlite من الفئة EZ/E/EG/ML/TL في وضع الفالش   

التلقائي TTL أو A-TTL، يمكن إطالق الفالش بأقصى خرج له فقط. 
اضبط وضع التصوير بالكاميرا على <a> (إضاءة يدوية) أو <f> (إضاءة تلقائية مع 

أولوية فتحة العدسة) واضبط إعداد فتحة العدسة قبل التصوير.
عند استخدام فالش Speedlite مزود بوضع فالش يدوي، قم بالتصوير في وضع الفالش اليدوي.  

Canon استخدام وحدات الفالش التي ليست من إنتاج
سرعة المزامنة

يمكن للكاميرا المزامنة مع وحدات الفالش الصغيرة التي ليست من إنتاج Canon بسرعات غالق 
۱/۲۰۰ ثانية أو أبطأ. استخدم سرعة مزامنة أبطأ من ۱/۲۰۰ ثانية.

احرص على اختبار وحدة الفالش بشكل مسبق للتأكد من مزامنتها مع الكاميرا بشكل سليم.

تنبيهات التصوير أثناء العرض المباشر
لن تنطلق وحدات الفالش التي ليست من إنتاج Canon خالل التصوير أثناء العرض المباشر.

في حالة استخدام الكاميرا مع وحدة أو ملحق فالش مخصص لكاميرا تحمل ماركة أخرى، قد ال تعمل   
الكاميرا على نحو سليم وقد يتسبب ذلك في حدوث عطل بها.

ال تقم بتركيب وحدة فالش ذات جهد كهربي عاٍل على قاعدة التركيب بالكاميرا. فقد ال تعمل.  



۳۱۱

Eye-Fi استخدام بطاقات
باستخدام بطاقة Eye-Fi المتوفرة باألسواق والتي تم إعدادها بالفعل، يمكنك نقل الصور التي تم 
التقاطها تلقائًيا إلى الكمبيوتر الشخصي أو تحميلها إلى إحدى الخدمات عبر اإلنترنت عبر شبكة 

LAN السلكية.
يُعد نقل الصور وظيفة من وظائف بطاقة Eye-Fi. للحصول على إرشادات حول كيفية إعداد بطاقة 

Eye-Fi واستخدامها أو استكشاف أخطاء نقل أي صورة وإصالحها، ارجع إلى دليل إرشادات بطاقة 
Eye-Fi أو اتصل بالجهة الُمصنّعة للبطاقة.

ال ُيضمن دعم هذه الكاميرا لوظائف بطاقة Eye-Fi (بما في ذلك النقل الالسلكي). في حالة 
وجود مشكلة ببطاقة Eye-Fi، يرجى مراجعة الجهة المصنعة للبطاقة. الحظ أيًضا أنه يلزم 
الحصول على موافقة الستخدام بطاقات Eye-Fi في العديد من البلدان أو المناطق. فبدون 
هذه الموافقة، ال يتم السماح باستخدام البطاقة. إذا لم يكن من الواضح ما إذا تمت الموافقة 

على استخدام البطاقة في المنطقة أم ال، فيرجى مراجعة الجهة المصنعة للبطاقة.

أدخل بطاقة Eye-Fi (صفحة ۳۱).  ۱
.(Eye-Fi إعدادات) [Eye-Fi settings] حدد  ۲ Eye-Fi] ضمن عالمة التبويب [51]، حدد  
settings] (إعدادات Eye-Fi)، ثم اضغط على 

.<0>
يتم عرض هذه القائمة عند إدخال بطاقة Eye-Fi في   

الكاميرا فقط.

.Eye-Fi قم بتمكين نقل  ۳ [Eye-Fi trans.] اضغط على <0> واضبط  
(نقل Eye-Fi) على [Enable] (تمكين)، ثم 

اضغط على <0>.
في حالة ضبط [Disable] (تعطيل)، لن يحدث   

 Eye-Fi النقل التلقائي حتى أثناء إدخال بطاقة
.(I رمز حالة النقل)

اعرض معلومات االتصال. حدد [.Connection info] (معلومات االتصال)، ٤   
ثم اضغط على <0>.



۳۱۲

Eye-Fi استخدام بطاقات

تحقق من [:Access point SSID] (معرف  مجموعة الخدمات (SSID) لنقطة الوصول:).٥ 
 Access] تحقق من عرض نقطة وصول لإلعداد  

:point SSID] (معرف مجموعة الخدمات 
(SSID) لنقطة الوصول:).

يمكنك أيًضا التحقق من عنوان MAC الخاص ببطاقة   
Eye-Fi وإصدار البرنامج الثابت.

اضغط على الزر <M> ثالث مرات للخروج   
من القائمة.

التقط الصورة. يتم نقل الصورة ويتحول الرمز <H> من اللون ٦   
الرمادي (غير متصل) إلى واحد من الرموز الواردة 

أدناه.
بالنسبة للصور المنقولة، يتم عرض O في عرض   

معلومات التصوير (صفحة ۲۷۰).

ال يوجد اتصال بنقطة وصول.  : H (رمادي) غير متصل 
اتصال بنقطة الوصول.  : H (وميض) جاٍر االتصال 

تم إنشاء اتصال بنقطة الوصول.  : H (معروض) متصل 
نقل الصورة إلى نقطة الوصول قيد التقدم.  : H (  ) جاٍر النقل 

رمز حالة النقل



۳۱۳

Eye-Fi استخدام بطاقات

Eye-Fi احتياطات استخدام بطاقات
إذا تم عرض "J"، فقد حدث خطأ أثناء استرداد معلومات البطاقة. أدر مفتاح تشغيل الكاميرا على   

إيقاف التشغيل ثم التشغيل مرة أخرى.
حتى في حالة ضبط [.Eye-Fi trans] (نقل Eye-Fi) على [Disable] (تعطيل)، قد تستمر في   

إرسال إشارة. في المستشفيات والمطارات واألماكن األخرى التي يحظر فيها عمليات النقل الالسلكية، 
أخرج بطاقة Eye-Fi من الكاميرا.

إذا لم تعمل وظيفة نقل الصور، فتحقق من إعدادات بطاقة Eye-Fi والكمبيوتر. للحصول على التفاصيل،   
ارجع إلى دليل إرشاات البطاقة.

وفًقا لظروف اتصال شبكة LAN الالسلكية، قد يستغرق نقل الصور وقًتا أطول أو قد تتم مقاطعته.  

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.  



۳۱٤

جدول الوظائف المتاحة وفًقا لوضع التصوير
: غير قابلة للتحديد/معطلة o: يتم ضبطها تلقائًيا   k: قابلة للتحديد من ِقبل المستخدم 

الوظيفة
الفيلمالمنطقة اإلبداعيةالمنطقة األساسية

A7C23458
dsfak۱*z

6FG
جميع إعدادات جودة الصورة 

kkkkkkkk۲*k۲*kkkkkkالقابلة للتحديد

سرعة 
ISO

ooooooooookkkkkيتم ضبطها تلقائًيا/سرعة ISO تلقائية
kkkk۳*kيدوي

kkkkالحد األقصى للسرعة التلقائية

نمط 
الصورة

k*ooooooooookkkk٤تحديد تلقائي/تلقائي
k*kkkk٥التحديد اليدوي

kkkkkkkاللقطات التي تستند إلى المحيط
kkkkاللقطات التي تستند إلى اإلضاءة/المشهد

توازن 
اللون 
األبيض

k*ooooooooookkkk٤تلقائي
k*kkkk٥مضبوط مسبًقا

k*kkkk٥مخصص
k*٥*kkkk٦التصحيح/المضاهاة
ن اإلضاءة التلقائي k*ooooooooookkkk٥ُمحسِّ

تصحيح 
االنحراف اللوني 

للعدسة

kkkkkkkkkkkkkkkتصحيح اإلضاءة الطرفية

kkkkkkkkkkkkkkتصحيح االنحراف اللوني
kkkkتقليل تشويش التعرض الطويل لإلضاءة

ooooooooookkkkتقليل تشويش سرعة ISO العالية
k*kkkk٥أولوية درجة التمييز

مساحة 
األلوان

sRGBooooooooookkkko٥*k
Adobe RGBkkkk٥*k

ضبط البؤرة

ooooookkkkcضبط البؤرة تلقائًيا للقطة واحدة
o
d

۷*f

AI Servo ضبط البؤرة تلقائًيا باستخدامokkkk
AI Focus ضبط البؤرة تلقائًيا باستخدامoookkkk
ooooooooookkkk۷*fتحديد نقطة ضبط البؤرة تلقائًيا

ooo۸*o۸*oookkkkالشعاع المساعد لضبط البؤرة تلقائًيا

*۱: يشير الرمز z إلى تصوير الصور الثابتة في وضع تصوير األفالم.
*۲: ال يمكن تحديد 73+1 أو 1.

*۳: قابل للضبط فقط لدرجات اإلضاءة اليدوية.
*٤: اضبطه بشكل تلقائي في أوضاع المنطقة األساسية.

*٥: قابل للضبط فقط في أوضاع المنطقة اإلبداعية.



۳۱٥

جدول الوظائف المتاحة وفًقا لوضع التصوير

الوظيفة
الفيلمالمنطقة اإلبداعيةالمنطقة األساسية

A7C2345
8

dsfak۱*z 6FG

وضع ضبط 
كثافة اإلضاءة

ooooooooookkkkضبط كثافة اإلضاءة التقديري
kkkkتحديد وضع ضبط كثافة اإلضاءة

درجة اإلضاءة

kتغيير البرمجة

kkkتعويض درجة اإلضاءة
٥*k

a بخالف

(AEB) مضاهاة شدة اإلضاءة تلقائًياkkkk
(AE) قفل اإلضاءة التلقائيةkkk۹*٥*k

kkkkمعاينة عمق المجال

التشغيل

kkkkkkkkkkkkkkkالتصوير الفردي
kkkkkkkkkkkkkk۱۰*kالتصوير المستمر

Qkkkkkkkkkkkkkk۱۰*k (۱۰ ثواٍن)
lkkkkkkkkkkkkkk۱۰*k (ثانيتان)
qkkkkkkkkkkkkkk۱۰*k (مستمر)

الفالش 
المدمج

okoooاالنطالق التلقائي
kkkkkkاالنطالق اليدوي

okookokkkkoإيقاف تشغيل الفالش
kkkkkkkkkkتقليل العين الحمراء

kkkkقفل درجة إضاءة الفالش
تعويض درجة إضاءة 

kkkkالفالش

kkkkالتحكم الالسلكي

الفالش 
الخارجي

kkkkإعدادات الوظائف
إعدادات الوظائف 

kkkkالمخصصة

kkkkkkkkkkkkkkالتصوير أثناء العرض المباشر
kkkkنسبة العرض إلى االرتفاع*۷

kkkkkkkkkkkkkkkالتحكم السريع

kkkkkkkkkkkkkkkدليل الميزات
يمكن ضبط تصحيح توازن اللون األبيض.  :٦*

قابل للضبط فقط للتصوير أثناء العرض المباشر.  :۷*
إذا كان أسلوب ضبط البؤرة تلقائًيا هو <f> خالل التصوير أثناء العرض المباشر، فستقوم وحدة   :۸*

فالش Speedlite الخارجية بإطالق الشعاع المساعد لضبط البؤرة تلقائًيا (AF) عند الضرورة.
باستخدام سرعة ISO التلقائية، يمكنك ضبط سرعة ISO ثابتة.  :۹*

يعمل فقط قبل بدء تصوير الفيلم.  :۱۰*



۳۱٦

مخطط النظام

EF عدساتEF-S عدسات

مفتاح التشغيل عن ُبعد
RS-60E3

وحدة تحكم
عن ُبعد
RC-6

ميكروفون خارجي

 HDMI كابل
HTC-100 (بطول ۲٫۹ متر/۹٫٥ قدم)

التلفاز/الفيديو

PictBridge طابعة متوافقة مع معيار

AVC-DC400ST كابل الصوت والفيديو االستيريو
 (بطول ۱٫۳ متر/٤٫۳ قدم)

قرص حلول
EOS DIGITAL

كابل واجهة التوصيل
(بطول ۱٫۳ متر/٤٫۳ قدم)

IFC-200U/500U كابل واجهة التوصيل
(بطول ۱٫۹ متر/٦٫۲ قدم) / (٤٫۷ متر/۱٥٫٤ قدم)

قارئ البطاقات
بطاقة الذاكرة

SD/SDHC/SDXC
فتحة البطاقة

USB منفذ
Windows 8
Windows 7
Windows Vista
Windows XP
Mac OS X

كمبيوتر

GPS جهاز استقبال
GP-E2

* كل أطوال الكابالت الموضحة هنا هي أرقام تقريبية.

حقيبة شبه صلبة 
EH22-L/EH24-L



۳۱۷

مخطط النظام

Ef العدسة العينية

Ef اإلطار المطاطي

موسع العدسة العينية 
EP-EX15ll

C مستكشف الزاوية

عدسات ضبط مستوى 
E انكسار الضوء من الفئة

الحزام العريض
EW-100DB IV

270EX IIST-E2 ST-E3-RT 430EX II320EX 600EX-RT/
600EX

Macro Ring Lite 
MR-14EX

Macro Twin Lite 
MT-24EX

E2 حزام اليد

حزمة البطارية
LP-E8

مقبض البطارية
BG-E8

شاحن البطارية
LC-E8E أو LC-E8

مهايئ الطاقة 
صغير الحجم 
CA-PS700حجرة البطارية

BGM-E8A لبطاريات 
AA بحجم LR6

حجرة البطارية
BGM-E8L لحزمتي 

LP-E8 بطارية

قارنة التيار المستمر
DR-E8

 الملحقات
المرفقة

مجموعة مهايئ التيار المتردد
ACK-E8

90EX



۳۱۸

3 إعدادات القائمة
للتصوير باستخدام مستكشف العرض والتصوير أثناء العرض المباشر

الصفحة  التصوير ۱ (أحمر) 

 c / b / 8a / 7a / 84 / 74 / 83 /73 / جودة الصورة
1* / 1+73*۸۸

۲۰٤تمكين / لمس من أجل  / تعطيلالصفير
۲۰٤تمكين / تعطيلتحرير الغالق بدون بطاقة

۲۰٤إيقاف تشغيل / ثانيتان / ٤ ثواٍن / ۸ ثواٍن / تعليقمراجعة الصورة

تصحيح االنحراف اللوني للعدسة
تصحيح اإلضاءة الطرفية: تمكين / تعطيل

۱۲۹االنحراف اللوني: تمكين / تعطيل

۱۰۸تعطيل / تمكينتقليل العين الحمراء

التحكم في الفالش
إطالق الفالش / ضبط كثافة إضاءة E-TTL II / سرعة مزامنة 

الفالش في وضع Av (الصوت/الفيديو) / إعدادات الفالش المدمج / 
إعددات وظائف الفالش الخارجي / إعدادات الوظائف المخصصة 

للفالش الخارجي / مسح اإلعدادات
۲۱۸

* غير قابلة للتحديد إذا تم ضبط وضع التصوير <F> أو <G> أو تقليل تشويش اللقطات المتعددة أو المرشح 
اإلبداعي. 

 التصوير ۲ (أحمر)
تعويض درجة اإلضاءة/مضاهاة 

(AEB) شدة اإلضاءة تلقائًيا
زيادات بمقدار ۳/۱ توقف أو ۲/۱ توقف أو ±٥ توقفات (مضاهاة 

شدة اإلضاءة تلقائًيا: ±۲ توقفات)
۱۲۱

ن اإلضاءة التلقائي ُمحسِّ
تعطيل / منخفض / قياسي / عاٍل

۱۲٥
تعطيل أثناء ضبط درجة اإلضاءة يدوًيا

۱۳۷ضبط يدوي لتوازن اللون األبيضتوازن اللون األبيض المخصص

مضاهاة/تغيير توازن اللون 
األبيض

تصحيح WB: تصحيح توازن اللون األبيض
إعداد المضاهاة: مضاهاة توازن اللون األبيض

۱۳۹
۱٤۰

sRGB / Adobe RGB۱٤۱مساحة األلوان

نمط الصورة
Dتلقائي / Pقياسي / Qصورة شخصية / 

Rمنظر طبيعي / Sمعتدل / Uحقيقي / 
Vأحادي اللون / Wمحدد من ِقبل المستخدم ۳-۱

۹٥
۱۳۲
۱۳٥

وضع ضبط كثافة اإلضاءة
q ضبط كثافة اإلضاءة التقديري / w ضبط كثافة اإلضاءة الجزئي / 

r ضبط كثافة اإلضاءة الموضعي / 
e ضبط كثافة اإلضاءة متوسط المركز

۱۱۷

ال يتم عرض خيارات القائمة المظللة في أوضاع المنطقة األساسية.



۳۱۹

3 إعدادات القائمة

الصفحة  التصوير ۳ (أحمر) 
۲۲٤للحصول على البيانات التي تستخدم لمسح بقع األتربةبيانات مسح األتربة

سرعة ISO التلقائية
الحد األقصى: ٤۰۰ / الحد األقصى: ۸۰۰ / الحد األقصى: ۱٦۰۰ / 

الحد األقصى: ۳۲۰۰ / الحد األقصى: ٦٤۰۰
۹٤

تقليل تشويش التعرض الطويل 
۱۲۷تعطيل / تلقائي / تمكينلإلضاءة

۱۲٦تعطيل / منخفض / قياسي / عاٍل / تقليل تشويش اللقطات المتعددةتقليل تشويش سرعة ISO العالية

A التصويرأثناء العرض المباشر (أحمر)
۱٤۷تمكين / تعطيلالتصوير أثناء العرض المباشر

u+التعقب / FlexiZone - متعدد / أسلوب ضبط البؤرة تلقائًيا

FlexiZone - فردي / الوضع السريع
۱٥۹

۱٥٦تمكين / تعطيلالضبط المستمر للبؤرة تلقائًيا
۱٦۸تعطيل / تمكينالغالق باللمس
۱٥٦إيقاف تشغيل / الشبكة ۱l / الشبكة ۲mعرض الشبكة

۳:۲۱٥۷ / ٤:۳ / ۱٦:۹ / ۱:۱نسبة العرض إلى االرتفاع
٤۱٥۸ ثواٍن / ۱٦ ثانية / ۳۰ ثانية / دقيقة واحدة / ۱۰ دقائق / ۳۰ دقيقةموقت ضبط كثافة اإلضاءة

 التشغيل ۱ (أزرق)

حماية الصور
تحديد الصور / جميع الصور في المجلد / إلغاء حماية جميع 

الصور في المجلد / جميع الصور على البطاقة / إلغاء حماية جميع 
الصور على البطاقة

۲٦٦

۲٤۷تدوير الصور الرأسيةتدوير الصورة

مسح الصور
تحديد الصور ومسحها / جميع الصور في المجلد / جميع الصور 

على البطاقة
۲٦۸

۲۸۹تحديد الصور المراد طباعتها (DPOF)ترتيب الطباعة

إعداد دليل الصور
تحديد الصور / جميع الصور في المجلد / مسح الجميع في المجلد / 

جميع الصور على البطاقة / مسح الجميع على البطاقة
۲۹۳

المرشحات اإلبداعية
أبيض/أسود محبب / الضبط البؤري غير الدقيق / تأثير عدسة العين / 

التأثير الواضح الفني / تأثير األلوان المائية / 
تأثير الكاميرا البسيطة / تأثير الشكل المصغر

۲۷٤

۲۷۷تقليل عدد وحدات بكسل الصورةتغيير الحجم



۳۲۰

3 إعدادات القائمة

الصفحة  التشغيل ۲ (أزرق) 
۲۷۲السطوع / RGBعرض شريط التردد الرسومي

التنقل السريع عبر الصور 
باستخدام 6

صورة واحدة / ۱۰ صور / ۱۰۰ صورة / التاريخ / المجلد / 
األفالم / الصور الثابتة / التصنيف

۲٤۳

عرض الشرائح
وصف العرض / عرض الوقت / التكرار / تأثير االنتقال / 

موسيقى الخلفية
۲٥۸

۲٤۸[OFF] (إيقاف تشغيل) / l / m / n / o / pالتصنيف
HDMI ۲٦۳تعطيل / تمكينالتحكم عبر واجهة

 اإلعداد ۱ (أصفر)
۲۰٦إنشاء مجلد وتحديدهتحديد مجلد

۲۰۸مستمر / إعادة ضبط تلقائية / إعادة ضبط يدويةترقيم الملفات
۲۱۲تشغيلzD / تشغيلD / إيقاف تشغيلالتدوير التلقائي
٤۸تهيئة البيانات الموجودة على البطاقة ومسحهاتنسيق البطاقة

*Eye-Fi إعدادات
نقل Eye-Fi: تعطيل / تمكين

معلومات االتصال
۳۱۳

.Eye-Fi يتم عرضها فقط في حالة استخدام بطاقة *

 اإلعداد ۲ (أصفر)

إيقاف التشغيل التلقائي
۳۰ ثانية / دقيقة / دقيقتان / ٤ دقائق / ۸ دقائق / ۱٥ دقيقة / 

تعطيل
۲۰٥

LCD ۲۰٥تتوفر سبعة مستويات للسطوعدرجة سطوع شاشة
۲۱۷تمكين / تعطيلإيقاف تشغيل شاشة LCD تلقائًيا

۳٦التوقيت الصيفي* / المنطقة الزمنيةالمنطقة الزمنية

التاريخ/الوقت
التاريخ (السنة، الشهر، اليوم) / الوقت (الساعة، الدقيقة، الثانية) / 

التوقيت الصيفي*
۳٦

K۳۸تحديد لغة الواجهةاللغة
NTSC / PAL۲٦٥نظام الفيديو

* يرتبط ضبط التوقيت الصيفي باإلعدادين [Time zone] (المنطقة الزمنية) و[Date/time] (التاريخ/الوقت).



۳۲۱

3 إعدادات القائمة

الصفحة  اإلعداد ۳ (أصفر) 
۲۱۷تحديد لون شاشة إعدادات التصويرلون الشاشة
٥۲تمكين / تعطيلدليل الميزات
٥٥تمكين / تعطيلالتحكم باللمس

تنظيف المستشعر
التنظيف التلقائي: تمكين / تعطيل

۲۲۳
تنظيف اآلن
۲۲٦تنظيف يدوي

GPS إعدادات جهاز
 GP-E2 طراز GPS تتوفر اإلعدادات في حالة تركيب مستقبل

(يُباع بشكل منفصل)
–

 اإلعداد ٤ (أصفر)
۳۰٥لعرض بعض شعارات مصادقات الكاميراعرض شعار المصادقة

(C.Fn) ۲۹٦تخصيص وظائف الكاميرا على النحو المطلوبالوظائف المخصصة

معلومات حقوق النشر
عرض معلومات حقوق النشر / إدخال اسم المؤلف / إدخال 

تفاصيل حقوق النشر / حذف معلومات حقوق النشر
۲۱۰

مسح اإلعدادات
مسح جميع إعدادات الكاميرا / 

(C.Fn) مسح جميع الوظائف المخصصة
۲۱٤

–لتحديث البرنامج الثابتzإصدار البرنامج الثابت*
* أثناء تحديثات البرنامج الثابت، سيتم تعطيل شاشة اللمس لمنع عمليات التشغيل غير المقصودة.

9 قائمتي  (أخضر)
۳۰۳تسجيل خيارات القائمة والوظائف المخصصة األكثر استخداًماإعدادات قائمتي

عند استخدام جهاز GPS، تحقق من بلدان ومناطق االستخدام واستخدم الجهاز وفًقا لقوانين ولوائح البلد 
أو المنطقة.



۳۲۲

3 إعدادات القائمة

k لتصوير األفالم

الصفحة  التصوير ۱ (أحمر) 

7a / 8a / b / c / / 84 / 74 / 83 / 73  جودة الصورة

1 / 73+1
۸۸

۲۰٤تمكين / لمس من أجل  / تعطيلالصفير
۲۰٤تمكين / تعطيلتحرير الغالق بدون بطاقة

۲۰٤إيقاف تشغيل / ثانيتان / ٤ ثواٍن / ۸ ثواٍن / تعليقمراجعة الصورة
۱۲۹تصحيح اإلضاءة الطرفية: تمكين / تعطيلتصحيح االنحراف اللوني للعدسة

 التصوير ۲ (أحمر)
۱۲۱زيادات بمقدار ۱/۳ توقف أو ۱/۲ توقفات، أو ±٥ توقفاتتعويض درجة اإلضاءة

ن اإلضاءة التلقائي ُمحسِّ
تعطيل / منخفض / قياسي / عاٍل

۱۲٥
تعطيل أثناء ضبط درجة اإلضاءة يدوًيا

۱۳۷ضبط يدوي لتوازن اللون األبيضتوازن اللون األبيض المخصص

مضاهاة/تغيير توازن اللون 
األبيض

تصحيح WB: تصحيح توازن اللون األبيض
إعداد المضاهاة: مضاهاة توازن اللون األبيض

۱۳۹
۱٤۰

sRGB / Adobe RGB۱٤۱مساحة األلوان

نمط الصورة
Dتلقائي / Pقياسي / Qصورة شخصية / 

Rمنظر طبيعي / Sمعتدل / Uحقيقي / 
Vأحادي اللون / Wمحدد من ِقبل المستخدم ۳-۱

۹٥
۱۳۲
۱۳٥

 التصوير ۳ (أحمر)
۲۲٤للحصول على البيانات التي تستخدم لمسح بقع األتربةبيانات مسح األتربة

ال يتم عرض خيارات القائمة المظللة في أوضاع المنطقة األساسية.  

ستختلف عالمات تبويب وخيارات القائمة بين التصوير باستخدام مستكشف العرض والتصوير أثناء العرض   

 [x1] ۱ المباشر وتصوير األفالم. الحظ أن عالمات تبويب وخيارات القائمة المعروضة في التشغيل
والتشغيل ۲ [x2] واإلعداد ۱ [51] إلى اإلعداد ٤ [54] وقائمتي [9] هي نفس ما يتم عرضه في 

التصوير باستخدام مستكشف العرض/ التصوير أثناء العرض المباشر (الصفحات من ۳۱۹ - ۳۲۱).
ستظهر عالمات تبويب القائمة [Z1] و[Z2] لتصوير األفالم فقط.  



۳۲۳

3 إعدادات القائمة

الصفحة  الفيلم ۱ (أحمر) 
u۱۹٦+التعقب / FlexiZone - متعدد / FlexiZone - فرديأسلوب ضبط البؤرة تلقائًيا
ضبط البؤرة تلقائًيا لألفالم 

Servo ۱۹٦تمكين / تعطيلباستخدام وضع

الضبط التلقائي للبؤرة باستخدام 
k ۱۹۷لقطة واحدة / تعطيلزر الغالق أثناء

۱۹۸إيقاف تشغيل / الشبكة ۱l / الشبكة ۲mعرض الشبكة

٤۱۹۸ ثواٍن / ۱٦ ثانية / ۳۰ ثانية / دقيقة واحدة / ۱۰ دقائق / ۳۰ دقيقةموقت ضبط كثافة اإلضاءة

 الفيلم ۲ (أحمر)

1280x720 (8/7) / 1920x1080 (6/5/4) / حجم تسجيل الفيلم
640x480 (6/5)

۱۸٥

تسجيل الصوت*
تسجيل الصوت: تلقائي / يدوي / تعطيل

۱۹۸ مستوى التسجيل
مرشح صوت الرياح/مخفض الصوت: تعطيل / تمكين

لقطة الفيديو
لقطة الفيديو: تمكين / تعطيل

۱۸۷
إعدادات األلبوم: إنشاء ألبوم جديد / إضافة إلى األلبوم الحالي

 [On/Off] (تسجيل الصوت) على [Sound recording] في أوضاع المنطقة األساسية، سيتم ضبط *
(تشغيل/إيقاف تشغيل).



۳۲٤

دليل استكشاف األخطاء وإصالحها
في حالة حدوث مشكلة بالكاميرا، ارجع أوًال إلى دليل استكشاف األخطاء وإصالحها هذا. وإذا لم يتم 

ع أو بأقرب مركز  حل المشكلة باالستعانة بدليل استكشاف األخطاء وإصالحها هذا، فاتصل بالموزِّ
.Canon خدمة

المشكالت المتعلقة بالطاقة

ال تتم إعادة شحن البطارية.

.Canon األصلية من إنتاج LP-E8 ال تقم بإعادة شحن أية بطارية أخرى بخالف بطارية  

يومض مصباح شاحن البطارية.

في حالة وجود مشكلة بشاحن البطارية، ستعمل الدائرة الواقية على إيقاف عملية الشحن كما   

سيومض مصباح الشحن باللون البرتقالي. إذا حدث ذلك، فافصل قابس طاقة الشاحن من مأخذ التيار 
الكهربي وأخرج البطارية. قم بتوصيل البطارية بالشاحن مرة أخرى وانتظر لفترة قبل توصيل 

الشاحن بمأخذ التيار الكهربي مرة أخرى.

ال يتم تشغيل الكاميرا حتى في حالة ضبط مفتاح التشغيل على <1>.
تأكد من تركيب البطارية بشكل سليم داخل الكاميرا (صفحة ۳۰).  

تأكد من إغالق غطاء تجويف البطارية (صفحة ۳۰).  
تأكد من إغالق غطاء فتحة البطاقة (صفحة ۳۱).  

أعد شحن البطارية (صفحة ۲۸).  
اضغط على الزر <B> (صفحة ٥۰).  

استمرار وميض مصباح الوصول حتى في حالة ضبط مفتاح التشغيل على <2>.

إذا انقطعت الطاقة أثناء تسجيل الصورة على البطاقة، فسيظل مصباح الوصول قيد التشغيل/مستمًرا   
في الوميض لبضع ثواٍن. عند اكتمال تسجيل الصورة، سيتم إيقاف التشغيل تلقائًيا.



۳۲٥

دليل استكشاف األخطاء وإصالحها

ينفد شحن البطارية بسرعة.

استخدم بطارية مشحونة بالكامل (صفحة ۲۸).  
سينخفض أداء البطارية القابلة إلعادة الشحن بعد االستخدام المتكرر. لذا يجب شراء بطارية جديدة.  

سيقل عدد اللقطات الممكنة مع أي من عمليات التشغيل التالية:  

الضغط على زر الغالق حتى المنتصف لفترة زمنية طويلة.  •
تنشيط ضبط البؤرة تلقائًيا (AF) فقط كثيًرا بدون التقاط صورة.  •

استخدام ُمثبت صور العدسة.  •
استخدام شاشة LCD بشكل متكرر.  •

متابعة التصوير أثناء العرض المباشر أو تصوير األفالم لمدة طويلة.  •

تتوقف الكاميرا عن العمل من تلقاء نفسها.

تم تفعيل ميزة إيقاف التشغيل التلقائي. إذا كنت ترغب في تفعيل وظيفة إيقاف التشغيل التلقائي،   
فاضبط [Auto power off :52 (إيقاف التشغيل التلقائي)] على [Disable] (تعطيل) 

(صفحة ۲۰٥).
 [Disable] على [(إيقاف التشغيل التلقائي) 52: Auto power off] حتى إذا تم ضبط  

(تعطيل)، فسيتم إيقاف تشغيل شاشة LCD بعد ترك الكاميرا في وضع الخمول لمدة ۳۰ دقيقة. 
.LCD لتشغيل شاشة <B> (ال يتم إيقاف تشغيل الكاميرا نفسها.) اضغط على الزر



۳۲٦

دليل استكشاف األخطاء وإصالحها

المشكالت المتعلقة بالتصوير

ال يمكن التقاط الصور أو تسجيلها.
تأكد من إدخال البطاقة بشكل سليم (صفحة ۳۱).  

حرك مفتاح الحماية من الكتابة الخاص بالبطاقة إلى الوضع Write/Erase (كتابة/مسح) (صفحة ۳۱).  

إذا كانت البطاقة ممتلئة، فاستبدل البطاقة أو احذف الصور غير الضرورية إلخالء مساحة   
(صفحة ۳۱ و۲٦۸).

إذا حاولت ضبط بؤرة الكاميرا بتشغيل ضبط البؤرة تلقائًيا للقطة واحدة أثناء وميض ضوء تأكيد   
ضبط البؤرة <o> في مستكشف العرض، فلن يمكن التقاط الصورة. اضغط على زر الغالق حتى 

المنتصف مرًة أخرى إلعادة ضبط البؤرة تلقائيا أو يدوًيا (صفحة ٤۳ و۱۰۳).

ال يمكن استخدام البطاقة.

إذا تم عرض رسالة خطأ بالبطاقة، فانظر الصفحة ۳۲ أو ۳۳۷.  

الصورة خارج نطاق البؤرة.

اضبط مفتاح وضع بؤرة العدسة على <AF> (ضبط البؤرة تلقائًيا) (صفحة ۳۹).  
للحيلولة دون اهتزاز الكاميرا، اضغط على زر الغالق برفق (صفحة ٤۲، ٤۳).  

إذا كانت العدسة بها مثبت للصور، فاضبط مفتاح مثبت الصور (IS) على <1>.  
في اإلضاءة الخافتة، قد تصبح سرعة الغالق منحفضة. استخدم سرعة غالق أسرع (صفحة ۱۱۰)   

أو اضبط سرعة ISO أعلى (صفحة ۹۲) أو استخدم الفالش (صفحة ۱۰۷) أو استخدم حامًال 
ثالثي القوائم.
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ال يمكنني قفل ضبط البؤرة وإعادة تكوين اللقطة.

اضبط تشغيل ضبط البؤرة تلقائًيا (AF) على ضبط البؤرة تلقائًيا للقطة واحدة. ال يمكن قفل البؤرة   
 AI وضبط البؤرة تلقائًيا باستخدام Al Servo في عمليتي تشغيل ضبط البؤرة تلقائًيا باستخدام

Focus (صفحة ۹۸).

مع FlexiZone - متعدد، يستغرق ضبط البؤرة تلقائًيا وقًتا طويالً.

 - FlexiZone وفًقا لظروف التصوير، قد يستغرق ضبط البؤرة على الهدف وقًتا أطول. استخدم  

فردًيا بدال منه أو قم بضبط البؤرة يدوًيا.

سرعة التصوير المستمر منخفضة.

قد تصبح سرعة التصوير المستمر أبطأ وفًقا لنوع العدسة وسرعة الغالق وقيمة فتحة العدسة   

وظروف الهدف والسطوع وما إلى ذلك.

انخفاض الحد األقصى لعدد اللقطات المستمرة دون توقف أثناء التصوير المستمر.

باستخدام سرعة ISO 12800 أو "H" (المكافئ للسرعة ISO 25600)، سيقل الحد األقصى   
لعدد اللقطات المستمرة دون توقف أثناء التصوير المستمر بشكل كبير (صفحة ۹۳).

اضبط [z3: High ISO speed NR (تقليل تشويش سرعة ISO العالية)] على   
[Standard/Low/Disable] (قياسي/منخفض/تعطيل). إذا تم الضبط على [High] (عاٍل) 

أو [Multi Shot Noise Reduction] (تقليل تشويش اللقطات المتعددة)، فسيقل الحد 
األقصى لعدد اللقطات المستمرة دون توقف أثناء التصوير المستمر بشكل كبير (صفحة ۱۲٦).

باستخدام [Chromatic aberration: Enable] (االنحراف اللوني: تمكين)، سيقل الحد   
األقصى لعدد اللقطات المستمرة دون توقف أثناء التصوير المستمر بشكل كبير (صفحة ۱۳۰).  
أثناء مضاهاة توازن اللون األبيض، سيقل الحد األقصى لعدد اللقطات المستمرة دون توقف أثناء   

التصوير المستمر (صفة ۱٤۰).  
في حالة تصوير شيء ذي تفاصيل دقيقة (مثل حقل عشبي)، سيكون حجم الملف أكبر كما سيقل   

الحد األقصى الفعلي لعدد اللقطات المستمرة دون توقف عن العدد المذكور في الصفحة ۸۹.
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.ISO 100 ال يمكن ضبط سرعة

ضمن [Custom Functions  (C.Fn) :54 (الوظائف المخصصة)]، إذا تم ضبط   

[Highlight tone priority :3 (أولوية درجة التمييز)] على [Enable :1 (تمكين)]، 
فلن يمكن ضبط سرعة ISO 100. في حالة ضبط [Disable :0 (تعطيل)]، يمكن عندئذ ضبط 

سرعة ISO 100 (صفحة ۲۹۹). ينطبق هذا أيًضا على تصوير األفالم (صفحة ۱۷۸).

.ISO [H] (ISO 25600) ال يمكن ضبط سرعة

ضمن [Custom Functions  (C.Fn) :54 (الوظائف المخصصة)]، إذا تم ضبط   

[Highlight tone priority :3 (أولوية درجة التمييز)] على [Enable :1 (تمكين)]، 
 2: ISO expansion] حتى في حالة ضبط [H] ISO (25600) فلن يمكن تحديد سرعة

(زيادة سرعة ISO)] على [On :1 (تشغيل)]. في حالة ضبط [Disable :0 (تعطيل)] من أجل 
[Highlight tone priority :3 (أولوية درجة التمييز)]، يمكن ضبط [H] (صفحة ۲۹۸).

ال يمكن ضبط محسن اإلضاءة التلقائية.

ضمن Custom Functions  (C.Fn) :54] (الوظائف المخصصة)]، إذا تم ضبط   

[Highlight tone priority :3 (أولوية درجة التمييز)] على [Enable :1 (تمكين)]، 
فلن يمكن ضبط محسن اإلضاءة التلقائي. في حالة ضبط [Disable :0 (تعطيل)]، يمكن ضبط 

ُمحسن اإلضاءة التلقائي (صفحة ۲۹۹).

تخرج الصورة ساطعة على الرغم من قيامي بضبط تعويض درجة إضاءة منخفض.
اضبط [z2: Auto Lighting Optimizer (ُمحسن اإلضاءة التلقائي)] على   

[Disable] (تعطيل). عند ضبط [Standard/Low/High] (قياسي/منخفض/عالي)، حتى 
إذا قمت بتقليل تعويض درجة اإلضاءة أو تعويض درجة إضاءة الفالش، فقد تخرج الصورة ساطعة 

(صفحة ۱۲٥).

تصبح سرعة الغالق بطيئة عندما أستخدم الوضع <f> مع الفالش.
مزامنة  بسرعة  تلقائًيا (تصوير  الغالق  سرعة  فستقل  مظلمة،  والخلفية  ليًال  بالتصوير  قمت  إذا   

بطيئة) وذلك حتى تتم إضاءة كل من الهدف والخلفية بشكل سليم. لمنع سرعة الغالق البطيئة، 
 Flash sync. speed] اضبط ،[(التحكم في الفالش) z1: Flash control] ضمن

in Av mode] (سرعة مزامنة الفالش في وضع Av (الصوت/الفيديو)) على [-1/200
 [1/200 sec. (fixed)] 1/60] (تلقائي من ۱/۲۰۰-۱/٦۰ ثانية) أو sec. auto

 (۱/۲۰۰ ثانية (ثابت)) (صفحة ۲۱۹).
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يرتفع الفالش المدمج من نفسه.

في األوضاع A وC و 2 و4 و6, وG، سيرتفع الفالش المدمج تلقائًيا عندما يكون   

الفالش ضرورًيا.

الفالش المدمج ال ينبعث.

في حالة التصوير بشكل مستمر باستخدام الفالش المدمج على فواصل زمنية للتصوير، قد يتوقف   

الفالش عن التشغيل لحماية وحدة الفالش.

ينبعث الفالش بأقصى خرج له دائًما.

في حالة استخدام وحدة فالش بخالف وحدة فالش Speedlite من الفئة EX، سينبعث الفالش   

بأقصى خرج له دائًما (صفحة ۳۱۰).
 External flash C.Fn]و [(التحكم في الفالش) z1: Flash control] ضمن  

 Flash metering] (إعداد وظيفة الفالش الخارجي المخصصة)، إذا تم ضبط [setting
mode] (وضع ضبط كثافة إضاءة الفالش) على [TTL] (نظام العدسة TTL)، فسينبعث الفالش 

بأقصى خرج له دائًما (صفحة ۲۲۰).

ال يمكنني ضبط تعويض درجة إضاءة الفالش باستخدام إعداد وظيفة الفالش الخارجي.

إذا تم ضبط تعويض درجة إضاءة الفالش على وحدة فالش Speedlite خارجية، فلن يمكن ضبط   
[Flash exposure compensation] (تعويض درجة إضاءة الفالش) (صفحة ۲۲۱) 

على شاشة [External flash func. setting] (إعداد وظيفة الفالش الخارجي). أيًضا، إذا 
تم ضبط تعويض درجة إضاءة الفالش باستخدام الكاميرا ثم تم ضبط تعويض دجة إضاءة الفالش 

باستخدام وحدة فالش Speedlite الخارجية بعدئذ، فسيتم منح األولوية إلعداد تعويض درجة إضاءة 
فالش Speedlite. عند إلغاء تعويض درجة إضاءة فالش Speedlite (الضبط على ۰)، يمكن 
ضبط [Flash exposure compensation] (تعويض درجة إضاءة الفالش) باستخدام 

الكاميرا.
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.<f> ال يمكن ضبط المزامنة عالية السرعة في الوضع

 Flash sync. speed in] اضبط ،[(التحكم في الفالش) z1: Flash control] ضمن  

Av mode] (سرعة مزامنة الفالش في وضع Av (الصوت/الفيديو)) على [Auto] (تلقائي) 
(صفحة ۲۱۹).

يحدث تشوش بالكاميرا عند اهتزازها.

تتحرك آلية انبثاق الفالش المدمج قليًال. وهذا أمر طبيعي.  

يصدر الغالق صوتين للتصوير خالل التصوير أثناء العرض المباشر.

إذا كنت تستخدم الفالش، فسيصدر الغالق صوتين كل مرة تقوم فيها بالتصوير (صفحة ۱٤۷).  

خالل التصوير أثناء العرض المباشر أو تصوير األفالم، يتم عرض رمز أبيض 
.<E> أو أحمر <s>

 ،<s> يشير ذلك إلى ارتفاع درجة الحرارة الداخلية للكاميرا. في حالة عرض الرمز األبيض  
قد تتدهور جودة الصور الثابتة. إما في حالة عرض الرمز األحمر <E>، فيشير ذلك إلى أنه سيتم 

إيقاف التصوير أثناء العرض المباشر أو تصوير األفالم قريًبا بشكل تلقائي (صفحة ۱۷۱ و۲۰۰).

يتم إيقاف تصوير الفيلم من تلقاء نفسه.

 SD إذا كانت سرعة كتابة البطاقة منخفضة، فربما يتم إيقاف تصوير الفيلم تلقائًيا. استخدم بطاقة  
" أو بطاقة أسرع. للتحقق من سرعة القراءة/الكتابة الخاصة  من فئة السرعة ٦ "

بالبطاقة، ارجع إلى موقع الويب الخاص بجهة تصنيع البطاقة أو ما إلى ذلك.
إذا وصل وقت تصوير الفيلم إلى ۲۹ دقيقة و٥۹ ثانية، فسيتم إيقاف تصوير الفيلم تلقائًيا.  
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ال يمكن ضبط سرعة ISO لتصوير فيلم.

 ،<a> تلقائًيا. في الوضع ISO يتم ضبط سرعة ،<a> في أوضاع التصوير األخرى بخالف  

يمكنك ضبط سرعة ISO كيفما تشاء (صفحة ۱۷۸).

تتغير درجة اإلضاءة أثناء تصوير الفيلم.

إذا قمت بتغيير سرعة الغالق أو قيمة فتحة العدسة أثناء تصوير الفيلم، فقد يتم تسجيل التغييرات في   
درجة اإلضاءة.

قد يتسبب تكبير/تصغير العدسة أثناء تصوير الفيلم في تغييرات بدرجة اإلضاءة بغض النظر عن   

تغير الحد األقصى لقيمة فتحة العدسة من عدمه. وقد يتم تسجيل التغييرات في درجة اإلضاءة 
كنتيجة لذلك.

يبدو الهدف مشوًها أثناء تصوير الفيلم.

إذا قمت بتحريك الكاميرا نحو اليسار أو اليمين بسرعة (التحريك عالي السرعة) أو تصوير هدف   
متحرك، فقد تبدو الصورة مشوهة.

يحدث اهتزاز للصورة أو تظهر خطوط أفقية أثناء تصوير الفيلم.

يمكن أن يكون االهتزاز أو الخطوط األفقية (التشويش) أو درجات اإلضاءة غير العادية ناتجة عن   
إضاءة الفلورسنت أو مصابيح LED أو غيرها من مصادر اإلضاءة أثناء تصوير الفيلم. أيًضا، 

قد يتم تسجيل التغيرات في درجة اإلضاءة (السطوع) و درجة اللون. في الوضع <a>، قد تحل 
سرعة الغالق البطيئة المشكلة.
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مشكالت التشغيل

أثناء عمليات تشغيل شاشة اللمس، تصدر الصافرة صوًتا خافًتا بشكل مفاجئ.

تحقق مما إذا كان إصبعك يغطي السماعة (صفحة ۲۱).  

ال يمكن تشغيل شاشة اللمس.

تحقق مما إذا تم ضبط [Enable] (تمكين) مع [Touch control :53 (التحكم باللمس)]   
(صفحة ٥٥).

مشكالت العرض

تعرض شاشة القائمة عالمات تبويب وخيارات قليلة.

ال يتم عرض بعض خيارات القائمة وعالمات التبويب في أوضاع المنطقة األساسية وفي وضع   

تصوير األفالم. اضبط وضع التصوير على أحد أوضاع المنطقة اإلبداعية (صفحة ٤٦).

الحرف األول من اسم الملف عبارة عن شرطة سفلية ("_").

اضبط مساحة األلوان على sRGB. إذا تم ضبط Adobe RGB، فسيكون الحرف األول عبارة   
عن شرطة سفلية (صفحة ۱٤۱).

."MVI_" يبدأ اسم الملف بـ

إنه ملف فيلم (صفحة ۲۰۹).  

ال يبدأ ترقيم الملفات من ۰۰۰۱.

إذا كانت البطاقة تشتمل على صور مسجلة بالفعل، فقد ال يبدأ رقم الصور من ۰۰۰۱ (صفحة ۲۰۸).  
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تاريخ ووقت التصوير المعروضان غير صحيحين.

تأكد من ضبط التاريخ والوقت الصحيحين (صفحة ۳٦).  
تحقق من المنطقة الزمنية والتوقيت الصيفي (صفحة ۳٦).  

ال يظهر التاريخ والوقت على الصورة.

ال يظهر تاريخ ووقت التصوير على الصورة. يتم تسجيل التاريخ والوقت في بيانات الصورة   

كمعلومات تصوير بدًال من ذلك. عند الطباعة، يمكنك طباعة التاريخ والوقت على الصورة باستخدام 
التاريخ والوقت المسجلين في معلومات التصوير (صفحة ۲۸٥).

يتم عرض [###].

في حالة تسجيل البطاقة عدًدا من الصور أكبر من العدد الذي يمكن للكاميرا عرضه، سيتم عرض   

[###] (صفحة ۲٤۹).

ال تعرض شاشة LCD صورة واضحة.

إذا كانت شاشة LCD متسخة، فاستخدم قطعة قماش ناعمة لتنظيفها.  
في درجات الحرارة المنخفضة أو المرتفعة، قد يبدو عرض شاشة LCD بطيًئا أو داكًنا. وتعود   

شاشة LCD إلى الوضع الطبيعي لها في درجة حرارة الغرفة.

.(Eye-Fi إعدادات) [Eye-Fi settings] ال تظهر

ستظهر [Eye-Fi settings] (إعدادات Eye-Fi) فقط عند إدخال بطاقة Eye-Fi في الكاميرا.   

إذا كانت بطاقة Eye-Fi تشتمل على مفتاح حماية من الكتابة مضبوًطا على الوضع LOCK (قفل)، 
فلن تتمكن من التحقق من حالة اتصال البطاقة أو تعطيل نقل بطاقة Eye-Fi (صفحة ۳۱۱).
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مشكالت التشغيل

يومض جزء من الصورة باللون األسود.

إنه تنبيه التمييز (صفحة ۲۷۲). ستومض المناطق ذات اإلضاءة الزائدة مع فقدان تفاصيل التمييز.  

ال يمكن مسح الصورة.

إذا كانت الصورة محمية، فلن يمكن مسحها (صفحة ۲٦٦).  

ال يمكن تشغيل الفيلم.

ال يمكن تشغيل األفالم التي تم تحريرها باستخدام الكمبيوتر من خالل استخدام برنامج   

ImageBrowser EX المرفق (صفحة ۳٦٤) أو أي برنامج آخر باستخدام الكاميرا. على 
 EOS Video الرغم من ذلك، يمكن تشغيل ألبومات لقطات الفيديو التي تم تحريرها باستخدام

Snapshot Task (صفحة ۱۹٥) على الكاميرا.

يتم سماع ضوضاء تشغيل الكاميرا عند تشغيل الفيلم.

في حالة تشغيل أقراص الكاميرا أو العدسة أثناء تصوير الفيلم، سيتم تسجيل ضوضاء التشغيل   

أيًضا. يوصى باستخدام ميكروفون خارجي (متوفر باألسواق) (صفحة ۱۹۸).

يتوقف الفيلم للحظات.

أثناء تصوير األفالم باستخدام اإلضاءة التلقائية، إذا كان هناك تغيير كبير في مستوى درجة   
اإلضاءة، فسيتم إيقاف التسجيل للحظات حتى تستقر درجة السطوع. إذا حدث ذلك، فقم بالتصوير 

في وضع التصوير <a> (صفحة ۱۷۷).

ال تظهر أي صورة على شاشة التلفاز.

تأكد من إدخال قابس كابل AV (الصوت/الفيديو) االستريو أو كابل HDMI حتى نهايته   
(صفحة ۲٦۲ و۲٦٥).

اضبط نظام خرج الفيديو (NTSC/PAL) على نفس نظام الفيديو الخاص بجهاز التلفاز   
(صفحة ۲٦٥).



۳۳٥

دليل استكشاف األخطاء وإصالحها

توجد ملفات أفالم متعددة للقطة فيلم واحدة.

إذا وصل حجم ملف الفيلم إلى ٤ جيجابايت، فسيتم إنشاء ملف فيلم آخر تلقائًيا (صفحة ۱۸٦).  

ال يتعرف قارئ البطاقات على البطاقة.

 SDXC وفًقا لقارئ البطاقة ونظام تشغيل الكمبيوتر المستخدم، قد ال يتم التعرف على بطاقات  

بشكل صحيح. إذا حدث ذلك، فقم بتوصيل الكاميرا بالكمبيوتر باستخدام كابل التوصيل المرفق، 
ثم انقل الصور إلى الكمبيوتر باستخدام EOS Utility (برنامج مرفق، صفحة ۳٦٤).

ال يمكنني تغيير حجم الصورة.

ال يمكن تغيير حجم الصور بتنسيق JPEG c و1 (صفحة ۲۷۷).  
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مشكالت تنظيف المستشعر

يصدر الغالق ضوضاء أثناء تنظيف المستشعر.

إذا تم تحديد [Clean nowf (تنظيف اآلن)]، فسيصدر الغالق ضوضاء، ولكن لن يتم التقاط   
أية صورة (صفحة ۲۲۳).

ال يعمل التنظيف التلقائي للمستشعر.

في حالة إدارة مفتاح التشغيل على <1>/<2> بشكل متكرر بفواصل زمنية قصيرة، قد ال   

يتم عرض الرمز <f> (صفحة ۳٤).

المشكالت المتعلقة بالطباعة

توجد تأثيرات طباعة أقل من المدرجة بدليل اإلرشادات هذا.

يختلف ما يتم عرضه على الشاشة وفًقا للطابعة. يسرد دليل اإلرشادات هذا جميع تأثيرات الطباعة   
المتوفرة (صفحة ۲۸٤).

مشاكل توصيل الكمبيوتر

ال يمكنني تنزيل الصور على جهاز كمبيوتر.

قم بتثبيت البرنامج (القرص المضغوط لبرنامج EOS DIGITAL Solution Disk) المرفق   

على الكمبيوتر (صفحة ۳٦٦).
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رموز األخطاء
إذا حدثت مشكلة بالكاميرا، فستظهر رسالة خطأ. 

اتبع اإلرشادات التي تظهر على الشاشة.

رسالة الخطأ والحلالرقم

۰۱

 Communications between the camera and lens is faulty. Clean the
lens contacts. (التوصيالت القائمة بين الكاميرا والعدسة معيبة. قم بتنظيف مناطق اتصال العدسة.)

 Canon قم بتنظيف مناطق االتصال الكهربية بالكاميرا والعدسة أو استخدم عدسة من إنتاج  ç
(صفحة ۱۷ و۲۰).

۰۲

 Card cannot be accessed. Reinsert/change card or format card
with camera. (ال يمكن الوصول إلى البطاقة. أعد إدخال/قم بتغيير البطاقة أو تنسيقها 

باستخدام الكاميرا.)

أخرج البطاقة وأدخلها مرة أخرى، أو استبدل البطاقة، أو قم بتنسيقها (صفحة ۳۱ و٤۸).  ç

۰٤
Cannot save images because card is full. Replace card. (ال يمكن حفظ 

الصور نظًرا المتالء البطاقة. استبدل البطاقة.)

استبدل البطاقة، أو امسح الصور غير الضرورية، أو قم بتهيئة البطاقة (صفحة ۳۱ و۲٦۸ و٤۸).  ç

۰٥
 The built-in flash could not be raised. Turn the camera off and on

again. (ال يمكن رفع المستشعر المدمج. أوقف تشغيل الكاميرا وأعد تشغيلها مرة أخرى.)

قم بتشغيل مفتاح التشغيل (صفحة ۳٤).  ç

۰٦
 Sensor cleaning is not possible. Turn the camera off and on

again. (ال يمكن إجراء تنظيف المستشعر. أوقف تشغيل الكاميرا وأعد تشغيلها مرة أخرى.)

قم بتشغيل مفتاح التشغيل (صفحة ۳٤).  ç

،۲۰ ،۱۰
،٤۰ ،۳۰
،٦۰ ،٥۰
،۸۰ ،۷۰

۹۹

 Shooting is not possible due to an error. Turn the camera off and
on again or re-install the battery. (حال خطأ دون إجراء التصوير. أوقف تشغيل 

الكاميرا وأعد تشغيلها مرة أخرى أو قم بإعادة تركيب البطارية.)

قم بتشغيل مفتاح التشغيل أو أخرج البطارية وأعد تركيبها مرة أخرى أو استخدم عدسة من إنتاج   ç
Canon (صفحة ۳٤ و۳۰).

.Canon إذا استمر الخطأ، فسجل رقم الخطأ واتصل بأقرب مركز خدمة تابع لشركة  *

رقم الخطأ

التدابير المضادة
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نوع الطباعة  •

كاميرا رقمية بعدسة أحادية عاكسة مزودة بميزة الضبط التلقائي للبؤرة/درجة  النوع: 
اإلضاءة (AF/AE) مع فالش مدمج

SDXCو SDHCو SD بطاقات الذاكرة وسائط التسجيل: 
UHS-I متوافقة مع البطاقات فائقة السرعة *  

۲۲٫۳ × ۱٤٫۹ مم تقريًبا حجم مستشعر الصور: 
(EF-S بما في ذلك عدسات) Canon من EF عدسات العدسات المتوافقة: 

EF-M باستثناء عدسات *
(البُعد البؤري المكافئ لمقاس ۳٥ مم يبلغ ۱٫٦ ضعف البُعد البؤري للعدسة 

تقريًبا)
Canon من EF حامل حامل العدسة: 

مستشعر الصور  •
CMOS مستشعر النوع: 

۱۸٫۰۰ ميجابكسل تقريًبا وحدات البكسل الفعالة: 
۳:۲ نسبة العرض إلى االرتفاع: 

تلقائية، يدوية، إلحاق بيانات مسح األتربة ميزة مسح األتربة: 

نظام التسجيل  •
۲٫۰ (DCF) قاعدة تصميم نظام ملفات الكاميرا تنسيق التسجيل: 

RAW ،JPEG (تنسيق Canon األصلي بنظام ۱٤ بت) نوع الصور: 
إمكانية تسجيل الصور الكبيرة بتنسيق RAW+JPEG في نفس الوقت

: ۱۷٫۹۰ ميجابكسل تقريًبا (۳٤٥٦ × ٥۱۸٤) L (كبيرة)  وحدات البكسل المسجلة: 
Approx. 8.00 megapixels (3456 x 2304) : M (متوسطة)   

: ٤٫٥۰ ميجابكسل تقريًبا (۱۷۲۸ × ۲٥۹۲) S1 (صغيرة ۱)   
: ۲٫٥۰ ميجابكسل تقريًبا (۱۲۸۰ × ۱۹۲۰) S2 (صغيرة ۲)   

: ۳٥۰٫۰۰۰ بكسل تقريًبا (٤۸۰ × ۷۲۰) S3 (صغيرة ۳)   
: ۱۷٫۹۰ ميجابكسل تقريًبا (۳٤٥٦ × ٥۱۸٤)  RAW  

معالجة الصور أثناء التصوير  •
تلقائي، قياسي، صورة شخصية، منظر طبيعي، معتدل، حقيقي، أحادي اللون،  نمط الصورة: 

محدد من ِقبل المستخدم ۱ - ۳
اللقطات التي تستند إلى المحيط، اللقطات التي تستند إلى اإلضاءة/المشهد  :Basic+
تلقائي، مسبق الضبط (ضوء النهار، ظل، غائم، ضوء التنجستين، ضوء  توازن اللون األبيض: 

فلورسنت أبيض، فالش)، مخصص
تتوفر ميزات تصحيح توازن اللون األبيض ومضاهاة توازن اللون األبيض

تمكين نقل معلومات درجة حرارة لون الفالش  *
قابل للتطبيق على التعرض الطويل لإلضاءة وكذلك على الصور التي يتم  تقليل التشويش: 

التقاطها بسرعة ISO عالية
ُمحسن اإلضاءة التلقائي التصحيح التلقائي لسطوع الصورة: 

متوفرة أولوية درجة التمييز: 
تصحيح اإلضاءة الطرفية، تصحيح االنحراف اللوني تصحيح االنحرافات اللونية للعدسة: 
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مستكشف العرض  •
مرآة خماسية على مستوى العين النوع: 

۹٥٪ تقريًبا رأسي/أفقي (نقطة عين ۱۹ مم تقريًبا) التغطية: 
۰٫۸٥ مرة تقريًبا (-۱ م-۱ مع عدسة مقاس ٥۰ مم عند الضبط على وضع الماالنهاية) التكبير: 

۱۹ مم تقريًبا (من منتصف العدسة العينية على بعد -۱ م-۱) نقطة العين: 
تقريًبا -۳٫۰ - +۱٫۰ م-۱ (نقطة لكل بوصة) ميزة مدمجة لضبط مستوى انكسار الضوء: 

غير زاهية ذات دقة ثابتة شاشة ضبط البؤرة: 
نوع يسمح بالرجوع السريع المرآة: 

متوفرة معاينة عمق المجال: 

ضبط البؤرة تلقائًيا  •
التسجيل الثانوي لصور TTL، واكتشاف المرحلة النوع: 

تسع نقاط لضبط البؤرة تلقائًيا من النوع المتداخل (ضبط البؤرة تلقائًيا من النوع  نقاط ضبط البؤرة تلقائًيا : 
المتداخل الحساس للبعد البؤري f/2.8 مع نقطة ضبط البؤرة تلقائًيا المركزية)

EV -0.5 - 18 (النقطة المركزية لضبط البؤرة تلقائًيا، عند درجة حرارة  نطاق سطوع ضبط البؤرة: 
(ISO 100 ۲۳ درجة مئوية/۷۳ درجة فهرنهايت، وسرعة

 ،AI Servo ضبط البؤرة تلقائًيا للقطة واحدة، وضبط البؤرة تلقائًيا باستخدام تشغيل البؤرة: 
AI Focus وضبط البؤرة تلقائًيا باستخدام

سلسلة صغيرة من الفالشات تنطلق بواسطة الفالش المدمج  :(AF) الشعاع المساعد لضبط البؤرة تلقائًيا

التحكم في درجة اإلضاءة  •
ضبط كثافة إضاءة فتحة العدسة الكاملة TTL من خالل ٦۳ منطقة أوضاع ضبط كثافة اإلضاءة: 

((AF) مرتبطة بجميع نقاط ضبط البؤرة تلقائًيا) ضبط كثافة اإلضاءة التقديري •
• ضبط كثافة اإلضاءة الجزئي (۹٪ تقريًبا من مستكشف العرض في المنتصف)

• ضبط كثافة اإلضاءة الموضعي (٤٪ تقريًبا من مستكشف العرض في المنتصف)
• ضبط كثافة اإلضاءة متوسط المركز

EV 1 - 20 (عند ۲۳ درجة مئوية/۷۳ درجة فهرنهايت باستخدام عدسة  نطاق سطوع كثافة اإلضاءة: 
(ISO 100 وسرعة ،EF50mm f/1.8 II

برمجة اإلضاءة التلقائية (المشهد التلقائي الذكي، إيقاف تشغيل الفالش، التلقائي  التحكم في درجة اإلضاءة: 
اإلبداعي، الصورة الشخصية، المنظر الطبيعي، الصورة القريبة، الرياضة، المنظر 
الخاص (الصورة الشخصية الليلية، المشهد الليلي مع حمل الكاميرا باليد، التحكم في 
اإلضاءة الخلفية للنطاق الديناميكي العالي (HDR)، البرنامج)، اإلضاءة التلقائية مع 

أولوية الغالق، اإلضاءة التلقائية مع أولوية فتحة العدسة، ودرجة اإلضاءة اليدوية
أوضاع المنطقة األساسية*: يتم ضبط السرعة من ISO 100 إلى ISO 6400 تلقائًيا  :ISO سرعة

* الصورة الشخصية: ISO 100، المشهد الليلي مع حمل الكاميرا باليد:  (فهرس درجة اإلضاءة  
يتم ضبط ISO 100 إلى ISO 12800 تلقائًيا الموصى به)  

أوضاع المنطقة اإلبداعية: يتم ضبط ISO 100 إلى ISO 12800 يدوًيا  
(زيادات توقف كاملة)، أو يتم ضبط ISO 100 إلى ISO 6400 تلقائًيا، أو   

الحد األقصى لسرعة ISO القابلة للضبط لسرعة ISO التلقاية، أو زيادة سرعة 
(ISO 25600 المكافئ للسرعة) "H" إلى ISO

±٥ توقفات بزيادات قدرها ۳/۱ أو ۲/۱ توقف يدوي:  تعويض درجة إضاءة الفالش: 
±۲ توقفات بزيادات قدرها /۳  AEB (مضاهاة شدة اإلضاءة تلقائًيا):   

أو ۱/۲ توقف (يمكن دمجها مع تعويض    
اإلضاءة يدوًيا)   
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تلقائي:  يتم تطبيقه في ضبط البؤرة تلقائًيا للقطة واحدة باستخدام ضبط كثافة  قفل اإلضاءة التلقائية: 
اإلضاءة التقديري عند ضبط البؤرة

(AE) باستخدام زر قفل اإلضاءة التلقائية يدوي:   

الغالق  •
غالق بؤري يتم التحكم فيه إلكترونًيا النوع: 

۱/٤۰۰۰ ثانية إلى ۳۰ ثانية، المصباح (نطاق إجمالي سرعات الغالق. يختلف  سرعات الغالق: 
النطاق المتوفر حسب وضع االلتقاط.) المصباح، مزامنة X عند ۱/۲۰۰ ثانية.

الفالش  •
فالش قابل للسحب ينبثق تلقائًيا الفالش المدمج: 

رقم الدليل: تقريًبا ٤۳/۱۳ (ISO 100، باألمتار/القدم)
تغطية الفالش: زاوية رؤية عدسة مقاس ۱۷ مم تقريًبا

۳ ثواٍن تقريًبا كمدة إعادة التدوير
الوظيفة الرئيسية الالسلكية متوفرة

وحدة فالش Speedlite من الفئة EX (وظائف الفالش قابلة للضبط باستخدام  الفالش الخارجي: 
الكاميرا)

E-TTL II الفالش التلقائي ضبط كثافة إضاءة الفالش: 
±۲ توقفات بزيادات مقدارها ۳/۱ أو ۲/۱ توقف تعويض درجة إضاءة الفالش: 

متوفرة  :(FE) قفل درجة إضاءة الفالش
بال طرف توصيل الكمبيوتر: 

نظام التشغيل  •
التصوير الفردي، التصوير المستمر، الموقت الذاتي بتأخير لمدة ۱۰ ثواٍن أو ثانيتين  وضع التشغيل: 

وتأخير لمدة ۱۰ ثواٍن مع التصور المستمر
٥ لقطات/ثانية بحد أقصى سرعة التصوير المستمر: 

صورة JPEG كبيرة/دقيقة: ۲۲ (۳۰) لقطات الحد األقصى لعدد اللقطات المستمرة دون توقف (تقريًبا): 
RAW: ٦ (٦) لقطات  

RAW+JPEG كبيرة/دقيقة: ۳ (۳) لقطات
 UHS-I تنطبق األرقام الموضحة داخل األقواس على العدسة فائقة السرعة  *

المتوافقة تستند البطاقة سعة ۸ جيجابايت إلى معايير Canon االختبارية.
تستند األرقام إلى معايير Canon االختبارية (بسرعة ISO 100 ونمط   *

الصورة "قياسي") باستخدام بطاقة سعتها ۸ جيجابايت.

التصوير أثناء العرض المباشر  •
۳:۲ و٤:۳ و۱٦:۹ و۱:۱ إعدادات نسبة العرض إلى االرتفاع: 

نظام Hybrid CMOS المزدوج لضبط البؤرة تلقائًيا (AF)* (الوجه+التعقب،  ضبط البؤرة: 
FlexiZone-متعدد، FlexiZone-فردي)، اكتشاف اختالف المرحلة (الوضع 

السريع)
ضبط البؤرة يدوًيا (إمكانية التكبير بمعدل ۱۰/٥ أضعاف تقريًبا)

نطاق سطوع ضبط البؤرة: EV 1 - 18 (عند درجة حرارة ۲۳ درجة مئوية/  *
(ISO 100 ۷۳ درجة فهرنهايت، وسرعة
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متوفر الضبط المستمر للبؤرة تلقائًيا: 
متوفر الغالق باللمس: 

ضبط كثافة اإلضاءة في الوقت الحقيقي باستخدام مستشعر الصور أوضاع ضبط كثافة اإلضاءة: 
ضبط كثافة اإلضاءة التقديري (۳۱٥ منطقة)، ضبط كثافة اإلضاءة الجزئي   
(حوالي ۸٫۸٪ من شاشة العرض المباشر)، ضبط كثافة اإلضاءة الموضعي 

(حوالي ۲٫۸٪ من شاشة العرض المباشر)، ضبط كثافة اإلضاءة متوسط المركز
EV 0 - 20 (عند درجة حرارة ۲۳ درجة مئوية/۷۳ درجة فهرنهايت باستخدام عدسة  نطاق سطوع كثافة اإلضاءة: 

(ISO 100 وسرعة ،EF50mm f/1.4 USM
أبيض/أسود محبب والضبط البؤري غير الدقيق وتأثير عدسة العين والتأثير  المرشحات اإلبداعية: 

الواضح الفني وتأثير األلوان المائية وتأثير الكاميرا البسيطة وتأثير الشكل المصغر
نوعان عرض الشبكة: 

تصوير األفالم  •
MOV تنسيق التسجيل: 

MPEG-4 AVC / H.264 الفيلم: 
معدل البت المتغير (متوسط)

PCM خطي الصوت: 
حجم التسجيل

30p/25p/24p : ۱۹۲۰×۱۰۸۰ (دقة فائقة)  ومعدل اإلطارات: 
60p/50p : ۱۲۸۰×۷۲۰ (دقة عالية)   
30p/25p : ٦٤۰×٤۸۰ (دقة قياسية)   

* 30p: ۲۹٫۹۷ إطاًرا في الثانية، 25p: ۲٥٫۰۰ إطاًرا في الثانية،   
24p: ۲۳٫۹۸ إطاًرا في الثانية، 60p: ٥۹٫۹٤ إطاًرا في الثانية، 

50p: ٥۰٫۰۰ إطاًرا في الثانية
: ۳۳۰ ميجابايت/الدقيقة تقريًبا  1920×1080 (30p/25p/24p) حجم الملف: 
: ۳۳۰ ميجابايت/الدقيقة تقريًبا  1280×720 (60p/50p)
: ۸۲٫٥ ميجابايت/الدقيقة تقريًبا  640×480 (30p/25p)

نظام CMOS المزدوج لضبط البؤرة تلقائًيا (AF)* (الوجه+التعقب،  ضبط البؤرة: 
FlexiZone-متعدد، FlexiZone-فردي)

ضبط البؤرة يدوًيا (إمكانية التكبير بمعدل ۱۰/٥ أضعاف تقريًبا)
*  نطاق سطوع ضبط البؤرة: EV 1 - 18 (عند درجة حرارة ۲۳ درجة مئوية/

(ISO 100 ۷۳ درجة فهرنهايت، وسرعة
ضبط كثافة اإلضاءة متوسط المركز وضبط كثافة اإلضاءة التقديري باستخدام  أوضاع ضبط كثافة اإلضاءة: 

مستشعر الصور
يتم الضبط تلقائًيا من خالل وضع ضبط البؤرة تلقائًيا  *

متوفر  :Servo ضبط البؤرة تلقائًيا باستخدام
EV 0 - 20 (عند درجة حرارة ۲۳ درجة مئوية/۷۳ درجة فهرنهايت باستخدام عدسة  نطاق سطوع كثافة اإلضاءة: 

(ISO 100 وسرعة ،EF50mm f/1.4 USM
برمجة اإلضاءة التلقائية لألفالم واإلضاءة اليدوية التحكم في درجة اإلضاءة: 

±۳ توقفات بزيادات ۱/۳ توقف (الصور الثابتة: ±٥ توقفات) تعويض درجة اإلضاءة: 
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 ISO 6400 إلى ISO 100 مع التصوير باستخدام اإلضاءة التلقائية: يتم ضبط السرعة  :ISO سرعة
تلقائًيا (فهرس درجة اإلضاءة 

مع استخدام درجة اإلضاءة اليدوية: يتم ضبط سرعة ISO 100 إلى ISO 6400 تلقائًيا/ الموصى به) 
(ISO 12800 المكافئ للسرعة) H يدوًيا، قابلة للزيادة حتى

قابلة للضبط على ثانيتين/٤ ثواٍن/۸ ثواٍن لقطات الفيديو: 
ميكروفون استريو مدمج تسجيل الصوت: 

طرف توصيل ميكروفون االستريو الخارجي متوفر
مستوى تسجيل الصوت القابل للضبط، مرشح صوت الرياح متوفر، مخفض الصوت متوفر

نوعان عرض الشبكة: 

LCD شاشة  •
شاشة TFT ألوان من الكريستال السائل النوع: 

العرض، ۷٫۷ سم (۳٫۰ بوصات) (۳:۲) مع ۱٫۰٤ مليون نقطة تقريًبا حجم الشاشة والنقاط: 
ممكن ضبط الزاوية: 

يدوي (۷ مستويات) ضبط درجة السطوع: 
۲٥ لغات الواجهة: 

االستشعار السعوي تقنية شاشة اللمس: 
قابل للعرض دليل الميزات: 

التشغيل  •
عرض الصورة الواحدة، الصورة الواحدة + عرض المعلومات (المعلومات  تنسيقات عرض الصورة: 

األساسية، معلومات التصوير، شريط التردد الرسومي)، الفهرس المكون 
من ٤ صور، الفهرس المكون من ۹ صور

۱٫٥ - ۱۰ مرات تقريًبا نسبة التكبير: 
وميض التمييزات ذات اإلضاءة الزائدة تنبيه التمييز: 

الصورة الواحدة، التنقل السريع بمعدل ۱۰ أو ۱۰۰ صورة، حسب تاريخ  أساليب استعراض الصور: 
التصوير، حسب المجلد، حسب األفالم، حسب الصور الثابتة، حسب التصنيف

ممكن تدوير الصور: 
متوفرة التصنيفات: 

(HDMI خرج الفيديو/الصوت، خرج ،LCD شاشة) تمكين تشغيل الفيلم: 
السماعة المدمجة

ممكنة حماية الصور: 
جميع الصور أو حسب التاريخ أو حسب المجلد أو حسب األفالم أو حسب الصور  عرض الشرائح: 

الثابتة أو حسب التصنيف خمسة تأثيرات انتقال قابلة للتحديد
قابلة للتحديد لعروض الشرائح وتشغيل األفالم موسيقى الخلفية: 

المعالجة الالحقة للصور  •
أبيض/أسود محبب والضبط البؤري غير الدقيق وتأثير عدسة العين والتأثير  المرشحات اإلبداعية: 

الواضح الفني وتأثير األلوان المائية وتأثير الكاميرا البسيطة وتأثير الشكل المصغر
ممكن تغيير الحجم: 
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الطباعة المباشرة  •
PictBridge الطابعات المتوافقة مع معيار الطابعات المتوافقة: 

RAWو JPEG صور الصور القابلة للطباعة: 
DPOF متوافق مع اإلصدار ۱٫۱ لمعيار ترتيب الطباعة: 

الوظائف المخصصة  •
۸ الوظائف المخصصة: 

ممكن تسجيل "قائمتي": 
إمكانية اإلدخال والتضمين معلومات حقوق النشر: 

واجهة التوصيل  •
طرف توصيل الصوت/خرج الفيديو/

الفيديو التناظري (متوافق مع NTSC/PAL)/خرج صوت االستريو التوصيل  طرف التوصيل الرقمي: 
بالكمبيوتر وإجراء الطباعة المباشرة (يعادل USB عالي السرعة)، اتصال 

GPS لمستقبل GP-E2
CEC (تبديل تلقائي للدقة)، متوافق مع C النوع طرف توصيل خرج HDMI الصغير: 

طرف توصيل الدخل (IN) الخاص
مقبس استريو صغير بقطر ۳٫٥ مم بالميكروفون الخارجي: 
RS-60E3 لمفتاح التحكم عن بُعد طرف توصيل وحدة التحكم عن بُعد: 
RC-6 وحدة التحكم عن بُعد طراز وحدة التحكم عن بُعد الالسلكية: 

متوافقة  : Eye-Fi بطاقة

الطاقة  •
بطارية LP-E8 (الكمية ۱) البطارية: 

يمكن التزويد بالتيار الكهربي المتردد من خالل محول التيار المتردد   *
ACK-E8

أثناء تركيب حامل البطاريات BG-E8، يمكن استخدام البطاريات مقاس   *
AA/LR6

مع التصوير باستخدام مستكشف العرض: اللقطات الممكنة: 
٤٤۰ لقطة تقريًبا عند درجة الحرارة ۲۳ درجة مئوية/۷۳ درجة فهرنهايت، ٤۰۰ لقطة تقريًبا   CIPA استناًدا إلى معايير)
عند درجة الحرارة ۰درجة مئوية/۳۲ درجة فهرنهايت باستخدام التصوير أثناء العرض المباشر: االختبارية)  
  ۱۸۰ لقطة تقريًبا عند درجة الحرارة ۲۳ درجة مئوية/۷۳ درجة فهرنهايت، ۱٥۰ لقطة 

تقريًبا عند درجة الحرارة ۰ درجة مئوية/۳۲ درجة فهرنهايت
ساعة واحدة و٤۰ دقيقة تقريًبا عند ۲۳ درجة مئوية/۷۳ درجة فهرنهايت مدة تصوير الفيلم: 
ساعة واحدة و۲۰ دقيقة تقريًبا عند ۰ درجة مئوية/۳۲ درجة فهرنهايت  

(باستخدام بطارية LP-E8 كاملة الشحن)  

األبعاد والوزن  •
۱۳۳٫۱ × ۹۹٫۸ × ۷۷٫۹ مم / ٥٫۲ × ۳٫۹ × ۳٫۱ بوصات تقريًبا األبعاد (عرض × ارتفاع × عمق): 

 (CIPA توجيهات) ٥۸۰ جم / ۲۰٫٥ أوقية تقريًبا الوزن: 
٥۲٥ جم / ۱۸٫٥ أوقية (الجسم فقط) تقريًبا  
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بيئة التشغيل  •
۰ درجة مئوية إلى ٤۰ درجة مئوية / ۳۲ درجة فهرنهايت إلى ۱۰٤ درجات فهرنهايت نطاق درجة الحرارة أثناء التشغيل: 

۸٥٪ أو أقل الرطوبة أثناء التشغيل: 

LP-E8 بطارية  •
بطارية ليثيوم أيون قابلة إلعادة الشحن النوع: 

۷٫۲ فولت من التيار المستمر الجهد الُمقدر: 
۱۱۲۰ مللي أمبير/ساعة قدرة البطارية: 

أثناء الشحن: ٦ درجات مئوية إلى ٤۰ درجة مئوية / ٤۳ درجة فهرنهايت إلى  نطاق درجة حرارة التشغيل: 
۱۰٤ درجات فهرنهايت

أثناء التصوير: ۰ درجة مئوية إلى ٤۰ درجة مئوية / ۳۲ درجة فهرنهايت إلى   
۱۰٤ درجات فهرنهايت

۸٥٪ أو أقل الرطوبة أثناء التشغيل: 
۳۷٫۱ × ۱٥٫٤ × ٥٥٫۲ مم / ۱٫٥ × ۰٫٦ × ۲٫۲ بوصة تقريًبا األبعاد (عرض × ارتفاع × عمق): 

٥۲ جم / ۱٫۸ أوقية تقريًبا الوزن: 

LC-E8 شاحن البطارية  •
LP-E8 بطارية البطارية المتوافقة: 

ساعتان تقريًبا (عند ۲۳ درجة مئوية/۷۳ درجة فهرنهايت) مدة إعادة الشحن: 
۱۰۰ - ۲٤۰ فولت من التيار المتردد (٦۰/٥۰ هرتز) الدخل الُمقدر: 

۸٫٤ فولت من التيار المستمر / ۷۲۰ مللي أمبير الخرج الُمقدر: 
٦ درجات مئوية إلى ٤۰ درجة مئوية / ٤۳ درجة فهرنهايت إلى ۱۰٤ درجات فهرنهايت نطاق درجة الحرارة أثناء التشغيل: 

۸٥٪ أو أقل الرطوبة أثناء التشغيل: 
٦۹ × ۲۸ × ۸۷٫٥ مم / ۲٫۷ × ۱٫۱ × ۳٫٤ بوصات تقريًبا األبعاد (عرض × ارتفاع × عمق): 

۸۲ جم / ۲٫۹ أوقية تقريًبا الوزن: 

LC-E8E شاحن البطارية  •
LP-E8 بطارية البطارية المتوافقة: 

ساعتان تقريًبا (عند ۲۳ درجة مئوية/۷۳ درجة فهرنهايت) مدة إعادة الشحن: 
۱۰۰ - ۲٤۰ فولت من التيار المتردد (٦۰/٥۰ هرتز) الدخل الُمقدر: 

۸٫٤ فولت من التيار المستمر / ۷۲۰ مللي أمبير الخرج الُمقدر: 
٦ درجات مئوية إلى ٤۰ درجة مئوية / ٤۳ درجة فهرنهايت إلى ۱۰٤ درجات فهرنهايت نطاق درجة الحرارة أثناء التشغيل: 

۸٥٪ أو أقل الرطوبة أثناء التشغيل: 
٦۹ × ۲۸ × ۸۷٫٥ مم / ۲٫۷ × ۱٫۱ × ۳٫٤ بوصات تقريًبا األبعاد (عرض × ارتفاع × عمق): 

۸۲ جم / ۲٫۹ أوقية تقريًبا (بدون سلك الطاقة) الوزن: 

EF-S1855-mm f/3.5-5.6 IS STM  •
المدى القطري: ۲۰°۷٤‘ - ٥۰°۲۷‘ زاوية الرؤية: 
المدى األفقي: ۳۰°٦٤‘ - ۲۰°۲۳‘

المدى الرأسي: ۳۰°٤٥‘ - ٤۰°۱٥‘
۱۳ عنصًرا في ۱۱ مجموعات تركيب العدسة: 

f/22 - 36 الحد األدنى لفتحة العدسة: 
۰٫۲٥ م / ۰٫۸۲ قدم (من سطح مستشعر الصور) أقرب مسافة لضبط البؤرة: 
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۰٫۳٦ مرة (على بُعد ٥٥ مم) الحد األقصى للتكبير: 
۱۹۹ × ۱۲۹ إلى ٦۳ × ٤۲ مم / ۷٫۸۳ × ٥٫۰۸ إلى ۲٫٤۸ × ۱٫٦٥ بوصة  مجال الرؤية: 

(على بُعد ۰٫۲٥ م / ۰٫۸۲ قدم)
من نوع تغيير العدسة ُمثبت الصور: 

٥۸ مم حجم المرشح: 
E-58 II غطاء العدسة: 

٦۹٫۰ × ۷٥٫۲ مم / ۲٫۷۲ × ۲٫۹٦ بوصة تقريًبا الحد األقصى للقطر × الطول: 
۲۰٥ جم / ۷٫۲ أوقية تقريًبا الوزن: 

EW-63C (يُباع بشكل منفصل) الغطاء: 
LP1016 (تُباع بشكل منفصل) الحقيبة: 

EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS STM  •
المدى القطري: ۲۰°۷٤‘ - ۳۰°۱۱‘ زاوية الرؤية: 

المدى األفقي: ۳۰°٦٤‘ - ۳۰°۹‘
المدى الرأسي: ۳۰°٤٥‘ - ۲۰°٦‘

۱٦ عنصًرا في ۱۲ مجموعة تركيب العدسة: 
f/22 - 36 الحد األدنى لفتحة العدسة: 

على البُعد البؤري ۱۸ مم: ۰٫۳۹ م / ۱٫۲۸ قدم  أقرب مسافة لضبط البؤرة*: 
(مجال رؤية ۳۷۲ × ۲٤۸ مم / ۱٤٫٦ × ۹٫۸ بوصات)

على البُعد البؤري ۱۳٥ مم: ۰٫۳۹ م / ۱٫۲۸ قدم   
(مجال رؤية ۸۰ × ٥۳ مم / ۳٫۱ × ۲٫۱ بوصة)

* المسافة من سطح مستشعر الصور  
۰٫۲۸ مرة (على بعد ۱۳٥ مم) الحد األقصى للتكبير: 

من نوع تغيير العدسة ُمثبت الصور: 
٦۷ مم حجم المرشح: 

E-67 II غطاء العدسة: 
۷٦٫٦ × ۹٦٫۰ مم / ۳٫۰ × ۳٫۸ بوصات تقريًبا الحد األقصى للقطر × الطول: 

٤۸۰ جم / ۱٦٫۹ أوقية تقريًبا الوزن: 
EW-73B (يُباع بشكل منفصل) الغطاء: 
LP1116 (تُباع بشكل منفصل) الحقيبة: 

تستند جميع البيانات الواردة أعاله إلى معايير Canon االختبارية وإرشادات ومعايير اختبار CIPA (اتحاد   
الكاميرات منتجات التصوير).

كما تستند األبعاد والحد األقصى للقطر والطول والوزن المذكورة أعاله على إرشادات CIPA (باستثناء وزن   

جسم الكامير فقط).
مواصفات المنتج واألجزاء الخارجية عرضة للتغيير دون إشعار.   

في حالة حدوث مشكلة بعدسة ُمركبة بالكاميرا ليست من إنتاج Canon، استشر الجهة المصنعة لهذه العدسة.  
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EF-S18-55mm f/3.5- احتياطات التعامل مع الكاميرا: عدسة
EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS STM5.6، و IS STM
تستخدم مجموعة العدسات محرًكا متدرج الدوران يقوم بتشغيل عدسة ضبط البؤرة. ويتحكم المحرك 

في عدسة ضبط البؤرة حتى أثناء التكبير/التصغير.
في حالة إيقاف تشغيل الكاميرا  .۱

ال يتم تشغيل المحرك أثناء إيقاف تشغيل الكاميرا أو في حالة إيقاف تشغيل الكاميرا بسبب وظيفة 
إيقاف التشغيل التلقائي. لذلك، يجب أن يدرك المستخدمون النقاط التالية.

ال يمكن ضبط البؤرة يدوًيا.  
أثناء التكبير/ التصغير، قد يحدث ضبط غير دقيق للبؤرة.  

عندما تكون العدسة في وضع السكون.  .۲
إذا لم يتم تشغيلها لفترة معينة من الوقت، فستدخل هذه العدسة في وضع السكون لتوفير الطاقة، 

بعيًدا عن إيقاف التشغيل التلقائي للكاميرا. للخروج من وضع السكون، اضغط على زر الغالق حتى 
المنتصف.

في وضع السكون، لن يتم تشغيل المحرك حتى إذا كانت الكاميرا قيد التشغيل. لذلك، يجب أن 
يدرك المستخدمون النقاط التالية.
ال يمكن ضبط البؤرة يدوًيا.  

أثناء التكبير/ التصغير، قد يحدث ضبط غير دقيق للبؤرة.  
أثناء إعادة الضبط األولي  .۳

عند تشغيل الكاميرا أو تشغيلها بالضغط على زر الغالق حتى المنتصف أثناء إيقاف تشغيل الكاميرا 
بسبب وظيفة إيقاف التشغيل التلقائي*۱، تقوم العدسة بإجراء إعادة ضبط أولي لعدسة ضبط البؤرة.

على الرغم من الصورة الموجودة في مستكشف العرض ستظهر خارج نطاق البؤرة أثناء   
إعادة الضبط األولي، إال أن هذا ال يعد عطًال.

وعلى الرغم من إمكانية تحرير الغالق أثناء إعادة الضبط األولي، يجب أن ينتظر المستخدمون   
لمدة ثانية واحدة تقريًبا*۲ بعد اكتمال إعادة الضبط األولي قبل التصوير.

قابل للتطبيق على عدسة EF-S التالية المتوافقة مع كاميرات SLR الرقمية:  :۱*
 ،EOS 30Dو ،EOS 40Dو ،EOS 50Dو ،EOS 60Daو ،EOS 60D ،EOS 7D

 ،EOS REBEL T2i/550Dو ،EOS REBEL T3i/600Dو ،EOS 20Daو ،EOS 20Dو
 ،EOS REBEL T3/1100Dو ،EOS REBEL XSi/450Dو ،EOS REBEL T1i/500Dو
 EOSو ،EOS DIGITAL REBEL XTi/400D DIGITALو ،EOS REBEL XS/1000Dو
EOS DIGITAL REBEL/300D DIGITALو ،DIGITAL REBEL XT/350D DIGITAL

يتباين وقت إعادة الضبط األولي وفًقا للكاميرا المستخدمة.  :۲*
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العالمات التجارية
.Adobe Systems Incorporated هي عالمة تجارية لشركة Adobe  

Windows هي عالمة تجارية أو عالمة تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation في الواليات   

المتحدة والدول األخرى.
Macintosh وMac OS هما عالمتان تجاريتان أو عالمتان تجاريتان مسجلتان لشركة .Apple Inc في   

الواليات المتحدة والدول األخرى.
.SD-3C, LLC. هو عالمة تجارية مسجلة لشركة SDXC شعار  

يعد كل من HDMI وشعار HDMI وHigh-Definition Multimedia Interface عالمات تجارية أو   
.HDMI Licensing LLC. عالمات تجارية مسجلة لشركة

جميع أسماء الشركات والمنتجات والعالمات التجارية األخرى المذكورة في هذا الدليل تخص مالكيها المعنيين.  

MPEG-4 حول ترخيص
"هذا المنتج مرخص بموجب براءات االختراع AT&T للمعيار MPEG-4 وقد يستخدم لتشفير الفيديو المتوافق مع 

المعيار MPEG-4 و/أو فك تشفير الفيديو المتوافق مع المعيار MPEG-4 والذي تم تشفيره فقط (۱) لألغراض 
الشخصية وغير التجارية أو (۲) من ِقبل موفر فيديو مرخص بموجب براءات االختراع AT&T لتقديم فيديو متوافق مع 

".MPEG-4 ولم يتم منح أي ترخيص صريًحا كان أم ضمنًيا ألي استخدام آخر لمعيار .MPEG-4 المعيار
* المالحظة معروضة بالعربية على النحو المطلوب.
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يوصى باستخدام ملحقات Canon األصلية
 Canon األصلية. لن تتحمل شركة Canon فهذا المنتج مصمم لتحقيق أداء فائق إذا استخدمت معه ملحقات
أية مسؤولية عن أي تلف يحدث لهذا المنتج و/أو أية حوادث، مثل نشوب الحرائق وما شابه ذلك، تحدث نتيجة 

لحدوث أعطال في ملحقات غير أصلية لست من إنتاج شركة Canon (مثال حدوث تسريب و/أو انفجار 
البطارية). يرجى االنتباه إلى أن هذا الضمان ال يغطي أعمال اإلصالح الناجمة عن عيوب الملحقات غير 

األصلية والتي ليست من إنتاج شركة Canon، بالرغم من إمكانية طلب إجراء مثل تلك ألعمال ولكن الخدمة 
في هذه الحالة ستكون مدفوعة األجر.
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تحذيرات السالمة
اتبع إرشادات السالمة هذه واستخدم الجهاز بشكل صحيح للوقاية من اإلصابة ولعدم التعرض للوفاة والتلف المادي.

تجنب اإلصابات الخطيرة أو الوفاة
اتبع إرشادات السالمة أدناه لتجنب نشوب الحرائق والسخونة المفرطة والتسرب الكيميائي واالنفجارات:  •

ال تستخدم أية بطاريات ومصادر طاقة وملحقات غير محددة بهذا الكتيب. ال تستخدم أية بطاريات منزلية الصنع أو   -
ٌمعدة.

ال تقم بإحداث دائرة قصر أو تقم بفك أو تعديل البطارية أو البطارية االحتياطية. ال تقم بتسخين أو لحام البطارية أو   -
البطارية االحتياطية. ال تُعرض البطارية أو البطارية االحتياطية للنار أو الماء. وال تعرض البطارية أو البطارية 

االحتياطية للصدمات المادية القوية.
ال تقم بتركيب البطارية أو البطارية االحتياطية في وضعية أقطاب منعكسة (+ -). ال تمزج بين البطاريات الجديدة   -

القديمة أو بين أنواع مختلفة من البطاريات.
ال تقم بإعادة شحن البطارية خارج نطاق درجة الحرارة المحيطة المسموح به والذي يتراوح بين ۰ إلى ٤۰ درجة   -

مئوية (۳۲ رجة فهرنهايت إلى ۱۰٤ درجات فهرنهايت). عالوًة على ذلك، ال تتعد وقت إعادة الشحن.
ال تقم بإدخال أية أجسام معدنية غريبة في مناطق االتصال الكهربي للكاميرا، والملحقات وكابالت التوصيل وما إلى   -

ذلك.
حافظ على وجود البطارية االحتياطية بعيًدا عن متناول األطفال. إذا ابتلع طفل البطارية، فاستشر طبيًبا على الفور.   •

(فقد تتسبب المواد الكيماوية الموجودة بالبطارية في إلحاق الضرر بالمعدة واألمعاء.)
عند التخلص من البطارية أو البطارية االحتياطية، قم بعزل مناطق االتصال الكهربية بشريط عازل لمنع تالمسها مع   •

األشياء المعدنية أو البطاريات األخرى. مما يؤدي إلى الحيلولة دون نشوب الحرائق أو االنفجار.
في حالة انبعاث حرارة زائدة أو دخان أو أبخرة أثناء إعادة شحن البطارية، قم على الفور بفصل شاحن البطارية من مأخذ   •

التيار الكهربي إليقاف عملية إعادة الشحن ومنع نشوب حريق.
في حالة حدوث تسرب بالبطارية أو البطارية االحتياطية أو تغير اللون أو ظهور تلفيات أو انبعاث دخان أو أبخرة، قم   •

بإخراجها على الفور. توخ الحذر حتى ال تُصاب بحروق أثناء القيام بذلك.
امنع مالمسة أي تسرب من البطارية لعينيك أو جلدك أو مالبسك. حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى العمى أو إلى حدوث   •

مشاكل بالجلد. إذا حدث والمست المواد المتسربة من البطارية عينيك أو جلدك أو مالبسك، فقم بغسل المنطقة المتأثرة 
بكثير من الماء النظيف دون حكها. قم بزيارة الطبيب على الفور.

أثناء إعادة الشحن، حافظ على وجود الجهاز بعيًدا عن متناول األطفال. فقد يقوم السلك بصعق الطفل عن غير قصد أو   •
يعرضه لصدمة كهربية.

ال تترك أية أسالك بالقرب من مصدر حرارة. حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تشوه السلك أو صهر المادة العازلة والتسبب   •
في نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربية.

ال تطلق الفالش في مواجهة شخص ما يقود سيارة. حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى وقوع حادث.  •
ال تطلق الفالش بالقرب من أعين األشخاص. حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بحاسة البصر لدى الشخص.   •
عند استخدام الفالش اللتقاط صورة فوتوغرافية لطفل رضيع، حافظ على وجود مسافة تبلغ متًرا واحًدا على األقل بينك 

وبينه.
قبل تخزين الكاميرا أو أحد الملحقات في حالة عدم االستخدام، أخرج البطارية وافصل قابس الطاقة. وذلك للحيلولة دون   •

التعرض لصدمة كهربية وتولد الحرارة ونشوب حريق.
ال تستخدم الجهاز في األماكن التي توجد بها غازات قابلة لالشتعال. وذلك للحيلولة دون حدوث انفجار أو نشوب حريق.  •
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إذا سقط الجهاز منك وكانت الشقوق التي حدثت تكشف األجزاء الداخلية، فال تلمس هذه األجزاء الداخلية نظًرا الحتمال   •
التعرض لصدمة كهربية.

ال تقم بفك الجهاز أو تغير في مكوناته. حيث يمكن أن تتسبب األجزاء الداخلية ذات الجهد الكهربي العالي في التعرض   •
لصدمة كهربية.

ال تنظر إلى الشمس أو إلى مصدر ضوء ساطع جًدا من خالل الكاميرا أو العدسة. حيث يمكن أن يؤدي القيام بذلك إلى   •
إلحاق الضرر بحاسة البصر لديك.

حافظ على وجود الكاميرا بعيًدا عن متناول األطفال. يمكن أن يؤدي حزام تعليق الكاميرا على الرقبة إلى اختناق األطفال.  •
ال تخّزن الجهاز في أماكن متربة أو رطبة. وذلك للحيلولة دون نشوب الحرائق والتعرض للصدمات الكهربية.  •

قبل استخدام الكاميرا داخل الطائرات أو المستشفيات، تأكد إذا ما كان مسموًحا بذلك. حيث يمكن أن تتداخل الموجات   •
الكهرومغناطيسية المنبعثة من الكاميرا مع أجهزة الطائرة أو المعدات الطبية بالمستشفى.

اتبع إرشادات السالمة أدناه لتفادي نشوب الحرائق والتعرض للصدمات الكهربية:  •
قم دوًما بتوصيل قابس الطاقة حتى نهايته.  -

ال تتعامل مع قابس الطاقة بأيٍد مبللة.  -
عند القيام بفصل قابس طاقة، أمسك القابس واسحب منه وليس السلك.  -

ال تقم بخدش السلك أو قطعه أو ثنيه بشكل مفرط أو وضع شيء ثقيل فوقه.   -
أيًضا ال تلو األسالك أو تربطها.

ال تقم بتوصيل العديد من القوابس بنفس مأخذ التيار الكهربي.  -
ال تستخدم سلًكا مادته العازلة تالفة.  -

من حين آلخر، قم بفصل قابس الطاقة واستخدم قطعة قماش جافة لتنظيف األتربة الموجودة حول مأخذ التيار الكهربي.   •
إذ كانت األجواء المحيطة بالجهاز متربة أو رطبة أو ملوثة بالزيت، فقد تصبح األتربة الموجودة على مأخذ التيار الكربي 

رطبة مما يؤدي إلى حدوث دائرة قصر بهذا المأخذ، قد تتسبب في اندالع حريق.

الحيلولة دون وقوع اإلصابات أو تلف الجهاز
ال تترك الجهاز داخل سيارة تحت الشمس المحرقة أو بالقرب من مصدر حرارة. فقد يسخن الجهاز ويتسبب في إصابة   •

الجلد بحروق.
ال تحمل الكاميرا إلى هنا وهناك أثناء تركيبها على حامل ثالثي القوائم. فقد يتسبب ذلك في حدوث إصابات. تأكد أيًضا من   •

أن الحامل ثالثي القوائم ثابت بشكل كاٍف لدعم الكاميرا والعدسة.
ال تترك عدسة أو كاميرا بها عدسة تحت أشعة الشمس المباشرة دون أن يكون غطاء العدسة مركًبا. وإال، فقد تقوم العدسة   •

بتركيز أشعة الشمس مسببة حريًقا.
ال تغط أو تطوق جهاز إعادة شحن البطارية بقطعة من القماش. فقد يتسبب ذلك في احتباس الحرارة مما يؤدي إلى تشويه   •

الغالف أو نشوب الحريق.
إذا أسقطت الكاميرا في الماء أو إذا دخل الماء أو شظايا معدنية إلى داخل الكاميرا، فعليك إخراج البطارية والبطارية   •

االحتياطية فوًرا. وذلك للحيلولة دون نشوب الحرائق والتعرض للصدمات الكهربية.
ال تستخدم البطارية أو البطارية االحتياطية أو تتركها في بيئة حارة. حيث يمكن أن يتسبب ذلك في حدوث تسرب   •

بالبطارية أو تقصير العمر االفتراضي لها. يمكن أيًضا أن تسخن البطارية أو البطارية االحتياطية وتسبب حروًقا بالجلد.

ال تستخدم سائل تخفيف الدهان (ثنر الطالء) أو البنزين أو مذيبات عضوية أخرى لتنظيف الجهاز. حيث يمكن أن يؤدي   •
ذلك إلى التسبب في نشوب حريق أو تشكيل خطر على الصحة.

.Canon إذا لم يعمل الجهاز بشكل سليم أو إذا تطلب إصالًحا، فاتصل بالموزع أو أقرب مركز خدمة
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أنظمة DS126431 لطراز الكاميرا الرقمية
يتوافق هذا الجهاز مع الفقرة ۱٥ من قواعد لجنة االتصاالت الفيدرالية (FCC). يخضع التشغيل للشرطين 

التاليين: (۱) ال يجوز أن يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار و(۲) يجب أن يتقبل هذا الجهاز أي تداخل 
يتم استقباله، بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبب في التشغيل غير المرغوب فيه.

تم اختبار هذا الجهاز وثبت أنه متوافق مع حدود األجهزة الرقمية من الفئة ب بموجب الفقرة ۱٥  مالحظة: 
من قواعد لجنة االتصاالت الفيدرالية (FCC). تمت صياغة هذه الحدود لتوفير حماية معقولة ضد 

التداخل الضار في عملية التركيب داخل المنازل. ويولّد هذا الجهاز طاقة من ترددات موجات الراديو 
ويستخدمها ومن الممكن أن يصدرها كذلك، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفًقا لإلرشادات، فقد يتسبب 

في حدوث تداخل ضار مع االتصاالت المعتمدة على موجات الراديو. ومع ذلك، ال يوجد أي ضمان 
بأن هذا التداخل لن يحدث في حالة التركيب في وضع معين. إذا تسبب هذا الجهاز في حدوث أي 

تداخل ضار مع استقبال الموجات الالسلكية أو موجات التلفاز، األمر الذي يمكن تحديده عن طريق 
إيقاف تشغيل الجهاز ثم إعادة تشغيله، فينبغي على المستخدم محاولة تصحيح التداخل بواسطة إجراء 

أو أكثر من اإلجراءات التالية:
— إعادة توجيه أو تغيير موقع هوائي االستقبال.

— زيادة المساحة الفاصلة بين الجهاز وجهاز االستقبال.
— توصيل الجهاز بمأخذ للتيار الكهربي على دائرة كهربية مختلفة عن 

     الدائرة التي يتصل بها جهاز االستقبال.
— استشارة الموزع أو فني تلفاز/راديو متخصص للمساعدة.

يجب استخدام السلك الحديدي المرفق بالكاميرا الرقمية مع هذا الجهاز حتى يتم التوافق مع حدود الفئة ب من 
.(FCC) الفقرة لفرعية ب للفقرة رقم ۱٥ من قواعد لجنة االتصاالت الفيدرالية

يُنصح بعدم إجراء أية تغييرات أو تعديالت على الجهاز ما لم يتم تحديد خالف ذلك في الدليل. وإذا تحتم إجراء 
هذه التغييرات أو التعديالت، فقد يُطلب منك إيقاف تشغيل الجهاز.

Canon U.S.A. Inc. 
One Canon Plaza, Lake Success, NY 11042, U.S.A.

هاتف رقم: ٥٦۰۰ -۳۲۸ (٥۱٦)

يتوافق هذا الجهاز الرقمي من الفئة ب مع معيار ICES-003 الكندي.

عند التوصيل بمنفذ تيار كهربي منزلي أو استخدامه، استخدم مجموعة محول التيار المتردد 
ACK-E8 فقط (الدخل الُمقدر: ۱۰۰ - ۲٤۰ فولت من التيار المتردد ٦۰/٥۰ هرتز، الخرج 

الُمقدر: ۷٫٤ فولت من التيار المستمر). قد يتسبب استخدام أي شيء آخر في نشوب حريق أو حدوث 
سخونة زائدة أو التعرض لصدمة كهربية.
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إرشادات السالمة الهامة
حفظ هذه اإلرشادات — يحتوي هذا الدليل على إرشادات هامة خاصة بالسالمة والتشغيل لكل من شاحن   .۱

.LC-E8Eو LC-E8 البطارية طراز
قبل استخدام الشاحن، اقرأ جميع اإلرشادات والمالحظات التنبيهية الخاصة بكل من (۱) الشاحن، و(۲)   .۲

البطارية، و(۳) المنتج الذي يستخدم البطارية.
تنبيه — لتقليل مخاطر حدوث اإلصابات، اشحن فقط البطارية LP-E8. فقد تنفجر أنواع البطاريات   .۳

األخرى، مسببة بذلك إصابات جسدية وتلفيات أخرى.
ال تعرض الشاحن إلى المطر أو الثلوج.  .٤

قد يؤدي استخدام أية ملحقات غير تلك التي تبيعها Canon أو توصي بشرائها، إلى نشوب حريق أو   .٥
التعرض لصدمة كهربية أو حدوث إصابات جسدية.

لتقليل مخاطر حدوث تلف في السلك والقابس الكهربيين، اسحب السلك من القابس الخاص به وليس السلك   .٦
نفسه عند فصل الشاحن.

تأكد من أن السلك موضوع في مكان ال يسمح ألحد بالمشي عليه أو وضع أشياء عليه، وإال فإنه قد   .۷
يتعرض للتلف أو الشد.

ال تقم بتشغيل الشاحن بسلك أو قابس تالفين - استبدلهما بآخرين على الفور.  .۸
ال تستخدم الشاحن في حالة توقفه المفاجئ عن العمل أو في حالة سقوطه، أو في حالة تلفه بأية طريقة   .۹

أخرى؛ بل عليك أن تأخذه إلى فني صيانة مؤهل جيًدا.
ال تقم بفك الشاحن؛ بل قم بأخذه إلى فني صيانة مؤهل عندما يستدعي األمر إصالح الجهاز. حيث قد تؤدي   .۱۰

إعادة تركيب الجهاز بشكل غير سليم إلى خطر التعرض لصدمة كهربية أو نشوب حريق.
لتقليل خطر التعرض لصدمة كهربية، انزع الشاحن من مأخذ التيار الكهربي قبل محاولة إجراء أية صيانة   .۱۱

أو تنظيف.

إرشادات الصيانة
ال توجد أجزاء بالداخل يمكن للمستخدم صيانتها بنفسه، ما لم يذكر خالف ذلك في هذا الدليل. يرجى إحالة 

أعمال الصيانة إلى أفراد الصيانة المؤهلين.

الواليات المتحدة وكندا فقط:
بطارية الليثيوم أيون/بوليمر التي تعمل على تشغيل المنتج قابلة إلعادة التدوير. يرجى 

االتصال بـ BATTERY-8-800-1  للحصول على معلومات حول كيفية إعادة تدوير 
هذه البطارية.

بالنسبة لكندا والواليات المتحدة األمريكية فقط
تحتوي بطارية الليثيوم المرفقة على مادة البيركلوريت – قد تتطلب معاملة خاصة. ارجع إلى 
/www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate للحصول على التفاصيل.

تنبيه
توجد مخاطر بحدوث انفجار إذا ما تم استبدال البطارية بنوع غير مناسب. يجب التخلص من البطاريات المستعملة 

بما يتوافق مع اللوائح المحلية.
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۱٤
تنزيل الصور على الكمبيوتر

يوضح هذا الفصل كيفية تنزيل الصور من الكاميرا إلى الكمبيوتر، ويقدم نظرة 
 EOS الرقمية EOS عامة عن البرامج الموجودة على قرص حلول كاميرا

DIGITAL Solution Disk (القرص المضغوط) المرفق مع الكاميرا، 
كما يوضح كيفية تثبيت البرامج على الكمبيوتر. كما يشرح أيًضا كيفية عرض 

ملفات PDF الموجودة على القرص المضغوط لدليل إرشادات البرنامج.

قرص حلول كاميرا EOS الرقمية
(البرامج)

دليل إرشادات البرامج



۳٦۲

تنزيل الصور على الكمبيوتر
يمكنك استخدام البرامج المرفقة لتنزيل الصور الموجودة على الكاميرا على الكمبيوتر. هناك طريقتان 

للقيام بذلك.

التنزيل من خالل توصيل الكاميرا بالكمبيوتر

قم بتثبيت البرنامج (صفحة ۳٦٦).  ۱

استخدم كابل الواجهة المرفق لتوصيل الكاميرا  بالكمبيوتر.۲ 
استخدم كابل الواجهة المرفق مع الكاميرا.  

 <C> قم بتوصيل الكابل بطرف التوصيل  
الخاص بالكاميرا بحيث يكون رمز قابس الكابل 

<D> مواجًها للجزء األمامي للكاميرا.
 USB قم بتوصيل قابس السلك بطرف توصيل  

الخاص بالكمبيوتر.
استخدم برنامج EOS Utility لتنزيل الصور/األفالم. للحصول على التفاصيل، ارجع إلى دليل إرشادات ۳   
البرامج الموجود على القرص المضغوط (صفحة ۳٦۷).



۳٦۳

تنزيل الصور على الكمبيوتر

تنزيل الصور باستخدام قارئ البطاقات

إذ كان لديك قارئ بطاقات متوفًرا باألسواق، فيمكنك استخدامه لتنزيل الصور على الكمبيوتر.

قم بتثبيت البرنامج (صفحة ۳٦٦).  ۱

أدخل البطاقة في قارئ البطاقات.  ۲

استخدم برامج Canon لتنزيل الصور/األفالم.  ۳ Digital Photo استخدم برنامج  
.Professional

.ImageBrowser EX استخدم برنامج  
للحصول على التفاصيل، ارجع إلى دليل إرشادات   

البرامج الموجود على القرص المضغوط (صفحة ۳٦۷).

عند تنزيل الصور من الكاميرا إلى الكمبيوتر، إذا لم تستخدم برامج Canon واستخدمت قارئ بطاقات بدًال 
منها، فانسخ مجلد DCIM الموجود على البطاقة إلى الكمبيوتر.



۳٦٤

حول البرامج

قرص حلول كاميرا EOS الرقمية
.EOS DIGITAL يحتوي هذا القرص على برامج متنوعة لكاميرات

EOS Utility
أثناء توصيل الكاميرا بالكمبيوتر، يُمكنك برنامج EOS Utility من نقل الصور الثابتة واألفالم 
المصورة باستخدام الكاميرا إلى الكمبيوتر. ويمكنك أيًضا استخدام هذا البرنامج لضبط العديد من 

إعدادات الكاميرا والتصوير عن بُعد أثناء توصيل الكمبيوتر بالكاميرا. كما يمكنك كذلك نسخ مقاطع 
موسيقى الخلفية، مثل EOS Sample Music*، إلى البطاقة.

يمكن استخدامها كموسيقى للخلفية أثناء تشغيل ألبومات لقطات الفيديو أواألفالم أوعروض الشرائح الموجودة على   *
الكاميرا.

Digital Photo Professional
يوصى باستخدام هذا البرنامج للمستخدمين الذين يقومون بتصوير صور 1 بشكل أساسي. حيث 
يمكنك عرض صور 1 وتحريرها ومعالجتها وطباعتها بسرعة عالية. كما يمكنك أيًضا تحرير 

صور JPEG مع االحتفاظ بالصور األصلية.

ImageBrowser EX
يوصى باستخدام هذا البرنامج للمستخدمين الذين يقومون بتصوير صور JPEG بشكل أساسي. حيث 

يمكنك عرض الصور الثابتة واألفالم وألبومات لقطات الفيديو وتشغيلها بسهولة، فضًال عن طباعة 
 EOS Video Snapshot Task يمكن أيًضا تنزيل الميزات اإلضافية مثل .JPEG صور

(صفحة ۱۹٥) من اإلنترنت.

الحظ أن برنامج ZoomBrowser EX/ImageBrowser المرفق مع الكاميرات السابقة ال يدعم 
 ImageBrowser EX بهذه لكاميرا (غير متوافق). استخدم برنامج MOV الصور الثابتة ولقطات ملفات أفالم

المرفق مع هذه الكاميرا.
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حول البرامج

Picture Style Editor
يمكنك تحرير أنماط الصور وإنشاء ملفات نمط الصورة األصلية وحفظها. يستهدف هذا البرنامج 

المستخدمين المتقدمين ذوي الخبرة في معالجة الصور.



۳٦٦

تثبيت البرنامج

أدخل قرص EOS DIGITAL Solution Disk (القرص المضغوط).  ۱
بالنسبة لنظام التشغيل Macintosh، انقر نقًرا مزدوًجا لفتح رمز القرص المضغوط   

 Canon EOS Digital] المعروض على سطح المكتب، ثم انقر نقًرا مزدوًجا فوق
.(Canon الرقمية من EOS ُمثبت كاميرا) [Installer

عند ظهور شاشة تحديد مكان إقامتك أو اللغة، اتبع اإلرشادات التي تظهر على الشاشة.  

انقر فوق [Easy Installation] (التثبيت السهل) واتبع اإلرشادات التي تظهر   ۲
على الشاشة للتثبيت.

بالنسبة لنظام التشغيل Macintosh، انقر فوق [Install] (تثبيت).  
إذا تم عرض شاشة تثبيت "Microsoft Silverlight" أثناء عملية التثبيت، فقم بتثبيت   

."Microsoft Silverlight"

انقر فوق [Restart] (إعادة التشغيل) وأخرج القرص المضغوط بعد إعادة تشغيل   ۳
الكمبيوتر.

عند إعادة تشغيل الكمبيوتر، يكون التثبيت قد اكتمل.  

ال تقم بتوصيل الكاميرا بالكمبيوتر قبل تثبيت البرنامج. فلن يتم تثبيت البرنامج بشكل صحيح.  

حتى في حالة تثبيت برنامج ImageBrowser EX على الكمبيوتر بالفعل، قم بتثبيت برنامج   

ImageBrowser EX المضمن بالقرص المضغوط المرفق مع الكاميرا الجديدة. فهو يُعد أحدث 
إصدار مزوًدا بالميزات المحسنة للكاميرا. يمكنك أيًضا استخدام ميزة التحديث التلقائي إلضافة أحدث 

الوظائف.
حتى إذا تم تثبيت إصدار سابق من البرنامج أو إذا توفر لديك برنامج آخر، فقم بتثبيت البرنامج باتباع   

الخطوات الوردة أدناه. (سوف يستبدل اإلصدار األحدث اإلصدار السابق.)
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دليل إرشادات البرامج
يحتوي على أدلة إرشادات البرامج.

نسخ ملفات PDF لدليل اإلرشادات وعرضها

أدخل القرص المضغوط [Software INSTRUCTION MANUAL] (دليل  إرشادات البرامج) في الكمبيوتر.۱ 
انقر نقًرا مزدوًجا فوق رمز القرص المضغوط.  ۲

بالنسبة لنظام التشغيل Windows، يتم عرض الرمز في [Computer (My)] (جهاز   
الكمبيوتر).

بالنسبة لنظام التشغيل Macintosh، يتم عرض الرمز على سطح المكتب.  

انسخ المجلد [English] (العربية) إلى الكمبيوتر.  ۳
يتم نسخ ملفات PDF لدليل اإلرشادات باألسماء الواردة أدناه.  

Windows نظام التشغيلMacintosh نظام تشغيل
EOS UtilityEUx.xW_E_xxEUx.xM_E_xx

Digital Photo ProfessionalDPPx.xW_E_xxDPPx.xM_E_xx
ImageBrowser EXIBXx.x_E_xx

Picture Style EditorPSEx.xW_E_xxPSEx.xM_E_xx

انقر نقًرا مزدوًجا فوق ملف PDF الذي تم نسخه.  ٤
يجب أن يكون برنامج Adobe Reader (يوصى باإلصدار األحدث) مثبًتا على الكمبيوتر.  

يمكن تنزيل برنامج Adobe Reader مجاًنا من اإلنترنت.  



۳٦۸

مذكرة



۳٦۹

۱٥
الدليل المرجعي السريع والفهرس

عمليات تشغيل القوائم - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  صفحة ۳۷۰
جودة تسجيل الصورة - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  صفحة ۳۷۱
A نمط الصورة - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  صفحة ۳۷۱
Q التحكم السريع- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  صفحة ۳۷۲
مجموعة المصطلحات - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  صفحة ۳۷۳
أوضاع المنطقة األساسية- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  صفحة ۳۷٥
D استخدام الفالش المدمج- - - - - - - - - - - - - - - - - -  صفحة ۳۷٥
أوضاع المنطقة اإلبداعية - - - - - - - - - - - - - - - - - -  صفحة ۳۷٦
d: برمجة اإلضاءة التلقائية (AE) - - - - - - - - - -  صفحة ۳۷٦
s: اإلضاءة التلقائية مع أولوية الغالق - - - - - - - -  صفحة ۳۷٦
f: اإلضاءة التلقائية مع أولوية فتحة العدسة- - - - -  صفحة ۳۷٦
f: تشغيل ضبط البؤرة تلقائًيا (AF) - - - - - - - - - - -  صفحة ۳۷۷
S نقطة ضبط البؤرة تلقائًيا (AF) - - - - - - - - - - - -  صفحة ۳۷۷
i: سرعة ISO- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  صفحة ۳۷۸
i وضع التشغيل- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  صفحة ۳۷۸
A التصويرأثناء العرض المباشر - - - - - - - - - - - - -  صفحة ۳۷۹
k تصوير األفالم - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  صفحة ۳۸۰
تشغيل الصور - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  صفحة ۳۸۱



۳۷۰

الدليل المرجعي السريع

<M> الزر

/LCD شاشة
شاشة اللمس <S> مفاتيح األسهم

الزر <0>

۱. اضغط على الزر <M> لعرض القائمة.
  <V> لتحديد عالمة تبويب، ثم اضغط على المفتاح <U> ۲. اضغط على المفتاح

    لتحديد العنصر المطلوب.
۳. اضغط على <0> لعرض اإلعداد.

٤. بعد إعداد العنصر، اضغط على <0>.

عمليات تشغيل القوائم

عالمات التبويب

عناصر القائمةإعدادات القائمة

أوضاع المنطقة 
اإلبداعية

تصوير األفالمأوضاع المنطقة األساسية
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الدليل المرجعي السريع

� حدد [z1: Image quality (جودة الصورة)]، ثم اضغط على <0>.
� اضغط على المفتاح <U> لتحديد الجودة، ثم اضغط على <0>.

�من أجل <S> (متعادل) و<U> (حقيقي)، انظر صفحة ۹٦.

جودة تسجيل الصورة

جودة تسجيل الصور

وحدات البكسل المسجلة

اللقطات الممكنة

.<XA> اضغط على الزر�
�اضغط على المفتاح <U> لتحديد نمط 

الصورة، ثم اضغط على <0>.

N نمط الصورة A

النمط
D تلقائي
P قياسي

Q صورة شخصية
R منظر طبيعي

Vلون أحادي

الوصف
يتم تحسين درجات األلوان لهذا المشهد المعين.

األلوان الزاهية والصور الواضحة.
درجات لون البشرة اللطيفة والصور الواضحة قليالً.

السماء الزرقاء الزاهية والخضرة والصور شديدة الوضوح.
الصور باللونين األبيض واألسود.
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الدليل المرجعي السريع

Q التحكم السريع
.<Q> اضغط على الزر�

� وسوف تظهر شاشة التحكم السريع.

� في أوضاع المنطقة األساسية، تختلف الوظائف القابلة لإلعداد تبًعا لوضع التصوير.
� اضغط على المفتاح <S> لتحديد وظيفة، ثم أدر القرص <6> لضبطها.

أوضاع المنطقة اإلبداعيةأوضاع المنطقة األساسية

سرعة الغالق فتحة العدسة
أولوية درجة التمييز

ISO سرعة

نمط الصورة

تعويض درجة اإلضاءة/
إعداد المضاهاة التلقائية 
(AEB) لشدة اإلضاءة

وضع التصوير

 تعويض درجة
إضاءة الفالش

توازن اللونإعدادات الفالش المدمج
األبيض

وضع التشغيل
رجوع

تصحيح توازن اللون األبيض

ن اإلضاءة  ُمحسِّ
تشغيل الضبط التلقائي

(AF) التلقائي للبؤرة

وضع ضبط كثافة اإلضاءة
مضاهاة توازن اللون األبيض

جودة تسجيل
الصورة
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الدليل المرجعي السريع

مصباح الوصول

<O> زر فتحة العدسة/
تعويض درجة اإلضاءة

<A> زر التصوير أثناء العرض
المباشر/تصوير األفالم

<S> زر تحديد
نقطة الضبط التلقائي للبؤرة

<A> زر قفل اإلضاءة التلقائية

<0> زر اإلعداد

 <S>
مفاتيح األسهم

<Q> زر التحكم السريع

مجموعة المصطلحات

مفتاح وضع ضبط البؤرة

زر الغالق

مفتاح التشغيلقرص األوضاع

<i> زر إعداد
ISO سرعة

<D> زر
الفالش

 <6>
القرص الرئيسي
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الدليل المرجعي السريع

التصوير أحادي اللون
تعويض درجة 
إضاءة الفالش

سرعة الغالق

معلومات مستكشف العرض

إعدادات التصوير

ISO سرعة

 نقاط الضبط
التلقائي للبؤرة

مؤشر تنشيط نقطة الضبط التلقائي للبؤرة <•>

دائرة ضبط كثافة
اإلضاءة الموضعي

ضوء تأكيد 
ضبط البؤرة

العدسة فتحة

الحد األقصى لعدد اللقطات 
المستمرة دون توقف

قفل اإلضاءة 
(AE) التلقائية

الفالش جاهز

اإلضاءة شدة مستوى مؤشر

سرعة الغالق
ISO سرعة

فتحة العدسة
وضع التصوير

اللقطات الممكنة

ن اإلضاءة  ُمحسِّ
التلقائي

إعدادات الفالش
المدمج

وضع ضبط كثافة اإلضاءة

توازن اللون األبيض

جودة تسجيل
الصورة

مؤشر مستوى
شدة اإلضاءة

وضع التشغيل

فحص البطارية
zxcn 
مشحونة ضعيفة

نمط الصورة
(AF) تشغيل الضبط التلقائي للبؤرة

Quick Control icon
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الدليل المرجعي السريع

رياضة  5 
 8 مشهد خاص

6 صورة شخصية ليلية  
F مشهد ليلي أثناء حمل الكاميرا باليد  

G التحكم في اإلضاءة    

المشهد التلقائي الذكي  A
إيقاف الفالش  7
تلقائي إبداعي  C

صورة شخصية  2
منظر طبيعي  3
صورة قريبة  4

يتم ضبط كافة اإلعدادات الضرورية للتصوير تلقائًيا. 
ما عليك سوى الضغط على زر الغالق، وستقوم 

الكاميرا بعمل الباقي.

أوضاع المنطقة األساسية

سية سا أل ا لمنطقة   ا

�في الوضع 8، اضغط على الزر <Q>، وحدد رمز وضع التصوير باستخدام 
المفتاح <S>، ثم أدر القرص <6> لضبط وضع التصوير.

أوضاع المنطقة األساسية
إذا كان ذلك ضرورًيا، فسوف يرتفع الفالش المدمج وينطلق تلقائًيا في أوضاع اإلضاءة 

 <F> <5> <3> <7> المنخفضة أو اإلضاءة الخلفية (باستثناء في األوضاع
.(<G>

D استخدام الفالش المدمج

أوضاع المنطقة اإلبداعية
�اضغط على الزر <D> لرفع الفالش المدمج، ثم 

قم بالتصوير.
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الدليل المرجعي السريع

 .<d> اضبط قرص األوضاع على�

يمكنك تغيير إعدادات الكاميرا حسب رغبتك 
للتصوير بطرق عديدة.

تقوم الكاميرا بضبط سرعة الغالق وفتحة العدسة تلقائًيا بنفس الطريقة تماًما مثل الوضع 
.<A>

أوضاع المنطقة اإلبداعية

d: برمجة اإلضاءة التلقائية

.<s> اضبط قرص األوضاع على�
�أدر القرص <6> لضبط سرعة الغالق 

المطلوبة، ثم اضبط البؤرة على الهدف.
سيتم ضبط فتحة العدسة تلقائًيا.  �

�إذا كانت شاشة فتحة العدسة تومض، فأدر 
القرص <6> حتى تتوقف عن الوميض.

.<f> اضبط قرص األوضاع على�
�أدر القرص <6> لضبط فتحة العدسة 

المطلوبة، ثم اضبط البؤرة على الهدف.
سيتم ضبط سرعة الغالق تلقائًيا.  �

�في حالة وميض شاشة سرعة الغالق، فأدر 
القرص <6> حتى تتوقف عن الوميض.

s: اإلضاءة التلقائية مع أولوية الغالق

f: اإلضاءة التلقائية مع أولوية فتحة العدسة

عية
بدا

 اإل
طقة

 المن
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الدليل المرجعي السريع

.<S> اضغط على الزر�

�اضغط على المفتاح <S> لتحديد نقطة 
الضبط التلقائي للبؤرة.

�أثناء النظر من خالل مستكشف العرض، 
يمكنك تحديد نقطة الضبط التلقائي للبؤرة من 
خالل تدوير القرص <6> حتى تومض 
نقطة الضبط التلقائي للبؤرة المطلوبة باللون 

األحمر. 
�يؤدي الضغط على <0> إلى تبديل تحديد 
نقطة الضبط التلقائي للبؤرة (AF) بين نقطة 

الضبط التلقائي للبؤرة (AF) المركزي والتحديد 
.(AF) التلقائي لنقطة الضبط التلقائي للبؤرة

Nنقطة الضبط التلقائي للبؤرة S

�اضبط مفتاح وضع ضبط بؤرة العدسة على 
.<f>

 .<Zf> اضغط على الزر�
�اضغط على المفتاح <U> أو أدر القرص 
<6> لتحديد تشغيل الضبط التلقائي للبؤرة،

ثم اضغط على <0>.

X(ضبط البؤرة تلقائًيا للقطة واحدة):
لألهداف الثابتة  

:(AI الضبط التلقائي للبؤرة باستخدام)9
يقوم بتبديل وضع تشغيل الضبط التلقائي للبؤرة تلقائًيا  

AI Servo (الضبط التلقائي للبؤرة باستخدام):
لألهداف المتحركة  

Nتشغيل الضبط التلقائي للبؤرة :f



۳۷۸

الدليل المرجعي السريع

.<i> اضغط على الزر�
�اضغط على المفتاح <U> أو أدر القرص 
<6> لتحديد سرعة ISO، ثم اضغط على 

.<0>
�عند تحديد [AUTO] (تلقائي)، فإنه يتم ضبط 

سرعة ISO تلقائًيا. عند الضغط على زر الغالق 
.ISO حتى المنتصف، سيتم عرض إعداد سرعة

i: ISON سرعة 

.<YiQ> اضغط على الزر�
�اضغط على المفتاح <U> أو قم بتدوير 

   القرص <6> لتحديد وضع التشغيل، 
   ثم اضغط على <0>.

التصوير الفردي  :  u

التصوير المستمر   :  i

الموقت الذاتي: ۱۰ ثواٍن/وحدة    :  Q
التحكم عن ُبعد   

الموقت الذاتي: ثانيتان  :  l

الموقت الذاتي: مستمر   :  q

i وضع التشغيل
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استخدام الفالش بنسبة ٥۰٪ بدون فالش درجة الحرارة 
حوالي ۱۸۰ لقطة حوالي ۲۰۰ لقطة عند ۲۳ درجة مئوية / ۷۳ درجة فهرنهايت 

�اضغط على الزر <A> لعرض صورة 
العرض المباشر.

�اضغط على زر الغالق حتى المنتصف لضبط 
البؤرة.

�اضغط على زر الغالق بالكامل اللتقاط الصورة.

� فترة عمل البطارية مع التصوير أثناء العرض المباشر
           درجة الحرارة                          بدون فالش                استخدام الفالش بنسبة ٥۰٪
  عند ۲۳ درجة مئوية / ۷۳ درجة فهرنهايت              حوالي ۲۰۰ لقطة            حوالي ۱۸۰ لقطة

A التصوير أثناء العرض المباشر
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الدليل المرجعي السريع

.<k> اضبط مفتاح التشغيل على�
�اضبط قرص األوضاع على أي وضع تصوير 

.<a> باستثناء

�اضغط على الزر <A> لبدء تصوير فيلم. 
 <A> إليقاف تصوير فيلم، اضغط على الزر�

مرة أخرى.

تسجيل فيلم

الميكروفون

k تصوير األفالم
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الدليل المرجعي السريع

y u y u

عرض الصور

العالمةتكبير

مسح

تشغيل
x

L

تحديد صورة

B معلومات التصوير

S
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۹۸ ............................... (Servo AI) التنبئي
۱۸٥ ...................................... ۱۲۸۰×۷۲۰
۱۸٥ .....................................۱۹۲۰×۱۰۸۰
۱۸٥ ........................................ ٦٤۰×٤۸۰
٥۸ ....................... A (المشهد التلقائي الذكي)
۱٤۱ ...................................RGB Adobe
۲۹۸ ،۱۲۱ .... AEB (مضاهاة شدة اإلضاءة تلقائًيا)

FOCUS AI (ضبط البؤرة تلقائًيا باستخدام 
۹۹ ........................................  (Focus AI

SERVO AI (ضبط البؤرة تلقائًيا باستخدام 
۹۸ .........................................(Servo AI
Av (اإلضاءة التلقائية مع أولوية فتحة العدسة).. ۱۱۲
٦٤ ................................ C (تلقائي إبداعي)
۲۸۹ ............................................DPOF
۲٦۳ ....................................CEC HDMI
۲٦۲ ،۲٥۲ .....................................HDMI
۸۹ .............................................. JPEG
۱۱٥ ............................. M (اإلضاءة اليدوية) 
۱۷۰ ،۱۰۳ ................. MF (ضبط البؤرة يدوًيا)
۳۰۳ ............................ Menu My (قائمتي)
۳۲۰ ،۱۸٥ ....................................NTSC
۹۸ ... ONE SHOT (ضبط البؤرة تلقائًيا للقطة واحدة)
P (برمجة اإلضاءة التلقائية)........................ ۸٦
۳۲۰ ،۱۸٥ ........................................PAL
۲۷۹ ..................................... PictBridge
۲٥۰ ،۱۸٤ ،۱٥۱ ،۷٤٤، ٦ ... Q (التحكم السريع)
۹۱ ،۲۲ .......................................... RAW
۹۱ ،۲۲ .............................. JPEG+RAW
۱٤۱ ............................................ sRGB
Tv (اإلضاءة التلقائية مع أولوية الغالق)......... ۱۱۰
WB (توازن اللون األبيض)...................... ۱۳۷

أ
۱۳٤ ،۹٦ ................... أبيض/أسود (لون أحادي)
أبيض/أسود محبب......................... ۱٥٤، ۲۷٥
أحادي اللون............................ ۷۷، ۹٦، ۱۳٤
اإلرجاع إلى اإلعدادات االفتراضية............... ۲۱٤
۲۰۸ .......................................... اسم الملف
۳۲۱ ............................ إصدار البرنامج الثابت
۱۱۰ ................ اإلضاءة التلقائية مع أولوية الغالق

۱۱۲ ......... اإلضاءة التلقائية مع أولوية فتحة العدسة
۱۷۷ ،۱۱٥ ............................ اإلضاءة اليدوية
إعادة الشحن.......................................... ۲۸
إعادة الضبط التلقائية............................... ۲۰۹
۲۰۹ ............................... إعادة الضبط اليدوية
۲۹۳ ................................. إعداد دليل الصور
إعدادات الورق (الطباعة)......................... ۲۸۲
۲۸۷ ............................. االقتصاص (الطباعة)
۱۸۷ ................................ ألبوم لقطات الفيديو
االمتداد.............................................. ۲۰۹
إنشاء/تحديد مجلد................................... ۲۰٦
اهتزاز الكاميرا................................. ٤۱، ٤۲
أوضاع المنطقة اإلبداعية............................ ۲٤
۲٤ ........................... أوضاع المنطقة األساسية 
۲۹۹ ............................... أولوية درجة التمييز
أولوية درجة اللون................................. ۲۹۹
۲۰٥ ،۳٤ ....................... إيقاف التشغيل التلقائي

ب
۸٦ .....................  (AE) برمجة اإلضاءة التلقائية
البرنامج......................................... ۳، ۳٦٤
۳٥ ،۳۰ ،۲۸ ................................. البطارية 
۳۱۱ .................................... Fi-Eye بطاقة

بطاقة SD وSDHC و®SDXC البطاقة
٤۸ ،۳۱ ،۱۷ .................................... البطاقة
۲۰٤ ................................ التذكير بالبطاقة  
٤۸ ........................................... التنسيق  
التنسيق منخفض المستوى....................... ٤۹  
٤۹ ،۳۲ ..................................... المشكلة  
۱۷۳ ......................... SD فئة سرعة بطاقة  
۳۱ ............................... الحماية من الكتابة  
۱۳٤ ،۷۷ ...................... بني داكن (لون أحادي)
۲۲٤ ................................ بيانات مسح األتربة

ت
۲۷٦ ،۱٥٤ ....................... تأثير األلوان المائية 
تأثير التدرج (لون أحادي)......................... ۱۳٤
تأثير الشكل المصغر....................... ۱٥٥، ۲۷٦
۲۷٦ ،۱٥٥ .................... تأثير الكاميرا البسيطة 
تأثير المرشح............................... ۱۳٤، ۲۷٤
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التأثير الواضح الفني....................... ۱٥٤، ۲۷٦
۲۷٦ ،۱٥٤ .......................... تأثير عدسة العين
التأخير بمقدار ۱۰ ثوان أو ثانيتين................ ۱۰٦
۳٦ ........................................ التاريخ/الوقت
۱۳۳ .............................................. التباين.
التحديد التلقائي لنقاط ضبط البؤرة تلقائًيا (AF) التسع... ۱۰۰
۱۰۰ ... (AF) التحديد التلقائي لنقطة ضبط البؤرة تلقائًيا
تحديد اللغة............................................ ۳۸
التحديد اليدوي (ضبط البؤرة تلقائًيا).............. ۱۰۰
۲۰۰ ،۱۷۱ ...................... تحذير درجة الحرارة
۳٤۹ .................................. تحذيرات السالمة
۲۰٤ ......................... تحرير الغالق بدون بطاقة
۷٦ ........................................ التحكم السريع

التحكم في اإلضاءة الخلفية للنط اق الديناميكي 
۷٤ ...................................... (HDR) العالي
۲۸۷ ،۲٤۷ ،۲۱۲ .................... تدوير (الصور)
۲۱۲ ................... التدوير التلقائي للصور الرأسية
تشبع اللون ......................................... ۱۳۳
۲٥۸ ................................... التشغيل التلقائي 
۲٤۱ ،۸٤ ....................................... التشغيل
تصحيح اإلضاءة الطرفية.......................... ۱۲۹
تصحيح االنحراف اللوني.......................... ۱۳۰
۱٦، ٤٥۲ ............. التصوير أثناء العرض المباشر
۱٥۷ ................... نسبة العرض إلى االرتفاع   
۱٥٦ ................ الضبط المستمر للبؤرة تلقائًيا   
۱٥۲ .......................... المرشحات اإلبداعية   
الوجه+التعقب.................................. ۱٥۹  
۱٦۱ ........................ FlexiZone - متعدد  
FlexiZone - فردي........................ ۱٦۲  
عرض الشبكة ................................. ۱٥٦  
۱٤۸ ............................. عرض المعلومات  
۱۷۰ ،۱۰۳ ..................... ضبط البؤرة يدوًيا  
۱٥۸ ................... موقت ضبط كثافة اإلضاءة  
اللقطات الممكنة................................ ۱٤۷  
التحكم السريع.................................. ۱٥۱  
الوضع السريع................................. ۱٦٦  
۳۱٦٦، ٥ ............................. التصوير الفردي
التصوير الفوتوغرافي عن قرب.................... ٦۹
۱۰٤ .................................. التصوير المستمر

التصوير باستخدام الفالش الالسلكي.............. ۲۲۹
۲۳٤ ............... التصوير الالسلكي المخصص   
۲۳۱ ..................... التصوير الالسلكي السهل  
التصوير باستخدام وحدة التحكم عن بُعد.......... ۳۰۷
تعويض درجة إضاءة الفالش..................... ۱۲۰
تعويض درجة اإلضاءة............................ ۱۱۹
۸۷ ....................................... تغيير البرمجة 
۲۷۷ ........................................ تغيير الحجم

تقليل التشويش
سرعة ISO العالية............................ ۱۲٦  
۱۲۷ ............ فترات التعرض الطويل لإلضاءة   
تقليل العين الحمراء................................ ۱۰۸
تقليل تشويش التعرض الطويل لإلضاءة.......... ۱۲۷
۱۲٦ .................... تقليل تشويش اللقطات المتعددة
۱۲٦ ................ تقليل تشويش سرعة ISO العالية
٥۸ ................ تلقائي تماًما (المشهد التلقائي الذكي)
تنبيه التمييز......................................... ۲۷۲
٤۸ .............................. التنسيق (تهيئة البطاقة)
تنظيف (مستشعر الصورة)................ ۲۲۳، ۲۲٦
۲۲٦ ،۲۲۳ .......................... تنظيف المستشعر
توازن اللون األبيض المخصص.................. ۱۳۷
توازن اللون األبيض المخصص.................. ۱۳۸
توازن اللون األبيض............................... ۱۳۷
۱٤۰ ....................................... المضاهاة  
۱۳۹ ....................................... التصحيح  
مخصص....................................... ۱۳۷  
۱۳۸ ...................................... مخصص   
التوقيت الصيفي...................................... ۳۷
۳۰٦ ............................ التيار الكهربي المنزلي

ج
جودة تسجيل الصور................................. ۸۸

ح
۳۱٦ ،۳٥ ............................ حامل البطاريات 
حجم الملف........................... ۸۹، ۱۸٦، ۲۷۰
الحد األقصى لعدد اللقطات المستمرة دون توقف..... ۸۹، ۹۰
الحزام................................................. ۲۷
۹٦ ................................................ حقيقي.
۲٦٦ ............... الحماية (حماية الصور من المسح)
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خ
۲٦٥ ،۲٥۲ ............. خرج V/A (الصوت/الفيديو)
۲٦٥ ،۲٥۲ ...................... خرج الصوت/الفيديو

د
درجات إضاءة المصباح........................... ۱۱٦
درجة اللون......................................... ۱۳۳
درجة الوضوح..................................... ۱۳۳
درجة حرارة اللون................................. ۱۳۷
۲٥۲ ،۱۸٥ .......................  (HD) الدقة العالية
۲٥۲ ،۱۸٥ .................  (HD Full) الدقة الفائقة
۲۲ ........................ دقيقة (جودة تسجيل الصور)
دليل الميزات......................................... ٥۲

ر
٤ .............................................  M الرمز
۱۷٦ ،۱٤۹ ................................ رمز المشهد
٤ .......................................... الرمز3
۳۳۷ ..................................... رموز األخطاء
۷۰ .............................................. الرياضة

ز
زر الغالق............................................. ٤۳
زيادات مستوى اإلضاءة........................... ۲۹۸

س
السحب................................................ ٥٤
۹۲ ..........................................ISO سرعة
۹۳ ......................... اإلعداد التلقائي (تلقائي)  
۲۹۸ ............................. ISO زيادة سرعة  

الحد األقصى لسرعة ISO مع سرعة   
۹٤ .................................... ISO التلقائية  
۱۱۹ ........................ السطوع (درجة اإلضاءة) 
۲۹۸ ،۱۲۱ ...... (AEB) مضاهاة شدة اإلضاءة تلقائًيا  
۱۲۳ ...............AE قفل اإلضاءة التلقائية (قفل  
۱۱۹ ...................... تعويض درجة اإلضاءة   
أسلوب القياس (وضع ضبط كثافة اإلضاءة)...... ۱۱۷  
السماعة............................................. ۲٥٤

ش
الشاحن.......................................... ۲٦، ۲۸

٦۲ ،۳۳ ................. شاشة LCD متغيرة الزاوية 
۱۷ ..........................................LCD شاشة
ضبط درجة السطوع.......................... ۲۰٥  
تشغيل الصور............................ ۸٤، ۲٤۱  
۳۱۸ ،٤٦ ............................. شاشة القائمة  
لون الشاشة..................................... ۲۱۷  
عرض إعدادات التصوير................. ۲۲، ٥۰  
الزاوية المتغيرة............................ ۳۳، ٦۲  
شاشة اللمس.................... ۲۱، ٥۳، ۲٤٥، ۲٥٥
۲۷۲ .......  (RGB/السطوع) شريط التردد الرسومي

ص
الصافرة............................................. ۲۰٤
۲۷۸ ،۲۲ ........... صغيرة (جودة تسجيل الصورة) 
صفير اللمس.......................................... ٥٤
الصور القريبة........................................ ٦۹
۱۳٤ ،۹٦ ،۷۷ .............. صورة باألبيض واألسود
صورة شخصية ليلية................................. ۷۲
۹٦، ٥۷ ................................ صورة شخصية

الصورة
۲٥۸ ............................... التشغيل التلقائي   
التدوير التلقائي................................. ۲۱۲  
المسح........................................... ۲٦۸  
۲۷۲ .................................... تنبيه التمييز  
شريط التردد الرسومي........................ ۲۷۲  
۱۳٥ ،۱۳۲ ،۹٥ ..... خصائص الصورة (نمط الصورة)   
الفهرس ........................................ ۲٤۲  
۲٤۳ .. عرض التنقل السريع (استعراض الصور)  
العرض الُمكبر................................. ۲٤٤  
۲٤۷ ................................ التدوير اليدوي   
۲۰۸ ............................................ الرقم  
التشغيل................................... ۸٤، ۲٤۱  
الحماية.......................................... ۲٦٦  
۲٤۸ ....................................... التصنيف  
مدة المراجعة................................... ۲۰٤  
معلومات التصوير............................. ۲۷۰  
عرض الشرائح................................ ۲٥۸  
۳۱۱ ............................................ النقل  
۲٦۲ ،۲٥۲ ................... العرض على التلفاز  
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ض
ضبط البؤرة التلقائي......................... ۹۷، ۱۰۰

ضبط البؤرة تلقائًيا (AF) ® ضبط البؤرة
۹۸ ،٦۱ .... Servo AI ضبط البؤرة تلقائًيا باستخدام
ضبط البؤرة تلقائًيا للقطة واحدة..................... ۹۸
۱۷۰ ،۱۰۳ ................. (MF) ضبط البؤرة يدوًيا

ضبط البؤرة
۱۹٦ ،۱٥۹ .... (AF) أسلوب ضبط البؤرة تلقائًيا  
۹۷ ...............(AF) تشغيل ضبط البؤرة تلقائًيا  
۱۰۰ .......  (AF) تحديد نقطة ضبط البؤرة تلقائًيا  
۳۰۰ ،۱۰۱ ......(AF) الشعاع المساعد لضبط البؤرة تلقائًيا  
۲۰٤ ....................................... الصافرة   

األهداف التي يصعب ضبط البؤرة   
عليها ........................... ۱۰۳، ۱٦٥، ۲۰۲  
۱۷۰ ،۱۰۳ ..................... ضبط البؤرة يدوًيا  
۱٦٥ ،۱۰۳ ،٤۲ ،٤۱ ........ خارج نطاق البؤرة  
إعادة التكوين..................................... ٦۱  
الضبط البؤري غير الدقيق................ ۱٥٤، ۲۷٥
ضبط كثافة اإلضاءة التقديري..................... ۱۱۷
ضبط كثافة اإلضاءة الجزئي...................... ۱۱۷
ضبط كثافة اإلضاءة الموضعي................... ۱۱۷
ضبط كثافة اإلضاءة متوسط المركز ............. ۱۱۸
ضبط مستوى انكسار الضوء........................ ٤۲
الضغط بالكامل....................................... ٤۳
الضغط حتى المنتصف.............................. ٤۳
ضوء تأكيد ضبط البؤرة............................. ٥۸

ط
الطاقة

إيقاف التشغيل التلقائي......................... ۲۰٥  
۳٥ .................................. فحص البطارية  
التيار الكهربي المنزلي........................ ۳۰٦  
اللقطات الممكنة ................... ۳٥، ۸۸، ۱٤۷  
إعادة الشحن...................................... ۲۸  
۲۷۹ ............................................ الطباعة 
االقتصاص..................................... ۲۸۷  
التخطيط........................................ ۲۸۳  
۲۸۲ ................................ إعدادات الورق  
إعداد دليل الصور............................. ۲۹۳  
۲۸۹ ................... (DPOF) ترتيب الطباعة  

۲۸٤ ............................... تأثيرات الطباعة  
۲۸۷ ................................. تصحيح الميل   
۲۹۲ .................................. الطباعة المباشرة 
طرف التوصيل الرقمي.................... ۲۸۰، ۳٦۲
طرف توصيل USB (رقمي)............ ۲۸۰، ۳٦۲

ع
۲۲ ....................... عادية (جودة تسجيل الصور)
٤۰ ................................ عامل تحويل الصورة
۳۹ ،۲٥ .......................................... العدسة
تصحيح االنحراف اللوني..................... ۱۳۰  
مثبت الصور..................................... ٤۱  
تحرير القفل...................................... ٤۰  
۱۲۹ ..................... تصحيح اإلضاءة الطرفية  
٥۰ ،۲۲ ..................... عرض إعدادات التصوير
۲٤۳ .............................. عرض التنقل السريع
۱۹۸ ،۱٥٦ .............................. عرض الشبكة
۲٥۸ .................................... عرض الشرائح
۸٤ ............................ عرض الصورة الواحدة 
عرض الفهرس المكون من ٤ أو ۹ صور....... ۲٤۲
عرض الفهرس..................................... ۲٤۲
۲٤٤ ،۱۷۰ ............................. العرض الُمكبر
العرض على التلفاز ....................... ۲٥۲، ۲٦۲
عرض معلومات التصوير......................... ۲۷۰
۳۲٤ .............................................. العطل 
۲٤۸ ................................... عالمة التصنيف 

غ
الغالق باللمس....................................... ۱٦۸
۳۰۸ ،۲۷ ......................... غطاء العدسة العينية

ف
۱۱٤ ........................ فتحة العدسة التي تم إيقافها
۱۱٦ ................ فترات التعرض الطويل لإلضاءة 
فحص البطارية....................................... ۳٥
۲۷۲ .............................. فقدان تفاصيل التمييز
الفالش المدمج...................................... ۱۰۷

الفالش
۱۰۷ ................................ الفالش المدمج   
۲۲۲ .......................... الوظائف المخصصة  
النطاق الفعال................................... ۱۰۷  



۳۸٦

الفهرس

۳۰۹ ......... وحدة فالش Speedlite الخارجية  
۱۲٤ .....................  (FE) قفل إضاءة الفالش  
التحكم في الفالش.............................. ۲۱۸  
تعويض درجة إضاءة الفالش................. ۱۲۰  
إيقاف تشغيل الفالش................. ٦۳، ٦٦، ۷٦  
۳۱۰ ......................... سرعة مزامنة الفالش  
۲۳۹ ،۲۲۱ ......................... الفالش اليدوي  
تقليل العين الحمراء............................ ۱۰۸  
مزامنة الغالق (الستارة األولى/الثانية)........ ۲۲۱  
الالسلكي........................................ ۲۲۹  
الفيلم................................................. ۱۷۳
۱۹٦ ،۱۸٤ ...... (AF) أسلوب ضبط البؤرة تلقائًيا  
مخفض الصوت................................ ۱۹۹  
۱۷٤ ............................... اإلضاءة التلقائية  
التحرير......................................... ۲٥٦  
۲٥٦ ............. تحرير المشهدين األول واألخير   
االستمتاع....................................... ۲٥۲  
حجم الملف..................................... ۱۸٦  
معدل اإلطارات................................ ۱۸٥  
عرض الشبكة.................................. ۱۹۸  
۱۷۹ ............................. عرض المعلومات  
اإلضاءة اليدوية................................ ۱۷۷  
۱۷٤ ............................. ضبط البؤرة يدوًيا  
۱۹۸ ................... موقت ضبط كثافة اإلضاءة  
حجم تسجيل الفيلم.............................. ۱۸٥  
۱۹٦ ......AF ضبط البؤرة تلقائًيا لألفالم باستخدام وضع  
التشغيل......................................... ۲٥٤  
التحكم السريع.................................. ۱۸٤  
۱۸٦ .................................. وقت التسجيل  
۱۹۸ ،۱۸۷ ........................ تسجيل الصوت  
۱۸۲ ........................... التقاط الصور الثابتة  
۱۸۷ ................................... لقطة الفيديو   
۱۸۷ ........................... ألبوم لقطات الفيديو   
۲٦۲ ،۲٥۲ ................... العرض على التلفاز  
۱۹۹ .......................... مرشح صوت الرياح  

ق
۳۰٦ ............................... قارنة التيار المستمر
۳۰۹ ....................... قاعدة تركيب وحدة الفالش 
٤٦ ........................ قائمة بطاقة الذاكرة ® البطاقة

۳۰۳ ........................ Menu My (قائمتي)  
٤۷ .................................... إجراء اإلعداد  
۳۱۸ ..................................... اإلعدادات   
قرص األوضاع...................................... ۲٤
القرص........................................ ۲۰، ۱۰۹
۱۲٤ .........................  (FE) قفل إضاءة الفالش
۱۲۳ ....................... (AE) قفل اإلضاءة التلقائية
قفل المرآة................................... ۱٤۲، ۳۰۰
٦۱ ..................................... قفل ضبط البؤرة

ك
الكابل.......... ۳ و۲٦۲ و۲٦٥ و۲۸۰ و۳۱٦ و۳٦۲

الكاميرا
۱٤۲ ................................ اهتزاز الكاميرا  
مسح إعدادات الكاميرا......................... ۲۱٤  
٤۲ ................................ اإلمساك بالكاميرا  
عرض اإلعدادات.............................. ۲۱۳  
۲۲ ....................... كبيرة (جودة تسجيل الصور)

ل
اللقطات التي تستند إلى اإلضاءة/المشهد............ ۸۱
۷۷ ..................... اللقطات التي تستند إلى المحيط
۱٤۷ ،۸۸ ،۳٥ ........................ اللقطات الممكنة
لقطة الفيديو......................................... ۱۸۷

م
۹٦ ............................................... متعادل 
۲۷۸ ،۲۲ ........... متوسطة (جودة تسجيل الصورة)
٤۱ .............................. ُمثبت الصور (العدسة)
مجموعة المصطلحات............................... ۲۰
مجموعة محول التيار المتردد..................... ۳۰٦
محاكاة الصورة النهائية.................... ۱٥۰، ۱۸۱
ُمحسن اإلضاءة التلقائي............................ ۱۲٥
مخطط النظام....................................... ۳۱٦
۲۰٤ .................................. مراجعة الصورة 
مرشح صوت الرياح .............................. ۱۹۹
۲۷٤ ،۱٥۲ ....................... المرشحات اإلبداعية
مزامنة الستارة األولى............................. ۲۲۱
۲۲۱ .............................. مزامنة الستارة الثانية
مزامنة الغالق....................................... ۲۲۱
مساحة األلوان (نطاق إعادة إنتاج األلوان)....... ۱٤۱



۳۸۷

الفهرس

مستكشف العرض.................................... ۲۳
٤۲ .................. ضبط مستوى انكسار الضوء   
۲۰۸ .............................................. مستمر
۲٥٥ ................... مستوى الصوت (تشغيل الفيلم)
۲٦۸ ..................................... مسح (الصور)
۲۱٤ ............................. مسح إعدادات الكاميرا
۷۳ ................... مشهد ليلي مع حمل الكاميرا باليد
۷۳ ،۷۲ ...................................... مشهد ليلي
المصباح (درجة إضاءة المصباح)................ ۱۱٦
مصباح الوصول..................................... ۳۲
۲۲۰ .............(FEB) مضاهاة شدة إضاءة الفالش
المضاهاة.................................... ۱۲۱، ۱٤۰
۱۱٤ ................................ معاينة عمق المجال
۱۸٥ ................................... معدل اإلطارات 
۲۱۰ ............................. معلومات حقوق النشر
۳۰۸ .............................. مفتاح التحكم عن بُعد
مفتاح وضع ضبط البؤرة............ ۳۹، ۱۰۳، ۱۷۰
۲۱ .......................... مقبس الحامل ثالثي القوائم
۳ ............................................... الملحقات 
۱٤۱ .................................ICC ملف تعريف
مناطق اتصال مزامنة الفالش....................... ۲۰
المنطقة الزمنية....................................... ۳٦
۲٤ ....................................... منطقة الصورة
منظار العين........................................ ۳۰۸
۹٦، ٦۸ ................................ المنظر الطبيعي
منع ظهور األتربة على الصور... ۲۲۳، ۲۲٤، ۲۲٦
موسيقى الخلفية..................................... ۲٦۱
۱۰٦ ..................................... الموقت الذاتي 
موقت ضبط كثافة اإلضاءة................ ۱٥۸، ۱۹۸
الميكروفون ........................................ ۱۷٤

ن
۱٥۷ ....................... نسبة العرض إلى االرتفاع 
نظام الفيديو......................... ۱۸٥، ۲٦٥، ۳۲۰
النقر (اللمس)......................................... ٥۳
۱۰۰ ...................(AF) نقطة ضبط البؤرة تلقائًيا
۱۰۰ ................. نقطة ضبط البؤرة تلقائًيا الفردية 
نمط الصورة.......................... ۹٥، ۱۳۲، ۱۳٥

و
۸۸ ....................................... وحدات البكسل
۳۱۰ ...Canon وحدات الفالش التي ليست من إنتاج
وحدة فالش Speedlite الخارجية.............. ۳۰۹
۱۰٦ ،۱۰٦٦، ٤ ،۲۲ .................. وضع التشغيل
وضع التصوير....................................... ۲٤
Av (اإلضاءة التلقائية مع أولوية فتحة العدسة)... ۱۱۲  
M (اإلضاءة اليدوية).......................... ۱۱٥  
۸٦ ................... P (برمجة اإلضاءة التلقائية)  
۱۱۰ .... Tv (اإلضاءة التلقائية مع أولوية الغالق)  
A (المشهد التلقائي الذكي)................... ٥۸  
٦۳ .................... 7 (إيقاف تشغيل الفالش)  
C (تلقائي إبداعي)............................ ٦٤  
٦۷ .......................... 2 (صورة شخصية)  
٦۸ ............................ 3 (منظر طبيعي)  
4 (صورة قريبة).............................. ٦۹  
5 (رياضة)................................... ۷۰  
SCN (مشهد خاص)........................... ۷۱  
۷۲ ................ 6 (صورة شخصية ليلية)  
۷۳ ...... F (مشهد ليلي مع حمل الكاميرا باليد)   

  G (التحكم في اإلضاءة الخلفية للنطاق 
۷٤ ................  ((HDR) الديناميكي العالي
الوضع التلقائي اإلبداعي............................. ٦٤
۱٦٦ .................................... الوضع السريع 
وضع الفالش............................... ۲۲۰، ۲۲۱
وضع المشهد الخاص................................ ۷۱
۱۱۷ ........................ وضع ضبط كثافة اإلضاءة
الوظائف التي يمكن ضبطها في وضع التصوير. ۳۱٤
الوظائف المخصصة............................... ۲۹٦



CIH-E063-000 © CANON INC. 2013 PRINTED IN JAPAN 

CANON INC. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan 
 
U.S.A.  CANON U.S.A. INC. 
  http://www.usa.canon.com/eos 
 http://www.usa.canon.com/support  
 For all inquires concerning this product, call toll free in the U.S.  
 1-800-OK-CANON 
CANADA  CANON CANADA INC. HEADQUARTERS 
  6390 Dixie Road, Mississauga, Ontario L5T 1P7, Canada 
  CANON CANADA INC. MONTREAL BRANCH 
  5990, Côte-de-Liesse, Montréal Québec H4T 1V7, Canada 
  CANON CANADA INC. CALGARY OFFICE 
  2828, 16th Street, N.E. Calgary, Alberta T2E 7K7, Canada 
  For all inquiries concerning this product, call toll free in Canada 
  1-800-OK-CANON 
EUROPE,  CANON EUROPA N.V. 
AFRICA &  Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands 
MIDDLE EAST  CANON FRANCE S.A.S. 
  17, Quai du Président Paul Doumer, 92414 Courbevoie Cedex, France 
 CANON UK LTD. 
 Woodhatch Reigate, Surrey RH2 8BF, United Kingdom 
 CANON DEUTSCHLAND GmbH 
 Europark Fichtenhain A10, 47807 Krefeld, Germany 
 CANON ITALIA S.p.A. 
 Via Milano 8, 20097 San Donato Milanese, (MI), Italy 
 CANON Schweiz A.G. 
 Industriestrasse 12, 8305 Dietlikon, Switzerland 
 Canon GmbH 
 Zetschegasse 11, A-1230 Vienna, Austria 
 CANON España,S.A. 
 Av. De Europa, 6 Alcobendas 28108 Madrid, Spain 
 CANON Portugal S.A. 
 Rua Alfredo da Silva,14 Alfragide 2610-016 Amadora, Portugal 
CENTRAL &  CANON LATIN AMERICA, INC. 
SOUTH AMERICA  http://www.cla.canon.com 
ASIA CANON (China) Co., LTD. 
 15F Jinbao Building No.89 Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing 100005, China 
  CANON HONGKONG CO., LTD. 
  19/F., The Metropolis Tower, 10 Metropolis Drive, Hunghom, Kowloon, Hong Kong 
  CANON SINGAPORE PTE. LTD. 
  1 Harbour Front Avenue, #04-01 Keppel Bay Tower, Singapore 098632 
  CANON KOREA CONSUMER IMAGING INC. 
  Canon BS Tower 5F, #168-12 Samseong-dong, Gangnam-gu, Seoul, Korea 
OCEANIA  CANON AUSTRALIA PTY. LTD. 
 1 Thomas Holt Drive, North Ryde, Sydney N.S.W. 2113, Australia 
  CANON NEW ZEALAND LTD. 
 Akoranga Business Park, Akoranga Drive, Northcote, Auckland, New Zealand  
JAPAN  CANON MARKETING JAPAN INC. 
 16-6, Kohnan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8011, Japan 

من  لمزيد   .۲۰۱۳ يناير  من  اعتباًرا  سارية  هذا  اإلرشادات  دليل  في  الموضحة  والملحقات  العدسات 
المعلومات حول توافق الكاميرا مع أي عدسات وملحقات تم طرحها في األسواق بعد هذا التاريخ، اتصل 

.Canon بمركز خدمة



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


